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 مقدمه
 

 :هدف این درس
 

یم یک جماعت ه میتوانمیتوان چنین خالصه کرد: چگون دروسی را که هم اکنون بدست دارید راهدف این سلسله 

 ؟ باشیم؟ و چگونه میتوانیم یک مسیحی باشیم

خدا عباره دیگر اساس ایمان هر مسیحی باید در کالم  ر تهداب کتاب مقدس بنا نماید.  بههر مسیحی باید ایمانش را ب

ت در کالم خدا یعنی شناخت کتاب گی شخص مسیحی است.  پس داشتن معرفزند  چشمهباشد,  چون کتاب مقدس سر

س بسیار ضروری و حتمی است. خداوند چنین میفرماید: قوم من از عدم معرفت هالک شدند: هالکت از عدم مقد

 معرفت, خود به ما میآموزاند که شناخت کالم خدا دارای اهمیت بسزایئ است. 

که با ح شما بگردد. دعا میکنیم عث رشد ایمان و تقویت رووده و بابخش بمرامیدوارم دروس این کتاب برایتان ث

 فراگیری این دروس بتوانید خادم خوبی برای خدا و دیگر فرزندان او باشید.

  

 موضوعات مختلف این دروس را در سه مرحله ذیل خواهیم آموخت. 
 

 ه دقیق:عمطال

الزم است شما این قسمت را از  سی قرار میدهیم.ردر این مرحله درس را از کتاب مقدس با آیات مربوط به آن تحت بر 

  مطالعه نمایید. قبل
 

 بحث:

در جریان هر درس  و هم در آخر هر درس شما با یک سلسله سواالتی رو برو خواهید شد. طرح این سواالت و  

پاسخ دادن به آنها, به شما کمک خواهد کرد تا آنچه را که آموخته اید, بتوانید در جاده عمل پیاده نمایید. همچنان بدین 

صحبت های دسته جمعی را تشکیل بدهیم.  این شیوه ما را در فراگیری بهتر درس کمک و سیله میتوانیم بحث ها و 

 خواهد کرد.

  

 حفظ کردن:

را  چند آیت مربوط به آن ذکر شده اند تا آنرا حفظ نمایید. بدین وسیله میتوانید محتوای درس در آخر هر درس یک یا

دس ترجمه دلخواه خود تان حفظ نماید. این آیات حفظ شده یات را از کتاب مقذهن خود بگنجانید. شما میتوانید آدر 

تا اگر کسی علت امید شما را میپرسد, همیشه آماده جواب باشید.  مه های روز مره کمک خواهد کرد, شما را در مکال

 (۱۵: ۳ اول پطرس.)البته با مالیمت و احترام..
 

 :آمادگی برای درس

ت استفاده بیشتری ببریم, الزم است پیرامون هر درس از قبل آمادگی داشته برای اینکه بتوانیم در جلسات درسی از وق

 باشیم. چنانچه در بخش مطالعه دقیق توضیح داده ایم. .

 را وز قسمت کمی از درس را مطالعه کنید تا اینکه تمام درسدر این مورد خوب است تاکید نمایم که بهتر است هر ر

 کمک خواهد کرد.  آموختن دقیق درسدر به ما به یکبارگی. این شیوه نیز 
 

 جلسات درس

باشید: کتاب مقدس, خواهشمندیم در جلسات منظما تشریف بیاورید و این مواد را در جلسات درسی باید با خود داشته 

 , کاغذ و سرود. کتاب درس, قلم

د. نم خدا و خود خدا زیاد نماید عمال دانش و معلومات ما را در مورد کالنامید و دعای ما این است که این دروس بتوان

ما با این دروس درست  پس الزم است تا طرز برخورد دند بگیرناما چون این دروس جای خود کتاب مقدس را نمیتوان

مانند ایمانداران مقیم بیریه باشد. و اینها از اهل تسالونکی نجیب تر بودند, چون که در کمال رضامندی کالم را 

 (۱۱: ۱۷)اعمالرا تفتیش مینمودند که آیا این همچنین است. و هر روز کتب  پذیرفتند



 

 

 فهرست              
 

 عنوان درس             شماره درس

 
 کتاب مقدس                               ۱

 قسمت اول * جدایی از خدا * –انجیل                            ۲

 دوم *نجات *قسمت  –انجیل                            ۳

 تعمید                            ۴

 حیزندگی مسی                           ۵

 مدن و کار روح القدس*قسمت اول *آ –روح القدس                            ۶

 از روح القدس * قسمت دوم * پر شدن –روح القدس                            ۷

 قسمت اول *کلیسا چیست ؟* –کلیسا                            ۸

 قسمت دوم * خدمت کلیسا * –کلیسا                            ۹

 شام خداوند                          ۱۰

 سرنوشت شخصی ما                          ۱۱

 



 

 کتاب مقدس
 

 
 مطاله دقیق : 

 

. م خدا م  نناسی . ما این کتاب را بنام کتاب مقدس یا کالستنامه ای از طرف خداوند برای ماکتاب مقدس در حقیقت 

موزاند. با مطالعه این آل زندگ  خداپسندانه را به ما م  خداوند به وسیله کتاب مقدس مستقیما با ما صحبت میکند و اصو

 .سبت به خود و دیگران درک م  کنی کتاب ب  همتا محبت خداوند را ن

  

 ۱۵:  ۳  دوم تیموتاوس

ست یافتن به نجات, از  نیز از کودک  کتاب مقدس را فرا گرفته ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدان  که د خودت

 راه ایمان به عیس  مسیح امکان پذیر است. 

 

 ۹:  ۱۱۹مزمور

 !ن کالم خدا واطاعت از دستورات آنمرد جوان چگونه م  تواند زندگ  خود را پاک نگاه دارد؟ بوسیله خواند

 

 ۱۷: ۱۷ نجیل یوحنا ا

 کالم راست  خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس نوند.

 

 

   :پیام اصلی کتاب مقدس

 
   (Evangelion) یونان  کتاب مقدس یک پیام عمده و مه  برای تمام بشر دارد  که همان )انجیل( میباند که از کلمه

  , مژده یا خبرخوش است .گرفته نده است. معنای کلمه انجیل

 

 ۱۶ : ۱رومیان 

زیرا من به انجیل عیس  مسیح افتخار م  کن  چون قدرت خداست برای نجات تمام کسان  که ایمان بیاورند. پیغام انجیل 

 وردن به آن, به حضور خدا راه یابند.ا اکنون همه م  توانند با ایمان آدر ابتدا فقط به یهودیان اعالم م  ند, ام

  

  ۱۶: ۳ انجیل یوحنا 

, هالک تا هر که به او ایمان آورد خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است, زیرا

 نشود بلکه زندگ  جاوید بیابد .

 

 
 کتاب مقدس چگونه تقسیم بندی شده است؟ 

 
, ش کائنات و انسانعهد عتیق پیدای ازعهد عتیق وعهد جدید میباند. نامل دو بخش بزرگ است که عبارت کتاب مقدس

عهد جدید عمل  ندن نقشه م اسرائیل توضیح میدهد. را از طریق قو وارد ندن گناه و نروع نقشه خدا برای نجات بشر

نجات از جانب خداوند را بیان میکند. در عهد جدید م  خوانی  که خدا چگونه به وعده اش وفا کرد و نجات دهنده را به 



, زندگ  فرد مسیح  و سرنونت نجاتنخص عیس  مسیح است. در عهد جدید چگونگ   جهان فرستاد. این نجات دهنده

  کتاب تشکیل نده است که  ۶۶ کتاب مقدس ازرد. او نرح داده نده است.  عهد جدید امید زندگ  جاویدان را عرضه میدا

ت تقریبا  نفر در مد ۴۰ یا ۳۵س توسط  کتاب مربوط عهد جدید میبانند. گر چه کتاب مقد ۲۷کتاب درعهد عتیق و  ۳۹

و یک کتاب واحد را  هستندکامل ن ه  تمام این کتب در هماهنگ  آبا وجود  مده است,آسال به رنته تحریر در ۱۶۰۰

 .تشکیل میدهند

    

 :پنج طبقه ذیل تقسیم بندی شده استعهد عتیق به 

 

 از کتاب پیدایش تا کتاب تثنیه نریعت                           

 از کتاب یونع تا کتاب استر خ                              تاری

 از کتاب ایوب تا غزلهای سلیمان نعر                               

 از کتاب انعیا تا کتاب دانیال انبیای بزرگ

 از کتاب هونع تا کتا ب مالک  انبیای کوچک

 

 :تقسیم بندی شده است یلعهد جدید به پنج طبقه ذ 

 

 از کتاب مت  تا کتاب یوحنا         انجیل                          

 کتاب اعمال رسوالن        تاریخ                          

 از رساله رومیان تا رسا له عبرانیان رساالت پولس

 از رساله یعقوب تا رسا له یهودا رساالت عموم 

 کتاب مکانفه نبوت              

 

نی . اما این بدان معن   قسی  بندی بخاطری صورت گرفته تا ما بتوانی  تصویر واضح تری از کتاب مقدس دانته بااین ت

ئل تاریخ  را. ما م   فت, و یا در کتب نعر مسا نیست که در کتب نریعت مسائل تاریخ  و یا نبوت  را نم  توان یا

یگری این تقسی  بندی این است که کتب  خ  را در یابی  . دلیل دتوانی  تقریبا در همه کتب موارد نبوت  , ادب  و تاری

 یع و اتفاقات پرداخته اند .  ن کتب تاریخ  بیشتر به نرع وقا نعر بصورت نظ  نونته نده اند و همچنا

 

 ۱۹تا  ۱۷ : ۵ انجیل متی 

ده ام تا آنها را تکمیل نمای  و به را منسوخ کن . من آمرات موس  و نونته های سایر انبیا گمان مبرید که آمده ام تا تو

انجام رسان . براست  به نما م  گوی  که از میان احکام تورات، هر آنچه که باید عمل  نود، یقینا یک به یک عمل  

خواهند ند. پس اگر کس  از کوچکترین حک  آن سر پیچ  کند و به دیگران نیز تعلی  دهد که چنین کنند، او در ملکوت 

کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در  آسمان از همه

 ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود.

  

  نویسنده کتاب مقدس کیست؟

 

کتاب مقدس به دست بشر و برای بشر در زمانهای مختلف و تحت نرایط مختلف نونته نده است. اما فراموش نباید 

ویسندگان کتاب مقدس از خدا الهام گرفته اند و آنرا به قل  خود تحریر نموده اند. این انخاص حکمت و اندوخته کرد که ن

 های خود را ننونته اند, بلکه حقایق را که روح القدس به انها مشکوک ساخت. به همین دلیل میتوان گفت که روح القد

 س نویسنده کتاب مقدس است.

  

 ۲۱ – ۱۶:  ۱ دوم پطروس 

زمان  که ما درباره قوت و بازگشت خداوندمان عیس  مسیح با نما سخن گفتی , داستانهای ساختگ  برایتان تعریف 

نکردی , زیرا من با چشمان خود, عظمت و جالل او را دیدم. وقت  بر آن کوه مقدس, جالل و نکوه خدای پدر از او م  

ند و گفت: )این فرزند من است, از او بسیار سمان طنین افگدا را ننیدم که از آدرخشید, من آنجا بودم. من آن ص



بت کرده ای   که گفتار آنان حقیقت دارد.  گفته اند, به چش  دیده وثا م  کنید که ما انچه را که انبیا پس مالحظهخشنودم( 

ن همچون نور  الم ایشانما نیز اگر به نونته های ایشان با دقت بیشتری توجه نمایید, کار بسیار خوب  م  کنید. زیرا ک

بر همه زوایای تاریک م  تابد و نکات مبه  و دنوار را برای ما رونن م  سازد. با مطالعه ودقت در کالم ایشان, نور 

از  رخشید. این را بدانید که هیچیکدر قلبتان خواهد د ن طلوع خواهد کرد و مسیح, این )ستاره صبح( در وجودتا

تراوش نکرده, بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار م  گرفت  فکر خود انبیا ی کتاب آسمان , ازپیشگوی  ها

 و حقیقت را به ایشان عطا م  کرد تا باز گو نمایند.

 

 ۱۷ – ۱۶: ۳ دوم تیموتاوس 

رهای در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت, برای ما بسیار مفید میباند, زیرا کا

راست را به ما م  آموزد, اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار م  دهد و اصالح م  کند, و ما را به سوی زندگ  

 خداپسندانه هدایت م  نماید. خدا بوسیله کالمش ما را از هر جهت آماده و مجهز م  سازد تا به همه نیک  نمایی .

  

 ۱۲ -۱۰: ۱ اول پطرس 

نیز از ان آگاه  کامل ندانتند. هر چند در باره آن در کتب خود م  نونتند, اما مسائل  انبیااین نجات رازی بود که حت  

زیادی وجود دانت که برای ایشان مبه  بود. آنان قادر نبودن درک کنند که روح مسیح دروجودنان از چه سخن م  

و به رنجهای  که او  رخ خواهد داد, که حوادث  را بنویسند که برای مسیح گوید زیرا روح, به ایشان الهام م  کرد

ها, برای چه کس  و  اناره کنند. اما ایشان نم  دانستند که این رویداد خواهد کشید و جالل  که پس از آن خواهد یافت,

 در چه زمان رخ خواهد داد.

 

 

 چطورمیتوانیم بدانیم که کتاب مقدس کالم خدا است؟ 
 

 را دارد .ش این ادعا  س خود در قدم اول کتاب مقد

 

 ۲: ۲۳دوم سموئیل 

  (روح خداوند به وسیله من سخن گفت وکالم او بر زبان  جاری ند.) 

 

 ۴: ۳۰ ارمیا 

  .ده اسرائیل و یهودا چنین فرمورپس خداوند دربا

 

 ۱: ۳ عاموس 

 :ردکه او از سرزمین مصر بیرون آو , به پیام خداوند گوش دهید. این پیام برای تمام قوم  استای اسرائیل

 

 ۱۳: ۲ اول تسالونیکیان 

همچنین دائما خدا را نکر م  کنی  که وقت  پیغام خدا را به نما اعالم نمودی , آن را سخنان انسان  نپندانتید بلکه گفته 

آوردید, زندگ  نما را , که البته همینطورنیزهست. این پیغام, وقت  به آن ایمان ا را به عنوان کالم خدا پذیرفتیدهای م

 ون کرد.دگرگ

 

 ۱۲:  ۱غالطیان 

نکردم و  فت زیرا خود عیس  مسیح مستقیما ان را بر زمین انکار و مشکوف ساخت. بل , من آن را از هیچکس دریا

 .از هیچ انسان  نیاموخت 

 

 

 



ری  در قدم دوم میدانی  که تعداد زیادی از پیشگوی  های کتاب مقدس در موقع مناسب آن به وقوع پیوسته اند و ایمان دا

 که متباق  ه  بعدا به وقوع خواهند پیوست .

  

 یل را مقایسه نمایید : ت این مطلب آیات ذ برای اثبا
 

 ۲ : ۵ میکاه 

ی کوچک  بیش نیست  با وجود این از تو کس   خداوند م  فرماید: )ای بیت الح  افراته, هر چند که در یهودا روستا

 و او قوم من اسراییل را رهبری خواهد نمود.( برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است
 

 ۱۲ -۱: ۲ انجیل متی 

ن هنگام چند مجوس ستاره نناس از نیا امد. در آ به د یهعیس  در زمان سلطنت هیرودیس, در نهر بیت الح  یهود

در سرزمینهای مشرق زمین به اورنلی  آمده, پرسیدند: کجاست آن کودک  که باید پادناه یهود گردد؟ ما ستاره او را 

یس پادناه رسید, سخت پریشان ند.  وقت  این مطلب به گوش هیرود .  تا او را بپرستی دوردست نرق دیده ای  و آمده ای

شان پرسید: طبق تمام مردم اورنلی  نیز از ماجرا آگاه  یافتند. او تمام علمای مذهب  قوم یهود را فرا خواند و از ای

ایشان پاسخ دادند: باید در بیت الح  متولد نود زیرا میکای نب  چنین آید؟  دنیاه جا باید ب, مسیح در کپیشگوی  پیامبران

دهکده ای ب  ارزش نیست , زیرا از تو پیشوای   پبشگوی  کرده است: ای بیت الح , ای نهر کوچک, تو در یهودیه,

 که قوم بن  اسرائیل را رهبری خواهد نمود.  ظهور خواهد کرد

یند و به او  ت او بیا پیام محرمانه ای برای مجوسیان ستاره نناس فرستاد و از ایشان خواست تا به مالقا آنگاه هیرودیس

به بیت الح  بروید و به دقت به جستجوی  :پس به ایشان گفت که اولین بار ستاره را در چه زمان  دیده اند. اطالع دهند

 دهید تا من نیز بروم و او را بپرست . آن طفل بپردازید. آنگاه نزد من بازگشته, به من خبر 

 پیش آنان حرکت م  کند, پس از این گفت وگو, ستاره نناسان به راه خود ادامه دادند. ناگهان ستاره را دیدند که در پیشا

د تا به بیت الح  رسیده باالی جای  که کودک در آنجا بود ایستاد. ستارنناسان از نادی در پوست نم  گنجیدند. وقت  وار

ک را پرستش کردند. سپس هدایای خود بودند, پیشان  بر خاک نهاده, کود خانه ای ندند که کودک و مادرش مری  در آن

را گشودند و طال و عطر و مواد خونبو به او تقدی  کردند. اما در راه بازگشت به وطن، از راه اورنلی  مراجعت 

 خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگری به وطن باز گردند.  نکردند تا به هیرودیس گزارش بدهند، زیرا خداوند در
 

 ۱ ۹ - ۲: ۲۲ مزمور

س هست . پدران ما تو را  ل  و آرام  ندارم, اما تو مرا اجابت نم  کن . با وجود این, تو پاک و مقد نب و روز م  نا

فریاد بر آوردند و رهای  یافتند. ایشان بر تو  ت دادی, نزد تو یش کردند و بر تو توکل نمودند و تو نیز ایشان را نجا ستا

 نده نشدند. و ناامید و سر افگ توکل کردند

, مرا انسان به حساب نم  آورند. نزد قوم خود خوار و حقیر نده ام. هر که مرا میبیند, نند کرم پست نده ام اما من ما

 ؟(  مان کس  است که بر خدا توکل دانتا این همسخره م  کند. آنها سر خود تکان م  دهند و با طعنه م  گویند: )آی

 تش نم  دهد؟  آیا این همان نخص  است که م  گفت خدا او را دوست دارد؟ اگر خدا او را دوست دارد پس چرا نجا 

ای خداوند, این تو بودی که مرا از رح  مادرم بدنیا آوردی. وقت  هنوز در آغوش مادرم بودم, تو از من مراقبت نمودی. 

, زیرا خطر در کمین است و غیر ده ای. اکنون نیز مرا ترک مکننک  مادرم, تو خدای من بوده ای و مرا حفظ کر از

از تو کس  نیست که به داد من برسد. دنمنان  مانند گاوان نر سرزمین )بانان(مرا محاصره کرده اند. همچون نیران 

در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهای  از ه  جدا نده اند.  ن خود را باز کرده اند تا مرا بدرند. نیروی  درنده دها

دل  مانند موم آب م  نود. گلوی  همچون ظرف گل  خشک نده و زبان  به کام  چسبیده. تو مرا به لب گور کشانده ای. 

ی مرا سوراخ کرده اند. دنمنان  مانند سگ, دور مرا گرفته اند. مردم بد کار و نرور مرا احاطه نموده اند. دستها و پاها

و  رخت مرا در میان خود تقسی  کرده اند از فرط الغری تمام استخوانهای  دیده م  نوند, بدکاران به من خیره نده اند.

 ! شو, ای قوت من, به یاری من بشتابای خداوند, از من دور مانداختند.  بر ردای من قرعه

  

 ۵۶ و ۲۷:  ۲۷ انجیل متی 
  را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان دیگر را به دور او جمع کردند. سپس, لباس او را سربازان ابتدا عیس

 و مادر  در بین ایشان مری  مجدلیه،مری  مادر یعقوب و یوسف،غوان  رنگ  بر دوش او انداختند, در آوردند و ننل ار

 یعقوب و یوحنا پسران زبدی دیده م  ندند. 



  ۳۰ – ۲۸،  ۲۴:  ۱۹حنا ل یوانجی

  دیگر گفتند حیف است این را پاره کنی . بنا بر این قرعه م  اندازی  تا ببینی  به ک  م  رسد.                                       پس به یک

عیس  میدانست  که دیگر همه چیز تمام نده است. پس برای اینکه مطالب پیشگوی  کتاب آسمان  عمل کرده باند, 

 شنه ام. فزمود: ت

 وقت  عیس  چشید, فرمود: )تمام ند!( و سر خود را پایین انداخت و جان سپرد.

 

س یک کتاب بی همتا و خارق العاده است, که طی قرون متمادی با وجود مخالفت  در قدم سوم باید گفت که کتاب مقد

ن ع کثیری از مردم شاهد بر اهای شدید تا هنوز مقامش را حفظ کرده است و با قدرت و صالحیت سخن می گوید. جم

می کند که , تشویق کننده و اصالح کننده است که ما را به سوی ان خدایی هدایت هستند که کتاب مقدس تسلی دهنده

, او را دوست دارد و می خواهد با او زندگی کند. کتاب مقدس با قدرت عجیبش زندگی همیشه در فکر بشر بوده

 ت. میلیونها نفر را دگرگون کرده اس

 

   ۳۵: ۲۴ انجیل متی 

 .کالم من تا ابد باق  خواهد ماند آسمان و زمین از بین خواهد رفت, اما

  

  ۲۹:  ۷ انجیل متی 

 زیرا با قدرت به ایشان تعلی  م  داد, نه مانند علمای دین یهود.

 

 ۱۱:  ۵۵  اشعیا 

ه را اراده کرده مقصود مرا عمل  م  سازد و آنچ کالم من نیز هنگام  که از دهان  بیرون م  آید ب  ثمر نم  ماند, بلکه

 .ام انجام م  دهد

  

  ۱۲:  ۴ عبرانیان 

استخوان جدا م  کند, زیرا افکار  ا ازکالم خدا زنده و با نفوذ است برنده تر از هر نمشیر تیزی است که مفصل ر

 مان نشان دهد. پنهان  و نیتهای مخف  دل ما را م  نکافد تا ما را آنچنان که هستی , به خود

 

 ۱۷– ۱۵:  ۳ دوم تیموتاوس 

ست یافتن به نجات, از  یده تا بدان  که دفته ای . این کتاب به تو حکمت بخشخودت نیز از کودک  کتاب مقدس را فرا گر

, خدا الهام فرموده است. از این جهتراه ایمان به عیس  مسیح امکانپذیر است. در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را 

برای ما بسیار مفید م  باند, زیرا کارهای راست را به ما م  آموزد, اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار م  دهد و 

ماده و ما را از هر جهت آ به وسیله کالمش. خدا ندگ  خدا پسندانه هدایت م  نمایداصالح م  کند, و ما را به سوی ز

 مجهز م  سازد تا به همه نیک  نمایی  . 

 

 

 اول  :  شما برای کتاب مقدس چه نوع مقام و ارزشی قایل هستید ؟سوال 

 

 

 س   یت کتاب مقداهم
 

یله کالم . ما م  توانی  روح خود را بوسغذای روحان  محتاج استبه ونه که جس  ما به غذا نیاز دارد روح ما نیزگهمان

 س دارد .   قدرند و تقویت روح و ایمان ما بستگ  کامل به کتاب مخدا تغذیه نمایی  . 

 

 ۴:  ۴ انجیل متی 

اما عیس  به او فرمود: نه, من چنین نخواه  کرد, زیرا کتاب آسمان  م  فرماید نان نم  تواند روح انسان را سیر کند, 

 بلکه فقط کالم خداست که م  تواند نیاز درون  اورا بر آورده سازد. 



 

کالم مقدس خدا بنا شود. اگر می خواهیم در مقابل حوادث و  در مقدمه تذکر دادیم که زندگی مسیحی می باید بر اساس

 اتفاقات ناگوار زندگی مقاومت نمائیم باید کالم خدا را چون اساس زندگی خود بپذیریم .
 

 ۲۷ -۲۴: ۷انجیل متی  

ا بر هر که احکام را م  ننود وآنها را به جا م  آورد, نخص  داناست, او مانند آن مرد عاقل  است که خانه اش ر

صخره ای محک  بنا کرد. هر چه باران و سیل آمد, و باد و طوفان بر آن خانه وزید, خراب نشد چون روی صخره 

ساخته نده بود. اما کس  که احکام مرا م  ننود و از آنها پیروی نم  کند, نادان است, درست مثل مردی که خانه اش 

ن باق  زید, آنچنان خراب ند که اثری از آو طوفان بر آن خانه و را بر نن و ماسه ساخت. وقت  باران و سیل آمد و باد

 نماند. 

  

       ونه باید کتاب مقدس را مطالعه کرد ؟گچ
 

همین ترتیب با مطالعه ن کیست و چه هدف  دارد. به آ, عالقمندی  بدانی  نویسنده ر یک کتاب معمول  را مطالعه کنی گا

. تنها در صورت  میتوانی  آنرا بهتر درک کنی  که با پیوستگ  با روح خدا و با نی دا ما باید به خود خدا رجوع ککالم خ

چشمان ایمان بخوانی  و در این جریان به پیام خدا گوش فرا بدهی  که از طریق کتاب مقدس با ما حرف میزند. اما ننیدن 

 ق بدهی  .  یتطبپایان کار نیست بلکه مهمتر این است که ایمان و زندگ  خود را با کالم خدا 
 

  ۲۴ -۲۱: ۱۴ انجیل یوحنا  

کس  مرا دوست دارد که آنچه م  گوی  اطاعت کند, و چون مرا دوست دارد, پدرم خدا نیز او را دوست خواهد دانت و 

ناگردان او به اس  یهودا )البته نه یهودا  یک  ازمن نیز او را دوست خواه  دانت و خود را به او نشان خواه  داد. 

پرسید: ای استاد, چرا خود را فقط به ناگردانتان نشان م  دهید ول  به مردم دنیا نشان نم  دهید؟عیس   خر یوط (است

جواب داد: من خود را فقط به کسان  نشان م  ده  که مرا دوست م  دارند و هر چه م  گوی  اطاعت م  کنند پدرم 

ته باند, کالم اگر کس  مرا دوست ندان ایشان زندگ  خواهی  کرد.خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده, با 

 .از پدری است که مرا فرستاده است کرد. سخنان  که م  ننوید, از من نیست بلکهمرا اطاعت نخواهد 
 

 ۱۴:  ۲ اول قرنتیان  

و بپذیرد. این امور به اما نخص ب  ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما م  آموزد, درک کند 

نظر او پوچ وب  معن  م  آیند زیرا فقط آنان  که خدا در وجودنان قرار دارد, م  توانند مقصود او را درک کنند, اما 

 قادر نیستند این مطالب را بفهمند.سایرین 

  

  ۲۷ – ۲۴:  ۷ انجیل متی 

ت, او مانند آن مرد عاقل  است که خانه اش را بر   آورد, نخص  داناسم مرا م  ننود, و آنها را به جا مهر که احکا

, خراب نشد چون روی صخره د, و باد و طوفان بر آن خانه وزیبنا کرد. هر چه باران و سیل آمد صخره ای محک 

ساخته نده بود. اما کس  که احکام مرا میشنود و از آنها پیروی نم  کند, نادان است, درست مثل مردی که خانه اش را 

و ماسه ساخت. وقت  باران وسیل آمد و باد وطوفان بر آن خانه وزید, آنچنان خراب ند که اثری از آن باق   بر نن

 نماند.

 

 سوال دوم :  کتاب مقدس چه جایی را در زندگی شما دارد؟ 

 

لی مثاآیا میتوانید در این مورد  مش در زندگی تان تجربه می کنید؟یا صحبت خداوند را از طریق کالسوال سوم: آ

 ؟بیاورید

 به نظر شما سوال دوم و سوم چه نوع ربطی با هم دارند؟ سوال چهارم:

  

 آیا همیشه از کالم خداوند پیروی می کنید؟ و این چه تاثیرات در زندگی شما وارد کرده است؟ سوال پنجم: 

 



 __حفظ کنید:
 

 .حفظ کنید را ذیل  آیات 

  

  ۱۷ -۱۶:  ۳ دوم تیموتاوس 

مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت, برای ما بسیار مفید م  باند, زیرا  قسمت های کتابدر واقع تمام 

کارهای راست را به ما م  آموزد, اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار م  دهد و اصالح م  کند, و ما را به سوی 

ماده و مجهز م  سازد تا به همه نیک  آ ا بوسیله کالمش ما را از هر جهتزندگ  خدا پسندانه هدایت م  نماید. خد

  .نمایی 

 

 ۲۱ -۱۶: ۱ دوم پطرس 

  برایتان تعریف گداستانهای ساخت ،فتی گخداوندمان عیس  مسیح با نما سخن شت گاره قوت و باززمان  که ما در ب

دای پدراز او م  , جالل و نکوه خ. وقت  بر آن کوه مقدسشمان خود عظمت و جالل او را دیدمزیرا من با چ ،نکردی 

ند و گفت, این فرزند عزیز من است, از او بسیار دا را ننیدم که از آسمان طنین افگن صمن آنجا بودم. من آ درخشید,

بت کرده ای  که گفتار آنان حقیقت دارد.  گفته اند, به چش  دیده و ثا م  کنید که ما آنچه را که انبیا خوننودم. پس مالحظه

ه های ایشان با دقت بیشتری توجه نمایید، کار بسیار خوب  م  کنید. زیرا کالم ایشان همچون نور نما نیز اگر به نونت

بر همه زوایای تاریک م  تابد و نکات مبه  و دنوار را برای ما رونن م  سازد. با مطالعه و دقت در کالم ایشان، 

واهد درخشید. این را بدانید که هیچیک از نور در وجودتان طلوع خواهد کرد و مسیح، این ستاره صبح در قلبتان خ

تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار م  گرفت    کتاب آسمان ، از فکر خود انبیاپیشگوییهای

 و حقیقت را به ایشان عطا م  کرد تا بازگو نمایند. 

  

 ۲۴ -۲۱:  ۱۴ انجیل یوحنا 

اعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد دانت و کس  مرا دوست دارد که آنچه م  گوی  اط

من نیز او را دوست خواه  دانت و خود را به او نشان خواه  داد. یک  از ناگردان او به اس  یهودا )البته نه یهودا 

دنیا نشان نم  دهید؟ عیس  استخر یوط ( پرسید: ای استاد چرا خود را فقط به ناگردانتان نشان م  دهید ول  به مردم 

جواب داد: من خود را فقط به کسان  نشان م  ده  که مرا دوست م  دارند و هر چه م  گوی  اطاعت م  کنند. پدرم 

 خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده، با ایشان زندگ  خواهی  کرد. 

م  نناسد. اما خدا ما انسانها را در چه موقعیت و حالت   کتاب مقدس کالم خداست که بوسیله آن خداوند خود را به ما

یک آینه در ؟ برای دریافت جواب به این سوال بیایید کتاب مقدس را همانند ما در چه رابطه با او قرار داری م  بیند و 

 . مقابل خود قرار بدهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدایی انسان از خدا
 

 :مطالعه دقیق 

 
 انسان

نباهت  م  آموزاند که خدا انسان را کامال نیک و ب  گناه خلق کرد. انسان نبیه خدا آفریده ند. اینکتاب مقدس به ما 

اخالق  و روحان  م  باند. به همبن سبب انسان خلقت خاص خدا نامیده نده است. ما فیزیک  نیست, بلکه نباهت 

 ا انعکاس دهی .بعض  از خواص خالق خود را در وجود خود مشاهده نموده و م  توانی  آنر

  

 ۳۱ – ۲۸ - ۲۶  :۱ کتاب پیدایش

کند,  سر انجام خدا فرمود: انسان را نبیه خود بسازی , تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروای 

یاد نوید, فرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده, فرمود: بارور و زپس خدا انسان را نبیه خود آ

زمین را پر سازید, بر آن تسلط یابید, و بر ماهیان دریا وپرندگان آسمان و همه حیوانات فرمانروای  کنید.                   

آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عال  دید. نب گذنت و صبح ند این, روز نش  

 بود . 

  ۶ -۵:  ۸ مزمور 

و مقام او را فقط اندک  پایین تر از فرنتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. او را بر تمام خلقت ت

 خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او در آوردی . 

 

و مقصود م ت برده و با خالق خود رابطه نزدیک دانته باند. مفهو   در حضور خدا لذگابتدا انسان اجازه دانت از زند

جبورید طرز استفاده هنگام  که ادویه ای را م  خرید مانسان در همین واقعیت نهفته است.  یت اصل  پیدایش و موجود

ن ادویه را نیز بدانید, در غیر آن صورت ادویه م  تواند مضر و حت  خطرناک واقع گردد. به همین ترتیب زمان  که آ

تفاده خوب زندگ  را نیز به بشر آموختاند. برای مشارکت با خدا نرط مهم  خدا برای بشر زندگ  عطا فرمود, طرز اس

که وجود دانت, پیروی و اطاعت مطلق از خدا بود. اما انسان از فرمان خدا سر کش  کرد. در نتیجه مورد لعنت خدا 

بیع , امراض و جنگ ت ط قرار گرفت و این لعنت مرگ روحان  یعن  جدای  از خداوند را در قبال دانت. همه این آفا

ها نتیجه جدای  انسان از خداوند است. یک  از اهداف زندگ  ما دوباره رسیدن به خدا است. ما زمان  به این هدف خود 

 م  رسی  که خدا مرکز و محور زندگ  ما باند.

  

  ۱۷: ۲ کتاب پیدایش 

ن بخوری آر از میوه گزیرا ا .ک وبدبجز میوه درخت نناخت نی فت: از همه میوه های درختان باغ بخورگو به او 

 .ئن باش خواه  مردممط

 

 ۳۱ – ۲۹: ۱۲انجیل مرقس 

عیس  جواب داد: آنکه م  گوید: ای قوم اسرائیل گوش کن, تنها خدای  که وجود دارد خداوند ماست. وباید او را با تمام 

 را به اندازه خودت دوست دانته دومین حک  مه  این است: دیگراناری. قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بد

 هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست.  ش.با

 

 ۳:  ۴اول تیموتاوس 

هند گفت که ازدواج کردن و گونت خوردن کار انتباه  است, در حالیکه میدانی  خدا این چیزها را ابعنوان مثال خو

 بهره مند نوند.  عنایت فرموده تا ایمانداران  که پیرو حقیقتند, با نکرگزاری از آنها



 

  ۸: ۴کتاب تثنیه 

 هیچ ملت , هرقدره  که بزرگ باند, چنین احکام و قوانین عادالنه ای که امروز به نما یاد دادم ندارد. 

 

  ۸:  ۶میکاه 

ف دانته بانی  و  او از ما م  خواهد این است که رح  و انصاخداوند به ما فرموده است که از ما چه م  خواهد. آنچه 

 مال فروتن  احکامش را بجا آوری . با ک

 

 ۸:  ۵۱مزمور 

 .ان تا جان من بار دیگر مسرور نودای که مرا در ه  کوبیده ای, نادی مرا به من باز گرد

 

خدا به انسان اراده آزاد عطا فرمود. همچنان خدا انتطار داشت تا انسان به اراده و اختیار خود از خدا اطاعت نماید . 

 محبت خود را به خدا ثابت نموده و می توانست چون فرزند عزیز با پدر آسمانی خود زندگی نماید.  بدین وسیله انسان

 

  ۲۸ -۲۶:  ۱۱کتاب تثنیه 

قوانین خداوند, خدایتان را که من امروز به نما حق انتخاب م  ده  تا بین برکت و لعنت یک  را انتخاب کنید. اگر 

خواهید یافت و اگر از آنها سر پیچ  کرده, خدایان قومهای دیگر را پرستش امروز به نما م  ده  اطاعت کنید برکت 

 .نید, مورد لعنت قرار خواهید گرفتک

  

  ۲۹:  ۵کتاب تثنیه  

ای کاش همیشه چنین دل  دانته بانند و از من بترسند و تمام اوامر مرا بجا آورند در آنصورت زندگ  خودنان و 

 .ر و برکت خواهد گذنتنسل ها با خیفرزندانشان در تمام 

  

 ۱۵:  ۲۴یوشع 

یا از بتهای  که اجداد نما در آنسوی رود فرات م  یرید, آیا م  خواهید از خداوند پیروی کنید امروز تصمی  خود را بگ

, و یا از بتهای اموریهای  که در سرزمینشان ساکنید؟ ول  این را بدانید که من و خانواده ام خداوند را عبادت پرستیدند

 خواهی  نمود. 

 

 ؟ ی از خدا را در دنیا چه می دانید:  نتایج جدایی شما از خدا در زندگیتان چیست ؟ نتایج جدایسوال اول

 
 

  :انسان و گناه

 

ما فهمیدی  که انسان به صورت خدا آفریده ند. اما بعد از این که توسط نیطان )دنمن خدا( وسوسه ند, تصمی  گرفت 

را ترک نماید. او بجای اینکه از خدا پیروی نماید از نفس خود پیروی نمود و بعد از آن خود مشارکت و زندگ  با خدا 

را مرکز زندگ  خود ساخت نه خدا را. انسان به جای اینکه خالق خود را چون خداوند خود بشناسد, خود را به سلطنت 

ر انسان بجای اینکه متوجه خدا باند, متوجه نشانید. به این طریق گناه وارد جهان ند و این گناه باعث گردید که افکا

 خودش ند. ما این را در جهات مختلف زندگ  خود مشاهده م  کنی , مثال در احساسات, در فکر و در اعمال خود. 
 

 ۶: ۳کتاب پیدایش 

دانای  آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید: میوه این درخت دلپذیر, میتواند, خوش طع  باند و به من 

 ببخشد. پس از میوه درخت چید و خورد و به نوهرش ه  داد و او نیز خورد. 
 

 ۲۹:  ۷کتاب جامعه 

بالخره به این نتیجه رسیدم که خدا انسانها را خوب و راست آفریده است، اما آنها به راههای کج رفته اند. چه خوب است 

 ره انسان را رونن و بشاش م  کند.که انسان دانا باند و مفهوم هر چیزی را بداند. حکمت چه



  ۳:  ۱۹امثال سلیمان   

  .ردن خداوند م  اندازدگا تباه میکند و بعد تقصیر را به   خود رگانسان با حماقتش زند
 

  ۱۲:  ۵رومیان  

چیز همه  ،در نتیجه ,در سراسر جهان ند گوع مرناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث نیگ ،ناه کردگوقت  آدم 

 . ناه کردندگچون انسانها همه  شت,گ  و تباه  گدچار فرسود
 

 ۳ -۱:  ۲سیان افس

نما ه  مانند  ابدی بودید. گت خدا قرار دانتید و محکوم به مرزیر لعن ،ناهانتانگاری نیز نما به علت خطایا و گروز

و ه  اکنون در قلب ای پلید است دیگران غرق در گناه بودید و نیطان را اطاعت م  کردید, نیطان  که رئیس نیروه

پاک ما بود. ما اسیر هوسها  . طرز زندگ  ما, نشان دهنده ذات نامخالفین خدا عمل م  کند. ما نیز همگ  مانند آنها بودی

و افکار کثیف خود بودی  و دست به هر کار زنت  م  زدی . ما با همین طبیعت سر کش به دنیا آمدی  و درست مانند 

 خش  و غضب خدا بودی . دیگران, زیر 
       

ما گفتیم نا فرمانی از خدا لعنت را بدنبال داشت. این لعنت همانا مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا بود که نتیجه انتخاب 

خود انسان می باشد. اگر چه در زندگی فعلی قسمتی از این لعنت را می توانیم ببینیم )رجوع شود به نتایج انتخاب 

 در زندگی بعدی این جدایی و دوری از خدا شکل ابدی و دایمی را بخود می گیرد. انسان(, اما 
 

 )قسمت اول(  ۲۳: ۶رومیان 

پاداش زیرا هر که گناه کند, تنها دستمزدی که خواهد یافت, مرگ است, اما هر که به خداوند ما عیس  مسیح ایمان آورد, 

 .او از خدا زندگ  جاوید است
  

 ()قسمت دوم ۳۶:  ۳انجیل یوحنا 

خدا کسان  را که به فرزند او ایمان آوردند, نجات م  دهد و زندگ  جاوید نصیبشان م  سازد. ول  کسان  که به او 

 ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند, هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت, بلکه گرفتار خش  او خواهند ند.
   

  ۲۳ : ۲۳انجیل متی 

وید و زیره باغچه تان را محصول نعناع و ن  ک لمای دین  و فریسیان ریاکار! نما حت  ده یوای به حال نما ای ع

زکات م  دهید, اما از طرف دیگر مهمترین احکام خدا را که نیکوی , گذنت و صداقت است فراموش کرده اید. نما 

 باید ده یک را بدهید, ول  احکام مهمتر خدا را نیز فراموش نکنید. 
 

  ۲۷:  ۹عبرانیان 

 .انسان یک بار م  میرد و بعد از آن نوبت داوری م  رسد ,دونه که به حک  خداونگو درست همان

 

  :نتایج انتخاب انسان
 

, آفات طبیع  و باالخره مرگ نتایج انتخاب انسان و دوری از خداست. نروع این , امراض, جنگ هاحوادث ناگوار

 .ندش سقوط کرد. و در نتیجه از خدا بیگانه مصائب زمان  بود که انسان از موقعیت اصل  ا
  

  ۱۷:  ۳کتاب پیدایش 

پذیرفت  و از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری, فته زنت را گس خداوند به آدم فرمود: چون پس

  زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت وتو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از ان کسب معاش خواه  کرد.

 

  ۲۲ - ۲۰:  ۸رومیان 

اما این امید هست که روزی جهان از قید فنا رها  ,فنا نده به دستور خدا محکوم ب ,زیرا جهان بر خالف خواست خود

 نریک گردد. ر نکوه  که متعلق به فرزندان خداست, پنود و در آزادی 



 ۴ -۳:  ۵۳مزمور 

در وجود هیج یک از آنان نیک  نیست. این بدکاران ب  فه  خدا را  و شته اندگهمه فاسد  ,ردان نده اندگاو رو اما همه از

 نم  نناسند و قوم او را مانند نان م  بلعند.

  

  ۲۸:  ۱رومیان 

پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده اند و حت  حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند, خدا نیز ایشان را به حال 

  ه ذهن نا پاکشان خطور م  کند, به عمل آورند. خود رها کرده است تا هر آنچه ب

 

  ارتباط انسان با خدا شکست:*
 

  ۸:  ۳کتاب پیدایش  

 . نهان کردندپصدای خداوند را که در باغ راه م  رفت ننیدند و خود را البالی درختان  ,عصرهمان روز آدم و زنش

 

  ۲ -۱:  ۵۹اشیای نبی 

و دیگر نم  تواند نما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست, او دعاهای نما  نکنید که خداوند ضعیف ندهای مردم فکر 

 .را میشنود. اما گناهان نما باعث نده او با نما قطع رابطه کند و دعاهای نما را جواب ندهد

 

  ۳۶:  ۹انجیل متی  

و از چه کس  کمک  دل او بشدت برای مردم م  سوخت, زیرا مشکالت فراوان دانتند و نم  دانستند به کجا بروند

 بخواهند. آنها مانند گوسفندان  ب  چوپان بودند.

  

  ۲۳:  ۳رومیان 

 کمال مطلوب و پر جالل  که خدا انتظار دارد, نرسیده است . ناه کرده اند, هیچکس به آن گزیرا همه 

 
   یگر شکست: ارتباط انسانها با یکد*
 

  ۱۳ -۱۲:  ۳کتاب پیدایش 

ن چه و من ه  خوردم. آنگاه خداوند از زن پرسید: ای ه یار من ساخت , ازآن میوه به من دادآدم جواب داد : این زن ک

 زن گفت: )مار مرا فریب داد(.کاری بود که کردی؟ 

  

  ۹ - ۸:  ۴کتاب پیدایش 

که آنها در صحرا بودند, ناگهان قائن به روزی قائن از برادرش هابیل خواست که با او به صحرا برود. هنگام  

آنگاه خداوند از قائن پرسید: برادرت هابیل کجاست؟ قائن جواب داد: از کجا بدان ؟ ادرش حمله کرد و او را کشت. رب

 ن برادرم هست ؟ مگر من نگهبا

  

  ۳۲ -۳۱:  ۱۰انجیل لوقا 

یگر جاده رد را کنار جاده افتاده دید, راه خود را کج کرد واز سمت د از آنجا م  گذنت. وقت  او کاهن  یهودی ,از قضا

 ند. سپس یک  از خادمان خانه خدا از راه رسید ونگاه  به او کرد. اما او نیز راه خود رادر پیش گرفت و رفت. 

 
 :تش نیز شکس ارتباط انسان با خود

 
  ۳: ۳۲مزمور 

 تمام نب غصه و گریه امان  نم  دهد!  ت  آن را اعتراف نم  کن , وجود مرا مثل خوره م  خورد وگناه  وق



  ۳۷ - ۳۶: ۸انجیل مرقس 

جان او پیدا م  ر چیزی با ارزنتر از گرا ازدست بدهد؟ مچه فایده که انسان تمام دنیا را ببرد ول  درعوض جانش 

 نود.

 )قسمت دوم( ۱۹: ۳۸مزمور 

 .بسیارند دکسان  که از من نفرت دارن ,دنمنان  سال  ونیرومند هستند
 

 )قسمت دوم( ۲۵: ۵ارمیا 

 , گناه, ایشان را از تمام این بخششها محروم کرده است. رفته امگکه این برکات نیکو را از ایشان  تبرای همین اس
 

 سوال دوم: آیا خود را چون فرد گناهکار شناخته اید؟ در چه مسائلی احساس گناه می کنید و یا کرده اید؟

 
 :تشنگی انسان برای خدا

   
زیرا انسان برای این مصیبت ها آفریده نشد. انسان برای مشارکت و  ت,نتایج گناه برای انسان کامال غیر طبیع  اس

عمیق  خالیگاه  زندگ  با خدا خلق گردید. به همین دلیل هر یک از ما تشنگ  خاص  برای خدا داری  . هر انسان یک 

 : رد انسان را با این مسئله بنگری یید طریقه های مختلف بر خودر زندگ  خود احساس م  نماید. بیا

 

               :*انسان, خدا و کارهایش را انکار میکند
 

  ۱:  ۱۴مزمور 

ید م  زند و هیچ نیک  در های پلرسد است و دست به کافاچنین نخص   .احمق است ,کس  که فکر م  کند خدا نیست

 .او نیست
 

  ۱۸ : ۱رومیان 

 نازل م  کند.  نادرست که از حقیقت گریزانند, ر, خدا خش  و غضب خود را بر تمام انخاص گناهکار وگاما از سوی دی

 

 ر می کشد و از او گریزان می شود:*انسان خود را از خدا کنا

 
 ۳: ۱یونس 

رفت از حضور خداوند به ترنیش فرار کند او به بندر یافا رفت و در گنم  خواست به نینوا برود تصمی   ول  یونس که

 کرایه خود را پرداخت و سوار کشت  ند.یونس دید که عازم ترنیش بود.  را کشت یک آنجا 

  

  ۱۶: ۶مکاشفه 

گفتند: ای کوه ها و صخره ها بر ما بیفتید و ما را از روی آنکه بر تخت  م , ایشان به کوها و صخره ها التماس کرده

 نشسته و از خش  بره پنهان کنید. 

 
     گاه زندگی اش را با آنها پر کند:ی*انسان می خواهد تشنگی اش را با چیزهای دیگر رفع نماید و خال

 

  ۲۱ – ۱۹ : ۵غالطیان 

هنگام  که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی م  کنید, این گناهان وارد زندگ  نما م  نوند: زنا و  

انحرافات جنس  و ب  عفت , بت پرست  و جادوگری و احضار ارواح, دنمن  و دو به  زن , کینه توزی وخش , 

خواه  و نفع طلب , نکایت و انتقاد و بهانه جوی , در انتباه دانستن دیگران و بر حق نمردن خود و اعضای گروه خود

م کش , مست  و عیان  چیزهای  از این قبیل. همانطور که قبال ه  اناره کردم, باز تکرار م  کن   خود, حسادت و آد

 ی  نخواهد دانت. هر که این چنین زندگ  م  کند, هرگز در ملکوت خدا جا



 ود با خدا آشتی نماید:*انسان می خواهد با قدرت و تالش خ
 

   ۵ : ۳ تیطوس 

ز و ما را نجات داد. او نه بخاطر خوب   وپاک , بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما دانت. ما را ا

 حیات  نو بخشید.ساخت و به وسیله روح القدس, به ما تولدی تازه و  گناهانمان نست و طاهر

 

  ۹ : ۲افسسیان 

 نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست, از اینرو هیچکس نم  تواند خود ببالد.

 
 :همه این مسائل باید گفته شود که *در مورد

    
  ۱۲ : ۱۴امثال سلیمان  

 راههای  هستند که به نظر انسان راست م  آیند اما عاقبت به مرگ منته  م  نوند.

  

  ۹: ۲افسسیان 

 نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست, از اینرو هیچکس نم  تواند به خود ببالد. 

 
 سوال سوم: آیا حاالتی را که در باال راجع به انسان نوشته ایم, برای شما آشنا به نظر می رسد؟ 

 آیا می توانید مثالی بیاورید؟ ر خورد کرده اید؟ سوال چهارم: چگونه با این مسایل تا به حال ب

 
 کنید :  حفظ

 

 حفظ کنید : یل را  آیات ذ

 

  ۲۹:  ۷جامعه 

 اما آنها به راههای کج رفته اند. بالخره به این نتیجه رسیدم که خدا انسان ها را خوب و راست آفریده است

 

  ۱۲: ۵رومیان 

همه چیز دچار نتیجه, در سراسر جهان ند. در  گشر را آلوده ساخت و باعث نیوع مرناه کرد او تمام نسل بگآدم وقت  

 فرسودگ  و تباه  گشت, چون انسانها همه گناه کردند.

  

  ۱۲:  ۱۴امثال سلیمان 

 منته  م  نوند.  گ  ایند اما عاقبت به مرراههای  هستند که به نظر انسان راست م

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نجات انسان
 

 مطالعه دقیق : 
 

  :رحمت خداوند و نجات ما
 

که زندگ  را از انسان برای همیشه پس بگیرد, اما او این کار را نکرد. دلیلش این بود خدا به عنوان آفریدگار حق دانت 

. او غضب نهای  خود را فقت دارد, چون ما مخلوق او هستی که او ما را دوست دارد و نسبت به ما دلسوزی و ن

انند از این امکان یا فرصت استفاده فرونشاند و امکان بهبودی رابطه بین خود و انسان را مهیا نمود. همه انسان ها م  تو

 نمایند. به این ترتیب نجات برای ما فراه  گردید که این نجات نعمت خداوند بود نه نتیجه اعمال نیک انسان.

  

  ۹: ۳دوم پطرس 

 در وعده بازگشت خود تاخیری به وجود نیاورده است, گر چه گاه  اینگونه بنظر م  رسد. در واقع, اومسیح , بنابراین

  .صبر م  کند و فرصت بیشتری م  دهد تا گناهکاران توبه کنند, چون نم  خواهد کس  هالک نود

 

  ۶ -۳ : ۲اول تیموتاوس 

, کاری است که نجات دهنده ما خدا را خشنود م  سازد, زیرا او مشتاق است که همه مردم رانگدعا کردن برای دی

است, و میان خدا و مردم, انسان  وجود دارد بنام عیس  مسیح که جان  نجات یابند و به این حقیقت پ  ببرند که خدا واحد

 خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار, خدا و انسان را با یکدیگر آنت  دهد. 

 

  ۱۶ : ۳انجیل یوحنا 

, هالک ن آورداتا هر که به او ایم, انه فرزند خود را فرستاده استگجهان را دوست دارد که یزیرا خدا به قدری مردم 

 نشود بلکه زندگ  جاوید بیابد. 

 

ساخت که موجود ب  گناه , باید قربان  گناهان  که انسان مرتکب نده, نود. به  یامهخداوند این امکان را طوری 

در زمان عهد قدی , قوم اسرائیل م  توانستند یک حیوان بدوش خود بگیرد.  عبارت دیگر آن موجود باید گناهان انسان را

  عیب و نقص را به عنوان کفاره گناهان نان قربان  کنند و این کار را باید همیشه تکرار م  کردند. این قربان  ها ب

مان  که خداوند خواست کفاره گناهان ما قربان  کامل  که خود خداوند در نظر دانت و زدر حقیقت سایه ای بودند از آن 

و در میان ما زندگ  کرد. این انسان, عیس  مسیح است. به  جس  ند. پس خداوند, بصورت انسان مرا خودش بپردازد

همین دلیل مسیح لقب )پسر خدا( را بخود گرفت. عیس  مسیح که کامال ب  گناه بود, مطابق اراده و نقشه خداوند بخاطر 

                                     .     وبرای همه و همیشه کاف  م  باند ند ربان  ند. این قربان  یکبار انجامگناهان تمام بشر ق

به این ترتیب عدالت خدا استوار باق  ماند, زیرا کفاره گناهان تمام بشر پرداخته ند. در ضمن خدا محبت خود را نسبت 

 .عوض ما سزای گناه را برخود گرفت به ما نیز ثابت کرد چون به

  

  ۲۲: ۹عبرانیان 

اول, تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک م  گردد و بدون ریختن خون, هیچ پیمان  بقفت که مطاگدر واقع م  توان 

 گناه  بخشیده نم  نود.
 

  ۲۹:  ۱ انجیل یوحنا 

خدا فرستاده  کنید! این همان بره ای است که یحی , عیس  را دید که به سوی او میاید. پس به مردم گفت: نگاه  روز بعد

 قربان  نود.تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا 



  ۲۱:  ۵دوم قرنتیان 

زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح ب  گناه گذانت, تا ما بعنوان پیروان او, آنطور که مورد پسند خداست, نیک 

 وعادل نوی  .

 

  ۱۸: ۳اول پطرس 

ان فدا کرد تا ما را به . او خود از هر گناه  مبرا بود, اما ین بار جان خود را در راه ما گناهکارمسیح نیز زحمت دید

 قبر گذانته ند, روح او زنده ماند.حضور خدا بیاورد. زمان  که بدن مسیح در 

  

  ۲۸:  ۲۰انجیل متی 

چون من که مسیح , نیامدم تا به من خدمت کنند, من آمدم تا به مردم خدمت کن  و جان  را در راه نجات بسیاری فدا 

 سازم. 

  ۸: ۵رومیان 

 قدر ما را دوست دانت که با وجود اینکه گناهکار بودی , مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا نود. اما ببینید خدا چ

 

کتاب مقدس برای ما هیچ جای شکی را نمی گذارد که عیسی مسیح یگانه راه بازگشت بسوی خداست. ما فقط از 

 .میز خود را با خدا برقرار نماییمطریق مسیح می توانیم رابطه صلح آ

  

  ۶:  ۱۴ل یوحنا انجی

 . تواند به خدا برسد مگر بوسیله منعیس  به او فرمود: راه من , راست  من , زندگ  من , هیچکس نم  

 

  ۶ - ۵:  ۲اول تیموتاوس 

که خدا واحد است, و میان خدا ومردم, انسان  وجود دارد به نام عیس  مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با 

 و انسان را با یکدیگر آنت  دهد. این کار, خدا 

 

  ۱۲:  ۴اعمال رسوالن 

یگری وجود ندارد که  ار سازد! چون در زیر این آسمان, نام دگس  نیست که بتواند ما را رستغیر از عیس  مسیح ک

 بند.  ن نجات یا مردم بتوانند توسط آن از گناها

 
 :دعوت خداوند

 

ه است. او این امکان را فراه  نموده است تا گناهان ما بخشیده نوند. حال گشت دوباره ما را مهیا ساختخداوند راه بر

خداوند از ما دعوت م  کند تا آغوش باز او را بپذیری  و دست نجات او را که بسوی ما دراز کرده است بگیری . ) به 

 عیس  مسیح روی صلیب فکر کنید, او تصویریست از آغوش باز خداوند.(

 

  ۱۸:  ۱اشعیاء 

اگر چه لکه های گناهانتان به سرخ  خون است، اما من مانند پش   وند م  فرماید: بحث و جدل من با نما این است:خدا

 پاک م  کن  و نما را همچون برف سفید م  سازم. 

 

  ۲۸:  ۱۱انجیل متی 

   کشید, نزد م  آیید و من به نما آرامش خواه  داد. ام کسان  که زیر یوغ سنگین زحمت مای تم

 

  ۲۰:  ۳مکاشفه 

با او دوست  دائم  بر  , داخل نده,ه صدای مرا بشنود و در را بگشایدکاکنون در مقابل در ایستاده, در را م  کوب . هر 

 کرد, و او نیز با من .  قرار خواه 

 



 ما چه باید بکنیم؟ 
 

خدا را محور و هسته زندگ  خود خداوند از ما م  خواهد که به کوتاه  و قصور خود اعتراف نمایی . چون بجای اینکه 

خود را مرکز قرار داده بودی . بعد از اعتراف به گناهان م  توانی  درخواست آموزش نمایی . البته با اطمینان  قرار دهی 

زمان عهد قدی , قوم اسرائیل با گذانتن دست هایشان بر حیوان  که  دراست. و توکل به امکان  که خداوند فراه  نموده 

د قربان  نود, گناه خود را بدوش آن حیوان م  سپردند )انتقال م  دادند(. اما امروز خداوند برای ما امکان این قرار بو

را میسر نموده است تا به قربان  و فداکاری عیس  مسیح پناه ببری , ما م  توانی  از خداوند بخواهی  که ما را از ثمره 

مند سازد. به این طریق اطمینان و توکل ما همیشه بخداوند م  باند.                        این قربان  که همانا زندگ  ابدی است, بهره 

در حقیقت خداوند م  خواهد که ما دوباره او را به عنوان مالک زندگ  خود بشناسی  و آماده بانی  تا از او پیروی و 

 .د بیاوری سیله دعا به حضور خداوناطاعت کنی . همه این مسایل را م  توانی  بو

  

  ۲۱: ۱۵انجیل لوقا 

 . ن را ندارم که مرا پسر خود بدان : پدر, من در حق خدا و در حق تو گناه کرده ام, و دیگر لیاقت ایفتگسر به او پ
 

  ۱۰:  ۴یعقوب 

 .سربلند خواهد ساخت وزمان  که به ناچیزی و کوچک  خود در مقابل خدا پ  بردید, آنگاه خدا نما را سرافراز 
 

  ۱۹ -۱۶:  ۵۱زمور م

نه آن را تقدی  م  کردم. قربان  من این قلب نکسته و این روح توبه کار من من قربان  حیوان  نخواست , و گر تو از

 است که به تو تقدی  م  کن , ای خداوند, م  دان  که این هدیه مرا خوار نخواه  نمرد.
 
 

  ۳۸ -۳۷:  ۲اعمال رسوالن 

به او و به سایر رسوالن گفتند: برادران اکنون باید چه کنی ؟  ت تاثیر قرار داد. بنابراین,سخنان پطرس مردم را سخت تح

ن را ببخشد. آنگاه  پطرس جواب داد: هر یک از نما باید از گناهانتان دست کشیده, بسوی خدا باز گردید تا خدا گناهانتا

  س را عطا خواهد فرمود. خدا به نما نیز این هدیه, یعن  روح القد
 

  ۳۱ -۳۰:  ۱۶اعمال رسوالن 

) به عیسای  ؟ جواب دادند:جات یاب , من چه کن  تا نس گفت: آقایان ایشان را از زندان بیرون آورد و با التماسپس 

 ( مام افراد خانواده ات نجات یابد.خداوند ایمان آور تا تو و ت
 

  ۲۳:  ۹انجیل لوقا 

ی کند, باید از خواسته ها و آسایش خود چش  بپوند و هر روز, زحمات سپس به همه فرمود: هر که م  خواهد مرا پیرو

 . ر دوش بکشد و بدنبال من بیایدو سخت  ها را همچون صلیب ب

 
 و بعد چه تحولی صورت می گیرد؟

 

ته س نناخ س به ما م  فرماید که در آن صورت خداوند گناهان ما را م  بخشد و ما در حضور او پاک و مقد کتاب مقد

نوی . همچنان ما یک انسان جدیدی م  نوی  و خداوند به ما در این تولد تازه روح القدس خود را عطا م  فرماید.  م 

ما را تغییر م  دهد و افکار  ا ساکن م  گردد. خداوند قلب وروح القدس که تسل  دهنده و پشتیبان نامیده نده است. در م

 بی  . ویی . ما تولد تازه م  یااز ما انسان های جدیدی م  سازد و یا بهتر بگ

  

  ۴۳:  ۱۰اعمال رسوالن 

 تمام پیامبران نیز در کتاب آسمان  ما نونته اند که هر کس به او ایمان بیاورد, گناهانش بخشیده خواهد ند. 
 

  ۹ : ۱اول یوحنا 

را میبخشد و از هر ناراست  پاک  اما اگر گناه هان خود را به او  اعتراف نمایی  میتوانی  اطمینان دانته بانی  که او ما

 میسازد. 



  ۱۲:  ۱۰۳مزمور 

 !ناهان ما را از ما دور کرده استگدور است به همان اندازه خداوند  به اندازه ای که مشرق از مغرب
 

  ۱۹: ۷میکاه 

ه اعماق دریا آنها را ب , بار دیگر بر ما ترح  خواه  فرمود. گناهان ما را زیر پاهای خود لگد مال خواه  کرد وبل 

 ند! خواه  افگ
 

  ۳۸:  ۲اعمال رسوالن 

پطرس جواب داد: هر یک از نما باید از گناهانتان دست کشیده, بسوی خدا باز گردید و به نام عیس  تعمید بگیرید تا 

 س را عطا خواهد فرمود.  نتان را ببخشد. آنگاه خدا به نما نیز این هدیه, یعن  روح القد خدا گناها
 

  ۲۳:  ۱۴وحنا انجیل ی

عیس  جواب داد: من خود را فقط به کسان  نشان م  ده  که مرا دوست م  دارند و هر چه م  گوی  اطاعت م  کنند.  

 با ایشان زندگ  خواهی  کرد.  پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده,
 

  ۲۴:  ۵انجیل یوحنا 

ش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورید, زندگ  جاوید دارد و هرگز باز تکرار میکن : هر که به پیغام من گو

 .رده, به زندگ  جاوید خواهد پیوستبخاطر گناهانش باز خواست نخواهد ند, بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا ک
 

  ۱۷:  ۵دوم قرنتیان 

کامال تازه ای  یگر آن انسان قبل  نیست, او زندگ دردد, تبدیل به نخص جدیدی م  نود. او گکس  که از آن مسیح م  

 .را آغاز کرده است
 

  ۱۴ -۱۳: ۱ کولسیان

او ما را از دنیای تاریک نیطان نجات داده و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت, همان فرزندی که ما را به قیمت 

 خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید. 

 
 یا خبر خوش, از همه بیشتر برای شما جلب توجه نموده است؟ و چرا؟ سوال اول : چه چیز در انجیل

 

 سوال دوم: آیا شما به دعوت خداوند که شما را به یک زندگی جدید در عیسی مسیح دعوت می کند, لبیک گفته اید؟ 

 قبول کنید؟ اگر بلی, پس توضیح دهید چگونه صورت گرفته است؟ و اگر نه, چرا؟ آیا حاضرید که حاال این دعوت را 
 

 می باشد؟  سوال سوم : آیا عیسی مسیح بر عالوه منجی, پادشاه و خداوند زندگی تان نیز

 
 :اطمینان زندگی ابدی با خداوند

 

ما بر اساس کالم خدا م  توانی  کامال مطمئن بانی  که اگر ما دعوت خدا را پذیرفته ای  او زندگ  جاویدان را به ما م  

 وند ه  در زندگ  فعل  ما با ما م  باند و ه  در زندگ  بعد از مرگ با ما خواهد بود.بخشد. یعن  اینکه خدا

  

  ۱۴: ۱۴انجیل یوحنا 

 بخواهید تا به نما عطا کن  . داریدهر چه الزم من بل  ، به نام 
 

  ۳۷: ۶انجیل یوحنا 

و ممکن نیست هرگز ایشان را از  استدرم خدا به من داده پول  بعض  نزد من خواهند آمد و ایشان کسان  هستند که 

 دست بده  .

  

  ۱۳: ۱۰رومیان 

 پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد, نجات خواهد داد. 



  ۱۲ -۱۱:  ۵اول یوحنا 

رزند او عیس  ت در ف جاوید اعطا کرده و این حیانهادت  داده است؟ نهادت خدا این است که او به ما حیات  چه خدا اما

ت نیز دسترس  دارد اما هر که مسیح را ندارد, از  است که هر کس مسیح را دارد, به این حیا رونن مسیح است پس 

 این حیات ب  بهره خواهد ماند.

                           

  ۲۹ -۲۷:  ۱۰انجیل یوحنا 

من به ایشان زندگ  جاوید . ل من م  آیندنباا به دگوسفندان من صدای مرا م  نناسند, من نیز ایشان را م  نناس  و آنه

ست من بگیرد. چون پدرم ایشان را به من داده  م  بخش  تا هرگز هالک نشوند. هیچکس نیز نم  تواند ایشان را از د

 هیچ انسان  نم  تواند ایشان را از پدرم بگیرد.  است و او از همه قویتر است,
 

 ۳۹ -۳۵: ۸رومیان 

که مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمان  که ناراحت  و مصیبت  پیش م  آید,  بنابراین, چه اتفاق  ممکن است سبب نود 

یگرما را دوست ندارد؟ ویا زمان  که در گرسنگ  و  و با سخت  و جفای  روی م  دهد, آیا علت آن اینست که مسیح د

؟ هرگز! ترک گفته استاینست که خدا ما را تنگدست  هستی  ویا با خطر مرگ روبرو م  نوی , آیا اینها نشان دهنده 

کتاب آسمان  م  فرماید که ما باید آماده بانی  تا بخاطر خدا هر آن با مرگ روبرو نوی . ما همچون گوسفندان  زیرا 

پیروری کامل و قطع  همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری  هستی  که برای سر بریدن میبرند. اما با وجود تمام اینها,

را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت! زیرا من یقین م  دان  که هیچ چیز نم  تواند  عیس  مسیح که آنقدر ما

رت چنین کاری را  محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ, نه زندگ , نه فرنتگان و نه قدرتهای جهن , هیچ یک قد

بت وارد کنند. در اوج آسمان و عمق اقیانوسها, ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خلل  در این مح

 هیچ موجودی نم  تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیس  مسیح آنکار نده, محروم سازد.

  

اطمینان چه اگربلی, پس در زندگی روزمره تان این  اطمینان کامل دارید؟سوال چهارم: آیا در مورد زندگی ابدی تان 

 و اگر نه, چرا شک دارید و چگونه می توانید آن اطمینان را حاصل نمایید؟ ی می دهد؟معن

 
 حفظ کنید: 

 

 حفظ کنید:  یل را آیات ذ

 

  ۱۶:  ۳انجیل یوحنا 

تا هر که به او ایمان آورد, هالک انه فرزند خود را فرستاده است, گقدری مردم جهان را دوست داردکه یزیرا خدا ب

 جاوید بیابد.نشود بلکه زندگ  

 

  ۳۸ -۳۷:  ۲اعمال رسوالن 

ثیر قرار داد. بنابراین, به او و به سایر رسوالن گفتند: برادران, اکنون باید چه  سخنان پطرس مردم را سخت تحت تا

بسوی خدا باز گردید و به نام عیس  تعمید بگیرید  کنی ؟ پطرس جواب داد: هر یک از نما باید از گناهانتان دست کشیده,

 نتان را ببخشد. آنگاه خدا به نما نیز این هدیه, یعن  روح القدس را عطا خواهد فرمود. ا خدا گناهات

  

  ۱۷:  ۵دوم قرنتیان 

یل به نخص جدیدی م  نود. او دیگر آن انسان قبل  نیست, او زندگ  کامال تازه ای  کس  که از آن مسیح م  گردد, تبد

 را آغاز کرده است.

  

  ۲۹ -۲۷:  ۱۰انجیل یوحنا 

گوسفندان من صدای مرا م  نناسد، من نیز ایشان را م  نناس  و آنها  دنبال من م  آیند. من به ایشان زندگ  جاوید 

چون پدرم ایشان را به من داده است  م  بخش  تا هرگز هالک نشوند.هیچکس نیز نم  تواند ایشان را از دست من بگیرد

 م  تواند ایشان را از پدرم بگیرد. و او از همه قویتر است؛ هیچ انسان  ن



 
 

 تعمید
 

وقت  ما دعوت خداوند را به یک زندگ  جدید با او قبول م  کنی , یک نخص جدیدی م  گردی  و این یک تحول  است 

که در قلب و باطن ما صورت م  گیرد. عیس  مسیح م  فرماید که این تحول باطن  را ظاهرا ه  آنکار بسازی  تا 

 یری که در نهاد ما صورت گرفته است. این کار به وسیله غسل تعمید صورت م  گیرد. یق  باند از آن تغنشانه و تصد

 

 مطالعه دقیق : 

 
 :غسل های مختلف

  

 :س در مورد غسل های مختلفی نوشته شده است در کتاب مقد
  
 ک م  کردند. قوم اسرائیل وقت  مرتکب گناه  م  ندند باید با غسل آب, نجاست جس  خود را پا -۱

 کسان  که از اقوام و ملتهای دیگر بودند و م  خواستند به قوم خدا بپیوندند باید غسل آب م  گرفتند.  -۲

در عهد جدید در مورد غسل تعمید آمده است که به دست یحی  )تعمید دهنده( صورت م  گرفت. این غسل را غسل  -۳

 خداوند تسلی  م  کردند.  د را بههان خود توبه نموده و زندگ  خوتوبه ه  م  گویند چونکه مردم با این غسل از گنا
 

  ۱۶ -۱۵:  ۱۷الویان 

هر اسرائیل  یا غریب  که گونت حیوان مرده یا دریده نده ای را بخورد, باید لباس خود را بشوید و غسل کند او بعد از 

 اهد بود.غروب طاهر خواهد بود. ول  اگر لباسهایش را نشوید و غسل نکند مجرم خو
  

  ۱۰ -۹:  ۹عبرانیان 

امروز, از این موضوع م  توانی  درس مهم  فرا بگیری  . طبق نریعت و روش قدی , مردم هدایا و قربان  ها تقدی  م  

کنند, اما هیچ یک از اینها قادر نیست دل عبادت کننده را از آلودگ  ها پاک سازد, زیرا این نریعت فقط با تشریفات 

ر دارد و به مسائل  نظیر خوردن و نونیدن و غسل و طهارت و نظایر آن م  پردازد, مردم نیز موظف ظاهری سرو کا

بوده اند به این دستورات عمل نمایند و با آنها سر کنند تا زمان  که مسیح ظهور نماید و از جانب خدا راه و روش جدید 

 و بهتری بیاورد. 
 

  ۳:  ۳انجیل لوقا 

ام خدا, رسالت خود را آغاز کرد. او در مناطق اطراف رود اردن م  گشت و مردم را ارناد یحی  پس از دریافت پیغ

 م  نمود و م  گفت که توبه کنند و تعمید بگیرند تا خدا گناهانشان را بیامرزد.
  

  ۱۵ -۱۳:  ۳انجیل متی 

تعمید گیرد. ول  یحی  مانع او ند و در آن زمان, عیس  از ایالت جلیل بسوی رود اردن به راه افتاد تا در آنجا از یحی  

: مرا تعمید بده زیرا اینچنین, حک  خدا از تو تعمید بگیرم. اما عیس  گفتگفت: این کار, نایسته نیست. این من  که باید 

 را به جا آوری . پس یحی  او را تعمید داد.
  

 این غسل ها, غسل تعمیدی که خود عیسی مسیح تعیین کرده است نمی باشند.
  

 :حکم غسل تعمید
 

نند, تعمید  عیس  مسیح خودش به ناگردانش امر کرد تا همه کسان  را که پیام انجیل را ننیده و به آن ایمان آورده با

 روح القدس( انجام بدهند.  پسر, دهند. آنها باید این تعمید را بنام خود خداوند )پدر,



  ۲۰ -۱۸:  ۲۸انجیل متی 

ان فرمود: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده نده است. پس بروید و تمام قومها را آنگاه عیس  جلو آمد و به ایش

س غسل تعمید دهید, و به ایشان تعلی  دهید که تمام دستورات   ناگرد من سازید و ایشان را به اس  پدر و پسر و روح القد

ت  دورترین نقطه دنیا باند, من همیشه همراه نما را که به نما داده ام, اطاعت کنند. مطمئن بانید هر جا که بروید, ح

 هست .
  

  ۱۶:  ۱۶انجیل مرقس 

 کسان  که ایمان بیاورند و غسل تعمید بگیرند, نجات م  یابند, اما کسان  که ایمان نیاوردند, داوری خواهند ند.
  

  ۳۸:  ۲اعمال رسوالن 

, بسوی خدا باز گردید و به نام عیس  تعمید بگیرید تا پطرس جواب داد: هر یک از نما باید از گناهانتان دست کشیده

 نتان را ببخشد. آنگاه خدا به نما نیز این هدیه, یعن  روح القدس را عطا خواهد فرمود. خدا گناها
  

  ۴۸:  ۱۰اعمال رسوالن 

 .نان بماندکه پطرس چند روزی نزد آپس بنام عیس  مسیح ایشان را غسل تعمید داد. آنگاه کرنیلیوس التماس کرد 
  

  ۱۶:  ۲۲اعمال رسوالن 

 نت پاک نوی. حاال چرا معطل ؟ به نام خداوند غسل تعمید بگیر تا از گناها
  

  ۲ -۱:  ۶عبرانیان 

پس بیایید از الفبای مسیحیت بگذری  و به درسهای عمیق تر روحان  یپردازی , و مانند مسیحیان با تجربه, در فه  و 

ال پیش بروی . تصور نم  کن  که دیگر الزم باند مانند سابق نما را به اجتناب از درک امور روحان  به سوی کم

اعمال  که منته  به مرگ م  نوند, و یا به ایمان به خدا ترغیب کنی . دیگر نیازی نیست بیش از این درباره غسل 

 دهی . تعمید, نحوه دریافت عطایای روحان , زندگ  پس از مرگ و مجازات ابدی, نما را تعلی 
  

 تعمید برای چه کسانی می باشد؟ 
 

می باشد: شاگردان او یعنی کسانی که ایماندار یل  ش فرموده است تعمید برای اشخاص ذ چنانچه عیسی مسیح خود

 پذیرفته اند. نیکه هدیه خداوند را که زندگی جدید است, هستند و کسا
  

  ۳۸ -۳۶: ۸اعمال رسوالن 

به یک برکه آب رسیدند. مرد حبش  گفت: نگاه کن! این ه  آب! آیا امکان دارد حاال  ,یش م  رفتپسکه لهمچنانکه کا

جواب داد: من ایمان دارم که ای امکان دارد. غسل تعمبد بگیری ؟ فلیپ جواب داد: اگر با تمام وجودت ایمان آورده 

 لیپ او را تعمید داد.عیس  مسیح, فرزند خداست. پس کالسکه را نگاه دانتند و هر دو داخل آب رفتند و ف
 

  ۴۷:  ۱۰اعمال رسوالن 

ول  جای نک باق  نماند, چون م  ننیدند که همه به زبانهای مختلف سخن م  گویند و خدا را تمجید م  کنند. آنگاه 

 پطرس گفت: اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافته اند, آیا کس  م  تواند به من اعتراض کند که چرا تعمید نان

 م  ده  ؟  

  ۳۶ -۳۳:  ۱۶اعمال رسوالن 

او نیز فوری زخمهای ایشان را نست و سپس با اهل خانه اش غسل تعمید گرفت. آنگاه پولس و سیالس را به خانه برد 

و به ایشان خوراک داد. رئیس زندان و اهل خانه او از اینکه با خدا ایمان آورده بودند, بسیار ناد بودند, وقت  صبح ند 

رف دادگاه ماموران  آمدند و به رئیس زندان گفتند, پولس و سیالس را آزاد کن بروند, او نیز به پولس گفت: نما از ط

 آزاد هستید و م  توانید به سالمت  بروید.
  

  ۵ -۴: ۳تیطوس 

پاک  ما,  اما زمان  رسید که مهربان  و لطف نجات دهنده ما خدا انکار ند, و ما را نجات داد. او نه بخاطر خوب  و

ما را از گناهانمان نست و طاهر ساخت و به وسیله روح  بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما دانت,

 به ما تولدی تازه و حیات  نو بخشید.  القدس,



 تعمید یعنی چه ؟
 

یک  و رسیدن به تن آنچه که در باطن انسان قبال صورت گرفته است, میباند. یعن  گذنتن از تارتعمید آنکار ساخ

رونن , از کهنه به جدید و از مرگ به حیات. زندگ  کهنه مرده و دفن گردیده و با ایمان به عیس  مسیح آن نخص 

زندگ  جدیدی را آغاز م  کند. به همین سبب ایمان باید منحصر به نخص باند. تعمید یک نشانه و اعتراف از ایمان 

دیق  است از تقویت خداوند به نخص ایماندار. یعن  اینکه ارتباط  بین خدا بل دیگران و در حین عین زمان تص در مقا

و آن نخص بر قرار گردیده است. دیگر اینکه تعمید یک دعا است, اعتراف از وابستگ  همیشگ  نخص  ایماندار به 

 خداوند و نمایان ساختن انتیاق به زندگ  جدید م  باند. 

 

  ۵ -۴:  ۶رومیان 

رد, طبیعت کهنه ما ه  که گناه را دوست م  دانت, با او در آب تعمید دفن ند, و زمان  که خدای هنگام  که مسیح م

پدر با قدرت پر جالل خود, مسیح را به زندگ  باز گرداند, ما نیز در آن زندگ  تازه و عال  نریک ندی  . بنابراین, ما 

وی صلیب مرد, در واقع ما نیز با او مردی , و جزئ  از وجود مسیح نده ای . بعبارت دیگر هنگام  که مسیح بر ر

اکنون که او پس از مرگ زنده نده است, ما نیز در زندگ  تازه او نیز نریک هستی  و مانند او پس از مرگ زنده 

 خواهی  ند.                                              

 

  ۱۱ -۹:  ۶اول قرنتیان 

برکات سلطنت خدا ب  نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید! نهوت رانان, بت  مگر نم  دانید که مردم نادرست از

, مشروب خواران و , طمعکارانپرستان و زانیان و آنان  که بدنبال زنان و مردان بدکاره م  افتند, و همینطور دزدان

سلطنت م  کند, جای  نخواهند کسان  که به دیگران تهمت میزنند و یا مال مردم را میخورند, دردنیای جدیدی که خدا 

دانت. بعض  از نما در گذنته, چنین زندگ  گناه آلودی را دانتید, اما اکنون گناهانتان نسته نده, و نما وقف خدا و 

 .  و قدرت روح القدس میسر نده استمورد پسند او نده اید, و این در اثر کار خداوند ما عیس

  

 ۱۲ -۱۱: ۲کولسیان

ح آمدید, او نما را از امیال و خواسته های نا پاکتان آزاد ساخت. اما نه بوسیله یک عمل انسان , هنگام  که بسوی مسی

یعن  سنت ختنه, بلکه با یک عمل روحان , یعن  نستشوی روح نما. زیرا زمان  که غسل تعمید گرفتید, در واقع 

ید و حیات  نوین را آغاز کردید. تمام اینها در تان با مسیح مرد و دفن ند. سپس با مسیح زنده ند طبیعت کهنه و گناهکار

 اثر این بود که به کالم خدای توانا ایمان آورید, خدای  که پس از مرگ مسیح را زنده کرد.

 

  ۲۱:  ۳اول پطرس 

اکنون این طوفان, غسل تعمید را در نظر ما مجس  م  کند. وقت  تعمید م  گیری , نشان م  دهی  که بوسیله زنده ندن 

سل تعمید, نظافت و نستشوی بدن نیست, بلکه با تعمید یافتن در یافته ای . هدف از غ ح, از مرگ و هالکت نجاتمسی

 واقع بسوی خدا باز م  گردی  و از او م  خواهی  که دلهایمان را از گناه پاک سازد.

  

  ۲۰: ۲غالطیان 

دم. پس دیگر من نیست  که زندگ  م  کن , وقت  مسیح بر روی صلیب مصلوب ند, در حقیقت من نیز با او مصلوب ن

بلکه مسیح است که در من زندگ  م  کند! و این زندگ  واقع  که اینک در این بدن دارم. نتیچه ایمان من به فرزند 

 خداست که مرا محبت نموده و خود را برای من فدا ساخت.

 

  

  ۱۳:  ۱۲اول قرنتیان 

بعض  از ما یهودی هستی  و بعض  غیر یهودی, بعض  غالم هستی  و هر یک از ما عضوی از بدن مسیح م  بانی . 

بعض  آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار ه  قرار داده و بصورت یک بدن در آورده است. در واقع بوسیله یک روح, 

 یعن  روح القدس, در بدن مسیح تعمید گرفته ای  و خدا به همه ما, از همان روح عطا کرده است. 

 



 تعمید چگونه صورت می گیرد؟  غسل
 

عهد جدید به ما تعلی  م  دهد که تعمید در کلیسای اولیه در آب زیاد انجام م  گرفت, چون این کار نهادت عظی  و به 

زیر آب رفتن و یا تعمید  (Baptidzo) بهترین وجه نمایانگر تحوالت باطن  نخص بود. دیگر اینکه معن  لغت یونان 

( استفاده گردیده است که در کتاب مقدس فارس  Baptidzoهمیمن اصطالح ) ۲۶:  ۱۳ل یوحنا کردن است. در انجی

تعمید باید در حضور و توسط ایمان دار (.  ۳۸: ۸ند )اعمال رسوالن )ترجمه قدیم ( آنرا به )فرو بردن( ترجمه کرده ا

هد تعمید بگیرد معموال یک نهادت تشویق و تقویت گردند. نخص  که م  خوا صورت گیرد تا همه از ایمان یکدیگر

کوتاه در مورد کار خداوند در زندگ  اش و چگونگ  ایمان خود بیان م  دارد. برای ایمانداری که باید غسل تعمید را 

من تو را به اساس اقرار  ذکر م  گردد: او م  تواند بگوید:انجام دهد نمونه ای از یک دعای مربوط به این غسل 

 س تعمید م  ده . ر و پسر و روح القدایمانت، به اس  پد

 

  :تعمید در کلیسای اول ایمان داران

 

می گرفتند. این  کلیسای اولیه دعوت خداوند را از طریق شاگردان پذیرفته و بعد از اینکه ایمان می آوردند فورا تعمید

کلیسا ثابت مانده و اجراء می کلیسای اولیه تا به حال یعنی دو هزار سال به طور یک فریضه و رسم  عمل از ابتدای

 گردد.

  

  ۴۱:  ۲اعمال رسوالن 

 .از کسان  که گفته های او را قبول کردند, تقریبا سه هزار نفر تعمید گرفتند

 

  ۱۳ -۱۲:  ۸اعمال رسوالن  

گرفتند. تعمید  ن آوردند, ه  مردان و ه  زنان غسلپیغام فلیپ درباره ملکوت خدا و عیس  مسیح ایماه اما وقت  مردم ب

 .ز معجزات او مات و مهبوت م  ماندسپس نمعون نیز ایمان آورده, غسل تعمید گرفت. او از فلیپ جدا نم  ند و ا

   

  ۱۸:  ۹اعمال رسوالن 

 در همان لحظه, چیزی مثل پولک از چشمان پولس افتاد و بینا ند. او ب  درنگ برخاست و غسل تعمید یافت.
  

  ۱۵:  ۱۶اعمال رسوالن 

ا تمام اعضای خانواده اش غسل تعمید گرفت و خواهش کرد که مهمان او بانی  و گفت: اگر قبول دارید که من به او ب

 .سرار نمود تا سرانجام قبول کردی خداوند ایمان واقع  دارم, پس بیایید مهمان من بانید. آنقدر ا

 
 :دالیل گرفتن غسل تعمید

 

    (  ۱۵ -۱۳:  ۳پیروی از مثال عیسی مسیح )انجیل متی  -۱

ول  یحی  مانع او ند و  .یردگافتاد تا در آنجا از یحی  تعمید دن به راه رایالت جلیل بسوی رود ا در آن زمان, عیس  از

 یرم.گاین من  که باید از تو تعمید ب نایسته نیست ر,فت: این کاگ
 

 ( ۲۰ -۱۸:  ۲۸امر عیسی مسیح )انجیل متی  -۲

بروید و تمام قوم ها را شان فرمود: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده نده است. پس اه عیس  جلو آمد و به ایگآن

ات  س غسل تعمید دهید, و به ایشان تعلی  دهید که تمام دستور ناگرد من سازید و ایشان را به اس  پدر و پسر و روح القد

  دورترین نقطه دنیا باند, من همیشه همراه نما . مطمئن بانید هر جا که بروید, حتکه به نما داده ام, اطاعت کنید

 هست !
 

 (  ۳۸: ۲مرحله بعد از توبه کردن و ایمان آوردن )اعمال رسوالن  -۳

تا خدا  هر یک از نما باید از گناهانتان دست کشیده, بسوی خدا باز گردید و بنام عیس  تعمید بگیریدطرس جواب داد:پ

 ما نیز این هدیه, یعن  روح القدس را عطا خواهد فرمود.گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به ن



 ( ۱۲ -۱۱:  ۲سمبول قطع رابطه با زندگی کهنه )کولسیان  -۴ 

آزاد ساخت. اما نه بوسیله یک عمل انسان  اکتان پام  که بسوی مسیح آمدید او نما را از امیال و خواسته های نا گهن

  نستشوی روح نما زیرا زمان  که غسل تعمید گرفتید, در واقع یعن  سنت ختنه, بلکه با یک عمل روحان , یعن

طبیعت کهنه و گناهکارتان را با مسیح مرد و دفن ند, سپس با مسیح زنده ندید و حیات  نوین را آغاز کردید. تمام اینها 

 سیح را پس از مرگ زنده کرد. ی توانا ایمان آوردید, خدای  که مدر اثر این بود که به کالم خدا

 

  –تمام فصل سوم خوانده شود.  -( ۱۰:  ۳)کولسیان  دریافت زندگی جدید در مسیح -۵

و اکنون زندگ  کامال تازه ای را در پیش گرفته اید, که ط  آن در نناخت راست  ترق  میکنید و میکونید هر روز 

 بیشتر نبیه مسیح, خالق این زندگ  تازه نوید.

  

 ( ۲۱ : ۳رزوی وجدان پاک )اول پطرس آ -۶

وقت  تعمید م  گیری , نشان م  دهی  که بوسیله زنده ندن  اکنون این طوفان غسل تعمید را در نظر ما مجس  م  کند.

از غسل تعمید, نظافت و نستشوی بدن نیست, بلکه با تعمید یافتن در مسیح, از مرگ و هالکت نجات یافته ای . هدف 

 ی  که دلهایمان را از گناه پاک سازد.واقع بسوی خدا باز م  گردی  و از او م  خواه

  

 ( ۲۱:  ۱۴عیسی مسیح )انجیل یوحنا  اظهار محبت به -۷

وی  اطاعت کند.و چون مرا دوست دارد, پدرم خدا نیز او را دوست خواهد دانت و گکس  مرا دوست دارد که آنچه م  

 من نیز او را دوست خواه  دانت و خود را به او نشان خواه  داد.

  

 ر بلی, به چه صورت؟ و اگر نه چرا؟اگاول: آیا شما تعمید گرفته اید؟  سوال

 سوال دوم : تعمید برای شما چه معنی می دهد؟

 : آیا به نظر شما تعمید ضروری یا الزامی است؟سوال سوم

  

 لطفا جواب های خود را با آیات ذیل از کتاب مقدس مقایسه کنید: 

  ۳۶:  ۸اعمال رسوالن  ،۱۷: ۱ان قرنتیاول ، ۲۰  – ۱۹ : ۲۸انجیل مت  

 

مقدس )اول آیا به نظر شما با گرفتن تعمید بخشش گناهان را می توان حاصل کرد؟ ببینید که کتاب  سوال چهارم:

 وید.(چه می گ۱۱:  ۶قرنتیان 

 
 حفظ کنید:

 

 حفظ کنید : را  آیات ذیل
 

  ۱۹:  ۲۸انجیل متی 

 . س غسل تعمید دهید و ایشان را به اس  پدر و پسر و روح القدرد من سازید گرا نا س بروید و تمام قوم هاپ

 

  ۵ – ۴:  ۶رومیان 

و زمان  که خدای  هنگام  که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما ه  که گناه را دوست م  دانت، با او در آب تعمید دفن ند،

تازه و عال  نریک ندی . بنابراین، ما مسیح را به زندگان  باز گرداند، ما نیز در آن زندگ   پدر با قدرت پر جالل خود،

جزئ  از از وجود مسیح نده ای  بعبارت دیگر، هنگام  که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردی ، و 

اکنون که او پس از مرگ زنده نده است ما نیز در زندگ  تازه او نریک هستی  و مانند او پس از مرگ زنده خواهی  

 ند. 

  ۴۱ : ۲والن اعمال رس

 تقریبا سه هزار نفر تعمید گرفتند. از کسان  که گفته های او را قبول کردند،



 

 
 

 زندگی مسیحی
 

میدهد که وقت  یک نخص عیس  مسیح را به عنوان نجات دهنده اش م  پذیرد، چه  تعمید به عنوان یک سمبول نشان

و دفن اوست و از آب بیرون آمدن، زندگ  جدید ، مرگ نخص بوجود م  آید. در آب فرورفتنتحول  در زندگ  آن 

اوست. مطابق فرموده کتاب مقدس مذکور در حقیقت تولد تازه یافته است. پس توبه و برگشت بسوی خدا نروع یک 

زندگ  جدید م  باند. نروع یک زندگ  ای که هر روز با خداوند م  توان قدم زد. در همچو حالت نخص بیشتر و 

ت خداوند م  گردد و خداوند ه  م  خواهد که فرزندش را تربیت کند تا رند او به کمال برسد. ما بیشتر مایل به نناخ

س  م  کنی  که برای رند ما به عنوان یک مسیح  بسیار مه  م  بانند. این ها ردر این درس چندین موضوع را بر

 موضوعات  هستند که در حقیقت باید جزء زندگ  روزمره ما گردند.

  

 دقیق :مطالعه 
  

 :آرزوی خدمت کردن مسیح به عنوان خداوند
 

ما باید انتخاب  را  ، بلکه او م  خواهد که همه روزه خداوند و مالک زندگ  ما نیز باند.مسیح نه تنها نجات دهنده ماست

تکرار که در موقع توبه و برگشت به خدا نموده و با گرفتن تعمید مشخص و آنکار نمودی ، هر روز بیاد بیاوری  و 

مرکز و  نمائی . ما باید حقیقتا بپذیری  که ما برای خداوند زندگ  م  کنی . ما باید این واقعیت را بپذیری  تا اینکه خداوند

 محور زندگ  ما گردد. آرزوی خدمت به خدا باید محرک تمام زندگ  مسیح  ما باند.

  

  ۲۰: ۲غالطیان 

کن ، مین نیز با او مصلوب ندم. پس دیگر من نیست  که زندگ  وقت  مسیح بر روی صلیب مصلوب ند، در حقیقت م

بلکه مسیح است که در من زندگ  م  کند! و این زندگ  واقع  که اینک در این بدن دارم، نتیجه ایمان من به فرزند 

 خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت.

  

  ۱۴: ۲۵مرموز 

 از او اطاعت م  کنند. او عهد خود را با ایشان تحکی  م  کند. خداوند به کسان  اعتماد دارد که

  

  ۱۰:  ۳اول سموییل 

باز خداوند سموئیل را مانند دفعات پیش خواند: سموئیل! سموئیل! و سموئیل گفت: بفرما خدمتگزارت گوش به فرمان 

 توست. 

 

  ۴: ۲مکاشفه 

 نداری!  با اینحال، ایرادی در تو م  بین : تو مرا مثل اول دوست
 

  ۵:  ۱۵انجیل یوحنا 

میوه فراوان م  دهد، چون جدا از من  بله، من تاک هست  نما نیز ناخه های من. هر که در من بماند و من نیز در او،

 هیچ کاری از نما ساخته نیست.

  

  ۸ -۷:  ۱۴رومیان 

ور که م  خواهی ، زندگ  کنی  و یا هر بهر حال نباید فراموش کنی  که ما صاحب اختیار خود نیستی  و نم  توانی  هر ط

 طور که م  خواهی ، بمیری . چه در زندگ  و چه در مرگ، ما از خداوند پیروی م  کنی  و متعلق به او هستی . 



 :صحبت خداوند با ما از طریق کالمش
 

آنکار و  ها نسانخداوند م  خواهد با هر فرزندش رابطه نخص  بر قرار سازد. روی همین منظور او خود را با ما ا

س مشاهده کنی . برای اینکه بتوانی  خواست و اراده او را  مکشوف ساخت. این مکانفه او را م  توانی  در کتاب مقد

م  گوید. ما م  توانی  آواز خداوند را از  ی  خداوند از طریق کالمش به ما چهدرک نمائی ، الزم و ضرور است که بشنو

ال با خواندن مداوم کتاب مقدس، با مطالعه دقیق آن و تفکر نمودن در مورد آن و یا ننیدن طریقه های مختلف  بشنوی . مث

 موعظه از کالم خداوند.

  

  ۱۷ -۱۵:  ۳دوم تیموتاوس 

از  خودت نیز از کودک  کتاب مقدس را فرا گرفته ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدان  که دست یافتن به نجات،

در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این  .مسیح امکان پذیر استمان به عیس  راه ای

برای ما بسیار مفید م  باند، زیرا کارهای راست را به ما م  آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار  جهت،

 ، و ما را بسوی زندگ  خدا پسندانه هدایت م  نماید.دم  دهد و اصالح م  کن

  

  ۱۰۵:  ۱۱۹مزمور 

 کالم تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پای  رونن م  سازد.

  

  ۳۲ -۳۱:  ۸انجیل یوحنا 

. عیس  به این عده یمان آوردند که او همان مسیح استن سخنان او ا در این وقت، بسیاری از سران قوم یهود، با ننید

ناگردان واقع  من خواهید بود. حقیقت را خواهید نناخت و حقیقت  زندگ  کنید، فرمود: اگر همانگونه که به نما گفت 

 نما را آزاد خواهد ساخت. 

 

  ۸: ۱۹مزمور 

 فرامین خداوند راست است و دل را ناد م  سازد، اوامر خداوند پاک است و بصیرت م  بخشد.

 

  ۳ -۱:  ۱مزمور 

گناهکاران را در پیش نم  گیرد و با کسان  که خدا را مسخره  خونابحال کس  که با بدکاران مشورت نم  کند و راه

م  کنند همنشین نم  نود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی م  کند و نب و روز در آنها تفکر م  نماید او 

ند،   نوهمچون درخت  است که در کنار نهر های آب کانته نده و به موقع میوه م  دهد و برگهایش هرگز پژمرده نم

 . کارهای او همیشه ثمر بخش است

 

 :صحبت ما با خداوند بوسیله دعا
 

ته است تا ند این امکان را برای ما میسر ساخس گردیده ای ، خداو چون ما در عیس  مسیح در حضور خداوند پاک و مقد

میمانه ما با خدا، دعا رش. این صحبت ص ما با آزادی و خون  تمام با او صحبت کنی . درست همچون یک فرزند با پد

نام دارد. ما چندین نوع دعا ها را م  نناسی ، مثال دعای ستایش، نکرگزاری، اعتراف به گناهان و درخواست های ما. 

 در دعا میتوانی  قلب خود را به حضور خداوند بگشائی  و به او توکل نمائی ، یعن  خود را کامال به او بسپاری  . 
 

  ۱۲:  ۳افسسیان 

یی  و اطمینان دانته بانی  که چون مسیح همراه ماست و نیز  م  توانی  بدون ترس و واهمه به حضور خدا بیا اکنون

 بسبب ایمان به او، خدا ما را با آغوش باز م  پذیرد.

  

  ۱۱ -۹:  ۷انجیل متی 

به او مار م  دهد؟ پس آیا  اگر کودک  از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ م  دهد؟ اگر از او ماه  بخواهد،

نما که اینقدر سنگدل و گناهکارهستید، به فرزندانتان چیزهای خوب م  دهید، چقدر بیشتر پدر آسمان  تان، برکات خود 

 .خواهد بخشید، اگر از او بخواهید را به نما



  ۶:  ۵یعقوب 

 نما انسان ب  گناه را که قادر به دفاع از خود نبود، محکوم کردید و کشتید.

  

  ۱: ۱۴۷مزمور 

 یی . چه خوب است که خدای خود را با سرود بپرستی ، چه لذت بخش است که او را بستا

  

  ۱۸ -۱۶:  ۵اول تسالونیکیان  

همیشه ناد بانید! پیوسته دعا کنید! برای هر پیش آمدی خدا را نکر نمایید، زیرا اینست خواست خدا برای نما که از 

 آن عیس  مسیح هستید.

  

  ۶:  ۴ نلیپیاف

فراموش نکنید برای هیچ چیز غصه نخورید در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه الزم دارید به خداوند بگویید و 

 از او تشکر نمائید. ،که برای جواب دعاها

  

  ۶:  ۳۰اول سموییل 

واستند او را سنگسار ست دادن بچه هایشان از ندت ناراحت  م  خ داود بسیار مضطرب بود، زیرا افرادش بخاطر از د

 کنند. اما او خویشتن را از خداوند، خدایش تقویت کرد. 

 
 :معاشرت با سایر ایمانداران

 

واقعیت او عضو  در ان و برادران جدید نیز م  یابد.یک ایماندار با تولد تازه نه تنها پدر آسمان  اش را، بلکه خواهر

خداوند در کلیسا خواهران و برادران ب  نماری به ما کلیسا است. دس و عظی ، خانواده خدا م  گردد. این خانواده مق

ما باید  همچنان بدین وسیله م  توانی  باعث رند ایمان یکدیگر گردی . یت نمایی . م  بخشد، تا یکدیگر را تشویق و حما

خداوند )پدر آسمان ( خود را  با ایمانداران معانرت نمایی ، یکدیگر را تسل  دهی ، گاه  تنبیه نمایی  و یکجا با ه  اراده

 بجا آوری  . 

 

  ۱۹:  ۲افسسیان 

مقدسین، اهل وطن اله  م  بانید و با سایر بلکه همراه با  ،انه نیستیدگر نما نسبت به خدا غریب و بیگدی اکنون

 ایمانداران عضو خانواده خدا هستید.

  

  ۴۴ -۴۲: ۲اعمال رسوالن 

آئین نام خداوند و دعا، با سایر ایمانداران مرتب نرکت م  کردند. در ضمن،  و در تعلیم  که رسوالن م  دادند و در

در اثر معجزات زیادی که توسط رسوالن به عمل م  آمد، در دل همه ترس  توام با احترام نسبت به خدا ایجاد نده بود. 

 به این ترتیب، تمام ایمانداران با ه  بودند و هر چه دانتند با ه  تقسی  م  کردند.

  

  ۱۷:  ۲۳اول سموییل 

پدرم نیز یوناتان به او گفت: نترس، پدرم هرگز تو را پیدا نخواهد کرد. تو پادناه اسرائیل خواه  ند و من معاون تو. 

 م  داند.این موضوع را بخوب  

  

  ۱۱: ۵اول تسالونیکیان 

 پس به همین ترتیب، به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید. 

 

  ۲۲: ۶افسسیان 

او را فقط به همین منظور نزد نما م  فرست ، تا از چگونگ  حال ما با خبر نوید و با ننیدن سخنان او دلگرم و تشویق 

 گردید. 



  ۳۵ -۳۴: ۱۳انجیل یوحنا 

پس حال دستوری تازه به نما م  ده : یکدیگر را دوست بدارید همانگونه که من نما را دوست م  دارم. محبت نما به 

 هان ثابت خواهد کرد که نما ناگردان من م  بانید. یکدیگر، به ج

 

  ۲۵: ۱۰عبرانیان 

لس عبادت کلیسای  غافل نشوید، بلکه یکدیگر را تشویق کنید،  و نیز چنانکه برخ  را عادت است، از حضور در مجا

 بخصوص که در این روزها بازگشت مسیح نزدیک م  نود. 

 
 :گشته است معه که از خدا دور شاهد مسیح بودن در جا

 

ناهد او  خداوند کلیسای خود و بدین طریق همه فرزندان خود را فراخوانده است تا در این جهان از خدا دور گشته،

خداوند بانی ، که رفتار، کردار، و گفتار ما نهادت دهند که ما فرزندان مقدس خدا ند. ما وقت  م  توانی  ناهد بان

   ای با خدا.هستی . پس زندگ  ما نهادتیست از زندگ

 

  ۸:  ۱اعمال رسوالن 

فت تا در اورنلی ، در  قدرت خواهید یا وقت  روح القدس بر نما نازل نود ول  آنچه الزم است بدانید این است که

 سراسر یهودیه، سامره، و تا دورترین نقطه دنیا درباره من نهادت دهید.

  

  ۲۰:  ۵دوم قرنتیان 

ما چیزی را از نما درخواست م  کنی ، مانند اینست ه ما با نما سخن م  گوید. وقت  خدا بوسیل ما سفیران مسیح هستی ،

که مسیح آن را از نما م  خواهد. بنایراین، از جانب او از نما م  خواهی  که لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او 

 آنت  نمایید. 
 

  ۱۶:  ۵انجیل متی 

، تا کارهای نیک نما را دیده، پدر آسمان  تان را بر مردم بتابد رید نور نماسازید، بلکه بگذا پس نور خود را پنهان نه

 تمجید کنید. 
 

  ۱۹:  ۴انجیل متی 

 ل من بیایید و من به نما نشان م  ده  که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.  عیس  ایشان را خوانده گفت: بدنبا
 

  ۱۵و  ۱۴:  ۱۰رومیان 

پناه آورند، در حالیکه به او ایمان ندارند؛ و چگونه ایمان بیاورند، در حالیکه راجع به او اما چگونه مردم به خداوند 

چیزی نشنیده اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کس  مژده انجیل را به ایشان اعالم نکند. و چگونه بروند و اعالم کنند، اگر 

قدمند آنان  که مژده آنت  با خدا را اعالم م   کس  ایشان را نفرستد؟ کتاب آسمان  در این باره م  فرماید: چه خوش

اعالم مژده انجیل  کنند، و درباره لطف و مهربان  خدا، خبرهای خوش م  آورند! به عبارت دیگر به کسان  که برای

 مد میگوید.میایند خوش آ

 
  :یت اطاعتاهم

 

او را هر چه بیشتر در مورد خود، وقت  یک ایماندار هر روز با خداوند راه م  رود، متوجه م  نود که خداوند 

خواست و اراده اش به انسانها و این جهان م  آموزاند. این آموزش جنبه تئوری ندارد، بلکه کامال با زندگ  ما در جاده 

عمل سرو کار دارد. این کامال به خود ما ارتباط دارد که موقعیکه خداوند اراده اش را در مورد مشخص  از زندگ  ما 

سازد، ما چه نوع برخوردی از خود نشان م  دهی . آیا م  خواهی  خداوند خود را اطاعت نمائی ؟ این آنکار م  

لک در تمام  ئید بگذاری  تا عیس  مسیح خداوند و ما خواست و اطاعت ماست که قدرت تحرک و عمل م  بخشد. پس بیا

است؟ پس در این صورت او خود را بیشتر و  موارد زندگ  ما باند، آیا مسیح در تخت سلطنت قلب و زندگ  ما نشسته

 بیشتر به ما مکشوف خواهد ساخت.



  ۲۱: ۱۴انجیل یوحنا 

دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد دانت و چون مرا دوست  ،ویی  اطاعت کندگکس  مرا دوست دارد که آنجه م  

 و من نیز او را دوست خواه  دانت و خود را به او نشان خواه  داد.

  

  ۱: ۴فسسیان ا

من که بسبب خدمت خداوند اینجا در زندان بسر م  برم، از نما التماس م  کن  طوری زندگ  و رفتار کنید که نایسته 

 مقامتان باند، مقام  که خدا به نما عطا کرده است. 

 

  ۲۱:  ۲پطرس اول 

ا مسیح است که در راه نما این رنج و زحمت، جزئ  از خدمت  است که خدا به نما محول کرده است. سرمشق نم

 زحمت کشید. پس راه او را ادامه دهید.

  

  ۱۲:  ۱۹مزمور 

تو مرا از چنین گناهان پاک ساز! و نیز مرا از گناهان عمدی  کیست که بتواند به گناهان نهان خود پ  ببرد؟ خداوندا،

 بازدار و نگذار بر من مسلط نوند. آنگاه خواه  توانست از نر گناه آزاد نده، ب  عیب بان .

  

  ۱۰:  ۱۵انجیل یوحنا 

م  نمای  و  اگر از کالم من اطاعت نمایید، در محبت من خواهید ماند، درست همانگونه که من از احکام پدرم اطاعت

 در محبت او م  مان  .

  

 سی کنید. ربا در نظر داشت موضوعات این درس زندگی روزانه خود را با خداوند بر

 

 سوال اول : آیا در زندگی مسیحی تان ضعفی می بینید؟ 

 سوال دوم : چگونه می توانید آنرا با فراگیری این درس بهبودی بخشید؟ 

 
 حفظ کنید : 

 
 کنید:  حفظیل را  آیات ذ

 

  ۵:  ۱۵انجیل یوحنا : 

ز من میوه فراوان م  دهد، چون جدا ا ، هر که در من بماند و من نیز در او،نما نیز ناخه های من ،بلهُ من تاک هست 

 .هیچ کاری از نما ساخته نیست

  

  ۱۱: ۵اول تسالونیکیان 

 پس به همین ترتیب، به تشوبق و تقویت یکدیگر ادامه دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آمدن و کار روح القدس
 

بعد از صعود عیس  مسیح مطابق وعده او، روح القدس بر ناگردان قرار گرفت. در ایام عهد قدی  فقط به بعض  از 

وعده داد که زمان  خواهد رسید که  ۲۸: ۲پیامبران و یا کاهنین روح القدس عطا م  ند. اما خداوند در کتاب یوئیل نب  

خواهد ند و آن زمان موعود امروز است. روح القدس روح  است که در یک ایماندار روح القدس به همه ریخته 

زندگ  م  کند و بدین وسیله خدا در وجود آن نخص کار م  نماید به همین دلیل م  خواهی  که آمدن و کار روح القدس 

 و مرحله پر ندن از روح القدس را مختصرا مورد برس  قرار دهی .

  

 مطالعه دقیق :
  

 :  وح القدس خداوندر
 

  ۴ -۳:  ۵اعمال رسوالن 

پطرس گفت: حنانیا، نیطان قلب تو را از طمع پر کرده است. وقت  گفت  این قیمت تمام زمین است، در واقع به روح 

ست خودت بود که چقدر بده  یا  ه  القدس دروغ گفت . زمین مال خودت بود که بفرون  یا نفرون . بعد از فروش 

 بلکه به خدا دروغ گفت .  این کار را کردی؟ تو به ما دروغ نگفت ،نده . چرا 
 

  ۱۷ -۱۶:  ۳اول قرنتیان 

آیا هنوز پ  نبرده اید که همه نما با ه ، خانه خدا هستید و روح خدا در میان نما، یعن  در این خانه ساکن است. اگر 

. زیرا خانه خدا مقدس و پاک است، و آن خانه نما کس  خانه خدا را آلوده و خراب کند، خدا او را از بین خواهد برد

 هستید.
 

  ۶ -۴:  ۱۲اول قرنتیان 

گر چه عطایای  که خدا به ما م  بخشد گونان گون است، اما اصل و منشا تمام آنها، روح القدس است. با اینکه م  توان 

دا یک  است، اما به صورت های خدا را از راههای مختلف خدمت کرد. اما همه همان خداوند را خدمت م  کنی . خ

 مختلف در زندگ  ما عمل م  کند. او همان خداست که در همه ما و بوسیله ما که از آن او هستی  کار م  کند.

 
 :روح القدس یک شخصیت است

 

 .کتاب مقدس در مورد روح القدس مثل یک نخصیت صحبت م  کند
 

  ۱۶:  ۱۴انجیل یوحنا 

 د تا پشتیبان و تسل  بخش دیگری به نما عطا نماید که همیشه با نما بماند. من از پدرم درخواست خواه  کر
 

  ۱۴ -۱۳:  ۱۶انجیل یوحنا 

ول  وقت  روح القدس که سر چشمه همه راست  ها است بیاید، تمام حقیقت را به نما آنکار خواهد ساخت. زیرا نه از 

آینده نیز نما را با خبر خواهد ساخت. او جالل و بزرگ  نب خود، بلکه هر چه از من ننیده است خواهد گفت. او از  جا

 مرا به نما نشان خواهد داد وبا این کار باعث عزت و احترام من خواهد ند.
 

   ۲۸ : ۱۵اعمال رسوالن 
س صالح دیدی  که از قوانین یهود باری بر دوش نما نگذاری . فقط گونت حیوانات  که برای  زیرا با هدایت روح القد

کار خوب   ربان  م  نوند و گونت حیوانات مردار و خون نخورید و هرگز زنا نکنید. اگر از این چیزها بپرهیزیدبتها ق

 خواهید کرد. همین و بس. 



  ۱۴:  ۱افسسیان 

خواهد فرمود. مهر روح خدا بر  ضمانت میکند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا س درما و حضور روح القد

ست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری نماینگر این ما

 س گویی ! است برای آنکه خدای نکوهمند خود را سپا

 
  :(ذشته، تاریخ و یا ازلگروح القدس در ایام عهد عتیق )

 

 س در کار آفرینش سهم داشت.  روح القد
 

  ۲۱ : ۱پیدایش 

د، خال  و ب  نکل بود، و روح خدا روی توده های تاریک بخار یهنگام  که خدا آسمانها و زمین را آفر در آغاز،

 . کرد حرکت م 
 

بعدا او انبیا، پادشاهان و اشخاص مخصوص دیگری را در عهد قدیم در زمانهای مخصوص و به جهت انجام دادن 

 امری ویژه ای از خود پر ساخته است.
  

  ۱۷ -۱۶:  ۴۸یای نبی عاش

به من نزدیک نوید و گوش دهید. من همیشه آنکار گفته ام که در آینده چه رخ خواهد داد تا نما بتوانید آن را بفهمید. 

 )اکنون خداوند مرا با روح خود نزد نما فرستاده است.(
  

 ۱۴ -۱۳:  ۱۶یل وئاول سم

د که در میان برادرانش ایستاده بود، ریخت. سموئیل ظرف روغن زیتون را که با خود آورده بود بردانت و بر سر داو

روح خداوند بر او نازل ند و از آن روز به بعد بر او قرار دانت. سپس سموئیل به خانه خود در رامه بازگشت. روح 

 نب خداوند او را سخت عذاب م  داد. خداوند از نائول دور ند و بجای آن روح پلید از جا
 

  ۳:  ۳۱خروج  

  .خود پر ساخته امو او را از روح 
 

  .س تولد یافت، از او مسح گردید و بالخره به قدرت او از مرگ قیام کرد عیسی مسیح از روح القد
 

  ۲۰: ۱انجیل متی 

او غرق در این گونه افکار بود که بخواب رفت. در خواب فرنته ای را دید که به او گفت: یوسف پسر داود، از ازدواج 

 س است.  ک  که در رح  اوست، از روح القدش. کود با مری  نگران نبا
 

  ۳۸:  ۱۰اعمال رسوالن 

س و قدرت خود به این دنیا فرستاد. او  و بدون نک م  دانید که خدا عیسای ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القد

م  داد، زیرا خدا با او به همه جا م  رفت، کارهای نیک انجام م  داد و تمام کسان  را که اسیر ارواح ناپاک بودند نفا 

 بود.
 

  ۱۱:  ۸رومیان 

و اگر روح خدای  که عیس  مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود نما باند، همان خدا بدنهای فان  نما را نیز 

 ست، زنده خواهد کرد. پس بوسیله همین روح که در وجود نما
 

 :اکاست و بعد از آنطنپ س در ایام عید روح القد
 

است جشن مخصوص یهودیان در زمان عهد قدی  بشمار میرفت. این جشن به عنوان سالگرد عطای نریعت به عید پنطاک

س طاکاست با ه  جمع بودند، روح القدموس  برگزار م  گردید. بعد از صعود مسیح موقع  که ناگردان در روز عید پن

همیشه و تا به ابد در ایمانداران زندگ  م  به نکل مخصوص و با کاملیت خودش بر ایمانداران قرار گرفت. او برای 

 کند. 



  ۱۷ -۱۶:  ۱۴انجیل یوحنا 

و من از پدرم درخواست خواه  کرد تا پشتیبان و تسل  بخش دیگری به نما عطا نماید که همیشه با نما بماند. این 

م دنیا به او دسترس  ندارند، پشتیبان و تسل  بخش همان روح القدس است که نما را با تمام حقایق آننا خواهد کرد. مرد

چون نه در جستجوی او هستند و نه او را م  نناسند. ول  نما در جستجوی او هستید و او را م  نناسید، چون او 

 ست و در وجودتان خواهد بود. همیشه با نما

  

  ۴ -۱:  ۲اعمال رسوالن 

این روز عید پنجاه  م  گفتند، یعن  پنجاه هفت هفته پس از مرگ و زنده ندن مسیح، روز پنطاکاست فرا رسید. به 

م  آورند. آن روز، وقت  ایمانداران دور  وبرغله خود را به معبد اورنلی روز یهودیان نبعد از عید پسح. در این  روز

پر کرد.  ه  جمع نده بودند، ناگهان صدای  نبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن جمع بودند،

و  دندنس پر یزی نبیه زبانه های آتش ظاهر نده، پخش ند و بر سر همه قرار گرفت . آنگاه همه از روح القدسپس چ

که با آنها آننای  ندانتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان  برای اولین بار نروع به سخن گفتن به زبانهای کردند

 داد. 

س را  به عنوان خداوند و نجات دهنده خود می پذیرد، روح القد از همان موقع به بعد هر شخصی که عیسی مسیح را

 دریافت می کند و اینرا تعمید روح القدس نیز می گویند.

  

  ۳۹ -۳۸:  ۷انجیل یوحنا 

چنانکه کتاب آسمان  م  فرماید، هر که به من ایمان بیاورد، از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد ند. منظور 

س س بود که به کسان  داده م  نود که به عیس  ایمان آورند. ول  روح القد همان روح القد زنده، عیس  از نهرهای آب

 نگشته بود.  عیس  هنوز به جالل خود در آسمان باز هنوز به کس  عطا نشده بود، چون

 

  ۳۸:  ۲اعمال رسوالن 

باز گردید و بنام عیس  تعمید بگیرید تا ست کشیده، بسوی خدا  ن د پطرس جواب داد: هر یک از نما باید از گناهانتا

 س را عطا خواهد فرمود. نتان را ببخشد. آنگاه خدا به نما نیز این هدیه، یعن  روح القد خدا گناها

  

  ۱۸ -۱۴:  ۱۱اعمال رسوالن 

م، روح او خواهد گفت: که چطور تو و خانواده ات م  توانید نجات پیدا کنید! هنگام  برای ایشان نروع به صحبت کرد

افتادم که فرمود: یحی  با آب  القدس بر ایشان نازل ند، درست همانطور که او بر ما نازل ند. آنگاه به یاد سخنان خداوند

س تعمید خواهید یافت. حال اگر خدا به این غیر یهودیان همان هدیه را داد که  غسل تعمید م  داد، ول  نما با روح القد

رمود، پس من که هست  که اعتراض کن . وقت  این را ننیدند، قانع ندند و گفتند: خدا را به ما بخاطر ایمانمان، عطا ف

نکر که همان لطف  را که در حق ما نمود، در حق غیر یهودیان نیز انجام داد و به ایشان این امکان را داد تا دست از 

 ت جاودان  را بدست آورند. گناهان کشیده، بسوی او باز گردند و حیا
  

  ۹:  ۸میان رو

البته نما چنین نیستید. چنانچه روح خدا در وجود نما ساکن باند، عنان زندگ  تان در دست طبیعت تازه تان خواهد 

 بود، به یاد دانته بانید که اگر روح مسیح در وجود کس  ساکن نباند، او اصال مسیح  نیست. 
 

  ۵:  ۴یعقوب 

د که روح خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است.، آنقدر به تصور م  کنید که کتاب آسمان  بیهوده م  گوی

 ما عالقه دارد که نم  تواند تحمل کند که دل ما جای دیگری باند؟ 
 

  ۱۴ -۱۳:  ۱افسسیان 

ت بخش انجیل را ننید و به مسیح ایمان آورید، بوسیله روح  بسبب فداکاری مسیح، همه نما نیز که پیغام مسیح نجا

مهر ندید تا مشخص نود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذنته، وعده داده بود که روح القدس را به  القدس

س در ما، ضمانت م  کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد  همه مسیحیان عطا کند. و حضور روح القد

که ما را به حضور خود است و ضمانت نموده  باز خرید کرده نماینگر اینست که خدا ما را خدا بر مافرمود. مهر روح 

 ببرد این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای نکوهمند خود را سپاس گویی .



 سوال اول : اینکه روح القدس در وجود شما ساکن است، برای شما چه مفهومی دارد؟ 

 

 :کار روح القدس
 

 :ایماندار انجام می دهدزندگی یک  س کارهای بیشماری را در روح القد

  

 او گناه انسان را مشخص کرده و شخص را به جهت توبه هدایت می کند.»

  ۸:  ۱۶انجیل یوحنا  

ناهکار و محکومند، چون به من ایمان گخواهد کرد: نخست آنکه مردم همه  نیا را متوجه این سه نکته وقت  او بیاید د

حاضر است مردم را ببخشد، چون من نزد او م  روم و دیگر مرا  ندارند، دوم آنکه پدر خوب و مهربان من خدا،

ت برای همه مهیا نده، نجات از غضب و کیفر خدا، چون  آنکه نجان نفاعت م  کن . سوم  نخواهید دید و برای ایشا

 .ی این دنیا یعن  نیطان محکوم نده استفرمانروا

  

 .او عمل تولد تازه را در وجود ایماندار انجام می دهد»

  ۵: ۳انجیل یوحنا 

 عیس  جواب داد: آنچه م  گوی  عین حقیقت است. تا کس  از آب و روح تولد نیابد، نم  تواند وارد ملکوت خدا نود. 
 

 .ی می کندگدر کلیسا و در هر شخص مسیحی زند او»

  ۲۰ -۱۹:  ۶اول قرنتیان 

را خدا به نما عطا کرده است؟ آیا نم  دانید که روح س م  باند که او  روح القد هنوز نم  دانید که بدن نما، مسکن آیا

ن نیست! خدا نما را به بهای  گران خریده است، پس  تا ود نما زندگ  م  کند؟ پس بدن نما، از آن خودس در وجالقد

 د، چون او صاحب بدن نماست.یتمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جالل و عظمت خدا بکار ببر

  

 ن نجات می بخشد.  ینااو به ما اطم»

  ۱۶ -۱۴:  ۸رومیان 

رفتارمان آمیخته با ترس و  پس همچون برده ها، زیرا تمام کسان  که از روح خدا پیروی م  کنند،فرزندان خدا هستند.

 اند و خدا را پدر نند فرزندان خدا رفتار نمایی ، فرزندان  که به عضویت خانواده خدا پذیرفته نده لرز نباند، بلکه ما

 به ما م  گوید که ما فرزندان خدا هستی .خود م  خوانند. زیرا روح خدا در عمق وجود ما 

  

 شخص مسیحی توسط او پاک و مقدس می گردد. »

  ۱۸ -۱۷:  ۳دوم قرنتیان 

، در آنجا آزادی است، آزادی از تالش و تقال برای رسیدن به و هر جا که روح خداست خداوند روح حیات بخش است،

ی از راه انجام تشریفات مذهب . اما ما مسیحیان نقاب  بر صورت خود نداری  و همچون آینه ای رونن و رستگار

نفاف، جالل خداوند را منعکس م  کنی ، و در اثر کاری که خداوند یعن  روح القدس در وجودمان انجام م  دهد، با 

 جالل  روز افزون بتدریج نبیه او م  نوی .

  

 .روح به انسان می باشداو بخشنده عطایای »

  ۱۱ و ۱:  ۱۲اول قرنتیان 

م  خواه  در خصوص عطایای  که روح القدس به هر یک از نما م  بخشد، نکات  بنویس ، زیرا  ،حال،ای برادران

اما تمام این عطایا از جانب یک بانید.  م  خواه  این موضوع را بدقت درک کنید و بردانت نادرست از آن ندانته

 س است، و اوست که تصمی  م  گیرد به هر کس چه عطای  ببخشد. همان روح القد روح، یعن 
 

 را هدایت می کند.  او ایمانداران )مسیحیان(»

  ۱۳:  ۱۶انجیل یوحنا 

س که سرچشمه همه راست  هاست بیاید، تمام حقیقت را به نما آنکار خواهد ساخت. زیرا نه از  ول  وقت  روح القد

 چه از من ننیده است خواهد گفت. او از آینده نیز نما را با خبر خواهد ساخت. جانب خود، بلکه هر 



 .او ایمانداران )مسیحیان( را تسلی می دهد»

  ۱۶: ۱۴انجیل یوحنا 

 تا پشتیبان و تسل  بخش دیگری به نما عطا نماید که همیشه با نما بماند.  و من از پدرم درخواست خواه  کرد

 

 خدا دعا می کند.  او برای ما در پیشگاه»

  ۲۷ -۲۶:  ۸رومیان 

به این وسیله یعن  بوسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکالت زندگ  و در دعاهایمان یاری م  دهد، زیرا ما حت  

نم  دانی  چگونه و برای چه باید دعا کنی . اما روح خدا با چنین احساس عمیق  از جانب ما دعا م  کند که با کلمات 

س چه م  گوید زیرا آنچه که او به جای ما  صیف نیست، و خدا که از دل ما با خبر است، م  داند که روح القدقابل تو

 دعا م  کند طبق خواست خداست.

  

 .او به مسیحیان قوت می بخشد»

  ۸:  ۱اعمال رسوالن 

در  یافت تا در اورنلی ، ول  آنچه الزم است بدانید این است که وقت  روح القدس بر نما نازل نود، قدرت خواهید

 سامره، و تا دورترین نقطه دنیا درباره من نهادت دهید. سراسر یهودیه،

  

 .او کالم خود )کتاب مقدس( را به ما تعلیم می دهد »

  ۲۶:  ۱۴انجیل یوحنا 

خواهد داد،  ول  وقت  پدر تسل  بخش را بجای من فرستاد، منظورم همان روح القدس است، او همه چیز را به نما تعلی 

 تان خواهد آورد. در ضمن هر چه من به نما گفته ام، به یاد

  

 .رددگی ما می گه ثمر رسیدن میوه های روح در زنداو باعث ب»

  ۲۲:  ۵غالطیان 

رد: محبت، نادی، ات را در زندگ  ما بوجود خواهد آواما هر گاه روح خدا زندگ  ما را هدایت فرماید، این ثمر

 مهربان ، نیکوکاری، وفاداری، فروتن  و خویشتنداری. آرامش، بردباری،

  

 .جالل بدهد او میخواهد عیسی مسیح را»

  ۱۴:  ۱۶انجیل یوحنا 

 او جالل و بزرگ  مرا به نما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد ند. 

 

 .د وعده های خداوند به ما می باشدیی ااو مهر ت»

  ۱۴ -۱۳:  ۱افسسیان 

بوسیله روح القدس  بسبب فداکاری مسیح، همه نما که نیز پیغام نجات بخش انجیل را ننیدید و به مسیح ایمان آوردید،

مهر ندید تا مشخص نود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذنته وعده داده بود که روح القدس را به همه ما 

نت م  کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد  ضما ماعطا کند. و حضور روح القدس در مسیحیان 

نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را بحضور خود  خدا بر ما فرمود. مهر روح

 ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای نکوهمند خود را سپاس گویی .  

 
 س تفکر نمایید: د فعالیت های روح القدسوال دوم : در مور

  

 آیا این چیزها را از قبل می دانستید؟ -۱

 عمال این حقایق چه معنی برای تان می دهد؟ -۲

 وح القدس را در زندگی روزانه تان تجربه می کنید؟ر لیت و کار آیا فعا-۳

  



 

 

 حفظ کنید: 
 

 حفظ کنید:یات ذیل را آ

  

  ۳۸:  ۲اعمال رسوالن 

دید و بنام عیس  تعمید بگیرید تا خدا رن دست کشیده، بسوی خدا باز گ واب داد: هر یک از نما باید از گناهانتاپطرس ج

 گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به نما نیز این هدیه، یعن  روح القدس را عطا خواهد فرمود.

  

  ۱۳:  ۱۶انجیل یوحنا 

ست بیاید؛ تمام حقیقت را به نما آنکار خواهد ساخت. زیرا نه از ول  وقت  که روح القدس که سرچشمه همه راست  ها

 نب خود، بلکه هر چه از من ننیده است خواهد گفت. او از آینده نما را با خبر خواهد ساخت.  جا



 

 
 

 پر شدن از روح القدس
 

د برمیداری  و نتیجه آن در دروس قبل  متوجه ندی  که ایمان آوردن به مسیح قدم اول  است که با اتکا به فیض خداون

ما امکان این را پیدا له مسیح  بودن است. ندن نروع مرح  حیات ابدی برای ماست. همچنان معلوم گردید که مسیح

م  کنی  که هر روزه با خداوند قدم برداری . در همچو حالت انسان بیشتر و بیشتر میتواند خدا را بشناسد. و خداوند نیز 

کالم خداوند به ما م  آموزاند که روح القدس تربیت نماید.  را جهت رند در ایمان و زندگ  م  خواهد که فرزند خود

نقش مهم  در این موقع دارد. توسط او پدر آسمان  و عیس  مسیح در ما ساکن م  گردد. در قسمت اول دیدی  که در 

س زندگ  انسان را تغییر م  دهد.  القدس را دریافت م  کند و روح  هنگام توبه و بازگشت بسوی خدا، انسان روح القد

س در ما کار م  کند، چه مقصد یا هدف  در زندگ  ما دارد و چطور به  در قسمت دوم درباره اینکه چگونه روح القد

 هدفش میرسد، بحث خواهی  نمود. 

 

 مطالعه دقیق :

  
  :س و شناخت شخصیت او زندگی با روح القد

 

س در زندگ  یک ایماندار انجام میدهد، مورد برس  قرار دادی .  ای  را که روح القددر قسمت اول تعدادی از فعالیت ه

س ناید بپرسید که روح القدتجربه کند.  ما گفتی  که ایماندار مسیح  میتواند کارهای روح القدس را در زندگ  خود

س بما م  آموزاند که  کتاب مقد دگ  ما چگونه عمل  میسازد؟در ما فعالیت م  کند؟ و نقشه های خدا را در زنچگونه 

س کار خود را در زندگ  یک ایماندار با مسئولیت فردی آن نخص انجام  خواست و اراده خداوند این است تا روح القد

رای یک نخصیت، و او نیز چون یک دهد. روح القدس میخواهد تا ما او را چون یک نخص بشناسی  یعن  موجودی دا

او میخواهد در ما کار کند و نقشه های خود را عمل  سازد، اما در مقابل، خواهش او این ص در ما زندگ  م  کند. نخ

است تا ما این فرصت و امکان را به او بدهی . در بعض  مواقع ممکن است ما دانسته یا ندانسته مانع کار او نوی . 

 ل میتوانی  چنین برخوردهای  نسبت به او دانته بانی : بطور مثا
 

  

 دروغ بگوییم  *به او 

  ۳: ۵اعمال رسوالن 

پطرس گفت: حنانیا، نیطان قلب تو را از از طمع پر کرده است. وقت  گفت  این تمام قیمت زمین است، در واقع به روح 

القدس دروغ گفت . زمین مال خودت بود که بفرون  یا نفرون . بعد از فروش ه  دست خودت بود که چقدر بده  یا 

 را کردی؟ تو به ما دروغ نگفت  بلکه به خدا دروغ گفت . نده . چرا این کار
 

 بسازیم  آزرده *او را

  ۳۰: ۴افسسیان  

طوری زندگ  نکنید که باعث رنج روح القدس گردد. به یاد دانته بانید که او بر نما مهر زده است تا نما را برای 

 فت. خواهید یاروز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی 
 

 *به او بی حرمتی کنیم   

  ۲۹:  ۱۰عبرانیان 

پس چه مجازات وحشتناکتری در انتظار کسان  خواهد بود که فرزند خدا را تحقیر م  کنند، و خون  را که نشان عهد 

  خدا و پاک کننده گناهان ایشان است ب  ارزش م  نمارند، و به روح القدس که عطا کننده رحمت اله  است، ب

 یند.  احترام  م  نما



 ومت کنیم    *در مقابل او مقا

  ۵۱:  ۷اعمال رسوالن 

تان با روح القدس مقاومت کنید؟ کدام پیامبری است که اجداد  ای خدانشناسان؛ ای یاغیان! تا ک  م  خواهید مانند اجداد

سیح را پیشگوی  م  کردند؟ و سرانجام آن مرد عادل یعن  م دنما او را نکنجه و آزار نداده بانند، پیامبران  که آمدن

 گرفتید و کشتید!  نیز مسیح را

 

 گی خود خاموش بسازیم یا بعباره دیگر مانع کار او شویم    *شعله او را در زند

     ۱۹:  ۵اول تسالونیکیان 

 هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. 

 

ی نمودار می گردد. زیرا او فقط یک قدرت یت درک این حقیقت که روح القدس یک شخص است بخوبدر اینجا اهم

نیست که بتوانیم از او استفاده نمائیم. بلکه او یک شخص است. پس الزم است که از او اطاعت کرده و خود را در 

 اختیار او قرار بدهیم.

  

 ل اول : آیا از ارتباطی که با روح القدس دارید با خبر هستید؟   اسو

 القدس چطور است، آیا به او فرصت میدهید تا در زندگی شما کار کند؟  سوال دوم: ارتباط شما با روح

 دانت؟ سوال سوم: چه چیزهایی در این مورد مهم هستند که باید آنرا در نظر 

 

 :صحبت کردن روح القدس
                            

و این کار را توسط کتاب مقدس )کالم خدا( روح القدس میخواهد خود را به ما بشناساند و با ما زندگ  کند. در قدم اول ا

نی  تا صدای روح القدس  انجام م  دهد. همچنان روح القدس با قلب ایمانداران صحبت م  کند. اما باید همیشه متوجه با

س است. چگونه میتوانی  مطمئن بانی  که  را خوب تشخیص بدهی . نه هر آنچه در ذهن ما خطور میکند صدای روح القد

قدس با قلب ما صحبت کرده است؟ زمانیکه گفته های او با کتاب مقدس کامال موافق باند. و مطابق با همان روح ال

 ا الهام کرده است.س ر روح  باند که کتاب مقد

  

  ۲۶:  ۱۴یوحنا 

هد ، منظورم همان روح القدس است، او همه چیز را به نما تعلی  خواول  وقت  پدر تسل  بخش را به جای من فرستاد

 آورد.ه نما گفته ام، به یادتان خواهد داد؛ در ضمن هر چه من ب

  

  ۸:  ۱۶یوحنا 

چون به من ایمان  رد: نخست آنکه مردم همه گناهکار و محکومند.وقت  او بیاید دنیا را متوجه این سه نکته خواهد ک

به نزد او م  روم و دیگر مرا . دوم آنکه پدر خوب و مهربان من خدا، حاضر است مردم را ببخشد، چون من دندارن

ات از غضب و کیفر خدا، چون ن نفاعت م  کن . سوم آنکه نجات برای همه مهیا نده، نج نخواهید دید و برای ایشا

 وای این دنیا یعن  نیطان محکوم نده است.فرمانر
 

  ۱۲:  ۱۱اعمال رسوالن 

ایشان توجه  ندانته بان . این نش برادر نیز با من  روح القدس به من گفت که همراه ایشان بروم و به غیر یهودی بودن

 آمدند. پس به خانه نخص  رسیدی  که بدنبال من فرستاده بود.
  

  ۱۶ -۱۵:  ۸رومیان 

ئی ، فرزندان  که به  پس همچون برده ها، رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباند، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نما

 .ته نده اند و خدا را پدر خود م  خوانندعضویت خانواده خدا پذیرف

  

میتوانید با مثالی آنرا روشن  -ی شخصی تان تجربه کرده اید ؟ گس را در زند: آیا صحبت کردن روح القدسوال چهارم

 بسازید؟ 



 مقصد نهایی روح القدس چه میباشد؟ 
 

هر کس  هستی ، نبیه عیس  مسیح هدف اصل  که روح القدس میخواهد در زندگ  ما به آن برسد، این است که ما 

ن خود میسازد، وقت  او در قلب ما زندگ  میکند و ما را مکامیدهد. گردی . به این ترتیب او عیس  مسیح را جالل 

زندگ  ما ساکن بوده و در هر جنبه زندگ  ما اراده خداوند را تطبیق نماید. این است پر ندن از  میخواهد در هر اطاق

سیدن به این هدف روح القدس از ما میخواهد که گذنته خود را ترک نموده و انسان  کامال جدیدی روح القدس. برای ر

نوی . ما باید اینرا تجربه نمائی  که ما آن انسان  که در گذنته بودی  دیگر نیستی ، با عیس  مسیح یکجا مصلوب نده و با 

حله تقدیس و پاک  در ما آغاز م  گردد و ما رفته رفته زنده ندن مسیح اینک ما انسان جدیدی هستی . به این ترتیب مر

 نبیه عیس  مسیح م  گردی .

  

  ۲۹:  ۸رومیان 

زیرا خدا که از ابتدا میدانست چه کسان  به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به نباهت فرزندش درآیند، 

 تا مسیح فرزند ارند باند و آنان، برادران او. 

 

  ۴و  ۳: ۱س طرپدوم 

او همچنین با قدرت عظیمش، هر چه که برای یک زندگ  خداپسندانه نیاز داری ، عطا م  کند و حت  ما را در جالل و 

نیکوی  خود سهی  م  سازد؛ اما برای این منظور، الزم است که او را بهتر و عمیق تر بشناسی . با همین قدرت عظی  

وعده داده بود، به ما بخشید. یک  از این وعده ها این بود که ما را از نهوت و بود که تمام برکات غن  و عال  را که 

 فساد محیط اطرافمان رهای  دهد و از طبیعت و صفات اله  خود بهره ای به ما عطا فرماید.

  

  ۱۰: ۲کولسیان 

در واقع حاک  بر تمام  بنابراین، وقت  مسیح را دارید، همه چیز دارید و وجود نما از حضور خدا لبریز است. مسیح 

 ریاست ها و قدرت هاست.

  

  ۱۲:  ۲اول قرنتیان 

خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آنکار کند که چه هدایای  پر 

 نیا تفاوت دارد. نکوه  از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است. بدیه  است روح  که ما یافته ای ، با روح این د

 

  ۱۸:  ۵افسسیان 

 از مست  بپرهیزید زیرا مست  انسان را به راه های زنت م  کشاند. در عوض از روح خدا پر نوید.

  

  ۲:  ۱۲رومیان 

رفتار و کردار و نیوه زندگ  مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به 

یل نوید. آنگاه قادر خواهید ند اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست،  دید تبدانسان  ج

 کشف کنید. 
 

  ۲۱ – ۱:  ۲طرس پاول 

این رنج و زحمت، جزئ  . بنابراین، وجود خود را از کینه و دنمن ، فریب و دوروی ، حسادت و بد گوی ، پاک سازید

به نما محول کرده است. سرمشق نما مسیح است که در راه نما زحمت کشید. پس راه او را  از خدمت  است که خدا

 ادامه دهید.
 

  ۳:  ۴اول تسالونیکیان 

 زیرا اراده و خواست خدا اینست که پاک بانید و از هر نوع فساد جنس  خود را دور نگاه دارید.
 

  ۲۳:  ۵اول تسالونیکیان 

ن نما تا روز بازگشت خداوند  ، نما را تماما مقدس سازد. باند که روح و جان و بددعا م  کن  که خود خدای آرامش

 ما عیس  مسیح ب  عیب و استوار بماند. 



  :ر شدن از روح القدسپی ما با گمیوه یا ثمرات زند
 

خود بخود وقت  یک ایماندار )مانند یک طفل( از خداوند اطاعت م  کند و م  گذارد که روح القدس در او کار کند، 

این میوه ها ثمرات  آنرا بما میدهد. که به دنبال کس  بگردی  میوه بار م  آورد. ما نباید دنبال میوه ها بگردی ، بلکه

زندگ  جدید ما با روح القدس میباند. در جاده عمل این دوره تقدیس یا پاک گردیدن یک مرحله افتادن و برخاستن است. 

کورد و توقف و بعض  اوقات با پیروزی و پیشرفت قدرتمندانه روبرو خواهی  ند. به یعن  اینکه ما بعض  اوقات با ر

همان اندازه که یک نخص ایماندار راه زندگ  مسیح  خود را ط  م  کند، با حاالت گوناگون سر دچار نده و 

اگفته نباید گذانت که ما تجربیات بیشتری کسب مینماید. در این جریان ایماندار از نگاه روح  رند و تقویت م  یابد. ن

در این زندگ  نم  توانی  کامال نبیه مسیح نوی . یا به عباره دیگر در این زندگ  نا ممکن است تا ما به کاملیت برسی . 

 ما زمان  به کاملیت نهای  میرسی  که نزد خداوند بانی .

  

  ۳ -۱:  ۱مزمور 

اهکاران را در پیش نم  گیرد و با کسان  که خدا را مسخره کاران مشورت نم  کند و راه گن خونابحال کس  که با بد

. او نب و روز در آنها تفکر م  نماید م  کنند همنشین نم  نود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی م  کند و

ود؛ همچون درخت  است که در کنار نهرهای آب کانته نده و به موقع میوه م  دهد و برگهایش هرگز پژمرده نم  ن

 کارهای او همیشه ثمر بخش است. 

 

  ۲۲:  ۵غالطیان 

اما هر گاه روح خدا زندگ  ما را هدایت م  فرماید، این ثمرات را در زندگ  ما بوجود خواهد آورد. محبت، نادی، 

 ، وفاداری، فروتن ، و خویشتنداری.آرامش، بردباری، مهربان ، نیکوکاری

 

  ۸:  ۱۵انجیل یوحنا 

 ن محصول فراوان م  دهند و این، باعث بزرگ  و جالل پدرم خدا م  نود.ناگردان واقع  م

  

  ۴و  ۳:  ۳کولسیان 

ی فان  همان قدر دل ببندید که یک نخص مرده دل م  بندد! زیرا زندگ  واقع  نما در آسمان است، همراه  به این دنیا

با او خواهید درخشید و در جالل و نکوه  مسیح در حضور خدا! وقت  مسیح که زندگ  واقع  ماست بازگردد، نما نیز

 او نریک خواهید ند.

  

 آیا با مثالی میتوانید آنرا توضیح دهید؟  - ه نظر شما آشنا می آید؟سوال پنجم : آیا این مرحله تقدیس قدم به قدم، ب

        کنید؟                                           در این مورد چه فکر می  -س را مشاهده می کنید؟ سوال ششم : آیا در زندگی تان ثمرات روح القد

 ؟ وند در این مورد چه میفرمایدخدا -

 
 حفظ کنید: 

 
 حفظ کنید: یل را  ایات ذ

 

  ۱۸:  ۵افسسیان 

 زیرا مست  انسان را به راههای زنت م  کشاند. در عوض از روح خدا پر نوید.رهیزید پاز مست  ب

  

  ۲۲:  ۵غالطیان 

گاه روح خدا زندگ  ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگ  ما بوجود خواهد آورد: محبت، نادی،  اما هر

 آرامش، بردباری، مهربان ، نیکوکاری، وفاداری، فروتن  و خویشتن داری. 



 

 
 ؟کلیسا چیست

 
کلمه )کلیسا( را بزبان م  آوری  کلمه )کلیسا( به عمارت یا مکان  که مسیحیان در آن جمع میشوند داللت نم  کند. وقت  

انداران مسیح بر روی زمین میباند. اما ع تمام ایممقصود ما از مکان بخصوص  نیست، بلکه کلیسا در حقیقت مجمو

بعض  اوقات )کلیسا ( به جمعیت ایمانداران در محل زیست نان نیز اطالق م  گردد که ما آنرا بنام ) کلیسای محل ( 

 م  نناسی . 

 

 دقیق:  مطالعه
 

 

 :اساس و بنیاد کلیسا
 

کتاب مقدس تعلی  م  دهد که خداوند بنیاد کلیسا را قبل از آفرینش عال  گذانت. این بنیاد نامل نقشه و طرح نجات  که 

در این طرح نجات، قوم اسرائیل  .خداوند دانت، بوده است. گرچه این نقشه نجات در زمان عید پنطاکاست واضح ند

ته است. بنیاد و اساس که کلیسا روی آن بنا نده است راه رستگاری بوسیله خود عیس  مسیح میباند. نقش مهم  را دان

 با اعتراف به این حقیقت خداوند کلیسای خود را بنا م  کند.

  

  ۴:  ۱افسسیان 

که مسیح در راه ما  در اثر آن فداکاریخدا از زمانهای بسیار دور، حت  بیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید تا 

کرد، از آن او گردی . خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد بطوری که حت  یک لکه نیز در ما 

 یافت نشود، تا وقت  در حضور او حاضر م  نوی ، سراپا مدیون محبت او بانی .
  

  ۶ -۴:  ۳افسسیان 

ز چگونه بر من آنکار ند. در زمانهای گذنته خدا این راز را با قوم خود در این را م  نویس  تا توضیح ده  که این را

میان نگذانته بود، اما اکنون آن را بوسیله روح خود بر رسوالن مقدس و انبیاء خود مکشوف ساخته است. آن راز این 

ند؛ و هر دو دعوت نده ریکاست که غیر یهودیان نیز مانند یهودیان در ارث عظیم  که متعلق به فرزندان خداست، ن

زو بدن مسیح یعن  کلیسا بانند هر دو با ایمان آوردن  به مسیح و به پیغام انجیل، وعده های خدا مبن  بر برکات اند تا ج

 عال  را دریافت م  نمایند.

  

  ۳۳:  ۱۱رومیان 

 ی او فوق ادراک ماست! نش و ثروت او چه عظی  است! مشیت و راه ها وه که چه خدای پر جالل  داری ! حکمت و دا

 

  ۱۸ -۱۶:  ۱۶انجیل متی 

نمعون پطرس جواب داد: مسیح، فرزند خدای زنده! عیس  فرمود: ای نمعون، پسر یونا، خونابحال تو! زیرا تو این 

حقیقت را از انسان نیاموخت ، بلکه پدر آسمان  من این را بر تو آنکار ساخته است. تو پطرس، یعن  سنگ هست ، و 

 روی این صخره، کلیسا خود را بنا م  کن ، و قدرتهای جهن  هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود.من بر 

  

  ۲۶:  ۱۱اعمال رسوالن 

وقت  او را پیدا کرد به انطاکیه آورد و هر دو یک سال در انطاکیه ماندند و عده زیادی از نو ایمانان را تعلی  دادند. در 

 ب دادند. ر پیروان عیس  مسیح را )مسیح ( لقاانطاکیه بود که برای نخستین ب



  ۲۰:  ۲افسسیان 

نما به ساختمان  تعلق دارید که زیر بنای آن را رسوالن و انبیاء تشکیل م  دهند و عیس  مسیح ه  سنگ زاویه آن 

 است. 

 

 را؟ سوال اول : آیا مهم است تا بدانیم که خداوند ما را به عنوان کلیسای خود فراخوانده است؟ و چ

 
 کلیسا برای چه فراخوانده شده است؟ 

 

 خداوند کلیسای خود را برای این مقاصد فراخوانده است: 

 
  :تا خداوند را با کالم و عمل ستایش و تمجید کنیم

  ۵:  ۲اول پطرس 

ه نما در تر اینکهای زنده در دست خدا، در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحان  بکار روید. مه  گانند سنتا نما نیز م

 س نیز م  بانید. پس قربانیهای مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیس  مسیح تقدی  کنید. این عبادتگاه، کاهن مقد
 

  ۱۵ -۱۴:  ۵۰مزمور 

قربان  واقع  که باید تقدی  کنید این است که خدای خویش را نکر نمایید و نذرهای  را که کرده اید ادا کنید. هنگام  که 

 یش خواهید کرد.  ستید مرا بخوانید؛ من نما را نجات خواه  داد و نما مرا ستادر مشکالت ه
 

  ۱۶ -۱۵:  ۱۳عبرانیان 

پس به یاری عیس ، و با بیان عظمت نام او، نکرگزاری خود را همچون قربان  به خدا تقدی  نمایی . از نیکوکاری و 

 د.نربان  های  هستند که خدا را بسیار خشنود میسازل مانند ق کمک به نیازمندان غافل نشوید، زیرا اینگونه اعما

  

  :تا شاهدان خداوند در روی زمین باشیم
  ۱۶ -۱۴:  ۵انجیل متی 

ه بر تپه ای بنا نده و در نب م  درخشد و همه آن را میبینند. م  بانید. نما همچون نهری هستید کنما نور جهان 

ند، بلکه روی چراغدان، تا کسان  که در خانه هستند از نورش استفاده چراغ را رونن نم  کنند تا آنرا زیر کاسه بگذار

ن  کنند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور نما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک نما را دیده، پدر آسمان  تا

 را تمجید کنند. 
 

  ۱۹ -۱۸:  ۵دوم قرنتیان 

بخاطر فداکاری عیس  مسیح، ما را با خود آنت  داده است، و این مسئولیت  تمام این نیکوی  ها از سوی خدای  است که

نی  و ایشان را بسوی لطف اله  رهنمون نوی . پیغام ما اینست  یگران نیز برسا را به ما سپرده تا پیغام این آنت  را به د

 شاید و آثار آن را پاک نماید.که خدا در مسیح بود و مردم را به آنت  با خود فرام  خواند تا گناهایشان را ببخ
 

  ۹:  ۲طرس پاول 

س وخاص خدا م  بانید، تا به  ن پادناه همان عیس ، و قوم مقد اما نما مانند آنان نیستید. نما برگزیدگان خدا، و کاهنا

 به نور عجیب خود دعوت نموده است. این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه نما را از تاریک 
 

  ۱۵:  ۳موتاوس اول تی

تا اگر آمدن  به تاخیر افتاد، بدان  چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کن ، کلیسای  که خانه 

 خدا و ستون و پایه حقیقت است. 
 

  :تا باعث رشد و تقویت سایر ایمانداران در زندگی مسیحی آنان گردیم
  ۱۶ – ۱۵:  ۴افسسیان

راست عمل خواهی  کرد و راست  .فتگراست خواهی   .  راست  خواهی  رفتپدر  ،قه هموارهبلکه با عشق و عال

 خواهی  زیست تا به این ترتیب بتدریج در هر امری مانند مسیح نوی  که سر کلیسا م  باند تحت هدایت مسیح است که 



ر کمک م  گخاص خود به اندامهای دیم با روش یرند هر انداگیعن  کلیسا در جای خود قرار م   ،تمام اعضای بدن او

 .ر از محبت رند م  نمایدپبطوری که تمام بدن در تندرست  کامل و  .کند

 

  ۲۶ -۲۴:  ۱۲اول قرنتیان 

ده خدا اعضای بدن را طوری در کناره  قرار دا نیاز به چنین توجه  ندارد. بنابراین، در حالیکه اعضای زیبای بدن ما،

یت، احترام و توجه بیشتری نود. تا به این ترتیب در میان اعضای بدن ه  آهنگ  اهم است که به اعضای بظاهر ک 

ایجاد نود و هر عضو همان قدر که به خود عالقه و توجه دارد، به اعضای دیگر نیز عالقمند باند. به این ترتیب، اگر 

فتخاری نصیب یک عضو گردد، و اگر ا ن دچار دردی نود، تمام اعضای بدن با آن همدردی م  کنند، عضوی از بد

 تمام اعضا با او نادی مینمایند.

  

  ۱۱:  ۵اول تسالونیکیان 

 پس به همین ترتیب، به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید.

  

                        : از نظر شما، کلیسا چگونه می تواند مواردی را که برای آن فراخوانده شده در جاده عمل پیاده کند؟                  سوال دوم

 ید؟انید مورد دیگری به آن اضافه نمائآیا میتو

 
 :هویت کلیسا

 

چون کلیسا از جانب خداوند برای مقاصد بسیار عال  فراخوانده نده است، پس وظیفه کلیسا میباند که در هر مورد 

هستی ؟ چگونه  بعنوان کلیسا ک ز خود بپرسی ، ما ناید اشناسد. اطاعت نموده و با توجه خاص مسئولیت خود را ب

کتاب مقدس با تصاویر زیادی سیر ساخته است؟ است؟ چگونه امکانات  را خداوند برای ما مخداوند ما را نکل داده 

 توانسته است جنبه های مختلف کلیسا را بما نشان بدهد.

  بطور مثال : 

 

  :کلیسا یک گله یا یک رمه است
ن مردمان جدا ساخته و کلیسای خود را جمع کرده است. او خود مالک و نبان  میاخداوند ما را همانند گله ای از 

نبال خویش هدایت نماید. همچنین برای این کار او در  گوسفندان بوده و میخواهد پیشاپیش آنان قدم بردانته و گله را بد

بل خداوند مسئول و  و در مقاکلیسا انخاص  را موظف ساخته که بعنوان رهبران و بزرگان، کلیسا را هدایت کنند 

جوابگو بانند. در این رهبری آنها باید متوجه نبان اعظ  بوده و اراده او را در مورد چگونگ  رهبری و هدایت 

 بجویند.
 

  ۲۸:  ۲۰اعمال رسوالن 

د و کالم پس مواظب خودتان بانید و از گله خدا یعن  ایمانداران  که مسیح به قیمت خون خود خریده است نگهداری کنی

 خدا را به ایشان تعلی  دهید؛ زیرا روح القدس نما را ناظر و مسئول مقرر فرمود. 
 

  ۱۱:  ۱۰انجیل یوحنا 

 من نبان خوب و دلسوزم. نبان خوب از جان خود م  گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگها نجات دهد.
 

  ۲۵:  ۲طرس پاول 

کرده اند. اما اکنون نزد نبانتان بازگشته اید، نبان  که نگهبان جان نماست  نما مانند گوسفندان  بودید که راهشان را گ 

 و نما را از خطرات حفظ م  کند.
 

  ۴ -۲:  ۵طرس پاول 

خواهش من اینست که گله ای را که خدا به نما سپرده است، خوراک دهید،. با میل و رغبت از ایشان مراقبت نمایید، نه 

لب دانت، بلکه بخاطر اینکه م  خواهید خداوند را خدمت کرده بانید. ریاست ط از روی اجبار و نه بخاطر چش 

شق خوب  برای ایشان بانید، تا در روزی که )نبان اعظ ( م  آید، نما را پاداش عطا کند و در جالل نبانید، بلکه سرم

 و نکوه ب  پایان خود نریک سازد.



  :کلیسا یک خانواده است
ش ساخته است و میخواهد که او برای ما چون یک پدر با محبت بوده و از ما مراقبت نماید. خداوند ما را فرزندان خوی

یگر سپرده است. پس در کلیسا باید یک فضای خانوادگ  حکمفرما باند تا هر  او ما را چون برادران و خواهران به یکد

 حساس نماید.ایماندار در آنجا احساس امنیت کامل دانته و به اصطالح گرم  آنیانه را ا

  

  ۱۳ -۱۲:  ۱انجیل یوحنا 

او به تمام کسان  که به او ایمان آوردند، حت  در سرزمین خود و در میان قوم خود، یهودیان، کس  او را نپذیرفت. اما 

تند، کاف  بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این انخاص تولدی نو یاف د وه فرزندان خدا گردند؛ بل ، فقطاین حق را دا

 ل و خواسته های آدم  است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود.  نه همچون تولدهای معمول  که نتیجه امیا

 

  ۱۶ – ۱۵:  ۸رومیان 

فتار نمایی ، فرزندان  که به نباند، بلکه مانند فرزندان خدا رپس همچون برده ها، رفتارمان آمیخته با ترس و لرز 

به ما م  گوید که  ذیرفته نده اند و خدا را پدر خود م  خوانند. زیرا روح خدا در عمق وجود ما،عضویت خانواده خدا پ

 ما فرزندان خدا هستی .

  

  ۱۹:  ۲افسسیان 

بلکه همراه با مقدسین، اهل وطن اله  م  بانید و با سایر  اکنون دیگر نما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید،

 دا هستید. ایمانداران عضو خانواده خ

 

  ۱۵:  ۳اول تیموتاوس 

تا اگر آمدن  به تاخیر افتاد، بدان  چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کن ، کلیسای  که خانه 

 خدا و ستون و پایه حقیقت است. 

 

  ۱۷:  ۲طرس پاول 

 رهبران مملکت احترام بگذارید. از خدا بترسید؛ به  به همه احترام کنید، ایمانداران را دوست بدارید،
 

 
  :کلیسا یک ساختمان یا عمارت است

کلیسا خانه خداوند در روی زمین م  باند. بوسیله کلیسا او در زمین ساکن بوده و میخواهد جالل خود را به جهانیان 

، اعتراف م  کنی  که نشان دهد. به همین دلیل باید کلیسا پاک و مقدس باند. وقت  م  گوئی  کلیسا خانه خداوند است

خداوند در وجود ما ساکن است. در عین زمان او میخواهد که ما را اعمار کند و مسکن اش )وجود ما( بیشتر و بیشتر 

 نایستگ  منزل او را پیدا نماید.

  

  ۲۲ -۲۱:  ۲افسسیان 

ت یک خانه زیبای عبادت درآیی . متصل نده ای  تا بتدریج رند کنی  و بصورر گبا مسیح به یکدی ،ما که ایمان آورده ای 

 نما نیز بوسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل نده اید تا قسمت  از این خانه را که مسکن خداست، تشکیل دهید. 

 

  ۱۵:  ۳اول تیموتاوس 

یسای  که خانه تا اگر آمدن  به تاخیر افتاد، بدان  چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کن ، کل

 خدا و ستون پایه حقیقت است.

 

 ۵ – ۴:  ۲طرس پاول 

ر آن بنا کند، گرچه انسان ، آن سنگ زنده ای است که خدا مقرر فرموده تا عمارت روحان  خود را بم  دانید که مسیح

مانند سنگهای زنده در  تا نما نیز یید رد به سینه او زدند. اما او نزد خدا عزیز و مکرم است. پس به سوی او بیا ها دست

س نیز م   تگاه روحان  بکار روید. مه  تر اینکه نما در این عبادتگاه کاهن مقد دست خدا، دربنای آن عمارت و عباد

 بانید. پس قربان  های مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیس  مسیح تقدی  کنید.



  ۹:  ۳اول قرنتیان  

 عه خدا هستید، نه مزرعه ما؛ نما عمارت خدا هستید، نه عمارت ما.ما فقط همکاران خدا هستی ؛ و نما مزر
 

  ۱۷ – ۱۶:  ۳اول قرنتیان 

آیا هنوز پ  نبرده اید که همه نما با ه ، خانه خدا هستید و روح خدا در میان نما، یعن  در این خانه ساکن است، اگر 

. زیرا خانه خدا مقدس و پاک است، و آن خانه نما کس  خانه خدا را آلوده و خراب کند، خدا او را از بین خواهد برد

 هستید. 

 
  :ن است کلیسا یک بد

ن است. ایمانداران اعضای مختلف این بدن هستند و عیس  مسیح سر  نند یک بد س تاکید میکند که کلیسا هما کتاب مقد

ای کلیسا م  باند. همه اعضای بدن است. چنانچه سر فرمانروا و مرکز کنترل تمام بدن است. عیس  مسیح نیز فرمانرو

بدن تحت فرمان سر هستند، پس ما نیز باید تحت فرمان عیس  مسیح بانی . تمام اعضای بدن دارای وظایف مه  اما 

مختلف هستند، همچنین در کلیسا نیز ما دارای وظایف مختلف هستی  و برای هر کس استعدادی مشخص در زمینه داده 

 یت اساس  برخوردار میباند. مسئولیت از اهم ناخت وظیفه و درکنده است. ن
 

  ۵:  ۱۲رومیان 

درست همانطور که بدن انسان اعضای مختلف دارد، بدن مسیح یعن  کلیسا نیز اعضای گوناگون دارد، هر یک از ما 

ل، در کعضوی از بدن او هستی  و برای تکمیل آن الزم م  بانی  و مسئولیت و وظیفه ای مشخص در آن داری . اما 

 یگری  و به ه  نیاز داری . همه متعلق به یکد
 

  ۲۷:  ۱۲اول قرنتیان 

ضروری مسقل و  عضوی هستید، اما هر یک به تنهای مقصودم از این سخنان اینست که نما همگ  با ه  بدن مسیح 

 در این بدن م  بانید.
 

  ۲۳  – ۲۲:  ۱افسسیان 

در حک   و سر پرست کلیسا باند، کلیسای  کهرا مقرر کرد تا رئیس خدا همه چیز را زیر پایهای مسیح قرار داد، و او 

 بدن اوست واو آن را از حیات و وجود خود لبریز م  سازد. او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست.
 

  ۱۶ – ۱۵:  ۴افسسیان 

خواهی  کرد و راست بلکه با عشق و عالقه، همواره در پ  راست  خواهی  رفت. راست خواهی  گفت، راست عمل 

خواهی  زیست تا به این ترتیب، بتدریج در هر امری مانند مسیح نوی  که سر کلیسا میباند. تحت هدایت مسیح است که 

تمام اعضای بدن او، یعن  کلیسا، در جای خود قرار م  گیرند. هر اندام با روش خاص خود، به اندامهای دیگر کمک 

 ندرست  کامل و پر از محبت، رند م  نماید. م  کند، بطوری که تمام بدن در ت
 

  ۱۸:  ۱کولسیان 

ی  که از مجموع مومنین او تشکیل نده است. او نخستین فردی است که پس از  ن یعن  کلیساست، کلیسا او سر این بد

 بت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد.  مرگ زنده نده و ثا

 
  :کلیسا یک عروس است

س باند. عیس  مسیح  پاکدامن به حضور داماد برود، کلیسا نیز باید پاک، با عفت و مقدباید  ونه که عروسگهمان

 کلیسای خود را دوست دارد و آنرا آماده مالقات مستقی  با خودش میسازد. او مشتاقانه منتظر آنروز است. 
 

  ۳۰ – ۲۹و  ۲۵:  ۵افسسیان 

بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست دانت. او حاضر ند  و اما نما ای نوهران، همسران خود را همانطور دوست

هیچکس به بدن  کالم خدا آن را نستشو دهد،س و پاک سازد و با غسل تعمید و  نش را فدای کلیسا کند. تا آن را مقد جا

مراقبت کلیسا  خود لطمه نم  زند، بلکه با عشق و عالقه از آن مراقبت م  کند،همانگونه که مسیح از بدن خود یعن 

 ای  که همه ما اعضای آن هستی .بعمل م  آورد، کلیس



  ۷:  ۱۹مکاشفه 

یی ، زیرا زمان جشن عروس  بره فرا رسیده است. عروس او نیز  بیایید با یکدیگر وجد و نادی کنی  و او را احترام نما

اس کتان را بپوند. )مقصود از کتان خود را مهیا کرده، و به او اجازه داده نده تا پاکترین و سفید ترین و لطیف ترین لب

 لطیف، همانا عمل نیک خلق خداست. (

 

 کدام تصویر برای شما جالبتر بوده است؟  ؛در نظر داشت تصاویر فوق از کلیساسوال سوم : با 

 چطور میشود آن تصویر در کلیسا بشکل عملی انجام گردد؟ 

 

 سهم شما در این رابطه چه میتواند باشد؟ 

 
 حفظ کنید : 

 

 حفظ کنید : یل را  یات ذآ

 

  ۲۸:  ۲۰اعمال رسوالن 

هداری کنید و کالم سیح به قیمت خود خود خریده است نگتان بانید و از گله خدا یعن  ایمانداران  که م مواظب خودپس 

 ن تعلی  دهید زیرا روح القدس نما را ناظر و مسئول مقرر فرمود. خدا را به ایشا

  

  ۳۰ -۲۹:  ۵افسسیان 

ن خود لطمه نم  زند، بلکه با عشق و عالقه از آن مراقبت م  کند، همانگونه که مسیح از بدن خود یعن   چکس به بدهی

 کلیسا مراقبت به عمل م  آورد، کلیسای  که همه ما اعضای آن هستی . 



 

 
 خدمت کلیسا

 

 

کلیسا خدا را پرستش م  کند. کلیسا  کلیسا فعالیت ها و ماموریتهای بسیار مه  و جدی در روی زمین دارد. یطور مثال

ن مشارکت را بین ایمانداران فراه  م  سازد و  ت و صلح را میرساند، کلیسا حقیقت را تعلی  میدهد، کلیسا امکا پیام نجا

 کلیسا مردم را خدمت م  نماید. همچنین کلیسا نور و نمک جهان است چنانچه عیس  مسیح فرموده بود. 

 مطالعه دقیق : 

بل اجرا هستند فراخوانده است. او همچنین کلیسا را از جهات مختلف با  ل  که قا د کلیسا را برای مقاصد بسیار عاخداون

 خود  بل نناخت ساخته است. از زندگ  مسیحیان اولیه هویدا م  گردد که خداوند به نحوی کلیسای  تصاویر و مثال ها قا

   خویش برسد.                                                                    ف نهای را به خدمت گمانت تا خود بتواند به هد
 

ویر بسیار زیبای  از کلیسا بما م  دهد، تصاویری چون یک گله، یک  همانگونه که در درس گذنته آموختی  خداوند تصا

ه خود ها بیاموزی  و در کلیسای کواقعیت خانواده، یک عمارت، یک بدن و یک عروس، ما چطور م  توانی  از این 

 عضو آن هستی  آنرا تطبیق نمائی ؟ 

 

 :کلیسا یک اجتماع است
 

 

خداوند کلیسا را چون اجتماع پر متحرک و زنده ساخته است. منظور از کلمه اجتماع، با ه  بودن است. و فقط در با ه  

ول است که ایمانداران در روزهای یکشنبه بودن است که احساس همدردی، غ  نریک  و همکاری بوجود م  آید. معم

با ه  جمع م  نوند. اما منظور خداوند از با ه  بودن، چنین نبوده است که ما فقط در روزهای یکشنبه با ه  بانی . بلکه 

ه  در مشارکت بودند،  این باهم  تمام روزهای زندگ  ما را دربر م  گیرد. درست مانند کلیسای اولیه که همه روزه با

 یگر بودند. از یکدیگر آگاه بودند و در فکر همد

  

  ۴۶ -۴۴:  ۲اعمال رسوالن 

دارای  خود را نیز م  فروختند به این ترتیب تمام ایمانداران با ه  بودند و هر چه دانتند با ه  قسمت م  کردند. ایشان 

دند، در خانه ها برای نام خداوند جمع ت م  کر و بین فقرا تقسی  م  نمودند، و هر روز مرتب در خانه خدا با ه  عباد

و خدا هر روز عده ای  با ه  میخوردند و خدا را سپاس میگفتند.  م  ندند، و با خونحال  و نکرگزاری هر چه دانتند

 ن م  افزود. را نجات م  داد و به جمع ایشا

  

  ۳۵ -۳۲:  ۴اعمال رسوالن 

  دارای  خود را از آن خود نم  دانست، چون هر چه دانتند با ه  رای بودند، و کس با ه  یکدل و یک تمام ایمانداران

قسمت م  کردند. رسوالن درباره زنده ندن عیسای خداوند با قدرت موعظه م  کردند و فیض عظی  خدا بر همه ایشان 

ا بین بود، کس  نیز محتاج نبود، چون هر کس زمین یا خانه ای دانت، م  فروخت و پولش را به رسوالن م  داد ت

 نیازمندان تقسی  کنند.

  

  ۴۲:  ۵اعمال رسوالن 

 از آن پس هر روز در خانه ها کالم خدا را تعلی  م  دادند و در خانه خدا وعظ م  کردند که عیس  همان مسیح است.

  

  ۱۵و  ۵:  ۱۶رومیان 

 ، برسانید. به دوست عزیزمخواهش م  کن  سالمهای گرم مرا به مومنین  که برای عبادت در خانه ایشان گرد م  آیند

 نید. او نخستین کس  بود که در ایالت آسیا به مسیح ایمان آورد. )اپینتوس( سالم برسا

  



  ۲فلیمون 

از طرف برادر ما تیموتاووس به فیلمون  ،ده انجیل عیس  مسیح در زندان استژازطرف پولس که به سبب اعالم م

برای عبادت جمع میشوند و به خواهر ما" اپفیه "و به ارخیپوس " که  همکار عزیز ما و به مسیحان  که  در خانه ات

  مانند من سرباز مسیح است از در گاه پدر مان خدا و خداوند ما عیس  مسیح طالب رحمت و آرامش برای نما میبانی . 

 
 د بیاورید؟ سوال اول : آیا ما به عنوان کلیسا همچون یک اجتماعی هستیم؟ آیا میتوانید مثالی در این مور

 
  :کلیسا در با هم بودن است

 

خداوند کلیسا را بگونه ای ساخته است که هر فرد به دیگری احتیاج دانته باند. همین نیازمندی ها باعث ایجاد وحدت 

میگردد. البته که در این وحدت تنوع و فرق وجود دارد. هر کس نسبت به عطای  که از خداوند دریافت کرده است 

قسمت مشخص  دیگران را خدمت نماید. پس ضرور است تا در کلیسا نظ  و یا سازمانده  خاص  وجود  میتواند در

 دانته باند تا همگ  جایگاه بخصوص خود را دانته بانند.
 

   ۵و  ۴:  ۱۲رومیان 

ز ما ای مختلف دارد، بدن مسیح یعن  کلیسا نیز اعضای گوناگون دارد؛ هر یک اضن انسان اع درست همانطور که بد

در کل، همه عضوی از بدن او هستی  و برای تکمیل آن الزم میبانی  و مسئولیت و وظیفه ای مشخص در آن داری . اما 

 یگری  و به ه  نیاز داری . متعلق به یکد
 

  ۱۴ -۱۲:  ۱۲اول قرنتیان 

کیل م  نود. )بدن( مسیح بدن یک  است اما اعضای بسیار دارد. وقت  تمام این اعضا کنار ه  قرار م  گیرند، بدن تش

هر یک از ما عضو از بدن مسیح میبانی  بعض  از ما یهودی استی  و بعض  غیر یهودی. بعض  نیز همینطور است. 

غالم استی  و بعض  آزاد اما روح القدس همه ما را کنار ه  قرار داده و به صورت یک بدن در آورده است.  در واقع ما 

القد س, در بدن مسیح  تعمید گرفته ای  و خدا به همه ما از همان روح اعطا کرده است.  به وسیله یک روح, یعن  روح 

 بل  بدن فقط دارای یک عضو نیست بلکه اعضای گونا گون دارد.
 

  ۱۶:  ۴افسسیان 

همواره در پ  راست  خواهی  رفت. راست خواهی  گفت، راست عمل خواهی  کرد و راست  بلکه با عشق و عالقه،

زیست تا بدین ترتیب بتدریج در هر امری مانند مسیح نوی  که سر کلیسا م  باند. تحت هدایت مسیح است که  خواهی 

تمام اعضای بدن او، یعن  کلیسا، در جای خود قرار م  گیرند. هر اندام با روش خاص خود، به اندامهای دیگر کمک 

 رند م  نماید.  ن در تندرست  کامل و پر از محبت، م  کند، بطوری که تمام بد
 

   ۱۱ -۱۰:  ۴طرس پاول 

خداوند به هر یک از نما عطای خاص  بخشیده است. این عطایا را برای کمک به ه  بکار گیرید و به این وسیله، 

یکدیگر را از برکات و مواهب پر تنوع خدا بهره مند سازید. کس  که عطای موعظه کردن دارد، مطابق قدرت  که خدا 

 ماید، تا خدا بوسیله عیس  مسیح جالل و تمجید یابد، زیرا که جالل و قدرت تا ابد برازنده اوست. آمین.م  بخشد خدمت ن
 

در  ز عطیه خداوند برای جالل نام او، وسوال دوم : آیا متوجه شده اید که عطیه خداوند برای شما چیست؟ آیا ا

 ؟ کلیسایش استفاده می کنید

 

  :درک مسئولیت شخصی در کلیسا
 

یگران حمایت  یح  بودن یعن  اینکه به عنوان بدن مسیح، دیگران را حمایت و تقویت نمائی ، و خود نیز از طرف دمس

ت کلیسا دارد و  و تقویت نوی  . هر مسیح  )عضو کلیسا( مسئولیت مخصوص خود را در ارتباط به پیشبرد خدما

باال این است که هر مسیح  باید عضو کلیسای محل  بخداوند در این مورد جوابگو خواهد بود. دقیقا منظور از جمله

زیست خویش گردیده و در آنجا با در نظر دانت امکانات و عطایای   که خداوند به او بخشیده، مسئولیت خویش را 

 انجام دهد. 



  ۵و  ۴:  ۲اول پطرس 

. گرچه انسانها بر آن بنا کند زنده ای است که خدا مقرر فرموده تا عمارت روحان  خود را سنگآن  ،میدانید که مسیح

نند سنگهای زنده در  دست رد به سینه او زدند. اما او نزد خدا عزیز و مکرم است. پس به سوی او بیایید، تا نما نیز ما

س نیزم   دست خدا، در بنای آن عمارت و عبادتگاه، روحان  بکار روید. مه  تر اینکه نما در این عبادتگاه، کاهن مقد

 کنید.  تقدی  قربان  های مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیس  مسیح بانید . پس

 

  ۴۲ -۴۱:  ۲اعمال رسوالن 

از کسان  که گفته های او را قبول کردند، تقریبا سه هزار نفر تعمید گرفتند، و در تعلیم  که رسوالن م  دادند و در 

 دند.آئین نام خداوند و دعا، با سایر ایمانداران مرتب نرکت م  کر

  

  ۲۵:  ۱۰عبرانیان 

و نیز چنانکه برخ  را عادت است، از حضور در مجالس عبادت کلیسای  غافل نشوید، بلکه یکدیگر را تشویق کنید، 

 بخصوص در این روزها که بازگشت مسیح نزدیک م  نود.

  

 تان را در کلیسا دانسته اید و آنرا بجا آورده اید؟  سوال سوم : آیا شما مسئولیت

 
 :یسا بودن یعنی با هم رشد کردنکل

 

اگر کلیسا همانطوری که خداوند در نظر دارد، مسئولیت خود را بداند و آنرا انجام دهد، یعن  اینکه مثل یک اجتماع 

باند که هر کس جای مشخص خود را دریافته و با عطایای بخصوص اش در بنای کلیسا فعال باند، در آنصورت 

عه م  دهد. این رند را میتوان از دو نقطه نظر کمیت )تعداد( و کیفیت مورد توجه قرار داد.                    خداوند کلیسا را رند و توس

باه  بودن یعن  باعث رند و اصالح یکدیگر ندن. کتاب مقدس بگونه ویژه ای اینرا تعریف م  نماید: همانطور که آهن 

وت خویش سوق بدهد. در نهایت اراده خدا این است تا آهن را میتراند دوست نیز نخصیت دوستش را بسوی ملک

 کلیسای  تشکیل دهد که تا به ابد در حضور او باند.

  

  ۴۷ -۴۱:  ۲اعمال رسوالن 

و در تعلیم  که رسوالن م  دادند و در  ،رفتندگفر تعمید نتقریبا سه هزار  ،فته های او را قبول کردندگاز کسان  که 

سایر ایمانداران مرتب نرکت م  کردند. در ضمن، در اثر معجزات زیادی که توسط  و دعا، باین نام خداوند ئآ

در دل همه ترس  توام با احترام نسبت به خدا ایجاد نده بود. به این ترتیب تمام ایمانداران با  رسوالن به عمل م  آمد،

فروختند و بین فقرا تقسی  م  نمودند؛ و ه  بودند و هر چه دانتند با ه  قسمت م  کردند. ایشان دارای  خود را نیز م  

ل  و هر روز مرتب در خانه خدا با ه  عبادت م  کردند، در خانه ها برای نام خداوند جمع م  ندند، و با خونحا

س م  گفتند. اهال  نهر نیز به ایشان احترام م  گذانتند و  گزاری هر چه دانتند با ه  م  خوردند، و خدا را سپانکر

 عده ای را نجات م  داد و به جمع ایشان م  افزود. خدا هر روز
 

  ۱۴:  ۵اعمال رسوالن 

ن ئل بودند و مردان و زنا ول  احترام زیادی برای ایشان قا از آن پس مردم جرات نم  کردند به رسوالن نزدیک نوند،

خانه خدا، در قسمت  بنام ر ایماندار دسته دسته به خداوند روی م  آورند. در ضمن، رسوالن بطور مرتب برای دعا د

 سلیمان( جمع م  ندند. ایشان در میان مردم معجزات زیاد و حیرت آوری م  کردند.  )دهلیز

 

  ۱۵ -۱۴:  ۴افسسیان 

د، هر در آنصورت، دیگر مانند اطفال نخواهی  بود که در اثر سخنان دیگران و دروغهای  که برای گمراه  ما م  گوین

ر عقیده بدهی . بلکه با عشق و عالقه همواره  در پ  راست  خواهی  رفت. راست خواهی  یلحظه نسبت به ایمانمان تغ

گفت، راست عمل خواهی  کرد و راست خواهی  زیست تا به این ترتیب، بتدریج در هر امری مانند مسیح نوی  که سر 

خود قرار م  گیرند. هر اندام با کلیسا م  باند. تحت هدایت مسیح است که تمام اعضای بدن او، یعن  کلیسا، در جای 

بطوری که تمام بدن در تندرست   کامل و پر از محبت، رند م   روش خاص خود، به اندام های دیگر کمک م  کند،

 نماید.



  ۱۸:  ۱۵انجیل یوحنا 

 ته اند . چون مردم دنیا از نما نفرت خواهند دانت. اما بدانید که پیش از اینکه از نما نفرت کنند. از من نفرت دان

 
آیا رشد از نقطه نظر  سوال چهارم : آیا رشد از نقطه نظر کمیت )تعداد( را در کلیسای محلی تان احساس می کنید ؟

                                  کیفیت را در کلیسای محلی تان احساس کرده اید؟ 

 

 
 حفظ کنید : 

 

 حفظ کنید:  یل را آیات ذ

 

  ۴۲ -۴۱:  ۲اعمال رسوالن 

رفتند، و در تعلیم  که رسوالن م  دادند و در گتقریبا سه هزار نفر تعمید  ،فته های او را قبول کردندگاز کسان  که 

 با سایر ایمانداران مرتب نرکت م  کردند .آئین نام خداوند و دعا، 

 

  ۱۶:  ۴افسسیان 

و راست  ، راست عمل خواهی  کردبلکه با عشق و عالقه همواره در پ  راست  خواهی  رفت. راست خواهی  گفت

بتدریج در هر امری مانند مسیح نوی  که سر کلیسا میباند. تحت هدایت مسیح است که  خواهی  زیست تا به این ترتیب،

یعن  کلیسا، در جای خود قرار م  گیرند. هر اندام با روش خاص خود، به اندامهای دیگر کمک  تمام اعضای بدن او،

 رند م  نماید.  ام بدن در تندرست  کامل و پر از محبت،م  کند، بطوری که تم

 

 



 

 
 

 شام خداوند
 

 
بر عالوه غسل تعمید، عیس  مسیح رس  دیگری را نیز در کلیسا به یادگار گذانت. و آن برگزاری نام خداوند است که 

 ( نیز نامیده میشود. عضا در زبانهای دیگر )نام خداوندب

 

 مطالعه دقیق : 

 
  :خداوند برگزاری شام

 

نش نان را بردانت و با نکرگزاری آنرا پاره کرده به ناگردانش داد و گقت این بدن من  مسیح نب قبل از مصلوب ند

است که بشما داده م  نود اینرا به یادبود من انجام دهید همچنان پیاله از آب انگور را بردانته و به آنها داد و گفت: 

( به این ترتیب عیس  مسیح به قربان  که برای نما ریخته م  نود در خون من)این پیاله، عهد و پیمان نو است 

 عظیمش جهت گناهان بشر اناره نمود و ه  خواست تا پیروانش اینرا به یاد بود فداکاری او همیشه برگزار نمایند.
  

  ۲۰ – ۱۹:  ۲۲انجیل لوقا 

ایشان داد و گفت: این بدن من است که در راه نما فدا  و به و آن را پاره کردس نان را بردانت و خدا را نکر نمود پس

یگر به ایشان داد و گفت: این پیاله نشان دهنده  م  نود. این را بیاد من بجا آرید. به همین ترتیب بعد از نام، پیاله ای د

 پیمان تازه خداست که با خون من مهر م  نود، خون  که برای نجات نما ریخته م  نود.
 

  ۵ – ۱:  ۱۵ انجیل یوحنا

د. بوسیله بده ریندهد، اصالح م  کند تا میوه بیشت من تاک حقیق  هست  و پدرم باغبان است. او هر ناخه ای را که میوه

تر بانید. در من بمانید و بگذارید من ه  را اصالح و پاک کرده است تا قویتر و مفید احکام  که به نما دادم  خدا نما

اخه از درخت جدا نود، دیگر نم  تواند میوه بدهد. نما نیز جدا از من نم  توانید بارور و در نما بمان . زیرا وقت  ن

 مفید بانید.
  

  ۲۵ – ۲۳:  ۱۱اول قرنتیان 

این است آنچه خود خداوندمان عیس  مسیح درباره این نام فرموده است و من ه  قبال آن را به نما تعلی  داده ام: خداوند 

ست گرفت، و پس از نکرگزاری، آن را پاره کرد و به  نت کرد، نان را بد ودا به او خیاما عیس ، در نب  که یه

ین را به یاد من و در راه نما فدا م  کن . این آئ ناگردان خود داد و گفت: این را بگیرید و بخورید. این بدن من است

 نگاه دارید. 
 

  ۴۲:  ۲اعمال رسوالن 

 در آئین نام خداوند و دعا، با سایر ایمانداران مرتب نرکت م  کردند.و در تعلیم  که رسوالن م  دادند و 
  

  ۷:  ۲۰اعمال رسوالن 

س دور ه  جمع ندی  و پولس برای ما موعظه م  کرد، و چون روز بعد م  خواست از  یکشنبه برای مراس  نام مقد

 آن نهر برود، تا نیمه های نب صحبت کرد.
  
 

 شام خداوند چه مفهومی دارد؟
 

زمان  بن  اسرائیل در بندگ  و اسارت مصریان بسر میبردند خداوند خواست قوم را به رهبری موس  از اسارت آزاد 

سازد سرانجام بعد از عذاب سخت  که بر سر مصریان آورد، بن  اسرائیل با پانیدن خون بره قربان  از عذاب در امان 



نجات یابند. اسرائیلیان بدین مناسبت عیدی دارند بنام عید پسح، که ماندند و همین باعث گردید که قوم اسرائیل از اسارت 

رهای  و نجات نان را تجلیل م  نمایند. درست در زمان تجلیل عید پسح بود که مسیح برای گناهان تمام بشر قربان  ند 

نکسته عیس  مسیح و ما این حقیقت را با تکه کردن نان، سمبول بدن  نجات داد.و بشریت را از اسارت و بندگ  گناه 

نونیدن آب انگور، سمبول خون ریخته نده او همیشه تجلیل م  کنی . با این کار اساس و پایه ایمان خود را اقرار م  

کنی  که همانا باور کردن به فیض خداوند م  باند که در عیس  مسیح نشان داده نده است. هر باری که نام خداوند را 

 این حقیقت بزرگ و مه  بیندیشی  و بگذاری  که روی ما اثر گذارد. برگذار کنی . م  توانی  به 

 

  ۱۴ – ۱۲و  ۷ – ۵:  ۱۲کتاب خروج 

روز چهارده  ماه همه قوم اسرائیل این بره وسفند، خواه بز، باید نر ویک ساله و ب  عیب باند. عصر گاین حیوان خواه 

را م   رف در و سر در خانه هایشان که در آن گونت برهها را قربان  کنند و خون آنها را روی تیرهای عمودی دو ط

چون من که خداوند هست ، امشب از سرزمین مصر گذر خواه  کرد و تمام پسران ارند مصریان و همه خورند، بپانند. 

نخست زاده های حیوانات ایشان را هالک خواه  نمود و خدایان آنها را مجازات خواه  کرد. خون  که نما روی تیر 

ط قفخون را ببین  از نما م  گذرم و  یتان خواهد بود. من وقت  ی در خانه های خود م  پانید، نشانه ای بر خانه هاها

مصریان را هالک م  کن  . هر سال به یاد بود این واقعه برای خداوند جشن بگیرید. این آئین  ابدی برای تمام نسلهای 

 آینده خواهد بود.

  

  ۲۹:  ۱انجیل یوحنا 

رستاده تا ف نید! این همان بره ای است که خدابعد یحی ، عیس  را دید که بسوی او م  آید پس به مردم گفت: نگاه ک روز

 برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربان  نود.

  

  ۷:  ۵اول قرنتیان 

ود بیرون کنید. تا پس این خمیر مایه گناه، یعن  این نخص فاسد را که چنین رسوای  ببار آورده است، از میان خ

خمیری تازه و فطیر بانید، که البته م  دان  همینطور هستید. زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربان  این 

 عید م  باند، قربان  نده است.
 

  ۲:  ۲رساله اول یوحنا 

ار، رابطه ای دوستانه میان خدا و ما او کس  است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هالک نسازد؛ او با این ک

 بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا ند.
 

  ۲۵ – ۲۴:  ۱۱اول قرنتیان 

که در ن را پاره کرد و به ناگردان خود داد و گفت: این را بگیرید و بخورید، این بدن من است پس از نکرگزاری، نا و

 ین را به یاد من نگه دارید. نما فدا م  کن . این آئراه 

 
 :شام خداوند و آینده ما 

 

وقت  عیس  مسیح نام مقدس را برگذار نمود، اظهار دانت که اینرا تا بازگشت ثانوی او )زمان  که او را دوباره 

پایه ایمان( بلکه به آینده نیز دوخته  مالقات خواهی  کرد( تجلیل نمائی . به این ترتیب، چشمان ما نه تنها به عقب )اساس و

نده است. به این طریق خداوند آنکار ساخت که او چنانچه در گذنته در فکر ما بوده حال نیز ما را تقویت م  نماید و 

در آینده همچنان نجات کامل را بما خواهد بخشید. پس میتوان گفت که نام خداوند ما را به آینده پر برکت  تشویق م  

 . نماید
 

  ۱۸:  ۲۲انجیل لوقا 

 یگر از این محصول انگور نخواه  نونید. برقراری ملکوت خدا، د زمان  زیرا تا
 

  ۲۶:  ۱۱اول قرنتیان 

، در واقع این حقیقت را اعالم م  کنید که مسیح یاله م  نونیدپبه این ترتیب هر بار که این نان را م  خورید و از این 

 دا کرده است. پس تا بازگشت خداوند، این آئین را نگاه دارید.جان خود را ف برای نجات نما،



  ۱۲:  ۷۷مزمور 

 و در کارهای نگفت انگیز او تفکر خواه  کرد.

  

  ۸:  ۱۳عبرانیان 

 یر نخواهد کرد.بود و هرگز تغعیس  مسیح امروز نیز همان است که دیروز 

 
 ادت به فداکاری مسیح:شام خداوند شه

 

خداوند را برگذار م  نمائی ، در حقیقت به ایمان خود نهادت میدهی . نهادت ما در واقعیت اعالم وقت  ما مسیحیان نام 

فداکاری بزرگ  است که مسیح بروی صلیب انجام داده است. ما مژده میدهی  که مردم عصر ما نیز با ایمان به قربان  

 مسیح میتوانند رستگار نوند.

  

  ۲۶:  ۱۱اول قرنتیان 

،هر بارکه این نان را م  خورید و از این پیاله م  نونید، در واقع این حقیقت را اعالم م  کنید که مسیح  به این ترتیب

 ت نما، جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند، این آیین را نگه دارید.  برای نجا

 

  ۱۰:  ۳افسسیان 

یهود و چه غیر یهود، با یکدیگر در کلیسا متحد گردند، تمام  به چه علت؟ به این علت که وقت  همه فرزندان خدا، چه

 فرمانروایان و قدرتهای حاک  در آسمان، به کمال و عمق حکمت او پ  ببرند. 

 
  :شام خداوند اتحاد و مشارکت ماست

 

ا اعضای یک زمان  که همه ما از پیاله آب انگور مینونی  و پاره ای از یک نان را میخوری  متوجه میشوی  که همه م

بدن هستی . ما اعضای مختلف یک بدنی  که هر کدام رابطه خود را با مسیح که سر است داری . با نراکت در نام 

محتاج مسیح هستی . بیاد دانته بانید  استثنا خداوند، اتحاد و یکدل  بین خواهران و برادران ایجاد میگردد. همه ما بدون

 ین ایماندارانش دعا کرده است. که خود عیس  مسیح برای این اتحاد ب

 

  ۱۷:  ۱۰اول قرنتیان 

تعداد ما هر قدر ه  که باند، همه از همان نان م  خوری  و نشان م  دهی  که همه عضو یک بدن م  بانی ، یعن  بدن 

 مسیح. 

 

  ۵ – ۴:  ۱۲رومیان 

ی گوناگون دارد؛ هر یک از ما درست همانطور که بدن انسان اعضای مختلف دارد، بدن مسیح یعن  کلیسا نیز اعضا

عضوی از بدن او هستی  و برای تکمیل آن الزم میبانی . و مسئولیت و وظیفه ای مشخص در آن داری . اما در کل، همه 

 یگری  و به ه  نیاز داری . متعلق به یکد

  

  ۲۳ – ۲۰:  ۱۷انجیل یوحنا 

ده نیز دعا م  کن  که بوسیله نهادت ایشان به من ایمان من فقط برای این ناگردان دعا نم  کن ؛ برای ایمانداران آین

ل و یکرای بانند، همانطور که ای پدر، من و تو با ه   خواهند آورد. برای تک تک ایشان دعا م  کن  تا همه با ه  یکد

ایمان آورند که بک  هستی ؛ تا همچنان که تو در من ، و من در تو ایشان نیز با ما یک بانند، تا از این راه مردم جهان 

ن نیز مانند ما یک  گردند. من در ایشان و تو در  تو مرا فرستاده ای. جالل  را که به من بخشیدی به ایشان داده ام، تا آنا

من، تا به این ترتیب ایشان نیز به تمام معنا با ه  یک  بانند، و مردم دنیا بدانند که تو مرا فرستاده ای و بفهمند که ایشان 

 داری. را دوست 

 



 سوال اول : برگزاری شام خداوند با در نظر داشت موارد ذیل چه مفاهیمی دارد؟ 

 یاد بود -1

 مجس  ساختن آینده -2

 نهادت دادن -3

 اتحاد و مشارکت -4

 
 چه کسی می تواند در شام خداوند اشتراک نماید؟

 

پذیرفته است. پس رونن است که یک  انتراک در نام خداوند نشان دهنده این است که نخص قربان  عیس  مسیح را

ست عیس  مسیح سپرده و او را چون نجات دهنده  نخص وقت  میتواند در این مراس  انتراک نماید که زندگ  اش را بد

همچنان خداوند به ایماندارانش فرموده است که قبل از انتراک در نام مقدس، ما باید قلبهای خود سد. و خداوند خود بشنا

ی . ما نمیتوانی  در گناه زندگ  کرده و طوری وانمود سازی  که مشکل  داری  خداوند میخواهد که ما به را تفتیش کن

گناهان خود اعتراف نموده و از او طلب بخشش نمائی  به یقین که او را م  آمرزد و آنگاه م  توانی  با وجدان پاک در 

 مراس  نام خداوند انتراک کنی . 

 

  ۴۳:  ۱۲کتاب خروج 

ونت بره قربان  گداد: ) هیچ غیر یهودی نباید از  سح را چنین تعلی پین ئخداوند به موس  و هارون مقررات آاه گآن

 بخورد. 

  ۵۶ – ۵۳:  ۶انجیل یوحنا 

او را ننونید، هرگز نم   است: تا بدن مسیح را نخورید و خونی  عین حقیقت رمود: این که م  گوپس عیس  باز ف

انته بانید. ول  کس  که بدن  را بخورد و خون  را بنوند زندگ  جاوید دارد، و من در روز قیامت توانید زندگ  جاوید د

. به همین دلیل، هر که بدن  را بخورد و واقع  استاو را زنده خواه  ساخت. چون بدن  خوراک واقع  و خون  نونیدن  

 بنوند، در من خواهد ماند و من در او. خون  را 

 

  ۱۵ -۱۴ : ۶دوم قرنتیان 

با ب  ایمانان پیوند و همبستگ  ندانته بانید. آیا م  تواند بین پاک  و گناه پیوندی باند؟ آیا نور و تاریک  با یکدیگر 

 ارتباط  دارند ؟ یا بین مسیح و نیطان توافق  وجود دارد؟ آیا بین یک ایماندار و ب  ایمان وجه انتراک  هست؟

  

  ۲۸:  ۱۱اول قرنتیان 

بیند آیا نایستگ  برای د با دقت خود را امتحان کند تا بین، بایآئ یل است که نخص پیش از نرکت در اینلبه همین د

 نرکت در آن را دارد یا نه؟

  

  ۲۱:  ۱۰اول قرنتیان 

ن نما نم  توانید ه  از پیاله سفره خداوند بنونید و ه  از پیاله سفره نیطان؛ ه  از نان سفره خداوند بخورید و ه  از نا

 سفره نیطان. 

 

  ۲۴ – ۲۳:  ۵انجیل متی 

پس اگر نذری داری و م  خواه  گوسفندی در خانه خدا قربان  کن ، و همان لحظه بیادت آید که دوستت از تو رنجیده 

است، گوسفند را همان جا نزد قربانگاه رها کن و اول برو از دوستت عذر خواه  نما و با او آنت  کن؛ آنگاه بیا و 

 به خدا تقدی  کن. نظرت را 

 

  ۵:  ۹۳مزامیر 

 ای خداوند، تمام وعده های تو راست است. خانه تو برای همیشه با قدوسیت آراسته نده است.

  

 سوال دوم : آیا قبل از اشتراک در شام خداوند قلب تان را تفتیش می کنید؟ این کار را چطور انجام می دهید؟ 



  :محلی برگزاری شام خداوند در کلیساهای مختلف
 

تجلیل نام خداوند در کلیساهای مختلف به گونه های مختلف است. بعض  کلیسا ها هر روز یکشنبه آنرا تجلیل میکنند. 

اکثرا در کلیسا ها از کسانیکه برای بار اول میخواهند انتراک ر, بعض  کلیسا ها هر ماه یکبار و بعض  ها سال  یکبا

تا خود را معرف  نموده و به ایمان خود اعتراف کنند. این کار را از یک کنند و بخصوص مهمانان، تقاضا میگردد 

حرمت ساختن نام خداوند کرده و از سوی دیگر باعث تشویق سایر ایمانداران میگردد. چون  طرف جلوگیری از ب 

م  گردد.                                     حقیقت اینکه خداوند ما عیس  مسیح در همه جا کار م  کند و همه مسیحیان در او متحد هستند نمایان 

قبل از اجرای مراس  نام خداوند خوب است وقت  باند برای دعای خمونانه تا هر کس  قلبش را بحضور خداوند آورده 

و باز نماید. اعمال خود را تفتیش نماید و به گناهان و تقصیرات خود اعتراف کند بدین وسیله دیوار جدای  با خدا را 

یش به حضور خداوند انجام گردد و او را بخاطر آنکس   بشکند بعد از اجرای این مراس ، وقت آن است که  دعای ستا

 که او در زندگ  ما است و آنچه او برای ما کرده است ، ستایش و سپاسگزاری نمائی .

 
 سوال سوم : شام خداوند برای خود خداوند چه ارزشی دارد؟ 

 
 حفظ کنید:

 

 

 حفظ کنید:ل را ی آیات ذ

  

   ۲۸و  ۲۶ – ۲۳:  ۱۱اول قرنتیان 

این است آنچه خود خداوندمان عیس  مسیح درباره این نام فرموده است و من ه  قبال آن را به نما تعلی  داده ام: خداوند 

ناگردان  ، آن را پاره کرد و بهزاریگس از نکرپرفت و گن را بدست نت کرد نا هودا به او خیایدر نب  که  ،ما عیس 

خود داد و گفت: این را بگیرید و بخورید. این بدن من است که در راه نما فدا کن . این آئین را بیاد من نگاه دارید. 

نشان پیمان تازه ای است میان خدا و نما، که با  ،در دست گرفت و فرمود: این پیاله همچنین پس از نام، پیاله ای را

آن م  نونید، بیاد من بانید. به این ترتیب هر بار که این نان را م  خورید و از این خون من بسته نده است. هر گاه از 

پیاله م  نونید، در واقع این حقیقت را اعالم م  کنید که مسیح برای نجات نما، جان خود را فدا کرده است. پس تا 

ین، باید با دقت از نرکت در این آئ است که نخص پیشبه همین دلیل  زمان بازگشت خداوند، این آئین را نگاه دارید.

 خود را امتحان کند تا ببیند آیا نایستگ  برای نرکت در آن را دارد یا نه؟ 

 

 

 

 



 

 
 سرنوشت شخصی ما

 

 

گرچه در مورد آینده چیزهای زیادی را نم  دانی . اما آنچه را که مه  است م  دانی  و آن اینکه آینده ما با خداوند خواهد 

س در مورد آن اناره مینماید مورد  رس که ارتباط به آینده دارد ما فقط چند موضوع عمده را که کتاب مقدبود. در این د

 بررس  قرار خواهی  داد. یعن  مسائل  را که ما نخصا با آن روبرو خواهی  ند. 

 

 مطالعه دقیق : 

 
 مرگ چیست؟

 

میرسد ناید طوری معلوم گردد که در آن لحظه چنانچه ما در اطراف خود ناهدی  زندگ  هر انسان روزی به پایان 

پایان مطلق فرارسیده است، اما کتاب مقدس به ما م  آموزاند که مرگ پایان مطلق و قطع  زندگ  ما نیست، بلکه فقط 

 ن  است. در حالیکه هر انسان در جان )روح( خود به زندگ  خود ادامه میدهد.  ترک این جس  خاک  و فا

 

  ۷:  ۲کتاب پیدایش 

آنگاه خداوند از خاک زمین، آدم را سرنت. سپس در بین  آدم روح حیات دمیده، به او جان بخشید و آدم، موجود زنده 

 ای ند. 

 

  ۱۹:  ۳یدایش پکتاب 

تا آخر عمر به عرق پیشان  ات نان خواه  خورد و سر انجام به همان خاک  باز خواه  گشت که از آن گرفته ندی؛ 

 ته ندی و به خاک ه  بر خواه  گشت.زیرا تو از خاک سرن

  

  ۷:  ۱۲کتاب جامعه 

 بدن به خاک زمین که از آن سرنته نده برگردد و روح بسوی خداوند که آن را عطا کرده، پرواز کند.

  

  ۷:  ۴دوم قرنتیان 

یف ما قرار اما این گنج گرانبها یعن  قدرت انجام این خدمت روحان  در ظرفهای نابود ندن ، یعن  در بدنهای ضع

 یغام ما، از سوی خداست، نه از خودمان. تا همه بدانند که قدرت عظی  پ دارد،

 

  ۲۸:  ۱۰انجیل متی 

نترسید از کسان  که م  توانند فقط بدن نما را بکشند ول  نم  توانند به روحتان صدمه ای بزنند. از خدا بترسید که 

 ند.قادر است ه  بدن و ه  روح نما را در جهن  هالک ک

  

  ۵ – ۴:  ۱۲انجیل لوقا 

ای دوستان من، از آنان  نترسید که قادرند فقط جسمتان را بکشند، چون نم  توانند به روحتان آسیب  برسانند! اما به نما 

 خواه  گفت از که بترسید: از خدای  بترسید که ه  قدرت دارد بکشد و ه  به جهن  بیندازد. بل ، از او باید ترسید. 

 

 ونه است؟ گچ گل : دید شما در مورد مرال اوسو



 چه اتفاقی می افتد؟ گبعد از مر
 

خداوند   هر انسان تحت حک  گ  زندگونگ  اش است چگانتظار قضاوت خداوند درباره زند هر انسان در گبعد از مر

ود خداوند قرار خواهد گرفت. تا فرارسیدن روز داوری، نخص  که خداوند را در زندگ  خود دعوت کرده است با خ

 هد بود،خواهد بود، )بهشت( و نخص  که میخواست بدون خداوند زندگ  کند، دور از خدا و محروم از حضور خدا خوا

نخص مسیح  از روز داوری و قضاوت نباید ترس  دانته باند. چون ایمان دارد که خون عیس  مسیح فدیه  )جهن (.

ک مسیح  مورد داوری قرار خواهد گرفت. بنابراین یک نخص نش است، فقط چگونگ  زندگ  او بعنوان ی همه گناها

 مسیح  میتواند مشتاقانه منتظر روز مالقات با پدر آسمان  اش باند. 

 

  ۲۷:  ۹عبرانیان 

 ونه که به حک  خداوند، انسان یک بار م  میرد و بعد از آن نوبت داوری میرسد.گو درست همان

  

  ۲۷:  ۱۶انجیل متی 

 ان خود در نکوه و جالل پدرم خواه  آمد. و هر کس را از روی اعمالش داوری خواه  کرد.زیرا من با فرنتگ

  

  ۱۲:  ۲۰مکاشفه 

سپس مردگان را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده اند. دفتر ها یک  پس از دیگری گشوده ند تا به دفتر 

 محاکمه ندند.حیات رسید. مردگان همگ  بر طبق نونته های این دفترها 

  

  ۲۳ – ۲۱:  ۷انجیل متی 

گمان نکنید هر که خود را مومن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت . ممکن است عده ای حت  مرا خداوند خطاب کنند، 

اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنان  م  توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمان  مرا بجا آورند. در روز 

ام تو را به مردم دادی  و با ذکر نام تو، ارواح ناپاک را ند گفت: خداوندا، خداوندا، ما پیغاری نزد من آمده خواهقیامت بسی

از وجود افراد بیرون کردی  و معجزات بزرگ دیگر انجام دادی . ول  من جواب خواه  داد: من اصال نما را نم  

 نناس ، از من دور نوید ای بدکاران.

  

  ۱۰:  ۵دوم قرنتیان 

داده جه اعمال  را که در این زندگ  انجام زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهی  ایستاد و هر یک از ما نتی

 است، خواهد دید، چه نیک، چه بد.

  

  ۲۳:  ۱یان پفیلی

این برای من خیل  وی  و به نزد مسیح بشتاب ، که گ  را ترک گاه آرزو م  کن  که این زندگاه م  خواه  زنده بمان  و گ

 بهتر است. 

 

 ۵۹:  ۷اعمال رسوالن 

 نین دعا کرد: ای عیسای خداوند، روح مرا بپذیر! استیفان را سنگسار م  کردند، او چدر همان حال  که 

 

  ۴۳:  ۲۳انجیل لوقا 

 عیس  جواب داد: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواه  بود! 

 
 :است حکم خداوند، حکم ابدی

چنانچه گفتی  یک نخص مسیح  م  تواند مشتاقانه در انتظار آن روزی باند که تا به ابد با خدای پدر خواهد بود اما 

حکم  که بر ب  ایمانان صورت م  گیرد واقعا قابل ترس و وه  است. چون این سرنونت وحشتناک و اسفناک نیز 

یت این دو حالت  ای مختلف کتاب مقدس مطالب  درباره ابددر قسمت هدچار نخص ب  ایمان م  نود.  برای ابد سر

 آمده است. 



 21 : ۵رساله اول یوحنا 

 .دوری کنید ،یردگرا در قلبتان م   از هر چه که جای خدا ،فرزندان من 

 

  ۱۸ -۱۶:  ۳انحیل یوحنا 

که به او ایمان آورد، هالک زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر 

و انشود بلکه زندگ  جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله 

نجاتشان دهد. کسان  که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هالکت  در انتظارنان نیست؛ ول  کسان  که به او 

   اکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند.ایمان نیاورند، از ه

 

  ۲:  ۶عبرانیان 

فت عطایای روحان ، زندگ  پس از مرگ و مجازات  دیگر نیازی نیست بیش از این درباره غسل تعمید، نحوه دریا

 ابدی، نما را تعلی  دهی .

  

  ۹ – ۸:  ۱۸انجیل متی 

بکشاند، قطعش کن و دور بینداز، بهتر است بدون دست و پا وارد بهشت نوی تا ، تو را به گناه اگر دست یا پای تو

اینکه با دست و پا به جهن  بروی. و اگر چشمت باعث م  نود گناه کن ، آن را از حدقه دراور و دور بینداز. بهتر است 

 با یک چش  وارد بهشت نوی تا اینکه با دو چش  به جهن  بروی.

  

  ۴۶:  ۲۵انجیل متی 

 و این انخاص به کیفر ابدی م  رسند، ول  نیکوکاران به زندگ  جاوید خواهند پیوست.

 
 سوال دوم : دید شما در مورد حکم و قضاوت خداوند چگونه است؟ لطفا دلیلی هم برای جوابتان بیاورید. 

 
 

 بهشت و دوزخ چه مکانهایی هستند؟ 
 

لیکه در دوزخ، نخص از این نعمت یعن  حضور خدا بکل   بهشت مکان  است که خداوند در آنجا حضور دارد، در حا

محروم خواهد بود. ما م  دانی  که عیس  مسیح با صعودش به آسمان دوباره نزد خدای پدر رفته است تا در آنجا برای 

نتیجه  پیروانش مکان  آماده سازد. در آنجا ایمانداران افتخار اینرا دارند تا همیشه در حضور خداوند زیست کنند. در

خواهند کرد. و اما ب  ایمانان دور از حضور خدا خواهند زیست که این ب  اندازه  تجربهخون  و سعادت همیشگ  را 

دردناک خواهد بود. البته عذاب روح  که نتیجه دوری مطلق از خداوند میباند سنگینتر از هر گونه عذاب جسم  

 خواهد بود. 
 

  ۲۴: ۹عبرانیان 

او وارد پرستشگاه زمین  نشد، چون نب ما در پیشگاه خدا حاضر باند. بل   سمان داخل ند تا از جازیرا مسیح به خود آ

 این فقط نمونه ای از آن پرستشگاه آسمان  است.
 

  ۳ -۱:  ۱۴انجیل یوحنا 

است. من  خاطرتان آسوده باند. نما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان دانته بانید نزد پدر من خدا، جا بسیار

میروم تا آنجا را برای نما آماده کن . وقت  همه چیز آماده ند، باز خواه  گشت و نما را خواه  برد، تا جای  که من 

 هست  نما نیز بانید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به نما م  گفت . 
 

  ۵ – ۳:  ۲۱مکاشفه 

ه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود. از این پس خدا از تخت، صدای  بلند ننیدم که م  گفت: خوب نگاه کن! خان

با ایشان زندگ  خواهد کرد و ایشان خلق های خدا خواهند ند. بله، خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا تمام انکها را از 

ام اینها متعلق به چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگ  خواهد بود و نه غم ، نه ناله ای و نه دردی، زیرا تم

 دنیای پیشین بود. که از بین رفت.



  ۱۲:  ۱۳اول قرنتیان 

رونن   آنچه اکنون م  بینی  و م  دانی ، تار و مبه  است؛ اما روزی همه چیز را واضح و رونن خواهی  دید، به همان

 م  بیند.که خدا اکنون قلب ما را 

 
 ایمانداران در بهشت چه خواهند کرد؟

 

 ه ما تصویری می دهد که زندگی در بهشت چگونه خواهد بود: کتاب مقدس ب

  در بهشت ما به هدف نهایی سفر روحانی خود میرسیم. بعد از مبارزه بر ضد جسم، دنیا و شیطان، ما به

 پیروزی و آرامش کامل وارد می گردیم.

 

  ۱۱ – ۹:  ۴عبرانیان 

مل، در محل  انتظار قوم خدا یعن  ما را م  کشد؛ و مسیح از این امر پ  میبری  که فرصت  برای استراحت و آرامش کا

ست و استراحت م  کند، همانگونه که خدا بعد از آفرینش استراحت  اکنون در آنجاقبال وارد این محل نده است. و 

ظب نمود. پس بیایید تا ما نیز نهایت تالش و کونش خود را بکنی  تا وارد آن محل و مکان آرامش خدا گردی ، و موا

 فرمان  از ورود به آنجا محروم نوی .  بانی  مبادا مانند بن  اسرائیل، در اثر نا

 

  .در بهشت از ستایش و پرستش خداوند همواره لذت خواهیم برد 

 

  ۵ – ۱:  ۱۹مکاشفه 

 پس از آن صدای گروه بیشماری را ننیدم که در آسمان سرود نکرگزاری خوانده م  گفتند: هللویاه، خدا را نکر!

احشه زیرا داوری او حق و عدل است. او فنجات از سوی خدای ما م  آید. عزت و اکرام و قدرت فقط برازنده اوست، 

بزرگ را که زمین را با فساد خود آلوده م  ساخت، مجازات نمود و انتقام خون خدمتگزاران خود را از او گرفت. 

را نکر! دود از خاکستر این نهر تا ابد باال خواهد رفت! آنگاه، آن ایشان بارها و بارها سراییده، م  گفتند: هللویاه، خدا 

بیست و چهار رهبر روحان  و چهار موجود زنده سجده کرده، خدارا که بر تخت نشسته بود، پرستش نمودند و گفتند: 

زاران خدا، آمین، هللویاه، خدا را نکر! در این هنگام از میان تخت، صدای دیگری آمد که م  گفت: نما ای خدمتگ

 کوچک و بزرگ، خدای ما را سپاس گویید و او را اکرام نمایید.

  

  .خداوند ایمانداران را بخدمت خود می گمارد 

 .آنها مانند پادشاهان حکومت خواهند کرد و عدالت جاری خواهد شد

  

  ۴:  ۲۰مکاشفه 

س جانهای کسان  را دیدم که پس .دادرس  داده نددرت قاه تختهای  دیدم و کسان  بر آنها نشستند و به ایشان اختیار و گآن

جانهای آنان  را دیدم که جاندار خبیث و مجسمه اش را بسبب اعالم پیغام عیس  و کالم خدا سر بریده ندند. همچنین 

نپرستیده بودند. و عالمتش را بر پیشان  و دستهای خود ندانتند. اینان همگ ، زندگ  را از سر نو آغاز کردند و با 

 سیح هزار سال سلطنت نمود. م

 

  ۳ – ۲:  ۶اول قرنتیان 

آیا نم  دانید که ما مسیحیان، یک روز دنیا را مورد داوری و دادرس  خواهی  داد؟ پس اگراین چنین است، چرا نباید 

س باید قادر بانید این امور جزئ  را میان خود حل کنید؟ آیا نم  دانید که ما حت  فرنتگان را داوری خواهی  کرد؟ پ

 بتوانید بسادگ  مشکالت روزانه خود را حل و فصل کنید.

  

  ۲۱:  ۲۵انجیل متی 

ارباب به او گفت: آفرین، آفرین! حال که در این مبلغ ک  درستکار بودی، مبلغ بیشتری به تو خواه  سپرد. بیا و در 

 نادی من نریک نو.

 



  دارید؟ سوال سوم : چه تصویری از بهشت و دوزخ قبال داشتید و حاال
 

 سوال چهارم: شما برای رسیدن به بهشت چطور خود را آماده میسازید؟ 

 
 حفظ کنید: 

 
 حفظ کنید: یل را  آیات ذ

 

  ۲۷:  ۹عبرانیان 

 بعد از آن نوبت داوری م  رسد.ونه که به حک  خداوند، انسان یک بار میمیرد. و گهمانو درست 

  

  ۳ – ۱:  ۱۴انجیل یوحنا 

اند. نما که به خدا ایمان دارید، به من نیزی ایمان دانته بانید. نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من خاطرتان آسوده ب

م  روم تا آن جا را برای نما آماده کن . وقت  همه چیز آماده ند، باز خواه  گشت و نما را خواه  برد، تا جای  که من 

 ه نما م  گفت . هست  نما نیز بانید. اگر غیر از این بود، بطور واضح ب
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