معلم پيـروي
()6 - 1
معلم گرامي؛
اين دروس براي رشد روحاني نوايمانان از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است .شما با گذراندن اين
دروس با يك نوايمان ،يك تاثير ابدي در زندگي او خواهيد گذاشت .لذا خواهشمنديم حداكثر تا يك هفته بعد
از توبة نوايمان ،اين دروس را با او بگذرانيد .در ضمن اگر اين دروس بدون آمادگي روحاني شما انتقال داده
شوند ،قدرت و تاثيرگذاري خود را نخواهند داشت ،لذا از شما خواهشمنديم كه با اعتراف به گناهان و
درخواست از روح القدس براي پري و هدايت شدن از او و آمادگي روحاني ،اين دروس را با نوايمان
بگذرانيد.
شما ميتوانيد اين دروس را بطور انفرادي يا در گروههاي حداكثر هفت و يا هشت نفره بگذرانيد.
از خداوند خواستار توفيق روزافزون شما در خدمت روحاني هستيم.
فيض خداوند ما عيسي مسيح با شما باشد و بماند تا ابداالباد.
آمين

حيات جديد شما در مسيح
(پيروي شمارة يك)
از زماني كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند خود پذيرفتيد ،رابطة عالي و پرهيجاني بين شما و خداي پرمحبت
و همه توانا برقرار گرديده است.
زندگي مسيحي آنچنان كه خدا دوست دارد ،امر و نهيهاي استاندارد شدة او جهت اعمال و يا پرستش
تشريفاتي ما نيست ،بلكه عبارت است از رابطهاي زنده و شخصي با خالق ما خدا ،كه خود را توسط عيسي مسيح بر
ما آشكار كرده است.
اين جزوه اولين درس از سري دروسي است كه به منظور كمك كردن ايمانداران براي رشد در رابطه خود
با عيسي مسيح تهيه شده است.
 اسامي دروس:

 -1 حيات جديد شما در مسيح.
 -2 حيات جديد شما در محبت خدا.
 -3 حيات جديد شما در روحالقدس.
 -4 رشد در حيات جديد خود.
 -5 حيات جديد شما در كالم خدا.
 -6 حيات جديد شما در دعا.

 حيات جديد شما در مسيح:

هر مسيحي ميتواند اين اطمينان را كسب نمايد كه رابطهاي واقعي و صميمي بين او و خدا برقرار است .بدون
داشتن چنين اطميناني ،تجربه نمودن يك زندگي شاد و پربركت مسيحي ميسر نخواهد بود.
لحظهاي كه شما با ايمان عيسي مسيح را به عنوان خداوند و نجاتدهندة زندگي خود پذيرفتيد ،او داخل
زندگي شما شد .داخل شدن مسيح در زندگي شما انجام همان وعدهاي است كه در (مكاشفه  )22 : 3داده است:
«اينك بر در ايستاده ميكوبم ،اگر كسي آواز مرا بشنود و در را باز كند ،به نزد او در خواهم آمد و با وي
شام خواهم خورد و او نيز با من».
 آيا شما مسيح را در زندگيتان به اين طريق پذيرفتهايد؟
 -بله.

 اگر اين چنين است ،هماكنون عيسي مسيح در رابطه با شما كجا قرار دارد؟
 -در قلب و وجودم.

 براساس(مكاشفه  ،)22 : 3چگونه ميدانيد كه مسيح در زندگي شما هست؟
 با اعتماد بر وعدة مسيح ،زيرا خود او وعده داده است كه اگر در قلب خود را بازقلب من خواهد شد.

كنم ،او حتماً وارد

اكنون كه عيسي مسيح را در زندگي خود پذيرفتهايد ،يك رابطة شخصي بين شما و او برقرار گرديده است.
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حال :شما يك مسيحي واقعي گرديدهايد .شما به وسيلة داشتن زندگي اخالقي و يا از طريق متولد شدن در
خانوادة مسيحي ،يك مسيحي واقعي نميشويد .كلمة مسيحي به معني «مسيح در يك شخص» است .يعني «مسيح در
شما» زندگي ميكند كتاب مقدس ميگويد« :هنگامي كه مسيح وارد زندگي شخصي ميگردد ،اتفاقات زيادي
براي او رخ ميدهد».
 رابطه جديد:
 -1قيام عيسي مسيح ،چه حقيقتي را درباره او به ما ثابت ميكند؟ (روميان )4 : 1
 -اينكه او پسر قدرتمند خدا و داراي ذات مقدس الهي است.

 -2عيسي مسيح كيست؟ (اول يوحنا )22 : 5
 -خداي حقيقي و حيات جاوداني.

 -3اگر مسيح از مردگان قيام نميكرد ،چه نتايجي براي ما به بار ميآورد؟
(اول قرنتيان )11 - 13 : 15
 -ما شاهدان دروغين بوديم ،هنوز در گناهانمان بوديم و ايمان ما باطل بود.

 -4الف) وقتي شما مسيح را پذيرفتيد ،چه مقامي به شما اعطا گرديد؟

(يوحنا )12 : 1

 -مقام فرزندان خدا.

ب) از آنجا كه ساير ايمانداران نيز فرزندان خدا ميباشند ،چه رابطهاي بين شما و آنها برقرار
گرديده است؟
 -خواهر و برادر روحاني.

زماني كه شخص ،به عيسي مسيح به عنوان نجات دهنده ايمان ميآورد ،نجات يعني لطف رايگان خداوند كه
حاصل آن آمرزش گناهان است ،به او عطا ميشود.
 -5الف) آيا نجات پاداش اعمال نيك انساني است؟ (افسسيان )9 - 8 : 2
 -خير.

ب) نجات چگونه حاصل ميگردد؟
-

محض فيض ،به وسيلة ايمان .فيض
كار مسيح بر روي صليب است و ايمان كار ما.

كار

خداست

كه

نشاندهندة

محبت

و

 -6آيا آمرزش گناهان خود را يافتهايد؟ (كولسيان )14 - 13 : 1
 -بله.

 -1الف) آيا مسيح هرگز شما را ترك خواهد نمود؟ (عبرانيان )5 : 13
 -خير ،هرگز.

ب) اگر مسيح وعده داده است كه هرگز شما را ترك نخواهد كرد ،پس
چند مرتبه ديگر الزم است كه از او دعوت كنيد تا وارد زندگي شما گردد؟
 -همان يك مرتبه كافي است.
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 زندگي جديد:
( -1اول يوحنا  )13 - 11 : 5را بخوانيد.
 -2حيات جاوداني در كجا يافت ميشود؟ (اول يوحنا )11 : 5
 -در پسر يگانة خدا ،عيسي مسيح.

 -3شخصي كه مسيح را در زندگي خود پذيرفته ،داراي چگونه حياتي است؟
(اول يوحنا )13 : 5
 -حيات جاوداني.

 -4الف) آيا كسي ميتواند مطمئن باشد كه هماكنون داراي حيات جاوداني است؟
(اول يوحنا )13 : 5
-بله.

ب) آيا شما ميدانيد كه حيات جاوداني داريد؟
 -بله.

ج) چگونه مطمئن هستيد؟
 بر اساس اطمينان به كالم خدا كه ميفرمايد« :آنكه مسيح را دارد ،حيات جاودانيرا دارد».

 ماجراي جديد:
 -1حال كه مسيح وارد زندگي شما شده است ،چگونه شخصي شدهايد؟
(دوم قرنتيان )11 : 5
 -يك انسان جديد با خلقت تازه و روحاني.

 -2چه چيزي ميتواند شما را از مسيح جدا كند؟ (روميان )39 - 38 : 8
 -هيچ چيز.

 -3چه كسي ميتواند شما را از دست مسيح بگيرد؟ (يوحنا )29 - 21 : 12
 -هيچ كس.

 خاتمه:

 -1بر اساس مطالعه اين درس چه وقايعي در زندگي شما به وقوع پيوسته است؟
 -1مسيح وارد قلب من شده است -2 .من فرزند روحاني خدا شدهام.
 -3من نجات را بدست آوردهام -4 .گناهان من آمرزيده شده است.
 -5مسيح هرگز مرا ترك نخواهد كرد -6 .داراي حيات جاوداني شدهام.
 -1هيچ كس و هيچ چيز نميتواند مرا از مسيح جدا سازد.

 -2آيا مايل هستيد در همين لحظه از خدا به خاطر آنچه براي شما انجام داده است
تشكر از خدا بيانگر ايمان است.
 -بله .همين حاال دعا كنيم.

 مطالب پيشنهادي جهت مطالعه:

 -1باب سوم از انجيل يوحنا.
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تشكر

نماييد؟

 -2اصل شماره  1از اصول قابل انتقال« :چگونگي اطمينان حاصل نمودن از نجات
كنيد.

خود» را مطالعه

 -3يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام «گروه اكتشاف» ،به منظور كمك
تمايل ميتوانيد در اين سري دروس
نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار ميباشد ،در صورت
شركت كنيد.
(محل):
(تاريخ):
(وقت):
ميتوانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.
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حيات جديد شما در محبت خدا
(پيروي شمارة دو)
به ياد داشته باشيد كه «رابطة» شما با خدا همچنان محفوظ است ،زيرا خدا توسط عيسي مسيح شما را «تولدي
دوباره بخشيده و به حضور خويش پذيرفته است» .هر مسيحي با يادگيري اعتراف به گناهانش ميتواند تمام
لحظات عمر خود را در مشاركت با خدا بگذراند .زندگي در مشاركت با مسيح يعني يك زندگي پربركت و با معنا.
هنگامي كه شما عيسي مسيح را پذيرفتيد ،رابطهاي شخصي بين شما و او برقرار گرديد ،فرزند خدا شديد
(يوحنا  ،)12 : 1حيات او را يافتيد و حال نام مسيحي را بر خود داريد.
سوال متداول اكثر مسيحيان اين است كه «هنگامي كه اعمالي انجام ميدهيم كه خدا را خشنود نميسازد،
يعني گناه ميكنيم ،چه اتفاقي براي ما ميافتد؟» به عبارت ديگر «آيا رابطة من با خدا قطع ميشود؟ آيا مسيح
از زندگي من خارج ميگردد؟» اگر اختالف بين رابطهمان با خدا و مشاركت خويش را با او خوب درك كنيم،
پاسخ پرسشها را بهتر خواهيم فهميد.
 رابطه:

به منظور نماياندن اختالف بين رابطه و مشاركت ما با خدا ،ميتوانيم نمونه «پدر -فرزندي» را در روابط
خانوادگي عنوان كنيم.
وقتي پسري در خانوادهاي متولد ميشود ،او پسر پدر خويش ميباشد زيرا زندگي پدر در او جاري است،
به همين دليل است كه نام پدرش را بر خود دارد .فرض كنيم پسر مذكور تصميم به ترك خانه بگيرد و كارهايي
بكند كه باعث بدنامي پدر گردد ،آيا باز در اين حالت ،اين شخص پسر پدر خود است؟
رابطه «پدر پسري» رابطهاي هميشگي است .اين رابطه بدون در نظر گرفتن اعمال و رفتار پسر همچنان برقرار
است.
 مشاركت:

رفتار ناشايست پسر چه اثري بر مشاركت ،مصاحبت و دوستي او با پدرش مينهد؟ مسلماً مشاركت آنها قطع
مي شود .اين فرزند براي برقراري مجدد مشاركت خود با پدر چه بايد بكند؟ او بايد نزد پدر برود و بپذيرد كه
اشتباه كرده ،آنگاه طلب بخشش نمايد.
حال اين نمونه را در رابطة خود با خدا بررسي ميكنيم .رابطة ما با خدا ،پدر آسمانيمان ،هميشگي است .ما
فرزندان او هستيم .اين رابطه هرگز تغيير نميكند .اما زماني كه با گناه كردن او را ميرنجانيم (خشنود
نميكنيم) ،شراكت و مصاحبت ما با او قطع ميشود .جهت برقراري مجدد اين شراكت بايد بپذيريم كه اشتباه
كردهايم و آمرزش او را بطلبيم.
با ترسيم سه دايرة ذيل ميتوانيم اختالف رابطه و مشاركت خود را با خدا توضيح دهيم.
پاسخ خود را در محل خالي بنويسيد( .اول قرنتيان  14 : 2الي  )3 : 3را بخوانيد.
الف) در (اول قرنتيان  )14 : 2شخص غير مسيحي چگونه تشريح گرديده است؟
(نمودار شمارة )1
 -انسان نفساني.

ب) در (اول قرنتيان  )15 : 2شخصي كه توسط مسيح هدايت ميگردد ،چگونه توصيف شده
(نمودار شمارة )2
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است؟

 -انسان روحاني.

ج) در (اول قرنتيان  )1 : 3شخصي كه خود ،زندگيش را كنترل ميكند ،چگونه تعريف شده
(نمودار شمارة )3

است؟

 -انسان جسماني.

 -1غير مسيحي (نفساني)
 -4رابطه:
 -5مشاركت:

خير.
خير.

 -2زندگي هدايت شده توسط مسيح (روحاني)
 -6رابطه:
 -1مشاركت:

بله.
بله.

 -3زندگي هدايت شده توسط نفس (جسماني)
 -8رابطه:
 -9مشاركت:

بله.
خير.

حال ،هر يك از اين دايرهها را مورد بررسي قرار ميدهيم تا ببينيم كدام يك هم داراي رابطه و هم
داراي مشاركت با خدا است .پاسخ خود را در محل خالي مربوط به همان دايره بنويسيد.
گرچه انسان نفساني ،مسيح را در زندگي خود ندارد ولي مسيح در زندگي اشخاص روحاني و جسماني ساكن
است .آنها مسيحي هستند.
خير.
د) مطابق دايرة اول آيا شخص نفساني با خدا رابطه دارد؟ (شمارة )4
خير.
ها) مطابق دايرة اول آيا شخص نفساني با خدا مشاركت دارد؟ (شمارة )5
بله.
و) مطابق دايرة دوم آيا شخص روحاني با خدا رابطه دارد؟ (شمارة )6
بله.
ز) مطابق دايرة دوم آيا شخص روحاني با خدا مشاركت دارد؟ (شمارة )1
(شخص جسماني گرچه مسيحي است ولي به علت گناه ،كنترل زندگي خود را شخصاً به دست گرفته است).
بله.
ح) مطابق دايرة سوم آيا شخص جسماني با خدا رابطه دارد؟ (شمارة )8
ط) مطابق دايرة سوم آيا شخص جسماني با خدا مشاركت دارد؟ (شمارة  )9خير.
مطابق دايرة سوم شخص جسماني با اعتراف به گناهان خود ميتواند شراكت خود را با خدا مجدداً برقرار
نمايد .اعتراف شامل سه مرحله است:
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( )1موافقت كردن )2( ،تشكر نمودن )3( ،توبه كردن .وقتي اعتراف ميكنيم،
( )1ميپذيريم كه گناه كردهايم و كراهت گناه را همانند خدا ميبينيم .همچنين از خدا
( )2تشكر ميكنيم كه مجازات اين گناه هم توسط مسيح بر روي صليب پرداخت شده است.
( )3اعتراف و توبه يعني تغيير طرز فكر و حالت دروني كه خواه ناخواه منجر به تغيير اعمال انساني نيز
مي گردد .شخص مسيحي بايد بداند كه اگر زماني مرتكب گناهي شد و عنان زندگيش را مجدداً به دست گرفت،
مي بايد بالفاصله به گناه خود اعتراف كند .در اين صورت خدا او را به شراكت خود باز خواهد گردانيد .توبه
در اينجا به مفهوم ترك گناه و تكرار نكردن آن ميباشد.
(اول يوحنا  )9 : 1را بخوانيد.
ي) مطابق اين آيه با گناهان خود چه بايد كرد؟
 -بايد آنها را اعتراف نموده و ترك كنيم و در صورت نياز جبران نماييم.

ك) هنگامي كه به گناهان خود اعتراف كنيم ،او وعدة انجام چه كاري را داده است؟
 او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد.ما را با خون مسيح پاك كرده است.
بايد اطمينان داشته باشيم كه او گناهان اعترافشدة
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پس بعد از اعتراف

 مطالب پيشنهادي جهت مطالعه:

 -1باب اول رسالة اول يوحنا را بخوانيد.
 -2اصل شمارة  2از اصول قابل انتقال« :چگونگي تجربه نمودن آمرزش و محبت خدا» را مطالعه كنيد.
كمك
جهت
 -3يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام «گروه اكتشاف»،
نمودن به رشد نوايمانان در ايمانشان برقرار ميباشد ،در صورت تمايل ميتوانيد در اين سري دروس شركت
كنيد.
(محل):
(تاريخ):
(وقت):
ميتوانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.
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حيات جديد شما در روحالقدس
(پيروي شمارة سه)
به ياد داشته باشيد ،براي آنكه محبت و بخشش خدا را تجربه نماييد بايد به وجود گناهاني كه در خود ميبينيد
اعتراف نموده ،به سوي پدر آسماني خود بازگشت كنيد.
براي شخص مسيحي كه به واقعيت پري روحالقدس در زندگيش پي برده و دائماً تحت كنترل پر فيض
روحالقدس است ،هر روز ميتواند ماجرايي تازه و تجربهاي مهيج در بر داشته باشد.
شاگردان مسيح به مدت سه سال با او قدم زدند ،كار كردند و صحبت نمودند ،آنها او را شناختند ،به او
اعتماد كردند و او را محبت نمودند .عيسي در شبي فراموش نشدني ،خبري غمانگيز به آنها داد ،او به زودي
ميمْرد.
خود را به جاي شاگردان قرار دهيد ،چه احساسي داشتيد؟ آشفته و گيج؟ هراسان؟ بيچاره و درمانده؟
احتماالً آنها نيز چنين احساسي را تجربه كردند.
سپس لحظهاي را تصور كنيد كه عيسي به شما ميگويد« :نتيجه رفتن او به نزد پدر ،آمدن دوستي ديگر است،
كسي كه با شما خواهد بود و در شما خواهد ماند».
دوستي كه بايد ميآمد «روحالقدس» بود .نكته حيرتانگيزي كه عيسي دربارة اين دوست به شاگردان خود
گفت ،سكنيگزيني او در شاگردان بود ،يعني ماندن او با آنها براي هميشه ،تصور كنيد اين عطا (روحالقدس)
چقدر باعث تشويق و دلگرمي آنها شد .خدا در زندگي افرادي كه او را محبت مينمايند و ميپذيرند ،ساكن
ميگردد.
در نتيجه ش اگردان به حال خود رها نشدند تا به تنهايي مسيح را پيروي كرده و فرمان اعظم او را به جا
آورند ،كاري كه انجام آن به قدرت انساني غيرممكن است ،در عوض توسط روحالقدس پري زندگي مسيح با
تمامي خصوصيات ،اقتدار و قوت خود از يكايك آنها جاري گرديد.
پس از سپري شدن بيست قرن وعدة مسيح همچنان به قوت خود باقي است ،و براي آناني كه ميخواهند
زندگي مسيحگونه داشته باشند اميدي واقعي و نويد بخش است .شخصي كه آرزوي رسيدن به زندگي مسيحگونه
را دارد ،صادقانه ميداند كه اين نوع زندگي هر چند ايدهآل است ليكن با تالش انساني دستنيافتني است .تنها
عيسي است كه ميتواند مثل عيسي عمل كند .اينجاست كه ميتوان به منحصر به فرد بودن مسيحيت پي برد.
مسيحيت ،شخصي را كه ميخواهد با تالش انساني خود به يك زندگي اخالقي و روحاني بسيار واال نايل گردد،
دعوت ميكند تا اجازه دهد خود مسيح خداوند با شخصيت پاك و بينظير خويش در او زيست نمايد.
هرگاه مسيح وارد زندگي شخصي ميگردد ،آن فرد امكان آن را مييابد كه مسيح در او و توسط او زيست
نمايد .اين امتياز امكاني است فراهم شده جهت تمامي ايمانداران نه منحصر به گروهي خاص .عالي به نظر
ميآيد ،اينطور نيست؟!
سوال اينجاست كه من چگونه ميتوانم زندگي مسيح قيامكرده را در خود تجربه نمايم؟ مطالبي كه مطالعه
خواهيم كرد شما را در اين زمينه ياري خواهند نمود.
به كتابچة «آيا پر شدن از روحالقدس را تجربه نمودهايد؟» مراجعه كنيد .آن را قبل از ادامه دادن درس
بخوانيد و به سواالت ذيل پاسخ دهيد.
 مروري بر سواالت:

(سواالت زير را ضمن مراجعه به كتابچه پاسخ دهيد).
 -1به چه كسي مسيحي جسماني اطالق شده است؟ (صفحة )1
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 به شخصي كه مسيح را در قلب خود پذيرفته و توبه كرده ولي به علت گناه،است و
مسيح را از تخت زندگي پايين آورده و مجدداً خود بر تخت زندگي نشسته
اجازه ميدهد نفسش سر بر آورده و او را هدايت كند.

 -2به چه كسي مسيحي روحاني اطالق شده است؟ (صفحة )5
 به شخصي كه مسيح را در قلب خود پذيرفته و توبه كرده و مسيح بر تخت زندگي اوتحت كنترل مسيح زندگي ميكند.

نشسته است و او

يك مسيحي روحاني وقتي از اعتراف نمودن خودداري ميكند به يك مسيحي جسماني تبديل ميشود.
 -3دو جنبة تنفس روحاني ،كدام هستند؟ (صفحة )15
 -نفس بر آوردن (بازدم) و نفس فرو بردن (دم)

 -4بازدم (اعتراف به گناه) كدام سه مرحله را مشتمل ميشود؟ (صفحة )15
 -1قبول كردن.

 -2تشكر نمودن.

جبران

 -3توبه كردن (ترك گناه و در صورت نياز

كردن آن).

 -5نفس فرو بردن (دم) به چه معني است؟ (صفحة )15
 -يعني با ايمان ،كنترل زندگي خود را به مسيح سپردن.

 -6ما ميتوانيم با ايمان بر مبناي امر و وعده بدانيم كه از روحالقدس پر هستيم.

(صفحة )11

 مطالب پيشنهادي جهت مطالعه:

 -1انجيل يوحنا.
 -2اصل شمارة  3از اصول قابل انتقال« :چگونگي پر شدن از روحالقدس» را مطالعه

كنيد.

 -3يك سري دروس مطالعة كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام «گروه اكتشاف» ،به منظور كمك
تمايل ميتوانيد در اين سري دروس
نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار ميباشد ،در صورت
شركت كنيد.
(محل):
(تاريخ):
(وقت):
ميتوانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.
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رشد در حيات جديد خود
(پيروي شمارة چهار)
پذيرفتن عيسي مسيح به عنوان خداوند و نجاتدهنده ،مهمترين تصميم هر انسان در زندگي است .پذيرفتن عيسي
مسيح با ايمان ،باعث شروع زندگي كامالً جديدي ميگردد .همان گونه كه زندگي جسمي ما احتياج به هوا ،غذا،
استراحت و ورزش دارد ،زندگي روحاني ما نيز جهت رشد و نمو نيازهاي خاص خود را دارد.
در لحظهاي كه شما مسيح را با ايمان به عنوان خداوند و نجاتدهنده خود پذيرفتيد ،در خانوادة خدا
متولد شديد و داراي تمام امتيازاتي هستيد كه به منظور داشتن يك زندگي پربركت مسيحي ضروري ميباشند.
رشد روحاني حاصل اعتماد كردن و توكل نمودن به عيسي مسيح است.
«عادل به ايمان زيست خواهد نمود( ».غالطيان  )11 : 3زندگي با ايمان شما را قادر ميسازد تا در تمام
جزئيات زندگي خود بيش از پيش به خداوند توكل نماييد.
«اصول رشد» كه در ذيل به عنوان وسايل تغذيه و تقويت ما جهت سالمتي و موفقيت در زندگي روحاني
معرفي ميشوند ،عبارتند از:
 -1دعا.
 -2مطالعة كتاب مقدس.
 -3اطاعت.
 -4مشاركت.
 دعا:
دعا عبارت است از «صحبت كردن با خدا و گوش دادن به او ».شكستها در زندگي مسيحي اغلب به علت عدم دعا
كردن يا كوتاهي در آن است.
 -1انسان چگونه با خدا صحبت ميكند؟
 -به وسيلة دعا.

( -2فيليپيان  )1 - 6 : 4را بخوانيد.
الف) دستور انجام چه كاري به ما داده شده است؟
 براي هيچ چيز انديشه نكنيم (دلواپس و نگراننباشيم).

ب) راجع به چه چيز بايستي دعا كنيم؟
 هيچ محدوديتي وجود ندارد .راجع و براي همهچيز ميتوان دعا كرد.

ج) وقتي راجع به همه چيز دعا كنيم ،وعده خدا براي ما تجربه نمودن چه چيزي
 -سالمتي و آرامش الهي ما را فرو خواهد گرفت و افكار ما بر عيسي مسيح متمركز

است؟
خواهد شد.

چنانكه در نمودار نشان داده شده است ،توسط دعا با خدا صحبت ميكنيم و او نيز از طريق كالمش (كتاب
مقدس) با ما صحبت ميكند.
 مطالعة كتاب مقدس:
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خوراك براي زندگي جسماني ما ضروري است .نخوردن خوراك شخص را ضعيف و باالخره مريض ميكند .اين
موضوع از نظر روحاني نيز صادق است« .كالم خدا» غذاي روحاني ماست.
 -1خدا چگونه با انسان صحبت ميكند؟
 -به وسيلة مطالعه كتاب مقدس.

 -2خواندن كتاب مقدس چگونه به ما كمك ميكند؟ (دوم تيموتاؤس)11 - 16 : 3
 -جهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است.

 -3ايمان چگونه رشد ميكند؟ (روميان )11 : 12
 -به وسيلة شنيدن و مطالعه كالم خدا.

 -4كتاب مقدس را چه مواقعي بايستي بخوانيم؟ (اعمال رسوالن )11 : 11
 -هر روز.

چنانكه در نمودار نيز نشان داده شده است ،هنگامي كه كتاب مقدس يعني كالم خدا را ميخوانيم ،خدا با ما
صحبت ميكند .وقتي در دعا هستيم ،ما با خدا صحبت ميكنيم .ليكن احتياج داريم كه هر دو را در كنار هم
انجام دهيم.
بسيار ضروري است كه جهت داشتن قدرت روزانه ،هر روز كالم خدا را بخوانيم.
 اطاعت:
تنها كليد رشد مداوم و پيگير در زندگي مسيحي ،اطاعت از ارادة خداست.
اگر دعا و خواندن كالم خدا در زندگي ما به مرحله اجرا در نيايد ،صرفاً دانستن اهميت آنها ارزش چنداني
نخواهد داشت.
( -1يعقوب  )22 : 1را بخوانيد.
الف) آيا مطابق اين آيه تنها خواندن كتاب مقدس كافي است؟
 -خير.

ب) پس از خواندن كتاب مقدس چه بايد بكنيم؟
 -كنندگان كالم باشيم يعني آن را در زندگي شخصي خود عملي كرده و انجام دهيم.

 -2چگونه ميتوانيم ثابت كنيم كه عيسي را دوست داريم؟ (يوحنا )21 : 14
 -با اطاعت از او و انجام دادن احكام او.

 خاتمه:

 -1بر مبناي آنچه مطالعه نموديم ،خدا از شما ميخواهد تا روزانه ،جهت رشد روحاني خود
كارهايي انجام دهيد؟
مطالعة كالم.
الف)
ب)

دعا.

ج)اطاعت.

د)

مشاركت با خدا و ايمانداران.
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چه

 -2با پي بردن به اهميت دعا و خواندن كالم خدا جهت رشد روحاني ،من تصميم
از ساعت  ......تا  .......را به دعا كردن و مطالعة كتاب مقدس اختصاص دهم.

ميگيرم هر روز

 -3نتيجة نگاه داشتن احكام مسيح و اطاعت از آنها چه خواهد بود؟ (يوحنا )12 : 15
 -در محبت خدا باقي خواهيم ماند.

 -4قدرت اطاعت از ارادة خدا را از كجا دريافت ميكنيم؟ (فيليپيان )13 : 2
 -از خدا .خداست كه هم تمايل و هم قدرت انجام ارادة خود را در ما ايجاد ميكند.

 مطالب پيشنهادي جهت مطالعه:

 -1انجيل يوحنا.
 -2اصل شمارة  4از اصول قابل انتقال« :چگونگي سلوك نمودن در روح» را مطالعه

كنيد.

 -3يك سري دروس مطالعة كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام «گروه اكتشاف» ،به منظور كمك
تمايل ميتوانيد در اين سري دروس
نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار ميباشد ،در صورت
شركت كنيد.
(محل):
(تاريخ):
(وقت):
ميتوانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.
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حيات جديد شما در كالم خدا
(پيروي شماره پنج)
كتاب مقدس كالم الهامشدة خدا به انسان است .خدا ميخواهد با شما صحبت كند .هيجانانگيزترين تجربيات
زندگي مسيحي ،در نتيجة شناخت شخصيت خداوند و نقشة وي براي بشر از طريق كالم او به دست ميآيد.
در طول تاريخ ،خدا مشتاق مصاحبت با مخلوق خود بوده است .او قبل از آمدن مسيح بر زمين ،توسط
ايمانداران عهد عتيق كه كالم خدا را ثبت نمودند سخن گفت ،سپس كالم خود را از طريق عيسي مسيح به دنيا
فرستاد( .يوحنا )14 : 1
در مدت زماني كه مسيح بر روي كرة زمين بود (قبل و بعد از موت و قيام وي) ،خدا باز هم افرادي را
برگزيد تا مامور نگارش سخنان و خدمات پسرش گردند .حاصل كار اين افراد امين و معتبر ،كتاب عهد جديد
است.
كتاب مقدس ،ثبت كامل كلمات خدايي است ،كه مشتاق مشاركت با انسانها و پذيرنده پرستش ماست.
اين درس ما را در درك كتاب مقدس و لذت بردن از آن كمك خواهد نمود.
 ياد بگيريد به خدا گوش فرا دهيد.

كتاب مقدس ،مهمترين كتابي است كه هر انساني بايد بخواند .بسياري از مردم نميدانند چگونه به آنچه كه خدا
به آنها ميگويد گوش فرا دهند .داشتن يك مشاركت پرمعنا با خداوند ،بستگي به شنيدن و فهميدن آنچه كه خدا
به ما ميگويد دارد .در ادامة درس نكاتي ارائه شده است كه شما را ياري مينمايد تا مطالعة كتاب مقدس را به
طريق موثري شروع كنيد.
به خاطر داشته باشيد كه مطالعة كتاب مقدس با خواندن ساير كتب تفاوت بسيار دارد .كتاب مقدس كالم
الهام شدة خدا به انسان است ،زيرا اين كتاب ،حاوي پيام خدا براي شماست.
پس با اين روحيه كالم او را بخوانيد:
«خداوندا ،كتاب مقدس حاوي تعاليم پرمحبت تو براي من است ،مرا ياري نما تا فرايض و احكام تو را فهميده ،آنها را
اطاعت نمايم».

 آمادگي جهت مطالعه

همراه با كتاب مقدس ،شما احتياج به قلم ،كاغذ و محل آرامي جهت مطالعه داريد.
دعا كنيد و از روحالقدس بخواهيد تا شما را در مطالعه كتاب مقدس هدايت نمايد .مطالعه شما بطور كلي
در بر گيرنده سه مرحله خواهد بود:
مشاهده  -مفهوم يا تفسير  -كاربرد
 -1مشاهده:
در اين مرحله شما ميخواهيد بفهميد ،كه «متن چه ميگويد» .با در نظر گرفتن اين سوال ،ميتوانيد قسمت
مورد نظر را چندين بار بخوانيد يا اينكه بنويسيد.
 -2مفهوم يا تفسير:
اين مرحله در بر گيرنده اين سوال است« :مفهوم اين قسمت چيست؟» ميتوانيد بپرسيد «راجع به خدا و انسان چه
ميگويد؟»
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 -3كاربرد:
در اين مرحله سوال كنيد« :چگونه اين موضوع به زندگي من مربوط ميشود؟» شما ميتوانيد سواالت زير را
نيز مطرح كنيد:
 آيا حكمي وجود دارد كه بايد اطاعت كنم؟ آيا وعدهاي وجود دارد تا آن را بطلبم؟ آيا گناهي هست كه بايد اعتراف كنم؟ آيا حالت و روش غلطي در من هست كه بايد آن را تغيير دهم؟ آيا نمونهاي هست تا از آن پيروي كنم؟مشاهده

آنچه از متن ميفهميد
بنويسيد« .متن چه ميگويد؟»

مفهوم يا تفسير

مفهوم متن مزبور را در اين
ستون بنويسيد.

كاربرد

كاربرد شخصي متن مزبور و
حقايق آن را در اين ستون
بنويسيد.

نمونه :در اينجا چگونگي طي كردن سه مرحلة فوق را با استفاده از آية (اول پطرس
 )1 : 5بررسي خواهيم كرد.
« تمام انديشة خود را به وي واگذاريد زيرا كه او براي شما فكر ميكند».
مشاهده

معني واگذاريد چيست؟
ش
اين انديشهها كدامند؟

مفهوم يا تفسير

واگذاردن يعني «رها كردن».
انديشهها ميتوانند مشكالت،
اضطرابات يا مالحظهكاريها
باشند.
«به او» كه اشاره به خداست.

اين انديشهها را به چه كسي
بايد واگذاريم؟

زيرا او براي ما فكر ميكند.

چرا بايد انديشههاي خود را
فروگذاريم؟
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كاربرد

حتي نبايد براي مشكالت خود
نگران و مضطرب باشم .من
ميتوانم دعا كنم و به او
توكل نمايم تا مرا كمك كند،
زيرا او براي من فكر ميكند.

تمرين( :يوحنا  )12 - 12 : 15را بخوانيد ،با استفاده از سه مرحلة نامبرده و با توجه به نمونة داده شده،
بگذاريد خدا با شما صحبت كند .از نمودار زير استفاده كنيد.
مشاهده

مفهوم يا تفسير

كاربرد

در مورد مطالعة روزانة خود از كتاب مقدس اين سه مرحله را به كار ببريد .ميتوانيد دفترچهاي تهيه
كنيد و مطالعات روزانة خود را در آن بنويسيد.
 مطالب پيشنهادي:

يك سري دروس مطالعة كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام «گروه اكتشاف» ،به منظور كمك نمودن به رشد
نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار ميباشد ،در صورت تمايل ميتوانيد در اين سري دروس شركت كنيد.
(محل):
(تاريخ):
(وقت):
ميتوانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.
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حيات جديد شما در دعا
(پيروي شمارة شش)
دعا ،مصاحبت ما با خداست .هر فرد مسيحي داراي اين امتياز است تا شخصاً با خدا راز و نياز كند .اگر مشتاق
زندگي پربركت مسيحي هستيم بايد صحبت كردن با خدا را ياد بگيريم .توسط دعا ،از تمامي منابع الهي كه در
عيسي مسيح موجودند ،ميتوانيم بهرهمند گرديم.
هر رابطة كاملي در برگيرندة ارتباطي دوجانبه است .توجه به شرح حال افرادي كه در كتاب مقدس ذكر
شده ،به وضوح اهميت ارتباط بين خدا و قومش را نشان ميدهد .تا زماني كه اين افراد به سخنان خدا گوش
دادند ،از او اطاعت نمودند و دعا كردند ،زندگي روحاني آنها درخشان بود ،ولي به مجرد اينكه همين افراد از
شنيدن ،اطاعت نمودن و دعا كردن كوتاهي ورزيدند ،مشكالت روحاني در زندگيشان پديد آمد.
امروزه نيز ممكن است اين اتفاق براي ما رخ دهد .خدا توسط كتاب مقدس با ما سخن ميگويد .اگر
مايليم يك زندگي موفق و غني روحاني داشته باشيم بايد ياد بگيريم كه ما نيز به نوبة خود با او صحبت كنيم .دعا
كردن بطور ساده عبارت است از« :صحبت كردن با خدا».
دعا در زندگي عيسي مسيح از اهميت ويژهاي برخوردار بود .با مطالعة دوران زندگي عيسي بر روي زمين،
اين مطلب را مشاهده ميكنيم كه او مشتاقانه طالب حضور پدر بوده و براي دانستن ارادة وي تنها از طريق دعا
تاكيدي خاص داشته است .زندگي مسيح بيانگر مصاحبتي زنده با خداي پدر است .دعا ستون اصلي زندگي و
خدمت مسيح بود و اگر بخواهيم شبيه او شويم بايد دعا كردن را بياموزيم.
موارد زير بايد اجزاي اصلي دعاي ما باشند:
 تمجيد و پرستش خدا
 اعتراف

 شكرگزاري
 درخواستهاي مشخص

 تمجيد و پرستش خدا.
 -1در (مزمور  ،)6 : 95به ما گفته شده است تا عبادت و سجده نماييم.
 -2مطابق (مزمور  ،)1 : 95چرا بايد خدا را عبادت و سجده نماييم؟
 -زيرا كه او خداي ما است.

 -3مطابق (مزمور  ،)3 : 135چرا بايد خدا را تمجيد كنيم؟
 -زيرا كه خداوند نيكو است.

محبت ،ترحم،
خدا سزاوار پرستش و تمجيد ماست .ما به عنوان فرزندان خدا بايد او را به خاطر
برافراشتن خداوند به وسيلة گفتن
صبر ،قدوسيت و قدرتش تمجيد كنيم .بنابراين تمجيد خدا يعني
روحاني.
صفات او به زبان در دعا و خواندن سرودهاي
( -4اول تواريخ  )12 - 11 : 29را بخوانيد .اين آيات راجع به صفات و خصوصيات خدا به ما چه
ميگويند؟
 عظمت و جبروت و ملكوت از آن خداست .قوت و حاكميت از آن خداست .اوهمه چيز سر و متعال است.

 خدا را توسط دعا تمجيد و عبادت نماييد.
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خالق است و او بر

هماكنون چند دقيقه را در تمجيد و پرستش خدا بگذرانيد .به او بگوييد كه چقدر سپاسگزار او هستيد (دليل
خود را نيز بگوييد) .با در نظر گرفتن خصوصيات خدا در (اول تواريخ  ،)12 - 11 : 29آنچه را دربارة وي
ميپنداريد براي او بازگو كنيد.
اگر اين درس را با دوستي مطالعه ميكنيد ،به نوبت و با صداي بلند با هم دعا كنيد.
 براي همه چيز از خدا تشكر كنيد.
( -1مزمور  )1 : 126را بخوانيد .بر طبق اين آيه ما بايد چكار كنيم؟
 -خداوند را حمد بگوييد (يعني از او تشكر نماييد).

( -2اول تسالونيكيان  )18 : 5را بخوانيد .طبق اين آيه براي چه چيزي بايد از خدا

تشكر نماييم؟

 -براي همة امور.

( -3روميان  )28 : 8را بخوانيد .بر طبق اين آيه چرا ميتوانيم در هر امري شاكر باشيم؟
 -زيرا براي آناني كه خدا را دوست دارند ،همه امور زندگي براي خيريت آنها پيش

خواهد

رفت.
 توسط دعا در هر چيز از خداوند تشكر كنيد.

 -1چند دقيقه به اعمالي كه خدا در زندگي شما انجام داده و شما ميخواهيد او را به خاطر آنها شكر
كنيد ،بيانديشيد و در ذيل آنها را بنويسيد.

 -2حال تجربيات تلخ و مشكالتي را به خاطر آوريد كه در زندگي خود با آنها روبرو شدهايد ولي از
خدا به خاطر آن موارد سپاسگزار نبودهايد .آنها را بنويسيد.

اينك براي همة اين موارد از خداوند تشكر كنيد.
 گناهان خود را اعتراف كنيد.
 -1مطابق (مزمور  )18 : 66وقتي عليرغم وجود گناه اعتراف نشده در زندگيمان دعا ميكنيم ،چه
اتفاقي رخ ميدهد؟
 -خداوند مرا نميشنود.

 -2بر طبق (اول يوحنا  )9 : 1وقتي به گناهان خود اعتراف ميكنيم ،خدا به ما وعدة انجام چه كاري را
داده است؟
 -او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد.

آيا در زندگي خود از وجود موضوعي كه خدا را خشنود نميسازد ،مطلع هستيد؟ اگر چنين است آن را
اعتراف كنيد:
حقيقتاً گناه
الف) قبول كنيد كه آنچه را روح خدا به عنوان گناه شما بر شما آشكار كرده است،
است.
است تشكر كنيد.
ب) از خدا به خاطر بخششي كه بر مبناي مرگ عيسي مسيح بر صليب فراهم كرده
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ج) توبه كنيد .طرز فكر (ديدگاه) ،حاالت و اعمال خود را تغيير دهيد.
 در دعا به گناهان خود اعتراف كنيد.

از خدا بخواهيد ت ا به شما نشان دهد چه چيزي در زندگي شما براي او ناخوشايند است .در خلوت آنها را بر
روي صفحة كاغذي بنويسيد ،دعا كرده آنها را اعتراف كنيد .وعدة (اول يوحنا  )9 : 1را با ايمان بطلبيد و آن
را بر روي صفحة كاغذ بنويسيد ،سپس فهرستي را كه از گناهان خود تهيه كردهايد ،پاره كرده دور بياندازيد.
 درخواستهاي مشخص.
 -1بر طبق (يعقوب  )2 : 4چرا احتياجات بعضي از مسيحيان برآورده نميشود؟
 -زيرا از خدا درخواست نميكنند.

 -2طبق كالم عيسي در (متي  ،)1 : 1وقتي احتياجات خود را به خدا ميگوييم ،چه
ميدهد؟

اتفاقي

رخ

 -آنچه كه از خدا درخواست ميكنيم ،به ما ميدهد.

 -3طبق (اول تيموتاؤس  ،)1 : 2براي چه افرادي بايد دعا كنيم؟
 براي همة مردم. درخواستهاي مشخص در دعا:

احتياجات و درخواستهاي معين و مشخص خود را بر روي صفحة كاغذي بنويسيد تا هنگامي كه خدا به آنها
پاسخ ميدهد ،بدانيد كه جواب دعاهاي خود را يافتهايد و خدا را شكر كنيد.
پاسخها
درخواستها

 بطور مرتب دعا كنيد.

در صورتي كه درخواستهاي خود را در دفترچة دعايتان بنويسيد ،دعا بسيار لذتبخش خواهد شد .چون اوالً
فهرستي از درخواستهاي خود خواهيد داشت ،ثانياً هر چند وقت يك بار با مرور آن كارهاي دست خدا را در
پاسخ به دعاهاي خود ،در زندگيتان مشاهده خواهيد نمود.
 مطالب پيشنهادي جهت مطالعه:

 -1كتاب زبور داود« :مزامير»
 -2اصل شمارة  9از اصول قابل انتقال« :چگونگي دعا كردن» را مطالعه كنيد.
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«و آنچه به شهود بسيار از من شنيدي،
به مردمان امين بسپار كه قابل تعليم ديگران هم باشند».
دوم تيموتاؤس 2 : 2

«و ما او را اعالن مينماييم ،در حالتي كه هر شخص را
تنبيه ميكنيم و هر كس را به هر حكمت تعليم ميدهيم تا هر كس را
كامل در مسيح عيسي حاضر سازيم .و براي اين نيز محنت ميكشم و مجاهده
مينمايم به حسب عمل او كه در من به قوت عمل ميكند».
كولسيان 29 - 28 : 1
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