
1 
 

 

 

 

 

 گرامی   خواهر و برادر 

جای بسی خوشحالیست که شما این مجموعه درسی را برای آشنایی بیشتر با عیسی مسیح و کار عظیم او  

 برای نجات انسانها را در دست دارید   

این مجموعه دروس بطور خالصه ، اصول و اعتقادات ما مسیحیان را مطابق با کالم خدا مورد بررسی قرار       

است سعی شده با استفاده از مثالها و توضیحات اضافه جهت درک  می دهد . در این کتاب که در دست شم

بهتر مطالب ، شما را در آشنا شدن با مفاهیم مسیحی  یاری نماید . خواهشمندیم قبل از شروع درس به  

 موارد زیر توجه فرمایید : 

 قبل از شروع هر درس ، درس آن جلسه را مرور نمایید .  -1

 است که حضور مستمر نو ایمانان در تمام جلسات الزامیست. ای  طراحی این مجموعه درسی به گونه -2

 به آیات حفظی هر درس توجه نمایید و هر جلسه آیات مربوط به هر درس را حفظ نمایید . -3

 تمرینهای هر درس را برای جلسه آینده انجام دهید و جوابها را در کالس با دیگران کنترل نمایید .  -4

 

رشد در ایمان و شکوفا شدن عطایای   ،  القدس پری روحگرامی ، برادر و خواهر دعای ما برای شما 

 می باشد .  زندگیتانروح القدس در 
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 خدای پدر  – هشتم درس

 ۲۴-۲۳:۴ انجیل یوحنا حفظی هآی

 طبیعی خدا صفات

 خصوصیات ذات خدا ✓

 ؟ داده می شود در باره خدا به ما نشان   هایی این آیه ها چه چیزرا قرائت کنید در  3-1:1پیدایش 

 همه چیز است                بود ) خدا آفریننده یا( در بتدا یعنی زمانی که هنوز هیچ چیز آفریده نشده   1) آیه 

 است           خدا بصورت  (   2) آیه 

است                 خدا . روشنی به معنی زنده بودن است ، خدا یک انرژی نیست .                  خدا (  3) آیه 

 است .                       ی  یعن

 

 ) مخزن االسرار(  "او، آخر بی انتهاست.ابتدا است؛  آخر اول او ، اول بی "

 

 یگانگی خدا  ✓

 خداوند ما یکتا"و شهادت ای یهودیان  "خدا یکتاست"چه فرقی بین ، این شهادت   ( ۵-۱:۶ تثنیهدر ) 

 وجود دارد؟    "ست

 خداوند ما" چه ارتباطی بین ما و خدا وجود دارد؟  "در جملۀ "خدای ماست" یا   •

 

  ۳ما" به این معنی است "بشنو که خدا می گوید." آیه یحودیان است، کلمۀ "ش  در اساس نامۀ  •

نشان می دهد که خدا در موردش عهدهایش وعده داده است. و نام "یهوه" این معنیت که خدا  

 هایش خود عمل می کند. به وعده
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 دارد. ــــــــــــــخدا شخصیتی  •

 یگانگی خدا در این آیه به ما نشان داده می شود ؟   ( چه چیز عجیبی درباره  ۶:۸اول قرنتیان در ) 

   : 29:29تثنیه 

 

 یگانگی خدا  در  اتحاد

    :   20-19:28متّی 

 

    : 6-4:4افسسیان 

 "است این سه و یک در سه از اسرار آمد یکی" 

 

 شخصیت ُمِتمایز ✓

  .در همه جا وجود دارد  داخ •

    آیا خدا باالتر از مکان و زمان است؟ 

 

؟     تواند آن را بردارد نمی  ، آیا تواند سنگی را بسازد  می خدایی که  –  ها در دست اوست قدرت مهه •

 "دهد . نمیاو عمل مخالف ذات خود انجام " 

خدا قادر است تمام کارهایی را انجام دهد که مناسب قدرت او هستند ، یعنی همه قدرتها در دست  

 اوست

 

 او به همه چیز آگاه و دانا است.     - آگاهی •
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   کند؟  دانست که آدم گناه می خدا می  آیا       

 4:41یا اشعداند؟  آیا خدا آینده را می       

     24-23:4یوحنا  – است خدا روح  -

   ؟واحد بودن خدا مطلق است آیا  -

روح القدس (   –پسر   –) پدر   شخصیت 3چون  ــــــــــ ولی واحد مطلقخدا قادر مطلق است   -

 .  دارد

 

     ؟  همه جا وجود دارد روحآیا      

 

 

 "در چارچوب، زمان، دانش، و قدرت، نامحدود و محدودنشدنی است. خدا"

 ( ۱۳۷های مسیحیت، )معرفی آموزه 

 اخالقی خدا صفات

   است خدا قدوس ✓

 16-13:1 پطرس  اول  

 خلقت است؟    جدا از همه  یت خدا،آیا قدوس  •

 چه فرقی بین قدوس و مقدس بودن وجود دارد؟     -   ۱۶:۱اول پطرس  •

 آیا خدا شیطان را آفرید؟   •

 آیا خدا گناه را آفرید؟     •

کرد و بی گناه بود  آدم قبل از سر پیجی از دستور خداوند در جای مقّدسی زندگی می  –مهم  نکته

 د.   یدر نیکویی آدم و فرشتگان را آفر خدایعنی او بی گناه بود.  
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 است خدا محبّت  ✓

      ۱۷-۱۵:۳  یوحناو     ۱۰-۷:۴ اول یوحنا 

 آیا خدا به انسانها نیاز دارد ؟  •

 چرا خدا انسان را دوست دارد ؟  •

 

   عدالت داردخدا  ✓

   منصفانه و بی طرفانه  اودهد.  نجام می ایعنی نیک است. او همشه عمل درست را  -   ۲۶-۲۵:۳ رومیان       

 آید، نه از چیزی که در خدا وجود ندارد.  عدالت از ذات خدا می  کند.  قضاوت می 

 عظیم و در دسترس است.   خدا ✓

    .شوددر انسان ساکن می  خدا •

 او آمد تا در همه جا و در دل ما زندگی کند.   بلکه او نیامد تا در یک مکان زندگی کند   •

خدا حاضر و آگاه است ، ما می توانیم در هر لحظه و هر مکانی با خدا صحبت او زنده است، یعنی 

 کنیم ) دعا کردن یعنی صحبت کردن با خدا (  

 

 "هستم آنکه هستم " –اسم یَهُوه 

پدرانتان   ی”خدا  یم،گو یشانروم و بد اسرائیل ی به خدا گفت: »اگر نزد بن یموس    13 

 آنها را چه پاسخ دهم؟«  “ یست؟مرا نزد شما فرستاده است،“ و از من بپرسند، ”نام او چ

گفت: »هستم آن که هستم. « به آنان بگو: »”هستم“ مرا نزد شما   یخدا به موس   14 

پدرانتان،   یخدا یهوه،بگو: ”  اسرائیلی گفت: »به بن یموس  و باز خدا به   15   فرستاده است.«

مرا نزد شما فرستاده است.“ »نام من تا به ابد   یعقوب یاسحاق و خدا یخدا یم،ابراه یخدا

 خواهند کرد.  یادنام   یننسلها مرا به ا ۀاست، و هم ینهم

 (نوترجمه هزاره  )   ۱۵-۱۳:۳ خروج
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 خدا شخصیت خود را آشکار کرد   ✓

 می کند و حاضر است که ما با او اشنا شویم.     ـــــــــــ خدا خود را    ۱:۶۵ اشعیا  -

 نقشه خدا   ✓

 ۱۳-۱۱:۲۹ ارمیا   

 ای خوب و سعادتمند.   دارد.  برنامه  ــــــــــــبرای ما  خدا  -

 دارد.    ـــــــــــما یعنی خدا برای همه ما نقشه  رنوشتس  -

 

 شود.  خدا غافلگیر نمی  ✓

 این طور نیست؟   داخ

 نیست.  ولی او نور است یعنی پاک و زنده است.  ژی یک انر خدا •

 نیست.    ی و در او هیچ فریب قدوس کند چون  مکر نمی  داخ •

 دسترس است.    برای ما درخدا دور نیست ولی  •

 ی دارد.   ص شخ تنیست ولی شخص است و ذا یت بدون شخص داخ •

 ی واحد دارد.  شخصیتخدا ، یا شکل آشکار کرد.  ه با یک مادرا این طور نیست که خدا  یگانگی خدا •

   

 

 

 

 

 



8 
 

 هاساسنام  خدای واحد در

پادشاه جهان است. او به   ما ایمان داریم به خداوند خدای یکتا و واحد که قادر مطلق، خالق و 

صورت جاودانه در سه شخصیت: پدر، پسر و روح القدس حضور داشته است. هر سه اینها یک  

 هستند و هر سه یک خدای واحد را تشکیل میدهند. به این آیه ها رجوع کنید: 

 (  2: 1( )اول پطرس 19: 28( )متی 2: 90( )مزمور 22: 3؛   27،   26،  1: 1)پیدایش 

    14:13.یان  )دوم قرنت 

 تمرین 

 را مطالعه کنید  ۱۳۹مزمور 

   داند؟  خدا در باره ما چه چیزی می      ۴-۱:۱۳۹ •

   چه شکل است؟   به حضور خدا در زندگی ما  -  ۷-۵:۱۳۹ •

     ؟ آیا می توانیم از وجود خدا فرار کنیم ؟ چرا   - ۱۰-۸:۱۳۹ •

   فتد؟  ا چه اتفاقی می  –ما باشد  یکاگر حضور خدا در زندگی تار - ۱۲-۱۱:۱۳۹ •

 

     دهد؟ در باره حیات ما چه چیزی را توضیح می   - ۱۸-۱۳:۱۳۹ •

   است؟  بیان شده به نظر شما چه چیزی در این آیه  17:139 •

 

    دعاهای ما چطور باید باشد؟    - ۲۴-۱۹:۱۳۹ •

 

 این هفته این بابها را خوانده ام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 را حفظ کنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴-۲۳:۴نا  انجیل یوحاین هفته 

 از این درس من یاد گرفتم که...
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 عیسی نجات دهنده  – نهم درس

   ۱۴:۱و    ۳-۱:۱ انجیل یوحنا  حفظی: هآی

 ) قسمت اول (

   ۵۹-۴۸:۸ یوحنا :استاند

 اسامی و القاب عیسی مسیح :

      ۱۲:۱-۱۴و     ۴-۱:۱ یوحنا :  استعیسی کالم اهلل 

        ۱۷:۱-۱۸ مکاشفۀ یوحنا   :  عیسی ازلی و ابدی است

       ۱۵:۱-۱۷ خدای پدر خالق است ، آیا عیسی مسیح نیز خالق است ؟  کولسیان 

     ۱۳:۷-۱۴  ؛ دانیال   ۶۶:۲۲-۷۱ لوقا :   است پسر انسانعیسی  

 واحد مطلق یعنی چه؟ واحد بودن خدا مطلق است؟    آیا •

 

 

 نه عیسی خدا شد.    –عیسی انسان شد  

 چه چیزی در مورد عیسی بیان شده است ؟     ۳۸-۲۶:۱ لوقا در آیات 
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           ، که در                به نام ی فرشته از جانب خدا به شهر            ،  در ماه ششم:  ۲۶آیه   •

 واقع است              استان

   جبرائیل با چه کسی صحبت کرد ؟   •

   ( ۲۷)آیه  یوسف از چه خاندانی بود ؟  •

 ( ۳۱-۳۰  )آیهوقتی مریم مضطرب شد ، فرشته به او چه گفت ؟  •

 

 

   فرشته به او گفت نام کودک را چه بنامد و او چگونه خواهد بود ؟   •

 

   (   35فرشته به او گفت که چگونه آبستن خواهد شد ؟ ) آیه  •

 

 

   (   37و  36فرشته چه نشانه ای به او نشان داد تا ثابت کند که از طرف خداوند است ؟ ) آیه  •

 

     آیا مریم گفته فرشته را قبول کرد ؟ چه گفت ؟   •

 

 اقتدار عیسی مسیح

     ( چه اقتداری دارد ؟ ۶:۹ عیسی در آیه ) متی 

    ( چه اقتداری دارد ؟  ۳۳-۳۱:۱۸ لوقا) در آیاتعیسی 

 (   ۱۶-۱۴:۴  خدای پدر قدوس است ، آیا عیسی مسیح نیز قدوس است ؟ ) عبرانیان

 

   در آیات زیر در مورد عیسی چه چیزهایی بیان شده است ؟

       ۲۹:۱ یوحنا •

      ۱۰-۸:۲  کولسیان •

       ۱۳-۹:۱۰  رومیان •
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     عیسی مشکالت این دنیای شما را حل کند ؟ ید؟  کهه اآیا ایمان آورد

 قیام عیسی مسیح 

 را مطالعه کنید  ۱۵یان  نتاول قر 

 ( ۴-۳)آیه   چه چیزی در مورد مسیح پیشگویی شده بود که تحقق یافت ؟  

 

 ( ۷-۵ )آیات  بعد از رستاخیز ، مسیح خود را به چه کسانی نشان داد ؟  

 

 ( ۱۸-۱۲)آیات   آیا می توان ادعا کرد که قیامت مردگان وجود ندارد ؟ چرا ؟  

            که با  یتمام کسان میرند،ی م           با  یخاطر همبستگ به  یان طور که همۀ آدمو همان:  ۲۲در آیه 

 متّحدند، زنده خواهند شد.

 ( ۲۶  آیه )  ؟ آخرین دشمنی که زیر پای مسیح می افتد را نام ببرید ؟ چرا او 

 

این قسمت برای کسانی بیان شده که در آن زمان قیامت را قبول نداشتند و می   ؟ چیست ۲۹ر  آیه ونظم

  و گفتند که قیامتی در کار نیست، افرادی از طرف مردگانی که تعمید نگرفته بودند ، تعمید می گرفتند 

 طلب آمرزش می کنیم. هم به قیامت اعتقاد داریم برای مردگانمان که استدالل بر این است که ما 

 

  ای کاشته می شود چه اتفاقی برای آن رخ می دهد ؟ چه وجه تشابهی با زندگی انسانها دارد؟  دانهوقتی 

        ( ۳۸-۳۵)آیات 

   

 ( ۴۸-۳۹)آیات  بدن جسمانی ما چه اتفاقی میافتد ؟ برای بعد از مرگ 
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 را مطالعه کنید  ۲۹-۲۴:۲۰ یوحنا

 ( ۲۵)آیه  توما در ابتدا چه عکس العملی به گفته شاگردان نشان داد؟  

 ( ۲۶ )آیه    عیسی چگونه وارد شد؟

   عیسی به توما گفت که چکار کند؟ چرا؟  

 (   ۲۸؟ ) آیه  صدا زد  ارچه نامهایی عیسی با توما 

   (۲۹) ت؟  عیسی در مورد ایمان توما و کسانی که بعد از صعود عیسی به او ایمان می آورند چه گف

 

 

 " پاپتیست اعتقادنامه کلیسای "عیسی مسیح در 

عیسی مسیح پسر خدا است. او با خدا )پدر( یکی است. عیسی مسیح در تجسم   ما ایمان داریم که 

انسانی خود، عاری از گناه زیست. او با مرگ خود بر صلیب، خویشتن را به عنوان یگانه قربانی  

کامل و بی نقص تقدیم نمود. اما او پس از سه روز از مرگ برخواست تا اقتدار و فرمانروایی خود  

گ نشان دهد. او به جالل آسمان باال رفت تا روزی دیگر بازگردد و به عنوان شاه   را بر گناه و مر

 شاهان و رب االرباب بر جهان حکومت کند. به این آیه ها رجوع کنید: 

( )اول  15-14:  4( )عبرانیان 30-10: 14؛   5-1: 1( )یوحنا 9: 6( )اشعیا  23-22: 1)متی 

 (  15-14: 6( )اول تیموتائوس 11-9: 1ال رسوالن ( )اعم4: 13( )رومیان 4 – 3: 15قرنتیان 

 (  13:2)تیطس 

 قسمت اولتمرین  

 و به سئواالت زیر پاسخ دهید  را مطالعه کنید  12-1:1عبرانیان 

   (۱)آیه   خدا در گذشته چگونه با نیاکان ما سخن می گفته ؟   -1

 (۲)آیه  در این روزهای آخر چگونه با ما صحبت می کند ؟ -2

 ( ۲ )آیه  بوسیله چه کسی همه عالم هستی یافت ؟  -3

 ( ۳)آیه   ی انجام می دهد ؟ هاعیسی مسیح چه کار -4

 

 ( ۸-۴)آیه   عیسی در چه مقامی قرار دارد و چرا ؟  -5
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 پرستند؟  ، فرشتگان چه کسی را می ۹در آیه   -6

   ، چه کسی با نام خدا گنامیده شد؟  ۸در آیه   -7

 

 ( ۱۲-۹)آیات چه چیزهایی فناپذیر هستند و چه چیزی فنا ناپذیر است ؟  -8

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    را حفظ کنید  ۱۴و     ۳-۱:۱ این هفته یوحنا 

 از این درس من یاد گرفتم که...

 

 ۵انجیل یوحنا فصل 

 ( دوم ) قسمت
        ۵یوحنا  - داستان

     ( ۱۸-۱۴:۵ ) یوحناکند یا نه؟   آیا خدا در روز سبت کار می 

    

 مسئولیت به پسر داده شده است       پسر مثل پدر است 

 "کلمه انسان شد "      "کلمه خود خدا بود"

        کند؟در سبت کار می   چه کسی –  ۱۷:۵

۱۸:۵  –    

   (   ۱۹:۵-۲۰)                  دهد؟ نجام می اچه کسی هر کاری را  –  ۱۹:۵

   را دوست دارد؟  چه کسی پدر  –  ۲۰:۵

         (۲۵)هم  کند؟مردگان را زنده می   چه کسی –  ۲۱:۵

 را به پسر سپرده                   –(   ۳۰،۲۷،۲۲:۵)                         است؟ چه کسیکار داوری از آن  –  ۲۲:۵

    چه کسی سزاورِ احترام و حرمت است؟  -  ۲۳:۵
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    دهد؟ ودانی می احیات ج چه کسی –  ۲۴:۵

   

   38 -36و 30و :523           .دهد می               پدر  او هم مثل  –  ۲۴:۵

گی خدا از طریق عیسی مسیح  آیا فرستاده 

                                                                               ماننده سایر انبیا است؟

    حیات است؟    ءچه کسی منشا – ۲۶:۵

     

 

                                                                              کسی را خواهند  چه   صدای مردگان  –  ۲۹-۲۸:۵     

 همه مردگان چه نیکوکاران و چه گنهکاران                               شنید؟ 

     ؟رد  شهادتی برای عیسی وجود داچه  –  ۳۶:۵                                                                       

                                                                          

 شهادت در باره عیسی  ۵۵

 دهد؟   چیزی را شهادت می  هچ •

 .  دهد شهادت می ـــــــدر باره  ــــــ –  ۳۷:۵و   ۳۲-۳۱:۵ -۱

 ؟  شاهد عیسی است  چه کسی    -  ۳۵-۳۳:۵ -۲

   ۳۶،۳۴،۲۹،۲۳:۱هم یوحنا  

    دهند می  شهادتعیسی  ـــــــــــ ۳۶:۵ -۳

 دهد؟   چه چیز شهادت می  –    ۴۰-۳۸:۵ -۴

       بود؟باره عیسی نوشته چه کسی در  –    ۴۷-۴۵:۵ -۵
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 خالصه

 آنها در یک ذات یکی هستند.   •

 ست.   ا شباهت آنها یکی •

 پسر مثل پدر، این الوهیّت عیسی است.  •

صد در صد انسان و صد در صد   دهد.  عیسی الوهیّت و انسانیت عیسی را نشان می در این لیست  •

 خدا است.  

 واحد بودن خدا مطلق است؟    آیا •
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 روح القدس پشتیبان ما – دهم درس

 20-19:6آیه حفظی اول قرنتیان 

 همچون خدای پدر و عیسی مسیح در ذات یکی است ؟ آیا روح القدس 

 آیات زیر را بررسی کنید : 

   :    2:1پیدایش 

   :    30:15رومیان 

   :    11-10:2اول قرنتیان 

   :    11:12اول قرنتیان   

 در انتهای درس به راحتی می توانیم به این سئواالت پاسخ دهیم : 

 القدس انرژی است یا نه ؟  آیا روح  •

 ن رفت و آمد دارد یا نه ؟  راالقدس با ایمانداآیا روح  •

 آیا روح القدس شخصیت دارد یا نه ؟    •

 ؟ کیستروح القدس 

 القدس  شخصیت روح  •

   روح القدس یک انرژی نیست  القدس انرژی است یا نه ؟ آیا روح 

   تواند شناخت ؟ می  را انرژی آیا 

   آیا روح القدس را می توان شناخت ؟ 

      ۳۰:۴القدس احساس دارد؟   افسسیان  آیا روح  •
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   ۱۴:۹القدس وجدان ما است؟  عبرانیان آیا روح  •

       

 کارهای روح القدس  ✓

 در آیات زیر کارهای روح القدس را بنویسید : 

 می دهد که ما فرزندان خدا هستیم              کند و  می             ما را     :  17-12:8رومیان    •

 ما را می کند                    روح القدس نزد خدای پدر :    27-26:8رومیان    •

     

 می کند           را  ایمانداران   :  13:2تسالونیکیان دوم    •

ادامه دادن راه خدا تا قلبمان را   -۲درک کالم خدا.  -۱روح به دو چیز بستگی دارد:    روشنی  •

    القدس در بارۀ کنترل ما دخیل است. تقویت ماییم. اما پری از روح 

با اینکه خدا دلی تازه به آنها بخشیده و روح آنها را احیا کرده است، ولی بدنهای آنها همان "

ست که همراه با تمامی طبیعت گرفتار تباهی شده و از همین رو  بدنهای کهنه و فسادپذیر ا

 (. ۱۶۶)حقیقت ژرف،   "آورد. درد دارد و ناله بر می 

 

   دهد میقدرت  روح القدس به ما  ✓

      :   ۸:۱ رسوالن اعمال •

     :   ۷:۱ س ئوتیموتا دوم  •

 پشتیبان ما است  القدس  روح  ✓

    پشتیبان به چه معنی است ؟ 

   عیسی چه وعده ای به ایمانداران داد ؟ :  17-15:14یوحنا   

   آن پشتیبان کیست و چه کاری برای ایمانداران انجام می دهد ؟ :  ۲۶:۱۴یوحنا 
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   آن پشتیبان چه کار دیگری انجام می دهد ؟ ما بوسیله او چه کاری را انجام می دهیم؟ :  27-26:15یوحنا  

   ؟  "رفتن من برای شما بهتر است  "چرا عیسی در این آیات می گوید که  :  15-5:16یوحنا 

   

 

   ؟   کیست   پشتیبانآن  ✓

 

   القدس است؟   روح  ائیلجبر آیا ✓

    ؟  چه کسی را جالل می دهد القدس روح  ✓

 

 

 

 تعمید روح

شود القدس درون او ساکن می آورد، روح در همان لحظه که شخصی به عیسی مسیح ایمان می

یعنی در همان لحظه که ایمان می آورد تعمید روح القدس را که یحیی تعمید دهنده به آن اشاره  

 .کندکند را در یافت می می

 

 

 

   شود یعنی در زمان  تعمید روح در ما ساکن می دنردر وقت ایمان آو ✓
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 را بررسی نمایید و به سئواالت زیر پاسخ دهید :  13-12:12اول قرنتیان 

ایم و  همۀ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه غالم و خواه آزاد در یک روح در بدن تعمید یافته "پس 

 ویرایش جدید(   –)مژده  ”.ایمهمه از یک روح نوشیده 

   چیست؟  "همه ما  "منظور از 

 چیست؟   "ایمیافته تعمید در بدن  روح  یک .. در همه ما "منظور از 

 چیست؟   "ایمنوشیده یک روح  "منظور از 

    تعمید روح می گیرند یا فقط قوم خاصی یا افراد خاصی تعمید روح می گیرند؟ایمانداران آیا همه  •

   

   چه چیزی تعمید روح می گیریم؟ طه س ابو •

 

 است که به خودمان بستگی دارد.  یتعمید روح در لحظه ایمان آوردن است ولی قدرت و پری روح روش

 س شدن است.یشدن از روح القدس روش تقد پر

  م ؟از روح القدس پر شویچگونه  ✓

 را بررسی نمایید و به سئواالت زیر پاسخ دهید :  20-15:5افسسیان  

    مانند چه کسانی زندگی نکنیم ؟   •

   باید چه چیزی را بفهمیم ؟   •

     منظور از مست شراب نشوید چیست ؟  •

    ؟  منطور از پر شدن از روح القدس چیست  •

     با چه چیزهایی بایکدیگر صحبت کنیم ؟  •
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     ؟  کنیمهر روز باید چکار  •

 را بررسی نمایید و به سئواالت زیر پاسخ دهید :  17-15:3کولسیان 

   چه چیزی قاضی وجدان شما باشد ؟ چرا ؟  •

     (۱۵)آیه برای چه باید سپاسگزار باشیم ؟   •

     به چه چیزی اجازه دهیم ؟  •

    ( ۱۶)آیه با یکدیگر چه برخوردی داشته باشیم ؟  •

   در دل خود برای خدا چکار کنیم ؟  •

   شود؟  آیا روح خدا زیاد یا کم می  •

  است؟ شکلچه  به القدس روح از پر شدن  •

 

القدس مانند پر شدن  شده است ولی پر شدن از روح  تفاده القدس پر شدن در انجیل اساز روح "

القدس پر از روح القدس پر کنیم. بریزیم و آن را از روح  ورسطل خالی از آب نیست که آب آن را د

   )دهقانی تفتی(  ". القدس رابطه برقرار کردنشدن یعنی با روح 

به این معنی نیست که ما سهمی بیشتر از روح القدس را دریافت   "روح القدس  "پر شدن از 

 نماییم ، بلکه به این معنی است که ما بخشی بیشتر از وجود خود را به او بسپاریم . 

 ( 3قدم  –بیل برایت   –) ده قدم اساسی بسوی رشد مسیحی 

 

یم، بلکه این است که  ردست آو به  که ما بیشتر او رادس این نیست  قالاز پر شدن از روح  رومنظ"

 ( ۲۴۲های مسیحیت، آموزه  ی)  معرف            "او بخش بیشتری از زندگی ما را به دست آورد.

 

 انسان محل سکونت خدا است   •

 خداست            بدن ما   :  17-16:3قرنتیان  اول
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 آن بدن نیستیم                روح القدس است و ما دیگر                بدن ما      :  20-19:6قرنتیان اول 

 ما توسط خدا مُهر شده ایم  یعنی چه؟   ✓

مهر با آن برگه یکی میشود ، وقتی حیوانی را داغ   ؟  توان از برگه ای که مهرشده ،  مهر آنرا جدا کرد  آیا می 

 ند ، دیگر نمی توان آنرا پس گرفت.  میزن

از طرف خدا را خورده ایم یعنی از                                 روح القدس   ۀسطاو به ما      ۱۴-۱۳:۱ افسسیان

کنیم و فرزندان   س را دریافت میاین به بعد به خدا تعلق داریم . با ایمان آوردن طبق وعده خدا روح القد 

 دهد که خدای پدر به ما آزادی کامل می بخشد .   می شویم و به ما اطمینان می خدا

 

        ۲۹:۴-۳۲  افسسیان

   ماند ؟  ه زمان مهر میچ گیرد ؟ تا   آیا خدا مهر خود را پس می •

 

 (  20-19:11) حزقیال آیا در عهد عتیق در مورد روح القدس پیشگویی شده است ؟  •

از گوشت به   ی و دل دارم ی برم یشان را از جسم ا  یخواهم نهاد و دل سنگ  یادل و روح تازه   یشانمن در ا"

قوم من خواهند بود و   یشانکنند و دستورات مرا بجا آورند. ا یروی . تا از احکام من پید خواهم بخش یشانا

 " خواهم بود. یشانا ی من هم خدا

 

   آیا روح القدس ایمانداران را ترک میکند ؟   5:13در آیه  عبرانیان  •

 

   القدس ه روحثمر ✓

    :  26-22:5غالطیان  
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د.  مرد روحانی یعنی کسی که  کنالقدس نمایان می روحانی یعنی عمل ها و نفوذهایی که روح  عمل

القدس است.  کارهای روح این است که ما را کامل بسازد تا به شکل عیسی مسیح در از آن روح 

 (   ۲۹:۸آییم.  )رومیان 

 

   القدسعطایای روح  ✓

      ۱:۱۲-۱۱   القدس از خدا است. اول قرنتیانروح عطایای  -۱

جالل خود  نه برای است تقویت دیگران  شود و برایطبق ارادۀ خدا به هر ایماندار عطا می این عطایا -۲

    شخص.

  ی را لعن کند و کس یسیع تواند یروح خدا باشد، نم                   ی که اگر کس ید بفهم ید پس با     ۳  آیه

 القدس.روح  یلۀرا خداوند بداند، مگر به وس  یسیع تواند ی هم نم

 .بخشد ی روح م یک گوناگون است امّا همۀ آنها را  یروحان                      ۴ آیه  

 خداوند است.  یک  یخدمات برا ین ما گوناگون است امّا تمام ا                      ۵  آیه

 .کند ی ست که در همه عمل م خدا یک مختلف است امّا  یز ما ن                       ۶  آیه

 .کند ی م  یتمام مردم تجلّ  یریّتخ ی خاص برا ی در هر فرد، روح خدا به نوع   ۷  آیه

 

 ۱۴اول قرنتیان باب 

   یست ؟  چ: عطیه نبوت برای تقویت  3آیه  •

   : عطیه نبوت و صحبت کردن به زبانها برای تقویت کیست ؟   4آیه  •

 

   : عطیه صحبت کردن به زبانها در چه موقع به کلیسا کمک می کند ؟  5آیه  •
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   : برای چه چیزی باید کوشش کنیم و برای چه ؟   12آیه  •

 

   توانید انجام بدهید تا ایمانداران تقویت و آباد شوند؟ می   ی: چه عمل 17آیه  •

 

 : نیات اصلی عطایای روح القدس چیست ؟   26آیه  •

   

   : عطیه نبوت کردن چه سودی دارد ؟   31آیه  •

 

 هیچکدام اما. خدمت تجهیز کند برای را آنها  تا دهدمی  روحانی عطایائی مسیحیان به القدسروح 

  همة برای ایمانی ضرورت" یک بعنوان را نباید( زبانها به گفتن سخن هدیه مثالً) هدایا این از

 . داد آموزش  آنها به "ایمانداران

 

 

 " باپتیست اعتقادنامه کلیسای "روح القدس در 

او در جهان حضور دارد تا مردم را از   ما ایمان داریم که روح القدس، با پدر و با پسر یکی است.

مسیح آگاه سازد. در همان لحظه که شخصی به عیسی مسیح ایمان می آورد، روح  نیازشان به عیسی 

تا وی را با قدرت الهی برای زیستن و قدرت   القدسالقدس درون وی ساکن می شود یعنی تعمید روح 

درک حقایق روحانی تجهیز سازد تا برای ایماندار چون راهنمایی باشد به جهت انجام کارهای نیکو،  

ه مسیحیان عطایای روحانی میدهد تا آن ها را برای خدمت مجهز نماید. اما هیچ کدام از  روح القدس ب

این هدایا را مثال هدیه سخن گفتن به زبان ها را نباید به عنوان یک اصل اساسی ایمان برای همه  

:  14( )یوحنا 13-7: 16( )یوحنا 3: 17ایمانداران دانست و به آن ها آموزش داد. )دوم قرنتیان 

  (  ۱۳:۱۲قرنتیان   اول( ) 16:  3( )اول قرنتیان 12: 2( )اول قرنتیان  8: 1( )اعمال رسوالن  16-17

   (18: 5( )افسسیان 25: 5( )غالطیان 13: 1)افسسیان 
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 تمرین 

 را مطالعه کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید :  16-4:2اول قرنتیان  

   روح چطور است؟  کارهای •

     (۱۰:۲)؟   کند ما آشکار می خدا چه چیزی را به  •

    (14:2م ؟ )شویمتوجه  را  تعلیم روحمی توانیم  چطور  •

      (15:2-16 قضاوت کند؟ )تواند آیا شخصی روحانی می  •

   کند؟  کمک می  گونه به ایماندارانچ القدس روح (  12-11:12لوقا   ) آیات در 

 

 کنید.   را حفظ  20-19:6هفته اول قرنتیان این 

 .......  یاد گرفتم کهاز این درس من  
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 چگونه دعا کنیم  – یازدهم درس

 14:14انجیل یوحنا   حفظی: هآی

   نماز به چه معنی است ؟   •

   

   خوانند؟ ان نماز می یآیا مسیح •

   ( در چه زمان و چه چیزهایی را بحضور چه کسی باید ببریم ؟چرا ؟ 8-6:62مزامیر در این آیات )  •

ماست،   یخدا ملجا یرا. زیزیدبر ی خود را به حضور و یو دلها ید قوم همه وقت بر او توکّل کن یا"   8 

 قدیم(  )ترجمه   "ِساله.

 

     2-1:59شنود ؟ اشعیا  به نظر شما چرا خدا دعای بعضی از ما را نمی •

 

   16-15:5یعقوب ی باید انجام دهیم ؟ هایبرای اینکه خدا دعای ما را بشنود و به آن پاسخ دهد چه کار •

 

    14:5چگونه مطمئن می شویم که خدا دعای ما را می شنود ؟ اول یوحنا  •

 این است که دل ما با خدا یکی شود.  عادمفهوم 

 را مطالعه کنید   8-5:6متّی 

   . هدف دعا چیست؟  ۱

   (۶-۵)آیه  چطور نباید دعا کنیم؟   ؟ مدعا کنیباید . چگونه ۲

   ؟  مکنیدعا می باید ؟  کی م. کجا باید دعا کنی۳
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   توانیم جمالتی را بارها و بارها برای مستجاب شدن دعایمان تکرار کنیم ؟ چرا ؟   . آیا می4

 نیست.    وِرداست و  نمونهمیکند  بیان 15-9آیات در  شاگردانکه عیسی برای  ییدعا

 

 ( را در کالس قرائت کنید  7:7 متّی آیه )

 

 اشتباه در دعا  هارچ ✓

کنیم نه با هدایت روح خدا.  یا اینکه نه از ته دل بلکه بطور سطحی دعا  ما با وِرد دعا می ممکن است که  -1

 اصلی دعا صحبت کردن با خدا است.     هدفارهایی مثل جادوگری نیست، انجام کدعا هدف از  کنیم .  می

 کنیم.   است.  و زیاد از او در خواست می  خدمتکارکنیم که خدا فکر می ما  گاهی   -۲

 .   اوقات بی ادبانه است های ما بعضی دعا  ، اریم گذ او احترام نمی هما ب گاهی    -۳

 شویم.   خود را متوجه نمی  هایکنیم و ضعفما توبه نمی  -۴

 

 یاداشت کنید: ند قسمت است، آنها را چ شامل دعای عیسی  15-9:6متّی  در  

•    

•    

•    

 

 

 

 



27 
 

 موارد مهم در باره دعا   ✓

 41:26 متّی آیه آمده که پیوسته در دعا باشید ، چرا ؟  این  در  •

      

   ؟  زمانی که برایمان مشکلی پیش می آید چه توصیه ای کرده است  درباره    8-6:4ان فیلیپیدر  •

 

    ؟  در باره دعا کردن چه می گوید ،  3-2:4کولسیان  در •

 

 همیشه شادمان باشید ، مهمی بیان شده است ؟   ، چه چیزهای19-16:5اول تسالونیکیان  در •

 

 در دعاهای ما نقش دارند ؟  خدا آیا سه شخصیت ✓

     ( 9و6:6) متّی برای کیست؟  تقیماًسدعای ما م •

    18-14:6افسسیان  ؟کنیم  می دعا    چه کسی با هدایت و شفاعت  •

   (   5:2) اول تیموتائوس بواسطه چه کسی دعا می کنیم ؟   •

    28-23:16؛ 14-13:14یوحنا  ؟باشد  چه کسینام دعا باید در  پایان •

کنند.  خدا به ما راهی را نشان داد که چطور باید  ها مسیحیان نامنظم و نامرتب دعا می وقت  ضیعب •

و پسر یکی هستند و یگانگی  دعای ما باید یگانگی خدا نمایان باشد یعنی روح، پدر در دعا کنیم.  

 دهند.  نشان می  را خدا

 تمرین

 مراحل دعا :  ✓

   ( :   17:32پرستش : ) ارمیا  •

   ( :   15:13شکرگذاری : ) عبرانیان  •

   ( :  2-1:59اعتراف : ) اشعیا  •

   ( :    11-9:7 متّی درخواست : )  •
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 را مطالعه کنید    ۱:۱۸-۱۷  لوقا

    ۱:۱۸؟   چرا عیسی این مَثل را بیان کرد  •

   ۱:۱۸  به نظر شما چرا دعا می کنیم ؟ لوقا •

    ؟ در دعا باید اِصرار و پافشاری داشته باشیمچرا  •

   چطور قاضی مثل خدا است؟  چطور مثل او نیست؟    •

   کنیم؟  چرا؟   خاصی دعا  درخواست یک بار درباره باید فقط  آیا ما •

   اشتباه فریسی چه بود؟    •

   نظر فریسی چه بود؟   •

    نظر باجگیر چه بود؟  •

    نتیجه دعاهای که در معبد بود، از نظر شما چیست؟ •

 

   ها را برکت داد؟  چرا عیسی بچه  •

 

   ستان چیست؟  اخالصه این د •

 

 

 خوشبختی واقعی  : ۱مزمور 

 ( ۱)آیه   دهد؟ نجام نمیااست، چه چیزهایی را چه کسانی خوش به حال  •

 ( ۳)آیه    او مانند کدام درخت است؟  •

 ( ۶)آیه  خوش بحال شده است؟  چطور او  •
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   آنها چطور باهم فرق دارند؟  نتیجه و  کارها •

 ( را مطالعه کنید   7-1:2) اول تیموتائوس 

   برای چه کسانی باید دعا کنیم؟  •

 

   چرا خدا میخواهد که اینگونه دعا کنیم؟   •

 

 را حفظ کنید.    ۱۴:۱۴این هفته یوحنا  •

 از این درس من یاد گرفتم که... •
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 عبادت روزانه –  دوازدهم درس

 35:1انجیل مرقس   حفظی: هآی

   به نظر شما چرا مردم دوست دارند با هم غذا بخورند ؟ 

     هنگام مشارکت با دیگران چه اتفاقی رخ می دهد ؟ 

 غذای روحانی در آیات زیر چیست ؟ •

   :  4:4متی 

    :  2:2اول پطرس  

     را بررسی نمایید :  20:3مکاشفه 

و با او شام    شومیمرا بشنود و در را باز کند وارد م   یصدا ی اگر کس کوبمی در را م  یستادهمن پشت در ا" 

 "با من. یز خواهم خورد و او ن

   یعنی ما میزبان هستیم و عیسی میهمان .  "با او شام خواهم خورد " 

   یعنی عیسی میزبان است و ما میهمان .   "او نیز با من  "

 

 ما عالوه بر غذای روزانه جسمانی ، به غذای روزانه روحانی نیز نیاز داریم 

    "اگر کالم خدا را نخوانی پس صبحانه نیست."   9-8:1یوشع 

 در زمانی که دل خدا با دل ما یکی شود.  
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 را مطالعه فرمایید   39-32:1مرقس  

   (   ۳۴-۳۲؟ ) آیات آن شب چقدر عیسی مسیح مشغول بود  •

    داد؟  نجام  اسحرگاه عیسی چه کاری  •

   چرا برخاسته به جای خلوتی رفت؟   •

     ه مشغول دعا شد ؟ برای چ •

 دیدگاه جدید برای آن روز چه بود؟  نیت دیگران چه بود؟  نیت عیسی چه بود؟  •

       توانیم شبیه عیسی باشیم؟  چطور می  •

  اگر  کند. خدا با ما سخن می گوید،  در وقت سختی ها من کالم خدا را می خوانم چونکه نظر من تغییر می

.   باشد  دو طرفه  باید  با ما صحبت می کند چونکه این گفتگو دعا و کالمشبه خدا گوش کنیم.  خدا توسط 

که صبح خوانده بودیم به ما کمک می کند.  آن آیه ها با   ییها آن آیه ،چونکه وقتی روزهای سخت می آید 

 مشکالت ما مقابله می کند. 

 عبادت روزانه برای تصمیم 

 ؟  را برای عبادت روزانه در نظر بگیریم چه زمانی  -1

 ؟   کنیمانتخاب  برای عبادت روزانه را از کتاب مقدس  چه  قسمتی  -2

های  درخواست  همچنینو  ( خود رازگاهان روزانه ) های آن دفتر دعا   در. و  تهیه کنید   دفتریک  ▪

 .     را با تاریخ آن روز یادداشت کنید های دیگران  دعا

 .   در آن دفتر یادداشت کنید ایمانان را لیست دعا برای خانواده، دوستان، کلیسا و بی  ▪

در آینده با مرور به دعاهای گذشته برای آنهایی که مستجاب شده خدا را شکر کنید و دعاهایی  ▪

    که هنوز مستجاب نشده اند را دوباره در روزهای آینده نوشته و دعا کنید.
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    تخاب کالم خدا در دعاهای روزانه یا رازگاهان :روشی موثر برای ان

 در ابتدای هفته قسمتی از کتاب مقدس را انتخاب کنید و برای هفت روز آن هفته آنرا تقسیم کنید   •

 "؟امروز برای من چه پیغامی دارد  خدا، " –متن کتاب را بخوانید بعد از خود سؤال کنید   •

 ۱۸:۱۱۹مزامیر   " .ینماحکام تو را بب ی عال یقچشمانم را بازکن تا حقا" و دعا کنید:  

و بعد آن را   ( گوید؟ساده بنویسید که کتاب مقدس چه می  )بنویسید دعای روزانه خود در دفتر  •

توانیم در زندگیمان به کار ببریم.   چه یاد گرفتید و اثر کتاب مقّدس در قلب شما چه  چطور می 

های هفته گذشته و اتفاقات آن هفته   از دیدن نوشتهآنرا بررسی کنید، حتما هفته دیگر در بود؟  

 .  شگفت زده خواهید شد 

 دارد .  دعای خاص، جواب خاص –در دعا ها هدفمند باشید  •

   17-16:3کولسیان   –از کالم خدا پر شوید  همواره  •

 

 چطور می دانید که کالم خدا مُعتبر است؟   

 چونکه از نظر تاریخی صحیح است.    -۱

 چونکه پیشگویی ها اجرا شدند. -۲

 چونکه قدرت دارد و می تواند حیات شخص را عوض بکند.  -۳ 

 

      ۱۷:۱۰شود؟  رومیان  چطور ایمان ما قوی می  •

    3-1:2؟    اول پطرس چه چیزی تشبیه شده استبه و ایمانداران در این آیه کالم خدا 
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   از نظر شما چه زمانی باید کالم خدا را خواند؟   

 

 کتاب مقدس تنها مرجع برای ما 

ما تمامی کتب را الهام خدا می دانیم، که بجهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید است.  

اطمینان است،  (. از آنجا که سخن خداوند تنها مرجع درست و کامال قابل 16: 3)دوم تیموتائوس 

بنابراین ما کتاب مقدس را به عنوان کتاب راهنمای زندگی خود پذیرفته ایم. وقتی میخواهیم تصمیم  

بگیریم، اولین سوالی که به ذهن ما می آید این است که »کتاب مقدس چه میگوید؟« ما هر روزه  

ا حفظ می نماییم. کتاب  کتاب مقدس را مطالعه می کنیم و آن را بررسی میکنیم و قسمت هایی از آن ر

 مقدس پایه باور و عملکرد ما می باشد. 

 ماده کنید و هفته دیگر به کالس بیاورید.   آاین هفته دفتر عبادت روزانه     : 1تمرین 

 ۳۵:۱: مرقس آیه حفظی

 هر روز یک متن را بخوانید و عیسی در آیات زیر چه کسی است؟     

 40-25:6یوحنا    –    دوشنبه 

 20-12:8یوحنا    –   شنبه  سه

 10-1:10یوحنا   –چهارشنبه 

 21-11:10یوحنا    – پنجشنبه  

  27-17:11یوحنا   –      جمعه 

  14-1:14یوحنا    –     شنبه  

 17-1:15یوحنا  – یکشنبه  

 چه چیزی در آیات زیر بیان شده است ؟  :  2تمرین 

      ۵مزامور  داوود پادشاه چه عادتی داشت ؟   •

       4:50اشعیاء چه عادتی داشت ؟ اشعیاء  •

     35:1عیسی چه کاری انجام داد ؟ مرقس  •
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 امنیت نجات –  سیزدهم درس

 39-38:8رومیان  حفظی: هآی

 به نظر شما انسان چگونه می تواند مطمئن باشد که نجات یافته است ؟ 

 آیا نجات ما از دست رفتنی است؟    •

 گیرد؟     آیا خدا نجات ما را از ما می  •

 دهیم؟  توانیم نجات خدا را از دست می آیا ما می  •

 کند؟   اگر ما بی وفا باشیم، آیا خدا ما را ترک می  •

 نجات از فیض خدا است نه کار ثواب.  امنیت نجات از فیض خدا است نه به وسلیه کار های ما. 

 ت ؟ فیض چیس  ✓

 چیزی که ما سزاوار آنها  نیستیم ولی خدا به ما داده است.   

 ؟   دادنی باشد ممکن است که نجات از دست  آیا اگر نجات از فیض است و از عمل ما نیست پس  

 

 خدا محبتش را قطع کند؟    تادهید نجام  اآیا عملی هست که شما 

   عهد بستن چیست؟  ✓

 بین دو نفر بسته می شود و قابل شکستن یا فراموش شدن نیست  ی کهقول 
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 عهد فیض چیست ؟  ✓

که در حین بی لیاقتی  ، قول و قرار بی قید و شرط خدا برای نجات و حیات جاودان انسانهاست 

انسانها فقط با ایمان آوردن به نجات دهنده یا همان عیسی مسیح از طرف خدا برای انسانها مقرر 

 است شده 

عهد فیض رابطه مستقیم با ذات خدا دارد . خدا هرگز خود را انکار نمی کند ، یعنی چیزی که را  

 که وعده می دهد ، هرگز پس نمی گیرد . 

 "تواند خود را انکار کند.اگر بی وفایی کنیم، او وفادار خواهد ماند زیرا او نمی"

 ۱۳:۲دوم تیموتاؤس 

 

خواهم داشت.  م کرد: اگر مرا دوست داری، من هم شما را دوست کردند و داماد اعال  دو شخص ازدواج •

 اگر با من بمانی، من هم با شما می مانم.  اگر بچه دار شوی، من با شما هستم.  اگر نه، من می روم.   

 آیا این درست است؟  چرا؟  

 ؟کند   رفتارشکل نباید این  به  یک شوهر که ما انتظار داریم  چرا

اگر مرا اطاعت کنی، شما، پسر من هستی، اگر کار نادرست انجام دهی، تو   پدر میگوید :  پدر به فرزند •

 آق والدین می شوی.  اگر شما مرا شرمسار کنی، تو را نفرین می کنم.     

  آیا خدا مانند آن والدین باشد ؟  آیا خدا با شرط با ما رفتار می کند؟ 

   (  11-4:12عبرانیان  ) نمونۀ فرزندان  •

 شش دلیل  که چرا نجات از دست دادنی نیست 

،  ۱۶:۳نیست، پس خدا غیر قابل اعتماد است.  یوحنا   اینطور.  اگر خدا می باشد                به خاطر   -۱

۲۴:۵   

او نمی تواند خود را انکار کند.  اگر این طور است، پس خدا خود را انکار می   –  خدا             به خاطر -۲

 13-11:2کند.   دوم تیموتائوس 
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    ( 36-26:10یوحنا    )پدر  درتق •

 

که نجات اعتماد و امنیت است.  اگر این طور نیست  پس    های عهد معلوم است ها یا مشخصه از ویژگی -۳

 عهد مثل قرارداد است.   

   (  3-2:1تیطُس ه ) داد ازل وعدۀ  ازت را خدا نجا •

•  

     (  5-1:5قرنتس ) اول قرنتیان گناهکار شهرِ   نمونۀ •

 

اینجا صفتهایی است نپازمند کار و تالش  . نجات از فیض و ایمان است.  خدا است            به خاطر   -۴

پس فیض کامل نیست و فیض وجود ندارد.     نباشد پس فیض خدا ما را حفظ می کند.  اگر این طور نشیند.  

 10-8:2افسسیان 

                          .   آنرا به ما می دهد تا ضامن ما باشد القدس یعنی روح  به خاطر مُهر مالکیّت خداست -۵

با   ید، آورد یمانو به او ا یدید ۀ نجات خود را شنمژد یعنی یقتحق یام پ یوقت  یزشما ن" 14-13:1افسسیان 

 خود را بر شما نهاده است. یّتمهر مالکالقدس، که قبالً وعده داده بود روح  یو خدا با اعطا  ید او متّحد شد 

  ینان و به ما اطم یافت یم که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواه ضامن آن است روح خدا  

   ".ییمپس جالل و شکوه خدا را بستا ید کامل خواهد بخش ی که خدا به متعلّقان خود آزاد دهد ی م

 4-3:1.  افسسیان قبل از آفرنیش بر گزید خداوند  را به خاطر این که ایمانداران  -۶

 

 ای داد؟   ها، خدا به ما چه وعدهدر این آیه 

      : 18-14:3یوحنا  •

 

 :  39-38:8؛ ۱:۸رومیان   •
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 دهد؟   روح خدا چه شهادتی می  17-15:8در رومیان    •

   :   ۱۳:۵اول یوحنا  •

    :  25-24یهودا  •

 

    

   دارد ؟  ایماندار مخفی وجود   آیا   ۹:۱۰رومیان   بر طبق   -

 

 ۳۲:۱۰-۳۳  متّی -

 

   دهیم؟ توانیم نجات خدا را از دست  آیا ما می  -

 

 .    از دست بدهیم طبق اراده و خواسته خودنیافتیم تا این که بخواهیم آن را  از اراده خودرا  نجات

 

 . برودپاداش از دست ممکن است که  –آتش   باروز داوری 

    13-11:2تیموتاوّس دوم 

 پاداش است.   "فرمانروایی" 

 

     15-9:3قرنتیان  اول •

    

   

       ۶:۵-۱۰  قرنتیان  وم د   تخت داوری مسیح •
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  10-1:15یوحنا   میوه ایمانداران 

 انگور.  هایهای مهم در باره هرس شاخه نکته 

 دار هستند، هرس می کند.   باغبان فقط تاکهایی را که میوه   -۱

 هرس می کنند.    ــــــــــــــــهایی که بالغ هستند، شاخه  -۲

فصل میوه آوردن و فصل هرس که در آن فصل ها شاخه های   –تاک انگور موسم دارد    -۳

 خشک و مرده را می برند و به شاخه های میوه دار توجه می کنند.     

در آن حیات وجود دارد و جدایی  کهها با هم هستند و شاخه محتاج به تاک است  تاک و شاخه   -۴

 شاخه از تاک موجب مرگ و خشکیده شدن آن می شود.     

، این است که ما چطور می توانیم میوه دار شویم و ربطی به موضوع  ۱۵مقصود از باب   -۵

   نجات ندارد.    

 

تا بیشتر ثمر                   آن است ، هر کسی که میوه آورد ، آنرا                 ثمره ایمان شخص  •

 .                         و                       را  پاداش آورد ولی کسی که ثمر ندارد ، 

 

           ل است. کمشدرک آنها برای ما هایی که آیه 

            30-22:3؛ مرقس  32-22:12متّی  •

کفر روح در این بود که کار   القدس بوده؟القدس یا ضد روح بر علیه روح "در آن زمان چه چیزی 

گوید که گناه فریسیان در آن زمان این بود  که بر علیه  دادند. عیسی می عیسی را به شیطان نسبت می

که در عیسی بود را بر گرفته از شیطان می دانستند.  االن   س القد القدس بودند.   یعنی وجود روح روح 

م دهد، چونکه عیسی مسیح حضور فزیکی ندارد و  هیچ کس نمی تواند بر علیه روح القدس کاری انجا

ی باشد.  همچنین امکان آن گناه فقط در آن زمان  م القدس جزئ از وجود و هویت عیسی مسیح روح 

 ممکن بود.    
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     ۱۹:۶و عبرانیان   ۱:۶-۱۲  عبرانیان •

 :  درباره این آیات باشد   چند تفسیر که ممکن است

      (14-11:5و  ۱:۶) هشدار است که ایمانداران باید بالغ باشند  – ۱

      ی نداشتند.  عآنها دارای روح خدا بودند ولی ایمان واق -۲ 

 (.     ۸-۷حقیقی نیاورد )آیه   هزندگی آنها میوه و ثمر  -۳

   ۲۸:۹شود.   تواند دوباره مصلوبقیقی نیست.    چون عیسی نمی ح  –این فرض است   -۴

 

     :  26-14:2یعقوب  •

            .  شودمی داده انسان چطور نشان  از نظرکتاب یعقوب میوۀ ایمان است، یعنی نجات اصلی  دو مقص

 د که ایمان کسی واقعی است.  ندانچطور آنها می 

      ۱۴:۲؟  اثبات کردبه نظر انسانها چگونه نجات را می توان 

 

    ؟   انسانها راییا ب مطرح شده است برای خدا ایمان شخص اثباتآیا در این کتاب 

 

    17-16:2؟  شخص مرده است ، از نظر چه کسی مرده است ایمان 

   

     ۱۸:۲نیک ایمان داشته باشی؟   یتوانی بدون کار ها چگونه می 
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   ابراهیم چند ساله بود؟    در چه زمانی؟   ؟ موقع رخ دادهدر کدام  ۲۳:۲یعقوب  

   ؟  ابراهیم چند ساله بود؟  موقع رخ دادهدر کدام  ۲۱:۲یعقوب  

 

 " باپتیست اعتقادنامه کلیسای   "نجات  در 

  ما یمان داریم که نجات هدیه رایگان خداوند است که می بایست توسط هر کدام از ما، شخصا دریافت 

گردد. ما نمی توانیم با تقویت نفس و یا با کارهای خوب خود، جبران خساراتی را بکنیم که گناه بر  

طبیعت ما وارد کرده است. تنها با اعتماد و باور به عیسی مسیح به عنوان هدیه خدا برای آمرزش  

که از زندگی خود  گناهان است که میتوان از مکافات گناهان رهایی یافت. تنها زمانی نجات یافته ایم 

محور روی گردانیده و با ایمانی قلبی به عیسی مسیح روی آوریم. در همان لحظه که شخصی عیسی  

 مسیح را خالصانه و با ایمان به زندگی خود وارد میکند، زندگی جاودانه در او آغاز میگردد. 

:  3( )غالطیان  5:3( )تیطس  12:1( )یوحنا 6: 14( )یوحنا 9-8: 2( )افسسیان 23: 6)رومیان 

 (  1: 5( ) رومیان 26

 

 

 امنیت جاودانی 

نجات با ایمان به عیسی مسیح خداوند به ما زندگی جاودانه هدیه میکند. برای یک   ما ایمان داریم که 

شده است. اگر کسی حقیقتا نجات یافته باشد،  ایماندار حقیقت داشتن یک نجات جاودانه تضمین 

نمیتواند نجات خود را از دست بدهد. اما تداوم ابدی و جاودانه نجات تنها با فیض و قدرت خداوند  

میسر است نه با کوشش شخص ایماندار. تنها فیض و قدرت الهی است که به ما این تضمین و  

:  10به انتهای راه بر ایمان خود استوارند.  )یوحنا    آرامش خاطر را میدهد. تمام ایمانداران حقیقی تا

   (5-3: 1( )اول پطرس 14-10: 10و   25: 7( )عبرانیان 12: 1( )دوم تیموتائوس  28-29
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 نکته مهم   ✓

    به   را " از دست دادن نجات " غلِط تعلیمِ  ، در بعضی کلیساها به دلیل تفسیر غلط از آیات کتاب مقدس 

دهند که کامال با مفاهیم کتاب مقدس مغایر است . وقتی خدا نجات را از راه فیض یا   مینو ایمانداران 

 بخشش خود به طور رایگان به ما داده است ، آیا می شود دوباره آنرا پس بگیرد ؟  

 آیا وقتی کسی هدیه ای را از روی بخشش به کسی می دهد آنرا بعد از مدتی پس می گیرد ؟ 

خداوندی که منبع محبت و پُر از فیض ) بخشش ( و راستی است هدیه نجات خود را که به پس 

 گیرد   رایگان به واسطه ایمان به عیسی مسیح به ما بخشیده است را پس نمی

 تمرین

 را مطالعه کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید   21-1:5اول یوحنا 

     ۱:۵؟  اول یوحنا می شود فرزندان خدا  چگونه شخصی  •

       ۲:۵وری باشد؟ اول یوحنا  ط ایماندار باید چه  فتارر •

    ۴:۵است؟ اول یوحنا  چگونه ممکنغلبه کردن به این جهان  •

   ؟ چه شهادتی می دهد  ۱۱آیه   •

   سانی هستند؟ کوجود دارند، آنها چه  ۱۲نوع انسان در آیه   ود •

  در باره گناه چه تعلیمی می ؟ یم نجام دهاکند، چه کاری را باید گناه می  اگر دیدیم که ایمانداری •

     (17-16آیه )  دهد؟ 

     (۲۰-۱۸)آیه  با توجه برای این آیات چه چیز را می دانیم؟  •
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 نتیجه گیری : 

کسانی هستند که فکر می کنند نجات تماما بصورت رایگان از طرف خدا نیست ، اما این موضوع مهم است  

ما سزاوار نجات هستیم ؟ اگر کسی سزاوار نجات باشد و آنرا دریافت کند ، آنرا از دست نمی دهد زیرا  که آیا 

از دست دادن نجات از سوی خدا با فیض خدا ) که بطور رایگان برای همه کسانی که به عیسی ایمان می  

م فیض خدا را نادیده بگیریم .  آورند ( تضاد پیدا می کند و این بطور اساسی اشتباه است ، یعنی ما نمی توانی 

البته نجات عالمت دارد و هر ایماندار می تواند از میوه ای که از ایمانش کسب کرده نجات خود را درک کند  

 و متوجه شود که نجات را یکبار و برای همیشه کسب کرده است . 
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 شیطان و فرشتگان –  چهاردهم درس

 14:1ن عبرانیا حفظی: هآی

 

 آیا شیطان هر لحظه و درهر جا وجود دارد؟   

 آید؟ آب شور می   وآب شیرین   از یک چشمه هم را آفرید؟  آیا یخدا بد  آیا

 جهنم را برای انسان ساخته است؟      آیا

 ؟  فرشتگان یا انسان ها؟   هستند کدام بالتر 

 فرشتگان  نشیآفر ✓

      5-1:148آیا فرشتگان توسط خدا آفریده شده اند ؟ مزمور  •

    7-3:38فرشتگان چه موقع آفریده شدند ؟  ایوب  •

     ۱۴:۱چه بود؟  عبرانیان  فرشتگانآفرینش   دو قصم •

      ۵:۲-۸  جایگاه فرشتگان کجا است؟  عبرانیان •

 

 های فرشتگان ویژگی  ✓

   ،     ۳:۱-۸  عبرانیان  ماهیت وجودی فرشتگان چیست ؟  •

     ۲۰:۱۰۳مزمور کار فرشتگان چیست ؟  •

 

 خدا به آنها اختیار داد و آنها را آزاد آفرید.  الف (           

 خدا آنها را با قابلیت خوب یا بد آفرید.   ب (            
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ها فرشتگان مثل  بعضی وقت :  ۱۸:۱۰لوقا  و  ۴:۱۰۴مزمور  آیا فرشتگان از آتش آفریده شده اند ؟  •

   برق پدید آمدند.   

   

 وظایف فرشتگان   ✓

      :   14-11:5دهند؟  مکاشفه فرشتگان در نزد تخت خدا چه کاری را انجام می  •

    (  ۱۱:۹۱مزمور )هم ؛   ۱۰:۱۸کار فرشتگان برای ایمانداران چیست ؟ متّی  •

 کند.  ایستند و او را پرستش می شگاه خدا می یفرشتگان در پ  -  3-1:6اشعیاء  ✓

 

 فرشتگان شریر 

می  شیطان آنها   ئیسر  ی کهجِن و اَجنه ها و یا  ارواح پلید ، هایعنی دیو فرشتگان شریر به نامهای           

 .  باشد 

-  

-  

 آنها ارواح مردگان نیستند.    •

       4-1:12مکاشفۀ آن اژده های سرخ رنگ نشان دهنده چیست ؟  •

 

    ۴:۴دوم قرنتیان چه چیزی باعث کورشدن غیر ایمانداران می شود تا نور انجیل را نبینند ؟    •

 

 

     ۶و  یهودا    ۴:۲پطرس  وم عاقبت فرشتگانی که گناه کردند چه می شود ؟ د •
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 گناۀ ابلیس  ✓

  فرینشِ آدم و گناۀ ابلیس به هم ربط دارند؟بود؟  آیا آگناه شیطان چه  

 ) ترجمه قدیم بهتر است (: پنج خواسته شیطان که در این آیات آمده را بیان کنید :   14-12:14اشعیا 

1-                                                               2-           

3-                                                         4-   

5-      

 

به همه فرشتگان گفت که به آدم سجده کنید و شیطان هم که یکی   خداگویند: ادیان دیگر می 

 .سجده کردن خودداری کرداز فرشتگان خدا بود از 

 

      5-3:20خروج   نادرست بدهد؟   فرمان خداوند  چطور ممکن است که  •

  تعلیم ما متفاوت است  لیو

   ۳۱:۳ و    ۱۳:۳ یوحناجایگاه آنانی که در آسمانند از انسان باالتر است یا پایین تر؟   •

    کی از باال آمد؟   •

    20-15:1   کولسیان؟ کی باالتر از فرشتگان •

) حتما از   8-3:8 مزمورفرشتگان باالتر هستند یا انسان ؟ جایگاه فرشتگان و انسان کجاست ؟  •

   ترجمه قدیم مطالعه شود (  

   نیست؟ آیا انسان بطور کامل تحت هدایت خدا است ؟  زم ال دهندهآیا نجات  •

 وجود دارد.    9-5:2در عبرانیان     ۸تفسیر مزمور 
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      6-4:1عبرانیان عیسی مسیح و فرشتگان در چه جایگاهی قرار دارند ؟   •

 

    11-6:1عبرانیان عیسی مسیح و فرشتگان چه مقامی دارند ؟  •

 

 

            ها بودند و هنوز هم هستند چون آنها روحانی هستند. در ابتدا فرشتگان برتر از انسان 

 ولی در آینده ایمانداران برتر از فرشتگان خواهد شد و آنها را داوری خواهند کرد. 

 3-2:6اول قرنتیان  

 عُقوبت شیطان   ✓

       ۴۱:۲۵متّی چه عاقبتی در انتظار ابلیس و فرشتگان طرفدار اوست ؟ 

     10-7:20گیرد او به کجا افکنده خواهد شد؟  مکاشفه میت قرار می وکه شیطان مورد محکوقتی

 

 

کنند،  رسانند، به ما خدمت می ستایند، پیام او را به ما می نیک پیوسته خدا را می  فرشتگان "

                      "خواهند کرد.آورند، و در بازگشت مسیح شرکت داوری را بر دشمنان او به اجرا در می 

 ( ۲۳۵های مسیحیت، ) معرفی آموزه 
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 تمرین 

      15:4 شیطان با کالم خدا که در دل انسان کاشته می شود چه می کند ؟ مرقس  -1

 

     14:11برای فریب دادن خود را به چه شکلی در می آورد ؟ دوم قرنتیان  شیطان -2

 

     7:4چگونه می توان از دست شیطان رهایی پیدا کرد ؟ یعقوب   -3

 

 نامهای شیطان در آیات زیر را بنویسید :  -4

    :    2:2افسسیان                                                     :  4:3پیدایش 

   در یونانی :                                                         :  1:4متی 

    در عبری :                                                       :   24:12متی 

   :   10:12مکاشفه                                                   :   30:14یوحنا  

                                   :   15:6دوم قرنتیان                                                :   4:4دوم قرنتیان 

 

 

 ...  از این درس من یاد گرفتم که •
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 زندگی پیروزمندانۀ مسیحیان – پانزدهم درس

 ۲-۱:۱۲ نرومیا حفظی: هآی

 یعنی چه؟تقدیس شدن 

.  خدا راه پاک شدن و جدا شدن از  کند از قدرت گناه آزاد می  ما را  شدن  روشی روحانی است که تقدیس

گناه   درکه  باید بدانیمشما باید رابطه خود را نسبت به گناه بدانید یعنی ما   ه است.فراهم کردرا گناه 

 امروز با عیسی مسیح زندگی می کنیم.    وایم  مرده 

 

 شویم، این یعنی تقدیس شدن است. ما از قدرت گناه رها می 

 

   26-16:5غالطیان 

   (  ۱۶:۵القدس هستیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟  )اگر تحت فرمان روح  •

    (   ۱۷:۵چه چیزهای بر خالف هم دیگر هستند؟  )  •

    ( 21-19:5افتد؟ )اتفاقی می با انجام کارهای نفسانی چه  •

 

   ( 23-22:5کنند؟ ) آنها که متعلّق به مسیح هستند، چطور زندگی می  •

    ( 25-24:5آید، آنها چه هستند؟  )پیروزی از دو عمل به وجود می •
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    سپردن جان خود به خداوند  –به خداوند  شدنتسلیم 

 را در زیر مطالعه میکنیم :    25-23:9لوقا 

سپس به همه فرمود: »اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب  " 23

     خود را بردارد و با من بیاید.

خاطر من جان خود را فدا  هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد امّا هرکه به    24 

 کند آن را نگاه خواهد داشت. 

چه سودی دارد که تمام جهان را به دست بیاورد، امّا جان خود را از دست بدهد یا به آن   برای آدمی   25 

 "آسیب برساند؟

  یعنی جان خود را بدهد و برای مسیح زندگی کند. •

 تا قربانی زنده خدا باشیم.    –تقدیم کردن خود  

 2-1:12رومیان 

کنم بدنهای خود را به  های الهی، از شما درخواست می بنابراین ای برادران من، با توجّه به این رحمت " 1

عنوان قربانی زنده و مقّدس که پسندیدۀ خداست، به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین  

 است.

تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا  هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما    2 

 "را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است، بشناسید.

 در آیات باال یک ایماندار چه کارهایی را باید انجام دهد ؟  •

 .  کند  ــــــــــخود را به خداوند  -1

 .کند و افکار خود را تجدید کند  ــــــافکار خود را از افکار گناه آلود  -2

تغییر شکل دهد . یعنی مثل تغییر شکل دادن کرم به پروانه هویت خود را به شباهت عیسی تغییر   -3 

 .دهد 

 عیسی  شکل دادن کرم بهبشبا
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 به منظور زنده شدن    بمیریم ،تا    ، مصلوب کردن خود

    ۲۰:۲غالطیان 

، بلکه مسیح  ـــــــــ ــــــکند به طوری که دیگر آنکه زندگی می  امشده   ــــــــــمن با مسیح 

که اکنون دارم، فقط به وسیلۀ   ــــــــــــــکند و در خصوص این زندگانی  است که در من زندگی می 

 کنم. خاطر من داد، زندگی می ایمان به پسر خدا که مرا محبّت کرد و جان خود را به 

 

 پس نتیجه می گیریم که:  

باید بشنوند که عیسی برای آنها مرد.  اما ایمانداران باید بشنوند که آنها با عیسی مردند و   انبی ایمان •

 ت نو مشغول به زندگی هستند.  در حیا  واند با او قیام کرده 

     ۱۷:۵های روحانی تقدیس شدن چه است؟  دوم قرنتیان نتیجه عمل •

 

     در گذشته داشته آن را دیگر آنجام نمی دهند؟ که   را یچرا ایمانداران اعمال بد  •

 

القدس در درون  دهد که وقتی به مسیح ایمان آوردید روح عمل تعمید به مردم نشان می "

او با بخشش و فیض الهی زندگی قدیمی شما را دفن کرد و زندگی   –شما چه  کرده  است 

 ( ۳۷)کتاب راز،             "جدیدی در خانواده الهی به شما عطا نمود.

 

 مورد که ما را به سوی پیروزی راهنمایی می کند (  4برای رسیدن به پیروزی چیست ؟ ) وظیفه ما  

 اید.    اید یا شما در گناه مردهحساب کنید که نسبت به گناه مرده  -1

 القدس شما را هدایت کند.  اجازه بدهید که روح  -2

 کنیم.  کالم خدا غذای ما است تا قدرتمند شویم و در روح زندگی   -3

 کند که رشد و نمو کنیم.   شدن به ما کمک می  تقدیسیگران برای مشارکت با د -4

  25-24:10عبرانیان
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 هدایت روح القدس در زندگی

عیسی می گوید: "من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من می ماند و من در او، میوه  

ایمان داریم که تنها راه  (. ما 5: 15بسیار می آورد؛ زیرا جدا از من هیچ نمی توانید کرد )یوحنا 

برای زندگی سالم مسیحی با قدرت خدا در ما امکان پذیراست و با تمام سعی و تالش می کوشیم که  

  13: 2هر روز نسبت به روح خدا حساس باشیم و اراده او را جویا و در راستی پیش رویم )فیلیپیان 

   (.18: 5و افسسیان 

دس زندگی کنیم. پری روح القدس یعنی سپردن کامل خود به  ما ایمان داریم که باید در پری روح الق

هدایت روح قدوس خدا. ما ایمان داریم که روح القدس شخص خداست و کم یا زیاد ، پر و خالی  

نمیشود بلکه پری روح خدا میزان سرسپردگی ما ایمانداران است که هر چقدر نسبت به فرامین روح  

 از او هدایت شود یعنی در پری روح القدس زندگی میکنیم  حساس و فرمانبردار باشیم و زندگی ما 

 

 

بر  'یعنی  'مقدس'سازد. در اینجا، می  مقدستقدیس ادامه کار خدا در زندگی ایماندار است که او را عمال "

 ( ۴۸۶، های مسیحیتآموزه معرفی )      '"خورداری از شباهت واقعی با خدا.

 

  و کار  نجات  به مربوط امور زمینه در شده توصیه پیوسته ایماندار  به  اما است، خدا ازه تقدیس انحصارا مجتر"

 (     ۴۹۰های مسیحیت، آموزه  معرفی)        ".کند رشد

 تمرین 

     ۲۲:۲خدا کجا وجود دارد؟  افسسیان ، در حیات و زندگی ایمانداران  

     17-16:3نجام دهیم؟  اول قرنتیان امعبد خدا بدن ما است، و ما باید چه کاری 

      20-18:6اول قرنتیان  بدن ما معبد خدا است و ما باید چطور زندگی کنیم؟ 

     ۳۱:۱۰مقصود و هدف زندگی چیست؟  اول قرنتیان  
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  6رومیان  باب 

 معنی مرده و زنده شدن یعنی چه؟    •

    (   4-1:6رابطه ما با گناه چه جوری است؟  ) •

     ( 4-3:6تعمید یعنی چه؟  ) •

 ) جواب ؟ ( چه زمانی مفهوم تعمید را درک کردیم؟   •

 توانید ببینید:  را در آیات زیر می  مورددر نتیجه با مسیح یکی خواهیم بود، پنج   •

o   ۶آیه  :   

o   ۷آیه  :   

o   ۸آیه  :     

o ۱۰-۹یه  آ  :     

o   ۱۱آیه  :    

   (  14-12:6شود، چیست؟  )های که باعث پیروزی ما می عمل

     (۱۶:۶نتیجه بردگی گناه چیست؟  ) 

     (  16-15:6)  منظور اصلی این آیات چیست ؟ •

   (  19-17:6نجام شد، چه بوده است؟ )اهای روحانی که عمل •

      (  22-20:6خالصه این عمل روحانی چیست؟ ) •

      با این فصل چه ارتباطی دارد؟  ۲۳:۶رومیان   •
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 وسوسه و آزمایش –  شانزدهم درس

 13:10اول قرنتیان  حفظی: هآی

های آن دیگر نه برای ما جذاب  شود و وسوسه شدن به این معنا است که ریشۀ گناه در ما قطع می  پاک"

بستگی به تصمیم هر روزۀ ما دارد که چقدر  هستند و نه بر ما تسلطی دارند.  البته زندگی پاک روزانۀ ما 

)و خداوند مرا تعلیم داد، پس دانستم،    "مشتاق باشیم شبیه مسیح شویم و در این راه چقدر مطیع او گردیم.

۱۰۳ ) 

      کامل است؟ متن این  آیا •

   شود؟  ریشۀ گناه قطع می  طورچ •

 

 الت زیر پاسخ دهیم  بعد از اتمام این درس می توانیم به راحتی و اطمینان به سئوا ✓

 از شیطان به وجود آمد؟   ط آیا وسوسه فق •

 آیا وسوسه از ما به وجود آمد؟   •

 امتحان وسوسه است؟    سه امتحان است؟ آیاوسوآیا  •

 سه است؟  وآیا شریعت وس  •

    آیا خدا گناه را به وجود آورده است؟    •

   

   آیا با وسوسه فرق می کند ؟؟ زمایش چیست آامتحان و  ✓

     ۳-۲:۱  چیست ؟ یعقوبآزمایش   امتحان و آزمایش از جانب خدا است ولی سرچشمه وسوسه از خدا نیست. 

 وسوسه چیست ؟     

       از جانب طبیعت نفسانی و دنیا  کارهای بد یا همان بدی است که محرک انسان به است که  نینیروی درو

خدا جلوی     . آیدوسوسه از درون می  ( 13:1یعقوب .) اندازدخدا ما را به وسوسه نمی آید.   می 

دهد که بر قرار شود.  اما این از جانب خدا نیست بلکه از آنِ طبیعت  ، و اجازه می گیردوسوسه را نمی 

   نفسانی است. 
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 را مطالعه کنید   18-12:1یعقوب 

    ( ۱۴) آید؟  وسوسه از کجا می  •

می کند و مزد گناه   ـــــــــــشده و گناه را ــــــــــشهوت  رساند؟  چطور شهوت به مرگ می  •

 مرگ است 

   از جانب خدا به وجود آمد؟    ما بلکه نه به اختیار وسوسه  آیا •

      سه به وجود آورده است؟سو را با و انسان را  چسه از جانب خدا نیست پس سواگر و •

 را مطالعه کنید   17-15:2اول یوحنا 

     د؟ نبا وسوسه چه ارتباطی دار آیاتاین  •

 ( ۱۶)سه منبع وسوسه چیست؟   اتآی  ایندر  •

    

 ها  رهایی از وسوسه  ✓

 را مطالعه کنید  ۱:۴-۱۱  متّی

 عیسی چطور از آزمایشهای ابلیس رهای یافت؟   

   چه ارتباطی دارد؟    17-15:2حنا وبا اول ی  ۴متّی 

   شیطان از چه روش های وسوسه استفاده کرد؟   

  13-1:10اول قرنتیان 

     ( 5-1:10فتاد؟  )اچه اتفاق  زمان موسی  بیابان در •

 

     (۶:۱۰ما چه الزم است؟ )  رایب •
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   ( 10-7:10آیه چیست؟  )وسوسه در این   هارچ •

 ۱-      

 ۲-     

 ۳-     

 ۴-     

   گوید؟  چه می  ۱۲آیه   •

 دهد که:   نشان می   ۱۳آیه   •

 

 وسوسه معمولی است.   -1

   توانایی ضد وسوسه وجود دارد.  -2

   هر وسوسه راه فراری دارد.  -3

 باشیم.     وسوسهخدا همکار ماست تا مقابل  -4

   کند؟های خود عمل می کدام وعده  هخدا ب -5

 

 "کند.کند اما گناه ما را از کتاب مقدس دور میکتاب مقدس ما را از گناه دور می"

o  نیادرابطه ما با   

 هستند.                        و                       ،                   :    دشمنان ما

 شویم؟   چطور بر دشمنان پیروز می 

 دا، روح خدا و کلیسا.  خکالم   –کند  چیز به ما کمک می  هس 

o کالم خدا 

    کند؟ چطور کالم خدا ما را کمک می  
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o   روح خدا 

   9-8:32مزامیر         11-5:16یوحنا 

القّدس اطاعت نکنیم و یا کالم خدا را باز  کند.  اگر کلیسا را ترک کنیم یا از روح خدا ما را هدایت می  وح ر

 شویم.  نکنیم، هیج وقت پیروز نمی 

o   کلیسا 

کند،  ا تیز می همانطور که آهن، آهن ر" –  ۱۷:۲۷  مثالما تنها نیستیم چون مشارکت همدیگر را داریم.  ا

   "کند.دوست نیز شخصیّت دوست خود را اصالح می 

 

 دهد.   هیج وقت به راحتی پس نمی گیرد ولی چیز را به راحتی می ه هم نیاد •

 در دنیا زندگی کنیم ولی دنیا خدای ما نشود.   •

 

 دوری از دوستی دنیا یعنی نزدیک شدن به عیسی است.

 تمرین 

 یر پاسخ دهید  زرا مطالعه کنید و به سئواالت  20-10:6افسسیان 

   ( ۱۰:۶رابطه ما با خداوند چطور باید باشد؟  ) •

      (۱۱:۶ما در هر مورد چه باید بپوشیم؟  ) •

     (۱۲:۶است؟  )گونه جنگ ما چ •

   (  ۱۳:۶بپوشیم؟  ) زره چرا  •

   دهد؟  یعنی چه؟ چه نشان می ۱۷-۱۴در آیات   •

   

  (  20-18:6)  همه آنها را چطور بپوشیم؟  •

 را مطالعه کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید   39-1:8رومیان  

     ۱:۸د؟   ندار  ی، چه برکت هستند کسانی که در اتّحاد با مسیح   •
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   اتّحاد با مسیح عیسی یعنی چه؟   •

   (  ۲:۸؟  )مما از چه آزاد شدی •

    ( 4-3:8چطور است؟  )رابطه ما با گناه  •

   (  ۵:۸) های روحانی باشیم؟یزچتوانیم فقط در فکر  چطور می  •

 توضیح دهید:را ا با این چیزها نسبت م 11-9:8در رومیان  •

   :   طبیعت نفسانی  -۱ 

   :  بدن ما -۲ 

   :   روح خدا -۳ 

    دهید:    روش تقدیس شدن را توضیح 17-12:8رومیان با توجه به  •

 

 

   ؟  سازدبدن ما را آزاد می خداوند چطور   25-18:8 رومیان  آیات در  •

       26:8یان دهد؟ روم نجام می ا را کند و چطور آن عمل ما را یاری می  ، چه کسیضعف  ندر زما •

   

     ۲۹:۸رومیان   هدف خداوند از زندگی ایمانداران چیست؟    •

     ۳۴،۲۶:۸هستند؟  رومیان   چه کسانی داریم، آنها  کننده  دو شفاعت •

     39-31:8رومیان ؟ چرا؟  می شویمح جدا آیا ما از محبت مسی •

 

 

 ...  از این درس من یاد گرفتم که •
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 کلیسا  – هفدهم درس

 20:18متی  حفظی: هآی

  کلیسا چیست؟  ✓

  اند. کلیسا یعنی آنها که فرا خوانده شده  

هم در جماعتِ مقدسینِ او هستیم.  ما با عیسی مسیح  عیسی مسیح ما را فرا خوانده است و ما با 

   "کند. به گروهی از ایمانداران در محلی خاص اشاره می"رویم و عضوِ بدن او هستیم.  راه می

 (۵۰۸های مسیحیت، )معرفی آموزه 

• ἐκκλησία  (  اِکلِسیا از زبان یونانی   )است که   این میالدی 1 در قَرنِ ایران  قدیمی ترین کلیسا در

 .   است غربی آذربایجان اُستان –تبریز   در.  ساخته شد  Karakilisa به نام 

 کلیسای عمومی جهان و کلیسای محلی  دو نوع کلیسا وجود دارد .  •

 چسیت ؟ دف کلیسا ه ✓

، بنا،  میان وظایف اصلی خود، یعنی بشارت 1تعادلی  روحانی،  سالمت حفظ منظور به باید کلیسا"

 (  ۵۲۱های مسیحیت،  )معرفی آموزه                             "پرستش و خدمات اجتماعی برقرار سازد. 

 چهار هدف کلیسا  ✓

 . است مسیح عیسی بدن یسا  لک

چیز باید در کلیسا   ۴.  این بشارت دادنو  مشارکت،   تعلیم کالم ،   پرستشعمل در کلیسا وجود دارد:   چهار

 یکسان و برابر باشد.   

 47-40:2کارهای رسوالن 

 .   ندارد ثیرکلیسا بدون دعا تا    24-23:4شویم تا خدا را بپرستیم. یوحنا ما با هم جمع می :  پرستش -1

 

 
 با هم برابر شدن.  1
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 )دهقانی تفتی(    "تواند بکند و آن پرستش است. در برابر متعال بودن خدا آدمی فقط یک کار می"

کنند  طرز درست خدا را پرستش نمی ه به نحو شایسته و ب  هشاید بزرگترین اشتباه اهل مذهب  این باشد ک "

 ظواهر.  )دهقانی تفتی(  ه غیر از یک مشت حرف و پرداختن به بیند بو لذا دنیا از مذهب چیزی نمی

سرزنش   یقت، حق  یم تعل  یتمام کتاب مقّدس از الهام خداست و برا " 16:3دوم تیموتائوس  : تعلیم  -۲

 " است ید مطلق مف یکی و پرورش ما در ن  یبخطا، اصالح معا

 شویم تا ایمان یکدیگر را تقویت کنیم.   می  جمع هم  با ما:   مشارکت -۳

 .  کنیم مُنتشر  را  مسیح عیسی مژدۀ  باید  :  بشارت -۴

 

 

 

 در کلیسا است  مسئولیت همه ایمانداران  خدمت کردن ✓

القدس و از غذای روحانی کتاب مقدس  ما متعلق به خدا هستیم و فرزندان او هستیم.   او با قدرت روح  •

 دهد تا ما بتوانیم خدمت کنیم.   قوت می ما را 

 

 ناسب برای عطایای روحانی را استفاده کنید.   راه م 8-3:12رومیان 

    داریم.  در کلیسا مُختلف هایخدمت  مسئولیتها و ما -۱

 "طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، همان " ۴:۱۲رومیان    
  

بسیاریم، در اتّحاد با مسیح، ما نیز اگرچه "   ۵:۱۲. رومیان   ما با نیّت مُتَِحدانه رفتار می کنیم -۲

 "دهیم و فرداًفرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. همة ما یک بدن را تشکیل می
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   ۶:۱۲ رومیان . عطاهای ما طبق فیض خدا داده شده است -۳

 

      ۶:۱۲ رومیان  . باید از روی عطایای خود خدمت کنیم -۴

 ت ایماندارن دیگر باشد.  یای روح این است که برای تقویمقصود اساسی عطا   

 .  ما نیز به یکدیگر نیازمَندیم.بدن به تمامی اعضای خود محتاج است.  همه ما مهم هستیم -  ۵

 

 نه برای تقویت کردن خود.   است، دیگران هدایت  و تقویت برای  – القدسعطایای روح 

 

 هفته هر  وظیفه ایمانداران در 

   25-24:10.   عبرانیان مُرَتِب داشته باشنددر جالسات پرستشی و تعلیمی حضور  -1

 

 فقط به وسیلۀ مالقات و داشتن مشارکت است که قادر به تشویق و تقویت یکدیگر خواهیم بود.    •

 . در کلیسا باشند باید دنبال رشد کردن  ایمانداران  -۲

 ای نداریم.   حاضر نیستیم هیچ فایده  کنیم.  اگر در کلیساما در میان رابطه ها رشد می  •

 .  ند داشته باشرکت امش ایمانداران باید با یکدیگر -۳
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 دهیم؟   آیا ما به اجبار هدیه می  15-6:9یان  تدوم قرن   دادن هدیه  -۴

 چیست؟      ۶آیه  منظور  •

 بدهیم؟   چطور باید هدیه  ۷آیه  در  •

 (    8-7:9گونه است؟ ) چ فتنربرکت گ  •

     15-10:9ها ی دیگر چیست؟ دوم  قرنتیان برکت •

 ، آنها چه شهادتی برای دیگران بود؟      1:8-7  در دوم قرنتیان

 

 صد در صد آن چه که ما داریم متعلق به خداوند است. 

 

 

 هدایا

ده یک زمین، خواه از بذر زمین و خواه از میوه درخت، از آن خداوند است و برای خداوند،  

یک و هدایا می دهیم و این  \(. و برای حمایت از بدن مسیح، به کلیسا ده30: 27مقدس؛ )الویان 

فرمان خدا است و این مطلب را درک می کنیم که هر آنچه داریم هدیه ای از جانب خدا می باشد.  

برای همین آنچه را که باعث حمایت ما از مسیحیانی که خدمت می کنند و کسانی که نیاز    پس

  د،یدرو  خواهد  هم  اندک  بکارد،  اندک که هر که  د یباش   داشته اد یبه "  همچنین،دارند، انجام میدهیم. 

  قصد  دل در که  بدهد   قدر همان  کس هر.  داشت  خواهد  بر  هم فراوان  بکارد،  فراوان که  هر  و

-۷)دوم قرنتیان   ."دارد ی م دوست  را  شادمان ۀبخشند   خدا رایز  اجبار، و   اکراه با  نه  است، کرده

۶:۹ )   

 

 

 دهد؟ نشان می چیز را چه  13-11:4افسسیان کتاب .   خدمت کردن است کهانت هر ایماندار  -۵

، صرفنظر  است گوید که هر ایماندار برای ’خدمتِ تمام وقتِ مسیحی‘ خوانده شده مقدس می کتاب

’هر ایماندار  گیرد. ما مسیحیان با توجه به این حقیقت که از اینکه برای خویش چه استعدادهائی در نظر می 

باید همواره آماده خدمت و در حال خدمت برای ملکوت خدا باشیم. ما برای بر قرار کردن   یک خادم است‘ 

 ارتباط با خدا نیازمند کاهن نیستیم.
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 چیست؟    ۱۲آیه  منظور  •

 این معنی است که: به 

 هستیم.    نهااست.  یعنی ما واسطه خدا و انسا هر ایماندار کاهن •

 زنده است.    اودهد که خدا در کند.  این را نشان می هر ایمانداری که  خدمت می  •

    ۱۱:۱۲رومیان   تمرکز اصلی خدمت باشد هر ایماندار یک خادم است.    •

 تواند برای دیگران دعا کند.   هر ایماندار می  •

 .هر ایماندار وظیفه کهانت دارد •

 

 کهانت هر ایماندار 

و از ما پادشاهی ساخته و کاهنانی که خدمتگذار خدا و پدرش باشند، بر او جالل و قدرت باد تا  

(. اما شما ملتی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاه اند؛ شما امتی مقدس و  6:  1ابد )مکاشفه 

قومی متعلق به خدایید، تا فضایل او را اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود  

(. زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک  9: 2فراخوانده است )اول پطرس 

(. کتاب مقدس  5: 2واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است )اول تیموتائوس 

اد زیادی از مسیحیان را می خواند که او را تمام وقت خدمت کنند، بدون در نظر گرفتن  تعد 

مهارت آن ها؛ همچنین بسیاری از ایمانداران حقیقی در خدمت، با تشویق و کمک به اعضای  

کلیسا، آن ها را در مسیر پیداکردن جایگاه خود برای خدمت، پیش میبرند. تمامی ایمانداران می  

طریق دعا و مطالعه کالم خدا به اراده خدا دسترسی داشته باشند و برای این کار، نیاز  توانند از 

 به کاهن نمی باشد، بلکه ما خود کاهنان می باشیم. 

 لیسانظم و ترتیب در ک

 16-1:3اول تیموتاؤس 

   ی کلیسا دو مقام وجود دارد، آنها چه هستند؟    اعض در بین ابرای نظم کلیسا،  •

    13-1:3سا و خادم چیست؟  فرق سرپرست کلی •

   ( ۱۵:۳رفتار  کلیسا چطور است؟  )  •

 (  ۱۶:۳آنها چه بود؟  )  اعتقادنامه •

 شماسان و شبانان.  در جماعت ایمانداران هستند.   

 بیند؟   ب چیزی را باید  دنیا چه 
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 "کلیسای کامل و بی نقص هیچگاه وجود نداشته است  "

 

 اعمالی برای نظم درکلیسا –  7-1:6کارهای رسوالن 

   ه بود؟ چ  کلمش ۱:۶تبق کتاب اعمال رسوالن آیه 

   (   4-2:6شبانان چه بود؟  ) کلمش

   هاد آنها چه بود؟   پیشن

   انتخاب کردند؟    را  خادمان چه کسانی 

   و خادمان چه بود؟    نفرق بین رسوال

 

 کلیسای محلی

(. عیسی مسیح رهبر و سر کلیسای ماست، نه  18: 1او بدن یعنی کلیسا را سر می باشد.)کولسیان 

هیچ شخص، گروه یا سازمان مذهبی. گرچه همراهی و همکاری با سایر گروه های مسیحی از دید ما  

کلیسای محلی بایستی به صورت خودگردان بوده و  کاری ارزشمند است، اما ما اعتقاد داریم که هر 

 مستقل از هر فرقه ای کنترل شود. 

 

 

 چگونه می توان به حقیقی بودن یک کلیسا پی برد ؟ ✓

       9-6:1غالطیان   چگونه می توان حقیقی یا دورغی بودن یک کلیسا تشخیص داد؟ -۱

   رجمه قدیم (  ) ت   ۲۷:۱کلیسا باید محافظ انجیل عیسی مسیح باشد.  فیلیپیان   •

 

     ۱۵:۲.  دوم تیموتاؤس بکار بردباید کالم خدا را درست  •

آیا نظم و   بالغ است یا نابالغ؟  آیا کلیسای ما اعتقادنامه دارد؟  9-1:3آیا کلیسای ما تبق اول قرنتیان  -۲

 یا نه؟    دارد ترتیب  
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آیا چهار مقصود کلیسا برابر   29-28:1آیا جای رشد کردن است؟ کولسیان   آیا کلیسا سالم است یا نه؟ -۳

     است یا نه؟  

 . باشد   مسیح   عیسی بایدکلیسا اصلی یت واول ، دن نباید اعضای کلیسا باشیت کلیسا  واول

 

 ...  از این درس من یاد گرفتم که •
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 :عشاء ربانی یا شام خداوند درس هجدهم  

 32-31:11اول قرنتیان  آیه حفظی :

، میهمانی است که خداوندمان عیسی مسیح برای ما به یادگار گذاشته است که   عشاء ربانی یا شام خداوند 

در آن نان و شراب یا عصاره انگور میخوریم و می نوشیم به یاد شام آخر عیسی مسیح با شاگردانش قبل از  

 با یکدیگر خوردند و نوشیدند .که مصلوب شدنش  

      ( 30-26:26شام آخر خداوند چگونه برگزار شد؟ ) متی 

   (   17:26در زمان عیسی شام آخر در چه روزی انجام شد؟ ) متی  

   (   12) خروج ؟ آن عید، کدامیک از اعیاد یهودیان بود  17 آیهبا توجه 

    ( 26:26برای نشان دادن چیست؟ ) متی عشاء ربانی یا شام خداوند پاره کردن نان در مراسم 

   (   29-27:26شراب در شام خداوند چه معنی دارد؟ ) متی 

 

    ( چیست ؟ 30:26منظور آیه ) متی 
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  ۳۴-۱۷:۱۱  اول قرنتیان

 منظور از عشاء ربانی یا شام خداوند چیست ؟ •

     مشکل آیمانداران چه بود؟   19تا  17تبق کتاب اول قرنتیان آیات   •

 

   گوید این را به یاد من بخورید ؟  چرا عیسی می 25و   24در آیه های  •

 

     ( 26تا چه زمانی باید این مراسم انجام شود ؟ ) آیه  •

 

     (  داده شده است ؟ 28( و چه دستوری در ) آیه  29و27چه اخطاری در ) آیه  •

 

 ( ۲۷:۱۱-۳۲داشته باشیم؟ )  گی برای عشاء ربانی آماد باید ما  چطور •

   (    30چه اتفاقی برای کسی که ندانسته و ناشایست شام خداوند را بردارد ، خواهد افتاد ؟ ) آیه  •

 

   ( چیست ؟  32و  31مفهوم ) آیات  •

     ؟( چیست  33مفهوم ) آیه  •

     ؟( چیست  34مفهوم ) آیه  •

 

 

 تمرین 

   ( می گیریم ؟   16:10چه نتیجه ای از آیه ) اول قرنتیان  •

 

    منظور اصلی از شام خداوند یا عشاء ربانی چیست ؟   •

 



67 
 

   (   7:20شاگردان عیسی چه روزی برای شام خداوند جمع شدند ؟ ) اعمال رسوالن  •

 

   (   42:2) اعمال رسوالن  را نام ببرید ؟انجام می شد در کلیسای اولیه که مهم   کارچهار  •

 

 

   از این درس چه چیزی آموختید و آیا در زندگی خود به آن عمل می کنید ؟
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  و بشارت شهادت ایمان –درس نوزدهم 

 16-15:3آیه حفظی : اول پطرس 

 

     شاهد کیست ؟ 

     در یک دادگاه شاهد به چه چیزی شهادت می دهد ؟ 

   ؟ ن ما وجود دارد دآیا دستوری از سوی عیسی برای شهادت دا 

   

بزرگترین ماموریت ما این است که محبت و بخشش خدا را که   8:1در نتیجه آیه اعمال رسوالن 

 دیگران در میان گذاریم بطور رایگان بوسیله خون عیسی مسیح به ما بخشیده شده است را با 

 را قرائت نمایید : (  18-13:3اول پطرس )  آیات

   (    14به چه کسانی خوشا به حال گفته شده ؟ ) آیه  •

     (  14نباید نگران چه چیزهایی بود ؟ ) آیه  •

   (   15چه چیزی همیشه باید در دل ما باشد ؟ ) آیه  •

     (  16باید شرمنده شوند ؟ ) آیه کسانی که به ما بی احترامی می کنند از چه چیزی  •

   چیست ؟   18و   17منظور آیات  •

 ( به سئواالت زیر پاسخ دهید :  26با مراجعه به آیات ) اعمال رسوالن باب 

   (   11-1:26کارهای رسوالن  ) کرد؟  میقبال چطور زندگی   •
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   (   18-12:26کارهای رسوالن  ) چطور ایمان آورد؟  •

   عیسی برای شما کیست و چه جایگاهی در زندگی شما دارد؟  در حال حاضر  •

   (  29-19:26کارهای رسوالن   )چطور زندگی شما  تغییر کرد؟  •

 

 شهادت زندگی خود را بنویسید: 

 چطور زندگی شما  تغییر کرد؟   ؟ید چطور ایمان آورد  ؟ید کرد میقبال چطور زندگی  
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 ** بشارت** 

بسیاری از مسیحیان با ایمان در تالش خود برای معرفی عیسی مسیح به دیگران     چیست؟بشارت دادن 

صرفا به دلیل اینکه راه درست این کار را نمی دانند بطور غم انگیزی شکست می خورند . دانستن روش  

 درستِ شهادت ایمان خود با دیگران اغلب ، بشارتهای بی تاثیر را به شهادتهای موثر تبدیل می کند  

 از اینکه در مورد مسیح با دیگران صحبت کنید باید بدانید :قبل 

 آیا خود شما واقعا مسیحی هستید ؟ -1

 خدمت و قدرت روح القدس را در زندگی خود درک کرده اید ؟ -2

 آیا عصاره و چکیده پیام انجیل را بصورت واضح و کامل در دل خود دارید ؟  -3

 بشارت دادن به کمک روح القدس   ✓

   خصی که می خواهد بشارت دهد چیست ؟کار روح القدس در ش 

    27-26:15یوحنا  •

   

      (31:4اعمال رسوالن )هم   8:1اعمال رسوالن  •

   :  10:6اعمال رسوالن  •

 

 

 را قرائت کنید :  40-26:8آیات اعمال رسوالن 

   (  27فیلیپس به چه کسی بشارت داد ؟ ) آیه  -1

   (   29چه کسی به فیلیپس گفت که برود و با ارابه همراه شود ؟ ) آیه  -2

   آیا روح القدس امروزه هم همینکار را می کند ؟   -3

   (  30فیلیپس سخن خود را چگونه آغاز کرد ؟ ) آیه  -4

       ؟ چه قسمتی از عهد عتیق را می خواند و آن قسمت درباره چه کسی بود  -5

 دادن را بنویسید :  چهار رفتار مهم فیلیپس در بشارت -6
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   "برو"  – ۲۶آیه   -۱

   ۲۹آیه  -۲

    ۳۱ایه  -۳

 –  ۳۵آیه  -۴

 

 سه راه برای بشارت دادن وجود دارد 

 ایمانداران می تواند شهادت خوبی باشد که آنها در محبت مسیح زندگی میکنند  ـــــــــــــ -1

   کردن و بازگو کردن شهادت زندگی خود و اینکه چگونه عیسی زندگی ما را عوض کرده است ــــــــــ -2

 رت کلیسا  اکردن کتاب انجیل و ک ـــــــــــــ -3

 

 

 

 ـ  بشارت راه  تمرین:

 محبت خدا  –  ۱۶:۳ یوحنا  -۱

 گناه   –  ۲۳:۶و    ۲۳:۳ رومیان  -۲

 ؟ ایمان آوردچطور  ۱۰-۹:۱۰ رومیان  -۳

 هستیم. فرزندان خدا – ۱۲:۱یوحنا    -بعد از ایمان آوردن  -۴

   

 دیگران همسیح ببشارت 

بلکه در دل خویش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هرکس دلیل امیدی را  

(. این مسئولیت تمامی مسیحیانی می  15: 3شماست بپرسد، او را پاسخ گویید )اول پطرس که در 

باشد که درباره خبر خوش  خدا باید با دیگران در ارتباط باشند و آن را اعالم کنند و همینطور ما  

 مسیح را با دیگران به اشتراک می گذاریم و دوستانمان را به کلیسا دعوت می کنیم. 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعمید گرفتن – بیستم  درس

 4:6رومیان  آیه حفظی :

 تعمید چیست؟  

است. وقتی آهنگر یک تکه آهن را با آتش ذوب میکند و آنرا در   "غوطه ور شدن"در یونانی تعمید به معنی 

قالب می ریزد  آنرا در آب غوطه و می کند تا آهن سرد شود.  در آب آهن شکل جدید را به خود میگیرد و  

 در آمده است .     دیگر شکل قبلی خود نیست ، در اصطالح آن آهن تعمید یافته و به شکل جدید 

 د.   نروش یهودیان بود تا کسی را که به دین یهود در آمده باشد و به دیگران معرفی کن  نای

 را مطالعه فرمایید :   ۱۱:۳-۱۷ متّی ✓

      (  11داد؟ ) آیه تعمید می برای چه یحیی  •

     ( ۱۵)آیه  برای چه عیسی تعمید گرفت؟  •
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       21-16:28متّی هدف اصلی این آیات چیست ؟  ✓

 دهیم.   تعمید میطبق دستور عیسی ما ایمانداران را  -

 ، تا همه توبه کردن شخص ایماندار را ببینند .  نجام می دهیما را  ما غسل تعمید  -

 تعمید روح   ✓

 ( را مطالعه فرمایید :  13-12:12اول قرنتیان  ) آیات

ایم و  یونانی، خواه غالم و خواه آزاد در یک روح در بدن تعمید یافته "پس همۀ ما خواه یهود، خواه 

 ویرایش جدید(   –)مژده  ”.ایمهمه از یک روح نوشیده 

        چطور همه ایمانداران برابر هستند؟   -

     تعمید روح به چه معنی است ؟ -

 همه ایمانداران برابر هستند؟    طورچ -

 

 

    تعمید روح چیست ؟  نشانه ✓

 مطالعه فرمایید :  ( را 6-1:6آیات ) رومیان  ✓

 تعمید آب یعنی روش روحانی که در دلِ ما انجام شده، و ما آن را در ظاهر نشان می دهیم.  -

   ایم؟   مرده   ه چیزما نسبت به چ -

 ایم؟  در کدام زمان در گناه مرده  -

    

   (    ۳:۶)   اتحاد با مسیح یعنی چه؟  -

 

   ( ۶:۶در چه حالت است؟  )  گناه نفس   -

 

 ؟   است چه روشی نشانه  تعمید   ❖

        

 چه معنی دارد ؟  ما با عیسی مسیح مردیم و با او دفن شدیم و با او قیام کردیم.  ❖

 

   آب در تعمید نشانه چیست ؟  ❖
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القدس در درون شما  دهد که وقتی به مسیح ایمان آوردید روح عمل تعمید به مردم نشان می "

او با بخشش و فیض الهی زندگی قدیمی شما را دفن کرد و زندگی   –ه کار کرده است چ

 ( ۳۷)راز،   "جدیدی در خانواده  الهی به شما عطا نمود.

     

 روش تعمید گرفتن

     مطالعه بفرمایید :  ( را  39-26:8آیات ) کارهای رسوالن 

   ؟  کند  صحبت می روشی چه ا درباره تعمید ب ۳۹-۳۸آیه  در  -

 

 

 

 

 ؟  شود   به چه صورت انجام میا در کلیسای م مراسم تعمید 

 .شما را معرفی می کند  کلیسا انایمانداریکی از  .1

 که چطور به خداوند ایمان آوردید.   دهید  شما شهادت می .2

 کنید و با جماعت می خوانید. سرودی را که دوست دارید انتخاب می  .3

 . یممی ده هدیهیک آیه  ما به شما .4

 یم.کنبرای شما دعا می  .5

 

 دست لباس زیر الزم است.  گرفتن یک برای تعمید دهد ولی لباس تعمید به شما می کلیسا •

 و بعد با هم جشن می گیریم  •

 های خود را تحویل دهید.  قبل از روز تعمید عکس  •
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 تعمید در آب 

و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او زنده  

(. و همینطور ما با غوطه ور شدن در آب تعمید  می یابیم، همانطور که مسیح  12: 2شدید )کولسیان 

 و کالم خدا به ما می گوید. تعمید گرفت  

 

ای برای ایجاد رابطه  پذیرش افراد به عضویت کلیسا است و شام خداواند وسیله ایی برای  غسل تعمید وسلیه

 سیح یا همان کلیسا.  مو ایجاد جایگاه خوب در بدن عیسی   خوب اعضای کلیسا با یکدیگر

 

 """   فیض و برکت خداوند با شما باشد   """ 

 

 

 

 

 

 های حفظی آیه 

"تمام کتاب مقّدس از الهام خداست و برای تعلیم    – ۱۷-۱۶:۳: دوم تیموتاؤس    کتاب مقّدس

حقیقت، سرزنش خطا، اصالح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. تا مرد خدا برای  

 هر کار نیکو کاماًل آماده و مجّهز باشد."   )مژده( 

خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصالح و تربیت در پارسایی سودمند  "تمامی کتب مقّدس الهام 

 نو( ترجمه هزاره )  کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد." تا مرد خدا به    17است، 

"پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد     - ۲۷:۱پیدایش    - آفرینش انسان

      )"   )مژدهآفرید.

به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید."    پس خدا انسان را 

 نو( )ترجمه هزاره 

 )مژده( اند و از جالل خدا محرومند.""همه گناه کرده  – ۲۳:۶و  ۲۳:۳رومیان  -گناه
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 نو( )هزاره " آیند.اند و از جالل خدا کوتاه می زیرا همه گناه کرده  "

هد موت است، اّما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد  د "زیرا مزدی که گناه می 

 )مژده(  بخشد."هستند، حیات جاودان می 

 " "زیرا مزد گناه مرگ است، اّما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیْح عیساست.

 نو( )هزاره

 

توانیم به او اعتماد کنیم؛  "اّما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می   – ۹:۱اول یوحنا   - توبه

آمرزد و ما را از همة خطاهایمان پاک  کند. او گناهان ما را می زیرا او به حق عمل می 

 سازد." )مژده( می

هر   آمرزد و از"ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می

 نو( سازد." )هزارهنادرستی پاکمان می 

"ایمان، اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و      1   -  ۲-۱:۱۱عبرانیان  – ایمان

 بینیم. اعتقادی است به چیزهایی که نمی 

 )مژده( از راه ایمان بود که مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند."    2

 بینیم.  بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی   "ایمان، ضامن چیزهایی است که

 ( نونیکویی شهادت داده شد." )هزاره سبب ایمان بود که دربارۀ پیشینیان به به     2 

 

قدر محبّت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هرکه به او  "زیرا خدا جهانیان را آن  -۱۶:۳یوحنا  

 )مژده( اودان شود." ایمان بیاورد هالک نگردد، بلکه صاحب حیات ج

که به او ایمان آَوَرد هالک   »زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر 

 نو( )هزاره " نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. 

 

"زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده   –  ۲۰:۳رومیان    - شریعت 

 )مژده(    ن است که انسان گناه را بشناسد."شود. کار شریعت ای نمی 

شود، بلکه  جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی  "زیرا هیچ بشری با به 

 نو( )هزاره "  شناساند. شریعْت تنها گناه را به ما می
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"زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که     ۱۰-۹:۱۰از فیض نه کار ثواب.  رومیان  - نجات

عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات  

گردد و با لبهای خود به  آورد و نیک محسوب می زیرا انسان با قلب ایمان می   10خواهی یافت.

 )مژده( یابد." کند و نجات می ایمانش اعتراف می 

ه زبان خود اعتراف کنی »عیسی خداوند است« و در دل خود ایمان داشته باشی که  "که اگر ب 

زیرا در دل است که شخص ایمان     10خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.  

 نو( )هزاره "  یابد.کند و نجات می شود، و با زبان است که اعتراف می آورد و پارسا شمرده می می

 

و این زمان هم اکنون شروع    -آید "اّما زمانی می    23   - ۲۴-۲۳:۴؟  یوحنا خدای پدر کیست

که پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب   -شده است 

پرستد باید با روح و راستی  خدا روح است و هرکه او را می    24باشد.   گونه پرستندگان می این 

 )مژده(  عبادت نماید.« 

رسیده است، که پرستندگان  راستین، پدر را در روح و راستی  اکنون فرا رسد، و هم "اّما زمانی می 

خدا روح است و     24پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. 

 ( نو )هزاره پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.« 

   ۱۴:۱و    ۳-۱:۱نا یوح  -   عیسی نجات دهنده است 

"در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به  

 )مژده(وسیلة او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد."  

 همان در آغاز با خدا بود.    2  "در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و کالم، خدا بود؛

"  آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.  واسطۀ او پدید آمد، و از هرهمه چیز به     3 

 نو( )هزاره

"کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جاللش را دیدیم شکوه و جاللی   – ۱۴آیه  

 )مژده( شایستة فرزند یگانة پدر و پر از فیض و راستی."

ی شد و در میان ما مسکن گزید. و ما بر جالل او نگریستیم، جاللی درخور  "و کالم، انسان خاک

 نو( آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی." )هزاره 

دانید بدن شما معبد  "آیا نمی   -   ۲۰-۱۹:۶اول قرنتیان   -   روح القدس پشتیبان ما است

ساکن است؟ عالوه براین شما دیگر صاحب   القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شماروح 

اید. پس بدنهای خود را برای جالل خدا بکار  زیرا با قیمت گزافی خریده شده    20بدن خود نیستید 

 )مژده( ببرید." 
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اید، و دیگر از  القدس است که در شماست و آن را از خدا یافتهدانید که بدن شما معبد روح "آیا نمی 

اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید."  ه بهایی گران خریده شدهب    20آن  خود نیستید؟ 

 نو( )هزاره

 

"اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.«    – ۱۴:۱۴یوحنا   -  دعا چطور است؟

 )مژده(

 نو( )هزاره " "اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجام خواهم داد. 

"سحرگاه روز بعد، عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج     - :۱۳۵مرقس    - عبادت روزانه

 )مژده(  شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد." 

"بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست و خانه را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و  

 ( نو)هزاره " در آنجا به دعا مشغول شد. 

"زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه   – ۳۹-۳۸:۸رومیان  – امنیات نجات

و      39نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی

تواند ما را از محبتّی که خدا در  چیز در تمام آفرینش نمی نه بلندی و نه پستی و خالصه هیچ 

 )مژده(عیسی مسیح آشکار نموده، جدا سازد." خداوند ما 

زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه  

و نه بلندی و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت،     39چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، 

 نو( ما مسیْح عیسی است، جدا سازد. )هزاره  قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند 

 

"پس فرشتگان چه هستند؟ همة آنها روحهای هستند که   – ۱۴:۱عبرانیان    - ابلیس و فرشتگان

 )مژده( شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند." کنند و فرستاده می خدا را خدمت می 

ه وارثان آیندۀ نجات فرستاده  "مگر آنها جملگی روحهایی خدمتگزار نیستند که برای خدمت ب

 نو( )هزاره " شوند؟می

 

"بنابراین ای برادران من، با توّجه    – ۲-۱:۱۲رومیان   –زندگی پیروزمندانۀ مسیحیان  -  تقدیس

کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقّدس  های الهی، از شما درخواست می به این رحمت 

  ینهم شکل ا کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. که پسندیدة خداست، به او تقدیم 

ارادة خدا را   ید تا بتوان   یابد شکل  ییرافکار، وجود شما تغ  ید تجد   یلة بلکه به وس ید جهان نشو

 )مژده(  ". ید و کامل است، بشناس یده و پسند   ید و آنچه را که مف   ید بده  یص تشخ

کنم که بدنهای خود را همچون  "پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می 

و     2قربانی زنده و مقّدس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. 
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دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص  

   نو( )هزاره " خدا خواهید بود؛ خواست نیکو، پسندیده و کامل او.خواست 

 

هایی است که برای تمام  "وسوسه   - ۱۳:۱۰اول قرنتیان   –و دوری از دنیا دوستی  وسوسه 

گذارد شما بیش از توانایی خود  کند و نمی های خود وفا می آید، اّما خدا به وعده مردم پیش می 

کند تا بتوانید در  ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می وسوسه وسوسه شوید. خدا همراه با هر 

 )مژده(مقابل آن پایداری کنید." 

دهد بیش از  آید که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی"هیچ آزمایشی بر شما نمی 

تحملش را   سازد تا تاب توان خود آزموده شوید، بلکه به وقت  آزمایش، راه گریزی نیز فراهم می 

 نو( )هزاره " داشته باشید. 

 

"زیرا هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان    – ۲۰:۱۸متّی  – کلیسا

 )مژده( آنان هستم.« 

 نو( )هزاره  "زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم.« 

 

آزمودیم محکوم  "اّما اگر اول خود را می    - ۳۲-۳۱:۱۱اول قرنتیان   – شام خداوند

 )مژده( کند تا با جهان محکوم نگردیم." ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می     32شدیم.نمی 

پس آنگاه که خداوند بر ما حکم     32شد.  کردیم، بر ما حکم نمی "اّما اگر بر خود حکم می 

 نو( )هزاره" ا با دنیا محکوم نگردیم.شویم ت کند، تأدیب می می

 

"اّما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند     -   ۱۶-۱۵:۳اول پطرس   - شهادت دادن

 پرسد، همیشه آمادة جواب باشید، خود بدانید و اگر کسی علّت امید شما را می 

ی اگر به شما توهین شود،  البتّه با مالیمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتّ    16

 )مژده( گویند، از گفتة خود شرمنده گردند." کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می 

کس دلیل   "بلکه در دل خویش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر

با احترام. وجدانتان را  نرمی و اّما به    16امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، 

گویند، از گفتار خویش شرمسار  پاک نگاه دارید تا کسانی که رفتار نیک شما را در مسیح بد می 

 نو(  شوند." )هزاره 
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"پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا   – ۴:۶رومیان    –تعمید 

ز مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی  طوری که مسیح به وسیلة قدرت پرشکوه پدر، پس اهمان 

 )مژده( ای به سر بریم." تازه 

وسیلۀ جالل پدر، از  گونه که مسیح به "پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان 

 نو( )هزاره " مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. 

 

 


