
۱ 

   در ملکوت خداي کالس زندگي درسةمبرنا

  

  

  ي واقعةب  تو‐ ۱ ةتهف

    نجات‐۲ ةتهف

  حي مسيسي عي و خداونديي  خدا‐ ۳ ةتهف

   روحيغذا:    کالم ‐ ۴ ةتهف

  ق رابطه با خدايطر:    دعا‐ ۵ ةتهف

  د روح القدسي  تعم‐ ۶ ةفته

   روح القدسي  پر‐ ۷ ةتهف

   بر گناهانيروزي  پ‐ ۸ ةتهف

  ساي  رابطه با کل‐ ۹ ةتهف

    شهادت و بشارت‐۱۰ ةتهف



۲ 

  

   اولةجلس                   در ملکوت خداکالس زندگي

   واقعي         ةتوب

  د؟يخدا انسان را چگونه آفر

ن بسرشت و در يخداوند خدا پس آدم را از خاک زم«:  م کهي خوانيم ۷ : ۲ش يدايدر کتاب پ
  ».شدد، و انسان نَفسِ زنده يات دمي روح حي وينيب

ن بود که روان انسان تحت اطاعت و کنترل يانسان ا ي برانشي آفريا از ابتدا خدةدنقشه و ارا
ن ياما بخاطر گناه و سقوط انسان، ا.  رد و جسم انسان تحت اطاعت و کنترل روانيروح قرار بگ

بود، ) اخد(آدم و حوا از حضور خدا خارج شدند و روح آنها که از جنس نور .  ب به هم خورديترت
د، با روح جدا از خدا و ي آيا مياز آن زمان به بعد، هرکس که به دن.  دي گرديکياز جنس تار

 که آدم و حوا بعد از سقوط در آن قرار ي شود و در همان فاصله اين جهان ميک وارد ايتار
  .  ردي گيگرفتند، قرار م

.  ميکن يم و در ظلمت زندگي نبود که ما تا ابد از او جدا بماني خدا که محبت است راضيول
ک انسان به ياو در شکل .  ن آمدي زمي نجات بشر بر رويپس همانطور که وعده داده بود برا

 يو بران آمد ي زميح به روي مسيسي عيعنيده ي جسم پوشي خدايعنيعنوان پسر انسان 
 . ان برخواستو بعد از سه روز از مردگا.  ب فدا کردي صليجان خود را بر روآمرزش گناهان ما 



۳ 

ک نگردد مان آورد هاليتا هر که به او ا ما فراهم کرد ي را برايات جاودانيب حين ترتيو به ا
  ).  ۱۶ : ۳وحنا ي(ابد ي يات جاودانيبلکه ح

 يسيم که عيري پذي در قلب خود ميعنيم، ي کنيدا ميم، نجات پي آوريمان مي به قلب ايوقت
ن ي که ايوقت.   جان خود را داد تا جان ما را بخردب رفت وي صليح بخاطر گناهان ما رويمس
 شمارد يم خدا ما را عادل و پاک مي کنيم و به زبان اعالم ميري پذيقت را در قلب خود ميحق

ک ما يروح تار.  مي کنيدا مي پ کند و ما نجاتيرا به ما عطا م) روح القدس(و روح خودش 
    . ميکنيافت مي شود و ما تولد تازه را در يروشن م

   چيست؟ي توبه واقعيمعن  

 در هر سه قسمت د باييتوبه واقع. باشد مي» عوض کردن طرز فکر «يکلمه توبه ، به معن
  .روان انجام شود

 توبه يبرا. ر بدهد اينکه شخص در مورد گناه، خدا و انسان تغيير فکي يعن :توبه در فکر ‐۱
 يخداخدا  .  خدادة انجام ندادن ارايعنيگناه   .ناهکار هستيمگ بايد بپذيريم که  در فکر،يواقع

  . استيمحبت است و انسان موجود گمشده و ناپاک
 کنيم و ي توبه در قسمت احساست ، بايد احساس غم و پشيماني برا :توبه در احساسات ‐۲

  .      بخشيده شدن داشته باشيميد برايشد اشتياقِ
 به زبان د بايييعن.  ميربردا يلعم، بايد قدم  توبه در قسمت ارادهي برا :توبه در اراده ‐۳

ده شوند ي ما دي که ثمرات توبه در زندگي  وقت.ميکنو توبه م يم که گناهکار هستيکناعتراف 
  .   شودي محسوب ميقي و حقي واقعةب ما توةبآنگاه تو

   چه؟يايمان آوردن يعن

  رواندةا و احساسات و ارفکرالزم است که در سه قسمت  است و يقلبعمل ايمان آوردن يک 
    .رديانجام گ

ر ايمان عبارت است از پذيرفتن و باور کردن اينکه انسان  دي  عامل فکر: يعامل فکر ‐۱
  .   ما فراهم کرده استيب براي صليح نجات را بر روي مسيسيعهکار است و اگن
  .ر ايمان عبارت است از داشتن عشق به خدا  دي عامل احساس : يعامل احساس ‐۲



۴ 

، باشد  ميي و احساسي دو عامل فکري منطقةجمان نتيي در اي اراد  عامل: يعامل اراد ‐۳
    .ميکن يزندگبا او عمالً  کردهح ي مسيسيعتسليم کامالً خود را که  يه اين معنب



۵ 

  جلسه دوم        کالس زندگي در ملکوت خدا

  نجات 

ست داشت تا دو او آنقدر ما را. ه هاي عالي داردخدا ما را دوست دارد و براي تک تک ما نقش
در .   مرگ را چشيده و جان خود را قرباني کند تا ما را از مرگ ابدي نجات دهدةزحاضر شد م

  .نتيجه زندگي ما ديگر متعلق به خود ما نيست بلکه متعلق به اوست که براي ما مرد و زنده شد

ما اما بخشش گناهان و نجات فقط يک قسمت از آن کاري است که خدا مي خواهد در زندگي 
حاال که به عيسي مسيح ايمان آورده ام و نجات را دريافت :  سئوال مهم اين است.  انجام دهد

 خدا براي من چيست؟  بعد از نجات زندگي من چه ة ارادکرده ام چکار بايد بکنم؟  حاال
  تغييري بايد بکند؟

  ) ۱۰‐۹ : ۱۰روميان ( نجات را چگونه دريافت مي کنيم؟  

 ................................................................................: ....................ي آوريموقتي به قلب ايمان م

  ..................................................................................................... :وقتي به زبان اعالم مي کنيم

  )نچه انجام شده است ـ زمان گذشته آ(نجات از چه ؟  

 نجات از تسلط شيطان  .۱
 )مرگ ابدي(نجات از تسلط دنيا  .۲
  نجات از تسلط نفس .۳

  )زمان آينده = ملکوت خدا در آسمان، آنچه انجام خواهد شد (قرار مالقات در آسمان 

  .............................................. ..............................................................۵ – ۳ : ۲۲مکاشفه 

  ..................................................................................................... ...............۴ : ۲۱مکاشفه 

ان در حال انجام شدن است ـ زم) (ملکوت خدا بر روي زمين (  خدا در زندگي من ةددرک ارا
 )حال



۶ 

  ............................................................................................................ ..........۲۹ : ۸روميان 

 .................................................. .................................................................۱۳ : ۴افسسيان 

  زندگي پيروزمندانه بر روي زمين

 .......................... .........................................................۱۷ : ۵دوم قرنتيان :  زندگي نو .۱

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

 ....................... ....................................................۸ : ۱اعمال :  دريافت قوت و قدرت .۲

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

 ...................................... ...........................................۲۲ : ۵غالطيان :  زندگي پر ثمر .۳

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

 .................................... .............................۴ : ۵اول يوحنا :  پيروزي بر مشکالت دنيا .۴

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

 ................................................................. ..........۴ : ۴اول يوحنا :  پيروزي بر شيطان .۵

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

 .................................. ........۲۰ – ۱۹ : ۲۸ متي : ابزار دست خدا براي نجات ديگران .۶

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

  

  کاربرد شخصي

  .سپس در مورد جواب خود دعا کنيد.  در مورد سئواالت زير فکر کرده، جواب دهيد



۷ 

  آيا مي خواهيد تا ابد با مسيح در آسمان سلطنت کنيد؟

  آيا مي خواهيد بر روي زمين مثل مسيح پر از قوت، قدرت، محبت و پيروزي زندگي کنيد؟

 شما به اين سئواالت بله مي باشد، اکنون در دعا زندگي خود را به خدا تسليم کنيد و اگر جوابِ
 بدهيد که با جديت براي رشد روحاني خود در اين کالس شرکت کرده، به معلم خود تعهدبه او 

همچنين اگر عضوي از يکي از گروههاي شباهنگ نيستيد، الزم است . جوابگو خواهيد بود
سالم خود و دريافت هر آنچه که خدا براي شما دارد، به گروه شباهنگي براي رشد روحاني 

  .وصل شويد و بطور مرتب در آن شرکت کنيد



۸ 

    جلسه سوم               کالس زندگي در ملکوت خدا

  خدايي و خداوني مسيح

نجات ما بر اين پايه .  باشد خدا بودن عيسي مسيح يکي از مهمترين اصول ايمان مسيحي مي
 که طبق وعده هايي که خدا در عهد عتيق داده بود، خود خدا مانند پدري دلسوز بر قرار دارد

  . او بوديم نجات دادةروي زمين آمد و ما را که فرزندان گمشد

 نيکوي ما ايرانيان اين است که بسيار حساس و هوشيار هستيم تا نکند انساني را به ةيک روحي
ده است، که انسان خدا نشد بلکه خدا جسم پوشيد در کتاب مقدس بيان ش.  مقام خدايي ببريم

البته که مي (سئوال اين نيست که آيا خدا مي تواند انسان شود يا نه .  و به شکل انسان در آمد
  )۲۹ : ۱يوحنا . (، سئوال اصلي اين است که چرا خدا انسان شد)تواند

  معني القاب عيساي مسيح 

  )   عيساي مسيحلقب (  چيست؟  خدا در جسم »پسر خدا«معني

   ۱۳ : ۷دانيال ) لقب عيساي مسيح(  چيست؟  خدا در جسم »پسر انسان«معني

  . بودانسان% ۱۰۰ خدا و %۱۰۰عيساي مسيح در جسم :  نتيجه

  نجات دهنده ) خدا( چيست؟  يهوه »عيسي«معني 

  ) به عنوان پادشاه( چيست؟ مسح شده »مسيح«معني 

  در کتاب مقدس بيان شده استخدايي عيسي مسيح به پنج طريق مختلف 

  بيان شده است ) عهد عتيق(خدا بودن عيساي مسيح در تورات 

 اين هستند که خدا نجات دهنده ةآيات زير و بسياري ديگر از آيات عهد عتيق نشان دهند
  .  است و وعده داده است که براي نجات بشر بر روي زمين خواهد آمد



۹ 

اينک اين خداي ما است که منتظر او بوده ايم و «:   گفتو در آن روز خواهند  «۹ : ۲۵اشعياء 
اين خداوند است که منتظر او بوده ايم پس از نجات او مسرور و .  ما را نجات خواهد داد

  ».شادمان خواهيم بود

ي مي اينک خداوند يهوه با قوت مي آيد و بازوي وي برايش حکمران «۱۱‐۱۰ : ۴۰اشعياء 
 خود را خواهد چرانيد و به بازوي خود بره ها را جمع کرده به ةلاو مثل شبان گ..... نمايد 

  »....آغوشِ خويش خواهد گرفت 

اينک باکره حامله شده، پسري :  بنابراين خود خداوند به شما آيتي خواهد داد «۱۴ :۷اشعياء 
  .»خدا با ما«يعني .   خواهد خواند»عمانوئيل«را خواهد زائيد و نام او 

زيرا که براي ما ولدي زائيده و پسري به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او   «۶ : ۹اشعياء 
 »سرور سالمتي« و »پدر سرمدي« و »خداي قدير« و »مشير» «عجيب«خواهد بود و اسم او 
  »   .خوانده خواهد شد

اينک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيشِ روي من مهيا  «۱ : ۳ مالکي 
.....   خداوندي که شما طالب او مي باشيد، ناگهان به هيکلِ خود خواهد آمد خواهد ساخت و
  ».هان او مي آيد

من کمر تو را .  من يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من خدايي ني  «۶‐۵ : ۴۵اشعياء 
تا از مشرقِ آفتاب تا مغربِ آن بدانند که سواي من احدي .  بستم هنگامي که مرا نشناختي

  ».من يهوه هستم و ديگري ني.  نيست

  بيان شده است) عهد جديد(خدا بودن عيساي مسيح در انجيل 

  . آيات زير و بسياري ديگر از آيات عهد جديد خدايي عيساي مسيح را تأکيد مي کنند

  ».در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود  «۱ : ۱يوحنا 

، پر از فيض و راستي و جالل او را و کلمه جسم گرديد و ميان ما ساکن شد  «۱۴ : ۱يوحنا 
  » . پدرة پسر يگانةديديم، جاللي شايست



۱۰ 

:  پس گفت.  و در فرداي آن روز يحيي عيسي را ديد که به جانبِ او مي آيد   «۲۹ : ۱يوحنا 
  »! خدا که گناه جهان را بر مي داردةاينک بر

  » . در جسم ظاهر شدو باال جماع سر دينداري عظيم است که خدا «۱۶ : ۳اول تيموتاوس 

  ................ ......................................................................................................۱۹‐۱۵: ۱کولسيان 

....................................................................................................................................................... 
عيساي مسيح صورت خداي ناديده است، همه چيز بوسيله او آفريده شده است، او قبل از همه 

  .بوده است و تمام پري خدا در او ساکن شده است

   خود او اعالم شده است  ة خدا بودن عيساي مسيح بوسيل

  .....................................................................................................................  ۳۳‐ ۳۰ : ۱۰يوحنا 

و يهوديان به اين دليل که او خود را خدا مي » من و پدر يک هستيم«عيساي مسيح گفت که 
  .   کفر بوددانست مي خواستند او را سنگسار کنند زيرا که در نظر آنها اين حرف مسيح

  .................................................................................................................   ........۱۱‐۶: ۱۴يوحنا 

....................................................................................................................................................... 
هر که مرا ديد «چون » هر که مرا مي شناسد، خداي پدر را نيز مي شناسد«مسيح مي فرمايد 
پدري که در من ساکن «و » من در پدر هستم و پدر در من است«باور کنيد » پدر را ديده است

  .»است اين اعمال را انجام ميدهد

آمين آمين به شما مي گويم که پيش از آنکه «:  عيسي مسيح بديشان گفت   ۵۸ : ۸يوحنا 
  ».ابراهيم پيدا شود من هستم

  .»پدر از من بزرگتر است«دعا مي کند و مي گويد » پدر«پس چرا عيساي مسيح به 

پس .  زيرا وقتي که مسيح بر روي زمين بود، خود را در جسم يک انسان محدود کرده بود
آن زمان محدوديت جسماني نداشت، از خداي پسر که محدوديت جسماني خداي پدر که در 



۱۱ 

دعا . در ارتباط بود) پدر(با خداي نامحدود ) پسر(داشت بزرگتر بود، بعالوه خداي جسم پوشيده 
  .اين ارتباط را بيان مي کند

  خدا بودن عيساي مسيح در کارها و معجزات او ثابت شده است

  خلقت دنيا •
  هازنده کردن مرده  •
  شفاي کوران •
  دستور به طبيعت و آرام کردن طوفان •
  بخشيدن گناهان •
  قبولِ پرستش •

 خدا بودن عيسي مسيح از طريق شاگردان اعالم شده است

  .................................  .....................................................................................۲۹‐۲۸ : ۲۰يوحنا 

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

  ........................................  ......................................................................................۸ : ۱مکاشفه 

  ........................ .................................................................................................۲۰ : ۵اول يوحنا 

  .................................................................  ..............................................................۵ : ۹روميان 

  کاربرد شخصي

او را بعنوان خدا بپرستيد و به او . در دعاي شخصي، با عيساي مسيح بعنوان خدا صحبت کنيد
  . نزديک و عاشقانه داشته باشيدةبگوييد که مي خواهيد او را بهتر بشناسيد و با او رابط

  مسيحخداوندي عيسي 

  خداوندي يعني چه؟



۱۲ 

مالک کسي است که بر مايملک .  به معني صاحب، مالک و ارباب مي باشد» خداوند «ةکلم
  .  خود حق دارد و مي تواند با آن هر کاري که بخواهد انجام دهد

  چرا عيسي مسيح خداوند است؟

  ..................................................................................................................... ۱۸‐۱۵ : ۱کولسيان 

  .  دارد) مقام اول(او قبل از همه است و در همه چيز قيام 

  چرا بايد خداوندي مسيح را در زندگي خود بپذيريم؟

چه خداوندي او را در زندگي خود بپذيريم و .  عيسي مسيح خداوند همه کس و همه چيز است
  .  م، او خداوند جهان است و بر همه چيز خداوندي مي کندچه نپذيري

  .ربع مسکون و ساکنان آن.    زمين و پري آن از آن خداوند است۱ : ۲۴مزمور 

  : ما با مسيح مانند حاکم و محکوم نيست، بلکه بر اساس محبت بي قيد و شرط اوستةاما رابط

 با خون خود خريده است و ما به او خداوندي مسيح را با دل و جان مي پذيريم چون او ما را
 .تعلق داريم

  .......................... .....................................................................................۲۰‐۱۹ : ۶اول قرنتيان 

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

  ..................................................................................................................۱۹‐۱۸ : ۱اول پطرس 

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

خداوندي مسيح را با جان و دل مي پذيريم چون هنگامي که ما گناهکار بوديم او براي آمرزش 
 .گناهان ما جان خود را داد و به اين طريق محبت خود را به ما نشان داد

  ........................... .....................................................................................۱۵‐۱۴ : ۵وم قرنتيان د



۱۳ 

 ة   خداوندي مسيح را با جان و دل مي پذيريم چون به او اعتماد کامل داريم، او وعده دهند
 .امين است

  .................................................................................................................  ...........۱ : ۱۲روميان  

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

  طرز زندگي ما براي مسيح چه اهميتي دارد؟

 ۳مثال .  (، مي توانيم در يکي از اين سه طريق زير زندگي کنيم۱۶‐۱۵ : ۳مکاشفه طبقِ 
  )دايره

  خداوندي مسيح در عمل ديده مي شود نه در گفتن

  .............................................................................................................  ......................۴۶ : ۶لوقا 

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

او در رفتارمان نشان دهيم يعني خداوندي خداوند مي خواهد که ما سرسپردگي کامل خود را به 
  .او عمالً در زندگي ما ديده شود

 ...........................................................................................................................  ۴۹‐۴۷ : ۶لوقا 

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

  .اطاعت و سرسپردگي ما از عيسي مسيح به نفع خود ماست نه به نفع او

  ....................................................................... ............................................................۳۳ : ۶متي 

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

 ةت هاي زندگي ما بايد طبق اراداگر عيسي مسيح خداوند زندگي ماست پس اهداف و ارجحي
  .  بايد زندگي خود را تقديم و تسليم او کنيم.  او باشد

  



۱۴ 

  کاربرد شخصي

اکنون که معني خداوندي مسيح و اهميت آنرا مي دانيد، تصميم بگيريد که خداوندي او عمالً 
  .  نيددر مورد امور زير دعا کنيد و آنها را تقديم خداوند بک.  در زندگي شما نمايان شود

با شادي خود و .   حوزه هاي زندگي من خداوند من استةاز امروز عيسي مسيح در هم 
 امور اطاعت ةزندگيم را کامالً به او تقديم مي کنم و تصميم مي گيرم که کالم او را در هم

  . کنم

به ) تکار، ازدواج، دوستي ها، تصميما............. ( امروز نقشه ها و اهداف خود را در مورد 
  . خداوندم عيسي مسيح تسليم مي کنم

از امروز کارهاي خود را طوري تغيير مي دهم تا بتوانم بطور مرتب در کالس، کليسا و  
  .گروه شباهنگ شرکت کنم

انه از امروز در  از امروز تصميم مي گيرم که عيسي مسيح خداوند پول من باشد و به اين نش
  . مالي مي دهمةکليسا به او هدي



۱۵ 

  جلسه چهارم               کالس زندگي در ملکوت خدا

  غذاي روح: کالم 

  )مثال سه پايه و درخت (سه اصل تعادل و سالمتي روحاني؟

  .باشند  پايه و اساس زندگي ايمان يک مسيحي ميو روح القدس دعا، کالم

 پس براي داشتن زندگي سالم مسيحي و تعادل در ايمان بايد روزانه در اين سه اصل روحاني
  .رشد کنيم

 :  رشد در کالم

براي رشد در کالم بايد روزانه کتاب مقدس را مطالعه کنيم، نه فقط به اين قصد که به 
 او را درک کنيم تا اطاعت ةدمعلومات ما اضافه شود بلکه براي اينکه خدار را بهتر بشناسيم، ارا

.  جام خواهيم داددر گروه هاي شباهنگ اين را ان.  کرده شخصيت و زندگي ما تغيير کند
  ).۱۷ ـ ۱۶ : ۳ و دوم تيموتاوس ۲ : ۱۲روميان (

 : رشد در دعا و پرستش

در گروه شباهنگ ياد مي گيريم که چگونه در قوت دعا و پرستش رشد کنيم تا قوت روح 
  ).۱۸ ـ ۱۳ : ۵يعقوب (القدس در دعا هاي ما براي نجاتها، شفاها و آزاديها جاري شود 

  : القدسرشد در رابطه با روح

ههاي شباهنگ تعميد روح القدس، پري روح القدس و رابطه عميق با روح القدس مرتب در گرو
 ما با روح القدس بايد طوري عميق باشد که او نزديکترين شخص در ةرابط.  تشويق مي شوند

زندگي ما باشد تا بتوانيم محبت خداي پدر و قوت او را عمالً در زندگي خود تجربه کنيم 
  ).۱۷ ـ ۱۲ : ۸ و ۵ : ۵ن روميا(

  تأثيرِ ضعف يکي از اين سه اصل در زندگي روحاني چيست؟ 

  :  کالم و دعا بدون روح القدس



۱۶ 

 مذهبي شده، بسيار خشک و خسته کننده مي ةظيفکالم و دعا بدون روح القدس يک انجام و
  .واهد داشتعالوه بر اين  کالم و دعا بدون روح القدس قدرتي براي تغيير و تحول نخ.  گردد

  : ون دعا  کالم و روح القدس بد

چون .  کالم و روح القدس بدون دعا قدرت روح القدس را در زندگي ما جاري نخواهد ساخت
رابطه با .  آنچه در کالم مي خوانيم بوسيله دعاست که در قلب و شخصيت ما شکل مي گيرد

  .  روح القدس بدون دعا نيز سطحي و بي اثر است

  :قدس بدون کالمدعا و روح ال

انيم تا طبق بدون کالم، دعا هاي ما بسيار سطحي مي شوند، زيرا که وعده هاي خدا را نمي د
شخصيت خدا را نمي شناسيم تا .   خدا را نمي دانيم تا طبق آن دعا کنيمةاراد.  آنها دعا کنيم

  .  طبق آن با او رابطه برقرار کنيم

  

  مروري بر کتاب مقدس

   کتاب ۲۷:  کتب عهد جديد

  کتاب۳۹:  کتب عهد عتيق

   کتاب۶۶:  تعداد کل کتبِ کتاب مقدس

  ) کتاب عبرانيان مشخص نيستةنويسند( نفر ۴۱ يا ۴۰: تعداد نويسندگان کتاب مقدس

  سال نوشته شده است۱۵۰۰کلِ کتاب مقدس در طول 

  چرا چهار انجيل داريم؟

  .  ح را تأکيد مي کنندهر کدام از اناجيل يک جنبه از زندگي و تعاليم عيسي مسي

  .متي  عيسي مسيح را به عنوان پادشاه معرفي مي کند



۱۷ 

معجزات و .(مرقس  عيسي مسيح را به عنوان غالم، خادم و نجات دهنده معرفي مي کند
  ).جنگهاي روحاني

  .معرفي مي کند) پسر انسان(لوقا  عيسي مسيح را به عنوان انسان کامل 

  .معرفي مي کند) پسر خدا(اي کامل يوحنا عيسي مسيح را به عنوان خد

  

  چرا کالم خدا مهم است؟ 

 ةهمانطور که بدن ما بدون تغذي.  مکالم خدا نان روحاني ماست که هر روز به آن احتياج داري
 سالم روزانه از کالم خدا، ضعيف ةسالمِ روزانه ضعيف و مريض مي شود، روح ما نيز بدون تغذي

  .و نحيف و مريض مي شود

  ..................................... .............................................................................................۴  :۴متي  

  

  کالم خدا را از کجا شروع به خواندن کنيم؟ 

عه بهتر است که ابتدا کتب عهد جديد را دو بار کامل بخوانيم و بعد کتب عهد عتيق را مطال
  .ترتيب خواندن کتب عهد جديد نيز بهتر است به صورت زير باشد .  کنيم

يوحنا، غالطيان، افسسيان، فيليپيان، کولسيان، يعقوب، متي، اعمال رسوالن، روميان، اول 
يوحنا، اول قرنتيان، دوم قرنتيان، مرقس، اول پطرس، دوم پطرس، اول تسالونيکي، دوم 

  ............تسالونيکي، لوقا 

  چگونه روزانه از کالم خدا تغذيه کنيم؟

.  رازگاهان کردن يعني با خدا راز و نياز کردن.  روزانه از کالم خدا را رازگاهان مي ناميم ةتغذي
مهمترين اصل در رازگاهان اين است که بدانيم ما کالم را نمي خوانيم که فقط بر معلومات 



۱۸ 

دن از آن شخصيت ما عوض شده شبيه خود اضافه کنيم بلکه مي خوانيم تا با اطاعت کر
  .عيسي مسيح شويم و در ايمان رشد کنيم

  ..................................................... ......................................................................۱۷ : ۱۰روميان 

ي شنويم بايد اجازه دهيم که حقايق هر گاه که کالم خدا را مي خوانيم يا در موعظه آنرا م
کالم قلب و روح و شخصيت ما را تغيير دهد، در غير اين صورت بيهوده وقت خود را تلف کرده 

 که بايد اجازه دهيم ما را بتراشد تا  شمشير دو دمه ايکالم خدا شمشير روح القدس است.  ايم
  .  به شکل دلخواه خداوند در آئيم

  ..................................................................................................................... .......۱۷ : ۶افسسيان 

  ................................................... ..........................................................................۱۲ : ۴عبرانيان 

هر گاه کالم خدا را مي خوانيم و يا مي شنويم بايد اجازه دهيم که روح القدس از طريق آن 
به اين ترتيب که فکر ما را در مورد مسائل عوض کند، احساسات .  کالم  قلب ما را لمس کند

  . ما را برانگيزد و ما را هدايت کند تا براي رشد روحاني يک قدم عملي برداريم

  ................ ..................................................................................................۱۶ : ۳ دوم تيموتاوس

  :هر روز در رازگاهان قدم هاي زير را برداريد

 دعا براي پري روح القدس

ا او مشارکت ب.   کتاب مقدس است بخواهيد که شما را پر سازدةاز روح القدس که نويسند
  .داشته باشيد و در حضور او کتاب مقدس را باز کنيد

 خواندن کالم

از او .  کالم را در حضور روح القدس خوانده و از او بخواهيد که معني آنرا برايتان باز کند
  :بپرسيد

 اين کالم چه مکاشفه اي از شخصيت خدا و يا مردان و زنان خدا را برايم نمايان مي سازد؟



۱۹ 

 مکاشفه چه تغييراتي بايد در زندگي من، شخصيت من، رفتار و گفتار من روي دهد؟طبق اين 

 دعا براي عوض شدن

از او بخواهيد که .  براي هر چيزي که روح خدا در کالمش به شما نشان داده است دعا کنيد
  .  قلب و روح و شخصيت و فکر و رفتار و گفتار شما را طبق آنچه که خوانده ايد عوض کند

  برد شخصيکار

دعا کنيد و به خداوند تعهد بدهيد که از امروز حداقل روزي يک فصل از کتاب مقدس را طبق 
در جلسات شباهنگ .  روش باال خواهيد خواند و براي رشد شخصيتي خود دعا خواهيد کرد

حقايقي که روح القدس براي شما مکشوف کرده است را بازگو کنيد و برکات آنرا در زندگي 
  .يگران در ميان بگذاريدخود با د



۲۰ 

  جلسه پنجم               کالس زندگي در ملکوت خدا

  طريق رابطه با خدا: دعا 

  ست؟يدعا چ

 دعا کردن افکار غلطي داريم، يا به ياد نماز و تکرار دعاهاي حفظي مي افتيم، ةاکثر ما در بار
دود به استغاثه و يا دعا کردن را يک انجام وظيفه مي دانيم و يا فکر مي کنيم دعا کردن مح

.  آنچه مسلم است بايد فکر ما در مورد دعا عوض شود. درخواستهاي پي در پي از خدا مي باشد
دعا .   مستقيم داشته باشيمةطخدا ما را از ظلمت و مرگ ابدي نجات داده است تا با او راب

.  ست مي دارد دو طرفه با خدايي است که ما را آفريده است و بدون قيد و شرط ما را دوةطراب
همانطور که جسم ما .  خدا مشتاق است که با ما که فرزندان او هستيم همواره در رابطه باشد

براي زنده ماندن، نفس مي کشد و از هوا اکسيژن مي گيرد، روح ما نيز براي زنده ماندن 
  .  بوسيله دعا از خداوند زندگي و سالمتي دريافت مي کند

  بعدهاي مختلف دعا چيستند؟

  : آنها را تجربه کنيمعا بعدهاي مختلفي دارد که بايد همةد

 :از حضور خدا لذت بردن

او پدر .  در دعا بحضور خدا مي رويم، از محبت او مي نوشيم و از وجود او لذت مي بريم
  .  آسماني ماست و مشتاق است که ما را که فرزندان او هستيم در آغوش بگيرد و نوازش کند

  ......................................................................................................................... ....۱۱ : ۱۶مزمور 

در دعا قلب خود را براي خدا باز مي کنيم، او نيز قلب و اراده خود را براي ما :  گفتن و شنيدن
 خود را به خدا بگوئيم تا او آنرا دةراهدف از دعا کردن اين نيست که ا.  مکشوف مي سازد

  . خود را به ما بگويد تا ما آنرا انجام دهيم جام دهد بلکه اين است که خدا ارادةان

  ..................................................................... ............................................................۳ : ۳۳ارمياء 



۲۱ 

از او براي کارهايي .  در دعا خدا را عبادت مي کنيم و صفات او را ستايش مي کنيم:  پرستش
عبادت و پرستش عکس العمل طبيعي هر انساني .  ما انجام داده است تشکر مي کنيم که براي

هر که با خدا مالقات مي .   شخصي دارد مالقات کرده است و با او يک رابطةاست که با خدا
  .به زانو در آمده او را مي پرستدکند، 

  ............................................................................... ......................................۵ – ۱ : ۱۰۰مزمور 

با دعا مي توان به حضور خدا رفت و با دستي پر از حضور او :  درخواست و دريافت کردن
 .برگشت

پس با ايمان دعا .  قتي مطابق اراده خدا دعا مي کنيم يقين داريم که او جواب خواهد داد و
مثالً در دعا مي توان تعميد و پري روح القدس، .  کرده به ايمان برکات او را دريافت مي کنيم

  .قدرت، شفا، آزادي و شهامت براي بشارت دادن را دريافت کرد

  .............................................................................................................. .................۲۴ : ۱۶يوحنا 

  در کجا بايد دعا کرد؟

  بايد در طول روز در هر جا و در هر موقعيت دعا کرد، يعني بايد مرتب از :در همه جا .1
 روح القدس پر 

   . شده، با خدا ارتباط برقرار کرد

  ....................................................................... .............................................۸ : ۲اول تيموتاوس 

  بايد با خدا وقت خصوصي گذاشت و در خلوت به حضور او رفت و با او :در خلوت .2
  .  مالقات داشت

  ............................................................................................................. ....................۶‐۵ : ۶متي 

 .    بايد همراه ديگر ايمانداران نيز به حضور خدا رفت و در جمع دعا کرد:در جمع .3

  ................................................................................................ ......................................۹ : ۶متي 



۲۲ 

  چگونه بايد دعا کرد؟

روح القدس در دعا ما را هدايت مي کند تا براي .  هر دعايي بايد با هدايت روح القدس باشد
  .  عا کنيماو هنگام دعا افرادي را به ذهن ما مي آورد که براي آنها د.  موضوع خاصي دعا کنيم

  در اين دعا روح القدس فکر ما را هدايت مي کند تا براي موضوع :دعاي به عقل .۱
  .خاصي دعا کنيم

  .................................................................................... ................................۱۵ : ۱۴اول قرنتيان 

.  دعا، روح القدس روح ما را هدايت مي کند تا به زبانها دعا کنيم  در اين :دعاي به روح .۲
 کساني که

تعميد روح القدس را دريافت کرده اند، مي توانند کنترل زبانشان را به روح القدس بسپارند و به 
  .زبانها دعا کنند

  ........................................................................................ .....................................۲۶ : ۸روميان 

  کاربرد شخصي

اگر در مورد دعا .  در طول هفته با دعا به حضور خدا رفته، بعدهاي مختلف دعا را تجربه کنيد
از افرادي که در دعا قوي هستند .  سئوال خاصي داريد با معلم کالس خود در ميان بگذاريد

ن چنين افراد قرار با اي.  ما دعا کنند تا  شما هم در دعا کردن عميق تر شويدبخواهيد که با ش
  .اريددعا بگذ



۲۳ 

  

  

 راهنماي دعا

  ۱۳‐۹ : ۶متي 

  پرستش  نام تو مقدس باد،  درآسماني  كه اي پدر ما ک

  

 .خدا را براي آن کسي که هست بپرستيد .۱
او را براي کارهايي که براي شما کرده است بپرستيد  .۲
  )۱۷ : ۱وب يعق(

بر زمين ، ه  درآسمان است كوت تو بيايد اراده  تو چنانكمل
  تسليم  ده شودرك

  

 شما و ةددعا کنيد خداوند در قلب و زندگي و خانوا .۱
 .  همچنين در کليسا و در شهر شما سلطنت کند

 خدا بسازيد، او را خداوند زندگي ةخود را مطيع اراد .۲
  )۱ : ۱۳روميان(خود بکنيد 

  فاف  ما را امروز  به ما بدهكنان 

  تقاضا

  

 )۴ : ۴فيلپيان (در مورد نگراني ها دعا کنيد  .۱
 براي تقاضاها و خواسته هاي خود دعا کنيد .۲
) ۲سوم يوحنا (براي سالمتي و موفقيت دعا کنيد  .۳
 )۵ : ۱يعقوب (براي حکمت دعا کنيد  .۴
 براي جزئيات دعا کنيد نه بطور کلي .۵

  

  

ه به ما كرا  يسانكز يه ما نكخطاهاي ما را ببخش چنان  بخشش



۲۴ 

  رده اند بخشيده ايمكخطا

  

 )۹ : ۱اول يوحنا (اعتراف گناهان و پاک شدن از گناهان  .۱
عبرانيان (بخشيدن ديگران و طلب برکت کردن براي آنها  .۲

  )۳ و يعقوب باب ۱۵ : ۱۲

ي ده، زيرا  از شرير ما را رهايلكهما را درآزمايش مياور، ب
  پيروزي  تو است، آمين اد از آنبقوت و جالل تا ابداآلت و لكوم

 

 )۸‐ ۷ : ۴يعقوب (براي پيروزي بر وسوسه ها دعا کنيد   .۱
اول (در نام عيسي مسيح بر شيطان اعالم پيروزي کنيد   .۲

 )۴ : ۴يوحنا 
  دعا کنيد که خداوند در زندگي شما جالل بيابد .۳

  



۲۵ 

  لسه ششمج                کالس زندگي در ملکوت خدا

  تعميد روح القدس

  روح القدس کيست؟ 

و » روح عيسي«او .  بر روي زمين ساکن مي باشد روح القدس، روح خداست که در حال حاضر
اين عمل را تولد تازه يا .  روح خداي پدر است که هنگام ايمان آوردن وارد قلب ما مي شود

  .تولد روحاني مي ناميم

  ........................................................................................................ ..........۱۴‐۱۳ : ۱افسسيان   

  چرا عيسي مسيح بايد از اين دنيا مي رفت؟ 

رفتن من براي شما مفيدتر است زيرا اگر نروم ، تسلي دهنده «خود عيسي مسيح فرمود که 
 . )۱۷ : ۱۶يوحنا (» فرستم اما اگر بروم، او را نزد شما مينزد شما نخواهد آمد، ) روح القدس(

  .  رابطه با روح القدس مهمترين راز زندگي سالم و پيروزمندانه يک مسيحي مي باشد

  ....................................................................................................................... ۱۸‐۱۵ : ۱۴يوحنا 

  ............................. ..................................................................................................۲۳ : ۱۴يوحنا 

  ............................................................... ..................................................................۸ : ۱۶يوحنا 

  تعميدها

  :در ايمان مسيحي سه تعميد وجود دارد.  است» فرو رفتن« تعميد ةمعني کلم

  تعميد در بدن مسيح ) ۱

در آن لحظه روح ما تولد تازه .  اين نوع تعميد در لحظه اي که ايمان مي آوريم انجام مي شود
  .    شويم  الهي ميةشده، عضوي از خانواد) يساکل(ما وارد بدن مسيح .  مي يابد

  ................................................... .........................................................................۶‐۴ : ۶روميان 



۲۶ 

  ................................................................. ....................................................۱۳ : ۱۲اول قرنتيان 

  تعميد در آب ) ۲

  : د در آب به نشانةتعمي.  اين نوع تعميد بعد از ايمان آوردن انجام مي شود

 در نفس مردن و با مسيح از مردگان برخاستن است   •
 اعالم جشن و شادي است •
  )عميد گرفتخود عيسي مسيح ت(اطاعت از کالم خداست  •

  ................................................................................................................................ ۱۹ : ۲۸متي 

  تعميد در روح القدس ) ۳

).  بحتي قبل از تعميد آ(تعميد روح القدس بايد هر چه زودتر بعد از ايمان آوردن انجام شود 
در اين نوع تعميد  که با دعا انجام مي شود، شخص کامالً در روح اقدس فرو مي رود طوري 

  .که از روح خدا پر و لبريز مي شود

  ............................................................................................................................ ۸ و ۵ : ۱اعمال 

  چگونه در روح القدس تعميد بگيريم؟

  .قبل از هر چيز بايد از ته دل تشنه روح القدس باشيم ) ۱

  ..........................................................................................................................۳۹ ‐۳۷ : ۷يوحنا

  .که خداي پدر از ما مشتاق تر است که روح القدس را بر ما بريزدبايد ايمان داشته باشيم  ) ۲

  ......................................................................................................................... ۱۳‐۱۱ : ۱۱لوقا 

 بر تخت سلطنت قلب ما بايد از گناهان خود توبه کنيم و اجازه دهيم که عيسي مسيح ) ۳
  .پادشاهي کند

  ............................................................................................................................ ۳۸ : ۲  اعمال 



۲۷ 

  ................................................................................................................................۳۲ : ۵اعمال 

  .بايد در دعا از ته دل درخواست کنيم ) ۴

  ........................................................................................................................... ۱۰‐۹ : ۱۱لوقا 

  . تعميد روح را دريافت کنيمبايد با ايمان ) ۵

  .............................................................................................................................۸‐۶ : ۱يعقوب 

از طريق ما دعا ) که براي ما ناشناخته است(بايد اجازه دهيم که روح القدس با زبان خود  ) ۶
  .کند

  .................................................................................................................................. ۴ : ۲اعمال 

  

  کاربرد شخصي

گاهي . امروز و در طول روزهاي آينده با جديت دعا کنيد که در روح القدس تعميد بگيريد
 که خود تعميد روح القدس را دارند و در پري روح زندگي مي کنند کمک مي کند که کساني

تا ). مثالً معلم کالس يا مسئول گروه شباهنگ.  (بر شما دست گذاشته براي شما دعا کنند
زندگي مسيحي بدون قوت روح القدس نه .  وقتيکه اين برکت را نيافته ايد به دعا ادامه دهيد

  .اينکه سخت است بلکه غير ممکن است



۲۸ 

   هفتمةجلس               کالس زندگي در ملکوت خدا

  پري روح القدس

  پري روح القدس يعني چه؟

مست شراب نشويد، زيرا شراب شما را به سوي « : کالم خدا به هر مسيحي حکم مي کند که
منظور اين است که بجاي آنکه خود .  »کارهاي زشت مي کشاند بلکه از روح القدس پر شويد

نيم تا شراب فکر و روح و احساسات و رفتار و گفتار ما را کنترل کند، خود را از را از شراب پر ک
   . فکر و روح و احساسات و رفتار و گفتار ما را کنترل کندروح خداروح القدس پر کنيم تا 

  ........................................................................................................................... ۱۸ : ۵افسسيان 

  فرق تعميد روح القدس و پري روح القدس چيست؟

تعميد روح القدس يک بار انجام مي شود و بوسيله آن قدرت روح القدس در ما جاري مي شود 
اما پري ).  ۸ : ۱اعمال رسوالن (باشيم )  زنده يک مسيحيةنمون(تا براي عيسي مسيح شاهد 

يعني بايد لحظه به لحظه .  يک باره نيست بلکه بايد دائماً از روح القدس پر شدروح القدس 
 نفس ما ةاجازه داد که روح خدا کنترل زندگي ما را به دست بگيرد، تا رفتار و گفتار ما نتيج

  .  کنترل و هدايت روح خدا باشدةنباشد بلکه ثمر

  .......................................................................................................................... ۲۵ : ۵غالطيان 

  تاثير پري روح القدس در زندگي يک مسيحي چيست؟

 اما  .روح القدس وارد قلب و زندگي ما مي شود زماني که به عيسي مسيح ايمان مي آوريم،
بنابراين در درون ما همواره .   بين نمي رونداميال جسماني و خواسته هاي نفساني ما آناً از

 ما بستگي دارد که کداميک از اين به خواست و ارادة.   وجود داردجنگي بين نفس و روح ما
  اين دو نيرو رفتار و گفتار ما را کنترل کند، نفس گناه آلود ما يا روح خدا؟ 

  : اي نفس خواهد بود آن ميوه هةاگر رفتار و گفتارمان تحت کنترل نفس ما باشد نتيج

  .................................... ..............................................................................۲۱ ‐۱۹ : ۵غالطيان



۲۹ 

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

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

 آن ةتار ما را کنترل کند نتيجاما اگر از روح القدس پر شويم و اجازه دهيم که او رفتار و گف
  .  روح القدس خواهد بودةميو

  

  

   روح القدسةميو

  ۲۲ : ۵ غالطيان 

  ايمان، وفاداري)  ۷  )با مردم(حلم، بردباري، صبر )  ۴    محبت)  ۱

  تواضع، فروتني)  ۸        مهرباني)  ۵  شادي، خوشي)  ۲

  پرهيزکاري، خويشتن داري)  ۹        نيکويي)  ۶  سالمتي، آرامش)  ۳

  

  آيا تک تک اين ميوه ها را تجربه کرده ايد؟

  . ميوه ها را در بر مي گيردةمحبت هم

  ... .............................................................................۷‐۴ : ۱۳اول قرنتيان :  خصوصيات محبت

  راه پيروزي بر نفس پري و کنترل روح القدس مي باشد

  ....................................................................................................................۱۷‐۱۶ : ۵غالطيان 

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



۳۰ 

پس براي داشتن رفتار و گفتار مسيحيانه نبايد زور انساني بزنيم بلکه بايد دعا کرده، از روح 
  .  القدس پر شويم تا  شخصيت و رفتار و گفتار مسيح در ما نمايان شود

  چگونه از روح القدس پر شوم؟

  : را برداريمهر وقت که مي خواهيم از روح القدس پر شويم مي توانيم قدمهاي زير

 .بايد از گناهان خود توبه کنيم .۱
بايد در دعا کنترل زندگي و نفس خود را به روح القدس بسپاريم و از ته دل از او  .۲

 .درخواست کنيم که ما را هدايت کند
 .  بايد پري روح القدس را با ايمان دريافت کرده، در آن عمل کنيم .۳

يعني حتي وقتي با کسي .  ن مي توان برداشتتوجه کنيد که اين سه قدم را در هر زمان و مکا
  .صحبت مي کنيد مي توانيد سريع سه قدم باال را در دل خود برداشته از روح القدس پر شويد

  از کجا بدانيم که از روح القدس پر شده ايم؟

هر گاه ميوه هاي نفس در ما نمايان مي شوند، بايد بدانيم که از روح القدس پر نيستيم و نفس 
در اين صورت بايد سريع در دعا رفتار مان را تحت کنترل روح خدا قرار .   کنترل استما در
حتي اگر ميوه هاي روح القدس در ما کمياب مي شود بايد بدانيم که از روح القدس پر .  دهيم

مثالً هرگاه محبت ما کم مي شود و يا آرامش نداريم، زود از کوره در مي رويم و يا .  نيستيم
يم در برابر وسوسه ها مقاومت کنيم بايد بدانيم که از روح القدس پر نيستيم و بايد نمي توان

  .  براي پري روح سه قدم باال را برداريم

  کاربرد شخصي

حتي روزي چندين و چند . امروز و در روزهاي آينده مرتب دعا کنيد که از روح القدس پر شويد
 که اصوال در تمام روز از روح القدس پر باشيد تمرين کنيد. بار براي پري روح القدس دعا کنيد

هر لحظه که حس مي کنيد که .  با او راه رويد و با او زندگي کنيد. و بوسيله او کنترل شويد
اگر هنوز تعميد روح القدس را نگرفته ايد، با جديت براي .  خالي هستيد، دعا کنيد تا پر شويد

 آن باشيد و بدانيد بدون آن ةتشن.  دست بر نداريددريافت آن دعا کنيد، تا دريافت نکرده ايد 
  .نمي توانيد زندگي پر بار مسيحي داشته باشيد



۳۱ 

  جلسه هشتم               کالس زندگي در ملکوت خدا

  پيروزي بر گناهان

  زندگي پاک مسيحي

قبل از آنکه به عيسي مسيح ايمان آوريم در اسارت گناه زندگي مي کرديم و حتي آنقدر به 
اما .  ه آلود عادت کرده بوديم که خودمان هم آگاه نبوديم که اسير گناه شده ايمزندگي گنا

وقتي به عيسي مسيح ايمان آورديم، نه تنها گناهان ما بخشيده شد بلکه او ما را از اسارت و 
اگر .  بنابراين يک مسيحي بايد بتواند در پاکي و قدوسيت زندگي کند.  کنترل گناه نيز آزاد کرد

اما به زندگي در گناه ادامه مي دهد، دروغگو است و از آن   را مسيحي مي داندکسي خود
  .  مسيح نيست

  ............................ ................................................................................................۴ : ۲يوحنا  اول

  ............................................................................................................. ............۱۵ : ۲يوحنا  اول

  .................... ..................................................................................................۹‐۸ : ۳اول يوحنا 

ممکن است گاهي دچار لغزش شده در گناه بيافتد، اما در گناه زندگي نمي کند و يک مسيحي 
  .  به کمک روح القدس زندگي او روز به روز در پاکي و قدوسيت پيش مي رود

  .......................... .............................................................................................۱۰‐۸ : ۱اول يوحنا

  ........... ..................................................................................................................۱ : ۲يوحنا  اول

  گناه چيست؟

.  ت خداسةگناه انجام ندادن اراد.  گناه دوري از خداست.  گناه مستقل از خدا عمل کردن است
 او ما مي خواهيم ةهرگاه بجاي تسليم شدن به روح خدا و اطاعت از کالم او و انجام دادن اراد

 خودمان را بجا آوريم در فکر خود تخم گناه را مي کاريم و اگر آن فکر را به عمل تبديل ةاراد
  .   کنيم مرتکب آن گناه شده ايم



۳۲ 

  ....................................................................................... ..............................۶‐۴ : ۳اول يوحنا 

  ................................................................ .........................................................۲۳ : ۱۴روميان 

  ........................................................................................................... ................۵ ‐۴ : ۴يعقوب 

  تأثير گناه چيست؟ 

هر گناه حامل مرگ مي .  گناه باعث جدايي ما از خدا و محزون شدن روح خدا در ما مي شود
  ).مرگ روحي، رواني و حتي جسمي(باشد 

  ...................................... ......................................................................................۷‐۶ : ۸روميان 

  ........................... ............................................................................................۱۵ ‐۱۳ : ۱يعقوب 

  ..................................... ........................................................................................۸ : ۳اول يوحنا 

  چگونه بر گناه پيروز شويم؟

 همانطور که گفتيم قبل از ايمان به عيسي مسيح در اسارت گناه زندگي مي کرديم و حتي اگر
اما چون به عيسي مسيح ايمان آورده ايم قدرت .  مي خواستيم گناه نکنيم قدرت آنرا نداشتيم

خدا ما را .  آنرا داريم که در پاکي زندگي کنيم ولي اين يک انتخاب و تصميم شخصي است
اين .  در اين مورد هم ما را آزاد گذاشته است.  آزاد آفريده است و به ما حق انتخاب داده است

ميم ماست که در پاکي و قدوسيت زندگي کنيم يا در بند اسارت به زندگي گناه آلود قبلي تص
  .  ادامه دهيم

  :  براي پيروزي بر گناهان بايد اصول زير را رعايت کرد

  اعتماد کامل به نيکويي خدا

بايد در قلب خود کامالً مطمئن بود که خدا نيکوست و آنچه که براي ما مي خواهد بهترين 
بايد ايمان داشت که خدا مي خواهد و قادر است که تمام احتياجات ما را برآورده سازد، . تاس

همچنين .  در نتيجه الزم نيست که براي رفع احتياج خود به روش هاي دنيوي متوسل شويم



۳۳ 

بايد هوشيار و آگاه باشيم که حتي اگر گناهي در ظاهر بي خطر بنظر مي رسد مي تواند باعث 
ودي شود و ادامه در آن مي تواند باعث از دست دادن نجات ما گردد و ما را باري خرابي و ناب

  .  ديگر به اسارت شيطان در آورد

  .................................. ...........................................................................................۱۹ : ۴فيليپيان 

  ود مختاريتوبه از خ

ما بايد در هر قسمت از .  يعني جدا از خدا عمل کردن.   هر گناه خود مختاري استةريش
زندگي خود از گناهان خود توبه کنيم، و همچنين توبه کنيم که عيسي مسيح خداوند آن 

  .قسمت از زندگي ما نبوده است

  ................................................................................. ...................................................۲۱ : ۷متي

  زندگي در پري روح القدس 

اما به قوت روح خدا مي توان .  با زور زدنهاي انساني نمي توان بر نفس و گناه پيروز شد
دس مي سپاريم، وقتي کنترل زندگي خود را به روح الق.  پيروزي بر گناهان را به دست آورد

آنگاه مي توانيم بر گناه و ميوه هاي نفس پيروز شده در پاکي زندگي کنيم تا ميوه هاي روح 
 مسيحي بدون پري روح القدس ةزندگي پاک و پيروزمندان.  القدس در زندگي ما جاري  شوند
  .سخت نيست بلکه غير ممکن است

  ......................................................................................... ...................................۱۶ : ۵غالطيان 

  ............................. .........................................................................................۱۵ ‐۱۳ : ۸روميان 

  مشارکت و دوستي هاي درست

سيح را دوست داريم و مي خواهيم زندگي ما او را جالل بدهد، بايد در دوستي ها اگر م
بايد معاشرت خود را با کساني که ما را به گناه مي .  ومشارکت هاي خود تجديد نظر کنيم

کشانند قطع کرده، با کساني مشارکت کنيم که در نمونگي زندگي مي کنند و بخواهيم که 
  . شبيه آنها شويم



۳۴ 

  ............................. .....................................................................................۲۲ : ۲وتاوس دوم تيم

  کاربرد شخصي

در .  چه گناهاني در زندگي شما وجود دارد؟  طبق اصول باال در مورد آن گناهان دعا کنيد
 با گناه سازش نکنيد زيرا باعث نابودي زندگي شما . مورد گناه نکردن جدي و قاطع باشيد

آيا دوستي هايي در زندگي شما وجود دارد که شما را به وسوسه و گناه مي کشاند؟  .  خواهد شد
آن معاشرتها را قطع کرده با ايمانداران نمونه در گروههاي .  صادقانه به خود جواب بدهيد

  .شباهنگ دوستي هاي جديدي را شروع کنيد



 ۳۵

   جلسه نهم               س زندگي در ملکوت خداکال

  رابطه با کليسا

  کليسا کيست؟  

خود مسيح سرِ اين .  کليسا جمع ايمانداران مي باشد که بدن عيسي مسيح را تشکيل مي دهند
لحظه اي که به عيسي مسيح ايمان مي آوريم عضو اين بدن .  بدن مي باشد يعني سرِ کليسا

د که ما به بدن وصل باشيم و به عنوان يک عضو سالم در کليسا خداوند مي خواه.  مي شويم
  . فعال باشيم

  .........................................................................................................................۱۲:۱۲اول قرنتيان 

  ....................................................................................... ............................۱۸ ‐۱۷ : ۱کولسيان 

   ما با ديگر ايمانداران چگونه باشد؟ ةخدا مي خواهد رابط

  .خدا مي خواهد ما فرزندان ديگر او را دوست بداريم

  ..............................................................................................................................۱ : ۵اول يوحنا 

  .خدا مي خواهد ما يکديگر را خدمت کنيم

  ......................................................................................................... ..........۱۵ ‐۱۳ : ۵غالطيان 

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

  .خدا مي خواهد ما با ديگر فرزندان او مرتب جمع شويم و يکديگر را تشويق کنيم

  ............................................................................................... ..................۲۵ ‐۲۴ : ۱۰عبرانيان 

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



 ۳۶

 خدا ة مرتب در جلسات عبادتي کليسا و در شباهنگ شرکت مي کنيد؟  خواست و ارادآيا بطور
 کار و زندگي خود را طوري تغيير بدهيد تا بتوانيد بطور مرتب در ةبراي شما اين است که برنام

چه تغييراتي بايد در زندگي خود بدهيد تا اين .  کليسا، کالس و جلسات شباهنگ شرکت کنيد
ي اگر ضرر مالي مي کنيد باز هم خواست خدا اين است که از کالم او اطاعت انجام شود؟  حت

  .خداوند نمي خواهد که بخاطر پول بي اطاعتي کنيد.  کنيد

  چگونه روابط را در کليسا سالم نگاه داريم؟ 

کليسا محل انسانهاي ناکاملي مثل من و شما است که مي خواهيم روز به روز بيشتر شبيه 
يعي است که وقتي دو انسان ناکامل در کنار يکديگر زندگي مي کنند، دير يا طب.  مسيح شويم

  .  زود بين آندو برخوردي بوجود مي آيد

امثال 
۱۷:۲۷.............................................................................................................................................  

  چگونه بايد با اين برخوردها روبرو شد؟ 

  ......................................... ...............................................................................۲۲ ‐۲۱ : ۱۸متي 

  .  بايد آنرا براي غيبت کردن بکار نبريم.  بايد مواظب زبان خود باشيم

  ........................................... .............................................................................۱۱ ‐۹ : ۳يعقوب 

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

اگر با کسي مشکلي داريم، بجاي اينکه پشت سرِ او غيبت کنيم و با ديگران راجع به او و آن 
  . موضوع صحبت کنيم، بايد با خود آن شخص راجع به آن موضوع صحبت کنيم

  .......................................................... ...............................................................۱۷‐۱۵ : ۱۸متي 

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

  ................................................................................. ..................................۳۲ ‐۳۰ : ۴افسسيان 



 ۳۷

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

 در قلبتان مشکلي داريد؟  خواست خدا اين است که ابتدا او را ببخشيد آيا در روابط خود باکسي
  .   آن موضوع صحبت کنيدةو بعد با او در بار

.   ما با خدا و با ديگران عوض مي شودةبعد از اينکه به عيسي مسيح ايمان مي آوريم،  رابط
ه در ايمان و زندگي خدا مي خواهد که از ميان ايمانداران مسيحي، تعدادي را انتخاب کنيم ک

.  نمونه هستند و با آنها دوستي نزديک ايجاد کنيم تا ما هم به تدريج به آن نمونگي برسيم
خواست خدا اين نيست که با دوستاني که ما را به گناه مي کشانند يا مسيحياني که رفتار 

  چرا؟.  نمومه ندارند، دوستي نزديک داشته باشيم

  ............................................................................................................. .......۳۳ : ۱۵اول قرنتيان 

  ........................................................................................ ..........................................۴ : ۴يعقوب 

  رفتار ما با دوستان قديمي چگونه بايد باشد؟پس 

  ................................................................................................................۲۰‐۱۹ : ۵دوم قرنتيان 

شد و اگر دوستي هاي نزديکي با غير ايمانداران و يا با مسيحيان غير نمونه داريد که باعث ر
در ايمان قوي شويد و .  بناي شما نمي شوند بهتر است براي مدتي با آنها قطع رابطه کنيد

رشد کنيد تا اينکه بتوانيد بر آنها تأثير بگذاريد بدون اينکه تحت تأثير آنها قرار بگيريد و در 
 با طوري در ايمان خود قوي شويد که با جرأت نجات عيسي مسيح را.  گناه آنها شريک شويد
در کليسا يا در گروه شباهنگ شما چه مسيحيان نمونه اي وجود دارند .  آنها در ميان بگذاريد

  که مي توانيد با آنها دوستي نزديکي را شروع کنيد؟

   شما با مسئولين روحاني و رهبران کليسا چگونه بايد باشد؟ ةرابط

 سالم روحاني در کليسا، براي رشد سالم و سالمتي روحاني خود شما و همچنين ايجاد محيط
 درست و طبق کالم خدا داشته ةبسيار مهم است که شما با خادمين و رهبران کليسا رابط

  .باشيد



 ۳۸

  ..................................................................................................................۱۷:۱۳ . ۷:۱۳عبرانيان 

  

  کاربرد شخصي

سپس در زير بنويسيد که چه .  مطالب اين درس را مرور کرده در مورد حقايق آن دعا کنيد
تغييراتي در زندگي خود مي دهيد تا از کالم خدا اطاعت کرده باشيد و زندگي شما مطابق اراده 

  . نيکوي خدا باشد

  ...................................................................................در مورد شرکت مرتب در کليسا و شباهنگ

  ..............................................................................................................در مورد بخشيدن ديگران

  ....................................................................................................................در مورد غيبت نکردن

  .....................................................................................................در مورد قطع دوستي هاي غلط

  ................................................................................................در مورد ايجاد دوستي هاي درست

  .................................................در مورد در ميان گذاشتن انجيل مسيح  با دوستان و فاميل خود

  .........................................................................در مورد رابطه با مسئول روحاني و رهبران کليسا

تصميماتي را که در باال گرفته ايد در زندگي خود عملي سازيد تا برکات خداوند در زندگي شما 
  .جاري شوند

  

  



 ۳۹

   جلسه دهم               کالس زندگي در ملکوت خدا

  شهادت و بشارت

   ـ چرخ زندگي                                              ۱

  شاهد کيست؟

کسي است که با عيسي مسيح مالقات کرده است و اثر اين مالقات و تحول شخصيتي شاهد 
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم در دنيا شاهدان مسيح .  در زندگي او کامالً نمايان مي باشد

اما سئوال اين است که چه نوع شاهدي هستيم؟  آيا شاهدي که باعث جالل نام .  هستيم
  ه مسيح را روزانه به صليب مي کشد؟ خداوند مي شود، يا شاهدي ک

  ................................................................................................. ............................۲۷ : ۱فيليپيان 

  ....................................................................................... ............................................۱۶ : ۵متي 

  شهادت دادن يعني چه؟ 

شهادت دادن يعني توضيح مالقات ما با عيسي مسيح و عوض شدن شخصيت، روحيه و 
قبل از اينکه به زبان شهادت بدهيم بايد با رفتار و زندگي خود شاهد نيکوي مسيح .  زندگي ما

 آن از ما سئوال ةي زندگي کنيم که مردم نور الهي را در ما ببينند و در باربايد طور.  باشيم
  .  يمر زير راز زندگي خود را با آنها در ميان بگذاةآنگاه مي توانيم طبق آي.  کنند

  ............................................................................ ............................................۱۵ : ۳اول پطرس 

  چگونه شهادت زندگي خود را بيان کنيم؟

  قبل از نجات چگونه بودم؟

مي توانيد اول توضيح .  شنونده بايد با زندگي قبل از ايمان شما تا حدي آشنايي پيدا کند
 خود بدهيد و بعد مشکالتي که در زندگي شما وجود داشت و ةمختصري از شخصيت گذشت

مشکالتي از قبيل غم، تنهايي، .  ل شما نسبت به آن مشکالت را بيان کنيدعکس العم



 ۴۰

افسردگي، ترس، خشم، تلخي، غرور، خود خواهي، نفرت، اعمال نامشروع، مواد مخدر، نزاع در 
  ....خانواده، مشکالت فرزندان، مشکالت زناشويي، مشکالت کاري، ناامني و غيره 

  

  ؟چگونه به عيسي مسيح ايمان آوردم

بگوئيد چگونه با کليسا و .   آشنايي خود را با عيسي مسيح و انجيل او توضيح دهيدةنحو
چگونه عيسي مسيح را به قلب خود دعوت کرديد و او را به عنوان .   مسيحيان آشنا شديد

  .خداوند و نجات دهنده پذيرفتيد

   . عبارات زير مي توانند به شما کمک کنند تا شهادت خود را آماده کنيد

ديدن محبت افراد در کليسا، ديدن آرامش ايمانداران در کليسا، ديدن شادي ايمانداران در 
 ايمانداران، خواندن ةپرستش، ايمان بدون تظاهر، شاهدان واقعي مسيح، شخصيت عوض شد

کالمِ آرامبخشِ انجيل، درک اينکه خدا محبت است، درک اينکه خدا پدر من است، درک 
نيست بلکه رابطه با خداست، درک اينکه خدا گناهان مرا بخشيده اينکه مسيحيت مذهب 

است، درک اينکه خدا زندگي ها را عوض مي کند، درک اينکه خدا جسم پوشيد و بدنبال منِ 
   .گناهکار آمد

 بعد از نجات چه تغييراتي در من ايجاد شده است؟     

جود آمده است که قابل رويت مي از نظر روحي، رواني و جسمي، چه تغييراتي در زندگي شما بو
  باشد؟

مني که نميتوا نستم ببخشم، حاال براحتي مي بخشم و حتي براي دشمنانم :  به عنوان مثال
آرامش خاصي را .  شادي غير قابل وصفي را در زندگيم تجربه مي کنم.  طلب برکت مي کنم

در خداوند حيات جاوداني اطمينان دارم که حتي اگر دنيا زير و رو شود، من .  احساس مي کنم
مشکالت زندگي من از بين نرفته اند، اما ديگر بر من تسلط نمي .  دارم و تا ابد زنده هستم

بچه هاي من در اين دنياي گناه .  زندگي زناشويي من پر از محبت و شادي شده است.  کنند
از .  را برقرار کرده ام نيکويي ةدر محل کار با همکارانم رابط.   نيکويي دارندةآلود هدف و آيند



 ۴۱

آناني که به من آسيب .  دوستان و افراد فاميلي که آنها را رنجانده بودم طلب بخشش کرده ام
از مواد مخدر، مشروب و سيگار .  رسانيده بودند را بخشيده ام و برايشان طلب برکت مي کنم

  . فروتني را آموخته اماز بي بندوباري زندگي آزاد شده ام، معني واقعي محبت و.  آزاد شده ام

  پيشنهادات براي بشارت به دوستان، فاميل و همکاران

  .   ـ زندگي نمونه اي داشته باشيد۱

 ـ رفتار شما با ديگران بايد کامالً با رفتار گذشته تان فرق داشته باشد و براي آنها محسوس ۲
  .باشد

  . ـ بايد شادي شما در مشکالت حقيقي و قابل رويت باشد۳

  .يد آرامش شما در تالطم زندگي محسوس باشد ـ با۴

  . ـ پاکي و قدوسيت شما بايد زبانزد مردم گردد۵

  . ـ فروتني توأم با راسخ بودن شما در ايمان، بايد زبانزد مردم باشد۶

  .  ـ دلِ دلسوز شما براي مشکالت عزيزانتان بايد آنها را به تعجب آورد۷

پرخاشها، طعنه ها و توهينهاي آنها بايد باعث  ـ عکس العمل هاي نيکوي شما در برابر ۸
  .خجالت آنها شود

  . ـ از دوستان و عزيزان خود براي شرکت در شباهنگ و کليسا دعوت نمائيد۹

  . ـ از بحث راجع به مذاهب خود داري کنيد۱۰

  . ـ به ايمان و عقايد ديگران احترام بگذاريد۱۱

 انسانها را گمشدگاني ببينيد که احتياج به ةهم ـ بدانيد که جنگ شما با انسانها نيست، پس ۱۲
  .نجات دارند

  . ـ جنگ شما با قدرتهاي تاريکي است پس در دعا براي نجات عزيزان خود بجنگيد۱۳



 ۴۲

  . ـ شهادت خود را با آنها در ميان بگذاريد۱۴

  .به زبان فارسي را با آنها تماشا کنيد» عيسي« ـ فيلم ۱۵

  .به عنوان هديه به آنها تقديم کنيدرا ) فقط عهد جديد( ـ انجيل ۱۶

  . ـ نوارهاي بشارتي کليسا را به آنها هديه کنيد۱۷

  . خود دعوت کنيد و از مبشرين کليسا نيز دعوت کنيدة ـ دوستان و فاميل خود را به خان۱۸

ـ در جلسات شباهنگ مواظب باشيد که مهمانان بخاطر رفتار و حتي دعاي شما احساس ۱۹
  .جدايي نکنند

  ...ـ بشارت دهيد، بشارت دهيد، بشارت دهيد و اگر احتياج شد، صحبت کنيد ۲۰

  

  کاربرد شخصي

  . ـ در دعا تصميم بگيريد که از امروز شاهد نيکوي مسيح خواهيد بود۱

  . ـ شهادت خود را بنويسيد۲

  . دقيقه بيان کنيد۵ شهادت خود را در کمتر از ة ـ تمرين کنيد تا بتوانيد خالص۳

  . افرادي که مي شناسيد ليستي تهيه کنيد و روزانه براي نجات آنها دعا کنيد ـ از تمام۴

 ـ براي احتياجات افرادي که در ليست دعاي شما مي باشند دعا کنيد تا دست خداوند در ۵
  .  زندگي آنها نمايان شود

   ـ به دعاي خود براي اين افراد ادامه دهيد تا آنها نجات عيسي مسيح را دريافت کنند۶


