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   هتوج
  

 را خادم كس چیهیی تنها به اتیو اله مقدس كتاب نهیدر زم دانش و كسب  مطالعه
حاضر باشند  دارند كه یم افتیخداوند را در به افتخار خدمتی كسان فقط. سازد ینم
؛ حاضر باشند افتخار را  اول ؛ حاضر باشند، آخر باشند، نه» استیر« كنند، نه»  خدمت«
   !ود بگذرندخ بدهند و از حق گرانید به

 گذاریخدمتیۀ سازد، روح یخداوند م به خدمت ستهیرا شای حیمس ك یكه آنچه
و  اتیاله دانش  باشد، آنگاه گرفته شكلی حیدر وجود مسی ا هیروح نیاگر چن.  است
   .مؤثرتر مجهز سازند خدمتی توانند او را برا یم مقدس كتاب
  ! نیآم. ردیبگ ما شكلۀ در همی ا هیروح نیچن كه است نیما ای دعا

  
 



 

  مقدمه
 

ما قصد .  خدا است به ، خدمت پرستش.  خدا است و ستایش ، عبادت پرستش
 به بنابراین.  جدید آشنا کنیم بر دعا و پرستشی مشتمل زندگی شما را با یک داریم

در مورد هر  نظر بیاید که در ابتدا شاید به. کرد خواهیم را معرفی جدیدی شما زندگی
 چطور ممکن کنید که شاید تعجب.  غیر از دعا و پرستش به کنیم می چیز صحبت

خدا،  ۀو اراد ، ملکوت ، جالل آسمان بودن در مورد وجود خدا، واقعی با مطالعه است
 در زمان که ، و آنچه بر وسوسه ، غلبه با همسایگان ، مدارا کردن زندگی ساختن
از  نظر بیاید که شاید به.  وزیمرا بیام ، دعا کردن دهیم باید انجام و مشکل بیماری
 . ایم شده منحرف اصلی موضوع
 در آن خود آموخت شاگردان به عیسی که دعایی تر به دقیق وجود، نگاهی با این
دهد  می دهد، نشان آنها تعلیم را به دعا کردن»  چگونگی«از او خواستند تا  که هنگام
 عیسی آید که نظر می به. بود خود گنجانده را در دعای نکات این تمام عیسی که
توانید  شما نمی. جدا کرد از زندگی توان را نمی دعا و پرستش« :خواهد بگوید می

 ». سر کارم گردم شد حاال بر می تمام ، دعا کردنم خوب بگویید که
 دعا هرگز تمام.  بیاموزیم باید در مورد دعا کردن که است بزرگی درس این
 که انتها است و بی پایان بی دعا فعالیتی. یابد نمی پایان گفتن»  آمین«  با یک وشود نمی

باشد و  طرز تفکر ما می ۀدهند دعا نشان. شود ما می زندگی زوایای وارد تمامی
 .جدا نمود دهیم می انجام که را از آنچه آن توان نمی

آنها  به کتاب ما در این نیستند که چیزهایی پرستشی و کلمات ، مکان زمان بنابراین
 طریق عنوان را به و پرستش پرستش برای آمادگی عنوان ما دعا را به بلکه.  ردازیمبپ

 رساند، ارائه می انجام او را به سازد و اهداف خدا را خشنود می که زندگی دائمی
 .نمود خواهیم



۶ 

  دوره در مورد این توضیحاتی
 و ملکوت جالل بر تقدم کهدهد  را مورد بررسی قرار می یدعا و پرستش دوره این

 بر این همچنین دوره این. کند تأکید می انسان های و خواسته خدا در برابر احتیاجات
 احترام و اولویت تقدم این به که ایمانداری احتیاجات تأکید دارد که حقیقت

 .خواهند شد گذارد، رفع می
 ۳۳ :۶ متی محور بحث کلیدی ۀاما آی. باشد  می۱۳ـ۵  :۶ متی ما بر اساس بررسی

شما مزید  برای همه این خدا را بطلبید که ۀو اراد ابتدا ملکوت« :فرماید می  کهاست
 .»خواهد شد
او فرزند خدا  چون. شود فرزند خدا آغاز می عنوان ایماندار به با مقام دوره این
حضور پدر خود  خواهد شد به او شنیده دعای اینکه به تواند با اطمینان می پس است
 .برود

و در  است خانوادگی عالئق بعضی دارای الهی ۀاز خانواد ویعض عنوان او به
او  در دعای حالت این. دهد خدا می ۀو اراد ، ملکوت نام را به کند تقدم می که هرچه

 . است نیز منعکس
 های خود، درخواست و خواست باالتر از اراده ای پدر در رده ۀاراد او با قرار دادن

او  احتیاجات او، پدر از تمامی از درخواست یشپ که اطمینان خود را با این شخصی
 .کند می دارد مطرح آگاهی

تأکید  طور خاص به بر دعا و پرستش مسیحی با خدمت در ارتباط درس در این
 روحانی رشد و بنای مناسب اند که شده تهیه طوری هر چند مواد درسی. خواهد شد

نیز  مقدسی کتاب بررسی ۀدور یک برای اند که قرار گرفته ترتیبی به شما باشند ولی
 هم یعنی. شود می دنبال دوگانه هدف یک درس در این بنابراین. باشند مناسب
 تواند تأثیر شما را در بیان می اینکه و هم شما است شخصی پرستش برای راهنمایی
 .خدا باال ببرد کالم



۷ 

  دوره  اهداف
  : ، بایستی دوره اینرساندن  پایان از به  پس

کنید و او  تجربه با خودتان ارتباط داشتن و اشتیاق خدا را به ، شناخت ـ محبت۱ 
 .نمایید را پرستش

 بازگرداندن خدا جهت ۀنقش فهمیدن برای راهی عنوان را به ـ دعا و پرستش۲ 
 خدا در خانواده فرزندان عنوان آنها به ساختن با خود و برای مشارکت به انسان
 .دبکار ببری آسمانی

 تقدم خدا باید در دعا از حق ۀو نقش ، ملکوت چرا پرستش ید کهده ـ توضیح۳ 
 .برخوردار باشند

از  پیروزمند، و رهایی ، زندگی با اطرافیان ، صلح معاش ۀوسیل دنبال به که ـ وقتی۴ 
 .خدا دعا کنید ۀاراد کنند هستید طبق قصد دارند شما را مغلوب که اشراری

او  برای شوید و شاهد مؤثری مسیح بیهشود ش می باعث را که ـ دعا و پرستش۵ 
بر  مشتمل زندگی یک دنبال به که دیگرانی خود قرار دهید تا بتوانید به باشید، عادت
 .دهید هستند، تعلیم دعا و پرستش

خواهد  دارد و می خدا وجود دارد، آنها را دوست را متقاعد کنید که ـ دیگران۶ 
 .دهد می پاداش از دیگران پرستند، بیش او را می را که دهد و آنانی را نجات آنان

 

    نحوه مطالعه این کتاب
ای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن  کتاب حاضر به شیوه

   .صورت خودآموز استفاده کند به
های مختلف   قسمتابتدا.  ، کلیات و اهداف درس ارائه شده است در مقدمه درس

این . به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهیدسپس  و  مطالعه نماییدترتیببه درس را 
های صحیح سؤاالت را در آخر هر  پاسخ. اند سؤاالت در البالی دروس گنجانده شده



۸ 

،  برای کمک به خودتان. های خود را با آنها مقایسه کنید جواب.  درس خواهید یافت
   .یدها نگاه نکن اید، به پاسخ ندادهجواب بهتر است تا زمانی که به سؤاالت 

این خودآزمایی شما را در . در پایان هر درس نیز یک خودآزمایی وجود دارد
ً           خاطر سپردن مطالب درس و یادگیری نکاتی که احیانا  توجه نکرده به اید، یاری                                                
  . پاسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده است. دهد می

  

    ارزش دانشگاهی این دوره
معادل یک واحد دانشگاهی ارزش دارد »  مسیحیخدمت  «ۀهر کتاب از دور

های دوره  توانند کتاب دانشجویان می). باشد  واحد می۱۲۸لیسانس الهیات معادل (
     :را به سه شیوه مطالعه کنند»  خدمت مسیحی«

توانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی  ها را می ، این کتاب نخست
    بخوانند؛
شرح زیر  های میانی را به ، و در پایان فقط آزمون ن را مطالعه کردهتوانند آ ، می دوم
    بگذارنند؛
، آزمون رسمی و نهایی را طبق  های میانی توانند پس از گذراندن آزمون ، می سوم

  .توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند
  

    های میانی  آزمون
در بخش .  های میانی را خواهید یافت ن، سؤاالت مربوط به آزمو در پایان کتاب
نام و نشانی خود را بر روی پاسخنامه . ای وجود دارد ، پاسخنامه انتهایی این آزمون

، پاسخنامه را برای ما ارسال دارید  پس از آن. بنویسید، و سپس به سؤاالت پاسخ دهید
   . ، به شما عودت دهیم تا آن را اصالح کرده

یک گواهینامه تقدیم دانشجو »  خدمت مسیحی «ۀ دورِ                      پس از اتمام هجده کتاب
  .خواهد شد
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   ) نهایی( آزمون رسمی 
، برای  های میانی توانند پس از گذراندن آزمون دانشجویانی که مایل باشند، می
 تکمیل نمایند و با گلوبالنام رسمی  ، یک فرم ثبت دریافت آزمون رسمی هر کتاب

این آزمون از آنجا که ارزش . می را بگذرانند، آزمون رس پرداخت هزینه مربوطه
در صورت . دانشگاهی دارد، باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا گذرانده شود

، دانشجو یک واحد کسب خواهد کرد و ) و باالتر٪۸۰امتیاز (موفقیت در این آزمون 
   .  دریافت خواهد داشتگلوبالالمللی  گواهی مربوط به آن درس را از دفتر بین

دانشجو هجده واحد »  خدمت مسیحی«در صورت تکمیل هجده کتاب دوره 
،  در این صورت. کند  واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب می۱۲۸رسمی از 
، تحصیل الهیات را تا حد  تر دانشگاهی های پیشرفته تواند با ورود به دوره دانشجو می
  .ادامه دهد) د واح۱۲۸(یا لیسانس )  واحد۶۴(فوق دیپلم 

   
   کنیم تان آرزوی موفقیت می برای

 
 
 
 



 



 

  
  

 
  

  اولبخش
 

 طریقی برای زندگی:  دعا و پرستش
 



 

  



 

   اول درس

  کسی چه درگاه دعا به
  

 )۹ :۶ متی(» طور دعا کنید این شما به پس «
 

.  دعا است محل و تر از چگونگی بسیار مهم کنیم او دعا می درگاه به که شخصی
 متوجه ولی دانستیم می چیز را در مورد دعا کردن ما همه بود که نمی تأسف آیا باعث

 ؟  ایم دعا نموده اشتباهی شخص درگاه به که شدیم می
 شخص درگاه ما به اگر دعای.  دعا است تر از محل دعا مهم چگونگی البته
نخواهد  چندانی تفاوت وقت ، آن دهیم را انجام آن طرز صحیحی باشد و به صحیحی

 در درون که آنچه.  باشیم و یا کار کردن زدن قدم ، در حال ساختمان اگر داخل اشتد
 !استاز ما  خارج که است چیزی تر از آن مهم ما است

 درگاه دعا به و چگونگی حقیقی در مورد خدای قصد داریم درس در این بنابراین
هستند تا  مخدا مه برای که کنیم را بررسی مسائلی خواهیم می.  بگوییم او سخن
ما در دعا  های صحبت چگونه که بیاموزیم خواهیم می.  او دعا کنیم ارادۀ طبق بتوانیم
 ! باید بیاموزیم که وجود دارد زیادی مسائل پس. ما تأثیر بگذارد تواند بر زندگی می



 درس اول ۱۴

  رئوس مطالب 
از خدا مفاهیم و برداشت اشتباه   های 

 » نیست خدایی« معتقد است که  انسانی
 » گفت با اطمینان توان نمی« معتقد است که سانی ان

 »خواهد خدا را نمی« که  انسانی
 » ، خدا است طبیعت« معتقد است که  انسانی
  » خدا هستم من« معتقد است که  انسانی
 »خواهد داد انجام هر خدایی« معتقد است که  انسانی
  است»  نیاکان ارواح« معتقد به که  انسانی

استخدایی که خود را    آشکار نموده 
  مکتوب  کالم

  اش  پسر زنده
 او مقدس  روح

 تعلیم عیسی دربارۀ دعا
  و ساده نهان  دعای
 دعا کنید  همیشه

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 تأثیر این از خدا دارند و چگونگی مردم که اشتباهی های در مورد برداشت •
 .کنید بحث آنان پرستش ها بر نحوۀ برداشت

 .کنید ، مشخص خود را آشکار نموده طریق از آن حقیقی خدای را که هایی راه •
 خود را در زندگی اصول و آن کرده خالصه دعا گفته دربارۀ مسیح را که آنچه •
 .گیریدکار  به



 ۱۵ دعا به درگاه چه کسی

  یادگیری های  فعالیت
 .کنید  را حفظ۸ـ۵ :۶  متیـ۱

 سؤاالت. بدهید پاسخ متن ؤاالتس کنید و به مطالعه بخش به را بخش  درسـ۲
 صحیح پاسخ انتخاب برای. باشند می ای چند گزینه سؤال تعدادی شامل درس
 .بکشید دهد، دایره می را نشان صحیح پاسخ که توانید دور حرفی می

های   پاسخخود را باهای   پاسخدهید و پاسخ خودآزمایی به درس  در پایانـ۳
 اشاره آیاتی به کههایی   قسمتدر. کنید د، مقایسهان آمده کتاب در انتهای که صحیحی

 .نمایید استفادهمقدس   کتابتوانید از کنید، می آنها را حفظ نشده شود و خواسته می
کنید و  نگاه درس اهداف کردید، برگردید و به را تمام درس  بعد از اینکهـ۴

 .دهید توانید انجام ، می شده در آنجا از شما خواسته را که ببینید آنچه

در  است طوالنی را که از سؤاالت بعضی کنید تا بتوانید پاسخ تهیه ای  دفترچهـ۵
در  است الزم را که هر آنچه سؤاالت بر پاسخ توانید عالوه شما می البته. آنجا بنویسید

 .بنویسید آن
 

  درس  متن

 از خدا اشتباه های و برداشت مفاهیم
 

 » نیست خدایی« معتقد است که  انسانی
    ً اصوال   که آغاز کنیم گفته با این دعا و پرستش خود را دربارۀ بدهید بررسی جازها

دعا  حضور آن باشند تا به داشته)  یا چیزی( کنند باید کسی می پرستش که افرادی
 مردم بعضی. کنید را پرستش توانید آن اعتقاد ندارید، نمی چیزی شما اگر به. کنند
آنها . وجود ندارد پرستش برای چیزی راین، بناب نیست خدایی هستند که مدعی
 افراد را ملحد ما این» .دهد گوش که نیست کسی ندارد چون ای دعا فایده«: گویند می
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(atheists) آنها حتی!  حماقتی چه. وجود خدا ندارند به آنها اعتقادی چون نامیم می 
 دقیق نظم. دباشد ببینن می در برابر چشمانشان وجود خدا را که توانند دالیل نمی
 حقیقت این گویای و همه ها، همه انگیز ما انسان شگفت ها، بدن گل ، زیبایی جهان

 داشتن بدون جهان اینکه افراد به اعتقاد این. »وجود دارد خالقی خدای« هستند که
 و بگوییم بکنیم نگاه ساعت یک ما به که است این مثل ، درست وجود آمده به خالقی
 . است آمدهوجود  خود به خود به

 

 ... کند چون ملحد دعا نمی شخص. کنید را انتخاب پاسخ بهترینـ ۱ 
a(وجود خدا ندارد به  اعتقادی. 
b(باشد وجود داشته خدایی که نیست  مطمئن. 
c(کند خواهد از خدا اطاعت  نمی. 

  

 » گفت با اطمینان توان نمی«که  معتقد است که  انسانی
آنها . شوند می بینند، دچار سردرگمی ا را نمیخد که جهت از آن از مردم ای عده
 وجود داشته خلقت برای باید علتی بینند و معتقدند که ، می کرده او خلق را که آنچه

وجود  ، شاید خدایی باشیم مطمئن توانیم نمی«: گویند کنند و می می شک باشد ولی
 خداناباوریا  شکاک،  را الادریها   انسانگونه ما این. »نباشد باشد، شاید هم داشته

agnostics)( باشد،  وجود داشته هم اگر خدایی حتی آنها معتقدند که چون.  نامیم می
 هست آیا کسی که نیستی مطمئن وقتی«: گویند آنها می. تواند او را بشناسد نمی انسان

 »تو را بشنود، چرا باید دعا کرد؟ تا صدای
 



 ۱۷ دعا به درگاه چه کسی

 »خواهد خدا را نمی« که  انسانی
خواهند  نمی هستند ولی وجود دارد آگاه خدایی که حقیقت از این ماز مرد خیلی

از  چون نامیم می) Reprobates( را گمراه از مردم گروه ما این. کنند او را اطاعت
تنها دعا  نه گمراه اشخاص. ورزند می دانند وجود دارد، امتناع می که خدایی پذیرش
»  بد است ایشان اعمال ند از آنجا کهدار را بیشتر از نور دوست ظلمت« کنند بلکه نمی

آنها دعا . افراد دعا خواهند کرد اینگونه خواهد آمد که روزی ولی). ۱۹   :۳یوحنا (
»  نشین تخت آن روی«ها بر آنها فرود آیند تا بتوانند خود را از  خواهند کرد تا صخره

 .خواهد بود و غضب روز، روز داوری آن). ۱۶  :۶( نمایند مکاشفه پنهان
 

 ؟کنند دعا نمی گمراه چرا اشخاص ـ۲ 
 

 » ، خدا است طبیعت« معتقد است که  انسانی
وجود  آنها اعتقاد به. هستند یک خدا و طبیعت باورند که بر این زیادی عدۀ
،  درختان گویند که افراد می این. ندارند خود جدا است از خلقت که خالقی خدای

 را معتقد به اشخاص اینگونه!  دا استخ انسان! ابرها، خدا هستند! خدا هستند
گویند هر چیز  آنها می.  نامیم می )Pantheists( خداگرایی وجود یا همه وحدت
و  آنها خدا، طبیعت برای! اند در اشتباه اندازه تا چه مردم گونه این.  خدا است خوب
  . است فاقد شخصیت وجودی

او  درگاه توانید به یشما نم!  است هویت بدون ، خدای وجودیون وحدت  خدای
. ندارد صدایی شما را بدهد، چون تواند پاسخ نمی. ندارد گوش دعا کنید چون

باشد،  داشته تواند شما را دوست نمی. ندارد چشمانی تواند شما را ببیند، چون نمی
 !ندارد قلبی چون

چیز  یک است خدا محبت که این ؟ ببینید، گفتن است خدایی      ً         واقعا  او چگونه
 همینطور اگر بگوییم. چیز دیگر ، خدا است محبت بگوییم اینکه حال در عینو  است

 !چیز دیگر ، خدا است خلقت چیز و اینکه یک خود است خدا در خلقت
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بدهد  تواند انجام وجود نمی وحدت به معتقدین خدای چهار چیز را که ـ۳ 
 ببرید؟ نام

 

 » خدا هستم من« معتقد است که  انسانی
او را  که آنچه را دارد تا به حق این گویند هر فردی می هستند که اینها اشخاصی

.  است دیگری خوبی فرد، به یک باشد، و ایده داشته سازد ایمان و خشنود می راضی
غیر از خود  خدایی چون نامیم می (egotists) خودپرست افراد را اشخاص این
 شخص. باید بکنند چه آنها بگوید که به دیگری خواهند شخص آنها نمی. بینند نمی

 چیزی آنها آن برای نیکی. پذیرد پسندد و نمی را نمی معیار رفتاری هیچ خودپرست
بکنند؟  کاری چرا باید چنین. کنند آنها دعا نمی. باشد و خوب آنها نیک برای که است

 .خواهند نمی و بد است خوب که آنچه دربارۀ خودشان های باالتر از ایده آنها قدرتی
 

 قرار دارند؟ ای پایه بر چه خودپرست شخص یارهایمع ـ۴ 
 

 »خواهد داد انجام هر خدایی« معتقد است که  انسانی
 خدایی شما چه که نیست مهم«آنها معتقدند، . هستند اینگونه از مردم زیادی عدۀ
 شما را انجام تقاضاهای هستند و هر خدایی هم خوبی به خدایان همۀ. پرستید را می

 )Universalists(گرا  گرا یا کل ما آنها را جهان هستند که نها اشخاصیای» .خواهد داد
 کوه یک قلۀ را به انسان هستند که هایی مانند جاده مذاهب آنها معتقدند که.  نامیم می
 بهها   راههمۀ دهد ولی می کار را انجام این متفاوت از مسیری هر مذهبی. رسانند می
را  عقیده این که آنانی.  است و شیطانی خطرناک یمتعل یک این. شوند می ختم کوه قلۀ

 و واقعیت نیست انسان در ذهن ای از ایده خدا بیش گویند که می دارند، در واقع
او .  واحد است او خدای.  است او واقعی.  نیست ایده خدا یک که در حالی. ندارد
ما باید .   کیستاو که باید دریابیم ولی. باشد می است در آن که و هر چه هستی خالق

 ولی. کرد خواهیم صحبت بعدی در بخش او کیست اینکه اما دربارۀ.  او را بپرستیم
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بند  پای جهان از مردم ای عده اعتقاد دیگر که یک بدهید دربارۀ کار اجازه از این قبل
 . کنیم هستند، صحبت آن

 

 ؟ منامی می چه» خواهد داد انجام هر خدایی«معتقدند  را که اشخاصی - ۵ 
 

  است»  نیاکان ارواح« معتقد به که  انسانی
بعد از  مردگان از آنجا که ولی. معتقدند بعد از مرگ زندگی به از مردم زیادی عدۀ
 ای عده. آنها وجود دارد دربارۀ شوند، رمز و رازی نمی کنند دیده می ما را ترک اینکه

اند  نموده ً          قبال زندگی که هایی  مکانگردند و در برمی ارواح در مقام معتقدند مردگان
 زندگان های فعالیت شریک ارواح کنند این آنها فکر می. پردازند و گذار می گشت به

و  نامعلوم علت به .شود می نامیده (animism) پرستی اعتقاد روح این. هستند
وجود ها  پرست  روحدر بین زیادی های شود، ترس نمی دیده که آنچه بودن وحشتناک

خدا از  معتقدند که وجود خدا دارند ولی از آنها اعتقاد به زیادی د عدۀهر چن. دارد
آنها  پرستش بنابراین.  است تفاوت بی آنان احتیاجات رفع به دور و نسبت آنها خیلی
 معتقدند به شود که می از ارواحی و درخواست خشنودی جهت هدایایی تقدیم شامل
 برند و میکار   بهبالیا دور کردن یبرا هایی افسون گروه این. هستند نزدیک آنان

 .کنند می تقدیم مردگان ارواح و لطف رضایت خاطر جلب بههایی  قربانی
 احساس و این) ۱۸ :۴یوحنا  اول(» دارد عذاب خوف...  «:گوید میمقدس  کتاب
 » .اندازد می را بیرون خوف کامل محبت« گوید که می آیه همین.  استها  پرست روح

او را  که آنانی همۀ به که و پرمحبت حقیقی خدای دربارۀ خواهیم می حال
را  و ترس بدهدما را  دعای پاسخ او قادر است.  کنیم ، صحبت است بخوانند نزدیک
 .ندازدا از وجود ما بیرون

  

 کند؟ می استفادهها   قربانیوها   افسوناز نیاکان ارواح چرا فرد معتقد به ـ۶ 
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  است خود را آشکار نموده که خدایی
خود را  و ارادۀ نموده ، خود را مکشوف کرده زیر با ما صحبت طریق سه خدا به
 :  است آشکار کرده

 

  
  

  کالم مکتوب 
 این او باشد، باید خود را به او را بپرستد و مطیع خواهد انسان می که خدایی

ً     دقیقا  همان و این. آشکار سازد انسان .  است داده انجام حقیقی خدای که است کاری      
 . او را بفهمیم و اراده او را بشناسیم توانیم و ما می است او خود را آشکار کرده

. دارد خود اشاراتی معلمین های و نوشته انبیاء، رؤیاها، معجزات به هر مذهبی
تا خود را بر ما  کرده هم دیگری ، کارهای اشارات این بر همۀ عالوه حقیقی خدای

  . سازد مکشوف
اند،  نوشتهمقدس   کتاباو را در کالم که انبیا و رسوالنی قخدا خود را از طری

خدا را  و کالم آورده ایمانمقدس   کتاببه انسان هر جا که.  است ساخته مکشوف
و او  را پذیرفته عیسی تعلیم انسانی که هر وقت.  است شده او عوض ، زندگی پذیرفته
 و تبدیل گرفته صورت ای هاو معجز ، در زندگی نموده پسر خدا اعتراف عنوان را به
 که و از آنچه گرفته فاصله بد خویش های او از راه.  است شده جدیدی شخص به

 نظر بگیرید یعنی را درمقدس   کتابپیغام انسجام.  است نموده ، پیروی بوده خوب
و  است شده نوشته متفاوت های  مکانوها   زماندر شماری افراد بی توسط که پیغامی

اعتبار  و بی نابودی در جهت که هایی تالش را علیرغممقدس   کتاب بقای، نکته این به
خدا  آسا که معجزه است ، کتابی مقدس ، کتاب در نتیجه. نمایید ، اضافه شده آن نمودن

 .سازد را بر ما آشکار می
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 ؟ است کرده استفادهمقدس   کتابدر کالمش ثبت جهت اشخاصی خدا از چه ـ۷ 
  

  اش  پسر زنده
  سال۳۰از  بیش عیسی. آشکار نمود ، فرزندش مسیح عیسی ود را از طریقخدا خ
 ما ساکن گردید و در میان جسم کلمه«. کرد زندگی انسان یک عنوان به زمین بر روی
او .  پسر خدا است که او گفت. بیندیشید مسیح عیسی ادعای به). ۱۴ :۱یوحنا (» شد

 مرگ به. نمود ، پشتیبانی و قدرتشفا  مملو از معجزات خدمت خود را توسط ادعای
.  است آشکار نموده فرزندش           ً               خدا مطمئنا  خود را از طریق. بیندیشید عیسی و قیام

 .نمود مکشوف زمین بر روی عیسی ظهور شخص خدا خود را از طریق
 

 او آشکار نمود؟ خدا خود را از طریق که است کسی چه کلمه ـ۸ 
  

 ش روح مقدس
را  حقیقت که هر انسانی به خود در هر زمانی وحر خود را توسط خدا همچنین

 ما شهادتهای   روحبه روح همان«. کند پذیرد، آشکار می می مسیح عیسی دربارۀ
را  هر فردی که خدا است روح این). ۱۶ :۸ رومیان(»  خدا هستیم فرزندان دهد که می
 دیگران خدا برای را که آنچه. سازد می جدیدی شخص به ، تبدیل آورده ایمان که

بیاورید، او خود را  او ایمان اگر شما به. خواهد داد شما نیز انجام برای داده انجام
خود  او را در زندگی شما قدرت وقتی. بر شما آشکار خواهد نمود روحش توسط
 متوجه وقت آن. ماند نمی وجود او باقی اثبات برای نمودید، دیگر دلیلی احساس

 ؟ کیست حقیقی خدای خواهید شد که
 

شما فرزند او هستید،  دهد که می نشان از آن خدا با استفاده که دیگری طریق ـ۹ 
  ؟ چیست
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 دعا دربارۀ عیسی تعلیم
ساده نهان  دعای   و 

ما ). ۱  :۱۱لوقا (» ما بیاموز را به خداوندا، دعا کردن«: گفتند عیسی به شاگردان
. دعا را کرد ترین خود عالی که بیاموزیم را از کسی دعا کردن روش بهترین توانیم می

 .ما باشد معلم بدهید تا عیسی اجازه بنابراین
 
 
 
 
 
 
 
 

 

). ۵ :۶ متی(دعا نکنید )  فریسیان( مانند ریاکاران که خود گفت شاگردان به عیسی
و  و جمعی عمومی آیا دعای. کردند دعا می ها  خیابانهای ها و در گوشه آنها در کنیسه
 خاطر دعا در مالء عام را به ، فریسیان عیسی!  نه که ؟ البته است اشتباه در مالء عام
ً       او صرفا  انگیزۀ. نکرد سرزنش . کرد بود، سرزنش مردم توسط شدن دیده آنها را که        
 با انگیزۀ که دعایی. دعا کرد در جمع خود عیسی چون نیست اشتباه جمعی دعای

 . است شود اشتباه می انجام در برابر دیگران خودنمایی
  

دعا  در نهان که آنانی خدا برای. بخوانیدمقدس   کتاب را از۶ و ۵  :۶ متی ـ۱۰ 
 کند؟ می کاری کنند، چه می

 
از  فرد با گروهی شوند تا یک می موجب آیند که می دست به زیادیهای  موقعیت

 دعاها باشد چون نوع ترین از مشکل شاید این. کند شرکت جمعی در دعای مردم
 بیشتر در فکر کسی مردم اغلب. باشد دعا می در حال که است بر کسی همه توجه

 موضوع این. شود او دعا می درگاه به که کسی کند تا خدا؛ یعنی دعا می هستند که
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. کند دعا می که شخصی به خاص توجه باشد یعنی همراه زیادی تواند با وسوسه می
 است او ممکن. کردند می فریسیان کند که عمل شود تا آنگونه وسوسه است او ممکن
 .او را بشنوند او را ببینند و سخنان مردم دعا کند که انگیزه شود و با این وسوسه

 

 .کنید را مشخص صحیح پاسخ بهترین ـ۱۱ 
   .....فریسیان نباشید چون مانند فریسیان خود گفت شاگردان  خداوند به

a(کردند دعا می  در جمع. 
b(کردند می طوالنی  دعاهای. 
c(آنها را ببینند کردند تا مردم  دعا می. 
 

 حضور خدا هدایت را در دعا به از مردم توانند گروهی می وجود دارند که افرادی
دعا  رهبران اینگونه چقدر ما به. خداوند سازند را متوجه مردم آنها قادرند ذهن. کنند

 .دهند عطا را در خود توسعه باید این خاصطور   بهخادمین.  نیازمندیم
 دعاهای که بیاموزیم خود یا دیگران تفکر به بدون توانیم ا میم چگونه

 این.  آموخت در جمع»  تمرین«با  توان کار را نمی ؟ این کنیم را رهبری جمعی دسته
غیر  آموزد که ما می او به و روح با خدا تنها هستیم که ، وقتی شخصی در دعای عمل

 در جماعت وقتی آنگاه.  آموزیم می،  خود دور کنیم را از ذهن از خدا هر چیز دیگری
 که دانیم هر چند ما می.  ایم ایستاده در خلوت که است این مثل ، درست ایستیم می
 به که است چیزی افکار ما تنها متمرکز بر آن دهند ولی می ما گوش سخنان به مردم
 . با خدا تنها هستیم مردم ما در میان.  گوییم می مسیح

  
 ؟ را بیاموزیم در جمع دعا کردن توانیم می چگونه ـ۱۲ 

 

 ، علیرغم هر ایمانداری ترتیب این به. کنند دعا می با هم ، اغلب افراد پر از روح
 تجربۀ این. تواند خود را متمرکز خدا بکند ، می دعا است ِ            گروه در حال در یک اینکه
 مردمشود،  برگزار می جمعی دسته صورت دعا به وقتی از اوقات خیلی.  است زیبایی
 منظورمان. بگویند سخنها   زبانکنند و او را بپرستند و به خدا را لمس توانند روح می
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داند مگر  را نمی آن دهد و کسی خدا می که است زبانی ، به در روح ها، پرستش از زبان
 در ۱۴ قرنتیان توانید در اول شما می که است زیبایی عطای این. شود ترجمه اینکه

 ایمانداری و برای است در پرستش بزرگی عطا کمک این. یدکن مطالعه مورد آن
و خدا  یافته برکت افتد، همه  میقاتفا این وقتی. را دارد آن دریافت ایمان باشد که می

 .یابد می جالل
؟  چیست در نهان در مورد دعای اما نظرتان

، در را  گفت که ما به حجرۀ خود داخل شده عیسی
بین ما، ما را آشکارا  اناو گفت که پدر نه.  ببندیم

البته عیسی در اینجا ). ۶ :۶متی (پاداش خواهد داد 
کند تا اتاقی با  بیشتر اشاره به یک حالت ذهنی می

آنچه اهمیت دارد این است که ما با خدا تنها . یک در
توانید هر جا که هستید با خدا تنها  شما می.  باشیم
. توانند دعا کنند م زدن هستند، بهتر میبعضی مردم وقتی در جنگل در حال قد. باشید

بعضی قادرند در بین یک جمع . دهند بعضی اتاقی را به دور از دیگران ترجیح می
 . آنچه اهمیت دارد این است که با خدا تنها باشیم.  باشند"تنها"

 

 بشوید و در را از عقب کنید وارد اطاقی دعا می که زمانی گفت عیسی وقتی ـ۱۳ 
 ؟ ما آموخت را به مهمی درس  چهخود ببندید، 

  
روید بسیار  می کسی مالقات به وقتی.  با خدا است دعا صحبت کرد که نباید فراموش

 بعضی. باشند را داشته کردن صحبت و امکان فرصت هر دو طرف که است مهم
 موعظه در حال که است مانند این درست.  با خدا نیست صحبت به ما شبیه دعاهای
دارد با  دوست کسی چه.  است بسیار ضعیفی ، دعای دعایی چنین.  مخدا هستی برای
 تا آنجا که خواهیم می مواقعی زند؟ در چنین می او حرف فقط کند که مالقات کسی
با  از صحبت چون شویم خالص افرادی چنین تر از دست سریع هر چه است ممکن

ما  ما بگوید ولی به یچیز که است این در پی خداوند نیز اغلب.  بریم نمی آنها لذت
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 تر از گوش خدا، مهم ما به دادن گوش!  دهیم نمی زدن حرف و فرصت او مجال به
 داند؟ ولی را نمی آن او از قبل که او بگویم به توانیم می چیزی چه.  ما است او به دادن

باید از او  که است زیادی باشد، چیزهای شنوا وجود داشته       ً        مطمئنا  اگر گوش
 ! بیاموزیم
؟ خدا  بدهیم خدا گوش به توانیم می چگونه
 ترین از عالی کند؟ یکی می با ما صحبت چگونه
در  که است خدا این به دادن گوش برایها  راه
 خود داشته خدا را در مقابل دعا، کالم موقع
از خدا  و سپس را بخوانیم ای اگر ما آیه.  باشیم

دهد، خدا  ما نشان را به آن معنی بخواهیم
 .ما خواهد آورد ذهن را به نآ مفهوم

 جمیع ما را به ما باشد یعنی تواند معلم می القدس روح. زند می خدا با ما حرف
 آن زمان وقت سازد، آن را آشکار می واقعیتی القدس روح وقتی. کند هدایت راستی
 سپس.  ، تشکر کنیم ما آموخته به که خاطر حقیقتی و از او به خدا را بپرستیم که است
 خود با ما سخن بار دیگر از کالم تا خدا یک دهیم خود ادامه مطالعه به وانیمت می

 !دعا برای انگیزی شگفت طریق چه. بگوید
  

  ما بگوید چه خواهد به خدا می که آنچه شنیدن ، برای کنیم دعا می وقتی ـ۱۴ 
 وجود دارد؟ خوبی طریق
  

). ۷ :۶ متی(نمود   بیانچیز را چه»  باطل سخنان« دربارۀ عیسی یاد آورید که  هب
 کاری انجام او را وادار به که نیست و الزم.  نیست تفاوت او بی.  خدا ناشنوا نیست

حضور  خود را بههای   درخواست، ما تنها باید است محبت او خدای از آنجا که. نمود
ً       مکررا وقتی اوقات بعضی. خواهد داد ما جواب به که کنیم او اطمینان و به او بیاوریم
 از او درخواست که گویا خدا بار اول که انگیزه با این هم ، آن خواهیم می از او چیزی
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 به هم مواقع بعضی.  دهیم می نشان ایمانی ما را نشنید، از خود بی صدای نمودیم
 خدا، خدای. کرد کاری انجام او را وادار به گویا بایستی که کنیم می عمل ای گونه
 به خواهد که او می. ندارد خودخواه و شخصیتی ستنی او سنگی قلب.  است محبت
 !کند ما کمک

 

 .نمایید هستند مشخص صحیح را که جمالتی ـ۱۵ 
a(دهد ما پاسخ دعاهای به خواهد که  خدا می. 
b(خودخواهی است او شخص دهد چون نمی ما پاسخ از دعاهای بعضی  او به . 
c(باشند ما طویل دعاهای که است  الزم. 
d( او اعتماد نماییم و به دعا کنیم با اطمینان خواهد که ا میخدا از م . 
 

 دعا کنید  همیشه
 افسسیان(» دعا کنید مقدسین تمام جهت به در هر وقت« که شده ما گفته به
 شخص یک چگونه. »دعا کنید همیشه«:  خوانیم  می۱۷ :۵ تسالونیکیان در اول). ۱۸ :۶
 دعا باشد؟ در حال تواند همیشه می

 از صرف بیش کاری.  است از زانو زدن بیش کاری دعا کردن که دانیم می البته
 و در همه دعا باید همیشگی.  استها   درخواستو ارائه در تفکر، در پرستش وقت
 .باشد زندگی برای یا طریقی       ً          الزاما  باید حالت پس. باشد وقت

 پرستشو  و جمعی انفرادی دعای بدون زندگی یا شیوه حالت چنین به توان نمی
در . گیرند می کارها شکل بعضی مرتب ما با انجامهای   عادترفتارها و.  یافت دست

دعا کنید مگر »  در هر وقت«توانید  کند شما نمی  میقصد موضوع این مورد دعا هم
ما را  بر دعای مشتمل زندگی البته .باشد شده عادت شما یک دعا در زندگی اینکه

 از مواقع خیلی. ما باشد دعای ، کیفیت و میزان اید مالکب. سنجید زمان نباید با مقیاس
در  یا وقتی. کنند سیر می ما در کلیسا هستند، افکار ما در خانههای  بدن که در حالی

دعا  صحیح طریق به که اگر بیاموزیم.  است ما در آشپزخانه ، ذهن زنیم دعا زانو می
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 است این.  برویم راه ر صحیحدر مسی و در هر وقت همیشه که آموخت ، خواهیم کنیم
و  بفهمیم خدا را از کالمش ارادۀ توانیم می آن وقت. » دعا کردن همیشه«منظور ما از 

را بر  مان از زندگی هر لحظه تا بتوانیم او کنیم به ، خود را تسلیم در دعا و پرستش
 . سر بریم ما دارد، به او برای که ای و برنامه طرح طبق

 

 ؟ کنیم ارزیابی زمانی دعا را در مقیاس که نیست چرا خوب ـ۱۶ 
 

 دعا نمود و روزه را صرف طوالنی های او ساعت. باشد ما در دعا می نمونۀ عیسی
 های خواهش دعاها را برای پاسخ منظور که این ؟ آیا به منظوری چه اما به.  گرفت

 ضمینهستند، ت دیده مصیبت که آنانی را برای و رستگاری کند؟ رهایی خود تضمین
 تمام چرا؟ چون. بودند و ساده کوتاه بیماران او برای دعاهای!  وجه هیچ ، به نماید؟ نه
خود، در  در دعاهای او همیشه از آنجا که. بود دعا و پرستش به او عجین زندگی
او . بردارد قدم اراده این برطبق و دائمی مرتبطور   بهتوانست پدر بود می ارادۀ طلب
 .کرد دعا می وقت همه

 

 کرد؟ نمی طوالنی دعاهای از امراض بیماران رهایی برای چرا عیسی ـ۱۷ 
 

را  دعا کردن ما چگونگی به ؟ عیسی خدا دعا کنیم ارادۀ برطبق توانیم ما می چگونه
 وقتی). ۹ :۶ متی(» اینطور دعا کنید شما به پس«:  او گفت. آموزد  می۱۳ـ۹ :۶ در متی
 نمود که می صحبت ترتیبی کرد، درباره می صحبت دعا کردن چگونگی دربارۀ عیسی

 او صحبت.  حضور او بیاوریم خود را بههای   درخواستتوانیم ما می از آن با پیروی
در  که ترتیبی به.  چیزها باشیم ترین مهم دنبال توانیم ابتدا می چگونه کند که می از این
تو،  از نام  او صحبتابتدا،. کنید آموزد، توجه ما می در دعا بهها   درخواستارائۀ

، میاور و  ، ما را ببخش ما بده به«: او دعا کرد بعد از آن. کند تو می تو و ارادۀ ملکوت
ما دعا  وقتی که است گوید این در اینجا می عیسی دیگر، آنچه بیانی به. » ده رهایی
  شروع. خدا بدهیم و ارادۀ ، ملکوت نام را به و اولویت تقدم ، باید ابتدا حق کنیم می

 به عیسی.  است اشتباهی ترتیب»  ده ، میاور و رهایی ، ببخش ما بده به«دعا با  نمودن
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 همه این او را بطلبید که خدا و عدالت ملکوت اول«: گوید  می۳۳ :۶ در متی وضوح
 .»شما مزید خواهد شد برای
 

 .خدا............. و خدا ............. خدا، ............. ها در دعا عبارتند از  اولویت ـ۱۸ 
  

 که آموخت ، خواهیم ما یاد داد دعا کنیم به عیسی که ، آنگونه بیاموزیم وقتی
ما باالتر از هر  خدا برای ملکوت در زندگی وقتی.  کنیم زندگی مانند عیسی چگونه

 !کرد دعا خواهیم وقت در همه آن وقتباشد،  چیز دیگری
و  لغزید و مالک خدا باشند، خواهیم ارادۀتر از  مهم هایمان درخواست که تا زمانی
بر  خدا ساعتی که در حالی.  گذرانیم در دعا می خواهد بود کههایی   ساعتمعیار ما
 پی خدا در.  نمودیم  دعا صرفقدر اتا مقدار وقت خود ندارد تا ببیند ما چه دست
 .ما باشد ِ                     از روز، خداوند زندگی در هر لحظه که است این

 

 تقدم ما حق کهشرطی   بهما مهیا کند تا برای داده خدا وعده که یچهار چیز ـ۱۹ 
 )۱۳ـ۹ :۶ متی(: اند از عبارت او بدهیم ملکوت را به

a( 
b( 
c( 
d( 
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  خودآزمایی
 

اینکه درس را مرور کردید، به سؤاالت خودآزمایی پاسخ دهید از   سپس. بعد 
انتهای کتاب آمهای   پاسخخود را باهای  پاسخ . اند، مقایسه کنید دهصحیحی که در 

 .ً                     اید، مجددا مرور کنید هر سؤالی را که پاسخ صحیح به آن نداده
 

 .  پاسخ کوتاه
 

 کنند؟ دعا نمی و الادری  چرا افراد شکاکـ۱ 
 

  امید»  نیاکان ارواح« افراد معتقد به تواند به  می۱۸ :۴یوحنا  در اول را که  کالمیـ۲ 
 .بخشد، بنویسید

 

  عنوان و او را به را پذیرفته مسیح تعالیم که شخصی  زندگیدر تغییری  چهـ۳ 
 شود؟ می کند، دیده می پسر خدا اعتراف

 

 . را بنویسید۱ :۱۱در لوقا  شاگردان  تقاضایـ۴ 
 

 ؟ است مشکل در جمع  چرا دعایـ۵ 
 

 .ببرید سازد، نام خدا خود را آشکار می که طریقی  سهـ۶ 
a( 
b( 
c( 

 

...............  تا بتوانیم صحیح.............  یادگیری ییعن وقفه بدون  دعایـ۷ 
  بیشتر از ارادۀ ما همیشه که است معنی این به گفته این.  باشیم داشته صحیحی
  . خدا هستیم.................  در پی خودمان
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. تنها یک پاسخ صحیح برای سؤاالت زیر وجود دارد.  ای سؤاالت چند گزینه 
 .خص کنیدپاسخ صحیح را مش

  که معتقد است وجودی  فرد وحدتـ۸ 
a(دارد را دوستها   انسان خدا همه. 
b(خدا است  طبیعت ، . 
c(است خوبی  خدا، خدای . 

 

 ؟ خدا را بشنویم تا صدای باید بکنیم  چهـ۹ 
a(کند ما را رفع تا احتیاجات از خدا بکنیم درخواست را صرف زیادی  وقت. 
b(ما را  که و از خدا بخواهیم تفکر کنیم آن و درباره نیمخدا را بخوا کالم  مرتب

 .کند کمک آن در درک
c(تکرار کنیم مرتبطور   بهرا ربانی  دعای . 

 

  که است کند، کسی دعا می وقفه بدون که  شخصیـ۱۰ 
a(خود است زانوان در دعا بر روی  همیشه . 
b(فکر خدا است به  همیشه . 
c(خدا است ملکوت  پیدر باالتر از هر چیزی  همیشه . 

اسامی سمت چپ را با جمالت مربوط به آن در سمت راست  انطباقی ـ   سؤاالت 
 .انطباق دهید

a(ملحد) ۱               »خواهد خدا را نمی« که  انسانی 
b(الادری) ۲            است»  نیاکان ارواح« معتقد به که  انسانی  
c(وجود وحدت) ۳      » گفت با اطمینان توان نمی« معتقد است که  انسانی 
d(خودپرست) ۴    »خواهد داد انجام هر خدایی« معتقد است که  انسانی  
e(گمراه) ۵           » نیست خدایی« معتقد است که  انسانی  
f(گرا جهان) ۶          » خدا هستم من« معتقد است که  انسانی 

g(پرست روح) ۷         » خدا است طبیعت« معتقد است که  انسانی  
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 ها مرین تصحیح پاسخ
 

 .دهد می  آشکارا پاداشـ۱۰ 
 

 .وجود خدا ندارد به  اعتقادی)aـ ۱ 
 

 .آنها را ببینند کردند تا مردم  دعا می)cـ ۱۱ 
 

 .دارند را بیشتر از نور دوست آنها ظلمت  چونـ۲ 
 

  ابتدا دعای که وقتی دعا کنیم در جمع چگونه که یاد بگیریم توانیم  ما میـ۱۲ 
 . را آموختیم شخصی

 

 .کند، بشنود یا ببیند دهد، محبت تواند پاسخ  او نمیـ۳ 
 

 . با خدا بگذرانیم تنهایی را به ما در دعا فرصتی است الزم  اینکهـ۱۳ 
 

 .  و بدی از نیکی خودش و تشخیص ایده  بر پایهـ۴ 
 

  ما را جهت و از او بخواهیم خود، دعا کنیم خدا در مقابل کالم  با داشتنـ۱۴ 
 .کند ککم آن فهمیدن

 

 گرا  جهانـ۵ 
 

   صحیح)aـ ۱۵ 
    b(غلط   
    c(غلط   
    d(صحیح   

 

 .ترسد می مردگان او از ارواح  چونـ۶ 
 

 . متمرکز نیست ما همیشه ، ذهن خود هستیم زانوان بر روی وقتی  چونـ۱۶ 
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    انبیا و رسوالنـ۷ 
  

  خدا قدم دۀدر ارا کرد و دائم خود دعا می در زندگی وقفه او بدون  چونـ۱۷ 
 . داشت برمی

 

  مسیح  عیسیـ۸ 
 

  ، اراده ، ملکوت  نامـ۱۸ 
 

 . او هستیم ما فرزندان نماید که پیوندد تا اعالن ما می روح خدا به  روحـ۹ 
 

  غذا)aـ ۱۹ 
 b(بخشش   
 c(نیاوردن  در آزمایش  
 d(از شریر  رهایی  

  



 

   دوم درس

  خانوادگی ارتباط
 

 )۹ :۶ متی(» پدر ما «
 
 ۳ :۱۲ در رومیان پولس.   هستیم" که"ما  ِ            آغاز شود که و فهم درک عا باید با ایند
 است شایسته بلندتر از آنچه فکرهای که گویم از شما را می هر یکی«: گوید می

 ، در واقع» خدا است خودش«اعتقاد دارد  که فردی.  است خوبی نصیحت این. »مکنید
 در حالی. بیند دعا را نمی نیاز به ر خود احساساو د. داند می هر چیزی خود را پادشاه

ً    حقیقتا  درک نماییم می و او را محبت داریم خدا ایمان به اگر ما که که  که کنیم       
 .کرد دعا خواهیم بیشتری دعا با اطمینان ، در موقع خدا هستیم فرزندان

 ندگیپسرخوا روح شوید بلکه اید تا باز ترسان را نیافته بندگی روح رو که از آن«
 ).۱۵ :۸  رومیان(» ! کنیم پدر ندا می ای ّ         ابا یعنی آن به اید که را یافته
 انگیزی هیجان موضوع چه! فرزند خدا باشد انسان که است ای العاده فوقچیز  چه
ما  و خواهران برادران در آن باشد که داشته تعلق بزرگ خانواده یک به انسان که است

 که است العاده ق چقدر خار! باشند می و قبیله د، ملتاز هر نژا هستند که ایماندارانی
 . ما است نیازهای تمامی رفع دارد و در تدارک پدر ما، ما را دوست بدانیم

و  باید با احترام البته. حضور پدر آمد به توان می ، در دعا با شجاعت بنابراین
پدر،  که دانیم می چون از او بترسیم که نیست نیازی ولی.  حضور او بیاییم به فروتنی

 .دارد ما را دوست
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  رئوس مطالب
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 دهد می نجات که  ایمانی    
 کند می حفظ که  ایمانی    
  فرزندان و برادری  اخوت    
  قدیمی نگرش رفتن  از بین    
 جدید دیدگاه کار آمدن  روی    

  عملکرد فرزندان
   صید مردم    
 خدا  پرستش    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این العۀاز مط  پس

 .کنید درک مسیحی دعا را در زندگی اهمیت •
 یک و پرستش  را بر زندگی۱۷ و ۱۶ :۵ قرنتیان دوم اولیۀ تأثیر اصل چگونگی •

 .کنید فرزند خدا بیان
 .کنید خدا را مشخص عملکرد فرزندان ترین مهم •
 

  یادگیری های  فعالیت
 .کنید  را حفظ۱۵ ه را بخوانید و آی۱۷ـ۱۲ :۸ ـ رومیان۱
 .او دعا نمایید برای نام فکر کنید و به نیست الهی خانواده به متعلق که کسی ـ به۲
را با  ای چند گزینه سؤاالت. نمایید مطالعه بخش به را بخش درس ـ متن۳

 ـ غلط صحیح از سؤاالت هر یک برای. بزنید عالمت پاسخ بهترین نمودن مشخص
 .ماییدن را مشخص صحیح پاسخ بهترین



 ۳۵ ارتباط خانوادگی

شوید  برگردید و مطمئن درس اهداف کردید به را تمام درس متن ـ بعد از اینکه۴
  .دهید توانید انجام ، می در آنجا آمده را که آنچه که
  

  درس  متن

  پدر فرزندان
 

از . نمود را خلق خدا انسان! وجود دارد کلمات در این عمیقی معنای چه! پدر ما
 ، بالفاصله داشته ای و برنامه طرح خلقت تدایخدا از اب که حقیقت این شنیدن
 .دهد می دست انسان به دلپذیر و گرمی احساس

را با  باید آن ندارد بلکه معنا و مفهومی تنهایی به محبت.  است محبت خدا، خدای
 که خاطر است این به.  است ، واقعی محبت گفت توان واال نمی گذاشت در میان کسی

. قرار داد را در آن آفرید و انسان خدا باغی. نمود ود خلقخ اهتبش را به خدا انسان
. زدند می زدند و با یکدیگر حرف می قدم با یکدیگر در باغ خدا و انسان هر شب

او . بگذارد در میان خود را با انسان محبت خواست ، خدا می بودهالعاده  فوقچقدر 
 به انسان که  انتظار داشتاما. ببیند نیز محبت انسان از جانب که خواست همینطور می

 ما این داد که انتخاب قدرت انسان خاطر به این نماید، به خود او را محبت میل
 . نامیم می» آزاد ارادۀ«را  دیدگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

او را  آنها دروغ. نمود و حوا را وسوسه آدم شیطان. پیدا شد گناه بعد سر و کلۀ
. شد آنها قطع بین نمودند و مشارکت یچیخدا سرپ خدا باور کردند و از فرمان دربارۀ
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از  انسان. نبود محبت بیان برای دیگر راهی. ایجاد کرد خدا و انسان بین حائلی گناه
از  ، برای جهان به دهنده نجات آمدن باید تا زمان که شد و او آموخت رانده بیرون باغ
 .کند تقدیم خونیهای   قربانی، گناه بردن بین

 

 ؟ ساخت را متوقف خدا و انسان بین تمشارک چیزی چه ـ۱ 
  

را  گناه قربانی گذراندن بود که ، نیازی از پرستش اصلی روزها، هدف در آن
 . قرار داشت او از شریعت اطاعت با خدا بر پایۀ انسان ارتباط. کرد می ایجاب

» خدا با ما«او  نام. را دادند ای دهنده نجات بعد انبیاء آمدند و نوید آمدن
 بتواند با خدا راه بار دیگر انسان را بردارد تا یک قرار بود او گناه. بود)  لعمانوئی(

بتواند  انسان آورد که وجود می را به امکان ، این دهنده نجات. کند برود و او را محبت
 .بپرستد و راستی خدا را در روح

 

 بود؟ چه عیسی از آمدن خدا قبل از پرستش اصلی هدفـ ۲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مردمان وقتی.  داشت زمین را بر روی از خطایی مصون او زندگی. آمد عیسی بنابراین
 گناهان  شد که" قربانی" یک به او تبدیل.  خدا شد"برۀ"نمودند،  شریر او را مصلوب

بود،  موت را که گناه او جریمۀ. شد خاطر ما گناه او به.  بر او قرار گرفت بشریت تمام
بود،  نشده گناهی هیچ مرتکب خاطر اینکه اما به. شد او مرد و در قبر نهاده.  پرداخت
پیروز شد  و مرگ بر گناه. کرد او از قبر قیام. دارد بند خود نگه او را در نتوانست مرگ

 همه آنها باید به. را منتشر کنند خبر خوش تا این خود گفت شاگردان به آن وقتو 
.  است وجود آمده به انسانخدا و  بین دو طرفه محبت بار دیگر امکان گفتند که می

 !بروند راه توانستند با هم بار دیگر می یک خدا و انسان
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  ؟ ما پرداخت را برای گناه جریمه کسی چه ـ۳ 
 

 دهد می نجات که ایمانی
گوید  میمقدس   کتاب بیفتد؟قشما نیز اتفا برای موضوع این است چطور ممکن

 خود ایمان و در قلب وند است، خدا عیسی کنید که خود اعتراف زبان اگر به که
! خدا را شکر!  خواهید یافت ، نجات برخیزانیده خدا او را از مردگان بیاورید که

 او را بخوانید، نجات بیاورید و نام اگر شما ایمان! فکر کنید موضوع این به ای لحظه
 .اما ابتدا باید او را بخوانید.  خواهید یافت

 تفاوتی در یهود و یونانی زیرا که. اهد شدنخو آورد خجل او ایمان به هر که«
او را  نام که همه برای و دولتمند است است خداوند، خداوند همه همان که نیست
 رومیان(»  خواهد یافت خداوند را بخواند، نجات نام زیرا هر که. خوانند می
  ).۱۳ـ۱۱ :۱۰

 

 .کنید زیر انتخابهای   پاسخرا از میان صحیح پاسخ بهترینـ ۴ 
 فرزند خدا شد؟ طریقی از چه سان ان
a(نوایمانان در امتحان شدن  با قبول . 
b(آلود خود گناه از اعمال برداشتن  با دست. 
c(او بودن دهنده نجات به خدا و اعتراف فرزند زندۀ به آوردن  با ایمان. 
 

 قخوانند، اتفا خداوند را می نام که آنانی شود و برای می با دعا شروع نجات
 خود در حضور خداوند اعتراف گناهان شما به که است زمانی آغازش. افتد می
و پسر  دهنده ، نجات عیسی آورید که می شما ایمان که زمانی. نمایید می کنید و توبه می

خود  شما با زبان که زمانی. شود می شروع ، نجات نموده قیام از مردگان که خداست
 زمانی آن شروع. گردد آغاز می ید، نجاتآور می خود ایمان کنید و در دل می اعتراف
 ! هللویاه! کنید دعا می ایمان شما با دعای که است
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 ؟ چیست نجات عملکرد دعا در زمان ـ۵ 
 

خدا . شود می» .... هر که شامل این«: گوید  می۱۲ :۱۰ رومیان کنید که توجه
او . ابندی نجات خواهد همه او می. را بکند ای عده تنها مالحظۀ که نیست شخصی
 !باشد ایمان دعای همه خواهد دعای خدا می. او را بخوانند نام تا همه است مایل

خدا بر  نقشۀ.  دهیم خدا توضیح بیشتر در مورد نقشۀ در اینجا کمی که است الزم
 توجه. بود نقشه این قسمت تنها اولین این. شود نمی خالصه یا در قیام صلیب روی
 ایمان وجود آورد که به همه را برای امکان این مسیح و قیام مرگ باشید که داشته

داد تا  کردند قدرت او را قبول که کسانی آن به«. خدا شوند بیاورند تا بتوانند فرزندان
!  خدا است نقشه نهایت این! خدا ، فرزندان بله). ۱۲ :۱یوحنا (» خدا گردند فرزندان

 »!پدر یعنی! ابا بخوانند«و را کنند و ا او را محبت خواهد که را می خدا فرزندانی
 

 امتیازی کنند، چه می را قبول عیسی که آنانی خدا به.  را بخوانید۱۲ :۱یوحنا  ـ۶ 
 بخشد؟ می 

  
 خواهد محبت او می. بود آن از ابتدا در پی خواهد که را می خدا امروز نیز همان

خاطر  این به. باشد داشته خواهد با او مشارکت او می. بگذارد میان در خود را با انسان
او را  خواهد که را می خدا فرزندانی. کند پیدا می زیادی ، اهمیت پرستش که است
. توانند او را بپرستند می خدا هستند که تنها فرزندان. نمایند می پرستند و محبت می

 ، دعا با اعتراف بنابراین. بکنند ایمان توانند دعای دارند، می او ایمان به که تنها آنانی
 .گردد می پدرمان خدا یعنی پرستش به شود و منتهی آغاز می ایمان

 .نمایید را مشخص صحیح جمالت ـ۷ 
a(یابیم نجات عیسی بدون توانیم  ما می . 
b(متنفر است  خدا از گناهکاران . 
c(تواند فرزند خدا شود می  هر کسی. 
d(توانند او را بپرستند خدا می  تنها فرزندان. 
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خدا هستند با  اند و فرزندان آورده ایمان که آنانی ، همۀ جهان این در انتهای
: گوید می خواهد رسید که گوش بلند به صدایی. خواهند شد جمع یکدیگر در آسمان

او های   قومخواهد بود و ایشان ساکن و با ایشان است خدا با آدمیان خیمه اینک«
 این). ۳ :۲۱ مکاشفه(» خواهد بود ایشان خدای خواهند بود و خود خدا با ایشان

 که است ای نقشه این.  است خدا از ابتدا داشته که است ای نقشه این.  خدا است برنامه
او را  نام با ایمان که آنانی تمام.  است شده آورند، شروع می ایمان که آنانی برای از قبل

ر دعا و آنها د. آغاز نمایند صحیح طریقی با خدا را به توانند مشارکت بخوانند، می
 خدا را به توانند محبت آنها می. بزنند و خدا نیز با آنها توانند با او حرف می پرستش
 منتظر بمانند تا به که نیست دیگر الزم. کنند بیان زمین روی مردم به صحیحی طریق
 .بروند آسمان

  

 کند می حفظ که ایمانی
 ساقطهرگز  که است خدا وجود دارد این در مورد محبت که چیز جالبی

 با ما نداشت مشارکتی ولی.  ما گناهکار بودیم نمود که ما را محبت او زمانی. شود نمی
 که پسر خدا است عیسی که آوردیم ایمان اما وقتی.  نمودیم نمی ما او را محبت چون
 خود را در میان با خدا محبت بار دیگر توانستیم یک آن وقتکرد،  ما مرد و قیام برای

را  امکان ، این ایمان.  بزنیم و با او حرف او را بپرستیم توانیم  دیگر میما بار.  بگذاریم
او  خود را به ایمان که تا زمانی.  خدا گردیم فرزندان آورد که وجود می ما به برای
 .ما و خدا را بشکند بین محبت که قادر نیست چیزی ، هیچ کنیم حفظ
 

  برقرار شد؟ً      مجددا خدا و انسان بین مشارکت طریقی چه بهـ ۸ 
a(بشود خوب خود را نمود که سعی تمام  انسان. 
b(نمود خود تقدیم گناهان برای خونیهای   قربانی انسان. 
c(خود پذیرفت دهندۀ نجات عنوان را به مسیح عیسی  انسان . 
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خواهد  ما با او قطع و مشارکت ، ارتباط او انکار کنیم خود را به اگر ایمان البته
ما ابراز  به خود را نسبت ، محبت خدا با میل. باشد و رغبت ا میلباید ب محبت. شد
خواهد  او از بین به ما نسبت ، محبت برداریم او دست به کند، اما اگر ما از ایمان می
 .خواهد شد با خدا نیز قطع و مشارکت رفت

 خود را حفظ اگر ایمان.  مانیم می و محفوظ یافته نجات که است ایمان ما توسط
 اساس آن وقت،  را رها کنیم اگر ایمانمان.  ایم کرده خود را حفظ نجات در واقع کنیم
خدا از ما  به ما نسبت ، محبت نیست ایمان وقتی.  خواهد رفت ما با خدا از بین روابط
 . گردیم می ایمان گناهکار و بی اشخاص به بار دیگر تبدیل شود و یک جدا می

  
 دهد؟ می را از دستخود  نجات وقت ایماندار چه یک ـ۹ 

a(کشد می دست مسیح عیسی به از ایمان  وقتی. 
b(دهد می آلود انجام گناه  عملی. 
c(پیوندد می دیگری و به کرده خود را ترک  کلیسای. 
  

 که دعا است توسط.  رویم حضور خدا می خود به نجات برای که دعا است توسط
خود را  ارتباط که دعا است وسطو ت. شود ما و خدا احیاء می بار دیگر بین یک محبت

 به نسبت ما از ابراز محبتمان باید ابراز شود و وقتی محبت.  داریم می نگه با خدا زنده
و  ، ایمان دعا و پرستش اما توسط. رود می ما با او از بین ، ارتباط داریم برمی خدا دست
 .ماند می ما قوی محبت

 

  فرزندان و برادری  اخوت
 چه. » برادری« یعنی ، اخوت ایم گذاشته»  برادران اخوت«ا ر قسمت این عنوان
برادر یکدیگر باشند؟  آورد که وجود می به ایمانداران را برای امکان این چیزی

 روزی. واحد باشند ی»پدر« دارای همه شود که می ممکن زمانی موضوع       ً    مطمئنا  این
،  نمودیم خود اعتراف ۀدهند نجات عنوان را به و مسیح کردیم توبه از گناهانمان که

پدر  یک پسران که آنانی تمامی.  گردیدیم خانواده و عضو این خدا شدیم فرزندان
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او  فرزندان تمامی که کنیم می اعتراف» پدر ما« گوییم ما می وقتی. برادرند هستند با هم
  بهفرمود تا معین را نیز پیش ایشان شناخت از قبل را که زیرا آنانی«. ما هستند برادران
 رومیان(» بسیار باشد از برادران زاده شوند تا او نخست متشکل پسرش صورت

ما  و خواهران ، برادران واقعی ایمانداران تمامی. فکر کنید موضوع این به کمی). ۲۹ :۸
آنها  در بین باشد که» بسیار برادران«او پدر  که بوده خدا از ابتدا این نقشۀ. باشند می

 . است» برادر ارشدتر« مسیح
 

 .کنید را مشخص صحیح جمله ـ۱۰ 
a(ما هستند برادرانها   انسان همۀ. 
b(خواهد بودما » برادر ارشد« عیسی آن وقت  اگر خدا پدر ما است . 
c(فرزند خدا شویم توانیم می خوب انسانی به شدن  با تبدیل . 
d(پدر ما باشد خواهد که  خدا نمی.  

  

  قدیمی نگرش رفتن  از بین
 به متعلق که آنانی!  تنها دو گروه. کند می تقسیم دو گروه را بهها  ن انساخدا
کند،  می نگاه آن بشر به که آنگونه جهان خدا به. نیستند که او هستند و آنانی خانواده
 یکی ، این آفریقایی یکی این.  است سرخپوست یک گوید این او نمی. نگرد نمی

 و آن تحصیلکرده یکی فقیر، این و اینثروتمند  ، این پوست سیاه و این سفیدپوست
 از جهان که است بندی طبقه روش این!  وجه هیچ ، به نه.  است امی فردی یکی
او تنها دو .  نیست و بشری انسانی خدا معیارهای اما مالک. دهد می ارائهها  انسان
 ، او به بنابراین. نیستند که او هستند و آنانی فرزندان که آنانی بیند یعنی را می گروه
. باشد می فرزند من هم این.  است فرزند من یکی این«: گوید کند و می می نگاه انسان
 جزو این کنیم می انتخاب که ما هستیم این گرچه. » نیست فرزند من یکی اما این
 . یا نه باشیم خانواده

 

 هستند؟ کدام دو گروه وجود دارند، آن از مردم در نظر خدا تنها دو گروه ـ۱۱ 
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 جایی الهی در خانواده. نگرد خدا می که کنیم نگاه چشمی با آن مردم ما باید به
ها  ها و فرهنگ ها، نژادها، قبیله ملت را بهها   انسانجهان. وجود ندارد تعصب برای
ما  و خواهران برادران که آنانی یعنی را ببینیم ما باید تنها دو گروه. کند می تقسیم

 .نیستند که هستند و آنانی
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۲ 
a(دارد را دوستها   انسان خدا همه. 
b(خدا هستند مخلوقاتها   انسان همه. 
c(خدا هستند فرزندانها   انسان همه. 
d(برادرند با همها   انسان همه. 
 

 جدید دیدگاه کار آمدن  روی
 الهی هدر خانواد توانیم ما نمی ؟ همۀ است ممکن چطور این«: گوئید شما می

 مردم به را که آنچه هرگز قصد نداشته و خدا هم است درست این. » باشیم یکسان
 که است دهد این خواهد انجام خدا می که آنچه. دهد، از آنها بگیرد می گوناگونی

 !نگردد اختالف موجب گوناگونی که خود پر کند تا زمانی ما را از محبتهای  قلب
 سرخپوست به سرخپوست یک. خواهد داد ادامهخود  بودن امریکایی به امریکایی

سفید  همان و سفیدپوست سیاه همان پوست خواهد داد و سیاه خود ادامه بودن
 بلکه.  خود را تغییر دهیم ، نژاد یا خاندان ما ملیت خواهد که خدا نمی. خواهند ماند

ر در بتوانند با همدیگ مردم گوناگون نژادهای آورد که وجود می را به امکان این
 خانواده یک وجود دارد؟ با تشکیل امکان چطور این. کنند زندگی و صلح محبت
 صحیح گفته این! شوند متحد می و دعا با هم القدس روح توسط که ای خانواده یعنی
در  حقیقت این. »مانند می کنند، با هم دعا می با هم که ای خانواده«: فرماید می که است

همینطور در مورد . کند  میقنیز صد فرزندانشان راههم به کوچک خانواده مورد یک
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دعا، تغییر . کند  میقنیز صد است زیادی از نژادها و ملل متشکل که الهی خانوادۀ
 .کند ایجاد می

 

 قضاوت انسانی ما نباید با معیارهای فرماید که  می۱۶ :۵ قرنتیان دوم وقتی ـ۱۳ 
  : که است این ، منظورش کنیم

a( کنند زندگی با یکدیگر در صلح مردم مختلف نژادهای که داشت نباید انتظار . 
b(سازند، کنار بگذاریم جدا می را از همها   انسانرا که اختالفاتی کنیم  سعی . 
c(خود  و خواهران برادران عنوان دارند، به کههایی   تفاوترا علیرغم  ایمانداران 

 . بپذیریم
 

خود بپذیرند،  منجی عنوان را به یحخواهند مس نمی خاطر که این ها به خیلی
 اگر برادران حتی. »پدر ما«: توانند دعا کنند و بگویند آنها نمی. خدا نیستند فرزندان
کند،  می را مالقات ایمان فرد بی یک ایمانداری وقتی. ایماندار هستند باشند که افرادی
  ندارد و جزء آنپدر را او همان چرا؟ چون. کند خود خطاب» برادر«تواند او را  نمی

 شما از پدر خود ابلیس«: او را رد کردند، فرمود که آنانی به عیسی.  نیست خانواده
 ).۴۴ :۸یوحنا (» باشید می

اگر او از نژاد یا  کند، حتی را مالقات ایماندار دیگری دیگر اگر ایمانداری از طرف
برادر  ند چونک او می به نسبت محبتی در خود احساس باشد، بالفاصله دیگری ملیت
او را از  فرزند خدا آنچه زیرا برای.  خود شما است از خانواده او عضوی. باشد او می
او . هستند ایمان آنها بی که حقیقت این بلکه نیست سازد نژاد یا ملیت جدا می دیگران
 .بنماید بودن»  در خانه« با آنها احساس تواند با بودن نمی

 

  سازد؟ جدا می  دیگرانفرزند خدا را از چیزی چه ـ۱۴ 
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  عملکرد فرزندان
 

   صید مردم
؟ چرا خدا آنها را آنجا قرار  هستند چیست بر زمین که خدا مادامی کار فرزندان

 خدا هنوز کامل خانواده چون. وجود دارد سؤال این برای خوبی ؟ دلیل است داده
 ز اینا عضوی خواهد همه او می. نابود شود کس هیچ نیست و خدا مایل نشده

 برایشان عیسی را که آنچه بیاورند که توانند ایمان می اما تنها کسانی! باشند خانواده
 که آنها گفته او به.  است کرده محول کاری فرزندانش خدا به پس. ، بشنوند داده انجام

!  ای العاده  فوقمأموریت چه. برسانند عالم مخلوقات همۀ را به بروند و خبر خوش
 ! ریخطی مسئولیت چه

و  خدا نشسته راست در دست عیسی.  تنها نیستیم وظیفه این ما در انجام ولی
 ما را برایهای   درخواستتا ، او آنجا است آییم قاصر می وقتی. کند ما دعا می برای
حضور  ما را به او مطالب. کند ما نزد خدا شفاعت احتیاجات بشنود و درباره کمک
 .ندک می آورد و از آنها دفاع خدا می
شود تا ما خدا را  می او باعث.  هستیم ِ      ما که بخشد که می ما آگاهی به القدس روح
 ما اطمینان به آگاهی این.  خدا هستیم و دختران پسران چون کنیم و شادی بپرستیم

فریاد  ترس بدون.  دهیم ، انجام خدا از ما خواسته را که آنچه قادریم دهد که می
 !»پدر ابا، ای« آوریم برمی

 وقتی. کند ما دعا می جای به القدس ، روح باید دعا کنیم چگونه دانیم ما نمی وقتی
 به القدس آید، روح نمی نظر ما مطمئن او به و ارادۀ نیست ما روشن خدا برای نقشۀ
. نمود بیان کلمات آنها را در قالب توان نمی که هایی با ناله هم کند آن ما دعا می جای

  . است ای عالی ددکنندۀم چه القدس      ً    واقعا  روح
  

 کند؟ ما دعا می جای به القدس روح وقت چه ـ۱۵ 
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 که زبانی به اغلب القدس یابند، روح نجات تا مردم کنیم دعا می که هنگامی
ما  دعای برد و به حضور خدا می کند، بار ما را به ما دعا می از طریق است ناشناس
خواهد  ، ما را تشویق ناشناخته انییا زب عقل زبان به چه القدس روح. کند می کمک

 و مردم بدهیم ، شهادت برویم روحانی خواهد بخشید تا با قدرت ما قوت نمود و به
کند  می ما کمک به روح.  کند تا دعا کنیم می کمک روح.  کنیم جذب مسیح سوی را به

 . دهیم خود را انجام مسئولیت ؟ تا بتوانیم منظوری چه به.  نماییم تا پرستش
 

 خدا  پرستش
و  است با کالم ارتباط ها این وقت بعضی.  با خدا است ؟ دعا ارتباط دعا چیست

 که است این کنیم جدا می ما دعا را از پرستش اینکه علت.  کالم بدون اوقات بعضی
بیشتر  پرستش که در حالی است مردم با نیازهای دعا بیشتر سروکارش گفت توان می

 . د خدا استو تمجی با عبادت در ارتباط
، باور  ، مطالبه کردن ، اخراج ، جستجو، کوبیدن ، درخواست توبه«مانند  کلماتی

،  ستایش«مانند  کلماتی. دعا هستند کنندۀ توصیف ، همه»، شکر و تقاضا کردن
. باشند می پرستش کنندۀ ، توصیف» و شادی ، جالل ، احترام ، مطالعه ، تعمق شکرگزاری
را  کالم شما مطالعۀ وقتی. باشند می خدا در دعا و پرستش دانفرزن های اینها فعالیت

 این اعضای یابید که می دست دو طریقی به کنید در واقع می باال اضافه های فعالیت به
  .باشند توانند با خدا در ارتباط می خانواده
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  کنیم ما با خدا ارتباط برقرار می
  پرستش دعا
  ستایش  توبه

 ریشکرگزا  درخواست
 تعمق جستجو
  مطالعه  کوبیدن

  احترام  اخراج کردن
  جالل  مطالبه

 شادی  باور کردن
  شکر
  تقاضا

  

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۶
a(برقرار کنیم با خدا ارتباط توانیم می کالم  با مطالعه . 
b(باشد یا غیر کالمی تواند کالمی  دعا می. 
c(تخدا اس      ً      معموال  ستایش  پرستش . 
d(نیست با انسان ارتباطداشتن  به  خدا مایل . 

 

 های کند تا وعده می ما را تقویت دعا، ایمان. آورد حضور خدا می دعا، ما را به
را، در  عیسی یعنی است  ماقحقو مدافع را که دعا، کسی.  کنیم خدا را از او مطالبه

 .دارد از ما وا می و دفاع طرفداری ، به ایم کرده گناهی که زمانی
آورد و باالتر از  می ارمغان به را برایمان ، قدرت داریم رهایی نیاز به که دعا، زمانی

               ً         خدا و ما دائما  در جریان بین ، محبت پرستش شود تا در زمان می دعا موجب همه
اما در اینجا ذکر .  کنیم» دعا همیشه« چگونه که آموخت خواهیم بعدی در درس. باشد
 باشد که فرزند خدا باید آنقدر طبیعی یک دعا برای بگوییم هک است کافی نکته این
 . او است برای کشیدن نفس
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 به وقتی اینکه و آن.  است دیگر ضروری نکتۀ ، ذکر یک درس این از پایان قبل
 بچه یک.  است» پدر ما«او  نکنید که فراموش.  باشیم ، نباید ترسان آییم حضور خدا می

 وقتی بنابراین. ترسد از پدر خود نمی وقت هیچ سد ولیها بتر از غریبه است ممکن
حضور او  به ما باید با ترنم.  حضور او بیاییم به با دلیری که شده ، گفته کنیم دعا می
  مطالعه۱۰۰را در مزمور  مطلب این.  شویم او نزدیک های دروازه و با حمد به بیاییم
حضور خدا .  بیاییم او با تسبیح های صحن ، به بخوانیم او را متبارک ما باید نام. نمایید
و خدا . اند آمده گرد هم که ای خانواده برای است ای خانه بلکه.  نیست ترسناکی مکان
 . او هستیم و ما فرزندان است» پدر ما«او  چرا؟ چون. باشد گونه             ً    خواهد حقیقتا  این می

  

  مد؟حضور خدا آ باید به چگونه شود که می  گفته۱۰۰در مزمور ـ ۱۷ 
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  خودآزمایی
 

اینکه درس را مرور کردید، پاسخ خودآزمایی را بدهید از  های   پاسخسپس. بعد 
آمده خود را با پاسخ آخر کتاب  هر سؤالی را که پاسخ . اند مقایسه کنید هایی که در 
 .ً                     اید، مجددا مرور کنید درست نداده

 

  پاسخ کوتاه 

 برقرار نماید؟ را با انسان یارتباط نوع چه  بود کهق خدا از ابتدا مشتاـ۱ 
 

 .حضور خدا بیاید تواند به فرزند خدا می یک کنید که اشاره حالت پنج  بهـ۲ 
 

 را نام دو گروه این. شوند می تقسیم دو گروه بهها   انسان از نظر خدا تمامـ۳ 
 ببرید؟

 

 دهد؟ می ما را در دعا یاری القدس روح کنید که اشاره طریق سه  بهـ۴ 
 

از سؤاالت زیر - ای   چند گزینه سؤاالت  تنها یک پاسخ صحیح برای هر یک 
 .پاسخ صحیح را مشخص کنید. وجود دارد

 

،  کنیم قضاوت انسانی ما نباید با معیارهای گوید که  می۱۶ :۵ قرنتیان دوم  وقتیـ۵ 
  که است این منظورش

a(خود بپذیریم برادران عنوان را بهها   انسان همه . 
b(بگذاریم سازند، کنار جدا می را از همها   انسانرا که اختالفاتی کنیم  باید سعی . 
c(و خواهران برادران عنوان دارند، به کههایی   تفاوترا علیرغم  باید ایمانداران  

 . خود بپذیریم
 

 .کنید زیر را مشخص جمالت بودن یا غلط صحیح -  یا غلط صحیح ـ۶ 
a(دهد می ما را نجات تنهایی  دعا به. 
b(داریم نجات چون کنیم  ما دعا می . 
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c(خدا را بپرستیم توانیم نیز می زدن قدم  در حین . 
d(خدا را بپرستیم با سرود خواندن توانیم  می .  

  

 که و در برابر کلماتی» د«دعا هستند  کنندۀ توصیف که در برابر کلماتی ـ۷ 
 .بنویسید»  پ«هستند  پرستش کننده توصیف

a(درخواست   
b(ل جال  
c(ستایش   
d(تقاضا  
e(احترام   
f(توبه   

g(جستجو  
h(شکر  
i(تمجید  
j(مطالبه    
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

 .کشد می دست مسیح عیسی به از ایمان  وقتی)aـ ۹ 
 

 از خدا انسان  نااطاعتیـ۱ 
 

   غلط)aـ ۱۰ 
   b( صحیح   
   c( غلط   
   d( غلط   

 

  گناه برای قربانی  گذراندنـ۲ 
 

 .فرزند خدا نیستند که فرزند خدا هستند و آنانی که  آنانیـ۱۱ 
 

  مسیح  عیسیـ۳ 
 

   صحیح)aـ ۱۲ 
     b(صحیح   
     c(غلط   
     d(غلط   

 

 .او بودن دهنده نجات به خدا و اعتراف فرزند زندۀ به آوردن  با ایمان )c  ـ۴ 
 

  کههایی   تفاوترغمخود علی و خواهران برادران عنوان را به  ایمانداران)c ـ۱۳ 
 . دارند بپذیریم

 

 . یافتن نجات برای و ایمان خدا با توبه نام  خواندنـ۵ 
 

 .نیستند الهی از خانواده جزئی هستند یعنی ایمان آنها بی که حقیقت  اینـ۱۴ 
 

  .خدا گردند فرزندان که حق  اینـ۶ 



 ۵۱ ارتباط خانوادگی

 . باید دعا کنیم چگونه دانیم نمی  وقتیـ۱۵ 
 

   غلط)aـ ۷ 
b(لط غ  
c(صحیح   
d(صحیح   

 

   صحیح)aـ ۱۶ 
   b(صحیح   
   c(صحیح   
   d(غلط   

 

 . خود پذیرفت دهندۀ نجات عنوان را به مسیح عیسی  انسان )c ـ ۸ 
 

  ، حمد و تسبیح  با ترنمـ۱۷ 
  
  



 



 

   سوم درس

  شهروند آسمان
 

 )۹ :۶ متی(»  در آسمانی «
 

.  نیز بیندیشیم آسمان باید دربارۀ،  کنیم می از دعا و پرستش صحبت چرا وقتی
 طرز صحیح به خواهیم اگر می. وجود دارد بسیار خوبی دلیل موضوع این ، برای البته

 با کسی صحیح باید ارتباط.  داریم کجا تعلق و به هستیم ِ      ما که که ، باید بدانیم دعا کنیم
 بین که بکنیم صحبت موضوعاتی باید دربارۀ.  باشیم داشته کنیم او دعا می درگاه به که

داند،  نمی کشاورزی دربارۀ چیزی که شخصی.  مندیم آنها عالقه و به بوده ما مشترک
 .برد نمی زند لذت می حرف کشاورزی تنها دربارۀ که با کسی از صحبت
.  آنجا خواهد رفت گوید به می سخن آسمان درباره که هر کسی نه که شده گفته

 برای آسمان به رفتن احتمال که است ز صحیحنی اما این.  است درست گفته این
 ! است ، ضعیف یا دعا ننموده فکر نکرده آسمان هرگز دربارۀ که شخصی

،  نیست ما وجود دارد و واقعی های در ذهن که است زیبایی جای فقط اگر آسمان
 وجود خارجی که چیزی به توان نمی.  نخواهد داشت ای فایده آن دعا دربارۀ آن وقت
 و آنانی است واقعی ، مکانی آسمان. بخشید آن به واقعیت فکر کرد و صورتندارد، 

 ؟ دعا کنیم آن چرا نباید دربارۀ پس.  آنجا خواهند رفت خدا هستند به فرزندان که
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  مطالب  رئوس
 ما و خانه قلب
   شهروند آسمان    
 و مسافر  غریب    

  آینده امید به
  رؤیا نیست  آسمان    
  نیست ایمان برای شکستی  مرگ    

 حاضر جهان دعا برای
  جهان این به کم  توجه    
  جهان این زیاد به  توجه    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

بر  تان باشد و زندگی آسمانی چیزهای  شما بهقدعا کنید تا اشتیا صادقانه •
 .باشد» زائر« مانند یک زمین

 .گذارد او تأثیر می ، بر دعای مرگ به فرد نسبت یک نگرش چگونه بگویید که •
حاضر  دنیای در این و رفتارش اعمال را از روی شهروند آسمان یک •

 .بشناسید
 



 ۵۵ شهروند آسمان

  یادگیری های  فعالیت
را  آیات این معنی.  را بخوانید۵ـ۱ :۵ قرنتیان  و دوم۱۸ـ۱۶ :۴ قرنتیان ـ دوم۱

 .بنویسید
 او که ایمان بی های فامیل ، فکر کنید و برای هکرد فوت تازگی به که کسی ـ به۲
  .و ناامید هستند دعا کنید غمگین
. را بدهید آن به مربوط سؤاالت بخوانید و پاسخ بخش به را بخش درس ـ متن۳
 . را مرور نمایید غلط و هر پاسخ. کنید ها را مقایسه را بدهید و پاسخ خودآزمایی پاسخ
اگر » ؟ ام کرده ترک تأسف چیز را بدون همه  منآیا «:از خود بپرسید ـ در خانه۴
 را برایتان و ابدی نادیده دعا کنید تا خدا چیزهای آن وقت،  است»  منفی«شما  پاسخ

  .آشکار کند
  

 
  درس  متن

 ما و خانه قلب
 

 ما در آسمان و خانۀ دارایی خدا خواهد بود که مقبول ما زمانی دعا و پرستش
را  مسیحیان که است از چیزهایی یکی بعد از مرگ ماندر آس زندگی به ایمان. باشد
 که است ، چیزی آینده و به نادیده به ایمان. سازد مجزا می دنیا از دیگران در این

 که از کسی دعا است اهل را که کسی مطلب این. کند جدا می ایمان ایماندار را از بی
 .سازد کند، جدا می دعا نمی

 

 .یدنمای را مشخص صحیح جمالت ـ۱ 
a(باشند می در آسمان ایمان بی های  گنج. 
b(است ایماندار در آسمان  خانه . 
c(است متفاوت دنیا با دیگران در این  مسیحی . 
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گوید؟ آنها هر  می و عیسو چه یعقوب دربارهمقدس   کتابآورید که یاد میه آیا ب
 بود و دیگری و آینده نادیده چیزهای در پی یکی حال در عین دو خطاکار بودند ولی

خدا . ببرد لذت از آن ببیند تا هر روزه توانست می بود که چیزی آن به اش تنها عالقه
»  اما عیسو را دشمن داشتم را دوست یعقوب«: ؟ او فرمود گفت آنها چه درباره

 آنان های گنج در مکان شیطان خدا و فرزندان فرزندان بین تفاوت). ۱۳ :۹ رومیان(
 ).۲۱ :۶ متی(» تو نیز در آنجا خواهد بود دل تو است گنجزیرا هر جا «.  است

 اعضای. کنند دارند، دعا می آنها اهمیت برای که چیزهایی در مورد آن مردم
. نداشتند شکایتی بردند ولی می رنج. نبودند فقیر بودند اما غمگین اولیه کلیسای
 آنجا بود، بنابراینپدر آنها  بود که جایی آسمان. بود حقیقی آنها خیلی برای آسمان
 آنها برای دعای. نداشتند جهان این به چندانی و توجه آنها آنجا قرار داشت خانۀ
اگر از خطر و جفا . بود دشمنانشان بخشش برای و محبت ، صبر، ایمان قدرت داشتن
با  ترس شد، بدون نمی مورد حاصل در این اگر نجاتی. کردند می رستند، شادی می
 را نابود کنند ولی آنانهای  بدنتوانستند  آنها می جفاکنندگان. شدند روبرو می مرگ
  .ببرند را از بین آنان توانستند روح نمی

آنها . خواهند رسید منزل آنها آمد، به سراغ به مرگ وقتی دانستند که می  مسیحیان
 .ِ                                       انتظار داشتند تا در منزل پدر خود باشند

 

 کرد؟ دعا می چیزی چه ، برایشد دچار دردسر می وقتی اولیه کلیسای ـ۲ 
 

   شهروند آسمان
ً   معموال  می شخص یک های صحبت شما با شنیدن  کدام به توانید بگویید که      

 و نحوۀ بر اعمال ، تأثیر زیادی کنیم می زندگی که جایی. دارد از کشور تعلق قسمت
 را پنهان بخواهد حقیقت است بسیار مشکل خارجی یک برای. ما دارد کارهای انجام

 . نیست شهروند واقعی یک کند چون



 ۵۷ شهروند آسمان

 خانه یک مسیحی

. بدهید را تشخیص شهروند آسمان توانید یک می سرعت شما به ترتیب همین به
 جهان این در مورد مسائل است ممکن.  او کیست او آشکار خواهند کرد که سخنان
 عیسی درباره صحبت به شروع صبر کنید، خواهید دید که اگر کمی کند ولی صحبت

در  نخواهد بود، زود از کوره و خشن ادبانه او بی صحبت. اهد نمودخود خو»  وطن«و 
 .خواهند بود و پرمحبت او واقعی و سخنان نخواهد رفت

 

 ؟ را شناخت شهروند آسمان یک توان می چگونه ـ۳ 
a(شود می نامیده او مسیحی که حقیقت این  از روی. 
b(و رفتارش سخنان  از روی . 
c(کند می شرکت او در آن هک کلیسایی تعالیم  از روی. 
 

 خدایان به فرد خارجی.  خواهید شناخت دعایش را از روی شهروند آسمان یک
. باشند می او مملو از ترس دعاهای. ستاامید  او بدون کند اما دعاهای خود دعا می
 و سخنان است زنده عیسی دانند که آنها می. کنند دعا می با شادی آسمان شهروندان
و  او آنجا است دانند که می توانند او را ببینند ولی آنها نمی نود هر چند کهش آنها را می

 .خواهد داد آنها پاسخ به
اش خواهید  شما یک شهروند آسمان را از روی خانه

؛ شما در خانه او تنفر و حسادت نخواهید  شناخت
هایی را که مملو از  در آنجا مجالت یا کتاب.  یافت
در .  رانه باشند، نخواهید یافتها و تصاویر شری داستان

خانه . شود آنجا صدای سرود، دعا و پرستش شنیده می
خانۀ یک ایماندار بر .  مملو از آرامش و شادی است

 ! ای از آسمان است ، گوشه زمین
 

  عالئم یک خانه مسیحی چه هستند؟ـ۴ 
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 و مسافر  غریب
. نیستند آن های تشرار شریک کنند ولی می زندگی جهان خدا در این فرزندان

 وارد قایق آب که شرطی به است چیز خوب همه. باشند می در آب آنها مانند قایقی
 .نشود

اینجا  آنان. شوند می شمرده هستند و خارجی دنیا غریب خدا در این فرزندان
 کشور دیگری به آنها متعلق. نیستند جهان این به کنند اما متعلق و کار می زندگی
مانند  حتی آنان های ارزش. کنند فکر نمی جهان این د شهروندانآنها مانن! هستند
 چیزهای به کنند و نه فکر می در باال است که آنچه آنها به.  نیست جهان این مردم
 ! زمینی
 

 مسافر نامید؟ فرزند خدا را یک یک توان چرا می ـ۵ 
 
 یزندگ خیمه او در یک. شد واقع بر ابراهیم بود که چیزی همان درست این
و  سازنده بود که او در انتظار شهری.  دانست خود نمی را خانه خیمه آن ولی. کرد می

 او را دگرگون دعای. نمود او را دگرگون زندگی موضوع خدا بود و این معمار آن
بود  ثروت دنبال به ، لوط اش برادرزاده. نبود ثروت پی در او ثروتمند بود ولی.  ساخت
خدا بود و خدا  ارادۀ پی در ، باالتر از هر چیز ابراهیم. داد چیز خود را از دست و همه
 چیزهای برای شهروند آسمان. نمود فراهم برایش داشت او احتیاج را که آنچه

 .کند دعا می و صحیح درست
از  تر دانست خدا را پسندیده با قوم بودن او ذلیل. نیز همینطور بود در مورد موسی

 پی او در. خود نبود راحتی دنبال او به. خود دعا نکرد  او برای.گناه زمانی اندک لذت
خدا از  قوم بود که نهفته حقیقت او در این خوشی. دهد خدا را انجام ارادۀ بود که این

 سرزمین به رفتن آنها در حال بود که او در این شادی. بشوند خالص فرعون دست
،  کار کند و دعاهایش ناپذیری طور خستگی به شد که امید باعث این. موعود باشند

  .نباشند خودخواهانه دعاهای
 



 ۵۹ شهروند آسمان

 ؟ وجود داشت و ابراهیم موسی در دعاهای شباهتی چه ـ۶ 
 

خدا  او دعا کرد تا کالم. خود او بود شخصی رهایی برای ندرته ب پولس دعاهای
و  قلب. کند را موعظه بیابد و کالم او دعا کرد تا قدرت. برسد دیگران به خوبی به

او ماند و دعا  ولی. »بماند«تا » برود« داد که می او ترجیح. بودند در آسماناو  منزل
 یک بود تا مثل او آماده.  وجود داشت دادن انجام برای هنوز کار زیادی کرد چون
را  آن که کسانی را به انجیل کند تا بتواند خبر خوش زندگی غریب در کشوری غریبه
و  ترقی موجب ماندنش این«بماند تا  بر زمین مدتی بود برای آماده. اند، برساند نشنیده
 ).۲۵ :۱ فیلیپیان(بودند  غریب جهان او در این مثل بشود که دیگرانی»  ایمان خوشی

 

بماند و  بر زمین شده که هم کوتاهی مدت حاضر بود برای چرا پولس ـ۷ 
 نرود؟ ملکوت به بالفاصله

 

  آینده  امید به
 زیرا آنچه شد دیگر امید نیست امید دیده چون لکن میافتی امید نجات به زیرا که«
، با صبر  بینیم نمی که را داریم اما اگر امید چیزی. باشد بیند چرا دیگر در امید آن کسی

را یاد  آیات شما این که است خوب). ۲۵ و ۲۴ :۸ رومیان(»  کشیم می انتظار آن
ما بر .  باشیم  در انتظار آسمانکند تا ما با صبر می امید کمک نکنید که فراموش. بگیرید
خود را  ما هرگز وطن.  باشیم را دیده آسمان آنکه بدون کنیم می زندگی زمین این روی
 ، موضوعات کنیم می زندگی بر زمین از آنجا که!  کنیم می ما با امید زندگی!  ایم ندیده
ها   انسانهمۀ هخاطر گنا به توانند ما را ناامید کنند چون می وجود دارند که فراوانی
 ، گرسنه گردیم ، بیمار می شویم می ما خسته.  سوزیم آنها می و ما نیز در آتش شده لعنت
او نیز مانند ما  کند چون می گناهکار نیز ناله.  کنیم می ناله و در نتیجه شویم می و تشنه
. کند می امید ناله گناهکار بدون. کنند  میقما با یکدیگر فر های اما ناله. برد می رنج

ندارد و بعد  گناهکار امیدی. سازد می امید، صبر را ممکن. کند می ایماندار با امید ناله
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 ، درد و رنج در انتظار او است که ، تنها چیزی جهان این درد و رنج از تحمل
  . است تری عظیم
 

 ؟ است ایمان بی از نالۀ ایماندار متفاوت ، نالۀ لعنت این تحت چگونه ـ۸ 
 

، دعا  خودمان از مرگ قبل مسیح بازگشت ما برای.  نیز داریم دیگریما امید 
.  رفت خواهیم آسمان با او به مرگ چشیدن ما بیاید، بدون از مرگ اگر او قبل.  کنیم می

دعا  آن برایدر طی قرون  مسیحیان که است چیزی ؟ این نیستالعاده   خارقآیا این
 . دعا کنیم آن رایاند و ما نیز امروز باید با امید ب نموده

 

  نیست رویا و خیال  آسمان
 و پوچ باشد، دعا و امید ما واهی ذهنی ایدۀ رؤیا یا یک تنها یک اگر آسمان
 . است و خدا، پدر ما در آسمان است واقعی مکانی آسمان. خواهد بود
. شد ربوده آسمان باالترین او به گوید که می پولس
.  آنجا استخدا  کند که می از آسمانی او صحبت
ها  ابرها و ستاره به مربوط وجود دارد که آسمانی
» ها آسمان باالترین« که هست همینطور آسمانی.  است
 . پدر در آنجا است که جایی یعنی شده نامیده

 یعنی در آنجا شنیده گوید سخنانی می پولس
 آنها تکلم به را جایز نیست انسان که ناگفتنی سخنان«

او .  و تردید نداشت شک آسمان بودن حقیقی دربارۀ پولس). ۴ :۱۲ قرنتیان دوم(» کند
 باشد تا اینکه داد برود و با مسیح می او ترجیح که نیست تعجب جای! بود را دیده آن

 !بماند بر زمین
 

 بود؟ چه پولس العمل  را بخوانید و بگویید عکس۴ و ۳ :۱۲ قرنتیان دومـ ۹ 



 ۶۱ شهروند آسمان

 مسیحیان. گرداند می ، واقعی نوایمانان یرا برا آسمان بودن ، حقیقی القدس روح
،  مکاشفه کتاب. کردند می بود، زندگی ایشان در اذهان تفکر آسمان در حالیکه اولیه
ما  به خواهند داد، اطالعاتی رخ در آسمان جهان در خاتمۀ که چیزهایی دربارۀ
.  است در آسمان تختش کند که می شاهانی  شاه از جالل       ً     مخصوصا  صحبت. دهد می

و  پرستش آن وقتیابد،  می حقیقی ایماندار شکلی برای آسمان وقتی! خدا را شکر
  .باشند او می ایمان و ثمرۀ حمد، میوه

 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۰ 
a(خود را کند، بهشت خود اختیار می زندگی برای که با روشی  هر انسانی 
 .سازد می

b(سوم  آسمان )خدا در آنجا قرار دارد تخت که است مکانی)  آسمان باالترین. 
c(شود می بر ایماندار مکشوف القدس روح توسط آسمان  واقعیت. 
d(شود می و رشدکرده بالغ ایمانداران به تنها مربوط آسمان درباره  حقیقت. 
 

  نیست ایمان برای شکستی  مرگ
 زیزانع وقتی.  را بگوییم ایماندار نکاتی یک در اینجا در مورد مرگ که است الزم

 عیسی.  ما است حق این. تا آنها شفا یابند کنیم دعا می ما بیمار هستند، ما همیشه
ِ            ایمانداران  اما همه. دهد می کار را انجام داد و امروز نیز این را شفا می مریض شخص
 ؟ است ایمان برای شکستی آیا مرگ. میرند می بعضی یابند حتی ، شفا نمی مریض
فرد دعا  شفا و نجات آنها برای. نگرند می شکست نقطۀ عنوان به مرگ به ای عده

گویا  کنند که می عمل شفا، فرد مذکور بمیرد، طوری یجا  بهاگر آن وقت. کنند می
دهد و گویا در دعا  می آنها دست خطا به ، احساس است  افتادهقاتفا چیز وحشتناکی

 شکست»  اش خانه« به شخصی رفتن است چطور ممکن .اند خورده شکست و ایمان
؟ چرا باید  خطا بکنیم ، چرا ما باید احساس داده خود را از دست نیش اگر مرگ. باشد
 باشد؟ فاجعه یک آسمان ایماندار به یک رفتن
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از   صحبت۳۹ :۱۱ عبرانیان.  بار نه ، هزاران ؟ نه است ایمان برای شکستی آیا مرگ
از  با اینکه ایشان جمیع«: ویدگ می آیه این. نیافتند مردند و رهایی کند که می آنانی
 .»را نیافتند شدند وعده داده شهادت ایمان
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۱ 
a(رهاند می دهد و از مرگ را شفا می ایمانداران هنوز هم  عیسی. 
b(است خورده شکست کسی ایمان میرد یعنی می ایمانداری  وقتی .  
c(است رفته از بین مرگ شنی بهراسد چون  ایماندار نباید از مرگ . 
d(مردند نیافتند، در ایمان  رهایی۱۱ در عبرانیان که  آنانی. 
 

. داند می خوبی را به این آسمان شهروند واقعی.  نیست ایمان برای ، شکستی مرگ
. اند نموده را فراموش ، این تا آسمانی است     ً              صرفا  بر امور زمینی شان عالئق که آنانی

 .دارند حاضر را بیشتر دوست آنها جهان چون تنیس آنها کامل دعاهای
 

 حاضر جهان  دعا برای
دعا  آن آیا باید برای. انتها خواهد رسید به روزی.  نیست همیشگی جهان این
 باید برای گوید که میمقدس   کتاب؟ باشیم آن و پیشرفت توسعه پی ؟ آیا باید در کنیم

ما  گوید که میمقدس   کتاب. ا کنیمکنند، دع می بر ما حکومت که و آنانی رهبرانمان
). ۴۴ :۵ متی( خود دعا کنیم جفاکنندگان و برای بداریم خود را دوست باید دشمنان

ما  توجه.  دعا کنیم جهان این باشد، ما باید برای می»  بله«باال  سؤاالت به پاسخ پس
.  هیم بدقسو بهتری در جهان زندگی سمت را به انسان باشد که موضوع باید بر این

 عنوان به.  بگردانیم زندگی برای بهتری را نیز مکان جهان تا این کنیم اما باید تالش
 . ما است مسئولیتاز  بخشی ، این مسیحی یک

  



 ۶۳ شهروند آسمان

  جهان این به کم  توجه
او باید  در حقیقت. نیز باشد زمینی شهروند خوب باید یک شهروند آسمان

، اعتقاد  بر زمین حاکم و قوانین حاکماناز  اطاعت او به. باشد شهروند زمینی بهترین
خود را های   مالیاترا زیر پا بگذارد، او باید قوانین نباید آگاهانه شهروند آسمان. دارد
 ، نمونه را زیر پا گذاشته قانونی آگاهانه شود چون می جریمه که ایمانداری. بدهد
 عد از نجاتب که خاطر جرمی به که ایمانداری.  خود است» کشور« برای ضعیفی
دارد باور  سعی که با آنانی را در زندان سختی ، روزهای افتاده زندان به شده مرتکب
  .، خواهد گذراند است شهروند آسمان او یک کنند که

 ایمانداران بعضی.  باشیم خوبی کند تا شهروندان خدا کمک که ما باید دعا کنیم
 نباید این. ندارند»  زمین« برای ای هگویا فاید هستند که»  آسمانی«آنقدر در افکار خود 

،  ایمانداران. غذا بهتر گردد شود تا مزۀ می باعث نمک.  هستیم زمین ما نمک. طور بود
. کنند می زندگی در آن مؤمنین چون است مبارک زمین این. هستند زمین دهندۀ توسعه

 حاکمان تقویت باعث آنان دعاهای.  است و آرامش شادی حضور آنها موجب
 .شود می دولت تقویت آنها باعث عدالت. شود یم

 

 . است شهروند زمین بهترین شهروند آسمان چرا یک بیاورید که دلیل سه ـ۱۲ 
 

  جهان این زیاد به  توجه
 که بشویم جهان امور این آنقدر مشغول نیز وجود دارد که امکان این البته
 ما به اما مزۀ جهانیم ما نمک.  است قرار داده ً                        اصال خدا چرا ما را در آن کنیم فراموش
 کند تا زیست می او کمک که است ای عادالنه و زندگی مسیح عیسی شناخت علت
،  شویم غافل هستیم و اجنبی غریب جهان ما در این که حقیقت اگر از این.  نماییم
 جهانیان به که ایم کرده کمک جهان به ما تنها زمانی.  باشیم جهان نمک توانیم نمی
 باعث جهان این مسائل که دهیم ما نباید اجازه. خدا را بفهمند تا نقشۀ نیمک کمک

 . کنیم ، غفلت ما نهاده بر دوش عیسی که خطیری شوند تا از وظیفۀ
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 ؟ ایماندار در چیست»  بودن نمکین« ـ۱۳ 
 

 ما محدود و مجذوب تا عالئق باید دعا کنیم.  دو چیز دعا کنیم ما باید برای
 مدارید زیرا اگر کسی دوست در دنیا است دنیا را و آنچه«. نباشند نجها این چیزهای

فکر  که هنگامی). ۱۵ :۲یوحنا  اول(»  نیست پدر در وی دارد محبت دنیا را دوست
،  باشیم خوبی و نمونۀ بکوشیم جهان این و پیشرفت باید در توسعه چگونه کنیم می
 . دعا کنیم باید برایش که است مطلبی اولین این

 
 
 
 
 
 
 
  
  

ما  خدا به که نباید از کاری که است ، این دعا کنیم آن باید برای که چیزی دومین
). ۵ :۹یوحنا (»  نور جهانم هستم در جهان که مادامی«.  ، قصور بورزیم کرده محول
 پی او در.  ما است بود فرمود و او نمونۀ جهان در این که را مادامی سخنان این عیسی
 او برای.  باشیم خوب کارهای انجام پی امروز ما نیز باید در. بود خوب کارهای انجام

کرد،  می را اخراج او ارواح.  دعا کنیم مریضان دعا کرد، امروز نیز ما باید برای مریضان
 کرد، ما نیز باید انجیل را موعظه ملکوت او انجیل.  کار را بکنیم ما نیز باید همین

شما «: فرمود عیسی. بود بود نور جهان او در جهان که مادامی.  کنیم را موعظه ملکوت
 متی(» را شاگرد سازیدها   امتهمه رفته«: فرمود همچنین). ۱۴ :۵ متی(» نور عالمید

۲۸: ۱۹.( 
 



 ۶۵ شهروند آسمان

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۴ 
 باید دعا کنند تا  ایمانداران

a(شود برنده آنان  سیاستمدار محبوب. 
b(نشود نیوید چیزهای مجذوب آنان  محبت. 
c(باشند دارند آنها نیز داشته همسایگان را که  آنچه. 
d(قصور نورزند آنها گذاشته خدا بر عهده که  از آنچه. 
  

.  داریم دادن انجام برای ، کار بزرگی غریبیم جهان ما در این از آنجا که بنابراین
  عیسیشد باعث ما شود همانطور که درد و رنج باعث است ممکن مطلب این البته

 صحبت داد، در مورد کار خود بر زمین جان بر صلیب عیسی وقتی. بکشد درد و رنج
 برای ما نیز کاری!  رفت خانه او به.  رفت آسمان به ، سپس»شد تمام«: کرد و فرمود

 و بگوییم کنیم شادی مانند مسیح توانیم شد، می کار انجام این وقتی.  داریم کردن تمام
 روز باشکوهی چه.  خود برویم خانه به توانیم می ز مانند عیسیما نی سپس. »شد تمام«

  . بیاییم گرد هم ما در آسمان همه خواهد بود وقتی
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  خودآزمایی
 

  پاسخ کوتاه 
 

 .ببرید نام فرزند خدا است یک شهروندی دهندۀ نشان را که چیزی  سهـ۱ 
 

 ایماندار در کجا قرار دارند؟ های  گنجـ۲ 
 

  آنان ، دعاهای آسمان بودن با حقیقی در ارتباط و موسی ابراهیم ایمان  چگونه- ۳ 
 .تأثیر قرار داد را تحت

 

  این تأثیر لعنت هر دو تحت که ایمان بی ایماندار و یک یک بین تفاوتی ـ چه۴ 
 هستند، وجود دارد؟ جهان

 

 بود؟ چه ، منظورش جهانیم ما نمک فرمود که عیسی  وقتیـ۵ 
 

، باید  است بر زمین که مادامی شهروند آسمان یک کنید که اشاره دو نکته  بهـ۶ 
 .آنها دعا کند برای
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت . یا غلط صحیح ـ۷ 
a(بیاید مسیحی یک سراغ نباید به  مرگ. 
b(او است ایمان ایماندار شکست یک  مرگ . 
c(ایماندار کارگر نیست در مورد یک موت  نیش . 
d(باشند، نخواهد آمد زنده مسیح بازگشت در زمان که یآنان سراغ به  مرگ.  

بعد از . باشد این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی می
، به سؤاالت   را مرور کرده۳ تا ۱، دروس  اتمام این خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۱آزمون میانی 



 ۶۷ شهروند آسمان

 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

 .امید بدون ایمان بی کند ولی می  ایماندار با امید نالهـ۸ 
 

   غلط )a  ـ۱ 
b(صحیح   
c(صحیح   

 

 .آورد بر زبان کلمات بود، در قالب دیده را که آنچه توانست  نمیـ۹ 
 

  دشمنانشان بخشش رایب و محبت ، صبر، ایمان  قوتـ۲ 
 

   غلط)aـ ۱۰ 
   b( صحیح   
   c( صحیح   
   d( غلط   

 

  و رفتارش سخنان  از روی )b  ـ۳ 
 

   صحیح)aـ ۱۱ 
   b( غلط   
   c( صحیح   
   d( صحیح   

 

  و شادی ، آرامش سرود، دعا و پرستش و بودن وجود تنفر و حسادت  عدمـ۴ 
 

خود را های   مالیاتو است قوانین مطیعگذارد،  می احترام رهبران  او بهـ۱۲ 
 .پردازد می

 

 . است مسافر زمین کوتاهی مدت و برای است شهروند آسمان  او در واقعـ۵ 
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  کند تا ما زیست او کمک که ای عادالنه و زندگی مسیح از عیسی  شناختـ۱۳ 
  . کنیم
  

 .خدا بودند ارادۀ انجام پی  هر دو درـ۶ 
 

   غلط)aـ ۱۴ 
   b( صحیح   
   c( غلط   
   d( صحیح   

 

هنوز بر  شود که دیگر مؤمنین ایمان و خوشی ترقی بتواند موجب  تا اینکهـ۷ 
 .بودند زمین
  
  



 

  
  

 
 

  بخش دوم
 

  تقدم پرستش
  



 

  



 

   چهارم درس

 قرار گیرد باید مورد پرستش که پادشاهی
 

 )۹ :۶ متی(» باد تو مقدس نام «
 

ما  مطالب.  کردیم اندار در دعا صحبتایم و حالت مقام ، دربارۀ اول در بخش
دانید  شما می که دیگر، هنگامی سخنی به.  فکری او نبود بلکه جسمی حالت دربارۀ

 .و دعا کنید توانید پرستش دارید، بهتر می کجا تعلق هستید و به یک
و  در پرستش زیادی اهمیت دارای که در مورد آنچه ، قصد داریم بخش در این
... «. نمود خواهیم ها صحبت اولویت دربارۀ و همچنین کنیم تباشد، صحب دعا می

و  او هست آورد بر اینکه ایمان که است خدا جوید الزم به تقرب زیرا هر که
 ).۶ :۱۱ عبرانیان(» دهد خود را جزا می جویندگان

» دهد خود را جزا می جویندگان«. خدا پرستش یعنی»  او هست بر اینکه ایمان«
 آن وقت،  ابتدا باید او را بپرستیم. خواهند می از خدا چیزی که یدعاکنندگان یعنی
خدا  پی در را که او آنانی باشید که یاد داشته به ولی.  از او بخواهیم چیزی توانیم می

 ! هستندپاداش در پی را که آنانی دهد نه می هستند، پاداش
خدا و  ما به باید توجه اول در وهلۀ.  است با پرستش در دعا، تقدم بنابراین
تو  تو و ارادۀ تو، ملکوت نام دربارۀ بخش در این که است این برای. او باشد ملکوت
 .کرد خواهیم صحبت
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  مطالب  رئوس
  پادشاه به احترام

  از پرستش  هدف    
  پرستش  عمل    

  غاصب کردن سرنگون
  غاصب های  چهره    
  خالی تخت  اشتباه    

  پادشاه نام به احترام
  نام  قدرت    
  و اعتبار پادشاه  شهرت    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 نمودن از مطرح خدا قبل دعاها را با پرستش آغاز کردن اهمیت •
 .خود بفهمیدهای  درخواست

 و احترام جالل آیا موجب کنید که خود را ارزیابی دعا تقاضاهای در حین •
 .خدا هستند

 را در قلب مسیح جای دارد غاصبانه سعی شیطان چگونه ید کهده تشخیص •
 .ایماندار بگیرد یک

دهند  نمی خدا را جالل خود دارید که در گفتار و اعمال که هایی عادت •
 .کنید ، آنها را ترک داده تشخیص



 ۷۳ ...پادشاهی که باید 

  یادگیری های  فعالیت
 .را بدهید و خودآزمایی متن سؤاالت پاسخ. را بخوانید درس ـ متن۱
یوحنا : کنید دارند مطالعه مسیح نام قدرت به اشاره زیر را که های متـ قس۲
  ۱۳ :۱۰ ، رومیان۱۶ :۲۲، ۱۴ :۹، ۱۲ :۴، ۱۶ :۳  اعمال۱۳ :۱۴، ۱۲ :۱

 در که است چرا غیرممکن دهید که کنید و توضیح  را مطالعه۲۳ـ۱۲ :۶ ـ رومیان۳
 . باشیم داشته خالی خود تختهای  قلب
  .دهید شهادت مسیح نفر دربارۀ یک خدا، به نام به احترام ـ امروز برای۴

  

  درس  متن

  پادشاه به احترام
 

 ما درباره. دارد او ملکوتی. باشد ما نیز می او پادشاه بلکه پدر ما نیست خدا فقط
 خواهیم ً           بعدا توضیح و ملکوت پادشاهی این
  .داد

  
و  خوانیم ، او را پدر می فرزندان عنوان ما به

 به.  دانیم می ، او را پادشاه وندانشهر عنوان به
،  شهروندان عنوان و به او متشکریم و توجه خاطر محبت ، از او به فرزندان عنوان
 . پرستیم و او را می او هستیم مطیع

او  شهروندان و هم فرزندان و ما، هم است پادشاه پدر و هم ، خدا هم بنابراین
 مطیع که است تواند سر بزند این یشهروند م از یک که خطایی بزرگترین.  هستیم
دهد،  تواند انجام می که نیکی ننماید و بزرگترین خود نباشد و او را احترام پادشاه
 شوند ولی می دیده و خدمت در اطاعت و احترام محبت.  اوست و احترام پرستش

 . نیست کافی این

 هر زانویی خم خواهد شد
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 .نماید.......... .........و ............... خود را  شهروند باید پادشاه یک ـ۱ 
  

انتظار پدر .  او هستیم و شهروندان ما فرزندان.  و خدمتگزار او نیستیم بنده ما فقط
کند و با ما  خواهد با ما صحبت او می.  است و خدمت از اطاعت از ما بیش و پادشاه
  .هستند اینقدر پر اهمیت پرستش مواقع که است این برای. باشد داشته مشارکت
 بدون او باشیم و مطیع او کار کنیم و برای باشیم کسی در خدمت متوانی  ما می

 او را محبت مگر اینکه خدا را بپرستیم توانیم اما نمی.  باشیم او داشته به ای عالقه اینکه
 . نماییم و تکریم

 

  دارد؟ از خدمت بیش چرا خدا از ما انتظاری ـ۲ 
  

  از پرستش  هدف
خدا .  و تمجید او است ز ستایشپر ا که است شخصی پرستش پی خدا در

او را  که است پرستشی در پیخدا .  داریم او را دوست که او بگوییم خواهد ما به می
 .دهد می جالل پادشاه یک عنوان به

را  مرده ، نیاکان بعضی. پرستند ها را می مرده های مجسمه از مردم بعضی
 و شخصی چیزها صمیمی یناز ا یک اما هیچ. پرستند را می طبیعت بعضی. پرستند می

 یک ما ابراز دارند و هیچ به خود را نسبت توانند محبت از اینها نمی یک هیچ. نیستند
 .ما نیستند دعاهای دادن پاسخ قادر به

و پر  ، زنده پرستیم او را می ما ایمانداران که ؟ شخصی چه اما در مورد ایمانداران
. سازد او خود را آشکار می رویم و میحضور ا به و ستایش با ترنم وقتی.  است محبت
 او تنها خدای.  نیست از خدایان او یکی!  است حقیقی ، خدای پرستیم ما می که آنچه
 .وجود ندارد دیگری و غیر از او خدای است یگانه
 

 باشد؟ می ، چگونه خداپسندانه پرستش ـ۳ 
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  پرستش  عمل
پسر  عیسی که ندارم انایم ولی پرستم خدا را می من«: بگوید کسی است ممکن
پسر  حال توانید خدا را بپرستید و در عین شما نمی!  است غیرممکن این» . خدا است

 .او را رد کنید
 و هر چه«: گوید کند و می می خدا صحبت ، یوحنا دربارۀ۲۳ و ۲۲ :۳یوحنا  در اول

 پسندیدۀ نچهآ و به داریم می او را نگاه احکام که جهت از آن یابیم از او می کنیم سؤال
 ایمان مسیح پسر او عیسی اسم به او که حکم است و این نماییم می عمل او است
 مردم است چطور ممکن. »ما امر فرمود به چنانکه نماییم و یکدیگر را محبت آوریم
آنها  کنند؟ او به از او نااطاعتی حال در همان پرستند ولی باشند خدا را می مدعی
او  خواهند مطیع آیا آنها می.  ، پسر او است مسیح  عیسیباور کنند که داده فرمان

 خدا پرستش و فکر کنند که داده خود ادامه دادن فریب اند به گرفته باشند؟ یا تصمیم
 کنند؟ پسر او را رد می که ، در حالی را پذیرفته آنان

 

 ؟ است ما داده به حکمی  خدا چه۲۳ و ۲۲ :۳یوحنا  در اولـ ۴ 
 

 در فیلیپیان.  نماییم ، باید پسر او را نیز پرستش خدا را بپرستیم هاگر قرار باشد ک
را  غالم ، صورت کرده خود را خالی لیکن«: گوید می ، در مورد عیسی۱۱ـ۷ :۲

را  شد خویشتن یافت انسان در شکل و چون. شد مردمان و در شباهت پذیرفت
خدا نیز  جهت ز اینا. گردید مطیع صلیب موت تا به بلکه موت و تا به ساخت فروتن
 تا به. بدو بخشید ها است نام  از جمیعقفو را که سرافراز نمود و نامی غایت او را به

و هر . شود خم است و زیرزمین و بر زمین در آسمان از آنچه هر زانویی عیسی نام
 .»پدر تمجید خدای برای خداوند است مسیح عیسی اقرار کند که زبانی

و . ما برای است افتخاری این! خواهد شد خم انوییهر ز عیسی نام جالل برای
 اقتدار حکومت پسرش خدا به.  ایمانان بی همه خواهد بود برای ای وظیفه بعدها هم
و  جالل نیز برای دشمنانش حتی آن وقت. نماید را منهدم تا هر دشمنی را داده کردن
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و  حاال با میل ینکار را از هم چرا این پس. زانو خواهند زد او در برابرش احترام
 ؟ ندهیم انجام رغبت

  

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۵ 
a(خواهد شد خم در برابر مسیح  هر زانویی. 
b(زانو خواهند زد در برابر مسیح  تنها مسیحیان. 
c(بیاورند ایمان مسیح عیسی تا به داده فرمانها   انسان خدا به. 
d(است ادهدیگر د باالتر از هر نام نامی عیسی  خدا به . 

 

  غاصب کردن سرنگون

  غاصب های  چهره
بر  کسی چه بدانیم که است ، الزم را بدانیم دعا کردن اگر قرار باشد چگونگی

 و خود را کسی بالیم می خود خیلی و به ایم اگر از غرور پر شده.  است ما حاکم قلب
را بر »  فسن« که شده موفق شیطان آن وقت،  خود هستیم جالل در پییا  شماریم می

 .ما بنشاند قلب تخت
کند،  می آزارد و عصبانی فرد را می یک که آنچه توانید با مشاهده می راحتی شما به
 احترامی خدا بی نام به آیا وقتی.  است نشسته کسی او چه زندگی بر تخت بگویید که

یا او کنند، آ می او را ناپاک پدر آسمانی خانۀ مردم گردد؟ وقتی می شود او مضطرب می
 کنند خشم می احترامی بی خودش به که تواند در برابر افرادی شود؟ آیا می می غمگین

ستایند، آیا  نمی است کسی نظر خودش به او را که مردم کند؟ وقتی خود را کنترل
کند و  او حکومت دهد خدا بر قلب می اجازه که است مبارک شود؟ کسی می ناراحت

 .دهد می خود را جالل پادشاه نام
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 ندارد، نشان او را در دست زندگی کنترل کسی گوید که می شخصی وقتی ـ۶ 
  ..........دهد که می

a(است او نشانده قلب را بر تخت ، نفس  شیطان . 
b(دارد خود را در دست زندگی کامل  کنترل. 
c(او است خداوند زندگی  مسیح . 

  
انسان،  بر قلب شیطان هوجود دارند ک»  نفس«بر  نیز عالوه دیگری اما غاصبین

. شود می نامیده»  خدمت« دردسر زیاد است باعث که دیگری غاصب. نشاند می
را در  خدا این کند که فکر می سادگی به انسان چون است کار مشکلی آن تشخیص
 خدمت که شویم خدا می برای فراوان کارهای انجام آنقدر مشغول.  است آنجا نهاده

 و دیگر نام کنیم می از دعا غفلت.  کنیم می آن پرستش به وعشود و شر می ما خدا برای
می!  هستیم مشغول ما خیلی.  دهیم نمی خدا را جالل  پرستش کار ما در واقع گوییم و 
 . خدا است
 دارد و مایحتاج کار خوبی کند چون فکر می که شویم می شوهری مثل درست
 همسرش وقتی. باشد می همسرش برای نماید، شوهر خوبی می را تأمین خانواده
خود  شغل به اشاره ، شوهرش نداری من به تو توجهی گوید که کند و می می شکایت

 چیزی همسرش درخواست ولی.  باشی و راضی تو باید ممنون گوید که کند و می می
خود را با او  و احساسات افکارش خواهد شوهرش باشد، او می و غذا می از نان بیش
 رخ در خانواده را که باشد و مسائلی نزدیک شوهرش اهد بهخو او می. کند تقسیم
 میان خود را با او در افکار قلبی همینطور انتظار دارد شوهرش. او بگوید دهند، به می

،  دهیم می او انجام برای که کارهایی تمام او برای.  همینطور است خدا هم. بگذارد
ما افکار  خواهد که او می.  رانیمبا او بگذ را هم خواهد وقتی اما می سپاسگزار است

 خواهد او را بپرستیم خدا می.  ببریم و از حضور او لذت بگذاریم خود را با او در میان
 . او بدهیم نام را به و جالل
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 خواهد؟ را از ما می داند و آن می مانترا باالتر از خدم چیزی خدا چه ـ۷ 
 

 سخنان به. بودند گفتیم که چهاز آن خوبی ، نمونه نبی مالکی در زمان کاهنان
 صبایوت یهوه.  شما است برای وصیت این کاهنان ای االن و«: دهید گوش مالکی
بر  مرا تمجید نمایید، من خود جا ندهید تا اسم را در دل اگر نشنوید و آن گوید که می

 ).۲ و ۱ :۲ مالکی(» کرد خواهم شما لعن فرستاد و بر برکات خواهم شما لعن
 وظایف انجام آنها در حال. ها بودند ها و مذبح در محراب خدمت غولمش کاهنان
 کار را به آنها این. دادند نمی خدا انجام نام جالل کار را برای این ولی. خود بودند
کردند،  می خود کسب زندگی برای درآمدی نوعی بود و باید به شان شغل خاطر اینکه

دادند  می آنها کار خود را انجام کهرا  طریقی مطلب این شک بی. دادند می انجام
. فکر خود بودند به فقط نداشتند بلکه مردم به آنها توجهی. داد تأثیر قرار می تحت
 انجام کار خود را صحیح کنید، در واقع نمی پرستش صحیح شما با دالیل وقتی
 گردد که می شود، باعث شما می خدا، پادشاه جای به کار و خدمت وقتی! دهید نمی
 ، شما برای است خدا بر تخت اما وقتی. نکنید یا دیگران خدا، خانواده به هیتوج
 ! او است جالل دهید باعث می انجام که کنید و هر آنچه او کار می جالل
 

 ؟ نداشت رضایت مالکی در زمان چرا خدا از کار کاهنان ـ۸ 
 

.  کنیم تگیرد، صحب خدا می را از نام جالل که دهید در مورد چیز دیگری اجازه
کند  می و تمجید ما از افراد استفاده تعریف برای ، شیطان شویم می ما پیرو انسان وقتی

.  را داشت مشکل این قرنتس کلیسای. کشد می ما پایین قلب و خدا را از تخت
. بودند ها مرید پطرس و بعضی رو اپلس دنباله بعضی. بودند ها پیرو پولس بعضی
را بر ها   انسانآنها حکومت. شود آنها حاکم بین  تا جداییبودند داده اجازه بنابراین
 .دادند می خدا ترجیح خود بر حکومت قلوب

آور  چقدر شرم! خدا نام بودند تا جالل و پطرس ، اپلس آنها بیشتر در فکر پولس
باشند  انسان و احترام بیشتر در فکر جالل ایمانداران که است چقدر وحشتناک.  است
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آنها .  وجود نداشت و پطرس ، اپلس در پولس خطایی البته! خدا امو احتر تا جالل
 آنها را بر تخت بود که ، در مردمی شرارت. خدا بودند مورد احترام مردانی همگی
بیایید خدا را . کردند می و تکریم از خدا احترام را بیش بودند و آنان خود نهاده قلوب

 ! نماییم تو او را عباد خود قرار دهیمهای   قلببر تخت
 

وجود  اشتباهی کلیسا چه  را بخوانید و بگویید در این۷ـ۱ :۳ قرنتیان اول ـ۹ 
 . داشت

  

  خالی تخت  اشتباه
خدا بود اما  مقام عالی از فرشتگان ً           او قبال یکی.  و فریبکار است یاغی یک شیطان

ا را خد کرد تا جایگاه و سعی گرفت او تصمیم. گردید او مملو از غرور و نخوت قلب
 او فریب توسط زیادی فرشتگان. کرد رهبری را در آسمان شورشی بنابراین. بگیرد

. صور بخوانید  را در مورد پادشاه۱۷ـ۱ :۲۸ حزقیال. نمودند خوردند و او را پیروی
بر  کرد و شیطان بیرون را از آسمان خدا شیطان.  است شیطان از طغیان تصویری این
 خدا این نقشۀ. کند می حکومت بر زمین حال تا به زمان شد و از آن انداخته زمین
  .گیردب را بر عهده زمین ً                    نماید و مجددا کنترل را سرنگون شیطان که است

در انتها او . نماید را منهدم شیطان و قدرت و مرگ را فرستاد تا گناه  او ابتدا عیسی
 .خواهد کرد حکومت را نابود خواهد نمود و بر جهان شیطان

 

 صور، همینطور تصویری در مورد پادشاه است  توضیحی۱۷ـ۱ :۲۸ الحزقی ـ۱۰ 
 از است
a(بر زمین مسیح  بازگشت  
b(شیطان نهایی  شکست  
c(شیطان و شورش  طغیان  
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 آنها شریک انسانی بشود و در طبیعتها   انسانمثل عیسی بود که خدا این نقشه
،  داشت قدرت بر مرگ را که نخود شیطا مرگ داد تا توسط کار را انجام او این. گردد

بند  در از مرگ خاطر ترس به زندگی در تمام را که آنانی طریق نابود کند و از این
 ).۱۵ و ۱۴ :۲ عبرانیان(بودند، آزاد نماید 

خواهد  خاتمهزودی   بهاو کند اما حکومت می حکومت جهان هنوز بر این شیطان
 .دارد آنها را در دست و کنترل نشسته ایمانان بی قلوب او هنوز بر تخت.  یافت
 آن ساکنان و تمامی بیاید، بر جهان و وقتی باز خواهد گشت دوباره عیسیزودی  به

ً        او قبال  قدرت. خواهد شد تمام کلی به شیطان و کنترل قدرت. خواهد نمود حکومت
و ا. ندارد و دیگر بر آنها کنترلی شده اند، شکسته آورده ایمان عیسی به که آنانی برای

 ! هللویاه!  است شده رانده ایمانداران ً            قبال از قلوب
  
 بودند، آزاد نمود؟ از مرگ بند ترس در را که آنانی چگونه عیسی ـ۱۱ 

 

 آیا آن که است این سؤال ولی.  است شده رانده ایماندار بیرون ، از قلب شیطان
 ا درسکند؟ در اینج نمی ایماندار حکومت بر قلب ؟ و دیگر کسی است خالی تخت
 یا غاصبی است یا خدا بر تخت. وجود ندارد خالی تخت نام به چیزی!  است بزرگی
در . گیرد او را می جای دیگری شود، شخص می خلع حاکمی وقتی.  کرده را اشغال آن
ً       معموال  حاکمان واقع آنها را از  دیگری کس کنند مگر اینکه نمی خود را ترک تخت      
  .بکشد پایین تخت
 

اشتباهی  استدالل ، چه است خالیها   انسانقلوب تخت که فتهگ در این ـ۱۲ 
 وجود دارد؟

 

گویند  می اشخاص این. آنها وجود ندارد در زندگی حاکمی معتقدند که بعضی
 چنین.  نیست بر آنها مسلط دیگری هستند و کس خودشان زندگی آنها خود ارباب

 !دان داده اند و چقدر خود را فریب چقدر در اشتباه افرادی



 ۸۱ ...پادشاهی که باید 

نمایید  او را اطاعت کرده تسلیم کسی بندگی را به اگر خویشتن دانید که آیا نمی«
 ، خواه مرگ را برای گناه هستید خواه کنید بنده می او را اطاعت را که کس شما آن
 ).۱۶ :۶ رومیان(»  عدالت را برای اطاعت

 گناه بدون د کهتوانید بگویی آیا می.  کنیم می او را اطاعت که هستیم آقایی ما بندۀ
خود نیستید؟ آیا  قلب نفسانی امیال مطیع توانید بگویید که کنید؟ آیا می می زندگی
 کنند؟ نمی شما، شما را کنترل احساسات توانید بگویید که می

  

 ؟ شما کیست آقای دهد که می نشان چیزی چه ـ۱۳
 

 وقتآن هستند،  شما حاکم کنند و بر زندگی می شما را کنترل اگر چیزهایی
! دارید شما پادشاهی. خود نیستید زندگی شما آقای. آزاد هستید توانید بگویید که نمی
 کسی اما شیطان. بخوانید»  نفس«او را  است ممکن. ننامید او را شیطان است ممکن
 بر شما حکومت تان» نفس« از طریق شیطان.   قرار دادهدر شمارا »  نفس« که است
 !کند می

  

  شاهپاد نام به احترام
  نام  قدرت
 از خدا به سخن اینکه جای چرا در اینجا به. »باد تو مقدس نام«: گوید  می۹ :۶ متی
 آیا یک» ؟ هستی تو مقدس«: گوید کند؟ چرا نمی او می از نام بیاورد، صحبت میان
  باشد؟ اهمیت دارای نام یک است ؟ چطور ممکن خود نیست تر از نام مهم انسان

خواهد  می عمل کند، با این امضا می ای نامه ا در انتهایخود ر نام شخصی وقتی
و  است اگر او مرد فقیری حال. پذیرد ، می آمده نامه در این را که آنچه انجام بگوید که

 غلططور   بهخود او از نام که گوییم بپردازد، ما می پول توجهی قابل مبلغ پذیرد که می
خود را زیر  نام که نیست رستیو د کار صحیح.  است کرده استفاده و نادرست

 . نیستیم آن مندرجات انجام قادر به که امضاء کنیم ای نوشته
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 مطلق او دانای.  است خدا، قادر مطلق! خدا فکر کنید نام و مفهوم معنی اما به
و  کم و هیچ نامحدود است ثروتی او مالک. باشد جا حاضر می و در همه است
کند،  ذکر می ای نوشته هر نوع خود را در انتهای امخدا ن وقتی بنابراین. ندارد کسری

 .باشد ، می گفته که آنچه انجام او قادر به باشید که شما مطمئن
 

 دهد؟ تواند انجام ، می گفته را که خدا آنچه شد که مطمئن توان چطور می ـ۱۴ 
 

 خدا وعده که ، باید باور کنیم را بیاموزیم دعا کردن طرز صحیح اگر قرار است
خود  خدا در کالم. خواهد داد ، انجام کنیم او درخواست نام به را که آنچه دهدا

و  با توهین او برابر است کالم به نمودن شک.  است ما داده به فراوانی های وعده
دهد  ما می خود به با امضای او چکی ماند که می این مثل درست. او نام به احترامی بی

 آن دارد، از بردن پول کافی اندازه خود به او در حساب باور نداریم اینکه علت و ما به
 . ورزیم می امتناع بانک به

 رومیان(»  خواهد یافت خداوند را بخواند نجات نام زیرا هر که«:  گفت پولس
 متی(»  کنید، خواهید یافت دعا طلب به با ایمان هر آنچه«:  گفت عیسی).۱۳ :۱۰
۲۱: ۲۲.( 

 ).۲۶ :۱۵ خروج(»  تو هستم هندۀد شفا یهوه من«: گوید خدا می
 حضورش او در دعا به ها را با امضای وعده فرزند خدا، این ایماندار در مقام

 .خواهد داد          ً     او مطمئنا  پاسخ. برد می
 

 گویند؟ می خدا چه باال دربارۀ آیات ـ۱۵ 
 

» امضاء«آنها را  او همۀ. خدا وجود دارند نیز در کالم دیگری فراوان های وعده
دارید؟ آیا  او شک کالم حقیقت دارید؟ آیا به آنها شک آیا شما به.  ستا کرده
او اعتماد  نام خود را دور بریزید و به و تردیدهای شک حاال تمام توانید همین می

 !بروید حضورش او به در نام!  با ایمان البته. بروید حضورش کنید؟ در دعا به
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 ، دوستان ، خادمین پزشکان سخنان به.  کنیم را باور می مردم حرف سریع ما خیلی
 مشکل خدا کمی های حرف در باور کردن گویی ولی کنیم اعتماد می و سیاستمداران

در ها   انساننام که ما را بدهد وقتی دعاهای خدا پاسخ چطور انتظار داریم.  داریم
 ؟ وقتی خدا برخوردار است نام به نسبت بیشتری و عزت ما از احترام زندگی
باید دعا  چگونه که دانیم ، نمی خدا باور داریم های از وعده را بیشها   انسانهای حرف
، اعتماد  ما داده خود به او در نام که هایی وعده باالتر از هر چیز، به و در واقع.  کنیم
 ! نداریم

 

 .کنید منطبق چپ در سمت آن صحیح را با مکان راست سمت آیات ـ۱۶ 
a(» تمتو هس دهندۀ شفا یهوه من «   
b(» کرد خواهی دریافت بیاوری اگر ایمان«   
c(» خواهد یافت خداوند را بخواند نجات نام زیرا هر که «    

  ۲۲ :۲۱ متی) ۱

  ۲۶ :۱۵ خروج) ۲
 ۱۳ :۱۰ رومیان) ۳

 

  و اعتبار پادشاه  شهرت
 که آنچه ، شما را به اسم یک. دارد همراه فرد را به آن اعتبار و شهرت شخص اسم

اگر  بنابراین. سازد می شما را پرآوازه باشید، نام می که آنچه کند بلکه نمی لهستید تبدی
 مردم. و پا خواهید کرد دست خود اسمی برایزودی   بههستید، متقلبی شما انسان

 برای تان بودن خاطر متقلب به ، چون»اعتماد کرد فردی چنین شود به نمی «:گویند می
 من اسم.  نیست من اسم این«: بگویید است کنشما مم حال.اید پیدا کرده خود نامی

. کند نمی شناسند، فرقی شما را می که آنانی برای موضوع اما این. » است حقیقت آقای
 به» !هستید متقلب آقای«اید  گرفته در پیش که زندگی خاطر روش آنها شما به برای
  . خدا باشیم لجال در پیو اعتبار خود  باید با شهرت ما همیشه افراد مسیحی عنوان
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 وقتی). ۷ :۲۰ خروج(» مبر باطل خود را به خدای یهوه نام«: گوید می مقدس کتاب
او  نام ، در واقع بریم نمیکار   بهاو جالل یا برای بریم میکار   بهاو را نام توجهی ما با بی
  احترامما وقتی. شود می نامیده»  نفرین«یا »  خوردن قسم« این.  ایم بردهکار   بهباطل را به
در  بریم میکار   بهتنفر و یا شگفتی او را در مواقع و نام شویم می خدا قائل برای کمی
 احساساتمان دادن نشان خدا برای از نام اگر فقط.  ایم بردهکار   بهباطل او را به نام واقع

 و توهین احترامی خدا بی نام ، ما به پرستش عمل یک عنوان به و نه کنیم استفاده
 . ایم نموده
 

 ؟ خدا شویم نام احترام موجب توانیم می طریقی چه به ـ۱۷ 
 

 چگونگی با آموختن که چیزهایی بعضی فهرست به را با اشاره ، درس در خاتمه
 . رسانیم می پایان به دهیم دعا باید انجام

 . کنیم احترام هایمان قلب پادشاه عنوان باید خدا را به) ۱ 
  یا هیچ کس و هیچ او هستیم او و شهروند ملکوت فرزندان که باید بدانیم) ۲ 
 . خود قرار ندهیمهای   قلباو بر تخت جای را به چیزی

 . نماییم او را مطالبه های و وعده کنیم او اطمینان نام قدرت باید به) ۳ 
خدا  ما نمایندۀ که و بدانیم باشیم دهیم می و انجام گوییم می آنچه باید مراقب) ۴ 
  . هستیم
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  زماییخودآ
 

  پاسخ کوتاه 
 

 .دهید توضیح با پرستش را در ارتباط و فرزندان غالمان  بینق فرـ۱ 
 

 ؟ پرستند در چیست می مردم که خدا، پدر ما و دیگر خدایان بین  عمدهق فرـ۲ 
 

  را غصب عیسی نهد تا پادشاهی ما می قلوب بر تخت شیطان که چیزی سه  بهـ۳ 
 .کنید کند اشاره

 

 نمود؟ می احترامی بی مسیح به چگونه قرنتس  کلیسایـ۴ 
 

وجود  اشتباهی استدالل ، چه است خالیها   انسانقلوب تخت که گفته  در اینـ۵ 
 دارد؟

 

 شد و باید در صورت آنها اشاره به درس در انتهای را که  چهار چیزیـ۶ 
  .ببرید نام دهیم دعا انجام  چگونگی آموختن
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

  از انسان و پیروی ت حسادـ۹ 
 

  و تکریم ، احترام ، محبت ، پرستش اطاعت) دو تا از اینها (ـ۱ 
 

  شیطان و شورش  طغیان)cـ ۱۰
 

ما  و پرستش و او محبت او هستیم فرزندان بلکه او نیستیم ما بندگان که  چونـ۲ 
 .خواهد را می

 

 .را نابود کرد شیطان خود قدرت مرگ  توسطـ۱۱ 
 

شود و مملو از  او می نام جالل باعث که است شخصی پرستش الدنب  خدا بهـ۳ 
 . او است ستایش

 

را  آن یا غاصبی است یا خدا بر تخت. وجود ندارد خالی تخت نام به  چیزیـ۱۲ 
 . نموده اشغال

 

 . نماییم و یکدیگر را محبت بیاوریم ایمان مسیح به  کهـ۴ 
 

 . شما است کنید آقای می اطاعت را که  کسیـ۱۳ 
 

   صحیح)aـ ۵ 
b(غلط   
c(صحیح   
d(صحیح   

 

 . است مطلق و دانای  او قادر مطلقـ۱۴ 
 

 . است او نشانده قلب را بر تخت ، نفس  شیطان)aـ ۶ 
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 . است خود ایستاده های وعده  او رویـ۱۵ 
  

 ما را و مشارکت  پرستشـ۷ 
 

 ۲۶ :۱۵ خروج) a( ۲ـ ۱۶ 
   b( ۱ (۲۲ :۲۱ متی 
   c( ۳ (۱۳ :۱۰ رومیان 

 

 .دادند نمی او را جالل آنها نام  چونـ۸ 
 

   مان یا شخصیت ، سخنان ایمان  توسطـ۱۷ 
 



 



 

   پنجم درس

 بود آن باید در طلب که ملکوتی
 

 )۱۰ :۶ متی(» تو بیاید ملکوت «
 

یا  خواهند پزشک آنها می. دارند هایی ها و نقشه خود برنامه زندگی برای اکثر مردم
از  تصویری آنها در ذهن. شوند هند ثروتمند و معروفخوا آنها می. شوند وکیل
 !هستند ملکوت آنها سازندگان. اند خود رسیده اهداف به دارند که آینده زندگی

دهند  می آنها ترجیح. ندارند خودشان زندگی برای ای و نقشه طرح از مردم بعضی
 کمک یشتا او را در رؤیاها است ملکوتی ساختن در حال را بیابند که قوی فردی
 .باشند فرد دیگری های از نقشه بخشی یابند که می خود را در این آنها شادی. کنند

خود بنا  برای او ملکوتی. دهد می انجام مسیحی یک که است چیزی آن این
،  داده انجام که بزرگی کارهای خاطر بعضی به که نیست این در پیاو . کند نمی

 است این او همیشه دعای.  خدا است لکوتم و آمدن جالل در پی بلکه. شود شناخته
 ملکوت این در آمدن و سهمی نقش که است  او اینقتنها اشتیا. »تو بیاید ملکوت« که

 مسیح شود تا مأموریت می وارد عمل کند، بلکه دعا می آن تنها برای او نه. باشد داشته
 .رساند انجام را به

خداوندا « که است  بکند، اینباید ایماندار همیشه یک که مهمی از دعاهای یکی
گرفتار و  خیلی اکثر ایمانداران» !خود را ملکوت و نه تو را بنا کنم ملکوت بده اجازه
 .خدا ملکوت هستند و نه خودشان ملکوت ساختن هستند، اما آنها مشغول مشغول
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  مطالب رئوس

 خدا ملکوت ماهیت
 خدا ملکوت  مکان    
 خدا ملکوت  زمان    

 خدا ملکوت توسعه
  بزرگ  مأموریت    
  شدن  تکمیل    
 خدا ملکوت جالل

  ایمانداران در جمع  مسیح    
  پرستش هنگام  مسیح    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 .دهید خدا را تشخیص بیرونی و ملکوت درونی ملکوت  بینقفر •
 .کنید ارزیابی، ۲۰ و ۱۹ :۲۸ در متی مسیح فرمان خود را در انجام نقش •
 مسیح باید متمرکز بر شخص       ِ       در جمع  مؤمنین چرا پرستش کنید که درک •

 .باشد
 

  یادگیری های  فعالیت
 .را بدهید و خودآزمایی آن به مربوط سؤاالت پاسخ. را بخوانید درس ـ متن۱
 کالمی از آنان هر یک دعا کنید و برای نام به خدا نام  نفر از مبشرین۵ ـ برای۲
 .ز بنویسیدآمی تشویق
 . بدهید۱۸ـ۱۲ :۱ مکاشفه»  هستم زنده«در مورد  ـ توضیحی۳
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  درس  متن

 خدا ملکوت ماهیت
 

همانند خدا وجود  پادشاهی و هیچ.  خدا نیست ملکوت به شبیه ملکوتی هیچ
 رؤیت حاضر قابل خدا در حال ملکوت. و خواهد آمد خدا آمده ملکوت. ندارد
 در قلوب( است خدا درونی ملکوت. خواهد شد دیدهزودی   بهولی نیست

  . ما است در اطراف آن جالل حال اما در عین)  ایمانداران
 

 .نمایید را مشخص صحیح جمالت ـ۱
a(است خدا آمده  ملکوت . 
b(خدا خواهد آمد  ملکوت. 
c(ایماندار است خدا در درون  ملکوت . 
d(خواهد شد خدا دیده  ملکوت. 
 

برابر  آن تقدم. باشد را داشته اول باید جایما  دعای خدا در فهرست ملکوت
 استقرار عدالت خدا، در واقع ملکوت.  است همین هم خدا، درستش با عدالت است

او  عدالت دنبال به ، در واقع خدا است ملکوت در طلب که کسی بنابراین.  خدا است
ا شم.  خود خدا است دنبال به ، در واقع خدا است عدالت در پی که کسی.  است
تو،  نام. هستند با هم اینها همیشه پس. کنید تفکیک توانید خدا را از عدالتش نمی

 که کسی. باشید داشته دیگری را بدون توانید یکی شما نمی. تو تو، عدالت ملکوت
 است باید و شایسته طور که آن خواهد، او در واقع دیگر می اینها را باالتر از چیزهای

 .کند دعا می
 

 .خدا را از یکدیگر جدا کرد خدا و ملکوت شود نام چرا نمی ید کهده توضیح ـ۲ 
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 خدا ملکوت  مکان
 زمین ، روی ؟ بله زمین روی.  ، در آسمان ؟ بله ؟ در آسمان خدا کجا است ملکوت

ً     ؟ مطمئنا  پاسخ در انسان. نیز خواهد بود  که آنانی اما تنها برای است مثبت سؤال این         
 .پذیرند را می مسیح

ً    ، اصوال  قبل خواهد شد؟ خوب ممکن این چگونه بتواند  شخص یک از اینکه       
از  فراوانی های نمونه. بگیرد او جای در قلب ملکوت باشد، باید این شهروند خوبی

از  آنها هستند چون مطیع مردم. کنند می با غرور حکومت وجود دارند که رهبرانی
خواهند داد  ود را از دستخ حکومتزودی   به، رهبرانی چنین ولی. ترسند آنها می
 پیش که فرصتی در اولین. ندارد مردم در قلب جایی آنان و پادشاهی حکومت چونکه

و مورد  مورد عالقه آنها شخص. خواهند زد و طغیان شورش سر به بیاید، مردم
 . خواهند کرد مغرورشان حاکم را جایگزین اعتمادشان
 یک.  است  افتادهقو اتفا رار شدهتک بارها و بارها در سرتاسر تاریخ موضوع این
اینها تنها  خواهد شد اما تمام تمجید و ستایش مردم شرور، از جانب حاکم
 عصبانی آنان شوند تا از دست می او بیان خشنودی برای نیستند که بیش هایی حرف
خود از او های   قلبکنند، در خود او را تمجید می های با لب که زمانی حتی. نشود

 .خواهند ند و او را نمیمتنفر هست
 

  باشد چون مردمهای   قلبدر باید جایش واقعی حکومت یک ـ۳ 
a(مردمهای   قلبدر جایگاهش مگر اینکه نخواهد داشت دوام حکومت  یک  
 .باشد
b(آید می بیرون تنها از قلب  اطاعت. 
c(بترسند آن باید از حاکم باشد، مردم قوی  اگر قرار باشد حکومت. 

 

 مردم از اینکه و پایدار پیش قوی حکومت یک گوییم می که است این برای
 گرفته جای آنانهای   قلبباشند، باید در حکومت آن برای بخواهند شهروند خوبی

 از آغاز آن چون.  است ابدی خدا حکومتی حکومت که است این برای. باشد
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 توانیم می نبنابرای. آورند می ایمان که ای باشد در لحظه می شهروندانشهای  قلب
خدا تنها در  ملکوت . استها  انسانهای   قلبخدا در ملکوت»  مکان« که بگوییم
را »  بیرونی« و حکومتی ملکوت مسیح خواهد آمد که روزی.  نیست ایمانداران قلوب

 را شامل آن و مردم جهان خواهد شد و تمام دیده که ملکوتی. برقرار خواهد نمود
 .خواهد شد

خواهد  متفاوت بیرونی ملکوت ایماندار در مورد این یک ایبر که تنها چیزی
 ولی. خواهد شد»  دیدنی«بود، »  نادیدنی«او  برای روزی آنچه که است بود، این
 ، که آن و شادی ، سالمتی عدالت. خواهد بود سابق کمافی حکومت این نیکویی
تولد  که زیاز رو چون نیست ای ایماندار چیز تازه یک بخشد برای می القدس روح

 . است شده الهی حکومت شهروند این یافته روحانی
 

 القدس  روح که است................. و ................. ، .................خدا،  ملکوت ـ۴ 
  .بخشد می

 
 چه!  خود ببینیم چشمان را به الهی حکومت که روزی آن است روز عظیمی چه
ً          آنها قبال . خدا آشنا هستند ملکوت واقعی تبا ماهی که آنانی برای عظیمی شادی
 ، تمرین آنها بخشیده به القدس روح را که و شادی ، سالمتی مملو از عدالت زندگی
 .اند کرده
را  منجی که آنانی ولی! خواهند کرد روز شادی در آن زیادی ، عدۀ بله
آنها  ؟ برای اند، چه او نشنیده هرگز دربارۀ که خواهند کرد؟ مللی اند، چه نشناخته
آن !  کنیم آگاه عیسی و آنها را در مورد نجات ما برویم نخواهد بود مگر اینکه شادی
تا  باید کار کنیم چگونه.  باید دعا کنیم خواهد شد و چگونه چقدر سر ما شلوغ وقت
. شود ها آغاز می در قلب وجود دارد که و حکومتی ملکوت بداند که جهان تمام

 .باشند توانند شاهد آن می همه یحمس با آمدن که ملکوتی
دنیا  این در هر کجای تا هر کس باید دعا کنیم که است معنی این به گفته این
 جای ، در همه مردم همۀهای   قلبخدا در تا ملکوت باید دعا کنیم. را بپذیرد مسیح
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 یمگوید، برو خدا می که تا هر جایی باشیم باید آماده زمان در همان. شود دنیا گسترده
بار  داشتن بدون کس هیچ.  برسانیم همه به عیسی را دربارۀ انجیل خوش و مژدۀ
 .باید و شاید دعا کند طور که تواند آن اند، نمی گمشده که آنهایی برای روحانی

  
 باشند؟ کاری چه انجام ، باید آماده»تو بیاید ملکوت«کنند  دعا می که آنانی ـ۵ 

 

 نیست ، دیگر ممکن باشیم را فهمیده»  گبزر مأموریت« مفهوم خوبی به وقتی
 کار، دوستان بدهیم ما نباید هرگز اجازه.  ، دعا نماییم ایم دعا کرده حال تا به آنطور که
دعا  که آنانی. قرار دهند الشعاع خطیر را تحت وظیفه این شخصی زندگی یا مسائل

 بروند و پیغام انجه این هر جای باشند به باید آماده» تو بیاید ملکوت« کنند که می
 هرگز دربارۀ که آنانی خدا در بین ملکوت. برسانند عالم مخلوقات همۀ را به انجیل
 . است از شنیدن ایمان اند، مستقر نخواهد شد چون نشنیده چیزی آن

 

 خدا ملکوت  زمان
 مشخص با حدود خاصی ملکوت این.  است حاضر آمده خدا در زمان ملکوت

 مهاجرتی های پست و دارای نبوده متداول گمرکی یها مرزبندی ، دارای نشده
 اینک«. کند می و از آنجا حکومت ایماندار نشسته قلب خدا بر تخت. باشد نمی

 از این من پادشاهی«:  گفت عیسی). ۲۱ :۱۷لوقا (»  شما است خدا در میان ملکوت
 حکومت نوع هیچ به خدا شبیه دیگر ملکوت بیانی به). ۳۶ :۱۸یوحنا (»  نیست جهان
خدا با  حکومت«.  است روحانی او حکومتی حکومت.  نیست جهان در این دیگری
آغاز  دیدن قابل خدا با عالئم حکومت که البته). ۲۰ :۱۷لوقا (» آید نمی مراقبت

نخواهد شد مگر  ، دیگر دیده ها است در قلب حکومت این محل وقتی! نخواهد شد
 بیان آیه این که است چیزی همان و این!  آن شهروندان و اعمال زندگی توسط
در  و خوشی ، سالمتی عدالت بلکه نیست و شرب خدا اکل زیرا ملکوت«: کند می
 ).۱۷ :۱۴ رومیان(»  القدس روح
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 .دهید وفق راست مورد نظر در سمت را با آیات چپ سمت آیات محل ـ۶ 
a(۳۶ :۱۸یوحنا ) ۱             . شما است خدا در میان  ملکوت 
b(۲۰ :۱۷لوقا ) ۲             . نیست جهان از این من  پادشاهی 
c(۲۱ :۱۷لوقا  )۳             .آید نمی خدا با مراقبت  ملکوت 

  
 دیده حال نیز در زمان آن های و نشانه ، دالیل ما است خدا در بین ملکوت وقتی

در  آن وقت،  هر چیز قرار دهیم خود اول خدا را در زندگی اگر ملکوت. خواهند شد
 ها، ما پادشاه مکان در این. خواهد شد دیده دوستانمان کار و در بین ل، در مح خانه

، سر کار  در منزل مردم که مشکالتی اغلب! خواهد بود خدا پادشاه بود بلکه نخواهیم
 آنها بیشتر در پی که خاطر است این شوند، به با آنها روبرو می شان و یا با دوستان
خدا را باالتر از هر  ملکوت وقتی. خدا و میل هستند تا اراده خودشان خوشنودی

ما مملو  های خانه! شوند می ما حل ، اکثر مشکالت دهیم قرار می در زندگیمان چیزی
 ما را شخصی دوستانمان.  داشت خواهیم از کار خود رضایت. خواهند شد از شادی
 تعجب جای.  نیست در ما خبری دیگر از خودخواهی چون.  خواهند یافت صمیمی
 چیزها مزید ر، دیگ او باشیم ملکوت در پیاگر ابتدا  فرمود که عیسی که نیست

 ).۳۳ :۶ متی(خواهند شد 
  

 ما، در آن خدا در بین وجود ملکوت دالیل کنید که اشاره محلی سه به ـ۷ 
 .خواهد شد ها دیده مکان
 

باز در  ولی»  آمده« ملکوت این در واقع. باید بیاید حال خدا در عین ملکوت
و در  کنیم می ما ناله. »تو بیاید ملکوت« که کنیم ما دعا می. » هستیم آمدنش«ار انتظ

» گردد بقا آراسته به فانی را بپوشد و این فسادی فاسد بی« که هستیم انتظار روزی
سرود  که است این در پرستش عظیم های از شادی یکی). ۵۳ :۱۵ قرنتیان اول(

 عالی از آیات یکی. خواهد افتاد اتفاقی  چهبیاید، عیسی وقتی که و بگوییم بخوانیم
 این. گوید می سخن مسیح در مورد بازگشت باشد که  می۱۸ـ۱۳ :۴ تسالونیکیان اول
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. »دهید همدیگر را تسلی سخنان بدین پس«: یابد می خاتمه کلمات ، با این قسمت
،  پرستش. خواهند شد واقع که چیزهایی آن به امیدمان کردن بیان یعنی پرستش
خدا  که بدهیم اجازه و اینکه ما است در بین که است ملکوتی با خدا دربارۀ صحبت
 .ما آشکار سازد برای ببینیم توانیم ما می را که ملکوت های از شادی بعضی

  

  گوید که ما می  به۱۸ـ۱۳ :۴ تسالونیکیان اول ـ۸ 
a(رفتخواهند  آسمان باشند، به زنده مسیح بازگشت در زمان که  تنها کسانی . 
b(خواهند برخاست در مسیح  ابتدا مردگان . 
c(آنجا ببرند را با خود به خواهند آمد تا ایمانداران از آسمان  فرشتگان. 
d(خواهند رفت آسمان خداوند بیاید به که اند، در روزی زنده که  آنانی . 
 

 خدا ملکوت  توسعه
با  توأم لذت اینباید  ولی. شوند می ای العاده  خارقلذت باعث دعا و پرستش

 بعد توضیح در درس مطلب در مورد این البته. خدا باشد از نقشۀ کامل و آگاهی درک
 چون کنیم مورد صحبت در این کمی است الزم درس اما در این. داد خواهیم بیشتری
 .شود خدا می ملکوت رشد و توسعه به مربوط

 هستند یعنی ، مردم مسیح»  کلیسای«.  کنم خود را بنا می کلیسای که گفت عیسی
باشند، شما در آنجا  ایماندارانی که هر جایی. آورند می ایمان عیسی به که آنانی

. خدا هستند ملکوت او شهروندان کلیسای اعضای.  را خواهید یافت مسیح کلیسای
. کند خود را بنا می ملکوت کند، او در واقع خود را بنا می کلیسای مسیح وقتی بنابراین

.  دعا کنیم ما باید برایش که است موضوعی آن این.  خداست  کار عظیمو نقشه این
 . دو مورد دعا کنیم این باید برای پس. کند رشد می دو طریق کلیسا به
 تعداد اعضا باال رفتن) ۱
  عیسی به شدن رشد اعضا در شبیه) ۲



 ۹۷ ...ملکوتی که باید 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۹ 
a(کنند می را تکمیل» کلیسا«  ایمانداران. 
b(کند نیز رشد می» کلیسا«شوند  ها بنا می ساختمان  همانطور که. 
c(شود بنا می» کلیسا« به ایمانداران شدن خدا با اضافه  ملکوت. 
d(» ماند می باقی هست همانطور که همیشه» کلیسا. 

  

   مأموریت بزرگ
:  او گفت. را داد»  بزرگ مأموریت«خود  شاگردان به کار، مسیح این انجام برای

 القدس و روح و ابن اب اسم را به را شاگرد سازید و ایشانها   امتهمۀ رفته پس«
 حفظ ام کرده شما حکم به را که اموری همۀ دهید که را تعلیم تعمید دهید و ایشان

 ).۲۰ و ۱۹ :۲۸ متی(»  باشم شما می همراه عالم تا انقضای هر روزه من کنند و اینکه
 

 ؟ شده داده عنوانی چه  آمده۲۰ و ۱۹ :۲۸ در متی که مسیح فرمان به ـ۱۰ 
 

 . است چهار قسمت دارای مأموریت این
بروید۱   .ـ 
 .ـ شاگرد سازید۲ 
 .ـ تعمید دهید۳ 
 .دهید ـ تعلیم۴ 

 نکات این حال!  دعا کنیم آن برای مسیح ما باید تا بازگشت که است ای وظیفه این
 .کرد خواهیم بررسی یک به را یک

  

 بروید
 ، بلکه»بیا«گوید  نمی.  نیست دعوت کلمه این
تر  روشن برای.  است فرمان یک این» !برو«گوید  می
. کنید توجه جمالت این به»  دعوت« موضوع شدن
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ما .  است نجات خدا به دعوت. نمود و آنها را فرستاد خود را دعوت شاگردان عیسی
چیز  اما فرمان.  است انجیل ی»بیا« جنبۀ این.  باشیم عیسی به تا متعلق ایم شده دعوت
 او لبیک اند و به او را شنیده دعوت کند که می صحبت با آنانی عیسی.  است دیگری
و آنها را شاگرد  رفته. جا بروید همه به نزد مردم! بروید«گوید  اینها می او به. اند گفته
انتظار ما نباید در . »دهید بروید و آنها را تعمید دهید، بروید و آنها را تعلیم. سازید
 عیسی صدای آن.  است خود را گفته و سخنان ً             صدا قبال آمده.  باشیم از آسمان صدایی
 »!بروید«:  گفته که است
  

 .دهید توضیح بزرگ با مأموریت خدا را در ارتباط دعوت ـ۱۱ 
 

  شاگرد سازید
شود  می باعث از فرمان جنبه این.  است بشارت فرمان این

 است و خداوندی دهنده ، نجات عیسی باور کنند که تا مردم
 داده ما فرمان به.  دهیم تا کار او را ادامه ما را فرستاده که
 ما به که دلیل این به مردم.  برویم ملل همۀ سوی به که شده
. آورند نمی ایمان مسیح ، به داریم عالی تحصیالت و یا چون آشنا هستیم بحث اصول
کار ببرد و  به گوییم می را که کالمی القدس روح آورند که می ایمان تنها زمانی مردم

کند، آنها  آنها را لمس قلب مسیح محبت که هنگامی. سازد ملزم گناه به آنها را نسبت
و از  ما باید دعا کنیم که است معنی این به گفته این. آورند می کنند و ایمان می توبه

 .ما بگذارد را در دهان صحیح کلمات که خدا بخواهیم
 

 ؟ است معنی چه شاگرد سازید، به مانفر ـ۱۲ 
 

 تعمید دهید
آنها با . اند آورده ایمان که است آنانی ، برای فرمان این
 اعالن در جمع خود را از مسیح ، پیروی فرمان این انجام
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باید با  بلکه بیاوریم ایمان مسیح خود بههای   قلبتنها در که نیست کافی. نمایند می
در .  است تعمید بسیار روشن فرمان.  تعمید بگیریم در آبو  کنیم خود اعتراف زبان
 پیوسته وقوع در ما به که است اتفاقی دهنده و نشان عمومی است تعمید شهادتی واقع
در  که افرادی ، به در آب شدن دفن.  مردیم گناه به ، نسبت آوردیم ایمان وقتی.  است
 ای ، افراد تازه آوردیم ایمان قتیو. کند می را بیان هستند همین تعمید آب تماشای حال
 حقیقت همین ، گویای از آب تعمید گیرنده بیرون آمدنخدا و  فرزندان یعنی شدیم
 . است فرمان یک این. تعمید بگیرد باید در آب هر ایمانداری.  است
  

 ؟ است حقیقتی چه ، گویای تعمید آب ـ۱۳ 
 

  تعلیم دهید
 الزم طالعهمقدار دعا و م چه!  خطیری مسئولیت چه
ما . شوند مسیح شبیه که دهیم را تعلیم تا نوایمانان است

عضو  فقط ؟ اینکه آنها بیاموزیم را به چیزهایی باید چه
 کلیسا را بدانند؟ و یا بتوانند دعای کلیسا باشند و قوانین

سرود  چگونه بیایند؟ یا اینکه بیرون موفق نوایمانان را بگویند و از امتحان ربانی
ً      و چطور دعا کنند؟ مطمئنا  پاسخبخوانند .  باال نیست از جمالت یک ، هیچ سؤال این                         
 به شدن شبیه و برای! باشند مسیح آنها باید شبیه که است این صحیح پاسخ بلکه
 زندگی خدا، روش باید در مورد محبت)  قدیمی ایمانداران همراه به( نوایمانان مسیح

 .بیابند او تعلیم او و کالم
 

 داد؟ را باید تعلیم چیزی چه وایمانانن به ـ۱۴ 
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  تکمیل شدن 
.  است شده داده از ما مسئولیتی هر یک به.  است نشده خدا هنوز کامل عظیم نقشۀ
خود را  سهم هم مسیح.  دهیم انجام نقشه خود را در این سهم توانیم از ما می هر یک
 پس. کرد خدا را بیان ملکوت را شفا داد و حقایق شد، مریضان او انسان. داد انجام
را بر  جهان گناه او مرد و با مرگش. رساند انجام بود، به آمده خاطر آن به را که کاری
  .شد ، کار او تکمیل»!شد تمام«: بود و فریاد زد بر صلیب که زمانی. خود کشید دوش

آنها . »دهید کنید، تعمید و تعلیم بروید، موعظه«: داد خود فرمان شاگردان به عیسی
 نیز یکی شاگردان. کشور دیگر رساندند به را از کشوری انجیل کردند و پیغام طاعتا

 به نقشه خود را در این سهم بگوید که توانست می مردند و هر یک بعد از دیگری
 . است رسانده کمال
 از جانب از ما مسئولیتی هر یک.  است خود باقی قوت به ، هنوز هم فرمان این

ً       تا دقیقا  بدانیم  ما باید دعا کنیماز هر یک.  خدا داریم  نقشه این ما در انجام سهم         
، ما  را بدرود گفتیم زندگی و این دادیم را نشان کامل اطاعت که هنگامی پس.  چیست

 »! رساندم کمال کار خود را به من. شد تمام«:  گفت نیز خواهیم
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۵ 
a(شد تمام«:  گفت عیسی نچو دعا کنیم نیست  دیگر الزم«. 
b(کردند اطاعت»  بزرگ مأموریت«از   شاگردان. 
c(است بخشیده دادن انجام برای از ما مسئولیتی هر یک به  عیسی . 
d(رساند کمال خود را به سهم  عیسی. 
 

 دوم(»  است حاضر شده من برای عدالت ، تاج بعد از این«:  گفت پولس
را بشناسد و  کرد تا مسیح دعا می  و عالقهقاشتیابا  رسول پولس). ۸ :۴ تیموتائوس

 وی قیامت او را و قوت«:  که است این خواهم می)  پولس( من که آنچه. او شود شبیه
 ! واالیی هدف چه). ۱۰ :۳ فیلیپیان(»  را بشناسم وی های در رنج و شراکت



 ۱۰۱ ...ملکوتی که باید 

ما  ید آرمانبا و این! ما باشد هر روزۀ باید دعای این. ما نیز باشد باید هدف این
 کمال خواهد کار خود را در ما به خدا می. باشد و یا انفرادی جمعی در پرستش
خدا .  باشیم و مایل ما نیز آماده که کار است این انجام قادر به او تنها زمانی. برساند
 ملکوت به که باشیم در انتظار روزی شدن مسیح شبیه ما برای خواهد که نمی
کار نیز  این انجام به خواهد ما را تغییر دهد و مایل اال میح او از همین.  رسیم می

 . و دعا وفادار باشیم ما در پرستش که شرطی به هست
 

  چیزی چه برسانیم کمال خدا به خود را در نقشۀ سهم بتوانیم اینکه برای ـ۱۶ 
  ؟ است و ضروری الزم

  
 جهان و انتهای مسیح در فکر بازگشت اینکه ضمن وجود دارد که چیزهایی

 . آنها دعا کنیم ، باید برای هستیم
حصاد،  آوری جمع برای که حصاد بخواهیم و از صاحب ما باید دعا کنیم) ۱

  ).۳۸ :۹ متی(بفرستد  بیشتری کارگران
 جا موعظه خدا، در همه ملکوت دربارۀ انجیل خبر خوش که باید دعا کنیم) ۲

 متی(انتها خواهد رسید  هب آن وقتباشد و  شهادتیها   انسانهمۀ شود تا برای
۲۴: ۱۴.( 
:  ، دعا کنیم» آیم میزودی   به، بلی«: فرمود که عیسی سخنان به ما باید در واکنش) ۳

 ).۲۰ :۲۲ مکاشفه(» ! خداوند عیسی ، بیا ای آمین«
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۷ 
a(تبرسد برخواهد گش سرتاسر جهان به انجیل خبر خوش از اینکه قبل  عیسی . 
b(بترسیم مسیح ایماندار باید از بازگشت یک عنوان  به . 
c(هستند حصاد الزم آوری جمع جهت  کارگران. 
d(مجددا برخواهد گشت  عیسی                  ً . 
 



 درس پنجم ۱۰۲

 خدا ملکوت جالل
 

  ایمانداران در جمع  مسیح
در  مسیح امروز جالل. دید خواهیم ، او را در جالل مسیح در بازگشت که دانیم می
 مشاهده در پرستش توانیم او را می حضور دارد و جالل ایمانداران معاز مجا هر یک
 . کنیم

 در مکاشفه باره ما در این. در کلیساها داد از مسیح رؤیایی رسول یوحنای خدا به
 در بین شود که یاد می»  زنده شخص« عنوان به از عیسی.  خوانیم  می۲۰ـ۹ :۱

 .صغیر بودند آسیای کلیسای ها، هفت چراغدان.  است ها ایستاده چراغدان
دو  که جایی«:  او گفت. دارد ، واقعیت  فرموده۲۰ :۱۸ در متی عیسی که هنوز آنچه

 خواهیم اگر ما می. » حاضرم ایشان شوند آنجا در میان جمع من اسم نفر به یا سه
 .و او آنجا خواهد بود شویم جمع او با هم ، باید در نام را ببینیم مسیح جالل

  

 ؟ است شده تصویر کشیده به چگونه  عیسی۲۰ـ۹ :۱ مکاشفهدر  ـ۱۸ 
 

 وقتی. » نشویم غافل در جماعت آمدن از با هم«: گوید  می۲۵ :۱۰ در عبرانیان
 به که آنانی. شود آنها حاضر می بین مسیح. افتد می آیند، اتفاقی می گرد هم ایمانداران

 او در بین. دهند می ترا از دس با مسیح مالقات امکان ، این»روند کلیسا نمی«
 های جماعت کلیساها هستند یعنی ها، همان چراغدان! زند می ها قدم چراغدان
 مهم! باشد یا بزرگ ، کوچک گروه یک که نیست مهم! فکر کنید ای لحظه!  ایمانداران

 باالتر از این آیا دلیلی! آنها حاضر باشد شوند تا او نیز بین او جمع در نام که است این
 و شادی سرود خواندن برای بهتر از این آیا دلیلی!  است الزم و عبادت رستشپ برای
او آنجا . کند پسندد و تأیید می را با یکدیگر می مؤمنین گردهمایی عیسی!  است الزم
 !رود آنها می مالقات به
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 افتد؟ می اتفاقی آیند چه می گرد هم ایمانداران وقتی ـ۱۹ 
 

.  بدانیم هایمان در گردهمایی مسیح با مالقات باید در رابطه که هست چیزهایی
  : چیز گفت آسیا سه از کلیساهای هر یک به عیسی
 ». هستم من«) ۱
 ». دانم می من«) ۲
 ». خواهم می من«) ۳

داند  چیز را می او همه. جا حاضر است خرامد، همه ها می چراغدان در میان او که
  ). قادر مطلق(دهد  خواهد، انجام می هرا ک دارد تا آنچه و او قدرت)  مطلق دانای(

  

 همه جا حاضر  من هستم

  دانای مطلق  دانم من می

  قادر مطلق  خواهم من می
  

  پرستش هنگام مسیح
ما با یکدیگر در  صداهای همانطور که.  آنجا است ، مسیح خوانیم سرود می وقتی

 به« است ما در حرکت یندر ب که کنیم او را حس روح توانیم رود، می سرود باال می
،  اغلب). ۱۵ :۱۴ قرنتیان اول(» خواند نیز خواهم عقل خواند و به سرود خواهم روح

 اند، افکاری کرده فکر ما را مشغول ، افکار زیادی شویم خدا می وارد خانۀ که هنگامی
 ائل، افکار ما از مس خوانیم سرود می اما وقتی.  و آشنایان ، دوستان با خانه در ارتباط
تا بار  یابیم می شوند و قدرت می»  در باال است که موضوعاتی«و  آسمان متوجه زمینی

دعا  وقتی!  کنیم نرم و پنجه دست خطیر آن های و مسئولیت با زندگی دیگر بتوانیم
» نمود نیز دعا خواهم عقل کرد و به دعا خواهم روح به« آنجا است ، مسیح کنیم می

 کنیم  را فراموشمان اطرافیان شویم  میقوارد اطا که ر زمانیاگ). ۱۵ :۱۴ قرنتیان اول(
ما از حضور او .  کنیم او را در کنار خود احساس توانیم ، می نماییم صحبت و با عیسی
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 ، شنویم خود می را در اطراف دیگران دعاهای صدای وقتی.  یابیم می و برکت قدرت
خود  قوم در بین مسیح که دانیم شوند و می او می ما مملو از پرستشهای  قلب
 .خرامد می

با ما  که بشنویم توانیم می.  آنجا است شود، مسیح می خدا موعظه کالم وقتی
 آنکه« شنویم را می عیسی صدای در واقع ولی بینیم را می ما واعظ. کند می صحبت
 ما باید برای). ۷ :۲ مکاشفه(» گوید می کلیساها چه به روح دارد بشنود که گوش
 چون آنها دعا کنیم ما باید برای. او هستند کالم آنها خدام.  خود دعا کنیم واعظین
 !بگوید آنها با ما سخن افکار و سخنان خواهد از طریق می روح
 

  ؟ دهیم باید انجام کاری چه که شده  گفته۱۵ :۱۴ قرنتیان در اول ـ۲۰ 
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  خودآزمایی
 

  کوتاههای   پاسخ
 

 برید؟ب خدا را نام ملکوت  دو حالتـ۱ 
 

 .کنید شود، اشاره ما دیده تواند در زندگی خدا می ملکوت که مکانی سه  بهـ۲ 
 

  با یکدیگر در نام شدنمان جمع ما دربارۀ را به مهمی حقیقت  چه۲۰ :۱۸  متیـ۳ 
 آموزد؟ می مسیح

 

 ببرید؟ رشد کلیسا را نام  دو طریقـ۴ 
 

 ببرید؟ را نام»  بزرگ مأموریت« چهار دستور ـ۵ 
 

  چه گوید که می مسیح ما از آمدن با آگاهی  در ارتباط۱۸ :۴ تسالونیکیان  اولـ۶ 
 ؟ دهیم باید انجام کاری

 

 ؟ چیز باید دعا کنیم چه دربارۀ گوید که  می۳۸ :۹  متیـ۷ 
 

 ؟ دعا کنیم چیزی چه کند تا برای می  ما را تشویق۱۴ :۲۴  متیـ۸ 
 

  ؟را دید مسیح امروز جالل توان می  چگونهـ۹ 
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

 بهرفتن  "دعوت"» .بروید«: گوید خدا می فرمان. »بیا«: گوید خدا می  دعوتـ۱۱ 
 .اند را نشنیده پیغام که است آنانی جانب به  رفتن"فرمان".  است  عیسی جانب

 

   صحیح )a  ـ۱ 
 b( صحیح   
 c( صحیح   
 d( صحیح   

 

 . است دهنده نجات عیسی کهبگوییم  مردم به یعنی دادن  بشارتـ۱۲ 
 

 . از خدا است و عدالت است خدا استقرار عدالت  ملکوتـ۲ 
 

 یعنی ایم شده ای تازه های ما حاال انسان و اینکه گناه به ما نسبت  مرگـ۱۳ 
 . خدا فرزندان

 

های   قلبدر جایگاهش مگر اینکه نخواهد داشت دوام حکومت  یک )a  ـ۳ 
 . باشد مردم

 

 .او او و کالم زندگی ، روش مسیح  محبتـ۱۴ 
 

  ، شادی ، سالمتی  عدالتـ۴ 
 

   غلط)aـ ۱۵ 
   b( صحیح   
   c( صحیح   
   d( صحیح   
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 آنها خدا تأکید کند که که شرطی بروند، به انجیل گسترش برای هر جایی  بهـ۵ 
 .دهند کار را انجام باید این هستند که اشخاصی

  

 . یمشوو ا و شبیه را بشناسیم  باید مسیحـ۱۶ 
 

 ۲۱ :۱۷لوقا ) a(  ۳  ـ۶ 
 b(  ۱ (۳۶ :۱۸یوحنا 
 c(  ۲ ( ۲۰ :۱۷لوقا 

 

   غلط)aـ ۱۷ 
 b( غلط   
 c( صحیح   
 d( صحیح   

 

  دوستانمان ، کار و در بین  در خانهـ۷ 
 

 » زنده شخص« عنوان  بهـ۱۸ 
 

 . خواهند برخاست در مسیح  ابتدا مردگان )b ـ ۸ 
 

 .آید می  مسیحـ۱۹ 
 

   صحیح )a ـ ۹ 
 b( غلط   
 c( صحیح   
 d( غلط   

 

 عقل ، به سرود بخوانیم عقل به.  دعا کنیم ، در روح سرود بخوانیم  در روحـ۲۰ 
 . کنیم دعا

 

   بزرگ  مأموریتـ۱۰ 



 



 

   ششم درس

 کرد پیروی باید از آن که طرحی
 

 )۱۰ :۶ متی(» شود نیز کرده بر زمین است در آسمان تو چنانکه ارادۀ «
 

 آیا آماده. شما آغاز گردد شود، باید از قلب انجام خدا بر زمین ارادۀ اگر قرار است
 دهید؟ خدا را انجام ارادۀ و حاضر هستید که
شما  به آن وقت،  چیست بگویید تا بدانم من خدا را به ارادۀ اول«: شاید بگویید

 است ً           کامال منطقی،  درخواست این البته. » یا نه هستم آن انجام آماده که گفت خواهم
 .دهد می پاسخ آن خدا نیز به و کالم
. باشد شما می پسر او و منجی بیاورید عیسی شما ایمان که است خدا این ارادۀ

.  آورم می ایمان من.  است راحت خیلی که ، این بسیار خوب«: گویید می شما در پاسخ
 »؟ خدا است ارادۀ تمامی آیا این
خواهد  خدا می.  کار است مشکل قسمت ، نوبت  حال. ماجرا نیست تمام ، این نه
 کسی چه!  شویم مسیح مثل«: گویید شما می. شوند مانند عیسی ایمانداران تمامی
.  شما است خدا برای ارادۀ توانید و این شما می» شود؟ تواند مانند عیسی می
 .یابد تحقق موضوع کند تا این می کمک القدس روح

کند،   بیفتد اگر شما را مانند عیسیقاتفا برایتان که آنچه؟ ببینید، هر  چگونه ولی
توانند  ها نیز می و تنگی مشکالت حتی که است معنی این به گفته این.  است»  خوب«

؟ شما باید بسیار دعا  است ممکن چیزی چطور چنین ولی. باشند شما خوب برای
اینطور .  بیافتندقا اتفاشم برای وقایع دهد بعضی می کنید چرا خدا اجازه کنید تا درک

 ؟ نیست
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  مطالب  رئوس
 خدا ارادۀ دعا برای

 او نقشۀ  دعا برای    
  روح به  دعای    
 خدا ارادۀ به شدن تسلیم

 محدود  تسلیم    
  کامل  تسلیم    
 خدا و ارادۀ ایمان
 دعا دربارۀ  سؤاالتی    
 ندارند پاسخی که  دعاهایی    
 کنند  دعا میآنها برای مردم که از مطالبی  بعضی    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 کمال را به آن القدس روح خود که و خدمت خدا در زندگی از نقشه •
 .باشید داشته بیشتری رساند، آگاهی می

 .را بفهمید»  کامل«و » محدود« تسلیم  بینقفر •
 ما به  خدمتو بر پرستش»  کامل«و » محدود« تسلیم چگونه دهید که نشان •

 .گذارند خدا تأثیر می
 .تر شوید دهید، عملی می انجام که در دعاهایی •



 ۱۱۱ ...که باید طرحی 

  یادگیری های  فعالیت
 .کنید را مطالعه درس ـ اهداف۱
اتحاد در  گوناگون  را بخوانید تا انواع۱ :۲ رسوالن  و اعمال۹ـ۱ :۱۱ ـ پیدایش۲

 .نمایید را بیابید و با یکدیگر مقایسه دعا و هدف
 است ممکن چگونه کنید که  تشریح۲۴ـ۲۰ :۲۰  و متی۳ :۴ یعقوب به وجهـ با ت۳
 .کرد اشتباه دعای
را  و خودآزمایی متن سؤاالت تمامی نمایید و پاسخ را مطالعه درس ـ متن۴
 .بدهید

  
  درس متن

 خدا ارادۀ دعا برای
 

،  دهیم می در روز انجام که هر کاری دعا کرد؟ آیا برای هر چیزی آیا باید برای
کار  سر به که ، مسیری پوشم می که کفشی نوع دارد؟ آیا خدا برای ای خدا اراده

 کارهای دارد؟ آیا چنین ای ، نیز اراده ناهار بخورم باید برای که ، یا غذایی روم می
 . آنها است دارند و خدا نگران خدا اهمیت برای کوچکی

ما  به حال در عین ولی.  ، باخبر است دهیم می ما انجام که خدا از هر کار کوچکی
 که نیست الزم.  را بگیریم الزم ، تصمیمات از آن با استفاده تا بتوانیم داده سلیم عقل
 کمکی شوند و نه می آن مانع نه خدا ندارند یعنی در نقشۀ نقشی که موضوعاتی برای
 آیا این«:  مما باید بپرسی.  بگیریم اینها را خود ما باید تصمیم.  کنند، دعا کنیم می آن به

 برای» شود؟ از خدا می در پیروی من تقویت خدا دارد؟ آیا باعث بر نقشه کار تأثیری
 . ببریمکار   بهرا خواهد ما آن و می داده ما عقل خدا به که است همین

 

 چیزها دعا کرد؟ در مورد بعضی نیست چرا الزم ـ۱ 
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خدا را  نقشۀ نیستند چون ، کوچک» کوچک«در ظاهر  چیزهای بعضی البته
 دعا کردن به ای امروز عالقه کنم می احساس«:  اگر بگوییم. دهند تأثیر قرار می تحت
 خود از خدا را تضعیف پیروی ، من با دعا نکردن.  نیست»  کوچکی«چیز  ، این» ندارم
امروز  که کنم می احساس«:  اگر بگویم ولی.  مانم قاصر می و از رشد روحانی کنم می

دعا  آن دربارۀ نیست و الزم است چیز کوچکی ، این» ندارم ماهی خوردن به ای عالقه
 . خدا نخواهد داشت در نقشه تأثیری ماهی یا نخوردن خوردن.  کنیم
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۲ 
a(باید دعا کنیم دهیم می انجام که  در مورد هر آنچه ، . 
b(داند می دهیم می انجام را که  خدا، هر آنچه. 
c(نیستند دهند، کوچک تأثیر قرار می خدا را تحت نقشه که  چیزهایی. 
d(ندارد دهیم می انجام که کوچکی موضوعات به  خدا، توجهی.  

  

دهد تا  ما هشدار می به که درونی احساس ، خدا از طریق اوقات هر چند بعضی
  در واقع» احساس« این. دهد می ، ما را نجات ندهیم را انجام یا کاری نرویم جایی به

 درونی هشدارهای این به که است الزم. خیزد ما برمی از درون که است روح صدای
خدا  با وجود اینکه!  بدهیم گوش روح به چگونه که باید بدانیم.  بنماییم کافی توجه

.  بدهیم ما گوش که است باز الزم کنند، ولی می ما را محافظت دارد که فرشتگانی
.  دیدیم می ، صدمه بودیم نگرفته گوش روح صدای گر بها که شویم می متوجه اغلب

 .کنند می دهند، محافظت می گوش را که خدا آنانی فرشتگان
    ً شخصا   توانیم خدا ندارند، می بر ملکوت تأثیری که ، در مورد چیزهایی بنابراین
 غلط تا کمتر تصمیم فرا دهیم گوش روح صدای باید به همیشه ولی.  بگیریم تصمیم
 . بگیریم

 

 سازد؟ می آگاه ما را از خطرات خدا چگونه اوقات بعضیـ ۳ 
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 او نقشۀ  دعا برای
.  نماییم می ً                ، مجددا یادآوری کنیم بیان کتاب در کل خواهیم می را که در اینجا آنچه

 از اینکه قبل. باشد از آن پیروی در پیباید با دعا  دارد و هر ایمانداری ای خدا نقشه
آیا «:  بپرسیم و از خودمان خدا فکر کنیم نقشه ، باید به ا کنیمدع چیز دیگری برای
او  از نقشه بخشی کارم ؟ آیا این دهم می خواهد، انجام می خدا امروز از من را که آنچه
 »؟ است

 که نسبت همان به. باشد می همه برای بلکه نیست واعظین خدا تنها برای نقشه
 فروشنده دارد، یک برمی خدا قدم ر ارادۀبداند د که است مهم انجیل خادم یک برای
 . کند یا نه می خدا را پیروی آیا نقشه بداند که است نیز الزم لباس
 

 .نمایید را مشخص صحیح جمالت ـ۴ 
a(باشد نقشه از این پیروی در پیدارد و هر ایماندار باید  ای  خدا نقشه. 
b(است واعظین خدا تنها برای  نقشه . 
c(خود بداند زندگی خدا را برای نقشهکشاورز باید   یک. 
d(دعا کنیم کار جدیدی از پذیرش  ما باید قبل . 

  

دعا  آن از پذیرش قبل که است شود الزم شما پیشنهاد می به کاری ، وقتی بنابراین
شما در  حد به کار تا چه آن باشد که اساس شما باید بر این گیری اما تصمیم. کنید
. شما بدهند به قرار است که مقدار پولی بر پایۀ  کرد، نهخواهد خدا کمک ارادۀ انجام
 در آنجا وجود ندارد ولی کلیسایی پذیرند که می را در مناطقی کارهایی از مردم بعضی

 اگر شما کلیسای البته. کنند می را قبول شغل دهند آن می که خوبی خاطر پول به
اما . خدا باشید اید در ارادۀش آن وقتآغاز کنید،  با کار جدیدتان زمان را هم جدیدی

 تصمیم آن وقتخدا باز بمانید،  در خانۀ کار جدید از دعا کردن اگر با پذیرش
خدا  از ارادۀ خارج بگیرید تا اینکه دستمزد کمتری بهتر است. اید گرفته اشتباهی
 .باشید
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 خدا ارادۀ.  خدا را مرور کنیم بار دیگر ارادۀ بدهید یک ؟ اجازه خدا چیست ارادۀ
  : که است این
 .بیاورند ایمانها   انسانهمۀ) ۱
  .گردند عیسی شبیه ایمانداران همۀ) ۲

 آورید؟ در این یاد میه  را ب۲۰ و ۱۹ :۲۸ متی.  است را داده بزرگ مأموریت عیسی
 پیغام که آنانی خدا برای ارادۀ با ما دربارۀ عیسی.  کردیم صحبت پنجم در درس باره

 . گفت ناند سخ را نشنیده انجیل
  

،  بدهیم انجام فرماید که  می۲۰ و ۱۹ :۲۸ در متی مسیح را که چهار چیزی ـ۵ 
 ؟ چیست

 

با  دیگر، در مقایسه دعاهای تمامی.  خدا است ارادۀ و هم مسیح فرمان این
 ولی. هستند»  کوچکی« شوند، دعاهای می خدا انجام نقشۀ انجام برای که دعاهایی
  : به ما احتیاج.  داریم اقشار مردم همۀ خدا نیاز به نقشۀ انجام برای

 .توانند دعا کنند می که داریم ـ افرادی
 .کنند توانند موعظه می که داریم ـ افرادی
 .نمایند مالی توانند کار کنند و از کلیسا حمایت می که داریم ـ افرادی
 .دهند توانند تعلیم می که داریم ـ افرادی
 .دهند خود شهادت همسایگان توانند به می که داریم ـ افرادی
 .دهند دیگر کشورها شهادت مردم توانند به می که داریم ـ افرادی
 .خود کار کنند و بنا نمایند های توانند با دست می که داریم ـ افرادی
 .دهند هستند، تسلی در مشکالت را که توانند آنانی می که داریم ـ افرادی

از ما باید  هر یک. دهند خدا را انجام ا نقشۀمورد نیاز هستند ت      ً             واقعا  افراد مختلفی
همینطور باید دعا .  دهیم انجام کاری چه خواهد که خدا از ما می و ببینیم دعا کنیم

 .خدا بنمایند نقشۀ انجام نیز خود را وقف تا دیگران کنیم
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 .ببرید هستند، نام خدا الزم نقشۀ به کمک جهت را که از مردم گروه هفتـ ۶ 
 

  روح به  دعای
 و شبیه مردم نجات برای توانیم می ؟ چگونه چطور دعا کنیم که بدانیم چگونه

 فراوانی احتیاجات خودمان خانوادۀ که در حالی دعا کنیم مسیح به ایمانداران شدن
ها، خرید  حساب صورت ، پرداخت منازل ، نگهداری فرزندان تغذیه دارد؟ ما مسئول

 جای به که است آیا ممکن.  هستیم خودمان ایه برنامه و انجام دانش ، کسب البسه
 مثبت سؤال این به ؟ پاسخ خدا باشیم نقشۀ ، بیشتر متمرکز انجام مسائل این به توجه
احتیاج ولی است : ، فرمود آسمان به صعودش در هنگام عیسی!  داریم کمک به ما 

 به باشد که می»  پاراکلیت«،  القدس روح از اسامی یکی. » فرستم را می القدس روح«
 ما برای.  داریم ما احتیاج که است چیزی همان درست و این است»  مددکننده« معنی

 ما بیاموزد که به تا کسی محتاجیم.  داریم کسی کمک به ها احتیاج اولویت تشخیص
 !شد منظور فرستاده همین          ً   نیز دقیقا  به القدس و روح دعا کنیم چگونه

 

  رایب است دیگری نام»  پاراکلیت«ـ ۷ 
a(مسیح  عیسی  
b(سفید  کبوتری 
c(رسول  پولس  
d(القدس  روح   

 
کند تا  می کمک القدس روح دانید چرا؟ چون می.  هستیم القدس روح ما محتاج

گوید   می۲۷ و   ۲۶ :۸ خدا در رومیان کالم که آنچه به.  دعا کنیم صحیح چیزهای برای
 به دعا کنیم آنچه کند زیرا که ما را مدد می نیز ضعف روح و همچنین«: کنید توجه
ما ! باشد پر معنا می جملۀ یک این! فکر کنید ای لحظه. » دانیم باید نمی می که طوری
 هایی ناله کند به می ما شفاعت برای خود روح لکن«!  دعا کنیمباید  چگونه دانیم نمی
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او  یرا کهداند ز را می فکر روح هاست دل کنندۀ تفحص و او که. کرد شود بیان نمی که
 .»کند می خدا شفاعت ارادۀ برحسب مقدسین برای
 

 ؟ نیاز داریم القدس روح کمک چرا در دعا به ـ۸ 
 

 ما دعا کند و این برای» خدا ارادۀ طبق بر« که را داریم حاال کسی! خدا را شکر
، دعا  خودخواهانه چیزهای برای روح!  محتاجیم آن ما به که است چیزی      ً   دقیقا  آن
  :دعا خواهد کرد تا روح. ردنخواهد ک

 .بیاورند ایمان مردم همه) ۱
 .بگردند عیسی شبیه ایمانداران همه) ۲

 ما و برای از طریق دهیم و اجازه نماییم القدس روح خود را تسلیم که است الزم
آن .  کنیم می احساس گمشده مردم در خود برای بار بزرگی اوقات بعضی. ما دعا کند

 ارادۀ برطبق القدس روح. ما دعا خواهد کرد از طریق بیگانه بانیز به القدس روح وقت
و  کنیم نمی عمل مانند عیسی که شویم می متوجه اوقات بعضی. خدا دعا خواهد کرد

خواهد کرد  مسیر کمک ما را در این القدس روح.  او بگردیم شبیه که کنیم دعا می
 . خدا دعا کنیم دۀارا طبق کند تا بر ما کمک به که کار او است این چون
 

 کند؟ دعا می طریقی ما از چه برای القدس روح ـ۹ 
 

، نباید انتظار  دعا کنیم خودمان به مربوط چیزهای برای ، اگر قرار باشد که البته
 به مربوط باشد که چیزی کند مگر اینکه ما شفاعت برای القدس روح که باشیم داشته
ما  القدس ، روح نماییم کار خدا کمک تا به مکنی دعا می پول اگر برای.  خدا است نقشۀ

،  دهیم تا کار خدا را انجام کنیم دعا می ماشینی اگر برای. را مدد خواهد کرد
آن ،  کنیم دعا می هایمان خودخواهی اما اگر برای. خواهد نمود ما را کمک القدس روح
 . استخدا  نقشۀ طبق دعا بر القدس کار روح چون دعا کنیم باید خودمان وقت
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 خدا ارادۀ به شدن تسلیم
. باشد خدا قرار گرفته در مرکز ارادۀ انسان وجود ندارد که بزرگتر از این ای شادی

 باشند چه و خشنود نمی هرگز راضی که هستند؟ آنانی کسانی ، چه غمگین مردم
 ؟ آنها چه است معنی و بی پوچ شان زندگی هستند که کسانی هستند؟ چه افرادی
 .آورند جا نمی خدا را به ارادۀ که ند؟ افرادیهست کسانی

 اینکه ، یعنی کنند شادی فکر می هستند که آنانی جهان در این مردم ترین غمگین
اینها ! هستند اینها چقدر گمراه. خود را بروند باشند و راه بخواهند داشته را که هر چه

را  شادی کمترین را دارند ولی جهان این ثروت بیشترین هستند که اشخاصی
را با  شادی نباید مالک که را در نظر گرفت نکته باید این البته! کنند می احساس
 ، ساخته ما داریم که از آنچه زندگی. سنجید مردم و دارایی ملک یا میزان خنده بلندی
ها و  نقشه در آن که است ، زندگی و شادی مملو از خوشی زندگی یک. شود نمی

 . است یز دیگریخدا باالتر از هر چ ملکوت
 

 ؟ ایماندار در کجا است یک برای شادی بزرگترین ـ۱۰ 
 

 محدود  تسلیم
 دعا، صحبت با چگونگی در ارتباط مهم دهید در مورد چند موضوع اجازه حال
آن » ... کهشرطی   بهداد خواهم تو را انجام ارادۀ من«: گویند می از مردم بعضی.  کنیم
 حاضرم«: گویند آنها می. دهند می خود را ارائه طبلند باال از شرای لیست یک وقت
 روم می«: گویند یا می. »در آنجا باشد کردن زندگی برای ای خانه کهشرطی   به، بروم
 با من مادرم کهشرطی   بهرفت خواهم«یا . »بدهند پول کافی اندازه به کهشرطی  به

 ». باشم خودم اغچۀو ب خانه به نزدیک کهشرطی   بهبروم حاضرم« یا اینکه. »بیاید
 این. باشد می» محدود« ، تسلیم تسلیم نوع این  باید بدانید که  خواهران و برادران

 اضافه آن را نیز به»  شرطی اما و به« اند ولی داده»  و بلی مثبت« پاسخ همه مردم
 آورند، عملی می» اما«و » اگر« که افرادی هرگز توسط مسیح بزرگ مأموریت. نمودند
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مرا  لبیک«: گویند می خواهد شد که عملی کسانی توسط بزرگ مأموریت. دنخواهد ش
 !کنند مطرح و شروطی شرط که این بدون»  بفرست

 

  بزرگ توانند مأموریت اند، نمی شده طور محدود تسلیم به که چرا اشخاصی ـ۱۱ 
 نمایند؟ را اطاعت

 
ورد خدا  دو چیز در م)King James Version در ترجمه(، ۴۱ :۷۸در مزمور 

 خدا را امتحان برگشته«: گوید می آیه این. آید می نظر غیرممکن به شود که می گفته
او را ) ۲کردند و  خدا را امتحان) ۱: آنها» نمودند را محدود اسرائیل کردند و قدوس
 .محدود نمودند

شد؟  قائل و شروطی او شرط شود برای نمود؟ آیا می شود امتحان آیا خدا را می
 گوید که می کند، چون ها ایجاد می در قلب ترسی که است نهفته  حقیقتیدر اینجا
 خدای است چطور ممکن! کند و او را محدود نماید تواند خدا را امتحان می انسان

 شود؟قادر، محدود 
 که است کاری و این. محدود شود بپذیرد که شود، مگر اینکه او محدود نمی البته

 خواهم می« که او گفته.  است خود نموده را وارد نقشۀ ناو انسا.  است داده خدا انجام
فرد را  این خواهم می«یا . »نمود محدود خواهم انسان ایمان خود را به ولی شفا بدهم

 .»کرد او خواهم رضایت را محدود به خودم ، ولی کنم دعوت خدمت برای
 آن ولیدهد،  را انجام کاری است هر چند خدا مایل یعنی!  نظیری تفکر بی چه

 او را انجام حاضر باشد ارادۀ را بیابد که خدا کسی نخواهد شد مگر اینکه کار انجام
 !دهد
 

کار خدا  مانع اسرائیل بنی قوم که دو طریقی  را بخوانید، به۴۱ :۷۸مزمور  ـ۱۲ 
 .نمایید شدند، اشاره
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 یچه که خدا نیست اراده این.  محدود نماییم خدا را در امر نجات توانیم ما می
 آنها خود را تسلیم چرا؟ چون. شوند ها نابود می خیلی که نابود شود، در حالی انسانی
 .کنند خدا نمی ارادۀ انجام

 ولی است بیماران خدا شفای ارادۀ. کند  میقصد مطلب نیز این در مورد بیماری
چرا؟ . خواهد آنها را شفا دهد خدا می که زمانی مانند حتی می باقی ها مریض خیلی
 بیمار باقی کنند تا شفا بیابند، پس خدا نمی با ارادۀ خود را منطبق آنها ایمان نچو
آنها  شود چون خدا محدود می. شفا را ندارند ایمان توانند شفا بیابند ولی می. مانند می

 ! آورند نمی ایمان
 است راهی این کند، ولی می عمل گونه خود این چرا خدا در نقشۀ دانیم نمی البته

 انسان و میل ببینید چقدر ایمان! فکر کنید آن به ای لحظه.   استکرده  انتخاباو که
 !دارد اهمیت

و  میل یابند چون نمی نجات همه ولی. یابند نجاتها   انسانخواهد همۀ خدا می
 .کنند خدا نمی و ارادۀ میل خود را تسلیم ارادۀ

. شوند نمی یسیع شبیه همه گردند ولی عیسی شبیهها   انسانخواهد همۀ او می
 شود و آنها هیچ خدا محدود می پس. سازند حاضر نیستند خود را فروتن چرا؟ چون

 .گردند نمی مسیح شبیه وقت
  

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۳ 
a(را شفا دهد بیماران که خدا است  ارادۀ. 
b(خدا را محدود کنیم توانیم  ما می . 
c(خدا نماییم ارادۀ خود را تسلیم و ارادۀ  باید میل . 
d(خواهند یافت نجات مردم  همه . 
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  کامل  تسلیم
 مکان در یک مردم همۀ شود که می گفته) ۹ـ۱ :۱۱ پیدایش( بابل برج در ماجرای

 اتحاد آنها، اتحادی. خدا متحد شدند بر علیه آنها با هم. زیستند می مشترک و با زبانی
 اتفاقی چه در نتیجه. بود شورشو  طغیان برای و تسلیمشان خدا و سرسپردگی بدون
 افتاد؟
 

 نمود؟ آنها را منقسم بگویید چرا خدا زبان.  را بخوانید۹ـ۱ :۱۱ پیدایش ـ۱۴ 
  

 
 
 
 
 

 
 برای مکان در یک با هم همه اولیه کلیسای چگونه که خوانیم  می۴ـ۱ :۲ در اعمال

شد و  دهشنی باد شدیدی وزیدن صدای ناگهان. بودند خدا گرد آمده و عبادت پرستش
 قاتفا نمودند اینها   زبانبه گفتن سخن به پر شدند و شروع القدس از روح همگی
 ! ای اتحاد عالی چه. بود اتحاد خدا با انسان گویای

شفا  مریضان! افتد  میقاتفا شود، معجزه سو می خدا هم با ارادۀ انسان ارادۀ وقتی
.  خدا در کار است نقشۀ ا؟ چونچر. گردند می خرامان بینا و مفلوجان یابند، کوران می

از دعا  مقصود و هدف !دارند روند و مشارکت می راه یکبار دیگر با هم خدا و انسان
.  است و شکرگزاری با خدا در ستایش متقابل ، صحبت پرستش.  است این و پرستش

 ما به های ها و اراده آید و قلب می ، خدا پایین کنیم می پرستش به ما شروع وقتی
تواند  می شود، هر چیزی ما متحد میهای   قلبخدا با قلب وقتی! آید در می حرکت
 !خدا را شکر!  بیفتدقاتفا
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 ؟ چیست از دعا و پرستش هدف ـ۱۵ 
 

 ما این وظیفۀ.  انسان خدا و ارادۀ ؛ ارادۀ است ِ                      ، اتحاد کامل دو اراده کامل تسلیم
ما باید . ما تغییر دهد تو خواس میل طبق خود را بر خدا ارادۀ بخواهیم که نیست
 آن وقت،  دهیم کار را انجام این وقتی.  نماییم را پیروی و آن او را بفهمیم ارادۀ

خواهد  عیسی را دربارۀ انجیل خواهد شد و دنیا خبر خوش عملی بزرگ مأموریت
 !شنید
 

 خدا و ارادۀ  ایمان
 و ، سر پرستش. کرد خواهیم را خالصه»  پرستش تقدم« یعنی دوم ، بخش حال
آنها  خدا به که چیزهایی آن.  خدا است مورد عالقۀ که است با چیزهایی کارش
 منظور این. باشند را داشته اول جای ما همیشه ، باید در دعاهای مند است عالقه
اگر ما باالتر . دارد       ً        مطمئنا  او توجه. ندارد ما توجهی دیگر احتیاجات خدا به که نیست
خواهد  دیگر ما را رفع ، او نیازهای او باشیم ملکوت یدر پ شخصی نیازهای از آن
  ).۳۳ :۶ متی(نمود 

  

 دعا دربارۀ سؤاالتی
چیز  همه ایمان گویند که آنها می.  شنویم می ایمان قدرت دربارۀ روزها خیلی این
چیز  نزد خدا همه«: گویند اینطور می باره در این و پولس عیسی. سازد می را ممکن
 کوه داشتید بدین می خردلی قدر دانۀ به اگر ایمان«). ۲۶ :۱۹ متی(»  است ممکن
 بر شما محال امری شد و هیچ می منتقل شو البته آنجا منتقل گفتید از اینجا به می
خود  دولت شما را برحسب احتیاجات همۀ من اما خدای«). ۲۰ :۱۷ متی(» بود نمی

 خواهید بطلبید که آنچه«). ۱۹ :۴ فیلیپیان(» خواهد نمود رفع عیسی مسیح در جالل
 هستند که نامحدودی های وعده آیات آیا این). ۷ :۱۵یوحنا (» شما خواهد شد برای

ثروتمند شد،  توان می که در آنها وجود ندارد؟ آیا وجود فقر در جایی اما و اگری
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 نمود؟ آیا اشتباه سرزنش اش ایمانی خاطر بی دارد؟ آیا فرد بیمار را باید به ضرورتی
 که ؟ اگر آنگونه» تو است اگر ارادۀ«:  کنیم را اضافه جمله خود این دعاهای به که است

 . خواهند داشت باال پاسخی سؤاالت تمامی ، دعا بنماییم باید دعا کنیم
 

 .کنید ، منطبق چپ در سمت آیات صحیح را با جای راست سمت جمالت ـ۱۶ 
a(۷ :۱۵وحنا ی) ۱           خواهد نمود ما را رفع احتیاجات  خدا همۀ 
b(۲۶ :۱۹ متی) ۲          .شما خواهد شد برای خواهید بطلبید که  آنچه 
c(۱۹ :۴ فیلیپیان) ۳          داشتید هر کاری خردلی قدر دانۀ به  اگر ایمان 

 ۲۰ :۱۷ متی) ۴                         .توانستید بکنید  می   
d(است چیز ممکن  نزد خدا همه  . 
 

ندارند؟  خود شرطی همراه به آیات آیا این.  بکنیم بیشتری باال توجه آیات بیایید به
ایماندار در  از سهم ، با بخشی آیات از این هر یک. هستند آنها مشروط که ما معتقدیم

 کالم و دانستن خودخواهی ، عدم ایمان خدا، داشتن از فرامین اطاعت ها که وعده این
 فرزند دیگرش به ا کهر خدا دعایی نکنید که فراموش. هستند باشد، همراه خدا می
 .نخواهد داد بزند، پاسخ صدمه

 

 ؟ ما چیست دعاهای به دادن پاسخ خدا برای شرایط بعضی ـ۱۷ 
 
 برای خواهید بطلبید که آنچه«: فرماید می قرار دهید که را مورد ارزیابی آیه این

 شود؟ آیا دعوتی چیز می همه شامل وعده آیا این). ۷ :۱۵یوحنا (» شما خواهد شد
 وعده ؟ آیا این آن گذرد و دریافت ما می از ذهن که هر چیزی درخواست برای تاس

 . نداریم اعتقادی ؟ ما چنین است) اما و اگر بدون( شرط بدون
خود تمیز و  ما خود به هر روز خانۀ که خواستیم طور بود، از خدا می اگر این

. دنیا ثروتمند شوند در این مردم تا همۀ از خدا بخواهیم توانستیم شود یا می مرتب
در  که باشیم اگر مدعی. ما نمیرند خانوادۀ از اعضای یک تا هیچ بخواهیم توانستیم می
 کافی اگر ایمان خواهد بود که این مفهومش آن وقت،  نیست محدودیتی وعده این
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      ً مطمئنا   ! خواهند افتادقشد، اتفا آنها اشاره در باال به که چیزهایی ، همه باشیم داشته
 دعاها را پاسخ خدا اینگونه! نباید فکر کرد قدر بچگانه دیگر این«:  هید گفتخوا

. نخواهد داد طور دعاها را پاسخ خدا این.  هستیم عقیده ما نیز با شما هم. »نخواهد داد
 که است معنی این دهد، به نمی دعاها را پاسخ خدا اینگونه که واقعیت این اما پذیرش

. » است چیز ممکن نزد خدا همه«:  که یز باید بپذیریمرا ن وعده این محدود بودن
 . دعا کنیم ما نباید برایشان چیزها وجود دارد که بعضی

 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۸ 
a(ما نباید بکنیم که دعاها هست  بعضی . 
b(دارند همراه به خدا شرایطی های وعده  بعضی. 
c(دهد ابما جو تقاضاهای همۀ به که داده  خدا وعده. 
d( محدود است ای  وعده۷ :۱۵ یوحنا . 
 

: فرماید می که  بیندازیم۱۹ :۴ در فیلیپیان پولس وعدۀ به هم باید نگاهی حال
،  است باشکوه وعدۀ یک این. »خواهد نمود شما را رفع احتیاجات همۀ من خدای«

 های ستهخوا بین است ای  عمدهق     ً   معموال  فر. شود محدود می»  احتیاجات« اما با کلمۀ
  .او و احتیاجات انسان
 کسی باشد؟ چه داشته و گرانقیمت لوکس خانۀ خواهد یک نمی کسی چه
باشد؟  داشته سالمی خواهد جسم نمی کسی باشد؟ چه داشته زیادی خواهد پول نمی
 تیپ خواهد خوش نمی کسی ؟ چه نیست و شهرت موفقیت داشتن دنبال به کسی چه

 و زیبا باشد؟
کرد؟  چیزها را توجیه اینگونه ، درخواست پولس از کالم استفادهبا  توان آیا می
وعدۀ.  ، نه کنم فکر می ما  برداشت که است ممکن ولی ما را داده احتیاجات رفع خدا 

 در دعا آنها را از خدا بخواهیم توانیم ما می. خدا نباشد مانند برداشت از احتیاجات
 ما باید به.  است ما خوب برای چیزی چهداند  او می.  خدا اعتماد کنیم باید به ولی

  که۷ :۱۵یوحنا  .»تو است اگر اراده«:  کنیم را نیز اضافه جمله خود این دعاهای
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 دیگری باشکوه ، وعدۀ»شما خواهد شد برای خواهید بطلبید که آنچه«: فرماید می
: دشو آغاز می شرطی کلمات با این وعده این.  نیز محدود است وعده اما این.  است

 .»در شما بماند من بمانید و کالم اگر در من«
  
  وجود دارد؟۷ :۱۵در یوحنا  شرایطی چه ـ۱۹ 

 

 ندارند پاسخی که  دعاهایی
 تقاضاهای داشتند ولی تقاضاهایی که بیندازیم نگاهی دو مرد ایمان دهید به اجازه
لوقا (»  دانبگر را از من پیاله ، این اگر بخواهی«: دعا کرد عیسی. نشد آنها انجام

۲۲: ۴۲.(  
 کافی ایمان عیسی تواند ادعا کند که می  آیا کسی

برنگرداند؟  را از عیسی پیاله چرا خدا این ؟ پس نداشت
 را از طریق انسان بود که خدا این ارادۀ که است این علت
 عیسی آیا ایمان. دهد نجات بر صلیب فرزندش مرگ

 او نه! و فریاد برآورد؟ هرگز فترا بر خود گر گناه لعنت که بود هنگامی ضعیف
 ارادۀ خود را تسلیم ارادۀ بود چون قوی ، عیسی در واقع. بود ضعیف کرد و نه اشتباه
پسر  عنوان به. بکشد و بمیرد نبود رنج ، مایل پسر انسان عنوان او به. نمود پدرش

پدر  ارادۀ خواست می ها عیسی باالتر از این ولی. شود گناه مرتکب خواست خدا، نمی
 توانیم ما نیز می. او بود کامل ، دعای و پیروزی موفقیت این. جا آورد خود را به
 . پیروز باشیم در دعاهایمان که بیاموزیم

 .تا فقیر ثروتمند باشیم دهیم می       ً         طبیعتا  ما ترجیح
 .تا بیمار باشیم سالم دهیم می       ً         طبیعتا  ما ترجیح
 . ها برویم دوردست  بهتا بمانیم در خانه دهیم می       ً         طبیعتا  ما ترجیح
 . تا بمیریم بمانیم زنده دهیم می       ً         طبیعتا  ما ترجیح
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پدر خود  ارادۀ باالتر از هر چیزی دهیم می خدا ما ترجیح فرزندان عنوان به ولی
 لیکن«:  و بگوییم همصدا شویم با عیسی توانیم می که است این برای!  دهیم را انجام

  ».تو ارادۀ به بلکه من خواهش به نه
  
 بود؟ چیزی در چه عیسی دعای موفقیت ـ۲۰ 

 

 مشکل او از یک. نشد داده پاسخ دعاهایش همۀ به ولی. بود ، مرد ایمان پولس
تر  عظیم با ایمان آیا مردی. را بردارد او چند بار دعا کرد تا خدا آن. برد می رنج جسمی
 ، برای است عدهما و برای همانطور که» خواهید بطلبید آنچه«؟  وجود داشت از پولس
: داد بار نیز خدا پاسخ و هر سه. بار دعا نمود او دعا کرد، سه پس. نیز بود پولس

 قرنتیان دوم(» گردد می کامل در ضعف من قوت زیرا که است  کافیرا  تومن فیض«
۱۲: ۹.( 

 

 .ببرید نشد، نام داده پاسخ دعاهایشان دعا کردند و به را که دو مرد ایمان ـ۲۱ 
 

یا هر  کنیم می که هر دعایی. کنند می چیز را ثابت ها تنها یک نمونه این همۀ
 برخالف که هر دعایی. خدا باشد ارادۀ طبق ، باید بر نماییم می مطالبه را که ای وعده
 دعای.  نیست پذیرش خدا قابل نباشد، برای با آن شود یا هماهنگ او انجام ارادۀ
 تو چنانکه ارادۀ«.  او است های از وعده ستیکاربرد نادر خدا، در واقع از ارادۀ خارج

 داشته اولویت ما همیشه ، باید در دعاهای»شود نیز کرده بر زمین است در آسمان
 .باشد
ما . قرار بگیرد اهمیت اول خدا در درجۀ ارادۀ شود تا دانستن می باعث این
 ، دیگر الزم کنیم آنها دعا می برای وقتی. باشند خدا می ارادۀ دو چیز شامل که دانیم می

  :اند از دو چیز عبارت آن. » تو است اگر ارادۀ« بگوییم نیست
 .باد تو مقدس نام) ۱
 .تو بیاید ملکوت) ۲
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 دو چیز در تضاد باشند، دعای با این که دعا کنیم مطالبی اگر برای است پر واضح
 من نام خواهید به هر آنچه«: فرماید می را که آیه دیگر، این بیانی به.  ایم کرده اشتباهی
 بردهکار   بهشوند، می شخصی جالل منجر به که هایی درخواست ، نباید برای»بطلبید
 حال بیابد و در همان جالل من نام باشد که این من قلبی ندارد میل امکان. شود

 . خدا باشم نام جالل در پی صادقانه
  
 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۲۲ 

a(دببیا او جالل امن که است خدا این  ارادۀ. 
b(است صحیحی ، دعای شخصی جالل  دعا برای . 
c(است خدا حائز اهمیت ارادۀ ، دانستن کنیم دعا می  وقتی . 
d(خدا دعا کنیم ارادۀ طبق  ما باید بر . 
  

. او گردند یابند و شهروند ملکوت نجاتها   انسانهمۀ که است خدا این ارادۀ
هر . گردند پسرش به ، شبیه ملکوت این روندانشه همۀ که خدا است همینطور ارادۀ

دعاها باشد  از این تواند جزو یکی و کار خدا باشد، نمی نقشه این بر علیه که دعایی
ها  وعده این. » بطلبید خواهید یافت را که باشید، هر آنچه داشته اگر ایمان«:  که

 .شوند خدا درخواست ارادۀ آنها باید برطبق. نامحدود نیستند
را "  شهرام"خدا  که کنیم ، دعا می مثالعنوان   بهدعا کرد؟ توان می چگونه پس
 ، چون» تو است اگر ارادۀ« بگوییم نیست دیگر الزم دعایی چنین برای. دهد نجات
"  شهرام" البته. یابند نجاتها   انسانهمۀ که است خدا این خواست که دانیم می
 و ارادۀ باید با خواست انسان فرد، ارادۀ یک نجات برای. خدا را نپذیرد تواند ارادۀ می

 .باشد خدا هماهنگ
 ، دیگر الزم»بساز مسیح     ً         لطفا  مرا شبیه« که است ما این اگر دعای ترتیب همین به
 شبیه خواهد فرزندانش خدا می که دانیم می چون»  تو است اگر ارادۀ« بگوییم نیست
درد و  سمت به شد که  باعثخدا، ارادۀ انجام برای  عیسیقاشتیا. شوند پسرش به
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 شبیه خواهیم می آیا ما صادقانه. رسید صلیب کند تا به حرکت و انکار نفس رنج
کند؟  مسیح تواند ما را شبیه می که روبرو شویم با صلیبی ؟ آیا حاضریم شویم عیسی

آیا ما ). ۹ :۸ قرنتیان دوم(» شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید او برای«
؟  اند، فقیر شویم او را نچشیده نجات»  دولتمندی«هنوز  که خاطر دیگران به یمحاضر

 تا ارادۀ نماییم ، پدر و مادر خود را ترک را انکار کنیم خاطر او خودمان به آیا حاضریم
 شود؟ او انجام

  

 عبور کرد؟ کانالی از چه خدا، عیسی ارادۀ انجام برای ـ۲۳
  

کنید و  می کنید و سؤال نمی سؤال که تجه ندارید، از این«: فرمود عیسی
» نمایید خود صرف کنید تا در لذات می بد سؤال نیت به رو که یابید از این نمی

 خواهید بطلبید که آنچه«: فرماید می که آیه با این چگونه کالم این). ۳ :۴ یعقوب(
خواهند  مطابقت دو با هم این کند؟ تنها زمانی پیدا می مطابقت» شما خواهد شد برای
 دعاهای انتظار پاسخ پس. خدا شود ارادۀ ما تسلیم و خواست اراده که داشت

 را بیابید که دعاهایی پاسخ باشید که انتظار نداشته. باشید را نداشته خودخواهانه
در . خدا باشند و ارادۀ با خواست ما باید هماهنگ دعاهای. او نیستند نام جالل باعث
 . ما نیست دعای به دادن پاسخ ، خدا قادر به صورت غیر این

 

 یابند؟ خود نمی دعاهای برای کنند، پاسخی دعا می که چرا بعضی ـ۲۴ 
 

 کنند آنها دعا می برای مردم که از مطالبی  بعضی
 و مفهومی معنی چه» خواهید بطلبید می هر آنچه«: فرماید می که کالم این حال

و آنها را از خدا  دعا کنیم بخو چیزهای برای که است ؟ آیا اشتباه خواهد داشت
   ؟ آنها دعا کنیم خواهد برای ؟ آیا خدا نمی بخواهیم
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  :کرد تقسیم دسته سه را به مردم دعاهای توان می کلیطور  به
 . خدا نیست ارادۀ دانیم می ، چون نباید آنها را بخواهیم که چیزهایی) ۱
 نوع این ، باید به تیمنیس آنها مطمئن دربارۀ کنیم دعا می وقتی که چیزهایی) ۲

 .» تو است اگر ارادۀ« کنیم را اضافه جمله دعاها این
اگر «:  بگوییم نیست و دیگر الزم خدا است ارادۀ هستیم مطمئن که چیزهایی) ۳
 .» تو است ارادۀ
 

 شخصی و جالل و شهوانی جسمانی ، لذات خودخواهانه زندگی مثل چیزهایی
و خود  اینها دعا کنیم ما نباید برای. باشند می ا ممنوعگیرند و اینه قرار می اول در دستۀ
  .خدا هستند ارادۀ چیزها خالف این که دانیم می.  دردسر بیندازیم را به

 اینگونه برای ه،یا ن آنها دعا کنیم برای داریم ما شک هستند که ، چیزهایی دوم
 ر کار، زندگید موفقیت. شود انجام»  تو است اگر ارادۀ« که باید دعا کنیم مطالب
 ایمان صحیح موضوعات چیزها زمانی این.  زیبا و غیره ، همسری ، شهرت راحت

 باید آماده ولی چیزها دعا کنیم این ما باید برای. خدا همسو باشند با ارادۀ هستند که
 . خدا نیز باشیم پاسخ پذیرش
. باشند او می ارادۀ که کرده ً             خدا قبال اعالم که است چیزهایی ، شامل سوم گروه
 همینطور ارادۀ. او بیاید باشد و ملکوت او مقدس نام که او است ارادۀ که ً          قبال گفتیم
 نجات در پی وقتی. یابند نجات همه نگردد بلکه هالک فردی هیچ که او است
 .» تو است اگر ارادۀ«:  دعا کنیم نیست ، دیگر الزم هستیم ای گمشده

 

 ببرید؟ کنند نام آنها دعا می برای مردم که از چیزهایی دسته سه ـ۲۵ 
 

هستند یا  متعلق دوم دسته باشند؟ آیا اینها به خدا می در ارادۀ اما آیا شفا و رهایی
باید  شفا و رهایی اند و دعا برای متعلق دوم گروه آنها به ؟ ما معتقدیم سوم دسته

 یک به نرسید که دلیل این چرا؟ به. » تو است اگر ارادۀ«: شود کلمات این محدود به
 شبیه الزمۀ اوقات و بعضی.  است و فداکاری درد و رنج کشیدن مستلزم فرد گمشده
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و  ملکوت.  گیریم فرا می بیماری از طریق که است صبر و حلمی ، داشتن شدن مسیح
 آید که می پیش مواقعی.  ما است و راحتی ها، جالل تر از خواسته خدا مهم جالل
 . یمباش هر دو را داشته توانیم نمی

بسیار  نمونه. خدا نباشد در ارادۀ همیشه است ممکن الهی ، شفا و رهایی بنابراین
یافتند و  رهایی ایمان از مردان نیمی. باشد  می۱۱ باب عبرانیان مطلب این برای خوب
 کمتر از رهایافتگان نیافتند، ایمانی رهایی که آنانی. دیگر رستگار نشدند نیمی

 .نداشتند
 خدا قوت ارادۀ به با تسلیم.  نیافت او از درد خود رهایی.  کردیم هاشار پولس ما به

 .بود خود ضعیف چون خدا را قدرتمندتر یافت
خدا  ارادۀ به با تسلیم ولی.  نیافت رهایی او از صلیب.  کردیم اشاره عیسی به
  . ساخت را ممکن بشریت نجات

 تأدیب«. بخشد می اییخدا شفا و ره. نکنید ها تعبیر اشتباه گفته     ً       لطفا  از این
را  ، آنانی عیسی). ۵ :۵۳اشعیا (»  او ما شفا یافتیم های آمد و از زخم ما بر وی سالمتی

 از چاه دانیال. و مرد کور را شفا داد او مرد مفلوج. داد آمدند شفا می می نزدش به که
 رایدعا ب. رستگار شدند آتش ، از تون دانیال عبرانی دوست سه.  یافت رهایی شیران
چیزها،  این باالتر از همۀ که است  اینهتنها نکت.  است و درست چیزها صحیح این

ما  های و خواسته تر از راحتی او بسیار مهم و ملکوت جالل. خدا بود ارادۀ باید در پی
 دارد، آماده همراه را به عیسی پیروی که انکار نفسی برای ما باید همیشه. باشد می

 . باشیم
  

  را برای چیزی چه عیسی ها و تأدیب  را بخوانید و بگویید زخم۵ :۵۳اشعیا  ـ۲۶ 
 .آورد ارمغان ما به
 

تنها  کامل و خشنودی شادی که کنیم تمام گفته را با این مطلب دهید این اجازه
خدا  در مرکز ارادۀ که انسانی.  خدا باشیم ما در مرکز ارادۀ آید که می دست به زمانی

خدا قرار  در مرکز ارادۀ که انسانی. تواند سرود بخواند  میجفا قرار دارد، در زمان
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. » پدر آنها را ببخش ای« تواند دعا کند که ، می قرار گرفته بر صلیب که دارد، زمانی
 فیلپیان(» خواهد نمود شما را رفع احتیاجات همه من خدای« گفت که وقتی پولس
 که یوحنا وقتی. بند بود در روم او در زندان.  خدا قرار داشت ، در مرکز ارادۀ)۱۹ :۴

 چنانکه باشی بوده و تندرست کامیاب در هر وجه که کنم ، دعا می حبیب ای«:  نوشت
 جزیره او به.  خدا قرار داشت در مرکز ارادۀ) ۲ یوحنا آیه سوم(»  است تو کامیاب جان

 جاللی توانستند دولتمندی ، فقر و تنفر نمی گرسنگی که بود، جایی تبعید شده پطمس
دعا  اینگونه یاد گرفته که کسی است مبارک. از او بربایند داشت مسیح در عیسی را که
نیز  بر زمین است در آسمان تو چنانکه تو بیاید، ارادۀ باد، ملکوت تو مقدس نام«: کند
 .»شود کرده
 

  ؟ یافت توان می چیزی خدا چه در مرکز ارادۀ ـ۲۷ 
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  خودآزمایی
 

  پاسخ کوتاه 
 

 .ببرید باشند، نام خدا می ارادۀ که چیزی دو ـ۱ 
 

 کند؟ ما دعا می از طریق چگونه  روحـ۲ 
 

 ما محدود شود؟ دعاهای به خدا در پاسخ است  چطور ممکنـ۳ 
 

 ببرید؟ کنند، نام خدا را محدود می نقشۀ انجام را که ای  دو نمونهـ۴ 
 

 . افتاد اتفاقی کردند، چهدعا  با هم مردم بگویید وقتی.  را بخوانید۴ـ۱ :۲  اعمالـ۵ 
 

 شود؟ خدا همسو می با اراده انسان ارادۀ افتد وقتی می اتفاقی  چهـ۶ 
 

  .ببرید کنند، نام می مردم را که از دعاهایی دسته  سهـ۷ 

بعد از انجام این . باشد این آخرین درس از بخش دوم می
، به سؤاالت آزمون میانی   را مرور کرده۶-۴، دروس  خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۲ شماره
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

 .نمایند و طغیان بودند تا شورش متحد شده خدا با هم آنها بدون  چونـ۱۴ 
 

برای  یا کمکی مانع که در مورد چیزهایی تا بتوانیم داده لیمس ما عقل  خدا بهـ۱ 
 . کنیم گیری خدا نیستند، تصمیم نقشه

 

 . و شکرگزاری با خدا در ستایش متقابل  صحبتـ۱۵ 
 

   غلط )a  ـ۲ 
 b( صحیح   
 c( صحیح   
 d( غلط   

 

 ۱۹ :۴ فیلیپیان) a( ۳ـ ۱۶ 
   b(  ۱ ( ۷ :۱۵یوحنا 
   c(  ۴ (۲۰ :۱۷ متی 
   d(  ۲ (۲۶ :۱۹ متی 

 

 . روح صدای یعنی درونی احساس  توسطـ۳ 
 

 . کالم ، شناخت خودخواهی ، عدم ایمان او، داشتن از فرامین  اطاعتـ۱۷ 
 

   صحیح )a  ـ۴ 
 b( غلط   
 c( صحیح   
 d( صحیح   
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   صحیح)aـ ۱۸ 
   b( صحیح   
   c( غلط   
   d( صحیح   

 

 .دهید علیم بروید، شاگرد سازید، تعمید و تـ۵ 
 

 .در شما بماند بمانید و کالم  اگر در مسیحـ۱۹ 
 

 کنند، بخشند، بنا می کنند، می کار می. کنند می کنند، موعظه دعا می که  آنانیـ۶ 
 .دهند می دهند، شهادت می تسلی

 

 .دهد پدر خود را انجام ارادۀ خواست  او میـ۲۰ 
 

  القدس  روح )d  ـ۷ 
 

  ، پولس  عیسیـ۲۱ 
 

 .چطور باید دعا کرد که دانیم یرا نمی زـ۸ 
 

   صحیح)aـ ۲۲
   b( غلط   
   c( صحیح   
   d( صحیح   

 

 .کرد شود بیان نمی که هایی ناله دیگر، به زبانی  بهـ۹ 
 

  و انکار نفس  درد و رنجـ۲۳ 
 

 خدا  در مرکز ارادۀـ۱۰ 
 

 .نمایند خود صرف کنند تا در لذات می بد سؤال نیت  آنها بهـ۲۴ 
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 .شوند پذیرفته آنان شرایط خواهند کرد که اطاعت آنها زمانی  چونـ۱۱ 
 

 .خدا تضاد دارند با ارادۀ که چیزهایی) ۱ـ ۲۵ 
 .نباشند است او باشند یا ممکن ارادۀ برطبق است ممکن که چیزهایی) ۲    
 .او هستند در ارادۀ وضوح به که چیزهایی) ۳    

 

 .ا محدود نمودندکردند و او ر  آنها خدا را امتحانـ۱۲ 
 

 . و شفا یافتیم  ما سالمتیـ۲۶ 
 

   صحیح)aـ ۱۳ 
   b( صحیح   
   c( صحیح   
   d( غلط   

 

  کامل و خشنودی  شادیـ۲۷ 



 

  
 
 

  

   بخش سوم
  

  سازد برآورده می را نیازها دعا
  



 

  



 

   هفتم درس

  زندگی مایحتاج رفع
 

 )۱۱ :۶ متی(»  ما بده ما را امروز به کفاف نان «
 
!  بده خانه من به!  غذا بده من به!  ما است عادی دعاهای به بیشتر شبیه» . ا بدهم به«
 بعضی که است دعایی تنها روش این!  ، بده ، بده بده!  بده پول من به!  بده شغل من به

کنند و بعد تنها  ندارند، دعا نمی نیازی که آنها تا وقتی در واقع. اند یاد گرفته از مردم
 ! است»  ما بده به«یند گو می که چیزی

هر  که است خوب خدا زمانی کنند که فکر می افرادی چنین!  آور است چقدر شرم
در آنجا  بینند که می آنها خدا را مانند انبار کاالیی. آنها بدهد خواهند، به می آنچه

حضور او  شوند، به می چیزی محتاج آنها وقتی. شوند می نگهداری زندگی ضروریات
 .روند می

 اندازه به هر کس او برای. کند ما را رفع احتیاجات تا تمام داده ما وعده دا بهخ
 که خاطر چیزهایی به ، اما نه او باشیم خواهد ما در طلب خدا می. غذا دارد کافی
 چیزی در پیببینید، خدا . او به و محبت عشق از روی ما بدهد بلکه به خواهیم می
او . خواهد ما را می و پرستش او محبت.  دهیماو ب به توانیم تنها ما می که است

 ).۶ :۱۱ عبرانیان(دهد  می خود را پاداش جویندگان
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  مطالب  رئوس
 قاشتیا موضوع

 از خدا  استفاده    
 هستند آن در پی ایمانان بی که  چیزهایی    
 بود آن باید در پی که  چیزهایی    

  فراوانی موضوع
  ایمان  میزان    
  برکت  کانال    

  درخواست موضوع
  شریعت  انگیزه    
  محبت  انگیزه    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 شوند، تشخیص می خدا رفع توسط که را با نیازهایی دعا و پرستش ارتباط •
 .دهید

 .دهید را توضیح»  بخشش« عطای •
 شخیصدارد، ت خدمت برای»  بخشش« عطای را که ها و فوایدی مسئولیت •

 .دهید
را  خودتان کنید و انگیزه مقایسه با هم هایشان را در بخشش مردم های انگیزه •

 .نمایید ارزیابی از دادن
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  یادگیری های  فعالیت
 .دهید کنید و آنها را توضیح را ترسیم درس در این رفتهکار   بهـ دو تصویر۱
دارد،  اشاره آن به لسپو را که»  همچنین«  را بخوانید و کلمه۱۴ :۹ قرنتیان ـ اول۲
 . را بخوانید۳۰ :۲۷  و الویان۲۴ـ۲۱ :۱۸همینطور اعداد . دهید توضیح
 آنچه نباشید بلکه هستید، منتظر فراوانی»  بخشش عطای« مند به ـ اگر شما عالقه۳
 .نمایید ، قسمت امروز در نیاز است همین که دارید، با کسی را که
 را برکت خداوند آن نید و بخواهید کهدعا ک از غذا، سر سفره ـ در هر وعده۴
 .دهد
را  درس و خودآزمایی متن به مربوط سؤاالت پاسخ. را بخوانید درس ـ متن۵
 .بدهید

 

  درس متن

 قاشتیا موضوع
 

 به اشاره عیسی. کنند می انسان از احتیاجات ، سخن کتاب این پایانی چهار درس
او  را که غذا یا آنچه ما نیاز به،  درس در این. نمود و رهایی ، آزمایش غذا، بخشش

 زیستن ما برای که است چیزهایی آن کفاف. کرد خواهیم خواند، بررسی می»  کفاف«
 و غیره ، پول ، خانه ، تحصیالت غذا، لباس:  به توان می جمله از آن که داریم احتیاج
 خواهد کردمهیا  ما نیاز داریم را که خدا آنچه که دهیم نشان خواهیم ما می. کرد اشاره
 . او باشیم متمرکز بر ملکوت ما باالتر از هر چیزی کهشرطی  به

 

 ؟ چیست به اشاره»  کفاف« ، کلمه درس در اینـ ۱ 
  

 و این«. دهد می ، او گوش کنیم دعا می وقتی. باشد ما می خدا در فکر احتیاجات
ما را  نماییم او سؤال ارادۀ برحسب هر چه که داریم نزد وی که دلیری آن است



 درس هفتم ۱۴۰

 کهشرطی   به، دعا کنیم»  هر چیزی« برای توانیم می پس). ۱۴ :۵یوحنا  اول(» شنود می
  ).۱۵ :۴ یعقوب(» اگر خدا بخواهد«:  کنیم خود اضافه دعای را به کلمات این

 بدانیم که است اشتباه تنها زمانی.  نیست از خدا اشتباه»  هر چیزی«  درخواست
خود  درخواست به مطلب این علیرغم ولی باشیم تهخواهد ما آنها را داش خدا نمی

 . بدهیم ادامه
 

 ؟ را از خدا بخواهیم» چیزها« ما این که است اشتباه وقت چه ـ۲ 
 

  : نکنیم زیر را فراموش مطالب است ، خوب کنیم دعا می هر چیزی برای وقتی
 شخدا بی.  است خدا محبت.  بکنیم توجه خدا را مجبور به که نداریم ما سعی •

 .کند ما کمک خواهد به او می.  ما است فکر احتیاجات از ما به
 ما دهان از اینکه قبل. داند او نمی که بگوییم خدا چیزی به خواهیم ما نمی •

 گوید وقتی ما می او به.  داریم احتیاج چیزهایی چه داند به ، او می خود را باز کنیم
 ).۷ :۶ متی( نماییم»  تکرار باطلها   امتمانند«نباید  کنیم دعا می که
چیز  نزد خدا هیچ.  آوردجا  بهرا او نتواند آن که خواهیم را نمی ما چیزی •

 .وجود ندارد غیرممکن
 
دارد و  ما توجه به از خودمان اگر خدا بیش«: شما بپرسید که است ممکن»  ولی«

ارد، را د دادن پاسخ داند و اگر او قدرت چیز را می ما، همه از درخواست اگر او قبل
ما را  ، احتیاجات درخواست چرا خدا بدون!  ما دعا کنیم دارد که لزومی دیگر چه پس
 »کند؟ نمی رفع

 گرفته خدا تصمیم.  خدا است نقشۀ بزرگ از عجایب یکی سؤاالت این به پاسخ
 که نیست خدا این خواست. گیردکار   بهرا نیز دهد، انسان می انجام که در آنچه است
 است این برای. باشد کمک این دریافت به مایل انسان د مگر اینکهکن را کمک انسان
» باز«خدا را  های ، دست ترتیب این به.  باشیم داشته و ایمان ما باید دعا کنیم که
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 و خدا پاسخ دهیم می او وفق خود را با خواست خواست اینکه یعنی.  کنیم می
 !دهد ما را می دعاهای

 

 خدا که یاد آوریم باید به کنیم  دعا می» هر چیزی« ما برای وقتی ـ۳ 
a(ندارد کنیم می در مورد احتیاجاتمان که دعایی به ای  عالقه ،. 
b(داند ما را می ، احتیاج کنیم از او درخواستی از اینکه  قبل. 
c(کند ما را مهیا می احتیاجات درخواست  بدون. 
  

،  ستایش.  است از دعا کردن کوچکی ، تنها بخش زندگی احتیاجات دعا برای
. باشند او باید در اولویت و ارادۀ ، ملکوت نام. باشند باید مقدم و شکرگزاری پرستش

 شخصی های خواسته را صرف زیادی او وقت. کرد می عیسی که است ، دعایی این
او . بودند و ساده او کوتاه کرد، دعاهای دعا می گونه این که هم وقتی. خود ننمود

اگر در  که دانست او می.  رفت حضور خدا نمی گدا به  یکمانند هر چیزی برای
 او رفع باشد، احتیاجات است باالتر از هر چیز دیگری خدا که ارادۀ در پی زندگی

 .خواهند شد
 

 از خدا  استفاده
.  ببریمکار   بهخود ، در زندگی گفتیم»  اساسی« در مورد نیازهای را که بیایید آنچه

 مند به و عالقه ، متوجه اهند شد اگر ما باالتر از هر چیزیخو» مزید« اساسی نیازهای
 جهت»  دستاویزی«خدا را  نباید ملکوت.  باشیم اما باید مواظب.  خدا باشیم ملکوت
در  اگر شما خدا را در زندگی«: گویند می از مردم بعضی.  قرار دهیم»  نیازهایمان« رفع
خود را  یک اگر ده«یا »  داشتخواهید  خوبی شغل آن وقتقرار دهید،  اول مقام

خواهید  موفق اگر زیاد دعا کنید، در مدرسه«یا » ثروتمند خواهید شد آن وقتبدهید، 
 ، در این ؟ بله هست چیز اشتباهی سخنان گونه آیا در این! فکر کنید حاال کمی. »شد
 شدید؟ شما در اشتباه آن آیا متوجه. وجود دارد و غلط چیز اشتباه یک سخنان گونه
خدا نیستید،  شما در طلب. آوریددست   بهرا کنید تا چیزی می»  استفاده«از خدا  واقع
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 خواهید به از خدا می منتها با استفاده. هستید یا موفقیت ، ثروت شغل شما در پی
 .خود برسید احتیاجات

 
 ؟  چه چیزی در دعای این شخص اشتباه استروبرو در تصویر ـ۴ 

  
 به طلبید نه مرا می«:  او گفت. کردند اد، آنها او را پیرویرا غذا د مردم عیسی وقتی
یوحنا (» خوردید و سیر شدید که نان آن سبب به دیدید بلکه که معجزاتی سبب
 آید هرگز گرسنه می نزد من که ، کسی هستم حیات نان من«: داد بعد او ادامه). ۲۶ :۶

،  او برگشته از شاگردان سیاریب«: گوید  می۶۶ :۶یوحنا  باالخره). ۳۵ :۶یوحنا (» نشود
تنها  اما مردم. او باشند در طلب مردم خواست می عیسی. »نکردند دیگر با او همراهی

 !بودند نان در پی
 

 کردند؟ را ترک عیسی چرا مردم.  را بخوانید۶۶ـ۲۶ :۶یوحنا  ـ۵ 
 

 هستند آن در پی ایمانان بی که  چیزهایی
:  گفت عیسی. باشد ایمانان ید مانند بیخدا در دعا نبا فرزندان های درخواست

 کرد که بیان را زمانی جمالت او این). ۴ :۴ متی(» کند می زیست نان محض نه انسان«
 مهیا کردن خود جهت نفع خدا به کند تا از قدرت او را وسوسه داشت شریر سعی
 .کند غذا استفاده
 همین برای.  است باالتر از غذا خوردن زندگی.  است شغل از یک بیش زندگی

 .تر هستند مهم خیلی که دعا کنیم چیزهایی تا برای ما آموخت به عیسی که است
 ).۱۹ :۶ متی(» نیندوزید خود بر زمین ها برای گنج«:  او گفت
 ).۲۴ :۶ متی(» تواند کرد نمی دو آقا را خدمت کس هیچ«:  گفت عیسی
خورید  چه مکنید که شهخود اندی از بهر جان گویم شما می به بنابراین«:  او گفت

 ).۲۵ :۶ متی(» آشامید یا چه
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ایماندار   بینقفر دهندۀ نشان که را گفته ، کالمی۳۴ـ۳۱ :۶ در متی عیسی بنابراین
 در اندیشه پس«:  او گفت. فرزند خدا و فرزند شریر بین باشد یعنی می ایمان بی و یک

 .» است امروز کافی روز برایام بدی. خود را خواهد کرد فردا نباشید زیرا فردا اندیشۀ
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۶ 
a(کند را خدمت پول خدا و هم تواند هم نمی  انسان. 
b(بیندوزد زمین ها بر روی خود گنج برای از هر چیزی باید قبل  انسان. 
c(خود باشد و غذای آب نباید نگران  انسان. 
d(است تپرس بت خود باشد یک در فکر غذای  اگر انسانی . 

  

 بود آن باید در پی که  چیزهایی
او را  خدا و عدالت ملکوت اول لیکن«:  داد و گفت خود ادامه صحبت به عیسی
 ).۳۳ :۶ متی(» شما مزید خواهد شد برای همه این بطلبید که

آب و غذا و پوشاک چیزهایی .   ملکوت خدا استدر پیتوجه کنید که ایماندار 
  .دهستند که اضافه خواهند ش

  
  
  
  
  

                    ً نیز دارند؟ آیا واقعا        ً       واقعا  کارآیی ولی. آیند نظر می به آل ایده خیلی مطالب این البته
نباید  خواهند شد؟ آیا انسان رفع خدا است ملکوت در پی که انسانی اولیۀ احتیاجات

ً       خود باشد؟ مطمئنا  خدا می فکر زندگی به  و خوراک خانواده باید احتیاجات داند که                 
فکر همسر  ؟ آیا نباید به باشیم پول کسب در پی که است آیا اشتباه!  کنیم خود را رفع
 ؟ خود باشیم و فرزندان

 روش صحیح

 نیاز اساسی

 نیازی که مزید خواهد شد

 ملکوت

  چیزی که به دنبالش هستیم
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 فکر احتیاجات خدا به که را بدهم اطمینان شما این دهید به عزیز اجازه دوست
شما  به دیگری از هر انسان و بیش است خدا محبت.  شما است او مراقب.  شما است

خواهد شما از  او می. باشید خودتان خواهد شما نیز مراقب ، او می بنابراین. دارد توجه
 خود را دوست خواهد شما همسر و فرزندان او می. کنید خود حمایت خانواده

،  دعا کنیم طرز صحیح ما به خواهد که او می از اینکه. آنها باشید بدارید و مراقب
 که چیزهایی همه که و استا دعای از روش با پیروی. دارد ما توجه به که فهمیم می

 .خواهند شد ، رفع نیاز داریم
دهد، بهتر  می تعلیم عیسی را که کند تا آنچه می ما کمک  به۱۹-   ۱۷ :۱۴ رومیان
و  و سالمتی عدالت بلکه نیست و شرب خدا اکل ملکوت«: گوید می پولس.  بفهمیم
خدا و  د، پسندیدۀرا کن مسیح امور خدمت در این زیرا هر که.  القدس در روح خوشی
 پیروی یکدیگر است و بنای منشأ سالمتی را که اموری آن ، پس است مردم مقبول
 ».نمایید

  

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۷ 
 ...گوید  می۱۹ـ۱۷ :۱۴  رومیان

a(نیست و شرب خدا اکل  ملکوت . 
b(است خدا محبت  ملکوت . 
c(آورند می ارمغان را با خود به سالمتی بشوید که  متمرکز چیزهایی. 
 

و یا باالتر از » متمرکز«ما باید  که است دادند این تعلیم و پولس عیسی را که آنچه
»  چیزهای«، خدا  دهیم کار را انجام اگر این.  تر باشیم مهم چیزهای»  متوجه« هر چیزی

ا خد! ما خواهد بود در پی، غذا  باشیم ملکوت در پیاگر ما . دیگر را مهیا خواهد نمود
 و ساده احمقانه موضوع آیا این! کار خواهد شد این دهد که را می اطمینان این

 !باشید داشته ایمان کهشرطی   به؛ است ، اما ساده نیست ؟ احمقانه نیست
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 آنها مانند زنی. نخواهند شد هستند هرگز راضی» چیزها این« در پیتنها  که آنانی
از  که کسی«:  گفت عیسی. آمد می سر چاه خود به تشنگی رفع هر روز برای هستند که

از  او صحبت). ۱۴ :۴یوحنا (» نخواهد شد بنوشد، تا ابد تشنه دهم او می به من که آبی
و  آب در پی تنها دویدن زندگی فکر کنیم کرد تا اینکه می زندگی برای بهتری روش

 . غذا است
 نیازهای» هر روز«خدا  د کهرا دارن وعده خدا هستند، این ملکوت در پی که آنانی

 چنین ما این.  است»  هر روزه« خدا، ایمان در ملکوت ایمان. خواهد کرد را رفع آنان
 ).۱۱ :۶ متی(»  ما بده ما را امروز به کفاف نان«:  کنیم دعا می

  

  فراوانی موضوع
  ایمان  میزان

 آن اندازۀ ، به فکر نماییم اعتدال از ما باید به هر یک گوید که  می۳ :۱۲ رومیان
 از جانب ایمانداران همۀ به.  است فرموده قسمت هر کس خدا به که»  ایمانی بهرۀ«

 به. دهند خدا انجام خود را در نقشه کند تا سهم آنها کمک به که شده داده خدا ایمانی
بزرگتر از  عطایا، ایمان بعضی الزمۀ.  است شده داده ایمان از دیگران ، بیش بعضی

 . ا استدیگر عطای
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 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۸ 
a(کند عطا می ایمان میزان یک بهها   انسانهمۀ  خدا به. 
b(است او داده خدا به که است ایمانی دارای  هر ایمانداری . 
c(بزرگتر از دیگر عطایا هستند ایمانی داشتن عطایا مستلزم  بعضی. 
 

 قرنتیان اول(» بطلبید غیرت هبهتر را ب های نعمت لکن«:  است ما گفته خدا به
 ، الزم ببریمکار   بهطرز صحیحی تر را به مهم ها و عطایای نعمت اگر بخواهیم). ۳۱ :۱۲
 برای. کنند را مغرور می از عطایا انسان بعضی.  بکنیم بیشتری آنها دعای برای که است
 از زیادتی تا آنکه«باشد،  داشته در جسم خاری داد تا پولس خدا اجازه که است همین

 ).۷ :۱۲ قرنتیان دوم(»  ننمایم سرافرازی زیاده مکاشفات
 این.  شود، بپردازیم می زیادی وسوسه باعث که عطایی به خواهیم در اینجا می

 داده معدودی عدۀ و تنها به) ۸ :۱۲ رومیان(باشد  می و بخشش سخاوت عطا، عطای
 . کنیم را بررسی دهید موضوع چرا؟ اجازه. شود می

 

 هستند؟ بیشتری دعای چرا عطایا مستلزم ـ۹ 

  

  برکت  کانال
او . بردکار   بهبسیار جدی در مورد افراد ثروتمند، کلمات صحبت خداوند هنگام

دولتمند در  شخص از دخول تر است آسان سوزن شتر از سوراخ گذشتن«:  گفت
 !هستندو تند  بسیار جدی ، کلماتی سخنان      ً    واقعا  این). ۲۴ :۱۹ متی(» خدا ملکوت

 دنخور خود را از راه ثروت که شده افراد ثروتمندی به  اشاره۶ـ۱ :۵ در یعقوب
خود  کارگران فریب از راه بعد از اینکه وقت آن. اند آوردهدست   بهخود کارگران  حق

خدا  کالم. نبردندکار   بهخوبی هدف نمودند و برای را ذخیره زدند، آن هم به ثروتی
خواهد داد  آنها بر شما شهادت خورد و زنگ می شما را زنگ طال و نقرۀ«: فرماید می

 آیه(» اید اندوخته آخر خزانه شما در زمان. شما را خواهد خورد گوشت آتش و مثل
بود؛  گناه ثروتمند شدنشان و روش راه بلکه. ثروتمند بودند نبود که اینها این گناه ).۳
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 خودخواهانه های خود را در راه تثرو بود که آنها این گناه.  مردم دادن فریب یعنی
 . خوب چیزهای برای بردند و نه میکار  به

 

 .دهید ثروتمند شود؟ توضیح انسان که است آیا گناه ـ۱۰ 
 

 ارمغان با خود به ثروت که خودخواهی توانند در برابر حس نمی از مردم خیلی
شوند در  تار میخواهند دولتمند شوند گرف می که اما آنانی«. کنند آورد، مقاومت می

 قغر و هالکت تباهی را به مردم و مضر که فهم بی شهوات و انواع و دام تجربه
 کنندۀ ، خدا تنها تأمین اکثر مردم برای بنابراین). ۹ :۶ تیموتائوس اول(» سازند می

 افزایش» چیزها« این نیز برای اگر بیشتر بیابند، اشتهایشان چون.  است آنان احتیاجات
 .خدا شوند متمرکز ملکوت کنند که می فراموش غلبیابد و ا می

داند  می آنها اعتماد کند چون تواند به خدا می هستند که معدودی تنها ایمانداران
آنها او  به. خواهند بردکار   بهاو ملکوت برای طور مناسب خود را به آنها ثروت که

چقدر  ولی.  است ای عالی عطای چه. فرماید را عطا می»  و سخاوت بخشش« عطای
 .دعا کرد که است کار رود، الزم به طرز صحیح عطا به این اینکه برای

اگر آنها باالتر از . دربیاورند باید پول دانند چگونه می هستند که افراد خداترسی
 مردم این. خواهد داد خدا شوند، خدا نیز کار آنها را برکت متمرکز ملکوت هر چیزی
،  شده آنها اشاره  به۶ـ۱ :۵ در یعقوب که ثروتمندی مردم اشتباه ، مرتکب خداترس

 آنها ثروت. کنند و پا نمی دست خود ثروت ، برای دیگران آنها با فریب. شوند نمی
آنها خود را . کار ببرند به مقاصد خودخواهانه را برای کنند تا آن خود را انبار نمی

او  ملکوت خود را در راه تا ثروت آنها اعتماد کرده خدا به دانند که خدا می خادمین
. نمایند می تأمین کار خداست الزمۀ را که عطا، مخارجی با این افرادی. کار ببرند به

 و معبر برکت آنها کانال. کند می مسیر حرکت از آن آب هستند که ای آنها مانند لوله
 .هستند

 

 باشد؟ خود داشته ثروت باید دربارۀ تفکری فرد ثروتمند چه یک ـ۱۱ 
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 دارند بلکه نمی خود نگه خود را برای دارند، ثروت»  بخشش عطای« که یمردم
 .شود کار خدا صرف برای آنان از طریق دهند تا ثروت می اجازه

 قدر مورد افراد ثروتمند صد که قانونی همان بدانیم که است حائز اهمیت
  از راهخود را پول که»  فقیری«فرد .   استقکند، در مورد افراد فقیر نیز صاد می

 راه خود را از این پول که فرد ثروتمندی نسبت همان کند، به می کسب کالهبرداری
مقاصد  خود را برای اندک های پول که»  فقیری«فرد .  آورد بد است می دست به

 خود را برای ثروت که فرد ثروتمندی نسبت همان کند، به می صرف خودخواهانه
 نیست و مقدار پولی ، میزان مهم موضوع.  تکند، بد اس می صرف مقاصد خودخواهانه

خدا  کالم که فقیری زن ، بیوه مثال برای.  است عمل نیت بخشید، بلکه شما می که
 مرقس(داد  داشت را که ، آنچه انداخت المال  بیتقدر صندو گوید، تنها دو فلس می
. بود نتر از ثروتمندا او عظیم بخشش عطای که در مورد او گفت عیسی). ۴۴ـ۴۲ :۱۲

 ولی! بود مانده آنها باقی برای زیادی خود دادند و باز پول آنها از زیادتی چرا؟ چون
 .داد داشت را که ، با وجود فقر خود، آنچه زن بیوه

آقا و  عیسی وقتی.  است»  بخشش عطای«ِ    سر  این! داد داشت را که آنچه زن بیوه
 او خواهیم فرمان طبق قتآن و.  است ای کار ساده ما باشد، بخشیدن سرور زندگی

، بتواند  ملکوتش در راه پول کردن در مورد خرج که است مردانی در پیخدا . بخشید
 عطای«افراد  به گونه او این. ندارد اهمیت پول میزان یا زیادی آنها اعتماد کند؛ کمی به

  !فرماید می را عنایت»  بخشش
 

 ؟ در چیست ِ           سر بخشندگیـ ۱۲ 
 

  درخواست  موضوع
)  پول به عشق( طمع.  است فراوانی احتیاجات ، پاسخ پول آید که نظر می به

 نحوه.  خود بد نیست خودی به پول البته.  ها است ها و بدی شرارت تمامی سرچشمۀ
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 ها و زندگی اولویت دادن نشان برای است خوبی ، آزمایش پول و مصرف بکارگیری
 .ما روحانی

 

  ؟ ها چیست بدی منشأ تمامی. ید را بخوان۱۰ :۶ تیموتائوس اول ـ۱۳ 
  

   انگیزۀ شریعت
 یک را ده این. خدا برگرداند درصد درآمد خود را به باید ده هر ایمانداری

 خاطر تعلیم کار را باید به بدهد؟ آیا این یک ایماندار ده چرا باید یک ولی.  نامیم می
 او است کلیسای ونقان که دلیل این کار را به بدهد؟ آیا باید این انجاممقدس  کتاب
باید  چه یک ده او از دادن بپردازد؟ انگیزه یک ایماندار ده بدهد؟ چرا باید یک انجام

خدا را  ، چون دهیم می یک ما ده.  خدا است از پرستش شکل ، یک یک باشد؟ ده
.  ، تشکر کنیم ما مهیا نموده برای که خاطر آنچه از او به خواهیم و می داریم دوست
 نیست کلمات تعدادی ، تنها بیان پرستش!  است ، دادن و پرستش.  است ش، پرست دادن
 .شود نیز می پولمان دادن شامل بلکه
  

  بدهد چون یک ایماندار باید ده یک ـ۱۴ 
a(کند می را مطالبه این  شریعت. 
b(کار ثروتمند خواهد شد  با این. 
c(خداوند است به او عشق  انگیزه . 
d(خواهد شد کار شرمنده این ندادن  با انجام. 
 

 یک باید ده دهد که می تعلیممقدس   کتابدهند، چون می یک ده از مردم بعضی
 ).۲۰ :۱۴ پیدایش(بود  از مسیح ای نمونه داد، که یک  دهقملکیصد به ابراهیم .داد

 ).۲۲ :۲۸ پیدایش(داد  یک ، ده موسی توسط شریعت از آمدن قبل یعقوب
 مالکی(کند  می از خدا دزدی دهد، در واقع نمی یک ده که گوید کسی می مالکی

۳: ۸.( 
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  گوید که میمقدس   کتابـ۱۵ 
a(داد یک ده مسیح به  ابراهیم. 
b(داد می یک ، ده شریعت از آمدن قبل  یعقوب. 
c(داد یک ده بود که شخصی اولین  موسی. 
 

 سیانو فری کاتبان شما بر عدالت تا عدالت گویم شما می زیرا به«:  گفت عیسی
 یک ده فریسیان). ۲۰ :۵ متی(» نخواهید شد داخل آسمان ملکوت نشود، به افزون
را از  این شریعت دادند، چون می یک آنها ده!  باشیم از آنها امین ما باید بیش. دادند می
دادند  می یک ده فریسیان! دادند نمی یک نبود، آنها ده اگر قانونی. کرد می مطالبه آنان
 شریعت که آنها مقدار پولی. دادند نمی انجام قلبی و خواست  با میلرا عمل این ولی

 .بود اشتباه هایشان انگیزه پرداختند ولی بود، می مقرر کرده
از  بعضی. ما دارند زمان از مسیحیان بعضی به فراوانی ، شباهت فریسیان
 که شخصی به ای عالقه دارد ولی یک ده دادن هستند که برکتی در پی،  مسیحیان
» مقصود« به رسیدن»  وسیله« عنوان را به» خدا«آنها ! ندارند او است از جانب برکت
 دانند، در دهند می می یک ده که کسانی خدا را برای آنها وعده! برند میکار   بهخود
 البته. خدا آنها را ثروتمند سازد امید که این دهند به درصد درآمد خود را می ده نتیجه

خود  خدا حرف ، ولی است اشتباه آنان هر چند انگیزه دهد چون یم خدا آنها را برکت
 را از دست بزرگتری ، برکت است شما اشتباه انگیزه وقتی. نخواهد کرد عوضرا 
 .دارد همراه ، به مقاصد خودخواهانه بدون بخشش دهید که می

 

 اطرخ آنها به بخشش باشند وقتی امین از فریسیان توانند بیش می ایمانداران ـ۱۶ 
a(باشد مردم توسط شدن  دیده. 
b(باشد  محبت. 
c(باشد  پاداش. 
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   انگیزۀ محبت
تواند  نمی ولی. خدا را نپرستد بدهد ولی یک ده شخص وجود دارد که امکان این

 یک از ده ایماندار بیش یک شود که می ، باعث پرستش. ندهد یک او را بپرستد و ده
خدا باشد، خود و  ملکوت در پیز هر چیز ا بیش شخصی وقتی در واقع. خود بدهد

  ! دهد خدا می دارد به را که آنچه
 خدا خرج ارادۀ را برطبق آن و همۀ نموده دریافت که است ناظر پولی او در واقع

 مال آن همراه نیز به و من تو است از آن پول این خداوندا، همۀ«: گوید او می. کند می
ِ            ناظر از آن  یک!  نظارت یعنی این» !ببرکار   بهخود ارادۀ مرا طبق مرا و پول.  تو هستم
را  باشد و آن خود می آقای ثروت او مسؤول. از خود ندارد او ثروتی.  خود است آقای
 داند که می خورد چون خود را نمی ناظر، غصۀ. کند می خود هزینه آقای فرمان طبق بر

بسیار  آقایش ثروت  کهداند او می. خواهد کرد او را تأمین نیازهای تمامی آقایش
 تصویر زیبایی این.  نخواهد داشت کم بماند، چیزی و اگر وفادار و امین است فراوان
باشد  فکر ما می ما به آقای.  است ایماندار مهیا نموده یک برای مسیح که از آنچه است

 یبرا امین ناظری که را داریم مسئولیت ، ما این در عوض. کند می ما را رفع و نیازهای
 به درست از راه را که هر آنچه که یاد بیاوریم باید به همیشه.  خود باشیم آقای ثروت
 ما را نیز شامل پول که چیز است همه او خالق.  خدا است ، از آن آوریم می دست
 .شود می

باالتر از هر  که ایمانداری که است ، این گوییم می درس در این که آنچه بنابراین
خود »  زندگی تأمین«در مورد  نیست الزم خدا است و جالل در فکر ملکوت چیزی
خدا از او .  و تمجید خدا است او مملو از پرستش زندگی تمامیت. بخورد غصه

 !خواهد نمود مراقبت
 یک را از زندگی توانید دعا و پرستش شما نمی که گوییم را می همینطور ما این
ً               مطمئنا  ما باید در راه. غییر خواهد دادرفتار ما را ت صحیح دعای. ایماندار جدا سازید        

 وقتی.  بخوریم نباید غصه ولی کنیم کوشش و خانواده خودمان مالی احتیاجات رفع
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 ما را رفع روزانه او احتیاجات خدا باشیم ملکوت در پی در دعا باالتر از هر چیزی
 .خواهد نمود

 

 ؟ ایماندار ناظر است یک طریق چه به ـ۱۷ 
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  خودآزمایی
 

  کوتاههای  سخ پا
 

 کند؟ نمی ما را رفع ، احتیاجات درخواست  چرا خدا بدونـ۱ 
 

  نباید فراموش را که ، دو چیز کنیم خود دعا می زندگی مایحتاج برای  وقتیـ۲ 
 ها هستند؟ کدام کنیم

 

 ؟ است بیشتری دعای مستلزم»  بخشش عطای« چرا ـ۳ 
 

 بنهند؟ فریسیان ز ایمانتوانند پا را فراتر ا می ایمانداران  چگونهـ۴ 
 

 ما باشد؟ روحانی زندگی برای تواند آزمایشی می از پول استفاده نحوۀ  چگونهـ۵ 
 

 .ببرید ناظر را نام یک ویژگی  سهـ۶ 
 

 نیازهایمان رفع به ما را نسبت تواند نگرش می صحیح دعای  چگونهـ۷ 
  تأثیر قرار دهد؟ تحت
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

 . ببریمکار   بهطرز صحیح آنها را به نهچگو  تا بدانیمـ۹ 
 

 و  ، پول ، خانه غذا، لباس:  از جمله نیاز داریم زیستن برای که چیزهایی آن  تمامـ۱ 
 . غیره

 

  باشند تا ثروت باید مراقب ثروتمندان ولی.  نیست گناه ، ثروتمند شدن  نهـ۱۰ 
 .نشوند نکنند و خودخواه کسب نادرست های خود را از راه

 

  درخواست باز به ولی باشیم خواهد ما آنها را داشته خدا نمیکه  دانیم می  وقتیـ۲ 
 . دهیم می خود ادامه

 

خود را  تا ثروت او اعتماد کرده به که است خدایی او خادم  باید فکر کند کهـ۱۱ 
 .کند او صرف ملکوت برای

 

 .داند ما را می ، احتیاج کنیم از او درخواستی از اینکه  قبل )b ـ ۳ 
 

 آن وقتشود  آقا و سرور ما می در زندگی باالتر از هر چیزی مسیح  وقتیـ۱۲ 
 . است کار راحتی او بخشیدن فرمان به

 

 .خود برسدهای   درخواستکند تا به می  او از خدا استفاده- ۴ 
 

   طمعـ۱۳ 
 

 .داد او می بودند که نانی دنبال  آنها تنها بهـ۵ 
 

 . خداوند است هب او عشق  انگیزۀ)cـ ۱۴ 
 

   صحیح )a ـ ۶ 
 b( غلط   
 c( صحیح   
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 d( غلط    
  

 .داد می یک ، ده شریعت از آمدن قبل  یعقوب)bـ ۱۵ 
 

   صحیح )a ـ ۷ 
 b( غلط   
 c( صحیح   

 

 .باشد  محبت)bـ ۱۶ 
 

   غلط )a  ـ۸ 
 b( صحیح   
 c( صحیح   

 

  او که د و اعتماد بهباش می از آقایش و اطاعت ایماندار پرستش  کار یکـ۱۷ 
 .خواهد کرد  را تأمینشزندگی مایحتاج

  
  



 



 

   هشتم درس

  اجتماعی نیازهای رفع
 

 متی(»  بخشیم خود را می ما نیز قرضداران چنانکه ما را ببخش های و قرض «
۶: ۱۲( 

 

 و آمرزش بخشش شرایط ما در واقع.  است ای هشداردهنده ، درس درس این
 را از دست الهی بخشش دیگران دارد با نبخشیدن آیا امکان.  کنیم می را تعیین خودمان
 . است منفی ما، خدا وفادار نخواهد بود؟ پاسخ وفایی بی ؟ آیا علیرغم بدهیم

؟ آیا  از خدا داشت بخشد دعا کرد و انتظار پاسخ نمی که با روحی است آیا ممکن
؟ آیا  ود متنفر باشیماز برادر خ حال و در همان خدا را بپرستیم توانیم      ً   واقعا  می

ً             واقعا  آنها را دوست که افرادی برای توانیم می  خالق توانیم ؟ آیا می ، دعا کنیم نداریم      
ها و  دیگر نژادها و ملیت های انسان به نخواهیم در ضمن را بپرستیم بشریت تمامی
 ؟ دهیم ، بشارت اقوام

 این به کمی. دهد یتغییر م دیگران به ما را نسبت ، رفتار و حالت دعا و پرستش
 الزم که داریم معینی»  اجتماعی« ، احتیاجات انسان یک عنوان ما به. فکر کنید مطلب
خود را  کند تا همسایگان دعا نتواند ما را کمک که در صورتی. شوند رفع است
 ؟ چیست از دعا و پرستش هدف ، پس کنیم محبت
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  مطالب رئوس
  گناهان آمرزش شرایط

 خدا بخشش ی دعا برا    
  بخشیدن برای فیض دریافت  دعا برای    

  صلح شرایط
  انسان  صلیب    
   مسیح  یوغ    

 

  درس اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 .دهید ما تشخیص خدا را با بخشیدن بخشش ارتباط چگونگی •
و  را از طریق آن توان می و چگونه چیست انسان صلیب دهید که توضیح • دعا 
 .نمود حمل ستشپر
 

  یادگیری های  فعالیت
ً                              ، مجددا بخوانید و ببینید آیا  آمده کتاب در مقدمه را که دوره این ـ اهداف۱
 .دهید را انجام توانید مفاد آن می

 . را یاد بگیرید۳۰ـ۲۸ :۱۱  و متی۱۵ و ۱۴ :۶ ـ متی۲
 .را مرور کنید دوم بخش به مربوط های خودآزمایی ـ سؤاالت۳



 ۱۵۹ رفع نیازهای اجتماعی

  درس  متن

  گناهان آمرزش شرایط
 

 و واضح بسیار روشن با دعا و پرستش گناهان آمرزش ، ارتباط عیسی در تعلیم
 .کرد خاصی اشارۀ آن نمود و بعد از دعا نیز به اشاره آن او دعا کرد، به وقتی.  است

 را که آنانی باشد و اکثر مردم داشته خود را دوست تواند دوستان می هر کسی
 صحبت  از آن۱۵ و ۱۴ :۶ در متی عیسی را که بخششی ولی. خشندب دارند، می دوست
»  دوستانی«از  او صحبت. اند ما خطا ورزیده به نسبت که است کسانی کند، آمرزش می
 ما گناهی به نسبت که آنانی«:  او تنها گفت. کند اند نمی ورزیده ما خطایی به نسبت که

»  عذرخواهی« حاضر به که آنانی ین، همچن دشمنان شامل این. »اند ورزیده و خطایی
 .شود از ما نیستند، نیز می

 

 ؟ است نمود مشکل صحبت از آن عیسی را که چرا بخششی ـ۱ 
 

ما  دیگران خواهیم ما می همانطور که«: گوید او نمی باشید که داشته توجه همچنین
اند،  طا ورزیدهما خ به نسبت را که ما باید آنانی بلکه. » را ببخشند، تو نیز ما را ببخش

باید  ، همچنین مسیحی یک عنوان به. ما را ببخشد که ما باید از خدا بخواهیم.  ببخشیم
 ما بر اساس به خدا نسبت آمرزش. ما را ببخشند ایم رنجانده را که آنانی بخواهیم
.  است دیگران بخشیدن بر اساس بلکه نیست بخشیدن برای ما از مردم خواهش
بر  نباید تأثیری مطلب این. نکنند بخشش  و خدا تقاضایآنها از ما است ممکن

 . خدا ما را ببخشد، ما باید آنها را ببخشیم خواهیم عملکرد ما بگذارد اگر می
 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۲ 

a(اند، ببخشیم ورزیده ما خطایی به نسبت را که  ما باید آنانی . 
b(ندبخش ما را می که را ببخشیم  ما باید آنانی. 
c(اند ببخشیم ورزیده ما خطایی به نسبت را که  ما باید تنها دوستانمان . 
d(کنند می»  عذرخواهی«از ما  که را ببخشیم تا آنانی  ما باید منتظر بمانیم. 
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 بخشیدن ولی.  است کار راحتی» کند می عذرخواهی«از ما  که کسی بخشیدن
توانید  کار را شما نمی این ر واقعد.  است کند، کار مشکلی خواهد توبه نمی که کسی
در مورد  که است این برای. بخواهد ببخشد که نیست ، روحی انسان روح. دهید انجام

ها   انسانبا بخواهیم از اینکه قبل. دارند اینقدر اهمیت ، دعا و پرستش آمرزش موضوع
 این یبرا. باشد و درست ما با خدا صحیح ، باید ارتباط برقرار کنیم صحیحی روابط
 است ممکن اند، زمانی ما خطا ورزیده به نسبت که آنانی آمرزش گوییم می که است
 این وقت و تنها آن آن وقت.  خدا باشیم ابتدا متمرکز ملکوت باالتر از هر چیزی که

از  یکی این.  اند، ببخشیم ورزیده ما خطایی به نسبت را که آنانی که یابیم را می توانایی
خواهد  خدا هستند، مزید یا اضافه ملکوت در پی که آنانی رایب که است چیزهایی

باالتر  ، وقتی دهیم را انجام کند تا آن می خدا کمک که است از چیزهایی یکی این. شد
  . او را بپرستیم از هر چیزی

  

 .  چرا برای بخشیدن الزم است که دعا کنیمـ۳
 

آید، اینطور  ر میمتمرکز شدن بر ملکوت خدا در این قسمت کمی عجیب به نظ
، پس در  گوید باید دیگران را ببخشیم ؟ امکان دارد فکر کنید چون عیسی می نیست

در حالیکه هدف ما باید متمرکز بر ملکوت . واقع باید هدف ما بخشیدن دیگران باشد
  .خدا باشد تا بخشیدن دیگران و در نتیجه بخشش خدا عملی گردد

از  بخشش دنبال ما به. دارد اشکال یک طفق آید ولی می نظر صحیح به روش این
آنها را  خواهد که خدا از ما می.  اند، نیستیم ما خطا ورزیده به نسبت که آنانی جانب
 که ما هستیم این بلکه.  نیستیم دیگران از جانب بخشش دنبال ما به!  ببخشیم

توانید  یشما نم.  است تصویر آخر اشتباه همین برای.  را ببخشیم دیگران خواهیم می
 این. کار را نخواهد کرد این و انسان نیست طبیعی این. را ببخشید دیگران خودتان

در  پاسخ بنابراین. خدا دارد کمک به احتیاج و در واقع از باال است کار نیازمند کمک
خواهد کرد  خدا کمک آن وقتخدا باشید،  و جالل ملکوت در پی.  است تصویر اول

 !خواهد بخشید او شما را هم. یز ببخشیدخود را ن دشمنان حتی که
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  ؟  در چیستصفحۀ قبلدو تصویر  تفاوت ـ۴ 
  

 خدا بخشش  دعا برای
 در پیگناهکار . شود آغاز می الهی و بخشش ایماندار با ایمان یک زندگی البته
خدا او .  باشد یا نه را بخشیده او دیگران بخشد چه او را می خدا گناهان.  است آمرزش
.  است آورده ایمان چون بلکه نموده را ترک او گناه خاطر که این به شد نهبخ را می
.  ایماندار است او یک!  آورد، دیگر گناهکار نیست می گناهکار ایمان وقتی ولی

ابتدا «: گوید می عیسی! باشد می ایمانداران به  خطاب۱۳ـ۵ :۶ در متی عیسی سخنان
). ۳۳ :۶ متی(» ا مزید خواهند شددیگر چیزه او را بطلبید که و ملکوت عدالت
کار را  این انجام و فیض خدا قدرت. شود می ممکن دیگران بخشش که است اینگونه
 .خواهد کرد آماده
 

 ، خدا است آمرزش در پیگناهکار  وقتی ـ۵ 
a(است را بخشیده دیگران شود چون می  بخشیده . 
b(شود می خود بخشیده خاطر ایمان  به. 
c(شود می بخشیده از گناه کشیدن تخاطر دس  او به. 
  

 ، است الهی بخشش در پیایماندار  یک وقتی ـ۶ 
a(است را بخشیده دیگران شود چون می  بخشیده . 
b(است را بخشیده خودش اینکه  برای . 
c(شود می بخشیده از گناه کشیدن خاطر دست  او به. 
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  بخشیدن برای فیض دریافت  دعا برای
شما  که اید؟ آیا هستند کسانی تنفر داشته خود احساس بدر قل حال آیا تا به

فرزند  مانند یک نامید ولی می مسیحی خواهید آنها را ببخشید؟ آیا خود را یک نمی
 که و روحی را با تلخی روز دیگری. ندهید کنید؟ خود را فریب نمی خدا عمل

 خواهید روحب. شوید مسیح بخواهید تا بیشتر شبیه. نکنید خواهد ببخشد سپری نمی
بخواهید . باشید را داشته صلح بخواهید تا روح. در شما بیاید محبت و روح بخشش
بر  فیض بخواهید تا این. باشید پر از شادی روح در پی. در شما بیاید عدالت تا روح

 که است کالم این از بیان منظور مسیح همان این! ببخشید شما بیاید تا مانند مسیح
و  خدا، عدالت ملکوت. خدا بشوید متمرکز ملکوت  هر چیزیفرماید باالتر از می
آن باشید  خدا را با خود داشته ملکوت. دهد می القدس روح که است و خوشی صلح
 ! خواهید داشت است دیگران بخشش الزمۀ را که فیضی وقت

 

 باید بکند؟ دارد، چه خود تلخی در قلب اگر کسی ـ۷ 
 

  صلح  شرایط
 متفاوت با دیگری هر انسانی.  نیست ای کار ساده مردم با همۀ در صلح زندگی

 نژادها با هم. هستند ها از یکدیگر متفاوت ملت.  دارندقفر ها با هم قبیله.  است
 که وجود آمده به گوناگونی دنیا از طبقات. هستند ها متفاوت فرهنگ. هستند متفاوت
 که کنیم ً               مجددا تکرار می. باشد می ، ثروتمند و فقیر و غیره و امی ِ     عالم اشخاص شامل
در  مشکل با این دنیا مدام رهبران.  نیست ای کار سادهها   انسانبا همۀ در صلح زندگی

شوهر،  بر علیه ، زن انسان بر علیه انسان .اند ننموده چندانی پیشرفت ستیز هستند، ولی
در  صلح شوند، پاسخ می یکدیگر وارد عمل ها بر علیه ، ملت والدین ها بر علیه بچه

را  ما بیاید تا صلیبمان کمک به عیسی دهیم اجازه که است در این ؟ پاسخ کجا است
 . کنیم حمل
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  انسان صلیب
 و صلیب کند، باید خود را انکار کرده من خواهد متابعت اگر کسی«:  گفت عیسی

انکار .  است ، انکار نفس انسان صلیب). ۲۴ :۱۶ متی(» آید من از عقب خود را برداشته
 چون است کار دشواری صلیب حمل.  است خودمحور، محال انسان برای نفس
در  با دیگران تا بتوانیم خود برداریم های از خواسته ما دست که است این اش الزمه
 صلح برقراری ها جهت ملت تالش که است همین برای.  کنیم و صفا زندگی صلح

 و خشونت و از تنفر، جنگدنیا ممل که است این برای.  است آمیز نبوده موفقیت
 .باشد می

 

  ؟ اینقدر دشوار است آن و چرا حمل چیست انسان صلیب ـ۸ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  انسان یک کنید فقط فرض.  نماییم خودمحور را بررسی انسان بیایید مشکل
کند و با او  او مخالفت با خواستۀ نبود که دیگر کسی.  وجود داشت جهان تمام

 در چنین. » نه«او بگوید  های خواسته دردسر بیندازد و به  بهنماید و او را مجادله
 بتواند در صلح او با وجود خودمحور بودن که وجود داشت امکان ، این شرایطی
 .نماید زندگی

 لبدون مشک

احتمال وجود 
  مشکالت

وجود 
  مشکالت
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ما با دو  اکنون. شود اضافه جهان این دیگر نیز به انسان کنید یک فرض حال
مند نخواهید بود  ور باشند، عالقهافراد خودمح این اگر هر دوی.  هستیم طرف خواسته

.  با یکدیگر تضاد خواهند داشت آنان های خواسته قرار دهید چون آنها را کنار هم که
قرار خواهید  دیگر جهان را در گوشۀ و دیگری جهان گوشۀ را در این یکی بنابراین

 .داد
 خاکی کره این را به خودمحور زیادی های ما انسان افتد وقتی می اتفاقی اما چه

ها و  خواستهزودی   بهکنند و زندگی هم به ؟ آنها مجبورند نزدیک کنیم اضافه
 بیفتد، قاتفا این وقتی.  با یکدیگر در تضاد قرار خواهند گرفت آنان های فعالیت

  .      ً                                        مطمئنا  باید در انتظار برخورد عقاید و دردسر بود
وجود ندارد و  لحیص است مردم گونه هزار از این مملو از هزاران که در دنیایی

هر  که است خودمحوری های مملو از انسان جهان چرا؟ چون. نخواهد بود آرامی
 در برابر مخالفت و هر یک. شود عملی بر زمین آنان و خواسته خواهند اراده می یک

 .شود می با او عصبانی
 

 وجود هستند، زدوخورد و اختالف از مردم گروهی که در جایی چرا اغلب ـ۹ 
 دارد؟
 

 آن او در مرکز تمامی.  خودمحور بنگریم انسان یک به تری دقیق بیایید با نگاه
با او، آنها را  برخورد مردم نحوۀ به با توجه. داند قرار دارد بیند و می می که چیزهایی

و  خانواده اعضای یا بد بودن خوب. کند می تقسیم» بد«یا »  خوب« دو گروه به
با  اگر برادرش. گذارند می او و عقایدش به رد کهدا احترامی به بستگی اش قبیله

 ، برادر خود را در دستۀ با او را داشت قصد ازدواج خودش کند که ازدواج دختری
ها » خوب« را در دسته او کاری بدهد پدرش به اگر پدرش.  ها خواهد گذاشت»بد«

خود  ا دشمن           ً       کند، احتماال  آنها ر می نگاه دیگر ملل مردم به وقتی. قرار خواهد داد
از دیگر » بهتر«او  نژادهای هم. داند خود نمی ملت»  خوبی« شمارد و آنها را به می

او یا  که است علت این ها به گیری ها و نتیجه قضاوت این تمام. نژادها هستند
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 گفتیم را که آنچه.  است گرا یا شاید نژادپرست گرا، ملی گرا، مذهب ، قبیله خودپرست
  .بفرمایید تصویر زیر مشاهدهتوانید در  شما می

 

 دهد؟  یک انسان خودمحور چگونه دیگران را مورد قضاوت قرار میـ۱۰
 

 تواند باعث آنها باشد می در پی انسان که در صورتی مسائل از این هر یک حال
» شریر« دشمن ، توسط و محترم با شخصیت انسان ، یک جنگ در زمان. دردسر شود

 که دلیل این تنها به بلکه است او خود فرد شروری که لیلد این به شود نه می شناخته
یا نژاد در  ، ملت ، قبیله نفس وقتی!  است او در جنگ با ملت که است ملتی به متعلق
 گیرند، بقیۀ او قرار می شوند و در محور زندگی چیز می ترین مهم انسان یک زندگی

در مرکز  که است چیزی نآنها آ برای»  خوبی«معیار . چرخند چیزها دور آنها می
باز  و کشمکش درگیری نوع همه را برای دری موضوع این. قرار دارد آنان زندگی
شود  منحرف از عیسی نظرمان بدهیم نباید اجازه ایمانداران عنوان ما به پس. کند می
 . ما است زندگی و راستین او محور حقیقی چون
 

 .باشد................ ...ایماندار باید  یک محور و مرکز زندگی ـ۱۱ 
a(نفس   
b(نژاد  
c(عیسی   
d(مذهب   

  

  مسیح  یوغ
،  ، قبیله ، خانواده باید نفس که است آموزد این می عیسی که آنگونه صلح شرایط

او را در آنجا قرار  و ملکوت و مسیح برداریم هایمان و نژاد را از مرکز زندگی ملت
تأثیر  چگونگی براساس»  بدی«و »  خوبی« معیار کار این با انجام). ۶ :۸ رومیان( دهیم
 .خدا خواهد بود بر ملکوت آن
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خدا و  ملکوت فرزندان خواهد نمود یعنی تقسیم دو گروه ، دنیا را به عمل این
 خواهند بود چون خدا خشنود و خوشحال فرزندان. شریر هستند فرزندان که آنانی
 . هستندخدا ارادۀردن آنها در پی محترم شم. چیز هستند یک در پی همه

 

  ؟ چیست انسان صلیب برای مسیح حل راه ـ۱۲ 
  

در باال  آنچه« عنوان به خدا از آن کالم را که تواند آنچه خودمحور نمی انسان
 خودمحور را دوست انسان فرزند خدا باید یک البته. کند کند درک یاد می»  است
 ملکوت خودمحور را جذب سانان باشد که این در پیباشد و فرزند خدا باید  داشته

 یعنی صلیب این حمل که کرده کاری بر صلیب با مرگش مسیح خدا نماید و بداند که
. کنند را حمل باید آنها   انسانهمۀ که است صلیبی این. باشد ، سبک انکار نفس

دیگر  از طرف ناپذیر ولی اجتناب انسان برای صلیب این باشید که داشته توجه
 با دیگران منظور زیستن را به انکار نفس تواند نیاز به او نمی. باشد  میناپذیر نیز تحمل
ها و  از خواهش دست حاضر نیست حال با این ولی. بگیرد نادیده جهان در این

در  قوانینی که است انکار خود، الزم به تمایل عدم خاطر این به. خود بردارد» قحقو«
  آنانقبگذارد و حقو احترام دیگران مایند بهباشند تا او را وادار ن وجود داشته اجتماع
 انسان چون بختی و تیره با عصبانیت کند ولی می اطاعت او از قوانین. نگیرد را نادیده

 . است خودمحوری
 

 ؟ خودمحور چیست انسان ایماندار به پیغام ـ۱۳
 

» مرا بر خود گیرید ، یوغ بیایید نزد من«:  گفت مسیح
 آن تنهایی باید به هر یک که یصلیب). ۲۹ و ۲۸ :۱۱ متی(

را  انکار نفس صلیب گناهکار این انسان . کنیم را حمل
را  صلیب این ایماندار، عیسی برای. یابد ناپذیر می تحمل

 که است ای وسیله یوغ یک چرا؟ چون. نامد می»  یوغ«
 خود را نزد من صلیب«: گوید ما می به عیسی بنابراین. شود نمی حمل تنهایی هرگز به



 ۱۶۷ رفع نیازهای اجتماعی

 هم بار به ، ما را در زیر این یوغ این... کرد  خواهیم را حمل آن ما با هم... بیاورید 
 سبک و بار من خفیف من یوغ که و شما درخواهید یافت...  خواهد ساخت مربوط
 »! است
 

 ؟ چیست و یوغ صلیب  بینقفر ـ۱۴ 
 

 گفته این که است ما این سهم.  بینیم را می دعا و پرستش یکبار دیگر ما ارزش
،  رویم می حضور عیسی در دعا به وقتی. » بیایید نزد من« یعنی  بیاوریمجا  بهرا مسیح
ها،  ها، قبیله با افراد، خانواده که آنانی. شود می آسان با دیگر مردم کردن بار زندگی این
.  است آنان مشکل پاسخ عیسی یابند که کنند، درمی می دیگر مبارزه ها و نژادهای ملت

با  در صلح آید که وجود می به امکان این هایمان در مرکز زندگی مسیح قرار دادنبا 
ِ         ، ما در  خدا، باالتر از هر چیز دیگری با تمرکز بر ملکوت.  نماییم زندگی دیگر مردم
 ! چشیم خدا را می بخشش که است آن وقتو  گشاییم یکدیگر را می بخشش

 

  چون است خفیف مسیح یوغ ـ۱۵ 
a(نیست گناهکاران مشکالت اندازۀ به مسیحیان  مشکالت . 
b(شود بار با ما سهیم تا در این آنجا است  مسیح. 
c(کند را از ما دور می صلیب  مسیح. 
  

 ، نژاد و مذهب ، قبیله ، ملت فامیل باشد، ولی ما می های مرکز زندگی هر چند مسیح
 داریم را دوست مان ادهو خانو فرزندانمان ما هنوز هم. هستند ما مهم برای هنوز هم

 همۀ که است معنی این به گفته این.  است مسیح ما نیستند بلکه آنها مرکز زندگی ولی
 کند که نمی ما هستند دیگر فرقی و خواهران دارند برادران ایمان عیسی به که آنانی

 .باشند یا قبیله ، نژاد، مذهب ملت آنها از چه
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  محور زندگی مسیح هستند ولی متفاوتی های از ملت که هایی انسان ارتباط ـ۱۶ 
 .باشد می ، چگونه است آنان

  
 کند تا ما مسیح می کمک چون.  است زیادی اهمیت دارای دعا و پرستش بنابراین

 به امکان ، این ما است محور زندگی مسیح وقتی.  قرار دهیم مان را در مرکز زندگی
  . کنیم دگیو صفا زن در صلح با دیگر مردم آید که وجود می



 ۱۶۹ رفع نیازهای اجتماعی

  خودآزمایی
 

  کوتاههای   پاسخ
 

 ؟ داریم دعا کردن نیاز به عفو و بخشش  چرا برایـ۱ 
 

  کمک دیگران بخشیدن ، ما را در دعا برای خدا بودن ملکوت در طلب  چگونهـ۲ 
  کند؟ می

 

  ؟ اند، ببخشیم ما خطا ورزیده به نسبت را که آنانی است ممکن  چگونهـ۳ 
 

  ؟ یستچ انسان  صلیبـ۴ 
 

  خود قضاوت اطراف مسائل و بدی خوبی به خودمحور نسبت انسان  چگونهـ۵ 
  کند؟ می

 

  قرار گیرند نام انسان توانند در مرکز و محور زندگی می را که چیزی  پنجـ۶ 
  ببرید؟

 

  ؟ چیست انسان صلیب برای مسیح حل  راهـ۷ 
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

  .شود انجاماو  خواهند خواستۀ می هر یک  چونـ۹ 
 

  .اند ما خطا ورزیده به نسبت شود که می آنانی همۀ آمرزش شامل  چونـ۱ 
 

  . با او است برخورد و عملکرد دیگران نحوۀ او بر پایه  قضاوتـ۱۰ 
 

   صحیح )a  ـ۲ 
 b( غلط   
 c( غلط   
 d( غلط    

 

    عیسی)cـ ۱۱ 
 

  . خدا داریم کمک و ما نیاز به نیست بخشنده روح یک انسان روح  چونـ۳ 
 

   مان در محور زندگی مسیح  قرار دادنـ۱۲ 
 

  بخشیدن در پی انسان و در دیگری است ملکوت در پی از آنها انسان  در یکیـ۴ 
  . است دیگران

 

  را سبک انکار نفس صلیب این حمل سنگینی بر صلیب با مرگش  مسیحـ۱۳ 
  .نمود
 

  .شود می خود بخشیده خاطر ایمان  به )b  ـ۵ 
 

  . است بار مشترکی یوغ شود، یک می حمل تنهایی به صلیب  یکـ۱۴ 
 

  . است را بخشیده دیگران شود چون می  بخشیده )a  ـ۶ 
 

  .شود بار با ما سهیم تا در این آنجا است  مسیح)bـ ۱۵ 
 



 ۱۷۱ رفع نیازهای اجتماعی

  .را ببخشد را بیابد تا بتواند دیگران فیض اینشود و  مسیح شبیه  بخواهد کهـ۷ 
  .هستند الهی ما در خانواده خواهرانو   آنها برادرانـ۱۶ 

 

  خود برداریم های از خواسته ما دست که است این آن الزمه چون.   انکار نفسـ۸ 
 . کنیم و صفا زندگی در صلح با دیگران تا بتوانیم

  
 



 



 

   نهم درس

  تقدس نیاز به رفع
 

 )۱۳ :۶ متی(» میاور را در آزمایش ما «
 

 داشتن برای ولی!  است و نزدیک مرتبط دگیزن چقدر به!  است دعا چقدر عملی
 و مرتب باید مدام را که آنچه!  خدا داریم قدرت پیروزمند چقدر نیاز به زندگی یک

 قدرت به من.  بدهم انجام توانم خود نمی قدرت به من« که است این در دعا بگوییم
 .» دارم کمک نیاز به من.  بدهم انجام توانم خود نمی
.  است کمک آمادۀ که کسی یعنی شده خوانده پاراکلیت القدس وحر که دانیم ما می

ما را تعمید دهد  القدس با روح عیسی دهیم ، باید اجازه پیروز باشیم که اگر قرار است
 .نماید ما کمک تا بتواند به

بشر باشد شما  مناسب جز آنکه تجربه هیچ«: وجود دارد باشکوهی در اینجا وعدۀ
شوید،  خود آزموده  طاقتقگذارد شما فو نمی که است ا امیناما خد.  را فرو نگرفت

 قرنتیان اول(» باشید را داشته آن تحمل سازد تا یارای نیز می مفری با تجربه بلکه
۱۰: ۱۳.( 

 یعنی است بیرونی کمک فرار، یک راه مفر یعنی این! باشید داشته توجه ولی
 !نیستید آن انجام شما خود قادر به.  القدس روح کمک
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  مطالب رئوس
  روحانی پیروزی طریق

  با دشمن  مبارزه    
 خدا  اسلحه    
  پیروزی  مکان    
   روحانی رشد و بلوغ طریق

  

  درس اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 .را دریابید بر وسوسه غلبه چگونگی •
 .کنید خود را ارزیابی روحانی بلوغ مرحلۀ •
 

  یادگیری های  فعالیت
 را یاد ۴ـ۱ :۸ و ۲۳ :۷ کنید و رومیان را ترسیم روحانی بلوغ به  تصویر مربوط- ۱
 .بگیرید
نمایید و  خود تهیه های از ضعف فهرستی. کنید  را مطالعه۱۷ـ۱۴ :۶ ـ افسسیان۲
 خدا در دسترس که و کمکی مرتب خواهید با دعای می چگونه بریزید که ای برنامه

 .دیابی ، بر آنها غلبه شما نهاده
را  و خودآزمایی متن سؤاالت پاسخ. بخوانید بخش به را بخش درس ـ متن۳
 .بدهید



 ۱۷۵ رفع نیاز به تقدس

  درس  متن

  روحانی پیروزی طریق
 

از هر چیز  بیش که وقتی که گفتیم.  گفتیم سخن انسان ما در مورد احتیاجات
در  زندگی توانایی. خواهند شد» مزید« احتیاجات این خدا شویم متمرکز بر ملکوت

 .شود می ما داده به طریق همین دنیا نیز به در این دیگرانبا  صلح
 زندگی یک داشتن ایماندار برای یک که درونی کشمکش دربارۀ خواهیم می حال
  .  کنیم سازد، صحبت خدا را خشنود می که و تقدسی عادالنه
خواهد  خدا می که است درونی ، پاکی از تقدس منظورمان باشید که داشته توجه
.  پس آنچه را که باید در طلب آن بود، ملکوت خدا است . باشیم ما داشتهاز  هر یک
 .شود ، تقدس چیزی است که به آن اضافه می در نتیجه

  
 ؟  منظور ما از تقدس چیستـ۱
 

هر چند . کند می بهتر تجربه زندگی یک را برای درونی کشمکش این هر کس
 انجام قدرت داند ولی د را میو ب خوب  بینقاو فر. ندارد آن برای گناهکار پاسخی

  .کند غلبه بر گناه که قادر نیست تنهایی او به. را ندارد کار خوب
 بود که ، این آموختیم در دیگر دروس که چیزی اولین! را دارد ایماندار پاسخ ولی
 از بیرون کمکی به ما احتیاج.  آوریم دست را به پیروزی این تنهایی به توانیم ما نمی
.  از باال داریم کمک ما نیاز به. آموزد ما می را به روحانی پیروزی راه یعیس!  داریم
 یا یافتن»  کفاف نان« همانند یافتن بر وسوسه غلبه برای پاسخ که است این برای

متمرکز  باالتر از هر چیز دیگری که یابیم می را زمانی بر گناه ما پیروزی.  است»  صلح«
ما  ، خدا به در باال است که است چیزهایی ما به ۀعالق وقتی.  خدا باشیم ملکوت به

 ! بیابیم نیز قدرت زمینی دهد تا بر چیزهای می قدرت
 

  ؟ چیست روحانی پیروزی ایماندار برای پاسخ ـ۲ 
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  با دشمن  مبارزه
 که در مورد دشمنی است ، الزم دعا کنیم روحانی در مورد پیروزی اگر قرار است

 . باشیم داشته اطالعاتی نماییم و مبارزه با او روبرو شویم قرار است
و  او در هر جا دیده و قدرت است او واقعی ولی.  است ندیده را هیچکس شیطان
. دید ، نخواهیم کنیم می با او مبارزه خود را که واقعی ما دشمن پس. شود می احساس

از  یکی. شود الببرد تا بر ما غ میکار   بهما او بر علیه که بینیم را می ما تنها چیزهایی
 . است برد، وسوسه میکار   بهمبارزه ما در این بر علیه شیطان که چیزهایی

 

 ایماندار دشمنـ ۳ 
a(بتوانند او را ببینند تا همه جا است  همه. 
b(نشود تا شناخته نموده خود را پنهان  قدرت. 
c(وا دارد گناه به نموده دارد او را وسوسه  سعی. 
 

 لکن«: گوید  می۱۴ :۱ یعقوب.  بدانیم اید در مورد وسوسهب که چیز است چندین
 . آموخت توان دو چیز می آیه از این» ......افتد می در تجربه هر کس
نیز وجود  ای نبود، وسوسه و اشتیاقی اگر امیال. دارد طبیعی عالیقی ـ هر انسانی۱
  . داشت طبیعی ، خود عالئقی عیسی.  داشت نمی
 وسوسه اینکه یعنی. شد نیز وسوسه عیسی ، حتیشود می وسوسه ـ هر کس۲
 . نیست گناه شدن
 

او  وی شهوت که وقتی.... «: گوید دهد و می می  ادامه۱۵ و ۱۴ :۱ یعقوب آن وقت
 انجام به زاید و گناه را می ، گناه شده آبستن شهوت پس. سازد می کشد و فریفته را می
 توانیم دیگر نیز می مهم حقیقت دینچن مطلب از این. »کند را تولید می ، موت رسیده

  : یاد بگیریم
 سازد، وسوسه می کشد و فریفته او را می وی شهوت که وقتی ـ هر انسانی۱
 . نگشت خدا منحرف اراده به نسبت از اطاعت شد ولی وسوسه عیسی. شود می



 ۱۷۷ رفع نیاز به تقدس

 ما را به طبیعی خدا امیال.  طبیعی از امیال نادرست استفاده یعنی»  شدن کشیده«ـ ۲
. هستند و مقدس ، آنها پاک کنیم از آنها استفاده او بوده نیت که ، اگر آنگونه است داده
  .شود ، خدا خشنود می بریم میکار   بهای طرز شایسته آنها را به وقتی
 طرز نادرست خود به طبیعی دهد تا از امیال می کشد و فریب ما را می ـ شهوت۳
 گناه بیندازند، مرتکب دام ما را به شریرانه امیال که دهیم می اجازه وقتی.  کنیم استفاده

 . شویم می
 .زاید را می شود، گناه می آبستن وقتی شهوت.  است آغاز گناه ـ شهوت۴
 تسلیم که وقتی وسوسه.  نشویم آن ما تسلیم کهشرطی   بهنیست گناه ـ وسوسه۵
 .شود می گناه به تبدیل شویم می آن

 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۴ 
a(نیست اشتباه شدن  وسوسه . 
b(شود می وسوسه  هر کس. 
c(نشد وسوسه  عیسی. 
d(با ما هستند همیشه طبیعی  امیال. 

   
 و آنها به خدا آنها را در آنجا قرار داده. با ما خواهند بود همیشه طبیعی  امیال
، اگر وجود با این.  باشیم آنها خجل ما نباید از داشتن. خود بد و شریر نیستند خودی

نابجا از آنها  استفاده که» بکشند سمتی به«ما را  که دهیم اجازه خوب امیال این به
 .خواهند شد شریرانه چیزهای به ، تبدیل بکنیم

هرگز  شد، ولی وسوسه عیسی. نشد وسوسه تسلیم شد، ولی وسوسه عیسی
 طریقی هخود را ب طبیعی نشد تا امیال وسوسه او هرگز تسلیم اینکه نشد یعنی فریفته

 .نابجا ارضا نماید
 

 ؟ نگشت گناه مرتکب شد، ولی وسوسه عیسی که گوییم چرا می ـ۵ 



 درس نهم ۱۷۸

 ، عیسی بله» ؟ ما داریم که را داشت طبیعی امیال همان آیا عیسی«: شاید بپرسید
 این. شد ما وسوسه چیز مثل او در همه.  ما داریم که را داشت طبیعی امیال      ً     دقیقا  همان

 نمود؟ او همیشه مقاومت چگونه عیسی ولی.  بخوانید۱۵ :۴ عبرانیانتوانید در  را می
 روح. نیفتید آزمایش بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض«: گوید او می. کرد دعا می
یکن است راغب  ، گناه شدن وسوسه نکنید که فراموش). ۴۱ :۲۶ متی(»  ناتوان جسم ل
و  فکر کردن به بکشند و شروع هوتش سوی ، ما را به طبیعی امیال مگر اینکه نیست
بکشند،  شهوت سمت ما را به طبیعی اگر امیال.  آلود بکنیم گناه طریقی به نمودن عمل

 . ایم قرار گرفته گناه در جاده آن وقت
 القدس روح کنترل ما باید تحت طبیعی باشند و امیال افکار ما باید پاک بنابراین
 امیال را برای امکان شود، این می دایته القدس از روح که شخصی. قرار بگیرند

 آلود و اعمال گناه امیال سمت بشوند و او را به شهوانی کند که خود ایجاد نمی طبیعی
 .آلود بکشند گناه

 

 ..............یعنی شهوت ـ۶ 
a(طبیعی امیال ارضای جهت شدن  وسوسه  
b(طبیعی  از امیالجا  بهاز استفاده  انحراف  
c(ها انسان همۀ بین مشترک طبیعی امیال  داشتن  

 

ما را رها  طبیعی ، امیال یابیم می نجات که کنند وقتی فکر می از مسیحیان بعضی
 ما نشان را به راهی گیرد بلکه خدا آنها را از ما نمی.  نیست اینگونه کنند، ولی می
طرز  ه، ب و آنها را در تقدس نماییم خود را کنترل طبیعی و آرزوهای دهد تا امیال می

باشند دیگر  ، وجود نداشته نمودن کنترل برای     ً           اصوال  اگر امیالی.  ببریمکار   بهصحیح
 هایی ، موقعیت وسوسه مواقع. ندارد لزومی مقدس زندگی یک داشتن برای تالشی
 قرنتیان اول(»  مفری« ، بیایید آن پس. خود را ظاهر کند خدا هستند تا قدرت برای
 . بگیریمکار   بها مهیا کردهم خدا برای را که) ۱۳ :۱۰
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 وسوسه در وسط درست که شده نهفته حقیقت در این مقدس زندگی جالل
، دیگر  بعد از نجات مسیحی یک فکر کنیم که است بسیار خطرناک! آید میدست  به

او  خواهد بود که معنی این را باور کند، به این مسیحی اگر یک! ندارد طبیعی امیال
. نخواهد بود هشیار و بیدار و مواظب شود، در نتیجه می وسهپذیرد وس     ً    اصوال  نمی
خود از  او برای.  از هر چیز مرد دعا است دارد، پیش طبیعی داند امیال می که مسیحی
 بیاورد، بهره کنترل دهد تا آنها را تحت او می به القدس روح خدا توسط که قدرتی
 . است آنجا عظیمخدا  ، قدرت هستیم ضعف ما در اوج که زمانی. برد می

 

  آید؟ می او چه طبیعی یابد، بر سر امیال می نجات شخصی وقتی ـ۷ 
  

یاد  هباید ب.  ندهیم عمل فرصت اشتباه امیال و به باید هشیار باشیم ما همیشه
 سقوط کند تا ایماندار را به می استفاده دارد و از هر چیزی واقعیت شیطان که بیاوریم
طرز  تا به خدا آنها را داده داند که او می. داند را می انانس صحیح او امیال. بکشاند
 چقدر قوی انسان در درون امیال این داند که می او همچنین ولی. روندکار   بهصحیح

 نادرست استفاده سمت آنها به صحیح را از استفاده انسان کنند که می هستند، و کاری
 . باشیم مسلح طانشی باید بر علیه همیشه که است همین برای. بکشانند

 
  :، عبارتند از کنیم نباید فراموش در مورد وسوسه را که  دو چیزی

 کنترل ما قدرت به عیسی کنند ولی می ما را وسوسه که داریم ما امیالی ـ همۀ۱
 .دهد آنها را می

 ما قدرت به عیسی کند ولی می ما را وسوسه که است واقعی وجودی ـ شیطان۲
 .دهد  میدر برابر او را مقاومت

  

 خدا  اسلحۀ
.  است ، دعا و پرستش کنیم می شریر مقابله ما با وسوسه که و منشأ قدرتی منبع

 ً           قبال دربارۀ که»  اجتماعی« و احتیاجات»  کفاف نان« موضوع به گردیم یکبار دیگر برمی
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پیروزمند  زندگی خواهیم ، اگر می هستیم تقدس در پیاگر ما  که کردیم صحبت آن
او را باالتر از هر چیز دیگر  و ارادۀ او باشیم خدا و ملکوت در پیباید  یمباش داشته

 چیزهایی آن و منشأ تمامی منبع که هستیم» او« دیگر ما در طلب بیانی به.  قرار دهیم
 . خواهیم ما می که است

 ما را در زمان که رسیم می چیزهایی چه به ما در دعا و پرستش که است این سؤال
  :کنند؟ آنها عبارتند از می کمک روحانی جنگ
او  رهبری و به را بشناسیم مسیح عیسی رهبر خود یعنی که گیریم ـ یاد می۱

 . اعتماد کنیم
 . کنیم او را اطاعت فرامین توانیم می آن وقت فهمیم او را می و ارادۀ ـ نقشه۲
 ، قدرت شدیم وارد مبارزه تا وقتی شویم پر می از قدرت القدس روح ـ توسط۳

 . باشیم داشته جنگیدن
 مربوط و دستورات فرامین همراه شود به می داده مبارزه برای هایی ما اسلحه ـ به۴
 .از آنها استفادۀ نحوه به

 

 ؟ چیست کنیم مقابله با دشمن تا بتوانیم یابیم ما می که قدرتی منشأ و منبع ـ۸ 
 

کمر  پس«. دهد می ها توضیح اسلحه در مورد این ، پولس۱۸ـ۱۴ :۶ در افسسیان
استعداد  ، بایستید و نعلین را در بر کرده عدالت و جوشن بسته راستی خود را به

بتوانید  آن به را بکشید که سپر ایمان همه این و بر روی. پا کنید را به سالمتی انجیل
 کالم را که و شمشیر روح کنید و خود نجات شریر را خاموش آتشین تیرهای تمامی

دعا  در روح در هر وقت تمام و با دعا و التماسبردارید  خدا است
 مقدسین همۀ جهت به تمام اصرار و التماس به همین کنید و برای
 ».بیدار باشید

  

 ؟ است هایی سالح چه ایماندار شامل اسلحۀ ـ۹ 
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 و توسط است روحانی ما داریم که ابتدا، زرهی. کنید دو چیز توجه در اینجا به
،  ، سالمتی ، عدالت راستی:  شامل زره.  کنیم مقاومت شیطانشود تا با  می خدا داده
خدا و دعا  کالم شامل هستند که ها روحانی سالح ، این دوم.  است و نجات ایمان
 .شوند می بردهکار   بهالقدس روح هر دو اینها با کمک. شود می

شما دعا،  بدون.  است شده دعا اشاره بار به در اینجا سه کنید که توجه همچنین
. بیابید غلبه توانید بر وسوسه دعا نمی بدون. شوید روحانی های جنگ توانید آماده نمی

 را کسب پیروزی کند تا بتوانیم می ما را آماده و اسلحه و زره ، قدرت دعا، شخصیت
 . کنیم
 

 ؟ دعا کنیم که شده  چند بار گفته۱۸ :۶ در افسسیان ـ۱۰ 
 

 القدس روح باشید و بدانید که تهداش در دست شما شمشیری که نیست کافی
خدا را بپوشید  شما باید زره. نیز دعا کنید جنگ به از رفتن و قبل شما است مددکننده

 القدس روح را که و شادی ، سالمتی شما باید عدالت. نماید تا شما را محافظت
 .باشید دهد داشته می

 او را بطلبید که خدا و عدالت ملکوت اول لیکن«:  گفت عیسی که است این برای
باشید، با  را داشته اگر شما زره). ۳۳ :۶ متی(» شما مزید خواهد شد برای همه این

 را خواهد کرد تا پیروزی شما را کمک القدس خدا، روح از شمشیر کالم استفاده
 .آوریددست  به

 ، گفت مسیح را که دعا کنید تا بتوانید آنچه! و دعا کنید! دعا کنید! دعا کنید پس
 شوند تا این خدا می ملکوت به مربوط دعا کنید که چیزهایی برای.  آوریدجا به

 .بیابید غلبه را پیدا کنید که توانایی
 

  کند؟ را ایفا می نقشی ایماندار چه یک زره ـ۱۱ 
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  پیروزی مکان
 کسب    ً            اوال ، ما قادر به.  پیروزمند بدانیم را باید در مورد زندگی چند نکته

.  کنیم را کسب»  درونی« های ابتدا پیروزی مگر اینکه نیستیم»  یبیرون« های پیروزی
را  شیطان»  قلعه «،داده روحانی های ما اسلحه نهد اما خدا به بند می را در شریر انسان
 ، مگر اینکه دهیم کار را انجام این توانیم ما نمی.  را آزاد نماییمها   انسانو فرو ریزیم

 بر وسوسه که کنیم را کمک دیگران توانیم ما نمی.  شویم آزاد گناه ابتدا خود از قدرت
 این بر وسوسه پیروزی راه!  را بیاموزیم مسیر پیروزی خودمان که یابند تا زمانی غلبه
خدا  نام تقدس در پیتنها  وقتی. چیزها باشد ما باالترین خدا برای ارادۀ که است
 . یابیم می ، غلبه خود باشیم تلذا در پی بخواهیم که وسوسه بر این آن وقت،  هستیم

 

باید  چیزی پیروز باشند، ابتدا چه بیرونی خواهند از لحاظ می که آنانی ـ۱۲ 
 ؟بیاموزند

 
آنها  که است این بیاموزیم روحانی های باید در مورد پیروزی که چیزی دومین

 عضیب. کرد مبارزه باید با دشمن که جایی آیند یعنی میدست   بهجنگ ً             عمال در میدان
 را روحانی های پیروزی»  زانوان بر روی« با بودن ما فقط کنند که فکر می از مسیحیان

ما با  ، بلکه کنیم نمی مبارزه با شیطان در دعا هستیم وقتی ولی.  آوریم میدست  به
تجهیز  از اسلحه جدیدی نوع ما در دعا خود را به.  کنیم می خود صحبت فرمانده

ً           و مطمئنا  ما اطمینان البته.  بریم را نمی در آنجا جنگ ولی کنیم می در دعا  بزرگی         
 آوریم ما فریاد برمی. دهد ما می به بزرگی خدا قدرت که کنیم می درک وقتی یابیم می

 را به خواهد کرد تا پیروزی خدا ما را کمک که دانیم می چون کنیم و او را تمجید می
 . بریم را نمی در آنجا جنگ ولی.  آوریم دست
 پیروز باشیم مدام توانیم ما می! آید میدست   بهجنگ ها در میدان در جنگ وزیپیر

 خود هستیم زانوان بر روی که خدا زمانی را که و حکمتی قدرت کهشرطی  به
 ی»دعا«!  است جنگ برای دعا، آمادگی.  برویم جنگ و بعد با آنها به دهد بگیریم می
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خدا  به و التماس ضعف به عترافغیر از تکرار ا نیست چیزی از مسیحیان بعضی
 ، در زمان است در دسترس را که قدرتی ندارند چون آنها پیروزی.  بخشش برای

 .برند نمیکار   بهوسوسه
 

 باید بکند؟ چه جنگ خود برای نمودن آماده برای مسیحی یک ـ۱۳ 
  

  روحانی رشد و بلوغ  طریق
خدا  ملکوت در پیاز هر چیز  ما قبل خواهد شد وقتی» مزید« رشد روحانی

منظور ما .  شویم می مسیح با خدا، شبیه دو طرفه خدا و مشارکت کالم از طریق.  باشیم
 . است همین از رشد روحانی

خود  روحانی او ابتدا زندگی. فرزند خدا وجود دارد در روند رشد یک مرحله سه
 باالخره ینکهشود تا ا می جوانی کند و بعد وارد مرحلۀ می شروع طفل یک عنوان را به
 را با سه مرحله سه بیایید این. رسد می بزرگسالی سن و به روحانی بلوغ سن به

  :عبارتند از قانون سه این.  کنیم ، مقایسه  آمده۲ :۸  و رومیان۲۳ :۷ در رومیان که قانونی
  جسم)  شریعت( ـ قانون۱
  ذهن)  شریعت( ـ قانون۲
  روح)  شریعت( ـ قانون۳

 طفل شود، یک می خود کنترل جسم یا شریعت قانون وز، توسطهن که ایمانداری
 ، فقط حیوان مانند یک و درست» ندارد قانون«هنوز  که است او کسی.  است روحانی
 برای زندگی ایده. دهد دارد انجام کند دوست می احساس دهد که می را انجام کاری

،  است ر خوبکا این کنی می اگر احساس« شود که می خالصه مطلب او در این
  .کند می عمل ایمان بی ً                عمال او مانند یک. » بده انجامش

 روحانی جوان یک شود، در واقع می کنترل ذهن شریعت توسط که ایمانداری
 دهد چون می را انجام او کار صحیح.  دل از ته کند اما نه می اطاعت او از قانون.  است
، کلیسا یا  خانه به مربوط قانون د اینخواه می حال. کند می او مطالبهز ارا  این قانون
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 روحانی فرد بالغ شود، یک می کنترل روح توسط که ایمانداری .باشد موسی شریعت
خدا را  او ملکوت. دارد خدا را دوست کند چون می خدا اطاعت او از شریعت.  است

 که است و شادی ، سالمتی عدالت او دارای. دهد قرار می باالتر از هر چیزی
 .بخشد او می به لقدسا روح
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
در مورد  چپ خود از سمت به مربوط را با مرحله راست سمت جمالت ـ۱۴ 

 .کنید منطبق رشد روحانی
a(طفل) ۱            روح  شریعت  
b(جوان) ۲            جسم  شریعت  
c(بالغ) ۳            ذهن  شریعت  

طفل 
روحانی

جوان 
یانحرو

روحانیبالغ 

 عدم شریعت
  جسم

  شریعت
 ذهن

  محبت
  روح
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در  ِ           رسد؟ سر آن می روحانی بلوغ و به رشد کرده روحانی طفل یک چگونه
 نیز زندگی طرز صحیحی دعا کند، به اگر او درست.  او است دعا کردن چگونگی

 یعنی صحیح زندگی. شود می صحیح زندگی منجر به صحیح دعای! خواهد کرد
 کنترل کمک خود را بدون تواند عصبانیت نمی روحانی طفل یک.  وقفه بدون دعای
 تمامی. بیاورددر  کنترل خود را تحت میالخود ا قدرت به همینطور قادر نیست. کند

و  قوانین بعضی را با تعیین انسان شهوانی ذات هستند که این در پی جهان ممالک
 روحانی اطفال کلیسایی وقتی. کنند گذارند، کنترل را زیر پا می قانون که کسانی تنبیه
معیارها . کند یم استفاده شکنان با قانون مقابله دنیا جهت از روش دارد، اغلب زیادی

 .بیاورند کنترل را تحت شکن قانون شوند تا اطفال می گذاشته و قوانینی
 

 .برسد روحانی بلوغ تواند به می روحانی طفل یک چگونه ـ۱۵ 
 

 او به.  است جوان یک بلکه نیست ، دیگر طفل است قانون مطیع ای بچه وقتی
 کند و در برابر عقل یم کند، عمل باید عمل انسان یک که آنگونه عقالنی لحاظ
 یک وقتی. کند  میقنیز صد در مورد رشد روحانی مطلب این. دهد می نشان واکنش
گذارد  می کلیسا احترام رهبران شود، به می روحانی جوان یک به تبدیل روحانی طفل

 قوانین مطیع باشد چون کلیسا می و محترم عضو خوب او یک.  است قوانین و مطیع
در  چه.  نیست شدن و بالغ رشد کردن معنی به بودن قوانین طیع        ً  اما صرفا  م . است

کار  رسد که می بلوغ به شهروند، زمانی یک.  مسیحی یک شهروند، و چه مورد یک
 انجام به چون گوید بلکه را می این قانون خاطر که این به دهد نه می را انجام صحیح
. را بخواهد یا نخواهد آن ونکند قان نمی فرقی حال. اعتقاد دارد است صحیح که آنچه
او . کند  میقنیز صد مسیحی یک در مورد زندگی که است بالغ انسان یک عالمت این

،  او پر از محبت. او باشد محرک مسیح تنها محبت که رسیده روحانی بلوغ به زمانی
 او نیاز به.  و صبر است ، حلم ، ایمان ، نیکویی ، مهربانی ، بردباری ، سالمتی شادی

 .نماید عمل او را وادار کند تا مانند عیسی ندارد که و شریعت»  قانون«
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 رسد؟ می روحانی بلوغ به شخص یک وقت چه ـ۱۶ 
 

برسد؟ آیا با  روحانی بلوغ تواند رشد کند و به می روحانی طفل یک چگونه پس
و  ؟ با شریعت و ستیز با امیالش شود؟ آیا با کشمکش می کامل کار کردن سخت
 روحانی بلوغ به تنها زمانی.  است در دعا و پرستش پاسخ! ؟ هرگز ؟ با تحصیل قوانین
 مورد در دوم در این رسول پولس.  حضور پسر خدا ببریم خود را به رسید که خواهیم
خداوند را  جالل نقاب بی با چهرۀ ما چون همه لیکن«: گوید زیبا می  چه۱۸ :۳ قرنتیان
از  چنانکه شویم می متبدل صورت همان به لتا جال از جالل نگریم می در آینه

 روح توسط ، همه روحانی ، بلوغ شدن مسیح ، شبیه تقدس. » است روح خداوند که
آنها را .  آنها برسیم به توانیم نمی صحیح دعای داشتن و بدون! شوند ما می خدا نصیب
بیایید !  باشیماو  و ارادۀ خدا، ملکوت نام جالل در پیابتدا  مگر اینکه یافت نخواهیم
 . خدا را بپرستیم صحیح با زندگی

 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۱۷
a(آوریمدست   بهرا روحانی بلوغ توانیم می فراوان های کتاب  با مطالعه . 
b(کنیم را عوض خودمان توانیم  ما نمی . 
c(کند می ما را عوض القدس  روح. 
d(برسد روحانی بلوغ تواند به فرسا می و طاقت با کار سخت روحانی طفل  یک.  
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  خودآزمایی
 

  کوتاههای   پاسخ
 

در  مقدس زندگی یک داشتن برای در تالش ایمان بی ایماندار با یک  یکق فرـ۱ 
  ؟ چیست

 

او را  وی....................  که افتد وقتی می................... در  هر کس  لکنـ۲ 
  .سازد می........ ............و .................... 

 

  آید؟ او می و فطری طبیعی بر سر امیال یابد، چه می نجات شخص  وقتیـ۳ 
 

  ؟ چیست با دشمن مقابله ما برای قدرت  منبعـ۴ 
 

  ؟ چیستمقدس   کتاببا دعا در ارتباط  مفهومـ۵ 
 

  .را بنویسید ایماندار رشد کرده یک نشانۀ  سهـ۶ 
 

  برسد؟ روحانی بلوغ و به رشد کردهتواند  می روحانی طفل یک  چگونهـ۷ 
 

  .را بنویسید آن  را بخوانید و مفهوم۱۸ :۳ قرنتیان  دومـ۸ 
 

  ؟ نیست روحانی بالغ مسیحی         ً   ، الزاما  یک قوانین مطیع مسیحی  چرا یکـ۹ 
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 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

   ، نجات ، ایمان ، سالمتی ، عدالت  راستیـ۹ 
 

 .از ما بدهد هر یک خواهد به خدا می که درونی  پاکیـ۱ 
 

 بار  سهـ۱۰ 
 

 .کند می ما کمک دهد و از باال به می را نشان ما راه به  عیسیـ۲ 
 

 . است ما در جنگ  محافظـ۱۱ 
 

 .وادارد گناه به نموده دارد او را وسوسه  سعی )c ـ ۳ 
 

 .پیروز باشند درونی  باید از لحاظـ۱۲ 
 

   صحیح )a  ـ۴ 
 b( صحیح   
 c( غلط   
 d( حیح ص  

 

  دعاـ۱۳ 
 

 وسوسه تسلیم( نگشت نشد و فریفته کشیده سمت آن به شد ولی  او تجربهـ۵ 
 ).نشد 

 

  ـ بالغa( ۳ـ ۱۴ 
 b(  ۱طفل ـ   
 c(  ۲جوان ـ   

 

 . طبیعی  از امیالجا  بهاز استفاده  انحراف )b  ـ۶ 
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   صحیح دعایوسیله   بهـ۱۵ 
 

  کنترل شود تا آنها را تحت می دهدا او قدرت به مانند ولی  آنها با او میـ۷ 
 .بیاورد در القدس روح

 

 . او است اعمال محرک محبت  وقتیـ۱۶ 
 

   دعا و پرستشـ۸ 
 

   غلط)aـ ۱۷ 
   b( صحیح   
   c( صحیح   
   d( غلط   

  
  



 



 

   دهم درس

  امنیت نیاز به رفع
 

 )۱۳ :۶ متی(»  ده از شریر ما را رهایی بلکه «
 

را بیابد تا او را  کسی که است این در پی ّ              انند شیر غراناو م.  است واقعی شیطان
 های شریر در جای روحانی های قدرت او فرماندۀ. آید می میش او در لباس. ببلعد

 . است و شرارت او پدر بدی.  است آسمانی
دور »  دیواری«اگر خداوند . را ناامید کند کند تا ایمانداران کار می شدت به شیطان

 و مشکالت آزمایش ما بدون داند که خدا می. خواهد شد  او موفقخود نکشد، قوم
. دارد را از دور ما برمی حفاظ این مواقع بعضی بنابراین.  داشت نخواهیم رشد روحانی

!  ما است خیریت برای این. بیندازد زحمت ما را به کمی دهد تا شیطان می او اجازه
 اولین.  ما است خیریت کار برای نای شویم می متوجه که است تنها در دعا و پرستش

خداوندا، « که است این باید از خدا بپرسیم و تنگی زحمات هنگام به که سؤالی
 » ! بیاموزی من را به چیزی چه خواهی می

 برای ما که سبک زحمت این زیرا که«. ما باشد تواند در خدمت می زحمت
 قرنتیان دوم(» کند پیدا می دهو زیا ما زیاده را برای جالل بار جاودانی است ای لحظه
 برای توانیم می بیایید تا آنجا که!  خود بگیریم خدمت را به بیایید، زحمات). ۱۷ :۴

 ! کنیم کسب زحمات این را از درون خود نیکویی
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  مطالب  رئوس
  رهایی منبع
 دعا  قدرت    
  محبت  قدرت    
   امنیتّ   سر

  جسم  سالمت    
  روح  امنیت    
  ربانی یدعا الگوی

  اصلی  موضوع    
 ما برای  دعایی    

 

  درس  اهداف
  :، باید بتوانید درس این از مطالعۀ  پس

 .دارند با رهایی ارتباطی چه دعا و محبت دهید که توضیح •
 . برسیم امنیت به توانیم می دعا و پرستش از طریق چگونه •
 .کنید  یاد داد، خالصه۱۳ـ۹ :۶ در متی عیسی را که دعایی •
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  یادگیری های الیت فع
 و خودآزمایی درس متن سؤاالت پاسخ. بخوانید بخش به را بخش درس ـ متن۱

 .را بدهید
  .کنید  را حفظ۱۸ :۴یوحنا  ـ اول۲
 که را آنگونه هر جمله کنید معنی بخوانید، سعی آرامی را به ربانی ـ دعای۳

 .یاد آورید هآموختید، ب
 .مرور کنید را ۱۰ـ۷ دروس های خودآزمایی ـ سؤاالت۴
 

  درس  متن

  رهایی منبع
 
 چیزهایی کرد به خواهیم سعی درس در این.  ایم رسیده کتاب این درس آخرین به
از  که در مورد صدماتی خواهیم می. کنند می ما را لمس زندگی تمامیت که کنیم اشاره
و  ، سیل شریر، بیماریهای   روح؛ در مورد کنیم شوند، صحبت بر ما وارد می بیرون
را  الهی و رهایی محافظت توانیم چیزها نیز می ما در این خدا را شکر که.  قحطی
 تواند ما را به شریر نمی که است این کنیم نباید فراموش که چیزی!  باشیم داشته
از  البد هدفی دهد، پس می اگر خدا اجازه. دهد خدا اجازه بیندازد مگر اینکه زحمت
یکبار دیگر  پس. ما بیاموزد خواهد به او می که هست ی    ً    حتما  چیز. کار دارد این انجام

 به که از چیزهایی تا بدانیم شویم خدا متمرکز می ما باالتر از هر چیز دیگر بر ملکوت
 وقتی آن وقت. شود می حاصل خیریتی افتند چه  میقخدا بر ما اتفا خاطر ملکوت

تصویر ما  پس. شود می نجامخدا ا ارادۀ ما برطبق دعای ، در واقع دعا کنیم رهایی برای
   :زیر خواهد بود شکل به

 

 .را توضیح دهیدروبرو  تصویر ـ۱
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باید .  کنیم نمی استفاده رهایی به رسیدن از خدا برای که بشویم بیایید مطمئن
  ! بکنیم نباید مانند تصویر زیر عمل.  خدا باشیم در پی وقت و همه همیشه

 

 .را توضیح دهیدروبرو  تصویر دوم ـ۲ 
  

 دعا  قدرت
 شده دارند، شناخته و روحانی نادیده دنیای به ایمان که آنانی دعا برای اهمیت

.  است شناسند، واقعی شریر او را میهای   روحو شیطان قدرت که آنانی برای.  است
. آنها وجود دارند که دانست او می.  دانست شریر میهای   روحرا دربارۀ حقیقت عیسی
 شوند، عذاب نمی خدا محافظت توسط را که هایی  انسانآنها که دانست او می
ترسیدند  دیوها از او می آن. کرد اخراج را از مردم زیادی خداوند دیوهای. دهد می
 . است شیطان او بزرگتر از قدرت قدرت دانستند که می چون

دیوها  که است قدرتی این.  باشیم را داشته عیسی قدرت توانیم خدا را شکر، ما می
زیرا «ترسند  می در ما است که از کسی ندارند ولی آنها از ما هراسی! ترسند می آناز 

 ).۴ :۴یوحنا  اول(»  است در جهان از آنکه بزرگتر است در شما است او که
 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۳ 
a(دانست شریر می ارواح را دربارۀ حقیقت  عیسی . 
b(ترسیدند نمی  دیوها از عیسی. 
c(بر دیوها نداریم ، قدرتی مسیح به ایماندارانعنوان  به  ما . 
d(بزرگتر است تنهایی ما به از قدرت شیطان  قدرت . 
 

، باید باالتر  باشیم داشته بر دیوها داشت عیسی را که قدرتی همان خواهیم اگر می
او  ها و ارادۀ ما با خواسته های تا خواسته خدا شویم متمرکز ملکوت از هر چیزی

ً       قا  مطابقتدقی ما با  ارادۀ ما کار کند که تواند از طریق می او زمانی روح. باشند داشته   
 دعا و پرستش نیاز به یکبار دیگر تأکید به. باشد داشته کامل خدا هماهنگی ارادۀ
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با  ، باید همیشه کنیم خدا استفاده از قدرت چگونه که بدانیم اگر ما بخواهیم.  کنیم می
  . شویم صحبت او هم

  

  محبت  قدرت
 ، باید در مورد قدرت کنیم آنها می از قدرت از دیوها و رهایی صحبت وقتی
یکبار دیگر .  خدا است به ما نسبت محبت منظورمان البته.  کنیم نیز صحبت محبت
 .او رشد کند به ما نسبت تا محبت شویم می پرستش نیاز به متوجه
. کند می محبت از قدرت صحبت آیه این.  است ای العاده  فوق آیۀ۱۸ :۴یوحنا  اول
 را بیرون خوف کامل محبت بلکه نیست خوف در محبت«: گوید می آیه این
 .»اندازد می

خدا را  قدرت دارند ولی ها ایمان روح نادیدۀ دنیای به که آنانی حالت
 همۀ در پس ترس.  است آنها ترس زندگی سلطان!  است شناسند، چقدر هولناک نمی
 .کنند می وضع فراوانی قوانین خاطر ترس ، به افرادی چنین. باشد می ایشان اعمال
، شما  عبور کرده از آن سیاهی گربۀ بروید که خواهید از راهی می ، وقتی مثالعنوان  به

 راه زیر نردبان. ، نخورید کرده تهیه مریض زن را که غذایی. کنید را عوض مسیرتان
شریر  ارواح بر علیه با طلسم که ای  خانهدر. نبریدکار   بهخود را بچگی اسم. نروید
 کامل در زیر ماه. بکارید خود را در روز خاصی محصول. نکنید ، زندگی نشده بسته

آنها  خود را دارد و همۀ های نکن و ملتی هر قبیله!  نکن!  نکن!  نکن!  نکن.  کار نکن
 . از مرگ ، ترس از ارواح ترس.  است از ترس ناشی
 

 کنند؟ می وضع زیادی خود قوانین ایبر چرا مردم ـ۴ 
 
 انسانکه  است قدر وحشتناک چه!  ترس). ۱۸ :۴یوحنا  اول(» دارد عذاب خوف«
آنها ! بمیرند حتی است هستند ممکن در ترس که آنهایی. کند زندگی در ترس همیشه
 چیزهایی دنبال آنها به. شریر هستند ارواح شکستن برای و افسون طلسم در پی

  .دهند رهایی نها را از ترسآ هستند که
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 ؟ چیست» دارد عذاب خوف« گوییم می از اینکه منظورمان ـ۵ 
 

. شوند می سواد جامعه افراد کم به تنها مربوط مطالب این که نباید تصور کنیم
. کند  میقباال نیز صد و مقامات کرده ، در مورد افراد تحصیل گفتیم که آنچه بلکه
 مملکتی ، مقامات ترس.  نیست خبر جامعه قرا و افراد بیف بر زندگی ، تنها حاکم ترس

 های وارد کشتی ترس. شود نیز می پادشاهان های وارد کاخ ترس. گیرد را نیز در بر می
 هایی انسان که هر جایی و در واقع جا هست همه ترس. شود ها نیز می اقیانوس روی

 !ارداند، وجود د خدا را نشناخته محبت قدرت شوند که پیدا می
:  او گفت. دهد را می سؤال این پاسخ رسول باید کرد؟ یوحنای چه در مورد ترس

یوحنا  اول(» اندازد می را بیرون خوف کامل محبت بلکه نیست خوف در محبت«
۴: ۱۸.( 

 

 .کنید را مشخص صحیح جمالت ـ۶ 
a(ترسند سواد می  تنها افراد بی. 
b(ترسد هرگز نمی پادشاه  یک. 
c(شود پیدا میجا  همه  ترس. 
d(اندازد می را بیرون خوف کامل  محبت. 
 

خدا را کمتر  هر چه. ترسید ، کمتر خواهیم بداریم خدا را بیشتر دوست هر چه
 آن وقتبدارید  خدا را دوست یاد بگیرید که! ترسید ، بیشتر خواهیم بداریم دوست
 ا متوجهآی حال!  خواهد انداخت را بیرون ، ترس محبت. فرار خواهد کرد ترس
خدا را  آموزیم می که است دعا و پرستشوسیله   بهشوید؟ می دعا و پرستش اهمیت
 . کنیم و او را محبت بشناسیم

  ؟ از بیماری شریر چه ؟ از ارواح چه ترسید؟ از جنگ ترسید؟ از فقر می می آیا از مرگ
نخواهند  ههستند ک ؟ اینها چیزهایی  از تاریکی و طوفان،ق؟ از رعد و بر  از تصادفو

و  شناخت. برد از بین توان از آنها را می اما ترس. با ما هستند آنها همیشه.  رفت



 ۱۹۷ رفع نیاز به امنیت

خدا ما را . شود انداخته بیرون ترس شود که می او باعث ملکوت خدا و داشتن محبت
 .خواهد داد رهایی از ترس

 

  ؟ شویم خالص از ترس توانیم می چگونه ـ۷ 
  

  ِّ         سر سالمتی
 

  جسم  سالمت
» ؟ داریم چیزی از چه رهایی ما نیاز به« که کنیم آغاز می سؤال خود را با این بحث
 است ممکن ؟ بعضی شود چیست نفر واقع بر سر یک است ممکن که چیزی بدترین

 ممکن دیگران. بمیرد که است  بیفتد اینقاتفا است ممکن که چیزی بگویند بدترین
 کور یا لنگ که است فتد این بیقاتفا است ممکن که چیزی بگویند بدترین است
اما خدا .  است بدتر از مردن حتی بگویند فقیر بودن است دیگر ممکن ای عده. شود
مکنید   بیمستندنی روح قادر بر کشتن که جسم از قاتالن«: گوید گوید؟ او می می چه
 متی(»  را نیز در جهنم و جسم روح کردن بر هالک قادر است از او بترسید که بلکه
۱۰: ۲۸.( 

 
 متی(» خود را ببازد؟ دنیا را ببرد و جان تمام سود دارد که را چه زیرا شخص«
۱۶: ۲۶(.  

 یعقوب(» بشوند تا دولتمند در ایمان است را برنگزیده جهان این آیا خدا فقیران«
۲: ۵.( 

 ).۹ :۲ مکاشفه(»  دولتمند هستی لکن دانم  میرا  توو مفلسی و تنگی اعمال«
 

وجود دارد و  هم بدتر از مرگ چیزی که است گوید، این  میخدا در اینجا آنچه
 چه بدانیم که است بسیار مهم.  است تر از دولتمندی بسیار باارزش که هم چیزی

 . دعا کنیم طرز صحیح به دارند تا بتوانیم و نهایی واقعی ارزش چیزهایی



 درس دهم ۱۹۸

 گوید؟ می چه جهان این و ثروت جسم خدا دربارۀ ـ۸ 
  

 شد که برود گفته اورشلیم به قصد داشت که رسول پولس به د وقتییاد داری هآیا ب
 گریان کنید که می چه«: دهد می  او پاسخ۱۳ :۲۱ شود؟ در اعمال کشته است ممکن
 بمیرم تا در اورشلیم بلکه قید شوم فقط نه که مستعدم شکنید زیرا من مرا می دل شده
 شود مهم واقع بر من آنچه«:  هبود ک این منظور پولس» . خداوند عیسی خاطر نام به

 »!افتد می عیسی نام برای اتفاقی چه که است این ، مهم نیست
  

  روح امنیت
 این جاودانی و حیات«.  باشیم داشته جاودان حیات که است این ِّ         سر سالمتی

یوحنا (» بشناسند فرستادی را که مسیح و عیسی واحد حقیقی  خدایرا تو که است
. را نیز در بردارد شناخت ، مفهوم زمان مفهوم بر داشتن عالوه جاودان حیات). ۳ :۱۷

! باشد مملو از نیکی باشد مگر اینکه در آرزویش کسی که نیست چیزی ابدی زندگی
 ، همیشه داریم جاودان حیات و وقتی داریم جاودان ، حیات شناسیم خدا را می وقتی

 آن وقت،  او را بشناسیم هیمخوا و نمی کنیم می خدا پشت به وقتی.  هستیم در امنیت
 . دهیم می از دست داده او وعده خود را که امنیت

از خدا  که است  بیفتد اینقاتفا مسیحی یک برای است ممکن که چیزی بدترین
.  نیست چیز بدی بیماری آن وقتسازد،  خدا نزدیک ، ما را به اگر بیماری. جدا شود

. نخواهد بود فقر چیز بدی آن وقت،  کنیم هخدا بیشتر تکی ما به شود که اگر فقر باعث
،  شویم در و پیکر بیدار و بی مسئولیت بی زندگی شود تا ما از یک باعث ای اگر حادثه
 . نیست نیز چیز بدی حادثه آن وقت

 



 ۱۹۹ رفع نیاز به امنیت

  که است شود این واقع مسیحی یک برای است ممکن که چیزی بدترینـ ۹
a( شود بیمار. 
b(فقیر شود . 
c(بیفتدقاو اتفا ایبر ای  حادثه . 
d(از خدا جدا شود . 
 

ما را از  که است چیزی ، همان یابیم رهایی ما از آن است الزم که و شرارتی بدی
،  لذت آن آن وقتما را از خداوند جدا کند  و خوشی اگر لذت. کند خداوند جدا می

گر ا.  ما بد است برای ما را از خدا جدا کند، ثروت اگر ثروت.  است شر و بدی
 پولس!  شر است سالمتی آن وقت،  کنیم خدا را فراموش شود که باعث سالمتی
 و کتک شده کشتی او بارها شکسته.  داشت فراوانی مشکالت بود که مردی رسول
 از این رهایی در پیهرگز  ولی. بود  سنگسار شده وبود رفته زندان به. بود خورده

 پولس. بود پذیرفته مسیح خود برای ندگیاز ز بخشی عنوان او آنها را به. چیزها نبود
را از او  قادر نبود این انسانی و هیچ داشت جاودان او حیات!  دانست را می ِّ         سر امنیت
او را  های در رنج و شراکت مسیح قیامت قوت« بود که این در پیاو تنها ! بگیرد

، خود را در  عیسی او با شناخت). ۱۰ :۳ فیلیپیان(» گردد او مشابه بشناسد و با موت
 .دید می امنیت

 اند که اند، آموخته خود قرار داده زندگی خدا را در اولویت ملکوت که آنانی
 تیرهای تمامی کار خود علیرغم آنها به. آورنددست   بهرا دعا کنند تا امنیت چگونه
خواهند  نامیده کنندگان خدا، غلبه تخت خواهند داد و در مقابل شریر ادامه آتشین
 .شد

 

 ؟ در چیست ِّ         سر امنیت ـ۱۰ 
  



 درس دهم ۲۰۰

  ربانی دعای  الگوی
و  و قوت زیرا ملکوت«: یابد می خاتمه کلمات یاد داد، با این عیسی که دعایی
 آموخت عیسی که دعا آنگونه پس).۱۳ :۶ متی(»  آمین ،ستو ات باد از آنٓ         تا ابداال جالل

خدا،  نام نکهبعد از ای. یابد می نیز خاتمه با پرستشو شود  می شروع با پرستش
 توانیم می آن وقت،  گذاشتیم اول خود در جای او را در دعا و زندگی و ارادۀ ملکوت

او مهیا  نیاز داریم را که آنچه دانیم ما می.  حضور او ببریم خود را بههای  درخواست
 .خواهد کرد

 

 .را پر کنید خالی جاهای صحیح با کلمات ـ۱۱ 
 . » ، آمین ستو ا ت باد از آنٓ         تا ابداال................. و .. ..................، .................... زیرا «
  

 .پر کنید صحیح را با کلمات خالی جاهای ـ۱۲ 
 خاتمه............... شود و با  می شروع............... با  ما آموخت به عیسی که  دعایی
 .یابد می

 

  اصلی  موضوع
  : بنابراین.  خدا است به ، خدمت پرستش.  و تمجید خدا است ، عبادت پرستش

 فهمیدن با خدا و اغلب صحبت یعنی.  است پرستش معنی به ـ دعا همیشه۱
 .او قدرت کارگیری هب چگونگی
خدا در  و ارادۀ ، ملکوت نام قرار دادن در اولویت معنی به ، همیشه ـ پرستش۲

 . ما است دعاهای
 خدا در زندگی و ارادۀ ، ملکوت نام  دادنقرار اولویت معنی به ، همیشه ـ پرستش۳

 . ما است
  



 ۲۰۱ رفع نیاز به امنیت

 ما برای  دعایی
  : دهیم می دعا خاتمه را با این دعا و پرستش  ما کتاب

حضور  ، به هستیم الهی از خانواده جزئی که فرزندان عنوان پدر، ما به
 ملکوت. بیابد تو جالل نام باشد که.  کنیم می تو را پرستش.  آییم تو می
 در جایگاه چیزها همیشه این باشد که. شود تو انجام ارادۀ. یدتو بیا
و  اراده آنها را براساس.  داریم ما نیازهایی. ما باشند در زندگی اول
 خود را تأمین های تا خود و خانواده ما نیاز داریم.  ما بده خود به نقشه
  صلحهستند، در با ما در ارتباط که با افرادی داریم ما احتیاج.  نماییم
 رهایی به.  کنیم غلبه بر گناه مان تا در زندگی ما نیاز داریم.  کنیم زندگی
 تقاضاها را پاسخ     ً    لطفا  این.  خود نیاز داریم اطراف و خطرات از مرض

 که هستیم چیزی آن در پی از هر امری ما بیش همانطور که بده
  . آمین.  است و ابدی نادیدنی

  



 درس دهم ۲۰۲

  خودآزمایی
 

  کوتاههای   پاسخ
 

 ؟ باید بکنیم چه را بیابیم رهایی خدمت اینکه  برایـ۱ 
 

 کند؟ می چه کامل  محبتـ۲ 
 

 ؟ است معتقدند مهم ارواح به که آنانی خدا برای  چرا محبتـ۳ 
 

 .ببرید از آنها هستند، نام رهایی در پی مردم را که چیزی  سهـ۴ 
 

 ؟ در چیست ِّ           سر امنیتـ۵ 
 

 ؟  بیفتد چیستقاتفا است د ممکنفر یک برای که چیزی  بدترینـ۶ 
 

  . را بنویسید۳۳ :۶  متیـ۷ 

این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب 
 را مرور ۱۰ تا ۷های  ، درس بعد از اتمام این خودآزمایی.  تاس

از رهنمودهای .  پاسخ دهید۳، به سؤاالت آزمون میانی شماره  کرده
  .داده شده پیروی کنید



 ۲۰۳ رفع نیاز به امنیت

 ها  تمرینصحیح پاسخ
 

  .دعا و پرستش خدا از طریق به محبت  با یاد گرفتنـ۷ 
 

 .مزید خواهد شد رهایی آن وقت،  خدا باشیم ملکوت در پی ما باید ـ۱ 
 

  تر از ثروت مهم و زندگی است تر از جسم مهم  روحـ۸ 
 

 .رود میکار   بهرهایی به رسیدن جهت ای وسیله عنوان ه خدا بـ۲ 
 

 . از خدا جدا شود )d  ـ۹ 
 

   صحیح )a  ـ۳ 
 b( غلط   
 c( غلط   
 d( صحیح   

 

 . در زندگی خدا باالتر از هر چیزی ملکوت و قرار دادن عیسی  شناختـ۱۰ 
 

  خاطر ترس  بهـ۴ 
 

   جالل و، قوت  ملکوتـ۱۱ 
 

 . است وحشتناک کردن دگیزن در ترس  همیشهـ۵ 
 

  ، پرستش  پرستشـ۱۲ 
 

   غلط )a ـ ۶ 
 b( غلط   
 c( صحیح   
 d( صحیح  



 



 

  ها ییخودآزما پاسخ
  

  اول درس
آنها  دعاهای به باشد یا اینکه وجود داشته خدایی نیستند که آنها مطمئن  چونـ۱ 
 .دهد گوش

 

 »اندازد یم را بیرون خوف کامل محبت بلکه نیست خوف در محبت «ـ۲ 
 

 .کشد بد خود می های از راه دست شود که می جدیدی شخص به  او تبدیلـ۳ 
 

 »ما بیاموز را به خداوندا دعا کردن «ـ۴ 
 

 .ما را ببینند تا مردم دعا کنیم که شویم می وسوسه  چونـ۵ 
 

 خود مکتوب  کالم )a ـ ۶ 
 b( خود  فرزند زنده 
 c( خود مقدس  روح 

 

  ، اراده) زندگییا (  دعا، طریقـ۷ 
 

 . خدا است  طبیعت )b ـ ۸ 
 

 که و از خدا بخواهیم تفکر کنیم آن و دربارۀ خدا را بخوانیم کالم  مرتب )b ـ ۹ 
 .کند کمک آن را در درک ما

 

 . خدا است ملکوت در پی باالتر از هر چیزی  همیشه)cـ ۱۰ 
 

  ـ گمراهa( ۵ـ ۱۱ 
   b(  ۷پرست ـ روح  
   c(  ۲الادری   ـ 



 دورۀ خدمات مسیحی ۲۰۶

   d(  ۶گرا ـ جهان  
   e(  ۱ـ ملحد 
   f(   ۴ـ خودپرست  
   g(  ۳وجود ـ وحدت 

 

   درس دوم
  او را محبت باشد که و دخترانی با پسران ای پدر خانواده که خواست  خدا میـ۱ 
 .کنند می

 

 . ، حمد و تسبیح ، ترنم ، فروتنی  با دلیریـ۲ 
 

 .او نیستند فرزندان که او هستند و آنانی فرزندان که  آنانیـ۳ 
 

 . دعا کنیم کند تا مانند فرزندان می ـ او کمک۴ 
 .کند می ما شفاعت او برای

 .کند می بنا صحبت برایها   زباناو از طریق
 

هایی   تفاوتخود علیرغم و خواهران برادران عنوان را به  باید ایمانداران )c ـ ۵ 
 .  دارند بپذیریم که

 

   غلط )a ـ ۶ 
 b( صحیح   
 c( یح صح  
 d( صحیح   

 

  د)a ـ ۷ 
 b( پ   
 c( پ   
 d( د  



 ۲۰۷ ها پاسخ خودآزمایی

 e( پ   
 f(  د   
 g( د  
 h( پ   
 i(  پ   
 j(  د  

 

   درس سوم
 او با دعای همراه ، رفتار و زندگی  سخنانـ۱ 

 

   در آسمانـ۲ 
 

  خدا و انجام خشنودی دنبال به دعا نکردند بلکه دنیوی های راحتی  آنها برایـ۳ 
 .او بودند ارادۀ

 

 .کند می امید ناله بدون ایمان بی. کند می  ایماندار با امید نالهـ۴ 
 

 . باشیم جهان توسعه باید موجب مان  با بودنـ۵ 
 

 .کند را محبت جهان نباید این  اینکهـ۶ 
 .نور باشد جهان او در این اینکه

 

 ۷ - a( غلط   
 b( غلط   
 c( صحیح   
 d( صحیح   

 



 دورۀ خدمات مسیحی ۲۰۸

   درس چهارم
  محبت فرزندان. کنند خدمت و پرستش محبت توانند بدون می  غالمانـ۱ 
 .پرستند می کنند و در نتیجه می

 

 .دعاها را بدهند بدهند یا پاسخ نشان توانند از خود محبتی نمی  دیگر خدایانـ۲ 
 

   ، کار و انسان  نفسـ۳ 
 .شدند می مسیح احترامی بی موجب و پطرس ، اپلس از پولس  آنها با پیرویـ۴ 

 

 . یا شیطاناست  نشسته وجود ندارد یا خدا بر تخت چیزی چنین ـ۵ 
 

 . کنیم احترام هایمان قلب پادشاه عنوان  باید خدا را بهـ۶ 
 . دور کنیم هایمان قلب دیگر چیزها را از تخت

 . نماییم او را مطالبه های و وعده کنیم او اطمینان نام قدرت باید به
 . گفتار و کردار خود باشیم مراقب

 

   درس پنجم
  و بیرونی  درونیـ۱ 

 

  دوستانمان ها، کار و در بین  خانهـ۲ 
 

 . ما است آنجا بین  مسیحـ۳ 
 

  مسیح اعضا به اعضا، شباهت شدن  اضافهـ۴ 
 

 .دهید ، شاگرد سازید، تعمید و تعلیم  رفتهـ۵ 
 

 .دهید همدیگر را تسلی سخنان بدین  پسـ۶ 
 

  محصول آوری جمع برای  کارگرانیـ۷ 
 



 ۲۰۹ ها پاسخ خودآزمایی

 .شود موعظه عالم در تمام  خبر خوشـ۸ 
 

  پرستش  از طریقـ۹ 
 

  درس ششم 
  ایمانداران همۀ شدن مسیح ها، شبیه انسان همه آوردن  ایمانـ۱ 

 

 .کند خدا دعا می ارادۀ ما بر اساس از طریق  روحـ۲ 
 

  . خدا بکنیم ارادۀ خود را تسلیم خواهیم نمی  وقتیـ۳ 
 .شوند مسیح خواهند شبیه نمی مردم کنند، وقتی  میرا رد نجات مردم  وقتیـ۴ 

 

 .پر شدند القدس از روح  همهـ۵ 
 

 .شود می چیز ممکن  همهـ۶ 
 

 .خدا نیستند ارادۀ که  چیزهایی )a  ـ۷ 
 b ( خدا باشند یا نباشند ارادۀ است ممکن که چیزهایی. 
 c ( خدا هستند ارادۀ که  چیزهایی. 

 

   درس هفتم
 .کند کمک او تقاضای کند مگر اینکه را کمک انسان که نیست ینخدا ا  ارادۀـ۱ 

 

 .کند ما را رفع خواهد احتیاجات  خدا می ) a  ـ۲ 
 b ( خدا وجود ندارد برای  چیز غیرممکن. 

 

 آورد، می با خود ثروت که توانند در برابر خودخواهی می معدودی  ایماندارانـ۳ 
 .کنند مقاومت

 

 .داوندخ به محبت  با انگیزهـ۴ 
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 .کند ما را آشکار می زندگی های  اولویتـ۵ 
 

  آقایش.  خود است آقای اموال او مراقب. از خود ندارد ناظر چیزی  یکـ۶ 
 . اوست مراقب

 

  در پی ما باالتر از هر چیزی. رفتار ما را تغییر خواهد داد صحیح  دعایـ۷ 
 .بود خدا خواهیم ملکوت

 

   درس هشتم
خدا  روح به احتیاج بخشیدن برای بنابراین نیست بخشنده روحی انسان  روحـ۱ 
  . داریم
  داشتن. بخشد می القدس روح که است و شادی ، سالمتی خدا عدالت  ملکوتـ۲ 

 . است بخشیدن توانایی مفهوم به ملکوت
 

  خدا باالتر از هر چیز دیگری ملکوت به دادن  با اهمیتـ۳ 
 

   انکار نفسـ۴ 
 

 . و بد است او خوب برای که آنچه  بر طبقـ۵ 
 

  ، مذهب ، ملت ، نژاد، نفس  قبیلهـ۶ 
 

 بار با ما او تا در حمل به دادن و اجازه هایمان در مرکز زندگی مسیح  قرار دادنـ۷ 
 .شود سهیم
 

   درس نهم
 .را دارد القدس روح ایماندار کمک  شخصـ۱ 

 

  . کشد، فریفته ، می ، شهوت) وسوسه(  تجربهـ۲ 



 ۲۱۱ ها پاسخ خودآزمایی

طرز  شود تا آنها را به می داده او قدرت به مانند ولی می او باقی در زندگی آنها ـ۳ 
 .ببردکار   بهصحیح

 

   دعا و پرستشـ۴ 
 

 . است جنگ برای  دعا آمادگیـ۵ 
 

 . و درست ، مقدس پرمحبت  انسانیـ۶ 
 

 . حضور خدا در دعا و پرستش به  با رفتنـ۷ 
 

 . کنیم نمی را عوض ، ما خودمان شویم می عوض روح  ما توسطـ۸ 
 

 . او نیست اطاعت انگیزه       ً     الزاما  محبت  چونـ۹ 

  
   درس دهم

ما با  های خواسته از اینکه شدن با خدا و مطمئن کردن صحبت اوقات  اغلبـ۱ 
 .هستند خدا هماهنگ ارادۀ

 

 .اندازد می را بیرون  ترسـ۲ 
 

 .شود پیدا می خدا نیست محبت که آور در جایی عذاب  ترسـ۳ 
 

 ، فقر ، بیماری  مرگـ۴ 
 

  خدا باالتر از هر چیزی ملکوت و قرار دادن عیسی  شناختـ۵ 
 

   از خدا جدا شدنـ۶ 
 

شما مزید  برای همه این او را بطلبید که خدا و عدالت ملکوت اول  لیکنـ۷ 
  .خواهد شد



 



 

 
  

 
 
 
 
 
 

   دعا و پرستش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ی میانیها  آزمون
 
 



 

   گرامی دانشجوی
 
 تهیه درسی کتاب این جزئیات بهتر تمامی منظور یادگیری هب میانی یها  مونآز
هر   در باالیها  درس شمارۀ باشد که می چند درس به مربوط هر آزمون . است شده
 ، آزمون شده مشخص یها  درس از مطالعۀ     ً   لطفا  پس . است شده مشخص آزمون
 .بگذرانیدبدون مراجعه به کتاب  را ها آن به مربوط

 هر سه از گذراندن پس .بزنید عالمت پاسخنامه را در ورقۀ صحیح یها  پاسخ
 .ما بفرستید برای تصحیح را برای پاسخنامه ، ورقۀ میانی آزمون

واحد  دهید و یک امتحان رسمی صورت هرا ب درس مایلید این که در صورتی
 ا تماسبا م امتحان تشریفات و انجام نام ثبت           ً    کنید، لطفا  جهت کسب دانشگاهی
 .فرمایید حاصل
 

  موفقیت  با آرزوی
 
 



 

   ۱میانی شماره   آزمون
 )۴ -۱   دروس  به مربوط(

 

   یا غلط  صحیح  سؤاالت-  اول  بخش
 . کنید را سیاه b   بودن  غلط و در صورت a   جمله  بودن  صحیح  در صورت

  
 . کنیم ا می او دع  درگاه  به  که  است تر از کسی  مهم  دعا کردن  چگونگی-۱ 
 . نیست»   خدا است محبت «  معنی به»   است خدا محبت «-۲ 
 .  حضور خدا بیاوریم  خود را به یها  در دعا ابتدا باید درخواست-۳ 
 .  یافت اتمه خ  مسیح  خدا با قیام ۀ نقش-۴ 
 . دنیا باشد  برای تواند برکتی  می  مسیحی  یک ۀ عادالن  زندگی-۵ 
 .  است  خدا مهم  فرد برای  یک یر بودن ثروتمند یا فق-۶ 
 . خود باشد  مملکت  از قوانین  اطاعت  نباید نگران  شهروند آسمان  یک-۷ 
 

   چند جوابی  سؤاالت-دوم   بخش
 . کنید  را مشخص  آن، وجود دارد  صحیح  پاسخ  یک  هر سؤال  برای

  
 ....  معتقد است کند چون دعا نمی )egotist(   فرد خودپرست-۸ 

   a(خدا است  هر چیز خوب  . 
   b(بدهد  او گوش یها  حرف  به  وجود ندارد که  خدایی . 
   c(خود او است یها   عقاید و ایده  است  مهم  که  آنچه  . 

 ...گرا  فرد روح-۹ 
   a(وجود ندارد  خدایی  معتقد است . 
   b(وجود ندارد  غیر از خودش  خدایی  معتقد است . 
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   c( هستند  یکی  مذاهب ۀ هم است معتقد . 
   d(دارد  از ترس ییها  ر  نیاز به .  
 ....  که  است کنید مهم  دعا می  در جمع  وقتی-۱۰

   a(کنید  هدایت  حضور مسیح  سمت  را به  گروه . 
   b(کنید خواهید بگویید حفظ  می  را که  آنچه . 
   c(کنید  تمرین  از قبل . 
   d(دهند  می  شما گوش  به دم مر یاد آورید که ه ب. 

 .... ما باید  که  معنا است  این  به  واقعی  دعای-۱۱ 
   a(سر ببریم  را در کلیسا به  طوالنی  زمان  مدت  . 
   b(خدا بدهیم  ملکوت  را به  اولویت  . 
   c(متقاعد کنیم مان یها  خدا را با تکرار درخواست  . 
   d(نیم ک  طوالنی  تا دعای  کنیم  تالش . 

 . یابد نجات................... تواند با   می  هر شخصی-۱۲ 
   a(کمک  خدا برای  خواندن  
   b( کلیسا  به  رفتنهر از گاهی  
   c(مقدس  کتاب  خواندن  
   d(امیدوار بودن   

 .... هستند  الهی ۀ در خانواد  که  آنانی  تمامی-۱۳ 
   a(باشند  می  هم  شبیه. 
   b(کنند  می ور زندگی کش  در یک. 
   c(شناسند  پدر خود می  عنوان  خدا را به. 
   d(دارند  نژاد تعلق  یک  به . 

 .... با و کارش ، دعا بیشتر سر  با دعا و پرستش  در ارتباط-۱۴ 
   a(خدا است  پرستش  . 
   b(است  مردم  احتیاجات  . 
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   c(در خدا است  شادی  . 
   d(خدا است  به  احترام  . 

 .... با و کارش  بیشتر سر ، پرستش  با دعا و پرستش  در ارتباط-۱۵ 
   a(استها  درخواست  . 
   b(استها   وعده ۀ مطالب  . 
   c(است  مردم  احتیاجات  . 
   d(خدا است  دادن  جالل  . 

 .  است  شهروند آسمان دهد که  می نشان...........................  با   مسیحی  یک-۱۶ 
   a(مشکالت اشتن ند   
   b(فقیر شدن   
   c(یشها   گنج  محل  
   d(و زحمت  رنج  نداشتن   

 ....  چون  است  مهمی  جای  مسیحی  یک  برای  ملکوت-۱۷ 
   a(است  زیبایی ۀ اید  . 
   b(است  قشنگی  رؤیای  . 
   c(است  افراد مسن  برای  . 
   d(پدر او در آنجا است  که  است  جایی  . 

 تأثیر خود قرار دهد؟ تواند دنیا را تحت  می  عملی  با چه  مسیحی  یک-۱۸ 
   a(آن  حاکمان  گرفتن  ندیده  . 
   b(یافتن  و قدرت  اندوختن  با ثروت  . 
   c(خدا ۀ نقش  درک  در جهتها دیگر انسان   به  کمک . 
   d(شدن  آن  مسائل  مشغول  . 
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 ....  که  است گرا این نها ج  یک  اعتقاد واقعی-۱۹ 
   a(است  انسان  در ذهن یا ه  خدا اید  . 
   b(است  خدا خالق  . 
   c(است  حقیقی  خدا، خدای  یکها تن  . 
   d(خدا است  هر چیز خوب  . 
 
 

 ۲ شماره میانی آزمون
 )۷-۵ وسدر به مربوط(

 
   یا غلط  صحیح سؤاالت -اول   بخش

 . کنید را سیاه b   بودن  غلط و در صورت a   جمله  بودن  صحیح  در صورت
  
 .  کنیم  خدا را پرستش  را بپرستیم  عیسی  اینکه  بدون توانیم  می-۱ 
 .  باشیم  مشغول  خدا خیلی  در خدمت توانیم  می-۲ 
 . ایماندار ندارد  بر یک  دیگر قدرتی  شیطان-۳ 
 .  است  در آسمانها خدا تن  ملکوت-۴ 
 . ندارد میت با یکدیگر اه  مؤمنین  مالقات-۵ 
 . ایماندار باشد  یک  نفع تواند به  می  زحمت-۶ 
 .افتند  نمی  هرگز در زحمت  ایمان  مردان دهد که  می  نشان۱۱   باب  عبرانیان-۷ 

 



 ۲۱۹ های میانی آزمون

    چند جوابی  سؤاالت- ومد   بخش
 . کنید  را مشخص  آن، وجود دارد  صحیح  پاسخ  یکها تن  هر سؤال  برای

  دارد؟  انتظاری  خود چه  شهروندان عنوان   خدا از ما به-۸ 
   a(محض  اطاعت  
   b(فراوان  خدمت   
   c(و محبت  احترام  

 ....  بود چون  شده  منقسم  قرنتس  کلیسای-۹ 
   a(داشت  گوناگونی  معلمین  . 
   b(گذاشت  از خدا می  بیش  احترامیها  انسان  به . 
   c(کردند  می  همدیگر توجه  به. 
   d( داشتند  کذبه  معلم چندین . 

 ....  بر ایماندار ندارد چون  دیگر قدرتی  شیطان-۱۰ 
   a(ایماندار حاکم است بر زندگی    مسیح  . 
   b(کند  نمی  بر ایماندار حکومت  کسی. 
   c(کند  می  بر ایماندار حکومت  نفس. 

  .....ن کرد چو  اطمینان توان  خدا می یها   بر وعده  که دانیم  می-۱۱ 
   a(کنیم  می  او را درک یها   ما وعده . 
   b( است  امضا کردههارا زیر آن»  خود نام« او  . 
   c(هستند  خوبی یها   وعدهها آن . 
 ...... خدا  ملکوت-۱۲

   a(شود گردد آغاز می  برمی  دوباره  مسیح  که  هنگامی. 
   b(شود  آغاز می  در روز داوری. 
   c(شود  آغاز می داران ایمان  از قلوب. 
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 .... خدا  ملکوت  زمان-۱۳ 
   a(کند  می  حکومتها او بر آن  که  است  ایماندارانی  در قلوب  االنها تن. 
   b(برگردد است  مسیح  که  هنگامی  و همچنین  در ایمانداران  اکنون  . 
   c(کند  حکومت نها برگردد تا بر ج  مسیح  که  است  هنگامیها تن . 

 .....  که  شده  داده  اشخاصی  به  بزرگ  مأموریت-۱۴ 
   a(ندا ه  شد  دعوت  مسیح  توسط. 
   b(دارند  خوبی  تحصیالت . 
   c(دانند  کلیسا را می  قوانین. 
   d(فهمند  تعمید را می  معنی. 

 ....  عیسی  که گیریم  یاد می۲۰ـ۹ :۱   از مکاشفه-۱۵ 
   a(گذارد  می قعی وا یها  چراغدان  در میان  قدم. 
   b(نداردها  کلیسا  به یا ه عالق . 
   c(نهد  می  بزرگ یها  کلیسا  به  قدمها تن. 
   d(کند  می  را ثابت  با ایمانداران  مالقات. 

 . دعا کنیم ...........................   برای  که  است  الزم-۱۶ 
   a(گیریم  می  که  تصمیمی  هر نوع  
   b(است  آن کند یا مانع  نمی  خدا کمک ۀ نقش  به  که  آنچه   
   c(گذارند  خدا اثر می  بر ملکوت  که ییها  چیز 

 .....  خدا دعا کند چون ۀ اراد  برای  را دارد که  توانایی  ایماندار این  یک-۱۷ 
   a(خواهد کرد  او را کمک القدس  روح . 
   b(داند  را می  صحیح  کلمات  او گفتن. 
   c( کند  فکر می  آن  او به  که  است  چیزی  آن      ً معموال. 

 ؟  است  کامل  دعا با وقف  گویای  جمله  کدام-۱۸ 
   a(» آورد  خواهم ، ایمان  کنی  حفظ اگر مرا از بیماری «. 
   b(» داد  خواهم  تو را انجام ۀ اراد  بیفتد من  که هر اتفاقی «. 



 ۲۲۱ های میانی آزمون

   c(» کرد  خواهم دمت بشمارند تو را خ  مرا محترم اگر مردم «. 
   d(» خوبی ۀ اید  بگویند این  دوستانم  که شرطی   کرد به  خواهم تو را پیروی  
 .» است
  شود؟ اضافه»   تو است ۀاگر اراد «  زیر باید عبارت یها  از دعا کدام یک   به-۱۹ 

   a(» بده     ً               لطفا  خواهر مرا نجات  «. 
   b(» تو بیاید ملکوت «. 
   c(» بساز سیح م مرا شبیه «. 
   d(» نها مرا از جفا بر «. 

  
 ۳ شماره میانی آزمون

 )۱۰-۸ سودر به مربوط(
 

   یا غلط  صحیح  سؤاالت-  اول  بخش
 . کنید را سیاه b   بودن  غلط و در صورت a   جمله  بودن  صحیح  در صورت

  
 . کند ا رفع او ر یها  خدا نیاز  باشد که تواند دعا کند و انتظار داشته  می  هرکس-۱ 
 .  نیست  از پرستش  قسمتی  در واقع یک  ده-۲ 
 .کنند  می  بخشش  درخواستها از آن  را ببخشند که  باید آنانیها تن  ایمانداران-۳ 
   و صفا زندگی  افراد خودمحور بتوانند با یکدیگر در صلح  که  است  مشکل-۴ 
 .کنند
   را از او مطالبه  این  قانون  اینکه لدلی  به  کار صحیح  ایماندار با انجام  یک-۵ 
 .رسد  می  روحانی  بلوغ کند، به می

 .آور هستند  بد و زیان  و فقر همیشه ، بیماری  حوادث-۶ 
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 . دارد  جاودان  او حیات  که  شده  نهفته  حقیقت  در این  مسیحی  یک  امنیت-۷ 
  

    چند جوابی  سؤاالت : ومد   بخش
 . کنید  را مشخص  وجود دارد آن  صحیح  پاسخ  یکاه تن  هر سؤال  برای

  
   رفع  به  نسبتها آن  در مورد نگرش ایمان  بی  ایماندار با یک  یک  تفاوت-۸ 

 ..... ایماندار  که  است  این احتیاجات
   a(ندارد  احتیاجات  رفع  به یا ه عالق . 
   b(ندارد  زیادی  احتیاجات . 
   c(خدا است   ملکوت پی  ابتدا در . 
   d(بگوید  چیزی  خدا در مورد احتیاجاتش  به  نیست  الزم . 

 .....دارد»   و بخشش سخاوت «  عطای  که  ایمانداری-۹ 
   a(کند  می  خدا صرف  ملکوت  خود را در راه  پول. 
   b(دهد  می  را از دست  زیادی  پول. 
   c(ندارد  زیادی  پول . 
   d(دارد  زیادی  پول . 

 ....  که  است  ناظر خوب  یک ایماندار زمانی -۱۰ 
   a(پردازد کند، می  می  مطالبه  شریعت  را که  آنچه. 
   b(خدا او را ثروتمند کند  امیدوار است . 
   c(دهد  خدا می  دارد به  را که  خود و آنچه. 

 ۱۵ و ۱۴: ۶   در متی  عیسی  که  را آنگونه  دیگران  که  هست  امکان  این-۱۱ 
  .... که  شرط  با اینها، ببخشید تن موختآ

   a(را ببخشیمها آن  بخواهیم  صادقانه  . 
   b(خدا باشیم  ملکوت  ابتدا در طلب  . 
   c(باشیمها آن  آسایش مند به  عالقه  . 
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   d(کنیم برخورد ها با آن مان  مانند دوستان  . 
 ؟  است معیاری   چه ۀ فرد بر پای  یک  برایها  چیز  یا بدی  خوبی-۱۲ 

   a(تحصیالت   
   b(دارد  تعلق  آن  به  که  اجتماعی ۀ طبق . 
   c(کند  می  زندگی  در آن  که  کشوری. 
   d(او قرار دارد  در محور زندگی  که  چیزی  آن .  
 داد   ما تعلیم نامید، به»  یوغ «  را یک  انکار نفس ، صلیب  عیسی  که  هنگامی-۱۳
 .... که

   a(کنیم  را حمل  باید با او آن  که  است اری ب  این  . 
   b(وجود ندارد  کردن  حمل  برای  چیز مشکلی . 
   c(کنیم  را حمل  آن ییها تن  باید به  که  است  چیزی  . 
   d(کنند  را حمل  باید آن  مسیحیان  که  نیست  چیزی  این . 

  ....پی  باید در است   درونی  تقدس  داشتن پی  ایماندار در  که  هنگامی-۱۴ 
   a(باشد  عدالت . 
   b(خدا باشد  ملکوت . 
   c(باشد  تقدس . 
   d(باشد  بخشش . 

 ....  مسیحی  یک دهد که  می  تعلیم۱۸ـ۱۴ :۶   افسسیان-۱۵ 
   a(نظر بیاید  سرباز به  باید مانند یک. 
   b(باشد  را باید داشته  شمشیر روحها تن . 
   c(خدا دارد مل کا ۀ اسلح  نیاز به . 
   d(دعا ندارد  دیگر نیاز به  کرده  را بر تن  رزم  اگر لباس . 

  گوید بر پایه  می  فرزین  به شهرام.  کلیسا هستند  عضو یک  و فرزین  شهرام-۱۶ 
 از رشد   مرحله  در کدام شهرام.   است  درست  چیزی دهد، چه  می  کلیسا تعلیم  که آنچه

 ؟  است روحانی



 دورۀ خدمات مسیحی ۲۲۴

   a(ل طف  
   b(جوان   
   c(بزرگسال   

شکسته  رسول  پولس-۱۷   بر   دلیل  چه  به  اتفاقات این.  خورد  شد و تازیانه کشتی  
  شد؟ او واقع
   a(بود  داده  خدا اجازه . 
   b(بود  نداده  خدا را انجام ۀ او اراد . 
   c(نبود  خدا از او راضی . 
   d(نداشت  کافی  او ایمان  . 

 خود از  ، بر ترس  از افسون  دارد با استفاده  سعی  که  است  مسیحی یک   مریم-۱۸ 
  باید بکند؟  کار چه  این  جای او به.  یابد  شریر غلبه ارواح

   a(کند  مکان  نقل  دیگری ۀ خان  به . 
   b(ندارند  وجود حقیقی  ارواح  کند که  باید خود را راضی . 
   c(کند بت مورد صح  در این  با دوستانش . 
   d(کند  بیشتر خدا را بشناسد و او را محبت  یاد بگیرد که . 

  ....دهد که  می  ما یاد داد نشان  به۱۳ـ۹ :۶   در متی  عیسی  که  دعایی-۱۹ 
   a(خود دعا کنیم  خورد و خوراک  برای  نیست  الزم  . 
   b(دهیم خدا ب ۀ و اراد ، ملکوت نام  را به  ابتدا اولویت  است  الزم . 
   c(بکنیم  کوتاه یها  باید دعا  همیشه  . 
   d(را در دعا بگوییم  کلمات  همان  همیشه  . 

  
 


