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 حيات جديد شما در مسيح
 

 ) پيروي شماره يك (

 

از زماني كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند خود پذيرفتيد ، رابطه عالي و 

 پرهيجاني بين شما و خداي پرمحبت و همه توانا برقرار گرديده است .

هاي استاندارد شده او  زندگي مسيحي آنچنان كه خدا دوست دارد ، امر و نهي

اي زنده و  يا پرستش تشريفاتي ما نيست ، بلكه عبارت است از رابطهجهت اعمال و 

 شخصي با خالق ما خدا ، كه خود را توسط عيسي مسيح بر ما آشكار كرده است .

اين جزوه اولين درس از سري دروسي است كه به منظور كمك كردن ايمانداران 

 براي رشد در رابطه خود با عيسي مسيح تهيه شده است .
 

 مي دروس :اسا  

 حيات جديد شما در مسيح -1 

 حيات جديد شما در محبت خدا -2 

 القدس حيات جديد شما در روح -3 

 رشد در حيات جديد خود -4 

 حيات جديد شما در كالم خدا -5 

 حيات جديد شما در دعا -6 
  

 حيات جديد شما در مسيح : 

اي واقعي و صميمي بين  تواند اين اطمينان را كسب نمايد كه رابطه هر مسيحي مي

او و خدا برقرار است . بدون داشتن چنين اطميناني ، تجربه نمودن يك زندگي شاد و 

 پربركت مسيحي ميسر نخواهد بود .
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اي كه شما با ايمان عيسي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده زندگي  لحظه

ندگي شما انجام خود پذيرفتيد ، او داخل زندگي شما شد . داخل شدن مسيح در ز

 ( داده است : 22:  3اي است كه در ) مكاشفه  همان وعده

كوبم ، اگر كسي آواز مرا بشنود و در را باز كند ، به نزد او در  اينك بر در ايستاده مي "

 "خواهم آمد و با وي شام خواهم خورد و او نيز با من . 

  ايد ؟ تان به اين طريق پذيرفته آيا شما مسيح را در زندگي 

  اكنون ، عيسي مسيح در رابطه با شما كجا قرار اگر اين چنين است هم 

 دارد ؟           

   دانيد كه مسيح در زندگي شما ( ، چگونه مي 22:  3بر اساس ) مكاشفه 

 هست ؟          

ايد ، يك رابطه شخصي بين شما  اكنون كه عيسي مسيح را در زندگي خود پذيرفته

 گرديده است .و او برقرار 

ايد . شما به وسيله داشتن زندگي اخالقي و  حال : شما يك مسيحي واقعي گرديده

شويد . كلمه  نمي يا از طريق متولد شدن در خانواده مسيحي ، يك مسيحي واقعي

 كند. مسيح در شما زندگي مي "عني است . ي "مسيح در يك شخص  مسيحي به معني

گردد ، اتفاقات  مسيح وارد زندگي شخصي مي هنگامي كه گويد : كتاب مقدس مي 

 "دهد .  زيادي براي او رخ مي

 

 رابطه جديد :  

 كند ؟ قيام عيسي مسيح ، چه حقيقتي را درباره او به ما ثابت مي -1

 ( 4:  1) روميان     

 ( 22:  5عيسي مسيح كيست ؟ ) اول يوحنا  -2

 آورد ؟ براي ما به بار ميكرد ، چه نتايجي  اگر مسيح از مردگان قيام نمي -3

 ( 11-13:  15) اول قرنتيان   
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 الف ( وقتي شما مسيح را پذيرفتيد ، چه مقامي به شما اعطا گرديد ؟ -4

 ( 12:  1) يوحنا           

 اي باشند ، چه رابطه ب ( از آنجا كه ساير ايمانداران نيز فرزندان خدا مي

 آنها برقرار گرديده است ؟بين شما و            

آورد، نجات يعني  زماني كه شخص، به عيسي مسيح به عنوان نجات دهنده ايمان مي

 شود. كه حاصل آن آمرزش گناهان است به او عطا مي لطف رايگان خداوند

 ( 9-8:  2الف ( آيا نجات پاداش اعمال نيك انساني است ؟ ) افسسيان  -5

 ؟گردد  ب ( نجات چگونه حاصل مي

 ( 14-13:  1ايد ؟ ) كولسيان  آيا آمرزش گناهان خود را يافته -6

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

 ب ( اگر مسيح وعده داده است كه هرگز شما را ترك نخواهد كرد ، پس

 زندگي شما چند مرتبه ديگر الزم است كه از او دعوت كنيد تا وارد              

 گردد ؟              

 

 زندگي جديد :  

 ( را بخوانيد . 13-11:  5) اول يوحنا  -1

 ( 11:  5شود ؟ ) اول يوحنا  حيات جاوداني در كجا يافت مي -2

 شخصي كه مسيح را در زندگي خود پذيرفته ، داراي چگونه حياتي -3

 ( 13:  5است ؟ ) اول يوحنا          

 اكنون داراي حيات تواند مطمئن باشد كه هم سي ميالف ( آيا ك -4

 ( 13:  5جاوداني است ؟ ) اول يوحنا                 

 دانيد كه حيات جاوداني داريد ؟ ب ( آيا شما مي

 ج ( چگونه مطمئن هستيد ؟
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 ماجراي جديد :  

 ايد ؟ حال كه مسيح وارد زندگي شما شده است ، چگونه شخصي شده -1

 ( 11:  5وم قرنتيان ) د         

 ( 39-38:  8تواند شما را از مسيح جدا كند ؟ ) روميان  چه چيزي مي -2

 ( 29-21:  12تواند شما را از دست مسيح بگيرد ؟ )يوحنا  چه كسي مي -3
 

 : خاتمه  

 بر اساس مطالعه اين درس چه وقايعي در زندگي شما به وقوع پيوسته -1

 است ؟          

 ستيد در همين لحظه از خدا به خاطر آنچه براي شما انجامآيا مايل ه -2

 داده است تشكر نماييد ؟ تشكر از خدا بيانگر ايمان است .          

 

  : مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 باب سوم از انجيل يوحنا -1

 از اصول قابل انتقال : ) چگونگي اطمينان حاصل نمودن 1اصل شماره  -2

 خود ( را مطالعه كنيد . از نجات         

 گروه "يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  -3

 ، به منظور كمك نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي "اكتشاف          

 توانيد در اين سري دروس شركت باشد ، در صورت تمايل مي برقرار مي         

 كنيد .        

 ) محل ( :

 يخ ( :) تار

 ) وقت ( :

 مند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات توانيد دوستان عالقه مي

 دعوت كنيد .        


