
 
 
 

 معلم پيـروي
 

(1 - 6) 

 
 معلم گرامي؛

اي برخوردار است. شما با گذراندن اين العادهاين دروس براي رشد روحاني نوايمانان از اهميت فوق
دروس با يك نوايمان، يك تاثير ابدي در زندگي او خواهيد گذاشت. لذا خواهشمنديم حداكثر تا يك هفته بعد 

او بگذرانيد. در ضمن اگر اين دروس بدون آمادگي روحاني شما انتقال داده  از توبة نوايمان، اين دروس را با
شوند، قدرت و تاثيرگذاري خود را نخواهند داشت، لذا از شما خواهشمنديم كه با اعتراف به گناهان و 

القدس براي  پري و هدايت شدن از او و آمادگي روحاني، اين دروس را با نوايمان درخواست از روح
 يد.بگذران

 هاي حداكثر هفت و يا هشت نفره بگذرانيد.توانيد اين دروس را بطور انفرادي يا در گروهشما مي
 از خداوند خواستار توفيق روزافزون شما در خدمت روحاني هستيم.

 
 فيض خداوند ما عيسي مسيح با شما باشد و بماند تا ابداالباد. 

آمين
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 حيات جديد شما در مسيح
 

 يك( ة)پيروي شمار
 

عالي و پرهيجاني بين شما و خداي پرمحبت  ةاز زماني كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند خود پذيرفتيد، رابط
 و همه توانا برقرار گرديده است.

او جهت اعمال و يا پرستش  ةهاي استاندارد شدزندگي مسيحي آنچنان كه خدا دوست دارد، امر و نهي
اي زنده و شخصي با خالق ما خدا، كه خود را توسط عيسي مسيح بر رابطه تشريفاتي ما نيست، بلكه عبارت است از

 ما آشكار كرده است.
اين جزوه اولين درس از سري دروسي است كه به منظور كمك كردن ايمانداران براي رشد در رابطه خود 

 با عيسي مسيح تهيه شده است.
 

 :اسامي دروس 

 1- حيات جديد شما در مسيح. 

 2- ديد شما در محبت خداحيات ج. 

 3- القدسحيات جديد شما در روح. 

 4- رشد در حيات جديد خود. 

 5- حيات جديد شما در كالم خدا. 

 6- حيات جديد شما در دعا. 
 

 :حيات جديد شما در مسيح 
ست. بدون اي واقعي و صميمي بين او و خدا برقرار اتواند اين اطمينان را كسب نمايد كه رابطههر مسيحي مي

 داشتن چنين اطميناني، تجربه نمودن يك زندگي شاد و پربركت مسيحي ميسر نخواهد بود.
زندگي خود پذيرفتيد، او داخل  ةدهنداي كه شما با ايمان عيسي مسيح را به عنوان خداوند و نجاتلحظه

 ( داده است:22:  3فه اي است كه در )مكاشزندگي شما شد. داخل شدن مسيح در زندگي شما انجام همان وعده
كوبم، اگر كسي آواز مرا بشنود و در را باز كند، به نزد او در خواهم آمد و با وي اينك بر در ايستاده مي»

 «شام خواهم خورد و او نيز با من.
 ايد؟تان به اين طريق پذيرفتهآيا شما مسيح را در زندگي 

 بله. - 
 

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

 

  دانيد كه مسيح در زندگي شما هست؟(، چگونه مي22:  3براساس)مكاشفه 
كنم، او حتماً وارد   در قلب خود را باز زيرا خود او وعده داده است كه اگر با اعتماد بر وعدة مسيح،  - 

 قلب من خواهد شد.
 

 شخصي بين شما و او برقرار گرديده است. ةايد، يك رابطدر زندگي خود پذيرفته اكنون كه عيسي مسيح را
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داشتن زندگي اخالقي و يا از طريق متولد شدن در  ةايد. شما به وسيلحال: شما يك مسيحي واقعي گرديده
يح در مس»است. يعني  «مسيح در يك شخص»مسيحي به معني  ةشويد. كلممسيحي، يك مسيحي واقعي نمي ةخانواد

گردد، اتفاقات زيادي هنگامي كه مسيح وارد زندگي شخصي مي» گويد:مي كند كتاب مقدسزندگي مي «شما
 «دهد.براي او رخ مي

 

 :رابطه جديد 

 (4:  1كند؟ )روميان قيام عيسي مسيح، چه حقيقتي را درباره او به ما ثابت مي -1
 ست.اينكه او پسر قدرتمند خدا و داراي ذات مقدس الهي ا -

 

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

 

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

 

 (12:  1به شما اعطا گرديد؟         )يوحنا ح را پذيرفتيد، چه مقامي الف( وقتي شما مسي -4
 مقام فرزندان خدا. -

 
اي بين شما و آنها برقرار باشند، چه رابطهب( از آنجا كه ساير ايمانداران نيز فرزندان خدا مي 

 گرديده است؟
 خواهر و برادر روحاني. - 

 
كه  آورد، نجات يعني لطف رايگان خداونددهنده ايمان مي زماني كه شخص، به عيسي مسيح به عنوان نجات

 شود.به او عطا مي ،حاصل آن آمرزش گناهان است

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

 
 گردد؟ب( نجات چگونه حاصل مي 
 ت ودهندة محبمحض فيض، به وسيلة ايمان. فيض كار خداست كه نشان - 
 كار مسيح بر روي صليب است و ايمان كار ما.  

 

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

 

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

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

 ة خدا، عيسي مسيح.در پسر يگان - 
 
 دگي خود پذيرفته، داراي چگونه حياتي است؟شخصي كه مسيح را در زن -3

 (13:  5)اول يوحنا   
 حيات جاوداني. - 

 

 اكنون داراي حيات جاوداني است؟تواند مطمئن باشد كه همالف( آيا كسي مي -4
     (13:  5)اول يوحنا  

 .بله-
 

   دانيد كه حيات جاوداني داريد؟ب( آيا شما مي
 بله. -

 

 ج( چگونه مطمئن هستيد؟
 آنكه مسيح را دارد، حيات جاوداني»فرمايد: بر اساس اطمينان به كالم خدا كه مي - 
 «را دارد.  

 

 :ماجراي جديد 

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

 

 (39 - 38:  8يح جدا كند؟ )روميان تواند شما را از مسچه چيزي مي -2
 هيچ چيز. -

 

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

 

 خاتمه: 

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

 

نماييد؟ تشكر  آيا مايل هستيد در همين لحظه از خدا به خاطر آنچه براي شما انجام داده است  -2
 تشكر از خدا بيانگر ايمان است.

 بله. همين حاال دعا كنيم. - 

 :مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 
 .باب سوم از انجيل يوحنا -1
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را مطالعه  «خود چگونگي اطمينان حاصل نمودن از نجات »از اصول قابل انتقال:  1اصل شماره  -2
 كنيد.

 
منظور كمك  ، به «گروه اكتشاف»كوچكي به نام  يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه -3

توانيد در اين سري دروس تمايل مي باشد، در صورت نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار مي
 شركت كنيد.

 )محل(:
 )تاريخ(:
 )وقت(:

 
 دعوت كنيد. توانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعاتمي
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 ات جديد شما در محبت خداحي
 

 دو( ة)پيروي شمار
 

تولدي »شما با خدا همچنان محفوظ است، زيرا خدا توسط عيسي مسيح شما را  «ةرابط»به ياد داشته باشيد كه 
تواند تمام يادگيري اعتراف به گناهانش مي . هر مسيحي با«دوباره بخشيده و به حضور خويش پذيرفته است

 شاركت با خدا بگذراند. زندگي در مشاركت با مسيح يعني يك زندگي پربركت و با معنا.لحظات عمر خود را در م
اي شخصي بين شما و او برقرار گرديد، فرزند خدا شديد هنگامي كه شما عيسي مسيح را پذيرفتيد، رابطه

 (، حيات او را يافتيد و حال نام مسيحي را بر خود داريد.12:  1)يوحنا 
سازد، دهيم كه خدا را خشنود نميهنگامي كه اعمالي انجام مي»سيحيان اين است كه سوال متداول اكثر م

شود؟ آيا مسيح من با خدا قطع مي ةآيا رابط»به عبارت ديگر  «افتد؟مي اكنيم، چه اتفاقي براي ميعني گناه مي
ا او خوب درك كنيم، مان با خدا و مشاركت خويش را باگر اختالف بين رابطه «گردد؟از زندگي من خارج مي

 ها را بهتر خواهيم فهميد.پاسخ پرسش
 
 :رابطه 

را در روابط  «فرزندي -پدر» توانيم نمونهبه منظور نماياندن اختالف بين رابطه و مشاركت ما با خدا، مي
 خانوادگي عنوان كنيم.

در در او جاري است، باشد زيرا زندگي پشود، او پسر پدر خويش مياي متولد ميوقتي پسري در خانواده
به همين دليل است كه نام پدرش را بر خود دارد. فرض كنيم پسر مذكور تصميم به ترك خانه بگيرد و كارهايي 

 اين شخص پسر پدر خود است؟ ،بكند كه باعث بدنامي پدر گردد، آيا باز در اين حالت
تن اعمال و رفتار پسر همچنان برقرار اي هميشگي است. اين رابطه بدون در نظر گرفرابطه «پدر پسري»رابطه 

 است.
 
 :مشاركت 

نهد؟ مسلماً مشاركت آنها قطع رفتار ناشايست پسر چه اثري بر مشاركت، مصاحبت و دوستي او با پدرش مي
شود. اين فرزند براي برقراري مجدد مشاركت خود با پدر چه بايد بكند؟ او بايد نزد پدر برود و بپذيرد كه مي

 ه، آنگاه طلب بخشش نمايد.اشتباه كرد
مان، هميشگي است. ما ما با خدا، پدر آسماني ةكنيم. رابطميخود با خدا بررسي  ةرابط در را نمونه اين حال

رنجانيم )خشنود كند. اما زماني كه با گناه كردن او را ميفرزندان او هستيم. اين رابطه هرگز تغيير نمي
شود. جهت برقراري مجدد اين شراكت بايد بپذيريم كه اشتباه و قطع ميكنيم(، شراكت و مصاحبت ما با انمي

 ايم و آمرزش او را بطلبيم.كرده
 

 توانيم اختالف رابطه و مشاركت خود را با خدا توضيح دهيم.ذيل مي ةبا ترسيم سه داير
 ( را بخوانيد.3:  3الي  14:  2پاسخ خود را در محل خالي بنويسيد. )اول قرنتيان 

 مسيحي چگونه تشريح گرديده است؟  ( شخص غير14:  2در )اول قرنتيان  الف(
 (1 ة)نمودار شمار 
 انسان نفساني. - 

 

شده است؟  گردد، چگونه توصيف ( شخصي كه توسط مسيح هدايت مي15:  2ب( در )اول قرنتيان 
 (2 ة)نمودار شمار
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 انسان روحاني. - 
 

شده است؟  كند، چگونه تعريف زندگيش را كنترل مي( شخصي كه خود، 1:  3ج( در )اول قرنتيان 
 (3 ة)نمودار شمار

 انسان جسماني. - 
 
 غير مسيحي )نفساني( -1
 

 خير.  رابطه: -4       

 خير. مشاركت: -5       

 
 
 زندگي هدايت شده توسط مسيح )روحاني( -2
 

 بله. رابطه: -6       
 بله. مشاركت: -1       

 
 

 
 شده توسط نفس )جسماني(زندگي هدايت  -3
 

 بله. رابطه: -8       
 خير. مشاركت: -9       

 
 
 

دهيم تا ببينيم كدام يك هم داراي رابطه و هم ها را مورد بررسي قرار ميحال، هر يك از اين دايره
 داراي مشاركت با خدا است. پاسخ خود را در محل خالي مربوط به همان دايره بنويسيد.

اني، مسيح را در زندگي خود ندارد ولي مسيح در زندگي اشخاص روحاني و جسماني ساكن گرچه انسان نفس
 است. آنها مسيحي هستند.

 

 خير.      (4 ةاول آيا شخص نفساني با خدا رابطه دارد؟ )شمار ةد( مطابق داير
 

 خير.      (5 ةاول آيا شخص نفساني با خدا مشاركت دارد؟ )شمار ة( مطابق دايراه
 

 بله.      (6 ةدوم آيا شخص روحاني با خدا رابطه دارد؟ )شمار ةابق دايرو( مط
 

 بله.      (1 ةدوم آيا شخص روحاني با خدا مشاركت دارد؟ )شمار ةز( مطابق داير
 

 )شخص جسماني گرچه مسيحي است ولي به علت گناه، كنترل زندگي خود را شخصاً به دست گرفته است.(
 

 بله.      (8 ةشخص جسماني با خدا رابطه دارد؟ )شمارسوم آيا  ةح( مطابق داير
 

 خير.   (9 ة)شمار خدا مشاركت دارد؟ سوم آيا شخص جسماني با ةط( مطابق داير
تواند شراكت خود را با خدا مجدداً برقرار سوم شخص جسماني با اعتراف به گناهان خود مي ةمطابق داير

 نمايد. اعتراف شامل سه مرحله است:



7 

 كنيم،وقتي اعتراف مي .توبه كردن( 3)تشكر نمودن، ( 2)فقت كردن، موا( 1)
 بينيم. همچنين از خدا ايم و كراهت گناه را همانند خدا ميكه گناه كرده پذيريممي (1)
  كه مجازات اين گناه هم توسط مسيح بر روي صليب پرداخت شده است. كنيممي تشكر (2)
ناخواه منجر به تغيير اعمال انساني نيز  فكر و حالت دروني كه خواهطرز تغيير يعني  وبهاعتراف و ت( 3)

گردد. شخص مسيحي بايد بداند كه اگر زماني مرتكب گناهي شد و عنان زندگيش را مجدداً به دست گرفت، مي
به تو بايد بالفاصله به گناه خود اعتراف كند. در اين صورت خدا او را به شراكت خود باز خواهد گردانيد.مي

 باشد.در اينجا به مفهوم ترك گناه و تكرار نكردن آن مي
 ( را بخوانيد.9:  1)اول يوحنا 

 
 ي( مطابق اين آيه با گناهان خود چه بايد كرد؟

  بايد آنها را اعتراف نموده و ترك كنيم و در صورت نياز جبران نماييم.  - 
 
 

 م چه كاري را داده است؟انجا ةك( هنگامي كه به گناهان خود اعتراف كنيم، او وعد
پس بعد از اعتراف   او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد.   - 

 ما را با خون مسيح پاك كرده است.  شدة بايد اطمينان داشته باشيم كه او گناهان اعتراف
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 :مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 

 وحنا را بخوانيد.اول ي ةباب اول رسال -1
 

 را مطالعه كنيد. «چگونگي تجربه نمودن آمرزش و محبت خدا»از اصول قابل انتقال:  2 ةاصل شمار -2
 
جهت كمك  ، «گروه اكتشاف»يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  -3

يد در اين سري دروس شركت توانتمايل مي  باشد، در صورتمي نمودن به رشد نوايمانان در ايمانشان برقرار
 كنيد.

 )محل(:
    )تاريخ(:
 )وقت(:

 
 توانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.مي
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 القدسحيات جديد شما در روح
 

 سه( ة)پيروي شمار
 

بينيد ني كه در خود ميبه ياد داشته باشيد، براي آنكه محبت و بخشش خدا را تجربه نماييد بايد به وجود گناها
 اعتراف نموده، به سوي پدر آسماني خود بازگشت كنيد.

القدس در زندگيش پي برده و دائماً تحت كنترل پر فيض براي شخص مسيحي كه به واقعيت پري روح
 اي مهيج در بر داشته باشد.تواند ماجرايي تازه و تجربهالقدس است، هر روز ميروح

ه سال با او قدم زدند، كار كردند و صحبت نمودند، آنها او را شناختند، به او شاگردان مسيح به مدت س
انگيز به آنها داد، او به زودي اعتماد كردند و او را محبت نمودند. عيسي در شبي فراموش نشدني، خبري غم

 رد.مْمي
اره و درمانده؟ چخود را به جاي شاگردان قرار دهيد، چه احساسي داشتيد؟ آشفته و گيج؟ هراسان؟ بي

 احتماالً آنها نيز چنين احساسي را تجربه كردند.
نتيجه رفتن او به نزد پدر، آمدن دوستي ديگر است، » گويد:اي را تصور كنيد كه عيسي به شما ميسپس لحظه

 «كسي كه با شما خواهد بود و در شما خواهد ماند.
اين دوست به شاگردان خود  ةزي كه عيسي دربارانگيبود. نكته حيرت «القدسروح»آمد دوستي كه بايد مي

القدس( گزيني او در شاگردان بود، يعني ماندن او با آنها براي هميشه، تصور كنيد اين عطا )روحگفت، سكني
پذيرند، ساكن نمايند و ميچقدر باعث تشويق و دلگرمي آنها شد. خدا در زندگي افرادي كه او را محبت مي

 گردد.مي
اگردان به حال خود رها نشدند تا به تنهايي مسيح را پيروي كرده و فرمان اعظم او را به جا در نتيجه ش

القدس پري زندگي مسيح با آورند، كاري كه انجام آن به قدرت انساني غيرممكن است، در عوض توسط روح
 تمامي خصوصيات، اقتدار و قوت خود از يكايك آنها جاري گرديد.

خواهند مسيح همچنان به قوت خود باقي است، و براي آناني كه مي ةرن وعدپس از سپري شدن بيست ق
گونه شخصي كه آرزوي رسيدن به زندگي مسيح گونه داشته باشند اميدي واقعي و نويد بخش است.زندگي مسيح

ست. تنها نيافتني اآل است ليكن با تالش انساني دستداند كه اين نوع زندگي هر چند ايدهرا دارد، صادقانه مي
توان به منحصر به فرد بودن مسيحيت پي برد. تواند مثل عيسي عمل كند. اينجاست كه ميعيسي است كه مي

خواهد با تالش انساني خود به يك زندگي اخالقي و روحاني بسيار واال نايل گردد، مسيحيت، شخصي را كه مي
 نظير خويش در او زيست نمايد.بيكند تا اجازه دهد خود مسيح خداوند با شخصيت پاك و دعوت مي

يابد كه مسيح در او و توسط او زيست گردد، آن فرد امكان آن را ميهرگاه مسيح وارد زندگي شخصي مي
نمايد. اين امتياز امكاني است فراهم شده جهت تمامي ايمانداران نه منحصر به گروهي خاص. عالي به نظر 

 !؟آيد، اينطور نيستمي
كرده را در خود تجربه نمايم؟ مطالبي كه مطالعه توانم زندگي مسيح قياممن چگونه ميسوال اينجاست كه 

 خواهيم كرد شما را در اين زمينه ياري خواهند نمود.
مراجعه كنيد. آن را قبل از ادامه دادن درس  «ايد؟القدس را تجربه نمودهآيا پر شدن از روح» ةبه كتابچ

 يد.بخوانيد و به سواالت ذيل پاسخ ده
 

 :مروري بر سواالت 
 )سواالت زير را ضمن مراجعه به كتابچه پاسخ دهيد.(

 (1 ةالق شده است؟ )صفحطبه چه كسي مسيحي جسماني ا -1
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 به شخصي كه مسيح را در قلب خود پذيرفته و توبه كرده ولي به علت گناه،  -
است و   مسيح را از تخت زندگي پايين آورده و مجدداً خود بر تخت زندگي نشسته   

 دهد نفسش سر بر آورده و او را هدايت كند.اجازه مي
 

 (5 ةالق شده است؟ )صفحطبه چه كسي مسيحي روحاني ا -2
نشسته است و او   به شخصي كه مسيح را در قلب خود پذيرفته و توبه كرده و مسيح بر تخت زندگي او  -

 كند.تحت كنترل مسيح زندگي مي
 

 شود.كند به يك مسيحي جسماني تبديل ميف نمودن خودداري مييك مسيحي روحاني وقتي از اعترا
 

 (15 ةتنفس روحاني، كدام هستند؟ )صفح ةدو جنب -3
 نفس بر آوردن )بازدم( و نفس فرو بردن )دم( - 

 (15 ةشود؟ )صفحبازدم )اعتراف به گناه( كدام سه مرحله را مشتمل مي -4
جبران   ردن )ترك گناه و در صورت نياز توبه ك -3    تشكر نمودن. -2 .قبول كردن -1 
 كردن آن(.

 
 (15 ةنفس فرو بردن )دم( به چه معني است؟ )صفح -5

 كنترل زندگي خود را به مسيح سپردن. ،يعني با ايمان - 
 
 (11 ة)صفح القدس پر هستيم. بدانيم كه از روح  وعده  و  امر  توانيم با ايمان بر مبنايما مي -6

 
 
 :مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 

 .انجيل يوحنا -1
 

 كنيد. را مطالعه  «القدسچگونگي پر شدن از روح»از اصول قابل انتقال:  3 ةاصل شمار -2
 

منظور كمك  ، به «گروه اكتشاف»كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  ةيك سري دروس مطالع -3
توانيد در اين سري دروس تمايل مي د، در صورت باشنمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار مي

 شركت كنيد.
 )محل(:

 )تاريخ(:
 )وقت(:

 
 توانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.مي
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 رشد در حيات جديد خود
 

 چهار( ة)پيروي شمار
 

يم هر انسان در زندگي است. پذيرفتن عيسي دهنده، مهمترين تصمپذيرفتن عيسي مسيح به عنوان خداوند و نجات
گردد. همان گونه كه زندگي جسمي ما احتياج به هوا، غذا، مسيح با ايمان، باعث شروع زندگي كامالً جديدي مي

 استراحت و ورزش دارد، زندگي روحاني ما نيز جهت رشد و نمو نيازهاي خاص خود را دارد.
خدا  ةدهنده خود پذيرفتيد، در خانوادعنوان خداوند و نجات اي كه شما مسيح را با ايمان بهدر لحظه

باشند. متولد شديد و داراي تمام امتيازاتي هستيد كه به منظور داشتن يك زندگي پربركت مسيحي ضروري مي
 رشد روحاني حاصل اعتماد كردن و توكل نمودن به عيسي مسيح است.

سازد تا در تمام زندگي با ايمان شما را قادر مي (11 : 3)غالطيان  «عادل به ايمان زيست خواهد نمود.»
 جزئيات زندگي خود بيش از پيش به خداوند توكل نماييد.

كه در ذيل به عنوان وسايل تغذيه و تقويت ما جهت سالمتي و موفقيت در زندگي روحاني  «اصول رشد»
 شوند، عبارتند از:معرفي مي

 .دعا -1
 .كتاب مقدس ةمطالع -2

 .اطاعت -3

 اركت.مش -4
 

 دعا: 
ها در زندگي مسيحي اغلب به علت عدم دعا شكست «.صحبت كردن با خدا و گوش دادن به او»دعا عبارت است از 

 كردن يا كوتاهي در آن است.

 كند؟انسان چگونه با خدا صحبت مي -1
 به وسيلة دعا. -

 
 ( را بخوانيد.1 - 6:  4)فيليپيان  -2

 ده شده است؟الف( دستور انجام چه كاري به ما دا
 براي هيچ چيز انديشه نكنيم )دلواپس و نگران  - 
 نباشيم(.  

 
 ب( راجع به چه چيز بايستي دعا كنيم؟

 همه هيچ محدوديتي وجود ندارد. راجع و براي  -
 توان دعا كرد.مي چيز   
 

 است؟ ج( وقتي راجع به همه چيز دعا كنيم، وعده خدا براي ما تجربه نمودن چه چيزي 
 خواهد شد.  ما را فرو خواهد گرفت و افكار ما بر عيسي مسيح متمركز  آرامش الهيتي و سالم - 

 

كنيم و او نيز از طريق كالمش )كتاب چنانكه در نمودار نشان داده شده است، توسط دعا با خدا صحبت مي
 كند.مقدس( با ما صحبت مي

 

 كتاب مقدس ةمطالع: 
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كند. اين ت. نخوردن خوراك شخص را ضعيف و باالخره مريض ميخوراك براي زندگي جسماني ما ضروري اس
 غذاي روحاني ماست. «كالم خدا»موضوع از نظر روحاني نيز صادق است. 

 كند؟خدا چگونه با انسان صحبت مي -1
 به وسيلة مطالعه كتاب مقدس. - 

 

 (11 - 16 : 3سؤكند؟ )دوم تيموتامقدس چگونه به ما كمك مي خواندن كتاب -2
 عليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است.جهت ت - 

 

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

 

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

خدا با ما  ،خوانيماب مقدس يعني كالم خدا را ميهنگامي كه كت ،نشان داده شده استنيز چنانكه در نمودار 
كنيم. ليكن احتياج داريم كه هر دو را در كنار هم كند. وقتي در دعا هستيم، ما با خدا صحبت ميصحبت مي

 انجام دهيم.
 

 جهت داشتن قدرت روزانه، هر روز كالم خدا را بخوانيم.بسيار ضروري است كه 
 
 

 اطاعت: 
 خداست. ةاطاعت از اراد ،و پيگير در زندگي مسيحي تنها كليد رشد مداوم

صرفاً دانستن اهميت آنها ارزش چنداني اگر دعا و خواندن كالم خدا در زندگي ما به مرحله اجرا در نيايد، 
 .نخواهد داشت

 ( را بخوانيد.22:  1)يعقوب  -1
 الف( آيا مطابق اين آيه تنها خواندن كتاب مقدس كافي است؟

 خير. - 
 از خواندن كتاب مقدس چه بايد بكنيم؟ ب( پس

 .در زندگي شخصي خود عملي كرده و انجام دهيم آن راكنندگان كالم باشيم يعني  - 
 

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

 
 :خاتمه 

خود چه  خواهد تا روزانه، جهت رشد روحاني م، خدا از شما ميبر مبناي آنچه مطالعه نمودي -1
 كارهايي انجام دهيد؟

 مطالعة كالم. الف(
 

 دعا. ب(
 

 اطاعت. ج(
 

 مشاركت با خدا و ايمانداران.  د(
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گيرم هر روز مي با پي بردن به اهميت دعا و خواندن كالم خدا جهت رشد روحاني، من تصميم  -2
 اختصاص دهم. كتاب مقدس  ة... را به دعا كردن و مطالع.... ...... تا از ساعت

 

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

 
 (13:  2كنيم؟ )فيليپيان خدا را از كجا دريافت مي ةقدرت اطاعت از اراد -4

 كند.يل و هم قدرت انجام ارادة خود را در ما ايجاد ميكه هم تمااز خدا. خداست  - 
 
 
 :مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 
 .انجيل يوحنا -1

 
 كنيد. را مطالعه  «چگونگي سلوك نمودن در روح»از اصول قابل انتقال:  4 ةاصل شمار -2
 
ظور كمك من ، به «گروه اكتشاف»كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  ةيك سري دروس مطالع -3

توانيد در اين سري دروس تمايل مي باشد، در صورت نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي برقرار مي
 شركت كنيد.

 )محل(:
 )تاريخ(:
 )وقت(:

 
 توانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.مي
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 حيات جديد شما در كالم خدا
 

 )پيروي شماره پنج(
 

انگيزترين تجربيات خواهد با شما صحبت كند. هيجانخدا به انسان است. خدا مي ةشدكتاب مقدس كالم الهام
 آيد.وي براي بشر از طريق كالم او به دست مي ةشناخت شخصيت خداوند و نقشنتيجة زندگي مسيحي، در 
دن مسيح بر زمين، توسط خدا مشتاق مصاحبت با مخلوق خود بوده است. او قبل از آم ،در طول تاريخ

ايمانداران عهد عتيق كه كالم خدا را ثبت نمودند سخن گفت، سپس كالم خود را از طريق عيسي مسيح به دنيا 
 (14:  1)يوحنا  فرستاد.

خدا باز هم افرادي را  ،زمين بود )قبل و بعد از موت و قيام وي( ةدر مدت زماني كه مسيح بر روي كر
سخنان و خدمات پسرش گردند. حاصل كار اين افراد امين و معتبر، كتاب عهد جديد مور نگارش ابرگزيد تا م

 است.
 ها و پذيرنده پرستش ماست.كتاب مقدس، ثبت كامل كلمات خدايي است، كه مشتاق مشاركت با انسان

 .اين درس ما را در درك كتاب مقدس و لذت بردن از آن كمك خواهد نمود
 

 ا دهيد.ياد بگيريد به خدا گوش فر 
دانند چگونه به آنچه كه خدا بخواند. بسياري از مردم نمي بايدمقدس، مهمترين كتابي است كه هر انساني  كتاب

گويد گوش فرا دهند. داشتن يك مشاركت پرمعنا با خداوند، بستگي به شنيدن و فهميدن آنچه كه خدا به آنها مي
نمايد تا مطالعة كتاب مقدس را به ه است كه شما را ياري ميرس نكاتي ارائه شددگويد دارد. در ادامة به ما مي

 طريق موثري شروع كنيد.
كتاب مقدس با خواندن ساير كتب تفاوت بسيار دارد. كتاب مقدس كالم مطالعة به خاطر داشته باشيد كه 

 خدا به انسان است، زيرا اين كتاب، حاوي پيام خدا براي شماست. ةالهام شد
 الم او را بخوانيد:پس با اين روحيه ك

آنها را  ،خداوندا، كتاب مقدس حاوي تعاليم پرمحبت تو براي من است، مرا ياري نما تا فرايض و احكام تو را فهميده»
 «اطاعت نمايم.

 
 

 آمادگي جهت مطالعه 
 همراه با كتاب مقدس، شما احتياج به قلم، كاغذ و محل آرامي جهت مطالعه داريد.

قدس بخواهيد تا شما را در مطالعه كتاب مقدس هدايت نمايد. مطالعه شما بطور كلي الدعا كنيد و از روح
 در بر گيرنده سه مرحله خواهد بود:

 كاربرد -مفهوم يا تفسير  -مشاهده 
 

 مشاهده: -1
توانيد قسمت با در نظر گرفتن اين سوال، مي .«گويدتن چه ميم»خواهيد بفهميد، كه در اين مرحله شما مي

 ظر را چندين بار بخوانيد يا اينكه بنويسيد.مورد ن
 

 مفهوم يا تفسير: -2
راجع به خدا و انسان چه »توانيد بپرسيد مي «مفهوم اين قسمت چيست؟»اين مرحله در بر گيرنده اين سوال است: 

 «گويد؟مي
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 كاربرد: -3
توانيد سواالت زير را مي شما «شود؟چگونه اين موضوع به زندگي من مربوط مي» :در اين مرحله سوال كنيد

 نيز مطرح كنيد:
 آيا حكمي وجود دارد كه بايد اطاعت كنم؟ -

 

 اي وجود دارد تا آن را بطلبم؟آيا وعده -
 

 آيا گناهي هست كه بايد اعتراف كنم؟ -
 

 آيا حالت و روش غلطي در من هست كه بايد آن را تغيير دهم؟ -
 

 اي هست تا از آن پيروي كنم؟آيا نمونه -
 مشاهده

فهميد آنچه از متن مي
 «گويد؟متن چه مي» .بنويسيد

 
 

 مفهوم يا تفسير
مفهوم متن مزبور را در اين 

 ستون بنويسيد.

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

بنويسيد.

 
 

 )اول پطرسة فوق را با استفاده از آي ةدر اينجا چگونگي طي كردن سه مرحل نمونه:
 ( بررسي خواهيم كرد.1:  5 

 «كند.خود را به وي واگذاريد زيرا كه او براي شما فكر مي ةتمام انديش» 
 
 

 مشاهده
 واگذاريد چيست؟  معني

 ش
 ها كدامند؟ اين انديشه

 
 

 
ها را به چه كسي اين انديشه

 بايد واگذاريم؟ 
 

هاي خود را چرا بايد انديشه
 فروگذاريم؟

 تفسير يا مفهوم
  .«رها كردن»اردن يعني واگذ

مشكالت،  توانندمي هاانديشه
ها كاريا مالحظهياضطرابات 

 باشند.
 
 كه اشاره به خداست. «به او»

 
 كند.زيرا او براي ما فكر مي

 كاربرد
حتي نبايد براي مشكالت خود 

نگران و مضطرب باشم. من 
توانم دعا كنم و به او مي

توكل نمايم تا مرا كمك كند، 
 كند.او براي من فكر ميزيرا 
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داده شده،  نمونةنامبرده و با توجه به  ة( را بخوانيد، با استفاده از سه مرحل12 - 12:  15)يوحنا  تمرين:
 بگذاريد خدا با شما صحبت كند. از نمودار زير استفاده كنيد.

 
 كاربرد   مفهوم يا تفسير    مشاهده

 
 
 

اي تهيه توانيد دفترچهاب مقدس اين سه مرحله را به كار ببريد. ميخود از كت ةروزانمطالعة در مورد 
 خود را در آن بنويسيد. روزانةكنيد و مطالعات 

 
 
 :مطالب پيشنهادي 

، به منظور كمك نمودن به رشد «گروه اكتشاف»كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  ةيك سري دروس مطالع
 توانيد در اين سري دروس شركت كنيد.د، در صورت تمايل ميباشنوايمانان در ايمان مسيحي برقرار مي

 )محل(:
 )تاريخ(:
 )وقت(:

 
 توانيد دوستان عالقمند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات دعوت كنيد.مي
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 حيات جديد شما در دعا
 

 شش( ة)پيروي شمار
 

تا شخصاً با خدا راز و نياز كند. اگر مشتاق دعا، مصاحبت ما با خداست. هر فرد مسيحي داراي اين امتياز است 
زندگي پربركت مسيحي هستيم بايد صحبت كردن با خدا را ياد بگيريم. توسط دعا، از تمامي منابع الهي كه در 

 مند گرديم.توانيم بهرهعيسي مسيح موجودند، مي
كه در كتاب مقدس ذكر ارتباطي دوجانبه است. توجه به شرح حال افرادي  ةگيرندرب كاملي در ةهر رابط

دهد. تا زماني كه اين افراد به سخنان خدا گوش شده، به وضوح اهميت ارتباط بين خدا و قومش را نشان مي
دادند، از او اطاعت نمودند و دعا كردند، زندگي روحاني آنها درخشان بود، ولي به مجرد اينكه همين افراد از 

 شان پديد آمد.زيدند، مشكالت روحاني در زندگيشنيدن، اطاعت نمودن و دعا كردن كوتاهي ور
گويد. اگر امروزه نيز ممكن است اين اتفاق براي ما رخ دهد. خدا توسط كتاب مقدس با ما سخن مي

خود با او صحبت كنيم. دعا  ةمايليم يك زندگي موفق و غني روحاني داشته باشيم بايد ياد بگيريم كه ما نيز به نوب
 «صحبت كردن با خدا.» :ت است ازكردن بطور ساده عبار

دوران زندگي عيسي بر روي زمين،  مطالعةاي برخوردار بود. با دعا در زندگي عيسي مسيح از اهميت ويژه
وي تنها از طريق دعا  ارادةكنيم كه او مشتاقانه طالب حضور پدر بوده و براي دانستن اين مطلب را مشاهده مي

ح بيانگر مصاحبتي زنده با خداي پدر است. دعا ستون اصلي زندگي و خاص داشته است. زندگي مسي اكيديت
 خدمت مسيح بود و اگر بخواهيم شبيه او شويم بايد دعا كردن را بياموزيم.

 زير بايد اجزاي اصلي دعاي ما باشند:وارد م
 

 خدا تمجيد و پرستش    شكرگزاري 

 اعتراف     هاي مشخصدرخواست 
 

 تمجيد و پرستش خدا. 
  عبادت و سجده نماييم.  تااست (، به ما گفته شده 6:  95در )مزمور  -1
 

 (، چرا بايد خدا را عبادت و سجده نماييم؟1:  95مطابق )مزمور  -2
 زيرا كه او خداي ما است. -

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

محبت، ترحم،  ماست. ما به عنوان فرزندان خدا بايد او را به خاطر  خدا سزاوار پرستش و تمجيد
برافراشتن خداوند به وسيلة گفتن  بنابراين تمجيد خدا يعني  صبر، قدوسيت و قدرتش تمجيد كنيم.

 روحاني. صفات او به زبان در دعا و خواندن سرودهاي 
 

خدا به ما چه  به صفات و خصوصيات ( را بخوانيد. اين آيات راجع 12 - 11:  29)اول تواريخ  -4
 د؟نگويمي

خالق است و او بر   و ملكوت از آن خداست. قوت و حاكميت از آن خداست. او  عظمت و جبروت - 
 همه چيز سر و متعال است.

 

 .خدا را توسط دعا تمجيد و عبادت نماييد 
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د كه چقدر سپاسگزار او هستيد )دليل اكنون چند دقيقه را در تمجيد و پرستش خدا بگذرانيد. به او بگوييهم
وي  ة(، آنچه را دربار12 - 11:  29 اريختو ر نظر گرفتن خصوصيات خدا در )اولبا د .خود را نيز بگوييد(

 پنداريد براي او بازگو كنيد.مي
 به نوبت و با صداي بلند با هم دعا كنيد. ،كنيداگر اين درس را با دوستي مطالعه مي

 

  از خدا تشكر كنيد.براي همه چيز 
 ( را بخوانيد. بر طبق اين آيه ما بايد چكار كنيم؟1:  126)مزمور  -1

 خداوند را حمد بگوييد )يعني از او تشكر نماييد(. - 
 

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

 توانيم در هر امري شاكر باشيم؟( را بخوانيد. بر طبق اين آيه چرا مي28:  8)روميان  -3
خواهد   خدا را دوست دارند، همه امور زندگي براي خيريت آنها پيش  زيرا براي آناني كه - 

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

خواهيد او را به خاطر آنها شكر و شما ميچند دقيقه به اعمالي كه خدا در زندگي شما انجام داده  -1
 نديشيد و در ذيل آنها را بنويسيد.اكنيد، بي

 
 
 

ايد ولي از شده حال تجربيات تلخ و مشكالتي را به خاطر آوريد كه در زندگي خود با آنها روبرو  -2
 آنها را بنويسيد. .ايدخدا به خاطر آن موارد سپاسگزار نبوده

 
 
 

 د از خداوند تشكر كنيد.اين موار ةاينك براي هم
 

 .گناهان خود را اعتراف كنيد 
كنيم، چه مان دعا ميرغم وجود گناه اعتراف نشده در زندگي( وقتي علي18:  66مطابق )مزمور  -1

 دهد؟اتفاقي رخ مي
 شنود.خداوند مرا نمي - 

 

انجام چه كاري را  ةا وعدكنيم، خدا به م( وقتي به گناهان خود اعتراف مي9:  1بر طبق )اول يوحنا  -2
 داده است؟
 او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد. - 

 
سازد، مطلع هستيد؟ اگر چنين است آن را آيا در زندگي خود از وجود موضوعي كه خدا را خشنود نمي

 اعتراف كنيد:
حقيقتاً گناه  ن گناه شما بر شما آشكار كرده است، الف( قبول كنيد كه آنچه را روح خدا به عنوا

 است.
 است تشكر كنيد. ب( از خدا به خاطر بخششي كه بر مبناي مرگ عيسي مسيح بر صليب فراهم كرده 
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 حاالت و اعمال خود را تغيير دهيد. ،ج( توبه كنيد. طرز فكر )ديدگاه(
 
 .در دعا به گناهان خود اعتراف كنيد 

ا به شما نشان دهد چه چيزي در زندگي شما براي او ناخوشايند است. در خلوت آنها را بر از خدا بخواهيد ت
( را با ايمان بطلبيد و آن 9:  1)اول يوحنا  ةكاغذي بنويسيد، دعا كرده آنها را اعتراف كنيد. وعد ةروي صفح

 ندازيد.اپاره كرده دور بي ايد،را كه از گناهان خود تهيه كردهفهرستي كاغذ بنويسيد، سپس  ةرا بر روي صفح
 

 هاي مشخصدرخواست. 
 شود؟مسيحيان برآورده نمي ( چرا احتياجات بعضي از2:  4 طبق )يعقوب بر -1

 كنند.از خدا درخواست نمي ا زير - 
 
اتفاقي رخ  گوييم، چه (، وقتي احتياجات خود را به خدا مي1:  1طبق كالم عيسي در )متي  -2

 دهد؟مي
 دهد.كنيم، به ما مياز خدا درخواست ميآنچه كه  - 

 

 (، براي چه افرادي بايد دعا كنيم؟1:  2س ؤطبق )اول تيموتا -3
 براي همة مردم. -

 
 

 هاي مشخص در دعا:درخواست 
كاغذي بنويسيد تا هنگامي كه خدا به آنها  ةهاي معين و مشخص خود را بر روي صفحاحتياجات و درخواست

 ايد و خدا را شكر كنيد.جواب دعاهاي خود را يافته دهد، بدانيد كهپاسخ مي
 هاپاسخ     هادرخواست

 
 
 
 .بطور مرتب دعا كنيد 

بخش خواهد شد. چون اوالً دعايتان بنويسيد، دعا بسيار لذت ةهاي خود را در دفترچدر صورتي كه درخواست
با مرور آن كارهاي دست خدا را در  هاي خود خواهيد داشت، ثانياً هر چند وقت يك بارفهرستي از درخواست

 تان مشاهده خواهيد نمود.پاسخ به دعاهاي خود، در زندگي
 
 :مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 
 «مزامير» :كتاب زبور داود -1
 
 را مطالعه كنيد. «چگونگي دعا كردن»از اصول قابل انتقال:  9 ةاصل شمار -2
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 و آنچه به شهود بسيار از من شنيدي، »

 «به مردمان امين بسپار كه قابل تعليم ديگران هم باشند.
 2:  2دوم تيموتاؤس 

 
 
 

 نماييم، در حالتي كه هر شخص راو ما او را اعالن مي»
 دهيم تا هر كس راكنيم و هر كس را به هر حكمت تعليم ميتنبيه مي

 كشم و مجاهدهكامل در مسيح عيسي حاضر سازيم. و براي اين نيز محنت مي 
 «كند.نمايم به حسب عمل او كه در من به قوت عمل ميمي 

 29 - 28:  1كولسيان 
 
 
 


