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 رشد در حيات جديد خود
 

 ) پيروي شماره چهار (

 

پذيرفتن عيسي مسيح به عنوان خداوند و نجات دهنده ، مهمترين تصميم هر انسان 

در زندگي است . پذيرفتن عيسي مسيح با ايمان ، باعث شروع زندگي كامالً جديدي 

و ورزش گردد . همان گونه كه زندگي جسمي ما احتياج به هوا ، غذا ، استراحت مي

 دارد ، زندگي روحاني ما نيز جهت رشد و نمو نيازهاي خاص خود را دارد .

اي كه شما مسيح را با ايمان به عنوان خداوند و نجات دهنده خود در لحظه

پذيرفتيد ، در خانواده خدا متولد شديد و داراي تمام امتيازاتي هستيد كه به منظور 

باشند . رشد روحاني حاصل اعتماد داشتن يك زندگي پربركت مسيحي ضروري مي

 كردن و توكل نمودن به عيسي مسيح است .

زندگي با ايمان شما  "عادل به ايمان زيست خواهد نمود .  "(  11:  3) غالطيان 

 سازد تا در تمام جزئيات زندگي خود بيش از پيش به خداوند توكل نماييد .را قادر مي

ايل تغذيه و تقويت ما جهت سالمتي و كه در ذيل به عنوان وس "اصول رشد  "

 شوند ، عبارتند از :موفقيت در زندگي روحاني معرفي مي
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 دعا :
ها در شكست ".  صحبت كردن با خدا و گوش دادن به او "دعا عبارت است از 

 تاهي در آن است .زندگي مسيحي اغلب به علت عدم دعا كردن يا كو

 كند ؟انسان چگونه با خدا صحبت مي -1

 ( را بخوانيد . 7-6:  4) فيليپيان  -2

 الف ( دستور انجام چه كاري به ما

 داده شده است ؟       

 ب ( راجع به چه چيز بايستي دعا

 كنيم ؟      

 ج ( وقتي راجع به همه چيز دعا

 كنيم ، وعده خدا براي ما تجربه   

 دن چه چيزي است ؟نمو   

كنيم و او نيز چنانكه در نمودار نشان داده شده است ، توسط دعا با خدا صحبت مي

 كند .از طريق كالمش ) كتاب مقدس ( با ما صحبت مي

 مطالعه كتاب مقدس :  

خوراك براي زندگي جسماني ما ضروري است . نخوردن خوراك شخص را 

 ". وع از نظر روحاني نيز صادق است كند . اين موضضعيف و باالخره مريض مي

 غذاي روحاني ماست . "كالم خدا 

 كند ؟خدا چگونه با انسان صحبت مي -1

 (17-16: 3كند؟ )دوم تيموتاوسخواندن كتابمقدس چگونه به ما كمك مي -2

 ( 17:  11كند ؟ ) روميان ايمان چگونه رشد مي -3

 ( 11:  17) اعمال رسوالن كتاب مقدس را چه مواقعي بايستي بخوانيم ؟  -4
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كند ، خوانيم خدا با ما صحبت ميهنگامي كه كتاب مقدس يعني كالم خدا را مي

چنانكه در نمودار نشان داده شده است . وقتي در دعا هستيم ، ما با خدا صحبت 

 كنيم . ليكن احتياج داريم كه هر دو را در كنار هم انجام دهيم .مي

 جهت داشتن قدرت روزانه ، هر روز كالم خدا را بايد بخوانيم .

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

اگر دعا و خواندن كالم خدا در زندگي ما به مرحله اجرا در نيايد ، صرفاً دانستن 

 اهميت آنها ارزش چنداني نخواهد داشت .

 ( را بخوانيد . 22:  1وب ) يعق -1

 الف ( آيا مطابق اين آيه تنها خواندن كتاب مقدس كافي است ؟

 ب ( پس از خواندن كتاب مقدس چه بايد بكنيم ؟

 (21: 14توانيم ثابت كنيم كه عيسي را دوست داريم؟ )يوحنا چگونه مي -2

 مشاركت :
رسوالن برآورده ايمانداران اوليه چگونه نياز خود به مشاركت را در كليساي 

 (46-42: 2ميكردند؟ )اعمال 

 

 

ما به عنوان فرزندان خدا براي رشد خود احتياج به مشاركت با ايمانداران ديگر 

ط داريم. اين امر با شركت در جلسات كليسايي و مشاركت در خانه ها و رواب

توانيم از . ما در مشاركت با ايمان داران ميخانوادگي و اجتماعي ميتواند به انجام برسد

 بركات، تجربيات، دعاهاي ديگران بهره مند گرديم. حمايت، 

  : خاتمه 

 خواهد تا روزانه ، جهتبر مبناي آنچه مطالعه نموديم ، خدا از شما مي -1

 رشد روحاني خود چه كارهايي انجام دهيد ؟        
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 الف (

 ب (

 ج (

 د (

 ت رشد روحاني ، منبا پي بردن به اهميت دعا و خواندن كالم خدا جه -2

 گيرم هر روز از ساعت ...... تا ......... را به دعا كردن و مطالعهتصميم مي         

 كتاب مقدس اختصاص بدهم .         

 ( 11:  11نتيجه حفظ و اطاعت احكام مسيح چه خواهد بود ؟ ) يوحنا  -3

 

 (13: 2يپيان كنيم؟ )فيلقدرت اطاعت از اراده خدا را از كجا دريافت مي -4

 

  : مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 

 انجيل يوحنا  -1

 از اصول قابل انتقال: )چگونگي سلوك نمودن در روح ( 4اصل شماره  -2

 را مطالعه كنيد .         

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

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

 توانيد در اين سري دروس شركتباشد ، در صورت تمايل ميبرقرار مي        

 كنيد .        

 ) محل ( :

 ) تاريخ ( :

 ) وقت ( :

 مند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعاتتوانيد دوستان عالقهمي

 دعوت كنيد .        


