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   توجه

 

کس را خادم  تنهایی هیچ  و الهیات بهمقدس کتابمطالعه و کسب دانش در زمینه 
دارند که حاضر باشند  فقط کسانی افتخار خدمت به خداوند را دریافت می. سازد نمی

؛ حاضر باشند افتخار را  ؛ حاضر باشند، آخر باشند، نه اول» ریاست«کنند، نه »  خدمت«
 !به دیگران بدهند و از حق خود بگذرند

سازد، روحیۀ خدمتکاری   خدمت به خداوند میآنچه که یک مسیحی را شایسته
، و فقط آنگاه  ای در وجود مسیحی شکل گرفته باشد، آنگاه اگر چنین روحیه.  است

توانند او را برای خدمت مؤثرتر مجهز   میمقدس کتاباست که دانش الهیات و 
 .سازند

 ! آمین. ای در همۀ ما شکل بگیرد دعای ما این است که چنین روحیه

  



 

  مهمقد

 

  کلیسا در حال فعالیت

بخش خدا برای جهان  دانید که کلیسا سهم فعالی در انجام نقشۀ رهایی آیا می
دارد؟ شاید فکر کنید که نقشۀ نجات با مرگ مسیح بر روی صلیب خاتمه یافت اما 

 .خود عیسی بود که خدمت نجات جهان را به کلیسای خود تفویض کرد

أموریت بزرگ که توسط مسیح صادر شد، در این دوره خواهید آموخت که م
البته در انجام این کار، کلیسا تنها نیست زیرا .  اقتدار کلیسا برای خدمت خدا است

کند تا  او در ما و از طریق ما کار می. القدس را فرستاد تا حامی ما باشد ، روح مسیح
 .نقشۀ نجات خدا به انجام رسد

خدمت به خدا، به خود و به : سیم کردتوان به سه گروه تق خدمات کلیسا را می
ما او را . باشند بخش خدا می ، پاسخی در برابر کار رهایی تمامی این خدمات.  جهان
ما دنیا را با .  خاطر آنچه که هست و آن چیزی که برای ما انجام داده است پرستیم به می

واهیم خ کنیم چون نجات خود را مدیون مسیح هستیم و نمی محبت مسیح خدمت می
 .، تلف شود عنوان منجی هیچ کس بدون داشتن فرصتی برای پذیرش مسیح به

هایی را به شما نشان دهد  القدس راه در حین خواندن این دوره اجازه دهید تا روح
اجازه دهید شخصیت مسیح و . تر عمل کنید تا بتوانید در خدمات کلیسایی فعاالنه

اجرای نقشۀ . تان در شما بوجود آورد تعطایای روحانی را برای پربارتر شدن خدم
 ! ، یعنی کلیسای او بر گردن شما است عنوان عضوی از بدن مسیح بخش خدا به رهایی

 

  آزمون نهایی

، اصطالحات فنی بسیاری با جزئیات آن ارائه  های این کتاب در بعضی از درس
آنها را . تان گردد این امر نباید موجب هراس یا دلسردی شما از ادامه مطالعه. اند شده



  کلیسای مسیح۶

در آزمون نهایی در مورد تمامی این . بخوانید و سعی کنید مفهوم آنها را درک کنید
، اجازه ندهید این جزئیات فنی  بنابراین. جزئیات سؤاالت بسیار اندکی وجود دارد

به کلیات توجه . فکر شما را از درک کلیات مهم هر درس منحرف یا متزلزل سازند
 . ه جزئیاتداشته باشید، ن

 

  نحوۀ مطالعه این کتاب

ای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن  کتاب حاضر به شیوه
 .صورت خودآموز استفاده کند به

های  سپس قسمت.  ، کلیات و اهداف درس ارائه شده است در مقدمه درس
این . دمختلف درس را یک به یک مطالعه نمایید و به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهی

ی صحیح سؤاالت را در آخر هر ها پاسخ. اند سؤاالت در البالی دروس گنجانده شده
،  برای کمک به خودتان. ی خود را با آنها مقایسه کنیدها جواب.  درس خواهید یافت

 . نگاه نکنیدها اید، به پاسخ بهتر است تا زمانی که خودتان به سؤاالت پاسخ نداده

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

 

  ارزش دانشگاهی این دوره

ی ارزش دارد معادل یک واحد دانشگاه»  خدمت مسیحی«هر کتاب از دورۀ 
ی دوره ها 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   را میها ، این کتاب نخست
 بخوانند؛



 ۷ مقدمه

شرح زیر  ی میانی را بهها  آزمون، و در پایان فقط توانند آن را مطالعه کرده ، می دوم
  بگذرانند؛

، آزمون رسمی و نهایی را طبق  ی میانیها توانند پس از گذراندن آزمون ، می سوم
  .توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند

 

  ی میانیها آزمون

اب ً        لطفا جو.  ی میانی را خواهید یافتها ، سؤاالت مربوط به آزمون در پایان کتاب
، به شما  ارسال دارید تا آن را اصالح کردهها را وارد پاسخنامه نموده و برای ما  آزمون

یک گواهینامه تقدیم »  خدمت مسیحی«ِ                            پس از اتمام هجده کتاب دورۀ  . عودت دهیم
  .دانشجو خواهد شد

 

 ) نهایی(آزمون رسمی 

، برای   میانییها 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 رسمی را بگذرانند)  دالر برای هر امتحان۱۵(پرداخت هزینه مربوطه 
آزمون از آنجا که ارزش دانشگاهی دارد، باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا 

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

 . دریافت خواهد داشت

دانشجو هجده واحد »  خدمت مسیحی«در صورت تکمیل هجده کتاب دوره 
،  در این صورت. کند ب می واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کس۱۲۸رسمی از 
، تحصیل الهیات را تا حد  تر دانشگاهی های پیشرفته تواند با ورود به دوره دانشجو می

 قابل ذکر است که .ادامه دهد)  واحد۱۲۸(یا لیسانس )  واحد۶۴(فوق دیپلم 
 .واحدهای این دوره برای سطح لیسانس دوم قابل استفاده نخواهد بود

 کنیم میتان آرزوی موفقیت  برای



 



 

  
  
  
  

   اولبخش
   عمل  خدا برای هدف: دنیا



 

 



 

   اول درس
  

 گیر و همه جهانی مشکل یک

 

 خدا برای و هدف باشد، در مورد جهان می اول از بخش درس اولین که درس این
. کنند می را مطرح مهمی موضوعات بخش این درس گوید و هر سه می سخن عمل
کار خدا  ولی. جلو روند و آهسته کرده شروع دارند از جزئیات ً           معموال دوست مردم
کند زیرا کار او بزرگتر از دنیا  می شروع بسیار مهم او از موضوعات.  نیست چنین این
 . است و زندگی مرگ موضوع رود چون جلو می سرعت و به است

 یک نجات و شامل است جهان عملکرد خدا تمام ۀبینید، محدود می چنانکه
در   بهجان از گناه که است جهانی او، جماعتی کلیسا یا قوم. دباش می»  مرده« دنیای
 گناهکار با او همکاریی ها انسان دیگر رهایی برای که را یافته مسئولیت و این برده
 .نماید

 شما در دنیای اینکه شما دارد؟ اول به ارتباطی چه مطلب شاید بپرسید این
،  دوم. اند کرده آن نجات به  اقدام، عیسی خدا و فرزندش کنید که می زندگی گناهکاری
 .باشید می نجات ۀاز نقش بخشی شما هم

ما  کنونی شد و چطور دنیای وارد جهان گناه چگونه خواهید دید که درس در این
 عنوان بهرا  پسرش بود که ، این مشکل این خدا برای حل راه. تأثیر قرار داد را تحت
 که آنانی را به نجات تا پیغام شده امتیاز داده ما نیز این ما ببخشد و به گناهان قربانی

و  نجات خدا برای بزرگ ۀما در نقش.  برند، برسانیم میسر   بهگناه هنوز در اسارت
 ! داریم دنیا سهمی رهایی



  درس اول۱۲

  
  
  

  مطالب رئوس

  مشکل شناخت

  مشکل درک

  مشکل حل

 

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀاز مطالع پس

 .کنید را بر دنیا تشریح آن و اثرات گناه مشکل ●

 ما دیده کنونی در اجتماع حاضر را همانطور که بر زمان حاکم روح های نمونه ●
 .دهید شوند تشخیص می

 .دهید توضیح گناه خدا را بر مشکل بخش رهایی ۀنقش تأثیرات ●

 

  یادگیریهای  فعالیت

 .کنید مطالعه دقت را به کتاب این ـ مقدمه۱

 خواهد نمود تا آنچه کمک عمل این. را بخوانید درس و اهداف لبمطا ـ رئوس۲
 آنها اشاره به درس در متن را که آیاتی تمامی. دهید باید بیاموزید تشخیص را که
 .بفرمایید ، مطالعه شده

 کنید قبل سعی. دهید را انجام آن کنید و تمرینات مطالعه دقت را به درس ـ متن۳
خود را های   پاسخ.را بدهید سؤاالت ، خود پاسخ شده دادههای   پاسخبه از مراجعه

 .بنویسید تان توانید در دفتر یادداشت می



 ۱۳گیر  یک مشکل جهانی و همه

 دادههای   پاسخخود را با کنید و پاسخ را کامل ، خودآزمایی درس ـ در پایان۴
ً            اید، مجددا  داده اشتباه آنها پاسخ به را که سؤاالتی. نمایید مقایسه کتاب در انتهای شده

 .مرور کنید

  
  درس متن

  مشکل شناخت

 

  گناه مشکل

خواهد  می که پرمحبتی خدای ۀکند و دربار می بشر را ثبت ، گناه مقدس کتاب
را آفرید و  گناهی بدون در ابتدا خدا دنیای. گوید می آزاد کند، سخن را از گناه انسان
 هشبی انسان.  نداشت نظیری دیگر مخلوقات در میان بود که مخلوقات ، اشرف انسان

 نشان او را قادر به که آزاد و احساساتی ، اراده تعقل با قدرت شد یعنی خدا آفریده
 .باشد داشته خود رابطه شد تا با خالق خلق انسان.  ساخت می واکنش دادن

 

 کرد تا خواهیم خدا را مطالعه از کالم زیادیهای   قسمتدرس ما در این -  ۱
خود پیدا کنید و مقدس  کتاب  را در۱۶  :۱ نکولسیا.  را یاد بگیریممقدس  کتاب حقایق
 .شما دارد برای مفهومی چه آیه این دهید که توضیح

 

 باعث که است ای اولیه عامل ، آن شیطان دهد که می توضیح همچنینمقدس  کتاب
 آن. را شکستند الهی و حوا قوانین آدم. خدا شود وارد خلقت و شرارت شد گناه
و از  را شکست الهی قانون انسان.  است خدا مقدس بودند چرا که ، مقدس قوانین

 با خدا نشان و مشارکت از دوستی و جدایی دوری این). ۳ پیدایش(خدا دور شد 
شد و تا امروز  لعنت)  آدم( انسان اولین  گناهخاطر بهدنیا .  است او گمشده دهد که می

 ).۱۸ـ۱۲ :۵ رومیان(آید  دنیا می به آلود و ملوث گناه با ذاتی انسان

 . بیندازیم دهد، نگاهی می ارائه از گناهمقدس  کتاب که تعریفی سه دهید به اجازه



  درس اول۱۴

دیگر  شخص فرامین از پذیرش که است ، کسی یاغی شخص یک -ـ یاغیگری۱
غیر از  را به صدایی کند و هیچ از خدا اطاعت که نخواست انسان. زند سر باز می
بپذیرد  جهان و پدر این خالق عنوان هبنبود خدا را  او مایل. بشنود خودش صدای

در  خدا تمجید و شکر نکردند بلکه او را چون زیرا هر چند خدا را شناختند ولی«
 ).۲۱ :۱ رومیان(»  گشت تاریک ایشان فهم بی ، دل گردیده خود باطل خیاالت

 

و  دینی شود بر هر بی می مکشوف خدا از آسمان زیرا غضب «-ـ نااطاعتی۲
خدا  قوانین). ۱۸ :۱ رومیان(» دارند باز می را در ناراستی راستی که نیمردما ناراستی
 پیدایش( بست عهدی خدا با انسان. کرد می از آنها اطاعت بودند و انسان مقدس

 از شناخت ، انسان نامه و توافق پیمان در این.  عهد را شکست آن انسان ولی) ۱۷ـ۱۵ :۲
یوحنا (آورد  می ارمغان خدا را به غضب انانسوسیلۀ   بهقانون شکستن. خدا قاصر آمد

۳: ۳۶.( 

خود را  شد دست تنها باعث نه آوردند کهوجود   بهرا در انسان شرایطی اعمال این
او  وارد ذات گناه. گناهکار شود و یک داده را ادامه روش آن کند بلکه آلوده گناه به

وجود   بهرا در او حالتی تأثیر قرار داد بلکه و کردار او را تحت تنها اعمال شد و نه
 ً                   شد ذاتا گناهکار به باعث که هستند؛ وضعیتی شریک در آن ها انسان همه آورد که

 ).۳ـ۱ :۲ افسسیان(گردند  غضب دنیا بیایند و فرزندان

 

و  جسمانی من«کند  شود باید بندگی فروخته برده عنوان به که  کسی-ـ بندگی۳
 تحت یعنی زیر گناه شدن فروخته). ۱۴ :۷ رومیان(»  هستم شده فروخته زیر گناه
در .  او است کنترل تحت که است کسی جزء دارایی ؛ انسان بودن گناه و قدرت کنترل
را  ، انسان گناه. کند می آقا خدمت این به و در نتیجه است او شیطان ، مالک حالت این
در  روزی را که یآزاد او آن.  است یغما برده او را به و آزادی نموده تبدیل برده یک به

  .باشد می گناه و زندانی او در اسارت و اکنون است داده ، از دست اختیار داشت
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   نسانا                                                      
  

 ذات او     حالت او            اعمال او          
          
  یاغیگری      

            
  گناه         

  
 نااطاعتی     

  
 بندگی       

  
  فرزند غضب     

 )۱۳ـ۱ :۲افسسیان(     
  

    فرزند شرارت     
 )۴۷ـ۴۲ :۸یوحنا(     

  

 .دهید وفق آن با تعاریف زیر را در مورد گناه توضیح سه -  ۲

a(بندگی) ۱   .دهد خدا گوش و دستورات فرامین به که نپذیرفت  انسان  

b(یاغیگری) ۲             . وفادار نماندعهد خود با خدا به  انسان  

c(نااطاعتی) ۳                 .شود می کنترل گناه توسط  انسان   
 

  گناه مشکل وسعت

 از شناخت انسان. خدا را رد کرد و خصوصیات ذات بود که این انسان اولیه گناه
 و قلمرو گناه وسعت بیایید به حال. قاصر آمد جهان و پدر این خالق عنوان بهخدا 
 . بیندازیم نظری

 

 انسان را در زندگی گناه ماهیت که داستانی .شد شروع انسان از یک ـ گناه۱
و حوا  با آدم در نژاد بشری مبدأ گناه. شود می  یافت۳ باب دهد، در پیدایش می شرح
خدا،  فرمان درستی به کردند و نسبت خدا سرپیچی فرمان آنها از اطاعت. شد شروع
 ای آنها با اراده. نمودند ، شک»و بد نخورید نیک معرفت تدرخ از میوه«: بود گفته که

کردند  از خدا را انتخاب نااطاعتی داشتند ولی انتخاب بودند و آزادی شده آزاد خلق
،  آلود آنان گناه عمل نتیجه اولین. ببرند رنج نآ از پیامدهای شد که این آن ۀو نتیج
 .در حضور خدا بود تقصیر و عریانی احساس
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و  آدم نصیب که مرگ مجازات .شد منتقل ها انسان تمام به انسان یک اهـ گن۲
 اولین  انتخابخاطر به ها انسان تمام پس. شد بشر منتقل نسل تمام بود، به حوا شده

 به تمایل فقط طور مادرزادی به ها انسان .آیند دنیا می از خدا به جدایی ، در حال آدم
دنیا  به آلود و در قلمرو گناه گناه و با ذاتی گناهدر  کنند بلکه نمی را کسب کردن گناه
 .آیند می

 دهد؛ ابتدا شخصی تأثیر قرار می را تحت خود، دو شخص ماهیت ۀواسط ، به گناه
 هرچند انسان.  است شده او انجام در حق گناهی که کند و دیگر شخصی می گناه که
خدا  بر علیه انسان گناه بزرگترین کند ولی خود نیز گناه نوع هم به تواند نسبت می

 .گیرد می صورت

او . تغییر هستند و غیر قابل او مقدس قوانین.  است و عادل خدا مقدس ذات
ً          خدا ذاتا  حال در عین. خواهد کرد را زیر پا بگذارند تنبیه قوانین این را که اشخاصی
د تا آی می انسان سوی به جهان و پدر این خالق عنوان بهاو . باشد می مهربان پدری
، گناهکار  عیسی مسیحخداوند ما  پسر خود یعنی او توسط. کند او را حل گناه مشکل
 .کند می با خود جذب ارتباط برقراری را به

 

  شرح را بر جهان آن شد و تأثیرات وارد جهان گناه چگونه دهید که توضیح -  ۳
 .دهید

 

  مشکل حالل

از  و غرور زندگانی چشم و خواهش جسم از شهوت در دنیا است آنچه زیرا که«
 اراده به که کسی لکن در گذر است آن دنیا و شهوات.  است از جهان بلکه پدر نیست
 ).۱۷ـ۱۶ :۲یوحنا  اول(» ماند می ابد باقی کند تا به می خدا عمل

و  خالق عنوان بهاو را  انسان که است ر و گناهکار اینیمتغی دنیای خدا در این اراده
خدا  و خصوصیات ذات ً              مستقیما متوجه انسان گناه. و بپذیرد پدر خود بازشناخته

 .بشناسد هست طور که خود با او باید او را آن دوستانۀ ۀرابط اصالح برای پس.  است
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  است خدا خالق
 چیز ایستاده همه ، در ابتدا، مرکز و پایان ابدی خدای.  است جهان تمام او خدای

 غیوری او خدای.  است و مطلق یگانه خدایاو .  و بشر است جهان او خالق.  است
 .بشناسند هست طور که او را آن ها انسان خواهد می که است

 

 ، خدا آیات از این  را بخوانید و بگویید در هر یک۱۸ :۱۵ ، اعمال۶ :۹نحمیا  -  ۴
 . است شده توصیف چگونه

 

دنیا نیز  قیاخال نظم ۀآفرینند بلکه ما است اطراف فیزیکی دنیای تنها خالق او نه
 .باشد می

 .نهاد را بنیان و نادرست درست تشخیص ـ خدا قوانین۱

 .برخوردار هستند معیار اخالقی خدا از باالترین ـ قوانین۲

  .خود اصرار دارد از قوانین ـ خدا بر اطاعت۳

 .کند می خدا را بشکند، خدا او را تنبیه قوانین ـ اگر انسان۴

 .کند او کمک از قوانین ا در اطاعترا فرستاد تا ما ر ـ خدا، عیسی۵

 

  خدا پدر است
او . او را بپذیرد بخش نجات  خدا را بازشناسد و اعمالقخال باید اعمال انسان
 . است نجات خدای

 

 اعمال  و۲۲ :۳۸، ۴۶ :۱۸؛ مزمور ۴۷و ۳ :۲۲ سموئیل ؛ دوم۲ :۱۵، ۱۳ :۱۴ خروج -  ۵
 گویند؟ می ر مورد خدا چهد آیات این دهید که  را بخوانید و توضیح۲۸ :۲۸

 

 و مورد عالقه کرده را انتخاب آن خودش که است جهان تمام خدا نجات ۀاراد
 نشان پدر آسمانی عنوان به فرزندانش او را به خدا محبت اعمال. باشد می وی
 .دهد می
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 همچنین.  بینیم می مخلوقات همه به او را نسبت خدا، پدر بودن ما در خلقت
 از آن عیسی مسیح پسرش فقط که بینیم می خویشاوندی ریقخدا را از ط پدری

» او پدری« ۀنیز با خصیص انسان و رهایی در نجات و باالخره. باشد برخوردار می
 شان گناهان را برای پسرش قربانی که کسانی تمام به نسبت که شویم روبرو می

  .شود می پذیرند، اعمال می
 

  پدری خدا
  پدر ما  » پدر من«  پدر
  دنیا

   از طریق خلقت
  عیسی

    خویشاوندی از طریق
  ۀ ایماندارانهم

   از طریق فدیه
  از حال تا ابداالباد  از ازل تا به ابد  در یک زمان و مکان زمینی

  

 .دهید شود، آنها را شرح می شناخته خالق عنوان به دو طریق خدا به -  ۶
 

  :کنید زیر را بیان جمالت مفهوم -  ۷

a(پدر دنیا است نشآفری  خدا از طریق ، . 

b(است ایمانداران ، پدر تمامی رهایی  خدا از طریق . 

c(پدر او است با عیسی  خدا در ارتباط . 

  

  مشکل درک

 ۳۵ از گذشت پس: باشید را در مورد عصر حاضر شنیده جالب داستان شاید این
 آرام در اقیانوس ای جزیرههای   جنگلدر ، دو سرباز ژاپنی دوم جهانی از جنگ سال

 شنیدند که بودند و وقتی کرده ، خود را در آنجا پنهان مدت این آنها تمام. پیدا شدند
خود  وارد شهرهای که هنگامی آنها همچنین. شدند بسیار متعجب یافته پایان جنگ

 داشتند زیرا دنیای آنها حق. بودند شده ، متحیر و متعجب تغییرات همه شدند از این
 دهد، هراسان می رخ که از آنچه از مردم بعضی.  یر استتغی در حال سرعت ما به
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روبرو  خودمان اطراف ما باید با واقعیت ولی. کنند نمی را درک آن ای هستند و عده
 . شویم

 است مهم خیلی پس کنیم را درک و آن دنیا باشیم خواهد ما در این خداوند می
تغییر  دنیا در حال.  باشیم آگاهگذارد  ما تأثیر می بر دنیای که پرقدرتی از نیروهای که

 ، برخی آلودی گناه دنیای چنین یک. وجود دارد ، هنوز هم گناه نیروی ولی است
با آنها روبرو  دیگری نسل شاید هیچ آورد که وجود می به خدمت را برایها  فرصت
 . است نبوده

 

 ؟ است کرده دنیا انتخاب این به خدمت را برای کسی خدا چه -  ۸
 

  رنشینیشه محیط

شهرها  جذب زیادی عده. شود می روز افزوده روز به جهان بر تعداد مردم
 شرایط دنبال کنند و به خود را رها می کوچک ، روستاها و شهرهای مردم. شوند می

 .شوند می بزرگ شهرهای بهتر روانه

 

 .بنویسید گذشته سال ده شهر خود را در طی تغییرات -  ۹

 

 زندگی بزرگ نفر در شهرهای دنیا سه ار نفر از مردماز هر چه شود که می گفته
در  بزرگ شهرهای تغییر و رشد هستند ولی نیز در حال کوچک شهرهای. کنند می

تأثیر  شهرها تحت در این مردم. اند روبرو شده زیادی با مشکالت تغییرات این نتیجه
شود، بر  می افزوده بر تعداد مردم همانطور که .هستند فراوانی اجتماعی تغییرات
.  و اقتصادی ، اجتماعی فیزیکی احتیاجات یعنی. شود می آنها نیز اضافه احتیاجات

 بار آورده را به اجتماعی و مشکالت شده توازن عدم باعث جمعیت درصد افزایش
 از فشاری هایی ، نمونهها خیاباندر  ، وجود گدایان کاری ها، بی فقر، نوانخانه.  است

 .اند شده باعث تتغییرا این هستند که



  درس اول۲۰

 مردم. هستند خدمت برای مناسبیهای   مکانبزرگ شهرهای حال در عین ولی
 .باشند می انجیل پیغام شدن کاشته  برای مناسب ، خاکی آن محتاج

 

 .کرد می ً                  اکثرا در کجا خدمت  را بخوانید و بگویید عیسی۳۵ :۹ متی -  ۱۰
 

 .کنید صیفرا تو  را بخوانید و شهرنشینان۱۸ :۴لوقا  -  ۱۱

 

. کنند نیز تغییر میها   ارزش، شدید روبرو است با تغییرات که ای جامعه در چنین
 خانه یک به مکان در نقل مؤثری جدید عامل و همسایگان جدید، شرایط ً        مثال جای

 شخص. شوند می پذیرفته زندگی برای جدیدی و الگوهای َ      اشکال. جدید هستند
 ها را در شهرهای موقعیت این تمام. پیدا کند یجدید و کلیساهای تواند دوستان می

  . بیابیم توانیم می بزرگ
 
 
 
 

  
  

  
  
  

.  است ً                         بگذارند و معموال نیز چنین شخص بر روی توانند تأثیر عمیقی می تغییرات
 مشکالت به بلکه شویم روبرو می جدیدیهای   ارزشتنها با نه بزرگ در شهرهای
تواند  می و دوستان خانواده از طرف رد شدنط احساس.  کنیم نیز برخورد می جدیدی
 وقت هیچ کنند که می را تجربه جدیدیهای   آزادیآنان. شود تنهایی احساس منجر به
پسر  مانند ماجرای درست.  یافت آنها دست به توان نمی کوچک اجتماع در یک
 لیو. بیابد جدیدی رود تا آزادی می شهر دوری به ، که۱۵ لوقا باب در انجیل گمشده
 .، دور بمانند است و درست صحیح که از آنچه مردم شود که می باعث استقالل این
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  ؟ در چیست آیات این ، را بخوانید، تشابه۱۳ :۴ ، و یعقوب۱۶ـ۱۱  :۱۵لوقا  -  ۱۲
  

. پیدا کنید جمله این کردن کامل برای مناسب زیر دو پاسخ جمالت از میان -  ۱۳
  .........آورند چونکه وجود می به خدمت ا برایر مناسبی های فرصت بزرگ شهرهای

a(اند را نشنیده انجیل پیغام هستند که  مملو از مردمی. 

b(و شاد هستند راحت بزرگ در شهرهای  مردم. 

c(ناچیز است تغییرات بزرگ  در شهرهای . 

d(آورند خود می همراه را به و ناامنی ترس بزرگ  شهرهای. 

 

بر  که خود و تأثیری با وسعت بزرگ ، شهرهای کنیم یم ما زندگی که ای در دوره
 توان نمی که گفت عیسی. هستند خاصی اهمیت گذارند دارای ما می مدرن اجتماع
در  خدمت باید به مسیحیان). ۱۴ :۵ متی(کرد  ، پنهان بنا شده بر کوهی را که شهری

  : مثال برای. بنمایند خاصی توجه بزرگ شهرهای

 ).۳۵ :۹ متی(کرد  خدمت بزرگ در شهرهای ـ عیسی۱

 ).۲۰ :۱۱ متی(کرد  نگاه مرکز گناه عنوان به بزرگ شهرهای به ـ عیسی۲

 متی(دارند  بیشتری پذیرش ۀروحی بزرگ شهرهای مردم کرد که اشاره ـ عیسی۳
۱۰: ۱۱.( 

 

 بر عصر ما حاکم روح

و  جمعیت  کثرتخاطر به نه هستند و این خدمت برای خاصیهای   مکانشهرها
بر عصر ما  حاکم روح کننده منعکس چون دهد، بلکه می رخ که است زیادی غییراتت

 خیلی همیشه وجود دارند که در عصر حاضر، افکار و عقاید خاصی. باشند می
را  انسان خودخواهی قدیمی گناه توانیم ها می افکار و ایده این در بین. اند بوده متداول
  . ببینیم

خود و  به عالقه) ۲و  روحانی از شادی بیش مادی ایچیزه به عالقه) ۱: در شهرها
 .شوند می دیده خالق عنوان بهخدا  خاص از خدا و جایگاه ، بیش انسان زندگی



  درس اول۲۲

را  رفتار الهی و یک انسان به ، دو رفتار مربوط مطلب این شدن روشن برای
  .کرد میخواه بررسی

  

  ) ۸ :۳ خروج( » کنعان جنبش«ـ ۱
.  است» شیر و شهد« سرزمین دنبال به آید که نظر می بهحاضر  بر زمان حاکم روح
 بهتر جریان زندگی یک ناپذیر برای خستگی تالشی. هستند مند پیشرفت عالقه همه
 فالن امروز یا فردا به«که  است دنیا این پیام.  بیشتر است رفاه دنبال به انسان. دارد

کرد و  خواهیم تجارتبرد و  خواهیمسر   بهسال و در آنجا یک رفت شهر خواهیم
 ).۱۳ :۴ یعقوب(» برد خواهیم نفع

 

 . را بخوانید۱۳ :۴  و یعقوب۱۷ :۸ تثنیه -  ۱۴

a(دارند؟ چیز مشترکی چه آیات  این 

b(طرز تفکر وجود دارد؟ در این اشتباهی  چه 

c(؟ تفکر چیست  طرز صحیح. را بخوانید۳۳ :۶  متی 
 

  )۹ـ۱ :۱۱ پیدایش( » بابل برج جنبش«ـ ۲
دو  این. بگیرد خواهد اوج می کند بلکه خواهد پیشرفت تنها می امروز ما نه ایدنی
 اوج.  بیشتر است اموال داشتن معنی به کردن هستند، پیشرفت متفاوت با هم معنی
 خواهد به می انسان.  باالتر است و مقامی موقعیت آوردن دست به معنی به گرفتن
 که است این دنبال او به.  برتر گرددو باشد، حاکم دیگران تسلط تحت اینکه جای
 خواست می بود که مطلب همین انسان سقوط اولیه علت. خود باشد و آقای رئیس
خود  برای نامی که است این دنبال به او هنوز هم). ۵ :۳ پیدایش(خود باشد  خدای
ر خود دو تنها خدا را از زندگی او نه. فرار کند الهی و تنبیه و پا کند و از غضب دست
 .خدا بگذارد جای خواهد خود را به می کند، بلکه می
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  )۷ـ۴ :۲لوقا ( » لحم بیت جنبش«ـ ۳
 از ً            نسال بعد نسل انسان. سازند دنیا را خشنود نمی بابل و برج کنعان جنبش

هنوز  ولی.  است بوده در تالش و برتری منظور پیشرفت به مختلفهای  طریق
،  لحم بیت جنبش . است و غمگین گمشدهو  کرده خود را حفظ ۀکرد سقوط وضعیت
 قادر نبود خود را نجات را که او آمد تا انسانی.  است عیسی مسیح خدا از طریق آمدن

. او بشود نیازهای ظاهر کرد تا شریک انسان شکل پسر خدا خود را به. دهد، برهاند
وسیلۀ   بهتواند می انسان. گیرد می صورت که است الهی و محبت فیض کار توسط این

  .آورددست   بهرا بهتر و ابدیت خدا برسد و زندگی به عیسی مسیح
 
 
 
 

  

 رابطه شوند که را شاد سازند و باعث توانند شخص نمی و ثروت شهرت
،  خدا مقدر ساخته را که نجاتی تواند راه نمی انسان. باشد با خدا داشته صحیحی
 طریق. شود او می نصیب تنجا این الهی مکاشفه توسط سازد، بلکه و یا فراهم کشف
 از کالم و شنیدن است از شنیدن ایمان«شود  او موعظه خدا برای باید از کالم نجات
خدا  شباهت به او که.  است و گمشده رفته از دست انسان ).۱۷ـ۸ :۱۰ رومیان(» خدا
 شده دنیا باعث وضعیت. او دارد به تار و مبهم حاضر شباهتی بود، در حال شده خلق
 زمان که است القدس و روح. بیشتر شود انجیل پیغام به نسبت مردم شواکن که

تأثیرپذیر  انجیل پیغام را در مقابل دهد و مردم می ترتیب واکنش این را برای مناسب
 .سازد می
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عصر  این در مردم که و الگوهایی با تغییرات را در رابطه صحیح جمالت -  ۱۵
 .کنید شود، مشخص می دیده

a(کند روز تغییر می به  دنیا روز. 

b(آن به رسیدن جهت انجیل و پیام ، تالش دنیا بسیار گناهکار است  از آنجا که  
  . نیست زیاد قوی

c(در رنج کوچک از شهرهای بیش اجتماعی تغییرات از این بزرگ  شهرهای  
 .هستند

d(جو هستند و برتری طلب زیاده  مردم.  

e( با خدا است صحیح رتباطو ا واقعی شادی تنها راه عیسی مسیح .  

f(شود،  با آنها روبرو می بزرگ شهرهای به مکان نقل هنگام شخص که  تغییراتی
  .دهند  میقخدا سو سوی او را به

  

  مشکل حل

 بین اختالف وارد صحنه که ثالثی شخص. یابد دنیا نجات بود که خدا این اراده
شد  فرستاده گناه حل راه عنوان به بود که عیسی شد، پسر خدا یعنی خدا و انسان

 اگر گناهی. بود ضروری در جهان  وجود گناهخاطر به عیسی خدمت). ۱۶ :۳یوحنا (
دنیا بیاید، بر  به انسان عنوان به عیسی نبود که این به ، نیازی وجود نداشت در جهان
 .شود بود، بازگردانده داده از دست که جایگاهی به بمیرد و انسان صلیب روی

را با خدا  و مشارکتش ؟ آزادی است داده و از دست کرده را گم زیچی چه انسان
پسر  یک بین تجدید روابط  داستان۱۵ در لوقا باب. خدا و پدر بودن از خالق و آگاهی

را  خدا و انسان بین خواهد کرد تا شما روابط ماجرا کمک این. بخوانید را با پدرش
 .کنید درک
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 . استمقدس  کتاب شدهگم اشیای ، فصل۱۵ لوقا باب -  ۱۶

a(هستند؟ها   کدامشوند، و بعد پیدا می شده گم که چیزی  سه 

b( را دارند؟ ارزش از آنها بیشترین کدام یک 

c(؟ است قدر مهم چرا این مورد خاص  آن 
d(کنید را توصیف  جشن. 

e(گردد و یا پیدا  خدا برمی سوی به که با گناهکاری توان می را چگونه مطلب  این
 .کرد ود، مقایسهش می

  

 زندگی کار را از طریق کرد؟ او این اصالح را با خودش انسان رابطه خدا چگونه
 خدا از طریق. مرد صلیب دنیا آمد و بر روی این به عیسی. داد انجام مسیح و اعمال

  .سازد می چهار چیز را ممکن عمل این
 

خود،  غیگری یاخاطر به انسان. دو نفر بین رابطه اصالح  یعنی:مصالحه ـ۱
. کند را اصالح خدا و انسان موجود بین آمد تا اختالفات مسیح. بود خدا شده دشمن
  .آورد می هم سوی را به خدا و انسان که او است محبت قدرت

  

از  الهی قانون  شکستنخاطر به انسان به خدا نسبت خشم علت :ـ قربانی۲
و از  او باشیم قوانین ا مطیعو انتظار دارد ت است عادلی او خدای.  است انسان جانب
او از آنها  جای آمد تا به نبود، مسیح قوانین از این اطاعت قادر به انسان آنجا که
 خود بر روی با قربانی توانست مسیح. کرد خدا فروکش ، خشم در نتیجه. کند اطاعت
 قیمتی پرداخت تنها طالب خدا نه که کنیم نباید فراموش. را بپردازد آن قیمت صلیب

 .کرد بها پرداخت این عنوان بهرا  پسر خودش بود، بلکه

  

آزاد  کرد تا گناهکار را از بند گناه را پرداخت و جریمه قیمت عیسی :ـ رهایی۳
 به که است ای برده انسان.  یافت و نجات و آزادی ، گناهکار رهایی در نتیجه. کند
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قدر  آن آزاد شده ندهب این. تا آزاد باشد شده خود خریداری قدیمی از آقای قیمتی
خود را  بیند که ، می او بخشیده را به آزادی که مهربانی شخص این خود را مدیون

 در این که است مسیحی شخص یک ، داستان این. کند می او تقدیم به خدمت برای
 ۲۴ـ۲۳ :۳ ؛ رومیان۱۳ :۳ ؛ غالطیان۴۵ :۱۰ مرقس: شود می یافتمقدس  کتاب آیات از

 .۱۷ :۱ و افسسیان

 

  شما چه برای آیات این  را بخوانید و بنویسید که۱۹ـ۱۸ :۱ پطرس اول -  ۱۷
  .دارند مفهومی

  

 راه حل خدا
  مصالحه برای یاغیگری

  قربانی    برای گناه
 رهایی   برای بندگی

  

خدا  ، تنها توسط برشمردیم را که نجات های جنبه  تمامی:دادن ـ شرکت۴
 او وارد عمل نجات و برای انسان نیابت نمود و پسر به دهپدر ارا. شوند پذیر می امکان
و  جسته دوری از گناه) ۱او باید . دارد نقشی مشکل حل نیز در جهت اما انسان. شد
  .دنیا برود سوی ، به انجیل خوش با پیغام) ۲خدا برگردد و  سوی به

 و ایمان توبه.  با خدا است شده اصالح رابطه سوی به انسان قدم اولین ، بازگشت
و   گناهخاطر به غم و احساس از گناه برگشت ، توبه. هستند بازگشت اساسی دو جنبه
 او به که دهد، هنگامی می را نشان بازگشت مثبت ، جنبه ایمان.  است صلیب به نگاه
دارد  او را دوست کند که می نگاه پدری عنوان بهخدا  به انسان. گردد خدا برمی سوی

 .سپارد خدا می خود را به و سرنوشت زندگی تمامو او  او است و مراقب

 بود از نابودی شده ابدی تنبیه به محکوم که شخصی:  است او چنین تصویر فعلی
 اند احساس محکوم که دیگرانی به ، نسبت یافته رهایی که و حال است یافته رهایی



 ۲۷گیر  یک مشکل جهانی و همه

ها آن رهایی ، برای بنابراین. بود محکوم روزی هم خودش کند چون می مسئولیت
  .شتابد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند  شده از دنیا خوانده که شده تشکیل کلیسا از اشخاصی.  تصویر کلیسا است این
 .دنیا برسانند را به نجات دهند و پیغام را تشکیل خاصی تا قوم

 که باید باور کنیم. کنند دنیا اعالم او را به نجات تا پیغام داده کلیسا فرمان خدا به
اگر .  است تنها امید بشریت و مسیح است و گمشده رفته  دستاز مسیح دنیا بدون
 امر ممکن این که است کلیسا و ایمانداران بداند، از طریق مسیح دنیا درباره قرار است

 مسیح بازگشت در زمان دهند و هر یک اند تا شهادت شده خوانده ایمانداران. شود می
 .اند، پاسخگو هستند داده انجام که آنچه برای

  

 .دهید را توضیح مصالحه ضرورت. دهد می را نشان نجات دلیل ، مصالحه -  ۱۸
 

 .دهید را توضیح آن. دهد می را نشان نجات چگونگی ، مسیح قربانی -  ۱۹
 

 .هستندها   کدامنتایج این. دهد می را نشان ایمان ۀنتیج ، رهایی -  ۲۰
  

دو  آن. دهد می انخدا نش بخش نجات ۀرا در نقش حضور انسان ، مشارکت -  ۲۱
 . کنید را بیان طریق
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  خودآزمایی

 

  کوتاه پاسخ

 

 ؟ تأثیر گذاشت جهان بر تمامی و حوا چگونه آدم  گناه-  ۱
 

 دهند، عالمت می بر عصر حاضر را توضیح حاکم روح که هایی  در برابر واژه-  ۲
  :بگذارید

   بندگی.....                 تغییر.....    

   نااطاعتی.....                مشکالت.....    

  خودخواهانههای   ارزش.....                  صلح.....    

   شادی.....                  امنیت.....    

   استقالل.....                یاغیگری.....    

   گناه.....                  قربانی.....    

   ترس.....                  تنهایی.....    
 

 » یافته نجات شخص« روح ۀکنند توصیف را که ای کلمه باال سه  از فهرست-  ۳
 ببرید؟ هستند، نام

 

 خدا به نجات ۀنقش و رساندن خدمت برای خوبی چرا محل بزرگ  شهرهای-  ۴
 هستند؟ مردم 

 

 دهید؟ گذارد، شرح اثر می گناه بر مشکل خدا چگونه نجات  نقشه-  ۵
 

 را انتخاب کسانی ، چه و مرده گمشده دنیای به نجات پیغام رساندن  خدا برای-  ۶
 ؟ است کرده
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

را  بعدی سؤال تا شما نتوانید پاسخ نشده داده منظم صورت به متن سؤاالت پاسخ
 از موعد مقرر به کنید قبل کنید و سعی مورد نظر نگاه سؤال شماره به. ببینید از قبل
 .نکنید نگاه بعدی سؤاالت

 .شهرها هستند ممرد در بین و مظلومین ، کوران  فقرا، زندانیان-  ۱۱
 

 . خود آفریدخاطر بهکرد و مرا  خدا مرا خلق:  است این پیشنهادی  پاسخ-  ۱
 

  از اعمالی صحبت آیه کند و در لوقا این می آزادی از روح صحبت  یعقوب-  ۱۲
 .داد انجام آزادی یافتن پسر برای کند که می

 

۲  - a( ۲ـ یاغیگری  

b( ۳ـ نااطاعتی  

c( ۱ـ بندگی  
 

۱۳  - a(اند را نشنیده انجیل پیغام هستند که  مملو از مردمی. 

   d(آورند خود می همراه را به و ناامنی ترس بزرگ  شهرهای. 
  

  مردم آنها، تمام  گناهخاطر به. شد وارد جهان کردند، گناه و حوا گناه آدم  وقتی-  ۳
 .دنیا آمدند به در گناه

 

۱۴  - a(که هم و هر وقت است طلب بشر زیاده گویند که می از این  هر دو، سخن 
 .گذارد خود می حساب را به کند و آن خود فخر می رسد به خود می ۀخواست به

  b(اند کرده  آنها خدا را ترک. 

  c(ما را  ، او نیازهای خود قرار دهیم زندگی خدا را در اولویت  اگر ملکوت
 .خواهد کرد تأمین

 

 .داند چیز را می کرد و همه را خلقچیز  او همه.   تنها او خدا است-  ۴
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۱۵  - a(صحیح   

   b(اشتباه   

   c(صحیح   

   d(صحیح   

   e(صحیح   

   f(اشتباه   
 

 .شناسند دهد، می می نجات که کسی عنوان بهاو را  -  ۵
 

۱۶  - a(پسر ، یک سکه گوسفند، یک  یک 

   b(پسر  

   c(شد خود برگردانده اول حالت پدر و پسر به بین  زیرا مشارکت. 

   d(برپا شد و پایکوبی فرزند خود داد، شادی و غذا به  پدر لباس. 

   e(نماید می رخ نیز شادی او در آسمان بازگشت هنگام  به. 
 

  یا قوانین نظام او خالق. باشد می است در آن و هر آنچه مادی دنیای  او خالق-  ۶
 . است اخالقی

 

  جان نبود بلکه کرد، پول خدا پرداخت که ، بهایی از گناه من آزادی  برای-   ۱۷
 .بود فرزندش گرانبهای

 

۷   - a(کرد او ما را خلق زیرا که او هستیم  ما فرزندان. 

b(شد ما فدیه  گناهخاطر به زیرا عیسی او هستیم یافته نجات  ما فرزندان. 

c(ناهدنیا آمد تا ما را از گ به انسان یک صورت به که پسر او است  عیسی 
 .دهد نجات

 

 .بود داده خود را با خدا از دست مشارکت  انسان-  ۱۸
 

 او، کلیسا یافته نجات  قوم-  ۸
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  خشم کرد و مسیح خدا را رفع عدالتخواهی ، حس صلیب روی مسیح  مرگ-   ۱۹
 . خدا را بر خود گرفت

 

  و روحانی ، اخالقی ، اجتماعی فیزیکی تغییرات شامل است ممکن  فهرست-  ۹
 .اشدب
 

 . نیست گناه و دیگر بنده آزاد است گناه از قانون  انسان-  ۲۰
 

 .در شهرها بود مسیح خدمت  بیشترین-  ۱۰
 

 آن. کند می بیند، توبه می مسیح از طریق نجات نیاز خود را به انسان  وقتی-  ۲۱
 .نماید هستند، اعالم می گمشده که دیگری و زنان مردان را به نجات پیغام وقت

 



 



 

   دوم رسد

  جهانی ۀنقش یک

 

. دید را تدارک انگلستان به تهاجم اسپانیا، نقشه ، پادشاه دوم  فیلیپ۱۵۸۸ در سال
 ۱۳۰ شامل خود را که سنگین بود، ناوگان کرده ریزی طرح دقت خود را به نقشه او که
 کامل خود اطمینان فرستاد و از پیروزی جنگ شد، به می هزار ملوان و هشت کشتی
 . داشت

 دریایی قرار بود از نیروی که نظامی پیاده نیروی.  نرفت پیش نقشه طبق اما برنامه
 بریتانیا با نیروهای نیروی. حاضر شود معین در مکان موقع به کند، نتوانست پشتیبانی
 نیروهای نشینی عقب مانع که گرفت وزیدن باد شدیدی. اسپانیا نبرد کردند دریایی

 پادشاه های نقشه. افتادند دشمن نیروهای دست به نیاییاسپا های اسپانیا شد و کشتی
 .خورد شکست شد و در جنگ بر آب نقش

 رهایی نقشه. کرد خواهیم تشریح جهان نجات خدا را برای ، ما نقشه درس در این
 شرکت گناه علیه در جنگ القدس پدر، پسر و روح دهد که می را نشان موضوع این
 تعیین از پیش برنامه ً                 خدا دقیقا براساس چطور نقشه یمببین که است بسیار مهیج. دارند
 نخورده خدا شکست نقشه. با خدا وارد کند مشارکت را به رود تا انسان جلو می شده
 . است
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  مطالب رئوس

  رهایی نقشه

  رهایی عمل

  بخش رهایی مأموریت یک

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀاز مطالع پس

 .دهید را شرح آن و ضرورت اتنج نقشه ●

 و تشریح کرده درک نجات و کلیسا را در طرح القدس ، روح خدا، مسیح نقش ●
 .کنید

 

  یادگیریهای  فعالیت

 را که آیاتی ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه رهنمودهای به ـ با توجه۱
 ، پاسخ شده طرحم که ؤاالتیس و به کرده مطالعهمقدس  کتاب از است آمده در درس

 .کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ دهید و سپس

،  درس مطالب دهید تا براساس را پاسخ خودآزمایی درس ـ در پایان۲
 .باشید کرده خود را ارزیابی های آموخته

 . بنویسید تان توانید در دفتر یادداشت خود را میهای  پاسخ ـ۳

  



 ۳۵یک نقشه جهانی 

  درس متن

  رهایی نقشه

 

 (Redemption) رهایی نیمع

دو  این معنی اختالف فهمیدن. هستند هم به شبیه خیلی رهایی و نجات کلمات
 هستند ولی بسیار حائز اهمیت ایمانداران ، برای هر دو کلمه.  نیست ای کار ساده کلمه

 .وجود دارد دو کلمه این بین هایی اختالف

را در  کلی مفهوم و یک است رهایی ۀتر از کلم ، متداول)salvation( نجات کلمه
 مسیحیان ۀاز نظر هم.  است خطر احتمالی از یک نجات مفهوم به کلمه این. بر دارد
قرار  ابدی و مرگ ، در خطر تنبیه ه گناخاطر به انسان که است معنی این به کلمه این

 ).۲۳ :۳ رومیان(دارد 

. شود می باطاستن از آن خاصی معنای ولی است نجات معنی نیز به رهایی کلمه
را  نجات این کند که می و وسایلی از طریق صحبت یا بازخرید در واقع رهایی
. دارد نجات این برای فدیه و پرداخت قیمت به  اشارههمین طور. کنند می تضمین

 دالیلی به ولی شما است به متعلق که است چیزی و برگرداندن ، خریدن منظور از آن
باشد،  رهایی به تواند اشاره  میهمین طور). ۵۴ـ۴۷و  ۲۷ـ۲۵ :۲۵ الویان(بود  گمشده

 یافت رهایی و از بابل) ۱۳ :۱۵ و ۶ :۶ خروج(از مصر  اسرائیل بنی قوم که مانند زمانی
 ).۳۴ـ۳۳ :۵۰ و ۱۱ :۳۱ارمیا (

 

و  نجات را که و وسایلی  طریق۴۵ :۱۰  و مرقس۱۹ـ۱۸ :۱ پطرس در اول -  ۱
  مفهومی شما چه برای آیات دهید این توضیح.  یابیم می،  پذیر نموده ما را امکان رهایی
 .دارند

 

 این که خدایی از شناخت انسان. افتاد خدا در گناه از فرمان با نااطاعتی انسان
خود را با خدا  و مصاحبت مشارکت بود، قاصر آمد و در نتیجه نهاده را بنیان قوانین



  درس دوم۳۶

 این به او را دوباره که بوده خدا این ابدی و هدف اراده بنابراین. داد از دست
 فرزندش قربانی را از طریق انسان این که است او این مشیت. برگرداند مشارکت

 .بازخرید کند

  

 .را بنویسید و رهایی  نجاتقفر -  ۲

 

 .کند می را بیان بازخرید انسان زیر ضرورت از دالیل کدام یک -  ۳

a(شد او با خدا می رکتمشا مانع شد که خلق آلودی گناه در حالت  انسان. 

b(خود را با خدا  ، مشارکت  گناهخاطر بهاز خدا گناهکار شد و  با نااطاعتی  انسان
 .داد از دست

 

) ۱بازخرید خدا  نقشه ، باید بداند که است گناه بند اسارت در که گناهکاری
ارد تا دیگر، او نیاز د بیان به.  است شده ریزی طرح انسان برای) ۲و  داشته منشاء الهی

  .کرد خواهیم ها توجه جنبه هر دو این ما به. کند را درک الهی نقشه و هدف منبع
 

  منشاء الهی

 رهایی. سازد خدا را آشکار می و طبیعت ذات عمق رهایی . کار خدا است رهایی
 نفع به که است ابدی او خدای. باشد او می که است چیزی  آنخاطر بهخدا و  از سوی
خود  خلقت خود، برای خالص با محبت که است  او پدر آسمانی.کند می عمل انسان
 . است پا خواسته به

 ای محرکه نیروی آن محبت. باشد او می از ذات بخشی محبت.  است خدا محبت
 وظیفه انجام حس او ما را از روی. شود می دیده رهایی عمل سوی آن که است
 که نیست تعجب ، جای بنابراین. دارد ما را دوست  اینکهخاطر به دهد بلکه نمی رهایی

پدر  یک. کند ما پرداخت فدیه را جهت پسرش یعنی گزافی حاضر شد قیمت
را  آن لیاقت انسان که با محبتی گیرد که می پر از مهر تصمیم سخاوتمند، با قلبی



 ۳۷یک نقشه جهانی 

 ما که ، و پدر آسمانی است نجات او خدای که درستی به. کند او عمل نفع ، به نداشت
 ).۱۶ :۶۳اشعیا (داد  ما را نجات

از  اول آیه. آید می و خالق فعال خدای از جانب نجات . خدا است از جانب رهایی
و ها   آسماندر ابتدا خدا «،دهد می نشان فعال ، خدا را خدایی مقدس کتاب کتاب اولین
خدا  ، عمل رهایی.  از خدا است رهایی ابتدا و انتهای). ۱ :۱ پیدایش(» را آفرید زمین
. باشد مند نیز می و عالقه زنده خدای بلکه و نیکو است مهربان تنها خدای  او نه است

 مهیا کرد و به انسان را برای رهایی  و نقشهارادۀ خدا چنین بود که انسان را فدیه دهد
 .رساند عمل مرحله

 وارد کار شد و جهت انسان دشمن داد؟ او بر علیه کار را انجام این خدا چگونه
 .اندیشید تدبیری از بند گناه انبازخرید انس

 

 نقشه بردن کنید تا عملکرد خدا را در پیش زیر را بخوانید و آنها را کامل آیات -  ۴
 .باشید داده نشان رهایی

a(ۀ او وعد۱۵ :۳  در پیدایش ... 

b( او ۲۹ :۱ در یوحنا ... 

c( او ۱۷ :۳ در یوحنا ... 

d(او۲۸ـ۲۲ :۱۵ قرنتیان  در اول ...  
 

  انسان رایب طرحی

دارد  خالصی به احتیاج زیرا انسان . است شده دیده تدارک انسان برای رهایی
او .  است داده از دست خود را با خالقش و مشارکت کرده گناه خود را تسلیم چونکه
 ضرورت اصلی بد او دلیل وضعیت. کند خواهد خدا را اطاعت نمی یاغی یک در مقام
 نیست معنی این به گفته این البته.  است دا دور افتادهاو از خ.  خدا است رهایی نقشه
 این به بلکه!  فکر هولناکی چه. حضور خدا را ندارد به دخول گناهکار اجازه یک که

آمیز خدا را  فیض اعمال که گناهکاری برای و معین مشخص تنبیه یک که است معنی



  درس دوم۳۸

»  است موت مزد گناه«ارد را در برد ابدی ، محکومیت تنبیه این. کند، وجود دارد رد می
 ).۲۳ :۶ رومیان(

 ، تجسم انسان در مرکز رهایی .گیرد می صورت پسر انسان توسط رهایی عمل
 ها انسان شد و بین فرزند خدا انسان که است این منظور ما از تجسم. قرار دارد مسیح
 جامه بشریت از تاریخ خاصی در زمان که است ِ         سر بزرگی موضوع این. کرد زندگی

 نهاد تا جریمه ما پای خاکی کره به انسان یک صورت به عیسی مسیح. پوشید ملع
 خدا و محکومیت شد تا خشم ها انسان جانشین او در واقع. را بپردازد بشریت گناهان
، در  نشناخت گناه زیرا او را که«. را برهاند شد تا انسان انسان مسیح. کند را رفع مرگ
  ).۲۱ :۵ قرنتیان دوم(»  خدا شویم عدالت تا ما در وی ساخت ما گناه راه

و  ذات او هم که استوار است حقیقت ، بر این انسان در جانشینی کار مسیح ارزش
 و جوهری ذات همان او دارای. بود نیز همان خدا بود، عیسی هر چه. با خدا برابر بود

 او بود که هم.  است بوده او از ازل. نزد خدا و با خدا بود عیسی. خدا بود بود که
 که وجود الهی این). ۳و۲ :۱یوحنا (پدر آفرید  خدای ۀاراد را طبق هستی جهان
 شده نامیده» پسر خدا«و »  تثلیث دوم شخص«با خدا،  اش ذاتی ارتباط  کیفیتخاطر به

 ۀو در نتیج است و انسانی الهی طبیعت او دارای. شد ، انسان از زمان ، در مقطعی است
 و انسانیت الوهیت اتحاد بین در نتیجه بلکه. دنیا نیامد به زن مرد و یک یک ازدواج

 قخال عمل توسط بود که مریم در تولد او مادرش انسانی عامل. متولد شد
 ).۳۵ـ۳۴ :۱لوقا (شد  حامله القدس روح

و  گناه کردن در محکوم القدس پدر، پسر و روح دهد که می نشان رهایی بنابراین
 .کنند می بشر عمل نجات

 



 ۳۹یک نقشه جهانی 

 .دهید تطبیق راست آنها در ستون را با معانی چپ سمت ستون کلمات -  ۵

a(رهایی) ۱         .شود می پرداخت بازخرید چیزی جهت که  قیمتی  

b(نجات) ۲   .شما بود به متعلق روزی که بازخرید چیزی توسط دادن  نجات  

c(تجسم) ۳                        .از خطر احتمالی  رهایی  

d(فدیه) ۴                     .  گرفترا انسان  خدا صورت  
  

 هستند؟ زیر صحیح از جمالت کدام یک،  رهایی ۀنقش بر طبق -  ۶

a(از ذات این که است این ، منظورمان خدا است از طرف رهایی گوییم می  وقتی 
 .دهد خواهد ما را نجات می که او است

b(دهد ما را نجات که او است وظیفه ، پس کرده خدا ما را خلق  از آنجا که. 

c(دهد می او نشان خود به رهایی خدا در نقشه که است سزاوار محبتی  انسان. 

d(را   او بهایی که است این داد، منظورمان را رهایی خدا انسان گوییم ما می  وقتی
 .با خدا برگرداند خودمان اولیه مشارکت به تا ما را دوباره پرداخت

e(خدا جهت مهیاکننده ما از عمل،  خدا است از طرف رهایی گوییم می  وقتی  
 . کنیم می صحبت رهایی

 

از  زیر هدف از جمالت کدام یک،  که در باال خواندید یمطلب به با توجه -  ۷
 ؟کند را بیان می رهایی
a(آلود است گناه از حالت انسان ، نجات از رهایی یا هدف  طرح . 

b(هایی رشود، باید نزدیکحضور خدا  بتواند به از اینکه گناهکار قبل انسان  یک 

 .یابد

c(نبود الوهیت دارای عیسی که است معنی این به  تجسم. 

d(ها انسان آمد و در بین خاکی کره این به انسان یک عنوان به عیسی  اگرچه 
 .خدا بود پسر الهی حال در همان کرد، ولی زندگی

e(تا جریمهشود  انسان بتواند جانشین بود که شد این انسان عیسی اینکه  علت  
 .او را بپردازد گناه



  درس دوم۴۰

f(نداشتند فعالیتی رهایی در نقشه القدس روح پدر و خدای  خدای. 
 

 را  جدایی این دو نتیجه.  او از خدا است جدایی دلیل آلود انسان گناه وضعیت -  ۸
 ببرید؟ نام

 

  رهایی عمل

یا  عالی ای فلسفه بشر از طریق نجات.  خدا است بخش رهایی مرکز نقشه مسیح
 . است عیسی مسیح شخص از طریق بلکه. شود نمی حاصل زندگی خاص روش
با او  دائم خدا، مشارکت برای کار انسان ترین و بزرگ انسان خدا برای نهایی هدف
داد،  از دست گناه با ارتکاب انسان که چیزی ترین بزرگ). ۱۱ـ۱۰ :۴ مکاشفه( است

از  مهیا کرد که با انسان مشارکت ادهاع را جهت خدا طریقی ولی. با خدا بود مشارکت
 .بود عیسی مسیح فرزندش طریق

 خدا را با انسان ، مشارکت خود بر صلیب مرگ از طریق بود که این مسیح نقش
 خدا رفع عدالتخواهی حس بود که معنی این به مسیح قربانی. برگرداند اولیه حالت به

 مسیح مرگ. برگردد انسان طرف برود تا خدا بتواند به از بین گناه شود و مانع
 فدیه خدا برگردد، چرا که سوی به توانست نیز می انسان معنا بود که این به همچنین
 .بود شده پرداخت

 مرقس(او بود  و خدمات تولد، زندگی اصلی ، هدف صلیب بر روی مسیح مرگ
 را برای امکان این خدا بود که بخش رهایی از نقشه ، قسمتی مسیح مرگ). ۴۵ :۱۰
 مسیح بخش رهایی خاطر، عمل این به. را بفهمد الهی تا محبت ساخت فراهم نسانا

در ) ۳فرد بود و  یک شخصی عمل) ۲بود،  شده طراحی دقت به) ۱ صلیب بر روی
 .رسید کمال به قیام

 

  مشارکت را برای امکان این صلیب بر روی مسیح مرگ دهید چگونه توضیح -  ۹
  . ساخت فراهم مجدد خدا با انسان

 



 ۴۱یک نقشه جهانی 

  شده طراحی عمل یک

 انسان رهایی او برای. را دید انگیز نژاد بشری رقت خود سقوط نگری خدا با آینده
 شده ذبح بره«پسر خدا  بود که او این ۀنقش. کشید ای او با خود نقشه مشارکت و اعاده

  : رهایی او در عمل نقش). ۸ :۱۳ مکاشفه(باشد »  از بنیاد عالم

 ).۱۱، ۶ـ۴ :۱ افسسیان(بود  دهش خدا طراحی ـ توسط۱

 ).۱۵ :۳ پیدایش(بود  را داده آن ـ خدا وعده۲

 ).۵۳اشعیا (بود  کرده نبوت ـ اشعیا در مورد آن۳

 ).۴ـ۱ :۴میکا (بودند  برده پی از آن قسمتی به ـ در عهدعتیق۴

  ).۲۸ :۴، ۲۳ :۲ اعمال(بودند  کرده موعظه در مورد آن ـ رسوالن۵
  

 از نقشه قسمتی همیشه عیسی خواهید برد که خوانید، پی را می آیات این وقتی
 .بود بشر گمشده رهایی

 

  شخصی عمل یک

.  است ، نجات مسیح.  عیسی مسیح یعنی فرد است یک ، متمرکز بر روی نجات
. بخشد خود را داد تا ما را نجات او جان. کرد را تجربه باید مسیح رهایی یافتن برای
 .بود سیح، خود م بخش رهایی قربانی

 زندگی خاص طریق و یا یک مراسم یا انجام ً             صرفا اعتقادی موضوع ، یک نجات
 ۱۲ :۱یوحنا (ما داد  همه را برای خدا عیسی که است معنی این به نجات بلکه.  نیست
 به( دیگر او داوطلبانه شد، اما از طرف پدر فرستاده او توسط). ۱۲ :۵یوحنا  و اول
  :فرمود ساده او با بیانی. مدآ جهان این به) خود انتخاب

را باز  تا آن نهم خود را می جان من دارد که می پدر مرا دوست سبب و از این«
را باز  آن دارم قدرت.  نهم را می خود آن من گیرد بلکه نمی را از من آن کسی.  گیرم
 ).۱۸ـ۱۷ :۱۰یوحنا (»  را از پدر خود یافتم حکم این گیرم



  درس دوم۴۲

 جسم کلمه«: شد مردمان مؤثر باشد، پسر خدا در شباهت رهایی نقشه اینکه برای
خدا،  ، کلمه مسیح). ۱۴ :۱یوحنا (» ... و راستی شد پر از فیض ما ساکن گردید و میان

 عنوان به،  مسیح. کند خدا را عملی تا افکار و اراده خود گرفت به و استخوان پوست
نبود  شده اعالم پیغام کتنها ی»  کلمه«. داد انجام خدا را در عمل هدف شخص یک
  . است خود مسیح بلکه

 
 
 
 

  
  

 داد و به را انجام ً            شخصا قربانی عیسی بود چرا که شخصی عمل ، یک رهایی عمل
 چیزها رهایی تواند ما را از این می مسیح امروز نیز قربانی. شد قربانی انسان جای
   :دهد

 .خدا از فرامین ـ نااطاعتی۱     

 .ما دور گردد شود خدا از زندگی یم باعث که ـ یاغیگری۲     

 . است شده مخدوش که الهی ـ شباهت۳     

 . در ابتدا داشت انسان که و تقدسی گناهی بی ـ فقدان۴     

 

 .بنویسید خود را با مسیح شخصی رابطه چگونگی -  ۱۰

 

  کامل عمل یک

،  یحمس مرگ همراه به.  باشیم داشته مسیح قیام به خاصی ، باید توجه قسمت در این
خود  از مرگ عیسی ندرت به.  است مسیحی ایمان حقایق ترین از مهم او نیز یکی قیام
. بود رسوالن موعظات ، موضوع قیام. بکند ای اشاره قیامش به آنکه بدون گفته سخن

 دیگری ۀاز هر آموز بیش قیام مطلب ، به مسیح مرگ از موضوع در عهدجدید، پس
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 زیرا به«هستند  انسان رهایی با نقشه در ارتباط،  هر دو موضوع.  است شده اشاره
 ).۹ :۱۴ رومیان(» کند سلطنت و مردگان تا بر زندگان گشت مرد و زنده مسیح همین

 

  :دارد زیر اهمیت دالیل به مسیح قیام

 . او خدا است کرد که ، ثابت مسیح ـ قیام۱

 .دارد قدرت او بر مرگ ، آشکار کرد که مسیح ـ قیام۲

 .کرد را ثابت مسیح ادعاهای ، واقعیت حمسی ـ قیام۳

 .را تأیید کردمقدس  کتاب های ، نبوت مسیح ـ قیام۴

 در مورد قیام ادعایی هیچ را که دروغین خاطر مذاهب ، آسایش مسیح ـ قیام۵
 .کرد ندارند، خراب خود از مرگ مؤسس

 

،  قیام.  است، لوقا و یوحنا  ، مرقس متی اناجیل ریگی و نتیجه اوج ۀ، نقط مسیح قیام
 ما شناسانید بر حسب خود را به ّ         سر اراده چونکه«.  است مسیح مأموریت کمال نقطه

 ).۹ :۱ افسسیان(» بود نموده در خود عزم خود که خشنودی

  

 . دهید زیر پاسخ سؤاالت ، به از درس قسمت این دوره جهت -  ۱۱

a(؟ ود، چیستب شده طراحی گمشده انسان رهایی که گفته از این  منظورمان 
b(کنید آنها را بیان .است شخصی عمل ، از دو نظر یک  رهایی. 

c(؟ چیست مسیح از قیام  منظورمان 
d(؟ ، چیست است کامل عمل یک رهایی که گفته از این  منظورمان 
  

 ؟ از آنجا که است شده انجام عمل یک رهایی نقشه نیستید که آیا شما خوشحال
 . نیست ما با خدا دیگر گسستنی رابطه که را داریم د ابدیامی ، این شده تمام کار نجات
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  بخش رهایی مأموریت یک

 

 باد شدید مانند یک

و  او در اراده.  است فعال رهایی نیز در عمل تثلیث سوم ، شخصیت القدس روح
از  ، پیش آفرینش از ابتدای مسأله و این.  است سهیم جهان پدر و پسر در رهایی هدف
 . است وجود داشته زمان پیدایش

 او پی و کارهای ما از اعمال.  است تأکید شده القدس روح ، بر فعالیت در عهدعتیق
 است شده خلق که او از آنچه). ۱۳ :۲۶ ؛ ایوب۷ :۲، ۲ :۱ پیدایش( بریم او می ذات به

 در زندگی القدس از روح که توصیفی همچنین). ۳۰ :۱۰۴مزمور (کند  می نگهداری
، ۳ :۲۸ خروج(دهد  می نشان ، او را بسیار فعال شده انسان و روحانی ی، عقالن اخالقی
 ).۲۸ :۲ ، یوئیل۱ :۵۱مزمور 

 توسط مریم). ۶ :۳یوحنا ( است تازه خلقت عامل القدس در عهدجدید، روح
 متی( در تعمید مسیح). ۱۸ :۱ ، متی۳۵ـ۳۴ :۱لوقا (شد  حامله عیسی به القدس روح
را حاضر و  القدس روح) ۲۱ـ۱۸ :۴ و لوقا ۲۸ :۱۲ تیم(او  و در خدمت) ۱۷ـ۱۳ :۳

داد  قیام را از مردگان خدا، عیسی روح که شده  گفتههمین طور.  بینیم می فعال
 ).۱۱ :۸ رومیان(

بروید و  و دستور هستند که فرمان این ، حاوی بعد از قیام عیسی سخنان آخرین
). ۲۰ـ۱۹ :۲۸ متی(گرد سازید و آنها را شا) ۱۵ :۱۶ مرقس(دهید  را مژده عالم تمام
 فرمان این کرد که نباید فراموش ولی است مسیح شاگردان متوجه فرمان این گرچه
منتظر ماندند تا  شاگردان که خاطر است این به. شود می عملی القدس روحواسطه  به

 .را بیابند بزرگ مأموریت این انجام پر شوند و توانایی القدس از روح

 

 ، متی۱۵ـ۱۴ :۱۶ مرقس(شد  داده کسانی چه به مأموریت بار این اولین برای -  ۱۲
 ؟)۲۰ـ۱۶ :۲۸
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را نیز  افراد دیگری چه بزرگ مأموریت.  را بخوانید۴ـ۱ :۲ و ۸ و ۴ :۱ اعمال -  ۱۳
 گیرد؟ در بر می

 

 تمام آمد، که باد شدید از آسمان وزیدن صدای گوید که می رسوالن اعمال کتاب
 به القدس روح). ۲ :۲ رسوالن اعمال( بودند، پر ساخت جمع ارانایماند را که خانه آن

 دهد یعنی بود، نشان کلیسا آورده برای را که و قوتی باد شدید آمد تا حیات شکل
  .کرد ، خدا را اطاعت فرمان بشود با آن که و قدرتی قوت

 
 
 
 
 

. ردک خدا را مهر و موم و اموال ، دارایی در روز پنطیکاست القدس روح آمدن
آمد تا در  القدس روح. بود شده انجام مسیح قیام توسط و بازخرید انسان رهایی نقشه
او ). ۱۳ :۱ افسسیان(کند  خود را اعالم ، مالکیت یافته نجات اشخاص با خدمت ارتباط

 ).۳۳ :۳یوحنا (دهد  شهادت مسیح های و وعده آمد تا بر حقایق

را  القدس ما نباید روح.  ا دارا استر مهمی خدا نقش رهایی ، در نقشه القدس روح
 این خدا دارد، یعنی از مالکیت در ما نشان القدس وجود روح چرا که کنیم محزون
 رسوالن).۳۰ :۴ افسسیان(خدا ما را آزاد خواهد کرد  خواهد آمد که روزی که تضمین

خدا  بخش رهایی نقشه بر واقعیت دلیلی القدس روح آمدن شدند که متوجه خوبی به
آنها  ، واقعیت القدس روح با آمدن که کنیم می اشاره آیات بعضی در اینجا به.  ستا

 .رسید اثبات به اولیه کلیسای برای

 ).۲۳ :۲ اعمال(خدا در کار بود  کامل ـ اراده۱

 ).۲۵و۱۶ :۲ اعمال(بود  نبوت انجام دهنده ، نشان حوادث ـ حلقه۲

 ).۳۹ :۲ اعمال(بود  بشریت تمام برای ـ رهایی۳
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 ).۳۸ :۲ اعمال( است و ایمان توبه خدا توسط ـ طریق۴

 

یوحنا  اول(کرد  می و خدمت زندگی بود که القدس با حضور روح اولیه کلیسای
  پریخاطر به. بود شان آنها در خدمت محرکه ، نیروی القدس روح). ۱۳ :۴ و ۲۴ :۳

وند نمایند خدا برای قبول مؤثر و قابل آنها توانستند خدمتی بود که القدس روح
 ).۸ :۱ اعمال(

 

 و ۱ :۱۲ قرنتیان اول(داد؟  کلیسا انجام را برای کار دیگری چه القدس روح -  ۱۴
 .)۲۲ :۵ غالطیان

 

خدا را مهر  دارایی در روز پنطیکاست القدس روح که گفته از این منظورمان -  ۱۵
 ؟ کرد چیست

a(پسر خدا است عیسی  تأیید کرد که . 

b(او  دنیا در خدمت همه به انجیل پیغام در گسترش ندارانایما شد که  مدعی
 .هستند

c(ساخت مکشوف انسان خدا در رهایی عامل عنوان بهبار خود را  اولین  برای  . 

 

 نیرومند سپاه یک مثل

دنیا  کلیسا را به بود که القدس روح این. ، کلیسا متولد شد در روز پنطیکاست
. ببرد پیش خدا را به الهی خواهد هدف می دسالق کلیسا، روح از طریق یعنی. آورد
خدا  بخش رهایی عمل های جنبه تمام گونه بدین. بود نور نجات آمدن او گویای آمدن
  ).۳۰ :۴ افسسیان(شدند  کامل

مانند  او درست.  داشت کلی ولی فعال خدمتی القدس ، روح از پنطیکاست قبل
بعد از  ولی. کند را کمک سانجا بود تا ان او همه. جا حاضر بود پدر همه خدای

او در  از اهداف یکی. آمد میدان تر به مشخص با مأموریتی القدس ، روح پنطیکاست
ً         مستقیما  القدس روح خدمت.  است انجیل  بهشنیاز گناهکار به کردن ملزم جهان
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ابتدا . شود خدا می کالم یا خواندن موعظه در شنیدن انسان نجات به مربوط
او  به سپس). ۱۱ـ۷ :۱۶یوحنا (کند  می ملزم گناه به کار را نسبت، گناه القدس روح

 ).۱۰ :۲  و عبرانیان۵ :۳یوحنا (بخشد  می تولد تازه

 اند و معرف یافته خدا رهایی نقشه توسط که است اشخاصی تمام کلیسا شامل
). ۲۲ـ۱۹ :۲ افسسیان( است شده ساکن در آن القدس روح خدا توسط که است جایی

 . است کرده را کامل انسان رهایی خود یعنی دیاب خدا هدف

 تمام خدا برای ببیند آیا اهداف که است مسئول القدس حاضر روح در حال ولی
نخواهد رسید اگر  کمال خدا به رهایی ؟ نقشه شود یا نه می کلیسا دنبال از طریق جهان
 که کرده را جمع ، سپاهی القدس روح. خدا را نرسانند اند، پیغام یافته نجات که آنانی
 هستید؟ سپاه آیا شما جزء این. نبرد کنند شیطان بر علیه

در  فعاالنه القدس پدر، پسر و روح خدای یعنی تثلیث که دیدیم درس در این
دنیا وجود  برای امیدی بنابراین. دش انجام نجات ۀنقش. حاضر هستند رهایی نقشه
 خود را انجام ، باید سهم ایم یافته نجات ما که نمود، ولی غلبه شود بر گناه می. دارد
 . باشیم او سهیم نجات در نقشه خواهد که خدا از ما می.  دهیم

 

زیر  های از دوره در هر یک القدس عملکرد روح گویای را که دو طریقی -  ۱۶
  :دهید باشد، توضیح می

a(در عهدعتیق   

b(در عهدجدید  

c(در کلیسا از روز پنطیکاست    
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  خودآزمایی

 

، آنها  داده پاسخ خودآزمایی اینهای   پرسشرا مرور کردید، به درس از اینکه سپ
 .نمایید مقایسه صحیحهای  جوابرا با 

 

  چند جوابی سؤاالت

 

  ...............بود چون الزم رهایی  نقشه-  ۱

a(خدا را خشنود سازند دانستند چگونه نمی  مردم. 

b(بود افتاده در گناه هیاز دستور ال  نااطاعتیخاطر به  انسان. 

c(باشد داشته مشارکت ها انسان نبود با همه  خداوند مایل. 

 

 ...............خدا طریق دهنده توضیح )Redemption( رهایی  کلمه-  ۲

a(او  از دست ِ                   از آن او بود ولیبه حق که است و بازخرید چیزی  در بازگرداندن
 .بود شده گرفته

b(او را زیر پا گذاشتند قوانین که است یو زنان مردان  در تنبیه. 

c(او است خلقتهای  بخش ۀدر هم  در ایجاد نظم . 

 

 ..................او که است این مردم رهایی به خدا از میل اصلی  دلیل-  ۳

a(شود می ، چقدر عصبانی کنیم می گناه وقتی که خواهد بدانیم  می. 

b(است نموده ا ما را خلقداند زیر می مسئولما   خود را در قبال . 

c(باشیم داشته خواهد با او مشارکت دارد و می  ما را دوست . 
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 مرگ را دارد که اهمیت همان رهایی ۀنقش زیر در اجرای از اعمال یک  کدام-  ۴
 ؟ دارا است صلیب بر روی مسیح
a(او  قیام 

b(انسان  توبه  

c(انسان  خلقت  

  
  کوتاه پاسخ

  .............  رهایی-  ۵

a(خدا است وسیله  به . 

b(خدا است  از جانب . 

c(است شده طراحی انسان  برای . 

d(است شده انجام طور کامل به که است  عملی . 

 

خدا از  رهایی نقشه کردن دنبال برای القدس روح چگونه دهید که  توضیح-  ۶
  .کند می کلیسا عمل طریق
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

 . بود برداشت خدا و انسان بین را که گناه ، مانع عمل  این-  ۹
 

  ما را توسط نجات خدا بهای: باشد توضیحات این تواند شامل شما می  پاسخ-  ۱
 .بود بشریت تمام برای مسیح قربانی.  پرداخت مسیح خون

 

و  داده ، شما را نجات شما را آمرزیده او گناهان بتوانید بگویید که  امیدوارم-  ۱۰
 . است تان یخداوند زندگ

 

 » رهایی« ۀدر کلم باشد ولی خطر می از یک بردندر   بهجان معنی به  نجات-  ۲
،   است شده گم که چیزی برگرداندن برای مبلغی پرداخت ۀاید همراه به نجات مفهوم
 .شود می دیده

 

۱۱  - a(خدا  ۀجزء نقش صلیب بر روی مسیح نیز قربانی از خلقت قبل  حتی
 .بود کرده سقوط انسان برای

  b(کار را  کرد و این بود تقدیم وی زندگی خود را که شخصی قربانی  مسیح
 .داد انجام بشریت ۀهم برای

  c(شد ً           مجددا زنده روز بعد از مرگ او سه.  از مرگ  قیام. 

  d(کرد تا قدرت ً           مجددا قیام بخشد بلکه تنها مرد تا ما را نجات نه  مسیح 
 .کند ثابت و مرگ خود را بر گناه

 

۳  - b(خود را با  ، مشارکت  گناهخاطر بهاز خدا گناهکار شد و  با نااطاعتی  انسان
 .داد خدا از دست

 

 شاگرد  یازده-  ۱۲
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۴  - a(است را داده دشمن  نابودی . 

b(دارد را بر می جهان گناه که خدا است ۀ بر .  

c(است دهکر دارند، فراهم او ایمان به که افرادی ۀهم را برای  نجات  . 

d(است ساخته کنند، آماده می او را پیروی که آنانی ۀهم را برای ابدی  رهایی  . 
 

  ایمانداران  تمامی-  ۱۳
 

۵  - a( ۴ (فدیه  

b( ۱ (رهایی  

c( ۲ (نجات  

d( ۳ (تجسم  
 

 .کند ایجاد می روحانی بخشد و در آنها ثمرات عطایا می ایمانداران  او به-  ۱۴
 

۶  - a(صحیح   

b(غلط  )دارد ما را دوست رهاند چون او ما را می( 

c(غلط   

d(صحیح   

e(صحیح   
 

۱۵  - b(دنیا در خدمت همه به انجیل پیغام در گسترش ایمانداران کرد که  اعالم 
 .او هستند

 

۷  - a(صحیح    

b(صحیح    

c(غلط    

d(صحیح    

e(صحیح    
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f(غلط  )عامل القدس ، و روحبپوشد پدر فرزند خود را فرستاد تا جسم خدای  
 )وجود آورد را به امکان این  بود کهقخال عمل این

  :زیرهای   پاسخاز  هر یک-  ۱۶

a(و  ، عقالنی اخالقی در زندگی خود، دخیل از خلقت ، نگهداری  در خلقت
 . انسان روحانی

b(او و در قیام ، در خدمت ، در تعمید مسیح مریم  در آبستنی. 

c(بخشد، حقایق می خاصی ، عطایا و ثمراتدهد می نداد شهادت  او قدرت  
 .بخشد می کند و تولد تازه کند، او متقاعد می را تأیید می روحانی

 

 خاطر بهاو ) ۲حضور خدا را ندارد و  به دخول گناهکار اجازه  انسان)۱ -  ۸
 .را بپذیرد کند و مسیح توبه روبرو خواهد شد مگر اینکه ابدی با تنبیه گناهش

  



 
 

   سوم درس

  جهانی کلیسای یک

 

)  متی  انجیل۱۷ باب(را  مسیح هیأت تبدیل ، صحنه ، هنرمند ایتالیایی رافائل
. دهد می نشان بلندی کوه ، خداوند را بر باالی نقاشی او در این.  است کرده نقاشی
 بسیار تابناکهایش   لباسدرخشد و سفیدی مانند خورشید می او درست صورت
شاگرد در  و سه. اند دیگر او ایستاده و ایلیا در طرف رفط در یک موسی.  است

 . باشند می پرستش ، در حال آنها زانو زده نزدیکی

. شود می دیده کوه در پایین تاریکی در نقطه ، پسر مصروعی رافائل در تابلوی
 شاگردان ۀاو در انتظارند تا بقی والدین. اند پسر گرد آمده در اطراف کوچکی جمعیت
باد تمسخر  آنها را به شان دشمنان که در حالی اما شاگردان. ا شفا بدهندر پسرشان
 . آید برنمی شان از دست اند و کاری ایستاده اند، مأیوسانه گرفته

 دوری ، در جای مسیح.  است بسته نقش بسیاری در اذهان که است تصویری این
 دا هستند، احاطهج واقعی از دنیای که خاص ای عده قرار دارد و توسط کوهی باالی
 که در حالی نیازمند شفا است وجود دارد که بیماری ، دنیای کوه در پایین.  است شده
 . وجود ندارد آن به کمک برای کسی

 مشاهده که تصویری. را از کلیسا خواهید دید ، تصویر دیگری درس در این
در  بلکه ار نکردهفر واقعی تنها از دنیای نه دهد که می را نشان خواهید نمود، کلیسایی

پدر و مقصود  های نقشه ۀهم که است کلیسایی. باشد می آن به و مساعدت کمک حال
 برای ، کلیسا را مسکنی القدس روح.  است در آورده عمل مرحله را در دنیا به مسیح

 . برساند کمال خدا را به رهایی تا نقشه خود ساخته سکونت
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  مطالب رئوس

 خدا  در دست ای وسیله

  مسیح هدف

 کلیسا  و مأموریت خدمت

 

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀاز مطالع پس

 . دهید کلیسا را توضیح)  خدمت( و مأموریت ماهیت ●

را در  یا غیرمرئی ، جهانی یا مرئی محلی کلیسای همچون عباراتی معنای ●
 . کنید با کلیسا درک ارتباط

 . کنید را با کلیسا تشریح قدسال و روح خدا، مسیح ارتباط ●

 

  یادگیریهای  فعالیت

را  آیات تمام. نمایید شد، مطالعه گفته لاو در درس که بر آنچه را بنا ـ درس۱
 . بدهید صحیحهای  پاسخ به از رجوع را قبل سؤاالت تمامی بخوانید و پاسخ

های  پاسخ خود را باهای  پاسخ را بدهید، سپس درس خودآزمایی ـ پاسخ۲
 . نمایید مقایسه حیحص

 . دهید پاسخ اول میانی آزمون سؤاالت کنید و به  را دوره۳  الی۱های  درسـ ۳
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  درس متن

 خدا در دست ای وسیله

 

 که آموختیم همچنین.  دادیم خدا را توضیح رهایی نقشه و دوم اول در درس
در  اهیمخو می حال. دارند دخالت جهان در امر نجات القدس پدر، پسر و روح خدای

 .  کنیم صحبت نقشه در این آن مورد کلیسا و جای

، کلیسا،   کار مسیحخاطر به که بدانیم است الزم.  کلیسا چیست ابتدا باید ببینیم
انتظار خدا از کلیسا  دید که خواهیم وقت آن. باشد او می خاص خدا و دارایی خلقت
را  دنیا دارد و ما آندر  خاصی ، هدف هست که  آنچهخاطر بهکلیسا . باشد می چه

 .  شناخت خواهیم

 

 » کلیسا« کلمه معنی

 معنی به باشد که می "ekklesia" رفتهکار   بهکلیسا در عهدجدید برای که ای کلمه
از  کلیسا، متشکل.  خدا است تر، کلیسا قوم ساده بیان باشد، به می» از شده خوانده«

با  ایمانداران این. اند شده خواندهاز دنیا فرا مسیح انجیل توسط که است ایماندارانی
 بدن در یک القدس روح و توسط برقرار کرده با وی عمیق ای ، رابطه مسیح به ایمان

 ). ۱۳ـ۱۲ :۱۲ قرنتیان اول(شوند  متحد می ایمانداران با جمیع

»  است شده نوشته در آسمان شان اسامی که است زادگانی نخست« کلیسا، اجتماع
.  کلیسا است این به تعلق شرط ، اولین تولد تازه تجربه داشتن یعنی). ۲۳ :۱۲ عبرانیان(

 قرنتیان اول( است القدس روح وسیلۀ  بهبا دیگر ایمانداران ، پیوستن دوم شرط
 . باشند کلیسا می به پیوستنهای   قدماینها اولین). ۱۳ :۱۲
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 .............. یعنی تولد تازه تجربه -  ۱

a(شدن گناه  بی.  

b(خود دهنده و نجات منجی عنوان به مسیح یرفتن پذ.  

c(کردن و قیام  مردن  . 
  

 هستند؟  زیر صحیح از جمالت کدام یک -  ۲

a(از زندگی مسیحی یک دارد که مطلب بر این اشاره»  شدگان فراخوانده«  مفهوم 
 .  است جدیدی شده وارد زندگی و در مسیح کشیده خود دست آلود گذشته گناه

b(ایماندار از گناهکار است کلیسا، جدایی لیاص  هدف  . 

c(خود را در  کند تا مأموریت متحد می با هم بدن را در یک  کلیسا، ایمانداران
 . رساند انجام به جهان

 

 جهانی کلیسای در ابتدا از .گوید می از کلیسا سخن دو طریق ، به مقدس کتاب
 او نگفت). ۱۸ :۱۶ متی(»  کنم میخود را بنا  کلیسای من«:  گفت مسیح .گوید  سخن می

خدا  از روح که آنانی کرد، یعنی می کلیسا صحبت او از یک. خود را»  کلیساهای«
، ۳ :۱ پطرس اول(اند  تعمید گرفته مسیح در بدن روح همان اند و توسط متولد شده

 در سرتاسر جهان مسیح بدن و اعضای ، نمایانگر ایمانداران جهانی کلیسای). ۲۵ـ۲۲
کلیسا  در واقع نامند، ولی می کلیسا را نامرئی ها این بعضی.  اعصار است ر همهو د
 .  است شده تشکیل و زنده واقعی از مردم ، چونکه نبوده نامرئی وقت هیچ

 ، کلمه معنی در این. کند می صحبت محلی کلیسایاز  ، همچنین مقدس کتاب
 کلیسا، تجلی این. شود می قاطال خاصی در محل از ایمانداران گروهی کلیسا برای

 در مورد کلیسای ۲۲ :۱۱، ۱ :۸ ، ما در اعمال دلیل همین به.  است جهانی کلیسای محلی
 و در اول قرنتس کلیسایدر مورد  ۱ :۱ قرنتیان ، دوم۲ :۱ قرنتیان و در اول اورشلیم

 ا همب ، همه محلی کلیساهای.  خوانیم می تسالونیکی  در مورد کلیسای۱ :۱ تسالونیکیان
 . باشند جهانی کلیسای یعنی واقعی از کلیسای خوبی باید نمونه
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 نوع در ابتدا هیچ.  یافت گسترش ای طرز بسیار ساده کار خود به کلیسا در ابتدای
 اما این. بود و همکاری ، رفاقت محبت ً           صرفا پیمان بلکه وجود نداشت سازمانی
 کردند برای می احساس که یایمانداران کلیسا توسط.  تغییر یافت زودی به مطلب
 . شد متحد کرد، سازماندهی نیروها را با هم است الزم مسیح پیغام رساندن

 این اعضای.  اورشلیم کلیسای یعنی وجود داشت محلی کلیسای در ابتدا تنها یک
و هر روز خداوند  یافت  نفر افزایش۵۰۰۰ بود و بعد به  نفر رسیده۳۰۰۰ کلیسا به

 اعضاء، ایجاد کلیساهای با افزایش). ۴۷ :۲ اعمال(کرد  می اضافهآنها  را به ای عده
نظر  به و ضروری ، الزم مسیح بدن دیگر اعضای احتیاجات رفع جدید برای محلی
 مانند کلیسای جدیدی شد، کلیساهای می موعظه انجیل که در هر جایی. رسید می

 ). ۸ اعمال(شدند  می تأسیس و سامره یهودیه

 با دیگر اعضای مشارکت اند که دریافته کلیسا، ایمانداران اولیه روزهای از همان
 محلی کلیساهای تأسیس منجر به مشارکت همین.  است ، بسیار خوب بدن این
 خود را در کلیسای جهانی کلیسای کرد که اما نباید فراموش.  است شده شماری بی

شوند،  جمع مسیح نام نفر به دو یا سه که هر جایی.  است آشکار کرده یا مرئی محلی
 ). ۲۰ :۱۸ متی( کلیسا در آنجا حاضر است

 

 . کنید را کامل شده داده زیر جمالت از فهرست با استفاده -  ۳

  ـ تولد تازه۱       

  جهانی ـ کلیسای۲       

  مسیح ـ انجیل۳       

  دیگر  ـ اتحاد با ایمانداران۴       

  محلی ـ کلیسای۵       

a(اند  شده از دنیا فراخوانده.........................  سیلۀو  بهکه خدا است  کلیسا قوم . 

b(اند از  عبارت است کلیسا الزم به پیوستن جهت که  دو شرطی.................. 

 ............................ و 
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c(باشد می.................. رود،  میکار   بهنامرئی کلیسای برای که دیگری  واژه . 

d(باشد می....................... رود،  میکار   بهمرئی کلیسای برای که یگرید  واژه . 

e(شوند آنها را  می جمع خاصی و در محل معین زمان در یک ایمانداران  وقتی
 .  نامیم می................. 

f(آورند وجود می را به............... ،  دنیا، در سرتاسر تاریخ نقاط تمام  ایمانداران . 
 

 محلی کلیسای آیا شما عضو یک هستید؟ جهانی آیا شما عضو کلیسای -  ۴
 هستید؟ 

  

 کلیسا  منشاء الهی

 از مردمی متشکل که نظیر است بی جهت و از این است الهی کلیسا، خلقتی
.  است نموده توبه به را دعوت خدا همه. اند شده خدا خوانده توسط باشد که می

یابد و  می ای تازه خلقت دهد، در مسیح می مثبت پاسخخدا  دعوت به که گناهکاری
 هیچ کلیسا توسط. گردد خدا یا کلیسا می خانواده جدید یعنی خانواده از این جزئی
کلیسا .  است را تولید کرده خدا آن ، بلکه وجود نیامده بشر به از کارهای یک

 نیست انسان تالش کلیسا، محصول. گردد متولد می شود بلکه نمی داده سازماندهی
 .  خدا است در ملکوت تولد انسان محصول بلکه

) ۹ :۲  پطرس۱( است» خدا خاص قوم«کلیسا،  . است الهی از دارایی کلیسا بخشی
خود سازد  را از آن تا آن را پرداخت بهایی مسیح زیرا خدا توسط. دارد خدا تعلق و به

خود  الهی اهداف برای  آنتا از خدا است به کلیسا متعلق). ۲۰ـ۱۹ :۶ قرنتیان اول(
ً         یا صرفا  جان ء بی شی کلیسا یک که نیست معنی این به گفته این البته. کند استفاده
 که کلیسا است دارد زیرا از طریق خدا ارزش کلیسا برای.  خدا است در دست ابزاری

 معلوم» خدا گوناگون ، حکمت آسمانیهای   جایدرها   قدرتها و ریاست بر ارباب«
 است حقیقت از این ای زنده دیگر، کلیسا نمونه عبارت به). ۱۰ :۳ افسسیان (شود می
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 قوم ، رابطه جهان و منجی خدا خالق. باشد می از گناه انسان نجات خدا قادر به که
  . برد می با آنها دارد لذت که خاصی و از رابطه کرده خود را با خود اصالح

 
 
 
 
 

  
  

 به آیات این. را خواهید فهمید خاص رابطه نای زیر بهتر مفهوم آیات با خواندن
 . با خدا بفهمید کلیسا را در ارتباط و مفهوم خواهند کرد تا بیشتر ماهیت شما کمک

  

،  رفتهکار   بهکلیسا در آنها برای را که زیر را بخوانید و عنوانی از آیات هر یک -  ۵
 . بنویسید

a(۱۹ :۲  افسسیان............................  .... 

b(۲۱ :۲  افسسیان ................................  

c(۱۵ :۳ تیموتائوس  اول ............................ 

d(۹ و  ۵ :۲ پطرس  اول ............................  

e(۴ـ۳ :۵ پطرس  اول ...........................  
 

 ؟   خدا استقچرا کلیسا مخلو -  ۶
 

 ؟  است) خدا به متعلق( الهی ِ      ا ملکچرا کلیس -  ۷

 

  مسیح هدف

خدا  و نقشه اراده این که و دیدیم کردیم و منشاء کلیسا صحبت مفهوم ً           قبال درباره
 را از طریق جهان بایست می خدا، مسیح در نقشه. ببخشد کلیسا موجودیت به بود که
 انجام به تنهایی را به بخش رهایی نقشه همه قرار نبود که دهد ولی خود نجات قربانی

 ما به او متعلق هستیم
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کند  می خود دعوت کلیسای ، خدا از اعضایقفو در نقشه). ۲۰ـ۱۸ :۲۸ متی(رساند 
 . او باشند یا سفیران خدا، عامالن ابدی هدف رساندن کمال به تا برای

 

 : کرد خالصه چنین توان خدا را می نقشه

 . بشر را کشید رهایی پدر نقشه ـ خدای۱

 . کرد را آشکار نمود و بها را پرداختخدا  ، پسر خدا نقشه ـ عیسی۲

 . رساند انجام پدر و پسر را به الهی داد تا هدف ، کلیسا را شکل القدس ـ روح۳

 القدس روح خود و کمک اعضای خدمت وسیلۀ  بهپدر و پسر را ـ کلیسا، هدف۴
 . رساند می کمال به در جهان

 

و  مسیح بین خاص رابطه ، موضوع اول. شد اینجا روشن تا به دو موضوع
اتحاد  این که است ، چیزی و دوم و کلیسا است مسیح»  یگانگی«اتحاد یا  که کلیسایش

 بتوانند در مسیح کند تا ایمانداران را مهیا می فیض این القدس روح. کند را ایجاد می
مؤثر  مسیح بدن از اعضای هر یک شود تا خدمت می طور باعث همین. متحد شوند

 :  کنیم می اشاره دو عقیده از این مثالی در زیر به). ۸ـ۴ :۱۲ رومیان(شود  واقع

 

هستند،  و کلیسا یک مسیح که معنی این به . است مسیح ـ کلیسا، بدن۱
و  ضروری ای او رابطه و کلیسای مسیح بین. باشند می یک سر و بدن همانطور که

هرگز  کس را هیچزی«: گوید کند و می می استفاده بدن از نمونه پولس. وجود دارد زنده
خداوند  کند چنانکه می و نوازش را تربیت آن بلکه است نداشته خود را دشمن جسم

» او های و از استخوان از جسم باشیم می وی بدن اعضای زانرو که. نیز کلیسا را
 ). ۳۰ـ۲۹ :۵ افسسیان(

 را که آنچه یعنی.  است مسیح رؤیت و ظهور قابل ، تجلی بدن یک عنوان بهکلیسا 
 که است مردمی از مشارکت ، متشکل مسیح بدن. کند دنیا آشکار می باشد، به می سیحم

،  آنان و محبت ، پرستش ایمان. اند ، متحد شده مشترک و محبت ، پرستش در ایمان
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 کار خاطر بهدهند،  می کلیسا را تشکیل که افرادی.  است مسیح سر کلیسا یعنی متوجه
 ). ۲۷ :۱۲ قرنتیان  و اول۳۰ :۵، ۲۲ـ۲۱ :۲ سیانافس(اند  یکدیگر پیوسته به مسیح

 

باشد،  منتظر داماد می که عروسی کلیسا به . است مسیح ـ کلیسا، عروس۲
 مرقس( است داماد آسمانی ، آن مسیح کلیسا منتظر بازگشت.  است شده تشبیه
 ن آخاطر بهخود را  نمود و جان کلیسا را محبت مسیح). ۲ :۱۱ قرنتیان  و دوم۲۰ـ۱۹ :۲

او باید کلیسا .  کلیسا است کردن آماده روزها در حال و این) ۲۵ :۵ افسسیان(فدا کرد 
 ). ۱۰ـ۵ :۱۹ مکاشفه(کند  تقدیم بره عروسی ، در جشن ای لکه هیچ را بدون

 

. وجود آمد به کلیسا در روز پنطیکاست . است القدس روح ـ کلیسا، جماعت۳
 کمال را به مسیح مأموریت نظور کهم این کلیسا تولد بخشید به به القدس روح
. شود ساکن گردید تا خدا بتواند در زمین القدس روح هیکل به کلیسا تبدیل. برساند
 و در کلیسا که آدم او در خلقت. کند و می کرده  عملقخال نحوی به القدس روح
 . باشد ، حاضر می جدید خدا است خلقت

در روز  القدس روح. بود سالقد ، کار روح و خدمت ایجاد اتحاد در پرستش
 اعمال( وجود داشت که در جماعتی. گردانید یک را با هم ، ایمانداران پنطیکاست

پدر، پسر و  بین در ارتباط که مانند آنچه درست ، اتحاد و مشارکتی)۴۷ـ۴۳ :۲
 اتحاد روحانی منجر به القدس وجود آمد و حضور روح شود، به می دیده القدس روح
 . گردید در مسیح دارانایمان بین عمیقی

 افزاید و از طریق می مسیح بدن به جدیدی ، اعضای فعاالنهطور   بهالقدس روح
 مسیح اراده این. نماید ایمانداران را نیز وارد جمع کند تا دیگران می کلیسا، تالش

 ). ۹ :۳ پطرس دوم(نشود  تلف کس هیچ که است

 را در بدن ایمانداران فعاالنه القدس وجود دارد، روح کلیسا در جهان که مادامی
 از طریق القدس روح. ، تعمید خواهد داد خدمت کلیسا را برای ، و اعضای مسیح

 . رساند می انجام خدا را به ابدی کلیسا هدف
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 کلیسا هیکل که کردیم ً          قبال اشاره .هستند زندههای  سنگکلیسا،  ـ اعضای۴
 اما خود آن. گردد می بنا ساکن این امخدا در تم زنده روح. شود می نامیده القدس روح
و ما ) ۵ :۲ پطرس اول( شده ساخته زندههای  سنگاز  که است روحانی عمارت یک
  .  هستیم زندههای  سنگ آن

 
 
 
 

  

کلیسا . کند می و نگهداری را تقویت بخشد و آن می کلیسا حیات به القدس روح
کلیسا از .  لیسا استک و زنده محرکه نیروی القدس ، روح است زنده سازمانی

، اتحاد و  در کلیسا مشارکت.  زندههای  سنگاز  بلکه نشده ساخته»  مردههای  سنگ«
 خدا را از طریق اراده کلیسا وقتی. وجود دارد برکات نیازها و تقسیم به رسیدگی
  .  است دهد، پویا و متحرک می انجام القدس روح

 

) خود در دفتر یادداشت(خدا را  هدر نقش ، چهار قدم درس به مراجعه بدون -  ۸
 . بنویسید

  

 توضیح. دارد خدا شرکت بخش رهایی کلیسا در نقشه که کردیم مشاهده -  ۹
 .  است ایده این به زیر مربوط عبارات چگونه دهید که

a(است مسیح  کلیسا، بدن  . 

b(است مسیح مرئی  کلیسا، تجلی  . 

c(است مسیح  کلیسا، عروس  . 

d(است القدس روح عت کلیسا، جما  . 

e(هستند زندههای  سنگکلیسا،   اعضای . 
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  کلیسا و مأموریت خدمت

 کلیسا را تشویق ، خدمت القدس روح.  است کلیسا خدمت ویژگی طبیعی نتیجه
.  کلیسا است و خصوصیت از ماهیت کلیسا ناشی از اینها خدمت  گذشتهاام. کند می

کلیسا  نیز برای ، خدمت است طبیعی مریا ها انسان برای غذا خوردن همانطور که
 .  است چنین

 ما در این.  خداوند است به ، خدمت نوایمان یک ۀمورد عالق از کارهای یکی
 که دهیم انجام ، کاری در مقابل خواهیم از خداوند خود، می و قدردانی نجات شادی
 طبیعی امری طفل یک برای غذا خوردن ، همانطور که است و معمولی طبیعی خیلی
. بخورد بخورد و چگونه دارد تا بداند چه آموزش به احتیاج کودک اما یک. باشد می

  . وجود دارد مسائلی چه نیز باید بدانند در امر خدمت ایمانداران بنابراین
 
 
 
 

 
  

  
  

 ؟ چیست خدمت
.  کار است رود، کلمه میکار   بهخدمت تعریف برای که ای کلمه ترین معمول
 خدمتی یعنی دادن انجام کسی برای و کاری دادن را انجام کاری ، یعنی کردن خدمت

 ، خدمت کلمه خاص معنای به ولی.  است خدمت کلمه کلی مفهوم این.  او کردن به
 دهد، کمک کلیسا باید انجام که آنچه ما را در فهم شود که می جنبه چندین شامل
 . کند می
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 پادشاهان اول( زاد است نهخدمتکار خا یک معنی به خادم ، کلمه در عهدعتیق
کرد  می خدمت در هیکل کند که کسی به تواند اشاره  میهمین طور،  کلمه این). ۵ :۱۰

 ، خادم یوشع. کند می کمک کاری دادن در انجام شخصی به دارد که کسی به و اشاره
 پادشاهان اول(کرد  می ایلیا را کمک هم الیشع). ۱۱ :۳۳، ۱۳ :۲۴ خروج(بود  موسی
 پادشاهان ، اول۳۵ :۲۸ خروج(بودند  خدا در هیکل خادمین و الویان کاهنان). ۲۱ :۱۹
۸: ۱۱ .( 

. باشد نوکر نیز می معنی به رود که میکار   بهdiakonos یونانی در عهدجدید، کلمه
 ، خادم مرقس به ملقب یوحنای). ۲۰ :۴لوقا (خدمتکار بود  یک ناصره کنیسه خادم
مرا  اگر کسی«:  گفت که را هنگامی کلمه این عیسی. بودو برنابا  دستیار پولس یعنی

 ،»نیز خواهد بود من آنجا خادم باشم می من که بکند و جایی کند مرا پیروی خدمت
 مختلفی وظایف که کارکنانی و اقسام با رشد کلیسا، انواع). ۲۶ :۱۲یوحنا (برد کار  به

 قرنتیان اول(ا بودند خد خادمین دادند اما همه می را انجام آن داشتند، خدمت
 . کند را القا می روحانی خدمت یک ، انجام عبارت این پس). ۱۰ـ۸ :۱۲

. کند را خدمت عیسی مسیحخود  دهنده تا خداوند و نجات شده کلیسا فراخوانده
 پس.  است او سپرده را به یمسئولیتو  کرده خدا او را دعوت که است کسی خادم
 ؟  است کسی چه مسئولیت،  خدمت

 بخش.  را بیابیم سؤال این خواهند کرد تا پاسخ ما کمک خدا به از کالم و بخشد
 : شود  می۳ـ۱ :۵ پطرس اول به مربوط اول

و شاهد بر  با شما پیر هستم نیز که من کنم می شما نصیحت را در میان پیران«
 در میان خدا را که ۀگل. خواهد شد مکشوف که در جاللی و شریک مسیح زحمات
 جهت به و نه رضامندی به زور بلکه به را بکنید نه آن بچرانید و نظارت شما است
 به بکنید بلکه خود خداوندیهای   قسمتبر چنانکه و نه.  رغبت به بلکه سود قبیح
 ».باشید نمونه گله جهت
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 اند تا تمام شده خدا دعوت توسط کنند که می بدن رهبران به ، اشاره آیات این
 خادمین عنوان بهاز آنها  اوقات بعضی. بکنند خدمت این خود را صرف ّ   همو  وقت
 . شود یاد می رسمی

  :  بیندازیم۱۰ـ۹ :۲ پطرس اول به بیایید نگاهی حال

 خاص ملک که و قومی مقدس و امت ملوکانه و کهانت برگزیده ۀشما قبیل لکن«
 است خود خوانده نور عجیب به شما را از ظلمت او را که خدا باشد هستید تا فضایل

 محروم از رحمت وقت خدا هستید آن قوم نبودید و االن ً           سابقا قومی که. نمایید اعالم
 ».اید شده کرده رحمت اما الحال

 باشد که می افرادی شامل کند و حتی می اشاره»  ایمانداران همه« ، به آیات این
 اعضای عنوان به هستند و از آنها اغلب) از کلیسا خارج( غیر روحانی مشاغل دارای
 قرار داریم مسیح از بدن قسمت اکثر ما در این. شود می برده نام یا غیر رسمی عادی

 کلیسا شریک در خدمت که یممسئولما  خدا همه از کلیسای بخشی عنوان بهاما 
او  تا فضایل خدا باشد هستیم خاص ملک که و قومی ملوکانه کهانت«ما  همه.  باشیم

 . » نماییم را اعالم

 

 ؟  است کلیسا صحیح زیر در مورد خدمت از جمالت ام یککد -  ۱۰

a(است دیگران یا کمک کند خادم می خدمت که  کسی  . 

b(باشند می رسمی در کلیسا، خادمین کنندگان  اکثر خدمت . 

c(سازد می رهنمون خدمت سوی را به کلیسا آن  خصوصیت . 

d(رود نمی کردن کلیسا انتظار خدمت  از افراد عادی . 

e( باشند سهیم در امر خدمت ایمانداران خدا انتظار دارد تا همه . 

f(را نیز در بردارد روحانی خدمت یک مفهوم خدمت  کلمه . 

g(دهد کلیسا را انجام خدمات باید بتواند تمامی  هر فردی . 
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  کنیم می خدمت چگونه ما

. کند تسلیم مسیح از الگوی پیروی کند، باید خود را به می خدمت که مسیحی
او ). ۴۵ :۱۰ ، مرقس۲۸ :۲۰ متی(کند  تا خدمت شود بلکه نیامد تا خدمت مسیح
یوحنا (» شما نیز بکنید با شما کردم من تا چنانکه دادم شما نمونه زیرا به«:  گفت
 را داریم خدمت این چون بنابراین«: نویسد کلیسا می به وقتی هم پولس). ۱۵ :۱۳

را در نظر  ، همین)۱ :۴ قرنتیان دوم(»  شویم  نمیخاطر خسته ایم یافته رحمت چنانکه
 . دارد

 افراد نیازمند را دستگیری که است و با محبت متواضعانه ، خدمتی مسیح خدمت
 خداوند بر من روح«:  گفت در ناصره ای خود در کنیسه موعظه او در اولین. کند می
را  دالن اد تا شکستهو مرا فرست دهم را بشارت کرد تا فقیران مرا مسح زیرا که است

را  و تا کوبیدگان کنم موعظه بینایی را به و کوران رستگاری را به و اسیران شفا بخشم
 ). ۱۹ـ۱۸ :۴لوقا (»  مکن خداوند موعظه ۀپسندید و از سال آزاد سازم

 

  برای. باشد مسیح خدمت دنیا باید شبیه ما به ، خدمت مسیح بدن عنوان به -  ۱۱
 را حفظ باال آیات. دهید را انجام تمرین نکنید، این را فراموش حمسی مأموریت اینکه

 بگذارید  چین نقطه را در این x دادید، عالمت کار را انجام این کنید و هر وقت
 ................ 

 

افراد  خود را به و هرگز خدمت است خادم کرد که اعالم همه در مقابل عیسی
 ها خیابانرا در  اجتماع ۀخورد و شکست دهاو افراد تحقیر ش. نکرد تکذیب محتاج
خود  ، بیماران مردم. گرداند رمیآنها ب در نظر خدا داشتند، به را که کرد و مقامی پیدا می

ً                                         آوردند، و او آنها را روحا و جسما شفا می را نزد او می  مأمور وصول( باجگیری. داد ً
،  داشت بینایی به احتیاج که ، گدایی داشت نفس اعتماد به به احتیاج که)  مالیات

خود در  شانس نگران که بود، ماهیگیری خود نگران روح درباره که ثروتمندی
 بود و به کرده گناه که ، زنی» ، منجی منجی«: زد فریاد می که بود، جذامی ماهی گرفتن
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زد و  او نمی رد بر سینه دست آمد و مسیح می مسیح بود پیش محتاج هر که طور کلی
حاضر بود  ولی. شد می ً          جسما خسته کرد که می خدمت مردم آنقدر به اکثر اوقات

 !  صلیب خود را بر روی جان چیز خود را فدا کند حتی همه

  
  
  

 

 را با این در ملکوت بودن سپرد و بزرگ شاگردانش خود را به خدمت عیسی
 مرقس(» بود همه باشد، مؤخر و غالم خواهد مقدم می هر که«: کرد بیان کلمات

شما باشد  شود، خادم شما بزرگ خواهد در میان می هر که«: فرمود همچنین). ۳۵ :۹
 در میان من«:  کرد که اشاره از مرگش پیش چند ساعت و درست). ۴۳ :۱۰ مرقس(

آنها بفهماند،  منظور خود را به اینکه و برای) ۲۷ :۲۲لوقا (»  هستم خادم شما چون
را  بودن و خادم کردن خدمت داد تا معنی امکار را انج او این.  را شست آنان پاهای
 . سازد آنها روشن برای

 : کرد بیان توان می خادم در مورد یک که کنیم می اشاره چهار نکته در اینجا به

 .  کار است مشغول دیگری شخص در خانه که است ـ او کسی۱

 .  کار است مشغول دیگری شخص نیازهای رفع ـ او جهت۲

 . کند کار می دیگری شخص راحتیو  آسایش ـ او برای۳

 .  نیست دهد، در انتظار تشکر و قدردانی می انجام که آنچه ـ او برای۴

 

 کردید، گویید که اید عمل مأمور شده که هر چیزی به شما نیز چون« بنابراین
). ۱۰ :۱۷لوقا (»  آوردیمجا   بهبود بر ما واجب آنچه زیرا که هستیم منفعت بی غالمان
 که تا آنگونه شده داده افتخار بزرگ ما این و به ما است خود نمونه ماتدر خد مسیح
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 این به ، پای و مطیع فروتن خادم یک عنوان به عیسی.  نماییم کرد، خدمت او خدمت
را در  سؤال این رسول بود؟ پولس چه عیسی اما نظر خدا درباره.  گذاشت جهان
 : دهد می پاسخ ، اینگونه۱۰ـ۹ :۲ فیلیپیان

  از جمیعقفو را که سرافراز نمود و نامی غایت خدا نیز او را به جهت ایناز «
 و زیر و بر زمین در آسمان از آنچه هر زانویی عیسی نام تا به. و بخشیدا هب استها  نام

  . »شود خم است زمین

 آن دادن قادر به وقت دنیا هیچ را بخشید که جاللی خویش فرزند مطیع خدا به
 آن تواند نشانگر تمامی می این. دنیا تمام عاشقانه  عبادتو پرستش یعنی نیست
 .  است اندوخته و خادم مطیع کلیسای یک خدا برای باشد که چیزی

  

، مرور  گفتیم خادم در مورد یک را که و چهار مطلبی از درس بخش این -  ۱۲
 مت خد را به»  خادم« یک در مورد خدمت شده گفته توانید اصل شما می چگونه. کنید

 ببرید؟ کار   بهرا و آن داده خود در کلیسا ربط

 

 ؟  ما چیست خدمت

تا  شده کلیسا دعوت) ۱: شود می تقسیم بخش سه کلیسا به خدمت طور کلی به
) ۳کند و  خود را خدمت کلیسا باید اعضای) ۲نماید،  و پرستش خدا را خدمت
های  درسکلیسا در  خدمت سه این به. دارد ایمان بی دنیای در قبال کلیسا خدمتی

 ذکر بعضی تنها به درس در این من. کرد خواهیم اشاره بیشتری با جزئیات بعدی
 . کرد خواهم مختصر بسنده جزئیات

 

در  ایشان چون« ، عبارت۲ :۱۳ در اعمال .کند می ـ کلیسا خداوند را خدمت۱
 اقعیو خدمت. خداوند دارد پرستش به ، اشاره»بودند می مشغول خدا و روزه عبادت

 آن کلیسا و اعضای وظیفه اولین این.  است واقعی پرستش خداوند، در واقع به
 خدا این غایی هدف). ۲۱ :۳ و ۵،۶،۱۲،۱۴ :۱ ، افسسیان۹ و ۶ :۱۵ رومیان(باشد  می
 به)  در مسیح( یافته نجات ، شخص در پرستش. خود بکشد سوی را به انسان که است
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او را  ، در واقع کنیم می ما خدا را پرستش  وقتی).۱۳ :۲ افسسیان(شود  می خدا نزدیک
 عبارتی.  کنیم می او تقدیم را به الزم و احترام دهیم می ، جالل جهان پدر این عنوان به

 ، در واقع و نظایر آن»  را بیابی و قوت و اکرام جالل که مستحقی! خداوند ای«مانند 
 ). ۱۱ :۴ مکاشفه(دهند  می ما نشان را به پرستش مرکزیت آن

 

 و امتیاز داده مسئولیت کلیسا این به .کند می خود را خدمت ـ کلیسا اعضای۲
 برای مقدسین تکمیل برای........ و او بخشید«. نماید خود را خدمت تا اعضای شده

 خود، یک کلیسا به خدمت). ۱۲ـ۱۱ :۴ افسسیان(»  جسد مسیح بنای برای کار خدمت
 معنی این به گفته این.  نمودن و تنبیه ، تعلیم ، تقدس در تهذیب است درونی خدمت
 و تعلیم خود را دارد تا خود را مقدس اعضای بنا نمودن مسئولیتکلیسا  که است
:   بیابیم۱۳ :۴ در افسسیان توانیم کلیسا می خدا را برای هدف. دارد نگه و منضبط یافته

 پری قامت اندازه به ملکا انسان پسر خدا و به تام و معرفت ایمان یگانگی به تا همه«
 . » برسیم مسیح

 

 یعنی بیرون سمت به بشارت کلیسا باید برای .کند می ـ کلیسا دنیا را خدمت۳
. اند ساکن در آن که مردمی و تمام خاکی کره این دنیا، یعنی. کند دنیا حرکت سوی به

 همه دسترسرا در  نجات بود که خدا این افتاد، نقشه در گناه انسان ابتدا که از همان
، کلیسا را ۱۵ :۱۶  و مرقس۱۹ :۲۸ در متی مسیح بزرگ فرمان. قرار دهد بشریت
 ۀکلیسا باید مژد. را شاگرد سازد ملل و تمام دنیا رفته تمام سوی کند تا به می هدایت
ها و  قوم همه و به کرده خود شروع ابتدا از جامعه. برساند جهان تمام را به نجات

 . کند عظهمو جهان نژادها و ملل

  
  
  
  
  
 

  

 خدا

 خود  جهان

 خدمت
 کلیسا



  درس سوم ۷۰

 از طریق جهان مردم برای جهانی کار خدا در کلیسای که بینیم می بنابراین
را  اش زندگی که است ای شده فراخوانده کلیسا جمعیت. شود می انجام القدس روح
و با  است کلیسا زنده.  است داده او اختصاص خدمت به عیسی مسیح جالل برای
،  کلیسا با پرستش. کند می خود و دنیا حرکت بدن خداوند، اعضای به خدمت هدف
 . کند می خداوند عمل خود برای و شهادت خدمت

 

 کند؟  می کلیسا خداوند را خدمت چگونه دهید که توضیح طور خالصه به -  ۱۳
 

 کند؟  می خود را خدمت کلیسا اعضای کنید که اشاره چهار طریق به -  ۱۴
  

 کند؟  را خدمت هانتواند ج کلیسا می طریقی چه به -  ۱۵

 



 ۷۱یک کلیسای جهانی 

  خودآزمایی

 

  کوتاه پاسخ

 

 .دهید را شرح جهانی با کلیسای محلی کلیسای  ارتباط-  ۱
 

 شود؟ می نیز گفته نامرئی ، کلیسای جهانی کلیسای به مواقع  چرا بعضی-  ۲
 

 ؟ است بوده خدا در ایجاد کلیسا چه  نقش-  ۳
 

 ؟ است با کلیسا چگونه مسیح  ارتباط-  ۴
 

 کند؟ را در کلیسا ایفا می نقشی چه القدس روح -  ۵
 

 .ببرید کلیسا را نام خدمت طریق  سه-  ۶
 

از آنها یاد شد،  که هایی از طریق ، آیا شما هم مسیح از بدن عضوی عنوان به -  ۷
 .خود را بنویسید خدمتهای   طریقکنید؟ می خدمت

 

 .دهید سعهخود را تو خدمت قسمتی مایلید در چه بگویید که  حال-  ۸

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

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۱آزمون میانی 



  درس سوم ۷۲

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

را آشکار نمود و  نقشه ، این عیسی. را کشید انسان نجات ۀپدر نقش  خدای-  ۸
 خدا را  بخشید تا نقشه کلیسا حیات ، به القدس روح). کرد بها را پرداخت(شد  قربانی

 . رساند  اجرا می را به نقشه این جهان خود به خدمت کلیسا، توسط. برساند کمال به
 

۱  - b(خود  دهنده و نجات منجی عنوان به عیسی  پذیرفتن 
 

۹  - a( ایم و با او متحد شده هستیم ما با او یک بدن اعضای عنوان به ) ما با خدا
  ).  داریم احیا شده مشارکتی

b(گره هم ما را به مسیح قربانی.  گناهکار است دنیای به مسیح  کلیسا، معرف  
  .زند می

c(خود را  ابدی تا با او مشارکت کلیسا است کردن آماده در حال  مسیح
  به لکه تا او را بی در انتظار داماد خود است کلیسا مانند عروسی. برقرار کند

  .کند حضور خدا معرفی

d(بخشد تا آنها با می و فیض قدرت مسیح بدن اعضای به القدس  روح 
  .انندبرس کمال خدا را به ، نقشه و در اتحاد و رفاقت همکاری

e( دهند،  می تشکیل خدا را در جهان هیکل که»  زندههای  سنگ« عنوان به ما
 بخشد و از ما می ما حیات کند و به می در ما زندگی که را داریم القدس روح

  خدا را انجام ۀاراد که است القدس روح قدرت از طریق. کند می نگهداری
 . دهیم می

 

۲  - a(صحیح   

b(غلط   

c(صحیح   



 ۷۳یک کلیسای جهانی 

۱۰  - a(صحیح   

   b(غلط   

   c(صحیح   

   d(غلط   

   e(صحیح   

   f(صحیح   

   g(غلط   
 

۳  - a( ۳مسیح ـ انجیل  

b( ۱دیگر ـ اتحاد با ایمانداران۴،  ـ تولد تازه  

c( ۲جهانی ـ کلیسای  

d( ۵محلی ـ کلیسای  

e( ۵محلی ـ کلیسای  

f( ۲جهانی ـ کلیسای  
 

 کار  ۀو ادام شما اعتماد نموده خداوند به نیستید که الآیا خوشح. شما  پاسخ-  ۱۱
 ؟ است شما سپرده خود را به

 

. هستید جهانی از کلیسای  دارید، عضویرا تولد تازه ۀ اگر شما نیز تجرب-  ۴
 .بدهید مثبت پاسخ هر دو سؤال باشید به توانسته که امیدوارم

 

  در خانه من که کنم د فراموشخدا، نبای خادم عنوان به:  است من پاسخ  این-  ۱۲
کار   این برای فقط.  باشم می دیگران نیازهای به خدمت ً            ضمنا در حال.  کنم او کار می

و انتظار .   باشم نیاز بود باید آماده من به که هرگاه خواهد، بلکه می دلم که کنم نمی
 . ندارم خدماتم تشکر برای

 



  درس سوم ۷۴

۵  - a(خدا ۀ خان  

b(و هیکل  عمارت   

c(حی خدای یسای کل   ّ   

d(ملوکانه ، کهانت مقدس  کهانت )تواند  می هر ایمانداری که معنی این به
  ).باشد با خدا داشته مستقیم ۀرابط خود و دیگران برای

e(گله  )محافظت مهربانی شبان توسط که کلیسا را با گوسفندانی عنوان این  
 ).کند می شوند، مقایسه می

 

  ما او را جالل.  است پرستش وسطت اول ۀدر وهلخداوند  کلیسا به  خدمت-  ۱۳
 .  ما است پرستش او الیق چون کنیم می و احترام دهیم می

 

 و تولد داده مثبت خدا پاسخ دعوت به که وجود آمده بهیی ها انسان از  چون-  ۶
 شد و کار انسان ممکن مسیح قربانی توسط تولد تازه این. اند کرده را تجربه تازه

 .خدا بلکه نیست
 

دارد،  می نگه کند، خود را پاک و بنا می نموده خود را تهذیب  کلیسا اعضای-  ۱۴
 .کند می نیاز تنبیه دهد و در صورت می و تعلیم

 

  و از طریق را پرداخته خرید آن او قیمت چون خدا است به  کلیسا متعلق-  ۷
 . است داده ، او را رهایی مسیح فرزندش قربانی

 

 ۀ دربار خبر خوش رساندن یعنی است ً            اساسا بشارت جهان ا بهکلیس  خدمت-  ۱۵
 .در هرجا مردم همۀ به مسیح

  



 
 

  
  
  
  

  بخش دوم
 

  جهان خدا برای طرح: کلیسا
 



 
 



 
 

   چهارم درس

 کلیسا تاریخ

 

 ، به راه در میان.  نیومکزیکو داشتیم شمال به سفری گذشته تابستان ام و خانواده من
و در کنار نهر  کردیم توقف آن ۀنقط و در باالترین رسیدیم کوهستانی گذرگاه یک

نهر و  صدای توانستیم می بود و فقط بسیار باصفایی جای.  ناهار خوردیم کوچکی
 . ها بشنویم درخت باد را در البالی وزیدن

 موازات نهر نیز به که شدیم ، متوجه بودیم از کوه آمدن پایین در حال بعد که کمی
نهر  و آن شاهراه یک به مبدل تنگ خاکی ۀجاد آن زودی هب.  است در جریان جاده

رود  یک به رود تبدیل تر آن طرف چند کیلومتر آن. رود شد یک به مبدل کوچک
 .ریزد می مکزیک خلیج به ، که)RIO GRANDE( ریوگراند نام شود به می بزرگی

 و رویدادهای مملو از حوادث که ، رودی مانند رود است کلیسا درست زندگی
 اندکیهای   فعالیتکه است کلیسا مانند رود کوچکی اوقات بعضی. باشد می مداوم
با  که است و پرهیبتی قوی رودخانه دیگر همچون دارد و در مواقع جریان در آن
 .نوردد را در می و مکان ، زمان شتاب

 نمود تا نقشه خدا کلیسا را انتخاب چگونه که کردیم ، مشاهده اول در بخش
کلیسا  در تاریخ مهم دوره سه ، ما به درس در این. دهد دنیا انجام  تمامیرا در نجات
کلیسا  که و عادی واقعیی ها انسان خدا توسط دید که کرد و خواهیم خواهیم اشاره

 کلیسا در واقع تاریخ کند و شاهد خواهید بود که می عمل دهند، چگونه می را تشکیل
  .باشد می متفاوتهای  وران ددر طی و پیروزی زنده های کشمکش تاریخ



  درس چهارم۷۸

  
 
 
 
 
 

 

  
  مطالب رئوس

  مقدمه

  ایمان ـ زیستن اولیه ۀدور

 دنیا به ـ پیوستن میانی دوره

   آزادی جدید ـ کشف دوره
  

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀاز مطالع پس

دنیا شد،  کلیسا به بخش رهایی خدمت تضعیف منجر به را که شرایطی ●
 .دهید تشخیص

 .کنید کلیسا تعیین از تاریخ دوره سه را در این کلیدی و حوادث اشخاص ●

 .نمایید کلیسا شدند، تشریح اصالحات منجر به را که تغییراتی ●

 

  یادگیریهای  فعالیت

را  آیاتی تمام. نمایید شد، مطالعه داده اول در درس که راهنمایی را بنا به  درسـ۱
 به از مراجعه را قبل سؤاالت تمام و پاسخکنید  اند، مطالعه آمده در درس که

 .بدهید صحیحهای  پاسخ



 ۷۹تاریخ کلیسا 

 صحیحهای  پاسخ خود را با را بدهید، بعد پاسخ درس خودآزمایی  پاسخـ۲
 .کنید مقایسه

  
  درس متن

  مقدمه

 

. خدا کار کردند برای که خوانیم را می و زنانی مردان کلیسا، سرگذشت در تاریخ
 شامل تاریخ این. اند بوده جهان به عیسی خدمت دهدهن ادامه خدا که قوم سرگذشت
کلیسا  تاریخ. شود می مسیحی ایمان و ترقی کلیسا و پیشرفت حیاتیهای  فعالیت
 . است آینده برای هایی مشی و خط حال زمان برای فراوانیهای  درس حاوی

. کرد خواهیم کلیسا اشاره تاریخ کلی حوادث بعضی ً          ، صرفا به درس در این
را در  مسیحی ایمان ، عملکرد و پیشرفت طور خالصه به که است ما اینمقصود 
 در چنین البته.  دهیم ، نشان و شهادت ، خدمت کلیسا و در ابعاد پرستش زندگی
باشد  و شاید الزم دهیم از کلیسا ارائه کاملی بود تاریخ قادر نخواهیم کوتاهی بررسی

 . زیمبپردا تر تاریخ عمیق بررسی به دیگری در فرصت

باشید، از  ها داشته دوره از این تری تا تصویر روشن کنیم شما کمک به اینکه برای
تر خواهند  را ساده کلی های نمودارها ایده این. کرد خواهیم نمودارها استفاده بعضی
 .نمود

نظر بیاید  به و ساختگی مصنوعی ، کاری متفاوت های دوره به تاریخ شاید تقسیم
را  نکته نباید این البته. باشد می ضروری از حوادث یر روشنیتصو داشتن برای ولی

جدید در روز  دوره یک با شروع ناگهانیطور   به، از تاریخ دوره یک کنید که فراموش
 مشکل مانند باد و خیلی مداوم است حرکتی تاریخ. یابد نمی بعد خاتمه و یا سال
 این.  است ز گردیدهبعد آغا و قسمت شده تمام قسمت کجا یک بگوییم که است
  .شوند می تقسیم دوره سه به تاریخهای  جنبش



  درس چهارم۸۰

  بعد از میالد۶۰۰ـ   روز پنطیکاست      اولیه دوره     

   میالدی۱۵۱۷ ـ ۶۰۰      میانی  دوره    

  حاضر تا زمان  میالدی۱۵۱۷     جدید ۀ دور    
 

  تاریخ کلیسا
 

   دوره اولیه روز پنطیکاست
 

۶۰۰   
  دوره میانی

 
۱۵۱۷  

 
  ۀ جدیددور

 
  زمان حاضر

 

  ایمان ـ زیستن اولیه دوره

 

  کلیسا در اورشلیم

 مسیح. بود و کار مسیح زندگی تولد در نتیجه آغاز شد و این کلیسا از اورشلیم
 انجیل را به خالیق داد تا بروند و جمیع فرمان شاگردان خود، به و قیام بعد از مرگ

آنها را در  که بیابند، نیرویی ماندند تا قوت منتظر می آنها باید در اورشلیم. کنند موعظه
در روز  القدس  کار روحخاطر به کلیسا، در واقع. نمود می یاری مسیح از فرمان اطاعت

  مراجعه۲ باب اعمال مورد به توانید در این شما می.  یافت موجودیت پنطیکاست
 .کنید

 ما در کالم. خداوند بود و پرستش عبادت در حال طور مرتب به اولیه کلیسای
را داشتند، در مسیر خود با  هیکل به قصد رفتن و یوحنا که پطرس که خوانیم می

و  او را خرامان قوم و جمیع«،  آنها شفا یافت دعای از طریق شدند که مواجه افلیجی
 ایمان زیادی ، عده معجزه این در نتیجه). ۹ :۳ اعمال(» دیدند خوانان خدا را تسبیح

 شاگردان توسط طور مرتب به خدا که عظیم کارهای با دیدن  مردمهمین طور. آوردند
 به مردم دعوت برای هایی ناقوس«،  معجزات. آوردند می ، ایمان گرفت می صورت
  .بود اولیه کلیسای برای بسیار طبیعی امری معجزات. اند شده نامیده»  پرستش

 اعضای به توجهاتحاد و  روح. برد می لذت داشت که از مشارکتی اولیه کلیسای
و  بسیار قوی با مسیح و در رابطه کلیسا بسیار ساده ایمان. بود نیازمند، بر کلیسا حاکم



 ۸۱تاریخ کلیسا 

 دیده اولیه کلیسای در ههر روز و محبت ، تقدس قوی و شهادت ایمان. بود مستحکم
 .شدند می

خداوند  طور که بود و هنوز آن اورشلیم کلیسا منحصر به ، حیات زمان در آن
بعد  در واقع فرمان این. بود نرسیده جهان و اقصای ، سامره یهودیه بود به هداد فرمان

کلیسا در  ۀتجزی جفا، باعث). ۷ اعمال(پوشید  عمل جامه استیفان شدن از کشته
پا  هر جا که به ایمانداران شدند، این جا پراکنده همه به آن شد و اعضای اورشلیم

 یهودی که آنانی حتی. آوردند می ایمان زیادی کردند و عده می نهادند، موعظه می
 کتاب تمام). ۱۵ اعمال(شدند  در کلیسا پذیرفته اورشلیم شورای توافق نبودند، طبق

 در جاهای و نیز بعد از پراکندگی در اورشلیم اولیه کلیسای تاریخ ، در واقع اعمال
 گیرد و این را در برمی  میالدی۶۴ ً              تقریبا تا سال رسوالن اعمال کتاب. باشد دیگر می

 این. شدید قرار داد جفای ، کلیسا را تحت ، امپراطور روم نرون که است تاریخی آن
 .کشید طول رومی مختلف امپراطورهای وسیلۀ  بهو  سال۳۰۰ً                 جفا تقریبا حدود  دوره

 

 ۶۴ تا سال کلیسا را در اورشلیم وضعیت که از عباراتی هر یک در مقابل -  ۱
 .بگذارید متکند عال می تشریح میالدی

a(رشد  

b(دلسردی   

c(مداوم  پرستش  

d(کم  معجزات  

e(زیاد  معجزات 

f(مؤمنین بین قوی  مشارکت  

g(اتحاد  عدم 

h(القدس روح هدایت تحت  خدمت  

i(خودخواهی    

j(ساده  ایمان  
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k(تقدس   

l(قوی  شهادت  

m(و محبت  عالقه  

n(ترس   

 

 باشد؟ شما می محلی کلیسای ندهکن تشریح عبارات از این کدام یک -  ۲

 

 جفا تحت کلیسای

اتحاد و   سال۳۰۰ً             تقریبا حدود  در واقع. ، جفا شدیدتر شد استیفان بعد از مرگ
 و خفیف جفاها محلی در ابتدا این.  قرار گرفت و ارزیابی کلیسا، مورد آزمایش ایمان

،  میالدی ۲۵۰ در حدود سال. شدند می بسیار وحشتناک اوقات گاهی بودند ولی
و در سراسر  خود گرفت به عمومی ، جفا حالتی امپراطور دسیوس حکومت هنگام به

،  دوره این از پایان ، پس موضوع این علیرغم ولی یافت گسترش روم امپراطوری
 و خاورمیانه شمالی ، اروپا و آفریقای و تا انگلستان امپراطوری در تمام مسیحیت
 .بود یافته گسترش

 
 

       هدوره اولی    
 
  روز

 
۶۴  

 
  جفای محلی

 
۲۵۰  

 
  جفای عمومی

 
۳۱۳  

   کنستانتین     دسیوس     نرون   پنطیکاست
 

قرار دادند،  یشآزما کلیسا را تحت ، اتحاد و ایمان مدت این در طی که فشارهایی
 .باشند قرار می از این

کرد، با  می دفاع انجیل از معنای که و اقتداری زنده صدای . رسوالن ـ مرگ۱
 که ای و کتبی شفاهی های بود با روایت کلیسا مانده. شد خاموش رسوالن گمر

برپا داشتند  گوناگونی کلیسا شوراهای رهبران. داد می را شرح عیسی و اعمال سخنان
 .نمایند تصویب ایمان برای را بگیرند و قوانینی الزم تا تصمیمات



 ۸۳تاریخ کلیسا 

تهدید  ا را از درون، کلیس دروغین معلمین . معلمین بعضی غلط های ـ آموزه۲
 خدا، شخص با ماهیت را در رابطه سؤاالتی از معلمین هر چند بعضی. کردند می

 صحیح نیز از تعلیم بزرگ از معلمین بعضی کشیدند، ولی پیش نجات و آموزه مسیح
 ، اریجن)Tertullian( کلیسا مانند ترتولیان اولیه رهبران. نمودند دفاع مسیح

)Origen(بر اعتقادات بسیار خوبی تأثیرات و آگوستین ، کریسوستوم ، آمبروز، جروم 
 .گذاشتند آن حیات اولیه  سال۴۰۰ کلیسا در طی

 

شد  شروع نمود و هنگامی تهدید می جفا، کلیسا را از بیرون . حکومت ـ جفای۳
 روم عظمت آنها موجب قول به را که رومی امپراطور و خدایان کلیسا پرستش که
 پیشرفت ، باعث برعکس کلیسا را نابود کند بلکه جفا نتوانست .بودند، رد کرد شده
،  مردان خداوند بیشتر شد حتی آنها به و توکل یافت قوت ِ                 ایمان ایمانداران. شد آن
 .خود را فدا کردند زندگی شان  خداوند و آقایخاطر بهها  و بچه زنان

 شد؟ مورد تهدید واقع از درون کلیسا چگونه -   ۳

 شد؟ مورد تهدید واقع از بیرون نهکلیسا چگو -   ۴

 ؟ چرا کلیسا مورد جفا قرار گرفت -   ۵
 بود؟ جفا چگونه کلیسا در قبال العمل عکس -   ۶

کلیسا  اتحاد ایمان برای آزمایش یک رسوالن مرگ طریقی چه و به چگونه -   ۷
 بود؟

 

 کلیسا شدن پذیرفته

کلیسا   به۳۱۳  سالگردید و در امپراطور روم  میالدی۳۰۶ در سال کنستانتین
واگذار  خودش کلیسا نیز به اداره. شد داده دارایی آشکار و مالکیت پرستش آزادی
 .بود قرار گرفته روم حکومت و عنایت کلیسا مورد لطف اکنون. گردید

و  ، خدمت در عبادت تغییرات. در کلیسا آغاز شد بسیاری ، تغییرات ترتیب این به
 زمان ، کلیسا با کلیسای دوره این در پایان  کهبود وسیع قدری کلیسا به شهادت
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 بین خواهد کرد تا تفاوت شما کمک نمودار زیر به. بود بسیار متفاوت رسوالن
 .، بفهمید شده شناخته رسمیت به را با کلیسای در اورشلیم اولیه کلیسای

 
   میالدی۶۰۰ الی ۶۴دوره اولیه ـ 

  
 در طی جفا  
 
۶۴                 ۲۵۰           

 
 بعد از کنستانتین        

 
۳۱۳                       ۶۰۰ 

 پرستش کلیسا
  کلیسای جامع  خانه محل
  تشریفاتی و هنری-  ظاهری  ؛ روحانی و عملی باطنی  شکل
 تشریفاتی و پیچیده و ساختگی  روحاز، قابل فهم و هدایت شده  بناکننده  پیغام

 ات باالسطح طبق  ۀ مردمهم مخاطب

 خدمت کلیسا
 مسائل سیاسی  مسائل روحانی توجه
 های شورایی اعتقادنامه  الهیات ساده ها آموزه
  ایالت کلیسا وموضوعات تعیین شده توسط  موضوعات تعیین شده توسط کلیسا ۀ کلیساادار

 شهادت کلیسا
 از افراد غیر ۀ باالترافراد روحانی جزء طبق مساویطور   بهروحانی و غیر رسمی  مقام

  رسمی
 ۀ آن توسط شورای حکومتی کلیساادار ، خودمختار و محلی مستقل    حکومت

 )تحت نظر امپراطور(
  

 با قدرت دوره این بود، در پایان آغاز شده القدس روح با قدرت که کلیسایی
 ولی. بود قرار گرفته روم امپراطوری کلیسا، مورد پذیرش. شد می اداره امپراطوری

 .پیوستند می وقوع در کلیسا به مداومی راتتغیی

 



 ۸۵تاریخ کلیسا 

 مقایسه قبلی را در نمودار صفحه جفا و بعد از کنستانتین ِ              دو ستون در طی -  ۸
در  که با تغییراتی زیر در ارتباط های خود را در زمینه عقیده جمله کنید و در یک
 . افتاد بنویسیدقاتفا دو دوره کلیسا در این

a(کلیسا  پرستش 

b(کلیسا  خدمت 

c(کلیسا  شهادت 

  

 البته.  گذاشت انحطاط رو به رفته رفته روم ، امپراطوری  میالدی۳۰۰ بعد از سال
های   سالکهها   سالاین بودند اما در طی عادی امری و اجتماعی سیاسی تغییرات
 آنها مدافعین. وجود داشتند مؤمنین در بین امینی کلیسا بود، رهبران روحانی ضعف
 از آنها اشاره تعدادی ما در اینجا به. بودند دوره این در طی سیحیم ایمان بزرگ
 .بودند تر از دیگران برجسته که کنیم می

بعدها  که بزرگ مدافع یک) athanasius  ( میالدی۳۷۳ -۲۹۶ ،ـ آتاناسیوس۱
  .شد شهر اسکندریه اسقف

و  یسنده، نو اسقف)    (ambrose of Milan میالدی۳۹۷ -۳۴۰ ،ـ آمبروز از میالن۲
  . ایمان مدافع

و شاید  اسقف) (john Chrysostom  میالدی۴۰۷ -۳۴۵ ،کریسوستوم ـ جان۳
 ایمان اصالح برای فراوانیهای   تالشپنجم او در قرن.  دوره این واعظ ترین بزرگ

 .خود را فدا کرد خود جان  ایمانخاطر بهکلیسا نمود و 

 فهرست این شخص ترین هکرد تحصیل) (jerome  میالدی۴۳۰ - ۳۴۰، ـ جروم۴
 زبان بهمقدس  کتاب او ترجمه خدمت ترین بزرگ.  بزرگ روحانی از رهبران و یکی
 .بود مردم معمول

در مورد  نویسنده ترین بزرگ) (augustine  میالدی۴۳۰ -۳۵۴، ـ آگوستین۵
 . دوره این در طی ایمان ای آموزه موضوعات
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 دنیا به ـ پیوستن میانی دوره

 

  دوره میانی

 
 ۱۵۱۷  اصالحات  پاپ گریگوری اول ۶۰۰

 
 

 مقام به  میالدی۵۹۰ بعدها در سال شود که آغاز می اول با گریگوری دوره این
،  مؤسسه یک عنوان بهکلیسا  که از کلیسا است ای دوره او معرف. کلیسا رسید پاپی
 پایان در کلیسا به  با اصالحات۱۵۱۷ در سال دوره این. آورد دست به زیادی قدرت

 تعلیم کلیسا، براساس و مسائل اشتباهات بعضی اصالح منجر به رسید که
 .گردیدمقدس  کتاب

هر دو . کرد خواهیم صحبت ، بیشتر در مورد دو موضوع دوره با این در ارتباط
و  است آنها اتحاد کلیسا با حکومت اولین. باشند کلیسا می با خدمت مورد در ارتباط

 .شد کلیسا داده و رهبران پاپ به که است قدرتی دیگری

 

  دنیوی کلیسای یک

بر کلیسا تأثیر  متعددی سیاسی ، حوادث  ساله۱۰۰۰ً       حدودا  دوره این در طی
 به دوره این واقعه ترین مهم. در مورد آنها وجود ندارد بحث فرصت که گذاشت
 هدهد ک می نشان دوره این همچنین. بود با حکومت کلیسا و اتحاد آن رسیدن قدرت

 کلیسا جهان اینکه جای داد و به از دست خود را بر جهان چطور کلیسا تأثیر روحانی
 عنوان به. شد کند، دنیا بر کلیسا حاکم بود عوض داده فرمان مسیح طور که را آن
کلیسا  را برای دارند قوانینی حق کردند که فکر می از امپراطوران ، بعضی نمونه
 .کنند گذاری پایه

ها   ملت. وجود نداشت و باثباتی قوی های ، حکومت  میالدی۷  الی۵ های سده بین
و  ، رهبر دائمی غربی اروپای. بودند زیادی تغییرات آنها دستخوش و فرمانروایان
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 عمومی بود و خدمات ضعیفی داخلی حکومت دارای شهر روم.  نداشت قدرتمندی
بود و  دائمی حکومت یک ینده، تنها نما ، پاپ شرایطی در چنین. بودند ً               کال از یاد رفته

 رفته کلیسا رفته. کلیسا دراز کردند سوی به کمک آنها دست و فرمانروایان مردم
 و از اینجا بود که بیرون دنیای عقاید خود در مورد موضوعات تحمیل کرد به شروع

 .نمود قدرت یافتن به کلیسا شروع

و  روم  امپراطوریشد، پذیرفته امپراطوری رسمی مذهب عنوان به مسیحیت وقتی
 بود، به شده واقع مورد قبول ای طور گسترده کلیسا به از آنجا که. کلیسا متحد شدند

 ۱۰۰۰ً       حدودا  که دوره در این. شد شناخته)  کاتولیک( یا جهانی جامع کلیسای نام
و در  اقتدار یافت در شهر روم ، نخست یا التین غرب انجامید، کلیسای طول به سال
بود  چیزی آغاز آن گردید و این از حکومت بیش قدرتی دارای حتی قاز مناط بعضی
  .شود می نامیده»  رومی کاتولیک کلیسای«امروز  که

 نقشۀ ۀادام خود را که و مأموریت شده سیاسی ماشین یک به ، کلیسا تبدیل حال
و  ظاهری مسائل به اول ۀکلیسا دیگر در درج. سپرد فراموشی بود، به نجات

. داد می تر روحانی مهم موضوعات به کمی و فرصت داشت عالقه ویدنی موضوعات
 .شمار آید هب قدرتمندی روحانی نیروی توانست دیگر نمی بود که چنین

 

  هدف دهید که  را بخوانید و توضیح۱۷ :۱۴  و رومیان۳۳ :۶ ، متی۳۶ :۱۸یوحنا  -  ۹
 ؟ کلیسا چیست اصلی
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 میانی دوره کلیسا در طی دنیوی ا وضعب در رابطه جمالت از این کدام یک -  ۱۰
 ؟ است صحیح

a(نیز بیشتر  آن سیاسی ، تأثیرات یافت می قدرت رفته کلیسا رفته  همانطور که
 .شد می

b(شد می کلیسا کمک به محلی حکومت  از طرف. 

c(یافت افزایش آن روحانی متحد شد، قدرت کلیسا با حکومت  وقتی . 

d(مسائل  به کم و خیلی کرده دنیوی گیر مسائلدر از پیش  کلیسا خود را بیش
 .داد می وقت روحانی

 

  رهبر زمینی یک

 مسأله کلیسا نیز بیشتر شد و این رهبران کلیسا، قدرت قدرت افزایش موازات به
او  به پاپ عنوان کرد که  میقصد روم اسقف در مورد رهبر کلیسا یعنی طور خاص به
 . دنیا را داشت مسیحیان بر تمام قدرت او ادعای. بود شده داده

شهر  اسقف اولین رسول پطرس بود که کار شد، این این و اساس پایه که روایتی
 دو قسمت. ادعا وجود ندارد این اثبات برای و مدرکی دلیل هیچ ؛ ولی است بوده روم

: اند از شوند، عبارت می او ارائه و جانشینان پطرس در مورد قدرت خدا که از کالم
 ، اولین اسقف عنوان به پطرس شود که می گفته. ۱۷ـ۱۵ :۲۱ و یوحنا ۱۹ـ۱۸ :۱۶ متی
ً      قویا  روم کلیسای. شد می کلیسا فرض ، رهبر تمام رهبر رسوالن عنوان بهو  بوده پاپ
  . نداشت اعتقادی موضوع این  بهقشر کلیسای ولی. کرد عقاید پشتیبانی از این

،  پنجم در قرن روم راطوریامپ از سقوط پس تر شد و حتی کلیسا قوی رهبری
 و رهبری بوده شخصی طلبی کلیسا پر از جاه رهبران. بود قدرت هنوز کلیسا دارای

 و مراسم خرافات کلیسا پذیرش بود که چنین. بودند داده را از دست روحانی
 .ها را آغاز نمود پرست بت

تر  ضعیف روحانی شد، از لحاظ کلیسا بیشتر می سیاسی هر چقدر قدرت
،  در پرستش عظیمی تغییرات. بود گذشته اولیه کلیسای از زمانها   سال. شتگ می
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 در خصوص تغییرات بعضی در اینجا به. بود وجود آمده کلیسا به و شهادت خدمت
 . کنیم می کلیسا اشاره روحانی خدمت

 

 کلیسا پرستش

 . را گرفت روحانی ۀرابط جای و رسوم ـ رسم۱

برقرار  ً                           تواند مستقیما با خدا رابطه نمی  عبادتاو در شد که می گفته شخص ـ به۲
 .کند

 . قرار داشت کاهن یک کننده عبادت خدا و شخص ـ بین۳

  .نبود کننده عبادت شخص برای فهم و قابل رایج کلیسا، زبان ـ زبان۴
 

 کلیسا خدمت

 . را گرفتمقدس  کتاب ، جای و عمل معیار ایمان عنوان به کلیسایی ـ روایات۱

 .باشد می مردم زندگیهای   قسمتاقتدار بر تمامی دارای دعا کرد کهـ کلیسا ا۲

خود  را بهمقدس  کتاب باالتر از ، کلیسا جایی ایمانی با سؤاالت ـ در ارتباط۳
 .داد اختصاص

 .را بخوانندمقدس  کتاب نداشتند اجازه ـ افراد معمولی۴

  

 کلیسا شهادت

 .را داشتند تنخس ۀکلیسا درج در حیات و دنیوی مادی ـ عالئق۱

 بشارتیهای   تالشو روحانی ، بیشتر از مسائل و موقتی ظاهری موضوعات ـ به۲
 .شد می داده اهمیت

  .بودند ً                 شدند، اسما مسیحی می کلیسا افزوده به که ـ مردمی۳
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 ها و دیرها صومعه

 این به. بود رهبانیت کرد، جنبش کلیسا مبارزه روحانی سقوط بر علیه که نیرویی
گرفتند خود را از  شدند، تصمیم می نامیده راهب که مذهبی از مردان تعدادی که معنی

 نام به و در جاهایی و سکوت را در آرامش خاصی ، زندگی جدا کرده دیگر مردم
 به در جایی دور از دیگر مردم به بودند که مذهبی ها نیز زنان راهبه. بگذرانند صومعه

 وجود نداشت یا راهبه راهب نام به چیزی یهاول در کلیسای. کردند می دیر زندگی نام
 شرایط ولی. بودند از جامعه کردند و عضوی می خود زندگی با خانواده و مسیحیان

 .آورند روی رهبانیت به زیادی ۀشد تا عد جدید کلیسا و دنیا، موجب

 زندگی دو دلیل رسد به نظر می به. شدند می ، راهب نجات  بهق اشتیاخاطر به مردان
  :بود نجات به رسیدن تر برای مطمئن ، راهی نراهبا

افراد را از دنیا جدا  بود که ، طوری زندگی نوع این .از دنیا جدایی ـ توسط۱
در  دانستند که ها می راهب. کرد دور می زندگی را از مشکالت و مسیحیان ساخت می

خواهند  معمولی از زندگی با دور شدن و معتقد بودند که هست دنیا و کلیسا، گناه
 .باشند داشته بهتری روحانی زندگی توانست

 دنبال داد تا به را می فرصت آنها این به رهبانی زندگی . انکار نفس ـ توسط۲
 جسمی نیازهای ارضای است الزم تقدس برای آنها معتقد بودند که. بروند قدوسیت

و  پوشیده  لباسخود را رها کردند و مانند فقرا دارایی تمام بنابراین.  را کنار گذاشت
 خوردند و کم می بسیار کمی غذای. کردند نمی آنها ازدواج. نمودند می زندگی
  .دادند قرار می آزار و اذیت خود را تحت جسم ترتیب این به. خوابیدند می
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و  آنها اجتماعات. شد اضافه سرعت ها به ها و راهبه تعداد راهب از چندی پس
. وجود آوردند به شمالی و آفریقای  خاورمیانهرا در اروپا، خاصیهای  گروه

   ها  بندیکتن-۱: بودند از عبارت»  میانی ۀدور« های فرقه مشهورترین
the Benedictines) (۲- ها  سیسترکنthe Cistercians) (۳- ها فرانسیسکن   

)the Franciscans(  (ها  دومنیکن) ۴وthe Dominicans. (  

از  ، مراکز حمایتها جنگ مفید بودند زیرا در طیخود  اجتماع برایها   گروهاین
شمار  به و تعلیم دادند و مراکز کشاورزی می را پناه خسته و مسافران بوده مردم
 .و مبشر بودند ها معلم ها و راهبه از راهب بسیاری. رفتند می

 که مالیاتی آنها از طریق. داشتند تلخی خود نتایج نوبه نیز به اجتماعات اما این
و  مردان از بهترین ای شدند تا عده باعث همچنین. دادند، ثروتمند شدند می ممرد
 شدند که شناخته افرادی عنوان بهها  ها و راهبه راهب این. دور شوند ، از اجتماع زنان

 .باشند می دیگر مؤمنین به نسبت باالتری مقام نزد خدا دارای

 

را در  مسیحی یک د و مقام را بخوانی۱۶ـ۱۴ :۱۷ و یوحنا ۱۶ـ۱۳ :۵ متی -  ۱۱
 .دهید توضیح اجتماع

 

  :بودند از عبارت دوره این کلیسا در طی برجسته از رهبران بعضی

 .ایرلند برد را به انجیل که (Patrick)) ؟۴۶۱؟ـ۳۸۷( ـ پاتریک۱

 رهبر بشارتی (bernard of Clairvaux)) ۱۱۵۳ـ۱۰۹۰( ـ برنارد از کلیروکس۲
 .ها صومعه تقویت برای جنبش این

 این الهیدان مؤثرترین (Thomas Aquinas)) ۱۲۷۴ـ۱۲۲۵( آکوئیناس ـ توماس۳
 . دوره

 . شمالی مبشر آفریقای (Raymond Lull)) ۱۳۱۵ـ۱۲۳۵( ـ ریموند الل۴
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بر کلیسا در  کلیسا و اثراتش با رهبری زیر در رابطه از جمالت کدام یک -  ۱۲
 . است صحیح دوره این طی

a(در نظر گرفت عالم مسیحیان  همهخود را رهبر  پاپ . 

b(بود پاپ اولین  پطرس. 

c(آوردند، از کارآیی می دست به سیاسی کلیسا قدرت رهبران  همانطور که  
 .شد می آنها کاسته روحانی

d(نداشتند مستقیما به اجازه بود و ایمانداران شده مراسم اجرای  کلیسا محل                   ً  
 .بخوانندقدس م کتاب ، دعا کنند و یا حضور خدا رفته

e(داشتند خود را  تصمیم شدند که تأسیس مذهبی مردم ها و دیرها برای  صومعه
 .جدا کنند از اجتماع

f(بودند  شده گرفتند، موفق را در پیش و انکار نفس از اجتماع جدایی که  رهبانان 
 بهتری کردند، مسیحیان می زندگی در اجتماع عادی با مردم که ایماندارانی به نسبت

 .اشندب

 

  آزادی جدید ـ کشف دوره

 

  تغییر یافته دنیای

 

 دوره جدید

  
 ۱۵۱۷   زمان حال

  

 را رفع مردم روحانی تشنگی توانست نمی و تکرار مراسم و سنتی رسمی پرستش
 را برطرف مردم روحانی نیازهای توانست نیز نمی و دنیوی سیاسی کلیسای. کند
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. کند را متوقف روم سوی به پول مداوم جریان بود که این پی در متوسط طبقه. نماید
  .در کلیسا بودند تغییراتی خواهان مردم

بر  را مبنی پاپ ادعای بود که تغییر بودند، این خواهان مردم که دلیلی ترین مهم
در  شاهد گناهانی مذهبی از رهبران زیادی عده. پذیرفتند نمی جهانی قدرت داشتن
. بودند مردم و غفلت و اهمال مذهب د سقوطآنها شاه. بودند روحانیون زندگی
 تغییرات این ، به گرفت نام )Reformation( اصالحات که مذهبی جنبش یک بنابراین
 .کرد کمک

و  ِ                ، اصالح اشتباهات هدف.  شورش یک بود، نه اصالحی حرکتی»  اصالحات«
.  قدسم کتاب متن به بازگشت بود برای تالشی در ضمن. کلیسا بود های سوءاستفاده
 مانند مارتین اصالحگرانی.  خدا داشت باالتر از کالم اقتداری زمان این کلیسا تا به

و از  از کلیسا است ، بیش مقدس کتاباقتدار  ، اعتقاد داشتند که)Martin Luther( لوتر
 . اند داشته قبول مرجع یک عنوان بهرا  آن مسیحیان اولیه کلیسای زمان

 

 این.  را بخوانید۱۸ـ۱۵ :۱۱ ؛ مرقس۲۲ـ۴ :۲۳، ۸ـ۱ :۱۸ پادشاهان دوم کتاب -  ۱۳
 هستند؟ مقایسه کلیسا قابل اصالحات زمان با حوادث چگونه وقایع

 

  :اند از عبارت دوره کلیسا در این ۀدو تغییر عمد

 حکومت پایان معنی به اصالحات .ایجاد شد کلیسا تغییراتی ـ در حاکمیت۱
خود  برای مختلفهای   ملتاز هر یک گامهن از آن. بود رومی کاتولیک کلیسای
کلیساها  این. وجود آمدند به ملی داشتند و کلیساهای خاصی کلیسایی تشکیالت
 .کردند می را درک مردم نبودند و نیازهای روم به وابسته

 به راجع ، تعالیم طور مثال به .وجود آمد به تغییراتی کلیسایی ـ در تعالیم۲
 زندگی یک و نیاز ایماندار به اولیه ، گناه انسان ، سقوط مقدس کتابو  ، مسیح تثلیث
عهدجدید تجدید گردید،  به با توجه که از تعالیم بعضی نکرد ولی تغییری اخالقی
 : اند از عبارت
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a  (آید می دست به عیسی مسیح به ایمان یعنی ایمان ۀوسیل به فقط نجات. 

b ( است و عمل تنها معیار ایمانمقدس  کتاب . 

c  (عنوان بهکلیسا  و یا رهبران کاهن نیاز به ً                     تواند مستقیما و بدون ایماندار می 
 .حضور خدا وارد شود ، به میانجی

d (انسان اعمال شود نه می خدا حاصل رحمت ۀوسیل به نجات . 

  

 در کلیسا آزادی

 مدت به که و اقتداری قدرت.  داشت همراه را به جدیدی کلیسا، آزادی اصالحات
 ، جای مراسم شد و یکنواختی تضعیف بود، سرانجام افکنده بر کلیسا سایه هزار سال
 .وجود آمد جدید به دنیایی داد و در نتیجه»  آزادی« خود را به

 بینها   تفاوتپدید آمدن ، موجب آزادی. نیز وارد شد ، تنوع آزادی همراه به
خود و  ایه مقدس کتاب باز کردن به شروع ایمانداران. شد کلیساییهای  گروه

مقدس  کتاب آنچه ۀدربار افراد مختلف های دیدگاه بین آنها کردند و اختالف خواندن
در  جدیدیهای  گروه. شوند ارائه مختلفی تعالیم شد که گوید، باعث ً         واقعا می

 این. داشتند پرستش در نحوۀ هایی تفاوت وجود گذاشتند که ۀعرص کلیساها پا به
 به و باپتیست ، پرزبیتری متدیست مانند کلیسایهایی  م ناجدید، های یا فرقهها  گروه

 .خود دادند

 از زمان. دارند را قبول عقاید خاصی که است از افراد یا ایماندارانی ، گروهی فرقه
در  اندیشه آزادی ۀدر نتیج که گذاشت افزایش ها رو به ، تعداد فرقه اصالحات
 ها، نشانگر جستجوی فرقه. دآمدنوجود   بهشخصی و اعتقاداتمقدس  کتاب خواندن
 درک توانند از خطرات افراد هرگز نمی از آنجا که. باشند می حقیقت دنبال خدا به قوم
 را هر چند هم خود و عقاید آن شما گروه که است باشند، الزم خدا در امان کالم غلط
 .باشد، بشناسید کوچک خیلی که
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  را چگونه گروه این. کنید یفکنید، توص می با آنها عبادت را که گروهی -  ۱۴
 کرد؟ مقایسه اولیه با کلیسای توان می

 

 به منتج آزادی این.  است»  آزادی«جدید  دوران ۀمشخص کلیسا، وجه در تاریخ
. کلیسا شد ۀو ادار پرستش َ         از اشکال بعضی کلیساها در عقاید و هم بینهایی  تفاوت
و  ما باید آزادی. باشند اشتهاتحاد د با هم مسیح در بدن مسیحیان که است الزم

 . باشیم اتحاد با مسیحیان در پی حال در عین ولی را بپذیریم اختالفات

 مطلب ۀجدید در کلیسا پدید آمدند، در ادام دوران طی را که از تغییراتی فهرستی
 .بینید می

  

  در پرستش
  پرستش ۀبیشتر در نحو ـ تنوع۱

  در پرستش بیشتر حاضران ـ دخالت۲

 افراد ایماندار و خصوصی اخالقی ید بر زندگیـ تأک۳

 

  در خدمت
 ها ها و پرورشگاه مانند بیمارستان خیریه الکلیسایی بین های ـ ایجاد بنگاه۱

 از کلیساها بسیاریوسیلۀ   به) شادی کانون( یکشنبه ـ آغاز کار مدارس۲

 

  در بشارت
  بشارتی های نهضت ۀـ توسع۱

  بزرگ هایدر شهر بشارتی بزرگ ـ اردوهای۲

  بشارتی انتشار ادبیات ـ افزایش۳

 

 اصالحات از زمان را که رهبرانی تمام که نیست آن مختصر، فرصت در این البته
 در نتیجه.  کنیم اند، معرفی داشته نهضت این در هدایت بزرگی نقش حال کلیسا تا به

  : کنیم می بسنده اندکی ۀعد معرفی تنها به
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 و هادی بانی که آلمانی ، متأله(Martin Luther) )۱۵۴۶ـ۱۴۸۳( لوتر ـ مارتین۱
 .بود پروتستان نهضت

 کلیسای و بانی انگلیسی ، واعظ(john Wesley) )۱۷۹۱ـ  ۱۷۰۳(ی وسل ـ جان۲
 . متدیست

و میسیونر  ، مکتشف(david Livingstone) ) ۱۸۷۳ـ ۱۸۱۳ (ـ دیوید لیوینگستون۳
 .در مرکز آفریقا

 به بشارت ۀبرنام ، مؤسس(Hudson Taylor) )۱۹۰۵ـ ۱۸۳۲ (تیلور دسناـ ه۴
 . چین

 .حاضر ، مبشر دوره(billy Graham) ) ــ - ۱۹۱۸ (گراهام ـ بیلی۵

  

 عمده کنید و تغییرات مقایسه با هم و بعد از اصالحات کلیسا را قبل شرایط -  ۱۵
 .نمایید خالصه محدوده سه را در این

a(کلیسا  در حاکمیت 

b(کلیسایی  در تعالیم  

c(کلیسایی  در آزادی  
 

 .دهید را شرح تغییرات این از نتایج بعضی -  ۱۶

 

 کلیسا ۀآیند

و  بسیار مهم است حاضر، عصری گویید؟ زمان می کلیسا چه ۀدر مورد آیند
 در بدن القدس روح ۀوسیل خدا به.  است کلیسا مقدر کرده خدا برای نگیز کها هیجان
. دارد رسوالن زمان دنیای به بسیاری ا شباهتم دنیای. کلیسا حضور دارد یعنی مسیح

 گوید که می The Problem of Wineskins  نام خود به در کتاب) هارولد اشنایدر
 بیان ها را چنین شباهت او این. دارد شباهت اولیه کلیسای ما از چند نظر به دنیای
 .کند می

 شهر دیگر به از شهری مسافرت ـ رواج۱
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  سیاسی حایجاد صل ـ اتحاد برای۲

  و زبان فرهنگ ـ انتشار یک۳

  است بهتر شده ارتباطات باعث المللی بین ـ مسافرت۴

  ً               اساسا واحد است بشریت که احساس ـ این۵

 ها بینی عقاید و جهان ـ اختالط۶

  مردم اخالقیات ـ سقوط۷

 انجام برای. شود دنیا ارائه تمام تواند به خدا نیز هنوز می بخش رهایی ۀنقش
 ملحق مسیح بدن به و افراد بیشتری است اتحاد مسیحیان خدا نیاز به ابدی اهداف

 .خواهند شد

 چهار حرکت. خورد می چشم به مسیح بدن از تجدید حیات هایی نشانه همچنین
اند  عبارت که است رفته پیش خود به بشارتیهای   فعالیتکلیسا در دهند که می نشان
   :از

  فردی در بشارت هایی ـ حرکت۱

 کلیسا اعضای بین در دوستی هایی  پیشرفتـ۲

  صید دنیا و شاگردسازی ۀدر زمین ـ حرکاتی۳

 در کلیسا روحانی در تجدید عطایای ـ حرکاتی۴

 

  خود را با زمان محیط شرایط که جمله خود در یک در دفتر یادداشت -  ۱۷
 توصیفآیا شما با این . کنید شد، مقایسه مطرح درس این اول در قسمت که رسوالن
 هستید؟ موافق

 

  خود شاهد همین آیا شما نیز در کلیسای. کنید مراجعه دوم فهرست به حال-۱۸
 اید؟ بوده مسأله
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  خودآزمایی

 

خود در  به مربوط را با دوره راست سمت توضیحات . انطباقی سؤاالت -  ۱
 .دهید وفق چپ سمت

a(همین طورشد و کلیسا  و تعلیم در اداره ایجاد تغییرات باعث  اصالحات 
 .وجود آورد به در پرستش زیادی آزادی

b(در بوته غلط های آموزه و شیوع رهبران مرگ کلیسا توسط  اتحاد و ایمان  
 . قرار گرفت آزمایش

c(روحانی شد تا مسائل و سیاسی امور دنیوی  کلیسا بیشتر شریک.  

d(گردید رسمی کلیسای شد و سرپرست نامیده ، پاپ روم  اسقف. 

e( آن و عبادت امپراطور قرار گرفت تسلط ، کلیسا تحت دوران این در طی  
 .گردید و تشریفاتی رسمی

f(هدایت تحت و خدمت قوی زیاد، مشارکت  کلیسا، رشد، معجزات  
 .کرد تجربه دوره دنیا را در این تمام به و توجه القدس روح

 )  میالدی۶۴ تا سال( اولیه کلیسای) ۱           

 )  میالدی۳۱۳ـ۶۴(جفا   در زمانکلیسا) ۲           

 )  میالدی۶۰۰ـ۳۱۳( کلیسا بعد از کنستانتین) ۳           

 )  میالدی۱۵۱۷ـ۶۰۰( میانی کلیسا در دوره) ۴           

 )حاضر  تا زمان۱۵۱۷(جدید  ۀکلیسا در دور) ۵           

 

 .کنید انتخاب شده دادههای  پاسخ را از میان پاسخ بهترین . انتخابی سؤاالت

 مسائل نویسنده ترین بزرگ عنوان به کسی چه  میالدی۶۰۰ـ۳۱۳ دوره طی در -  ۲
 .شد معرفی ای آموزه

a(آتاناسیوس   

b(کنستانتین    
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c(آگوستین   

d(برنارد کلیروکس   
 

 .بود پروتستان نهضت رهبر اصالحات آلمانی الهیدان  کدام-  ۳

a(وسلی  جان  

b(ریموند الل   

c(تیلور نس هاد 

d(رلوت  مارتین 
 

 بود؟ که آکوئیناس  توماس-  ۴

a(شمالی مبشر افریقای  اولین  

b(داشت میانی ۀتأثیر را در دور بیشترین که  الهیدانی . 

c(دیر را بنا نهاد اولین که  راهبی. 

d(داد قرار می شکنجه را تحت بود و مسیحیان ایمان مخالف که  کسی. 

 

 شد؟ چه منجر به اولیه  جفا در کلیسای-  ۵

a(پرستی و بت گناه اعضا به کلیسا و برگشت عیف تض  

b(دنیاهای   قسمتدر تمام مسیحیت گسترش و در نتیجه مسیحیان شدن  پراکنده. 

c(نمود در اورشلیم مخفی کوچک تجمعات کلیسا را محدود به که  جنبشی. 

d(شدند یا کشته زندانی رهبران  تمام. 

 

 داده توضیح زیر اگر شرایط تاز جمال هر یک در مقابل . ـ غلط صحیح سؤاالت
 دوره با این و اگر در ارتباط) a( شده اصالحات منجر به که است حالتی گویای شده
 .بگذارید آن در مقابل) b( است غلط

 

 .بود دنیا باشد، دنیا بر کلیسا حاکم کلیسا در خدمت اینکه جای  به-  ۶

 .شد رسمی ، کلیسای رومی کاتولیک  کلیسای-  ۷
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 .آزاد بودند خودشان برای و تفسیر کالم در خواندن یماندارانا  همه-  ۸

 . بود تا اعمال ایمان ۀکلیسا بیشتر بر آموز  تأکید رهبران-  ۹

 .حضور خدا بیاید به توانست می کشیش وسیلۀ  بهفقط کننده  عبادت-  ۱۰

را  آخر و نهایی حرف زندگی های زمینه در تمام کرد که  کلیسا ادعا می-  ۱۱
 .ندز می

  .بود قوی دنیا خیلی کلیسا در تمام روحانی  تأثیرات-  ۱۲
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 ها تمرین صحیح های پاسخ

 

۱۰  - a(صحیح   

   b(غلط   

   c(غلط   

   d(صحیح   
 

 .باشید گذاشته عالمت m و a، c،e ،f ،h ،j ،k ، l حروف  شما باید در مقابل-  ۱
 

 .قرار دهد تأثیر مسیح ا تحتر باشد و جهان نمونه  ایماندار باید در جهان-  ۱۱
 

بیانگر  m و a ،c ،e ،f ،h ،j ،k ، lحروف شما بتوانید بگویید که که  امیدوارم-  ۲
 .شما هستند محلی کلیسای وضعیت

 

۱۲  - a(صحیح   

   b(غلط   

   c(صحیح   

   d(صحیح   

   e(صحیح   

   f(غلط  ) .در دنیا  ندگیز.  وجود داشت ها و دیرها نیز مشکالتی در صومعه
از  جدایی فقط. و مؤثر باشد ایماندار بتواند نمونه کرد که می را فراهم امکان این

، بهتر از دیگر  نفر مسیحی یک باشد که این تواند ضامن یا انکار خود نمی دیگران
 .) است مسیحیان

 

 .دادند نمی تعلیم مسیح عیسی را دربارۀ واقعیت که دروغین معلمین وسیلۀ  به-  ۳
 

و  مراسم(ها  سوءاستفاده ۀهم که بینیم را می دو پادشاه پادشاهان  در دوم-  ۱۳
  باب در مرقس. را احیا نمودند دور کردند و عبادت را از هیکل)  شیطانی تشریفات
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و  نیز جلو اشتباهات اصالحات دوره در طی .داد کار را انجام نیز همین ، عیسی۱۱
 است مهم. ( وجود آمد کلیسا به در پرستش یاتشد و تجدید ح ها گرفته سوءاستفاده
 .)دارد دور نگاه  نادرست خود را از اعمال ۀخواهد خان خدا می بدانید که

 

 جفا  توسط-  ۴
 

امید . بنویسید آن اعتقادات همراه را به خودتان یا فرقه گروه  شاید شما نام-  ۱۴
 .باشد شده دهگنجان در آن اصالحات ۀدور مهم اکثر تعالیم که است

 

 .را بپرستد رومی امپراطور یا خدایان که نخواست  چون-  ۵
 

  :زیرهای  پاسخ از  هر یک-  ۱۵

a(آوردند و در  دست به روم خود را از کلیسای استقالل زیادی  کلیساهای
 .کردند خودمختار تأسیس خود کلیساهای ممالک

b(خدا را کالم نهحضور خدا برود و آزادا به توانست ً                       ایماندار، مستقیما می 
  خدا فیض وسیلۀ  بهو ایمان از طریق نجات شد که اعالم در مورد نجات. بخواند

تنها  عنوان به) کلیسا و نه(خدا  بار دیگر کالم یک.  از اعمال آید نه میدست  به
 . شد و رفتار مطرح معیار ایمان

c(آزادی.نمودندمقدس  کتاب ۀمطالع به شروع ، مردم آزادی شدن از داده  پس   
 از آنچه  تفاسیر گوناگون علت به( اعتقادی مباحث نظر در بعضی اختالف منجر به

 .  کلیسا گردید ادارۀ ۀو نحو و عبادت پرستش ، شکل)گوید میمقدس  کتاب که
 

 خداوند آنها به و توکل یافت تقویت ِ                       نمود، ایمان ایمانداران  کلیسا پیشرفت-   ۶
 .بیشتر شد

 

،  اشخاص اخالقی ، تأکید بیشتر بر زندگی پرستش ۀ نحوبیشتر در  تنوع-  ۱۶
 . بشارتی های نهضت بیشتر، توسعۀ ۀخیری های ، بنگاه یکشنبه مدارس

 



 ۱۰۳تاریخ کلیسا 

  و با او زیسته را دیده عیسی باشد که شد تا کلیسا فاقد افرادی آنها باعث  مرگ-  ۷
  جای به سوالناز ر که هایی گزارش یعنی و کتبی شفاهی کلیسا باید بر روایات. بودند
 .کرد می بود، تکیه مانده

  

فکر  خودتان از روندها بر کلیسای در مورد تأثیر هر یک . خودتان  پاسخ-  ۱۷
 .کنید

 

  :باشند چنین شما اینهای  پاسخ است  ممکن-  ۸

a(شد، می انجام مردم ۀهم توسط القدس روح با هدایت که ای ساده  پرستش 
  انجامباال ۀطبق مردم توسط داد که شریفاتیو ت رسمی پرستشی خود را به جای
 .شد می

b(پیچیده و سازماندهی سیاسی مسائل به روحانی کلیسا از مسائل  توجه  
 .شد معطوف

c(شهادت همگی باشد که از ایمانداران گروهی اینکه جای  کلیسا به  
 .معدود شد ای و اقتدار عده طلبی مقام برای دادند، جایی می

 

 .باشید خودتان چیزها در کلیسای این شاهد وقوع که  امیدوارم-  ۱۸
 

 ۀکلیسا ارائ اصلی هدف. (خدا است ملکوت ۀمژد کلیسا رساندن اصلی  هدف-  ۹
 .) نیست ، یا سیاسی ، اجتماعی اقتصادی مشکالت برای حل راه

 



 
 



 
 

   پنجم درس

  الهی مأموریت

 

بلند  تختیبر  که ، خداوند را دیدم درگذشت پادشاه عزیای که در سالی
 اطراف. بود او پر شده خدا از جالل ۀبود و خان نشسته و باشکوه

با  که داشت بال شش هر فرشته. بودند کرده احاطه را فرشتگان تخت
خود را و با دو  پاهای پوشاند و با دو بال خود را می صورت دو بال
  :گفتند خواندند و می سرود می نوبت آنها به. کرد دیگر پرواز می بال

 ، خداوند قادر مطلق است ، مقدس ، مقدس مقدس
 ! او پر است از جالل زمین تمام

خدا را  خانه های پایه بود که باقدرت سرود آنها چنان صدای
 .از دود پر شد خانه تمام سپس. لرزاند می

  تفسیری ۀ ترجم۴ـ۱ :۶اشعیا 

 

اشعیا،  که هنگامی. ندارد خدا را ببیند امکان شخص اینکه بدون واقعی پرستش
در  کرد و با فروتنی خود را احساس شایستگی او را دید، عدم و جالل خداوند و جاه

 ای کفاره وی عصیان را از او دور کرد و برای خدا گناه آنگاه. نمود حضور خدا تعظیم
 . است واقعی پرستش ۀنتیج داد که انجام

 شده تشو پرس عبادت به کلیسا، دعوت.  است واقعی پرستندگان پدر، طالب
اند  کلیسا عبارت مأموریت سه. کند می خدا خدمت به که است طریق و از این است
 خدا که کلیسا به ، در مورد خدمت درس در این.  و جهان خدا، خودش به خدمت: از

 .کرد خواهیم شود، بحث می خالصه و خدمت ، اطاعت در پرستش
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  مطالب رئوس

 خدا به خدمت برای راهی پرستش

  پرستیم او را می که اییخد

  کند؟ می خدا خدمت کلیسا بهچگونه 
  

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀاز مطالع پس

 . ما است مسیحی از تجربه مهمی خدا بخش چرا پرستش دهید که توضیح ●

 او را سزاوار پرستش که کرده کارهایی و چه خدا کیست کنید که بیان ●
 .سازند می

 .کنند می خدا خدمت به لیسا و افراد چگونهک بگویید که ●

 داده تعلیم درس در این که اصولی به را، با توجه تان خود و کلیسای خدمت ●
 .کنید شود، ارزیابی می

از  بیشتری کلیسا فعالیت کنید تا در خدمت را تشویق دیگران باشید که مایل ●
 .دهند خود نشان

 

  یادگیریهای  فعالیت

 را که آیاتی ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه مودهایرهن به ـ با توجه۱
 ، پاسخ شده مطرح که سؤاالتی کنید و به مطالعهمقدس  کتاب از است آمده در درس

 .کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ دهید و سپس
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،  درس مطالب دهید تا براساس را پاسخ خودآزمایی درس ـ در پایان۲
 .باشید کرده خود را ارزیابی های آموخته

 .بنویسید تان خود را در دفتر یادداشتهای  پاسخ ـ۳

  
  درس متن

 خدا به خدمت برای راهی پرستش

 

  پرستش ضرورت

 خدا را جالل که ایم شده ما آفریده. باشد می کلیسا، پرستش خدمت ۀجلو بهترین
کار را  خود این ا با پرستشکلیس او یعنی بدن اعضای عنوان بهو ) ۷ :۴۳اشعیا ( دهیم
کلیسا بر  خدمت ترین و مهم امتیاز و وظیفه تنها برترین ، نه پرستش.  دهیم می انجام
 ).۱۳ـ۸ :۵ مکاشفه(باشد  نیز می او در آسمان اصلی ۀوظیف ، بلکه است زمین روی

 

  سخت از عذاب که عظیمی  را بخوانید و بگویید گروه۱۷ـ۹ :۷ مکاشفه -  ۱
 بودند؟ کسانی آمدند، چه بیرون)  تسخ آزمایش(
 

 بودند؟ از کجا آمده گروه این -  ۲
 

 کردند؟ می و خدمت روز پرستش آنها چرا خدا را شبانه -  ۳

 

 .دارد خدا ضرورت برای خدمتی عنوان به پرستش دالیلی چه به که بیایید ببینیم

 را برای نخدا انسا . کنیم ما او را پرستش است خدا مایل که دلیل این ـ به۱
 همچنین. ببرد لذت با وی و تا ابد از رفاقت کرده او را پرستش کرد که خلق این

با خدا برخوردار  نزدیک دوستانۀ ۀاز رابط ، چگونه انسان اولین ، یعنی آدم که دیدیم
 که هنگامی ولی. خواهد می بشریت تمام خدا برای که است چیزی همان بود و این

 بشریت تمام آلود او به گناه داد و طبیعت را از دست رابطه ینشد، ا آلوده گناه به آدم
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با  و مشارکت رفاقت ۀخاطر نوعی ، به آدم که گفت توان می همچنین ولی. شد منتقل
 نشان از گناه با خدا پیش آدم ۀرابط که معنی این به. کرد منتقل بشریت تمام خدا را به

 از دست را که انسان از زندگی بخش آن مسیح وسیلۀ خواهد به خدا می دهد که می
  .او بازگرداند ، به داده

در هر  ها انسان ۀهم .دارد پرستش به عمیقی تمایل طور فطری به ـ انسان۲
 البته.  آنها است در فطرت پرستش به اند زیرا میل بوده عبادت نوعی دنیا دارای جای
را  آنچه یحیانغیر مس. هستند صحیح پرستش های راه ۀهم که نیست معنی بدان این
خدا و  معتقدند که زیادی ۀعد. نمایند می اند، پرستش کرده خود فرض خدای که

. کنند می را پرستش آن بنابراین ، خدا است نها طبیعتآ هستند، برای یک طبیعت
 خدای« به هستند که کسانی حتی. اند کرده را ابداع خدایان خود انواع نیز برای ای عده

 با جهل آنها همراه عبادت که است این نتیجه. دارند ایمان) ۲۳ :۱۷ اعمال(»  ناشناخته
 است آنها توخالی پرستش. کنند می چقدر اشتباه توانند ببینند که نمی ، آنها حتی است
 عبادت و او را فقط کن خود را سجده خداوند خدای«: گوید میمقدس  کتاب زیرا
 با خالق دوستانه ای رابطه داشتن  ما را بهقخداوند اشتیا پرستش). ۱۰ :۴ متی(» نما

 .کند ارضا می خودمان

ما آشکار  ، او خود را به کنیم می و پرستش خدا را عبادت که ـ هنگامی۳
 مورد پرستش است کرد و مایل خلق پرستش را برای انسان که واقعی خدای .کند می

،  ی مسیحعیس ، پسرش خلقت او خود را از طریق.  است قرار گیرد، خود را شناسانیده
او .  است کرده مکشوف القدس و روح)  مقدس کتاب( خویش مکتوب کالم
منظور باید کلیسا  این به رسیدن برای ولی. کلیسا نیز آشکار گردد وسیلۀ  بهخواهد می

 سوی به هرگاه لیکن«. او را ببیند و جالل بوده در ارتباط با وی نخست ۀدر درج
 جالل نقاب بی ۀبا چهر ما چون ۀهم لیکن. دشو می برداشته کند نقاب خداوند رجوع

 شویم می متبدل صورت همان به تا جالل از جالل نگریم می خداوند را در آینه
 ).۱۸ و ۱۶ :۳ قرنتیان دوم(»  است روح از خداوند که چنانکه
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 .کنید را مشخص صحیح جمالت به مربوط حرف -  ۴

a(کنیم و او را پرستش باشیم تهداش وستانهد ۀ خدا ما را آفرید تا با او رابط . 

b(ظاهر  عمر انسان بعدیهای   سالدر که است خدا چیزی پرستش به  میل
 .شود می

c(داد خود را با خدا از دست ۀرابط کرد، انسان گناه آدم که  هنگامی.  

d(خدا را ظاهر کند کلیسا جالل ندارد که  امکان. 

e(بیشتری ، شباهت گردیم باز میخدا  سوی به و اطاعت ما با پرستش که  هنگامی  
 . کنیم او پیدا می به

 

 چرا بیاورید که دلیل خواندید، سه که آنچه مجدد به ۀمراجع حاال بدون -  ۵
 . است و ضروری مهم مسیحیان ، برای پرستش ۀوسیل خدا به به خدمت

 

 ؟ چیست پرستش
و  ارزش ، به در پرستش.  است شخص یک ارزش درک معنی ، به پرستش ۀکلم
 برند و از آن نمیکار   بهرا درست پرستش ۀکلم ای عده.  بریم می نفر پی یک لیاقت
 شاید شنیده. کنند می استفاده دیگری شخص به نسبت شان احساسات بیان برای

. »پرستد را می هایش بچه فالنی«یا »  پرستم را می پدرم من«: نفر بگوید یک باشید که
 های بچه او عاشق«یا »  هستم پدرم عاشق من« که است این جمالت این درست معنی

،  است شده نفر داده یک به که یا لیاقتی ، ارزش در هر دو صورت ولی»  خود است
 .شود می بیان

 پرستش. قرار گیرد خدا مورد استفاده برایباید  فقط طور خاص به پرستش ۀکلم
 در هر حال. ندارد ای حد و اندازه وی قدر و بهای.  او است ارزش درک معنی خدا به
ما  پرستش به طور مستقیم او به بود و ارزش توجه او بی ارزش به نسبت توان نمی

 ۀتو هم زیرا که را بیابی و قوت و اکرام جالل که خداوند مستحقی ای«. دارد بستگی
 ).۱۱ :۴ مکاشفه(» شدند تو بودند و آفریده ارادۀ و محض ای را آفریده موجودات
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بیاورید و آنها را در  دلیل ؟ سه است خدا سزاوار پرستش کنید که یچرا فکر م -  ۶
 هم  دیگری دالیل کنید که می احساس درس این اگر با خواندن. دفتر خود بنویسید

 .کنید خود اضافه لیست وجود دارند، آنها را به

 

 خدا همیشه .گردد شود آغاز می می خدا برداشته از جانب که اول ، با قدم پرستش
 شود که می ما نزدیک خدا آنقدر به. کند کار خود را آغاز می با انسان ایجاد دوستیبا 

هرگز خدا را  کس هیچ گوید که  می۱۸ :۱یوحنا .  او را ببینیم و جالل ارزش بتوانیم
  .  بینیم ، خدا را نمی بینیم را می طبیعی چیزهای که ما تا هنگامی.  است ندیده

یوحنا ( است کار دارد، زیرا خدا روح و سر حانیو رو نادیدنی با دنیای پرستش
 او و مسیح مکتوب ، کالم ، خدا را در خلقت کردیم ً         قبال بیان همانطور که ولی). ۲۴ :۴
 . بینیم می

در ابر ظاهر  موسی او به:  است شده نزدیک انسان به بسیاریهای   طریقخدا به
در  ولی). ۶ـ۱ :۶اشعیا (د بر اشعیا خود را ظاهر کر ، در هیکل)۸ـ۵ :۳۴ خروج(شد 
،  خدا خود را در پسرش گوید که می عبرانیان به رسالۀ ۀآخر، نویسند روزهای این

 قوت ۀکلم و به بوده جوهرش و خاتم جاللش فروغ که«ظاهر کرد،  عیسی مسیح
 راست دست رسانید به اتمام را به گناه طهارت چون بوده موجودات همۀ خود حامل

 جالل ۀکنند ، فرزند خدا، منعکس مسیح). ۳ :۱ عبرانیان(»  بنشست نعلیی در اعلیکبریا 
 .  وجود او است خدا و مظهر دقیق

خدا خود ). ۹ :۱۴یوحنا (»  است پدر را دیده مرا ببیند خدای هر که«:  گفت مسیح
او را  کردند، صدای آنها او را دیدند، لمس. شناساند شاگردان به عیسی را از طریق

 او آمد که. شود ساکن بر زمین بود که او نیامده ولی. کردند ا پرستششنیدند و او ر
را  وعده او این. کند پدر بازگشت سوی ما شود و به گناهان ۀبمیرد و کفار بر صلیب

باز مرا خواهید  مرا نخواهید دید و بعد از اندکی بعد از اندکی«: خود داد شاگردان به
 ).۱۶ :۱۶یوحنا (» دید
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. با ما باشد را فرستاد که القدس ، روح پدر بازگشت سوی به مسیح که هنگامی
). ۱۵ :۱۶یوحنا (» شما خبر خواهد داد گیرد و به می است من آن از آنچه«:  گفت مسیح
، خدا از  بنابراین. کند می پسر خدا بر کلیسا مکشوف وسیلۀ  به، خدا را القدس روح
 مسیح. کند می خود جذب سوی و ما را به خود در کلیسا حاضر است روح طریق
کند و  مرا فرستاد او را جذب که پدری آید مگر آنکه تواند نزد من نمی کسی«: فرمود
بلند  اگر از زمین و من«). ۴۴ :۶یوحنا (» برخیزانید خواهم او را در روز بازپسین من
 ).۳۲ :۱۲یوحنا (» کشید خود خواهم سوی را به ، همه شوم کرده

 

 .ببرید آنها را نام.  خدا را ببینیم انیمتو می طریق از سه -  ۷

 

شود و ما او را  می ما نزدیک خدا به . خدا است ایماندار به ، پاسخ پرستش
 ، بپرستیم کنیم ، احترام بداریم او را دوست شود که می باعث همین ، دهیم می تشخیص

 درک ۀما نتیج گردد و پرستش می واقعی ما شخصی زیرا خدا برای.  و تمجید کنیم
 . وجود است و با تمام ، روحانی راستین پرستش.  او است ارزش

باشد »  و راستی روح به«ما باید  پرستش فرمود که و عیسی است خدا روح
. باشد و روحانی خود باید باطنی مفهوم ترین در عالی پرستش). ۲۴ :۴یوحنا (

ما  روح این. دشو اجرا می ایمانداران وسیلۀ  بهکه نیست ظاهری ، مراسمی پرستش
خشنود  خدا از آن که است پرستش همین! کند برقرار می خدا ارتباط با روح که است
  .شود می

 
 
 
 
 
 

  
  

 روح خدا

 پرسش

 روح انسان

  نقطۀ

 تماس
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 اینک«: گوید میمقدس  کتاب .شود می وجود او دیده در تمام شخص واکنش
فکر خود  و تمام توانایی و تمام نفس و تمام دل تمام خود را به خداوند خدای

 خدا نزدیک به حیوانات با قربانی ندارد که نیازی شخص). ۲۷ :۱۰لوقا  (»نما محبت
 ، همانقدر که پرستش). ۱۵ـ۷ :۵۰مزمور (باشد  می شکرگزار او کافی قلب شود بلکه

خدا  ۀبیشتر دربار هر چه. او نیز نیاز دارد احساس طلبد، به تمرکز افکار ایماندار را می
خواهد  و راستی روح به از پیش ما بیش ، پرستش و او را بهتر بشناسیم کنیم مطالعه
 جان ای«: پرستد وجود خدا را می با تمام دهد که می را نشان مزامیر انسانی کتاب. بود
 او را متبارک قدوس نام است من در درون و هر چه بخوان ، خداوند را متبارک من

و  ایید عبادتبی«: گوید مزمور می ۀ، نویسند۶ :۹۵و در مزمور ). ۱ :۱۰۳مزمور (» خواند
 یا زانو زدن تعظیم عمل. » خداوند زانو زنیمخود  ۀحضور آفرینند و به نماییم سجده

  . است شخص آن به او کامل سرسپردگی ۀنفر نشان یک در مقابل
  

 ؟ است پرستش تعریف زیر بهترینهای  پاسخ از کدام یک -  ۸
a(خدا به  عشق 

b(ایم داده و قدر او را تشخیص ارزش  اینکهخاطر بهخدا  به گذاشتن  احترام . 

c(خدا به حیوانات  قربانی 
 

 هستند؟ صحیح زیر در مورد پرستش از جمالت کدام یک -  ۹

a(عملخود و عواطف احساسات ۀوسیل ، به کنیم می خدا را پرستش که  هنگامی  
 . کنیم می

b(ندارد او امکان ، پرستش ایم یا او را نشناخته»  ندیده«خدا را  که  تا هنگامی. 

c(کند آشکار می عیسی مسیحپسر خود  وسیلۀ  بهخود را  خدا امروز فقط. 

d(و  شده ما نزدیک به که است خدایی ما به طبیعی ، واکنش حقیقی  پرستش
 . دهیم می او را تشخیص ارزش

e(کند،  برقرار می خدا ارتباط ما با روح روح که هنگامی حقیقی  پرستش
 .باشد پذیر می امکان
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  ، کدام۶ :۹۵ و مزمور ۱ :۱۰۳، مزمور ۲۷ :۱۰ایماندار لوقا  نظر یک از نقطه -  ۱۰
 دهند؟ می را نشان پرستش دیدگاه

 

در  که ارتباط دو طریق دهید که توضیح خالصهطور   بهو ساده زبان به -  ۱۱
 هستند؟ها   کدامشوند، می دیده پرستش

 

  پرستیم او را می که خدایی

 

 ؟ او کیست
آنها  به ای ، اسامی اشخاص شخصیت توصیف برای ، اغلب دعتیقعه در زمان

 که یابیم خدا می را برای بسیاری های ، نام عهدعتیق با خواندن. شد  میقاطال
 و چه او کیست گویند که میها   ناماین. کنند می او را توصیف و منش شخصیت

  . کنیم کنند تا او را بهتر درک می ما کمک به آنها همچنین. کند می

در دعا از خدا  که هنگامی. او هستند فرزندان نیازهای به خدا، پاسخ های نام
.  نیست کار ما، پرستش این ولی کنیم برقرار می ً                     ، واقعا با او ارتباط خواهیم می چیزی

را در  قدردانی ما، احساس نیازهای دعاها و رفع به خدا در پاسخ نیکویی هر حال به
کار  او به در پرستش کههایی   نام. است آن ۀنتیج پرستش کند که ما ایجاد می های دل
 ما انجام برای کاری و چه او کیست که است مطلب با این ً                 ، غالبا در رابطه بریم می
 . است داده

،  شده خدا داده بهمقدس  کتاب در را کههایی   نامۀهم که نیست آن در اینجا امکان
  : کنیم  بازگو میاز آنها را در اینجا تعدادی ولی برشماریم

 ۱۷ :۱  یعقوب                        آسمانی خدای

 ۷ :۸۰ مزمور                        لشکرها خدای
 ۱۰ :۶  ایوب                           قدوس آن

 ۲۶ :۵  تثنیه                         زنده خدای
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 ۳ :۶  خروج                       ـ خداوند یهوه
 ۱۴ :۲۲  پیدایش           ـ خداوند مهیا خواهد کرد یایرا یهوه

 ۱۵ :۱۷  خروج            است من ـ خداوند پرچم سین یهوه

 ۲۴ :۶  داوران         دهد می ـ خداوند سالمتی شالوم یهوه

 ۳۵ :۴۸  حزقیال                 ـ خدا آنجا است ّ    شمه یهوه

 ۲۶ :۱۵  خروج            است ـ خداوند شفادهنده رافا یهوه

 ۶  :۲۳ ارمیا          ما است  خداوند عدالت-   صدقینو یهوه
 ۱ :۱۷  پیدایش                قادر مطلق ـ خدای ایّ   شد ِ   ال

 ۲۳ :۱  متی              قادر با ما است ـ خدای عمانوئیل

 

آورد؟ آیا  یاد شما نمی خدا را به و شخصیت ها، خصوصیات نام این آیا خواندن
شما آشکار کند؟  خود را بهها   ناماز این خدا با هر یک که  افتادهقشما اتفا در زندگی
؟ آیا  است شما مهیا کرده ؟ شفا را برای است بخشیده شما آرامش لبق آیا او به

 بکنیم توانیم نمی کاری ، هیچ است مثبت اید؟ اگر جواب کرده حضور او را احساس
 ! و تمجید نماییم را پرستش قادر مطلق خدای مگر اینکه

  

 القدس پسر و روح بهمقدس  کتاب در بسیاری های خدا، نام های نام ۀعالو به -  ۱۲
و در  کرده زیر نگاه آیات به. سازند می آنها را متجلی شخصیت که است شده داده
  :بنویسید شده داده عیسی به را که از آنها نامی هر یک مقابل

a(۲۱ :۱  متی 

b(۲۳ :۱  متی 

c(۴ :۲  متی 
d( ۳۲ :۱ لوقا 

e( ۶۹ :۱ لوقا 

f( ۱۱۵ :۶  تیموتائوس 

g( ۶ :۹ اشعیا 
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 به را کههایی   نامو کرده مراجعهمقدس  کتاب ها از بخش این به حال -  ۱۳
  :بنویسید از آیات هر یک ، در مقابل شده داده القدس روح

a( ۱۶ :۱۴ یوحنا 

b( ۱۰ :۱۲ زکریا 

c(۲ :۸  رومیان 
 

 بخش رهایی او و عمل خدا را با کلیسای ۀرابط کههایی   ناماز نام سه بیایید به حال
  : یمکن دهند، توجه می نشان وی

 فعال او خدایی: شود خدا آغاز می با عملمقدس  کتاب .ما خالق ـ خدای۱
را  و زمینها   آسماندر ابتدا خدا« گویند که ما می بهمقدس  کتاب آیات اولین!  است
 ما خدای خدای. وجود نیامد به تصادف دنیا بر حسب). ۱ :۱ پیدایش(» آفرید

ما او را .  است خاص ای و نقشهمقصود  او دارای خلقت ۀو هم است» هدفمند«
 خدا را بیان جالل آسمان«: گوید  می۱ :۱۹مزمور .  کنیم می پرستش  خلقتشخاطر به
 .»دهد خبر می هایش دست از عمل کند و فلک می

  

خدا را  مزمور، نویسنده چرا در این ، بگویید که کرده  را قرائت۱۰۴مزمور  -  ۱۴
 کند؟ و تمجید می پرستش

 

 مزمور خدا را برای ۀ نویسند۶ـ۵ :۸در مزمور .  خدا است خاص خلقت انسان
و  جالل و تاج کمتر ساختی اندکی او را از فرشتگان«: کند تمجید می انسان آفرینش
چیز  و همه نمودی مسلط خودت دست ، او را بر کارهای را بر سر او گذاردی اکرام

 .» نهادی وی را زیر پای

  

 ساخته که دنیایی و رهایی نجات برای خالق خدای .ما ۀدهند نجات ـ خدای۲
 خدا در جهت اعمال ۀشد، هم آلوده گناه به انسان که از هنگامی.  داشت ای بود، نقشه
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را نیز  جهان رهایی ۀوعد دهد، بلکه می تنها افراد را نجات او نه.  است او بوده نجات
 . واهد یافتخ او را بخواند، نجات نام که هر کس). ۱۰ :۱ افسسیان( است داده

 جهان نجات برای گناه قربانی عنوان بهزیرا  شده خدا نامیده ۀ، بر دهنده نجات این
 ۀهم. گیرد قرار می مورد پرستش  نجاتخاطر به،  جهت و از این است فدا شده
و  را برکت و بره نشین تخت«: سرایند ، می با شکر و سپاس در سراسر جهان مخلوقات
 ).۱۳ :۵ مکاشفه(» بادٓ             باد تا ابداال و توانایی و جالل تکریم

  

 را خدای و نادیده و باقی سرمدی پادشاه باری« .ما سرمدی ـ خدا، پادشاه۳
ما خدا را ). ۱۷ :۱ تیموتائوس۱(»   آمین،باد بادٓ         تا ابداال و جالل وحید را اکرام حکیم
ما تو  خداوند مسکن ای«.  کنیم می او تمجید و پرستش بودن و ابدی ازلی برای
را  مسکون و ربع وجود آید و زمین ها به کوه از آنکه قبل. ها نسل در جمیع ای ودهب

 و آخر است ، او اول نیست او را آغاز و پایانی زمان). ۱ :۹۰مزمور (»  بیافرینی
 ).۶ :۲۱؛ ۸ :۱ مکاشفه(

افراد غیر  ایماندار و چه ، چهها انسان ۀهم شامل سرمدی پادشاه این حاکمیت
،  روحانی حکمرانان بر تمام مسیح که هنگامی. شود از کلیسا می رجایماندار و خا

پدر  خدای را به ملکوت سپس. خدا خواهد آمد کند، ملکوت غلبهها   قدرتو مراجع
خود  حکومت نابود شوند به دشمنان ۀهم که تا هنگامی مسیح. واگذار خواهد کرد

 لعنت و دیگر هیچ«:  تیافخواهد  خدا واقعیت ابدی ملکوت خواهد داد، سپس ادامه
خواهند  او را عبادت خواهد بود و بندگانش در آن خدا و بره نخواهد بود و تخت

 خواهد بود و دیگر شب ایشان بر پیشانی وی اسم او را خواهند دید و ۀنمود و چهر
 انندارند زیرا خداوند خدا بر ایش و نور آفتاب چراغ به نخواهد بود و احتیاج

  ).۵ـ۳ :۲۲ مکاشفه(» خواهند کرد باد سلطنتٓ           تا ابداالبخشد و می روشنایی
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 تا از دهید، در دفتر خود پنج او را نشان خدا و شخصیت های نام بین ۀرابط -  ۱۵
  چگونه هر اسم دهید که را بنویسید و توضیح القدس خدا یا پسر او یا روح های نام

 الیق کند که  می کمکشما  به تمرین آیا این. کند می از خدا را منعکس شخصیتی
 ببینید؟ تری طور واضح خدا را به بودن پرستش

 

 ؟ است کرده او چه
 برای طریقی ، بلکه را آفریده تنها انسان خدا نه . است داده ـ او ما را نجات۱
 نشود بلکه تنبیه کس هیچ که است او این و خواست اراده.  است کرده او آماده نجات
او . دهد ، نجات خودش کشید تا ما را برای ای شهکنند و نق تا ابد زندگی همه
 ما این خدا برای هدف. دهند یابند تا او را جالل نجات و زنان مردان ۀخواهد هم می
را  هر که یعنی«: گوید  می۷ :۴۳اشعیا .  افتخار او شویم ، باعث داده او را جالل که است
و  و او را مصور نموده هآفرید خویش جالل جهت شود و او را به نامیده من اسم به

 .سازد خود را فراهم پرستش تا امکان ما را مهیا کرده او نجات. » باشم ساخته

 که ، شخصی در عهدعتیق . جوییم حضور او تقرب به که داده ـ خدا اجازه۲
 ۱۹ باب به(شود  خدا نزدیک به توانست شد و نمی بود، طرد می خود را طاهر نکرده

باید  کاهنان.  بینیم را می برنجین  حوض۱۸ :۳۰ ر خروجد). کنید اعداد مراجعه
حضور خدا  از ورود به شستند تا خود را پیش می خود را در حوض ها و پاهای دست
  .کنند پاک

 معنی بدان این.  ایم شده ما کاهنان ۀهم اکنون که خوانیم  می۹ :۲ پطرس در اول
 ما با خون.  خدا وارد شویمحضور  ً           مستقیما به مسیح نام به توانیم ما می که است
 داریم حضور خدا دسترسی به جهت از این ایم شده خدا شسته و کالم مسیح

 ).۲۲ـ۱۹ :۱۰ عبرانیان(

 کرده خود را آماده فرزندان نیازهای ۀاو هم .کند می ما را رفع ـ خدا نیازهای۳
وند خدا«:  است بوده زیادی ۀعد آرامش باعث مطلب  در تأیید این۲۳و مزمور  است
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 ما حیات به که خدایی). ۱ ۀآی(» بود چیز نخواهم هیچ به ، محتاج است من شبان
ما را نیز مهیا خواهد  ، نیازهای کنیم می زندگی زمین بر روی که ، تا زمانی بخشیده
 بشر را روزی ۀهم که«باشد  نیز می جسم مالک بلکه نیست روح مالک او فقط. کرد
و  خود را از مراقبت شاگردان ، عیسی۳۴ـ۲۵ :۶ یدر مت). ۲۵ :۱۳۶مزمور (» دهد می

 چیز احتیاج همه بدین داند که شما می پدر آسمانی«:  کرد و گفت آگاه الهی توجه
 .کند می ما را رفع نیازهای زیرا تمام پرستیم ما او را می. »دارید

 در ابدیت که است امید ایماندار این . است کرده ما آماده را برای ـ او جایی۴
؛ یوحنا ۱ :۲۱ مکاشفه(شود  جدید در حضور خدا محظوظ و زمینی  آسماندر
خدا بر  حاکمیت.  خدا تا ابد استقرار خواهد یافت ملکوت هنگام در آن). ۳ـ۱ :۱۴
پدر قرار خواهد داد  نفوذ خدای تحت و بر زمین چیز را در آسمان ، همه کائنات تمام

در . خواهد کرد با پدر زندگی دائمی تیو رفاق ابدی ای ایماندار در خانه پس و از آن
 !پرستید آنجا ما خدا را تا ابد خواهیم

 

 ؟ است دیده تدارکی ما چه و رهایی نجات خدا برای -  ۱۶
 

 دارد؟ ضرورت چیزی حضور خدا چه ما به از دخول پیش -  ۱۷
 

 دارد؟ توجه ما هم مادی نیازهای دهد خدا به نشان که داریم دلیلی ما چه -  ۱۸
 

 ؟ کند، چیست می را رفع خدا آن که نیاز انسان ترین و نهایی ترین مهم -  ۱۹
 

 و تمجید خدا مالحظه کلیسا در مورد پرستش مأموریت برای زیادی دالیل
  . نماییم می خدا معطوف به خدمتهای   طریقخود را به ، توجه حال.  کردیم
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 کند؟ می خدا خدمت کلیسا بهچگونه 

 

  عمومی در پرستش

مقدس  کتاب .بود، متولد شد عمومی عید و جشنی که سا، در روز پنطیکاستکلی
. شکستند می را با هم شدند و نان می جمع دور هم هر روزه ایمانداران گوید که می
شدند و خدا را  می جمع طور مرتب آنها به. بود ها یا هیکل آنها خانه گردهمایی محل

 ۀجلس). ۴۷ـ۴۱ :۲ اعمال(گذاشتند  می مآنها احترا به مردم ۀکردند و هم تمجید می
آنها با  درونی از رابطۀ ظاهری سادۀ شد و تجلی برگزار می گونه آنها بدین پرستشی
 . گفت می سخن مسیح

 است ممکن.  کلیسا است شوند، یک خداوند جمع نام نفر به دو یا سه هر جا که
 از دو یا سه شکلمت است کلیسا ممکن. باشد سالن یا یک خانه آنها یک تجمع محل

 شوند یا از هزاران می جمع دور هم به کلیسایی ۀدعا یا جلس برای باشد که خانواده
 ۀدر جلس) ما یعنی(کلیسا، . آیند می زیبا گردهم های در ساختمان گردد که نفر تشکیل
 . داریم با خدا مشارکت که دهیم می خود نشان و زبان ظاهری های ، با نشانه پرستشی

بود،  شده ساخته پرستش برای طور خاص به که ، در هیکل ر عهدعتیقخدا د قوم
 من مقدس به ایشان«: یدگو می خود چنین قوم پرستش ۀخدا دربار. شدند می جمع
 خواهند آمد و ودیعت نزدیک من خوان به من خدمت جهت خواهند شد و به داخل
 ).۱۶ :۴۴ حزقیال(»  خواهند داشت مرا نگاه

 

 کند می اشاره عهدعتیق کاهنان به) ۱۶ :۴۴ حزقیال(مقدس  کتاب از آیه این -  ۲۰
 را در  آیه این توانیم می ما چگونه. خدا وارد شوند و خدمت قدس مجاز بودند به که

 ؟ بریمکار   بهعمومی و پرستش در خدمت خودمان ۀبا تجرب رابطه
 

 جامان»  قدس«در  خدمت این.  کنیم می خدا خدمت ، به عمومی ما در پرستش
  . است و زیبایی ، راستی احسان جایگاه شود که می
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 نمایید، هدایا بیاورید و به او توصیف اسم جالل خداوند را به«: سراید داود می
 تواریخ اول(» نخواهد خورد نیز پایدار شد و جنبش مسکون بلرزید ربع حضور وی

۱۶: ۲۹.( 

را  خدا ایمانداران خادم. و حمد خدا ستایش به است ، دعوتی پرستشی ۀجلس یک
 ۀعطی با شکرگزاری اند که شده خوانده ایمانداران. خواند خداوند فرا می پرستش به

  :باشد اجزا می این دارای مسیحی پرستشی ۀجلس یک. کنند با او را دریافت مشارکت

 

  الهام
. باشد خدا می ما به احساس و بیان پرستش جزء حیاتی موسیقی . ـ موسیقی۱
 خواندن چقدر به کنید که بیندازید و توجهمقدس  کتاب مزامیر در بکتا به نظری

 هنگامی.  است شده اشاره موسیقی آالت وسیلۀ  بهو تمجید خدا پرستشی سرودهای
، در حضور  کنیم و با سرود او را تمجید می خود را بلند کرده صدای ما با هم ۀهم که

 . ایم و او را خشنود ساخته ایم برآورده شادی خدا بانگ

شما  پس«و تمجید او باشد  پرستش ما شامل دعاهای که است خدا مایل .ـ دعا۲
 هان«). ۹ :۶ متی(» باد تو مقدس نام در آسمانی پدر ما که ای: اینطور دعا کنید به

 قدس خود را به های دست... خداوند بندگان جمیع خوانید ای خداوند را متبارک
 ).۲ـ۱ :۱۳۴مزمور (» یدخوان برافرازید و خداوند را متبارک

 هرگاه.  خدا است در مورد نیکویی هایی مزامیر پر از شهادت کتاب . ـ شهادت۳
در مسیر  مسیح بدن ۀ، هم کنیم بیان در جمع داده ما انجام خدا در حق را که آنچه

 .یابد می نیازها افزایش  در مورد رفعآنها گیرد و ایمان خدا قرار می پرستش

 ، بخش ما عطا کرده خدا به که مادی از برکات بخشی دنبرگردان .ـ هدایا۴
و حمد او لبریز  ما از شکرگزاری قلب که هنگامی. باشد ما می از پرستش دیگری
 .  بدهیم او هدیه به که شده امتیاز داده ما این ، به کنیم چه که دانیم شود و نمی می
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 تنویر
»  نور است من های راه  برایو چراغ من های پای تو برای کالم« . کالم ۀـ موعظ۵

 و مردگان بر زندگان که عیسی تو را در حضور خدا و مسیح«). ۱۰۵ :۱۱۹مزمور (
و در  کنی موعظه کالم به او که ظهور و ملکوت و به دهم می خواهد کرد قسم داوری
 تحمل با کمال نمایی و نصیحت و توبیخ و تنبیه باشی مواظب و غیر فرصت فرصت
 گوش کالم ۀموعظ و به آییم می گردهم که هنگامی). ۲ـ۱ :۴ یموتائوس ت۲(»  و تعلیم

خدا  سوی گردند و به خدا می و پرستش از محبت ما ماالمالهای   قلب، دهیم می
 .شوند می کشیده

  
 
 
 
 
 
 

،  برشمردیم که جزء پرستشی پنج در این دهید که توضیح در چند جمله -  ۲۱
 .دکن می خداوند خدمت به کلیسا چگونه

 

 بهتر بدن پرستش برای هایی موقعیت مفید در مورد خلق در اینجا چند راهنمایی
  :گردند می ، عنوان پرستشی ۀجلس یک در خالل مسیح

خدا  خادم .سازید ، فکر کنید و خود را آماده پرستشی ۀجلس از یک ـ پیش۱
 را الزم یقلب او باید در دعا آمادگی. کند هدایت کلیسا را در پرستش که است مسئول

 خدا بتوانند به قوم دهد که ترتیب را چنان جلسه مختلفهای  بخشآورد و دست  به
  .بگذارند قدم پرستش دنیای
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را در  ای کمتر تجربه .کند حرکت در جلسه دهید که اجازه القدس روح ـ به۲
. کرد مقایسه) ۲۴ :۴یوحنا (»  و راستی روح به«خدا  با پرستش توان می مسیح زندگی
. سازد می خدا متوجه سوی و به را آزاد کرده انسان ، روح خوب پرستشی ۀجلس یک
 وجود داشته روح باید آزادی کند پس می خود را مالقات ، خدا قوم پرستش هنگام به

 و دستورات قوانین وزد، تابع خواهد می هر جا می مانند باد که القدس روح. باشد
 تحت اگر روح. باشید او حساس هنماییرا به ، نسبت در پرستش پس.  نیست انسانی
 .وجود نخواهد آمد به نظمی باشد، هرگز بی کنترل

  

 پرستشی ۀجلس .باشند داشته شرکت باید در پرستش بدن اعضای ۀـ هم۳
 از ایمانداران واحد متشکل بدن دیگر مانند یک عبارت متحد یا به پرستش باید یک
پرستد، او خشنود  خدا را می گطور متحد و هماهن کلیسا به که هنگامی. باشد
 ساکن با هم یکدلی به برادران که دلپسند است و چه خوش چه اینک«: گردد می

 و پاسخ هدیه ، دادن ، دعا و تمجید، شهادت در موسیقی بدن). ۱ :۱۳۳مزمور (» شوند
 ، اعضای پرستشی ۀجلس در یک از اوقات بسیاری. کند می خدا شرکت کالم پیام به
 .کنند یکدیگر خدمت به شوند که یم هدایت بدن

برآید و  باید از دل صادقانه پرستش. باشد باید خالصانه راستین و پرستش عبادت
خدا  سوی را به دهد و انسان خدا را جالل. باشد آدمی روح ۀدهند و تعالی بخش الهام
خدا در  به نسبت عمیق ۀو مالحظ باشد و احترام باید مؤدبانه پرستش. نماید جذب
 شرکت پرستش در خدمت جمعی دستهطور   بهکلیسا که هنگامی. شود دیده آن
 .آید وجود می به و محترم موقر و مقدس کند، فضایی می
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 جمالت در مقابل عمومی خدا، در پرستش کلیسا به خدمت به با توجه -  ۲۲
  :بگذارید عالمت صحیح

a(شرکت  جمعی دستهو  عمومی در پرستش ، ایمانداران اولیه کلیسای  از زمان 
 .کردند می

b(را   دیگری توان نمی بداند که شخصی خود را عملی ایماندار باید پرستش  یک
  .داد تشرک در آن

c(و  پرستش توان ً            ا واقعا نمیر عمومی پرستشی ۀجلس یکهای  بخشاز   بعضی 
 . دانست عبادت

d(شود می و تمجید دیده خدا در پرستش به خدمت ترین  مهم. 

e(را تغییر آن چیز ترتیب گردد و هیچ تنظیم باید آگاهانه پرستشی ۀلسج  یک 
 .ندهد

f(کند،  حرکت آزادانه تشیپرس ۀجلس یابد در یک اجازه القدس روح که  هنگامی 
 .حکمفرما خواهد بود جلسه در آن قانون و هم آزادی هم

g(در   مختلفقطر به مسیح بدن کند که می را فراهم هایی متحد، فرصت  پرستش 
 .کند شرکت پرستش

 

  روزمره در اطاعت

کلیسا  خدمت.  نیست عمومی و در پرستش دیگران همراه ایماندار، تنها به پرستش
 زندگی. او دارد به از ایمانداران هر یک شخصی سرسپردگی به کامل خدا، بستگی به

 .باشد هما داشت را در زندگی اول خداوند بگذرد و او جای به ما باید در تسلیم ۀروزان

 صورت در این. بپرستید طور شخصی شما بخواهید خداوند را به که است طبیعی
 خاطر بهاو،  ۀاراد به شدن و تسلیم را در مورد خدمت چند نکته این که بهتر است
 .بسپارید
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با .  نیست خدا ممکن رضامندی تحصیل ایمان بدون .بپرستید ـ خدا را با ایمان۱
و  خلقت او خدای باشید که داشته ایمان. شد خدا نزدیک شود به می که است ایمان
 .شما اعتماد کنید نیازهای همۀ او در مورد برآوردن ۀوعد به.  شما است نجات خدای

 

مبر زیرا  باطل خود را به خدای یهوه نام« .باشد شما با مفهوم ـ پرستش۲
). ۷ :۲۰ خروج(» نخواهد شمرد گناه برد، بی باطل او را به اسم را که خداوند کسی
 داشته ایمان نام این قدرت به ، باید صمیمانه آوریم می خدا را بر زبان نام همانطور که

 اگر به. کنند او را آشکار می شخصیت خدا چگونه های نام که ً          قبال دیدیم.  باشیم
 و طوری»  است بودن گونه مسیح معنی به که«، » هستم مسیحی من«:  گوییم می دیگران
او  از نام ، در واقع نماییم می حرمت او را بی نام جهات از بسیاری که نیمک رفتار می

  .  کنیم می سوءاستفاده

 او را محترم و نام کنیم او اطاعت از کالم که است ما بامفهوم پرستش هنگامی
 . را برافرازیم خود، آن و با اعمال داشته

 

 در خداوند شادی انصالح ای«: گوید  می۱ :۳۳مزمور  .کنید عبادت ـ با شادی۳
 پرستش توانید ببینید که آیا می. »شاید را می ، راستان خواندن تسبیح نمایید زیرا که

 ، وی کنیم می از او اطاعت که دارد؟ هنگامی ما بستگی اطاعت به اندازه تا چه واقعی
 را در پرستش سازد و آن مملو می ما را از شادیهای   قلبو او سازیم را خشنود می

 . کنیم می بیان

 

 برای»  تازه سرودی« گوید که  می۳ :۳۳مزمور  .باشد شما با طراوت ـ پرستش۴
خود را  شناسی و حق محبت که ، هنگامی مبتکر ما بوده که خدایی.  خداوند بسراییم

 تجربیات ۀنتیج. شود ، از ما خشنود می کنیم می او بیان به جدید و ابتکاری طرزی به
 . او است برای» دیدج سرودهای«جدید با خدا 
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بیایید .  ما است و اطمینان خدا، آرامش .با امید باشد شما همراه ـ پرستش۵
 ما در او شادی دل زیرا که.  و سپر ما است ؛ او اعانت امید خود را بر خداوند بنهیم«
 ها و مشکالت در سختی). ۲۰ :۳۳مزمور (»  داریم می او توکل قدوس کند و در نام می
 ۀ، و هم ، زمان طبیعی نیروهای خدا، برتر از همۀ یاد آورید که د بهخو ۀروزان
او  در پیروزی پس. سازد پیروزمند می او ما را در هر موقعیتی.  دیگر است های قدرت
 . نیست خدا مشکل برای چیزی کرد زیرا هیچ خواهیم شادی

 

 ؟ ستا با هر فرد مسیحی خدا در رابطه کلیسا به از خدمت قسمت کدام -  ۲۳
 

  دیگران به در خدمت

را  دیگران که هنگامی.  است دیگران به خدا، خدمت کلیسا به دیگر خدمت طریق
کند  شما را قبول هر که«:  گفت عیسی.  پرستیم ، او را می کنیم می خداوند خدمت نام به

 یکی باشد و هر که کرده مرا قبول ۀ، فرستند کرده مرا قبول که و کسی کرده مرا قبول
 نام سرد محض از آب ای صغار را کاسه ز اینا

جر خود را ا گویم شما می به شاگرد نوشاند هر آینه
  ).۴۲ و ۴۰ :۱۰ متی(»  نخواهد ساخت ضایع

 محبت به«: گوید می رسول پولس همچنین
  ).۱۳ :۵ غالطیان(» کنید یکدیگر را خدمت

 روحانی تواند هدف می باشد ولی یا مادی تواند جسمی یکدیگر می به خدمت
 ، خدمتی دهیم کسی او به در نام آب لیوان اگر یک. کند را نیز دنبال مسیح دادن جالل

از  عملی ای ، نمونه را شست شاگردان پاهای که هنگامی مسیح.  ایم داده انجام روحانی
آنها غذا  رهسپار سازد، به را گرسنه جمعیت اینکه جای او به.  ما گذاشت برای خدمت

 .داد
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  روحانی تدر خدم

 در اختیار کلیسا گذاشته خاصی ، عطایای دیگران به و رسیدگی خدمت خدا برای
، بر  کنیم می از خدا دریافت که خاصی یا عطایای عطیه). ۷ :۱۲ قرنتیان اول( است
 ما داده به که ای هر عطیه ولی. شوند می ما داده ، به او داریم در بدن که جایی اساس
بعد در مورد  در درس. شود بردهکار   بهبدن دیگر اعضای به ، باید در خدمت شده

.  خدا باشیم عطایای امین بیایید وکالی پس. کرد خواهیم بیشتری عطایا، صحبت
با  همه و اول«: گوید می دیگران به را در مورد خدمت سخنان این رسول پطرس

و یکدیگر پوشاند  را می گناهان کثرت محبت نمایید زیرا که محبت شدت یکدیگر به
باشد یکدیگر را در  یافته که نعمتی حسب به و هر یک. کنید مهمانی همهمه را بدون

گوید مانند  سخن اگر کسی. خدا گوناگون فیض امین وکالی نماید مثل خدمت آن
باشد بکند تا  خدا بدو داده که توانایی کند بر حسب خدا بگوید و اگر خدمت اقوال

تا  و توانایی او را جالل یابد که جالل  مسیحعیسی ۀواسط چیز خدا به در همه
 ).۱۱ـ۸ :۴ پطرس اول(»  آمین.  باد هستٓ      ابداال

 

  از طریق بدن شما یا دیگر اعضای را برشمارید که هایی در دفتر خود طریق -  ۲۴
خدا   به ً            واقعا خدمتی خدمت این چگونه. اید کرده ، او را خدمت دیگران به خدمت
 ؟ است بوده

 

از  بخش آن به اینکه بدون.  کردیم کلیسا صحبت خدمت طریق مورد سهدر  -  ۲۵
 طریقی  ترین نظر شما مهم به بنویسید که سپس. کنید باز گردید آنها را بازنویسی درس
 عجله تمرین ؟ در این شود، چیست مورد اجرا گذاشته شما به تواند در کلیسای می که

او  بهتر به خدمت  برای راهی را در یافتنشما  با دعا از خدا بخواهید که نکنید بلکه
  . کند ، یاری مسیح از بدن عضوی عنوان به
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 دهید از شما پاسخ خودآزمایی به درس این در پایان از اینکه پیش -  ۲۶
شما   کلیسای را که کنید و طریقی می خدا خدمت به خودتان را که طریقی خواهم می
را در  خدمت این که ای خانه  در مقابل.  دهیدقرار کند، مورد مطالعه می خدا خدمت به

  .قرار دهید*  کند، عالمت می توصیف وجه بهترین حاضر به زمان
  

  ۀ پرستشی شماتجرب     

شه
همی

وال   
معم

   
   

ً   

هی
گا

  

 به
رت
ند

   

رگز
ه

  

            دهید؟ آیا شما هر روز به عبادت و پرستش خدا وقت می)  الف
            پرستید؟ آیا او را با سرود می)  ب
            کنید؟ آیا او را با تمجید و شهادت پرستش می)  ج
            کنید؟ مرتب پرستش میطور   بهآیا او را در دادن هدیه) د
            یابید؟ ۀ مرتب کالم برای پرستش الهام میآیا با مطالع) ه
            اید؟ آیا اطاعت از کالم او و حرمت نام وی را تجربه کرده) و
،  دت خوبی از اینکه خدا کیست و چه کردهآیا زندگی شما شها) ز
  باشد؟ می

          
            کنید؟ آیا با خدمت به کلیسا یا اعضای بدن به خداوند خدمت می)  ح
            کنید؟ طور کامل تسلیم خدا می آیا هر روز خود را به) ط

  خدمت کلیسای شما به خدا       

شه
همی

وال   
معم

   
   

ً   

هی
گا

  

 به
رت
ند

   

رگز
ه

  

            ؟ ً                                     ش سرودها واقعا برای پرستش خداوند استآیا بخ)  الف
            ؟ ، زیبایی و وقار است ً                        آیا منبر، واقعا محل نظم)  ب
            شود؟ آیا برای پرستش و تمجید متحد، وقت داده می)  ج
 بخشی از پرستش عنوان بهآیا اعضای بدن به خدمت یکدیگر ) د

  گردند؟ تشویق می
          

            شود؟ روح پرستش انجام میآیا دادن هدیه در ) ه
            یابد که پرستش را هدایت کند؟ القدس آزادانه اجازه می آیا روح) و
  ۀ، آگاهانه جلس توانید تشخیص دهید که رهبر جلسه آیا شما می) ز

  ؟ پرستشی را آماده کرده و ترتیب داده است
          

 زاوارآیا فرصت دعا با پرستش خداوند و تشخیص اینکه او س)  ح
  گردد؟ پرستش است آغاز می
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  شخصی خواهید پرستش می هایی طریق از چه در دفتر خود بنویسید که -  ۲۷
 کنید؟ خداوند عرضه خود را به

 

 شما پرستش خواهید کلیسای می هایی طریق از چه در دفتر خود بنویسید که -  ۲۸
 کند؟ خداوند عرضه خود را به

  

 تر کند؟ از آگاه پرستش خدا برای شما را از شایستگی ستتوان درس آیا این -  ۲۹
 ).در دفتر خود بنویسید(؟  طریق چه

  
  
  



 ۱۲۹مأموریت الهی 

  خودآزمایی

 

 .کنید را تعریف  پرستش-  ۱

a(کنیم می را کفاره مان گناهان که است  طریقی . 

b(است ارزش ما در برابر این خدا و پاسخ ارزش  تشخیص . 

c(تاس یا چیزی شخص به محبت  احساس . 

d(است در برابر شخصی یا زانو زدن شدن خم  عمل . 
 

 ، و این  را داریمقاشتیا ما نیز همین .تا ما او را بپرستیم است  خدا مایل-  ۲
 این دلیل کند همه می ، او خود را بر ما مکشوف پرستیم او را می وقتی که حقیقت
 ...............چرا  هستند که مطلب

a(هستیم مسیحی بدهیم ما نشان که نیست تنها راه  پرستش . 

b(خدا نیستیم پرستش  ما الیق . 

c(خدا در نظر گرفت پرستش عنوان به در واقع توان را نمی دیگران به  خدمت . 

d(است خدا ضروری ما به از خدمت بخشی عنوان به  پرستش . 
 

 ؟ چیست در پرستش اول  قدم-  ۳
a(خدا شدن قدم  پیش 

b(انسان شدن قدم  پیش  

c(دیگران به  خدمت  

d(خدا به مان نیازهای  گفتن 
 

 ؟ ، چیست آشکار کرده خدا خود را بر انسان که طریقی ترین  روشن-  ۴
a(طبیعت   

b(انبیاء  

c(عیسی  فرزندش  

d(معجزات   



  درس پنجم۱۳۰

  .........پرستش ماهیت  واالترین-  ۵

a(شود می ما دیده ظاهری  در خدمات. 

b(یابد می  در سرودها تجلی. 

c(است و روحانی  درونی . 

d(است ممکن فرشتگان  تنها برای . 
 

 ؟ نیست صحیح صمیمانه زیر در مورد پرستش از جمالت کدام یک -  ۶
a(دارد بستگی خاص و تشریفات رسوم انجام  به. 

b(است وجود انسان تمام  واکنش . 

c(شود نیز می فرد پرستنده احساسات  شامل. 

d(در حضور خدا است ملکا تسلیم با حالت  توأم . 
 

 ؟ چیست در روح  منظور از پرستش-  ۷
a(احساس که است چیزی بلکه دهیم می ما انجام که نیست عملی  پرستش  
 . کنیم می

b(باشد می مؤثر پرستش  دعا تنها راه. 

c(خدا باشد با روح ما باید در ارتباط  روح. 

d(کنیم را درک پرستش خودمان با ذهن توانیم  ما نمی . 
 

  ............چون است اهمیت دارای خدا، در پرستش های نام  دانستن-  ۸

a(سزاوار  که داده انجام کاری و چه او کیست کنند که او آشکار می های  نام
 . است پرستش

b(شوند آورده بلند بر زبان صدای نباید به هستند که او آنقدر مقدس های  نام. 

c(خواهد کرد ما را رفع او نیازهای که است  تنها راهی. 
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 ؟ چه یعنی  عمانوئیل-  ۹
a(زنده  خدای . 

b(قادر با ما است  خدای . 

c(خداوند شفادهنده .  

d(خداوند مهیا خواهد نمود .  
  

خدا  رهایی  نقشهاو در نقش ۀدهند توضیح طور کامل به عیسی اسم  کدام-  ۱۰
 ؟ است
a(مشاور  

b(سرور سالمتی   

c(عمانوئیل   

d(دهنده  نجات  
 

 ؟ ، چیست کرده را رفع خدا آن که نیاز انسان ترین  مهم-  ۱۱
a(زندگی مادی  برکات  

b(با دیگر مسیحیان  مشارکت  

c(در کارها  کمال 

d(با خدا ناگسستنی  مشارکت 
 

در  عمومی پرستش از جایگاه توصیف زیر بهترین از جمالت کدام یک -  ۱۲
 ؟ است مسیحی یک زندگی

a(اند   محتاج که است خوب از مسیحیان عده آن برای و عمومی یجمع  پرستش
 و خصوصی  خلوتدر پرستش ۀانداز کنند، اما به باشند تا بتوانند پرستش در جمع

 . نیست مهم

b(ۀ هم ، برای با مسیح درونی از ارتباط بیرونی تجلی عنوان به عمومی  پرستش 
 شرکت و پرستش در عبادت ماعضاء با ه همانطور که.  است حائز اهمیت مسیحیان

  . شوند خداوند نزدیکتر می همدیگر و به کنند، به می
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

 .کند می خود را رفع خلقت نیازهای ۀهم که است  زیرا او خالقی-  ۱۴
 

 ) مسیح بدن( کلیسا -  ۱
 

 .کنید ، مقایسه است آمده در درس که هایی خود را با مثال  پاسخ-  ۱۵
 

 .شد می آنها دیده در میان و زبان ، امت ، قوم هر قبیله از -  ۲
 

  پسرش قربانی  از طریق-  ۱۶
 

؛  آنها است دارند؛ زیرا او خالق زیرا آنها او را دوست:  دالیل از این هر یک  به-  ۳
و  صورتی تشنه هیچ و به وجه هیچ ؛ زیرا آنها دیگر به است داده زیرا او آنها را نجات

 . شد و درد نخواهند کشیدنخواهند گرسنه
 

 .  حضور او را بیابیم به آمدن تا لیاقت شویم پاک مسیح خون وسیلۀ  به ما باید-  ۱۷
 

۴  - a(صحیح   

b(غلط   

c(صحیح   

d(غلط   

e(صحیح   
 

  ، متی۲۵ :۱۳۶، ۱ :۲۳مزامیر (آورد  می دالیلیمقدس  کتاب .شما  پاسخ-  ۱۸
 . کنیم می او را تجربه تدارک ، ما نیز هر روزه)۳۴ـ۲۵ :۶

 

 در نهاد پرستش و نیاز به میل.  او را بپرستیم خواهد که خدا می)  ترتیب بدون (-  ۵
 .کند ، او خود را بر ما آشکار می پرستیم خدا را می که هنگامی. وجود دارد انسان
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 که ابدی ۀدر خان با او که انقطاع و بدون دائمی و رفاقت دوستی  نیاز به-  ۱۹
  .شود می ، رفع است کرده ما آماده  یبرا

  

 .کنید شد، مقایسه بیان درس در این که خود را با آنچه پاسخ. شما  پاسخ-  ۶
 

  دسترسی عمومی و در پرستش ایم شده کاهنان مسیح ما از طریق ۀ هم-  ۲۰
 . خدا داریم به مستقیم

 

 عیسی  از طریق؛ ) مقدس کتاب(خدا  ، در کالم در طبیعت) از اینها هر یک (-  ۷
 .کلیسا ، از طریق القدس روح ، از طریق مسیح 

 

  خدا الیق دهد که می تشخیص طریق پنج کلیسا از این). شما پاسخ (-  ۲۱
 . دهد می نشان واکنش شایستگی این و به است پرستش

 

۸  - b 
 

۲۲  - a(صحیح   

   b(غلط   

   c(غلط   

   d(صحیح   

   e(غلط   

   f(صحیح   

   g(صحیح   
 

۹  - a(صحیح   

b(صحیح   

c(غلط   

d(صحیح   

e(صحیح   
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  از اعضای دهد، هر یک خداوند انجام خود را به کلیسا خدمت اینکه  برای-  ۲۳
  پرستش او باید به. کند ، از او اطاعت کرده خدا تسلیم به طور کامل باید خود را به بدن

  . کند دا را احترامخ اش دهد و با زندگی در حضور خدا وقت خصوصی
  

 .خدا به کامل تسلیم دیدگاه -  ۱۰
 

 ها، دستشویی ، شستش تعلیم: ببرید ها را نام روش شاید این. شما  پاسخ-  ۲۴
 شما از  شاید هم.  سرود، و غیره ۀدر دست ، سرود خواندن کوچک های از بچه مواظبت
در  را که نمایید یا کسی می کمک سالمندان کنید یا به می ها عیادت یا زندانی بیماران

  هستند اگر با اینخدا برای اینها خدماتی ۀهم. کنید می و تشویق کمک جفا است
 .در کار نباشد شود و خودستایی او داده به جالل شوند که انجام هدف

 

ایماندار  خدا به شود که می انجام هنگامی پرستش)  خودتان جمالت (-  ۱۱
خدا   روح بین ، ایجاد ارتباط پرستش. دهد می نشان شود و ایماندار واکنش می نزدیک
 . است انسان با روح

 

 با» کند می خدا خدمت کلیسا به چگونه« خود را با مرور قسمتهای  پاسخ -  ۲۵
  روزمره و سرسپردگی ، با تسلیم عمومی ما در پرستش. کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ
 . نیمک می خدا خدمت به دیگران به خدمت وسیلۀ  بهو

 

۱۲  - a(عیسی   

   b(عمانوئیل  )خدا با ما( 

   c(مسیح   

   d(اعلی  پسر حضرت  

   e(دهنده  نجات  

   f(خدایان ، خدای شاهان  شاه )االرباب ، رب الملوک ملک ( 

   g(سرور سالمتی قدیر، پدر سرمدی ، مشیر، خدای  عجیب ، . 
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  درس در این را که شما حقایقی که است این امید من. شماهای  پاسخ -  ۲۶-۲۹
را در  عالی هایی موهبت که کنم از خدا تشکر می. بگذارید عمل ۀمرحل شد به گفته

 مشارکت با او بتوانیم پرستش از طریق خدا و اینکه خلقت:  است اختیار ما قرار داده
 . باشیم داشته

  

۱۳  - a(یاور دهنده  تسلی ، 

   b(و تضرعات فیض  روح  

   c(حیات ح رو  

  
 



 
 



 
 

   ششم درس

 یکدیگر به خدمت

 

 موسیقی اید و به ارکستر بوده گروه توسط سمفونی یک شاهد اجرای حال آیا تا به
. بود از هر نظر کامل نظرم به که شنیدم زیبایی ً                  اید؟ اخیرا سمفونی داده آنها گوش
،  قطعه بود و این ، استثنایی وجود داشت و ضربی ، بادی زهی سازهای بین که تعادلی

رهبر  آشکار بود که. برقرار بود کامل هماهنگی. شد می و زیبا نواخته بسیار با احساس
 از اعضای بودند و هر یک کوک سازها با هم ۀ، هم است کامل تسلط ارکستر دارای

 آنهایی ، چه گروه اعضای ۀهم. کرد اجرا می خوبی خود را به ، قسمت نوازندگان گروه
 و برای بودند با هم کوچکی سهم دارای که آنانی د و چهداشتن ای عمده سهم که

 .کردند می لرزاند، تالش را می شنوندگانهای   قلبزیبا که سمفونی این اجرای

 ما یک ۀهم. کرد مقایسه ارکستر سمفونی با یک توان می کلیسا را در امر خدمت
 بزار موسیقیا است الزم مطلوب نتایج گرفتن زیرا برای نوازیم را نمی موسیقی آلت

 بیشتری از سازها در ارکستر از اهمیت هر چند بعضی. باشند وجود داشته متنوعی
آنها را  فقدان توان نشود، می تر شنیده اهمیت کم سازهای اگر صدای برخوردارند ولی

 ۀباشد و هم کامل تسلط ، باید دارای القدس رهبر ارکستر ما، روح. کرد احساس
 هنگامی. شود می دیده تعادل و عدم ناسازگاری د وگرنهباشن شده کوک سازها با هم

کند،  شرکت است او داده خدا به که در خدمتی طور کامل هر عضو کلیسا به که
 آن گردد که می یکسان ۀهم تقویت باعث آید که وجود می به زیبا و اتحادی هماهنگی
 .اند کرده را تجربه

. کرد خواهیم خدا صحبت کلیسا به خدمت ۀدربار کتاب این درس در آخرین
 خواهیم درس در این.  است دیگران به  رسیدگیقخدا، اشتیا به خدمت طبیعی ۀنتیج

تواند  می و بنابراین است تجهیز شده خودش به خدمت برای کلیسا چگونه دید که
 .شود ، آماده است نیازمند نجات که دنیایی به رسیدگی برای
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  مطالب رئوس

  بدن به خدمت لزوم

  یکدیگر در بدن و بنای تهذیب

  در بدن سازی شخصیت

  بدن ورزش

 

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این از مطالعه پس

 .دهید شرح خودش کلیسا را به خدمت اهمیت ●

وجود  ایماندار به در زندگی چگونه کنید و بگویید که را تعریف روح ۀثمر ●
 .آید می

 .کنید درک خودش کلیسا به  در خدمترا روحانی عطایای از دادن هدف ●

 و عطایای روح ۀثمر شامل( روحانی بلوغ به رسیدن برای  بیشتریقاشتیا ●
 .پیدا کنید)  روحانی

 

  یادگیریهای  فعالیت

 را که آیاتی ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه رهنمودهای به ـ با توجه۱
 ، پاسخ شده مطرح که سؤاالتی  و بهکنید مطالعهمقدس  کتاب از است آمده در درس

 .کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ دهید و سپس



 ۱۳۹خدمت به یکدیگر 

 صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ و داده را پاسخ درس پایان ـ خودآزمایی۲
 .کنید مقایسه

  
  درس متن

  بدن به خدمت لزوم

 

 مسیح که آنچه) ۱ دلیل به اجتماع این.  است یافته نجات ایمانداران کلیسا، اجتماع
 انجام مسیح باید برای که آنچه) ۳دارد و  در مسیح که مقامی) ۲؛  داده انجام آن برای

 ۀهم که مشترکی و هدف هر عضو کلیسا باید در زندگی.  است شده دهد، تشکیل
را  باید آنچه ایمانداران. باشد داشته کامل سازد، شرکت متحد می را با هم ایمانداران

 بگذارند و یکدیگر را در خداوند تشویق در میان ، با هم داده انجام آنان برای مسیح که
 .و بنا نمایند

چرا باید  ای جامعه ؟ چنین چیست) کلیسا( یافته نجات اجتماع این خدا برای ۀاراد
،  عیسی مسیح. گذارد نمی پاسخ ما را بدون سؤالمقدس  کتاب باشد؟ وجود داشته

را شاگرد ها   امتۀهم رفته پس«: خود فرمود شاگردان  پدر بهنزد به از رفتن پیش
دهید  را تعلیم و ایشان. تعمید دهید القدس و روح و ابن اب اسم را به سازید و ایشان

 تا انقضای هر روزه من کنند و اینک حفظ ام کرده شما حکم به را که اموری ۀهم که
 ).۲۰و۱۹ :۲۸ متی(»  باشم شما می همراه عالم

کنند  می عمل به شوند، کلیسا را دعوت می نامیده»  بزرگ مأموریت« که آیات این
 همان شاگردسازی عمل.  تعلیم) ۲و  شاگردسازی) ۱: خوانند دو کار فرا می را به و آن

 . است شده نامیده یا بنا کردن اخالقی ً                 نیز اصطالحا تهذیب و تعلیم است بشارت

 کنند و هر دو برای می حرکت با هم گام به ، گام و بنا کردن بشارت دو، یعنی این
 هر دو آنها ناقص خدا بدون ۀنقش. دارند ضرورت مسیح بزرگ مأموریت اجرای
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از  یکی بدون کرد که تشبیه قیچی ۀدو تیغ به توان می دو را با هم آن و رابطۀ است
 .هستند و ضروری هر دو الزم. دهد خود را انجام تواند وظیفۀ نمی آنها، قیچی

غیر  و به باید رفته که کلیسا است این.  دنیا است کلیسا به ، خدمت رتبشا
داد  قرار خواهیم بعد مورد بررسی را در درس مطلب ما این. دهد بشارت ایمانداران

 شامل کرد که خواهیم بحث خودش کلیسا به ، در مورد خدمت درس در این ولی
کند و  بنا می ساختمان  یکخود را مانند که کلیسا است این.  است اخالقی تهذیب
 .سازد می را متشکل یافته نجات ای جامعه

 

 را انتخاب صحیح پاسخ(؟  است گرفته نام یافته نجات چرا کلیسا جماعت -  ۱
 .)کنید

a(اند تا بتوانند  جدا کردهً                     خود را کامال از دنیا  که است از افرادی  زیرا متشکل
 .بگذرانند انیامور روح ۀتفکر دربار خود را به وقت تمام

b(خدا وسیلۀ  بهو آزاد شده گناه از قدرت که است ایماندارانی تمام  زیرا شامل 
 .دهند انجام جهان او را برای بخش رهایی ۀاند تا نقش شده دعوت

 

 خودش را به آن خدمت توانیم رو می از این است شده نامیده مسیح کلیسا، بدن
 بدن کلیسا به ابتدا در مورد خدمت که ایم گرفته ما تصمیم.  بنامیم»  بدن به خدمت«

 چرا؟ زیرا فقط. کرد خواهیم ، بحث بشارت خدمت ۀدربار و سپس کنیم صحبت
،  ، محبت ایمانداران ببیند شهادت ما را باور خواهد کرد که های دنیا حرف زمانی
صورت گروهی یا  ایمانداران به. سازد می را منعکس خداپسندانه و زندگی وحدت
اتحاد در  روح داشتن. صید کنند مسیح را برای باشند تا دیگران ای باید نمونه فردی
 . است ضروری بیرون دنیای مؤثر به شهادت کلیسا برای بین

 که ، و آنچه) یافته نجات ۀجامع یک( هست که کلیسا مقصود خدا را با آنچه
 از کاری یشب» کلیسا« اهمیت. پوشاند می عمل ۀ، جام) دهنده نجات ۀجامع(کند  می
کلیسا را  مسیح«. دارد ارزش هست که  آنچهخاطر بهکلیسا . دهد می انجام که است
خدا  شخص وسیلۀ  بهکلیسا). ۲۵ :۵ افسسیان(» داد آن را برای نمود و خویشتن محبت



 ۱۴۱خدمت به یکدیگر 

باشد  خدا نمی ۀنقش انجام برای ً              و صرفا ابزاری) ۱۱ :۱ افسسیان( است شده انتخاب
 خودش خدا، به جالل باید برای بنابراین!  او است وجهخدا مت و عشق محبت بلکه
 .کند توجه

  

هر  کنند؟ در مقابل یکدیگر خدمت به مسیح بدن اعضای دارد که چرا اهمیت -  ۲
 .بگذارید عالمت صحیحهای  پاسخ از یک

a(رساند می انجام منظور خدا را به آنها، تمامی  زیرا خدمت. 

b( و بنا کنند  در خداوند تشویقیکدیگر را هستند که مسئول آنها. 

c(یکدیگر  اخالقی تهذیب موجب که خداوند است عظیم از فرمان  بخشی
 .باشند

d(به غیر ایمانداران جذب برای است ای در کلیسا، نمونه اتحاد مسیحایی  روح  
 . مسیح سوی

e(دارد و از این عظیمی ، ارزش خدا است و عشق کلیسا مورد محبت  از آنجا که 
 .باشد فکر خودش خدا به جالل برای که است ظفرو مو

 

  یکدیگر در بدن و بنای تهذیب

  

رشد کنند و  از نظر روحانی ایمانداران شود که می باعث خودش کلیسا به خدمت
 حاوی که است ایمانداران ۀو دوستان صمیمی کلیسا جمع. برسند روحانی بلوغ به

 هر ایمانداری پس. باشد می وجهو ت محبت دادن ، و نشان ، رفاقت مشارکت مفهوم
،  گشته و مرتب مرکب بدن از او تمام که«. باشد اجتماع در این مسئول باید عضوی

 دهد برای را نمو می بدن هر عضوی ۀانداز به عمل و بر حسب مدد هر مفصلی به
 ).۱۶ :۴ افسسیان(»  در محبت خویشتن بنای

ابراز  مسیح خود را به نو راستی بخش نجات نفر، ایمان یک که ای در لحظه
 ریخته مسیح به ایمان ۀپای که است لحظه گردد و در همان می کند، مسیحی می
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 ، بنایی پایه آن بر روی دارد که عمر خود فرصت طول تمام ۀانداز به سپس. شود می
 دیگران بنا کند و به را در مسیح خودش زندگی که است مسئول هر مسیحی. بسازد
 کار شخصیت این با انجام. دهند انجام خودشان ار را برایک نماید تا این کمک
 .گردد در ما ظاهر می مسیحی

با  ولی نیست ای ساده مسئولیتکلیسا داد،  به مسیح که اخالقی تهذیب ۀوظیف
،  القدس روح.  کنیم او را اطاعت فرمان کرد که ما کمک به القدس روح فرستادن
 نماید، نامیده و خدمت خوانند تا کمک  را میاو که مددکاری ، یعنی الهی ۀدهند تسلی
  ).۷ :۱۶؛ ۲۶ :۱۵؛ ۲۶و۱۶ :۱۴یوحنا ( است شده

کلیسا دو کار  تهذیب دهد؟ او برای می را ارائه خدمتی نوع چه القدس روح
  :کند می

 

هستند، تولید  مسیح به متعلق را که هایی در ما ارزش القدس روح . روح ۀـ ثمر۱
 طریق آید و از آن وجود می ما به مسیحی در شخصیت دسالق روح ۀثمر. نماید می
 شاهد و خادم عنوان بهتا ما را  است ضروری و بلکه کند و در کلیسا الزم می عمل
ما در خداوند  رشد و پیشرفت دهد که می نشان القدس روح ۀثمر. تجهیز نماید مسیح
 . است د بودهح تا چه

  

  در این را که القدس روح ۀ، ثمر از حفظ سپس.  را بخوانید۲۳و۲۲ :۵ غالطیان -  ۳
  .شود برشمارید می داده شرح آیات

 

 ما در ظهور سهم کند، پس را تولید می روح ۀثمر که است القدس اگر روح -  ۴
 ؟ چیست مان در زندگی روح ۀثمر

 

 بخشد تا از آن کلیسا می را به روحانی عطایای القدس روح . روح ـ عطایای۲
از  قبل. دهد انجام را در بدن خاصی کند و خدمات خدمت بدن اعضای به طریق
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در .  را بخوانید۱۱ـ ۴ :۱۲ قرنتیان ، اول روحانی ، در مورد عطایای جلوتر برویم اینکه
 اید؟ عطایا را دیده از این کدام یک خودتان کلیسای خدمت

 

  بدن اعضای را به مختلف عطایای القدس روح دهند که می نشان آیات این -  ۵
 ؟ عطایا چیست ما در دریافت نقش پس. دهد می

 

 انجام برای را که مسیح به تا در ما شباهت را مهیا کرده روح ۀثمر القدس روح
تا  کرده را نیز آماده روحانی عطایای همچنین. ، تولید کند است ریخدا ضرو نقشۀ
 بشارتو  تهذیب همانطور که. ما بدهد را به اش نقشه انجام مورد نیاز برای قدرت

نیز  روحانی و عطایای روح ۀثمر ترتیب همان کنند، به حرکت هم باید دوشادوش
 اول(نبودند »  ناقص)  عطیه( بخشش در هیچ« قرنتس کلیسای. باشند باید با هم
 ثمرۀ داشتن ۀنتیج که مسیح بودند زیرا شخصیت نرسیده بلوغ به ولی) ۷ :۱ قرنتیان
 یاد این به رسول پولس که است دلیل همین هب. بود ، در آنها ظاهر نشده است روح

  )۱۳ باب قرنتیان اول(آورد  کلیسا می

 ، عطایای روح ۀثمر بدون.  است روحانی عطایای باالتر از همۀ محبت ۀثمر که
 .هستند ضروری مؤثر بدن خدمت باشند، زیرا هر دو برای می ناقص روحانی

 

 بتواند مسیح دهد تا بدن می ئهکلیسا ارا به القدس روح را که کمکی دو نوع -  ۶
 .دهید خود را در خداوند بنا کند، شرح

  

 کلیسا خود سازند که می را فراهم امکان این چگونه القدس روح دو کمک این -  ۷
 کند؟ را تهذیب

 

  در بدن سازی شخصیت

 

 عنوان بهما  باشد که می سر زاویه او سنگ.  کلیسا است گیری ، معیار اندازه مسیح
 چنین افسس کلیسای به رسول پولس.  ایم قرار گرفته آن بر روی زندهی ها سنگ
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 است زاویه سنگ عیسی مسیحخود  اید که و انبیا بنا شده و بر بنیاد رسوالن«: گوید می
کند  در خداوند نمو می مقدس هیکل ، به شده مرتب با هم عمارات تمامی در وی که

 افسسیان(» خدا شوید مسکن ا در روحشوید ت می بنا کرده شما نیز با هم و در وی
 ).۲۲ـ۲۰ :۲

 که خانواده در یک). ۱۹ :۲ افسسیان(خدا هستند  خانوادۀ اعضای ایمانداران ۀهم
گیرد و  می انجام وجه بهترین به شود، رشد روحانی می مراقبت خوبی به از فرزندان

. واهد افتاد خقبا یکدیگر دارد، اتفا تنگاتنک کلیسا رفاقت که هنگامی رشد روحانی
با  معاشرت و برای است الهی ۀاز خانواد جزئی کند که باید احساس هر ایمانداری
با  و ارتباط مشارکت داشتن به  عمیقیقباید اشتیا. بدهد وقت خانواده دیگر اعضای

ظاهر  مشارکت از طریق روحانی شخصیت. باشد وجود داشته دیگر ایمانداران
 مسیح محبت ، از نیاز افراد به کنیم برقرار می رتباطبا یکدیگر ا که هنگامی. گردد می
یکدیگر  به نسبت در مسیح که است محبتی دیگر، نتیجۀ ثمرات ۀهم.  شویم می آگاه
  . داریم

را  زیرا آنانی«. شوند مانند مسیح انایماندار ۀهم که است این القدس  روحقاشتیا
شوند تا  متشکل پسرش صورت فرمود تا به معین را نیز پیش ایشان شناخت از قبل که

خدا  ۀعالق بینید که می بنابراین). ۲۹ :۸ رومیان(» بسیار باشد از برادران زاده او نخست
 انجام که در آنچه شود نه متمرکز می هستیم ، در آنچه یافته افراد نجات عنوان بهما  به
،  دقیق شخص یک. دهد می خود را نشان ، محبت عاشق ، یک مثال عنوان به.  دهیم می

ما  مسیح که فهمیم می از این بنابراین. کند می عمل و مراقبت با توجه دیگران به نسبت
،  باید باشیم که آنچه ما برای ۀنمون.  ما فدا کردخاطر بهخود را  جان نمود که را محبت
 باید مانند مسیح.  باشیم از مسیح ، تصویری جهان و باید در برابر چشمان است مسیح
 . شویم

از  که است این طریق ترین شود؟ مهم در ما تولید می چگونه مسیح به اهتشب
 که است این القدس روح مأموریت.  و با او باشیم بدهیم او وقت ، به القدس روح طریق

خدا  کالم در دعا و خواندن وقت با گذراندن. بسازد مسیح طبیعت ایماندار را شریک
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و یوحنا  ، در پطرس مسیح شخصیت.  و شویممانند ا که کنیم پیدا می  بیشتریقاشتیا
شدند و  دیدند، متحیر می را در آنها می ویژگی این که بود و آنانی رؤیت قابل
 ).۱۳ :۴ اعمال(هستند  عیسی اینها از همراهان فهمیدند که می

از  کار، اطاعت این.  گردیم او می نیز شبیه مسیح بدن با دیگر اعضای در معاشرت
و  مزامیر و تسبیحات و با یکدیگر به«:  گفت که است رسول پولس نصیحت
» نمایید خداوند بسرایید و ترنم خود به های گفتگو کنید و در دل روحانی سرودهای

بشود و  ساکن حکمت کمال و به دولتمندی در شما به مسیح کالم«؛ )۱۹ :۵ افسسیان(
و با  روحانی و سرودهای مزامیر و تسبیحات کنید به و نصیحت یکدیگر را تعلیم

با یکدیگر  اینکه ضمن). ۱۶ :۳ کولسیان(» خود خدا را بسرایید های در دل فیض
 ، ثمرات با تمرین آید که می پیش هایی ، فرصت دهیم می وقت هم و به داریم معاشرت
 . را در خود بپرورانیم روح

 چطور که بیایید ببینیم.  است روح ۀاز ثمر در ایماندار، محصولی مسیح شخصیت
 .شد دیده مسیح زندگی از طریق ثمره این

 

 نوع همان این.  بخوانید۸ـ۴ :۱۳ قرنتیان را در اول محبت تعریف . ـ محبت۱
 . جست سبقت بر آن داد و حتی خود نشان زمینی در زندگی مسیح که است محبتی

  

 . را بخوانید۱۶ :۳یوحنا   و اول۱۳ :۱۵یوحنا  -  ۸

a(بود؟ ما ابراز نمود چه به مسیح که محبت بیان ترین  بزرگ 

b(؟ دهیم را نشان محبت نوع همان توانیم  ما چطور می 
 

 ۀکرد، دربار خود دعا می شاگردان برای مسیح  که۱۳ :۱۷در یوحنا  . ـ خوشی۲
مرا در خود  تا خوشی گویم می را در جهان و این«:  گفت خود با آنها سخن خوشی
 به«:  فهمیم را بهتر می  آن۲ :۱۲  عبرانیانبود؟ در او چه خوشی. »باشند داشته کامل
 که خوشی آن جهت به که باشیم نگران عیسی یعنی ایمان ۀکنند پیشوا و کامل سوی
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 دست گردید و به صلیب ، متحمل را ناچیز شمرده حرمتی بود بی او موضوع پیش
 .» است خدا نشسته تخت راست

،  باشیم او را داشته خوشی نیمتوا ، ما نیز می بدوزیم عیسی خود را به اگر چشمان
 خوشی ، به در حضور او در آسمان اینکه ، با تجسم ها و مشکالت در تنگی حتی
ما بر او  ایمان که در آنجا با کسی.  کنیم می را تجربه الهی رسید، شادی خواهیم واقعی

 که است با کسی بودن ۀ، نتیج خوشی!  داشت خواهیم کامل ، مشارکت استوار است
 ! او هستیم عاشق

 

 ۲۷ :۱۴در یوحنا !  است ما داده خود را به سالمتی مسیح ). آرامش( ـ سالمتی۳
،  دهم شما می خود را به ، سالمتی گذارم شما می برای سالمتی«: گوید می او چنین کالم
 . »نباشد و هراسان شما مضطرب دل.  دهم شما می به دهد من می جهان چنانکه نه

 

  آرامش توانیم می ما چگونه  را بخوانید و بگویید که۷ :۴ فیلیپیان و ۳ :۲۶اشعیا  -  ۹
 ؟ آوریمدست   بهرا مسیح
 

 توان آنها را می. باشد می ما با مسیح عاشقانۀ ۀاز رابط ، ناشی و شادی آرامش
 .کرد ، توصیف با باال و با خدا است در ارتباط که روح ۀاز ثمر بخشی

  

خود  و بردباری ، بارها حلم خدمت هنگام هب عیسی ). صبر و بردباری( ـ حلم۴
 به برادرم خداوندا، چند مرتبه«: نزد او آمد و پرسید به پطرس که هنگامی. داد را نشان

ترا «: داد او پاسخ به عیسی» ؟ مرتبه باید او را آمرزید، آیا تا هفت خطا ورزد می من
 ً              غالبا شاگردان). ۲۲و۲۱ :۱۸ متی(»  مرتبه تا هفتاد هفت بلکه مرتبه تا هفت گویم نمی
شدند و از او  می حوصله و بی او بودند، کالفه ً            دائما دنبال که از جمعیتی مسیح
 داد که آنها نشان با رفتار خود به عیسی کند ولی آنها را مرخص خواستند که می

: بود دنیا، صبر و بردباری به نسبت مسیح دیدگاه. باید باشد چگونه خادم یک خدمت
بر شما  پندارند بلکه تأخیر می بعضی نماید چنانکه خود تأخیر نمی ۀ وعدخداوند در«
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 ۲(» گرایند توبه به همه گردد بلکه هالک کسی خواهد که نمی نماید چون می تحمل
ما با  در رابطۀ یا بردباری حلم ۀ، ثمر شویم مسیح بیشتر شبیه هر چه). ۹ :۳ پطرس
 .ظاهر خواهد شد دیگران

 

از خود  زیادی یا مالیمت ، مهربانی خود با مردم ۀدر رابط مسیح . ـ مهربانی۵
و  زن با آن بود نزد او آوردند، رفتارش در زنا گرفتار شده را که زنی وقتی. داد نشان

»  مکن برو و دیگر گناه«:  گفت وی به سپس. بود و مالیم او بسیار نجیبانه مدعیان
 فقط او را انکار کرد، مسیح پطرس که ، وقتی مسیح ۀدر محاکم). ۱۱ :۸یوحنا (

 در مورد مرگ اشعیا نیز که). ۶۱ :۲۲لوقا (کرد  نگاه پطرس به و با مالیمت برگشت
 شد اما تواضع او مظلوم«: نمود تشبیه نجیب ای بره کرد، او را به می نبوت مسیح
نزد  که برند و مانند گوسفندی می ذبح برای که ای بره خود را نگشود مثل ، دهان نموده

 آیا شما هم). ۷ :۵۳اشعیا (» خود را نگشود دهان همچنان است زبان بی اش برنده شمپ
 شما را مأیوس طریقی زنند یا به می دروغ شما تهمت به که توانید با کسانی می
 نامهربان دیگران که توانید هنگامی رفتار کنید؟ آیا می کنند اینطور با مالیمت می

 و مالیمت در مهربانی توانیم می مسیح به نداد وقت باشید؟ ضمن هستند مهربان
 .  رشد کنیم

 

را خواهد  طریق گناهکاران به پس است خداوند نیکو و عادل« . ـ نیکویی۶
باشد و  ملجأ می و در روز تنگی خداوند نیکو است«). ۸ :۲۵مزمور (»  آموخت
... یدگرد مضروب من قوم گناه جهت به«). ۷ :۱ ناحوم(» شناسد خود را می متوکالن

 ). ۹ـ۸ :۵۳اشعیا (» نبود ای حیله وی نکرد و در دهان ظلم هرچند هیچ

 ۀلک. خواهد بود هم باشد، پاک خوب که کسی. در خود دارد را هم ، پاکی نیکویی
 عیسی. کند می را ضایع میوه آن باشد، تمام قرار داشته هاز میو قسمتی روی که زشتی
  .بود نیکویی کامل ۀنمون
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تا  ساخت ما گناه در راه نشناخت گناه زیرا او را که«:  خوانیم  می۲۱ :۵ قرنتیان در دوم
.  نیکو باشیم توانیم می که است مسیح از طریق فقط. » خدا شویم عدالت ما در وی

سیر « عیسی که خوانیم ، می۳۸ :۱۰ در اعمال. شود می ما دیده در اعمال نیکویی ۀنتیج
 ؟ را گفت جمالت در مورد شما نیز این توان آیا می» ...آورد  میجا   بهنیکو اعمال کرده

با  هستند که ای شخصیتی ها یا خصوصیات ، ویژگی و نیکویی ، مهربانی حلم
 .نامید»  روح بیرونی ۀثمر«آنها را  توان می بنابراین. کار دارند و سر دیگران

 

خود  انایم عیسی.  است وفادار باشد، پر از ایمان که کسی ). وفاداری( ـ ایمان۷
 . داد او نشان خود از پدر، به را با اطاعت

 

 به نسبت مسیح را که دیدگاهی خالی و در جاهای زیر را خوانده آیات -  ۱۰
 .دهد، بنویسید می نشان پدر آسمانی خدای

a( ۳۰ :۵ یوحنا 

b(۱۰ :۶  متی 

c( ۴۲ :۲۲ لوقا 

 

 شخص. شود می ادهد نشان آن پدر و انجام خدای ۀاز اراد مان ما با اطاعت ایمان
خود را  کلیسا خدمت اینکه برای. کرد او تکیه به توان و می اعتماد است وفادار، قابل

 . است ضروری و وفاداری ایمان دهد، داشتن انجام خوبی به

  

.  کردیم صحبت مسیح و مالیم مهربان ً                قبال در مورد روح ). فروتنی( ـ تواضع۸
، در  روح ۀثمر این که جنبه از این ارد، ولید مفهوم همان به زیادی شباهت هم تواضع
،  و اطاعت ، تسلیم ، مغرور یا متکبر نیست متواضع شخص. باشد می با فروتنی رابطه

را در  دیدگاه این مسیح.  او است های ، از ویژگی دیگران به حق و دادن انکار نفس
 ر گفتگوی، د رسول پطرس. داد خود نشان و صلیب ، محاکمه دستگیری مراحل تمام
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 غیر فاسد روح ، در لباس قلبی باطنی انسانیت بلکه«: فرماید می خود با ایمانداران
 ).۴ :۳  پطرس۱(»  ، نزد خدا گرانبها است و آرام حلیم

 

ها  و هوس بر امیال تسلط معنی به پرهیزکاری ). داری خویشتن( ـ پرهیزکاری۹
از  کاملی ۀنمون یسیع. باشد می القدس از روح و اطاعت نفس ساختن و مطیع
را  آن) ۱۱ـ۱ :۴ متی( شیطان وسیلۀ  به، تجربه و در هنگام جا گذاشت به داری خویشتن
:  خوانیم می ما چنین اعظم ، کاهن عیسی مسیح ۀ دربار۱۵ :۴ در عبرانیان. داد نشان

در  شده آزموده ما بشود بلکه های نتواند همدرد ضعف که نداریم ای کهنه زیرا رئیس«
  .» گناه ما بدون مثال ز بههر چی

.  باشیم خود متعادل رفتارهای ۀدر هم که است معنی این به داری خویشتن
باشد و  می) کند می نیاز ما را رفع که آنچه به بودن قانع( اعتدال شامل داری خویشتن

. خود درآورد کنترل را تحت هر فکر، آرزو و عملی دهد که می اجازه القدس روح به
 شما را به برادران لهذا ای«: کند می خالصه را چنین  مطلب۲ـ۱ :۱۲ رومیان
خدا  پسندیدۀ مقدس ۀزند خود را قربانی های بدن که کنم خدا استدعا می های رحمت

 تازگی به مشوید بلکه جهان این و همشکل شما است معقول عبادت بگذرانید که
 پسندیدۀ نیکوی ۀادار کنید که دهید تا شما دریافت خود را تبدیل خود صورت ذهن
 .» خدا چیست کامل

از . شوند ما ظاهر می در درون هستند که خصوصیاتی و پرهیزکاری ، تواضع ایمان
 .یدنام القدس روح درونی ۀآنها را ثمر توان رو می این

 حیات« کتاب که کنیم ، پیشنهاد می القدس روح تر در مورد ثمرۀ کامل ۀمطالع برای
 . کنید را مطالعه یمسیح خدمت از دروس» وافر
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  سازگار است با آن را که از روح ای زیر ثمره از جمالت هر یک در مقابل -  ۱۱
 .بنویسید

 

  ثمره                                        

a(ایمان مسیح به ِ                       داریوش غرغرو و ناراضـی که  از هنـگامی  

  .............                . است خوشحال ، در هر شرایطی آورده

b(بماند انتقاد از او، ساکت هنـگام به که است گرفتهیاد   مریم 

  .............                    .از خود برنیاید و در صـدد دفـاع

c(آلود گناه امیال تواند در مقابل می که است دریافته  حسام 

  بر تمام در تسلط القدس روح به دادن کند و با اجازه مقاومت

  .............         .باشد شتهدا منضبطی تــواند زنـدگی ، می اش زندگی

d(هایی راه کند که می ، سعی شده مسیحی روت که  از هنگامی  

  کند و کسانی در نیاز هستند کمک که کسانی را بیابد تا به

  .............           .نماید باشند، تشویق می در خداوند ضعیف را که

e(نظر و به نیست خــودخـواه که فهیم است شخصی  روبرت 

  فکر دیگران باشد به فکر خودش به از آنکه رسد بیش یم

  .............                                  . است

f(و اگر بگوید که خود وفادار است قول به همیشه  پویان  

 او. او اعتماد کرد به توان خواهد داد می را انجام کاری

   .............              .کند می نیز شرکت در جلسات طور مرتب به

g(است و آرام ترسند ساکت می همه که در شرایطی ارا حتی س  

  .............            .سازد خداوند ظاهر می خود را به و اعتماد کامل

h(در رفتار خود دارد، که باالیی  معیارهایخاطر به  فریده 

 زیبا طریقی در نیاز هستند به که کسانی ، او به است معروف

  .............                        .کند می کمک و منطقی
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i(دیگر هم فرصت یک مردم به که است مایل  داود همیشه  

 خود را بارها و بارها اشتباه آنها که هنگامی بدهد حتی

   .............                             .کنند تکرار می
 

شما بیشتر ظاهر  باید در زندگی که از روح ای ثمره در مقابل عالمت یک -  ۱۲
  به شما که را در زندگی ثمره این دهید که اجازه القدس حرو به. شود، قرار دهید

 .کنید، تولید نماید می خدمت دیگران

 

 اگر زندگی.  بینیم را می جسم ۀ ثمر۲۱ـ۱۹ :۵ در غالطیان روح ۀثمر مقابل ۀدر نقط
 باقی جسم ۀثمر برای ، دیگر جایی خدا است روح تسلط تحت طور کامل شما به
 ؟ است ممکن چگونه یید اینتوانید بگو می. ماند نمی

 

  بدن ورزش

خدا، .  است خاص و ساختاری نظم دارای و فعال زنده بدن یک عنوان بهکلیسا 
کلیسا، . کند می عمل که است ای زنده خدای در ضمن ولی است و زیبایی نظم خدای
 ، به خارج و دنیای خودش خدا برای بخش نجات عمل انجام و برای است مسیح بدن

 .  است هوجود آمد

کلیسا از اتحاد  عمل قدرت.  است از ایمانداران پیوسته هم متحد و به کلیسا، بدنی
 به اتحاد روحانی.  است روحانی ای و عطیه درونی امری شود که می حاصل ایمانداران
 .سازد می جهان مؤثر برای بخشد و آنها را شاهدانی می کلیسا قوت اعضای

 یک. دهد اتحاد خود ادامه د تا بتواند بهباش داشتهرا  القدس روح ۀکلیسا باید ثمر
 این در پی بلکه خود نخواهد بود عالیق دنبال را دارد، به مسیح شخصیت ایماندار که

 اتحاد روحانی این اعتقاد دارد که رسول پولس. را خشنود سازد مسیح بدن که است
یابد  می و ادامهماند  برقرار می و بردباری ، مالیمت و تواضع فروتنی ۀوسیل هب
ایجاد  برای القدس روح وسیلۀ  بههستند که ای پسندیده اینها خصایل). ۲ :۴ افسسیان(

واحد  یک بدن ، یعنی است بدن یک اتحاد ضرورت. شوند می کلیسا داده به وحدت
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 امید، یک یک به شدن ، دعوت روح ، یک بدن را مانند یک آن پولس.  است منسجم
کند  می توصیف ما است ۀپدر هم خدا که تعمید، یک ، یک ایمان خداوند، یک

 ).۵ـ۴ :۴ افسسیان(

کلیسا  اعضای ۀهم که نیست معنی این به.  نیست بودن شکل یک معنی اتحاد، به
 اعضا باید در هماهنگی ۀمه که است معنی این به باشند بلکه هم ً               باید کامال شبیه

هر  اتحاد از درون. دهد مانجا سود همه خود را در جهت سهم کنند و هر کس عمل
 .نماید می ، تراوش است و موافقت سازگاری روح ، دارای مسیح در بدن که ایمانداری

 که است این اصلی ۀاید.  اتحاد است ، همین شده تشبیه بدن کلیسا به که دلیل یک
 ما از یک). ۲۵ :۴ افسسیان(»  یکدیگریم اعضای« بلکه نیستیم جداگانههای  بخشما، 

 و از سوی داریم خود را با مسیح شخصی ۀرابط هر کدام که مجزا هستیم ادیسو افر
در  که دهیم را تشکیل روحانی بدن تا یک ایم شده یکدیگر وصل ما به دیگر همۀ

 .باشد می مسئولخود  اعضای به و نسبت است با مسیح رابطه

 طور به مطلب این سوم ؟ در درس چیست بدن اعضای کلیسا در قبال مسئولیت
  :اند از ها عبارت مسئولیت این. شد بررسی خالصه

 یکدیگر ـ بنا کردن ـ تهذیب۱

  و درستکاری آن داشتن نگاه ـ پاک ـ تقدیس۲

 اعضا و تعلیم ـ تربیت ـ تعلیم۳

 اند خطا کرده که کسانی ـ اصالح ـ تأدیب۴

 

 به یقطر بخشد تا بتواند از آن کلیسا می را به عطایایی القدس روح که ً          قبال دیدیم
 این که کنیم می کسانی خود را معطوف توجه طور خالصه به حال. کند خدمت بدن

 .شود می بخشیده آنان عطایا به
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زیر  سؤاالت  را بخوانید و به۱۲ـ۱۱ :۴  و افسسیان۳۱ـ۲۷ :۱۲ قرنتیان اول -  ۱۳
 .دهید پاسخ

a(شوند؟ می داده از بدن بخش کدام عطایا به  این 

b(؟ نها چیستآ از بخشیدن  هدف 
c(ببرید اند، نام  آمده۳۱ـ۲۷ :۱۲ قرنتیان در اول را که یا عطایایی  عناوین. 

d(شود؟ می دیگر اشاره عطایای کدام  به۱۱ :۴  در افسسیان 

e( اید؟ آنها را برشمارید خود دیده محلی را در کلیسای خدمات از این کدام یک. 

 

 کلیسا داده و تأدیب ، تعلیم ، تقدیس تهذیب برای عطایا چگونه این دانید که آیا می
و  محبت روح شوند و در آن می گرفتهکار   بهعطایا در کلیسا ۀهم که اند؟ هنگامی شده

 .  است یافته نجات جامعۀ ً               کلیسا واقعا یک اتحاد وجود دارد، آن

اگر .  نیست روحانی در مورد عطایای بحث برای کافی در اینجا فرصت
های  درس از سری»  روحانی عطایای« ۀکنید دور  بررسیرا موضوع خواهید این می

 .کند شما کمک تواند به می گلوبال دانشگاه

 یمسئولیتاز اعضا  بعضی به. دارد دادن انجام برای ، کاری مسیح هر عضو بدن
،  بدن هدایت مسئول شبان.  است مهم ای هر وظیفه شود ولی می داده بزرگتر از دیگران

 دیگری عطایای است دارد و ممکن را بر عهده مسیحی اصول و تعلیم کالم ۀموعظ
 .باشد داشته بدن به خدمت نیز برای

از اعضا  بعضی. هستند اداری خدمات انجام توانایی ، دارای بدن از اعضای بعضی
 نمایند که می هستند تشویق در مشکالت را که کنند و کسانی دعا می بیماران برای
 .خداوند بدهند ا بهخود ر ، استعداد یا پول وقت

روز  ۀمدرس های از کلیساها، کالس در بسیاری. شوند می نامیده ها معلم بعضی
، و  ، بانوان جوانانهای  گروه،  مقدس کتاب مطالعۀ برای دیگری های یا کالس یکشنبه
ها  بعضی به.  است و رهبران معلمین اینها نیاز به تمام برای. وجود داردها   گروهدیگر

 به شوند که می هدایت القدس روح وسیلۀ  بهشود و برخی می داده یقیموس خدمت
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،  شده برده  نام۱۲ باب قرنتیان در اول از عطایا که یکی. شوند مشغول عیادت خدمت
  . باشد می دیگران به یا کمک اعانات

از افراد آنها را مورد  بسیاری هستند که ، خدماتی و اعانات خیریه خدمات
کار   بهتوانند آنها را می بدن اعضای ۀهم دهند ولی قرار می هیتوج و بی مهری بی

 به کلیسا، کمک ساختمان ، تمیز کردن نوازی ، مهمان دیگران ما با دعا برای. گیرند
دیگر  دارند و کارهای تشویق نیاز به که بدن اعضای ، مالقات و سالمندان بیماران
 . گیریمکار   بهرا عطیه این توانیم می

 داد که می را در کلیسا انجام خدمتی که نفر شنیدم در مورد یک  خبریً      اخیرا من
زود بیدار  ، خیلی یکشنبه او هر صبح. بودند را نشنیده آن ً                 از افراد اصال نام بسیاری

کلیسا  های اتاق ۀاو هم. رود کلیسا می پوشد، و به کار خود را می های شود، لباس می
 ها در جای هستند، صندلی ها سالم چراغ همۀ هشود ک گردد تا مطمئن می یکی را یکی

.  است و دعا آمادهمقدس  کتاب درس ساعت چیز برای خود قرار دارند و همه
 . است استفاده ۀو آماد منظم کلیسا همیشه او، ساختمان  خدماتخاطر به

»  غیرت بهتر را به های نعمت« اینکه به شویم می  تشویق۳۱ :۱۲ قرنتیان در اول
ما  به القدس روح که ای هر عطیه پذیرش  بهقو اشتیا کار را با میل ما این.  بطلبیم
 اوقات گاهی.  دهیم می خدا و اتحاد کلیسا، انجام جالل از آنها برای دهد و استفاده می
 نظر برسند، نشان تر به اهمیت کم است ممکن که خدماتی را با انجام دیدگاه این
 . دهیم می

 هر کس بهخدا  که سهمی در اتحاد، و انجام  دیگرانبا هر عضوی همکاری ۀنتیج
 نجات رساندن کلیسا، برای این. باشد می و رشد کرده بالغ کلیسای ، یک است داده
  . است دنیا آماده به الهی
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  هستند؟ اتحاد، ضروری کلیسا به رسیدن برای دو عامل کدام -  ۱۴
 

  باید باشد؟ چه است یافته القدس از روح ای عطیه که ایمانداری دیدگاه -  ۱۵
 

 ستند؟هها   کدامبدن به خدمت ۀچهار محدود -  ۱۶

a( 

b( 

c( 

d(  
 

  شوند و روح می گرفتهکار   بهدر کلیسا القدس روح عطایای که هنگامی -  ۱۷
 شود؟ می دیده ای نتیجه اعضا وجود دارد، چه در میان اتحاد و محبت

 

 هدف
   بلوغ مسیحی 
 )۴:۱۳افسسیان(

 مقصود
  بناکردن

 )وحدت و رشد(

 محصول
  ثمرات روح

 )شخصیت مسیح(

مراحل
  ورزش مسیحی

)خدمت(
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  خودآزمایی

 

 . غلطـ  صحیح سؤاالت

  .را دارد و تعلیم شاگردسازی دعوت که است ای یافته نجات  کلیسا جمع-  ۱
 

  دعوت تعلیم دیگر برای و بعضی بشارت برای محلی از کلیساهای  بعضی-  ۲
  .اند شده

 

  راه کنند تا از این یکدیگر را خدمت مسیح بدن اعضای که است  بسیار مهم-  ۳
  .شوند ایمانان بی به خدمت آماده

 

  . هستیم که است چیزی تر از آن مهم دهیم می انجام  آنچه-  ۴
 

 او آید چرا که ما برنمی از دست کاری القدس روح ثمره آوردن دست  در به-  ۵
  . باشیم باید داشته ای ثمره کند چه می انتخاب که است

 

  :دهد ما می دو چیز به القدس ، روح کنیم کمک هم در اتحاد، به اینکه  برای-  ۶
  . روح و عطایای القدس روح ثمره

 

 تولید ما با دیگران در ارتباط باشند که می مسیح خصوصیات روح ۀ ثمر-  ۷
  .شوند می

 

  توانایی روح و ثمره شویم مسیح شوند تا بیشتر شبیه می باعث روح  عطایای-  ۸
  .بخشد می مسیح بدن را به خدمت انجام

 

 وجود خواهد در ما به طور طبیعی نیز به روح ره، ثم ببریمکار   به اگر ما عطایا را-  ۹
  .آمد

 

  رشد روحانی آنها برای همه که کلیسا بخشیده را به مختلفی  خدا عطایای-  ۱۰
 .هستند و الزم مهم
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  . او شویم شبیه توانیم او می بدن و اعضای مسیح به دادن  ما با وقت-  ۱۱
 

  .هستند با دیگران در رابطه ثمراتی و مهربانی ، نیکویی  حلم-  ۱۲
  

قرار گیرد  ، باید مورد احترام یافته القدس از روح خاصی عطای که  ایمانداری-  ۱۳
  . است شده عطا انتخاب این داشتن زیرا برای

 

وجود  القدس روح باشد و عطایای حاکم در کلیسا اتحاد و محبت  وقتی-  ۱۴
  .آید وجود می به روحانی باشند، رشد و بلوغ داشته

 

و  و تعلیم کلیسا را بنا کنند و تأدیب که است این روح از عطایای  هدف-  ۱۵
  .نمایند را فراهم تقدس
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

  او به و ایمان توکل وسیلۀ  به-  ۹
 

۱  - b  
 

۱۰  - a(کرد اراده سعی دهد بلکه انجام خواست می را که نکرد آنچه سعی  عیسی 
 .سازد پدر را عملی

b(شود انجام زمین پدر بر روی ۀاراد بود که نای  در آرزوی. 

c(از هر چیز مایل ، بیش قرار گرفت و مرگ رنج رو در روی که هنگامی  حتی 
  .شود پدر انجام ۀاراد بود که

 

۲  - a(غلط   

b(صحیح   

c(صحیح   

d(صحیح   

e(صحیح    
 

 این مده می من که پاسخی نباشد ولی من ً                    شما عینا مانند پاسخ  شاید پاسخ-  ۱۱
  : است

a(خوشی   

b(تواضع  )فروتنی ( 

c(داری  خویشتن  

d(مهربانی   

e(محبت   

f(امانت   

g(صلح   
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h( نیکویی  

i( صبر  
  

و  ، تواضع ، ایمان ، نیکویی ، مهربانی ، حلم ، سالمتی ، خوشی  محبت-  ۳
  . پرهیزکاری

 

  . خودتان  پاسخ-  ۱۲
 

  باشد به ما داشته بر زندگی کامل تسلط هک دهیم اجازه القدس روح  ما باید به-  ۴
  .را در ما تولید کند روح ۀثمر او خواهد توانست ترتیب این

 

۱۳  - a(کنند عطایا را دریافت این است ممکن بدن اعضای ۀ هم. 

   b(بدن و بنای مسیحی خدمت اعضا برای ۀهم کردن  آماده . 

   c(مقدس  کتاب  در)Today's English Version (شمارد ها را بر میاین :
شفا  قدرت دهند، آنها که می انجام معجزات که ، کسانی ، انبیا، معلمین رسوالن
 و جهت خط دیگران کنند و به می کمک دیگران به که اند، کسانی را یافته دادن
 .زنند می دیگر حرف های زبان به که دهند، کسانی می

   d(شبانان  مبشرین ، . 

   e(شما  پاسخ.  
 

  و آنها را برای ، بپذیریم کرده ما انتخاب او برای که یا عطایایی  ما باید عطیه-  ۵
و   قلب عطایا با باز کردن دریافت خود را به میل توانیم ما می.  ببریمکار   بهخدا جالل

 . دهیم ، نشان ایم  کرده دریافت که عطایایی بردنکار   بهو القدس روح وجود خود برای
 

را  یا عطایایی باید عطیه باشد و هر عضوی را داشته روح ۀد ثمر کلیسا بای-  ۱۴
  .بردکار   به، است او بخشیده به القدس روح که

 

 را در ما پدید مسیح خصوصیات که کلیسا بخشیده را به روح ۀ او ثمر-  ۶
  .کنند می را رفع بدن نیازهای که ما داده را به روحانی آورند و عطایای می
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  بدن به را خدمت برد و آنکار   بهخدا جالل عطایا را برای با فروتنی او باید -  ۱۵
 .بداند

  

  مان تا زندگی نیاز داریم آن به دهند که می مسیح به شبیه ما شخصیتی  آنها به-  ۷
  .آورند را پدید می دیگران به خدمت باشد و توانایی دیگران برای ای نمونه

  

 ) ترتیب بدون (-  ۱۶

   a(تهذیب   

   b(تقدیس   

   c(تعلیم   

   d(تأدیب    
 

۸  - a(ما فدا کردخاطر بهخود را   او زندگی . 

b(دیگران خود به زندگی دادن وسیلۀ  به ) .کس جای به نباشد که شاید الزم  
  ). است دیگران نیازهای به دادن ارجحیت معنی به ، بلکه بمیریم دیگری

 

 . و رشد است ، بلوغ  نتیجه-  ۱۷
  

  



 
 

   هفتم درس

  جهان به خدمت

 

 زندگی مختلف های ، لبخندها و فصل مملو از نور آفتاب زیبایی ما در جهان
دیگر  که کنیم می خود عادت اطراف زیبایی به چنان اوقات گاهی ولی.  کنیم می

از  بسیاری. » است بیننده در چشم زیبایی«،  معروف قول به.  نماییم نمی آن به توجهی
را  آن هم خوب شود و چه می شروع بینیم می ، از آنچه دهیم می امانج که آنچه اوقات
 ! بینیم می

 عکاسی دوربین و هم چشم هم. هستند عکاسی دوربین شما مانند یک چشمان
و  عدسی دهند و هر دو دارای ورود می ۀنور اجاز به دارند که خاصی ساختمان

شما  چشمان که هنگامی. شود می ثبت آن تصویر مورد نظر بر روی هستند که ای پرده
 و نسبت خود را دیده اطراف توانید محیط دهند، می کار خود را انجام طور صحیح به
 .خواهید داد خود را از دست نباشد، بینایی اگر چنین. دهید نشان العمل عکس آن به

،  طبیعی مانند چشمان درست.  هستندهمین طورشما نیز  روحانی چشمان
 چشمان وسیلۀ  به.ببینند نزدیک اجسام وضوح همان ر را بهدو اجسام نیازمندند که

 هستند ببینید، بلکه) در کلیسا(شما  نزدیک را که تنها باید نیاز کسانی نه روحانی
 کلیسا به خدمت. کنند می زندگی) از کلیسا خارج( بیرون در جهان را که کسانی
 .شود می شروع آن روحانی از نیازهای ، با دید و رؤیایی جهان

 نیاز جهان بزرگترین خود را به چشمان خواهد کرد که شما کمک به درس این
ما . باشد می جهان و دید خدا، نجات خدا است روحانی دید و بینایی منبع. بگشایید
شما دنیا را  باشد که.  باشیم ، باید دید خدا را داشته باشیم در کار خدا موفق اینکه برای

 آن به نسبت و رحمت مملو از محبت بینید و با قلبینگرد، ب می آن خدا به چنانکه
  .خدا کرد که کاری دهید همان نشان واکنش
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  مطالب رئوس

  بزرگ مأموریت

  مخصوص ۀوظیف

  بشارت خدمت

 

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس ۀاز مطالع پس

 .نددار دخالت عواملی ، چه مسیح بزرگ مأموریت در انجام دهید که توضیح ●

 .کنید ، بحث در بشارت القدس ایماندار و روح در مورد سهم ●

 .کنید را درک بشارت و اهداف شرایط ●

 .بگیرید تری راسخ ، تصمیم مسیح بزرگ مأموریت در انجام شرکت برای ●

 

  یادگیریهای  فعالیت

 را که آیاتی ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه رهنمودهای به ـ با توجه۱
 ، پاسخ شده مطرح که سؤاالتی و به کرده مطالعهمقدس  کتاب ، از است آمده در درس

 .کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ دهید و سپس

 های آموخته درس مطالب کنید تا براساس را کامل ، خودآزمایی درس ـ در پایان۲
 .باشید کرده خود را ارزیابی

 پاسخ بخش این میانی آزمون به کنید و سپس  دوره را۷ و ۶، ۵، ۴های  درسـ ۳
  .دهید

 خدا دیـد
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  درس متن

  بزرگ مأموریت

 

  مسیح دعوت

خدا  وسیلۀ  بهکه است از کسانی متشکل باشد که می مسیح منتخب کلیسا، بدن
 که است الهی ای کلیسا، جامعه. دنیا برسانند مردم را به نجات اند تا پیام شده دعوت

 شده بیان مسیح در کالم دارد که دهد و مأموریتی می انجامرا  و مشارکت کار پرستش
 را شاگرد سازید و ایشانها   امتۀهم رفته پس«:  نامیم می»  بزرگ مأموریت«را  و ما آن
 ).۱۹ :۲۸ متی(» تعمید دهید القدس و روح و ابن اب اسم را به

 مناسب کانو م را در زمان الهی حقایق که است این از ایمانداران هر گروه ۀوظیف
 که از هر زبان جهان مردم باید با همۀ انجیل ۀناپذیر مژد خلل حقایق. نمایند اعالم

 دهد نشان جهانیان به که بر کلیسا است پس. شود گذاشته باشند، در میان
 . است و مفهوم معنی امروز ما نیز دارای زندگی برایمقدس  کتاب

کلیسا باید از خود  که معنی این به. شود می دیده عمل در آن که است فعلی»  رفته«
او صبر .  مسیح ۀنمون دادن ادامه کار یعنی این انجام. دهد دنیا بشارت و به آمده بیرون

را جستجو  گمشدگان بود که این وی رسالت او بیاید بلکه سوی دنیا به نکرد که
 تا گمشده ستا آمده پسر انسان زیرا که«:  باجگیر گفت زکی او به. ، آنها را بیابد کرده

. رساند انجام را به پدرش ۀآمد تا اراد مسیح). ۱۰ :۱۹لوقا (» بخشد را بجوید و نجات
را شفا  ابلیس مقهورین ۀداد و هم می انجام نیک و کارهای گشت جا می او در همه

 .بخشید می
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کنید و به  اند، مراجعه شده زیر ارائه از جدول اول در ستون که آیاتی به -  ۱
  .دهید اند پاسخ شده مطرح بعدی های در ستون که سؤاالتی

 ۀ کار مسیح چه بود؟نتیج ؟ مسیح چه کسی را و در کجا یافت آیات کالم خدا 

   ۱۰ـ۱ :۱۹لوقا
   ۱۱ـ۱ :۵لوقا 
  ،۱۰ـ۵ :۴یوحنا
 ۳۹ و ۳۰ :۲۵

  

 

او در . کشید طول سال سه بود و فقط بسیار کوتاه مسیح زمینی خدمت مدت
 سه مدت طی. کرد شاگرد خود انتخاب عنوان بهنفر را  د دوازدهخو خدمت ابتدای
 در میان را با دیگران نجات چطور خبر خوش که آنها آموخت به ، با دقت سال

خدا او را  ولی. شد کشیده صلیب خود به دشمنان وسیلۀ  بهسال سه در پایان. بگذارند
او  بود که  غیرممکنزیرا گذاشت مرگ بر عذاب پایانی ۀبرخیزانید و نقط دوباره
امروز در  که ، جایی آسمان به مسیح از اینکه پیش ولی. شود مرگ قدرت مغلوب
 این او به. خود ظاهر شد بر شاگردان ، باز گردد دوباره است خدا نشسته راست دست
 عالم در تمام«:  از آنها آمدند، گفت پس که ایماندارانی خود و تمام از پیروان گروه

،  شاگردان این). ۱۵ :۱۶ مرقس(» کنید موعظه انجیل را به خالیق بروید و جمیع
  .شد آنها گذاشته ۀعهد کلیسا به ستأسی ۀدادند و وظیف را تشکیل اولیه کلیسای

 
و  سرتاسر جهان به در مورد رفتن دستور مسیح: کنید را انتخاب پاسخ بهترین -  ۲
 .شد داده...........................  انجیل ۀموعظ

a(شاگرد دوازده به  فقط 

b(کردند تأسیس شاگرد مسیح دوازده که اولیه کلیسای  به 

c(حاضر ز تا زمانرو از آن ایمانداران ۀ هم 

. پرستیدند را می بسیاری بودند و خدایان مختلفی پیرو ادیان ، مردم مسیح در زمان
 یهودیان بهً                  یهود، اصوال محدود  دین حتی.  خود را داشت خدایان یا ملتی هر جامعه
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شد و هر  دنیا می تمام به مربوط کرد که را موعظه آمد و خبر خوشی مسیح ولی. بود
 .پذیرد را می آن است مایل که کس

 کلیسا نیز جهانی ۀوظیف دلیل همین و به است جهانی مسیح انجیل ماهیت
 ۀگانپسر ی نمود که را محبت جهان زیرا خدا اینقدر«: فرماید  می۱۶ :۳یوحنا . باشد می

 . »یابد جاودانی حیات نگردد بلکه آورد هالک بر او ایمان هر که خود را داد تا

.  ام تأکید کرده»  هر کس«و »  جهان« ۀبر کلم ، من آیات در این باشید که داشته توجه
آورد،  ایمان که است هر کسی رود و برای فراتر می و ملی نژادی از مرزهای انجیل
،  رسول اعتقاد پولس به.  و یا اقتصادی اجتماعی ، شرایط نژاد، رنگ به توجه بدون
»  یهود و بعد یونانی آورد اول ایمان که هر کس نجات برای خدا است قوت« انجیل

 ).۱۶ :۱ رومیان(

 اعتقاد را داشته ما این رساند مگر اینکه انجام را به مسیح تواند فرمان کلیسا نمی
 نفر در جهان یک حتی که تا هنگامی.  تاس جهان تمام به متعلق انجیل که باشیم

 ۀ، وظیف خود نشناخته شخصی ۀدهند نجات عنوان بهرا  عیسی مسیح وجود دارد که
  .دارد کلیسا ادامه

 
 جمالت این. بکشید ای دایره است صحیح جمالت به مربوط که دور حرفی -  ۳

 .کلیسا باشد به مسیح بزرگ مأموریت با مفهوم باید در رابطه

a(که است منظور ما این است جهانی»  بزرگ مأموریت« گوییم می که می هنگا  
 .برسانند  جهان مردم تمام را به بروند و آن جهان به انجیل باید با پیغام ایمانداران ۀهم

b( داد  ، نشان سال سه مدت نفر شاگرد خود به دوازده دقیق با تعلیم عیسی مسیح 
 .دارند  تعلیم شوند، نیاز به می فرستاده جهان به انجیل با پیغام که کسانی که

c(اند شده انتخاب خبر خوش رساندن برای افراد خاصی  فقط. 

d(آگاهی  مسیح ۀآیند دربار آنجا می به که کسانی که است کلیسا این اصلی  هدف 
 .یابند



  درس هفتم۱۶۶

e(و رفته جهان ما باید به را داد که تعلیم این خودش نمونه وسیلۀ  به مسیح 
 . باشیم در گناه گمشدگان ستجویدر ج فعاالنه

f(پیشین های نسل را دارد که یمسئولیت همان انجیل ما در انتشار پیام  نسل 
  .اند داشته 

  

 ایماندار پاسخ

قدر  به همچنین پس.  مدیونم و حکما و جهال را هم و بربریان یونانیان زیرا که«
 رومیان(»  مده هستید، بشارت در روم شما را نیز که که خود مستعدم طاقت

 ).۱۵ـ۱۴ :۱

در  کار بشارت ، او به نوشت می رومیان را به سخنان این رسول پولس که هنگامی
 ِ            دید او چنان ولی داشت  زیادیقاشتیا کار در قرنتس او برای. بود مشغول قرنتس
 . گرفت در بر می اندازه همان دیگر را نیز به جاهای بود که وسیع

 ما نزدیک به که است کسانی ما متوجه مسئولیت اولین فکر کنیم که است طبیعی
باید  ولی.  کنیم می زندگی در آن که ای و جامعه ها، دوستان ما، همسایه ۀخانواد: هستند
 بشارت جهان در تمام گمشدگان ۀهم و به باشیم کار عالمگیر خدا نیز بار داشته برای
 . دهیم

. دهد انجام در مورد آن هد کاریخوا پذیرد و می را می ِ    دین این ، پولس ما مدیونیم
 دیگران به انجیل پیام خدا، با رساندن رحمت به خود را نسبت ینِ  د ق بود کهاو مشتا
 .ادا کند

 خدا نجات زیرا با رحمت داریم ای و وظیفه مدیونیم که کنیم نباید هرگز فراموش
  شما نیستاز و این ایمان ۀوسیل اید به یافته نجات فیض محض زیرا که«.  ایم یافته
 ).۹ و ۸ :۲ افسسیان(» فخر نکند کس تا هیچ از اعمال و نه خدا است بخشش بلکه

 جهان سوی و به را یافته رحمت او، باید روح خدا و رحمت به ِ    دین ادای برای
خداوند و  باشد، از رحمت که از زندگی ای در هر برهه افراد گمشده و به برویم
 . خبر دهیم عیسی مسیحما  ۀدهند نجات
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 دید، خود را مردی خود نشسته بلند و عالی اشعیا خدا را بر کرسی که هنگامی
 هالک که بر من وای«:  خود را دید و گفت شایستگی او عدم. کرد احساس لب ناپاک
 از مذبح را فرستاد تا اخگری از سرافین خداوند یکی ولی). ۵ :۶اشعیا (» ... ام شده

و  است کرده را لمس هایت لب این«:  د و گفتکن اشعیا را لمس های و لب برداشته
 ).۷ :۶اشعیا (»  است گشته کفاره و گناهت شده رفع عصیانت

ما  برای که و کیست را بفرستم که«:  گفت می خدا را شنید که اشعیا صدای سپس
 ).کنید  مراجعه۸ـ۱ :۶اشعیا  به(» ! مرا بفرست لبیک«: داد ً                اشعیا فورا جواب. »برود

خود قرار  و رهایی نجات ۀاو ما را در نقش ولی خدا را نداریم رحمت تما نیز لیاق
  . است داده

.  است شده ما بخشیده و گناهان شده ما رفع ، خطاهای مسیح قربانی وسیلۀ  بهحال
 »! مرا بفرست لبیک«:  دهیم او پاسخ به توانیم می  قلبیقمانند اشعیا تنها با اشتیا ما هم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
باید  مکانی چه به بشارت رساندن برای در مورد اینکه رسول پولس مثال -  ۴
  دهد؟ می تعلیمی ما چه ، به برویم

  

 ؟ خود بدانیم برای را امتیازی مسیح بزرگ از مأموریت چرا باید اطاعت -  ۵
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  مخصوص ۀوظیف

 

  کار بشارت

 ا شنیدهاو ر خود خواند و آنها صدای سوی داد، افراد را به را نجاتها   جانعیسی
او را  سخنان او بودند و با شادی ها در جستجوی جمعیت. دادند او پاسخ دعوت و به
بگردند و آنها را  دیگران دنبال به که افرادی. افراد بود او در جستجوی شنیدند ولی می

را  شمعون ، برادرش و اندریاس را یافت ، اندریاس تعمیددهنده یحیی. نزد او بیاورند
 . است ، بشارت این. را پیدا کرد و او نیز نتنائیل را یافت ، فیلیپس مسیح. نزد او آورد به

 مردم ۀدهند خداوند و نجات عنوان بهرا  عیسی مسیح، ایماندار،  در کار بشارت
عیسی  که کسانی. او بدهند خود را به شوند زندگی آنها مایل که کند طوری می معرفی
وارد  محلی کلیسای رند، در مشارکتخود بپذی ۀدهند نجات عنوان بهرا  مسیح
 دارد، شریک جهانی وسعت که انجیل شبخ در کار نجات ترتیب این شوند و به می
 .گردند می

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بشارت هدف.  خدا است بخش نجات عمل خبر خوش گذاشتن ، در میان بشارت
. کند عشرو در مسیح جدیدی آزاد شود و زندگی ، از گناه گمشده انسان که است این

آنها . باشد می روحانی نتایج وردنآدست   بهآن ۀو نتیج خدا است قوم ، فعالیت بشارت
در  مسئول شاگرد و عضوی کنند که می را تشویق ایمانان شناسانند و بی را می مسیح
 .او شوند جهانی کلیسای
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هر . دارد سهمی جهان تمام خدا برای بخش رهایی هدف هر ایماندار، در انجام
 .باشد می مسیح ما به از جانب مثبت نفر، جوابی یک جذب در جهت تالشی

 

  .دهید ، توضیح چیست بشارت -  ۶
 

ما  به تعلیمی ، چه در بشارت شخصی مسئولیتدر مورد  مسیح ۀنمون -  ۷
  دهد؟ می

 

 ؟ چیست در بشارت نهایی هدف -  ۸
 

  در بشارت القدس روح نقش

 بخش رهایی ۀشد تا برنام فرستاده دسالق ، روح آسمان به مسیح از بازگشت پس
بود و حاال  فعال مسیح و خدمت در زندگی القدس روح. دهد ادامه جهان خدا را برای

 الزام سوی را به ها انسان بخشد و خدا نیرو می خدمت کند، برای می در کلیسا فعالیت
 . سازد می رهنمون و بازگشت

  

 کند که می را فراهم امکان این القدس روح حضور و قدرت . خدمت ـ نیروی۱
یا  نقشه ، انجام مسیح سوی به گمشدگان رمز آمدن. شوند جذب مسیح سوی به مردم
 ما فقط های ها و برنامه نقشه. باشد می القدس روح شخص بلکه نیست خاصی ۀپروژ

 .کنند را منعکس القدس روح خدا و هدایت ۀاراد باشند که مؤثر می هنگامی

بمانند و  باید در اورشلیم که ساخت روشن شاگردان ایرا بر موضوع این مسیح
آید  بر شما می القدس روح چون لیکن«:  داد که باشند، و قول القدس روح منتظر آمدن

 و سامره یهودیه و تمامی خواهید بود در اورشلیم من و شاهدان خواهید یافت قوت
 ).۸ :۱ اعمال(»  جهان و تا اقصای

 شاگردان را در زندگی القدس قدرتمند روح ملع ۀنتیج رسوالن اعمال کتاب
 ها و نجات با مخالفت روبرو شدن آنها قوت به القدس روح. دهد می نشان مسیح
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را  داد تا جهان قدرت آنان کرد و به آنها را عوض او زندگی. را بخشید گمشدگان
 .خدا تغییر دهند برای

 تری شادتر و موفق  خدمتو دهیم کند تا بهتر شهادت می ، ما را آماده القدس روح
»  شاهدان«و »  قوت«، ۸ :۱ اعمال به مربوط در وعدۀ مهم ۀدو کلم.  باشیم داشته
 شجاعی کرد و از آنها مردان را دگرگون شاگردان القدس تعمید روح. باشند می

شد  حاصل بزرگتری رو نتایج آنها را تغییر داد، از این تأثیر شهادت همچنین.  ساخت
 . آنها وجود داشت در سخنان زیرا نیرویی

 قدرت دهد که می دهد؟ نشان می را نشان چیزی چه القدس روح نیروی امروزه
در . باشد رسیده پایان کلیسا به اولیه دوران با گذشتن که نیست ، چیزی القدس روح
 ۀهم برای نجات همانطور که درست.  از افراد نیست خاصی گروه ، برای ضمن
 افرادی همۀ در دسترس او هم و قدرت القدس پذیرند، روح یرا م آن که است کسانی
در  که جمعی ، به در روز پنطیکاست پطرس. کنند ریافترا د بخواهند آن که است

 ۀشما و هم شما و فرزندان برای است وعده زیرا این«:  بودند گفت آنجا گرد آمده
 ).۳۹ :۲ عمالا(» ما او را بخواند خداوند خدای هر که دوراند یعنی که آنانی

نظر  به غیرممکن ، امری مسیح سوی به انجه مردم آوردن ۀ، وظیف انسانی از دیدگاه
  .رسد می

 خداوند به هر حال به ولی کنیم می ناتوانی احساس ، ما هم مانند شاگردان درست
 را که دهد تا آنچه ما قدرت به که را فرستاده القدس او روح. با ما باشد که داده ما قول
 اند که را یافته حق این مسیحیان ۀ، هم از روز پنطیکاست.  دهیم ، انجام مر کردهاو ا

 .نمایند را مطالبه القدس روح و هدایت قدرت

 
 
 
 
 
 
 

 
القدسروح ایماندار وقف شده 

  قدرت
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،  و او را رهبر خود بدانیم کنیم زندگی القدس روح قدرت تحت که هنگامی
 ایماندار و هر از طریق که  استقخدا مشتا روح.  داشت خواهیم شاد و موفق خدمتی
 . دهد ، شهادت مجموعه یک عنوان بهکلیسا  از طریق

 

 کند و به می ایماندار را مسح تنها کالم نه القدس روح .غیر ایماندار ـ آمادگی۲
 کند و او را آماده نیز کار می ایمان بی در قلب بخشد، بلکه می پرقدرت او شهادتی

شود و او  می شخص الزام باعث که است القدس روح. کند را دریافت سازد تا پیام می
 .کند می راهنمایی توبه سوی را به

 

  :دهید از آنها شرح را در هر یک القدس کنید و کار روح زیر را قرائت آیات -  ۹

a( ۴۴ :۶ یوحنا 

b( ۸ـ۷ :۱۶ یوحنا 
c(۱۳ :۸  رومیان 

d(۱۵ـ۱۴ :۸  رومیان 

e( ۲۶ـ۵ :۳  قرنتیان 
f(۱۷ :۲۲  مکاشفه  
  

 نزد او الزم به انسان آمدن برای را که چیزهایی ۀخود هم  محبتو خدا با رحمت
او  را خدا به آنچه بگیرد که باید تصمیم فقط انسان.  است باشد، مهیا ساخته می

 .کند کند، رد یا قبول پیشنهاد می

در ابتدا  که باشیم غافل عظیم نجاتی اگر از چنین رستگار گردیم ما چگونه پس«
 که در حالتی. گردانیدند شنیدند بر ما ثابت که د بود و بعد کسانیاز خداون آن به تکلم

 و عطایای قوات و انواع و معجزات آیات داد به می شهادت خدا نیز با ایشان
 ).۴ و ۳ :۲ عبرانیان(» خود ۀاراد بر حسب القدس روح
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در کار  القدس دو عملکرد روح دهید که اختصار توضیح و به ساده زبان به -  ۱۰
 ؟ چیست ارتبش

 

  بشارت خدمت

 

 است الهی مأموریت کلیسا، انجام خاص ۀوظیف.  است القدس روح ۀکلیسا، نمایند
 .ها ملت ۀهم و شاگرد ساختن مردم میان به رفتن یعنی

 شده ، گرفته فرستادن معنی به )missio( التین از لغت )mission( مأموریت ۀکلم
پسر خدا،  شدن ، مقصود ما فرستاده بریم میکار   بهرا کلمه این که هنگامی.  است

هر دو . باشد پسر می وسیلۀ  بهشاگردان شدن پدر و فرستاده وسیلۀ  بهعیسی مسیح
،  زمین کار کلیسا بر روی. بودند الزم بشریت خدا برای بخش نجات هدف انجام برای
 این موفقیت.  کلیسا است مأموریت اصلی ، بخش بشارت.  است مأموریت این انجام

 .دارد بستگی آن و هدایت روحانی شرایط ، به جهان به بشارت یعنی مأموریت

 

  بشارت شرایط

کلیسا، . باشد وجود داشته از پرستش حاکی ، باید دیدگاهی نخست ۀـ در درج۱
 روحانی های قربانی« گذراندن مسئول که است»  مقدس کهانت«و »  روحانی عمارت«

 که شده کلیسا دعوت). ۵ :۲  پطرس۱(  است» عیسی مسیحواسطه   بهخدا و مقبول
  .کند)  پرستش( در نیاز هستند، خدمت که کسانی به خدمت ۀوسیل خدا را به

در . باشد می از پرستش و حاکی خدا است به قربانی اهدای مثل ، خدمتی بشارت
 . شود می خدا تقدیم به که کلیسا است پرستش شکل ترین ً              ، احتماال بزرگ حقیقت

 رابط ، کاهن در عهدعتیق.  کلیسا است ۀعهد به کهانت تکلیف ـ همچنین۲
حضور  را به کرد و مردم می معرفی مردم او خدا را به. و خدا بود انسان بین)  میانجی(

 امکان قربانی نیز بدون شد و پرستش نمی قطع در هیکل هرگز پرستش. آورد خدا می
»  ملوکانه کهانت« ا، کلیسا را بهم اعظم ، کاهن کلیسا با مسیح ۀرابط اکنون.  نداشت
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 چون مسیح لیکن«:  خوانیم  می۱۲ـ۱۱ :۹ در عبرانیان). ۹ :۲ پطرس۱( است کرده تبدیل
 تر و ناساخته بزرگتر و کامل خیمۀ باشد، به آینده های نعمت ۀکهن ظاهر شد تا رئیس

 به ها، بلکه بزها و گوساله خون به و نه نیست خلقت از این که یعنیدست   بهشدۀ
 .» را یافت ابدی ۀشد و فدی داخل اقدس مکان به فقط مرتبه خود یک خون

 را فراهم امکان کرد و این قربانی بشریت  تمامخاطر بهبار خود را  یک مسیح
. و خدا باشد انسان بین گیرد و رابطی او را بر عهده ۀملوکان تا کلیسا، کهانت ساخت
تنها  ما نه. شناساند خدا می را به  و جهانکند می معرفی جهان کلیسا خدا را به اکنون
 را برای) در دعا( شفاعت مأموریت همچنین ، بلکه رسانیم می ایمان بی خدا را به پیام

  در مورد قدرت۲۰ـ۱۳ :۵ یعقوب.  داریم عهده ، به عضو بدن ۀانداز همان به گمشده
را بخوانید مقدس  کتاب از بخش این. کند می تشویق بخشی نحو الهام دعا، کلیسا را به

 گناهان نزد یکدیگر به«: باشید داشته  توجه۲۰ و ۱۹، ۱۶ آیات به طور خاص و به
 در عمل مرد عادل یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای کنید و برای خود اعتراف

 .»بسیار دارد قوت

او را  شود و شخصی منحرف از شما از راستی اگر کسی من برادران ای«
 را از موت او برگرداند، جانی راه گناهکار را از ضاللت ، بداند هر کهبازگرداند
 .» است بسیار را پوشانیده و گناهان رهانیده

 به. باشد را داشته وظیفه این انجام روحانی یا توانایی ـ کلیسا باید قدرت۳
 از اعلی قوت به که بمانید تا وقتی شما در شهر اورشلیم پس«: شد گفته شاگردان
،  و خدمت شهادت خداوند برای و شاگردان رسوالن). ۴۹ :۲۴لوقا (» شوید تهآراس
  .نبودند کافی او واجد شرایط قدرت بدون

را  شهادت مورد نیاز برای ما قدرت به را فرستاد که القدس روح عیسی که دیدیم
خدا  روح سکونت وسیلۀ  بهکه است الهی ً                        کلیسا مسلما نیازمند کمک امروزه. بدهد
 .شود یم حاصل

بر  خدا مبنی ۀوعد به توانیم ما می.  است ، ایمان بشارت برای شرط ـ آخرین۴
در اشعیا .  باشیم داشته خواهد داد، ایمان برکت کالمش ۀاو ما را در موعظ نکهای
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 بارد و به می از آسمان و برف باران و چنانکه«:  خوانیم را می وعده  این۱۱ـ۱۰ :۵۵
سازد و برزگر را  را بارور و برومند می آن کرده را سیراب زمین گردد بلکه آنجا برنمی

صادر گردد خواهد  از دهانم که من کالم بخشد، همچنان می را نان و خورنده تخم
خواهد آورد و جا   بهخواستم را که آنچه بلکه ثمر نخواهد برگشت بی بود نزد من

 .»خواهد گردید ، کامران را فرستادم آن آنچه برای

 کار نداشته ۀدر مورد نتیج شکی کند، باید هیچ می خدا را اعالم امپی که کسی
 ).۲۳ :۱۰ عبرانیان(»  است امین دهنده وعده« بداند که خوبی باشد، و به

 

 هستند؟ زیر صحیح از جمالت کدام یک،  بشارت با شرایط در رابطه -  ۱۱

a( انسان او را به پیام رساندن مسئولیت،  جهان خدا برای نمایندگان عنوان به ما  
 . گناهکار داریم

b( در گناه که کسانی برای که خدا، موظفیم در مقابل جهان نمایندگان عنوان به ما 
 . اند، دعا کنیم شده گم

c(قرار  یا نه داریم او شرکت در بشارت که مسئله تأثیر این ما، تحت  پرستش
 .گیرد نمی

d(است شده داده ما هم ند، بهداشت خدمت برای اولیه شاگردان که قدرتی  همان . 

e(داریم پیام ارائۀ برای که است قدرتی به ما، ایمان ۀها، نیاز اولی صید جان  برای  . 

f(شرایط ۀ، باید هم هستیم جهان به بشارت برای مسیح فرمان ً                   اگر ما کامال مطیع  
 . باشیم را داشته

g(را   نتایج که خدایی به توانیم ، می کنیم می خدا را بیان ، کالم با امانت که  هنگامی
 . کنیم آورد، اطمینان بار می ما به برای

  

  بشارت برای دستوراتی

با  ً                اوال، کلیسا باید.  است شده کلیسا داده به در مورد بشارت روشنی دستورات
 تمام به که است اقتدار را داده کلیسا این خود خداوند به. کار برود این برای اقتدار
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و خبر  دنیا است ، تمام مزرعه. برساند هر کس را به نجات خبر خوشو  رفته جهان
 . دارد تعلق هر انسانی به خوش

با منظور  انجیل ۀکلیسا موعظ هدف. برود هدف با یک کلیسا باید همچنین
 ).۲۰ـ۱۹ :۲۸ متی(باشد  آنها می و تعلیم و تعمید شاگردان شاگردسازی

 که خدا است پیام از خود ندارد بلکه لیسا، پیامیک. برود » پیام«با  ً                  ثالثا، کلیسا باید
جا   بهمبشر را عمل« داد که تعلیم تیموتائوس به رسول پولس. نماید را اعالم باید آن
 مواظب و غیر فرصت کند در فرصت موعظه کالم به«و ) ۵ :۴ تیموتائوس۲(» آورد

یا  صحیح های زهآمو ۀموعظ). ۲ :۴  تیموتائوس۲(»  و تعلیم تحمل با کمال... باشد 
 پیام ها چیستند؟ محتوای آموزه ولی.  است مبشر ضروری یک موفقیت ، برای حقایق

 باید باشد؟ کلیسا چه

 

 از موفقیت رسول پولس. است، برود مسیح محور آن که با پیامی ـ کلیسا باید۱
زیرا «: کند می عنوان را چنین آن و دلیل مفتخر است قرنتس اهالی خود در میان

»  و او را مصلوب عیسی مسیحجز  باشم شما دانسته در میان چیزی که نکردم عزیمت
 کلیسایی او، باید مرکز تعلیم و بازگشت ، قیام مسیح مرگ ۀساد پیام). ۲ :۲  قرنتیان۱(

 .باشد

خدا باید  کالم. استمقدس  کتاب محور آن باشد که داشته پیامی ـ کلیسا باید۲
شود و  نمی اختراع انسان ۀوسیل به حقیقت. شدبا مسیحی و محور حقایق مرکز ثقل

 را به آن توان و می است حقایق ۀهم منبعمقدس  کتاب . را یافت آن در انسان توان نمی
  . داریم برمی که هر قدمی برای است و راهنمایی ساخت مربوط بشری هر تجربۀ

باید با  ها انسان ۀهم. است ابدیت محور آن باشد که داشته پیامی ـ کلیسا باید۳
 عبرانیان(»  مقرر است جزا یافتن و بعد از آن را یکبار مردن مردم«: روبرو شوند ابدیت

کلیسا باید  پیام.  جاوید است زندگی برای آمادگی یک در واقع زندگی ۀهم). ۲۷ :۹
ِ                  ارزش ماندنی نجات این ۀکنند منعکس  جاودانی ما ارزش  به۱۳ـ۱۱ :۲ تیطس. باشد ِ
 مردم ۀهم برای خدا که فیض زیرا که«: سازد می اطرنشانرا خ در مسیح زندگی
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را  دنیوی و شهوات دینی بی کند که می ، ما را تأدیب ظاهر شده است بخش نجات
امید  و آن کنیم زیست جهان در این و دینداری و عدالت ، با خرداندیشی کرده ترک
 انتظار را عیسی مسیحخود ما  ۀدهند و نجات عظیم خدای جالل و تجلی مبارک
 .» کشیم

 او انجام و قیام ، مرگ زندگی. را آغاز کرد عصر جدیدی زمین به مسیح آمدن
نیز  خداوند و پادشاه عنوان به مسیح بازگشت .بود عهدعتیقهای   پیشگوییصریح

 و مردگان زندگان داوری و برای او با جالل. خواهد بود آغازگر عصر جدید دیگری
 جهان مردم تمام دعوت برای دلیل همین). ۴۲ :۱۰؛ ۲۳ـ۱۹ :۳ اعمال( بازخواهد گشت

 . است کافی توبه به

خود  شاگردان به عیسی. برود بشارت برای ً       و فورا سرعت به ، کلیسا باید باالخره
یوحنا (»  باشم خود مشغول ۀفرستند کارهای مرا باید به روز است که تا زمانی«:  گفت
فرستاد  اطراف شهرهای به انجیل ۀموعظ برایرا   نفر از شاگردان۷۰ که هنگامی). ۴ :۹
کنید  حصاد درخواست از صاحب ، پس کم و عمله حصاد بسیار است«:  آنها گفت به

 ً        فورا پس باشید که داشته توجه). ۲ :۱۰لوقا (» نماید حصاد خود بیرون ها برای تا عمله
از خدا  که هنگامی). ۳ :۱۰لوقا (» بروید«: آنها فرمود ، به سخنان این از گفتن

 خودمان از اینکه کنیم ها بفرستد، نباید تعجب حصاد خود عمله برای خواهیم می
. گردد ً                     شود، باید فورا انجام باید انجام آنچه! فرستد او می که باشیم کسانی همان

 !شوند تأسیس جهان زبانی و هر گروه هر ملت کلیساها باید در میان

 

  ؟ چیست لانجی پیام بردن ما برای اقتدار -  ۱۲
 

 باید باشد؟ چه پیام این ما از بردن هدف -  ۱۳
 

  جود دارد؟و فوریت انجیل ۀچرا در موعظ -  ۱۴
  

  جهان کلیسا به پیام اصلی محتوای دهید که توضیح طور خالصه به -  ۱۵
 ؟ چیست
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  بشارت انجام

، )Melvin Hoges( هاجز دهد؟ ملوین می خود را انجام کلیسا کار بشارتی چگونه
 ا را مشخصکار خد چگونگی دهد که ما می به کلیدی ۀکار، چهار کلم بشر کهنهم
 . ، مشارکت ، الزام حضور، اعالم: سازند می

 

با حضور خود  فقط مسیحیان که است معنی این به کلمه این .ـ حضور۱
 که هنگامی بخصوص است ، خود شهادتی مسیحیان زندگی. دهند توانند بشارت می

 جامعه خود به اعضای ۀگون مسیح کلیسا با شخصیت. باشد  محبتو پر از مهربانی
 بسیار رساتر از چیزی ، شهادتی مسیحی یک و شخصیت زندگی. دهد می بشارت
 دهد که می خود نشان ، با خدمت مسیحی یک که ً          قبال دیدیم. گوید او می که است
 به توجه بدون نیازمندان به سازد که می را فراهم امکان ، این شخصیت همین.  کیست
 .کند نیاز آنها خدمت نوع

 

عیسی  که است حقیقت این ، اعالم مسیحی از خدمت مقصود اصلی . ـ اعالم۲
 زندگی ایمانان بی باید در میان انجیل.  است الهی و موجودی دهنده تنها نجات مسیح

 ادند و آگاهی ندا دادن معنی به کردن اعالم. کرد را اعالم باید آن همچنین شود ولی
دارد و  توجه مردم ۀنیاز هم و به متمرکز است عیسی بر شخص اعالم این. باشد می

 . نماید می گیری تصمیم به را دعوت انسان

 

 ارتباط برقراری ۀاز کار ساد بیش کلیسا چیزی مأموریت . ـ متقاعدسازی۳
 لزمخدا متقاعد و م پیام را در مقابل ایمان بی شخص که است این کلیسا در پی.  است

 ۀنحو خواهد که می ایمان کلیسا از بی. نماید تصمیم گرفتن به کند و او را تشویق
کلیسا . برگردد عیسی مسیحاز  و اطاعت ایمان سوی ، به کرده خود را عوض زندگی
 .شود عیسی مسیحرا متقاعد کند تا شاگرد  ایمان خواهد فرد بی می
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و  مردان که است باشد این می آن کلیسا در پی که ای نتیجه آخرین . ـ مشارکت۴
مؤثر، باید منجر  بشارت. باشند مسیح در بدن فعالی اند، اعضای آورده ایمان که زنانی
باید  نوایمان. او گردد خدا و قوم سوی به و گناه از شرارت تغییر مسیر شخص به

 ندر آ توان می که است ای ، کلیسا خانواده نوایمان مسیحی برای. از کلیسا شود بخشی
 . داشت و مشارکت دوستی با دیگر ایمانداران

 بخش نجات پیام در پخش یابند که آنها عضو کلیسا شدند، باید تعلیم که هنگامی
 .کنند شرکت جهان به انجیل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
)  راست سمت(آنها  تعریف را به)  چپ سمت ستون( در بشارت چهار قدم -  ۱۶
 .دهید ربط

a(حضور ـ۱         برخالف تصمیمی د کهکن می دعوت ایمان  از بی 

  ـ اعالم۲               .بگیرد مسیح نفع گناهکار و به دنیای

b(ـ متقاعدسازی۳                 افراد نیازمند به مسیح پیام  گفتن  

c(ـ مشارکت۴                  مسیحی ۀوفاداران زندگی  شهادت  

d(ایمانداران وسیلۀ  بهدر امور کلیسا ۀفعاالن  شرکت  

 

در : کند می خدا خدمت به زمینه کلیسا در سه که دیدیم  درسچند در این
 هر سه.  ایمان بی دنیای به و بشارت خودش اعضای و تهذیب ، مشارکت پرستش
 خدا تعریف کالم کلیسا را چنانکه مأموریت هم همراه هستند و به ، مهم خدمت

ضورح

الم
اع

  

سازیمتقاعد

کت
شار
م

 

بشارت



 ۱۷۹خدمت به جهان 

 خود عمل ریتمأمو شما نیز به زمینه سه آیا در این. رسانند می انجام کند، به می
  اید؟ کرده
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  خودآزمایی

 

  چند جوابی سؤاالت

 ............... که است این مسیح بزرگ  مأموریت-  ۱

a(دور ببرد های  سرزمینرا به انجیل پیغام تا کسی  دعا کنیم. 

b(دهیم ، آنها را تعمید و تعلیم برسانیم ایمانان بی را به مسیح  پیغام . 

c(را بشنوند و  ما بیایند و پیغام کلیسایی جلسات به مانانای تا بی  منتظر بمانیم
  .خود بپذیرند شخصی منجی عنوان بهرا  مسیح

 

  ...............که معنی بدین.  است جهانی بزرگ مأموریت -  ۲

a(خواهد یافت را بشنود نجات انجیل پیغام  هر کس . 

b(ددنیا برسانن تمام را به انجیل باید پیغام مسیحیان  تمام. 

c(ما  جای کار را به این دیگری ، کس نکنیم را اطاعت مسیح فرمان  اگر ما این
 .خواهد داد انجام

 

 ...................زیرا کنیم را اطاعت بزرگ مأموریت این داریم  ما وظیفه-  ۳

a(است جاودانی حیات آوردن دست به ما برای تنها راه  این . 

b(ما رشد نخواهد کرد ، کلیسای نکنیم را اطاعت مسیح  اگر فرمان. 

c(داد نجات نداشتیم لیاقت که خود در شرایطی فیض  خدا ما را توسط. 
 

  ...............که است این در امر بشارت القدس  کار روح-  ۴

a(واقعا پسر خدا بود عیسی مسیحکند   ثابت                  ً. 

b(دهند را انجام بزرگ فشار بیاورد تا مأموریت  بر مسیحیان. 

c(خدا در سرتاسر دنیا شوند کند تا شاهدان را انتخاب و زنان مردان اناترین تو. 

d(کند را آماده ایمانان بی بدهد و قلوب خدمت قدرت ایمانداران تمام  به. 
  



 ۱۸۱خدمت به جهان 

  ....که است این آورد، منظورمانجا   بهرا کلیسا باید کار کهانت گوییم می  وقتی-  ۵

a( دعا  شامل که. کند می عمل ایمانان ا و بیخد مابین واسطه یک عنوان به کلیسا 
  .شناسد را نمی عیسی شود که می شخصی برای

b(حضور خدا  هستند، به در گناه که آنانی برای کفاره عنوان بهرا هایی   قربانی
  .کند می تقدیم

 

 .باشد........  ایماندار براساس شهادت که است این» حضور«از   منظورمان-  ۶

a(هست  آنچه . 

b(گوید می  آنچه. 

c(دهد می انجام  آنچه. 

d(معتقد است  آنچه . 

 

  ـ غلط صحیح سؤاالت

  .بودند جاودان حیات پیغام شنیدن محتاج بود که افرادی دنبال به  مسیح-  ۷

  . وفادار مسیحی زندگی یک شهادت یعنی  اعالم-  ۸

  . دارد مسیح نپذیرفت به ایمان بی یک در متقاعد کردن فعالی ، نقش القدس  روح-  ۹

  دیگر افراد زیادی در جای که است این انجیل پیغام بودن اضطراری  علت-  ۱۰
  .از ما برسانند را قبل پیغام است ممکن وجود دارند که

  حصاد خود بفرستد، نباید متعجب برای تا خداوند عمله کنیم دعا می  وقتی-  ۱۱
  .کار بفرستد این اگر او ما را برای شویم

  . او را برسانیم پیغام با قوت که دستور داده سی عی-  ۱۲

  . شویم آماده ابدی حیات برای که است ، این فعلی از زندگی  هدف-  ۱۳

 .، بفهمند کنیم می موعظه را که هایی توانند آموزه نمی  افراد معمولی-  ۱۴

د، باشمقدس  کتاب و متمرکز بر مسیح رسانیم می ایمانان بی به که  اگر پیغامی-  ۱۵
  .مؤثر خواهد بود که باشیم مطمئن توانیم می



  درس هفتم۱۸۲

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۹  - a(روح کار را از طریق کشاند و این می مسیح سوی را به ها انسان  پدر 
 .دهد می خود انجام قدوس

b(هستند  در خطا و گناه کند که می ثابت مردم به القدس  روح)الزام .( 

c(بخشند آلود خود را پایان گناه اعمال کهکند  می کمک مردم به القدس  روح. 

d(سازد خدا می ما را فرزندان القدس  روح. 

e(عطایا  ۀ؛ او بخشند کنیم اطاعت از مسیح سازد که ما را قادر می القدس  روح
 . است

f(کند می دعوت مسیح سوی را به مردم القدس  روح.  
 

۱  - a(خود  از گناهان زکی هبود ک این نتیجه. پیدا کرد درخت را روی  او زکی
 . یافت نمود و نجات بازگشت

b(بود  این نتیجه.  دریا یافت و یوحنا را در ساحل ، یعقوب پطرس  او شمعون
 .او رفتند ، از پی کرده خود را ترک های آنها قایق که

c(او   شهادتخاطر به بود که این نتیجه.  یافت را در سر چاه سامری  او زن
  .آوردند ایمان عیسی ر بهشه آن از مردم بسیاری

 

 را مسیح ۀدربار دادن شهادت ایماندار قدرت او به)  خودتان جمالت (-  ۱۰
 او برای  به ، کمک در مورد گناه الزام(کند  می را آماده ایمانان بیهای   قلباو. بخشد می

  ).او ، فرزند خدا کردن مسیح سوی او به ، جذب از گناه دور شدن
 

۲  - c(حاضر روز تا زمان از آن ارانایماند ۀ هم  
 

۱۱  - a(صحیح   

   b(صحیح   

   c(غلط   



 ۱۸۳خدمت به جهان 

   d(صحیح    

   e(غلط   

   f(صحیح   

   g(صحیح    
 

۳  - a(صحیح   

b(صحیح   

c(غلط   

d(غلط   

e(صحیح   

f(صحیح    
 

   مسیح  فرمان-  ۱۲
 

ما هستند  نزدیک که آنانی را به انجیل پیام داریم وظیفه که اندازه همان  ما به-  ۴
  .  برسانیم هستنداز ما دور نیز که آنانی را به انجیل ، موظفیم برسانیم

 

  .آنها ، تعمید، و تعلیم و شاگردسازی انجیل ۀ موعظ-  ۱۳
 

 خاطر بهاو را  که بخشید و ما مدیونیم خود ما را رهایی  زیرا خدا با رحمت-  ۵
 خداوند  که را از محبتی دیگران اهیمخو ما می.  کنیم ، محبت است ما کرده برای آنچه
  .یابند تا آنها نیز نجات سازیم آنها دارد، مطلع به نسبت

 

  یا نجات انجیل شنیدن برای دیگر فرصتی انسان خواهد آمد که  زیرا زمانی-  ۱۴
  . نخواهد داشت از داوری یافتن

 

 و مردان به انجیل پیام ۀارائ بشارت دهید که شاید اینطور پاسخ. شما  پاسخ-  ۶
  .بپذیرند خودشان ۀدهند نجات عنوان بهرا  تا آنها نیز مسیح است گمشده زنان
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 او یعنی بخش و کار نجات باید متمرکز بر مسیح پیام).  خودتان جمالت (-  ۱۵
 را برای خدا باشد و انسان کالم باید بر اساس پیام این. او باشد و بازگشت ، قیام مرگ
  .سازد آماده ابدیت

  

او  دنبال به خودش نزد او بیاید بلکه گمشده شخص شد که منتظر نمی  عیسی-  ۷
  . یافت و او را می رفت می

 

۱۶  - a( ۳ 
   b( ۲ 
   c( ۱ 
   d( ۴  

 

 .را بپذیرد عیسی را بیابد که فرصت این  تا هر کس-  ۸

  



 
 

  
  

 
 

  سوم بخش
  

 کلیسا برای مسیح هدف:  خدمت

 



 
 



 
 

   هشتم درس

  خادم شخص

 

 چیزی آن مضمون که خواندم دیگران به خدمت در مورد اهمیت ر شعریبا یک
  :بود این به شبیه

 بلندترین باالی به بود که این ام خدا را شنیده صدای که کردم احساس
 . َ     جستم برج

 . هستم مردم در میان ، من برگرد پایین:  خدا بار دیگر ندا داد که ولی

  ناشناس ۀنویسند

 

 ترین شود، از اصیل می خدا انجام قوم توسط که جیلان پیام اعالم خدمت
. شود انجام شخصی صورت به خدمت این که بوده منظور خدا این. باشد ها می دعوت
کار را بر  این کند که را دعوت آسمانی موجودات ۀو بقی فرشتگان توانست او می
 شما استفادهو  از من که قرار گرفت او بر این الهی مشیت دهند ولی انجام زمین روی
 .کند

 یک عنوان بهکلیسا  چگونه که ، دیدیم کردیم مطالعه که بخشی در آخرین
 چگونه دید که خواهیم حال. کند می خدمت جهان و به خودش خدا، به ، به مجموعه
 چگونه دهد که می نشان درس این. باشند می خدمت مسئول،  طور فردی به اشخاص
مجهز  الهی ۀنقش شما باید برای. گردد می انجامشما  شخص ۀوسیل و کار خدا به نقشه
، خدا  باالتر از همه ولی. باشد نیازمند شما می ، کلیسا هم دنیا نیازمند شما است. باشید

 او شریک بخش نجات تا در هدف کرده شما را دعوت او شخص.  نیازمند شما است
 .داریدخدا  ۀدر نقش کلیدی اید، نقشی او را یافته نجات چون پس. باشید
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  مطالب رئوس

  شخصی دعوت

  شخصی صالحیت

  شخصی آمادگی

 

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این از مطالعه پس

 . خدا چیست خاص و دعوت عام دعوت دهید که توضیح ●

 .هستند مؤثر ضروری خدمت یک برای مسیحی های خصلت بگویید کدام ●

 خدمت برای شخصی آمادگی الزم شرط را که درونی و دیدگاه شاگردی اصول ●
 .کنید هستند، درک

 اصول به و عمل مسیحی با ظهور سیرت در رابطه را که شخصی نیازهای ●
 .کنید و تحلیل باشند، تجزیه می شاگردی

 

  یادگیریهای  فعالیت

ذکر  آیات ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه رهنمودهای به ـ با توجه۱
خود های  پاسخ دهید و سپس پاسخ سؤاالت ، به کرده را مطالعهقدس م کتاب از شده

 .کنید را مقایسه

 های ، آموخته درس مطالب کنید تا براساس را کامل ، خودآزمایی درس ـ در پایان۲
 .باشید کرده خود را ارزیابی



 ۱۸۹شخص خادم 

  درس متن

  شخصی دعوت

 

  عام دعوت

 خدمت ، به زن  و چهمرد را چه خدا همه سازد که می خاطرنشانمقدس  کتاب
 خدا خوانده ۀنقش انجام برای از مردم ، بسیاری در عهدعتیق.  است خود خوانده

 دعوتی موسی به. شود اسرائیل ۀبرگزید کرد تا پدر قوم را دعوت او ابراهیم. شدند
. ببرد وعده سرزمین و به کرده از مصر هدایت خارج او را به بخشید تا قوم آسمانی
 عهدعتیق). ۴ باب داوران(باشد  اسرائیل از داوران  تا یکیشد ، دعوت دبوره

از  خاصی ۀکرد تا در لحظ را دعوت خدا افراد زیادی چگونه سازد که می خاطرنشان
 .شوند او گنجانده در نقشۀ تاریخ

،  مانند پطرس خداوند ماهیگیرانی.   استقامر در مورد عهدجدید نیز صاد همین
 نفر را ۷۰بعدها . شوند ها انسان کرد تا صیاد  دعوتو یوحنا را ، یعقوب اندریاس
 طریقی به طرسوسی شائول). ۱۰لوقا (روستاها ببرند  را به انجیل پیغام برگزید که
شد، ادعا  نامیده بعدها پولس او که). ۹ اعمال(شد  انگیز دعوت و هیجان غیرعادی
 ۲۷ـ۲۶ :۱ رنتیانق در اول.  است شده خدا دعوت از طرف که است تنها کسی نکرد که
 .بیابید زمینه توانید عقاید او را در این  می۹ـ۸ :۱ تیموتائوس و دوم

 

آموزند؟  ما می را به چیزی خدا چه ، در مورد دعوت از کالم دو بخش این -  ۱
 .کنید خدا موافقند، مشخص با کالم را که صحیحی جمالت به مربوط حرف

a(داریم همیس مسیح نجات خبر خوش ما در رساندن ۀ هم . 

b(است برگزیده انجیل ۀموعظ را برای و عاقل قوی اشخاص  خدا فقط . 

c(کند تا از دنیا  می ، ما را دعوت ایم داده و یا انجام هستیم که آنچه  خدا بر مبنای
  . نباشیم شرمنده
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d(دنیا  خود را به را برگزیند تا قدرت و ضعفا و حقیران جهال که  خدا خواسته
 .دهد نشان

e( تا  ما بخشیده خود را به و قدرت کرده دعوت هستیم خدا ما را همانطور که
 . دهیم کار او را انجام

 

 ۀدارند خدا از هم ایمان اند که رسانده انجام کلیسا را به الهی مأموریت افرادی
.  است بلند مرتبه دعوتی کلیسا دارای.  است کرده خود دعوت خدمت برای ایمانداران

 که این یعنی.  خدا است و مأموریت دعوت ماهیت ، کلید درک وضوعم این به ایمان
خدا  دعوت قبول.  ببینیم زندگی دعوت ترین بزرگ عنوان بهرا  خدمت به دعوت

 .باشد خدا در دنیا می بخش مقصود نجات انجام برای کامل نیازمند وقف

 دیفر شهادت و دادن انجیل خبر خوش اعالم برای مسیحیان ۀ، هم عبارتی به
 شائول اگر مانند دعوت حتی است الهی دعوت یک دعوت این. اند شده خود دعوت
 شاگردان اولین دنیا که به بشارت فرمان. نشود انگیز انجام هیجان طریقی به طرسوسی
 به مایل که هر کسی آنها به وسیلۀ  بهشنیدند، بایستی وی های را از لب آن مسیح
 دعوتی متأخر آنها دارای پیروان عنوان به ما نیز .شد می داده بود، انتقال آن دریافت
و  قرون در طی دعوت این.  باشیم می از مخلوقات هر یک به انجیل موعظه برای الهی

 . است ما رسیده به ، تا اینکه یافته انتقال دیگری ایماندار به اعصار از یک

  آنرا نیز در درخواست خود دعا کرد، این شاگردان برای عیسی که هنگامی
 به ایشان کالم ۀوسیل به آنها نیز که برای بلکه کنم می سؤال اینها فقط برای نه«: گنجاند
 سازد که می ، خاطرنشان۱۳ :۱۲ قرنتیان اول). ۲۰ :۱۷یوحنا (» د آوردخواهن ایمان من
و  هستیم یک ما در مسیح ۀهم.  ایم تعمید یافته بدن در یک روح یک وسیلۀ  بهما ۀهم

 و به باشیم آنها داشته به دارد، نسبت گمشده های جان به او نسبت  کهرا باید محبتی
 . خدا باشیم سوی آنها به آمدن قاو مشتا اندازۀ
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 دریافت القدس کار خدا را از روح مورد نیاز برای اقتدار و قدرت ایمانداران ۀهم
 دهوع این). ۱۷ :۱۶ مرقس(خواهد بود  ایمانداران همراه و معجزات آیات. کنند می
  .بود مسیح ۀاولی شاگردان برای که است واقعی اندازه همان ما به برای

 ۀموعظ به مربوط الهی دعوت بتوانیم کند که می ما را مسح چنان القدس روح
 . سازیم را عملی جهان چهار گوشۀ به انجیل

 

.  ماهیگیر، باجگیر و افراد معمولی: بودند عادی مردانی شاگرد مسیح دوازده -  ۲
. نبود قدم ثابت از عیسی و اطاعت در پیروی اسخریوطی یهودای از آنها یعنی یکی

 بود، به آنها را امر فرموده مسیح که انجیل موعظۀ جای به شاگردان این ۀاگر هم
 پاسخ بهترین(باشد؟  توانست می ِ                     بودند، سرانجام ما چه خود بازگشته گذشتۀ زندگی

 ).کنید را انتخاب

a(باشد زیرا  ما داشته در سرنوشت تأثیری توانست نمی وجه هیچ آنها به  انتخاب
 .دارند زمانی ۀبا ما فاصل  سال۲۰۰۰ً             آنها تقریبا 

b(ایماندار به از یک نجات زیرا پیام را نشنویم بود هرگز خبر خوش  ممکن  
 . است ما رسیده تا به شده منتقل دیگری

 ۀاز خانواد یا عضوی دوست را از یک مسیح به مربوط بار پیام اولین آیا شما برای
 مسیحی بود، امروز شما یک کار را نکرده این شخص خود شنیدید؟ آیا اگر آن

 افرادی! شود ما می همۀ خدا شامل دعوت بفهمیم که است بودید؟ چقدر مهم می
 آنان را به شما آن را نشنوند مگر اینکه هرگز پیام است ممکن وجود دارند که

 !برسانید

 

  خاص دعوت

از  خداوند تعدادی. وجود دارد هم انجیل ۀدر مورد موعظ خاص دعوت هالبت
با وجود . کند می چین دست مخصوص خدمتی و برای خاصطور   بهرا بدن اعضای
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 خاص مأموریت یک از آنها برای تعدادی اند، باز هم شده دعوت مسیحیان تمام اینکه
 .کنند او خدمت به انجیل ۀبا موعظ طور خاص باید به شوند که می خوانده وقت تمام

و با  شده خوانده نام به و بصلئیل اهولیاب که خوانیم ، می خروج  کتاب۳۱ در باب
. بندندکار   بهخود را صنعتی مهارت اجتماع ۀخیم شدند تا در ساختن خدا مسح روح
 خدمت یک برای القدس روح ۀوسیل به کردند که می خدمت و برنابا در انطاکیه پولس
 اسامی ، به است شده دعوت طور خاص به که انجیل خادم .دندش دعوت خاص
در مورد ها   ناماین. دارد گوناگونی و وظایف شده نامیدهمقدس  کتاب در مختلف
  .کند ما ایجاد می را در ذهن تصویری هر یک مسئولیتو  خدمت مختلف های جنبه

طور  ، به خادم یک دهد که می نشان عنوان این). ۱۱ :۶  تیموتائوس۱ (ـ مرد خدا۱
 این انجام خدا برای وسیلۀ  بهو باشد، پر از حضور خدا است خدا می ۀنمایند خاص

 . است شده فرستاده کار خاص

. برساند انسان خدا را به پیام که است این رسول ۀ وظیف).۷ :۲ مالکی( ـ رسول۲
 . است و یا شنیده از خدا دیده باشد که او باید شاهد چیزهایی

.  است شده خوانده خدمت برای که است کسی  شبان).۱۱ :۴ سسیاناف( ـ شبان۳
از  و توجه ، محافظت ، هدایت تغذیه ۀوظیف که است شده مقایسه چوپان او با یک
 . است خاص دعوتی ، دارای مسیحی کلیسای یک شبان.  او است ۀعهد به گوسفندان

 کسی). ۲۸ :۲۰ ؛ اعمال۱ :۳  تیموتائوس۱ ()رهبر کلیسا(یا ناظر  ـ اسقف۴
نیز  یا شیخ کشیش نام شاید به. کند می در کلیسا رسیدگی کار دیگران به که است
او  خدا به که است و افرادی خاص ای در زمینه بزرگ یمسئولیت او دارای. شود نامیده
 . سپرده

،  هر عنوان.  ، مبشر و معلم وجود دارند مانند شیخ در کالم هم دیگر عناوین
 یا نوع وقت تمام خدمت تواند یک می که است از خدمت خاص نشانگر نوعی
 . باشد از آن محدودتری
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 دعوت به مربوط دهید که را بخوانید و تشخیص راست سمت توضیحات -  ۳
 . باشند یا هر دو می ، عام خاص

a(همسایه های و بچه خود فرزندان را بهمقدس  کتاب های داستان که  مادری 
 .دهد می تعلیم

b(برد دور می جاهای را به  انجیل و پیام کرده خود را ترک ۀخان که  مبشری. 

c(صحبت مسیح ۀدربار خود های با همکالسی در هر فرصتی که آموزی  دانش 
  .کند می

d(شبان کند و به می  تـدریسمقدس  کتاب آموزش کالس در یک که  تاجری 
  .نماید می ها کمک خود در مالقات

e(امرار معاش برای است کند الزم می احساس که کوچک کلیسای یک  شبان 
 .دهد اختصاص کار غیر کلیسایی  یک را به از وقتش خود بخشی

f(مختلف و کلیساهای شبانان بر نظارت مسئولیت که ناحیه یک  رهبر کلیساهای 
 .را دارد

g(دهد خواهد انجام می خدا هر چه است مایل که شده وقف مسیحی  یک. 

  عام دعوت) ۱

  صخا دعوت)۲

  یا خاص یا عام)۳

  
 دعوت باشید و چه شده خدا خوانده عام دعوت به مسیحیان ۀمانند هم شما چه

از نظر  است باشید، الزم کرده از او دریافت خاص خدمت یک را برای یخاص
 یافته که نعمتی حسب به و هر یک«. باشید صالحیت و دارای شده وقف شخصی

 اگر کسی. خدا گوناگون فیض امین وکالی نماید مثل خدمت باشد یکدیگر را در آن
خدا  که توانایی کند بر حسب خدمت خدا بگوید و اگر کسی گوید مانند اقوال سخن

  پطرس۱(» یابد جالل عیسی مسیح ۀواسط هچیز خدا ب باشد بکند تا در همه بدو داده
 ).۱۱ـ۱۰ :۴



  درس هشتم۱۹۴

  شخصی صالحیت

 

  مسیحی سیرت

کجا  کند که نمی و فرقی خود هستیم تشخصی به دادن شکل در حال ما مسیحیان
کند  می مشخص ، بهتر از هر چیز دیگری مسیحی یک شخصیت.  بکنیم یا چه باشیم
 خود ترسیم را با زندگی تصویر مسیح اگر کسی.  دارد یا نه کردن خدمت او ارزش که
را  مسیح خود شباهت در سیرت که کسی ولی است خدا فاقد ارزش کند، برای نمی

 . خدا مفید است ً                   طنا دولتمند و برایدارد، با

 بتوان است ممکن.  او است روحانی نفر، معیار قدرت یک و سیرت منش
باشد تا  ها انسان بر جان تسلط برای الهی فاقد قدرت کرد ولی ها را کنترل حکومت
 بر روی که ، هنگامی مانند مسیح واقعی مسیحی یک. ببرد آسمان طرف آنها را به
  . انسانی باشد و هم داشته الهی و بوی و رنگ قدرت کرد، باید هم می زندگی زمین

 شد، صحبت می دیده مسیح در زندگی چنانکه روح ثمرۀ ۀ دربار۶ در درس
را در  مسیح به شباهت ۀثمر که دهیم اجازه القدس روح اگر به که آموختیم.  کردیم

 در غالطیان.  افتخواهد ی مسیح به بیشتری ما شباهت ما تولید کند، زندگی شخصیت
 که دیگری بخش به حال.  شنیدیم رسول از پولس روح ۀ، در مورد ثمر۲۳ و ۲۲ :۵
 . کنیم می ، توجه شده داده توضیح رسول پطرسوسیلۀ  به

 

 در غالطیان که را با فهرستی  را بخوانید و آن۸ـ۶ :۱  پطرس۲ دقت به -  ۴
را از خود  سیرتی چنین که نیکسا برای پطرس. کنید ، مقایسه شده  داده۲۳و۲۲ :۵ 

 دهد؟ می را وعده ای نتیجه دهند چه می نشان
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 است کسی از عاقبت توصیف بهترین را که ای  را بخوانید و جمله۹ ۀآی حال -  ۵
 .کنید باشد، انتخاب نمی خصوصیات این صاحب که

a(او چه برای مسیح کند که می و فراموش داده خود را از دست  او دید روحانی 
 . است کرده

b(خدا انجام برای مؤثری خدمت باشد که می دیگری های راه  او در جستجوی 
 .دهد

 

 خواهد خدمتش می که ایمانداری باید در زندگی که خصوصیاتی بیایید به حال
 . بیندازیم شوند، نگاهی مفید باشد دیده

 

 ودکک یک.  مانند بینایی درست است طبیعی امری در انسان ایمان . ـ ایمان۱
 مسیحی یک ایمان بسیار شبیه دارد که و اعتماد کامل خود ایمان والدین به نسبت
 و نجات مسیح سوی به است پذیرد و دری خدا را می ۀ، مکاشف نور ایمان این.  است
قرار  خارجی و اوضاع تأثیر شرایط خدا دارد و تحت به ، اعتماد کامل ایمان این. او

 . است انجیل عظیم خدا و حقایق به کامل توکل معنی گیرد و به نمی

 

را از خود  خصیصه این که کسی.  است تقوا یا پاکی معنی به فضیلت . ـ فضیلت۲
  .خواهد کرد ایستادگی  مسیحخاطر بهها نیز  مخالفت ترین دهد، در برابر بزرگ می نشان

در مورد  اعتراف افراد را برای که است و سیرتی از شخصیت جزئی این
را  خصیصه این که کسی. بخشد می ، جسارت بر حقیقت و ایستادگی خداوندشان

 .باشد داشته پاکی آید و زندگی سربلند بیرون از وسوسه دارد، قادر خواهد بود که

 

خدا  هستند برای مایل که کسانی.  است مسیحی سیرت ، دشمن جهل . ـ علم۳
.  شناسیم ، او را بهتر می دهیم می او وقت به که هنگامی. کار کنند، باید او را بشناسند

.  یابیم او را می ، معرفت کنیم می را بررسی و آن خوانیم را میمقدس  کتاب که هنگامی
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را  زندگی واقعی ، هدف را نیز بشناسیم خواهد کرد تا خودمان ما کمک به همین
 . را ببینیم آن عظیم و امکانات دریابیم

  

 انسان باشد که می معنی ، بدین است یا پرهیزکاری اعتدال مفهوم به که . ـ عفت۴
کند،  می خدا خدمت به که کسی. باشد داشته خود تسلط بر نفس شرایط در تمام
،  طمع برای جایی مسیحی یک در سیرت. خود باشد نفس هوای ۀتواند بند نمی
 اینها چیزهایی.  نیست انضباطی ، یا بی) از نیاز بدن بیش مانند خوردن( پرستی شکم

 .باید خود را از بند آنها آزاد سازد دارند و هر کس تسلط بر انسان هستند که

 

باشد در  خدا می به و تکیه اعتماد کامل معنی به صبر یا بردباری .ـ صبر۵
 هنگامی به دهان بستن محکم مفهوم  بههمین طور. گردند می یأس باعث که شرایطی
 که کند تا در هنگامی می صبر ما را هدایت.  شود فریاد بزنیم می درد باعث که است
 قدم ثابت ها انسان ، در کار نجات ایم شده مأیوس دهند که می آشکار نشان نتایج
و  خدا است ۀمورد عالق از همه بیش که است از خصوصیاتی ، یکی بردباری.  بمانیم
 . ایماندار است سیرت ضروری از اجزای یکی

 

و  ر از حضور خدا استپ شخص دهد که می نشان ). خداشناسی( ـ دینداری۶
 که است هدفی این. شوند می خدا کنترل روحوسیلۀ   بهاو افکار، آرزوها و اعمال تمام
 . یابیم دست آن تا به کنیم ما باید تالش ۀهم

  

 برادر باشند ولی با هم ها انسان تمام که بوده این الهی مشیت . برادرانه ـ محبت۷
 که ای را در خانواده ها انسان وجود، او ینبا ا.  است کرده خدا را مخدوش هدف گناه

 مقصود خود را انجام هنوز هم ترتیب و بدین است کرده باشد، جمع خودش کلیسای
 مند به او عالقه.  است او بسیار برادرانه همنوع در حق مسیحی رفتار یک. دهد می

 مشارکت که است مسیحیان در شخصیت ویژگی همین.  آنها است و نیازهای دیگران
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 واقعی و خواهران ، برادران ایم یافته نجات ما که. سازد می کلیسا را بسیار جذاب
 . هستیم یکدیگر در مسیح

 

با  مسیحی ۀدر رابط که است محبتی ، همان کلمه واقعی مفهوم به . ـ محبت۸
 خصیصه این. شود می با او دارند، دیده که آنها یا تفاوتی ملیت به توجه بدون دیگران

خورد و  می چشم اند، به او را آزار داده که آنهایی به نسبت بخشش روح در داشتن
ما   گناهانخاطر بهکشاند تا  صلیب سمت را به مسیح که است محبتی نوع همان
 . است فداکارانه محبت ، یک محبت این. بمیرد

 

هستند، از یکدیگر جدا  مسیحی سیرت عناصر واقعی که خصوصیات این
 یابند، او را به تجلی مسیحی یک در زندگی طور کامل به که باشند و هنگامی نمی

 .آورند درمی مخلوقات ترین خدا و شریف ۀمکاشف صورت

 

  رشد مسیحی

 مسیحی که ای در لحظه انسان. گیرد می صورت تدریج به مسیحی ظهور سیرت
 مذکور، هنگامی های ویژگی. یابد نمی دست خصوصیات این ۀهم ً             شود، فورا به می

دهد  اجازه القدس روح خود به او با فعالیت شوند که ایماندار می یک صیتجزء شخ
، کار  شخص آنها در زندگی ، ظهور کامل ترتیب این به. سازد متجلی تا آنها را در وی
جد و جهد کنید تا « کند که می ما را تشویق رسول پطرس. گردد او می و مشغولیت

نخواهید  کنید، هرگز لغزش گر چنینکنید زیرا ا خود را ثابت و برگزیدگی دعوت
  ).۱۰ :۱  پطرس۲(» خورد

 او را معرفی که را در آنانی خواهد مسیح دنیا می.  شویم مسیح ما باید بیشتر شبیه
 بیشتر شبیه کند تا هر چه می تالش سخت که کسی است آیا ممکن. کنند، ببیند می

 ترتیب بدین کار او بدهیم خود را به قلب بیفتد؟ ما باید تمامی شود، از ایمان مسیح
 بر روی قدرتی ، هیچ کار را بکنیم اگر این. شود می ً                        ما نیز واقعا مانند مسیح سیرت
 .ما را محدود سازد شود یا درخشش مان سقوط تواند باعث نمی زمین
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خود  را در زندگی خصوصیات تولید این ۀاجاز القدس روح به که ایمانداری
از  مردم که است او کسی. خواهد کرد را کسب راندیگ دهد، اعتماد و احترام می

عار  مسیح انجیل او برای. خواهد بود انجیل برند و شاهد راستین می او لذت تکریم
 موعظه انجیل را به خالیق و جمیع رفتن عالم در تمام« که است نخواهد بود و کسی

 . خواهد بود موفقیت و قرین ساده امری برایش) ۱۵ :۱۶ مرقس(»  کردن

 

 خود به در خدمت را که و تأثیری مسیحی شخص یک سیرت بین ۀشما رابط -  ۶
 کنید؟ می توصیف گذارد، چگونه می بر مردم مسیح 

 

شود،  می در مورد هر یک که سؤالی و به از موارد زیر را در نظر گرفته هر یک
 .دهید پاسخ

  

 ولی است آسان کردن صحبت مسیحی با رفقای مسیح ۀدربار داریوش برای -  ۷
بد خود باز  عادات ، به است خود در ارتباط غیرمسیحی با دوستان که هنگامی

 .بایستد مسیح تواند برای نمی یابد که گردد و در می می

a(ظاهر شود؟ ای خصیصه او چه  باید در سیرت 

b(گذارد؟ تأثیر می وی بر شهادت او چگونه در سیرت نقص  این  
 

 به ولی است خوبی ۀ، نمون و مقدس پاک زندگی یک ، در داشتن یوسف -  ۸
گیرد،  قرار می تدر برابر مشکال که بازد و هنگامی خود را می سهولت
 .شود می مأیوس

a(ظاهر شود؟  ای خصیصه او چه  باید در سیرت)دو نمونه ( 

b(گذارد؟ تأثیر می وی بر شهادت او چگونه در سیرت نقص  این  
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 در بعضی دهد که می خود اجازه ارد و بهند خود تعادل داود، در زندگی -  ۹
 ً               دهد، اصال انجام باید انجام را که دیگر چیزهایی که کند در حالی ها افراط زمینه
 .دهد نمی

a(ظاهر شود؟ ای خصیصه او چه  باید در سیرت 

b(گذارد؟ تأثیر می وی بر شهادت او چگونه در سیرت نقص  این  
 

 وقتی که است خویش زندگی پیشرفت یبرا  در تالشقغر ، چنان سموئیل -  ۱۰
 .ندارد خویش ایمان بی ایماندار خود یا رفقای و خواهران با برادران مشارکت برای

a(ظاهر شود؟ ای خصیصه او چه  باید در سیرت 

b(گذارد؟ تأثیر می وی بر شهادت او چگونه در سیرت نقص  این  
 

 آنها را برای ند کهک می دهد و سعی می شهادت مردم به فرهاد، همیشه -  ۱۱
گذراند  میمقدس  کتاب ۀرا در دعا یا مطالع بسیار کمی وقت خداوند صید کند ولی

 . است مشغول زیرا خیلی

a(ظاهر شود؟ ای خصیصه او چه  باید در سیرت 

b(گذارد؟ تأثیر می وی بر شهادت او چگونه در سیرت نقص  این 

 

و  لکه بی مسیحی زندگی یک داشتن کرد تا اهمیت شما کمک به تمرین آیا این
 خواهم می باشید؟ من شهادتی هر کس را دریابید، تا برای تناقض بدون
 ، شما چطور؟ تر باشم کوش سخت

 

  شخصی آمادگی

 

  شاگردی

،  در آمادگی قدم کند؟ اولین می خدا آماده خدمت نفر خود را برای یک چگونه
 تعلیم او از مسیح. رود یم مسیح دنبال به که است شاگرد کسی.  است»  شاگردی«
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او ابتدا .  است او مرجع برای مسیح کالم. پذیرد خود می معلم عنوان بهگیرد و او را  می
 را فقط گوید و نظر دیگران می چه ای در مورد هر مسأله مسیح کند که می توجه

و  نمونه عنوان بهرا  او عیسی. باشد داشته مطابقت مسیح با کالم پذیرد که می هنگامی
های   طریقخود را تغییر دهد و های راه که است شاگرد آماده. بیند خود می الگوی
 .نماید را متابعت مسیح

 و آسان را سهل تنها آن نه عیسی.  نیست ای کار ساده وجه هیچ به شاگرد بودن
خود  تعداد پیروان به زیادی توجه وی رسد که نظر می به اوقات گاهی ، بلکه نساخته

تعداد  افزایش مانند ما برای اگر او هم. اندیشد آنها می کیفیت به ضندارد و در عو
 . ساخت حد دشوار نمی را تا این بود، شرایط نگران کلیسا دل اعضای

 هستند؟ها   کدامشاگردی شرایط

 .کند خود را انکار می از مسیح پیروی ـ شاگرد برای۱

 .کند می آلود اجتناب گناه ها و لذات ـ شاگرد از راه۲

 بر او تسلط دهد که می اجازه مسیح و به کرده خود را کنترل  شاگرد امیالـ۳
 .باشد داشته

 .کند خود را حمل صلیب باشد که ـ شاگرد باید مایل۴

یابد تا  نمی بر ما ندارد و اجازه دیگر نفوذی شخص ، آن را انکار کنیم اگر ما کسی
 ما را کنترل یا لذات حرکات که دهیم نمی او اجازه ما به. کند امور ما دخالت ۀدر ادار
 به که معنی بدین. را انکار کنید خودتان که است این شاگردی شرط ترین مهم. کند

 شما را کنترل را بدهید تا او آرزوهای تان امور زندگی مسیر همۀ تعیین ۀ، اجاز مسیح
 بگیرد تا را نادیده باید خویشتن شاگرد مسیح. دهد پاسخ تان های پرسش کند و به

او  به نیست ، ممکن خداوند است اگر عیسی. او شود ، خداوند زندگی ً           واقعا مسیح
او  که هنگامی. باشند توانند با هم نمی»  نه«و » خداوند« یعنی دو کلمه این. » نه« گفت

 . دهیم می » آری« او جواب و به»  نه« گوییم خود می نفس ، ما به خداوند است

خواهد  اگر کسی«: گوید خود می شاگردان به خطاب ، مسیح۲۴ :۱۶ در متی
. »آید من از عقب خود را برداشته و صلیب کند باید خود را انکار کرده من متابعت
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 ۀآماد  مسیحخاطر بهباید  باشد که دردناک تجربیات معنی به است ممکن صلیب حمل
شد زیرا با نیز می»  دیگران برای جانبازی« معنی ، به صلیب.  با آنها باشیم رویارویی
با  باشیم ما نیز باید مایل.  است شده ما عجین  گناهخاطر به مسیح با قربانی صلیب
از  خود و دیگران در زندگی که معنی بدین.  کنیم دوری از گناه و جانبازی فداکاری

 یک.  باشیم از گناه دور ماندن برای فداکاری هر نوع انجام و حاضر به متنفر باشیم گناه
  :گوید می ینچن سرود قدیمی

 

  کرد  می حمل تنهایی را به صلیب مسیح بایست آیا می
 شد؟ آزاد می جهان تا تمامی

 ! من برای هست وجود دارد و صلیبی صلیبی هر کسی ، برای نه

 

 کنند؟ می تبعیت شاگردی زیر از اصولهای  پاسخ از کدام یک -  ۱۲

a(بعد دیگران مسیح ، دوم خودم  اول ،  

b(بعد خودم دیگران وم، د مسیح  اول ،  

c(خداوند  بله! 

d(خداوند  نه! 

e(مسیحوسیلۀ   بهشدن کنترل از طریق نفس  کنترل  

f(خودمان تصمیمات  انجام  

g(از گناه  بازگشت  

h(خود  فدا کردن 

i(صلیب  حمل  

j( دیگران گناه کردن تبرئه  

k( از مسیح گرفتن تعلیم به بودن مایل  

l( مسیح از نمونه پیروی  
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  خدمت برای مناسب قلب

 و راست آالیش بی قلب یک خدا، داشتن مؤثر برای خدمت یک شرط دومین
 .باشد خدمت ۀً               باید قلبا آماد انسان بلکه نیست کافی تنهایی به انکار نفس.  است

 بدن سالمتی.  است حیاتی اهمیت او دارای برای انسان فیزیکی قلب وضعیت
 او اطمینان ماندن زنده به توان باشد، نمی مریض  قلباگر. دارد قلب ضربان به بستگی
  .  داشت زیادی

 کند زیرا وضعیت خود مشغول بیشتر او را به باید خیلی روحانی رو، قلب از این
 مشخص ها که از راه در اینجا بعضی. دهد تأثیر قرار می او را تحت ، ابدیت آن
  :اند شده ارائه هستیم قلبی چگونه سازند ما دارای می

 

، یا  ، مقام ، لذت و ثروت مال به از مردم بسیاری دل . خدا است عاشق که ـ دلی۱
 توضیح این.  است خدا چسبیده ، به آالیش بی قلب یک ولی است چسبیده شهرت
 خود یعنی هدف به رسیدن او باید برای. کند را بیان مسیحی یک طبع تواند مناعت می

 خود را به ۀ، عالق لکه و بی صاف قلب  یک.کند باال حرکت طرف خدا، به به عشق
، خدا را  خدا است ً          قلبا عاشق که کسی. دهد می نشان خویش و خدمت خدا با عمل

 . است و متوکل او امین به ، نسبت کرده احترام

 

»  گناه« معنی به از کلمات بسیاریمقدس  کتاب در . منزجر از گناه ـ دلی۲
 کردن ، گم ، لغزش ، تخطی ، گمراهی خطا، عیب: زاند ا از آنها عبارت باشند بعضی می

. » است شریعت مخالف گناه«:  خوانیم  می۴ :۳یوحنا  در اول.  ، تقصیر و شرارت هدف
و از  متنفر باشیم ما از گناه خواهد که او می.  و نیکو است ، عادل خدا مقدس شریعت
سازد  د و او را از خدا جدا میکشان می نابودی را به ، انسان گناه.  کنیم او اطاعت قوانین

 . است و مهلک ً            و واقعا زشت

. دور شود مردم بال از زندگی این که باشیم ً             و شدیدا مایل متنفر بوده ما باید از گناه
ما باید  پس. کشاند می ابدی مرگ سوی کند و آنها را به وارد می آسیب مردم به گناه
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 برای است قوی دلیلی همین .یمببر از بین را بر جهان نفوذ آن که بکوشیم سخت
 .خدا به و وقف خدمت

 

 تمام ندارد و برای خودستایی چیز برای هیچ قلبی چنین . فروتن ـ قلب۳
 ثروت ولی بسیار دولتمند است قلب این. دهد می خود، خدا را جالل خوب چیزهای
 خدا آن مقدس زیرا روح است پاک قلب این.  خدا است و محبت رحمت او مدیون

 مایه که مسیح به خودش ۀندارد مگر رابط مغرور شدن برای و چیزی طهیر نمودهرا ت
  . باشد می آالیش  و بیقو صاد او است مباهات

آنها . خود نگویند ۀرا دربار شود حقیقت می باعث شان تواضع هستند که ای عده
 آنکه کنند، حال می صحبت بدبخت ها و گناهکارانی بیچاره عنوان بهدر مورد خود 

 را به عالم ۀرابط ترین خدا باشکوه که او هستند و با وجودی خدا و مقدسین فرزندان
 فروتن که کسی. کنند می استفاده خودشان برای عبارات ترین ، از متواضعانه آنها داده

و  شده خدا پذیرفته الهی ۀخانواد فرزندی زیرا به شکرگزار است قلبی باشد دارای
 برای امتیازی عنوان بهرا  او این.  است شده بلند مرتبه اهنیو ک ، پادشاه مسیح واسطۀ هب

 .داند ، می فروتن خادمی خدا و خداوند خود در مقام به خدمت

 

در  طبیعی ، امری شکرگزار باشد و ناسپاسی که شده خلق انسان .شاکر ـ قلبی۴
 جلینظیر هستند و ت ، متعدد و بی بخشیده انسان خدا به که هایی موهبت.  او نیست
. اند شده  ما دادهقاستحقا او و نه  رحمتخاطر بهآنها  ۀهم. باشند او می محبت
 این. پر کنند و واقعی قلبی تشکری هم ما را از تشکر، آنهای   قلبباید بنابراین

خود  در زندگی که با رفتاری شود بلکه می بیان کلمات وسیله تنها به نه سپاسگزاری
 . دهیم می نشان

 

 او به خدمت تمام. را دارد مسیح ۀبخشند ، قلب مسیحی یک . دهبخشن ـ قلبی۵
 را با خودش انسان خدا رابطۀ خدا بود و اینکهوسیلۀ   بهگناه بخشش دادن دنیا، نشان
بودند  کرده او بدی در حق را که خدا کسانی دعا کرد که مسیح. کند می مرمت
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خود بود  قاتالن رایب بخشش شد طلب او خارج از دهان که کلماتی آخرین. ببخشد
 واالی خصلت بخشش). ۳۴ :۲۳لوقا (» کنند می دانند چه آنها نمی«اعتقاد او  زیرا به
 .دارند جهان خدا را برای بخشندۀ از قلب روشنی ۀآنها نمون.  است مسیح پیروان

 

،  محبت. دارد ها انسان برای گونه مسیح ، محبتی قلبی چنین . پرمحبت ـ دلی۶
  گناهخاطر بهخود را بردارد و  ، صلیب کرده را ترک آسمان که اخترا وادار س عیسی
 کرده ما را نیز انتخاب ترتیب همین به. داد دنیا نشان خدا را به او محبت. بمیرد جهان
 که خدا باشیم عاشق چنان که معنی بدین.  کنیم خدمت جهان او به با محبت که

 را برای آن بخواهیم که کنیم را محبت جهان و چنان کنیم او را خدمت بخواهیم
 . صید نماییم مسیح

  

 آن با تعریف)  چپ سمت( را قصاد قلب یک از خصوصیات هر یک -  ۱۳
 .دهید مطابقت)  راست سمت(

a(خدا ـ عاشق۱        ۀو دربار کنیم خدا را خدمت سازد که  ما را وادار می 

 . سازیم را آگاه جهان مسیح

b(ـ بخشنده۲       ، آنها نااطاعتی که ییمبگو دیگران به شود که می  باعث  

 .کند را از خدا جدا می

c(ـ فروتن۳       هستیم هر چه کند که می جلب نکته این ما را به  توجه  

 . خدا است لطف به

d(ـ شاکر۴       ۀوسیل به آن دادن خدا و نشان عالی از برکات  قدردانی 

 . و عمل کلمات

e(ـ متنفر از گناه۵     در که رد کسانیدر مو مسیح که دیدگاهی همان  داشتن  

 . بودند داشت کرده او گناه حق

f(ـ پرمحبت۶         خدا سوی و به در خدمت خدا، امانت به  احترام  

 . کردن حرکت
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 دعا به عادت

 اهمیتی چه مسیحی یک دعا در زندگی که تأکید کردیم نکته ً                 قبال بارها بر این
 به دیگران و در آوردن است خدمت برای شخصی از آمادگی حیاتی دعا بخش. دارد
 ضروری کلیسا در جهان کند و در خدمت را ایفا می ای عمده ، نقش مسیح سوی
 .آورد حضور خدا می را به دیگران مسیحی که دعا است از طریق. باشد می

ما در  بزرگ ۀو وظیف کنیم را راهنمایی دیگران توانیم ، نمی برویم راه اگر نتوانیم
با  که است در دعا و تعمق.  با خدا است رفتن راه برای دیگران  راهنمایی، جهان این

خدا را  نظر که از این است دیگر متفاوت مخلوقات با تمام انسان.  رویم می خدا راه
باشد  بسیار طبیعی ایماندار کاری یک دعا باید برای. کند می شناسد و با او صحبت می

 چیزی یا گفتن دوست از یک درخواستی ارائه برای مان دهان مانند باز کردن درست
  . با پدرش فرزند محبوب یک او یا صحبت به

او .  و او پدر ما است او هستیم ما فرزندان.  دعا کنیم خدا از ما انتظار دارد که
 اگر این کند ولی ، رفع بخواهیم از او چیزی اینکه ما را بدون نیازهای تواند تمام می

 خودش نزدیک خواهد ما را همیشه او می.  کردیم می  را فراموشکرد، ما او کار را می
و   محبتخاطر به.  کنیم او احساس نیاز خود را به ما همیشه که است دارد و مایل نگاه
 . کنیمو دعا  در حضور او باشیم خواهد اغلب می که ما است او به عشق

 

 .دعا را برشمارید ۀفاید ، سه کتاب به کردن نگاه بدون -  ۱۴

 

 خدا عطایای بردنکار  به

 بردنکار   به، کنیم اشاره آن خدا به خدمت برای باید در آمادگی که شرطی آخرین
 بتوانیم که بوده هدایا این این او از دادن هدف. دهد ما می او به که است الهی هدایای

  : دهیم کار انجام سه و از ما انتظار دارد که برسانیم انجام به جهان مقصود او را برای
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. بود جهان خدا به ۀهدی ترین بزرگ مسیح . او را بپذیریم)  عطایای( ـ هدایای۱
 ، عطایای القدس روح او از طریق. کند می هدیه جهان را به نیز کلیسا، مسیح و امروزه
او را  ۀرو باید هدی از این. باشد خدمت ۀدهد تا کلیسا آماد کلیسا می را به روحانی
 . بدهیم دیگران را به آن خود بتوانیم نوبۀ تا به بپذیریم

 

 را به بدهید و او آن نان تکه یک ای گرسنه اگر شما به .هدایا بردنکار   بهـ۲
از  هدیه این او برای خواهید کرد که نکند، آیا احساس استفاده بیندازد و از آن کناری

او از  نام جالل برای و انتظار دارد که خود را داده ما کالم ؟ خدا به است شما ممنون
 بخشیده ما قدرت خود به و با روح کرده ما را دگرگون او زندگی.  کنیم استفاده آن

او  که بگوییم مردم و به کرده استفاده قدرت از آن از ما انتظار دارد که پس است
 .آنها را نیز تغییر دهد تواند زندگی می

 انگیزی شگفتطور  ه بما را.  است ما داده به خدمت برای زیادی خدا امکانات
 نو داده و حیاتی بخشیده نجات انگیزی شگفتطور   بهمسیحوسیلۀ   بهو کرده خلق
در نیاز  که دیگرانی را به آن یعنی بریمکار   بهجدید را زندگی ما باید این پس.  است

 . کنیم هستند، معرفی

  

 المتینوشند و از س خورند و می می مردم . را از یاد نبریم برکات ۀـ بخشند۳
خود  و نجات شوند و از آزادی برخوردار می زندگی های برند و از لذت می خود لذت
 چه برکات این همۀ ۀبخشند کنند که می فراموش اوقات بعضی کنند ولی فخر می
ً       مجانا  که چیزهایی آن تمام منبع عنوان به خواهد که خدا از ما می. باشد می کسی
 که است این قدردانی دادن نشان برای طریق ترین بزرگ.  ، از او متشکر باشیم ایم یافته
 را دریافت نجات او یعنی هدیۀ ترین تا آنها نیز بزرگ کنیم صحبت او با دیگران ۀدربار
 .کنند

 



 ۲۰۷شخص خادم 

  ما داده به که با هدایایی خدا از ما انتظار دارد که دهید که اختصار توضیح به -  ۱۵
  . کنیم ، چه است
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  خودآزمایی

 

  هکوتا پاسخ

  شود؟ می کسانی چه شامل عام  دعوت-  ۱

بر  تأثیری چه موضوع کرد، این نمی را دنبال مسیح خدمت اولیه  اگر کلیسای-  ۲
  ؟ ما داشت
باشد، آیا ما  از خدمت خاصی نوع مشغول وقت تمام صورت به  اگر شخصی-  ۳
  دارد؟ دعوتی نوع او چه که شویم می متوجه

  .ببرید نام برشمردیم درس در این را که خدمت برای الزم  خصوصیات-  ۴

  وجود دارد؟ مسیح ما برای و خدمت خصوصیات این بین ای رابطه  چه-  ۵

 القدس روح کنترل تحت و زندگی از گناه ، بازگشت صلیب ، حمل  انکار نفس-  ۶
  هستند؟ خصوصیت بیانگر کدام همه 

 دهد؟ می ما نشان را در زندگی چیزی در ما، چه مسیحی سیرت شدن  نمایان-  ۷

 

  ـ غلط صحیح سؤاالت

 کار خدا انجام جهت یکسان و قوت توانند از قدرت می ایمانداران ۀ هم-  ۸
  .برخوردار باشند

  .هستند من برادران وطنانم نژادها یا هم هم تمام اینکه یعنی برادرانه  محبت-  ۹

  مسیحی ینکهبعد از ا بالفاصله کامل صورت تواند به ما می مسیحی  سیرت-  ۱۰
  .بگیرد و رشد کند ، شکل شدیم

  تا او خداوند زندگی دهیم ، باید اجازه باشیم شاگرد مسیح خواهیم  اگر ما می-  ۱۱
  .ما باشد

  .متنفر باشد تواند از گناه ، نمی است مملو از محبت که  قلبی-  ۱۲
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  . است خداوند ضروری سوی به دیگران  دعا در جذب-  ۱۳

 نشان   عطایایشخاطر بهخدا  خود را به قدردانی توانیم می که اهیر ترین  مهم-  ۱۴
  .شناسند او را نمی که است افرادی او به پیغام ، رساندن دهیم

 . است مسیحی یک خصوصیت ترین ، مهم  محبت-  ۱۵
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۸  - a(و پایداری  ایمان  

b(تواند نتایج شود، نمی یوسخدا را نیاموزد و مأ به توکل که  او تا هنگامی  
  .خود را ببیند زحمات

 

۱  - a(صحیح   

b(غلط   

c(غلط   

d(صحیح   

e(صحیح    
. 

۹  - a(داری  خویشتن )پرهیزکاری ( 

b(موجود در انضباط عدموسیلۀ   بهدهد، می آنها شهادت او به که  کسانی 
  .شوند می او گیج زندگی

 

۲  - b  
 

۱۰  - a(محبت  دوستی ،  

   b( مسیح سوی را به مردم اینکه جای به است او ممکن ۀخودپسندان دیدگاه 
  .آورد، آنها را از او دور سازد

 

  : شما اینطور است زیاد پاسخ احتمال  به-  ۳

a( ۱( عام  دعوت  

b( ۲( خاص  دعوت  

c( ۱ ( عام دعوت  

d( ۱ ( عام دعوت  

e( ۲( خاص دعوت   



 ۲۱۱شخص خادم 

f( ۲ ( خاص دعوت  

g( ۳ ( هر دو  
  

۱۱  - a(و معرفت  علم  

   b(کافی اطالعاتمقدس  کتاب با خدا ندارد و از و کافی قوی  او تماس 
  .کند ، کمک دهنده نجات نیاز آنها به در رفع دیگران ندارد تا به

 

  .و پرثمر خواهند بود ، فعال عیسی مسیح  آنها در معرفت-  ۴
 

۱۲  - a(خیر  

   b(بله   

   c(بله   

   d(خیر  

   e(ه بل  

   f(خیر  

   g(بله   

   h(بله   

   i(بله   

   j(خیر  

   k(بله   

   l(بله    
 

۵  - a(  
 

۱۳   - a( ۶ 
  b( ۵ 
  c( ۳ 
  d( ۴ 
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  e( ۲ 
  f( ۱  

  

  . خداوند مفیدتر باشد تواند برای بیشتر باشد، می مسیح او به  هر قدر شباهت-  ۶
 

  .کنید شدند، مقایسه مطرح درس در این که را با معیارهایی آن. شما  پاسخ-  ۱۴
 

  : که بگویم توانم می من نباشد ولی من ً                    شما عینا مانند پاسخ  شاید پاسخ-  ۷

a(نیکویی   

b(او و زندگی بین تفاوتی هیچ زیرا دوستانش است او بسیار ضعیف  شهادت 
  .بینند نمی خودشان

 

،  او را بپذیریم ایهدای نخست ۀدر درج او از ما انتظار دارد که. شما  پاسخ-  ۱۵
 تشخیص دوم ۀو در درج بریمکار   بهنزد وی به دیگران هدایت آنها را در راه سپس
 . است ما بخشیده چیز را به همه که است او تنها کسی که دهیم

 
  
  



 
 

   نهم درس

  خدمت عمل

 

 چه و حوا به آدم بود بداند که مایل امپراطوری باشید که را شنیده قصه شاید این
کرد  نوزاد را انتخاب ، تعداد زیادی آزمایش عنوان بهاو . کردند می صحبت ا همب زبانی

. بگوید سخن هم کلمه یک ندارد در حضور آنها حتی حق کس هیچ و دستور داد که
،  است خودشان مختص را که خواهند شد زبانی ها، موفق بچه کرد آن او تصور می
 شکست آزمایش این البته. و حوا باشد آدم زبان باید همان ، می زبان بیاموزند و آن

 .رفتند از بین ارتباط در اثر فقدان خورد، زیرا نوزادان

با  شد که خلق این او برای. باشد داشته ارتباط با دیگران که است دنیا آمده بشر به
 گذاشتن در میان مسئولیت خدا دارای قوم. باشد خود و با خدا در ارتباط همنوعان
. دهد می کلیسا را تشکیل ، مرکز حیات موضوع و این است یگرانبا د انجیل پیغام
 محکوم جهان ارتباط این بدون. دارد خبر خوش شنیدن به نیز بستگی جهان حیات
 . فنا است به

 پیغام گذاشتن در میان عمل یعنی در مورد خدمت خواهیم ، می درس در این
 بودن ، نمونه کردن صحبت: دشو می انجام طریق سه کار به این.  کنیم ، صحبت انجیل

 سه این در انجام خودتان در مورد سهم اندکی درس این با آموختن.  عملی و خدمت
 .، بیندیشید عیسی مسیح کلیسای خدمت ۀجنب
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  مطالب رئوس

 ما الگوی عنوان به مسیح

  پیغام کردن اعالم

  بودن نمونه ۀوسیل به خبر خوش اعالم

  با محبت خدمت

  

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀاز مطالع پس

 .کنید شود، بیان می دیده مسیح در زندگی که نحوی را به خدمت ۀجنب سه ●

شوید  می ، شریک جهان کلیسا به آنها در خدمت توسط را که عملی طریق سه ●
 .دهید تشخیص

 .را بازشناسید خودتان کلیسای از طریق خدمت امکانات ●

 

  یادگیریهای  فعالیت

 را که آیاتی ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه رهنمودهای به ـ با توجه۱
دهید و  پاسخ شده مطرح که سؤاالتی کنید و به مطالعهمقدس  کتاب ، از آمده در درس
 .کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ سپس
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 های ، آموخته درس مطالب تا براساسکنید  را کامل ، خودآزمایی درس ـ در پایان۲
 .باشید کرده خود را ارزیابی

  
  درس متن

 ما الگوی عنوان به مسیح

 

 خدمت هنگامی. شود می خالصه انجیل مؤثر پیغام ایماندار در بیان خدمت تمام
 نام زیرا هر که«. کند را آغاز می نجات پیغام ایماندار بیان شود که می شروع عملی

 او ایمان به را که بخوانند کسی چگونه پس.  خواهد یافت د، نجاتخداوند را بخوان
بشنوند  اند و چگونه خبر او را نشنیده که کسی آورند به ایمان اند و چگونه نیاورده
 ).۱۴ـ۱۳ :۱۰ رومیان(»  واعظ بدون

 برای.  کنیم را منتقل اطالعاتی که نیست این فقط انجیل بخش نجات پیغام بیان
آنها  زندگی کند و به صحبت مردمهای   قلببا مؤثر باشد، باید انجیلکار  این اینکه
 .شود مربوط

 به راجع عیسی که باری ً                  قبال در مورد اولین.  گفت می سخن مردم با قلوب عیسی
 که کلمات این.  را بخوانید۱۸ :۴لوقا  دوباره.  کردیم ، بحث گفت خود سخن خدمت
 خود چه از خدمت مسیح دهند که می  نشانباشند،  می۲ـ۱ :۶۱اشعیا  آیات بر اساس
  : داشت انتظاری

 

 پرمعنی در روح مسکینان برای ، همانقدر که عیسی پیام . فقیران به ـ بشارت۱
 .بود وجود انسان او در فکر تمامیت. بود نیز با معنی جسمانی فقیران بود، برای

 

 اسیر شرایط و در ضمن است اسیر گناه انسان . اسیران به آزادی ـ اعالم۲
 هم مسیح. دارند آزادی نیاز به اسیران.  است گناه ۀنتیج باشد که موجود خود نیز می

 خدا انتظار دارد، از آنان را که خواهد آنچه او می. را آزاد کند تا مردم است آمده
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 آمدم من«:  گفت عیسی. کند می وافر و دولتمند را فراهم زندگی یک او امکان. بسازد
 ).۱۰ :۱۰یوحنا(» کنند را زیادتر حاصل یابند و آن تحیا تا ایشان

  

 او راه ۀفدی. دارد توجه انسان و نیازهایها   رنجبه عیسی . دالن شکسته ـ شفای۳
 فرقی کند، حال می وافر محروم زندگی یک را از داشتن انسان که است هر چیزی حل
 . باشدو یا درد ، یأس با دیگران ، اختالف او عاطفی مشکل کند که نمی

  

 اندازه همان به روحانی شفای شاید به نکته این . بینایی به کوران ۀـ موعظ۴
ها و  زمینه ۀهم تواند برای می نجات پیغام.  جسمانی شفای به باشد که داشته اشاره

 .باشد مناسب انسان زندگی های محدوده

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 جسمانی بهبود وضع او به. را آزاد نماید وجود انسان تمام که خواست می عیسی
 .او بود روحانی فکر نیازهای به که داشت توجه اندازه همان به انسان و عاطفی

 

  عمل دهد که می نشانمقدس  کتاب از بخش این.  را بخوانید۵ :۵۳اشعیا  -  ۱
 بود؟ چیزهایی چه شامل صلیب بر روی مسیح بخش رهایی

 

 در متی. یابند دست تکامل در او به مردم بود که این انجیل در بیان مسیح هدف
 کامل است در آسمان پدر شما که باشید چنانکه شما کامل پس«: فرمود  عیسی۴۸ :۵

: بردکار   بهکرد، می ثروتمند صحبت جوان با یک که را او هنگامی کلمه همین. » است
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 در آسمان که فقرا بده و به خود را بفروش مایملک ، رفته شوی کامل اگر بخواهی«
 ).۲۱ :۱۹ متی(»  کن مرا متابعت و آمده داشت اهیخو گنجی

 معنی به همچنین. باشد می»  است درست که آنچه انجام« معنی ، به بودن کامل
 این انجیل هدف). کنید  نیز نگاه۲۸ :۱ کولسیان به(باشد  نیز می ُ      و پری بلوغ به رسیدن
را نابود  گناه عمالآمد تا ا مسیح. برسند در مسیح روحانی بلوغ به مردم ۀهم که است

وسیلۀ   بهخود، او با کالم.  برسیم است وی مطلوب که کمالی کند تا ما در او به
 عملی خدمت انجام و از طریق جا گذاشت به مقدس زندگی از یک که ای نمونه
 او بر روی مرگ. آزاد نماید و آثار آن را از گناه ها انسان بود که این در پی خویش
 او خبر خوش. بودند بر گناه پیروزی نهایی های ، نشانه مردگاناز  وی و قیام صلیب
 امروزه که است خبر خوشی آن کرد و همین خود بیان زندگیوسیله   بهرا انجیل

 !نماید می اعالم جهان کلیسا به

  

 مشخص خبر خوش را در بیان مسیحهای   هدفجمالت از این کدام یک -  ۲
 کنند؟ می

a(بود معطوف انسان وحانیر شرایط به او فقط  توجه. 

b(به  انسان جسمانی نیازهای به که است حائز اهمیت نکته این که دانست  او می 
 .او روحانی نیازهای به شود که رسیدگی اندازه همان

c(که گفت بشر سخن با قلب اندازه همان ، بهها انسان به و توجه  او با الگو بودن  
 . خویش سخنان ۀوسیل به

d(مورد آزار قرار التیا مشک مرضوسیلۀ   بهبود که آنهایی ً       اسا بهاو اس  خدمت 
 .بودند نگرفته

e(وجود خود  با تمامیت ها انسان ۀهم که خواست  او می)و  یا روح جسم چه
 .باشند کامل)  عواطف
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  پیام کردن اعالم

 

  کالم شفاهی اعالم

 بزرگ های ر را با سپاهکا ً                کنند، معموال این غلبهها   ملتدر نظر دارند بر که کسانی
 غلبه جهان بر تمام بود که این مسیح هدف. دهند می انجام پرقدرت و تسلیحات
 او افراد خود را با شمشیرهای ولی. خود آورد را زیر فرمانها   ملتۀنماید و هم

 .نمود خود روانه کالم آنها را با قدرت نفرستاد بلکه غرنده های و توپ آبدیده

 که است کسی یا جارچی منادی یک.  شویم می فرستاده انجیل انمنادی عنوان بهما 
یا  ، در جمع از مردم نفر یا گروهی با یک است او ممکن. نماید می را اعالم پیامی
 .دارد همراه را به از آقا و سرور خود پیامی همیشه کند ولی صحبت طور خصوصی به

گوید  نمی ود سخنخ نام او به.  اقتدار او است جارچی ۀبرجست خصوصیت یک
،  نیست وی اقتدار او، تنها در سخنان.  است او را فرستاده که و اختیار کسی نام به بلکه
 ، عمل است او را فرستاده که کسی تواند از طرف او می. باشد او می در توانایی بلکه
  .کند

او  که بودند و با اقتداری امین شدند، افرادی فرستاده مسیح از طرف که مردانی
 ای«: گفتند آنها بازگشتند، با شادی که هنگامی. گفتند بود، سخن آنها بخشیده هب

 ).۱۷ :۱۰لوقا (» کنند می تو از ما اطاعت اسم به خداوند، دیوها هم

 قدرت. باشند الهی حقایق خواند تا منادیان را می و زنانی مردان مسیح امروز هم
 این. کردند می موعظه آن به بود که حقیقتی اهمیت عهدجدید براساس ایمانداران
 بود؟ چه حقیقت

 . است داده نشان انسان خود را به ـ خدا محبت۱

 .وجود دارد نجاتی بشر راه گناه ـ برای۲

 .باشد پذیر می امکان مسیح مرگ از طریق فقط از گناه ـ نجات۳

 . کنیم توجه انجیل ۀمژد و کالمی شفاهی بیانهای   روشبه هم بیایید کمی

 



 ۲۱۹ علم خدمت

    تعلیمو موعظه
در  از کالم بسیاری آیات.  است و تعلیم موعظه ، فرمان مسیح بزرگ مأموریت
از آنها  تعدادی به کنند که می ، صحبت دو روش این به خبر خوش اعالم مورد اهمیت
  : کنیم می در اینجا اشاره

و  امین رود که اند انتظار می یافته تعلیم کالم ۀو موعظ در تعلیم که ـ از کسانی۱
 ).۲ :۴  تیموتائوس۲(فادار باشند و

 ۱(بخشد  نجات موعظه جهالت ۀوسیل را به مردم که است ـ خدا رضا داده۲
 ).۲۱ :۱ قرنتیان

 ).۳ :۱ تیطس(شود  می خدا مکشوف کالم که است موعظهوسیلۀ   بهـ۳

 از باالی موعظه این وجود دارد چه انگیزی شگفت خدا قدرت کالم ۀـ در موعظ۴
 یعقوب(بخشد  نجات که خدا قادر است کالم. دیگر شود یا جای منبر گفته یک
۱: ۲۱.( 

 ).۲ :۲  پطرس۱(کند تا رشد کنند  می نوزاد کمک مسیحیان خدا به ـ کالم۵

 ).۴۲ :۵ اعمال(کردند  پیروی و تعلیم او را در موعظه ۀ، نمون مسیح ـ رسوالن۶

 ).۲۸ :۱ انکولسی( تعلیم بود و هم موعظه شامل هم رسول پولس ـ خدمت۷

شوند و از  می خداوند اضافه ملکوت به بسیاری و زنان ، مردان موعظه از طریق
  .گردند می و تثبیت ، تقویت تعلیم طریق

و  بشنویم موعظه که است این ، بلکه است و تعلیم تنها موعظه ما نه مسئولیت
 تقویتو  شده دا تهذیبخ کالموسیلۀ   به، ما نیز ترتیب این و به بیابیم تعلیم
 . گردیم می

نگویند و  سخن عیسی در نام وجه هیچ به شد که و یوحنا هشدار داده پطرس به
 ایم و شنیده را دیده آنچه که نیست آن ما را امکان«: بود آنها این پاسخ. ندهند تعلیم
 او را در و محبت یافته نجات مسیح قربانی ۀوسیل اگر ما به). ۲۰ :۴ اعمال(»  نگوییم
 تجربه خودمان که آنچه بیانوسیلۀ   بهتوانیم ، تنها می ایم کرده د تجربهخوهای  قلب
 . کنیم کمک دیگران ، به ایم کرده



  درس نهم۲۲۰

   خصوصی شهادت
عقاید،  نهادن در میان یعنی است فرایند دو جانبه یک واقعی ایجاد ارتباط

 نگامیشود، ه می بیان رسوالن اعمال هشتم در باب که ای نمونه.  ها و تجربیات دیدگاه
 با وجود اینکه.  گذاشت در میان مرد اتیوپیایی را با یک انجیل ۀمژد فیلیپس که است

در  ً             او فورا صحبت گوید، ولی مرد سخن با این بود که کرده خداوند او را هدایت
را  آنچه فهمی آیا می«: پرسید سؤالی آن جای به بلکه. را آغاز نکرد مورد انجیل

 مستقیم سؤال ، با یک مسیح ۀمرد دربار ود را با آنخ صحبت فیلیپس» ؟ خوانی می
  اینکهخاطر به فیلیپس ، شهادت ترتیب این به). ۳۱ :۸ اعمال(آغاز کرد  خودش ۀدربار

 . بر او گذاشت مرد بود، تأثیر بیشتری آن در زندگی و نیاز خاصی سؤال پاسخگوی

با  توانیم یما م ۀهم باشد ولی نکرده دعوت شدن واعظ شاید خدا ما را برای
با  کردن صحبت برای توانیم می.  کنیم را بیان انجیل ۀ، مژد خودمان شخصی شهادت
 انجیل خبر خوش که آنها بگوییم و به آوریمدست   بهرا زیادی های ، فرصت دیگران
 .باشد آنان در زندگی نیاز خاصی تواند پاسخگوی می

 ارتباطوسیلۀ   بهانجیل پیام گذاشتن میان در سازد که می خاطرنشان رسول پولس
 دو جانبه ای بطهرا القدس دعا با روحوسیلۀ   بهما نیز که مؤثر است تنها هنگامی کالمی
 مقنع سخنان به من و وعظ کالم«: گوید می  چنین۴ :۲ قرنتیان در اول.  باشیم داشته

 هیچ توانیم خدا، ما نمی روح قوت بدون. » و قوت روح برهان به نبود بلکه حکمت
 . برسانیم کمال را به ز با ارزشیچی

  

 ؟ دارند، چیست انجیل ۀمژد بیان روش سه از این هر یک که خاصی ارزش -  ۳
a(موعظه   

b(تعلیم   

c(فردی  شهادت  

 



 ۲۲۱ علم خدمت

 کوچک و کلیساهای پرجمعیت شهرهای بزرگ در کلیساهای ، انجیل امروزه
ً                     و تقریبا در هر کشور  ن، از رادیو و تلویزیوها خیابان ۀها، گوش روستاها، در زندان

روز  ، در مدارس مقدس کتاب های خدا در آموزشگاه کالم. شود می ، موعظه جهان
های  گروه،  دانشگاهی های ، در کالس جوانان های ، مشارکت) شادی کانون( یکشنبه

 داده شوند، تعلیم می جمع دور هم مسیحیان که ها و در هر جایی دعا و بیمارستان
مؤثر  روشی هنوز هم فردی بشارت صورت به خبر خوش گذاشتن ندر میا. شود می

 ایمانداران. کند می جذب مسیح سوی را به و زنان مردان که است العاده قو خار
 !نگویند جهان اند به کرده کشف مسیح ۀدربار را که توانند آنچه نمی

 

 خدا مکتوب کالم

 درس ، این نسازیم انخاطرنش نجات ۀمژد خدا را در بیان مکتوب کالم اگر قدرت
وجود ندارد و  انجیل کالمی موعظه ۀاجاز که در جاهایی. باشد کاملی تواند درس نمی

 به انجیل مژدۀ رسیدن برای ها وارد شوند، راهی مکان آن به مجاز نیستند که مبشرین
 دارد که کسانی از شهادات بسیاری های گزارش گلوبال دانشگاه. وجود دارد نقاط این

 یک و یا از طریق پستوسیلۀ   بهمؤسسه این بشارتی دروس از دریافت  پسرا مسیح
را  آن توانیم ، می را با خود ببریم انجیل خبر خوش توانیم اگر ما نمی. اند یافته دوست
 صورت شود یا به گفته شفاهی صورت به ، چه است قدرت خدا دارای کالم.  بفرستیم
 از خواندن پس شناسید که را می آیا کسی! ندک می صحبت ها انسانهای   قلب، با کتبی
را در  بشارتی ۀجزو یک حال باشد؟ آیا تا به شده جذب مسیح سوی به نجات پیام

او  برای پستوسیلۀ   بهو یا کنید گذاشته اید با او صحبت وانستهنت که کسی دست
 هر جا و در مردم همۀ به کالم اعالم موجود برای اید؟ ما باید از هر وسیلۀ فرستاده
 . کنیم استفاده

  



  درس نهم۲۲۲

 بودن نمونهوسیلۀ   بهخبر خوش اعالم

  

 گذاشته بر غیر ایمانداران تأثیر خاصی مسیحیان عملی ۀ، نمون تاریخ طول در تمام
 نامیده)  با دیگران و معاشرت دوستی یعنی(»  مشارکت« که بشارت نوع این.  است
 در مورد ملکوت.  است کرده راهنمایی مسیح را در شناخت از مردم شود، بسیاری می

و  ، در تماس خبر خوش. گویند می سخن بلندتر از کلمات با صدایی خدا، اعمال
 .شود می آنها منتقل به ما با دیگران دوستی

 ، جزء اصلی بودن نمونه«:  گفت )(albert Schweitzer شوایتزر بار آلبرت یک
او  زندگی که با کسی تماس» ! تنها جزء است بلکه نیست دیگران نفوذ ما بر زندگی

 ، دو برابر یک خوب ۀنمون یک! انگیز شگفت با قدرتی است ، پیامی خدا است وقف
 .دارد ارزش خوب نصیحت

 واعظ یک( )Henry Ward Beecher( وارد بیچر از هنری بار دوستی یک
 مسیح سوی شما به در آوردن کسی چه«: پرسید) ۱۸۰۰های   سالدر معروف
 معلم یا یک بزرگ واعظ یا یک از اساتید دانشگاه ؟ آیا یکی ا داشتتأثیر ر بیشترین

 دانست می خودش شخص آیا آن دانم نمی«: داد بیچر پاسخ» ؟ یکشنبه ۀوفادار مدرس
خود  سفری تختخواب بر روی که داشت گذارد؟ او عادت می بر من تأثیری چه که

 سپس. بود اطالع  بیقادر ات شاید از حضور من. دراز بکشد و عهدجدید را بخواند
،  مطالعه هنگام به اوقات گاهی. زد می حرف خواند با خودش می که مطالبی ۀدربار

 اینقدر لذتمقدس  کتاب از خواندن کسی که ام ندیده حال تا به من. زد می لبخندی
 من به ولی«: او پرسید دوست. »بود  منقمشو از هر چیزی بیش مسأله این. ببرد

 آن خواهم می معذرت آه«: داد بیچر پاسخ» بود؟ کسی چه د بزرگمر این نگفتید که
 .»کرد کار می پدرم ۀدر مزرع بود که کارگری) (charles Smith » چارلز اسمیت«مرد 

 ندارد ولی از خود نوری که دارد، مانند ماه نزدیک ۀبا خدا رابط که ایمانداری
 دیگران را به ، مسیحخود تواند با زندگی یکند، م می خورشید را منعکس اشعۀ



 ۲۲۳ علم خدمت

 یک تواند برای ، می است و معمولی ریا، عادی بی مسیحی یک برای که آنچه. بازتاباند
ندارد  را که تواند آنچه نمی کس هیچ. باشد داشته همراه به متأثر کننده پیامی ایمان بی
  .بدهد دیگری به

 
 
 
  
  
  

 هیکل ۀوازدر در مقابل که مرد لنگی به توانست می که داشت چیزی پطرس
 ).۶ :۳ اعمال(»  دهم تو می به دارم آنچه«: بود، بدهد نشسته

 در زندگی مسیح زیبایی دادن و نشان خود با دیگران زندگی گذاشتن با در میان
دست   به، آنها نیز ما داریم را که آنچه که کنیم را تشویق مردم توانیم ، می خودمان
:  باشیم مسیح شبیه اوقات ۀدر هم که است این و آن داریم بزرگی مسئولیتما . آورند
شاید رفتار ما . دیگر ها و هر جای کار، مغازه ، محل ، در خیابان خودمان ۀدر خان
با  در مشارکت که هنگامی. نماید یا آنها را از او دور کند نزدیک مسیح را به اشخاص
را در  هایی رصتف القدس ، روح آنها برسانیم را به نجات ، با رفتار خود پیام دیگران

 . آنها بگوییم نیز به کالمی صورت را به مژده تا این اختیار ما خواهد گذاشت

 الهی از قدرت ، ناشیها انسان موجود در دست قدرت«:  گفت بار شخصی یک
ً       غالبا .  ما با خدا است ۀدعا، رابط.  کردیم دعا صحبت ً                     ما قبال در مورد اهمیت. » است
 و دعوت خانگی های ، مالقات پیشرفت ، سازماندهی تیبشار اردوی یک طرح ریختن
.  آنها دعا کنیم نجات برای با حرارت که است تر از این کلیسا، بسیار ساده به مردم
 جدی دعای تواند آغازگر یک یابند، می نجات خواهیم می که آنانی ریا به بی محبت
خواهد  مسیح سوی بهرا  ایمان ، بی ما با جهان در تماس که است تنها محبت. باشد
 .آورد

 



  درس نهم۲۲۴

 توانند افراد را به می که را ذکر کرده خوبی های نمونه که حروفی در مقابل -   ۴
 .قرار دهید بیاورند، عالمتی مسیح سوی

a(زود سر کار خود حاضر  کند، او همیشه کار می غیر مسیحی مردی  فرهاد برای
  .کند نمی خود را تلف کار، وقت شود و هنگام می

b(سبقت شود و برای می راند، عصبانی خود را می جمشید اتومبیل که گامی هن  
 .آورد صدا در می  خود را بهقدارد، بو کمی سرعت که از اتومبیلی گرفتن

c(به هنگام داند چه رسد می نظر می به همیشه که است خوبی ۀهمسای  پروانه  
 .شتابد ها می سایههم کمک یا دیگر نیازها به او در بیماری.  او نیاز هست کمک

d(کند  کمک مسیح به خداوند او را در شباهت کند که دعا می هر صبح  داریوش 
 .باشد مانند مسیح روزانههای   فعالیتو در تمام

e(ۀ خانواد با اعضای اوقات اغلب ولی است مهربان و با اکثر مردم  هرمز مؤدب 
 .کند و از آنها انتقاد می است خود نامهربان

 

  محبتبا  خدمت

  

 اول. دهد می روشنی کلیسا، دستورات ما از طریق در مورد خدمتمقدس  کتاب
 ۱۳ تا ۸ آیات.  است اسقف در وصف اول ۀآی هفت.  را بخوانید۱۳ـ۱ :۳ تیموتائوس

.  است شده ترجمه ها شماس از ترجمه در بسیاری که کلیسا است در مورد خادمین
 خدمت« که است کسی معنی ، به هشد گرفته از آن شماس لغت که یونانی ۀکلم
   :نماید می ارائه خدمت را برای طریق سهمقدس  کتاب متن. »دارد کند یا مأموریتی می

 معنی و به) در سر میز غذا خدمت(ها  مائده با خدمت ، در رابطه روش ـ اولین۱
و  است اشخاص فیزیکی نیازهای رفع

از  یا توجه با مهمانان همراهی
 تر رفتار یک کلی بیان یا به،  بازدیدکنندگان

  .کند می نواز را توصیف مهمان شخص



 ۲۲۵ علم خدمت

 ویژه ، به همسایه یک به آمیزی محبت خدمت ، انجام دیگر خدمت ـ طریق۲
، ۴۵ـ۴۲ :۲۵ متی(باشد  ، می لباس و محتاج ، تشنه فقیر و نیازمند، گرسنه اشخاص
  ). را بخوانید۲۹ :۱۱ اعمال

  

 منجر به که است هر فعالیتی انجام عنیم به تر، خدمت وسیع عبارتی ـ به۳
 .بهتر شود مشارکتی

 

  بدار خود را دوست ۀهمسای
 داشت نزدیکی ۀبود و رابط در مورد خدمت ای سر زد، نمونه از مسیح که رفتاری
،  فرمان این). ۳۱ :۱۲ مرقس(» بدار خود دوست خود را چون ۀهمسای« نبا فرما

.  است رفتار مسیحایی و اساس ، پایه)۳۰ :۱۲ مرقس(خدا  به محبت فرمان همراه به
 باشد و همان می)  همنوع( همسایه به مسیحی ، نیازمند محبت دیگران به خدمت
 .سازد می را مشخص مسیح پیرو راستین یک که است ای خصیصه

 

 در این.  را بخوانید۲۶ :۲۲ و لوقا ۴۵ـ۴۳ :۱۰، ۳۵ :۹ ، مرقس۲۸ـ۲۶ :۲۰ متی -  ۵
 ؟ است شده خاطرنشان اصولی چه ت، در مورد خدم آیات 

 

 که هنگامی.  امروز است در دنیای انجیل بیان مؤثر برای ، طریقی مسیحی خدمت
بگیرد،  الهام مسیح و شفقت از رحم و نیازمندان گمشدگان به خدمت کلیسا برای

 را به نجات ۀخود مژد تواند با خدمت نیاز باشد می خودش فدا کردن اگر به حتی
 شکست معنی ، به انجیل بخش نجات ۀمژد اعالم بدون خدمت انجام. برساند جهان
 نسبت کردن تجاهل حال و در عین انجیل ۀموعظ.  نیاز بشر است ترین عمیق در رفع

 ۀهم به او از ما انتظار دارد که. باشد نمی مسیح محبت فقرا، تجلی فیزیکی نیازهای به
 . کنیم و خدمت داشته توجه وجود انسانهای  قسمت
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   از جهانین به پاسخ
در دنیا، خبر  شرارت مشکل حل تنها راه. هستند بسیار پیچیده جهان مشکالت

خود های   قلب، در دنیا را بشناسیم نیازهای که هنگامی.  است مسیح انجیل خوش
  .دید نیازها خواهیم آن به پاسخ دادن نشان به تمایلی

در  که باید با کسانی در ضمن ولی دهیم ادامه انجیل حقایق ۀموعظ ما باید به
 هم پای دو، پا به این.  شویم اند، نیز همراه کرده قد علم و عداوت ناعدالتی مقابل
 .کنند می حرکت

خود را فدا  کند و جان تا خدمت شود بلکه تا مخدوم است نیامده که گفت عیسی
زیرا  نیست کدر قابل سادگی امروز به ، در دنیای مسأله این). ۲۸ :۲۰ متی(سازد 
. کنند او خدمت به رسد، انتظار دارد که می باالیی مقام به کسی که هنگامی امروزه
 شاگردان رو به بشر وجود دارد از همین در قلب ویژگی این که دانست می عیسی

باشند  کنند، متفاوت حکومت خواهند بر دیگری می ها، که باید از امت که خود گفت
 متی(شود  همه بزرگتر باشد، باید خادم از همه آنان خواهد در میان می و هر که

 دهد، باید این کند یا بشارت خواهد خدمت می که ایماندار واقعی یک پس). ۲۷ :۲۰
 .باشد را داشته اساسی ویژگی

 

  ؟ است ا مربوطموسیلۀ   بهانجیل ۀموعظ به ، چگونه دیگران ما به خدمت -  ۶
 

  گذارد؟ ما اثر می بر خدمت داد، چگونه نشان مسیح که آمیزی رفتار محبت -  ۷
 

  دیگری های راه ، از چه غیر از موعظه تان شما یا کلیسای دانید که آیا می -  ۸
  .بنویسید ترتیب کنید؟ آنها را به توانید خدمت می



 ۲۲۷ علم خدمت

  خودآزمایی

 

 درس در این کنند که می اصلی به زیر اشاره از جمالت هر زوج . انتخابی سؤاالت
کند  می مورد نظر را بیان اصل مفهوم بهترین را که ای ، جمله هر زوج ز بینا. شد بیان

 .کنید انتخاب

 

 ............... انجیل پیغام گذاشتن  در میان-  ۱

a(شود  می انجام طرز مؤثرتری به و تعلیم موعظه  توسط. 

b(د و وار مردم با زندگی حقایق  نمودن مرتبط ، بلکه نیست اطالعات ً            صرفا دادن
  .شود می را نیز شامل آنان قلب به شدن

 

  ................مسیح بخش رهایی از عمل  هدف-  ۲

a(یعنی بشر را مهیا ساخت نیازهای تمامی رفع ، امکان مسیح و مرگ  رنج  
 . و روحانی ، احساسی جسمی احتیاجات

b(بود از گناه انسان رهایی و آن داشت هدف یک مسیح  مرگ.  
 

  .................شده بیان مکال  قدرت-  ۳

a(کند  می را اعالم آن دارد که شخصی و قدرت توانایی به  بستگی. 

b(شود یعنی  می ، بیان را فرستاده آن که اقتدار کسی به چون است قدرت  دارای 
  . عیسی مسیح

 

  : خبر خوش  اعالم-  ۴

a(خودمان زندگی ۀنمون،  بدهیم ایمان بی یک به توانیم ما می که پیغامی  مؤثرترین  
 .شود می بیان و فداکاری با محبت که وقتی هم آن است

b(گفتار ما دارند تا  به بیشتر توجه مردم هستند، ولی ما مهم  هر چند اعمال
  . کردارمان
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  :  خدمت-  ۵

a(نیازهای رفع برآید برای از دستش که خدا، هر کاری حقیقی خادم  یک  
 .خواهد کرد حانیرو و چه جسمانی چه ها انسان

b(دیگر و دهند تا دولت متمرکز شوند و اجازه انجیل ۀباید بر موعظ  مسیحیان 
  .کنند را رفع مردم احتیاجات خیریه های سازمان

 

  :  محبت-  ۶

a(خود  همسایگان احتیاجات شود تا ما متوجه می موجب مسیحی واقعی  محبت 
 . نیز بشویم

b(او در  های گیری بر تصمیم محبت اد کهنخواهد د اجازه واقعی مسیحی  یک
 .کند  می خدا را خدمت و احترام شناسی وظیفه او با حس شود، بلکه حاکم خدمت



 ۲۲۹ علم خدمت

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

  . بزرگتر است خدا از همه کند در ملکوت خدمت دیگران به که  کسی-  ۵
 

 گناهان بخشش ، بهای و مرگش صلیب خود بر روی رنج از طریق  مسیح-  ۱
  . ما را پرداخت و روح فکر و جسم کامل وشفای

 

 برای که کنیم تالش اندازه همان به انسان بشری نیازهای رفع ما باید برای -  ۶
  . کنیم خدمت وجود انسان تمامیت به انتظار دارد که مسیح. او روحانی نیازهای رفع

 

۲  - a(غلط   

b(صحیح   

c(صحیح   

d(غلط   

e(صحیح    
 

  و مایل داشته خود محبت همنوعان به نسبت آموزد که ما می به حمسی  محبت-  ۷
  . کنیم دارند، یاری که آنها را در هر نیازی که باشیم

 

۳  - a(شوند او آورده ملکوت به موعظهوسیلۀ   بهافراد که بوده خدا این ۀ اراد. 

b(شوند خود بنا می در ایمان تعلیموسیلۀ   به ایمانداران) .شتهدا توجه:  نکته 
 تواند وجود داشته می توجهی قابل مشترک وجوه و تعلیم موعظه بین باشید که
 شود و یک می داده هم ، تعلیم خبر خوش ۀموعظ هنگام به اوقات بسیاری. باشد
 ).گردد توبه به خدا تشویق کالم تعلیم از طریق است ممکن ایمان بی

c(ایجاد  با شنونده رفهدو ط ای رابطه توانیم ، ما می فردی شهادتوسیلۀ   به
 نیازهای ، پاسخگوی است داده ما انجام در زندگی مسیح که آنچه و با بیان کنیم
  . گردیم دیگران زندگی خاص
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دیگر های   طریقکند که شما کمک به توانست درس آیا این. شما  پاسخ-  ۸
  را بیاموزید؟ خدمت ۀوسیل  افراد به جذب

 

۴  - a(بله   

b(خیر  

c(بله   

d(له ب  

e(خیر  

  
  



 
 

   دهم درس

  خدمت نتایج

 

 آن  وصف۲۲ـ۲۱ های باب در مکاشفه که شهری طالیی یها خیابانبیایید در 
 کنند و از معاشرت می حرکت از مردم زیادی ۀدر آنجا عد.  بزنیم قدم ، کمی است آمده
د خداون سوی پدر و مادر مرا به که بینم را می مردی میان در آن. برند می لذت با هم
،  آموخت من را به نجات بار طریق اولین را که یکشنبه مدرسه حاال معلم. آورد
 چه!  است ، در آنجا ایستاده آوردم مسیح سوی به من که هم کسی اولین!  اوه.  بینم می
 ! باشکوهی ۀمنظر

کلیسا  تاریخ گوناگون را از صفحات مختلفی و زنان مردان روم می جلوتر که
 اولیه ، مسیحیان است من زندگی هادی عهدجدید را نوشتند که که حواریونی:  بینم می
 مبشرین. و شهید شدند شتافته مرگ استقبال به عیسی مسیح از انجیل دفاع برای که

 های قدیس. خود را دادند دیگر جان های از فرهنگ  مردمانیخاطر به که بزرگی
بهتر  اکنون. دادند امصدا انج و سر کار خدا را بی خودشان در اجتماع که فروتنی
 قرون در طی نجات داستان. داشتند خود من در نجات آنها سهمی ۀهم که فهمم می
 من به بودم در گناه که هنگامی شد تا اینکه منتقل دیگری به و از یکی سینه به سینه

 !بخشید رسید و مرا رهایی

 نتیجه ینتر بزرگ.  نجات از نتایج بعضی به داشت خواهیم ، نگاهی درس در این
 ما آنها را به که آوردند و کسانی مسیح سوی ما را به که ما با کسانی که است این
 را پرستش خداوندمان با هم شد و همگی ، متحد خواهیم آوردیم مسیح سوی

 ذبح ۀبر است مستحق«: خواند سرود خواهیم فرشتگان فوج همراه نمود و به خواهیم
 ). را بخوانید۵ مکاشفه(» ! شده
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  مطالب رئوس

 کلیسا در خدمت نتایج

  جهان در خدمت نتایج

 

  درس اهداف

  :، باید بتوانید درس این ۀمطالع پس

 .برشمارید و جهان خودش کلیسا را برای خدمت دستاوردهای ●

را با  آن ۀدارید و رابط عهده به که را در کلیسا و خدمتی خودتان مسئولیت ●
 .یدده تشخیص مسیح بازگشت

 .کنید درک و جهان خودتان کلیسا را در زندگی خدمت تأثیرات ●

 

  درس به مربوطهای  فعالیت

 را که آیاتی ۀهم. کنید را مطالعه درس ، این شده ارائه رهنمودهای به ـ با توجه۱
 ، پاسخ شده مطرح که سؤاالتی و به کرده مطالعهمقدس  کتاب از است آمده در درس

 .کنید مقایسه صحیحهای  پاسخ خود را باهای  پاسخ دهید و سپس

 های آموخته درس مطالب کنید تا براساس را کامل ، خودآزمایی درس ـ در پایان۲
 .باشید کرده خود را ارزیابی



 ۲۳۳نتایج خدمت 

  پاسخ۳ میانی آزمون سؤاالت به را مرور کنید و سپس سوم بخش ـ مطالب۳
 .دهید

  
  درس متن

 کلیسا در خدمت نتایج

 

ایماندار .  و کار خود را ببینیم زحمات و پاداش نتایج واهیمما بخ که است طبیعی
و  نیک غالم ، ای آفرین«: گوید می از آقا و سرور خود بشنوند که ند کهقو کلیسا مشتا

در اثر  که کشد تا از قید فسادی می نیز آه مادی جهان حتی). ۲۳ :۲۵ متی(» ! متدین
کار و  ولی). ۲۱ـ۲۰ :۸ رومیان(بد یا ، خالصی است گرفتار آمده آن به انسان گناه

از  بعضی بیایید به. دارد همراه به عالی او نتایج خدمت.  نیست کلیسا بیهوده زحمت
 یک عنوان بهکلیسا  برای هستند و هم در خدمت که اشخاصی برای هم که نتایج این

 . بیفکنیم دارند، نظری تعلق مجموعه

 

 رشد

. باشد رشد می پویا و در حال سایکلی ، یک است  در خدمتقغر که کلیسایی
 یا بنا کردن تهذیب صورت به خودش کلیسا به از خدمت بخشی که ً          قبال دیدیم

  شدنقغر ۀو نتیج حاصل که کنیم می تصحب رشد روحانی ۀدر اینجا دربار. باشد می
 . است در خدمت

 با هر کسی همچنین. دعا کند آموزد چگونه می که است دعا کردن از طریق انسان
در  که هایی با فرصت کلیسا هم پس. دهد شهادت چگونه آموزد که می دادن شهادت

 آنها کمک شوند، به خداوند مشغول خدمت دهد تا به قرار می بدن اختیار اعضای
 ایجاد اطمینان ، باعث در خدمت درگیر شدن. رشد کنند از نظر روحانی کند که می
بگذارد و  دادن در مورد شهادت علیمیت ۀدور اگر کلیسا یک طور مثال به. گردد می
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یاد  را که و آنچه رفت خواهیم امروز بعد از ظهر بیرون«: بگوید دوره این معلم
از  اینکه خواهند آمد و ضمن هیجان به ، شاگردان»کرد خواهیم گرفتید، تمرین

آنها  نفس خواهند شد، اعتماد به خوشحال مسیح سوی به مردم و آمدن دادن شهادت
  .خواهند داد شهادت از پیش و بیش یافته ایشنیز افز

او  را در قلب اصلی بخش ، مسیح است ایماندار درگیر خدمت یک که هنگامی
هر قدر . بخشد او می زندگی به خاصی و هدف و مفهوم کند و معنی می اشغال
نیز بیشتر رشد خواهد  خودش و شناخت بیشتر شود، در درک او از مسیح شناخت
 آید و همچنین در او پدید می نفس و اعتماد به مسئولیت حس تیبتر این به. کرد

 و مأموریت خدمت کند که می پذیرد و درک می خودش را در زندگی الهی اهداف
 .باشد می ضروری در مسیح کمال به رسیدن ، برای وی

 او منجر به عمل ، این است فعال ایمان بی دنیای به کلیسا در شهادت که هنگامی
 شهادت به که زیرا او است. گردد می القدس کار روح به کامل ابستگیاعتماد و و
،  آنها است به مشروط روحانی سالمت را که هایی کمک ۀبخشد و هم می کلیسا قوت

 نیاز به و با احساس است رشد پویا و پر از انرژی ، دارای فعال کلیسای. دهد می انجام
 در آنجا میان. بیند خدا را می درت شدید، حضور و ققو دعا و اشتیا روحانی معرفت
بیشتر در  اشتغال او را به که است حاکم روحانی مشارکت ، گرمای بدن اعضای
 .کند می هدایت جهان به خدا و خدمت خدمت

را در  از آن هایی نمونه که آور است تعداد اعضا سرسام افزایش کلیسایی در چنین
  : بینیم می اعمال کتاب

 

ً            روز تخمینا  ، تعمید گرفتند و در همان او را پذیرفته کالم شانای پس «۴۱ :۲ اعمال
 .»پیوستند هزار نفر بدیشان سه

 آوردند و عدد ایشان را شنیدند، ایمان کالم که از آنانی اما بسیاری« ۴ :۴ اعمال
 .»هزار رسید پنج به قریب



 ۲۳۵نتایج خدمت 

و  رداناز م شدند، انبوهی خداوند متحد می به و بیشتر ایمانداران «۱۴ :۵ اعمال
 .» زنان

 

،  مردم خدا به پیام یابد زیرا با اعالم می ادامه اعمال در سراسر کتاب داستان این
کند و هنوز  نیز رشد می کلیسا امروزه. شدند می اضافه مسیح کلیسای به تعداد بیشتری

ً             خود را کامال  کلیسا، خدمت. شناسند را نمی مسیح هستند که از مردم تعداد زیادی هم
 از لحاظ کلیسایی. را بشنوند نجات آنها پیام ۀهم مگر اینکه است نرسانده انپای به

  .کند رشد می که است سالم روحانی
  

 و کمیت از نظر روحانی کلیسا هنگامی یک: کنید را انتخاب پاسخ بهترین -  ۱
  ...............کند که رشد می

a(دارد تحصیلکرده زیبا و شبانی  ساختمانی. 

b(کند تأکید می ایمانداران بین  بر مشارکت. 

c(دنیا است خود و به خدا، به به ً                 عمال درگیر خدمت .  
 

 .ببرید کند، آنها را نام رشد می عملی در خدمات با شرکت طریق کلیسا از سه -  ۲

  

  و رضایت کمال حس

 حس خودش عیسی. دارد همراه را به واقعی ، رضایت در خدمت فعاالنه شرکت
 او رضایت.  دانست شود می کرده کند و نباید خدمت باید خدمت کهرا در این رضایت

،  کند، با خودش می ایماندار خدمت یک که هنگامی.  دانست پدر می ۀاراد را در انجام
 .آورد می همراه را به کمال حس که است شود و همین می و خدا هماهنگ همنوعانش

 به و وقف تسلیم را از رویکار  کنند، این می را عرضه دنیا چیزی به که کسانی
.  تر نیست چیز از شعر او مهم هیچ که شاعر معتقد است یک. دهند نمی انجام کسی

رو  از این. ستایند را می کنند و آن می هنرشان نیز خود را وقف ساز و نقاش مجسمه
 آنها زندگی باید به شوند که می نزدیک دیدگاه با این و سنگ کرباس به که است
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کار، ارضا  در این کردن یابند و با شرکت را در آثار خود می مطلوب ا کمالآنه. بخشید
شاید . بازد می رنگ مرور زمان به که است معمولی رضایت نوعی این ولی. شوند می

کار تا ابد  این کنند ولی ساز تجلیل مجسمه از یک قرون در طی از مردم تعداد زیادی
  . نخواهد داشت دوام

کند،  می خدا تجربه خود به خدمت ماندار از طریقای یک که رضایتی حس
 مسیح سوی به که ای گمشده جان. شود می دیده دارد و در پرتو ابدیت ابدی ارزشی
 فقط انسان های آرمان نیازها و واالترین ترین عمیق. ماند می ابد زنده شود، تا به آورده

ما  که در حالی«:  وانیمخ  می۱۸ :۴ قرنتیان در دوم. آید میدست   بهروحانی از طریق
 است دیدنی آنچه زیرا که نادیدنی چیزهای به بلکه دیدنی چیزهای به کنیم نظر نمی
.  است خدمت ابدی از نتایج یکی روحانی رضایت. » جاودانی و نادیدنی است زمانی
ما . کند می خود تشریح و زندگی را در اواخر خدمت رضایت حس این رسول پولس
 ام کرده نیکو جنگ جنگ به«:   پیدا کنیم۸ـ۷ :۴  تیموتائوس۲او را در  سخنان توانیم می

 عدالت تاج بعد از این.  ام داشته را محفوظ ، ایمان رسانیده کمال خود را به ۀو دور
 خواهد داد و نه من روز به در آن خداوند داور عادل که است حاضر شده من برای
 .»دارند می او را دوستظهور  که کسانی ۀهم نیز به بلکه فقط من به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کند؟ می را احساس کامل رضایت چگونه مسیحی یک -  ۳

a(کنند او را تحسین دیگران کهطوری   بهدر کلیسا زیاد کار کردنوسیلۀ   به. 

b(مسیح طرف نفر به یک هدایتوسیله   به.  

c(باشد در دنیا با ارزش که چیزی خلقوسیلۀ   به.  
 



 ۲۳۷نتایج خدمت 

  دهید که توضیح. کنید مقایسه روحانی رضایت را با حس معمولی رضایت -  ۴
  .و چرا تر است کامل کدام یک

  

  شادمانی

 از ثمرات یکی که دیدیم. وجود دارد عظیمی ، شادی مسیح به کردن در خدمت
 شادی باشند یعنی شادمان دارند که زیادی دالیل مسیحیان.  است ، شادی القدس روح

و  شده دگرگون شان زندگی! اند یافته نجات خودشان کهاین نخست. خود را ابراز کنند
 !اند آزاد شده گناه از اسارت

خود را  و مشقت زحمات ۀثمر شوند که شاد می دلیل این به همچنین مسیحیان
یاد  اید؟ آیا به کرده خداوند هدایت سوی را به کسی حال آیا تا به. بینند خدا می برای
 نجات هنگام به گوید که ما می بهمقدس  کتاب بودید؟ چقدر خوشحال آورید که می
 ).۱۰ :۱۵لوقا (کنند  می شادی در آسمان هم فرشتگان گناهکار، حتی یک

از  متونی بیایید به. کرد مقایسه محصول کردن را با جمعها   جاننجات عیسی
 . کنیم باشند، توجه می آن در مورد درو و نتایج خدا که کالم

 

  :دهید زیر پاسخ سؤاالت ، به وانده را خ۳۸ـ۳۵ :۴یوحنا  -  ۵

a(» ؟ کیست»  کارنده 
b(» ؟ کیست»  درو کننده 
c(دهید  را توضیح۳۶ ۀآی  مفهوم. 

d(باشند؟ می مفهومی چه  به۳۸ و ۳۷  آیات 

 

 مربوطها   جاننجات ً              ما مستقیما به خدمت نظر نرسد که شاید به اوقات گاهی
 سرگرم سخت که هنگامی ولی.  ا ببینیمخود رهای   تالشنتایج و شاید نتوانیم است

 که با دیگرانی توانیم ، می است ما را قرار داده که باشیم خداوند در جایی به خدمت
 سرزمینی به که مبشری.  کنیم اند، شادی مشغول مسیح سوی به جهان هدایت به
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 یسو به رزمینس را در آن زیادی ۀرا برساند، شاید عد نجات رود تا پیام می دوردست
اند  او دعا کرده و یا برای او بوده پشتیبان از نظر مالی که مسیحیانی ولی. آورد مسیح

 !خواهند کرد او شادی همراه و به بوده شریک نیز در محصول

  . شود می نامیده»  محصول درو کردن قانون« اوقات  گاهی۶ـ۵ :۱۲۶مزمور 

 که آنانی«.  نماییم اید شادیو ب باشیم داشته ، باید محصولی ایم افشانده اگر ما بذری
 برای رود و تخم می بیرون با گریه آنکه. درو خواهند نمود کارند با ترنم ها می با اشک
 .»را خواهد آورد خویش های و بافه خواهد برگشت با ترنم برد، هر آینه می زراعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چرا ما  د کهده می نشان از کالم بخش این.  را بخوانید۹ـ۵ :۳ قرنتیان اول -  ۶
آید با   می مسیح سوی به زیادی عدۀهای   تالشوسیلۀ  بهنفر یک که هنگامی توانیم می
 .را بنویسید دالیل این.  کنیم شادی هم

 

  در جهان خدمت نتایج

  

در «)  عیسی مسیحدر مورد  خبر خوش( انجیل که خوانیم  می۲۵ :۱۶ در رومیان
ها   امتجمیع به سرمدی خدای فرمودۀ انبیا برحسب کتبوسیلۀ   بهشد و کشف حال
 .»آشکار گردید ایمان اطاعت جهت به

 از انسان. رساند می انجام بهتر به دنیای یک ، امید بشر را به مسیح انجیل
را  خدا قومی. حکمفرما شود و راستی عدالت بود که در انتظار زمانی اولیههای  دوران
 طبق نتوانست او اسرائیل ۀگزیدبر قوم ولی. باشد جهان این ۀکرد تا نمون خلق
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سرشار  دنیایی جدید یعنی عصری در رؤیای رو مردم از این. کند او زندگی معیارهای
 .بودند از صلح

توانید در  آنها را میهای   پیشگویی.کنند می اشاره نوین نظم این ً               انبیا غالبا به
؛ مزمور ۵ـ۲ :۱۱؛ اشعیا ۳ـ۲ :۲؛ اشعیا ۷ :۵۲اشعیا : کنید زیر قرائتهای  بخش
خداوند پر  از معرفت جهان«. ۱۲ :۶۲ و اشعیا ۲۳، ۱۴ـ۱۲ :۶۶؛ اشعیا ۱۴ـ۱۲ :۷۲

  ).۹ :۱۱اشعیا (» پوشاند دریا را می کههایی   آبخواهد بود مثل

 بایست می بود که او کسی. نماید خدا را اعالم ملکوت آمد تا برقراری مسیح
 بشریت ۀهم را برای او رهایی. )۲۱ـ۱۸ :۴لوقا (نو را آغاز کند  نو و عصری نظمی

. خود باز گرداند نخست مقام را به انسان گشود که خود راهی مهیا کرد و با مرگ
برقرار را  و رفاقتی دوستی همان خالق تواند با خدای ، می مسیح مرگ با قبول انسان
را  مسیح خدمت که است افتخار را یافته کلیسا این.  داشت از سقوط پیش  کهکند
کلیسا در  خدمت نتایج. گیرد عهده نمایاند، به می جهان مردم امید را به که کسی یعنی
،  بخش ؟ در این است ما اثر کرده بر دنیای چگونه انجیل مژدۀ ۀ؟ موعظ چیست جهان
 . داشت خواهیم نگاهی ما در جهان خدمت مهم نتایج به

 

  مردم زندگی دگرگونی

 دست به کلیسا دست و مأموریت عیسی مسیح و خداوندی حاکمیت که هنگامی
 ۀموعظ در مقابل از آنجا که. آید وجود می به تغییری ایمان بی دهند، در دنیای هم

جدید در  تولد شاگردان باعث بشارتی وجود دارد، کارهای ً            حتما واکنشی انجیل
 .گردند خدا می ملکوت

 ، زندگی معجزه این چگونه کند و اینکه را تشریح نجات ۀتواند معجز می کسی چه
او  مسیح خوانید که را می مرد کوری  یوحنا، داستان۹ کند؟ در باب می را عوض مردم

 نحوی کردند به می سعی که فریسیان. مرد، از بدو تولد نابینا بود این. ً                را فورا شفا داد
 از وی عیسی به او راجع ۀمرد و عقید آن برند، در مورد شفایدر   بهرا از میدان عیسی
بینا  و االن کور بودم که دانم چیز می ، یک دانم نمی... «: بود او این پاسخ. دکردن سؤال
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 که دانست می ، فقط افتاده  چگونهقاتفا این دانست او نمی). ۲۵ :۹یوحنا (»  ام شده
 ! است  افتادهقاتفا

 شائول اسم به مردی.  بینیم را می دیگری آسای معجزه ، دگرگونی  اعمال۹ در باب
 را در آسمان ای کننده نور خیره ، ناگهان مسیحیان کشتن برای دمشق  بهدر سفر خود
 .شد اولیه مبشر کلیسای ترین ، بزرگ» رسول پولس«او بعدها . افتاد دید و بر زمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . را بخوانید۱۸ـ۱۷ :۵ قرنتیان دوم -  ۷

a(افتد   میقاتفا که چیزی پذیرد، اولین را می نفر مسیح یک که هنگامی)   الف
 ؟ چیست

b(افتد؟ می اتفاقی چه دگرگونی از این  پس 

 

با  در مالقات که وجود دارند از کسانیمقدس  کتاب در زیاد دیگری های نمونه
 که ، مردی)۲۲ـ۱۸ :۴ متی(، چهار ماهیگیر )۹ :۹ متی( متی: شدند ً         فورا عوض مسیح

 . و دیگران) ۱۰ـ۱ :۱۹لوقا ( ؛ زکی)۳۹ـ۲۶ :۸لوقا (شریر بود  ارواح در اسارت

یا مواد  از الکل عیسی مسیح پذیرفتن محض به را بشناسید که کسی شاید شما هم
یا  ها را داشته اسارت این چه شما هم. باشد دیگر آزاد شده های مخدر و یا اسارت

 ای تازه خلقت کردید، دارای را مالقات مسیح که ای لحظه باشید در همان نداشته
 ها، آرزوها و عادات دیدگاه شما را پر کرد، تمام او قلب محبت که هنگامی. شدید

 .شما را تغییر داد
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 را  مسیح که افرادی تغییر زندگی ۀو دربار کرده را انتخاب از چهار انجیل یکی -  ۸
ها را  زندگی ، انجیل« عنوان موجود را تحت های نمونه. کنید کردند، تحقیق مالقات
  .کنید بتث در دفترتان» !کند می دگرگون

 

 بیاورید  را در مورد کسانی خودتان شخصی ۀاز تجرب هایی توانید نمونه آیا می -  ۹
را در دفتر  اند؟ آنها شده شما دگرگون کلیسای شما یا خدمت بشارت از طریق که

 .بنویسید تان یادداشت

  

  تعداد خادمین زیاد شدن

افراد بعدها  همین گردد که می مردم زندگی دگرگونی کلیسا موجب خدمات
 تغییر زندگی نیاز به که خود بر دیگرانی نوبۀ شوند و به می انجیل قدرت ۀزند شاهدان

 .ارندگذ دارند، تأثیر می

 دیگر که  تن۱۰۸با  شاگرد مسیح دوازده. رشد کرد ترتیب همین به اولیه کلیسای
 لقدسا روح انتظار قدرت به پیوستند و در اورشلیم بودند، با هم مسیح از پیروان
شدند  تعمید یافتند، پراکنده القدس در روح از اینکه آنها پس). ۱۵ :۱ اعمال(نشستند 

کلیسا  دیگر به ای عده آمدن آنها نیز باعث را با خود آوردند که جدیدی و شاگردان
کنند،  می کلیسا توبه ، در بطن مسیحی و دیگر خادمین ، مبشرین آینده شبانان. شدند
 .گردند می آماده آینده نسل به خدمت ایگیرند و بر می تعلیم

بماند،  ، امین او سپرده خدا به که بشارتی از مأموریت کلیسا در اطاعت که هنگامی
 وفادار مسیح شاگردان شوند که می ترغیب و زنان مردان خواهد بود که این نتیجه

 .او بیابند در کلیسای مسئول اعضای عنوان بهخود را  باشند و جای
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 ۀوفاداران خدمت دهد که می نشان وجه بهترین زیر به از جمالت دام یکک -  ۱۰
 گردد؟ می تعداد خادمین افزایش کلیسا باعث

a(همین تولید کند، به تواند گوسفند دیگری گوسفند می یک همانطور که  درست  
 همانطور که. تولید نماید مسیح برای ای تواند شاگرد تازه شاگرد می نیز یک ترتیب
آنها نیز  شوند که می ای عده  آمدن کنند، باعث می را موعظه انجیل مسیح بدن اعضای

 .رسانند دنیا می را به انجیل شوند که می  تبدیل مسیح خادمین خود در کلیسا به ۀنوب به

b(تر  روز قوی کند، روز به می رسیدگی جهان نیازهای به اینکه  کلیسا ضمن
دنیا  خود از افراد مهم خدمات تا برای هد یافتخوا نفوذ بیشتری گردد و بنابراین می

 .بگیرد کمک

 

  و فواید اجتماعی اثرات

 را به انجیل خبر خوش رساندن بود و کلیسا مأموریت نیامده جهان به اگر مسیح
 شد که می غیر از این چیزی افتاد؟ در کشور شما چه می اتفاقی ، چه نداشت جهان
  ؟ هست

 خاطر به مردم به و نوشتن خواندن و تعلیم ارسمد تأسیس از مناطق در بسیاری
 ۀوسیل بهها   زباناز بسیاری برای خط اختراع. را بخوانندمقدس  کتاب آنها که بوده این

. شود داده تعلیم مردم بهمقدس  کتاب که بوده  اینخاطر بهو  است شده انجام مبشرین
شود و  ا تیراژ باال تهیهبمقدس  کتاب شد که انجام انگیزه با این چاپ دستگاه اختراع
 ها و قطعات ها، کتاب نقاشی ترین از بزرگ بسیاری. را بخوانند بتوانند آن مردم ۀهم

 .شدند خلق انجیل از پیام با الهام موسیقی

 ، آزادی انجیل ۀمژد). ۱۶ـ۱۴ :۵ متی( هستیم در تاریکی ما نوری فرمود که عیسی
،  و زنان مردان شود که می اعثآورد و ب خود می همراه را به و امید و شادی

کنند،  عمل و صداقت با درستی خود با دیگران باشند، در روابط بهتری های همسایه
. باشند شناس وظیفه خود شهروندانی و در جامعه بوده خود امین کارفرمایان در مقابل
 و درستکاری نیکویی خود بیاموزند که فرزندان ها به خانواده که شده موجب انجیل
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 یک ارزش ۀکنند تواند تعیین می کسی چه. بپرهیزند خود قرار دهند و از بدی ۀ پیشرا
افراد  جسمانی نیازهای همراه را به روحانی یازهاین باشد که دکتر یا پرستار مسیحی

 خود به نمونۀ زندگی ۀوسیل و به خداوند است عاشق که کند؟ یا معلمی می رفع
 مسیحیان ؟ هر بار که چیست و محبت شقع راستین معنی آموزد که می شاگردانش

 .گردد می شرارت بر سر راه مانعی ا در جامعهآنه کنند، پیام می را اعالم انجیل

 ها در جنگل ترسیدند، دهکده می از هم شدت به قبایل که کشور آفریقایی در یک
د، آنها رسی به انجیل پیام بودند، وقتی شده ساخته طور منزوی ها و به و دور از جاده
 ها به دهکده ۀو هم رفت آنها از بین ، وحشت مسیح سوی به مردم این با بازگشت
در . دیگر برسانند قبایل مردم را به انجیل شدند تا بتوانند مژدۀ ها منتقل جاده نزدیکی

 طور کلی آنها به زندگی شد و روش و ساخته تأسیس بزرگی ، کلیساهای مناطق آن
 !تغییر کرد

 

خود اثر  بر اجتماع چگونه انجیل زیر، خبر خوش های ز زمینها در هر یک -  ۱۱
 ؟ است کرده
a(و پرورش  آموزش  

b(هنریهای   فعالیت  

c(زبان    

d(عادات   

e(دیگرهای   روش  
 

 در این دارد که اجتماع نیز برای ، فواید بسیار دیگری انجیل ۀموعظ البته -  ۱۲
در   تأثیرات توانید در مورد این آیا می.  کنیم آنها اشاره به که نیست آن مختصر فرصت 

 یاد آورید؟ را به نکاتی خودتان ۀجامع

 



  درس دهم۲۴۴

  مسیح الوقوع قریب بازگشت

کلیسا  بردن برای مسیح بازگشت زمان در تعیین فعال کلیسا نقشی دانید که آیا می
در  مطلب این به خود راجع در بیانات با او دارد؟ عیسی دائمی و مشارکت آسمان به
خواهد شد تا  موعظه عالم در تمام ملکوت بشارت این و به«: فرماید  می۱۴ :۲۴ متی

 .»انتها خواهد رسید شود آنگاه شهادتیها   امتبر جمیع

 

 . را بخوانید۱۵ـ۹ و ۴ـ۳ :۳ پطرس دوم -  ۱۳

a(شود؟ ذکر می مسیح تأخیر در بازگشت برای دلیلی ، چه آیات  در این 

b( ؟  او چیست ازگشتب ما در شتاباندن مسئولیت)۱۲ـ۱۱ آیات( 

 

 خواهد که او نمی.  مند است عالقه نتایج خدا به که بینیم می وضوح در اینجا به
باشند  داشته فرصتی و کودکی هر مرد، زن خواهد که می بلکه. شود هالک کس هیچ

  : زیر خرسند نیست او از نتایج. بشنوند مسیح ۀدربار تا چیزی

 

 )۱۱ـ۴ :۵لوقا ( نتیجه صید بدون

 )۲۳ـ۱۵ :۱۴لوقا ( مهمان بدون میز شام

 )۹ـ۳ :۱۳ متی(درو  بدون کشت

 )۹ـ۶ :۱۳لوقا ( میوه انجیر بدون درخت

 )۱۴ـ۱۱ :۱۸ متی(نشود  برگردانده گله به که ای گوسفند گمشده

 )۱۰ـ۸ :۱۵لوقا (پیدا نشود  که ای گمشده ۀسک

 )۳۸ـ۳۶ :۹ متی(درو نشود  که حصاد فراوانی

  

 تنها از طریق.  برسانیم جهان تمام را به نجات پیام که را داریم ئولیتمس ما این
وسیلۀ   بهخدا رحمت. گردد باز می جهان به و کاملیت سالمت که است انجیل پیام

نیز  تری عظیم چیزهای داد که قول خودش مسیح ولی است شده داده نشان مسیح



 ۲۴۵نتایج خدمت 

ً                        کلیسا، باید کامال متعهد  داد یعنی او تشکیل که جدیدی ۀجامع. خواهند شد واقع
 .باشد شکوهو با عالی دورانی عصر جدید یعنی دار این طالیه گردد که

 امانت به وی را به پیامی جدید که ۀجامع ، یک از ایمانداران بدنی:  است کلیسا این
خداوند و  عنوان به ، یعنی هست را چنانکه عیسی مسیح که است این اند و آن سپرده
 !کند آید معرفی می زودی به که و پادشاهی جهان ۀدهند نجات

 

 وجود دارد؟ ارتباطی چه مسیح الوقوع قریب کلیسا و بازگشت خدمت بین -  ۱۴

 

 شما این که هستم مطمئن.  رسیم می مسیح کلیسای درس آخرین پایان در اینجا به
دعا . یدکن تر شرکت ، فعاالنه کلیسا است ۀعهد به که در خدمتی اید که را یافته انگیزه
 .شما بسیار مشهود باشد و خدمت در زندگی روح ۀثمر که کنم می

و  را مرور کرده سوم بخشهای  درس ۀ، هم درس این خودآزمایی به از پاسخ پس
 .دهید  را پاسخ۳ شمارۀ میانی آزمون

 قول  را نقل۲۱ـ۲۰ :۲۲یوحنا  ۀاز مکاشف ، آیاتی ختام حسن عنوان به در پایان
 بیا ای.  آمین.  آیم می زودی ، به بلی: گوید می امور شاهد است بر این هاو ک«:  نمایم می

 .» شما باد آمین ۀبا هم عیسی مسیحخداوند ما  فیض.  خداوند عیسی



  درس دهم۲۴۶

 خودآزمایی

 

  ـ غلط صحیح سؤاالت

  .او سنجید خدمت با میزان توان نفر را می یک رشد روحانی  میزان-  ۱

  . است القدس  روحبر کار متکی فعال کلیسای  یک-  ۲

  . نیست آن روحانی کلیسا بیانگر قوت یک ّ          رشد کمی-  ۳

  . با ارزش کاری در انجام کامل رضایت یافتن یعنی کمال  حالت-  ۴

  که دهند و آنانی می آب که کارند، آنانی می که آنانی(حصاد  کارگران  تمامی-  ۵
  .هستند سهیم آن ، در پاداش)کنند می را جمع محصول

  .بود جهان برای خوبی ۀنمون)  اسرائیل بنی(خدا  ۀبرگزید  قوم-  ۶

  .کند تغییر می ، آرام او آرام ً                 شود، معموال زندگی می مسیحی شخصی  وقتی-  ۷

  . است نپذیرفته تأثیری انجیل از پیغام  جهان-  ۸

  . بهتر است دنیایی امید بشر برای ، انجام مسیح  انجیل-  ۹

 . باز نخواهد گشت نشود، مسیح رسانده عالم تمام به انجیل که  تا زمانی-  ۱۰

 

 شده دادههای  پاسخ را از میان صحیح پاسخ بهترین . چند جوابی سؤاالت
 .کنید انتخاب

 او دارد؟............  به بستگی در مسیح شخص وجود یک  تمامیت-  ۱۱

a(های  توانایی  

b(شناسی  خویشتن  

c(زندگی  اهداف  

d(و عبادت  خدمت   



 ۲۴۷نتایج خدمت 

 شد؟ می چه منجر به همیشه انجیل موعظۀ ۀنتیج رسوالن اعمال  در کتاب-  ۱۲

a(مسیحیان  جفای  

b(کلیسا به شان شدن و اضافه از مردم تعدادی آوردن  ایمان 

c(و غریب عجیب  تعلیمیخاطر به مردم و ترس  گیجی . 

d(شنید را می پیغام که هر کس آوردن  ایمان.  
 

 دنیوی تر از دیگر کارهای را راضی شخص یک روحانی خدمات  چرا انجام-  ۱۳
 کند؟ می

a( هست در آن که و وقفی  تسلیمخاطر به . 

b(شود می مردم از جانب احترام  موجب. 

c( دارد که ابدیهای   ارزشخاطر به. 

d(بینند او را می مردم  چون.  
 

 . است چگونه" حصاد قانون "-  ۱۴

a(را درو خواهند کرد آن شادیکارند با  می بذر خوب که  آنانی. 

b(نیستند کافی ۀانداز به  هرگز کارگران. 

c(بذرها رشد نخواهند کرد اعظم  قسمت. 

d(نیست کارد، خود شاهد درو آن بذر را می که ً            معموال کسی . 
 

 ...........، با دیگران مسیح ۀدربار در کلیسا، صحبت خادم یک به شدن  تبدیل-  ۱۵

a(است شده عوض انجیل توسط که است کسی یزندگ طبیعی ۀ نتیج . 

b( اند شده خدا انتخاب توسط که است از مسیحیان خاصی ۀعد مسئولیت.  

c(باشد گذشته شدنش از مسیحی زیادی مدت که است ممکن  تنها زمانی.  



  درس دهم۲۴۸

 ...........خدا ؟ چون است نگرفته هنوز صورت مسیح  چرا بازگشت-  ۱۶

a(ر شودتا دنیا بهت  در انتظار است. 

b(عنوان بهرا  مسیح باشد که را داشته شانس این ای و بچه خواهد هر مرد، زن  می 
  . خود بپذیرند ۀدهند نجات

c(ما را  دهیم نمی او انجام خود را برای ما حداکثر تالش که خواهد هنگامی  می ،
  .کند متعجب



 ۲۴۹نتایج خدمت 

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

  .شد شما داده به نمونه تعدادی درس در این.  خودتان  پاسخ-  ۸
 

۱  - c(دنیا است خود و به خدا، به به ً                 عمال درگیر خدمت .  
 

   خودتان  پاسخ-  ۹
 

  ما به در زندگی مسیح با مرکزیت رشد روحانی: )ها پاسخ از این هریک (-  ۲
 که شویم مند می و عالقه یافته بیشتری ، اطمینان در خدمات پیوندد؛ با شرکت می وقوع

 القدس روح  بیشتر به شود که می موجب ما در خدمت ؛ درگیر شدن مبیشتر کار کنی
  .کند ؛ تعداد افراد نیز رشد می کنیم اطمینان

 

۱۰  - a(تواند  گوسفند می یک همانطور که  درست...  
 

۳  - b(مسیح طرف نفر به یک هدایتوسیله   به  
 

  :از اینها باشد تواند هر یک می شما که  پاسخ-  ۱۱

a(مبشرینوسیلۀ   بهدارسم  تأسیس  

b(است وجود آمده به از انجیل با الهام و موسیقی ، ادبی نقاشی  شاهکارهای . 

c(را  انجیل پیام شد تا بتوان اختراع ، خط جهان های از زبان تعداد زیادی  برای
 .کرد ضبط

d(را تجربه و صداقت ، درستکاری آوردند محبت ایمان مسیح به که  کسانی 
 ، مانع  راستی بر روی ایستادگیوسیلۀ   بههستند و شناس و وظیفه کردند و امین

 .گردند می گناه

e(شدند مردم زندگی تغییر در روش باعث چاپ مانند دستگاه  اختراعاتی.  
 



  درس دهم۲۵۰

 نحو  بهترین به کاری از انجام انسان شود که ظاهر می هنگامی عادی  رضایت-  ۴
 ۀخود اراد ما با خدمت که مطلب نای از دانستن روحانی رضایت حس. خشنود گردد
 زیرا ابدی تر است کامل روحانی رضایت. آید وجود می ، به ایم داده خدا را انجام

  .شود خدا می وارد ملکوت جانی دهد که می نتیجه و هنگامی. باشد می
  

  . خودتان  پاسخ-  ۱۲
 

۵  - a(رساند گناهکار می یک را به انجیل بار پیام اولین برای که  کسی. 

b(کند می هدایت مسیح سوی گناهکار را به که  کسی. 

c(کنند می آید، هر دو نفر شادی می مسیح سوی گناهکار به یک که  هنگامی. 

d(مسیح سوی به فرد دیگری خدمتوسیلۀ   بهبعدها که کسانی را به  ما پیام 
 را از کس نجات پیام را که کسانی ما همچنین.  رسانیم خواهند شد، می هدایت

 با آمدن که رو است از این کنیم می هدایت مسیح سوی بودند، به شنیده یگرید
  . کنیم می شادی ما با هم خدا همۀ ۀخانواد به کسی

 

۱۳  - a(از گناه را بدهد که و شانس فرصت این هر کسی خواهد به  او می 
 .او بپیوندد و به بازگشته

b(مردم همۀ به نجات ۀمژد رساندن ما برای و حداکثر تالش مقدس  زندگی 
  .او زودتر باز گردد شود که می باعث

 

 خود به مسیح سوی نفر را به یک تواند بازگشت از ما نمی یک  زیرا هیچ-  ۶
در  ما فقط. سازد او را میسر می نجات که خدا است تنها رحمت دهد چون نسبت
 کاری و برای کنیم  می خدا با او همکاری سوی اند، به نیافته نجات که افرادی آوردن
  . نماییم می ، شادی است داده خدا انجام که

 

خود را  حداکثر تالش مسیح بزرگ مأموریت انجام  کلیسا باید برای-  ۱۴
  . باز خواهد گشت عیسی که است هنگام بکندزیرا آن

 



 ۲۵۱نتایج خدمت 

۷  - a(ای تازه و زندگی رفته او از بین ۀکهن شود، زندگی می جدیدی  او شخص 
 . است یافته در مسیح

b(تواند  می مسیح رساند که می دیگران را به پیام این تغییر یافته  شخص
 .آنها را تغییر دهد زندگی



 



 

  ها ییخودآزما پاسخ

  

  اول درس

  .آیند دنیا می به در گناه ها انسان ۀهم آنان  گناهخاطر به ـ۱
 

،  ، یاغیگری تغییر، مشکالت: بگذارید عالمت لغات  شما باید در برابر اینـ۲
  . ، ترس ، گناه ، استقالل خودخواهانههای   ارزش، ، نااطاعتی ، بندگی نهاییت
 

   ، شادی ، امنیت  صلحـ۳
 

  .پذیرند را می انجیل ، پیغام محتاج  مردمـ۴
 

. برهاند را داد تا ما را از گناه فرزندش دید یعنی را تدارک گناه  خدا قربانیـ۵
  . شویم آزاد می گناه از بندگی در واقع پذیریم را می قربانی ما این وقتی

 

 .اند یافته نجات را که آنانی  کلیسا را یعنیـ۶

 

  دوم درس

  .بود افتاده در گناه از دستور الهی  نااطاعتیخاطر به انسان )b ـ۱
 

ِ                      حقا از آن او بود ولی که است و بازخرید چیزی در بازگرداندن )a ـ۲  او از دست ً
  .بود شده گرفته

 

  . باشیم داشته خواهد با او مشارکت دارد و می ما را دوست )c ـ۳
 

  او قیام )a ـ۴
 



  کلیسای مسیح۲۵۴

  انسان نفع او به. ( است محبت همان دهد که می خدا را نشان ، ذات رهایی)a ـ۵
 ).دارد ما را دوست چون است شده وارد عمل

b(است اجرا گذاشته مرحله خود را به رهایی ۀ خدا نقش .  

c(این عیسی مسیحفرزند خدا  وسطو ت است ها انسان ۀهم برای  رهایی 
 .ما را بپردازد گناه ۀشد تا جریم انسان او که وجود آمد یعنی به امکان

d(رسید انجام خدا بود به نقشۀ ۀکنند کامل که مسیح قیام توسط  رهایی. 
  

 : ها پاسخ از این  هر یکـ۶

 نسان ااو. بخشیدرا  بزرگ مأموریت اجرای  برای دادن شهادت کلیسا قدرت او به
. بخشد می کنند، تولد تازه می توبه که آنانی کند و به می ملزم گناه به گناهکار را نسبت

تولید  روحانی  ثمرات دهد و در مؤمنین می خدمت خود عطایا را برای کلیسای او به
 .نماید می

 

  سوم درس

  جهان نقاط اعصار و همۀ ۀدر هم ایمانداران از تمامی متشکل جهانی  کلیسایـ۱
و  پرستش برای که است از ایمانداران از گروهی متشکل محلی کلیسای.  است

  .  است جهانی از کلیسای بخشی محلی کلیسای. شوند می جمع دور هم خدمت
 

 ۀاز هم متشکل دید چون گروه یک لوای تحت توان را نمی جهانی  کلیسایـ۲
  . اعصار است ۀدر هم ایمانداران 

 

 و باشیم او می ما قوم.  خدا است به کلیسا متعلق ابراینبن کلیسا است  خدا خالقـ۳
  . او را داریم به دسترسی ، امکان مسیح قربانی از طریق

 

دنیا  به هست را چنانکه ما مسیح.  او هستیم بدن)  ایمانداران( او سر کلیسا و ما ـ۴
 کلیسا  کردن آماده او در حال.  است شده نامیده مسیح»  عروس«کلیسا .  دهیم می نشان
  . خود است بازگشت برای

 



 ۲۵۵ها  پاسخ خودآزمایی

  او آنها را برای. دهد تعمید می مسیح را در بدن ، ایمانداران القدس  روحـ۵
کلیسا  .کند می محافظت بخشد و از آن می کلیسا حیات دهد و به ، تعمید می خدمت
 . است شده نامیده القدس روح هیکل

 

،  ، تقدس خود را با تهذیب اعضای) ۲،  و خدمت خدا را با پرستش) ۱ کلیسا ـ۶
 .کند می ، خدمت بشارتوسیلۀ   بهدنیا را) ۳و  و تربیت تعلیم

  

  .باشید کلیسا فعال خدمت نوع شما در هر سه امیدوارم.  خودتان به  مربوطـ۷
  

خود را  شخصی حاال خدمات تا همین کنم شما را تشویق دهم می  ترجیحـ۸
 .دهید توسعه

 

  چهارم درس

 )حاضر  تا زمان۱۵۱۷(جدید  ۀ در دورکلیسا) a( ۵ ـ۱

b( ۲ (جفا  کلیسا در زمان)میالدی۳۱۳ـ۶۴  ( 

c( ۴ (میانی کلیسا در دوره )میالدی۱۵۱۷ـ۶۰۰  ( 

d( ۴ (میانی کلیسا در دوره )میالدی۱۵۱۷ـ۶۰۰  ( 

e( ۳ (کلیسا بعد از کنستانتین )میالدی۶۰۰ـ۳۱۳  ( 

f( ۱ (اولیه کلیسای )میالدی۶۴ تا سال  (  
 

   آگوستین )c ـ۲
 

  لوتر مارتین )d ـ۳
 

  . داشت میانی ۀتأثیر را در دور بیشترین که الهیدانی )b ـ۴
 

 های قسمت در تمام مسیحیت گسترش و در نتیجه مسیحیان شدن  پراکنده)b ـ۵
  .دنیا 

 

    صحیحـ۶



  کلیسای مسیح۲۵۶

    صحیحـ۷
 

    غلطـ۸
 

    غلطـ۹
 

    صحیحـ۱۰
 

    صحیحـ۱۱
 

   غلطـ۱۲

  

  پنجم درس

  . است ارزش ما در برابر این خدا و پاسخ رزشا تشخیص )b ـ۱
 

  . است خدا ضروری ما به از خدمت بخشی عنوان به پرستش )d ـ۲
 

  خدا شدن قدم پیش )a ـ۳
 

   عیسی فرزندش )c ـ۴
 

  . است و روحانی درونی )c ـ۵
 

  .دارد بستگی خاص و تشریفات رسوم انجام به )a ـ۶
 

  . باشدخدا با روح ما باید در ارتباط روح )c ـ۷
 

 سزاوار که داده انجام کاری و چه او کیست کنند که او آشکار می های نام )a ـ۸
  . است پرستش

 

   قادر با ما است خدای)b ـ۹
 

   دهنده  نجات)d ـ۱۰
 



 ۲۵۷ها  پاسخ خودآزمایی

  با خدا ناگسستنی  مشارکت)d ـ۱۱
 

 ۀهم ، برای با مسیح درونی ارتباط بیرونی تجلی عنوان به عمومی  پرستش)b ـ۱۲
 شرکت و پرستش در عبادت اعضا با هم همانطور که.  است ز اهمیتحائ مسیحیان

 . شوند تر می خداوند نزدیک همدیگر و به کنند، به می

 

  ششم درس

    صحیحـ۱
 

 .)دهند اند تا هر دو کار را انجام شده دعوت بدن اعضای(  غلطـ۲
  

    صحیحـ۳
  

    غلطـ۴
 

    غلطـ۵
 

    صحیحـ۶
 

    صحیحـ۷
 

    غلطـ۸
 

    غلطـ۹
 

    صحیحـ۱۰
 

    صحیحـ۱۱
 

    صحیحـ۱۲
 

    غلطـ۱۳
 



  کلیسای مسیح۲۵۸

    صحیحـ۱۴

   صحیحـ۱۵

 

  هفتم درس

  . دهیم ، آنها را تعمید و تعلیم برسانیم ایمانان بی را به مسیح پیغام )b ـ۱
 

  .دنیا برسانند تمام را به انجیل باید پیغام مسیحیان تمام )b ـ۲
 

  .داد نجات نداشتیم لیاقت که خود در شرایطی فیض خدا ما را توسط )c ـ۳
 

 .کند را آماده ایمانان بی بدهد و قلوب خدمت قدرت ایمانداران تمام به )d ـ۴
  

  شامل که. کند می عمل ایمانان خدا و بی مابین واسطه یک عنوان بهکلیسا  )a ـ۵
  .شناسند را نمی عیسی شود که می شخصی دعا برای

  

   هست آنچه )a ـ۶
 

    صحیحـ۷
 

    غلطـ۸
 

    صحیحـ۹
 

    غلطـ۱۰
 

    صحیحـ۱۱
 

    صحیحـ۱۲
 

    صحیحـ۱۳
 

    غلطـ۱۴
 



 ۲۵۹ها  پاسخ خودآزمایی

   صحیحـ۱۵

 

  هشتم درس

   ایمانداران ۀ همـ۱
 

  . بشنویم مسیح ۀدربار که یافتیم نمی ً                 احتماال ما فرصتـ۲
 

   خاص  دعوتـ۳
 

  . ، محبت برادرانه ، محبت ، صبر، دینداری ، عفت ، علم ، فضیلت  ایمانـ۴
 

  ما تأثیر کمتری شود خدمت می موجب خصوصیات ناز ای هریک  نداشتنـ۵
 .باشد داشته

  

    شاگردسازیـ۶
 

   رشدـ۷
  

    صحیحـ۸
 

    غلطـ۹
 

    غلطـ۱۰
 

    صحیحـ۱۱
 

    غلطـ۱۲
 

    صحیحـ۱۳
 

    صحیحـ۱۴
 

   صحیحـ۱۵

 



  کلیسای مسیح۲۶۰

  نهم درس

  مرتبط ، بلکه نیست اطالعات ً          صرفا دادن انجیل پیغام گذاشتن در میان )b ـ۱
  .شود می را نیز شامل آنان قلب به و وارد شدن مردم ا زندگیب حقایق نمودن

 

یعنی  بشر را مهیا ساخت نیازهای تمامی رفع ، امکان مسیح و مرگ رنج )a ـ۲
   و روحانی ، احساسی جسمی احتیاجات

 

  ، بیان را فرستاده آن که اقتدار کسی به چون است قدرت دارای پیغام )b ـ۳
  . عیسی مسیح شود یعنی می

 

  زندگی ۀ، نمون بدهیم ایمان بی یک به توانیم ما می که پیغامی مؤثرترین )a ـ۴
 .شود می بیان و فداکاری با محبت که وقتی هم آن است خودمان

 

  نیازهای رفع برآید برای از دستش که خدا، هر کاری حقیقی خادم یک )a ـ۵
 .خواهد کرد روحانی و چه جسمانی چه ها انسان

  

 همسایگان احتیاجات شود تا ما متوجه می موجب مسیحی یواقع محبت )a ـ۶
  . خود نیز بشویم 

  

  دهم درس

    صحیحـ۱
 

    صحیحـ۲
 

    غلطـ۳
 

    صحیحـ۴
 

    غلطـ۵
 



 ۲۶۱ها  پاسخ خودآزمایی

    غلطـ۶
 

    غلطـ۷
 

    غلطـ۸
 

    صحیحـ۹
 

    صحیحـ۱۰
 

   و عبادت  خدمت)d ـ۱۱
 

  کلیسا به شان شدن و اضافه از مردم تعدادی آوردن  ایمان)b ـ۱۲
 

  .دارد که ابدیهای   ارزشخاطر به )c ـ۱۳
 

  .را درو خواهند کرد آن کارند با شادی می بذر خوب که  آنانی)a ـ۱۴
 

  . است شده عوض انجیل توسط که است کسی زندگی طبیعی ۀ نتیج)a ـ۱۵
 

را  مسیح باشد که را داشته شانس این ای و بچه خواهد هر مرد، زن  می)b ـ۱۶
  .د بپذیرندخو ۀدهند نجات عنوان به



 



 

 
 
 
 
 
 
 

  کلیسای مسیح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های میانی آزمون
 
 



 

  گرامی دانشجوی
 

 تهیه درسی کتاب این جزئیات بهتر تمامی منظور یادگیری هب میانی یها آزمون
هر   در باالیها درس شمارۀ باشد که می چند درس به مربوط هر آزمون . است شده
 ، آزمون شده مشخص یها درس مطالعۀاز  ً        لطفا پس . است شده مشخص آزمون
 .بگذرانیدبدون مراجعه به کتاب آنها را  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  هید و یکد امتحان رسمی صورت هرا ب درس مایلید این که در صورتی
 با ما تماس امتحان تشریفات و انجام نام ثبت ً               کنید، لطفا جهت کسب دانشگاهی
  .بفرمایید حاصل

 
 



 

 )۳-۱مربوط به دروس  (۱آزمون 

 

   سؤاالت صحیح یا غلط : بخش اول

 و اگر جمله aاگر جمله صحیح است پاسخ .  جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلط
  : کنید را انتخابbغلط است پاسخ 

 

 .، نااطاعتی و بندگی نیز توصیف نمود  یاغیگریعنوان بهشود   گناه را می- ۱

های  کنند، ارزش  وقتی مردم از دهات کوچک به شهرهای بزرگ نقل مکان می- ۲
 .گیرند  آنها تحت تأثیر قرار نمی زندگی

 . بخش خدا فعال است القدس هنوز در پیشبرد طرح رهایی  روح- ۳

 این است که خدا جسم پوشید یعنی ذات او هم الهی و هم ِ             سر تجسم در- ۴
 .انسانی بود

 .» شدگان فراخوانده« کلیسا یعنی - ۵

 .شود ، کلیسای محلی نیز گفته می  به کلیسای نامرئی- ۶

 .کند کلیسا با مسیح طبیعت واقعی آن را آشکار می»  یگانگی« اتحاد یا - ۷

 
 

  سؤاالت چند جوابی : ومدبخش 

 .ال تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد آن را مشخص کنیدبرای هر سؤ

 

 ؟ به چه معنی است) Redemption( کلمه رهایی - ۸
a(چیزی را با دیگری که بهتر است عوض کردن  . 

b(پرداخت قیمتی برای بازخرید چیزی که گمشده بود . 

c(ای علیرغم اینکه شایستگی آن را ندارد  پذیرفتن هدیه. 

d(علیه شما کار بدی انجام داده است بخشیدن کسی که بر  . 

 



 ی مسیح کلیسا۲۶۶

 .نجات دهد.............  خدا اراده نمود که انسان را از طریق - ۹

a(شریعت   

b(کلیسا  

c(مشارکت با او  

d(قربانی فرزندش   
 

  ............بخش خدا زمانی کامل شد که عیسی  عمل رهایی- ۱۰

a(به دنیا آمد . 

b(روی صلیب مرد . 

c(قیام کرد . 

d(به آسمان بازگشت  . 
 

   ............... رهایی ضروری بود، چون- ۱۱

a(این تنها راه برقراری ارتباط مجدد بین انسان و خدا بود . 

b(گناهش تنبیه کندخاطر بهخواست انسان را   خدا می . 

c(انسان اشتیاقی برای شناخت خدا نداشت  . 

d(تر از قدرت خدا بود  قدرت گناه عظیم. 

 

 .اند دنیا آمده به............... ها با  آنجا که آدم و حوا گناه کردند، تمام انسان از - ۱۲

a(امکان گناهکار بودن   

b(آلود  ذاتی گناه 

c(نداشتن شانسی برای شناخت خدا  

d(مشارکت کامل با خدا  
  



 ۲۶۷های میانی  آزمون

  طرز برخورد کلیسا در مورد خدمت در شهرها چه باید باشد؟- ۱۳

a(به شنیدن پیغام انجیل ندارندای  مردم شهرها عالقه . 

b(تر است ها راحت تر صید جان  در شهرهای کوچک . 

c(از آنجا که در شهرهای بزرگ مردم احتیاجات زیادی دارند، نسبت به پیغام   
 .انجیل واکنش نشان خواهند داد

d(در شهرهای بزرگ کلیساهای زیادی وجود دارند . 
  

کنند که حرکت آن به سوی  ا توصیف می از عبارات زیر، جنبشی رکدام یک - ۱۴
 ؟ خدا و به دور از روح حاکم بر عصر حاضر است

a( لحم بیت« جنبش « 

b( کنعان« جنبش « 

c( برج بابل« جنبش « 
 

 .............، خدا  برای رفع مشکل گناه- ۱۵

a(ها پوشاند  روی خود را از همه انسان. 

b(اراده آزاد انسان را از او گرفت  . 

c(این قربانی دادعنوان بهستار یک قربانی بود و فرزند خود را  خوا . 
 

  ......... کلیسای نامرئی اشاره دارد به- ۱۶

a(کلیسایی که مخفی است  . 

b(اعضای بدن مسیح که در قید حیات نیستند . 

c(ها ، در سراسر دوران  همه ایمانداران در تمام نقاط جهان. 

d(قوم برگزیده خدا یعنی یهودیان  . 
  

 .............نامیده شده تا»  عروس مسیح«و »  بدن مسیح« کلیسا - ۱۷

a(اتحادش را با مسیح نشان دهد . 

b(اش را با مسیح نشان دهد  برابری. 

c(کمالش را نشان دهد . 



 ی مسیح کلیسا۲۶۸

d(قدرتش را در جهان نشان دهد . 
  

 ؟ خدمت کنیم............  یک عنوان به مسیح به ما آموخت تا دیگران را - ۱۸
a(شخص مهم   

b(خادم   

c(فرمانروا  

d(عمله   
  

 از جمالت زیر در ارتباط با اهمیت خدمات کلیسایی بهترین جمله کدام یک - ۱۹
 ؟ است
a(ترین است  خدمت کلیسا به دنیا مهم . 

b(خدمت کلیسا به خود در درجه دوم اهمیت قرار دارد                                                ّ. 

c(خدمت کلیسا به خدا دارای کمترین اهمیت است  . 

d(تمام خدمات مهم و ضروری هستند . 

 

 )۷ -۴مربوط به دروس  (۲آزمون 

 

  سؤاالت صحیح یا غلط:  بخش اول

 و اگر جمله aاگر جمله صحیح است پاسخ .  جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلط
  : را انتخاب کنیدbغلط است پاسخ 

 

ر ایمان بر  تعلیم کلیسای تحت کنترل امپراطوری روم این بود که نجات تنها د- ۱
 . مسیح متکی است

مقدس در دسترس همه ایمانداران برای مطالعه و  ، کتاب  در سراسر تاریخ- ۲
 .  است قرائت بوده

 . اسامی خدا گویای شخصیت او هستند- ۳



 ۲۶۹های میانی  آزمون

 . تر از آن چیزی است که هست دهد، مهم  آنچه که کلیسا انجام می- ۴

  ارد که شخصیت او شبیه بهفهمیم که یک شخص ثمره روح را د  ما از آنجا می- ۵
 . مسیح است

 .مقدس باشد  برای اینکه پیغام ما مؤثر باشد، باید متمرکز بر مسیح و کتاب- ۶

 .، توسعه و ترقی رهبری کلیسا بود  هدف از مأموریت بزرگ- ۷

 

  سؤاالت چند جوابی : ومدبخش 

 .برای هر سؤال تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد آن را مشخص کنید

 

، اتحاد،   یک شکل ساده عبادت : کدام دوره از تاریخ کلیسا ما شاهد در- ۸
 ؟ کنندگان زیاد هستیم ، محبت و توبه مشارکت نزدیک

a( بعد از میالد۶۴ کلیسای اولیه در اورشلیم ـ  

b( بعد از میالد۶۰۰ کلیسای رسمیت یافته ـ  

c( بعد از میالد۱۵۰۰ کلیسای دوره میانه ـ  
 

 مردان سنن کلیسای رومی را زیر پا گذاشت و به سوی پیغام  از اینکدام یک - ۹
 .ساده نجات از طریق ایمان در مسیح روی آورد

a(توماس آکوئیناس   

b(هادسن تیلور  

c(مارتین لوتر  

d(کنستانتین   
 

بخش کلیسا به جهان را تضعیف   از رویدادهای زیر خدمت رهاییکدام یک - ۱۰
 نمود؟

a(جفای ایمانداران   

b( ها تأسیس صومعه 

c(اصالحات   



 ی مسیح کلیسا۲۷۰

d(های سیاسی  کنترل کلیسا توسط قدرت  
 

 ؟  باالترین امتیازی که کلیسا بر روی زمین و در آسمان دارد، چیست- ۱۱
a(پرستش خدا  

b(مشارکت با دیگر ایمانداران   

c(مطالعه کالم خدا  

d(آلوده شدن با دنیا  
  

..........  نمود، نیاز او به داشتن ترین نیاز انسان که خدا آن را فراهم  مهم- ۱۲
 .باشد می

a(موفقیت در زندگی   

b(خانواده و دوستان   

c(شناسی خوب  یک خویشتن  

d(یک مشارکت ناگسستنی با خدا  
  

  .............. پرستش یعنی- ۱۳

a(فدا نمودن چیزی که ارزش فراوانی دارد . 

b(دعا کردن و  اندن پیروی از شکل خاصی از یک جلسه که شامل سرود خو ،
 .شود موعظه می

c( آنچه که هست و آنچه که انجام داده استخاطر به تمجید و ستایش خدا  . 
  

 ...........  تهذیب در کلیسا یعنی- ۱۴

a(ۀ روحانی تولید ثمر  

b(ۀ تعلیموسیل ه بنای بدن مسیح ب  

c(فرستادن مبشرین به جهان   

  



 ۲۷۱های میانی  آزمون

 ..........قدس یک ایماندار بایدال  برای داشتن ثمره و عطایای روح- ۱۵

a(گیرد به هر شخص  القدس است که تصمیم می  کاری نکند، چرا که این روح
 . چیزی را ببخشد چه

b(القدس اجازه دهد تا زندگی او را تحت کنترل خود داشته باشد  به روح. 

c(منتظر بماند تا به اندازه کافی آموزش ببیند . 

d( یافته است به همه بگوید که آنها را . 
  

طور شایسته اعضای خود و دنیا را خدمت کند،   اگر قرار است که کلیسا به- ۱۶
 .داشته باشد.......... باید 

a(یکنواختی   

b(عطای نبوت   

c(اتحاد  

d(رهبری قوی   
 

 ؟  از چهار دستور زیر استکدام یک مأموریت بزرگ شامل - ۱۷
a(ادن، دریافت کردن و توسعه د ، بخشیدن  رفتن . 

b(تشویق کردن و درو کردن ، فرستادن  دعا کردن ، . 

c(تعمید و تعلیم ، شاگردسازی  رفتن ، . 

d(آموختن ، گرفتن ، استراحت کردن  آمدن ، . 
  

  ............ مأموریت بزرگ زمانی به کمال خواهد رسید که- ۱۸

a(همه مردم در همه جا نجات بیابند . 

b(دم رسیده باشد پیغام انجیل به گوش همه مر. 

c(کنندگان بشوند  تمام کلیساها پر از عبادت. 

d(گناه از دنیا برداشته شود . 

  



 ی مسیح کلیسا۲۷۲

منظور بنای کلیسا چه نامیده  بخش خدا به  تعلیم خبر خوش اعمال رهایی- ۱۹
 شود؟ می

a(بشارت   

b(تهذیب   

c(نجات    

d(درو  

 
 

 )۱۰ -۸مربوط به دروس  (۳آزمون 

 

   یا غلط سؤاالت صحیح : بخش اول

 و اگر جمله aاگر جمله صحیح است پاسخ .  جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلط
  : را انتخاب کنیدbغلط است پاسخ 

 

 .توانیم بگوییم که همه مسیحیان دعوت خاص جهت خدمت دارند  می- ۱

 غیرممکن است که یک شاگرد واقعی مسیح به دعوت آقایش پاسخ منفی - ۲
 .بدهد

، فکر و روح مهم بود و او به  یت وجود انسان یعنی جسم برای عیسی تمام- ۳
 .کرد  آنها توجه می تمامیت

 .مقدسی رساندن پیغام انجیل هستند های کتاب  موعظه و تعلیم تنها راه- ۴

ایم مگر اینکه  میان گذاشته طور کامل با کسی در توانیم بگوییم پیغام را به  نمی- ۵
 . ً                          او پیام ما را قلبا بپذیرد

 .بخشد ، حس رضایتی است که به ما می ۀ خدمتترین نتیج م مه- ۶

 .های او دارد  تمامیت وجود یک شخص در مسیح بستگی به توانایی- ۷

 



 ۲۷۳های میانی  آزمون

   سؤاالت چند جوابی : ومدقسمت 

 .برای هر سؤال تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد آن را مشخص کنید

 

داشته ........... اید  برای اینکه در خدمت به خدا مفید باشیم یک ایماندار ب- ۸
 .باشد

a(دعوت خاص   

b(تحصیالت خوب   

c(شخصیت قوی   

d(گونه  سیرت مسیح  
 

 ؟ ترین عنصر سیرت مسیحی چیست  بزرگ- ۹
a(محبت   

b(پایداری   

c(پرهیزگاری   

d(ایمان   
 

 ؟  از توضیحات زیر در ارتباط با یک شاگرد مسیح صحیح نیستکدام یک - ۱۰
a( پذیرد  معلم خود میعنوان به او مسیح را. 

b(او حاضر است تا خود را انکار کند و مسیح را پیروی نماید . 

c(های خود باشد تا مسیح دهد به دنبال راه  او ترجیح می . 

d(کند آلود دوری می های گناه ها و خواهش  او از لذت. 
 

 ؟ترین اهمیت را برای یک خدمت مؤثر دارد  از موارد زیر بزرگکدام یک - ۱۱
a(میل به انجام هر کاری   

b(یک زندگی توأم با دعای مداوم   

c(توانایی حرف زدن   

d(های آموزش  سال  

 



 ی مسیح کلیسا۲۷۴

 .کرد می........ ، او اشاره به   وقتی عیسی گفت که ما باید کامل باشیم- ۱۲

a(یک زندگی بدون گناه   

b(کمال یا رشد و بلوغ مسیحی   

c(زندگی در آسمان   

d(تباه نشدن هرگز دچار اش  
  

 وسیله هتوانیم مردم را تحت تأثیر مسیح قرار دهیم ب  مؤثرترین راهی که ما می- ۱۳
 .باشد می.............  

a(نمونه بودن خودمان   

b(اند ۀ افراد بزرگی است که مسیحی شده گفتن به آنها دربار 

c(بردن آنها به کلیسا  

d(ست نشان دادن به آنها که چقدر گناه آنها زشت ا  
  

 ................باید ترین باشد، می خواهد بزرگ  عیسی تعلیم داد که اگر کسی می- ۱۴

a(تمام عطایای روح را داشته باشد . 

b(فرمانروایی بر دیگران را اعمال کند                                    ِ. 

c(وقت زیادی را در آماده نمودن خود صرف کند . 

d(خادم همه باشد . 
  

 ؟ ن انسان انتخاب کرده است خدا چه روشی را برای به توبه آورد- ۱۵
a(عالمات و معجزات   

b(شفاها  

c(موعظه و تعلیم   

d(موسیقی   
  



 ۲۷۵های میانی  آزمون

 کند؟ القدس چه نقشی در آوردن شخص به سوی مسیح ایفا می  روح- ۱۶

a(کند تا به او قدرت شهادت دادن بدهد  او در ایماندار کاری می. 

b(کشد ایمان را به سوی خدا می  او بی. 

c(ه آنگونه که در  او فعاالنa و b توضیح داده شد هم در ایماندار و هم در 
 .کند  کار می ایمان بی

 

 . است.............  بهترین راه برای یاد گرفتن چگونگی خدمت - ۱۷

a(دعا کردن   

b(مطالعه کردن   

c(تمرین نمودن   

d(مشاهده دیگران در خدمت   
  

مان  ۀ خدمتتوانیم در نتیج دهد که می  کلیسای اعمال رسوالن نشان می- ۱۸
 را داشته باشیم .......... انتظار 

a( رشد  

b(جدایی   

c(وسوسه   

d( سازماندهی  
  

  ................کارد، کسی است که  شخصی که بذر را می- ۱۹

a(رساند ایمان می  برای اولین بار پیغام انجیل را به یک بی. 

b(محصول را درو خواهد کرد . 

c(کند دهند دعا می ی که شهادت می برای آنان. 

d(کند  پیغام نجات را دریافت می. 

  
 
 


