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 مقدمه
 

 ای برخوردار است. جایگاه شما در پادشاهی خداوند از اهمیت ویژه

خواهد از شما در خداوند میخواهد کارهای خوبی را از طریق شما انجام دهد. او می

راستای ایمان آوردن بسیاری از مردم به مسیح بهره جوید. او میخواهد تا رسالتی که به شما 

ش دهید. خدا میتواند از طریق شما کلیساهای جدیدی ایجاد کند. او داده است را گستر

میتواند شما را توانمند سازد تا در راستای اهداف او بر دیگران تاثیر گذار باشید. او میتواند 

از طریق شما محبت اش را به خیلی ها گسترش دهد. خداوند برنامه های عالیِ برای شما 

 دارد! 

 کتاب حیاتاز جانب شماست. شما باید متعهد به رشد باشید.  این امر نیازمند تعهدی

ای طراحی شده است تا شما را در سیر شخصی تان با مسیح و به عنوان مبلغ انجیل بگونه

کمک کند. کتاب حیات شامل پنجاه و دو درس میشود که هدایات یکساله را برای رشد 

انی تهیه شده است که شمارا دوست شخصی و رسالتی در بر دارد. این منبع از جانب مسیحی

دارند و به شما باور دارند. این دروس به تبیین هشت بخش در زندگی و رسالت دینی 

 میپردازد. 

 پیام ما  •

 خصوصیات و ندای ما •

 دیدگاه خدایی •

 رسالتی از جانب روح •

 صمیمیت با خدا •

 ایجاد کلیساهای مناسب •

 ها و استراتیژی هامهارت •
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 ندانهمنوعی از زندگی رسالت •

تیم گلوبل ادونس به کشور های مختلفی برای توانمند ساختن رهبران سر میزنند. درین 

برنامه ها خدمتگزاران راستین مسیح در جهان را مالقات میکنیم؛ مردمانی مانند شما. هدف 

ای در دست رهبران خدائی ایجاد کنیم. ما دعا ما این است تا یک دیدگاهی در قلب و وسیله

خوانند و کتاب حیات بینش، الهام و انگیزه را برای تمام آنهاییکه این کتاب را می میکنیم که

 حقایق آنرا اعمال میکنند ایجاد کند. 

 اینک چند پیشنهادی برای استفادة بهینه از این کتاب ارائه میشود:     

همچنانکه این کتاب را میخوانید دعا کنید. از روح مقدس بخواهید که حقیقت را  •

 شما نمایان کند و شمارا کمک کند تا آن چیزیکه فرا میگیرید را درعمل پیاده کنید.به 

کتاب حیات را یکجا با یک کتاب مقدس مطالعه کنید. باوجودیکه یک تعدادی از  •

آیه های کتاب مقدس ذکر شده است، ولی در بسیاری از مثالها فقط آدرس عبارت داده شده 

ن عبارات را در کتاب مقدس تان جستجو کنید، کالم خدا است. این به شما کمک میکند تا آ

را میتوان از طریق کتابی در دست تان و یا کتاب الکترونیکیِ قابل حصول است. با جستجوی 

شخصیِ این آیات، قادر به تعامل با کالم خدا به گونة خصوصی تری خواهید بود و با این 

 حقایق کلیدی بیشتر آشنا خواهید شد. 

ک موضوع را مطالعه کنید. مطالعه کردن روزانة همان درس در طول هفته، هر هفته ی •

 شمارا کمک خواهد کرد تا حقایق کلیدی و نکات مهم را در ذهن و قلب تان بگنجانید.

عبارات کتاب مقدس را در اخیر هر درس بخاطر بسپارید. به عنوان مبلغ دین، دانش  •

، کالم پنهان خدا در قلب تانرا اظهار خواهد ست. روح مقدستان از آیات، یکی از الزمه ها

 کرد. 
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بر حقایق کلیدی هر درس تأمل کنید. این حقایق میتوانند زندگی تانرا تغییر دهند!  •

بخش را در اعماق روح تان به روح مقدس اجازه دهید کمک تان کند تا این مفاهیم زندگی

 کار کذارد.

در « پاسخ شما»عمل پیاده کنید. بخش  آموزید را درای بریزید تا هرآنچه میبرنامه •

بخش را به اقدامات متحول کنندة ست برای شما تا حقایق زندگیپایان هر درس، فرصتی

 آموزید را مشخص کنید. زندگی تبدیل کنید! اقدام تان از مواردی که می

درس هفتة اول شاید در راستای شریک ساختن انجیل با دیگران باشد. کتاب حیات  •

« خبر خوشی که ما وعظ میکنیم»ود داشته باشید. شما میتوانید از درس هفتة نخست: را با خ

به حیث یک نقطة شروع برای تبلیغ مسیحیت استفاده کنید. شما میتوانید به مسیح شهادت 

دهید و مردم را به ایمان آوردن به او، با خواندن این دروس با ایشان و فرصت دادن اینکه 

 ه کنند را به ایشان بدهید. ایمان بیاورند و توب

اش باشد تا زندگیِ تان برای جالل بخشیدن خدا، تعالی پسرش و خدمت به خلق، به اوج

 برسد.

   

 دل اورست -

 یبلیش دیوید -

که  مسیحی است-های جدید معاشرتیایجادگر سروده–پیشوای روحانیِ  دل اورست

)ایاالت متحدة امریکا( زیر نظر او  ناش ولی و تینیسیدر سراسر مناطق  اجتماعات کلیساها

 میباشد.

تاسیس کرد و به عنوان نخستین رئیس  ۱۹۹۰سازمان گلوبل ادونس را در  یبلیش دیوید

این نهاد بود. او به خدمت اش به مسیح از طریق این سازمان به حیث نمایندة جهانی ادامه 

 میدهد.
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 کتاب حیات

 خبر خوشی که 

 ما وعظ میکنیم

 

مهم و شگفت انگیز در زندگی، همانا یافتن راه خدا است. نشانه های وجود کشف بسیار 

 دارد که مارا بسوی او هدایت میکند. 

 

 خدا بسوی شما قلب–محبت 

ش شمارا در آکنده از عشق کامل و مقدس است. قلببه عنوان خالق همه چیز، خداوند 

ی برای آرامشاو میخواهد تا ن پاک کند. آغوش میگیرد. او میخواهد که شمارا از گناهان تا

درکنار خودش را به  ،در بهشت ةواطمینانی از خان تان ، هدفی برای زندگیتان قلب و ذهن

  شما دهد. 

 کتاب مقدس میگوید...

 تابه آن اهدا کرد، چون خداوند جهان را دوست داشت، یگانه فرزند تولد شده اش را   

 یوحنا )ای خواهد داشت و زندگی جاودانه هرکسی که به او ایمان آورد، هالک نخواهد شد

3:16). 

آید مگر به قصد سرقت، کشتن و ویرانی. من آمده ام تا آنها سارق )شخص بد( نمی     

 . (10:10 یوحنا )صاحب زندگی و فراوانی شوند 

او مارا دوست داشته است و نه اینکه ما خدارا دوست داشته ایم، بلکه  ،درین عشق     

 . (4:10 یوحنا  ۱)گناهان ما باشد  ةفرستاد تا کفارش را فرزند
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  ضرورت تان به خدا–بخشش و مباشرت 

خشیده شوند و با او رابطه خدا ب ةاین است که بوسیل ضرورت مبرم مردم در هر جای

آگاهانه جستجوی یک دیوانه به دنبال لذت و ثروت معموال یک جستجوی ناخود .ایجاد کنند

 طغیانت. باوجودیکه ما خلق شده بودیم تا از حضور اش لذت ببریم، به دنبال خداوند اس

 ةانسانها در مقابل فرمانروایی خداوند این مشارکت را با او از بین برده است. این طغیان ریش

های فردی کوشش ةهمه گناهان است و منجر به همه بدبختی ها در در جهان شده است. هم

 ه اثبات شده است. مان در جهت رسیدن به خدا نابسند

 کتاب مقدس میگوید...      

و  به راهی رفته است؛ انی به بیراهه رفته ایم؛ هریکی از ماما مانند گوسفند ةهم     

انصافی بی . ولی(53:6 اشعیا )او انداخته است  انصافی های مانرا بردوشبی ةند همخداو

وی او را از تو برگردانده است، و تورا از خدای تو جدا کرده است؛ و گناهان تو ر های تو،

از جالل خداوند قاصر شده  . و چون همه گناه کرده اند،(59:2 اشعیا )شنود صدای تورا نمی

 .(3:23 رومیان )اند 

  

یگانه فرزند  چون خداوند جهان را دوست داشت،

تولد شده اش را به آن اهدا کرد، تا هرکسی که به او 

ای ایمان آورد، هالک نخواهد شد و زندگی جاودانه

 (.3:16 خواهد داشت )یوحنا
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خداوند زندگیِ جاودانه در عیسی مسیح است پدر  ةقیمت گناهان مرگ است، ولی تحف

  (6:23 )رومیان مان است 

 

 

 خدا برای شما شرط–عیسی مسیح 

پسر ابدی خداوند، یک زندگیِ خدا در جسم انسان است. به حیث  همانا عیسی مسیح

است که خداوند برای جبران تمام گناهان  کامل و بدون گناهی را سپری کرد. مرگ او قربانیِ

بطور فزیکی در حالی از  از اینکه باالی صلیب جان داد، شما قبول کرده است. سه روز بعد

خداوند برای افته بود. به عنوان یگانه شرط که بر گناهان، مرگ و جهنم غلبه ی رخواستقبر ب

و زندگی جدیدی را به شما اعطا میکند. شما میتوانید راه منتهی به خدا  گناهان، او حاال هدیه

 وی از فامیل او شوید. را تجربه کنید. شما حاال میتوانید عض

 کتاب مقدس میگوید... 

رسد بغیر از کس به پدر نمیام. هیچ-گفت، زندگی، حقیقت و مقصد منمسیح به او  

چون یک خدای وجود دارد و یک میانجیگر بین خدا و مردم،  (.John 14:6)طریق من 

چون یک خدای وجود دارد و یک میانجیگر بین 

 (2:5 تیموتاوس  1)خدا و مردم، آنهم عیسی مسیح 
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های جدید و تجدید او مارا با شستشوی پیدایش نسل (.2:5 تیموتاوس  ۱)آنهم عیسی مسیح 

یم، بلکه بخاطر مرحمت اش. ه اما انجام داد روح مقدس نجات داد، نه بخاطر اعمال نیکی که

  (.3:5 تیموتاوس )

تا اینکه –سیح نیز باری برای گناهان درد کشید، عدالتی بود برای بی عدالتی ن مچو     

  (.3:18 پطرس   ۱)مارا به خدا وصل کند، جسم پوشید تا بمیرد ولی توسط روح زنده شد 

 

   مسیح تعهد شما به –توبه و ایمان 

این به چه معناست که در مقابل مسیح متعهد باشید؟ اول به این معناست که توبه      

زندگی کردن قبلی تان دور شوید. برای گرائیدن به مسیح، باید از تمام گناهان  ةکنید و از نحو

باور دوری گزینید. این تعهد بدین معناست که  های انسانی برای نجاتاز همه کوشش تان و

هان تان پرداخت شده است. از یگانه قیمتی بوده است که برای گنامرگ مسیح د داشته باشی

یکه او شمارا به خون خود خریده است، این نیز بدین معناست که مالکیت زندگی آنجای

  زمان ایجاد این تعهدات، همین اکنون است. خویش را به عیسی مسیح محول کنید. 

 

 کتاب مقدس میگوید...       

او را قبول کردند، به ایشان این حق را داده است که پسران خدا  یکههاید خیلیمانن     

  (1:12)یوحنا باشند، و حتی برای کسانیکه به نام او باور داردند 

به زبان تان گواهی دهید و در قلب تان باور داشته باشید به صاحب مان مسیح،  اگر     

با برای رستگاری، شما نجات خواهید یافت. که خداوند او را بعداز مرگ زنده کرده است، 

تصدیق کرد و با زبان اقرار. و هرکسیکه نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت  قلب میتوان

 (.13 ,10 ,10:9 رومیان )
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 بیاد داشته باشید:

یکه او را قبول کردند، به ایشان این حق را داده است که پسران خدا باشند، هایمانند خیلی

   (1:12 )یوحنا رای کسانیکه به نام او باور داردند و حتی ب

 

 حقایق کلیدی: 

از مرگ عیسی مسیح بر صلیب، راه را برای نجات و زندگانی جاودانی برای هرکسی که 

 گناهان توبه کند و او را به حیث ناجی و صاحب اش قبول کند، باز کرده است. 

 

 پاسخ شما:

 سیح داده اید؟آیا تعهد شخصیِ از زندگی تانرا به م •

 این هفته چه کاری در راستای شریک ساختن انجیل با دیگران انجام میدهید؟  •

 ةخداوند چگونه از زندگی تان در راستای شریک ساختن این خبر خوش به عد •

 کثیری از مردم کار گرفته میتواند؟
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 کتاب حیات

 چگونه بفهمیم که طفل خدا ایم

 

 وانیدرا بخ ۱۰:۹،۱۰و رومیان  ۱:۱۲یوحنا 

 

 ،رستگاری توسط پسرش عیسی مسیح ةدریافت تحفما با توبه کردن از گناهان خویش و 

 ة، مستحق کفاربر روی صلیب ششدن یقربان او میشویم. با ایمان آوردن به وارد یک رابطه با

 قرنتیان  2). کتاب مقدس به این حالت جدید، بودن در مسیح مینامد گناهان مان میشویم

 . (رابخوانید5:17

سختی که خداوند، خداناباوران را بخاطر گناهان  زحاال، با ایمان به مسیح، ما از رو     

،  ۵:۹تسالونیان ۲  ۱۰:۹،۱۰در امان خواهیم ماند. )رومیان  و ناباوری شان قضاوت میکند

ایم از  باز خریده شده–توسط خون مسیح بازخریده شده ایم   را بخوانید(  ۱:۸،۹تسالونیان ۲

 ول شیطان و گناهان.کنتر

   .(19 ,1:18پطرس 1)حاال مربوط به عیسی میشویم. او قیمت ما را پرداخته است ما 

ن ناجی و صاحب خود قبول کنیم، در حقیقت ایماندا وقتی ما عیسی مسیح را به عنوا

 (را بخوانید18:3 متی )ش متحول شده ایم توسط زندگی و قدرتشده ایم. بدین معناست که 

میتوانید در یک اطمینان کاملی بسر برید که بخشیده شده اید و یک عضو فامیل  حاال شما

خدا استید.   برای اجتماعات کلیسای تان نیز مهم است که درین اطمینان زندگی کنند. بسیاری 

عده از کسانیکه شما از مردم از رستگار شدن شان در شک اند. اینک راه حل های برای آن

 دارد تا اطمینان یابند که آنها مربوط به خداند اند.  واعظ شان استید وجود
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تان توبه کرده باشید و عیسی مسیح را به عنوان بطور کامل از گناهان  که نیا از .１

. به عبارت دیگر، مطمئن شوید صاحب زندگی و ناجی تان قبول کرده باشید مطمئن شوید

و باید از گناهان خود برگردد. که شخص خالصانه ایماندار شده است. این بدین معناست که ا

بلکه کامال متکی به  ،آنها نیز باید انکار کنند از اینکه با کارهای نیک شان میتوانند نجات یابند

پذیرفته شدن گناهان توسط برای  عنوان قیمتی عیسی مسیح بر روی صلیب به شدن قربانی

 خدا باشند. 

ی مسیح در شما زندگی اطمینان از رستگاری در حقیقت بدین معناست که عیس .２

مسیح وعده داده است که در زندگیِ هرآن کسیکه به او ایمان آورد وجود داشته باشد کند. 

  را بخوانید(  ۵:۱۱،۱۲ویوحنا ۱  ۶:۳۷یوحنا   ۳:۲۰)اظهارات 

این این را بدانید که رستگاری دستاورد شما نه بلکه دستاورد خداوند است.  .３

گاری چیزی نیست که شما انجامش دهید، بلکه چیزی خداوند است که نجات میدهد. رست

مسیح است که خداوند برای شما انجام داده است! مطابق به یک سرود قدیمی که میگوید: 

 همه را پرداخت/تنها اوست که بر من طلب دارد. 

بخاطر ایمان تان در مسیح، خدا نسبت به خودتان اعتماد داشته باشید.  ةبه وعد .４

گوید و پیش از بوجودآمدن چیزی در دنیا ی که دروغ نمییخدا ةوعد شما حاال مطابق به

  (.1:2 تیموتاوس )دارید  ةوعده داده است، زندگیِ جاودان

  

روغ امید زندگانی ابدی از جانب خدایی که د

گوید پیش از بوجودآمدن چیزی در دنیا نمی

 وعده داده است.

 1:2 تیموتاوس 
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، ۱۰:۹، ۵:۲۴)وعده های شگفت انگیز رستگاریِ که مسیح داده است را در یوحنا 

 ی است باور کنید. و کالمش ابد تواند دروغ بگویدبخوانید(. به خدای تان که نمی ۱۰:۲۸،۲۹

 

اتی متکی به لحظامیدواری تان به رستگاری نمیتواند بر احساسات تان تکیه نیکنید.  .５

باشد که شما چگونه احساسی دارید. بلکه امید به زندگیِ ابدی تان، باید گره خورده با یک 

 واقعیت تاریخی بنام عیسی مسیح باشد، پسر خدا، کسی برای شما جان داد و دوباره زنده

شد! به عنوان یک موجود جدید در مسیح، شما اقرار گونه یک شخص جدیدی شدید. کناهان 

را  2:13کلوسیان )تان بخشیده شده است و در روز قیامت علیه شما اعائه نخواهد شد 

ساکن شده است. شما . شما روزانه در حال تغییر اید، چون روح مقدس در شما (بخوانید

 رید. مانند مسیح دا یحاال طبیعت

 . (را بخوانید ۳:۲۲رومیان )

در مسیح هم زندگانیِ جاودانه و هم زندگانیِ فراوانی دارید. زندگیِ جاودانه  شما    

بدین معناست که شما با خدا در بهشت برای همیشه زندگی خواهید کرد. ولی برای داشتن 

داشته باشید. خدای زندگیِ جاودانه این نیز مهم است که در درون خود نیز زندگیِ خداگونه 

جهانیان روی شما حساب کرده است و او به محبت و تحول اش در شما تا زمانی ادامه 

 را بخوانید(  ۱:۶ه آنچه از طریق شما میخواهد برسد. )فلیپیان خواهد داد که ب
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 بیاد داشته باشید:

لی از بنابراین، اگر کسی در مسیح زندگی میکند، یک موجود جدیدی است؛ موارد قب   

 را بخوانید(  ۵:۱۷قرنتیان ۲ت. )چیز تجدید شده اس بین رفته است؛ اینک همه

 

 حقایق کلیدی:

به کار نهائی عیسی مسیح برای مان بر صلیب باور داشته و  کنیماز گناهان مان توبه  قتیو

 آمد میگوید. بخشد و مارا به حیث اعضای فامیل اش خوشمی باشیم، خداوند گناهان مارا

 مشخصا نو به دنیا آمده ایم!ما از نو ساخته شده ایم؛  اینک

 

 پاسخ شما:

 آیا شما اطمینان شخصیِ رستگاری را دارید؟ •

 تان استوار است؟ یی امید رستگاربر چه مبنای •

 تا این حقایق را با دیگران شریک سازید.  ای را دایر کردهجلسه •
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 کتاب حیات

 های اولیهگام

 

 را بخوانید ۵:۱۴،۱۵قالطیان دوم آیه های 

 

زند، در واقع او را دعوت مینویسد، زمانیکه مسیح کسی را صدا می اوفردیتریچ بون     

نبی گفته است، من یکجا با مسیح مصلوب شده ام؛ ازین  پاولمیکند که بیاید و جان سپارد. 

دگیِ به بعد این من نیستم که زندگی میکنم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند؛ و زن

ست، کسی که مرا دوست داشته دگیِ توأم با ایمان به پسر خداکه اینک من در جسم دارم، زن

 . (2:20 قالطیان )است و جانش را برایم داده است 

دیسیپلین پیروی عیسی مسیح در تمام وجوه زندگی است. –جوهر مسیحیت این      

رند که هر ایماندار باید گامهای مشخصی وجود دادرین ماجرای پیروی از عیسی مسیح، 

 بردارد. 

 

تصامیم عمده در زندگی تقریبا  در محضر عام ایمان تان به مسیح را بیان کنید. .１

کسی را برای پیروی از او فرا  ،اکثر اوقات در حضور همه اعالم میشود. هرگاهیکه مسیح

ح، شما به دنیا عیسی مسیخواند، او را در محضر عام فرا میخواند. با اظهار طبعیت تان از می

اعالم میدارید که شرمی ندارید از اینکه او را به حیث صاحب زندگی تان تصدیق کنید. این 

رومیان   ۱۰:۳۲)متی  .تر کنیداعتراف در محضر عام به شما کمک میکند تا تعهد تانرا مستحکم

 را بخوانید(  ۱۰:۹،۱۰
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راه های اعالم عمومی تان یکی از  تعمید پیروی کنید.از مسیح آب با  در تعمید .２

روش زندگی قبلی دست کشیده اید  این کار تان اظهار میدارید که از شما باتان است.  ةعقید

 ةاست برای ابراز عقید عالیِ یفرصت یِ جدیدی در مسیح کرده اید. تعمید تانو آغاز به زندگ

 را بخوانید( ۶:۴)رومیان تان به عیسی مسیح با دوستان و اقارب تان 

روح مقدس آن آرامش ح مقدس بخواهید که شمارا کنترول و لبریز کند. از رو .３

آنرا داده بود. به عنوان مسیحیان، روح مقدس  ةاست که عیسی مسیح به پیروانش وعد ةدهند

که خداوند را خوشنود  میدهد، افکار و سخنانی را توانایی انجام کارها–در ما زندگی میکند 

 . .(را بخوانید 5:18افسیان )نائی های روح در دسترس شماست ها، تحایف و توامیکند. میوه

ما میتوانیم با قدرت روح خدا، یک زندگیِ مقدسی  گردان شوید.از هر گناهی روی .４

، آنیکه در ما زندگی میکند. هرگاهیکه خداوند سخنی، عملی ویا نگرشی را که را سپری کنیم

عتراف کرده و توبه کنیم. مان اد فورا به گناهمنجر به رنجش او میشود، به ما نشان میدهد، بای

که ما در پرتوِ روشنائی او در حرکت ایم، مباشرت ما به مسیح بیشتر شده و حتی همچنان

 ( را بخوانید9-1:7)یوحنا  بیشتر به او نزدیک میشویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابرین هر کسی که مرا در حضور 

دیگران تصدیق کند، من نیز او را در 

حضور پدرم که در بهشت است 

 1۰:۳۲تصدیق میکنم متی 
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داران یک امر حیاتی مباشرت با سایر ایمانمحور متحد شوید. -با کلیسایِ مسیح .５

تر میشویم، و نیز دیگران را قوی ای رشد مسیحیت تان است. ما با مباشرت و عبادت قویبر

به مسیح، میتواند راه خدمتگزاری، فداکاری میسازیم. همراهیِ صادقانه با یک کلیسای منوط 

 را بخوانید(  ۱۰:۲۴،۲۵. )عبرانیان در مسیح و مردمش را به شما هموار کند

به عنوان پیروان مسیح، باید خدمت کنید.  مسیح، به مردمبه با خدمت کردن  .６

دیگران را خدمت کنیم. بجای تمرکز بر نیازمندی های خود، بهتر است تمرکز تان به خدا و 

ان، باعث مردمانی باشد که شما به ایشان بنام او وعظ میکنید. با اهداکردن خود به خدا و دیگر

 نید( را بخوا ۱۰:۴۴،۴۵افتخار عیسی مسیح شوید. )مرقس 

یک روز را هم بدون تالوت،  .یدرابطه برقرار کنبا خدا از طریق کتاب مقدس  .７

خدا به  ةعاشقان ةمطالعه و تامل بر کالم خدا )کتاب مقدس( نگذرانید. کتاب مقدس نام

اصالح، هشدار و  شمارا رهنمائی،–شماست. از طریق صفحاتش خدا با شما صحبت میکند 

بینید در حال نابودی بر تان نگاه کنید. هرآنچیزیکه می -و-محبت اش را اظهار میکند. دور

را  ۱۱۹:۱۰۵مزمور   ۴۰:۸. )اشعیا است، به استثنای کالم خدا. کالم خدا برای ابد میماند

 بخوانید( 

در روی زمین هیچ افتخاری بزرگتر از همدمی با  عبادی خودرا بسازید.زندگیِ  .８

جا و هر زمانی داریم. مستقیمی با خدا در هرا وجود ندارد. بخاطر خون مسیح، ارتباط خد

که آموزش داد را فرا گیرید. همچنان 6:913شما امروز میتوانید روش عبادتی که مسیح در متی 

از طرف خدا اطمینان داشته باشید. شما میتوانید دنیا را از طریق دعا  یدعا میکنید، به پاسخ

 .(ا بخوانیدر23–10:19 عبرانیان  ;11:24 )مرقس متحول کنید! 

چه افتخاریست که نماینده عیسی مسیح باشید! دیگران را به مسیح معرفی کنید.  .９

ملیونها انسان در سراسر دنیا منتظر شناختن خدا اند. آنها آماده اند تا مسیح را به آغوش گیرند 

نشان دهد. در قبال فرصت های امروزین  راه رسیدن به او را فقط در صورتیکه کسی به آنها–
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ماده باشید تا محبت تانرا نسبت به مسیح و ایمان به او ابراز کنید. در اینکه کسی دیگری را آ

 را بخوانید(  ۱:۸به مسیح معرفی کنید یک خوشیِ عجیبی نهفته است )کتاب اعمال 

زمانی خداوند خوش میشود که به به وعده های خدا باور داشته باشید.  .１０

حضورش را به ما داده  ةوند وعدااست باور داریم. خد او عقیده داریم و به آن چیزیکه گفته

 است. 

 )رومیان نمایان ساختن هدفش را داده است.  ةاو وعدرا بخوانید( 13:5 عبرانیان  )

قدرت  ةاو وعد (4:19 )فلیپیان شرط اش را داده است )بخشیده شدن(  ةاو وعد( 29 ,8:28

های  ک شخص ایمانداری باشید و وعدهرا بخوانید( ی ۱۰:۱۳اش را داده است )قرانطیان 

 را بخوانید(  ۵:۷یان خداوند را باور کنید )قرنت

 

 

 

 

 

 

 بیاد داشته باشید: 

عیسی مسیح رشد کن. ستایش مر اوراست، حاال و همیشه. در آگهی و جالل خدای مان، 

  (3:18 پطرس۲)آمین 

 

 حقایق کلیدی: 

، زیر کمیت خدائی عیسی مسیحیک امر درازمدتیست که زندگی کردن تحت حا مریدی

 . را در بر میگیرد کنترول بودن روح مقدس و دعوت دیگران به پیروی عیسی مسیح

به این واقعیت مطمئن 

باشید، کسی که کار نیکی 

را در شما ایجاد کرد، تا 

وز)آمدن( عیسی به ر

 مسیح تکمیل اش میکند.

 ۱:۶فیلیپیان 
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 پاسخ شما:

 آیا این ده گام اولیه را در همراهی با عیسی مسیح برداشته اید؟ •

 

را تعلیم میداد؟   تیموتاوس پولس،ی از مردم را تعلیم میدهید، چنانکه آیا گروه کوچک •

 شما کیست؟  ستیموتاو

 

 کار کنید که که این گامها را با دیگران شریک سازید. ایروی یک برنامه •

 

حاال که شما بنام  دیوید شیبلیرا میتوانید در کتاب معلومانت بیشتر درین مورد نوت: 

 دریابید.  .متعلق به او هستید

ه کنید: برای معلومات در مورد قیمت آن میتوانید به وبسایت گلوبل ادونس مراجع 

 www.globaladvance.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globaladvance.org/
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 فیض عجیب

 

  ۱۲-۹را بخوانید 17-1:14یوحنا    

 

وجود دارد که مسیحیت را از دیگر ادیان متمایز میسازد: رستاخیز عیسی  یدو حقیقت     

ر، کوشش بر این است که شخص خودرا مورد پذیرش مسیح و فیض خدا. در اکثر ادیان دیگ

ش را با ایمان آوردن به او، به ما ارزانی دهد، ولی در مسیحیت خدا نیکی هایخدایش قرار 

 رومیان )میدارد. این چیزی است که کتاب مقدس آنرا نیکیِ همه شمول نام نهاده است. 

4:19–25)  

یحیت با کار شروع میشود، ولی مس آن ن هایکن و نکُساخت بشر با بُ-ادیان دست     

 انجام شده شروع میشود! مسیح روی صلیب گریه کرد و گفت: همه چیز تمام شد. 

 کامل پرداخت شده است.  ةشما بگون ی. قیمت رستگار(19:30یوحنا )

به ماست. فیض  دریغ او نسبتفیض فراتر از بخشش است. فیض خدا، مرحمت بی     

است که موجب خوشی او باشد. ما فیض خدارا سط او به زندگی ما تو خدا توانمند شدن

 از طرف او. ست ةآوریم، حتی عقیده مان تحفتوسط عقیده بدست می

 در کتاب مقدس چندین نوع فیض ذکر شده است، که قرار ذیل اند.      

 

 فیض نجات.  .１

ویش ابی چارلز سپورگون درست بود این که میگفت: سهم انسان در رستگاری خارزی

بدین معناست که شما زمانیکه  نجات میدهد. مارا با فیض اش این خدا است کههیچ است. 

اش شما را نجات میدهد، هرچند لیاقت دریغت بیبه مسیح باور میکنید، خداوند بخاطر محب
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عیسی مسیح بر صلیب بخاطر پرداخت  ةلطف اش را نداشته باشید. زمانیکه ما به کار تمام شد

. نیکی هایش را با ما تقسیم میکند ،شویم، خداوند از طریق این ایمان مطمئن گناهان مان

 (۳:۵تیموتاوس   ۲:۸،۹)افسیان 

پهلوی خون  درفیض مورد اطمینان. روابط مان با خدا بخاطر فیض اش امن است.  .２

آن قیمت پرداخت شده  میشود به برای گناهان تان، چه چیز دیگری عیسی مسیح ةریخته شد

که عیسی قادر است تا از آن چیزیکه با خون متقاعد شوید  پولس ؟ شما باید ماننداضافه کرد

قیمت را بخوانید(  ۱:۱۲تیموتاوس ۲)نگهداری کند.  و خود خریده است به خوبی حفاظت

 را بخوانید(  ۵:۱،۲)رومیان عیسی قبالَ پرداخت شده است.  ةگناهان ما توسط خون ریخته شد

متوجه فیض خدا در زندگیِ تان  را بخوانید( ۲:۱۱،۱۴)تیموتاوس  .صدیقفیض ت .３

گوییم. ی، دینوی و زود گذر نه بآموزاند تا به موارد بی خدایا میفیض خدا به م-۱باشید. 

امیدوارانه به بازگشت عیسی مسیح  ةتا بگون -۳م. تا اینکه به موارد خدایی بله بگویی -۲

 زندگی کنیم. 

را بخوانید( فیض خدا مارا قادر به  ۳:۱،۲ افسیان  ۸:۹قرنتیان ۲)فیض خدمت.  .４

 دیگران در نام عیسی مسیح میکند. به اریِ خدمتگز

خداوند با برکاتش مارا به حیث اطفال اش خوش میسازد. او آور. فیض حیرت .５

منتظره اش متعجب میدارد. او مارا با با برکات غیررا یکی پی دیگری ارزانی  انبوهی از برکاتش

او به  هر وضعیتی توانمند میسازد تادر و مارا  میکند

 را بخوانید.(  ۱:۱۶. ) یوحنا افتخار بخشیم

در فصل چهارم  بخش.فیض استقامت .６

برای اولین بار آزار و اذیت را  ،کتاب اعمال، کلیسا

تجربه میکرد. پاسخ آنها این بود که دعا کنید و از خدا 

بخواهید تا قوت دهد و ثابت سازد که عیسی زنده 

او مارا با شستشوی 

های جدید و پیدایش نسل

تجدید روح مقدس نجات 

داد، نه بخاطر اعمال 

نیکی که ما انجام دادیم، 

بلکه بخاطر مرحمت اش. 

 (3:5 تیموتاوس)
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. )کتاب به دعای شان پاسخ داد ،مند ساختن شان از قدرت و فیض عظیمبهرهداوند با است. خ

 را بخوانید.(  ۴:۳۳اعمال 

نکات ضعف اش را فهمید. ولی او از ضعف اش به حیث پیروزِی  پولس فیض وافر. .７

آن چیزیکه عیسی است!  ةآن چیزی که بود، نه با هم ةهم ةبرای مسیح استفاده کرد، معاوض

یان فیض خدا برای تان بسنده است. )قرنتست که وضعیت تان چقدر دشوار باشد، مهم نی

 را بخوانید.(  ۱۲:۹،۱۰

سی مسیح، محبت خدا، و همدمِی از کالم خدا دریافت کنید: فیض عیامروز این اعالمیه را 

 ( ۱۳:۱۴یان قرنت ۲وح مقدس با شما باشد. آمین.)ر
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 بیاد داشته باشید:

 ةنجات یافته اید، این تحف ات تان بلکه توسط فیض و عقیده تانمخد ةنه بوسیل    

ت او استیم، در عیسی ، مبادا کسی فخر فروشد. وما ثمره و هنر دسشما خداست نه زحمات

 کارهای  نیک خلق شده ایم که خداوند از قبل برای ما رقم زده است تا راهیِ آن مسیح برای

 (.۲:۸،۱۰. )افیسیان شویم

 

 حقایق کلیدی:

 لطف بی دریغش نسبت به ما و آوردن عیسی مسیح در ماست.  فیض خدا

 

 پاسخ شما:

عیسی مسیح  ویا به کار تمام شده برای رستگارشدن، آیا متکی به اعمال نیک تان اید •

 ؟ بر صلیب برای تان

را  ۲:۹،۱۰یان آن احساس ضعف و ناتوانی کنید؟ قرنتست که در ای هآیا مسئله •

 فیض خدا امیدوار باشید. دوباره بخوانید و به

 پیامی در مورد فیض خدا آماده کنید و این حقایق را با دیگران شریک سازید. •
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 عقیده ةپنج اعالمی

 

 را بخوانید ۱:۴،۱۹ ارمیا

 

میسازد.  اورا به رسالت دینی نیز قادر زمانیکه خدا کسی را به خدمت اش فرا میخواند،     

همینکه  این احساس را داشت. ارمیا نبیکه اجد شرایط نیستید، چناناس کنید وشاید احس

بخاطر اینکه را  ارمیاداد. خداوند بهانه آوردن را نمی ةرا ندا کرد، به او اجاز یاارمخداوند 

گفت که دیگر هرگز به  ارمیا. خداوند به توبیخ کرداین کار براید  ةتواند از عهدگفت نمی

  توانم.میخواند نگوید که نمیکاریکه خداوند او را فرا

، شما نیز فراخوانده شده اید تا پیام خدارا به نسل تان برسانید. او شمارا یاارممانند      

عقیدتی ظهور  ةتا رسالت دینی او، پنج اعالمی ارمیابرای این کار قابل میگرداند. از فراخواندن 

عجین شده است. آماده بودن شما ی خدا در وجود تان هر بیانیه عقیدتی، با توانای یافت.

ری توسط مسیحِی که مرا ید: میتوانم هرکاحاال شما میتوانید بگویمصادف  به توانائی اوست! 

به  از کرده وابر واضح هریک ازین بیانیه هارا( بطور ۴:۱۳)فلیپیان  را انجام دهم توانمند سازد

سل تان برای برآیید تا بر ن نقیده تاآواز بلند تکرار کنید تا عمیقا باور کنید. بعدا در راه ع

 مسیح تاثیرگزار باشید. 

 

منحیث یک سفیر عمل  ،خداوند مهم ام. بنابراین پادشاهیمن در »: اعالمیه نخست عقیده

شناختم؛ من ترا میحیث پیامبری م شکل بندم، ترا میپیش ازآنکه ترا در رح«  خواهم کرد.

(. پیش از آنکه شما متولد شوید، خداوند شمارا ۱:۵ارمیا (.مملت ها مبعوث کرد مبرای تما
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ارا برای ماموریت اش در نظر گرفته مشناخت و شمی

است. شما باید در وقار ماموریت تان به حیث سفیر 

و فلیپیان  ۵:۲۰مسیح در حرکت باشید. )قراطنیان 

 را بخوانید( ۱:۱۷

 

سروش خدا سخن  ثمنحی خدا در دهن من است. بنابراین، کالم اعالمیه دوم عقیده:

با در نظرداشت اینکه خدا ( ۱:۹کالم خودرا در دهن ات گذاشته ام )ارمیا  خواهم گفت. اینک

موعظه کنی. پیامیکه خدا به تو داده است  ،قدرتتو باید با کالمش را از طریق تو میرساند، 

ا داشته باشید! را به مردم برسان. زمانیکه شما کالم خدا را موعظه میکنید، انتظار انعکاس او ر

 را بخوانید.( ۴:۱۱پطرس ۱(

 

این من یک کارگرِ سخت کوش خواهم کار خدا کار من است. بنابر» اعالمیه سوم عقیده:

–اینکه ریشه کن کند، برکند، ویران کند، پائین افگند خداوند پیامبر جوان را فرستاد تا « بود

 ( ۱:۱۰تا اینکه آباد  کند و کاشت کند. )ارمیا 

 

بارت دیگر، خداوند ارمیا را به کار واداشت. شما در یک کار بس مهم جهان نقش به ع

زرعه اش بیشتر از سخت کوشی شما در یک کشاورز در م سخت کوشی دارید. بنابراین، چرا

روحی تان باشد؟ چرا باید یک شاگرد دیگری نسبت به شما سخت کوش تر باشد؟  ةعرص

ری برای پیشه اشتیاق بیشتچرا باید یک تجارت

شما که ساختن اشتیاق ساختن تجارت اش نسبت به 

 پادشاهی خداست داشته باشد؟ 
من میتوانم هرکاری از 

طریق مسیحی که مرا 

 قوت بخشید انجام دهم. 

 ۴:۱۳ان فلیپی

مارا بیاموز تا روزهای 

مانرا حساب کنیم، تا اینکه 

شاید ِخردی نصیب مان 

 شود.

 ۹۰:۱۲مزامیر 
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گاهی ناوقت هم نبود. او یک هیچوقت در عجله نبوده است، و نیز اوعیسی هیچ       

لحظه را ضایع نساخت. زمانی از یک روحانیِ مشهوری در مورد موفقیت رسالتش پرسیده 

دعا کن و سخت کوش  ت بدار، مردم را دوست بدار، بسیارشد. او جواب داد، خدارا دوس

 ۹:۴یوحنا  ۹:۱۲مزامیر و سخت کار بود. ما نیز باید چنان باشیم. ) باش. عیسی وقت شناس

  را بخوانید( ۵:۱۶و افسسیان 

 

خدا « من است. بنابر این دعا خواهم کرد. اظهار نمودن ویژگیِ» اعالمیه چهارم عقیده:

حقیقت  بیانصفت تو؟ –( دیدگاه تو چیست ۱:۱۱ه چیزی را میبینی؟ )ارمیا پرسید، چ ارمیااز 

مهم  گرچه تحصیالت مهم است؛ ولی بیان نمودنمیخواهد به شما نمایان سازد. خداست که 

آید که در حضور اش سراغ مان می را بخوانید( اظهار حس بیان، زمانی ۱۸:۱تر است. )لوقا 

 باشیم. 

 

برای اینکه برداشت کنم، باید چییزی کشت کنم. بنابر این من در » اعالمیه پنجم عقیده:

(. یک ۱:۱۷اینک وقت شماست که برخیزید و صحبت کنید )ارمیا « عقیده کشت خواهم کرد.

دهقان پیش از اینکه خرمن را برداشت کند باید تخمی بکارد، و شما باید تخم کالم خدا را 

د. امر خدا چنین است: کشت کن و بعد درو کن. در ایمان بکارید تا محصول را برداشت کنی

 را بخوانید(.  ۲۰:۳۵و اعمال  ۶:۹قالطیان  ۶:۳۸بده و بعدا بگیر. )لوقا 

 

 بیاد داشته باشید:

حیث پیامبری برای تما ملت کل بندم، ترا میشناختم؛ من ترا منپیش ازآنکه ترا در رهم ش

 (۱:۵ارمیا (.مها مبعوث کرد
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 حقایق کلیدی:

فراخوانده شده اید تا کالم او را به ملت تان و دیگر ملت ها  ،اوط خدا و پیامبرشما توس

 .مارا برای ماموریتش در نظر گرفته بودبرسانید. پیش از آنکه تولد شوید، خداوند ش

 

 پاسخ شما: 

   این بیانیه هارا هر روز این هفته بلند تکرار کنید. •

در عصر حاضر بنویسید و با دیگران  برشرد ندای خدا به ارمیا و پیامپیامی را در مو

شریک سازید.
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 اطمینان از یک رسالت پُربار در طول عمر 

 

 را بخوانید۱:۲،۱۱و پیتر  ۷۸:۷۲مزامیر 

 

کنم، آن دعا این میبود که  ان دعاعیسی مسیح برای تاگر میتوانستم به حیث مبلغ انجیل 

د. شمیعمر نصیب گرداند تا باعث افتخار مسیح  پُرباری در تمام خداوند شمارا رسالت دینیِ

تا از یک زندگیِ موثر و پُربار در سازیم ارهای که میتوانیم آنرا نهادینه کتاب مقدس آن معی

معیارها میتواند درین  ز رشدح میدهد. و نیرا شرراه خدمت به عیسی مسیح مطمئن شویم، 

شویم. خداوند همه عیسی دور نمی گاهی از محبت مان درسازد از اینکه هیچمارا مطمئن 

ل و تقوا فرا خوانده آنیکه مارا توسط جال–موارد دینوی و الهی را از طریق دانشش داده است 

هر روز با او در  کا کرده وات به روح مقدس برای متحول شدن تان ( ۱:۳ سرپط ۲است. )

 نهادینه شدن این معیارها همکاری کنید. 

 

بنای شخصیت است، ( عقیده، سنگ۱:۵س رپط ۲زایید... )تان بیف ةبه عقید عقیده. .１

خدا و وعده هایش است. به ذهن تان اجازه ندهید تا قالب های  به عقیده یعنی باور چراکه

 خداناباورانه را ایجاد کند.

تقوا، فضیلت  ی لغوی(. معن۱:۵ سرپط ۲تان تقوا اضافه کنید... ) ةبه عقید تقوا. .２

لی چون پول، شهوت و مسایاید عاری از عیب باشند و در دام مبلغین انجیل باخالقی است.

بخوانید.( با هرنوع  ۳:۲،۷تیموتاوس  ۱قدرت نیفتند.)خصوصیات یک ناظر روحانی را در 

خودسپردگیِ را نسبت به مسیح ایجاد کنید.  نید و با تمام قلب،بی باکانه مبارزه ک ،گناهی
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نیز در جمع  خفا انجام میدهد، در هچیزیکیک شخص کاملی است؛ آن شخص دارای کمال

 . انجام میدهد

( مسیح گفت ما خدارا با تمام وجود ۱:۵پیتر  ۲(دانش نیز اضافه کنید ،به تقوا دانش. .３

را بخوانید( خداوند از شما میخواهد تا وجود، ذهن و روح  ۲۲:۳۷دوست میداریم. )متی 

دانش و خِرد  ةو همچنان تشنشما در حال رشد باشد. به خواندن، سوال کردن ادامه دهید 

 را بخوانید(  ۲:۲،۳کولسیان (باشید. 

( امروزه بسیاری ۱:۱۶پیتر  ۲کنترول خودی را به دانش اضافه کنید. ) کنترول خودی. .４

 ،کنترول برای یک مبلغ انجیل، خشمیکه بدون از مردم بر خشم و غضب خود فایق آمده اند.

      بخوانید( را  ۲:۴تیموتاوس  ۲غیر قابل پذیرش است. )

 

با قدرت روح مقدس ما میتوانیم احساسات و اعمال خودرا زیر کنترول آوریم در هیچ 

عمل تخریبی و افکار تخریبی نقش نداشته باشیم. و نیز خواسته های مشروع مان نیز باید 

تحت کنترول باشد. فروتنیِ واقعِی که توسط عیسی به نمایش گذاشته شد، عبارت از توانائیِ 

 بود. « حت کنترولت»

گاهی نباید بی ( هیچ۱:۶پیتر  ۲)« پشت کار توام با کنترول خودی » پشت کار. .５

کالم  انگیزه شویم. کسی این جمالت را میخواند که شاید در رسالت دینی بسیار ناامید باشد.

خدا امروز به شما رسیده است: صحتمندی را قبل از 

از  کسالت فرصت شماریم، چون اگر امید خودرا

حاصل را بدست دست ندهیم، در فصل پیری 

( مهم نیست که شرایط ۶:۹)قالطیان . آورد خواهیم

تانرا  ةتان چقدر دشوار است، هیچگاهی و ابداَ عقید

همه ی او، درت خدایق

موارد دینوی و الهی را از 

–طریق دانشش داده است 

آنیکه مارا توسط جالل و 

 ۲تقوا فرا خوانده است. )

 (۱:۳پیتر 
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 را بخوانید( ۱۲:۱،۷از دست ندهید! برای بردن بازی باید در بازی بمانید! )ابرانیان 

-( خداگونه بودن به معنی خود۱:۶پیتر  ۲االهیات توام با پشتکار )  الهی گونه. .６

است. خداگونه بودن به معنی کاشتن  این متضاد رستی و قانونمندی نیست. در حقیقتد

زندگیِ خدا در وجود ماست، متوسل شدن به قدرت روح او. شما میتوانید زندگیِ تعاملی را 

. آن چیزی عیسی مسیح است ةآن چیزی که هستید نه با هم ةهم ةمعاوض–تجربه کنید 

آورید، در حقیقت به شباهت به مسیح اذعان میکنید.)رومیان همینکه به او سر تسلیم فرود می

 را بخوانید(  ۸:۲۸،۲۹

( خداوند برما صدا میزند تا ۱:۷پیتر  ۲«)الهی ةبرادارانمحبت  » مهربانیِ برادارانه. .７

ازش تان، خصوصیتی را از خود به نمایش بگذاریم تا مردم تشنه دریافت محبت باشند. نو

ست که شما ی این همه موارد ساده–برای مستحقی میکنید تان، دعای که  ةسخن انگیزه دهند

امروز میتوانید انجام اش دهید. در دنیایی که اکثریت افراد آن منافع خودی را دنبال میکنند، 

 مهربانی تان برجسته و یک گواه خوبی برای عیسی مسیح خواهد بود.

( محبت باید نیروی وادار ۱:۷ پطرس ۲توام با محبت،، ) ةدرانبرااحترام  ٬٬ محبت. .８

را بخوانید(  ۵:۶قالطیان  ۵:۱۴،۱۵قرنتیان   ۵:۵،۲پشت هر رسالتی باشد. )رومیان کنند در 

روح است که خداوند آنرا  ةمحبت برترین تقوای مسیحیت است. محبت مسیح بخشی از میو

بت خدا توسط روح مقدسی، که به ما داده شده با اعتماد کردن به او، در ما رشد میدهد. مح

 (۵:۲۲،۲۳)قالطیان ( ۵:۵بود در قلب ما ریخته شده است. )رومیان 
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 بیاد داشته باشید:

کامل تقدیس خواهد کرد؛ تا با آمدن صاحب  ةخدای آرامش، خودش شمارا بگون اکنون

که شمارا به  روح، جان و جسم تان عاری از تقصیر گردد. کسی ةمان عیسی مسیح، هم

 ( ۵:۲۳،۲۴تسالونیکیان  ۱ایمانداری فرامیخواند، انجامش خواهد داد.)

 

 حقایق کلیدی:

 ةرهبران تاثیرگذار مسیحی باید بطور مداوم روی شخصیت شان کار کنند. خدا هم ةهم

شد مان با عیسی مسیح، در حال ر ةموارد دینوی و الهیِ که ما به او نیاز داریم را از طریق رابط

 را بخوانید( ۱:۳،۴پیتر  ۲)ه ما داده است. ب

 

 پاسخ شما:

درنک کنید و تعهد کنید تا این هشت ویژگیِ شخصیتی را  ةهمین حاال برای لحظ •

سازید. به روح مقدس توسل جویید و به او اجازه دهید تا میوه اش را در زندگی تان نهادینه 

 در شما تولید کند.

ویژگی ها ، از خدا بخواهید تا این ن هفته بخوانیدن پیام را هر روز اینیایش گونه ای •

 افزایش دهد. ساخته و را در شما بارور
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 کتاب حیات

 مورد قبول خداوند

 

 بخوانید ۲:۱۵تیموتاوس 

 

 

ایلیوت زندگی اش را در شهید راه تبلیغ دین بود. در کنار چهار ملغ دیگر،  جیم ایلیوت

قبایل دوردست اکوادر کرد. زمانیکه جیم راه مسیح وقف و کوشش به رساندن انجیل به 

این نکته را برجسته  ت پیش از فراغت اش از دانشگاه،ایلیوت تنها بیست سال داشت، درس

  ،، مورد قبول بودن به خدا است٬٬که حقیقتا مهم است  ةساخت که یگانه درج

ه چه باید اینکه چه دوره های نیاز است تا مشخصاَ این درجه را کمایی کرد، و اینک     

 کرد تا در راه رسالت دینی مورد قبول واقع شویم؛ در ذیل به این موارد اشاره شده است.

 

به مبلغین جوانی که  چارلز سپورگون آیا شما در همراهیِ با خدا رشد میکنید؟ دعا. .１

گاهی همیشه باید روحییه نیایشی داشته باشیم، چون دعا پناه که آموزش شان میداد میگفت

را  ۱۸:۱ل ناامیدی ها خستگی ها در حین انجام رسالت دینی محسوب میشود. )لوقا در مقاب

 بخوانید( 

 

 یی برای قوت بخشیدن زندگی نیایشیِ شماست:در ذیل یک دوره چندمرحله     

 

ساعات مشضصی را برای دعا کردن اختصاص  مسیح با تعهد دعا کنید. حواریون •

 را بخوانید(  ۳:۱داده بودند. )اعمال 
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 گوردون لیندسیاز روی شوق دعا کنید.  •

باور داشت که هر مسیحی حد اقل باید یک دعای 

و متی  ۵:۱۶با قوت در روز داشته باشد! )جیمز 

 را بخوانید(  ۱۱:۱۲

را  16:19مشخص دعا کنید. )متی  ةبگون •

 بخوانید( 

 را بخوانید(  ۴:۲۴همراه با سایر ایمانداران یکجا دعا کنید.)کتاب اعمال  •

 را بخوانید( ۱۱:۹کتاب لوقا ور مدام و تا زمان دریافت پاسخ دعا کنید.)بط •

 را بخوانید(  ۴:۱۶دعا کنید.) کتاب عبرانیان  ایبطور برجسته •

را  ۵:۱۴،۱۵یوحنا  ۱دعا کنید که امیدوار به دریافت پاسخ خداوند باشید.) ةبگون •

 بخوانید( 

 

زمانی یک مبلغ جوانی در یک  موثر است. دینیِ هر رسالت ة. محبت سرلوحترحم .２

ارتش یک پیامی را به جنرال ویلیام بوت فرستاد که طی آن گفت هیچ راهی نمانده است که 

بوده باشد. جنرال بوت یک  نتیجه بخش لت دینی امتحان نکرده باشد، کهآنرا در راه رسا

و  ۱۲۶:۵،۶اشک هایت را امتحان کن،، )مزامیر  ٬٬پاسخ کوتا و پرمحتوای برایش فرستاد 

 ( ۵:۶ن قالطیا

. من هیچگاهی ندیده ام که مردی با دیدگاه .３

سف کوچکی وارد رسالت دینی شود. با تأدیدگاه 

خلی از کسانی را دیدم که در حین بیرون شدن از امر 

ای دیدگاه کوچکی بودند. شیطان دار ،رسالت دینی

چکش فالکت و قلم ناامیدی را برداشته است تا 

روح  طتوس حبت خدا،م

مقدسی که به ما داده شده 

بود در قلب مان ریخته 

 شده است.

 ۵:۵رومیان 

او یک ضرب المثلی بعدا 

که نیبرای شان گفت ا

مردها باید همیشه دعا 

کنند و امید خودرا از 

 دست ندهند. 

 ۱۸:۱لوقا 
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نرا از بین ببرد. ناگهان آنها درک کردند که ازین پس رویای شان به امیدها و رویا های شا

رویای انسان بود. من از شما درخواست میکنم که:  ةرویای خدا نبود بلکه به انداز ةانداز

ه باشید که دیدگاهی که خدا به شما داده است را به هر قیمتی که شده حفظ کنید! بیاد داشت

را  ۲۹:۱۸)کتاب تمثال . دگاهی برای رسالت دینید، و بعدا دیاو باش دیدگاه ما باید دیدگاه

 بخوانید(

کوشش های عالیِ را در راه ٬٬ویلیام کری یک مبلغ بزرگ در هند گفت:  عقیده. .４

رای اخدا انجام دهید، موارد عالیِ را از جانب خدا در انتظار باشید،، همه رهبران مسیحی د

تانرا تمرین دهید، رشد خواهد کرد.  ةاست: اگر عقیدای عالیِ اند. عقیده مانند عضله ةعقید

 را بخوانید(  ۱۱:۱۶اگر عقیده تانرا بسط ندهید، ضعیف و خشک میشود.)عبرانیان 

اگر شما عبری،  ٬٬یک زمانی یک دانشمند مسیحیِ خداجویی گفته بود  فروتنی. .５

که میکردند نباشید، بلمانند جالدان مسیح که با آن فخر فروشی التین و یونانی را بلد باشید، 

روزانه در مقابل خداوند، یک امر حیاتی برای  ةفروتنی آگاهان آنرا امر فروتری تلقی کنید.

 را بخوانید(  ۵:۵،۶روح مان است. )پیتر 

تواند . اینک یک واقعیت مهمی در امر رسالت دینی است: هیچ مقدار کار نمیکار .６

حال این نیز درست است که هیچ مقداری از مقدس را جبران کند. و در عین که فقدان روح 

مشهور مسیحی یک زمانی  ةتواند جبران کند. یک نویسندتقدس فقدان سخت کوشی را نمی

ولی برای اینکه نویسد،، او منبع الهام بخش است، روح مقدس چیزی نمی ٬٬برایم گفته بود، 

 ( ۶:۴،۱۰،۱۲،۱۵قرانتیان  ۲خدا انجام دهیم، باید زحمت بکشیم! ) پادشاهیکارهای را برای 
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 بیاد داشته باشید: 

که برای رساندن باشید کارگری  کوش باشید؛خدا ثابت کنید، سختبرای اینکه خودرا به 

 ( ۲:۱۵پیام خدا نیازی نیست بشرمد. )تیموتاوس 

 

 حقایق کلیدی: 

بال برای اینکه خودرا به خدا ثابت کرده باشیم، باید هر روز سخت کوش باشیم و به دن

 یدی او شود.زی باشیم که منجر به خرسندی و تأیآن چی

 

 پاسخ شما: 

 بارگاه خداوند را فراگرفته اید؟ های،، مورد نیاز برای قبول شدن به دوره٬٬آیا  •

پیامی را آماده کنید که مورد قبول خداوند قرار گیرید و تا این حقایق را با دیگران  •

 درمیان بگذارید.
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 کتاب حیات  

 تعهد  

 

 را بخوانید ۴:۱۷کولسیان 

 

گفتار مربوط به بعثت به پسرم  ةیکی از افتخارات و خوشی های بزرگ من موعظ     

م به عنوان مبلغ انجیل داده ام. به به پسر ی بوده است که منبوده است. این مسؤولیت جوناتان

 عنوان چالشی، شما را نیز به آن فرامیخوانم. 

 

که آنرا  ةبگون« دیدگاه تانرا مرور کنید»بطور مداوم  د.دیدگاه واضحی را اختیار کنی .１

به ندایی که از جانب خدا در مورد زندگی و رسالت واضح و تازه در قلب تان حفظ کنید. 

دینی تان رسیده است، وفادار بمانید. بخاطر بسپارید که ندای شما، در واقع تدهین شماست. 

ا را برای انجام آن فرا خوانده است ارزانی خداوند تدهین مافوق طبیعی را در امری که شم

خواهد داشت. در ندای تان بمانید، که این منجر به تدهین تان در رسالت دینی خواهد شد؛ 

، بیست سال پاولی وجود خواهد داشت. ل خطر در تنهایاگر فراتر از ندای تان روید، احتما

وفاداریِ او در گواهی دادن به ه ، قادر بکافری با یک پادشاه دمشق هگفتگویش در رابعد از 

 راه ندای که از جانب خدا بود، شد. 

 ةهرچند یک وعد–ای است اینجا یک وعده وجدان تان را پاک حفظ کنید. .２

ای است: در جریان رسالت دینی، شاید از طرف کسی آسیبی باارزشی نیست ولی بازهم وعده

م در تضاد با شما و آرزوی کاری که برای ای را خواهید شنید. مردانی نامهربانانهنببینید. سخ

. به خودتان اجازه ندهید که در مقابل مردم قرار خواهند گرفتخدا میخواهید انجام دهید 
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ای پاسخ ندهید. وجدان پاکی را ای را از طرف دیگران با حملهتلخ شوید. هیچ گاهی حمله

 د( را بخوانی ۲۴:۱۶کتاب اعمال در مقابل خدا و مردم حفظ کنید.)

در شرایط دشوار و ناامیدی تان، این  با متون یک تعهد مستحکمی داشته باشید. .３

در شرایط دشوار رسالت  ولیام کریخداست که شمارا حفظ خواهد کرد. به گواهی  ةوعد

 دینی اش در هندوستان گوش کنید:

 

ی زمانیکه انگلستان را ترک کردم، امیدم در متحول کردن آئین در هندوستان بسیار قو

ولی درمیان آن همه موانع، اگر حمایت خداوند نمی بود، امیدم از بین میرفت. خدایی بود؛ 

وجود دارد و کالم او درست است. باوجودیکه خرافات پرستیِ کافران هزار مرتبه قوی تر از 

و مثال اروپائیان هزار مرتبه خرابتر، هرچند از طرف همه ترک چیزی بود که به نظر میرسد، 

اینکه بر همه موانع غلبه خواهد کرد و از همه –زار دیدم، با آنهم به کالم خدا شدم و آ

برتری » آزمایشات پیروز به در خواهد آمد، اطمینان داشتم. )توسط جان پیپر در اثر اش بنام

 « خداوند در ماموریت ها توسط عبادت

میتواند، یزیکه به خداوند اجازه دهید تا هرآنچ کنترول روح مقدس بمانید. تحت .４

داکتر باب  « اطاق خدا نامیده است»ی زندگی کنید که باب پیرس آنرا انجام دهد. در جای

خداوند انجام آنرا ی انسان است، و آن چیزیکه پیرس اطاق خدا را فضایی مینامد که در توانای

 ( ۳:۲۰،۲۱،۵:۱۸میخواهد که ظاهرا ناممکن است. )افسیان 

زعه در منا. چشم پوشی کنیداز منازعات  .５

رسالت دینی یک امر اجتناب ناپذیری است، چون 

 پادشاهیشما ماموریت یافته اید تا روال جاری را با 

خداوند عوض کنید. پایدار بمانید و خداوند شمارا 

 را بخوانید(  ۵:۱،۴پیتر  ۱پاداش خواهد داد. )

و به آرکیپوس بگو که 

بسوی رسالتی که تو در 

راه خدا داری توجه کند، 

 شاید که تو آنرا ادا کنی.

  ۴:۱۷کولسیان 
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آنرا منحیث د، نسل های قبل مان گفته میشو چیزیکه امروز به آن وفاداری به ندای     

یک سرود مذهبیِ زیبایی در مورد وفاداری به ندای  چالس ویسلیتلقی میکردند.  ایوظیفه

 خدا در زندگی مان، سروده است:

 ست که باید حفظ شود، مسیحی که باید جالل بخشیده شودةیک وظیف               

بخشد و در آسمان کسی که پسرش را به حیث روح هدیه داد تا نجات مان                

 قرار گیرد

 

 تا به عصر فعلی خدمت کند، و تا ندای من برآورده شود              

 آقایم برآورده شود ةقدرتم یکجا شود، تا خواست ةتا هم              

 

 و به خودت تکیه کنم کمک ام کن تا ببینم و دعا کنم،            

 دست دادم، شاید به معنی انکار خدایم باشدیقینا اگر اعتماد ام را از             

 

 که از نظر خودت مناسب استچنانمرا از حسودی بر حذر دار،            

 و آهای! خادم خودت، خدایا، یک حساب سختی برای دادن مهیا گردان          

 

. پیش از اینکه یوشع پیامبر افتخار رهبری ارتش خدا را در به ناخدا متمرکز بمانید .６

هم گ به عهده گیرد، به این نتیجه رسید که ارتش خدا فقط یک ناخدا دارد، و آن ناخدا جن

ل است ؤوگاهی از یاد نبرید که چه کسی مسرا بخوانید( هیچ ۵:۱۳،۱۵یوشع نیست. )یوشع 

ستیو شما. پیروزی از اوست نه از شما. جالل از اوست نه از شما.  کلیسای مسیح است نه–
 چنین نوشته است. آهنگ خودش را ایفر
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 من به ناخدای مقتدر صاحب بهشت واگذاشته شده ام                  

 به تعهدم میمانم تا اینکه زمین به سلطنت او تبدیل شودو من متعهد                  

 

. شما چگونه در رسالت دینی طی عالقه داشته باشید-و-نسبت به مسیح عشق .７

ونه از تبعات ناشی از رسالت دینی جلوگیری میکنید؟ بهترین سالهای سال وفادار میمانید؟ چگ

جوابی که میتوانم به شما بدهم این است که همه روزه عاشق عیسی مسیح شوید. شبانگاه او 

 را بیشتر از صبح دوست داشته باشید، و او را فردا صبح بیشتر از امشب دوست داشته باشید.

 نهایتاُ 

 به عیسی نزدیک بمانید

 تان نزدیک بمانید به خانم

 به صلیب نزدیک بمانید

 به ماموریت عالیِ تان نزدیک بمانید
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 بیاد داشته باشید:

واگذار  روح مقدسی که در ما ساکن شده استبه  به شما تعهد شده است، چیز خوبی که 

 ( ۱:۱۴تیموتاوس  ۲. )کنید

 

 حقایق کلیدی:

 در بمانیم.ماباید نسبت به ندای خدا در زندگی مان وفا

 

 پاسخ شما:

پاول توانست در یک جله ندای خدا را به یک پادشاه کافری بیان کند. آیا شما نیز  •

 میتوانید ندای تانرا واضح و مختصر برای خداباوران و خدا ناباوران بیان کنید؟ 

 پیام منظمی را آماده کنید و این حقایق را با اشخاص جوانی در میان گذارید. •
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 کتاب حیات

 بی دریغ ةوجت

 

 را بخوانید ۱:۲۸،۳۰لوقا   ۱۶:۹تواریخ ۲

 

از یافتن مرحمت خداوند نیست.  ترحیاتی چیزییچه ،رسالت دینی تاثیرگذار بودندر    

در حالیکه همه از نو تولد میشوند، ایمانداران زیر رحمت خداوند زندگی میکنند، اشخاص 

خاص  ةیکه به گونرفته اند. آنهایحمت خاص او قرار گمعدودی وجود دارند که مشمول ر

تکمیل شدن اهداف  ةسیلعبارت از کسانی اند که و مورد رحمت خداوند قرار گرفته اند،

خداوند در عصر خویش قرار گرفته اند. شما چگونه میتوانید که مورد رحمت خاص خداوند 

 قرار گیرید؟

یک شخص است  خداوند بطور مداوم در حال نظاره کردن زمین برای صفت خاص     

خدمتگزار با برای چنین یک  کسی که قلبش خالصانه در مقابل او وفادار باشد. خداوند–

 را از طریق آن شخص به رخ کشد.توانایی اش ل است، تا اینکه وفایی، ارزش خاصی قای

 را بخوانید( ۱۶:۹تواریخ  ۲)

را  ۴:۴طیان کتاب مقدس میگوید که عیسی در زمان حساسی پا به جهان گشود )قال     

بخوانید( مانند هر نسلی، در زمان مریم نیز خداوند به دنبال آن بود تا کسی را پیدا کند که از 

زمانیکه نوبت پسر خدا فرا رسید طریق او بتواند هدفش را برای همان نسل به انجام برساند، 

رد مرحمت گشت که موانسانیِ میان خداوند در زمین به دنبال که به این دنیا آید، چشم

خاص اش قرار گرفته و از طریق او بتواند اراده اش را برآورده سازد. او شخص درست را 

 در رحم شخص جوانی بنام مریم یافت. 
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در مورد مریم چه چیزی وجود داشت که خداوند تحت تاثیر اش قرار گرفت؟ چرا      

اده شود؟ اگر ما کوچکی بزرگترین ماموریت تاریخ د ةبرای یک دختر جوانی از یک قری

قلبیِ در مریم وجود داشت که او را مورد توجه خداوند قرار  صفاتبفهمیم که چه بتوانیم 

داد، پس ما نیز میتوانیم مورد رحمت خاص را  مورد شفقت قرارگرفته،،  ٬٬داد، و به او عنوان 

 .باشیم برای برآورده شدن اهدافش ةاو قرار گیریم و نیز وسیل

خداوند طرفداریِ هیچ کسی کنیم. واضح شود که ما مریم را عبادت نمی نیاز است تا     

کند، ولی در هر امتی، کسی که از او بترسد و کار نیک انجام دهد، مورد پذیرش قرار را نمی

روح من با خدا به خوشی دست یافته »( مریم با گفتن این جمله ۱۰:۳۴،۳۵میگیرد. )اعمال 

( این در حالی است که ۱:۴۷ای اذعان کرده است.)لوقا هضرورت اش را به نگهدارند« است

 ما مریم را به عنوان مثال عالیِ که قلب اش خداوند را خوشنود ساخت، قدر میکنیم. 

خوب است که ما نیز اوصاف مشابه قلبی را داشته باشیم. بعدا ما نیز التفات خداوند را 

 ن قرار خواهیم گرفت.تکمیل شدن اهدافش در عصر ما ةدرخواهیم یافت و وسیل

 مریم چه اوصاف قلبیِ داشت که او را مورد رحمت خدا قرار داد؟     

 

مریم باکره نامزد یک مرد نیکی بنام را بخوانید(    ۱:۲۷)لوقا یک قلب خالص. .１

یوسف بود. با وجود اینکه یوسف را دوست میداشت ولی خداوند را بیشتر دوست داشت، 

او متعهد بود به اینکه را بخوانید(  ۵:۸اوند حفظ کرد. )متی و خلوص خودرا در مقابل خد

را بخوانید( فرقی نمیکند که گذشته  ۲:۲۱یک مجرای عزتی برای خدا باشد.)تیموتاوس دوم 

مرحمت را یک شخص خوب، 

 از جانب خداوند دریافت میکند. 

 ۱۲:۲امثال 

هم به بهترین خوشی کن، آن

 خداوند با توست....–نوع آن 

 ۱:۲۸لوقا 
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تان چگونه بوده است، ازین به بعد میتوانید زندگیِ توام با یک قلب پاکی را در مقابل خداوند 

 را بخوانید(  ۱:۱۸. )اشعیا داشته باشید و مشمول رحمت او شوید

ی به پذیرفتن خطر بزرگی بخاطر خداوند بود. زمانیکه مریم راض یک قلب جسور. .２

ای مستخدم »هم پاسخش مثبت بود. بشارت فرشته آمد، او عواقب این امر را میدانست، با آن

از ( فهم اساسی مریم ۱:۳۸تا مطابق امر خداوند به من اتفاق افتد.)لوقا خداوند! بگذار 

اش نامزد بودن یوسف نه بلکه خدمتگار خداوند بود. او میدانست که شاید یوسف این هویت

قضیه را درک نکند. او نامزدی و آبرویش را به خطر انداخت. او حاضر بود که ارزشمند ترین 

 ا برای خدا دهد. آیا شما حاضر اید که ارزشمندترین شی تانرا به خدا دهید؟چیزش ر

که زمانیکه  ةبگونان در زندگی مریم بسیار واضح بود، ایم از ایمان.یک قلبی پُر    .３

را بخوانید(  ۱:۴۵به او خوش آمد گفت، مریم او را بخاطر ایمانش درود گفت.)لوقا  الیزابیت

گاهی در توام با باوردمندی به چیزی داشت که هیچ ةمریم  تنها عقیده نداشت بلکه عقید

ای تولد صورت نگرفته بود، ولی پاسخ مریم باکره اهی از یکتاریخ اتفاق نیفتاده بود. هیچگ

باور داشت. خداوند در جستجوی زنان و مردانی است که به چیزی باور  نمثبت بود و به آ

کنند که تا حال اتفاق نیفتاده باشد. کلیسا هیچ گاهی در تاریخ آن ماموریت بزرگ را انجام 

ال کسانی است که پاسخ شان مثبت باشد و باور دیگر، خداوند به دنب ةنداده است. یک دفع

 کنند. 

و  خداوند در زندگی اش این بود تا قلب ةپاسخ مریم به معجز یک قلب عبادتگر. .４

دهانش را با عبادت مزین سازد. بهترین سرود او یک سرود نیایشی و پرستشی برای خدا 

دس کلیسا را به را بخوانید( در طی چندین سال اخیر، روح مق ۱:۴۶،۵۵است. )لوقا 

آوردن به ابعاد جدید پرستش جهت داده است. به قلب تان اجازه دهید که همیشه از روی

 را بخوانید( ۹۶نیایش خداوند لبریز باشد.)مزمور 
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های از متن مقدسی بود عالیِ مریم در حقیقت بخش ةسرودیک قلب پُر از کالم.  .５

مریم شامل  ةسرود بافته بود.به هم وند خداعبادتی  ةخاصی به عنوان تحف ةکه او آنرا بگون

کتاب مقدس بود که آنرا حفظ کرده پیدایش، سموئیل، مزمور و اشعیای  های از کتاببخش

واضح آشنا بود. خداوند در پی کسانی  ةمتونی که در دسترس بود بگون ةبود. مریم با هم

 را بخوانید( ۳:۱۶،۱۷وس و تیموتا ۱:۸،۲است که اورا میشناسند و از او اطاعت میکنند.)یوشع 

تخار نسل خویش برای ایجاد پیشی گرفتن از اف ةمریم آماد یک قلب آکنده از امید. .６

راهی به نسل های آینده بود. باوجودیکه توسط مردم آن روزگار بدنام وغلط برداشت شده 

ل بود، ولی هر نسل بعدی او را تکریم کرده است. او به آینده می نگریست و میدانست که نس

را بخوانید( امروز نیز خداوند در پی  ۱:۴۸های بعدی او را حرمت خواهند کرد.)لوقا 

ست که شهرت شانرا بخاطر اطاعت از عیسی مسیح و بجا گذاشتن اثری برای نسل کسانی

 های بعدی کنار بگذارند.

به سرعت مرور کنیم. عیسی حاال بیایید داستان سی سال را  یک قلب واگذار شده. .７

شروع کرد. زمانیکه آنها شراب شان به اتمام رسید، مریم بهترین  کانارا در ازدواج رسالتش 

موعظه را وعظ کرد. مخاطبان او یک گروهی از خادمین بودند و پیام او فقط یک جمله بود 

   (  ۲:۵یوحنا «)هرآنچیزیکه او به شما میگوید، انجامش دهید.»

 

 بیاد داشته باشید:

یکه به خدا سفر کن، تا به نمایندگی از آنهای ر خداوند در سراسر زمینزیر نظ               

 ( ۱۶:۹وفادار اند، نمایندگی کنی.)کتاب تاریخ 
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 حقایق کلیدی:

شخصی است که آنرا مورد رحمت زمین برای یافتن  ةامروز نیز خداوند در حال نظار

ار دهد. کسی که خدا خویش قرار داده و او را به حیث مسبب  تکمیل هدفش درین نسل قر

وفادار بوده و صفات قلبیِ مانند مریم داشته  ارای قلبی باشد که تمامابه دنبال آن است، باید د

 باشد.

 

 پاسخ شما:

 صفات استید؟ نآیا شما در پی نهادینه سازی ای •

هرآنچیزیکه »خداوند چه چیزی را مشخصا به شما گفته است که انجامش دهید؟  •

 (۲:۵)یوحنا « دهید به شما میگوید انجامش
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 کتاب حیات

 به دنبال قلب خدا

 

 را بخوانید ۱۳:۱۴ساموئیل 

 

داود در حالیکه یک رهبر معیوبی بود، بازهم بزرگترین پادشاه اسرائیل شد.      

باوجودیکه گناهان وحشتناکی زندگی او را صدمه زد، بازهم از او به عنوان مردی یاد میشود 

چنین لقبی را چگونه میشود شخصی با چنین کوتاهی های،  که در پی قلب خداوند بود.

 کسب کند؟

اش با خدا قائل شده بود  ةقسمت عظیمی از پاسخ، در ارزش واالی که داود در رابط     

بعد از اینکه به گناهانش اعتراف کرد، داود نیز به خطاهایش سریع اذعان  ناتننهفته است. 

ی که از دوران جوانی با خدا داشت از دست صمیمیترس بزرگ او این بود که مبادا کرد. ت

ازدواج،  این را تشخیص داده بود که باوجودیکه در قبالرا بخوانید( داود  ۵۱:۱۱دهد. )مزمور 

چار گناه شده یقینا که در مقابل خدایش نیز د ،دچار لغزش شده بود فامیل، دوستان، و ملتش

پایداری  ةتا یکبار دیگر با خدایش در یک رابطرا بخوانید( داود میل داشت  ۵۱:۵بود.)مزمور 

باشد. او روزهای چوپانی اش که سروده های محبت آمیز را به خدا میخواند، به یاد داشت. 

واقع  مندجا رمزی در بزرگی داود نهفته است. زندگی او با پیشکش شدن به خدا ارزشاین

ر همراهی اش با پدر آسمانی ود دبخش زیادی از مزمور، یادداشت های شیرین داشده بود. 

که داود از گوسفندان پدر زمینی اش مواظبت میکرد، قلبش را برای رهبری توام است. همچنان

او داود را نیز به حیث خادمش انتخاب کرد، و اورا »ساخت. با شکرگذاری و نیایش آماده می

میراث بنی اسرائیل  داد. یعقوب برای اینکه مردمانش را رهبری و از ییآغل گوسفندان رهااز 
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آنها را بر اساس قلب تمامیت خواه اش شبانی کرد و دستان هنرمند اش هدایت –حفاظت کند 

 ( ۷۸:۷۰،۷۲مزمور «)کرد

 

را بخوانید( باید  ۵۱:۱۷)مزمور چیزیکه داود پیشکش کرد، قلب مهربانی بود.  .１

پیروانش یادآوری  بطور مداوم وابستگی کامل مان به خدا را بیاد داشته باشیم. عیسی به

بدون قدرت توانمندسازی « (۱۵:۵)یوحنا . بدون من شما هیچ کاری کرده نمیتوانید»میکرد

مسیح در ما با روحش، ما هیچ ارزش جاودانی را نمیتوانیم بدست آوریم. شکستگی در مقابل 

ز ای در رسالت دینی برخوردار است. ماباید خواستار یک قلب لطیفی اخدا، از اهمیت ویژه

 خدایمان باشیم؛ که در مقابل گناهان مان و طغیان جهان در مقابل خدا بشکند. 

 

بر بود. برای مثال، زماینکه اشخاص نیرومند داود از چاه پیشکش های داود هزینه .２

با در خطر انداختن زندگی شان آب آوردند، بجای اینکه از آن آب گرانبها برای الحم بیت

رسم پیشکش کردن به خداوند، دور ریخت.)کتاب تاریخ خودش استفاده کند، آنرا به 

 را بخوانید( ۱۱:۱۵،۱۹،۲

 

        

و من چیزی را به خدایم 

پیشکش نخواهم کرد که 

در آن زحمتی نکشیده 

 باشم. 

 ۲۴:۲۴سموئیل  ۲
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از پس خطوط دشمن. بدون شک که داود بخاطر  ةآب کم یافت و گران بها بود، یک تحف

ای از طرف افرادیکه اورا دوست و نیز به حیث تحفهزنده ماندن خویش نیز به آن نیاز داشت. 

. ولی این جا است که زیبائی قلب حق داشت که هرگونه بخواهد مصرف کندو میداشتند، ا

داود را میبینیم. اینکه او هر نوع حقی داشت که از آن استفاده کند، که به آن ضرورت نیز 

ولی او انتخاب کرد که آنرا به عنوان پیشکشی به –داشت، و این که برایش با ارزش بود 

ی ارزشی به خدا ارائه نکرد؛ او چیزی را به خدا هدیه داد که خداوند دور بریزد. داود کار ب

 واقعا با ارزش بود و شخصا به خودش هزینه بر بود. 

ارزش گذاری افراد برجسته میشود. داود با  ۲۴-این داستان بار دیگر در ساموئیل دوم     

ود، بنی اسرائیل دا ةسرشماریِ طغیان گرایان ةدچار گناه مستقیم نافرمانیِ خدا شد. در نتیج

 مورد داوری قرار گرفت.

مانند همیشه زمانیکه داود با گناهش مقابل شد، او توبه کرد. حاال او به دنبال این بود      

را برای  ارنوا، و او قصد خریدن زمین پیشکشی به خدا داشته باشد ی گناهش را یکتا بدیل

داد که زمینش را بصورت رایگان به  ساختن قربانگاهی کرد. به رسم وفاداری، ارنوا پیشنهاد

نخیر، بلکه یقینا اورا از تو در بدل قیمتی میخرم؛ و »پادشاه دهد. پاسخ داود بی مثال است: 

ساموئیل دوم «)ای نکرده باشم برای خدایم تقدیم نخواهم کردمن چیزی را که برای آن هزینه

۲۴:۲۴ ) 

به  و هرآن گفتار و رفتاری که انجام میدهی، همه را

و خدای پدر –نام فرمانروای ما عیسی مسیح انجام ده 

 را از طریق او شکرگزاری کن.

 ۳:۱۷کلوسیان 
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به عنوان کسی شناخته میشود که در پی داود لکه های در کارنامه اش داشت، با آنهم      

را بخوانید( حد اقل بخشی از دلیلی که این  ۱۳:۲۲رضای خدا بوده است. )کتاب اعمال 

عنوان را کسب کرد ناشی از تعهد عمیقش در تقدیم قربانی های به خدا بود که شخصا برایش 

پادشاه بود نیز واالتر هزینه بر بود. به عنوان مبلغ انجیل، فراخوان شما حتی از داودی که 

ید که ه اانتخاب نکردباشد، شما  دان. مانند کسی که انتخاب میکند که انجینر یا حقوقاست

مبلغ انجیل باشید. اگر شما وقعا واعظ خدایید، در حقیقت شما انتخاب نکردید که این چنین 

عت و قربانی پاسخ باشید، بلکه انتخاب شده اید. این افتخار مستلزم آن است که با محبت، اطا

 داده شود.

ای صفات بخشش شما به خدا چیست؟ آیا شما به خدا چیزی را میدهید که هزینه     

تفاوت بین موفقیت نا چیز و پایدار در کیفیت بخشش شما به خداوند  برای شما داشته است؟

مشخص خواهد شد. یک واعظ ضعیف معموال در آمادگی اش تنبل است؛ ولی یک واعظ 

این موارد ما خودمانرا  ةولی در هم»با پشتکار روحش را با دعا و مطالعه آماده میسازد.  موثر

ستاییم: در صبر جمیل، در سختی، در موقع نیاز، در موقع به عنوان رسالتمندان خداوند می

خوابی، در روزه داری؛ با خلوص، دانش، عذاب پریشانی، در زندان، در آشوب، در کار، در بی

 ( ۶:۴،۶)قرانتیان دوم « مهربانی، روح مقدس و محبت خالصانهطوالنی، 

ای به او ای که میتوانیم به او دهیم این است که مردمان بازخریده شدهبزرگترین  تحفه

که در مقابل خدا بی ح تقدیم کند، آنهاییدهیم. پولس اشتیاق داشت تا ملت های را به مسی

ازخریده شده اند. او تقدیم ملت ها را یک تفاوت بودند ولی حاال توسط قدرت انجیل ب

لیغ مسیحیت نه تنها یک تبرا بخوانید(  ۱۵:۱۶)رومیان . پیشکش قابل پذیرشی به خدا دید

 وظیفه است بلکه یک عمل عبادی نیز محسوب میشود. 

چه افتخاری خواهد بود که خدا شما را به عنوان کسی تلقی کند که در پی کسب      

 ةیک هزین–ای میشود ولی چنین ارزیابیِ از زندگی تان منجر به یک هزینهرضایت او هستید. 
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شخصیِ زیاد. به عنوان کسی که افتخار انتخاب شدن رسالت دینی را دارد، من شما را به 

چالش میگرم که تحایف ناچیزی به خدا ندهید. تحایف گران قیمت تانرا در مقابل او بیندازید، 

 پاک شده با روح مقدس.

 

 د داشته باشید:بیا

 (۲۴:۲۴چیزی را که زحمتی برایش نکشیده باشم، تقدیم خدا نخواهم کرد)ساموئیل دوم 

 

 حقایق کلیدی:

ای که رضایت خداست، باید به زندگیدر پی  که برای این که به شخصی تبدیل شویم

 در آن به بخشش چیزهای گرانبهای شخصی مان به خدا به عنوان اعمال عبادی عادت کنیم.

 

 پاسخ شما:

 آیا به عنوان شخصی که در پی رضایت خداست متعهد اید؟ •

 ؟قرار میدهید دبهای به عنوان بخششی در مقابل خداونچه چیز های گران •
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 کتاب حیات

 یک زندگیِ جدا شده

 

 را بخوانید ۲:۲۰و قالطیان  ۱:۱رومیان  ۱۵:۱۹جیریمایا 

 

 ةنفر وعظ کرد که در نتیجه عد ای قدرتمندی را به هزارانیک واعظ برجسته، موعظه

کثیری به دعوت او برای مسیح پاسخ مثبت دادند. یک جوان متعلم مکتب کتاب مقدس به 

شدن به چنین  ددنیا را بخاطر توانمن ةاین مبلغ بزرگ نزدیک شد و به او گفت: آقا، من هم

ه است که برای به او نگاه کرد و گفت: این دقیقا قیمتی بود وعظی حاضرم بدهم! مرد کهنسال

 من نیز تمام شده است.

مهمانی میگیرند؟ آیا شما حاضرید آیا شما حاضرید روزه بگیرید در حالیکه دیگران      

که زودتر از خواب برخیزید، دیرتر به خواب بروید، طوالنی تر دعا کنید، سخت تر کار کنید 

  نوشته است: دسوردهنری واتااینکه خدا از زندگی و رسالت تان جالل بخشیده شود؟ –

 

قله های عظیمی که توسط مردان بزرگ فتح شده اند، با یک پرواز ناگهانی بدست نیامده 

 یاران شان در خواب بوده اند، آنها در حال باال رفتن بودند. ند؛ بلکه شبانگاه زماینکه ا

 

 ةقرار گرفتن در کنار خدا و ارادیک زندگیِ جدا شده، با جدا شدن از گناه و  .１

ا که منجر به رنجش خد راو عملی  ای، سخنیهرزمانیکه روح مقدس ایدهشروع میشود. او 

ن گناه اعتراف کرده و توبه کنیم. )یوحنا اباید فورا به آن به عنو میشود را برای تان آشکار کند،

تنفس »ه او را یک تمرین بسیار مهمی ک بل برایتمهم،  ةرا بخوانید( براساس این آی ۱:۱۹اول 

 ةواژ دهیم.میمانرا بیرون  فَسنَاست. ما با اعتراف کردن مان به گناه،  مینامد تعلیم داده« روحی
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اعتراف کردن در زبان اصیل یونانی به معنی موافق بودن و همکالم بودن است. زمانیکه ما در 

مورد گناهان مان چیزی را میگوییم که خدا در مورد آن گفته است، کامال با او موافقت نشان 

به او از آن گناه هیچ جایی در زندگی مان ندارد و  این عنوان ایمانداران، به یدهیم کهم

خدا به بخشیده شدن، و  ةتطهیرما را میدهد. بعدا ما با وعد ة، بعدا خداوند وعدبرمیگردیم

 درخواست پرشدن از روح مقدس، نفس را به درون میکشیم. 

تنفس روحی را برای  را حفظ کنیم. من نیزبه این طریق میتوانیم همراهیِ با خدا      

که روح مقدس مرا از هر گناهی روز تجربه کرده ام، چنانو اغلبا چندین بار در چندین سال، 

 در زندگی ام بر حذر میداشت. 

 

. فرقی نمیکند که احیایی باشیم-ما باید مراقب زندگی کردن در یک جو خود .２

روی ا همیشه میتواند در مقابل خداوند سرخاقلیم روحی دور و بر تان چه باشد، روح شم

 احیایی را نیز باید تجربه کرد.-آید که بر حسب نیاز خودباشد! ولی شرایطی نیز پیش می

 

چهار شرط را برای احیای ویلز، ایوان روبرت یک صد سال پیش در احیای عظیم در 

 مجدد بنا گذاشت، این شرایط تا به حال قابل تطبیق اند:

 

 آلود باید دور گذاشته شود.اههر شی گن •

هر زیاده رویِ مشکوکی باید برای تقدس  •

 قربانی داده شود.

از روح  اطاعت بدون تعلل در پیروی •

 مقدس.

 .ماعتراف مسیح در محضر عام و تمام مرد •

اگر به گناهان خویش 

اعتراف کنیم، او متعهد 

است تا گناهان مارا ببخشد 

و مارا از ناپاکی پاک 

 گرداند.

 ۱:۹یوحنا  ۱
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برای یک زندگی خداگونه، جوابگوبودن با یک دوست قابل اعتماد میتواند یک امر  .３

قابل اعتمادم، هرماه دو دفعه در بدین سو با یک دوست  مهمی تلقی شود. از چندین سال

ایکه ما مالقات میکنیم، از همدیگر مان سوالهای رسالت دینی این امر را اجرا میکنیم. هر دفعه

گو نگهمیداریم. این سوالها بر سختی میپرسیم، و یکدیگر مانرا در همراهی با مسیح  پاسخ

 ط چارلس سویندول تهیه شده است.حسب پیامی از پاسخگو بودن است که توس

 

 آخر باهم دیدیم... ةاز زمانیکه دفع

 ای با خدا داشته اید؟آیا یک وقت شخصیِ روزانه •

 آیا با معامالت مالیِ مشکوکی درگیر بوده اید؟ •

ا حالتی که دیگران آنرا غیر مناسب ای غیرمناسبی بوده اید، و یآیا با زنی به گونه •

 فکر کنند؟

 واد شهوت آمیز بوده اید؟آیا به دنبال م •

 میشود حالت ازداواج تانرا شرح دهید که بهتر و یا بدتر میشود؟ •

 آیا به ندای تان برای رسالت دینی انجیل وفادار بوده اید؟ •

 آیا دروغ گفته اید؟ •

 

بید و یا از یک گروه شمارا تشویق میکنم تا یک رفیق قابل اعتمادی برای پاسخگوبودن بیا

 صیحت شروع کنید.ی و نکوچک پاسخگوی

 

ای با خدا مهمترین عادتی که میتوان نهادینه ساخت، دیسیپلین داشتن وقت شخصی .４

است. ستیفن اولفورد به ما یادآوری میکند: این یک سوال قانونمدارانه نیست بلکه یک سوال 
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با در وقت مان با خدا و کالم او، ما خودمانرا وفاداری است. داکتر الفورد پیشنهاد میکند که 

 این دیسیپلین های پرستشی ملزم سازیم:

 را بخوانید( ۳:۱۶کالم خدا بر ذهن من غالب است.)کلوسیان  •

 را بخوانید( ۵:۱۸قلب من با روح خدا به تپش آمده است.)افسیان  •

 را بخوانید( ۳:۱۷من با جالل خدا انگیزه داده شده است.)کلوسیان  ةاراد •

 

؛ جداگانه برای مسیح؛ جداگانه یک زندگیِ به وز من شما را به چالش میگیرم تا امر     

یک مثال  اوسوالد چامبرزجداگانه برای فامیل و ندای تان تعهد کنید.  جداگانه برای انجیل؛

همیشه و »بی نظیر، میگوید؛ بیشترین کوشش من برای واالترین جایگاه اش زیبنده است، 

خش کردن عظیمی در زندگی است؛ اوجی قرار میدهد. این ب ةحاال خداوند مارا به یک نقط

از آن نقطه یا بسوی زندگیِ هرچه بطی و بی معنای مسیحیِ میرویم و یا بیشتر و بیشتر 

  باالترین مقامش میکنم میشود.کسیکه بیشترین کوششم را برای -جالل خدا ةدرخشند

 

 بیاد داشته باشید:

که مسیح است که در ستم که زندگی میکنم بلیمن با مسیح مصلوب شده ام: اینک من ن

کسی که -من زندگی میکند؛ و زندگیِ که من در بدن دارم، زندگیِ توام با ایمان به پسر خدا

 ( ۲:۲۰مرا دوست داشت و جان خودرا برای من داد، است.)قالطیان 

 

 :کلیدی حقایق

 او یکجا سازیم. ةما باید خودمانرا از گناه جدا کرده و به خدا و اراد
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 :شما پاسخ

 به همه گناهان شناخته شده تان در زندگی، به خداوند اعتراف کرده اید؟آیا  •

 ی دارید؟یآیا رفیق پاسخگو •

 ای متعهد میشمارید؟آیا خودرا به یک زندگیِ جداگانه •
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 کتاب حیات

 پناهگاه روح

 

 را بخوانید ۵:۵،۶و پطرس  ۲۰:۱۸،۲۱و اعمال  ۶:۸میخا  ۲۲:۴کتاب امثال 

 

ما معرفی شده  ةبه عنوان مهمان ویژ تایلور هوسوندر چین، در حین رسالت دینی      

 ام. ، من خادم کوچک یک آقای برجستهبه منبر آمد و گفت: دوستان عزیز تایلوربود. 

بسیاری از کتابهای او تا به حال در کتاب مقدس بود.  ةیک معلم برجست اندرو موری     

وب میشود. در کتاب کوچکش دسترس است، و هریکی ثروتی برای پاالیش روحی محس

 موریمینویسد که فروتنی تقوای مادر است و پناهگاه ابدی روح.  موریفروتنی،،  ٬٬بنام 

اورد داشت است که تقواهای دیگر از آن متولد میشود. او نیز ب باور داشت که فروتنی تقوایِ

 روح مان، همانا فروتنی قلبی است. که بزرگترین حفاظ

ی به دیگران مهم است، بزرگترین پناهگاه روح نیز این هم است گویدر حالیکه پاسخ     

که بطور روزانه و داوطلبانه در مقابل خدا فروتن باشیم. ما باید در مقابل خدا شکسته باشیم، 

مان به او اذعان کنیم. شکسته بودن در مقابل خداوند در رسالت وابستگی عمیق و و به نیاز 

 را بخوانید(  ۵۱:۱۷.  )مزمور لکه یک نیاز نیز هستیک مزیت است بدینی نه تنها 

 

بخاطر شرم، کسان اندکی اند که گردانید. قلب تانرا روزانه در مقابل خدا متواضع  .１

همزمان بتوانند تدهین و فروتنی را داشته باشند. ولی خداوند هشدار میدهد که غرور روح 

منتهی به امور روحی، سراشیبی  را به نابودی سوغ میدهد. این اصل همیشه صادق است: راه

به کسانیکه در مقابل خداوند  پاداش عجیب ةبخوانید( مسیح مژد را ۱۶:۱۸دارد. )کتاب امثال 

تواضعی است، چون سلطنتی متواضع اند، میدهد: کسانی برکت داده شده اند که در روح شان 
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که کامال به خدا ( متواضع بودن در روح به این معناست ۵:۳ای وجود دارد. )متی بهشتی

 وابسته باشیم. 

متوجه باشیم که هیچگاهی از خدا نخواهیم که مارا فروتن گرداند، این میتواند بسیار      

خطرناک باشد، در مقابل، خودمان پیش قدم میشویم و خودمانرا فروتن میگردانیم.)یعقوب 

۴:۶،۱۰) 

ی در م: یک جایمن به شما وعده میدهاستان خصوصِی با خدا ایجاد کنید. یک د .２

تان یک بالیی وجود دارد که باید با آن روبرو  ةتان، جالوت منتظر شماست. در آیند ةآیند

شوید. این بالی مخالف مصمم است تا شما را از بین ببرد، و در محضر عام از بین ببرد. چه 

 اطمینانی از پیروزی در روز مقابله دارید؟

 

و جالوت را شکست خواهد داد: یداند که ابه شاه سائو گفت که چرا م ،داود جوان

که مرا از چنگ شیر و خرس نجات داد، از دست این فلستینی نیز نجات خواهد خدایی

( این یک غرور جوانی نبود، بلکه یک اطمینان دورنی عمیقی بود که ۱۷:۳۷ساموئیل ۱داد.)

داشت  دایشای با خدر اثر پیروزی های شخصی بوجود آمده بود. داود یک داستان شخصی

که در آن روز آزمایش عمومی، به او اطمینان میبخشید. اگر شما شیر شهوت و خرس ناباوری 

بیند، شما نیز در زمان تقابل با جالوت زندگی تان در زمانیکه هیچکسی نیز نمی–را بکشید 

 آن اطمیان را خواهید داشت.

 

جایگاه تان در پیکر عیسی مسیح را  .３

ی بی خدای بینی-بین خودیک تفاوت عظیمی . بدانید

و اطمینانی که کسی دارد و میداند که چه کسی در 

بینیِ که در -. بیشترین خودوجود دارد ستمسیح ا

قربانِی خدا یک روح 

شکسته است، یک قلب 

ست توبه کار و شکسته ا

اینها مواردی است از –

خدا که تو آنرا حقیر 

 نخواهی شمرد.

 ۵۱:۱۷مزمور 
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منجر  میبینیم، بین مبلغین

به ناامنی درونی عظیمی 

میشود. بخشی از دلیل این 

بینی، ناشی از عدم -خود

را در مسیح داریم. ما نیکوکاران خدا درک کردن شکوه ذاتیِ است که به عنوان اینمانداران، آن

در مسیح ایم. بخاطر اینکه در مسیح ایم، پس فرزندان خدا ایم. چون در مسیح ایم، پس 

را بخوانید. ما باید  ۱:۱۱فلیپیان – ۱،۳افسیان : – ۵:۱۷،۲۱قرانطیان  ۲سفیرانی استیم برای او. )

آنچه که در مسیح هستیم –مان  در عین حال مطابق به شکوهبه لباس فروتنی ملبس باشیم و 

که او کرد. . ما باید شکسته نفسی کنیم، چنانباشد. به عبارت دیگر، ما باید مانند مسیح باشیم

 را بخوانید(  ۲:۵،۱۱)فلیپیان 

 های پادشاهی بسوی کسانی باز است که خوش قلب اند.روزنه .４

تنی، حقارت و( فر۵:۵که فروتن است.)متی  وارث زمین کسی است ،عیسی آموخت که

است. یک شخص فروتن میداند که او به خودی خود  نیست، بلکه نکته قوت آگاهانه ای

قدرت از جانب خداست. میشود این را به دعای تان تبدیل  ةهیچ قدرتی ندارد، بلکه هم

آیند، نداریم؛ و نه هم و چون ما هیچ توانی در مقابل جمعی کثیر که به طرف ما می» کنید: 

ه چنانک( ۲۰:۱۲چه انجام دهیم، ولی چشم امید ما بسوی توست.)کتاب تاریخ  میدانیم که

 تراز احساس کنید. میگوید، هیچ گاهی به خود اجازه ندهید که خودرا با کارهمفلیپ بروک 

اگر ما خودبین و مغرور باشیم، خدا خودش در مقابل ما خواهد ایستاد. ولی اگر ما      

ر مقابل دیگران از اطمینانی برخوردار خواهیم بود و او مارا در در مقابل او فروتن باشیم، د

زمان معیین اش عزت خواهد داد. اگر بخواهیم که رهبرانی در پی رضایت خدا باشیم، باید 

خدا در مقابل غرور ایستادگی میکند و در مقابل فروتنی مرحمت »همیشه بیاد داشته باشیم که 

خدائیکه مرا از چنگ شیر و خرس نجات داد، 

 مرا از چنگ این فلستین نیز نجات خواهد داد.

 ۱۷:۳۷سموئیل ۱
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دستان خداوند متواضع کنید، تا اینکه او شمارا در وقت معیین بنابر این، خود تانرا زیر « میکند

 (۵:۵،۶پطرس  ۱اش عزت بخشد.)

 

 بیاد داشته باشید:

تان در مقابل یکدیگر متواضع باشید، و با لباس فروتنی مزین باشید، چون  ةبلی، هم

را زیر  خداوند در مقابل غرور ایستادگی میکند ولی فروتنان را مرحمت میکند. بنابر این خود

دستان قدرتمند خداوند مطیع گردانید تا شما را در وقت معیین اش عزت بخشد.)پترس 

۵:۵،۶) 

 

 حقایق کلیدی:

هویت خود در مسیح را بدانید، بطور روزانه در مقابل خداوند تواضع کنید و مطمئن 

 باشید که شمارا در وقت معین اش عزت خواهد داد.

 

 پاسخ شما:

 مل کنید.و هویت تان درعیسی مسیح تأ بینی-دبر تفاوت بین خو •

 بطور روزانه در مقابل خداوند تواضع داشته باشید. •

 تواضع را با توفیق خداوند جستجو کنید. •
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 کتاب حیات

 تقدم کشیشی در اینجا

 

 را بخوانید. ۵:۲۲،۶،۴افسیان 

 

را از مان ةخدا مارا بسویی فرانمیخواند که جهان را فتح کنیم و درین میان خانواد     

انگیز زناشویی، طالق و سرکشی اطفال در بین دست دهیم. درحالیکه امروزه داستانهای غم

 مسیحیانی مبلغ بیداد میکند. 

 اولویت های مان به قرار ذیل باشد:     

( رسالتی که خدا برای مان ۳( روابط مان با همسر و اطفال ما. ۲روابط مان با خدا.  (１

موال مارا بسوی روند مخالف آن سوق میدهد، و زمانیکه ما داده است. نیاز های زندگی مع

انگیزی رسالت دینی را باالتر از روابط مان با خدا و فامیل قرار میدهیم، اغلبا به نتایج غم

 میرسیم.

صحت ران روحیِ خانواده هایشان باشند. خداوند بر شوهران صدا میزند که رهب .１

باید آن محبتی را به زنان شان نشان دهند که ولیت شماست. شوهران روحیِ فامیل تان، مسؤ

 را بخوانید( ۵:۲۵)افسیان مسیح به عروسش؛ کلیسا نشان داد. 

خداوند از شوهران تان با همسرتان مهم است.  ةتان با خدا، رابط ةبعد از رابط .２

را  ۵:۲۵،۲۸میخواهد تا زنهایشانرا دوست بدارند و به رشد روحی شان متعهد باشند.)افسیان 

 انید(بخو

 ی تان، هر روز گامهای برای برداشتن وجود دارد.برای بهتر شدن زندگی زناشوی .３

ی تانرا بهتر و یا خرابتر کنید. درست رصتی است برای اینکه زندگی زناشویهر روز یک ف
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مانند باغبانی که توجه همیشگی به باغش میکند، شما نیز باید بطور مداوم زندگی تانرا بکارید. 

 ین ساده شمارا در بهتر شدن این امر کمک میکند.این چهار تمر

 

 هرروز باهم دعا کنید •

 ش داریدهر روز به زن تان بگویید که دوست •

 کمکی به او باشدهر روز کاری انجام دهید که  •

 از او صادقانه تعریف کنید هر روز •

 

عواقب بداخالقیِ در زندگیِ گناهان جنسی معموال از دیگر گناهان زیانبار تر اند.  .４

از مردمان را آسیب میرساند. بدن  یبسیار ةیک مبلغ انجیل تا به جاهای دوری میرسد و عقید

 را بخوانید( ۶:۱۹،۲۰قرانتیان  ۱ما معبدگاه روح مقدس است.)

 

 

  

  

شوهران! زنهای تانرا دوست بدارید، چنانیکه مسیح 

 کلیسا را دوست داشت و جانش را برا او داد.

 ۵:۲۵یان افس
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به عوان مسیحیان، باید جسم مانرا کنترول کنیم و در پاکی و افتخار زندگی 

اال، مصمم شوید که در مقابل خداوند در پاکدامنی را بخوانید( همین ح ۴:۳،۸کنیم.)تستالکیان 

خداوند در خدمتش  ةدر جهت برآورده شدن اراد ةزندگی میکنید. بدن تانرا به حیث وسیل

 رابخوانید( ۱۲:۱،۲)رومیان  قرار دهید.

 

را بخوانید( میدان  ۱۵:۱۹)متی عیسی گفت که بدعهدی از قلب آغاز میشود. .５

شهوت انگیر، باتوسل به افکار میتوانید در مقابل افکار جنگ برای پاکدامنی، ذهن است. 

فکر تانرا تغییر دهید،  ةی قلبه کنید. شما تحت کنترول افکار تان استید. اگر شما گونخدای

را بخوانید( بدعهدی از قلب شروع میشود.  ۴:۸زندگی شما نیز تغییر خواهد کرد!)فلیپیان 

شگفت انگیز خانم تانرا در قلب تان زمزمه  موارد ةوفاداری در قلب نگهداری میشود. هم

 تشکر کنید. بابت هدیه بودن او از جانب خدا به شما، کنید، و

ولیت شما مسؤی را میتوانید در مقابل بدعهدی زوجی بوجود آورید. گاهایپناه .６

 دارید تا درمقابل خطاهای بداخالقی دیوارهای مقاومی ایجاد کنید.

صاص دهید. یک زندگی خصوصیِ دعا، ای را با خدا اختیک وقت شخصی •

 عبادت و تامل بر کالم خدا را نهادینه سازید.

برای اینکه به  پاسخگو باشید. کوچکی جمعیدر مقابل یک دوست و یا  •

یکدیگرتان پاسخگو باشید، بطور مداوم باهم مالقات کنید. این بسیار خوب است که یک 

را از شما بپرسد که در درس یازدهم مطرح دوستی داشته باشید که مراقب تان باشد و سوالی 

 ی به شما به عنوان رهبر مسیحی بسیار مهم است. این گونه از پاسخگوی شده است.

 بیلی گراهامسازش قرار گیرید.  ةبه خودتان اجازه ندهید تا در یک موقعیت بالقو •

ا هیچ زن خویش بگاهی به غیر از زن در اوایل رسالت دینی اش با خود تعهد سپرد که هیچ
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ی در یک موتر و یا یک اطاق سپری نخواهد کرد. اگر قرار باشد که شما در ای در تنهایغریبه

)که معموال عاقالنه  خصوصی مالقات کنید ةجریان رسالت دینی تان با یک خانمی بگون

نیست( دروازه را به آرامی باز نگهدارید و مطمئن باشید که کسی دیگری در بیرون از اطاق 

 دارد.وجود 

خود پرست نشوید. بسیاری از مبلغینی که از لحاظ اخالقی دچار خطا شدند،  •

یک قلب متواضعی در مقابل خدا « ندارد به من اتفاق افتد ناین امکا»الف این را زده اند که 

آید، بیاد در مقابل وسوسه ها هوشیار باشید. زمانیکه وسوسه به سراغ تان میداشته باشید. 

 ۱۰:۱۲،۱۳قراتیان  ۶:۱،۱فرار را خداوند از قبل آماده ساخته است.)افسیان  هرا داشته باشید که

 را بخوانید(

 

ولیت های تان به عنوان یک شوهر و پدر روح مقدس شمارا برای انجام مسؤ .７

زنهای شانرا دوست بدارند، » کتاب مقدس میگوید که شوهران باید قادر خواهد ساخت. 

( این ۵:۲۵)افسیان « شت و جان خویش را بخاطر آن داد.که عیسی کلیسا را دوست داچنان

ح مقدس لبریز بوده و در از محبت فداکارانه، تنها زمانی ممکن است که شما با رو ةدرج

سرزنشش را با اصرار کردن اینکه اول از روح مقدس  پولسکنترول او باشید. همین است که 

 را بخوانید( ۵:۱۸،۲۱پر شوند تاکید داشت.)افسیان 

ی تان میکند این که چگونه میتوان محبتی که از بین رفته کتاب مقدس رهنمای .８

ائیده است، راهی برای دوباره اگر محبت تان به خانم تان به سردی گر است را احیا کرد.

است که عیسی  ةرا بخوانید( اینک نسخ ۲:۲،۵کتاب اظهار سازی کردن آن وجود دارد.) احیا

 شانرا احیا کنند: ةرفتبرای شان داد تا عشق از دست 
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ای هدایت کنید که برای ازدواج تان فکر کند، بیاد داشته باشید، ذهن تانرا بگونه •

به کرده اید را ات جالبی که باهم تجرعروسی تانرا به یاد آورید. آن لحظنه بر علیه آن. عهد 

 ی عشق اول تانرا به یاد آورید.بیاد آورید. زیبای

نسبت به خانم تان توبه کنید. تصمیم بگیرید که از  نتوبه کنید. از دلسردی تا •

یونانی برای توبه، عبارت از تغییر دادن فکر خود است.  ةاین حالت بیرون شوید. معنی واژ

بنابر این فکر تانرا در مورد ازدواج تان تغییر دهید. از فریب شیطان در حذر باشید. ذهن تانرا 

ییر داده و از هر چیزیکه منجر به آسیب رساندن به با کالم خدا بازسازی کنید. ذهن تانرا تغ

 ازدواج تان میشود، دوری گزینید. 

کارهای اولیه را انجام دهید. در آغاز، زمانیکه عاشق شدید، چه کاری انجام  •

دادید؟ آن موارد را دوباره تکرار کنید. آیا به او گل هدیه دادید؟ آیا مرتبا به او میگفتید که او 

آیا در مقابل او مهربان بودید؟ از امروز آغاز کنید که کارهای اولیه را انجام  را دوست دارید؟

 دهید.

 

 

ول اند تا فرزندان شانرا در راه خدا تربیه کنند. پدران در مقابل خداوند مسؤ .９

های فامیل تان نباشید، رسالت تان ولیتاگر شما ناظر خوب مسؤرا مطالعه کنید(  ۶:۴)افسیان 

 ( را مطالعه کنید. ۳:۷پترس  ۱و ۳:۴،۵یموتاوس ت۱زیر سوال است.)

 

 بیاد داشته باشید:

سا را دوست داشت و یکه مسیح کلای خودرا دوست داشته باشید، چنانشوهران! زنه     

 ( ۵:۲۵جانش را بخاطر آن داد.)افسیان 
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 حقایق کلیدی:

 شما نسبت به فامیل و ازدواج تان در مقابل خداوند مسئولیت دارید.

 

 شما: پاسخ

 از امروز شروع کنید. را سه تمرینی که در فوق ذکر شد •

 گاهی در مقابل بد اخالقی های جنسی کنید.از امروز شروع به ساختن پناه •
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 کتاب حیات

 شیطان ةنقش

 

 را بخوانید ۲:۱۶،۱۷یوحنا ۱  ۵:۱۶قالطیان  ۲:۱۰،۱۱قرنتیان  ۲

 

 

آلودی داشت. یک روزی در ه، او یک زندگی رسوا و گناآگوستینپیش از تغییر کیش 

همینکه « بردار و بخوان، بردار و بخوان» که میخواندند  پارک او آواز خواندن اطفالی را شنید

ن افتاد، که چشمش روی آ ةبه زمین نگاه میکرد، کتاب مقدسی را دید. اولین آی آگاستین

نباشید تا آرزو  بود: و به خدای تان عیسی اتکا کنید، و به جسم تان متکی ۱۳:۱۴رومیان 

لد یافت و به یک با این تصادف بطور با شکوهی از نو تو آگوستینهایش را برآورده سازید. 

 مبدل شد.ای خداشناس برجسته

اوند هدف خد گزند حمالت بوده و باعث تکمیل شدنمانع از  بودن با عیسی مسیح،     

شیم و به زندگیِ جدید مسیح در خدا باور داشته با ةبه وعددر زندگی مان میشود. همچنانکه 

را  ۸:۱،۴و رومیان  ۱:۳،۴پترس ۲ای است.) بیشتر از پیروزی چیزی خود اتکا کنیم، در واقع

 بخوانید(

 

 کتاب مقدس به ما می آموزاند که در سه جبهه بجنگیم: .１

در متون آمده است، یک مرجعی متداولی است  ،،جهان٬٬یکه معموال از معنی ا •

 ۲:۱۵یوحنا ۱افل شویم. ) . ما نباید با محبت دنیا از خدا غده گرفته میشودکه خدا در آن نادی

 را بخوانید(
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ذاتی است که بازخریده نشده یکه از جسم در متون آمده است عبارت از معنا ا •

رون از عیسی مسیح. نویسنده های متون مقدس آنرا نبرد بین جسم یب آلودگناهطبیعت است؛ 

 ۳:۸،۱۴کلوسیان  ۴:۲۲،۲۴افسیان  ۵:۱۶،۲۵و ذات جدید. )قالطیان و روح میدانند؛ ذات قبلی 

 را بخوانید(

ریمنی اش در مقابل ما زیاد است. او نمی خواهد با ما در یک شیطان و قدرت اه •

بازیِ کوچکی درگیر باشد، بلکه میخواهد مارا به کلی نابود کند. ولی عیسی مسیح از قبل با 

را  ۲:۱۵  ۱:۱۳،۱۴کلوسیان  ۱۰:۱۰یوحنا  ۲۲:۳۱،۳۲وقا صلیبش بر او تسلط یافته است! )ل

 بخوانید(

او از ابزاری   نه از حاالست و نه هم آن چنان زیاد است. شیطان نقشه های .２

برای اغوای مردم استفاده میکند که همیشه استفاده کرده است. بعضی از طرح های به اثبات 

 آن به قرار ذیل است: ةرسید

ام که بین امور مالی کثیری از رسالتمندان در حیرت ةاز عد منپول.  ةسوء استفاد •

 شخصی و رسالتی شان فرقی قایل نمیشوند. 

 

تیموتاوس ۱) کمال را داشته باشیم. ةباید در امور مالیِ که به ما محول میشود، باالترین درج

  را بخوانید( ۶:۶،۱۱  ۳:۳

دنیا و چیزیکه در آن است را 

دوست نداشته باشید. اگر 

کسی دنیا را دوست داشته 

باشد، محبت پدر در او 

 ( ۲:۱۵یوحنا ۱نیست.)

من به شما میگویم که: با 

روح همراه باشید، و شما 

نمیتوانید آرزو های جسم را 

برآورده سازید )قالطیان 

۵:۱۶) 
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مول و سراسری است. معنت روحانیون در زناشوئی یک امر خیاجنسی.  ةسوء استفا •

 را بخوانید( ۴:۳،۷تستالونیکیان  ۲۳:۱ ۵:۱۸باید متعهد به زندگی مقدس شویم.)امثال 

که عیسی مسیح بود. ری باشیم، چناناباید رهبران خدمتگزسو استفاده از قدرت.  •

روش رهبریِ پیروانش را از دیگر رهبران مرسوم دنیا متفاوت بیان عیسی مسیح خیلی واضح 

 را بخوانید(  ۲۲:۲۴،۲۶قا کرد.)لو

نمیتواند در رسالت دینی موثر بماند. در واقع تلخی  ترشرویی. یک شخص ترشروی •

 را بخوانید( ۱۲:۱۳،۱۵عبرانیان  ۸:۲۲،۲۳او جو اطرافش را نیز آلوده میسازد.)اعمال 

هر رفتار اجباری. بعضی از افراد به الکول و یا دارو معتاد اند. بعضی هم به ستایش  •

ان عادت دارند. بعضی هم اعتیاد جنسی دارند. بعضی ها اعتیاد زیادی به غذا دارند. یکی دیگر

را داشته  به تعویق انداختن خوشنودی خویش ةاراداز جمله نشانه های کمال این است که 

 ها و رسالت ها را تباه کند.ها، فامیلهای اجباری میتواند زنگیباشیم. رفتار

افکار منفی توسط شخص به  ةدوران طفولیت، چرخهای افکار مخرب. در نمود •

ای را کسب نخواهی کرد. و یا تو نمی توانی. توهیچ چیز عالی»: شخص دیگری انتقال میابد 

خدا از ما میخواهد که از قالب افکار منفی به در « تونمی توانی آن چنان یک رهبری باشی

 بخوانید( را ۳:۱۰کلوسیان  ۴:۲۲،۲۴افسیان  ۱۲:۱،۲آییم. )رومیان 

عدم مدیریت زمان. این مسئله مانند دیگر مسایلی که ذکر شد یک گناه بزرگی به  •

درست مانند سوق میدهد، بی کفایتی به نظر نمی رسد، در حالیکه عدم مدیریت زمان شمارا 

 ( ۴:۵ابعاد منفی دیگر. )کلوسیان 

 

. میکندوسوسه کرد که مارا نیز وسوسه  ةشیطان عیسی مسیح را از همان ناحی .３

در بیابان، شیطان عیسی مسیح را با شهوت جسم وسوسه کرد، شهوت چشم و غرور 

را بخوانید( در هر راهی که ما وسوسه میشویم، عیسی مسیح نیز وسوسه  ۴۱:۱۱زندگی.)متی 
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زمانیکه ما وسوسه میشویم، کشیش عالی رتبه و وفادارما حالت مارا میداند و مارا کمک میشد. 

ای، عیسی به شیطان را بخوانید( در پاسخ به هر وسوسه ۴:۱۵،۱۶ ۱:۱۷،۱۸ن میکند. )عبرانیا

میگفت: این نوشته شده است. پسر خدا با استفاده از نام خدا به عنوان سالح، شیطان را 

 ای است که ما نیز میتوانیم نبرد علیه شیطان را ببریم. مغلوب ساخت. این شیوه

را بخوانید( زمانیکه به خدا  ۶:۱۰،۱۸افسیان )ما باید کامال زره پوش خدا باشیم.  .４

ه روحی خدا را به تن کرده شمن ایستادگی میکنیم، در واقع زرتسلیم میشویم و در مقابل د

 را بخوانید( ۴:۷ایم و اطمینان پیروزی به ما رسیده است.)یعقوب 

به جای ارتکاب یک گناه از روی  ما باید بر مسیح باشد نه بر شیطان! تاکید .５

ری، باید یک عمل نیکی از روی هشیاری انجام دهیم. یک درخت میوه، فقط برگ هشیا

قبلی را  ةجدید به طور طبیعی برگ های مرد ةآورد. میوریزد از آن، بلکه میوه ببار مینمی

دشمن داریم و ریزاند. باید زندگی جدید مان در مسیح را قوت ببخشیم. بلی ما یک رقیب می

پترس -۱  ۲:۱۴قرانتیان ۲ایستادگی کنیم و تمرکز مانرا به خدا کنیم. )ولی باید در مقابل او 

 .را بخوانید ۵:۸،۹

یکی از القاب شیطان تهمت فعلی عیسی برایمان پا در میانی میکند.  ةلحظدرین   .６

زدن بر برادران است. ولی وکیل مدافع مان، عیسی مسیح دوسیه مارا در دادگاه اقامه خواهد 

 را بخوانید( ۱۲:۱۰کتاب اظهارات   ۷:۲۵  ۲:۱۴کرد!)عبرانیان 

 

 بیاد داشته باشید:

؛ ولی به شما نرسیده است مگر اینکه از قبل به دیگران نیز رسیده است ةهیچ وسوس

اجازه نمی دهد بیشتر از توان تان مورد آزمایش قرار گیرید، ولی خداوند وفادار است، و 

د ساخت، تا اینکه شما بتوانید تحملش همراه با وسوسه، راه فرار آنرا نیز مهیا خواه

 را بخوانید( ۱۰:۱۳قرنتیان ۱کنید.)
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 حقایق کلیدی:

 راه پیروزی را نیز فراهم ساخته است.برای هر آزمایشی که مقابل میشویم، خداوند 

 

 پاسخ شما:

 آیا شما در پیروزیِ که خدا برای شما مهیا ساخته است در حرکت اید؟ •

گناهی که در زندگی تان وجود دارد را به شما نمایان  از روح مقدس بخواهید تا هر •

 ایمان داشته باشید. برای پیروزی به خدا سازد. به آن گناه اعراف کنید، از آن توبه کنید و

 

  



 کتاب حیات                                                                                                              69

 کتاب حیات

 برای یک امر حیاتیزندگی 

 

 را بخوانید ۵:۷،۱۰قرنتیان ۲   ۳:۱۱،۱۶قرنتیان ۱  ۱۴:۸،۱۲رومیان   ۲۵:۱۴،۳۰متی 

 

مانیک طفل بودم مادرم مرا به سرکس میبرد. بیاد دارم که چگونه وحشت زده بسوی ز     

 نگاه میکردم و شیر که فقط با یک شالق و یک چوکیِ چارپا وارد قفس میشد ةرام کنند

 با آن حیوان ترسناک روبرو شد؟ ،چگونه میشد با آن سالح ضعیف

یگانه سالح شان است. چوکیِ  ،بعد از آن آموختم که چوکی رام کننده های شیر     

حیوان را سردرگم کرده و تمرکزش را به هم میزند. شیر نمی تواند بفهمد که به کدام چهارپا 

این  بریک از چهار پای چوکی تمرکز کند، و این جاست که تمرکزش به هم میخورد، و بنا

 خطرناک نیست.

اند. توانائی تمرکز  به همین صورت امروزه بسیاری از مسیحیان نیز حواس پرت     

باالی چیزیکه بسیار مهم است را ندارند، آنها چند جهته میشوند، نمی توانند تمرکز کنند و 

 بنابر این بی زیان اند. 

چراکه همان است که در نهایت –در زندگی باید بر با اهمیت ترین آن تمرکز کنیم     

ای است که مارا از زندگی بگونه مهم است. این در حالی است که هر چیزی در نسل ما بیشتر

چیز کردن بر اساس یک رویکرد درونی غافل میسازد. این گونه به نظر میرسد که برای هرآن

 دیگری زندگی میکنیم، بجز چیزیکه مهم است. 

 من به ارمغان می آورد.  ةکه تمرکز را در زندگی روزان وجود دارد سه رویداد مهم     

یوحنا زمانی را . میدهدبه تبلیغ مسیحیت انگیزه  مراتخت سفید قضاوت مسیح  .１

یکه نامهای شان در د ایستاده اند. آنهایدر آینده تصور کرد که همه مردگان در مقابل خداون
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مسیحیِ واقعیِ  هری از آتش ریخته میشوند. این باید اب حیات نوشته نشده است، در دریایکت

 را بخوانید( ۲۰:۱۱،۱۵.)کتاب اظهارات را انگیزه دهد تا بخاطر عیسی به دیگران برسند

مارتین لوتر توضیح داده است مرا به تقدس انگیزه میدهد. کرسیِ قضاوت مسیح  .２

زندگی ما بعد از گرویدن به  ةکه: دو روز است که به من مهم استند؛ امروز و آن روز. هم

در پرتو  مسیح مورد قضاوت مسیح قرار خواهد گرفت. هرآنچه امروز انجامش میدهیم باید

برای جاودانگی مهم است. بزرگترین اندوه در  ،آن روز باشد. هر آنچه امروز انجامش میدهید

بدون  یدی بزرگ بعدی این خواهد بود که زندگی از دست دادن بهشت خواهد بود؛ ولی تراژ

 ۵:۱۰،۱۱قرنتیان ۲  ۳:۱۱،۱۵قرنتیان ۱امتیاز اینکه به پاهای مسیح تکیه کنیم وارد بهشت شویم.)

 را بخوانید( 

      

  
نیکوکار کسی است در 

مایش ها صبر مقابل آز

داشته باشد؛ چون کسی که 

آنرا بپذیرد، آن تاج زندگِی 

که خدا برای او وعده 

کرده است را دریافت 

خواهد کرد.)یعقوب 

۱:۱۲) 
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زمانی  ومجانیِ است  ةبلکه یک هدینیست؛  اطر بسپاریم که رستگاری پاداشباید به خ

ه ولی همینک. ن عقیده داشته باشیمنجات مامیشود که به صلیب رفتن مسیح برای  به ما داده

رفته شده ی برای ما مد نظر گهایمات صادقانه ما به مسیح، پاداشنجات یافتیم، بخاطر خد

است. چرا ما باید به این پاداش ها دل بندیم؟ چراکه بهشت میگوید آنها بهترین ارزش را 

 دارا میباشند.

معموال کتاب مقدس از این پاداش ها بنام تاج یاد میکند! زمانیکه بهشت را بدست      

ها را بدست آورم، عالقه مند پوشیدن این تاجها نیستم، ولی همچنان عالقه دارم تا این تاج 

. ن استاهای مسیح تکیه کردبه پ که همانا– ارزش آنرا دارد ؛آورم! آنچه که بهشت میگوید

تاجی است که  زاری. پنجنه به عنوان وجهی برای رستگاری، بلکه به عنوان نیایش و شکرگ

 میشود دریافت، و پنج راهکار برای دریافت هریکی نیز وجود دارد. 

ج بسیار های بدست آوردن این تا ةرا بخوانید( الزم ۴:۶،۸تیموتاوس ۲تاج تقوا.) •

 ةمبارزه کن. کسی این را برجسته کرده است که: یک مبارز واضح است: بخاطر عقیده سالم

، بلکه در مقابل ما در مقابل مردم نیست ةاست که در آن پیروزیِ باشد! مبارز ةخوب مبارز

 را بخوانید(  ۶:۱۰،۱۸ریمنی شیطان است. )افسیان شیطان و نیروی اه

مسابقه را تمام کن. برای باختن، همیشه زود است. فرقی نمیکند که آزمایشات چقدر 

 مادامیکه مبارزه میکنید، نمی بازید. سخت باشند، بازهم در مسابقه بمان. 

عقیده مند باشید. به حقایق بنیادی باور مسیحیت متعهد بمانید. با جدا شدن از حقیقت 

 را بخوانید( ۳یهودا   ۴:۱۴،۱۵دینی نباشید. )افسیان  کالم خدا، قربانیِ

او را دوست بدارید. از اطمینان برگشت مسیح مسرور باشید. زندگی در انتظار  ظهور

 را بخوانید(  ۳:۲،۳   ۲:۲۸یوحنا  ۱برگشت او منجر به خلوص مان میشود. )
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یک زمانی  یقوالتر رالرا بخوانید( آقای  ۲:۱۰اظهارات  ۱:۱۲تاج زندگی. )یعقوب  •

ملکه اش مجبور نشود  رده بود تابرای اینکه کوت قیمتی اش را زیر پاهای ملکه اش هموار ک

قرار نیست چیزی که به دربار  میدانست که رالیقاز روی گل بگذرد، ستوده شده بود، ولی 

داد، و را بخاطر کاری که انجام داده بود پاداش  والتر رالیقشاه داده شود، از بین برود. ملکه 

پادشاه ما نیز مارا بخاطر چیزیکه ما برای او پهن میکنیم نیزی پاداش خواهد داد. بعضی اوقات 

نیز یاد میشود، چون این به کسی داده میشود که در قبال  شهادتاز تاج زندگی بنام تاج 

یعقوب، این  بعیسی وفادار باشند، حتی اگر به قیمت جان شان نیز تمام شود. بر اساس کتا

اج به کسانی نیز داده میشود که در مقابل وسوسه ها تسلیم نشوند. این را نیز به یاد داشته ت

باشید که یعقوب عمیقا به این باور بود که کسانی خدا را دوست دارند که در مقابل وسوسه 

 ها ایستادگی میکنند. 

که دیسیپلین  را بخوانید( این تاج به کسی داده میشود ۹:۲۵قرنتیان ۱تاج فنا ناپذیر. ) •

میگوید: دونده ها با قوت برای پاداشی تمرین  پولسرا در همه ابعاد زندگی شان پیاده میکنند. 

میدهند که به زودی ناپدید میشود، ولی ما زندگی مانرا برای یک تاجی دیسیپلین میدهیم که 

حی واجد رو ةاز بین نمی رود. او رفت و گفت که بدنش را دیسیپلین داده است تا در مسابق

 را بخوانید(  ۳:۱۲،۱۴فلیپیان   ۹:۲۶،۲۷قرنتیان ۱شرایط باشد. )

میشد  خوشحالگفت می پولسرا بخوانید(  ۲:۱۹،۲۰تستالونیکیان ۱)تاج سرور.  •

یکه او برای شان کمک کرده بود تا به آنهای–یری از ایمانداران تستالون دید کثمانی که میز

ند حاضر میشدند. از این مسئله گاهی به عنوان مسح بگروند، با او یکجا به حضور خداو

ای نمی تواند فراتر از این باشد که کسی را برنده های تاج روح نیز یاد میشود. هیچ خوشی

 عقیده مند به مسیح کرد. 

را بخوانید( امید این تاج باید هر عالم روحانی و رهبر  ۵:۱،۴پترس ۱تاج جالل. ) •

گیری خواهد یت واقعی شما در کرسی قضاوت مسیح اندازه باوفای کلیسارا انگیزه دهد. موفق
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ای را داشته آنگاه است که میدانید ارزش هر قربانی« آفرین»شد. زمانیکه بشنویم مسیح بگوید 

را بخوانید( ما حتی تصور این را هم نمی توانیم داشته باشیم که  ۲۵:۱۴،۳۰است. )متی 

 را بخوانید( ۲:۹قرنتیان ۱خواهد داد.)خداوند به بندگان با وفایش چه پاداش عجیبی 

 

)کتاب تجمع بین المللی دور کرسِی خدا، مرا به ماموریت ها انگیزه میدهد.     .３

م را بخوانید( واالترین ماموریت برآورده خواهد شد! عیسی توسط تما ۷:۹،۱۰  ۵:۹اظهارات 

. ما افتخار کمک شدستوده خواهد  مانیکه بازخریده شده اند،زبانها، ملت ها،  قبایل و مرد

 تاریخ به حرکت بسوی آنروز را داریم.

      

 بیاد داشته باشید:

ته شده است: ما در مقابل کرسیِ قضاوت مسیح قرار خواهیم گرفت. چرا که این نوش ةهم

. در مقابل من خم خواهد شد و هر زبانی به من اعتراف خواهد کرد یِخدا میگوید هر زانو

 (۱۴:۱۰،۱۱)رومیان 

 

 ایق کلیدی:حق

 چراکه غایت است که مهم است.–غایتی متمرکز کنیم  ما باید زندگی مانرا بر

 

 پاسخ شما:

 چه چیزی شمارا به تبلیغ مسیحیت انگیزه میدهد؟ •

 چه چیزی شمارا به تقدس خودی انگیزه میدهد؟ •

 چه چیزی شمارا به ماموریت ها انگیزه میدهد؟ •

  



 کتاب حیات                                                                                                              74

 کتاب حیات

 انتخاب بندگی

 

 ۲۲:۲۴،۲۶لوقا   ۱۰:۴۲،۴۵کتاب اشارات 

 را بخوانید ۱۹:۵اظهارات  ۱۳:۱۲،۱۷یوحنا 

 

 

برای مسیح شروع  ۱۹۵۱رسالت جنگ صلیبی شانرا در ونیت برایت و  بیلزمانیکه       

آقا و خانم ای را امضا کردند تا بردگان عیسی مسیح شوند. کردند، آنها یک قرارداد کتبی

 شانرا صرف خدمتگزاری در راه آقای شان کردند. هر روز  بیشتر از پنجاه سال، تبرای

از بنده بودن به خدا و بنده بودن به مسیح  ،در چندین جایِ کتاب مقدس، نویسندگان     

 ۱یهودا   ۱:۱رس پت۲  ۱:۱یعقوب  ۱:۱تیموتاوس  ۱:۱۰قالطیان  ۱:۱.)رومیان صحبت میکنند

( بندگان ۶:۱۷غالمان گناه اند.)رومیان ی مسیح زندگی نمی کنند، رابخوانید( آنهاییکه زیر خدای

( حاال که ما مربوط به مسیح میشویم، ۲:۱۹پترس ۲( و بندگان فساد اند.)۶:۱۹ناپاکی )رومیان 

 را بخوانید( ۶:۱۶،۲۳باید بندگان خدا باشیم و بندگان با تقوایی.)رومیان 

 ةد مان. شما بنددر نهایت به کسی خدمت خواهیم کرد: به خدا، به شیطان و یا به خو     

به بعنوان مبلغ انجیل، شما به رهبری و خدمت فراخوانده شده اید. ما با  چه کسی اید؟

 خدمتگزاری، رهبری میکنیم، و الگویی درین مورد، بهتر از خود عیسی وجود ندارد.

 

او یک مثالی از رسالتمندی است، اینکه چگونه  عیسی الگویِ یک رهبر خدمتگزار. .１

را بخوانید( خدای پدر  ۲:۲۱رس پط۱و چگونه مردم را خدمت کنیم. ) یم،خدا را خدمت کن

او خوش است.)اشعیا  من... ای کسیکه روح من در ةپسرش عیسی مسیح را صدا میزند: بند
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آرویم و چنان خدمت میکنیم که ما هر بعد زندگی مانرا زیر سلطنت مسیح می( همچنان۴۲:۱

را  ۳:۱۷)صفنیا . پدر آسمانی مانرا مسرور گردانیم که او خدمت کرد، ما نیز میتوانیم قلب

 بخوانید(

در کتابش بنام پادشاهانی در جنگ، مینویسد که عیسی اول دیگران را  کولسونچوک 

زد؛ او با حقیرترین عضو خدمت میکرد؛ او با کسانی حرف میزد که هیچ کسی حرف نمی

و تماسی نداشت. او هیچ کرسی، با اجامعه نهار میخورد؛ او با کسانی در تماس میشد که کسی 

زندگیِ ساده و بی آالیشی داشت. ما باید از الگوی صاحب تاج، محافظین زره پوشی نداشت. 

 ۲:۲۱،۲۳پترس ۱  ۱۰:۲۴مان پیروی کنیم و خدا را با خدمت کردن به مردم خدمت کنیم.)متی 

 را بخوانید(

      

 

   

 

 

غالمیِ که داوطلبانه نباشد، . خاب خودرهبران روحیِ واقعی، بندگان اند به انت .２

یکی از جمله بدترین نوع ممکن کناهان علیه بشریت است. ولی اینکه بدانیم که ما در مسیح 

چه کسی استیم، میتوانیم که به شکل داوطلبانه انتخاب کنیم تا دیگران را خدمت کنیم. ما از 

ما پسران خدا و سفیران مسیح روی میل خدمت میکنیم چون وقار خود در مسیح را میدانیم. 

( خداوند این جایگاه واال را به ما داده است. از آن جایگاه ۵:۲۰قرنتیان ۲  ۱:۱۲ایم. )یوحنا 

اغلبا خود را در قید بندگی عیسی مسیح  پولسامن میتوانیم انتخاب کنیم که خدمت کنیم. 

، یک نوع بردگیِ با انتخاب در بند ةرا بخوانید( بند ۱:۱فلیپیان  ۱:۱قلمداد میکرد. )رومیان 

بود. در ذیل میثاق قدیم، یک خادم عبرانی حق انتخاب این را داشت که بعد از مدتی خدمت، 

به اطمینان کامل به شما میگویم، یک خادم هیچ 

برترِی برآقایش ندارد؛ و نه هم از کسی برتری دارد 

دانید و که او را فرستاده است. اگر این موارد را ب

 عملی کنید، برکت خواهید یافت.

 ۱۳:۱۶،۱۷یوحنا 
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 ةعمرش را بگو ةای انتخاب میکرد که بقیآمد که بردهآقایش را ترک کند. بسا اوقات پیش می

که آقایش را دوست داوطلبانه و مجانی در خدمت آقایش باشد. این را بخاطری انجام میداد 

او احساس امنیت میکرد. به همین صورت، به اثر عشق مان به مسیح، ما  ةدر خانمیداشت و 

بطور مجانی انتخاب میکنیم تا به او و در راستای هدفش در زندگی خود خدمت کنیم. 

 را بخوانید(  ۲۱:۱،۶)خروج 

 

یِ که عیسی نوع رهبر گمارد.جدید می لخداوند رهبر جدیدی را برای این فص .３

در دنیا  پاگیری است که معموال-و-برای سلطنت اش بنیان گذاشت، خالف رهبریِ دست

ستمگران. مشاهده میشود. در سلطنت مسیح، این فروتنان اند که زمین را به ارث میبرند نه 

رهبری میکنند. در سلطنت  و هشدارزورمردم با را بخوانید( بر اساس رسم دنیا،  ۵:۵)متی 

را بخوانید( رهبریِ جدیدی که  ۴:۶،۱۰رهبری میکنیم. )یعقوب  ،تواضع و خدمت مسیح، با

جسارتی بدون گستاخی و قدرتی بدون گمارد تقدسی بدون جهل دارد، خدا او را می

 را بخوانید( ۲:۵،۸غرور.)فلیپیان 

 

 

بسیاری از رهبران غیر مسیحی  رهبران خدمتگزار از ته دل خدمت میکنند. .４

خوبی دارند، با وجودیکه این مهارتها مهم اند، ولی بدین معنا نیست که شما  مهارتهای بسیار

ای با مسیح شخصی عمیق و ةبطبگرداند. رهبریِ خدمتگزار از را را واجد رهبریِ روحی نیز

دس است. یک رهبر خدمتگزار از روح مق تدهین ةسرچشمه میگیرد. توانایی روحی نتیج

لذت میبرد. او با خدمت کردن دیگران، مسیح را خدمت  بخشیدن خدا و تعالی دیگران جالل

گران را بیشتر از خودش مسیح، دی ةرا بخوانید( یک رهبر احترام کنند ۲۵:۳۴،۴۰متی میکند.)

زندگی  وقفرا بخوانید( مانند صاحبش، او نیز مایل به  ۲:۳،۴ل میشود.)فلیپیان احترام قای
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( عیسی با شستن پاهای پیروانش، قلب رابخوانید ۱۰:۱۱)یوحنا  خود به دیگران است.

وصل را قانون  را بخوانید( جان مکسول ۱۳:۱،۱۷خدمتگزارش را به نمایش گذاشت.)یوحنا 

 اینگونه شرح میدهد: رهبران قبل از اینکه دست دهند، قلب را لمس میکنند.

 ریگی مکنیلرهبران خدمت گزار مانند اطفال در اعتماد و اطاعت متواضع اند.  .５

با مطالعه برای رهبری را ارزیابی میکند، را جایگاه حکمرانان « کار قلب»بش بنام در کتا

را بخوانید( درست  ۱۸:۱،۴انش باید از اطفال یاد بگیرند. )متی و)مسیح( پیشنهاد میکرد که پیر

اعتماد و اطاعت میکنند، مانیز باید به خدا اعتماد کرده و از هر چیزیکه با قلب مانند اطفال که 

 صحبت میکند اعتماد کنیم.  مان

به عنوان بندگانی در بند عیسی مسیح، باید معلمان خوبی باشیم بدون اینکه وارد  .６

ی از وارد شدن به نزاع منع شدند. آنها فقط با بر اساس متون، رهبران خداینزاعی شویم. 

یم دهیم و به کالم خدا را تعل ،باید با صداقت اناباوران مقابل میشوند. بجای آن،مباحثه با خد

تیموتاوس ۲روح مقدس اعتماد کنیم تا حقیقت را به کسانیکه مارا میشنوند اظهار سازد. )

 را بخوانید(  ۲:۲۲،۲۳

به عنوان بندگانی در بند عیسی مسیح، آرزوی ما باید این باشد تا خدا را خوش  .７

را بسوی مسیح باید با مردم دوستانه و مهربان باشیم. این کمک خواهد کرد تا مردم  سازیم.

نباید بیش از حد نگران این باشیم که را بخوانید( در عین زمان،  ۱۳:۲۰)یوحنا  برگردانیم.

مردم از ما راضی است یا نه. باید خیرخواه باشیم، حتی با کسانیکه با ما در مخالفت اند. 

 را بخوانید(  ۲:۲۱پترس ۱  ۱:۱۰)قالطیان 

 اید ایمانداران دیگر را قضاوت کنیم.به عنوان بندگانی در بند عیسی مسیح، نب .８

که به مسیح پاسخگو خواهند بود نه ی اند. )بندگان مسیح( و از آنجاییآنها بندگان کسی دیگر

را بخوانید( باید همه  ۱۴:۴به ما، نباید خدمت آنها را مورد قضاوت قرار دهیم. )رومیان 
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پشت  یتالشها و انگیزه هاکه همه ار کنیم، جاییقضاوتها را به کرسیِ قضاوت مسیح واگذ

 را بخوانید(  ۴:۲،۵قرنتیان ۱ارزش واقعی اش را درخواهد یافت. ) ،سر آن

او از موفقیت شان خوشحال  خداوند به بهترین نوع از بندگانش مواظبت میکند. .９

ید( پاداش رهبران خدمتگزار صادق، تاج جاللی خواهد بود را بخوان ۳۵:۲۷میشود.)مزمور 

 را بخوانید( ۵:۲،۴پترس ۱.)عیسی مسیح– توسط رئیس شبانان

 

 تعهد کنید تا به یک رهبر خدمتگزار در حال رشد مبدل شوید.

 

 بیاد داشته باشید:

اشد، باید خادم تان باشد. و هرآن کسیکه از بین تان خواسته باشد برترین شما بهرآن

باشد. چراکه حتی سیکه از بین تان خواسته باشد در مقام اول قرار گیرد، باید خادم همه ک

ی اش را به پسر آدم برای این نیامد که خدمت شود، بلکه تا خدمت کند، و تا اینکه زندگ

 را بخوانید(  ۱۰:۴۳،۴۵بسیاری از دیگران دهد.)مرقس ای برای هعنوان فدی

 

 حقایق کلیدی:

بند  ای درآزاد تان انتخاب کنید تا در طول دوران حیات تان بنده ةشما میتوانید با اراد

 عیسی مسیح باشید.

 

 پاسخ شما:

 خدا و هدف او؟ ةخود استید و یا خواست ةآیا به دنبال برآورده شدن خواست •

 ای در بند مسیح باشید برای متباقی عمر تان؟آیا داوطلب شده اید به اینکه بنده •

 بری خدمتگزار را به نمایش گزارید.از چه روش مشخصی میتوانید ره •



 کتاب حیات                                                                                                              79

 کتاب حیات

 بیشتر ای تاثیرگزاریِمهایی برگا

 

 را بخوانید ۵:۱۵  ۱:۱یوشع 

 

پنج فصل اول کتاب یوشع، حداقل ده اصل تاثیر گزار رهبری را ارائه میکند.       

 ح پائین به رهبری درها نیز بینشی را مبنی بر اینکه چگونه از رهبری در سطاین فصل

برای نفوذ کزاری بیشتر  سطح باال رویم، ارائه میکند. در ذیل ده بینش مهم از یوشع

 است: 

 

من موسی مرده است.)یوشع  ةبندکنند. رهبران روحی در گذشته زندگی نمی .１

( دنیای ما با سرعت در حال تغییر است. این روز جدید در رسالت، روشهای جدیدی ۱:۲

کند، ولی روشهای ما باید مطابق به واقعیت ها، گاهی تغییر نمیکالم خدا هیچ میطلبد.

و زمان ما تغییر کرده و مطابقت داشته باشد. رهبران در گذشته زندگی نمی کنند.  فرهنگ

 آنها عمل شان در زمان حال است و دیدگاه شان آینده را ترسیم میکند.

م .２

ارید، من سبب شده ام. تانرا برآن میگذ یکه گامهر آنجای یراث روحی تانرا ترک کنید.

تاثیرگزاری  ةبخاطر عیسی مسیح دارد. ساح ای، قلمروی از نفوذ( هر مسیحی۱:۳)یوشع 

به همین خاطر است که بالقوه تان شاید بسیار بیشتر از چیزی باشد که شما فکر میکنید. 

دعا کرد، تا اینکه خدا نفوذ تانرا بیشتر کند.  جابزشما باید روزانه دعا کنید، چنانیکه 

نکنید. در پی کشف حد ممکن را بخوانید( به داشته ناچیز روحی تان اتکا  ۴:۱۰)تواریخ 
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تاثیر گذاریِ باشید که خدا برایتان داده است. این امر مستلزم آن است تا با ایمانداری در 

 قلمرو جدید روحی گام بگذارید. 

در تمام عمر زندگی تان هیچ کسی نخواهد  در مقابل مخالفین جسور باشید. .３

این بدین معنا نیست که ما انید( رابخو ۱:۵توانست تا درمقابل تان ایستادگی کند.)یوشع 

درمقابل مخالفین خود نامهربان باشیم و از آنها چیزی یاد نگیریم. بلکه باید نکوهشی را 

را بخوانید( به عنوان  ۵۴:۱۷نپذیریم که باعث صدمه رسیدن و نابودی مان شود. )اشعیا 

را میپذیریند؛  ران واقعی مخالفترهبر، شما باید انتظار مخالفت را داشته باشید. رهب

ناخت شان است و برای شان به جهتی سوق میدهند که فراتر از شرا چراکه آنها مردم 

میکنند، میتوانید جسور باشید، چون میدانید  ت. زمانیکه مردم با شما مخالفراحت نیست

 که خداوند شما را پیروز ساخته است.

یز خواهم بود. من که با موسی بودم، با تو نچنان از حضور خدا مطمئن باشید. .４

را بخوانید( فرقی نمیکند که در چه جایی قرار دارید  ۱:۵)یوشع تورا ترک نخواهم کرد. 

ومصروف چه کاری اید، خدا همراه شماست! میتوانید با اطمینان زندگی کنید، چراکه 

میدانید که خدا با شماست و برای شماست. وعده همراهی خدا را بیاد داشته باشید. 

را  ۱۳:۵است، خدا با ماست. او هیچگاهی شمارا ترک نخواهد کرد!)عبرانیان عیسی با م

 بخوانید(

خدا میگوید: این داشته و   

تقوای بندگان از جانب 

 خداست.

  ۵۴:۱۷اشعیا 



 کتاب حیات                                                                                                              81

 

قوی و همیشه با جرئت باشید.  .５

را  ۱:۶،۷،۹بسیار با جرئت باشید. )یوشع 

معموال میگفت: شما نمی  بیل برایتبخوانید( 

ترسو. رهبری  هم رهبر باشید و هم توانید که

هبر، شما تصامیم دشواری خواهید گرفت. بعضی از تصامیم مستلزم جرئت است. به عنوان ر

در میان نزاع و کشمکش جرئت خودرا به نمایش شما نا آشنا خواهد بود. شما همیشه میتوانید 

 (۱:۹)یوشع « چراکه خدای شما همیشه با شماست.»گذارید 

اید ، ولی شب قانون شاید از ذهن تان دور نباشداین کتا. یداز کالم خدا اطاعت کن .６

شب و روز در آن تامل کنید. تا اینکه همه چیزیکه انجام میدهید مطابق به چیزی باشد که در 

و بعدا به موفقیت های خوبی دست آن نوشته است. تا اینکه بعدا در راه تان موفق باشید. 

( فرمول موفقیت در راه خدا این است که اوال به زمان خود کالم ۱:۸خواهید یافت. )یوشع 

مل عدا باالی کالم خدا در قلب تان تأرا بخوانید( ب ۱۱:۲۲،۲۴راف کنید.)مرقس او اعت

 رابخوانید(  ۱۱۹:۹۷،۱۰۰کنید.)مزمور 

یوشع در یک روز از رهبری در سطح کوچک  یک گام بزرگ عقیدتی را بردارید. .７

را  را بخوانید( روزیکه او این مسؤولیت ۴:۱۴  ۳:۷به رهبری در سطح بزرگ رفت.)یوشع 

فراتر  بودندمحدود شده به آن فت و الگو قرار گرفت تا مردم از آن مرزیکه همیشه پذیر

( یوشع ۴:۱۴)یوشع « در آن روز خداوند یوشع را در نظر تما اسرائیل تعالی داد» .روند

میتوانست تا پای خودرا در آب بگذارد ولی فقط خدا میتوانست که آب را از او جدا کند. 

هرآن چیزیکه در توان دارید را انجام دهید. بعدا به خدا اعتماد کنید  یک گام عقیدتی بردارید؛

خداوند  ةمثال خوبی از وعد دریا،چیزیکه فقط او میتواند انجام دهد را انجام دهد.  که هرآن

نظرتان ناممکن  چیزی مثل آن دریای )اردن( در شماست. چه در مقابل داشته های به شما

قوی و باجرئت باش؛ 

نترس و نه هم وحشت 

کن، چراکه هرجاییکه 

 روی، خدا با توست.

۱:۹یوشع   
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ده بردارید و خداوند معجزه اش را به شما نمایان خواهد است؟ یک گام بزرگ در راه عقی

 ساخت.

درین  بعدا خدا به یوشع گفت:» بگذارید زندگی تان توسط خدا برجسته شود. .８

( براساس میثاق ۵:۹)یوشع « مصر در امان قرار داده ام. روز من تو را از محکومیت مردم

 ةبود. در عهد جدید ما میتوانیم خت پیمان بودن مردی با خدااز همنشانهفزیکی  ةقدیم، خطن

را بخوانید( به عنوان یک جراح با احتیاط،  ۲:۱۱،۱۲روحی قلب را تجربه کنیم. )کلوسیان 

روح مقدس میخواهد تا هرآنچیزیکه مانع کسب کردن افتخار رهبری روحی مان شود را قطع 

فرق ما و کسیکه در عمیقی برجسته کند تا اینکه  ةکند. خدا میخواهد تا زندگی مارا بگون

پیمان تلقی شمارا به عنوان همای با خدا نیست بشود. به روح مقدس اجازه دهید تا رابطه

کند. این جراحی روحی شاید دردناک باشد، ولی قبل از اینکه بتوانیم در ساحات کشمکش 

 را بخوانید. ۵:۱،۹روحی از خدا نمایندگی کنیم این یک امر ضروری میباشد. )یوشع 

بعد از اینکه آنها محصول زمین ». فراوانی فکر کرده و باور داشته باشید مفهومبه  .９

که خدا بطور روزانه به اطفالش مهیا  ة( مائد۵:۱۲)یوشع « آسمانی قطع شد ةرا خوردند، مائد

ماند. در حالیکه خدا وعده داده میساخت، کافی بود. همینکه خورده میشدند، چیزی باقی نمی

از آنجائیکه را بخوانید(  ۱۲:۱،۳ملت ها را برکت خواهد داد.)پیدایش  ةاهیم هماوالد ابربود که 

آنها متکی به مائده بودند، منبع دیگری برای برکت دادن دیگران نداشتند. به همین صورت، 

موقعیتی قرار میدهد که مائده قطع میشود. این کار را بخاطر آسیب در خداوند رهبرانش را 

او مارا از یک حالت حداقلی به فراوانی هدایت میکند. حاال که ما مازادی کند. رساندن ما نمی

 ایداریم، میتوانیم به دیگران برکتی باشیم! خداوند میخواهد تا شما بیشتر از یک مصرف کننده

باشید و با برکت دادن ملت ها  در پادشاهی او تولید کنندهباشید. او میخواهد تا شما  محض

ای مبدل شدید، توشه باعث این هکنید! حاال که شما به یک ایماندار ورزید میثاق تانرا تجدید

نمی شود که از بهشت بیرون رانده شویم، حاال یکجا با خدا برای دریافت توشه ها کار 
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پیمان خواهیم کرد. حتی اگر به معنی رساندن میوه به خاک دشمن باشد! به عنوان رهبری هم

هیم شد که دیگران را برکت دهیم، حتی برکت دادن تمام با خدا، زمانی برکت داده خوا

 مردمان روی زمین.

و یوشع سرش را به  یارویی جدیدی با قومندان داشته باشید.یک رؤ .１０

( ۵:۱۴کرد، و به او گفت: خدای من به بنده اش چه میگوید؟ )یوشع  عبادتزمین گذاشت و 

مان با قومندان مان؛  ةاست تا تجربروحی را داشته باشیم، نیاز  ةقبل از اینکه ادعای داشت

باید رهبران ما  عیسی مسیح را تازه کنیم. در لشگر خداوند فقط یک قومندان وجود دارد.

را بخوانید( گامهای او را تعقیب کرده  ۲:۲۱پترس ۱مردم باشیم، و نیز پیروان صاحب مان. )

اطاعت و احترام به  از حرمت، ةقدرت او هستیم. یوشع به عنوان نشان ةو کامال زیر ساح

را بخوانید( باشد که اطاعت شما از قومندان تان  ۵:۱۵قومندانش، کفشش را درآورد. )یوشع 

 صاحب مان عیسی مسیح، زندگی شما را نیز برجسته کند.–

 

 بیاد داشته باشید:

نترسید، و وحشت  آیا به شما دستور نداده ام که قوی بوده و جرئت خوبی داشته باشید؛

 (۱:۹یکه باشید خدا باشماست.)یوشع ن هر جاینکنید چو

 

 حقایق کلیدی:

 نائل شوید. ، به سطح برتری در رهبریتان ةقیدعگامی بزرگ در  برداشتن شما میتوانید با

 

 پاسخ شما:

 مواجه شده اید که ناممکن به نظر میرسد؟ اردنی رود با آیا شما نیز •

 چگونه به آن پاسخ میدهید؟ •
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 اید که زندگی شمارا برجسته کند؟ آیا به خدا اجازه داده •
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 کتاب حیات

 تمرکز بر دیدگاه تان

 

 را بخوانید ۲:۲حبقوق   ۲۸:۱۹امثال 

 

و آینده را بسوی حاکمیت بی  خدارا در طول تاریخ هویدا سازد ةدگاه میتواند اراددی     

 وق میدهد. دیدگاه خداگونه، امیدیست سخت و مانند سنگ که توسطهمتای عیسی مسیح س

د. یک میتواند دورتر و واضح تر از دیگران ببیناو احاطه شده است. یک رهبر  ةخدا و وعد

 پیروانش نیز نشان دهد.به  باید رهبر آنچه را که میبیند

 نظر شما را جلب میکند. دادی شما را در شب فرا میخواند و در روز-دیدگاه خدا     

خداوند است که میخواهد از طریق شما  ةدیدگاه تان برای رسالت دینی، انعکاسی از خواست

خود برای آینده را  ةزمانی تحقق میابد که خدا بخواهد اراد وحیانیکاری انجام دهد. دیدگاه 

در حد توان انسانی مسئولیت دارید تا دیدگاه را به  ،به شما انتقال دهد. بعدا با قدرت روح

که خدا در دل تان نهاده است. )اعمال دیدگاهی استید  ةبه پیش برندواقعیت تبدیل کنید. شما 

 را بخوانید(  ۲۶:۱۹

یکه برای رهبری آنهای»یکه از ته دل باشد مینویسد در مورد کار ریگی مکنیل دکتر      

در اجندای  را دارند و نیزخدا  حساس وصل بودن با تصویر بزرگروحی فراخوانده میشوند، ا

تا در ماموریت خداوند سهیم باشند. آنها سلطنت اش. آنها شخصا احساس مسئولیت میکنند 

شاید در جاهای تیره و تاری کار کنند. ولی هدف شان تغییر دنیاست. این نگرانی در حاشیه 

های زندگی جائی ندارد؛ بلکه کار قبلیِ فراخوان است. یک دیدگاه واضحی از جانب خدا، 

 کمک میکند به اینکه آینده را بسازیم.
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رهبران مسیحی را به عنوان اوبری ملفورتز . بری استره ةتعیین کنند دیدگاه .１

)دیدگاه( و پیروانی  کسانیکه میدانند کجا میروند )با منش( تعریف میکند؛ یایمردمان خد

روح را کشت  ةی باشیم، کسانیکه میوتا ما مردمان خدایاوال خداوند میخواهد دارند )نفوذ( 

 ،مارا بسوی سرنوشتی که برای زندگی ما دارد را بخوانید( بعدا او ۵:۲۲،۲۳میکنند. )قالطیان 

را بخوانید( سرانجام، زمانیکه ما دیدگاه خدارا شریک میسازیم،  ۲۹:۱۱هدایت میکند. )ارمیا 

آورد که دیدگاه را پذیرفته و کمک میکنند تا به واقعیت مبدل او مردمانی را پدید می

 را بخوانید(  ۴:۶شود.)نحمیا 

یک دیدگاهی از جانب خداوند، از دیدگاه آید. دیدگاه از جانب خدا می .２

میتواند ( ۲۸:۱۹نقل شده در مورد دیدگاه )امثال  ةبزرگتر گذشته خداوند ناشی میشود. آی

زمانیکه هیچ تداومی از اظهار بازخریدی خداوند نباشد، مردمان خدا در  »چنین ترجمه شود 

ی های مان میدهد همیشه از توانایکه خداوند  دیدگاهی« برند.ای بسر مییک حالت بیهوده

ی یفراتر است. فقط با توفیق خدا میشود که دیدگاه را به واقعیت تبدیل کرد. با ارزیابی توانا

و خدا مارا برای وظیفه « این وظیفه برآید؟ ةچه کسی میتواند از عهد» های خود گریه میکنیم

 را بخوانید(  ۳:۵،۶  ۲:۱۶قرنتیان ۲شایسته دانسته است! )

 
چیزی را که  خدا میگوید:

 در مورد شما فکر میکنم

؛ افکار را میدانم

جویانه، نه شیطانی، صلح

تا اینکه به شما امید و 

 آینده بخشد.

۲۹:۱۱ارمیا   
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دیدگاه کلیسای تان باید به  -３

دیدگاه پادشاهی خداوند وصل باشد. 

از دنیای امروز خداوند رهبرانش را 

را بخوانید( او مارا از یک دیدگاه کوچک به  ۳:۲فانی بسوی ابدیت هدایت میکند. )فلیپیان 

ه تحقق یکه متعهد به کمک کردن برا بخوانید( هر کلیسای ۱۱:۹اشعیا دیدگاه جهانی میکشاند. )

آن از بین رفتن حقی است که  بر اساس کتاب مقدس دارد.  ةماموریت بزرگ نباشد، جریم

خداوند وصل باشد و نیز  ةدیدگاه کوچک تان باید به دیدگاه کالن خداوند پادشاهی جاودان

 به دیدگاه جهانی پرستش پسرش. 

و مردم را  مفتخر ساخته را کافی بزرگ باشد تا خدا ةدیدگاه شما باید به انداز -４

همیشه رؤیاهای بزرگی ترسیم کنید. اینکه  ی برایم گفته بود.زمانی یک مرد دانای جذب کند.

 ةید، هیچ هزینیاهای کوچکتری داشته باشتری داشته باشید نسبت به اینکه رؤیاهای بزرگرؤ

تغییر گاه آنرا نخواهید فهمید. خدا در حال چی ندارد. و اگر رؤیایی نداشته باشید، هیزیادتر

ها و تمام دنیاست. اگر ما واقعا دل او را بدست بیاوریم، دیدگاه ما کالن خواهد مردم، ملت

 را بخوانید(  ۲:۸بود. )مزمور 

 ةدیدگاه عقیده را انگیزه میدهد و عقیده به نوب دیدگاه و عقیده هردو باهم هستند. -５

عقیده را داد؛ با گفتن  شتمریی پرورخود، دیدگاه را بزرگ میسازد. خداوند به ابراهیم یک 

ویت ابراهیم را تق ةرا بخوانید( خداوند داشت عقید ۱۵:۵اینکه ستاره هارا بشمرد. )پیدایش 

 را بخوانید(  ۴:۱۸،۲۱که به او داده بود را تحقق بخشد. )رومیان  ةمیکرد تا اینکه وعد

گانه عامل . ولی یدر رهبری، عوامل زیادی وجود دارند که در کنترول شما نیست     

مهم  در رهبری مسیحیت، کامال به شما ربط دارد. تنها شما میتوانید که مشخص کنید که 

در مورد بسیاری میگفت: هودسون تایر چقدر به خدا باور میکنید. رسالتمندی در چین بنام 

دیدگاهی را بنویسید و آنرا باالی میز 

بگسترانید تا کسیکه آنرا میخواند، 

 تحقق بخشد.

  ۲:۲حبقوق  
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در مود کسی شنیده اید اعتماد شان به خدا ناچیز بوده است، ولی آیا شنیده ایم که  از کسانی

خدا فرا خوانده شده ایم که باشوق  ةه خدا را بسیار دوست داشته است؟ بسوی بهترین تحفک

عقیده  ةتحفخواهان را بخوانید( هر رهبر باید با شوق  ۱۲:۳۱قرنتیان ۱انتظار آنرا داشته باشیم.)

 باشد.

 

اگر مردمی بدون دیدگاه دیدگاه واضح مردم را برای عمل کردن بسیج میسازد.  -６

رهبری بدون دیدگاه چقدر بیشتر میتواند نابود شود! بدون دیدگاه، زندگی پس د، رونز بین ا

عطفی ندارد. ولی با دیدگاه واضحی، همه اعضای وجود تان آماده خدمت میشود.  ةهیچ نقط

کوله  ای برای زندگی کردن است. و عبارت ازمیگوید: دیدگاه یک دلیل برجسته جورج بارنا 

امل آن افتخارانه و شجاعانه آنرا به همراه دارد. بسیاری از کلیساها باری از اهداف است که ح

هم بدلیل بسیار ساده؛ اینکه خودرا به چالش نکشیده اند تا در تبلیغ مسیحیت ضعیف اند، آن

 را بخوانید(  ۹:۳۷،۳۸سرخودرا باال گرفته و زمین را ببینند. )متی 

با دیدگاهیکه خدا  پولسزندگی  دیدگاه اولویت بندی در زندگی را به همرا دارد. -７

برایش داده بود، متمرکز شده بود. مردمانیکه دیدگاه دارند، مردمانی اند که به دنبال یک چیز 

میکنیم تاثیر  اتخاذرا بخوانید( دیدگاه روی تصامیمی که ما  ۳:۱۳اند، نه چند چیز. )فلیپیان 

تصامیمی  دون یک دیدگاه واضح،مبدل میشود. ب عملمیگذارد. مدیریت زمان از تیوری به یک 

تصامیم بلند مدتی را که پیش آمده. با یک دیدگاه واضح، نی بر حاالتی است تکه میگیریم مب

العمل نشان آمده عکسمیگیریم که تغییرات شگرفی را به همراه دارد. دیگر به اوضاع پیش

انید که هرچند دیدگاه دهیم، و شروع به عمل در پرتو دیدگاه میکنیم. این مهم است تا بدنمی

ها کمتر میباشد. هرچند دیدگاه و رهبری تان بزرگتر باشد، به همان اندازه بزرگتر باشد، گزینه

های بیهوده، به میزان بزرگی و وضاحت روزها و دقیقه های شما مشخص میشود. فعالیت

 دیدگاه تان از بین میروند.
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-دیدگاه خدا ا افزایش میدهد.؛ بلکه آنرشوداه باعث از بین رفتن خطر نمیدیدگ -８

پالنهای خداوند دادی، مارا به ماورای آنچه راحت است هدایت میکند. در زندگی خودم، 

همیشه از منابع مالی و انسانی من بزرگتر بوده اند. دیدگاه جدید، همیشه نیاز به انرژی و پول 

عقیده داشته باشم! از او  ةدارد. من مجبورم تا به خدا و وعد ،دارم حاال بیشتر از چیزیکه

که دیدگاه باعث تغییر آینده میشود، پس خطرهم اجتناب ناپذیر است. در بسیاری از آنجایی

باید دعای ما نیز  دراکر فرانسیسفرصت است. دعای  ةاقدامات، خطر به نسبت مستقیم انداز

ا بسیار کوچک باشد: خدا یا! زمانیکه رویاهای ما به حقیقت پیوست، مارا بیازار؛ چون رویای م

بوده است. زمانیکه به سالمتی به جایی برسیم، به این معناست که ما خیلی نزدیک به ساحل 

 حرکت کرده ایم. 

 

 یک رویایی خوب، اجزان خوبی دارد.  -９

یک دیدگاه خوب به وضاحت فهمیده میشود. مردمان با مسرت به مسیح گوش  •

در کلسیای تان باید دیدگاه کلسای  یرا بخوانید( هر طفل مکتب ۱۲:۳۷فرامیدادند. )مرقس 

دیدگاه با وضاحت دیدنش، با مداوم تکرار کردنش و مداوم نشان درک کرده بتواند.  تانرا

 دادنش تقویت میشود. 

 وب مارا بسط میدهد، ولییک دیدگاه خوب امکان پذیر است. هرچند دیدگاه خ •

 را بخوانید(  ۱۳:۳۰میتواند اجرا شود! )اعداد 

اموریت میگوید: اشتیاق یک ممایک دونی است.  وب توأم با اشتیاقیک دیدگاه خ •

که پول برای یک بانکدار است. این واحد پولی است که در عالیِ یک مسیحی است؛ چنان

مانند –میشود در استخوان  یدیدگاه مانند آتشبعضی اوقات تجارت پادشاهی استفاده میکنیم. 

زمانیکه درمانده شدید و میخواستید که ببازید، دیدگاه  را بخوانید( حتی ۲۰:۹یا نبی. )ارمیا ارم
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درون تانرا  نمیشود دور انداخت. دیدگاه بهشت مانند یک آتشی در قلب رهبر باقی میماند که

 که باید بیاید و بگذرد.  ةمیسوزاند، مانند آیند

ت کنید، از خدا دیدگاه واضح و ممکنی بخواهید که از طرف او باشد. بعدا آنرا یادداش     

 آنرا بخوانید و بسوی عملی کردن آن گام بردارید!

 

 بیاد داشه باشید:    

بعدا خدا جوابم را داد و گفت: دیدگاه ات را بنویس و آنرا بر روی میز پهن کن، تا 

 ( ۲:۲بقوق کسیکه آنرا میخواند شاید عملی کند.)ح

 

 حقایق کلیدی:

 سیحی الزامی است.دیدگاه واضح از جانب خدا، برای رهبران م وجود

 

 پاسخ شما:

 آیا دیدگاهی دارید که واضح و ساده آنرا بیان کرده بتوانید؟ •

اگر چنین نیست، با خدا خلوت کنید تا دیدگاه او را برای زندگی و رسالت تان در  •

 زندگی دریابید.

! بیان کنید! را آموخت، دیدگاه تانرا با الفاظ واضح بیان کنید حبقوقچنانیکه خدا  •

 کنید.بیان 
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 کتاب حیات

 حیات عقیده

 

 ربخوانید. ۱۱:۱،۶عبرانیان   ۱۰:۱۷رومیان   ۲۲،۲۴ک۱۱مرقس 

 

 خداوند به عقیده ارج میگذارد.

 میکنند. تمرینشانرا  ةهمه رهبران مسیح عقید

 یفکتور های زیادی بر رهبری تاثیر گذار است. شاید شما بر فکتورهای کمی از رهبر

ی های تان. ولی یک فامیلی تان، ملیت تان و یا توانای ةشمول پیشینکنترولی داشته باشید؛ به 

جزئی در رهبری است که کامال مربوط به شما میشود: تنها شما استید که انتخاب میکنید که 

 چقدر به خدا باور داشته باشید و به وعده هایش امیدوار باشید.

ای خدا باور داشته باشیم و به بطور ساده این است که به گفته ه ،ماهیت عقیده          

مواردیکه برای شان امیدواریم، عبارت از اطنینان کاملی است.  .باشیم وعده هایش امیدوار

عقیده عبارت از اعتماد به خدا برای ارج گذاری به کالمش است. عقیده نادیده هارا به معرض 

را بطور فزیکی  ک اطمینان مستحکمی است که باوجودیکه چیزی؛ این یدید قرار میدهد

 را بخوانید(  ۱۱:۱بینیم، ولی به حقیقت آن باور داریم. )عبرانیان نمی

ی عقیده است. بلی اوصاف دیگری نیز هست که یک رهبر خدایبنیاد رهبری روحی،     

را بخوانید( ما نمی  ۱:۵،۷پترس ۲این صفات است. ) ةشته باشد، ولی عقیده مکمل همباید دا

تان با خدا را  ةرابخوانید( شما رابط ۱۱:۶را خوشحال کنیم. )عبرانیان توانیم بدون آن خدا 

توسط عقیده آغاز کردید. شما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و صاحب تان باور 

بیان شفاهی عقیده نیز را بخوانید( بیاد داشته باشید که رستگاری مستلزم  ۳:۱۶کردید. )یوحنا 
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مانند طفل این است که شمارا -ةبخوانید( به همین قسم، عقیدرا  ۱۰:۹،۱۰میباشد. )رومیان 

 را بخوانید(  ۲:۶،۷کلوسیان   ۱:۱۷ی کند.)رومیان همراهی تان به خدا همچنان رهنمای در

 ۳:۲۹از طریق عقیده مان به عیسی مسیح، فرزندان روحی ابراهیم میشویم. )قالطیان      

را  ۴:۱،۳اهیم یک مثالی است برای ما. )رومیان ابر ةرا بخوانید( به عنوان پدر صادق، عقید

مان و اطمینان کامل ایکه با  زمانیکه خداوند میثاق را با او فسخ کرد، بر او صدا کردبخوانید( 

را بخوانید( ما نیز فراخوانده شده ایم تا  ۱۲:۱،۳در مسیر سرنوشتش همراه او باشد. )پیدایش 

قرنتیان ۲) بینیم.ده زندگی کنیم نه بر اساس آنچه میهدایات او را پیروی کنیم و بر اساس عقی

ای است که زیر عقیده عقیده حقیقی»نوشته استجی اوسوالد ساندر که را بخوانید( چنان ۵:۷

باشد.  اینک بعضی مالحظه های از زندگی توام با عقیده در ذیل ذکر فرمان مستحکمی 

 میشود.

 

  

قیده با شنیدن بدست ع

شنیدن کالم آنهم –آید می

 خدا.

  ۱۰:۱۷رومیان 
که حاال عقیده چیزی است 

امید آنرا داشته ایم، ثبوت 

چیزهای است که دیده 

 نشده است. 

۱۱:۱عبرانیان   
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 را بخوانید( ۱۲:۳)رومیان  قیده داده است.ای از عای پیمانهخداوند به هر مسیحی .１

، آنیکه برای تان رستگاری یح برای تان، عقیده را تمرین میکنیدمس ةشما با کار تمام شد

 ۱۲:۹قرنتیان ۱روحی عقیده نیز وجود دارد. ) ةرا بخوانید( یک تحف ۲:۸،۹آورد. )قالطیان می

 را بخوانید( 

ز، فرصت های جدیدی برای رشد عقیده هر رو تانرا هر روز پاالیش دهید. ةعقید .２

و به او باور کنیم تا هدفش را از  او یکجا سازیم ةوعدبه همراه دارد. اینکه عقیده مانرا با 

 طریق ما برآورده سازد. شما میتوانید از این طرق به طور روزانه عقیده تانرا تقویت بخشید:

ر خداوند هیچ شکی . در حضودر خلوت تنهایی تان با خدا سرمایه گذاری کنید •

را بخوانید(  ۳۲:۱۷ارمیا نمیتواند وجود داشته باشد. هیچ شرایطی برای او دشوار نیست.)

 از بین میرود و عقیده تجدید میشود. اهترس ةکه با خدا یکجا میشویم، همهمچنان

را بخوانید(  ۴:۱۲کالم خدا را بشنوید. کالم خدا برای همیش جاوید است. )عبرانیان  •

 ۱۰:۱۷عقیده را ایجاد میکند. )رومیان  ةآنچنان باقدرت است که حتی شنیدن آن، جرق کالم او

 را بخوانید(

قدرتمندی است.  ةکالم خدا را حفظ کنید. کالم پنهان خدا در قلب تان یک اسلح •

این روشی بود که عیسی شیطان را شکست داد، زمانیکه در بیابان وسوسه شد. جواب مداوم 

را بخوانید( کالم خدا  ۴:۱،۱۱)مرقس « این نوشته شده است.»این بود که خدای ما به شیطان 

 را بخوانید(  ۱۱۹:۹،۱در ذهن و قلب تان نیز یک مانع موثری در مقابل گناه است. )مزمور 

کالم خدارا صحبت کنید. عقیده در کالم مانند خمیرمایه در خمیر است. شما با  •

د. یعقوب به یادمان میاورد که کالم تان تعیین صحبت کردن عقیده را با کالم یکجا میکنی

مل میکنیم انید( دلیلی که ما بر کالم خدا تأرا بخو ۳:۶سبک زندگی تان است. )یعقوب  ةکنند

 را بخوانید(  ۱:۸و آنرا بیان میکنیم این است که از او اطاعت میکنیم. )یوشع 

 



 کتاب حیات                                                                                                              94

میتواند در هر فصل، به او  ةبی ارزش نمی شود. کالم جاودانهیچگاه کالم خدا      

را بخوانید( به کالم  ۱:۲۳پترس ۱« )فاسد نشدنی است. ةاین یک دان»زندگی بهار بخشد؛ 

 خدا باور کنید تا امر او را اجرا کنید. 

خدا. یوحنا به مسیح به عنوان کالم  ةبرمیگردد به کالم جاودان لوگوس یونانی  ةواژ     

خداست؛ که  ةنیز به معنی کالم نوشته شدلوگوس ید( را بخوان ۱:۱ابدی مینگریست. )یوحنا 

 زمانی استفاده میشود که روح مقدسریما  یونانیِ دیگری بنام  ةهمانا کتاب مقدس باشد. واژ

متنی ویا حقیقتی را برای کمال و رسالت مان ابراز کند. شما میتوانید به ریمای خدا نسبت به 

زماینکه »میگوید « جوانانی با یک مامویت»گذار نهاد  بنیانغام لورین کونینخود تان باور کنید. 

 ما کالم خدا را با عقیده اظهار میکنیم، ما نیز خالق آن میشویم.

یکی از رسالتمندا پیشرو و  ولیام کری،عقیده بردارید.  راه یک گام بزرگی در .３

د ارش را به چالش کشیفروزان، در جریان رسالت دینی اش در هندوستان، مسیحیان روزگ

که در راه خدا کوشش های بزرگی کنند و نیز انتظار چیزهای کالنی را از خدا داشته باشند. 

 ةعقیده مانند یک عضله است؛ اگر عقیده مانرا تمرین دهیم، رشد خواهد کرد. اگر از عقید

 مان استفاده نکنیم، الغر و ضعیف خواهد شد.  

ت. خداوند شمارا فرا میخواند تا یک میراث روحی وجود دارد که خدا برای تان داده اس

را بخوانید(  ۱:۳،۴. )یوشع از میراث تان استفاده کنید، همانطوریکه یوشع را فراخوانده بود

جدید از خدا اند. من شمارا  ةن را حاال میخوانند خواستار زمینبعضی از کشیش هائیکه این مت

 تشویق میکنم تا از میراث تان استفاده کنید. 

زمانیکه خداوند شمارا به یک سطح بین باشید. ابل تان را نیز پیشمقاومت در مق .４

جدیدی از عقیده فرا میخواند، مطمئنا که با مخالفت نیز روبرو خواهید شد. شیطان نیز در 

درست، مانند کاریکه ابلیس همراه هوا در بهشت کرد، مقابل تان ایستادگی خواهد کرد. 

ورد کالم خدا و نیت خوب او نسبت به شما شیطان کوشش خواهد کرد تا شما را در م
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خواهید شد، حتی از طرف ضی اوقات تمسخر را بخوانید( ب ۳:۱،۴کند. )پیدایش مشکوک 

هرنوع  خدا منصرف کنند. در مقابل ةعددوستانیکه کوشش خواهند نمود تا شمارا از و

  ۴:۷. )یعقوب ای بر عقیده تان آماده باشید. این باعث افتخار عیسی مسیح خواهد شدحمله

 را بخوانید( ۱:۷پترس ۱

 

ای است که خداوند کاشت کردن و درو کردن یک چرخه عقیده را بکارید. ةیک دان .５

را  ۶:۳۸در جهان بوجود آورده است. کاشت کردن همیشه قبل از درو کردن است. )لوقا 

ی عقیده را هارا بخوانید( زمانیکه دانه ۱۷:۲۰بخوانید( عقیده مانند یک دانه است. )متی 

را بخوانید( مانند یک دهقان،  ۶:۳۸میکاریم، باید انتظار درو کردن آنرا داشته باشیم. )لوقا 

میتوانیم عشق، دعا، زمان و پول را  بدانیم. خوبی ةدان کشت کردن ةمحصول را باید نتیج

ی های از کوشش، استعداد و توانایبکاریم، و کامال در انتظار درو کردن آن باشیم. زمانیکه 

های در نظر بگیریم، مثمریت و برداشت محصول تضمین شده  مان بعنوان کاشت کردن دانه

زمان کشت و محصول هردو یکجا باهم گره خورده اند.  :چارلس سپورگون گفته استاست. 

 را بخوانید(  ۸:۲۲)پیدایش 

( ۲۵:۴۰تی کاریم، چیزی را به خدا میدهیم. )میزمانیکه ما بذر محبت را مدر واقع،      

ای بیچاره و نادار خواست تا از یک بیوه الیشابعدا باید مجالی دهیم به خدا تا پاسخ دهد. 

پیش از اینکه به خواسته هایش برسد، چیزی را بدهد. او میدانست که فقط کسانی چیزی را 

را بخوانید( و مانند حضرت  ۱۷:۸،۱۶شاهان ۱بدست خواهند آورد که چیزی را بدهند. )

 ۲چیزی را میدهیم، باید پیشکشی باشد که شایستگی خدای زیبای مارا داشته باشد. ) داود،

 را بخوانید(  ۲۴:۲۴ساموئیل 
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نگاشته است: ورد ویژن بنیانگذار باب پیرس،  انتظار پاسخ از خدا را داشته باشید. .６

هیچ چیزی معجزه نیست مگر اینکه به جایی رسد که دیگر کوشش انسانی بسنده نباشد و 

ی که او میخواهد را ها و ناممکن هاای که بین ممکنکمک کند تا آن فضای خالی وندخدا

 روبرتس  اورلپر کند. آن مکان خداست. بر حسب معادله ریاضی، اعتماد+انتظار=عقیده. 

« ای باشیددر اتتظار معجزه».زمانیکه ایمنداران را به چالش کشید، آنرا خوب بیان کرده است

 بخوانید( را ۵:۱۵)یعقوب 

 

دیدگاه و عقیده در کنارهم قرار گاهی از دیدگاه تان منصرف نشوید. هیچ .７

را بخوانید( دیدگاه و ندای خدا را در قلب تان زنده نگهدارید. عقیده با  ۶:۹دارند.)قالطیان 

 را بخوانید(  ۱۰:۳۵،۳۸های خداوند استوار است.)عبرانیان وعده

این دقیقا گاه برای تان واضح باشد، آنرا بنویسید. برای اینکه دید دیدگاه را بنویسید. .８

چیزی است که خداوند به یکی از پیامبران ناامید گفت که انجام دهد. خداوند یک زمان 

بندی اش اعتماد کنید. )حبقوق معیینی برای اظهار هدفش در زندگی تان دارد. به او و به زمان

 را بخوانید(  ۲:۲،۴

های من با ترسته ام که خداوند به عقیده ام پاسخ میدهد و من در زندگی ام دریاف     

ایمانی، مارا از تجربه کردن ناراحت میشود. عقیده، قدرت او را در شما فعال میسازد؛ بی

هایی از قهرمانان را بخوانید( ما نمونه ۱۳:۵۸متی   ۷۸:۴۱قدرت او محروم میسازد. )مزمور 

 وانید( را بخ ۱۱عقیدتی را داریم. )عبرانیان 

تا برکات خدا را به ملت –یک ماموریت عالی –ما یک مشق میثاق بزرگ را بدوش داریم 

را بخوانید( این امر مستلزم داشتن عقیده و ذهن  ۲۸:۱۹متی  ۱۲:۱،۳ها ارزانی داریم.)پیدایش 

را  ۹:۸،۱۰قرنتیا ۲  ۵:۱،۱۱فراوانی است؛ آن دوییکه خدا به دادن آن خوش میشود.)لوقا 

 د( بخوانی
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انداز ما بسیار تشویق میکند. او مینویسد: چشم بزرگتر ةعقید مارا بسویفورد جک هی

کوچک است، ولی این کوچکی در پاسخ دادن به صاحب مان عیسی مسیح میشود از بین 

کسیکه مارا فراخوانده است تا انسانهای بزرگی باشیم؛ کالن بودن در جهان بینی، کالن –رفت 

ه از دست میدهیم،  کالن بودن در بخشیدن. به امید اینکه اعتراف بودن در عشق چیزی ک

اگر قلبم آزرده شود و یا دوستانم را از دست دهم بازهم به خدا باور باشد:  پولسمانند 

 ( ۲۷:۲۵دارم.)اعمال 

 

 بیاد داشته باشید:

باورمند بنابراین به شما میگویم، زمانیکه دعا میکنید، هرآنچیزیکه میخواهید، به دریافتش 

 ( ۱۱:۲۴باشید، و آنرا درخواهید یافت.)مرقس 

 

 حقایق کلیدی:

 عقیده داشتن به خدا و کالم او، برکات را بر زندگی شما ارزانی خواهد کرد.

 

 پاسخ شما:

 چه گام بزرگ عقیدتی نیاز است تا بردارید؟ •

 دیدگاهیکه خدا به شما داده است را به وضاحت بنویسید. •

 عقیده مندی داشته باشید؟ داشته های روحیِ تانرا بکار بندید. نیاز است تا دعایآیا  •
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 از دست رفته هایمرمت کاریِ حاشیه

 

 را بخوانید ۴۱:۱۵اشعیا   ۶:۱،۷پادشاهان ۲

 

پدر کلیسا کفته است: جالل خداوند، یعنی بیداری کامل یک شخص. این ارانویس      

ی، زندگی و رسالت شانرا بی حاصل و راکد درحالی است که بسیاری از رهبران مسیح

 ی شان واقف نشده اند. خدا و توانای ةینند. آنها به وعدبمی

را بخوانید( با  ۱۵:۸ا خداوند میخواهد تا کارتان برای او مفید و موثر باشد. )یوحن       

 سف، بسیاری از مبلغین مسیحی، حاشیه های موثر شانرا از دست میدهند. آنها ظواهرتأ

 های موثری که تضادهارا برطرف میکند ضایل شده است. رسالت را ادامه میدهند، ولی حاشیه

اتفاق افتاده است. آن  ۶پادشاهان۲در   این چییزی است که برای یک پیامبر جوان     

را  ۶:۱پادشاهان ۲کافی کارآمد نبود. ) ةزمان توسعه بود. امکاناتی که وجود داشت، به انداز

مربی اش پرسید: تا الیشا او از  ین پیامبر جوان زیر حاکمیت روحیِ معینی بود.بخوانید( ا

را بخوانید( مبلغ جوان با خوشحالی درکار رسالتش  ۶:۲۷۳پادشاهان ۲برنامه را نظارت کند. )

 لنگید. می ربرای خدا مشغول بود، ولی در مصروفیت رسالتش، یک جای کا

ن کار سختی است که بخواهید درختان را بجای تبر، موثریت او از بین رفته بود. ای     

تبر از بین ببرید! این در حالی است که بسیاری از کشیشان درمیابند که رسالت شان  ةبا دست

کوشش  ةبا کندی مواجه شده است. آنها هنوز هم در کار خدا مصروف اند، ولی این به مثاب

پیشرفتی در کار شان نیست، ناامید قطع کردن درخت با دسته تبر است. برای اینکه هیچ 

 هیچ تصویری برای کاری که میخواهند انجام دهند وجود ندارد. میشوند. 
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آیا تابه حال این تجربه را داشته اید؟ آیا احساس میکنید که سر تبر موثریت تانرا از      

شد.  دست داده اید؟ زمانیکه مبلغ جوان درک کرد که سر تبر بیجا شده است بسیار غمگین

او میدانست که دیگر موثر نیست. او نیز میدانست که تبر از او نبود بلکه قرض گرفته شده 

ها را بخوانید( به همین صورت، موثریت ما در رسالت دینی در مهارت ۶:۴،۵پادشاهان ۲بود. )

ما بسوی موثریت کاریکه خدا به ما داده است ( ۴۱:۱۵و وسایلی نیست که داریم )اشعیا 

 میشویم.  کشانیده

آیا شما در کارتان برای خدا موثریت کامل دارید؟ آیا احساس میکنید که موثریت      

تان صدمه دیده است؟ گامهای وجود دارد که با برداشتن آن میتوانید حاشیه های از بین رفته 

 را احیا کرد. آنها همان گامهای است که پیامبر جوان در تاریخ برداشته است. 

 

از پیامبر جوان  الیشاجایی بروید که موثریت تان از بین رفته بود. دوباره به  .１

( فعالیت به معنی دستاورد نیست. این مرد ۶:۶پادشاهان ۲کار خراب بود؟ ): کجای پرسید

جوان در حالیکه برای خدا مصروف بود، ولی ناموثر. شما باید صادقانه ازجاییکه موثریت 

های زیادی است که موثریت تان از بین میرود، به هتان از بین رفته است مواجه شوید. را

 شمول موارد ذیل:

  

اینک، من تو را در 

کوبی جدیدی با -خرمن

دندانها تیزی قرار خواهم 

 داد. 

  ۴۱:۱۵اشعیا 

چرا که خودش گفته است، 

وقت ترک من تورا هیچ

 نخواهم کرد. 

 ۱۳:۵عبرانیان 
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آیا گناهیکه به آن  ای شده اید؟یک گناه سری. آیا در زندگی تان مرتک گناه سری •

اعتراف نکرده باشید در زندگی تان وجود دارد؟ آیا به روح مقدس اجازه داده اید تا قلب 

 را بخوانید(  ۶۶:۱۸شده ای توبه کرده اید. )مزمور  تانرا دریابد. آیا از هر گناه شناخته

ان میزند. شاید کسی در نبخشیدن. مطمئن باشید که در رسالت دینی، کسی آسیب ت •

شما بگوید. زمانیکه چنین اتفاقی  ةیستد و سخنان نامهربانانه و نادرستی دربارمقابل تان ب

ید؛ اینکه گذشت کنید. چنین گفته بیفتد، شما فرصت برداشتن گام بعدی تان در رهبری را دار

د که آن بندی را از بند آزاد کنید و بعدا ببینی بخشیدن مانند این است که کسیشده است که 

 را بخوانید(  ۴:۳۱،۳۲شما بوده اید. )افسیان 

شیطان این است که مارا در کارهای خدا بسیار  ةمصروفیت در مقابل خداوند. نقش •

خود خدا وقت نداشته باشیم. ارزش کار برای خدا در این است  مصروف نگهدارد تا اینکه برا

خواند؛ بلکه اول که خدا اولویت داشته باشد نه کار. خداوند اول مارا برای رسالت فرا نمی

 بسوی خویش فرا میخواند.

 

همینکه پیامبر الیشا میگوید، از دست دادن موثریت را، صلیب مسیح فرض کنید.  .２

عصایش را شکست و آنجا انداخت.  ش را درک کرد،ان موثریتاز دست داد ةجوان نقط

( درین مثال، این چوب بزرگ میتواند به نوعی صلیب مسیح باشد. الیشا ۶:۶پادشاهان ۲)

کار بیهوده و راکد در نظر داشت. به همین صورت، زمانیکه ما قدرت پاک  صلیب را منحیث

ناکارآمدی های مان اعمال کنیم، آن هاشیه خون مسیح را در مقابل تقصیرها، گناهان و  ةکنند

 را بخوانید(  ۱:۷،۹یوحنا ۱  ۱:۱۸های از دست رفته مرمت خواهند شد. )اشعیا 

در جای دیگری از متون مقدس، مردی شبیه این کار را کرده است. اطفال اسرائیل از آب 

اینکه دریافتند که  آمدند، تا مارا  ةمنطق زیبای در ةا بر سر یک دریاچمحروم شده بودند، آنه

آب آلوده و تلخ بوده است. موسی یک درختی را در آب انداخت و آب شیرین گشت. 
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را بخوانید( پس بنابر این زماینکه شما صلیب مسح را در تجربیات دردآورد  ۱۵:۲۲)خروج  

 او شیرین میشود.  ةگون کنندرتلخ آن تجربیات با قدرت دگ ةزندگی تان قرار دهید، مز

زمانیکه الیشا چوب کالن را داخل آب انداخت،  رستاخیز باشید. ةار معجزانتظدر  .３

 (۶:۶پادشاهان ۲باعث شد که آهن شناور شود. )

برخالف همه قوانین طبیعت، آهن بر روی آب شناور شد! به همین صورت، هرچیز 

بصورت طبیعی شاید منجر به تجدید موثریت تان نشود، ولی خدا میتواند ناممکن ها را 

 کن سازد.مم

والی -لت. فقط پوشیده شده است. شاید در گِ موثریت تان برای خدا از بین نرفته اس     

گاه به معنی و شرم ها گیر مانده باشد. ولی در عقیده مسیحیت، صلیب هیچبی انگیزگی ها 

 است. ما  ِشه بعد از صلیب، رستاخیزی است؛ بعد از مرگ، زندگییپایان قصه نیست. هم

مان، با توبه کردن و باور به اینکه خون مسیح ما را پاک خواهد  ةه موثریت پوشیدصلیب را ب

 ایی را تشخیص دادیداگر جدیگر مارا مثمر خواهد ساخت، در نظر میگیریم.  ةکرد و یک دفع

که موثریت تانرا از دست داده بودید، و اگر خون مسیح را در آن مکان بکار بسته باشید، باید 

افسیان    ۵:۱۰رومیان    ۶۱:۷تانرا داشته باشید! )اشعیا  ةاشیه های از دست رفتح احیایانتظار 

 را بخوانید(  ۲:۴،۶

باید انجام میداد  یک کار دیگری نیز بود که پیامبر جوان. و بگیرید بدست آورید .４

آرود. ثمریت اش اعاده شده است: او باید بطور فزیکی معجزه را بدست میم تا اینکه ببیند

از روی بخشیدگی حاشیه های از دست رفته اش را اعاده کرد. ولی پیامر جوان باید  خداوند

را بخوانید( شما نیز باید دست  ۶:۷پادشاهان ۲دست عقیده را دراز میکرد و آنرا میگرفت. )

سر تبر را دوباره سر جایش »تانرا دریافت کنید.  ةتانرا دراز کنید و موثریت اعاده شد ةعقیید

 توسط قدرت خود، بلکه با قدرت روح حیاتنه –ه کار برای خدای تان برگردید و ب« گذارید

 بخش اش. 
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زندگی من به عنوان یک کارگر روشی است که من از خدا اوسوالد چمبر گفته است: 

د شخص که شما هم کارگری باشید که نشرمیبرای رستگاریِ ناگفته اش تشکری میکنم. باشد 

ا باشد که میوه های زیادی را برا عیسی مسیح به بار آورید! آبدیده با دندانهای تیز. و ت

 را بخوانید( ۱۵:۸یوحنا    ۴۱:۱۵اشعیا   ۲:۱۵تیموتاوس ۲)

 

 بیاد داشته باشید:

 ( ۱۵:۸جالل بخشیده میشود، و شما پیروان من خواهید شد.)یوحنا  پدر من با مثمریت ما

 

 حقایق کلیدی:

 ر و مفید باشد. خدا میخواهد تا کار شما برای او موث

 

 پاسخ شما:

 خدا موثر و مفید است ویا اینکه حاشیه را از دست داده اید؟ آیا کار فعلی شما برای •

 موثریت خویش برخواهید داشت؟ ةبرای اعادرا از امروز به بعد چه گامهای  •
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 کتاب حیات

 در حال رشد باشید!

 

 انیدرا بخو  ۳:۱۸پترس ۲   ۳:۱۷،۱۸قرنتیان ۲   ۱۲:۱،۲رومیان 

 

جدید در مسیح  ةمند باشد نیز رشد میکند. اگر شما به عنوان خلق شدهرچیزیکه صحت

 صحتمند باشید، بطور مداوم در حال رشد خواهید بود.

پذیرند، اجازه داده شده اند که اطفال میگوید: آنهاییکه مسیح را می ۱:۱۲یوحنا      

شتر به خدا نزدیک میشویم، و مدام یخداوند باشند. زمانیکه تسلیم روح مقدس میشویم، ب

 حال تغییر میباشیم. در

ای تبدیل میشود، که علم آنرا تغییر شکل مینامد به پروانه ةرمی از طریق عملیزمانیکه کِ     

قبل تفاوت دارد. در آن  این به شکل اساسی به چیز دیگری تغییر شکل داده است که از

از  ،زمانیکه کرم در پیله استست. درحالیکه یک مدت کوتاهی این موجود غایب ا پروسه،

 زیبای میشود. ةتبدیل شدن به یک پروان ةآماد آن جدا شده و

زمانی را سپری  خداوند مارا تغییر میدهد.توسط آن اغلبا این مانند روشی است که      

ین ای را بوجود میاورد. درکنیم که در آن پنهانیم، که در آن روح مقدس تغییری پوشیدهمی

مدت شاید احساس کنیم که چندان موثریتی نداریم. توسعه یافتن به ابعاد جدید شاید مارا 

رمی در حال تغییر در حال جدا شدن استیم. ولی روزی آمدنی است باور مند سازد تا مثل کِ

مان  ةپدیدار شویم، بشکل بسیار زیبایی تغییر یافته باشیم که هیچ شباهتی به گذشتکه دوباره 

 را بخوانید( همیشه در حال تغییر باشید.  ۱:۵پترس ۲ه باشیم. )نداشت
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درین هیچ جای تعجب نیست که عیسی به رستگاری سفیر تغییر است. روح مقدس  .１

این روح مقدس را بخوانید(  ۱:۲۳پترس ۱  ۳:۷به عنوان تولد دوباره مینگریست! )یوحنا 

  ۱۶:۷،۱۴یوحنا   ۳:۶میکشاند. )یوحنا  میدهد و مارا بسوی او ست که نیاز مارا به مسیح نشانا

را بخوانید( به عنوان یک ایماندار به مسیح، تقدیر نهایی شما این است که  ۳:۵تیموتاوس 

مانند مسیح شوید. روح مقدس از هر رویداد زندگی تان استفاده کرده تا شما را در مطابقت 

به روح مقدس که ید( همچنانرا بخوان ۸:۲۸،۲۹میان د. )روو همنوا به شکل مسیح در بیاور

ما نیز ادامه میدهد. مارا از آن چیزی که بوده ایم  ةبه تغییر دادن روزان تسلیم میشویم، او

 را بخوانید(  ۳:۱۷،۱۸قرنتیان ۲رهاند و آزاد میسازد تا بیشتر و بیشتر مثل او باشیم. )می

ه روح خدا باالی بود. همین ک سولپادشاه  یک مثالی از تغییر شگرف در زندگیِ     

را  ۱۰:۶،۹ساموئیل  ۱واقعا به یک شخص جدیدی مبدل شده بود. )سرش قرار گرفت، او 

 بخوانید( 

 

 

 

 

 

مثال دیگر، یعقوب نبی است، که بعد از کشاکش اش بخاطر فیض و برکت، شخصیت او 

 وانید( را بخ ۳۲:۲۴،۳۰کامال تغییر یافته بود چنانچه حتی نامش تغییر کرده بود. )پیدایش 

 ۱۳:۱۴قرنتیان ۲پایداری با او فرا خوانده شده ایم. ) ةما از طریق روح خدا به یک رابط     

، اینکه خدا در درونت تغییری انجام دهد مهمتر از را بخوانید( پدرم اغلبا برایم میگفت: پسرم

یدهد ام دهد، چراکه ارزش کاریکه از طریق شما انجام ماین است که از طریق تو کاری انج

. به روح مقدس اجازه دهید تا از امروز غییری دارد که در شما رونما ایجاد میکندبستگی به ت

در بخش ذهن تان تجدید 

 شوید.

 ۴:۲۳ان افسی

ولی در مرحمت و دانش 

ناجی و خدان مان عیسی 

 مسیح رشد کن.

 ۳:۱۸پترس ۲
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شما را تغییر دهد. به او اجازه دهید تا شما را بیشتر در مطابقت به شکل مسیح درآورد. 

تفنگ که نیروی انفجار را آزاد میسازد. خداوند ماشه های برای تغییر را  ةدرست مانند ماش

دس برای تغییر قلب تسلیم که منجر به رهاسازیِ روح مق ةای مان فراهم ساخته است. ماشبر

 تان شود.  ةشد

محلی از دگرگونی است که تغییر در میدان تغییر عبارت از حضور خداوند است.  .２

عبارت از مکان مقدسی است که حضور خداوند را احساس  وافتد. آن به سرعت اتفاق می

دگرگونی جاری ما به جانب مسیح یک امر حیاتی که عبادت مداوم در میکنیم. همین است 

است. عبادت فراتر از موسیقی است، باوجودیکه موسیقی یکی از راه های زیبای ابراز عبادت 

مسیحیان، هر چیزیکه ما انجام میدهیم، میتواند یک عمل عبادتی محسوب ما است. برای 

قویت بخشیدن درون ما، عبارت از دعا کردن در ت ةماشرا بخوانید(  ۳:۱۷شود. )کلوسیان 

 را بخوانید(  ۲۰یهودا   ۴:۱۶قرنتیان ۲   ۳:۱۷،۱۸قرنتیان ۲روح مقدس است. )

کتاب مقدسیِ  ةنظرینگرش تغییر عبارت از تازه سازی ذهن توسط عقیده است.  .３

ا توسط اذهان م «تغییر دادن ذهن است»التین مشتق شده است که به معنی  ةتغییر از دو واژ

را بخوانید( گفتار، افکار و رفتار ما باید  ۵:۲۶کالم خدا شستشو شده و پاک میشوند. )افسیان 

 انتخاب های که باعث افتخارمتون باشد. هر تغییری با انتخابی شروع میشود، و در پرتو 

آید. یک با دیسیپلین و یک ذهن تجدید شده بدست می ةاراد ةعیسی مسیح میشود، در نتیج

تجدید شده، عبارت از یک ذهن بازسازی شده و انرژی داده شده توسط کالم و روح  ذهن

را بخوانید( باید هر روز انتخاب کنیم که ملبس به  ۴:۲۳افسیان   ۱۲:۲خداست. )رومیان 

 را بخوانید( ۳:۹،۱۰کلوسیان  ۱۳:۱۴زندگی جدید در مسیح باشیم. )رومیان 

 

مانرا میسازیم. بعدا  ةپر میکنیم، در حقیقت عقید که ذهن مانرا با کالم خداهمچنان     

 ۱۰:۱۷برای باور کردن و دریافت وعده های خدا میشود. )رومیان  ةاین عقیده تبدیل به ماش
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 پیش از بخواب رفتن، مل کنیم این است تاأرا بخوانید( یکی از راه هاییکه بر کالم خدا ت

عادتی را « هدایت گران»نهاد  بنیان گذار داوسن ترومنافکار تانرا با متون مقدس پر کنید. 

کالم او، و »گذارد، می   HWLW قبل از خواب همچنان حفظ کرده است که نامش را

مل شما نیز میتواندی بر کالم خدا تأ و میگوید پیش از اینکه به خواب بروید،« آخرین کالم

 را بخوانید(  ۶۳:۶مزمور   ۱:۲کنید.)مزمور 

اید مثال خدای مانرا تعقیب کنیم. عیسی ما بگی رشد کرد. عیسی در همه ابعاد زند .４

را  ۲:۵۲در زندگانی انسانی اش، از لحاظ فکری، جسمی، روحی و اجتماعی رشد کرد.)لوقا 

جالل خداوند در حال رشد باشد. باشیم که بطور مداوم در  بخوانید( باید پایبند زندگیِ

من » هستم، بهتر از گذشته ام هستم. گفته است: کسی که حاالفرانسیس کلی  همانطوریکه 

آنچه که باید باشم، نیستم، ولی خدارا سپاس میگویم بخاطر نبودن کسی که در گذشته  ةهم

بودم. اگر من همچنان به دعایم ادامه دهم مبنی بر اینکه کسی باشم که خدا میخواهد، یک 

فقط بهتر –ر از دیگران ام گویم که من بهتروزی به آنچه باید باشم، خواهم رسید.... من نمی

 از قبل ام. 

یک استراتیژیِ خوبی را برای جوسف ستوویل دکتر رشد یک امر همه روزه است.  .５

 رشد مداوم پیشنهاد کرده است:

هر روز از طریق کالم، عبادت و دعا، اشتیقاق روحی باشید.  روزانه در حال تجدید •

 تان در حضور خدارا تجدید کنید. 

ه شوید. هر هفته از داشته های که خدا برای تان در زندگی داده وار تازبطور هفته •

 از باهمی تان لذت ببرید.  ید. با همسر تان وقت بگذارید تااست لذت ببر

حداقل نصف روز را در ماه، برای خلوت دیسیپلین بطور ماهوار عزلت گزینید.  •

شما چه میکند و روحی اختصاص دهید. با خدای تان خلوت کنید و ببینید که در زندگی 

 ای دارد. تان چه برنامه ةبرای آیند
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پیشرفت تانرا در اخیر هرسال مرور کنید. کارکرد های تانرا بطور سالیانه مرور کنید.  •

 به او ناراحتی ها، خشم و آسیب های تانرا ةآیا در همراهی تان با خدا رشد میکنید؟ هم

طمن شوید که در زندگی تان هیچ گناهی واگذار کنید. داشته های روحی تانرا مرور کرده و م

نیست که به او اعتراف نکرده باشید. سال جدید را با بخشیدن و بخشیده شدن آغاز کنید! 

 اهداف شخصی و رسالتی را در حضور خدا برای سال آینده طرح کنید.

 

 بیاد داشته باشید:

بانی های حیث قر های خودرا من، تا با لطف خدا، جانبنابراین، من در جستجوی شما ام

زنده تقدیم کنید، مقدس، قابل پذیرش به خدا، که همانا خدمت مناسب تان باشد. و در 

عالی و قابل  ةمطابقت به این دنیا مباش، بلکه با تجدید ذهنت دگرگون باش، تا اینکه اراد

 را بخوانید(  ۱۲:۱،۲قبول خداوند به شما ثابت شود.)رومیان 

 

 حقایق کلیدی:

 ت دارد تا کوشش شما برای او موثر و مفید باشد.خداوند دوس

 

 پاسخ شما:

، و یا اینکه از رشد کردن در بعضی د. آیا همچنان رشد میکنیدبا خودتان صادق باشی •

 ساحات زندگی تان متوقف شده اید؟

زندگی تان رشد کنید؟ بیاد  ةاز امروز چه گامهای را میتوانید بردارید تا در هر عرص •

 ولیت انتخاب اینکه رشد کنید را شما دارید!داشته باشید مسئ
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 کتاب حیات

 لبریز از روح او

 

 را بخوانید ۵:۱۸افسیان   ۱:۸اعمال 

 

عیسی میخواهد تا شما را از قدرت روح مقدس پُر کند، تا شمارا به عنوان گواهی       

، دو چیز موثر از خودش در خدا جلوه دهد. پیش از اینکه عیسی به آسمانها عروج داده شود

 ۲۸:۱۹ی پیروانی بوجود آورید. )متی ت: اول اینکه؛ بروید و از هر ملتمهمی را به پیراونش گف

با قدرت روح را بخوانید( دوم این بود که آنها در بیت المقدس تا زمانی باقی بمانند که 

 مقدس آراسته و پُر شوند. 

میشوید، نروید! و بعد از بطور فشرده عیسی میگفت، مادامیکه با روح مقدس پُر ن     

اینکه با روح مقدس پُر شدید، آنرا بیان نکنید! پس بیایید باهم بیاموزیم که تعیین و تطهیر 

  خدای مان و از طریق روح مقدس به چه معناست.  –شدن توسط عیسی 

 

بلی عیسی است که شمارا با  .عیسی نماینده روح مقدس برای لبریز کردن است .１

 تطهیر خواهد کرد.  روح مقدس لبریز و 

تعمید کننده گفت، ناجیِ که خواهد آمد شمارا با روح مقدس پُر خواهد ساخت.  یوحنای 

برای پادشاهی  یخواهد که مارا به حیث سفیرانشرا بخوانید( او پادشاه ماست و م ۱:۸)مرقس 

 اش توانمند سازد، در هر جایی که باشیم.

تا زمانیکه عیسی بر است.  قدرتو  دارتهدف از مملوبودن از روح مقدس، اق .２

روی زمین بود، مردم را تطهیر کرد و پیروانی برجای گذاشت. آنها ماموریت داده شده بودند 

تا انجیل پادشاهی را بیان داشته و قدرت او را توسط روح مقدس اظهار کنند. او برایشان هم 
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نیرومندی که شیطان را  اختیار قانونی داد و هم اجازه عمل کردن در نام او، به حیث قدرت

او امروز نیز با ماست. ما به پادشاه مان عیسی مردم را از شرش نجات دهند. شکست داده و

به بلندای تپه ها و در قلب تطهیر کند تا به پیش رویم و پادشاهی خدارا  رانیاز داریم تا ما

خواهند کرد های مردمان جای دهیم. عیسی به پیروانش گفت که آنها قدرت محیبی دریافت 

آن چیزی است  ةرا بخوانید( این هم ۱:۱۸تا به زمین رفته و گواهانی برای او باشند. )اعمال 

 را بخوانید( ۱۰:۱،۹  ۹:۱،۶که به معنی مملو بودن از روح مقدس است. )لوقا 

که قبال تذکر چنانمملو بودن از روح مقدس، با دعا از روی اشتیاق میسر میشود.  .３

وانش گفت که منتظر بمانند تا قدرت روح مقدسی که به آن نیاز دارند را یافت، عیسی به پیر

  دریافت کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

ای در بیت المقدس گردهم خانه-مطیع در یک باال یکصد و بیست نفر از ایمانداران

چیزیکه عیسی برای آمدند. برای ده روز دعا کردند، عبادت کردند، مباشرت کردند وبرای آن

. آنها به چیزیکه عیسی برایشان گفته بود باور داشتند، او را اده بود انتظار کشیدندشان وعده د

شده، به او نزدیک بمانند و از او با  یاشتیاقانه دوست داشتند و میخواستند تا از هر طریق

دیگران صحبت کنند. آنها انتظار داشتند تا پُریِ روح مقدس را دریافت کنند، چون آنها به 

بااشتیاق آنها را خداوند در روز پنتکاست پاداش داد،  ةکالم او اعماد داشتند. عقیدعیسی و به 

همانا که من شمارا با آب 

تطهیر میکنم، ولی او 

شمارا با روح مقدس 

 تطهیر خواهد کرد.

۱:۱۸مرقس   

زمانیکه روح مقدس باالی 

تان قرار گیرد، قدرت 

خواهید یافت: و شما 

 گواهان من خواهید بود. 

۱:۱۸اعمال   
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آنها یک صدای مهیبی شنیدند. زبانه های از و آن عبارت از پُرشدن شان از روح مقدس بود. 

آتش باالی سر هر یکی پدیدار گشت. آنها به زبانهای صحبت کردند که هیچ گاه آنرا نیاموخته 

این کار روح  ةنفر را به مسیح کشاندند. هم ۳۰۰۰ در نتیجه، اده ها برآمدند کهبودند و به ج

 را بخوانید( ۲و ۱مقدس بود. )اعمال فصل 

نصیب شویم. اگر ما نیز میتوانیم پُریِ او را مشتاقانه از او بخواهیم،  ةزمانیکه با عقید     

ندگی ما خواهد ودرا در زپادشاه مان باشیم، او روح خ–خواستار تدهین توسط عیسی  جداّ

را بخوانید( اینک ۱۱:۱۳روح مقدس را بخواهیم، او انکار نخواهد کرد. )لوقا ریخت. اگر 

نتایجی از پُر بودن از روح مقدس در زندگی پیروانش است. این ها شواهدی در زندگی ما 

 د:نیز خواهد بود، اگر ما به روح خدا اجازه دهیم تا مارا مملو ساخته و کنترول کن

 

 با اشتیاق ةرهاسازی عقید •

 انتظارات با دعا •

 قرار دادن روح مقدس تام الختیار •

 مملو بودن از روح مقدس •

 اظهارات ما فوق طبیعی  •

 گواه قویِ برای مسیح  •

 تاثیر گذارمثمر و  •

 

بعد از اینکه با روح مقدس پُر شویم، نشانه های از زندگِی مملو از روح مقدس.  .４

 ۵:۱۸،۲۰ش، رشد درین دنیا و موعظه به دیگران، ادامه دهیم. )افسیان نیاز است تا با دعا، پرست

را بخوانید( به دیگران نیز باید کمک کنیم تا پُر بودن از روح مقدس را تجربه کنند و آنها را 
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بطور زمانیکه از روح مقدس پُر باشیم، به داشتن زندگیِ مملو از روح مقدس تشویق کنیم. 

 انه ها را در زندگی خود انتظار داشته باشیم.نش حتمی میتوانیم تا این

 

به پیروانش گفت  را بخوانید( عیسی ۱:۴،۶)اعمال  .پویا با یک قدرت یتدهین یک •

را بخوانید( بخشیده شدن به معینی ملبس  ۲۴:۴۹که به آنها قدرت بخشیده خواهد شد. )لوقا 

 شدن و پوشیده شدن است. 

دن از روح مقدس این است تا با قدرت عیسی مسیح بو بنابر این، یکی از نشانه های مملو

تدهین شویم، تا اینکه خدمتی برای مسیح انجام دهیم. ما نیز فراخوانده شده ایم که به مریض 

تدهین شده ایم تا اهریمن شفا بخشیم، صدای خدا را بشنویم و راه او را پیروی کنیم. ما نیز 

کارکرد ضعیفی در  ،کنیم. مسیحیت ضعیفطان را شکست داده و نقشه هایش را نابود یو ش

واهد داشت. ولی راستای ارتقای پادشاهی مسیح و برآورده ساختن ماموریت واالی او خ

و توسط او تدهین میشوند، آزادی را به بردگان  مسیح را میشناسند مردمانی که خلوص

 را بخوانید(  ۴:۱۸،۱۹بشارت خواهند داد. )لوقا 

را بخوانید( منبع دیگری که در  ۱۹:۶   ۱۰:۴۴،۴۷  ۲:۴گشودن زبان روحی. )اعمال 

دسترس ایمانداران مملو از روح مقدس قرار دارد، عبارت از زبان روحیِ است که توسط 

تهذیب شخصی، دعای برای چیز فراتر از بیشتر برای روح مقدس داده شده است. زبان روح 

انسانی ما، یک پیام الهی که باعث ی های ا، ستایش و عبادت فراتر از توانایی های متوانای

ای است برای خداناباوران. زمانیکه خداناباوران کار شگفت تهذیب کلیسا شده و یک نشانه

انگیز خدا را میشنوند که به زبان خودشان صحبت شده است، با وجودیکه این زبان توسط 

ایشان  آموخته نشده است، این نشانه یک گواهی خوبی برای شخصیکه سخن گفته است

 را بخوانید( ۱۴قرنتیان ۱است. )
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جرئت و جسارت را افزایش دهید. یکی دیگر از نشانه های مملو بودن از روح مقدس 

ای است که سرِ راه مان اعتماد به نفس داشتن فوق طبیعی در مقابل هر چالش، خطر و سختی

تا در نام عیسی توسط رهبران مذهبی اخطار داده شده بودند  یوحناو  پطرسقرار میگیرد. 

روح مقدس جسارت  از مسیح موعظه نکنند. همراهان شان برای شان دعا کردند و آنها مملو

آنها با قدرت روح مقدس به موعظه و رسالت شان برای دیگران ادامه دادند. )اعمال شدند. 

 را بخوانید(  ۴:۱،۳۱

از روح مقدس پُر نجات پیدا کرد و  ساول ترسوسبعد از اینکه  اشتیاق تبلیغ مسیحیت:

شد، او انجیل را با اشتیاق تبلیغ میکرد تا عیسی را بلندمرتبه ببیند و مردم به او ایمان آورند. 

روح مقدس پُر باشند، بازیِ باخته را با شوق و  را بخوانید( مردمیکه واقعا با ۹:۱۷،۲۲)اعمال 

 اشتیاق خواهند برد. 

مانیکه کسی واقعا مملو از روح مقدس ز ستایش، عبادت و شکرگذاری: انتشار و گسترش

که روح مقدس مارا به سمت اظهار ریاد و آواز خواهد خواند. همچنانباشد، برای خدا ف

بزرگی خدا، پدرمان و عیسی مسیح رهنمون میسازد، دریایی از شکرگذاری و ستایش از قلب 

 را دوباره بخوانید( ۵:۱۸،۲۰مان فواران خواهد کرد. )افسیان 

 

 ته باشید:بیاد داش

و با شراب نشه نشوید که عیاشی محسوب میشود؛ ولی از روح مقدس لبریز باشید. 

 ۵:۱۸۹)افسیان 

 

 حقایق کلیدی:

عیسی میخواهد تا شما را از روح مقدس و از قدرتش پُر سازد تا یک گواه موثری برای 

 او در خدا باشید.
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 پاسخ شما:

روح مقدس بخواهید تا شما را  ازاگر از روح مقدس پُر نیستید، با باورمندی  •

 را بخوانید( ۱۱:۱۳پُرساخته و کنترول کند. )لوقا 

 هر روز از روح مقدس بخواهید تا زندگی و رسالت تانرا مملو سازد. •

 که از روح مقدس مملو نیستند، نیز خواستار این امر باشید. برای آنان •
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 کتاب حیات

 ثمر روح

 

 بخوانید را ۵:۸،۱۰افسیان    ۵:۲۲،۲۳قالطیان 

 

آید تا شخصیت عیسی مسیح را در ما شکل دهد. زندگی عیسی در ما به روح مقدس می

این میشود.  نیکه با ایشان سروکار داریم تلقیروحی که باعث برکت دادن آنا ةعنوان یک میو

آمیز با خدای مان صمیمی و محبت ةمیوه زمانی میسر میشود که انتخاب کنیم تا در یک رابط

مسیح نام میبرد. )یوحنا  که کتاب مقدس از آن به نام همراهی با ین چیزی استباشیم. ا

پایدار با عیسی مسیح و توسط  ةیک رابط ةرا بخوانید( به بار آوردن میوه روحانی نتیج ۱۵:۱،۸

 را بخوانید( ۵:۲۲،۲۳قدرت فعال روح مقدس درماست. )قالطیان 

 

ی های گسترده تر از توانای ما، بی نهایتعشق خدا در روح محبت است.  ةمیو .１

کالم خدا به ما دستور میدهد که محبتی بورزیم که همیشگی باشد نه  انسانی ماست. 

ی های ما ممکن نیست، ولی با روح این امر تنها با توانایرا بخوانید(  ۱۳:۴،۸قرنتیان ۱مقطعی.)

به دوست داشتن  ای خدا که مارا قادرالعادهمقدس یک جریان پایان ناپذیری از محبت خارق

 مداوم دیگران کند امکان پذیر است. 

بشود با آن زندگی کرد، از قلب  ب خدا سرچشمه میگیرد. محبتی کهاین عشق از قل    

که توسط روحش از او اطاعت که از قلب خدا ناشی شده و همچنانبشر ناشی نمیشود، بل

 د( را بخوانی ۴:۷،۱۹یوحنا ۱میکنیم، به قلب ما سرازیر میشود. )

رسول میگوید که  یوحنایپسرش به وضاحت دید.  ةمحبت خدا را میتوان در تحف     

را در فرستادن فرزندش برای قربانی کردن زندگی اش برای گناهان بشر  اظهار محبت خدا
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مردم انجام داد.  ةدید. خداوند این کار را بخاطر محبت بیکرانش برای هممیتوان به وضاحت 

 بخوانید(را  ۴:۹،۱۰یوحنا ۱)

 ةرابطاز خوشی، لذت و رضایت در روح بشر است که خوشی است.  ،روح ةمیو .２

با خدای مان مسیح بوجود میآورد. این یک حس خوشی و خوبی است که در قالب  صمیمی

بخش منبع انرژی برای زندگی -را بخوانید( این خوشیِ روح ۱:۸پترس ۱)کلمات نمیگنجد. 

جوی پادشاهی حضور همیشگی خداست خوانید( نیز خوشی را ب ۸:۱۰و خدمت است. )نیمایا 

 را بخوانید( ۱۴:۱۷که عیسی در آن همیشه حاضر است.)رومیان 

این نوع خوشی فراتر از اوضاع وشرایط است. خوشی و خوشحالی های طبیعی بر اساس 

نیز این موارد  خصتی ها؛است؛ مانند تولدها، عروسی ها و ر ةرویدادهای خوشحال کنند

 ست و جایگاه مهمی در زندگی تان دارد.  زیبا

ولی شرایط زندگی اغلبا سخت و دشوار است، و هیچ چیزی در زندگی همیشگی نیست. 

نظرداشت شرایط خوب و بد، همیشه درروح، بدون  ةالعاده خدا به عنوان میوخوشیِ خارق

نکه در چه در وجود ما فعال است. در متون آمده است که پیروان مسیح صرف نظر از ای

را  ۱:۱۸فلیپیان    ۱۶:۲۲،۲۵  ۵:۴۰،۴۱شرایطی قرار داشتند، پُر از خوشیِ او بودند. )اعمال 

 بخوانید(

 

چون میؤه روح در 

خوبی، نیکی و حقیقت 

 است. 

 ۵:۸افسیان 

با ثمر دادن میؤه زیاد، 

خدارا جالل بخشیده و از 

جملٔه پیروانم محسوب 

 میشوید. 

 ۱۵:۸یوحنا 
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آرامش و رضایت دائمی  ةدادی بوجودآورند-صلح خداروح است.  ةصلح میو .３

خواهد تا به دور از ترس و پریشانی زندگی کنیم. صلح خدا توسط روح مقدس است. خدا می

شود، و آرامش درونی که به آن ضرورت داریم تا به وعده های خدا امیدورا بمانیم ایجاد می

رسول باوجودیکه در زندان بود، از رضایت و صلحی که با قوت مسیح  پولسرا مهیا میکند. 

 را بخوانید(  ۴:۶،۱۳)فلیپیان و روح مقدس تجربه کرده بود نوشت. 

م، چراکه عیسی از طریق صلیب برای با خدا صلح داری صلح با خدا، خود و دیگران:

را بخوانید(  ۱:۲۰گناهی که منجر به جدایی ما از خدا شده بود به مرگ محکوم شد. )کلوسیان 

مارا توانمند میسازد تا با خودمان صلح داشته و در صلح،  ،العاده با خداحاال این صلح خارق

 را بخوانید( ۲:۱۴،۱۸باهمی و وحدت با ایمانداران دیگر زندگی کنیم. )افسیان 

یِ تحمل شخص و یا حوصله مندی توانایمندی است. روح مستلزم حوصله ةمیو .４

آفرین خداوند از ما در راستای کمک رسانی به اشخاس مشکلشرایطی دشوار با صبر است. 

و حل شرایط دشوار استفاده میکند. او از این شرایط و اشخاص برای شگوفایی و بلوغ فکری 

 ۳:۱۲،۱۳مندی روح، توفیق قوی ماندن را به ما میدهد. )کلوسیان کند. حوصلهما استفاده می

 را بخوانید(

ی انتظار برای آشکار شدن اراده و هدف خداست. اهداف خداوند مندی توانایحوصله     

روح مقدس قوت این را میدهد که صبورانه تا به آخر تحمل همیشه خوب و مثمر است. 

 (۸:۲۸کنید. )رومیان 

مهربانی، محبت و خوبی در عمل است. تمایلی است که روح است.  ةربانی میومه .５

دیگران، در پی برآوردن نیازهای دیگران با محبت و مهربانی باشیم.  واکنشصرف نظر از 

 را بخوانید( ۳:۴،۵)تیموتاوس 

خداوند مهربانی اش را از طریق مرحمت مهربانی از توفیق و غنای خدا ناشی میشود.      

 را بخوانید. ۲:۶،۷فرزندش، عیسی مسیح به ما ارزانی داشته است. )افسیان  ةتحف–یارش بس
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ارزانی کردن برکات و نعمات بر دیگران  همانا خوبی،روح است.  ةخوبی تحف .６

ای مندانهرشد روح ما و الگوی ما با خدا، خوبی یک زندگیِ سخاوت ةبه عنوان نتیجاست. 

 آورد. را برای اطرافیان ما به بار می

یک برناباس  خوبی روحی، نتایج عملی را در قبال خواهد داشت. متون میگوید که      

( نتایج خوبی را در برآوردن نیازهای دیگران میتوانیم ببینیم. ۱۱:۲۴شخص خوبی بود. )اعمال 

 را بخوانید( ۱۱:۲۳،۳۰)اعمال 

. وفاداری وفاداری ما از وفاداری خدا ناشی میشودروح است.  ةوفاداری میو .７

باعث وفاداری ما به خداوند نسبت به ما هم الگو بودنش وهم وسیله قرار گرفتنش است، که 

 را بخوانید(  ۳:۲۲،۲۵سوگواری    ۴۰:۱۰او و دیگران میشود. )مزمور 

تسلیمی و پیروی واقعی به وفاداری عبارت از تسلیمی به خداوند در عمل است.      

و با وفاداری مداوم در هر امری که مارا بسوی او فراخوانده باشد کالم خدا، اراده و راه های ا

 را بخوانید(  ۳:۱،۶اظهار میشود. )عبرانیان 

. نجابت و فروتنی یستنجابت نقطه قوت کنترول شدهروح است.  ةنجابت میو .８

باهم اند. ولی فروتنی ضعیف بودن نیست. عیسی در همه ابعاد قوی بود و در عین حال او 

متی   ۴۰:۱۱ای وعظ میکرد. )اشعیا سانیکه در تماس بود با یک حساسیت نجیبانهک ةبه هم

 را بخوانید( ۱۱:۲۸،۳۰  ۵:۵

هدف از نجیب بودن، بازخریدن، احیای رابطه کردن و رها سازی است. این نقطه       

ای استفاده شود که مردم، آموزش و تماسی که برای رشد، بلوغ فکری و فهم قوت باید بگونه

ز برای اصالحات توام با محبت در زندگی دیگران بکار میرود. نیاز دارند را دریافت کنند. و نی

 را بخوانید(  ۴:۱،۵فلیپیان   ۶:۱)قالطیان 

ی داشتن قدرت و کنترول خودی عبارت از توانایروح است.  ةکنترول خودی میو .９

ه و ظرفیت کنترول ی کردرت روح مقدس است. روح مارا رهنمایحاکمیت باالی خویش با قد
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ی عیسی مسیح را برای مان میدهد. )قالطیان را بر افکار و رفتار در زیر خدای کردن و حاکمیت

 را بخوانید(  ۵:۲۴،۲۵

ی نه گفتن برای همه چیزیکه خدا مارا از آن نترول خودی عبارت از داشتن توانایک     

 ی گفتن بلی و نخیر توسطنایه چیزیکه او امر کرده است. توانهی کرده و بلی گفتن به هم

  ۹:۲۵،۲۷قرنتیان ۱و پیروزمندانه یک مسیحی است. )موفقانه  روح، یک امر کلیدی در زندگیِ

 را بخوانید( ۱:۵،۸پترس ۲

 

 بیادا داشته باشید:

روح، محبت، خوشی، صلح، حوصله مندی، نیکی، وفاداری، نجابت، کنترول  ةولی میو

 به آن نیست. خودی است، و هیچ قانونی در تقابل

 

 حقایق کلیدی:

روح  ةاین به عنوان میوروح مقدس میآید تا شخصیت عیسی مسیح را در ما شکل دهد. 

 مقدس تلقی میشود که دیگران را برکت میدهد. 

 

 پاسخ شما:

روح مقدس تازه  بخواهید تا شمارا باکه روزانه با خدا خلوت میکنید، از او همچنان •

 و پُر کند.

تسلیمی زندگی تان به قدرت روح مقدس در هر شرایطی  ةر اندیشدر جریان روز، د •

 باشید. 

روح در رفتار، گفتار و افکار  ةابی کرده و به دنبال میودگی تانرا با احتیاط ارزیزن •

 تان باشید. 
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 کتاب حیات

 روح  نعمات

 

 ۴:۱۱افسیان   ۱۲:۷،۱۱قرنتیان ۱  ۱۲:۶،۸رومیان 

 

است. این تحایف رحمت الهی، میسر  ةاره متولد شدروح به هر ایماندار دوب نعمات     

العاده عیسی درین جهان را به ما میدهد. روح مقدس از ی انجام دادن رسالت خارقتوانای

کار میگیرد تا اینکه رسالتمندان موثر قدرت و نیروی مسیح باشند.  ،که اراده کندهریک مان 

 ست. ذکر شده ا ۱۲:۷،۱۱قرنتیان ۱در ذیل هدیه های روحی 

 

آشکار  خدا را برای خردمندان  ةای است که برناماین یک پیام الهام شدهخِرد.  ةواژ .１

جود مشکلی و ند. در بیت المقدس، در یک کلیسامیسازد تا به یک وضعیت معینی دست یاب

باید ختنه شوند و مطابق به قانون موسی زندگی نجیب هم  ایماندارانداشت مبنی بر اینکه آیا 

را  ۱۵:۲۸،۲۹رد خدایی را برای برخورد با این مشکل دریافتند. )اعمال یان امور خِکنند. متول

 بخوانید( 

مورد شخص و یا حالتیست که فقط توسط  ای دراین یک پیام الهام شدهدانش.  ةواژ .２

 ةدربارانانیاس و سفیره  خدا میتواند آشکار شود. در آغازین روزهای کلیسا، زوجی به نامهای 

وت و پول دروغ گفتند. این امر پاکی و قدرتی که در کلیسا حاکم بود را در موضوع ثریک 

را از فریب شان آگاه ساخت. این کار باعث تقدس  پطرسمخاطره انداخت. روح مقدس 

( بعضی اوقات ۵:۱،۱۶عمال بیشتری در کلیسا شد و ایمانداران جدیدی به ایشان اضافه شد. )ا

اطمینان یابد که خداوند دقیقا از نیازش واقف است و در برای شخص داده میشود تا   ِآگاهی

 پی برآوردن آن است. 
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قدرتمند و  ةمبنی بر اراد العادهعقیده عبارت از اعتماد و باور خارق ةهدیعقیده.  .３

در حال رفتن به معبد برای دعا کردن بودند.  یوحناو  پترسمعجزه آسای خداست. یک روز 

ی میکرد. زادی ای نشسته بود و از مردم گدای-ود، یک لنگ مادرب« زیبا» که نامش  ةدر درواز

زمانیکه پترس او را دید، او مملو از عقیده شد. او مرد لنگ را فرمان داد تا به نام مسیح بلند 

 را بخوانید( ۱۶   ۳:۱،۱۰شده و قدم زند. مرد مذکور با قدرت خدا شفا یافت. )اعمال 

 

 

 

 

 

 

 

برای برگشت  اخدکارآمدی قدرت  عبارت از فابخشیدنش ةهدیشفا بخشیدن.  ةهدی .４

 فلیپ ةکه تحت موعظ در شهر سامیری است. صحت جسمی، روحی ، روانی و احساسی 

انجیل تبلیغ میشد، مردم نجات میافتند –قرار داشت، یک حرکت عجیبی روح خدا نمایان شد 

 ۸:۴،۸. )اعمال میرسید و هدایای شفا به آنهاییکه از لحاظ روحی و جسمی آسیب دیده بودند

 را بخوانید( 

 ةمعجزه رویدادیست که در آن، مردم و حاالت بگونکارآمدیِ معجزه ها.  .５

گیت   ةای توسط قدرت خداوند متحول میشوند. شفا یافتن مرد لنگی در منطقالعادهخارق

یک مثال واضح معجزه است. قدرت خدا، حیات و قوت را در پاهای خشکیده اش بیوتیفول 

خیز زد و خدا را در حضور بسیاری از مردم ستود. -و-ارمغان آورد. او قدم زد و جست به

را بخوانید( حتی  ۳:۱،۰مردم دیده شده است. )اعمال  ةاین نشانه و حیرت شفا توسط هم

همانطوریکه هریک هدیٔه 

دریافته است، به حیث 

مباشران خوب و برکت 

افزای، آنرا به یکدیگر 

 تان  ابالغ کنید. 

 ۴:۱۰پترس ۱

و اظهار روح به هر فرد 

داده شده، و برای خیر 

 همه داده شده.

  ۱۲:۷قرنتیان ۱
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چیزی بود که منجر به افتخار، –پذیرفتند  ةبرجست ةرهبران مذهبی نیز این را منحیث یک معجز

 را بخوانید(  ۴:۱۵،۱۶ح شد. )اعمال جالل و تحسین مسی

صحبت کردن پیامی از جانب خدا به کلیسا جهت – غیبگویی پیشغیبگویی.  .６

تهذیب، نصیحت و یا راحتی مردم است. غیبگویی میتواند پیشگویی بعضی از رویدادهای 

ن آینده باشد تا مردم را کمک کند تا بهتر از خدا پیروی کرده و اراده اش را برای زندگی شا

بدانند. در روز پنتیکاست، پترس برای هزاران تن از مردمی که آنجا جمع شده بودند موعظه 

یوئیل تحقق پیشگویی ریز شدن روح خدا در آن روز -و پیشگویی کرد. او توضیح داد که سر
را بخوانید( او نیز از وقایعی که آمدنی بود و  ۱۶:۱۷،۲۱اعمال   ۲:۲۸،۳۲بود. )یوئیل پیامبر 

یک گفتن به آن برای تحقق وعده های خداوند صحبت کرد. آنها را تهذیب کرد)آنها طرز لب

و آنها را راحت کرد )بلند شان کرد(  را ساخت( نصیحت شان کرد)آنها را به حرکت درآورد(

 را بخوانید( ۲:۱،۴۲اعمال   ۱۴:۳قرنتیان ۱)

روح مقدس،  مربوط به دانایی الهامی است که آیا یک امر،این یک داناییِ روح.  .７

رسول بود و اظهار داشت که  پولسروح آدمی و یا روح شیطانیست. یک کنیزی بود که پیرو 

( باوجودیکه بعضی از حرف هایش ۱۶:۱۷او و همراهانش بندگان خدای بزرگ بودند. )اعمال 

پیشگویی برخوردار بود. او به روح دستور  ةتشخیص داده بود که او از روحیدرست بود، ولی 

 (۱۶:۱۶،۱۸ه از او بیرون آید، و چنان شد.)اعمال داد ک

روح  ةصحبت کردن به انواع مختلف زبانها، توانایی داده شدانواع مختلف زبانها.  .８

در است که صحبت به زبان بهشتی و یا زمینی است که توسط گوینده فراگرفته نشده است. 

گاه حبت کردند که هیچنفر مملو از روح مقدس شدند و به زبانهایی ص ۱۲۰پنتیکاست روز 

المقدس آمده بودند، آنرا فرانگرفته بودند. مردمانی از سراسر جهان که برای مناسباتی به بیت

این یک نشانه و حیرتی بود که  نفر را به زبان خویش شنیدند. ۱۲۰ستایش خدا توسط آن 

گفت که یک به ایمانداران قرنتیان  پولسباعث شد خیلی ها به رستاخیر عیسی باور کنند. 
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نوع زبان دیگری نیز بود که هیچکس آنرا نمی دانست. و باید توسط روح مقدس ترجمه 

شود. از این زبان روحی برای دعا، نیایش و رساندن پیام خدا از طریق ترجمه مورد استفاده 

 را بخوانید( ۱۴:۲،۵قرنتیان ۱  ۲:۱،۱۱قرار میگرفت. )اعمال 

به زبانهای شنوندگان روح مقدس است که  ةدی داده شاین توانایزبانها.  ةترجم .９

 کهاذعان کرده است  پولسمها را از یک طریق نامعلومی فهمید. پیابتوان صحبت کرد و معنی 

القا میکرد، ولی در عین حال پیشگویی یک امر مطلوبی بود، چون فهمی را به کلیسا  ،زمانی

را  ۱۴:۵،۱۳،۲۶،۲۸،۳۹ان قرنتی۱که صحبت شود و تفسیر آن نیز مهم بود. ) روحی زبان

 بخوانید(

مده است تا سی مملو کند. او آیروح مقدس در زندگی ما آماده است تا مارا از زندگی ع

نعمت ها به ما کمک میکند تا مثل قدرت و ارتباط خدایی اش را به ما ارزانی کند. این 

ی رحمت را صاحب مان به آن حالت دگرگون کننده زندگی دست یابیم. نباید این نعمت ها

بدنبال دست یابی به نعمت های روح مشتاقانه از نظر انداخته و یا هم نادیده گیریم. بلکه باید 

یل و باز باشیم، میتوانیم تا در راستای خدمت به . اگر نسبت به این قضیه متمامقدس باشیم

 کسانیکه بسوی آنان فراخوانده شده ایم خودمانرا بکار گیریم. 

ظه، مشاوره، شاهد بودن )در مسیح( و خدمت به دنیای درهم شکسته برای اینکه در موع

 روحیِ که خدا برای مان داده است استفاده کنیم.  ةو محدود مان موثر باشیم، باید از هر وسیل

 

 بیاد داشته باشید:

قرنتیان ۱ولی نشانه های ظهور روح به هریک مان و برای نفع همه داده شده است. )

۱۲:۷) 
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 دی:حقایق کلی

العاده عیسی در دنیا، نعمت های خدایی توسط روح مقدس به برای تحقق رسالت فوق

 ما داده شده است. 

 

 پاسخ شما:

وزانه خلوتی با خدا داشته باشید تا در مورد زندگی و رسالت تان به او گوش  •

 را یاد داشت کنید. ست او از جانب کنید. چیزی را که باور دارید

 یشتری برای دعا به مریضان و شفا یافتن متعهد شوید. وقت ب دادن به اختصاص •

در  خدمت کذاری در کلیسای تان موجب شگوفایی نعمت های روح مقدس •

 تان میشود.  اطرافیان

توام با دعا به دنبال مشخص کردن نعمت های روحی تان باشید. مصمم شوید  •

 تا در بذر این نعمت ها با روح مقدس همیاری کنید. 
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 کتاب حیات

 زندگی براساس روح مقدس

 

 را بخوانید ۵:۱۶،۲۵قالطیان 

 

میسازد تا زندگی توام با تمرکز،  حت رهبری روح مقدس شما را قادرزندگی کردن ت     

همینکه توسط روح مقدس نجات یافته و پُر شدیم، باید بیاموزیم  آزاد و سرشاری داشته باشید.

اطاعت کنیم. ما فراخوانده نشده ایم تا با قوت تا چگونه لحظه به لحظه و روز به روز از روح 

روح خدا این کار را خود زندگی کنیم ویا رسالت مانرا پیش ببریم بلکه با قوت و قدرت 

خود هدایت  ةرسان دایمی ما باشد، و مارا بسوی اراددهیم. او میخواهد تا همراه و مددانجام 

خدا در حال ساخت معبد خدا در و مارا قوت روحی بخشد تا پیروز شویم. زمانیکه خلق 

بیت المقدس بودند، خداوند این الفاظ را از طریق ذکریا صحبت کرد: نه با نیروی زور ویا 

را  ۴:۶،۹)ذکریا با شما حرف میزند.  ، کهبلکه با روح من؛ صاحب این خانه تان قدرت

اید بر اساس کردن زندگی و رسالت توسط روح مقدس در مسیح، ازین به بعد ب بخوانید( آغاز

را  ۲:۶،۷خدا برایمان را دیده و درک کنیم. )کلوسیان  ةروح مقدس زندگی کنیم، تا برنام

 بخوانید( 

 

همراهی با روح به معنی تسلیمی به شخص، هدف و قدرت روح همراهی با روح.  .1

ر درون ماست که مارا کمک و مقدس است. روح مقدس عبارت از وجود خدا د

  ۱۴:۱۶و هدف خدارا با قدرت بیکرانش کشف کنیم. )یوحنا  ی کرده تا ارادهرهنمای

را بخوانید( همراهی با روح مقدس عبارت از  ۴:۴یوحنا ۱  ۱۶:۱۳،۱۴  ۱۵:۲۶

به او تسلیم میشویم و او  با عقیده و اطاعت،همکاری بین ما و روح مقدس است. 
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رسالتمندان  ان ومارا به هرچیزیکه به او نیاز داشته باشیم اکمال میکند تا ایماندار

که کالم خدارا میخوانیم، مارا هدایت میکند، الهام میکند و موثری باشیم. همچنان

را بخوانید( مارا درمورد نقاط ضعف بشری  ۱۶:۱۳،۱۵را باز میکند. )یوحنا چشم ما

 پولسرا بخوانید(  ۸:۲۶،۲۸مان کمک میکند تا بدانیم که چطور دعا کنیم. )رومیان 

گفت که به آنها دعا میکند تا آنها قدرت این گونه زندگی کردن  به کلیسای افسیان

خودرا با نیروی قدرتمند روح مقدس  ،از درون آنها ،را بدانند. با انجام این کار

و هدف او،   عشق و رضایت مسیح و علم مشتاقانهاحساس میکردند که عمیقا از 

  رابخوانید( ۳:۱۴،۲۱برای ایشان ناشی میشود. )افسیان 

 

دگی جدید است. این راه خط و مش مسیح در مورد یک نوع زنط و مش مسیح. خ .2

ید( روح را بخوان ۷:۴،۶رومیان   ۱۰:۱۰و آزادی مجلل است. )یوحنا  زندگی فراوانی

  مقدس میخواهد تا مارا در انجام کاری که درست است تنها نگذارد. 

   

 

تقصیر و کیفر رهایی بخشد. او این از گناه شرم، روح مقدس به سراغ مان میآید تا مارا 

ای ندارد. گناه بر ما غلبه ،انجام میدهد. بیش ازین ،گناه چنگکار را با رهایی دادن مان از 

مطابق به رهنمودها و حقایق را بخوانید( با روح مقدس آزادیم تا از خدا  ۶:۱۱،۱۴)رومیان 

او ساکن شویم و به قدرت پیروی کرده و او را خدمت کنیم. همینکه در کالمش اطاعت و 

همینکه عیسی مسیح 

صاحب تانرا دریافتید، در 

 همراهی با او باشید.

 ۲:۶کلوسیان 

اگر بخواهیم در روح 

زندگی کنیم، پس باید به 

خود مان اجازه دهیم تا با 

 او همراه باشیم. 

 ۵:۲۵قالطیان 
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خواهیم بود تا با خدا زندگی کرده و  ةالعاداو اعتماد کنیم، آنگاه است که دارای قدرت فوق

ست برای زندگی در همه چیز از او اطاعت کنیم. چه یک خوشی ای! و چه یک راه شگرفی

 برد رسالت!پیشکردن و 

، کاریست عبارت از کار روح مقدسی که قرار است در ما تحقق یابدکار روح.  .3

خلوص، اشتیاق و قدرت. بیاد داشته باشید، او را روح مقدس مینامند. او خلوص 

آورد تا اینکه ما نیز مانند پدر مان که در بهشت حضور خدا را در زندگی ما می

را بخوانید( این به معنی تقوای خودی  ۱:۱۶پترس ۱مقدس است، مقدس باشیم. )

است؛ یعنی این نیکویی مسیح است که توسط روح برخالف آن نیست. در حقیت، 

گفته است، روح مقدس همه اوسولد چمبر  همانطوریکه  او در ما عمل میکند.

 انجام داده است را بطور ذهنی به من القا میکند. برای من چیزیکه مسیح بطور عینی 

راضی نیز روح مقدس یک اشتیاق عمیق و ماندگاری برای عشق ورزیدن به مسیح و      

لرز در پی رستگاری -و-گفت تا با ترس فلیپیانبه  پولسآورد. گردانیدن او در من بوجود می

( این بدین معناست که اهمیت و تاثیرگذاری رستگاری را در ۲:۱۲خویش باشند. )فلیپیان 

تحقق یافتن او نیز این حقیقت مهم را با ایشان شریک ساخت که: زندگی خویش ببینیم. 

را بخوانید(  ۲:۱۲،۱۳روح مقدس نهفته شده است. )فلیپیان  دروجود شان در  ت قدر اشتیاق و

ای! اینکه خدا توسط روح مقدس برای رستگاری جسم، روح چه یک حقیقت باور نکردنی

 ، در ما اقدام کند. و روان ما

 

 گیرید:نظر را مد حقایق ذیل را در مورد کار روح مقدس در ما

 

 را بخوانید( ۳:۵ید میکند. )تیموتاوس او مارا از لحاظ روحی تجد •
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را  ۲:۳۳او مارا پُر ساخته و توانمند میسازد تا مثل مسیح موعظه کنیم. )اعمال  •

 بخوانید(

 را بخوانید( ۱۴:۱۵،۱۸او حضور پدر و پسر در ماست. )یوحنا  •

 را بخوانید(  ۵:۲۲،۲۳ی را در ما تولید میکند. )قالطیان زندگیِ خدای ةاو میو •

 ۱۶:۱۳،۱۴ی هدایت و رهنمون میسازد. )یوحنا عالیِ خدای ةوزانه بسوی ارادرا راو ما •

 را بخوانید( 

 را بخوانید(  ۷:۳۷،۳۹او به نیازهای بنیادین زندگی ما رسیدگی میکند. )یوحنا  •

 را بخوانید(  ۵:۵او مارا با محبت خدا لبریز میسازد. )رومیان  •

 را بخوانید( ۱۲:۱۱قرنتیان ۱بخشد. )ا میبه م ةالعادی های خارقاو استعدادها و توانای •

 را بخوانید( ۸:۲۶،۲۸او به ما کمک میکند تا واضح و قدرتمند دعا کنیم. )رومیان  •

 را بخوانید( ۲:۹،۱۶قرنتیان ۱او چشم مارا برای فهمیدن موارد روحی باز میکند. ) •

ی کنیم. او منجر به اتحاد مان با سایر ایمانداران میشود تا در صلح و محبت زندگ •

 را بخوانید(  ۴:۳،۴)افسیان 

را  ۱۲:۲۸او پادشاهی خدارا تقویت بخشیده تا بر پادشاهی تاریکی فایق آید. )متی  •

 بخوانید(

 

را  ۸:۱،۴این جای شگفتی نیست که به همراهی با روح فراخوانده شده ایم. )رومیان      

دن است. با همراهی با روح عاقالنه و جالبی برای زندگی کربخوانید( حقیقتا که این راه 

مان عیسی مسیح در انجام کارهای میشویم که در  ةمقدس، در حقیقت همکار صاحب زند

دنیا انجام میدهد. از معاشرت شیرین با خدا لذت میبریم. خدا چشم های مارا بر کاری که 

ا انجام اینکه چکونه با روح خود آنرنیز قصد دارد در زمان ما انجام دهد را باز میکند، و 
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ست برای توام با روح، رضایت بخش ترین و هیجانی ترین روشیمیدهد. زندگی کردن 

 زندگی کردن. بگذارید این رویداد عظیم با خدا آغاز شود و هیچ گاه نگذارید که پایان یابد!

 

 بیاد داشته باشید:

روح سیر که در  باید به خود اجازه دهیمدر روح زندگی کنیم، پس  خواسته باشیم کهاگر 

 (۵:۲۵کنیم. )قالطیان 

 

 حقایق کلیدی:

زندگی تحت رهبری و قدرت روح مقدس، شما را قادر خواهد ساخت تا با تمرکز، 

 و آزادی زندگی کنید. فراوانی

 

 پاسخ شما:

 

 در کدام نقاط زندگی تان با روح مقدس زندگی میکند؟ •

 کی اید؟در کدام نقاط زندگی تان فکر میکنید که بیشتر به قوت خود مت •

چه کاری میخواهید انجام دهید تا این نقاط را زیر کنترول و قدرت روح مقدس  •

 قرار دهید؟ آنرا بنویسید و متعهد شوید که هر روز درین مورد دعا کنید.
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 کتاب حیات

 میسازدکه زندگی شمارا متحول  ایلحظه

 

 را بخوانید ۵:۱۶یعقوب   ۱۰:۲۴یوحنا   ۱۸:۱لوقا   ۲۶:۴۰،۴۱متی 

 

بسیاری از چیزها با دعا شکل گرفته است تا با نوشته است،  تینوسن آلفرید لورد     

این یگانه « تمام شد»خیال پردازی های این دنیایی. زمانیکه عیسی مرد، او گریه کرد و گفت 

را بخوانید(  ۱۹:۳۰)یوحنا « درد بسیار است»یست در زبان اصلی که معنی تحت الفظی آن واژه

ضخیم در  ةزدودن گناهان مان پرداخت شده است. در آن لحظه آن پردرای کامل ب قیمت

معبد، از باال تا به پائین دریده شد. این حجاب مردم را از حضور خدا جدا کرده بود. قربانیِ 

ون ساخت تا بدون کدام اذیت و یا ترسی در گناهان مان، راه را برای مردم مصؤمسیح برای 

 را بخوانید( ۱۰:۱۹،۲۰  ۴:۱۶نند. )عبرانیان محضر خدا  حضور به هم رسا

جهان در شرف آمدن بسوی  ةبه عنوان ایمانداران عیسی، دعا افتخار خوب ماست. هم     

را بخوانید( او راه دست یابی  ۱۰:۹ایست بسوی حضور او. )یوحنا  عیسی دروازهخداست. 

اکثر مسیحیان بسیار دور از  را بخوانید( ۵:۹مان به خدا را با خونش خریده است. )اظهارات 

جان . فراموش کرده اندخدارا در دعای شان بخاطر آنست که  افتخار شان زندگی میکنند،
 دهد مگر در پاسخ دادن دعا.خدا کاری انجام نمیویسلی گفته است، 

را بخوانید( خداوند  ۸:۲۶،۲۷روح مقدس مارا در دعای مان کمک میکند. )رومیان      

مان بیشتر عالقه مند است تا به درازای آن. در حقیقت عیسی مارا تشویق به جدیت دعای 

را بخوانید( در ذیل سه  ۶:۷طوالنی. )متی  نهمشخص دعا کنیم میکند تا در حین دعا کردن 

 دعای مشخص و کوتاهی است که میتواند زندگی شمارا متحول سازد. 
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همترین گونه های دعا این را بخوانید( یکی از م ۳:۱۶،۲۱)افسیان دعای صمیمیت.  .１

است تا متون را شخصی سازی کرده و به خدا عرضه کنیم. شمارا تشویق میکنم تا این عبارت 

همراهی تان با خدا شوکه  ةرا شخصی سازی کرده و روزانه  برای یک ماه دعا کنید. از نتیج

مرا بر حسب  پدر،» خواهید شد. این عبارت را برای دعا کردن این گونه شخصی سازی کنید. 

ی درونی ببخش. بعدا به شخصی سازی هر از طریق روح ات توانای و غنامندی فیض ات،

 برای اوست.  یخواست تان درین عبارت ادامه دهید. صمیمیت با عیسی مقدم بر تاثیر گذار

 جیبزبرای وسعت بخشیدن تاثیر گذاری بود.  جیبزدعای دعا برای تاثیر گذاری.  .２

را  ۴:۱۰تواریخ ۱خدا چهار درخواست واضح او را استجاب کرد. )با تمرکز دعا کرد و 

 بخوانید(

 

 

 

 

 

 این چیزیست که جیبز از خدا خواسته بود:

 

 ةاو به آواز بلند به خدا گریه کرد و گفت: ای آنکه ارزانی کنند :لطف کن بر من  •

بودن در میثاقی  عبارت از ،ای بود که در واقع حقش بود، و آندر پی نیکی جابزبرکت تو یی. 

 را بخوانید(  ۱۲:۱،۳بود با خدای یکتای حقیقی. )پیدایش 

سعت بخشد. این مورد نیازمند او از خدا خواست که قلمروش را و افزایش ده مرا: •

 بخشیدن او شود. دی باور داشته باشیم که باعث جاللدر ابعارا مان است، تا خدا  ةط عقیدبس

و صبر داشته  دعا کن

باش، مبادا که وسوسه 

 (۲۶:۴۱شوی. )متی 

ای خدا! دعایم را بشنو، و 

به الفاظ دهانم گوش ده. 

 ( ۵۴:۲)مزمور 
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ت خدا با او باشد، و مومنتوم مقدس را جابز خواست تا دس مرا سرعت ببخش: •

برایش مهیا سازد. بنابر کتاب مقدس، دست خدا یا در مقابل مردم است و یا همراه مردم 

است. اگر خدا در مقابل ما مقاومت کند، قوی ترین کوشش های ما نیز پوچ خواهد بود. ولی 

سرعت خواهد گرفت. اگر دست او همراه ما باشد، هر کاری که در نام او انجام میدهیم 

ای میتواند که در زمان کوتاهی را تجربه خواهیم کرد و چیزهای عالی ةنعمت های خارق العاد

 انجام پذیرد. 

او دعا کرد تا خدا او را از شر بدی ها در امان دارد. جابز خواهان  مرا حفظ کن: •

درد را در زندگی انگیز گناه او میدانست که نتایج غمحمایت خدا را در مقابل گناه بود. 

 بسیاری پدید خواهد آورد. 

 

را بخوانید( به عنوان کسی که میثاقی با خدا دارد،  ۶۷:۱،۲)مزمور دعای فزونی.  .３

این حق را دارید که از خدا بخواهید تا شمارا برکت دهد. واالترین برکت در مورد نعمت 

را  ۱۵:۱یدایش هایش نیست بلکه خوشیِ است که ناشی از شناخت شخصی او میباشد. )پ

ای بودن در رابطه ا به دیگران نیز انتقال یابد.بخوانید( نعمت های خدا برای ما ارزانی میشود ت

را  ۳:۱۳،۱۴با خدای حقیقی، بدان جهت است تا به همه ملت ها دست یابیم. )قالطیان 

 بخوانید(

درین جا روشی است برای یک ساعت رهبران باید الگوی عبادت و دعا باشند.  .４

ی یک ساعت دعا کنیم و یا برای دعا کردن. خداوند از معاشرت با ما مسرور میشود، چه برا

باید راهی را اتی. به عنوان رهبران، ما باید الگوی زندگیِ آکنده از عبادت و دعا باشیم. لحظ

در آن روزانه یک ساعت وقت برای دعا اختصاص داده شود. در ذیل گیریم که در پیش 

دقیقه وقت را صرف دعا  ساده، پنج یک ساعت دعا کردن در روز. بسیارروشی است برای 

کردن به دوازده درخواست متون مقدسی کنید. به طور مشخص به ما گفته شده است تا در 
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مورد هریک ازین موضوعات دعا کنیم. این یک ساعت وقت مصرف شده در دعا میتواند 

 زندگی و دنیای تانرا تغییر دهد. 

 

را بخوانید( محصول روحی پخته  ۹:۳۷،۳۸ای کارگران بیشتر. )متی دعا کردن بر •

شده است. عیسی خودرا صاحب محصول میداند. او کنترول محصول خودش را دارد! بر 

 ها را درو کنیم. ماست تا از عیسی بخواهیم که کارگران بیشتری بفرستد تا محصول روح

را بخوانید( درین بخش  ۲:۱،۴س تیموتاو۱سِمتی دارند دعا کنید. ) برای آنهایی که •

ت مسائد تر است. آمیز برای تبلیغ مسحیخاطر نشان میسازد که یک محیط صلح پولس

 پیامبرگونه. خوش برخورد باشند و هم مسیحیان در تعامل با کسانیکه در حکومت اند باید هم 

سیدلو ( را بخوانید ۳:۱تیسالونیان ۲صدر و انتشار سریع انجیل دعا کنید. ) ةبرای سع •
ادعای  شاید مردم درخواست مارا رد کنند، پیام مارا رد کنند، در تقابل با نوشته است.ستر کب

 ولی آنها در مقابل دعاهای ما ناتوان اند. –را خوار شمارند ما قرار گیرند و افراد ما

برای درهای باز دعا کنید. عیسی دروازه را بر ما میگشاید تا محبت و فیض اش را  •

او نیز دروازه هایِ را بسته نموده تا مارا بسوی فرصت های دیگری که برای شیم. وسعت بخ

را بخوانید( خداوند مقتدرانه  ۳:۸اظهارات    ۱۶:۹،۱۰اعمال (. هدایت کند ما مقدر کرده است

  ۱۶:۹قرنتیان ۱به گشودن دروازه های رسالت در پاسخ به دعاها ادامه خواهد داد. )

 وانید( را بخ ۳:۱تستالونیان ۲

برای جسارت دعا کنید. زمانیکه اذیت کردن ایمانداران عهد جدید شروع شد، از  •

خدا جسارت و اظهار قدرت او را خواستند. دعای کوتاه و مشخص آنان برای جسارت بطور 

توسط روح مقدس قادر به شهادت دادن و اظهار شگفت انگیزی پاسخ داده شد، طوریکه آنها 

 را بخوانید(  ۴:۲۹قدرت او شدند. )اعمال 
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 پولسرا بخوانید(  ۱۳:۲،۵برای هدایت و آشکار سازی خدایی دعا کنید. )اعمال  •

 پولسمقتدرانه در اولین سفر رسالت خویش توسط روح مقدس هدایت شد. باوجودیکه 

میخواست تا از ماموریت مسیح پیروی کند و انجیل را گسترش دهد، روح مقدس او را از 

را  ۱۶:۶،۱۰)اعمال ی بازداشت و به راه های دیگری هدایت کرد. رفتن به جاهای مشخص

 بخوانید( 

به عنوان مردمان میثاق خداوند، برکت داده شده برای کامیابی مردمان خدا دعا کنید.  •

را بخوانید( برای تحقق مواد  ۱۲:۱،۳ایم تا به سایر مردمان روی زمین برکتی باشیم. )پیدایش 

میثاق وعده داده شده  عاقدینی دست یابیم که برای مان به عنوان این میثاق، باید به منابع

 را بخوانید(  ۶۷:۱،۲است. )مزمور 

دعا کنید. خداوند  ی که هنوز به آنها دست نیافته ایدمشخصا برای ملت ها و مردمان •

و دوست  بشناسمندمشتاقانه متعهد به اطمینان بخشیدن است که پسرش را هر قبیله و ملتی 

از پدر را بخوانید( به نمایندگی از مسیح،  ۷:۹،۱۰اظهارات   ۹:۷اشعیا   ۱۴:۲۱)اعداد دارند. ب

 را بخوانید(  ۲:۸میخواهیم تا مردمان زمین وقف پسر او شوند. )مزمور 

را بخوانید( یک روز حکومت  ۱۲۲:۶برای صلح بیت المقدس دعا کنید. )مزمور  •

را  ۶۲:۶،۷ن آغاز خواهد شد. )اشعیا جهانی صاحب مان از بیت المقدس بسوی سراسر زمی

بخوانید( امروزه مردمان آن شهر از طیف های  فرهنگی و قومی متفاوتی اند. باید دعا کنیم 

صلح، عیسی  ةخود مان( مانند ملکتا صلح در بیت المقدس غالب شود. )و نیز در شهرهای 

  را بخوانید( ۲۹:۷که در قلب های مردمان شهر حکومت میکند. )ارمیا 

فلیپیان   ۵۷:۵برای سربلندی عیسی در بین هر قوم، زبان و ملتی دعا کنید. )مزمور  •

مسیح که مشتمل از مردها و  ةیسای تکمیل شدعبادت در کلرا بخوانید( پیش از  ۲:۱۰،۱۱

خدا  ةشیئ به او )خدا( تقدیم شده بود. بر، یک بودندزنهای بازخریده از هر مردم و ملتی 

ی، چیزیکه نیایش روحانیون است. )اظهارات ز خوشبویی پُر ای طالیسه هاکاتقدیم شده. 
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ی خوشبوی ةنی به او نمی رسد که کاسواقع تا زمادر –رسد ای به او نمی( عبادت هر قبلیه۵:۸

 ۵:۸،۹بهترین ماموریت است. )اظهارات  و دعای روحانیون پُر نشده باشد. دعا بهترین حالتِ

 را بخوانید( 

را بخوانید(  ما باید برای پُری )احیا  ۳:۲ر دنیا دعا کنید. )حبقوق برای تجدید سراس •

مرقس   ۲۸:۱۹متی   ۸۵:۶در کلیسا( و رضایت )تکمیل ماموریت کالن( دعا کنیم. )مزمور 

 را بخوانید(  ۱۶:۱۵

باید توام با عقیده و باور به اینکه خدا به درخواست های ما پاسخ میدهد دعا  .５

باور داشت که دعا به پاول ای. بیل هیمیر  را بخوانید(  ۱:۶،۷وب یعق  ۱۱:۲۴)مرقس کنیم. 

 ا برای پیروزی بر نیروهای شیطانیآموزشی از طرف خدا برای کلیس ةبرگذار شدن دور ةمثاب

، آمده است که این دنیا در تقدیریکه بر تخت نوشته شدهو متخاصم در مقابل خداست. 

ر شده اند که بر تخت نشینند، با تمرین های واقعی یکه مقدآنهای ،البراتواری است که در آن

 در دعا در حال آموختن اند تا اینکه بدانند که چگونه بر شیطان و سلسله اش مسلط شوند. 

روزانه را در حضور خدا، از امروز آغاز کنید. این ساعتی است که  ةتمرین یک ساعت     

 زندگی شمارا تغییر خواهد داد. 

 

 :بیاد داشته باشید

بکوبید، و بر روی در را ید و درخواهید یافت؛ ید، و به شما داده خواهد شد؛ بجویبپرس

شما باز خواهد شد. هرآنکسی که بخواهد، داده میشود؛ و هرآنکه بجوید، درخواهد یافت، و 

 (۷:۷هرآنکه درش را بکوبد، برایش باز خواهد کرد. )متی 

 

 حقایق کلیدی: 

 روز با خدا، زندگی تانرا تغییر خواهد داد. وقفه در ذراندن یک ساعت بیگ
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 پاسخ شما:

 آیا تعهد میکنید که از امروز به بعد روزانه یک ساعت را با خدا بگذرانید؟ این تعهد •

 روزانه، زندگی تانرا تغییر خواهد داد. 
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 کتاب حیات

 دعا ةکلیسا به عنوان خان ایجاد

 

 را بخوانید ۱۱:۱۷مرقس 

 

ملت ها ببیند. )مرقس  ةدعا برای هم ةسای تانرا به عنوان خانخواهد تا کلیعیسی می

لیت به اطرافیان نزدیک و کسانیکه مسؤواین امر شامل دعا کردن مهربانانه را بخوانید(  ۱۱:۱۷

ای که آنرا ای برای دعا کردن برای شناخت ناجیشان بدوش شماست و نیز ایجاد برنامه

خداوند دعاها را استجاب میکند. واسلی گفته است، جان . میشود شناسید و دوستش داریدمی

ممکن است برای امر یکه بهشت را لمس کند و زمین را تغییر دهد، نه تنها اینکه یدعاها

. اگر در قبال یک زندگیِ توام با دعا و یسیای تان، بلکه یک افتخار و مسؤولیتی نیز هستکل

که در ا و روی زمین خواهید بود، چنانیسبا افتخار متعهد شوید، شاهد تحقق پادشاهی در کل

 ( ۶:۱۰بهشت است. )متی 

واقعیِ  ةدر ذیل به نکاتی اشاره میشود که کمک میکند تا کلیسای تان به یک خان       

 دعا تبدیل شود. 

 

ای بود عیسی الگوی یک زندگی توام با دعای شخصی و خصوصیدعای شخصی.  .１

نیایشیِ او چنان جالب بود که پیروانش از او  زندگیکه نتایج شگفتی نیز در قبال داشت. 

خواستند تا طرز دعایش را به آنان آموزش دهد. او یک قالبی برای دعا کردن برای شان 

را بخوانید( شما نیز این قالب  ۶:۹،۱۳ایمانداران آنرا رعایت کنند. )متی  ةآموزش داد تا هم

ید و الگوی یک زندگیِ با دعای ها و اصولی که در آن نهفته است را به مردم آموزش ده
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شان  ةدعای قدرت مند و مشتاقانقرار گیرید و آنها را بسوی زندگیِ توأم با برای شان  ةروزان

 هدایت کنید. 

نیز ضرورت داشتن یک رابطه شخصی در دعا با خدا،  ةبرعالو دعای دسته جمعی.  .２

بعدیِ  ةامر دعای شمارا به مرحل توافق داشته باشیم. این داریم تا در عقیده باهم یکجا شده و

زمان توسط رهبران مذهبی آن یوحناو  پطرساز قوت و موثریت ارتقا خواهد داد. زمانیکه 

را با ایشان شریک ساختند. آنها مسئله هشدار داده شدند، به همراهان شان مراجعه کرده و 

لرزه درآمد، آنها توسط یکه در آن قرار داشتند به دقیقا جایباهم شروع به دعا کردن کردند، 

 ۴:۲۳،۳۳و حرکت خدا بدون وقفه در گردش بود. )اعمال  بودند روح مقدس پُر و تدهین شده

در کنار هم برا دعای دسته جمعی بصورت منظم کوشش  پیروان تانرا بخوانید( از گردآوردن 

  کنید. 

ن را به باید یاد بگیریم تا در حین دعا کردن ضرورت های جهادعا برای ملت ها.  .３

 کش کنیم. خدا پیش

 

 

 

 

 

 

 

در حال پرستش  ملت هاست. او میخواهد تا مجموعه های از پیروانِ ةخدای ما خدای هم

برای ملتی دعا کنید که کسانی را بخوانید(   ۲۸:۱۹قومی نظاره گر باشد. )متی  و را از هر گروه

انرا بسوی آن متمایل در آن در حال خدمت اند. برای ملتی دعا کنید که خداوند قلب ت

مگر چنین نوشته نشده 

است که خانٔه من خانٔه 

دعا برای همه ملت ها 

نامیده شود. )مرقس 

۱۱:۱۷) 

بخواه، و برای تو داده 

خواهد شد؛ بجو، و در 

بکوب، و خواهی یافت؛ 

در به روی تو باز خواهد 

 (۷:۷شد. )متی 
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ی روح بر تاریکی آن ملت غلبه یابد. برای ملت های در گردانیده است. دعا کنید که روشنای

دور دنیا سفر کنند و  بهدوستان تان بیاموزید که میتوانند توام با دعا  بهحال بحران دعا کنید. 

 را بخوانید(  ۲:۸ملت ها را وارثین خود فرض کنند. )مزمور 

دعای عقیده مند منجر به شفای مریضان به ما وعده شده است که شفا. دعا برای  .４

( عیسی تنها برای این نمرد که ۵:۱۳،۱۶شده و خدا او را بلند مرتبه خواهد گردانید. )یعقوب 

برای شفای مردم اغلبا  (۵۳:۵ گناهان مانرا با خود ببرد بلکه مریضی های مانرا نیز. )اشعیا

از  که خدا از آن برای این منظور استفاده میکند، آن عبارت ةلفزیکی ضرورت دارند، و وسی

( از مردم ۱۲:۹قرنتیان ۱آید است. )ایکه از طریق کلیسا میباورمندی به دعا و تحایف شفا

 بخواهید تا با ضرورت های فزیکی شان بیایند و برای شان دعا کنید. بر مریضی مسلط شده

دم بیاموزید تا به دیگرانیکه مریض اند و ضرورتی به مرنام عیسی دعا کنید. و برای شان ب

دعا تبدیل کنید. مردمانیکه ضرورتی دارند به کلیسای  ةکلیسای تانرا به خاندارند دعا کنید. 

 باشد.  مهیامراجعه میکنند که منابع روحی برای ضرورت شان 

افراد کلیسای شما ضرورت دارند تا با روح دعا برای پُر شدن از روح مقدس.  .５

را  ۱:۸مقدس پُر باشند تا اینکه در قدرت و قداست عیسی مسیح زندگی کنند. )اعمال 

و متعهدی استید تا قدرت بی انتهای دیده افراد تعلیم  برای این منظور شما نیازمندبخوانید( 

دعا کنند که ببینید. بعدا فرصت های مرتبی به افراد دهید تا  شانروح مقدس را در زندگی 

را بخوانید( ایماندارانِ مملو از روح  ۸:۱۴،۱۷دس را حصول کنند. )اعمال پُریِ روح مق

 مقدس، تاثیر گزاریِ شگرفی در پادشاهی خداوند دارند. 

مردم برای اینکه آزادی را در مسیح بیابند، نیاز است رستگاری. و دعا برای آزادی  .６

و شفا یابیِ زخم های شیطانی م شاهد التیاداشته باشد تا   پویایی با سایر ایماندارانتا همکاریِ

را بخوانید(  ۹:۱،۲را بخوانید( بر اهریمن و تاریکی غلبه یافته ایم. )لوقا  ۴:۱۸،۱۹. )لوقا باشند

افتد که از آن استفاده کنیم. باید به مردم تعلیم دهیم تا در ی زمانی موثر میولی این توانای
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م با قدرت و اختیار، میتوانید ا تاریکی ها توأند. برای مقابله بمقابل شیطان در دعا استقامت ورز

با اعضای کلیسای تان در دعا مشارکت داشته باشید تا شاهد درهم کوبیدن و ازهم پاشیدن 

 را بخوانید(  ۴:۷اهریمن باشید. )یعقوب 

ای برای انجیل از طریق برای بازشدن دروازه پولسرونق مسیحیت. دعا برای  .７

بر انجیل  هرا بخوانید( نیاز است تا چشم دل افراد گمرا ۴:۲،۴خودش دعا کرد. )کلوسیان 

را بخوانید( اطرافیان تانرا  ۴:۳،۴قرنتیان ۲بازشود تا اینکه پذیرای انجیل عیسی مسیح شوند. )

تشویق کنید تا برای افراد مشخص غیر مسیحیِ دعا کنند و از خدا بخواهند تا چشم شانرا باز 

 راه یابد.  کرده تا حقیقت انجیل به دل شان

کلیسای شما امکانات مادی و ضرورت های مالیِ دارد. این امر دعا برای توشه.  .８

خداوندی دعا کنید. عیسی  ةتوش ایمان برای فراوانیبا  تانحیاتیِ است که شما و تیم رسالتی 

به ما گفت که سوال کنیم، جستجو کنیم، در را بکوبیم، و درخواهیم یافت هرآن چیزیکه 

عا را ( زمانیکه به ضرورتی مواجه میشوید، یک گروهی برای د۷:۷،۱۱م. )متی ضرورت داری

اری خداوند برای هرآن چیزی که به شما عطا و شکرگزعبادت  گردهم جمع کنید. با ستایش،

را بخوانید( بعدا در جریان دعا درخواست تانرا برای  ۶۸:۱۹. )مزمور شروع کنیدکرده است 

تان باشید که  ةرا بخوانید( بعدا با عقیده مندی منتظر توش ۴:۶،۷خدا واضح کنید. )فلیپیان 

 ( ۴:۱۹برسد. خدا وعده داده است تا با فراوانی به نیازهای شما رسیدگی کند. )فلیپیان 

دنیا محل خطرناکیست. ما نیازمند حمایت خدا در زندگی خود دعا برای حفاظت.  .９

وزش دهیم تا برای صحت و سالمت یکدیگر، و زیر دستان خود استیم. باید به اطرافیان مان آم

سالمت و امنیت مان  برای این است کهخوب راه  . یکبا عقیده مندی برای هم دعا کنند

را بخوانید و آنرا دعای شخصی تان برای  ۹۱. مزمور خدا در متون دعا کنیم ةطابق به وعدم

 محافظت بگردانید.
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او برای  ةسوق میدهد؟ اراد خدا به چه جهتی کلیسای تانرادعا برای هدایت.  .１０

زندگی و کلیسای تان چیست؟ باید دریابید، و این کار را کرده میتوانید. اگر خدا را در راستای 

باز برای تان آشکار خواهد جستجو کنید، بطور واضح و  تان راهدف و برنامه اش برای 

 کلیسا در زمانی آشکار شد که رهبریِسالز و برناباس خدا برای زندگی  ةساخت. اراد

را بخوانید( این امر برای هریک از اعضای  ۱۳:۱،۳جستجوی روی خدا در دعا شدند. )اعمال 

خویش ترجیح دهند و متعهد  ةخدا را بر اراد ةکلیسای تان صدق میکند، زمانیکه هریک، اراد

 به جستجوی آن باشند. 

 

 بیاد داشته باشید:

تان دعا کنید. دعای یابی به یکدیگرشفا خطاهای تانرا به یکدیگر اعتراف کنید، و برای

 ( ۵:۱۶. )یعقوب یک شخص میتواند سودمند واقع شودرجوش و تاثیرگذار پ

 

 حقایق کلیدی: 

برای  زمین است نه تنها اینکه ةبهشت و تغییر دهند ةدعای دسته جمعیِ که لمس کنند

  ست.نیز ا و یک مسئولیت است بلکه یک افتخار پُرفیض ممکن کلیسای تان

 

 پاسخ شما:

 هر روز از طریق دعا با خدا مالقات کنید.  •

ی تان گردهم آیید و در مورد دعای سودمند رسالت با آنها مشورت با رهبران کلیسا •

 کنید. 

 هفته ورا برای شان دعا کنید.  ربطوگروه و یا ملت دست نیافتنی را مد نظر گرفته و  •

 د داشت کنید.  دعاهای درخواستی و دعاهای پاسخ داده شده را یا •
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 تاب حیاتک

 دعا برای محصول

 

 را بخوانید ۹:۳۷،۳۸متی   ۲:۸مزمور 

 

 

ا بهشت به روی زمین میشود. در تماس بودن مداوم با خد ةدعا منجر به آوردن اراد     

بخاطر راه زندگیِ جدیدی که مسیح برای مان گشوده – یک افتخاریست برای هر ایماندار

بیداریِ روحی در هیچ گفته است، ای. تی. پیرسون را بخوانید(  ۱۰:۱۹،۲۲است. )عبرانیان 

 و یا مکانی به میان نیامده است مگر در دعای جمعی.  ملت

؟ آیا کلیسای تانرا به جهت مکانی برای دعا هدایت میکنیدآیا آیا شما دعا میکنید؟      

 کلیساهای شهر تان در دعا برای احیای مجدد باهم یکجا میشوند؟ 

د تحول شهرها و ملت ها آید، شاهخدا درین نسل بوجود می که خوش قلبیهمچنان     

ملت ها به انجیل برای صاحب  ةخواهیم بود. ما در یک پیروزیِ یک روزه، شاهد گرویدن هم

 را بخوانید( ۶۶:۸مان عیسی مسیح خواهیم بود. )اشعیا 

آنیکه مسؤول –، نه مانند عیسی اهریمن زندگی میکنیممانند درست گاهی اوقات      

ای میشود که گویا کلید بهشت و جهنم به دست او به گونهرسالت ما . برداشت روح بود

را  ۹:۳۷،۳۸نیست. عیسی مالک محصول خویش است. )متی هم ن سادگی . ولی به ایباشد

 را بخوانید(  ۱:۱۸کلید را در دست دارد! )اظهارات بخوانید( و عیسی 

این  میثاق قدیم در تناسب با میثاق جدید فیض، از مزیت بیشتری برخوردار است.     

عروجش به درحالی است که حتی پیش از پیروزی مسیح؛ با قربانی شدنش، رستاخیز و 

دا است نه شیطان. آسمان در ذیل عهد عتیق، کتاب مقدس میگوید که زمین متعلق به خ
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ی صلیب، راه بسوی رستگاری بشر با قربانی شدن مسیح بر رو را بخوانید( ۲۴:۱)مزمور 

را بخوانید( این بدین معنا نیست که همه بصورت اتومات تجات  ۲:۹هموار میشود. )عبرانیان 

ن، متعلق به مسیح است نه شیطابشریت  ةیافته اند، بلکه بدین معناست که با درک اینکه هم

 یتوانیم با جرئت و امید دعا کنیم.م

کمک رسانی با دنیایی وجود دارد با تمام نیازهایش منتظر  اندرو ماری نوشته است،     

منتظر دریافت سوال از ی در بهشت با تمام امکانات و داشته ها میانجیگری کسی؛ خدای

ه های اطمینان بخش کسانیکه ضرورت دارند؛ کلیسای وجود دارد با ندای حیرت انگیز و وعد

ولیت شگرفش واقف به حرکت درآورده و به قدرت و مسؤ اش، منتظر این است تا کسی آنرا

گرداند. بعضی از اصول یک دعای تاثیر گذار که منجر به محصول روحی عظیمی میشود در 

 ذیل ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

یِ جهانی قرار داریم. کتاب ما در یک جنگ روحبا جسارت و قدرت دعا کنید.  .1

( ۳:۱۹  ۱:۴،۵مقدس این امر را چندین گونه بیان میکند: روشنائی در مقابل تاریکی )یوحنا 

( و مسیح ۵:۱۶،۱۷( روح در مقابل جسم )قالطیان ۳۰:۱۹زندگی در مقابل مرگ )کتاب تثنیه 

حی باید حداقل باورد داشت که هر مسیگوردون لیندسی ( ۱۰:۳،۵قرنتیان ۲در مقابل شیطان )

 را بخوانید( ۱۱:۱۲یک دعای قاهرانه در روز را داشته باشد. )متی 

از من بخواه، ومن ملت 

هارا به عنوان میراث به 

تو هدیه خواهم داد، و 

سرانجام زمین به تو تعلق 

   خواهد گرفت.

 ۲:۸مزمور  

بنابراین به خدای محصول 

دعا کن تا به محصول اش 

 کارگر فرستد. 

 ۹:۳۸متی 
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گفته است  پولس برای صلحی که درآن به وعظ کتاب مقدس بپردازید دعا کنید. .2

به کلیسا کمک میکند. او ایمانداران در راستای تبلیغ مسیحیت  ،یک جامعه آمیزکه فضای صلح

رش که همانا شان دعا کنند تا اینکه کلیسا آزاد باشد و به کا را تشویق میکرد تا برای رهبران

را  ۲:۱،۴تیموتاوس   ۲۹:۷ساختن ملت هاست بپردازد. )ارمیا  تبلیغ مسیحیت و منظبط

 بخوانید( 

شیطان، خدای  که عیسی مسیح را نمی شناسند دعا کنید.برای التیام کوریِ آنهایی .3

ی انجیل را نبینند. رده است تا اینکه آنها روشنایور کسیستم این جهان، چشمان روحی آنانرا ک

میگوید، من به این قانع شده ام که هیچ دیک ایست من تاریکی عبور کند.  ةدعا میتواند از پرد

بی  ةکسی نجات نمی یابد مگر به اجابت دعای کسی. ما باید با عقیده مندی دعا کنیم تا پرد

 را بخوانید(  ۴:۳،۴قرنتیان ۲ن ظاهر شود. )ایمانی از میان رود، تا اینکه مسیح بر آنا

، ۴در کتاب اعمال  در زمان رسیدن آزاری، مشخصا برای جسارت دعا کنید. .4

کلیسای اولیه آزار زیادی را برای اولین بار متحمل میشد. واکنش آنها دعا برای جسارت بود 

ر اتحاد با همدیگر داران قرن نخست، دشیطان. ایمان ةو نیز برای غالب شدن مرام خدا بر نقش

 ۴:۲۴،۳۰و در پاسخ به حمالتی علیه انجیل دعای کوتاه و متمرکزی را باهم داشتند. )اعمال 

این را بخوانید( دعای شان کوتاه تر از یک دقیقه بود ولی در عین حال دعای تاریخ ساز بود. 

ند. نتیجه آسمان را جلب میک ةطوالنی بودن دعای تان نه بلکه قوت دعای تان است که توج

آنها از روح مقدس پُرشدند و کالم خدا را با جسارت صحبت کردند. )اعمال  ةاین که هم

 ( آنها دقیقا چیزی را که درخواست کرده بودند را دریافتند. ۴:۳۱

حاصل را در پی اشک همراه با بذر انجیل همیشه  با اشک و اخالص دعا کنید. .5

دعا و نیایش برای روح است.  ةوحی جدید، نتیجرا بخوانید( تولد ر ۱۲۶:۵،۶دارد. )مزمور 

 را بخوانید(  ۶۶:۸)اشعیا 

  



 کتاب حیات                                                                                                              144

 

ل محصول انسانیت شیطان مسؤوبرا کارگران بیشتر، به خدای محصول دعا کنید.  .６

( متوجه باشید که عیسی این لقب را بر ۹:۳۸نیست. و نه هم ما. این محصول او است. )متی 

. در حقیقت نیست مشکل کمبود محصولنیا در د اطالق کرده است؛ خدای محصول.خود 

ل این است که تعداد کافِی کارگران وجود ندارند تا این محصول زیاد است. مشک محصول

. بسیار بزرگ را برداشت کنند. در تناسب به این محصول روحی بزرگ، کارگران آن کم اند

ان بیشتری برای رگر( راهکار چیست؟ بنابراین به خدای محصول دعا کنید تا کا۹:۳۷)متی 

 ( ۹:۳۸محصول اش بفرستد. )متی 

از  ةاین گون دعای توام با روزه، دستاوردهای روحیِ شگرفی در پی دارد. .７

 را بخوانید(  ۵۸،۶اشعیا:  ۸:۲۱،۲۳خودگذری دعا، نتایج قدرتمندی در پی دارد. )ازرا 

ان کوشش شیط ها را به ارمغان آورد.به خدا باور داشته باشید تا محصول روح .８

اهریمن و کار شیطانی  ةاین است تا مردم را از ایمان آوردن به مسیح بازدارد. مسیح مارا بر هم

 ةرا بخوانید( در آن تسلط میتوانیم در مقابل هم ۴:۴یوحنا۱  ۹:۱تسلط داده است. )لوقا 

 ید( را بخوان ۴۳:۵،۷نیروهای اهریمنی که مانع رسیدن انجیل به مردم میشود به ایستیم. )اشعیا 

 ةبنیان گذار بزرگترین کلیسای جهان در مورد دعا به عنوان قودیوید یونگی کو،      

خدا و ناجی مان عیسی  ةتجدید گر یاد کرده است: هدف ما این است تا همه رحمت بخشند

نَفَس روح بخش  اینکه خدا،تا  میدهیممسیح را بفهمند... برنامه های مانرا در دعا شستشو 

از زمین  ة.... درین که اتفاقی در یک گوششودبدمد و تا اینکه ثمر بخش  ها اش را بر تالش

آن در جای دیگری از دنیا نیز اتفاق  در ذهن من هیچ سوالی نیست که شبیهمانند کوریا بیفتد، 

تمام شب در یک کلیسا بزرگ در کوریا را  ةید این همه، دعا است! هیجان موعظبیفتد. کل

دعاگوی نفر  ۲۰۰۰تاالر شنوندگان با بیش از  ةشب هم ۱۱داشت. در  برای همیشه بیاد خواهم
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. درین هیچ جای شکی نیست که آنها در ملت های شان برای مسیح پُر شده بودمسیحی 

 تاثیرگذار خواهند بود. 

یک محصول عظیم روحی جهانی در حال آمدن است! ولی یک ارتباط مستقیمی بین      

را بخوانید( من شما را تشویق  ۵:۸،۹شیطان وجود دارد. )اظهارا  افتتاح محصول نهایی و دعای

همرا  بیل برایتنهاد گلوبل ادونس و گلوبل پستورز در راستای پذیرفتن  سازمان میکنم تا با

آنانیکه خدا را برای یک میلیارد روح و پنج ملیون کلیسای جدید باور دارند! این –شوید 

 ممکن است. و باید اتفاق بیفتد. 

ولی این محصول به چه کسی داده خواهد شد؟ مانند همیشه، امروز نیز خداوند دنبال      

در مقابل من قرار گاهی به نمایندگی از سرزمینی کسی است که دیواری بسازد، و در خالی

( برای آن شخص، خداوند از محدودیت ۲۲:۳۰گیرد، اینکه کسی آنرا ویران نکند. )ایزیکل 

آن خدای –را به عنوان شگفتی ای ظاهر سازد  دتر خواهد رفت تا خوهای این جهانی فرا

 را بخوانید(  ۱۶:۹تواریخ ۲قدرتمند. )

برای کلیسا، ملت و دنیای تان. عیسی وعده داده –خدا را بخاطر محصول دعا کنید      

را بخوانید( آیا قادر خواهید  ۱۸:۱۹نتایج شگرفی در پی دارد. )متی  هماهنگاست که دعای 

 ای ایم بوندزکه رید تا برا محصول دعا کنند؟ چنانبود تا کشیشانی را در محل تان گردهم آو

دوران های  ةامروز و هم ةنیاز عمددر کتاب قدیمی اش گفته است، قدرت از طریق دعا. 

ای و راسخی، با چنین تقدس سالمی، با چنین قدرت روحی ةد های با چنین عقیدمر ،کلیسا

ای شکل رادیکال و تهاجمی ،ای است. تا دعا، عقیده، زندگی و رسالت شانعالقه -و–با عشق 

باشد که در زندگی افراد و کلیسا برای دهه ها تاثیر گذار داشته ای را مانند انقالب روحی

 بماند. 
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 بیاد داشته باشید:

ک اند. بنابراین بعدا او به پیروانش گفت، در حقیقت محصول وافر است، ولی کارگران اند

 ( ۹:۳۷،۳۸خدای محصول را دعا کن تا کارگران بیشتری به محصولش بفرستد. )متی 

 

 حقایق کلیدی:

 ، دعای غالب، ضروری است. برای محصول جهانی ارواح

 

 پاسخ شما:

برای کلیسا، شهر، ملت و دنیای  ارواح،از امروز شروع به دعا کردن برای محصول  •

 تان کنید.

 ستان و فامیل نجات نیافته دعا کنید تا به مسیح ایمان آورند. مشخصا برای دو •

 خواند؟ ای برای روزه گرفتن فرا میبرای ایجاد رویه آیا خدا شمارا •

آورد های و دست ،گردآوردن کشیش هارا در فصل های منظم دعا برای احیا •

 مسیحیت در نظر بگیرید. 
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 تاب حیاتک

 خدادعاهای رسالتی 

 

 را بخوانید ۱۷:۱،۲۶حنا یو  ۶:۹،۱۳متی 

 

   توانست باشد. یچ کسی بهتر از عیسی معلم دعا نمیه

      

او روش وقت گذاشتن دایمی با پدرش را آموخت. او پیش از بامداد دعا میکرد. )مرقس 

ای او پیش از اینکه پیروانش را انتخاب کند دعا کرد. او پیش از اینکه معجزهرا بخوانید(   ۱:۳۵

ای را انجام میداد دعا میکرد. او در اوقات را انجام میداد دعا میکرد. او بعد از اینکه معجزه

 را بخوانید(  ۴:۲روزه و دعا عزلت میگزید. )متی 

دو دعای عیسی که در متون ثبت شده است به وضاحت روی محصول جهان تاکید     

آمده است،  ۱۱:۲،۴متی نیز در لوقا  ۶را بخوانید( دعای  ۱۷:۱،۲۶یوحنا   ۶:۹،۱۳میکند. )متی 

دعای شفاعت گونه است  ۱۷که اغلبا از آن به دعای خدا تعبیر میشود. دعای مسیح در یوحنا 

برای کسانیکه او را دوست داشته و پیروی میکنند. این دعای او برای ماست. هردو دعا تاکید 

 د. برای ُپرنمودن دنیا از جاللش دارزیادی بر دنیا و هدف خدا 

 

مسیح تا حال به آنانیکه به را بخوانید(  ۱۷:۱،۲۶)یوحنا مسیح.  ةدعای شفاعت گون .１

او ایمان دارند و دارای یک نیت گسترش مسیحیت در سطح جهانی اند دعای شفاعت میکند. 

 مان آوردناران برای هدف واضح که همانا ایاو مشخصا برای اتحاد ایماند ۱۷:۲۳در یوحنا 

 ی یافتن دنیا به این نکته که او مرا فرستاده است. و آگاهتمام جهان 
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است اولیه او این درخورا بخوانید(  ۱۷:۱،۵عیسی برای خودش دعا کرد. )یوحنا  •

( کتاب ۱۷:۱ت را جالل ببخش، تا اینکه پسر ات نیز تورا جالل بخشد )یوحنا پسر ٬٬بود که 

را  ۲:۴،۱۰ح زندگی میکنیم. )افسیان آموزد که به عنوان ایمانداران، ما در مسیمقدس به ما می

ماست. بنابراین، به جای او، ما  ةاو آیند ةبخوانید( نگرانی های او نگرانی های ماست؛ آیند

 نیز میتوانیم دعا کنیم تا پسر خدا در سراسر زمین جالل بخشیده شود. 

 

عیسی دعا کرد تا را بخوانید(  ۱۷:۶،۱۹عیسی برای پیروانش دعا کرد. )یوحنا  •

را بخوانید( ما نیز باید دعا کنیم تا هیچ  ۱۷:۱۱یروانش مانند مریدانش محفوظ باشند. )یوحنا پ

 (  ۲۴:۲۵یهودا   ۵:۲۳،۲۴تسالونیان ۱گاهی از پیروی عیسی دور نمانیم. )

                       

 

محبت پدر را در ما  عیسی( ۱۷:۲۰،۲۶یسی به همه ایمانداران دعا کرد. )یوحنا ع •

یک اتحاد  ةایمانداران بخاطر تجرب ةرا بخوانید( او مخصوصا به هم ۱۷:۲۶خواست. )یوحنا 

روحی دعا کرد. این اتحاد میباید یک نشان واضحی برای دنیا باشد تا باشد که مردم بفهمند 

 تحاد مقدس. ما نیز باید به این اکه عیسی توسط خدا فرستاده شده بود تا منجی جهان باشد

 ( ۱۷:۲۱به دنیا ثابت شود. )یوحنا  دعا کنیم تا ایمانداران مسیحی ةهم

 

دعای موثر و پُر شور 

نیکوکار  یک شخص

 ارزش بسیاری دارد. 

 ۵:۱۶یعقوب 

ای پدر مقدس باد نام تو در بهشت. 

پادشاهی تو بر روی زمین آمدنی و 

برقرار شدنی است، همانطوریکه در 

 ۶:۹،۱۰بهشت برقرار است. )متی 
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مسیح گونه اش را اظهار داشت، تا اینکه عیسی برای جهان دعا کرد. عیسی قلب  •

 ( ۱۷:۲۱،۲۳دنیا باور کنند و تا اینکه دنیا بداند که تو مرا فرستاده یی. )یوحنا 

 

ای ایمانداران تسامح است. باید با برادران و خواهران فراخوان امروزی روح مقدس بر     

قرنتیان ۲خود در مسیح مسالحه کنیم. بعدا به عنوان الگوهای تسامح در دنیا خواهیم بود. )

۵:۱۹،۲۰ ) 

 

و   ۶:۹،۱۳عیسی به شاگرادانش آموخت تا دعای الگوی که در متی دعای الگو.  .２

دعا پُر از اشتیاق ماموریت هاست. عیسی  آمده است را دعا کنند. هر عبارت ۱۱:۲،۴لوقا 

گفت که ما باید به این روش دعا کنیم. به عباره دیگر، باید کاری بیشتر از قرائت این دعای 

شفاعت شخصی مانرا به  ةزیبا انجام دهیم. ما نیز میتوانیم با استفاده از هر عبارت دعا، حص

 پدر آسمانی بسازیم. 

 

ست. ، مقدس باد نام تو. این تمرکز ماموریت اقرار داری در بهشت که یِای پدر آسمان

 ةاین تنها یک جملشناخته نشده است عبادت شود. یکه تا حال دعا کنید تا نام خدا در جاهای

 نبوتی با محوریت ماموریت است.  ةو یک بیانی ای از قلب، بلکه این یک گریهتوصیفی نیست

 

ین آمدنی و برپا شدنی است. این هدف اصلیِ ماموریت هاست. پادشاهی تو در روی زم

ی او را در سراسر زمین ابراز میکنیم. ست. با ابالغ این بیانیه، ما خدایاین خواست دو وجهی ا

که در تمام جهان اجرا شده است در زمین خدا چنان ةید( دعا کنید تا ارادرا بخوان ۱۱:۹)اشعیا 

که آب دریا را پوشانده است. با دانش جالل خدا پُر شود، چنانتا اینکه زمین نیز اجرا شود. 

   ( ۲:۱۴)حبقوق 
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ماموریت است. یکی از چالش های عدم  مارا بده.،، این منبع ةای روزانامروز غذ٬٬   

هرآنچیزیکه به او ضرورت دارید را  دعا کنید تاپیشرفت انجیل، منابع ناکافی مالی است. 

تا اینکه مارا قادر سازد تا اهدافش را –حاظ مالی، فزیکی و روحی از ل–خداوند مهیا کند 

 را بخوانید(  ۴:۱۹برآورده سازیم. )فلیپیان 

 

که ما مدیونین مانرا بخشیدیم.،، این مشکل ماموریت ا ببخش، چنانو دیون ما ر ٬٬     

مسیح که، بخشش خود ما مبتنی بر اراده ماست تا  ةهاست. توجه کنید به هشدار هشیاران

را بخوانید( نبخشیدن  ۶:۱۴آنانیکه در مقابل ما اشتباهی را مرتکب شده اند را ببخشیم. )متی 

مارا از لحاظ روحی و احساسی مفلوج میکند. زمانیکه از بخشیدن کسانیکه در مقابل ما 

وح مقدس در خود را مسدود میکنیم. ورزیم، جریان رباهی را مرتکب شده اند، امتناع اشت

 (۴:۳۲این یک دعای است برای آزادی از زنجیر نابخشیدن و بخشیده نشدن. )افسیان 

 

وسوسه نجات بده.،، عیسی اینجا حریم نبرد ماموریت هارا وضاحت  و مارا از ٬٬     

ه دیگران را آزاد تا اینکرا بخوانید( باید از چنگال شیطان آزاد بوده  ۱۰:۱۳قرنتیان ۱میبخشد. )

را بخوانید( هرروز ما باید با لباس آهنین روحی مسیح ملبس  ۱۳:۱۲،۱۴سازیم. )رومیان 

 را بخوانید(  ۶:۱۱،۱۸افسیان  ۶:۷قرنتیان ۲باشیم. )

 

این مکمل ماموریت  ،،پادشاهی، قدرت و جالل برای همیشه از آن توست. آمین.٬٬     

ترین دست آورد تلقی خواهد شد! روزی عیسی  هماست. یک روزی مهم ترین ماموریت، م

ملت ها و مردمان زمین حکرانی خواهد کرد. بلی، پادشاهی او آمدنی است، ولی  ةبر هم

یکه بروی، به پاسگاهی در حکمرانی لب های ما حکمرانی میکند. هرآنجایعیسی از قبل بر ق

ه واقعیت مبدل خواهد خدا مبدل خواهی شد. یک روزی آرزوی پادشاهی او در سراسر دنیا ب



 کتاب حیات                                                                                                              151

های مان ( ولی حتی حاالهم قلب۲:۱۴زمین با دانش جالل خدا پُرخواهد شد. )هبقوق شد. 

 را بخوانید(  ۱۵:۴  ۱۱:۱۵از جالل اش پُر است. )اظهارات 

 

کتاب مقدس میگوید  مورد لحنی که عیسی دعا میکرد گفت:حرف آخر را باید در      

که را بخوانید( چنان ۵:۷)عبرانیان  و اشک به همراه داشت. او معموال دعاهایش را با گریه

را بخوانید( نه خدا و  ۵:۱۶خدای تان دعا کرد، ما نیز باید با شور و شوق دعا کنیم. )یعقوب 

نه هم شیطان با بلند دعا کردن ما حرکت میکنند. باوجودیکه شاید میزان صدای ما بر اساس 

د. صدای روح مان است که خدا را تحت تاثیر قرار میدهشدت دعا تغییر کند، ولی این میزان 

و نه هم این طول دعای ماست که مهم است بلکه شور و شعف دعای ماست که قلب خدا 

 را بخوانید(  ۵:۱۶یعقوب   ۵:۷را به حرکت وامیدارد. )عبرانیان 

 

 بیاد داشته باشید: 

، و من در تو؛ تا اینکه آنها نیز ستیپدر، که در من هتا اینکه همه یکی شوند، مانند تو، 

 (۱۷:۲۱در ما یکی باشند، تا اینکه دنیا باور کند که تو مرا فرستاده یی. )یوحنا 

 

 حقایق کلیدی:

خدای مان مثالی است که چگونه موثرتر برای اهداف جهانی  ةدعای نمونه و شفاعت گون

 خدا دعا کنیم تا درک شود.

 

 پاسخ شما:

خدا شروع کنید  ةدعای موثر برای اراد ةدارا به حیث پایدعای رسالتی خاز امروز  •

 تا در شما و تمام جهان بدست آید. 
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. برای معلومات در سراسر دنیا دعا کنیددعای خدا  ةبا استفاده از نمونشما میتوانید  •

گلوبل ادونس مراجعه سازمان بیشتر پیرامون دعاهای رسالتی عظیم، به وبسایت آموزشی 

 .org2tim2www. کنید. 

  

http://www.2tim2.org/
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 کتاب حیات

 عبادت جهانی

 

 را بخوانید ۷:۹،۱۰اظهارات   ۴۶:۱۰مزمور 

 

را  ۲۲:۳۷،۳۸جمله بزرگترین فرمان ها فرمان عبادت است. )متی عیسی گفت که از

 بخوانید(  

 

ب، با تمام روح، با تمام او گفت که بزرگترین فراخوان این است تا خدای تانرا با تمام قل

عبادت ( این یک دعوتی بسوی ۱۲:۳۰ذهن و با تمام قوت تان دوست بدارید. )مرقس 

یست در مقابل جوشش نوشته است، عبادت ما پاسخ ریجارد فوسترمشتاقانه و صمیمی است. 

عشق خدا. روح مقدس مارا به عمق شناخت صمیمیت خدا از طریق عبادت فرا میخواند. او 

ارانه به مردمان و شکرگز–ارا وادار میکند تا به نیروی از جنگجویانی عبادی مبدل شویم نیز م

گروه های از مردم عابد ای مبدل شویم که قادر به فایق آمدن بر هر مانعی هستند تا بازخریده

 را در روی زمین ببینند. 

  او آمادگی بگیرید. ةشما از حاال میتوانید به عبادت سراسری آیند     

 و شما میتوانید کمک کنید تا آنرا به واقعیت مبدل کنید. 

 

هوم جامعی است. عبادت عبادت یک مفمبدل شدن به یک عابد صمیمی و موثر.  .１

سروده ها و بلند کردن دست ها نیست، بلکه مهمتر و جالب تر از آن است. نیز  تنها خواندن

بعدا هرکاریکه انجام میدهیم گی کنیم. عبادت به این معناست تا با فروتنی و تسلیمی به خدا زن

به حیث یک امر پرستشی تلقی میشود. عبادت به معنی دوست داشتن خصوصی خدا در همه 
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را بخوانید( بجای زندگی کردن با کارهای اخالقی، بیاموزید تا با  ۱۲:۱،۲کارهاست. )رومیان 

ه است، آنرا با یک امر عبادت اخالقی زندگی کنید. اگر در هر کاریکه خدا شمارا فراخواند

قربانی زنده،، خواهید بود که مدام در ٬٬عبادی دوست داشتنی مبدل میسازید، پس مانند یک 

 را بخوانید(  ۱۳:۱۵)عبرانیان عبادت و ستایش خداست. 

ملت قدیم اسرائیل برای آن خلق شده بود بدل شدن به یک گروه عبادی عقیده. م .２

را  ۱۰۵:۱،۶عابد مشتاق باشند. )مزمور  ةیک جامع تا براساس میثاق و حفظ میثاق شان

کلیسای قدیم بطور مداوم برای پرستش عیسی مسیح و جالل بخوانید( بر اساس عهد جدید، 

را بخوانید( امروز به عنوان دارندگان  ۲:۴۶،۴۷بخشیدن نام او دورهم جمع میشدند. )اعمال 

وان یک رهبر، در جستجو و ایجاد فضاها آن میثاق، به پرشتش بی وقفه او ادامه میدهیم. به عن

که کتاب چنانستایش او را مجلل سازید.،،   ٬٬و زمینه های پرستش و ستایش پویایی باشید. 

 (۶۶مقدس دستور میدهد. )مزمور 

 

بعدا آن  تبدیل شد، و جانسپار به عیسی مسیح واقعی عبادی ةزمانیکه کلیسا به یک جامع

بادت و آن پرستش کنندگان توام با عشق و قدرت مسیح، راهی شهر و دیار تان خواهند ع

 شد. 

 

آرام باش و بدان که من خدایم؛ من در 

بین ملت ها بلند مرتبه خواهم بود، 

 بود.من در زمین متعالی خواهم 

 ۴۶:۱۰مزمور 

رستگاری از آن خداست، 

کسی که بر کرسی نشسته 

 و در مجاور بره است!

  ۷:۱۰اظهارات 
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زمانیکه داود پادشاه صندوق میثاق را به بیت المقدس عبادت به شهر تان.  رساندن .３

آورد، شهر متحول شده بود. جالل خدا دوباره به شهر برگشت. تقوا و نیکی برگشته بود. 

نظیر پُر شده بود.  ی متعالا بخوانید( خیابان های شهر به ستایش خدار ۱۶:۶  ۱۵:۱تواریخ ۱)

که زمین و  ٬٬آن میتواند که در شهر شما نیز اتفاق بیفتد. رویدادهای مانند روز جهانی دعا 

شهر های آن با دعا و ستایش خدا پُر میشود،، برنامه ریزی دعاهای پرستشی در جاهای که 

هشت که شاید هیچ وقت نشنیده باشند آشنا میسازد. در مجاز است، مردم را به صدای ب

بسیاری از شهر ها مردم در متروها، ایستگاه سرویس، پارک و خیابان ها بازی کرده و می 

سرایند. چرا این ذکر کنندگان خدا بطور باز خدای بهشت را در جاهای عمومی ستایش نکنند. 

کالمی و عملی در محضر عام پرستش میکنند ای، مردم او را با سرودهمهمتر از همه زمانیکه 

شانرا برقرار میسازند  ةیکه آنها زندگی میکنند، کار میکنند، مطالعه میکنند و کارهای روزانجای–

 بعدا هر روز شهر با پرستش و ستایش خدا پُر خواهد شد. –

بعد از اینکه شهر بیت المقدس با حضور خدا در  ساندن عبادت به اطراف زمین.ر .４

شان تاثیر پذیرفت، حضرت داود شروع به ابراز پیامبری با سروده های کرد که حاکی از  بین

را بخوانید( داود در  ۱۶:۷،۳۶ریخ توا۱رساندن پرستش و ستایش خدا در متباقی دنیا بود. )

ملت ها خدا را پرستش کرده و نامش را جالل بخشند.  ةجستجوی زمانی بود که مردمان هم

سرمیشد؟ زمانی میسر میشد که مردمان خدا، جاللش را در بین ملت و این امر چگونه می

که به حکم بزرگ ماموریت ( همچنان۹۶:۳ان میکردند. )مزمور عجایبش را در بین مردم بی

، گفتار و رفتار مان پاسخ میدهیم، برماست که همواره عابد باشیم، و از طریق سروده ها

که عشق عمیق خود نسبت به خدارا نیم. همچنانل فیض اش را اظهار کعظمت، زیبایی و جال

 در زمین اظهار میسازیم، مردم روی زمین به خدایی که ما دوست داریم کشانده خواهند شد.

که حضور او در پاسخ به عبادت ما احساس میشود، آنها نیز را بخوانید( همچنان ۴۰:۳)مزمور 

در  جودسون کورن وال( ۲۹:۲مور در زیبایی تقدس،، )مز ٬٬مایل به پرستش او خواهند شد. 
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که آموخته ایم، عبادت یک پاسخی بادت کنیم،، نوشته است، از آنجاییبگذارید ع ٬٬کتابش بنام 

الهام خدای پدر است، تا منجر به پرستش سراسری در کلیسا نیازمند امر، است به کسی، این 

ما مربوط به آن  ةجربشود؛ ولی خدا این را وعده کرده است، تاریخ نیازمند آن است، و ت

 است. 

، ارزش آنرا دارد تا یک عروسی داماد ما عیسییجاد اجتماعات جهانی عقیدتی. ا .５

انه دوست جهانیِ که مشتمل از مردمان با اشتیاقی که عشق در دل و ستایش برلب برای آن یگ

ینیم که می ب رابهشتیِ از پرستش کنندگان  ة. در کتاب اظهارات صحنداشتنی، داشته باشند

قبیله،  ش جمع شدند. این پرستش کنندگان فارغ از هویتخدا برای نیایش و پرست ةدور بر

( هیچ چیزی با اهمیت تر از گروه پرستش کنندگان مردم در ۵:۹زبان و ملیتی اند. )اظهارات 

که عیسی به ما میگوید دنیا نیست. و این همان برآورده شدن دیدگاه آسمانی یوحنا است. زمانی

ه باید پیش بروید... و پیروانی از هرملتی بسازید، در حقیقت ما فراخوانده میشویم تا پیروان ک

که او را مشتاقانه، با محبت و مداوم پرستش میکنند. د عیسی مسیح را ایجاد کنیم؛ آنانعالقه من

به د، که جوامع مسیحی جابجا میسازدر را بخوانید( بعدا خدا این پیروان را  ۲۸:۱۸،۲۰)متی 

یکه آنها رشد کرده و بخشی از فامیل کلیسا شده که خدا را با جماعت ها معروف است؛ جای

شوق خاصی خدمت میکنند. پس با زندگی اختصاص یافته ما برای عبادت، یکجا با خدا در 

جهان حرکت کرده تا یک جهانی از پرستش کنندگان را برای پادشاه و پادشاهی  ةکنار و گوش

 باشیم.  باعظمت اش داشته

 

 بیاد داشته باشید: 

مهر آن جدیدی خواندند که میگفت: تو الیق آنی که طوماری گرفته و  ةو آنها یک سرود

را باز کنی؛ و چون تو قربانی شدی و مارا توسط خون ات از هر ملتی، زبانی و مردمانی برای 

 (  ۵:۹خدا بازخریدی. )اظهارات  
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 حقایق کلیدی: 

ای داشته باشد، که متشکل از مردمانی یق آن است تا یک عروس جهانیداماد ما عیسی، ال

 با اشتیاق که عشق در دل و ستایش بر لب برای آن یگانه داشته باشند.

 

 پاسخ شما: 

  بعضی از راه هایکه میتوانید اخالق پرستشی خویش را ارتقا دهید را یادداشت کنید.   •

از جانب خدا برای تحقق  ةنیز برنامبرای راه های رساندن پرستش به شهر تان و  •

 آن دعا کنید. 

گروهی به سایر فرهنگ ها، توام با پرستش و جزئی از یک گروهی باشید، ویاهم  •

 ستایش به عنوان هدف اولیه رسالت شان بفرستید. 
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 کتاب حیات

 آمدن پادشاهی تو

 

 را بخوانید ۹:۱،۲لوقا     ۱۶:۱۳،۱۹   ۶:۱۰،۳۳  ۴:۲۳متی 

 

باید زیر حاکمیت پادشاه خود عیسی مسیح زندگی کنیم، و حاکمیتش را در سراسر ما      

 زمین گسترش دهیم. 

ای بین مردم برای تبلیغ انجیل و شفا دادن هرنوع مریضی کتاب مقدس میگوید که عیسی

پادشاهی  ٬٬( عیسی به مریدانش آموخت که باید دعا کنند ۴:۲۳)متی  .به همه جا سفر کرد

( عیسیی مریدانش را برای تبلیغ پادشاهی خدا و ۶:۱۰اجرا شدنی است.،، )متی  تو آمدنی و

( عیسی برای توضیح روی کار آمدن پادشاهی آسمانی ۹:۲شفا دادن مریضان می فرستاد. )لوقا 

را  ۱۳:۱،۵۲خدا و چگونگی گسترش آن بر روی زمین داستانها و مثالهای گفته است. )متی 

ونه در آن موثر و دا چیست و چگم است تا بدانیم که پادشاهی خبخوانید( پس این بسیار مه

. این درس نشان میدهد که خداوند چگونه میخواهد از زندگی تان در نیرومند عمل کنیم

 راستای برآورده شدن ماموریت مسیح در روی زمین استفاده کند. 

 

، حق ی، اختیارپادشاهی خدارا، تمرین خدایاستیون هاودرون معنی پادشاهی.  .１

نمیتوانیم قلمرو حاکمیت اش مبنی بر قدرت، نیرو و جاللش تعریف میکند. درین دوران 

ینکه یک احاکمیت خدا در قلب های مان. این امر بیشتر از مگرفزیکی خدارا مشاهده کنیم 

ای دارد، و یک قدرت پویای است که در مقابل اریپرهیزگ ةمادی داشته باشد، جنب ةجنب

 را بخوانید(  ۱۷:۲۰،۲۱و انسانیت را نجات دهد. )لوقا جهنم قرار داشته 
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موضوع غالب شدن پادشاهی خدا بر پادشاهی تاریکی و شکست یام پادشاهی. پ .２

یکه ایدر هرجدادن آن، از جمله مباحث محوری تعالیم مسیح بود. او پیروانش را فراخواند تا 

(  ۱۱:۱۵دهند. )اظهارات  پادشاهی اورا در قلب ها و زندگی مردم گسترشرسالت دارند، 

به مردم دستور داد تا به درگاه پادشاهی  ،یوحنای تعمید دهنده با آمدن خود( ۱۲:۲۲،۳۰)متی 

که آمدنی است بر قدرت اهریمنی فعلی  ة( او اعالم میکرد که قدرت دور۳:۲توبه کنند. )متی 

دهنده در زندان در شخصیت پادشاه؛ عیسی مسیح غلبه یافته است. زمانیکه یوحنای تعمید 

افگنده شد، عیسی مسیح شروع به موعظه کرد و میگفت که توبه کنید که پادشاهی آسمانی 

رسالت مسیح بود. این باید موضوع مهم ما  ةموضوع عمد( این پیام ۴:۱۷نزدیک است. )متی 

 نیز باشد. 

 

ونش گفت، که کلید حواریو دیگر  شمعون پطرسعیسی به اموریت پادشاهی. م .３

های پادشاهی بهشت را برایشان میداد، تا اینکه آنها کار پادشاهی آسمان را در زمین انجام 

را بخوانید( عیسی اختیارات پادشاهی را به مریدانش میداد. زمانیکه  ۱۶:۱۳،۱۹دهند. )متی 

ا کسی کلیدهای را به کسی دیگری میدهد، در حقیقت حق دخول و دست یابی را به آنه

ش داد. آنها میدهد. عیسی حق دخول و دست یابی به منابع رستگاری پادشاهی را به  پیروان

اختیارات مسیح را مانند اختیارات خودشان داشتند. راه کارها و چاره سازی های جهنم هیچ 

 خرد، قدرت و نیروی عیسی مسیح اند غالب نخواهد شد.  ةگاهی بر ایمان دارانیکه زیر سای

بعدا هفت ملک صدا زدند: و در بهشت آواز 

بلندی بود که میگفت: پادشاهی های این دنیا، 

پادشاهی های خدای ما و مسیح او شده است. 

 و او برای همیش حکمرانی خواهد کرد. 

  ۱۱:۱۵ اظهارات

ولی اولتر از همه در 

جستجوی پادشاهی و نیکی 

خدا باش، و همٔه این ها به تو 

 افزوده خواهد شد. 

 ۶:۳۳متی 
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منع کردن و  ةاجاز از آن شماست. با عقیده مندینیز رات پادشاهی همانندی اختیا     

محدود کردن چیزی که خدا به آن امر کرده است به ما نیز داده شده است. و اجازه دهیم 

را بخوانید( ازین کلید ها باید در راستای  ۱۶:۱۹چیزی را که خدا اجازه داده است. )متی 

 در روی زمین استفاده کنیم.  گسترش برنامه و اهداف خداوند

مینویسد انجیل پادشاهی،، ٬٬ش بنام در کتابجورج الدون لد ادشاهی فعلی و آینده. پ .４

است. وجود دارد و نه هم هنوز تحقق یافته که ما در پادشاهِی زندگی میکنیم که هم از قبل 

در آینده است.  او ادعا میکند که پادشاهی خداوند متشکل از واقعیت های عینی و انتظاراتی

پادشاهی خدا دو بار ظاهر میشود. اولین آمدن آن بخاطر از بین بردن قدرت  ،در حقیقت

را بخوانید( آمدن دومی آن بخاطر برقرار کردن کامل نیکی  ۳:۸یوحنا ۱شیطان و گناه بود. )

 را بخوانید(  ۱۲:۱۰  ۱۱:۱۵خواهد بود. )اظهارات 

 کامل شده میبیند:خدا را در سه مرحله مهم  پیروزی پادشاهیاستیون هاوترون      

 

آمدن اولی مسیح: درهم شکستن قدرت شیطان. این ماموریت مسیح با زندگانی،  •

 خیزش در روی زمین بود. امرگ و رست

تش توسط کلیسا درهمه یبین آمدن های او: وارونه کردن کار شیطان. عیسی به مامور •

 ملت ها ادامه میدهد.  

. مسیح با تمام جالل و حاکمیتش درهم شکستن پادشاهی شیطان مسیح: ةآمدن دوبار •

 زمین بر میگردد.  به

فرمان معموال یک امر رسمی و مربوط به شاهان است. عیسی این رمان پادشاهی. ف .５

را به پیروانش داد تا بر زندگی تمرکز کنند. ولی اولتر از همه در جستجوی پادشاهی  فرمان دو

 ( ۶:۳۳ین ها به تو افزوده خواهد شد. )متی ا ةنیکی خدا باش، و همو 
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ر زندگی و ماموریت مان خیلی بسادگی اولویت های مان جابجا میشود. اغلبا امور اصلی د

را با امور فرعی، و امور فرعی را با امور اصلی خلط میکنیم. پادشاه ما، عیسی در مورد اولویت 

 در قلب های در هرجای دشاهی خداراهای اهداف ما به وضوح نگران است. برماست تا پا

مردم گسترش دهیم، و مطمئن شویم که حاکمیت روحی و ابدی مسیح و هدف رستگاری 

ما قرار دارد. هدف از رستگاری مسیح این است که الیه  ةاو در محور توجه و تمرکز عقید

نخست های اجتماع و بخش های زندگی مارا لمس کند. او به ما وعده میدهد که اگر امور 

 ۶:۳۳را نخست قرار دهیم، تمام ضرورت های متباقی ما توسط او برآورده خواهد شد. )متی 

تمرکز قلبیِ که نسبت به یت را به مریدانش داد، ررا بخوانید( زمانیکه عیسی بزرگترین مامو

را بخوانید( این  ۱۶:۱۵مرقس   ۲۸:۱۹مردمان زمین داشت را نیز به آنها سپرد. )متی  ةهم

 کالم مسیح باید اولین کار ما باشد. آخرین 

پادشاهی مسیح، همانا خارق العاده بودن،  ةمشخصه های معجزپادشاهی.  ةمعجز .６

به آسانی توسط دشمن  روی زمین است.بودن آن در مقاوم  ةروح مقدس و قو ةالقاح شد

 ةدان پادشاهی آسمانی مانند ٬٬انسانی و یا شیطانی توقف نمی یابد. عیسی وعده داده که 

( ۱۳:۳۱،۳۲خردل است... وقتیکه رشد کند بزرگتر از کیاه است و به درختی مبدل میشود )متی 

سه  ةیست که زنی آنرا گرفته و به اندازپادشاهی آسمانی مانند خمیرمایه ٬٬و نیز گفته است 

سی ( عی۱۳:۳۳آن به خمیرمایه مبدل شود. )متی  ةغذا آنرا پنهان کرده باشد، تا اینکه هم ةحص

 و ناچیز به ما اطمینان میداد که هرچند تالشهای ما در راستای گسترش پادشاهی خدا اندک

فرمانبرداری مارا رشد  ةی نهفته است که عمل سادولی در آن یک ظرفیت خدایبه نظر رسد، 

 داده و چند برابر میسازد. 

تاب گسترش پادشاهی مسیح از طریق کلیسایش در طی قرون متمادی به سختی      

در مقابل سیل و نیروی عظیم آزادی و  نتوانسته که و یاچیزی تا هنوز کسیاست.  آورده

ن پادشاهی رسالت و فرما با پیامبا معنی،  ؛زندگی خدا ایستاده شود. پس برای عیسی مسیح
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که به پیش میروی بدان که پادشاهی معجزه آسای را گسترش میدهی اش به پیش برو. همچنان

این ها  ةگسترش یافته است، و هم و مقدس وجود داشته، توانمند شده که با قدرت روح

 مسیح است.  ،شاه مانبخشیدن برای جالل 

 

 یاد داشته باشید: ب

این موارد در تو افزوده  ةولی اولتر از همه در جستجوی پادشاهی و نیکی خدا باش، و هم

 ( ۶:۳۳خواهد شد. )متی 

 

 حقایق کلیدی:

 ةاست تا بدانید که پادشاهی خدا چیست، تا اینکه در آن بگوناین مورد حیاتی مهم 

پادشاهی پادشاه  ،تا کامل شدن ماموریت نیرومند و تاثیرگذار عمل کنید، و تا اینکه تعهد کنید

 را روی زمین ببینید.

 

 پاسخ شما: 

مل کنید، از خدا اهی خدا باشیم اندکی تأروی این موضوع که نخست در پی پادش •

   در مورد اولویت بندی تان به شما آگاهی دهد. بخواهید تا 

تان با خدا به سر میبرید، کلیدهای پادشاهی آسمانی  ةکه در دعاهای روزانهمچنان •

 برای تمرین کردن اختیارات مسیح بر روی زمین تصور کنید.  ،بزرگ ةرا به عنوان تحف

هی گسترش یافته میسح؛ یعنی کلیسا مهم است، تا پادشا پیکریکه اتحاد در از آنجای •

کاری کنید تا روابط تانرا با رهبران کلیسا در گروه ها و فرقه مسیح را ببینیم،  ةو قوت یافت

 های دیگر گسترش دهید. 

 هر روز با ابراز نمودن اینکه امروز مختص پادشاه و پادشاهی اوست بیدار شوید! •
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 تاب حیاتک

 نبردهای روحیِ موفقیت آمیز

 

 را بخوانید.  ۱۲:۹،۱۱اظهارات   ۵:۸،۹پطرس ۱  ۴:۷یعقوب   ۶:۱۱افسیان 

 

شعله ور میسازد. او تالش دارد تا ما شیطان که همانا دشمن من و توست، جنگ را علیه 

فامیل، رسالت و زندگی مارا ویران سازد. او با سازوکاری سنجیده در پی نا امید کردن ماست، 

ه میکند و مارا در سردرگمی فریب میدهد. حمله میکند تا تسلیم شویم، مارا به ناکامی وسوس

 درمقابل آن بجنگند! مامردمان خدا نیز باید او جنگ را علیه مردمان خدا اعالن کرده است. 

باید جنگ را علیه او و اهلش اعالن کنیم. باید یاد بگیریم تا از منابع بهشت استفاده کرده نیز 

ن یک جنگ روحی است که باید توسط تا نیروی جهنم را شکست دهیم. باید بدانیم که ای

پُر از اصول و برنامه های مقابله با دشمن  ،روح و کالم جنگیده شود. برای جنگ روحی، متون

 تا سرحد پیروزی و نیز گسترش و توسعه دادن پادشاهی خداست. 

 

روحی  ةبه کلیسای افسیان گفت که آنها درگیر یک منازع پولسیک جنگ روحی.  .１

ل مردم نه بلکه در مقابل شیطان و نیروی اهریمنی می جنگیدند. پس آنها باند. آنها در مقا

را بخوانید(  ۶:۱۰،۱۲روحی در مقابل دشمن روحی بودند. )افسیان  ةنیامند بکارگیری اسلح

گفت که این سالح روحی مربوط به جسم نیست بلکه قدرت خداست که دژها  قرنتیاناو به 

 ةما نیز باید دراین نزاع سهم بگیریم تا شاهد اجرای اراد (۱۰:۴قرنتیان ۲را درهم میکوبد. )

خدا بر روی زمین باشیم. برای شکست دشمن روحی باید از سالح روحیِ که خدا برایمان 

داده است استفاده کنیم؛ آن دشمنیکه میخواهد زمین را از گناه و اهریمن پُرکند و زندگی مردم 

 طریق ممکن ویران کند.  هر را به
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اگر کسی کلیدهایش را به شما میدهد، در حقیقت به شما حق  ی پادشاهی.کلیدها .２

دسترسی به همه چیزیکه مربوط به اوست را به شما میدهد. عیسی به ما حق دخول به قدرت 

مین در پادشاهی آسمانی را داده است! عیسی مارا به ساختن کلیسایش برروی زو اختیارات 

وانده است. او وعده داده است که تدبیر جهنم بر کلیسا بازخریده شده فراخ دل مردان و زنان

ولیت و اختیار این را داریم تا مکانی را بخوانید( ما مسؤ ۱۶:۱۸،۱۹)متی . دفایق نخواهد بو

 را برای امری که خدا فرموده است را باز کنیم و مکانی را که برخالف امر خدا باشد را ببندیم. 

 

    

 

 

 

 

 

 

روزی عیسی یک مرد جن زده را که نه صحبت کرده میتوانست کان متحد. یک م .３

و نه هم دیده میتوانست، شفا داد. بعضی ها فکر کردند که او میتواند مسیح موعود باشد 

. عیسی سریع ه استدرحالیکه بعضی فکر کردند که او این کار را با قدرت شیطان انجام داد

گفت که اگر شیطان پاره شود، به پا نمی ایستد. او بعدا که تکه  ةبرای شان پاسخ داد که خان

شیطانی را تبعید کند، در حقیقت بر علیه خودش تقسیم شده است. عیسی به صحبتش ادامه 

سازم، یقینا که پادشاهی خدا برشما می آید.  داد و گفت، اگر من اهریمن را با روح خدا دور

شیطان متحد شده بود تا کار خدا را ویران  ةالنرا بخوانید( او بیان داشت که  ۱۲:۲۲،۲۸)متی 

پلید شیطان را که همانا نگه داشتن انسان  ةخدا باید در تعهدش متحد باشد تا نقش ةکند. خان

 در تاریکی و نا امیدی است را ویران کند. 

زره خدا را بپوش تا 

ستادن در مقابل یتوانائی ا

تزویر شیطان را داشته 

 باشی.

 ۶:۱۱افسیان 

بنابراین به خدا تسلیم شو، 

درمقابل شیطان استادگی 

ر خواهد کن و او از تو دو

 شد. 

 ۴:۷یعقوب 
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مشترک همه ایمانداران  شیطان و پیروان اهریمنی اش دشمانک دشمن مشترک. ی .４

مسیح باید متحد باشد، نه اینکه در جنگ بایکدیگر باشد، بلکه در جنگ با  پیکر. راستین اند

 را بخوانید(   ۶:۱۲دشمن راستین خدای مان مسیح و کلسیای او باشد. )افسیان 

یت و قدرت روح مقدس در نیروی مشترک ما همانا شخص مشترک. ک نیرویی .５

ی مسیح تسلیمی به خدایعبارت از روح مقدس در زندگی ما  ةست. قدرت رها شدزندگی ما

را  ۸:۲،۴رومیان   ۸:۱۲  ۱:۵است، که همیشه باعث محو شدن تاریکی جهنم است. )یوحنا 

 بخوانید( 

پادشاهی خدارا بر  باعث شویم که مشترک ما این است تا کارک اقدام مشترک. ی .６

سراسر جهان رشد کرده و که درقلب مردمان در ر شخص و شرایطی سایه افگند، چنانه

 را بخوانید(  ۳:۸یوحنا ۱  ۲۶:۱۸اعمال   ۱:۱۱. )مالکی ت یابدوسع

یکی از کارهای مهمی که در جنگ  جرای رسالت دینی در یک روح متضاد.ا .７

روحی میتوان انجام داد این است که روحیه ای را در خود ایجاد کنیم که برخالف روحیه 

ر مقابل خودخواه بودن. هدیه خادم بودن د و ترس، عشق بورزید. بجای کینه این دنیا باشد.

مقابل غرور. زمانیکه در صلح دادن به جای حرص. بخشیدن در مقابل نبخشیدن. فروتنی در 

   ۳:۱۶،۱۸یعقوب   ۱۶:۲۰بریم، در حقیقت دشمن خلع سالح شده است. )رومیان بسر 

 را بخوانید.(  ۵:۱،۵یوحنا ۱

توسط زره  هپاز سر تارومی به جنگ میرفتند ا زمانیکه عساکرمام زره خدا. ت .８

محافظتی پوشیده شده بودند، آنها سپری برای محافظت در مقابل تیرهای دشمنان داشتند و 

 نیز شمشیر تیزی داشتند تا در مقابل دشمن تن به تن بجنگند.
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ی که داشتند از جمله جنگاوران سرسختی بودند که پیروزی را این سربازان با سالح 

الی استفاده کرده تا بفهماند که یک ایماندار ن را به عنوان یک مثای پولستضمین میکردند. 

ین زره استفاده کرده ا کامال مجهز به زره چگونه به نظر میرسد. او نشان میدهد که چگونه از

در مسیح موضع  هویت مان نیرومندانه از( زمانیکه ۶:۱۱شیطان فایق آییم. )افسیان  ةتا بر نقش

ه های کالم خدا سخن میگوییم و دعا میکنیم، همیشه در مقابل ، زمانیکه از وعدمیگیریم

 را بخوانید(  ۶:۱۱،۱۸شیطان پیروز خواهیم بود. )افسیان 

یعقوب به ما میگوید تا در مقابل خدا تسلیم باشیم و در قاومت در مقابل شیطان. م .９

. )یعقوب و زمانیکه چنین کنیم، شیطان از شما دور خواهد شدمقابل شیطان مقاومت کنیم. 

عالی و با ارزشی است. ولی دشمن همیشه در پی راهی است  ةرا بخوانید( این یک وعد ۴:۷

برای همین است که پطرس به ما و درمقابل خود تسلیم کند. تا بتواند مارا شکست دهد 

را بخوانید(  ۵:۸،۱۱پطرس ۱میگوید تا در مقابل اهریمن ثابت قدم بوده و مقاومت کنیم. )

به پیروزی اصرار ما هستیم که مقاومت میکنیم و دشمن اصرار میکند، بعدا  پس زمانیکه

 میکنیم. 

اندازی  یک پیروزیِ طنین کلیواری ةدرتپ عیسی با به صلیب رفتنون صلیب. خ .１０

گناهان کسانی محسوب میشود که به خدا  ةاو به عنوان کفار ةرا نصیب شد. خون ریخته شد

صلیب، مارا قادر میسازد کا کردن به خون مسیح و پیروزی اتو ناجی بودن او اعتراف کنند. 

 ۲:۱۴،۱۸مسیح را در هر شرایطی که مواجه میشویم اجرا کنیم. )عبرانیان  ةتا کار تکمیل شد

را بخوانید( عیسی مسیح با به صلیب رفتن نه تنها اینکه محکومیت مارا حذف کرد، بلکه 

را بخوانید(  ۲:۱۴،۱۵آن پیروز شد. )کلوسیان  بر ،شاهزادگی و قدرت را زدود و با نمایش عام

 محو کنیم. آنقدرتفوق خودرا  ةبرای اینکه در نبرد روحی قدرت مند باشیم، نیاز است تا نقط

برای پیروزی نمی جنگیم که برخالف آن می جنگیم. باید هویت مانرا با مسیح توانا بازسازی 

 را بخوانید(  ۱۲:۱۱کنیم. )اظهارات 
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 ته باشید:یاد داشب

سالح درهم شکستاندن دژهای دشمن در وجود ما نه بلکه نزد خدای توانا است. 

 را بخوانید(  ۱۰:۴،۵قرنتیان ۲)

 

 حقایق کلیدی: 

از منابع بهشتی استفاده کرده تا باشیم و  باید بیاموزیم تا در جنگ روحی ظفرآمیز سهیم

 نیروی جهنمی را شکست دهیم. 

 

 پاسخ شما: 

یکه نیاز به موفقیت های بیشتر در مقابل بخواهید تا شمارا در جاهایح مقدس از رو •

 نقشه های شیطان دارید کمک کند. 

های زره خدا و چگونه بکار بستن آن در زندگی تان با خدا از تکه ةدر مالقات روزان •

 تان سخن به میان آورید.

 ی کنید. در آن زندگ یاریکه در مسیح دارید وروزانه بیاد آورید قدرت و اخت •
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 تاب حیاتک

 اصول صحتمندی کلیسا

  

 را بخوانید ۳:۱۸پطرس ۲  ۱۶:۱۸متی 

 

ای را رشد کرده و به پیش میروند. اگر شما درخت میوه خلقت، چیزهای سالمحسب رب

ا میوه کنید که آفتاب، آب و رسیدگی کامل به آن صورت گیرد، حتمدر خاک مناسبی غرس 

ی کافی، خواب کافی، ورزش، تعلیم، انظبات و سایر رسیدگی میدهد. اگر طفلی به مواد غذای

اهد شد. بیایید یک دفعه دیگر ها دست یافته باشد، به یک جوان بالغ و کاملی تبدیل خو

 را بخوانید(  ۱۵:۱،۵حنا یم که چیزهای سالم رشد میکنند! )یوبگوی

چیزیکه در مورد درختان و اطفال صدق میکند در مورد کلیسا نیز صدق میکند: 

کلیساهای سالم رشد میکنند. به همین خاطر است که تمرکز مان نه تنها بر رشد کلیسا بلکه 

لیسا طبیعی ک رشددر کتابش بنام  کریستین ا. سچوارز بر صحتمندی کلیسا نیز باید باشد. 

میگوید، ما نباید تالش به ایجاد رشد دادن کلیسا کنیم، بلکه ظرفیت ارگانیک داخلیِ که خدا 

ماست که موانع رشد داخلی و خارجی  ةدر هر کلیسا نهفته است را فعال کنیم. این وظیف

و رشد طبیعی کلیسا،،  ٬٬ن درس با استفاده از کتاب کلیسا را به حداقل برسانیم. دری

ه شامل هشت ویژگی ضروری یک کلیسای سالم است، در پی فهمیدن چگونه رهنمودی ک

 . و هم از لحاظ عددی خواهیم بود هم از لحاظ روحی ؛رهبری کردن کلیسا

 

کتاب مقدس به ما واضح میسازد که عیسی : توانمند ساختن سطح رهبری: ۱ویژگی 

 ۴:۷،۱۲ارزانی داشت. )افسیان نیز تحایفی را به مردمان داد، و بعدا آن تحایف را به دیگران 

به عنوان رسول، پیامبر، مبلغ مسیحیت، کشیش و معلم را بخوانید( زمانیکه عیسی بعضی را 



 کتاب حیات                                                                                                              169

ر رسالت مقدس شان بود. به عنوان طگماشت، در حقیقت این بخاطر مجهز کردن شان بخا

گوفایی رهبران کلیسا، فراخوانده شده ایم تا از اختیارات و استعدادهای مان در جهت ش

توانمند سازی رهبری بدین معناست که تمرکز سطح افراد در رسالت شان  استفاده کنیم. 

خدا  ناصلی رسالتمندا ةکه به عنوان بدن باشدرهبری باید بر تعلیم، تربیه و بسیبح توده ها 

 یست این! . این یکی از وظایف اولی ماست. و چه یک وظیفه جالباستبر روی زمین 

 

به  است کهمیگوید: نقش رهبری کلیسا این سکوارز الت استعدا محور. : رس۲ویژگی 

اعضایش کمک کند تا استعداد های شانرا کشف و به رسالتمندانی مبدل سازد که در مطابقت 

خداوند افرادی در کلیسا –فکر کنید را بخوانید(  ۱۲:۳،۵به استعدادهای شان باشد. )رومیان 

 ر به فردی برای رسالت های بخصوصی اند. دارد که دارای استعداد های منحص

 

 

موثر  ةو از آنها بگون شناختهما کمک کردن ایشان است تا استعداد های شانرا  ةوظیف

استفاده کنند. درین باره چندین آزمون استعداد وجود دارد که میشود از آن استفاده کرد. ولی 

ها دسترسی نداشته باشید، میتوانید با مشاهده و مکالمه استعدادهای حتا اگر شما به این آزمون 

د استعدادهای خدایی شانرا برای شان بازگو کنید. آن چه یک ملت مسروری است که در مور

  در کلیسا و بدن مسیح بکار بندند! و آنها رافکر کرده  خدادادی شان

 

و تا خرد کثیر خداوند 

توسط کلیسا شناخته 

 شود. 

 ۳:۱۰افسیان 

کلیسا ام را بر این سنگ بناخواهم کرد، و 

دروازه های جهنم به طرف آن باز 

 نخواهد بود. 

  ۱۶:۱۸متی 
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که در حال رشد اند، افرادی را یدر سراسر دنیا کلیساهای: معنویات مشتاقانه. ۳ویژگی 

در خود دارند که مشتاقانه در پی دیدار خداوند اند. خدا نیز به جستجوی کسانی است که 

را بخوانید( این  ۵:۱۸،۲۱مشتاقانه در پی کامل کردن بخش روحی زندگی او باشند. )افسیان 

برای او  تانهای حالت قلب که از چه گروهی نمایندگی میکنند برای خدا مهم نیست، بلکه 

حضور من در دل تان استید؟ اگر پاسخ سوال  ةکه آیا، تشن است مهم است. سوال خدا این

بلی کامال،، بعدا خدا با ذهن و روحش آنها را مالقات کرده و متحول میسازد. ٬٬این بود که 

 ل کنند. شیم که مردم ما بتوانند با اشتیاق حضور خدارا دنباباید در پی ایجاد فضای روحیِ با

 

کلیسای ساختار به زبان ساده، این بدین معناست که : ساختارهای عملکردی: ۴ویژگی 

را بخوانید( ساختارها برای  ۶:۱،۸برآوردن نیازهای دیگران موثر است. )اعمال  مان میتواند در

که ساختار ضعیف یک کلیسا  انسانها ساخته شده است، نه انسانها برای ساختارها. همان گونه

میتواند به ضرر مردم تمام شود، به همان اندازه، عدم ساختار نیز میتواند ضرر را داشته باشد. 

یست که به خوبی شکل گرفته باشد، و بنابر روحیه کلیسای که ما به دنبال آن هستیم، کلیسا

عمل کند که مردم را به خوبی خدمت کند. یک کلیسای با  ةرهبری باشد، و به گون

به مردم کمک میکند تا عمیقا با زندگی و رسالت کلیسا وصل ب مقدسی عملکردهای کتا

 شوند. 

 

در کلیساهای سالم و درحال رشد، جمع شدن : خدمات پرستشیِ انگیزشی. ۵ویژگی 

ها، عبادت  یست برای هدایت، انگیزش و ابالغ. درین تجمعایمانداران، یک فرصت ةروزان

( ارزیابی را بخوانید ۱۴قرنتیان ۱شاهد است. ) بط است و روح مقدسپُرجوش است، کالم مرت

از کلیساهای سراسر دنیا نشان میدهد که هیچ یک از اینها نتیجه محصول مادیات نیست.  یها

وجود دارند که هفته وار در آن، عبادتی جریان دارد که  ةکلیساهای دور دستی با امکانات اولی
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یساهای با امکانات خاص تکنولوژیکِی حضور و زندگی خداوند را میشود احساس کرد. و کل

اوقات زنده و وجود دارند که از حضور خداوند تهی اند. چیزیکه به دنبال آنیم، عبارت از 

پویای پرستشی است که وقف شناختن خدای کتاب مقدس باشد، و به روح او اجازه دهیم 

 که در بین ما حرکت کرده و رسالتش را اجرا کند.

 

میگوید، کلیساهای در حال رشد، سیستمی سکوارز . کوچک جامع : گروه های۶ویژگی 

، کمک کاربردی اع صمیمیمیکه افراد میتوانند اجتوه های کوچکی ایجاد کرده اند، جایگر از را

یست. خدای ةکه ایدانسانی نه بل ة، ایدگروه های کوچک جامعرا بیابند.  شدید روحی و تعامال

را بخوانید( خداوند افراد  ۲:۱۸،۲۵. )پیدایش مع اندمیل ها اولین گروه های کوچک جافا

سازماندهی کرد.)خروج  های کوچک جامعجدید نجات یافته اسرائیل را براساس گروه 

جامعی بنا  ای از گروه های کوچکیک شبکه کلیسای اولیه بر محور را بخوانید( ۱۸:۱۳،۲۷

رین روشیست که میتوان اطمینان را بخوانید( این بهترین و موثرت ۲:۴۲،۴۷شده بود. )اعمال 

که این گروه ها از یابد. همچنانتی که دارد را درمیحاصل کرد که هر فرد موعظه و ضرور

ای برای دعا، قالبی که در عهد جدید است صادقانه پیروی کنند، آنها به ضمینه های اولیه

 شناخت دنیا و ایجاد پیروان موثری تبدیل میشوند. 

 

تبلیغ مسیحیت ضرورت محور در حقیقت یحیت ضرورت محور. : تبلیغ مس۷ویژگی 

برآورده ساختن ضرورت های فوری اشخاص است، و بعدا رساندن شان به آن نیاز نهاییست 

تا از گناهان شان توبه کرده و به مسیح اعتقاد پیدا کنند. بعضی اوقات ضرورت های فوری –

ضرورت به دریافت پاسخ های در  بعضی ها شایدافراد درست مانند غذا و سرپناه است. 

بعضی ها شاید از استرس روحیِ عمیق و یا از ضعف مورد خدا و ادعای مسیح داشته باشند. 

را بخوانید( استعداد تبلیغ مسیحیت  ۴:۱۶،۲۱ای رنج میبرند، که نیاز به دعا دارند. )لوقا فزیکی
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الت تبلیغ مسیحیت بکار رود. باید در راستای الگو قرارگرفتن، انگیزه دادن و بسیج کردن رس

محبت مسیح  حال رشد، تعهد شان برای اظهاردر سراسر دنیا، از مشخصه های کلیساهای در 

به عنوان ایمانداران رسالتمند، برآوردن نیازها و شریک ساختن  است برای آنانیکه در نیاز اند.

 انجیل در سطح محلی و جهانی از جمله وظایف ماست. 

 

خداوند، عملکرد پادشاهی اش را بر اساس روابط صمیمی صمیمی:  : روابط۸ویژگی 

جای شگفتی نیست که مردم بسوی کلیساهای را بخوانید(  ۲۲:۳۷،۴۰بنا نهاده است. )متی 

کشانده میشوند که احساس کنند توسط دیگران دوست داشته میشوند. هیچ کسی دوست 

ی برای مریضیِ تنهایی داشته باشند، و ندارد که احساس تنهائی کند. همه کلیساها باید اعالج

را بخوانید( در اکثر کلیساهای  ۵:۱۴قرنتیان ۲آن عبارت از عشق مسیح است. )–ما آنرا داریم 

در حال رشد، مردمیکه اشتراک میکنند، احساس عمیق به هم پیوستگی دارند. رهبری کردن 

اطمینان حاصل کرد تا هر خیلی ساده، باید کلیساهای در حال رشد خیلی هم پیچیده نیست. 

یست که بر عشق پایه گذاری کاریکه میکنیم بر محور ایجاد محیط پادشاهیِ سالم و پویایی

 شده است. 

 

 بیاد داشته باشید: 

 ثابت قدم غذا، ةدو معاشرت روحانیون، در مورد دعا و استفا ةو آنها بر اساس عقید

 (۲:۴۲حرکت کردند. )اعمال 

 

 حقایق کلیدی:

ی تمرکز باالی رشد کلیسا، باید تمرکز ما بر صحت کلیسا باشد، چون چیزهای بجا 

 صحتمند رشد میکنند. 
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 پاسخ شما: 

این هشت ویژگی در صحتمندی کلیسای تان مهم است. چند تای این را در  ةهم •

 کلیسای تان میبینید؟ چند تای شانرا ندارید؟ 

 در کلیسای تان باشید. همراه با سایر رهبران، خواستار صحتمندی بزرگتری •

ای را برای نهادینه ساختن صحتمندی بیشتر کلیسای تان یادداشت گامهای عملی •

 کنید. 
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 کتاب حیات

 شانه های یک چوپان واقعین

 

 را بخوانید ۵:۲،۴پطرس ۱  ۱۰:۱۰،۱۶یوحنا 

 

یم. به عنوان رهبران خوب و خدایی، نیاز است تا قلب یک چوپان واقعی را داشته باش

شبانی  فداکاریمیل، اشتیاق، محبت، ایثار و  های خدا را باور میدهد تا رمهکتاب مقدس دست

نبی چوپانان اسرائیل وقت را  حزقیلخداوند از طریق را بخوانید(  ۵:۲،۴پطرس ۱) کنیم.

را بخوانید( به عنوان  ۳۴:۱،۱۰بخاطر درست شبانی نکردن مردم گوشمالی داد. )حزقیل 

، توجه و مواظبت از رمه های خداوند، برای او از اهمیت ویژه ای برخوردار رهبرای مسیحی

 است. 

قلبی مانند  مندو هدایت مردم طبق خواست خدا، نیاز برای داشتن قلب واقعی یک چوپان

را بخوانید( در ذیل بر اساس توضیح  ۱۳:۲۰چوپان بزرگ، عیسی مسیح استیم. )عبرانیان 

ن به خودش، بعضی از نشانه های یک چوپان خوب ذکر شده عیسی مسیح و راجع نمود

که زندگی مانرا به خدمت دیگران قرار میدهیم، را بخوانید( همچنان ۱۰:۱،۳۰وحنا است. )ی

 بیایید این نشانه ها را باهم بیاموزیم. 

 

عیسی مسیح،  ةرهنگ دوردر فچوپان واقعی، گسفندان را با نام صدا میکند.  .１

شان نام میگذاشتند. با سپری کردن شب و روز با آنان، به آن نامها  ةرمن گوسفندا چوپانان بر

ولی او نه آشنا میشدند. چوپانان واقعی گوسفندان را شناخته و آنها را انفرادی صدا میزدند. 

تنها آنها را جداگانه صدا میزد؛ بلکه جداگانه به آنها رسیدگی میکرد. این راهی است که عیسی 

او مارا با نام صدا میزند و به هر ضرورت ما رسیدگی میکند. به همین –رد با ما ارتباط دا
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بطور جداگانه شناخته شوند و جداگانه برای شان رسیدگی ترتیب مهم است تا اشخاص گروه 

 صورت گیرد. 

شناختن مردم بطور جداگانه و توجه کردن به نیازهایشان برای  ،در اکثر از کلیساها     

یکه به شما نزدیک تر اند وقت بگذارید و به آنها . ولی اگر شما به آنهایا ممکن استکشیش ن

یکه برای شان نزدیک اند را نیز به بیاموزید تا همین روش را با آنهایو به آنها توجه کنید، 

و توجه را در بین اعضای گروه ایجاد میکنید.  یش ببرند. با این کار شما فرهنگ ارج گذاشتنپ

مند، اطمینان بخش رهبری باکیفیت و توجه به همه است. وچک رسالتداشتن گروه موثر ک

ای اند تا درآن به هریک از اعضا توجه چوپانان واقعی و سخت کوش در پی ایجاد ضمینه

 ( ۱۲:۲۵،۲۶قرنتیان ۱صورت گرفته و شناخته شوند. )

در شرح کتاب وپان واقعی جلو گله حرکت کرده و آنها را هدایت میکند. چ .２

هم سنجی کرد. با رهبری نیم بند ریاکارانه شان به مردم خدا عیسی توجه اش را  ۱۰ یوحنا

  را بخوانید(  ۱۰:۱،۱۶)یوحنا 

 

آوردند. عیسی آنها ریاکاران خودخواهی بودند که توهم و محکومیت را به ارمغان می

سنجی بت و نگرانی خودش همو رهبری نادرست شانرا با مثالی از هدایت واضح، محغفلت 

کرد. عیسی گفت که چوپان واقعی، یک رهبر استوار و قویِ را بر گوسفندانش میگمارد تا از 

زنبوران اجیر! چون 

او اجیر است و در 

مورد گوسفندان توجه 

 نمیکند. 

 ۱۰:۱۳یوحنا 

وپان گوسفندان خدای که در بین چآن 

شماست، و چون رئیس چوپان ظاهر 

شود، شما تاج جالل را دریافت خواهید 

 رود. کرد که از بین نمی

 ۵:۲،۴پطرس ۱



 کتاب حیات                                                                                                              176

او پیروی کنند؛ کسیکه آنها را دوست داشته و درست هدایت کند. درست مانند عیسی، ما 

آنها را به وادی  نیز باید مردمان مانرا با قوت و ثبات رهبری کنیم، دیدگاهی را ترسیم کرده و

 را بخوانید(  ۲۳:۱،۲سبز تغذیه روحی هدایت کنیم. )مزمور 

زمانیکه چوپانی بخواهد صدای چوپان واقعی شناخته شده و قابل اعتماد است.  .３

گله اش را به جای امن و رضایت بخشی هدایت کند، آنها میدانند که میشود به او اعتماد 

را بخوانید( اگر  ۱۰:۳،۵ورا پیروی میکنند. )یوحنا کرد. پس زمانیکه صدایش را میشنوند، ا

قابل اعتماد بودن را داشته باشیم، مردم مایل تر به پیروی از ما هستند. باید نیت خوب  ةسابق

مانرا با صادق بودن با ایشان حفظ کنیم. زمانیکه با گله مان در رفتار و گفتار صادق باشیم، 

ده های تهی و اضافه گویی که بی اساس است بپرهیزیم. اعتماد شانرا جلب میکنیم. باید از وع

مردم یک  آنرا عملی کنیم. رهبر بودن در زندگیزمانیکه حرفی به مردم مان میگوییم، باید 

را بخوانید( گوسفندان  ۵:۲،۳پطرس ۱نباید دست کم گرفته شود. )اعتماد مقدسی است که 

 رهبری کنیم.  آرامنها را با احتیاط و ید آرمند، و مردم نیز چنین اند. بیایبه راحتی می

عیسی گفت که یک  چوپان واقعی برای حفظ گله، جانش را به خطر می اندازد. .４

گریزد. )یوحنا اجیر؛ کسیکه صاحب گله نیست، زمانیکه خطری متوجه گله شود، می

را بخوانید( ولی چوپانیکه صاحب گله و دوست دار گله باشد، هرکاری میکند تا  ۱۰:۱۲،۱۳

نگ با هر دزد، شکارچیِ که قصد ضرر رساندن شانرا گله را از خطر دور کند، بشمول ج

داشته باشد. البته که ما میدانیم که خدای مان عیسی مسیح، چوپان بزرگ ما، قیمت نهایی 

را بخوانید( به عنوان  ۱۰:۱۱نجات ما را از دشمنی بنام گناه و مرگ پرداخته است. )یوحنا 

ز الگوی صاحب مان پیروی کرده، جان خودرا به خطر انداخته تا مردم خود چوپانانی، باید ا

خدمت کرده و پُری و حقیقت را از خطر، فریب و ویرانی نجات دهیم. باید آنهارا با ایثار 

ی مشابه بر حذر داریم تا مبادا آنها را از خطر آوافیض مسیح را به ایشان موعظه کنیم. باید 

ه برداریِ خالف عقیده قرار گیرند. و نیز نباید به هیچ روحیه اجیرانه مورد سوء استفاده و بهر
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اجازه دهیم تا درما حضور داشته باشد تا رسالت مارا بجای خوبی به دیگران، خودخواهانه 

از رسالتمندیِ خدمتگذاری باشیم که همیشه  ویِباید الگرا بخوانید(  ۵:۲پطرس ۱سازد. )

 را بخوانید(  ۱۰:۴۵مقدم شماریم. )مرقس ضرورت دیگران را بر ضرورت خود 

داود پادشا از  ۲۳در مزمور وپان واقعی گله را بسوی فراوانی سوق میدهد. چ .6

خدا به عنوان چوپانش صحبت میکند که او را به جاهای تازه و پُری هدایت میکند. 

و  را بخوانید( عیسی گفت که یک چوپان خوب، مردمانش را به جاهای تازه ۲۳)مزمور 

کشیشی  ةجنبیک زندگی پُر از او. با مراجعه به این –فراوانی زندگی هدایت میکند 

کتاب مقدس میگوید: دزدان زندگی را میگیرند و چوپانان آنرا اهدا  نلسون ةرهبری، نسخ

 میکنند. زندگی فراوانی شامل رستگاری، صحتمندی، شفا و موارد دیگری است. 

رهبری میکند، زندگی ابدی است  ش را در آنه مسیح مردمانزندگیِ ک                      

کسی که چوپان و ، فلیپ کیلربهشتی.  ، بلکه زندگیِ با ویژگیِنه فقط یک زندگی بی پایان–

از خوشی اش در جریان  ۲۳چوپان به سان مزمور در کتابش بنام  یک کشیشی بوده است،

نشو و نما و رشد  ةچیزی مرا به اندازمواظبت از گله هایش یادآوری میکند و میگوید هیچ 

کردن گله هایم خوش نمی ساخت. اینکه آنها را خُرم میدیدم حس خوبی به من میداد. این 

خدارا  ارزشمندولیت خدمت کردن مردم با که چوپانان واقعیِ روحی، مزیت/مسؤاست 

دمش بیاورد. مشاهده میکنند. عیسی، چوپان رئیس آمد تا زندگیِ بابرکت و فراوانیِ به مر

 ةرا بخوانید( به عنوان چوپانی زیر نظر چوپان بزرگ، این وظیف ۳:۸یوحنا ۱  ۱۰:۱۰)یوحنا 

متحد و دوست داشتنی با مسیح هدایت ماست تا مردم مانرا بسوی زندگی ژرف و باثبات، 

 د مردمه و الگو قرار گیریم. بایکنیم. زمانی این را بخوبی اجرا میکنیم که کالم خدارا تعلیم داد

 کالم و روح هدایت کنیم.  ةمانرا به سبزه زار های غنی و رودهای تاز

روزی فرا میرسد که حساب چگونه چوپانی کردن گله ها را به رئیس چوپانان خواهیم      

داد. اگر از گله ها به خوبی چوپانی کرده باشیم، وعده داده شده است که پاداش خوبی از 
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 ۵:۴پطرس ۱خواهیم کرد. احتماال چیزی بهتر ازین نمیشه! ) جانب خدای مان عیسی دریافت

  را بخوانید( 
 

 یاد داشته باشید: ب

خدا را که در بین تان است را چوپانی کنید، به عنوان سرپرست خدمت کنید؛ نه به  ةگل 

از روی اشتیاق؛ نه بخاطر اینکه خدا اجبار بلکه با رضایت؛ نه بخاطر منفعت شخصی بلکه 

ولیت را به شما سپرده است؛ بلکه بخاطر الگو بودن به گله. و زمانیکه رئیس چوپان این مسؤ

 را بخوانید(  ۵:۲،۴پطرس ۱ظاهر شود، تاج جالل را درخواهی یافت که از بین رفتنی نیست. )

 

 حقایق کلیدی:

ی باشیم، باید قلب واقعی چوپان را داشته استه باشیم تا رهبران خوب و خدایاگر خو

 مانند مثال چوپان بزرگ، عیسی مسیح. باشیم، 

 

 پاسخ شما: 

 هر روز از مسیح بخواهید تا قلب چوپان واقعی را نصیب تان کند. •

خدا، با دیگر کشیشان گردهم آیید تا به یکدیگر  ةبه عنوان چوپانان همکار برای گل •

 تان دعا کنید.

 م را در خدمت کسانیچگونه میتوانم زندگی ا ن سوال کنید کهبا نگاه تازه از مردم تا •

 قرار دهم که مسیح مرا به آن فراخوانده است؟ بیشتر
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 تاب حیاتک

 چگونگی ایجاد کلیسای جدید 

 

 را بخوانید  ۳:۲۰،۲۱افسیان   ۱۶:۱۸متی 

 

ز فعالیت های خداوند قرار دارد. کلیساها اامروزه کلیساهای محلی محراق توجه      

سوب میشود. عیسی وعده داده است که کلیسای واقعِی مح جمله شبکه های وسیع و گسترده 

که متشکل از مردمان مختلف و متعهد به او باشند، توسط او ساخته خواهد شد و در مقابل 

 را بخوانید(  ۱۶:۱۸همه حمالت شیطانی مقاومت خواهد کرد. )متی 

غرس کنید. داشته باشد، گلهای را  ةاگر میخواهید کاری کنید که ماندگاریِ یک سال     

اگر میخواهید کار کنید که ماندگاری آن به طول تمام عمر تان باشد، پس درختی را غرس 

را بنیان  کنید. اگر میخواهید که کاری کنید که ماندگاری آن برای همیشه باشد، پس کلیسای

 کلساهارا بنیان گذاری نموده و سروسامان میبخشند، میوه های ماندگاریکه گذاری کنید! آنهای

را بخوانید( عیسی مسیح رئیس  ۱۵:۸تری دارند تا به پیش پای مسیح بگذارند. )یوحنا 

را بخوانید( از طریق کلیساست که خداوند  ۱:۱۸کلوسیان   ۵:۲۳  ۱:۲۲کلیساست. )افسیان 

عروس مسیح نیز را بخوانید( از کلیسا به نام  ۳:۱۰خرد عظیمش را آشکار میسازد. )افسیان 

که عیسی مسیح؛ همسر کلیسا، عروسش را از هرگونه ناپاکیِ پاک میکند، نیاد میشود. همچنا

را بخوانید(  ۵:۲۵،۲۷ی اش تقدیم او شود. )افسیان کلیسا به درخشندگی و زیبای ةه همتا اینک

میسیح نیز یاد میشود. از طریق کلیساست که مسیح محبت و قدرتش را  پیکراز کلیسا به نام 

 را بخوانید(  ۱:۲۴وسیان به جهان نمایش میدهد. )کل

در وجود افراد ایماندار به مسیح درمیابد. بیاد داشته کلیساهای سراسر دنیا، تعریفش را      

   ۱:۶نبی به کلیساهای مشخصی در شهرها بود. )رومیان  پولساز نامه های  یباشید که بسیار
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تستالونیان ۱  ۱:۱کلوسیان   ۱:۱ن فلیپیا   ۱:۱افسیان   ۱:۲قالتیان    ۲:۲قرنتیان ۲   ۱:۲قرنتیان ۱

که به توجه شان متعهد اند چوپانی یرا بخوانید( کشیشان باید از کلیساهای ۱:۱تسالونیان ۲  ۱:۱

را بخوانید( کشیشان و بزرگانیکه به ندای شان مبنی بر  ۳:۵تیموتاوس ۱و نگهداری کنند. )

یش بین دریافت تاج جالل ، با سرور میتوانند پچوپانی کردن گله های خدا صادق استند

 را بخوانید(  ۵:۱،۴پطرس ۱توسط رئیس چوپانان؛ عیسی مسیح باشند. )

مسیحیت بود. در حقیقت هرروز  ةتبلیغ کننداولین کلیسا در بیت المقدس، کلیسای      

را بخوانید( آن ایمانداران اولیه، ماموریت تبلیغ  ۲:۴۷مردم به مسیح ایمان میآوردند. )اعمال 

را بخوانید( آنها به  ۱۶:۱۵عیسی مسیح را به هر فرد روی زمین مهم شمردند. )مرقس  انجیل

 را بخوانید(  ۷یوحنا ۳  ۸:۴کلساهای جدید برآمدند. )اعمال جهت گسترش انجیل و ایجاد 

 

 

 

مردمی در بین هر گروه  ،پیروان مسیح دربین امروزه فرمان مسیح را از طریق ایجاد اخوت

 را بخوانید(  ۷:۹،۱۰رومیان   ۲۸:۱۹بجا می آوریم. )متی بر روی زمین 

فعاالنه در حال ایجاد  ةالگوی ذیل توسط گروهی طراهی شده است که بگون     

کلیساهای جدید در شمال هندوستان اند. این جایی از دنیاست که گروهای مردمی زیادی 

ائه شده درین درس، توسط موسسین کلیساها در هنوز به مسیحیت آشنایی ندارند. الگوی ار

است که عیسی مسیح به  استوار هندوستان که بر اساس اصول و رهنمود های کتاب مقدسی

را بخوانید(  ۱۰:۱،۹لوقا   ۱۰:۱،۱۳مریدانش پیش از رفتن به مکانهای جدید تعلیم میداد. )متی 

من کلیسای اپولو را بنا نهادم و به او رسیدگی 

 کردم، ولی این خدا بود که او را گسترش داد.

 ۳:۶قرنتیان ۱

ستایش مر او راست 

 با مسیح. در کلیسا 

  ۳:۲۱افسیان 
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بسیاری از خوب اند.  خود ةببه نومدل های دیگر تاسیس کردن کلیسا نیز وجود دارد که 

کلیساها براساس رهنمودهای کتاب مقدس شکل گرفته اند. بعضی از کلیساها بشکل هسته 

های کوچک خانگی اند. با الهام از روح مقدس میتوانید از روش های خوب متعدد ایجاد 

جاد ای هد کنید تا با کمک خدا قادر بهکلیسا استفاده کنید. چیزیکه مهم است این است که تع

 . کلیسا باشید

در ذیل به طرح های ایجاد کلیساهای اشاره میشود که توسط برادران ما در هندوستان     

 شمالی مد نظر گرفته میشود. 

 

همیشه این اولین قدم است. یقینا که شما نمی توانید دیدگاهی را از خدا بخواهید.  .１

خود را به او پیشکش کرده و او را ندای را از خدا بخواهید. این درحالی است که میتوانید 

دعوت به برآوردن هدفش از طریق خود کنید. معموال خداوند محبت شهر و یا مردمی را در 

قلب تان جای میدهد. به این موارد فوری از جانب روح مقدس گوش داده و پاسخ دهید. 

 را بخوانید(  ۲۹:۱۸)امثال 

را به وعظ می فرستاد، بشکل دو زمانیکه عیسی مریدانش روهی را تعلیم دهید. گ .２

قوت آن محسوب شود.  ةانجام رسالت تیمی از بدو تاسیس کلیسا میتواند نقطنفری بود. 

 را بخوانید(  ۲:۲تیموتاوس ۲)

یکه قرار است شما بروید، خداوند از قبل به آنجا رفته جایمکانی را تثبیت کنید.   .３

 را بخوانید(  ۱۰:۸است. )لوقا 

یا شهری، نیروهای اهریمنِی در هر قریه و ی کنید.ی را شناسایرد قوی و مقاومم .４

که باعث کار به دنبال این اند تا مردم را در تاریکی نگهدارند. تشخیص هویت نیروی تجاوز

را از سی مسیح شده است زیر چتر خدایی عی مانع شدن مردم محل تان از قرار گرفتن در

یح، با قوت روحی در مقابل این مرد ایستادگی امید پیروزی مس به. بعدا روح مقدس بخواهید
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کنید. آگاه باش ازینکه قدرتی برایت میدهم که مافوق قدرت های نیروی اهریمنی است، و 

 را بخوانید(   ۳:۲۷نمی تواند به تو زیانی برساند. )مرقس  ةهیچ چیزی با هیچ وسیل

جاهای مشخصی که قصد به  تان نظر اندازید. ةا روزه و دعا به جاهای تثبیت شدب .５

دارید کلیسای جدیدی ایجاد کنید سفر کنید. با قدم زدن در محلی که قصد دارید کلیسا ایجاد 

بتوانید  موثر ةآن بگونمبنی بربه شما ارزانی کند که کنید، از روح مقدس بخواهید تا بینشی را 

له عقیده داشته باشید ه دعا میکنید، به این مسئدر آن محل را اجرا کنید. همچنانکرسالت تان 

را  ۱:۳که کلیسای جدید پایگاهی برای گسترش پادشاهی خدا در آن محل باشد. )یوشع 

 بخوانید( 

اگر خدا شما را به جای مشخصی باشید.  ةه دنبال مردم صلح جو و پذیرندب .６

گماشته است، از قبل مردم آنجا را برای پذیرفتن شما آماده کرده است. و نیز او شخص صلح 

کلیسا . در مکان شخص صلح جویی بمانید ویی را برای کمک به شما درنظر گرفته است.ج

را  ۱۰:۵،۹لوقا   ۱۰:۱۱،۱۳آن شخص و یا مردمیکه پذیرفته اند شروع کنید. )متی  ةرا از خان

 بخوانید( 

هر  ردم را به عقیده به عیسی دعوت کرده و انجیل را با ایشان شریک سازید.م .７

-ان-یداییش باید مسیحیت را تبلیغ کند. رساندن انجیل باید بخشی از دیکلیسایی از بدو پ

ای روحیِ کلیسای جدید باشد. شوق تان به تبلغ مسیحیت، میتواند مثالی باشد برای ایمانداران 

 که آنها را تعلیم داده تا دیگران را به مسیحیت دعوت کنند.  جدید

دوستان شانرا تعلیم دهید تا خانواده و به افراد پذیرنده گروه.  ةبه عنوان هست ریدم .８

را بخوانید( یک رویداد مهم )مانند نشستی پیرامون  ۴:۱۹به مسیح دعوت کنند. )متی 

شخص مورد اعتماد( فرصتی  ةموضوعات تبلیغ مسیحیت و یا مطالعه درین مورد، در خان

میدهید کار کنید خواهد بود برای دعوت و مهمان نوازی دوستان. باالی اولین گروه که تعلیم 

 را بخوانید(   ۱:۶تیموتاوس ۲شانرا به مسیح دعوت کنند. ) ةتا دوستان و خانواد
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درین مقطع یگانه اطالع لیسا را در یک روز از پیش اعالم شده افتتاح کنید. ک .９

روح مقدس چیزی  گر اینکه هدایترسانیِ که نیاز است انجام دهید کالم شفاهی تان است، م

ی را که هسته های گروهی شانرا تعلیم داده اید، وقت آن فرا رسیده تا به نهایدیگری باشد. آ

نفوذ شان رفته و دوستان، اقارب و وابستگان شانرا به خدمت کردن به کلیسا دعوت  ةدایر

 کنید. 

از بین هسته های گروهیِ که هبران روحی را شناسائی و بگمارید. ر .１０

ی ظهور خواهند کرد. آنهارا به عنوان رهبران روحکسانی خواهند بود که  ،تعلیم داده اید

موارد رهبری روحی کلیسا را برای شان تعلیم داده و به وظایفی بگمارید. بیاد  ،ی کردهشناسای

را نه تنها برای تاسیس کلیسا گماشت بلکه تا رهبرانی  تیموتاوسنبی  پولسداشته باشید که 

 را بخوانید(  ۱:۵،۹. )تیموتاوس را در هر محلی که کلیسا ایجاد شده پرورش دهد

کسانی در بین مه چیز را با دیدگاه جدید خدا دوباره انجام ده. ه .１１

بانی جنبش تولد خوانندگان این متن خواهند بود که نه تنها کلیساها را ایجاد کرده بلکه 

کلیساها خواهند بود! اگر چیزی در جمالت قبلی باعث جنبش درونی تان شده، کار روح را 

 زندگی تان پذیرفته تا قادر به ایجاد کلیساهای بیشتری برای جالل خدا باشید. در 

 

 یاد داشته باشید:ب

مر کسی راست که قادر به بخشیدن بیشتر از چیزیست  درکلیسا با مسیح جالل و ستایش

که آنرا خواسته و یا فکرش را کرده ایم و نیز برای همه ملت ها و نسل ها، برای همیشه و 

 (  ۳:۲۰،۲۱. آمین )افسیان همیشه
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 حقایق کلیدی: 

کلیسا مرکز فعالیت خدا در روی زمین است، ایجاد کلیساهای جدید از جمله اجزای مهم 

 ماموریت خداست. ةتکمیل کنند

 

 پاسخ شما: 

از خدا بخواهید تا دیدگاه مشخصی را در مورد جای که میخواهد جاللش را با  •

 ه شما اعطا کند.پرورش کلیسای جدیدی ظاهر سازد ب

 از فرمانش برای ایجاد کلیسای جدید پیروی میکنید.  کهاز قبل به او بگید  •

 زمانیکه ندای خدارا در مورد ایجاد کلیسای جدید دریافتید، فورا شروع به برداشتن •

 کنید.  گامهای موثر درین راستا
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 کتاب حیات

 ایجاد پیروان

 

 بخوانید را ۱۵:۸  ۱۳:۳۵  ۸:۳۱یوحنا   ۲۸:۱۹متی 

 

زندگی میکند  ةعیسی را دوست دارد، کالم و روش اورا آموخته و بگون ،یک پیرو مسیح

د واهمیخاز پیروانش که او را خدمت کرده و باعث ستایش و جالل بخشیدن اش شود. عیسی 

را نیز بسوی کمال هدایت کنند. برای انجام  یبه پیروان کاملی مبدل شده و پیروان دیگر تا

رایط پیرو بودن براساس کتاب مقدس چیست، و چگونه میتوان به باید بدانیم که ش این کار،

 یکه خدمت میکنیم کمک کنیم تا به حیث پیروان راستین زندگی کنند.آنهای

نگیزه داده پیرو بودن،، پیرو بودن بر اساس کتاب مقدس به معنی ا ٬٬در منبع کتاب      

ند شده ی عقیده، رهنمون شده با کالم خدا، و توانمریشه در فرمان بردار– شده با عشق مسیح

. عیسی به وضاحت به پیروانش دستور میدهد که مانند او پیروانی را با روح مقدس دارد

را بخوانید( این درس در چگونه ایجاد کردن پیروان صادق  ۲۸:۱۸،۲۰بوجود بیاورید. )متی 

 یسی مسیح مبدل شویم.تا به پیروان کامل و موثر ع و نیز به مسیح کمک میکند

 

در زمان عیسی الزم تا از او پیروی کنند. فرا خواند  عیسی مشخصا پیروانش را .１

بود تا برای پیروی کردن از عالم روحانیِ کسب اجازه کنید. پیروی کردن، گوش دادن و مبدل 

جامعه میسر بود. ولی عیسی  ةدیدشدن مثل خود او معموال برای اشخاص رده باال و تعلم 

ر غیر معمولی را انجام داد. او نزد پیروان مستعد خویش رفت و آنها را به پیروی کردن کا

را بخوانید( او افراد معمولیِ را انتخاب کرده و آنها را به افراد  ۴:۱۸،۲۲دعوت کرد. )متی 

که میخواهد مبدل میساخت. باید از خدا بخواهیم که افرادی را به ما معرفی کند  ةالعادفوق
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هدایت شان کنیم. نباید انتظار کشید که آنها بسوی ا به افراد موثر و کامل مبدل ساخته و آنها ر

، باید نزد شان رفته و آنها را به سیر روحی پویای دگرگون کننده دعوت کنیم. با این ما بیایند

 کار، احساس ارزشمندی خواهند کرد، و با افتخار تحت رهبری ما درخواهند آمد. 

را بخوانید( عیسی  ۳:۱۴)مرقس را فراخواند تا با او باشند.  یسی پیروانشع .２

و  موثر به رسالت مندان میدانست برای اینکه آنها را تعلیم و آموزش دهد تا متحول شوند و

بجای اینکه  خدایی مبدل شوند، باید وقت زیادی را صرف بودن با آنها کند. شخصیت های

د، از آنها خواست تا زندگی خدایی را با او هر آنها را به صنفی یک روز در هفته دعوت کن

 روز سپری کنند. 

 

  

 

 

 

در زندگی  د. با خوشامد گویی به پیروان مانمردم را به رابطه پیروی همزیستی دعوت کنی

 زنگی مثل مسیح را بیاموزند.  ةفرصتی برای شان فراهم میکنیم تا نحو ،ةروزان

مریدی مسیح پا  ةاز شروع رابطریدانش تعلیم داد. مسیح کالم خدارا کامال به م .３

عیسی کالمی بود که به جسم تبدیل شده پیروانش، حقیقت کالم خدارا برای شان آموخت. 

زمانیکه عیسی به ایشان و دیگران به وعظ میپراداخت، به او را بخوانید(  ۱:۱بود. )یوحنا 

ه آنها کالم را خیلی خوب فهمیدند. را بخوانید( که در نتیج ۵:۱،۲گوش فرا میدادند. )متی 

ایجاد پیروان، تعلیم دادن متون مقدس است.  ةرا بخوانید( یک بخش عمد ۲۴:۴۴،۴۵)لوقا 

و عملی کردن کالم خدا در پیروان تان، میتوانید از  فهم را بخوانید( برای رشد، ۸:۳۱وحنا )ی

 کنید. بهترین مواد درسی کتاب مقدسی که به آن دسترسی دارید استفاده 

بنابراین برو و از هر 

ملتی پیروانی را ایجاد 

 کن.

 ۲۸:۱۹متی 

با دوست داشتن یک دیگرتان، 

همه خواهند دانست که شما 

 پیروان من استید. 

 ۱۳:۳۵یوحنا 
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روح مقدس به پیروانش قرار گرفت.  ةعیسی الگوی رسالتمندی توانمند شد .４

به آنها نشان داد که رسالت   عیسی نه تنها به پیروانش درس داد، بلکه آنهارا آموزش داد.

را بخوانید( تعالیم ما نباید  ۹:۱،۳۸زندگی و قدرت پادشاهی خدارا چگونه اجرا کنند. )متی 

در کنار آن به پیروان خود یاد دهیم که چگونه با رهنمود قایقی باشد، صرف گذاره های از ح

خش زندگی روح مقدس زندگی کرده و رسالت خویش را اجرا کنند، این باید شامل هر ب

دعا و موعظه ببینند، نیز برای  مهم است تا ما را در حال برای پیروان مان کهباشد. همچنان

را ببینند. ما مردم را اری ماثارگرایانه، بخشش و خدمتگزرفتار فروتنانه، ای تا ان مهم استش

 (۲:۲،۵قرنتیان ۱پیرو خود نه بلکه پیرو مسیح میگردانیم. )

زمانیکه عیسی  پرور قرار میداد.-رسالت روح مسیر یسی عمدا مریدانش را درع .５

ی م، آنهارا مطمئن شددر بین مریدانش  محورش-از الگو قرار گرفتن رسالتمندیِ  پادشاهی

را  ۹:۱،۶)لوقا  ، در عمل پیاده کنند.فرستاد تا شگوفا شده و الگویی را که فرا گرفته اند

یکه انجام میدهیم، نیز آنها چیستی و چرایی کار بخوانید( بعد از واقف کردن مریدان مان به

برای شان الگو قرار گرفته است،  غیر از چیزیکهرا در مسیر رسالتمند شدن شگوفا میسازیم. 

لی وجود ندارد تا اختیار کنند. رسالت جدید شان سوالهای را بوجود خواهد آورد که بدی

نیازمند دریافت پاسخ خواهد بود. بعدا برای رشد فراتر ودریافت پاسخ های شان، سراغ مارا 

 خواهند گرفت.

یسی میدانست که عمثبت تصدیق و تشویق میکرد.  ةیسی مریدانش را بگونع .６

اعتماد بنفس شان در رسالتی که مسیح آنها را فراخوانده بود، نیازمند مریدانش برای تقویت 

عیسی را منحیث مسیح شناخت، خدا به او گفت که او وحیی را  پطرستشویق اند. زمانیکه 

استفاده  از آسمان دریافته است. و نیز به او گفته شد که در راستای اعمار کلیسای مسیح مورد

کلید های پادشاهی بهشتی که توسط عیسی مسیح به او داده ه از قرار خواهد گرفت، چنانک

تم رسالت زمینی اش، به را بخوانید( عیسی در خ ۱۶:۱۶،۱۹شده، استفاده کرده است. )متی 
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رفتن او و آمدن روح مقدس، کارهای بزرگتری خواهند از  بعدیحت کرد که مریدانش نص

د و پیشرفت د مدل مسیح باشد. باید رش( مدلی که ما پیروی میکنیم بای۱۴:۱۲،۱۴کرد. )یوحنا 

را تشخیص داده و این موضوع  میکنیم یکه روی شان سرمایه گذاریمثبت را در وجود آنهای

 را تشویق گونه برای شان یادآوری کنیم. 

به همان یسی بطور مستقیم با مریدانش مواجه شده و آنهارا اصالح میکرد. ع .７

آمد که نیاز به داشت که تشویق کند، اوقاتی نیز پیش میکه عیسی پیروانش را دوست  ةپیمان

اصالح شان داشت. این کار را بخاطری انجام میداد که آنها را دوست داشت و میخواست تا 

را بخوانید( در کنار اینکه  ۱۰:۳۵،۴۵آنها حقیقت را فهمیده و به بلوغ فکری برسند. )مرقس 

در مطابقت با که  ها و نگرش های زندگی شاناریم، باید آن رفتاردمیپیروان مانرا دوست 

 بطور رُک اصالح کنیم.ارزش های پادشاهی نیست را 

یسی مشتاقانه پیروانش را دوست داشته و خدمت میکرد. عیسی در قبال ع .８

او زندگی اش را در راستای را بخوانید(  ۱۳:۱،۳۴)یوحنا مریدانش جانفاشانی عمیقی داشت. 

د. این مسئله بیشتر از هر چیز دیگری، دلیلی بود که مریدانش اری به آنان وقف کرخدمتگز

نظیر این مسئله میتواند در مورد ما نیز صدق کند. اگر پیروان مانرا از او پیروی میکردند. 

دوست داشته و فداکارانه برای شان خدمت کنیم، آنها قلباً مارا دوست خواهند داشت. بیاد 

یزی بر محور روابط محبت آمیز و تعهد استوار است. داشته باشید، در پادشاهی خدا هر چ

 را بخوانید(  ۲۲:۳۶،۴۰)متی 

عیسی همینکه مریدانش را تعلیم  یسی مریدانش را با اطمینان ماموریت میداد.ع .９

آرام و با اطمینان در قلوب مردم را کامل میداد، بعدا آنها را میگماشت تا پادشاهی اش را 

بخوانید( عیسی آنها را به درستی تعلیم میداد. هر آنچیزیکه نیاز را  ۱:۸گسترش دهند. )اعمال 

بود گفته شود را میگفت. همه چیزی نیاز بود انجام شود را انجام میداد. آنها آماده بودند. البته 
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رسالتمندی بودند  ةروح مقدس نیازمند بودند، ولی آنها آماد ةلحظ-به-که آنها به الهام لحظه

 را بخوانید( ۱۴:۱۸یسی آنهارا تعلیم داده بود. )یوحنا ای که عبه همان شیو

ی مینان را داشته باشیم. آنهایاگر کار مانرا به خوبی انجام داده باشیم، ما نیز باید همین اط

باید که مریدیِ مارا داشته اند، باید ایشان را بگماریم تا بروند و مریدانی داشته باشند. و نیز 

را  ۱۴:۲۱،۲۳را تبلغ کنند. )اعمال یکه میروند، انجیل پادشاهی اریم تا به هرجایآنها را بگم

 بخوانید( 

زمانیکه عیسی به  یسی بطور مداوم مریدانش را توانمند میساخت.ع .１０

یار کرد، روح مقدس را برای گاه اش را در سمت راست پدر اختایآسمان صعود کرد و جی

را بخوانید( عیسی همواره به  ۱۵:۲۶،۲۷تاد. )یوحنا ی و توانمند ساختن پیروانش فرسرهنمای

را بخوانید( ما نیز باید در  ۱۶:۱۹،۲۰کار با ایشان ادامه داد و ایشان را ترک نکرد. )مرقس 

دسترس مریدان مان باشیم. آنها از دعا و تشویق مداوم مان بهره مند خواهند شد. باوجودیکه 

اتی پیش می آید که به مشوره و مربی گری نیاز شاید آنها به کمال رسیده باشند، ولی اوق

 خواهند داشت. 

یکی از خوشی های بزرگ مرید داشتن، افتخار معلومات دادن به دختران و پسران      

موثمریت برای مسیح و بوجود آوردن مریدانی از نسل جدید، جوان خدای مان است. با 

 را بخوانید(  ۲:۲یموتاوس ت  ۱۵:۸،۲پادشاهی اش به سرعت گسترش میابد. )یوحنا 

 

 یاد داشته باشید: پ

 ( ۱۳:۳۵مریدان من خواهید بود. )یوحنا  ةاگر یک دیگر تانرا دوست داشته باشید، از جمل

 

 حقایق گلیدی: 

 عیسی به پیروانش دستور داد تا دیگران را پیرو خود سازند. 
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 اسخ شما: پ

 مریدی با شما داشته باشند.  ةرابط آنها را فراخوانده تاخدا ید که افرادی را بجوی •

پیشوایان تانرا به چالش بگیرید تا عین کار را انجام دهند، به دنبال شناخت کسانی  •

 باشند که در آوردن کمال در مسیح ممد واقع میشوند. 

ی که میروید، مریدی را نیز با رسالت دینی تان به دیگران، هر جایدر حین اجرای  •

 ةک فرصتی خوبی است که هم الگوی رسالتمندی باشید و هم رابطخود داشته باشید. این ی

 مریدی را تجربه کنید. 

  



 کتاب حیات                                                                                                              191

 کتاب حیات

 رسالت تمیی

 

 را بخوانید ۴:۱۱،۱۳افسیان    ۱۲:۳،۶رومیان 

 

با استفاده از آن به افراد داد، بعدا  را عیسی به آسمان عروج کرد، استعداهای زمانیکه

استفاده کرد. بعدا این  رسالتی مسیح در راستای امور به تجهیز ایمانداران عدادها بخاطراست

افراد را مستعد ساخته و فراخواند تا باهم خدمت کرده و تا افراد را برحسب استعدادهای 

را  ۴:۷،۱۶افسیان   ۶:۷شان سازماندهی و بسیج ساخته و در بدن مسیح عمل کنند. )مرقس 

 بخوانید( 

تشریک مساعی دارند که به شکل گروهی کار کرده و  ةتیم به تعدادی از افراد سازمان یافت

پیشبرد امور کلیسا به عنوان یک کتله،، ٬٬در کتابش بنام وینی کوردیرو کشیش  اطالق میشود.

میگوید که ساختن تیم با تکنیک مشخصی شروع نمیشود. بلکه با قلب خاصی آغاز میابد. و 

ی های قلبی شامل عدم خودخواهی، خوش قلبی و در پی رضایت خدا بودن است. این ویژگ

را با خود داشت؟ و و بطور مداوم سوالی را به همراه دارد، اینکه چگونه میتوان دیگران 

بین خوشیِ شریک ساختن تجارب، کوشش ها و پیروزی هاست. عبارت از درکی است پیش

. و این راهی است که خدا مارا ملکرد تیمی را داردنوع ع بهترینکه که مانند سیستم بدن، 

ن درس، خواهیم دانست که چگونه در برای بهترین نوع عملکرد  طراحی کرده است. دری

کلیسا که عیسی مقرر کرده است  همانندی هایامر رسالت دینی بطور تیمی در تمام سِمت

رسالت،، نیز یاد  بخش همانند جپن٬٬بنام  هااین استعداد های بخشبعضی اوقات از کار کنیم. 

 ( ۴:۱۱میشود. )افسیان 
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 ةاز اطالق کلم ایدرحالیکه عدهامروزه  کار کنید. تیمی از رسوالن به حیثباهم  .１

ما توافق نظر داریم که امروز هم مسیح به مستعد ساختن رهبران ردد اند، رسول بر کسی م

جدیدی راه اندازی کنند. امروزه مشخصی ادامه میدهد تا انجیل را اعالم کنند و کارهای 

ایجاد اجتماعات توبه و رستگاری، و  همانا اظهار کالم خدا،شخص رسالتمند عملکرد 

باشد. عیسی رسوالنش را گماشت که عین کار را انجام دهند. میپرستشی دربین پیروان مسیح 

شده  ندهفراخوا توسط عیسی رسول پولسرا بخوانید(  ۱۶:۱۵،۲۰مرقس   ۲۸:۱۸،۲۰)متی 

 ۱۱:۱۳ها ایفای رسالت کند. )رومیان و ایجاد کلیسا در بین غیر مسیحی بود تا با انتشار انجیل

رهبر روحانی است تا تیم را با تفکر  ةتی، این وظیفتیمی رسال ةرا بخوانید( در یک ضمین

ک پایداریست برای چند برابر ساختن رسالتمندان و کار رسالتی. ی وادارد. این روش روحانی

این راه کرده و گسترش دهند. اگر در تیم  ةدیگران را آمادتیم رسالتمند باهم کار کرده تا 

ای وجود ندارد، با کسی که از این استعداد برخوردار بوده ایجاد رسالتندی شما رهبر روحانی

، سوق دهد. به این نکته سالمرا بسوی فکر کردن و رشد مداوم تیم بطورکسیکه –رابطه کنید 

تیم تانرا انگیزه داده تا فکر کنند، دعا کنند و  ،خواهید برد که رسالت چنین رهبر روحانیِپی 

 در سطح محلی و جهانی خدمت کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

بیایید از استعداد های 

متنوعی که از فضل او به 

ما داده شده است استفاده 

 کنیم. 

 ۱۲:۶رومیان 

مه چیز تامل کن، رنج در ه

هارا تحمل کن، امر تبلیغ 

مسیحیت را انجام ده و 

 رسالتت را به انجام برسان.

 ۴:۵تیموتاوس ۲
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روحی  ةپیامبر عبارت از یک شخص کمال یافت باهم به حیث تیم نبوتی کار کنید. .２

خدا به  ةانو سخنگوی خداست. این کسی است که مستعد بازگو کردن قلب پیشگوی

د، نصیحت میکردند، تهذیب میکردند و تشویق میکرند. و نیز کلیساست. پیامبران عهد جدی

خدا برای کلیسا  ةآنها در پی شگوفا شدن فضلی در سراسر کلیسا بودند. با انجام این کار، اراد

 را بخوانید(  ۱۲:۶و کالم او واضح میشود. )رومیان 

را بخوانید(  ۱۴:۱،۳قرنتیان ۱شده اند تا مردمان نبوتی باشند. )پیروان مسیح فراخوانده  ةهم

را بخوانید( عیسی  ۱:۹هر ایمانداری باید شنیدن کالم خدا و پاسخ به آن را بیاموزد. )کلوسیان 

ظاهر شدن و هدایتش در تیم های رسالتمند کلیسا استفاده از یک فرد مستعد نبوتی در راستای 

 ید که استعداد نبوتی دارد، از فیض شان استفاده کنید. میکند. اگر کسی را میشناس

یک مبلغ مسیحیت کسی است که های مبلغ مسیحیت کار کنید. باهم به حیث تیم .３

توسط مسیح مستعد و فراخوانده شده است تا در راستای تبلیغ مسیحیت الگو قرار گرفته، 

یک سازد. اگر قرار کالم خوش رستگاریِ خدا ازطریق مسیح را شر–تشویق و بسیج کند 

افراد گمراه را بسوی مسیح بکشانند، پس به رسالت باشد تیم های رسالتمندی داشته باشیم که 

را بخوانید( متاسفانه اغلبا  ۴:۵تیموتاوس ۲  ۸:۴،۱۳مبلغین خوب مسیحی نیازمند ایم. )اعمال 

حرارت -و-قاین استعداد در کلیسا در نظر گرفته نمی شود. این امر سبب فروکش کردن شو

تبلیغ مسیحیت شده و در نتیجه مانع کشانده شدن افراد بسوی مسیح میشود. هر اینماندار به 

مسیح، فراخوانده شده است تا عین انجیلی که باعث رستگاری او شده است را با دیگران نیز 

ر ما افتخار اظها ةشریک سازد. افراد کمی اند که استعداد تبلیغ مسیحیت را دارند، ولی هم

با انجیل را داریم. مسیح ما را فراخوانده است تا بخشی از تیم مبلغین مسیحیتی باشیم که 

 قدرت متحول گرش، بر ملت ها و جوامع ما تاثیر گذاراند. 

و ناظری است که  یک کشیش یک چوپانهای چوپانی کارکنید. اهم به حیث تیمب .４

ی کند. در بین کسانیکه این استعداد را فراخوانده شده است تا به گله خدا مواظبت و رسیدگ
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پطرس ۱خدا وجود دارد. ) ةهبری و مواظبت گلر ةتجرب مختلفی از درک، دارند، درجات

را بخوانید( با خدمت کردن یکدیگر مان با فروتنی و افتخار، در امر خدمت رسانی به  ۵:۱،۴

، عیسی مارا یعنی چه خدا نیز قوی تر و موثرتر میشویم. در مورد اینکه چوپانی خوب ةگل

 ۱۰:۱،۱۶تا بیشتروبیشتر بیاموزیم، درست مانند خودش. او الگوی ماست. )یوحنا  هفرامیخواند

با گسترش یافتن دل های چوپانان به حیث رهبران گروهی، هرکسی سود خواهد را بخوانید( 

د مواظبت برد و برکت خواهد یافت. تبسم عیسی مسیح بر تیم چوپانانی خواهد بود که در مور

 خدا بطور مداوم دعا و مشورت میکنند.  ةشان از گل

معلم کسی است که توسط خدا فراخوانده  باهم به حیث تیم آموزگاران کار کنید. .５

شده تا معانی و مصداق های آیا را واضح سازد. این نیز درست است که کشیشان نیز فراخوانده 

لیم دادن کالم خدا اند. عاد خاصی مستعد تشده اند تا تعلیم دهند. باید تصدیق کرد که افر

را ایجاد کنند.  با ثباتی ةروش های تعلیم و موعظ بایدآموزگاران  را بخوانید( ۱۸:۲۴اعمال )

حقیقت کالم خدا اند. این  ةباید تیم های تعلیمیِ را رهبری کنند که درحال رشد و مطالع

ها گردهم جمع شده، مطالعه میکردند د. آنکاری است که رسوالن در آغاز کلیسا انجام میدادن

تعلیم دادن میشدند. بعدا آنها کسانی دیگری را مقرر میکردند تا خانه به خانه رفته و  ةو آماد

 ۲:۲تیموتاوس ۲  ۲:۴۲شان تعلیم دهند. )اعمال  ةمردم را برای فهمیدن و زندگی کردن عقید

عمل کنند، در حقیقت در راستای را بخوانید( زمانیکه رهبران کلیسا به حیث تیم آموزگارا 

 نهادینه سازی حقیقت در دل های مردم کار کرده اند. 

که عیسی همانندی  پنج سمت ةبرعالوباهم به حیث افراد مستعد روحی کار کنید.  .６

دارای استعداد روحیِ  روح مقدس داده است، هر ایماندار و استعداهای کهدر کلیسا بنا نهاد، 

را  ۴:۱۵،۱۶افسیان   ۱۲:۳،۶سانی موثر توانمند میسازد. )رومیان است که او را در خدمت ر

اری اند کمک است تا به افرادیکه در حال خدمتگزهمه رهبران مسیحی  ةوظیفبخوانید( این 

در راستای جالل بخشیدن خدا و خیر انسانیت کار گیرند.  نرا شناسایی وکنند استعداد های شا
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در سراسر –مان استعداد نداریم. بیائید همه  ةهم ةه اندازبیاد داشته باشید که هیچ یک مان ب

 کلیسا از استعداهای مان در جالل بخشیدن مسیح استفاده به عمل آوریم!

７.  

 یاد داشته باشید: ب

 .،،میکه از فضل او به ما داده شده است استفاده کن یمتنوع یاز استعداد ها دییایب ٬٬  

 (۱۲:۶ انیروم)

 

 حقایق کلیدی: 

نیکه عیسی به آسمان عروج کرد، استعداهای را به افراد داد، بعدا با استفاده از آن زما

 . استعدادها بخاطر تجهیز ایمانداران به مسیح در راستای امور رسالتی استفاده کرد

 

 پاسخ شما: 

تیم رهبری تانرا باهم جمع کنید. از ایفا کردن نقش حیاتی هریک از اعضا در تیم  •

اندازی ای را راهبرای عملکرد بهتری به عنوان یک تیم باهم دعا کنید. برنامهقدر دانی کنید. 

کنید که براساس آن، به هریک از اعضای کلیسا کمک کرده تا جایگاه اش را در رسالت تیمی 

 تان دریابد. 

نظارت کنید. اگر دریافتید  یهمانند رسالت بخشری تیم تان از پنج یاز روند تاثیرپذ •

شی دارد، به برطرف کردن آن با اشخاص مستعد دیگری که به مثمریت تان که جایی لغز

 کمک میکنند مشورت کنید.  

هید هر روز به تیم تان دعا کنید. هریک را به پیشگاه مسیح یادآوری کرده از او بخوا •

جابجا سازی  ةار باشید. از روح مقدس بخواهید تا نحوتا برای نقش یکدیگر تان شکرگز

 اس موثریت آن در راستای گسترش پادشاهی را به شما بنمایاند. براسهریک را 
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 تاب حیاتک

 وارثین باهم

 

 را بخوانید ۳:۷پطرس ۱  ۵:۲۲،۲۹افسیان 

 

خداوند تو و همسرت را به حیث کسانیکه عیسی مسیح را باهم خدمت میکنید، شرکای 

وارثین –ت باشد ربرکواهد تا زندگیِ هردوی تان پُمیخ زندگیِ پویایی خلق کرده است. او

چیزهای خوبی  ةهم به عنوان وارثین باهم،را بخوانید(   ۳:۷،۹پطرس ۱فیض زندگی باشید. )

مساویانه دریافت خواهید کرد. میراث گرانبهای رستگاری  شود رامیخدا سرازیرکه از لطف 

باز  در مسیح، دروازه را بسوی زندگانی جاودانه و با لذتی که خدا برای تان تدارک دیده

عظیمی که خدا  ةاین درس یادآوری تحف را بخوانید( هدف ۵:۱۸امثال   ۱۰:۱۰میکند. )یوحنا

خدایی مسیح  ةوج های مسیحی داده است و نیز افتخار اجرای رسالت باهمی در زیر سایزبه 

 است. 

 

به هر شوهر مسیحی هدایت داده شده است تا خانمش را عمیقا،  وارثین یکجا در عشق.

را بخوانید( به هر خانم مسیحی هدایت  ۵:۲۵،۲۹با ایثار دوست داشته باشد. )افسیان تماما و 

داده شده است تا شوهرش را همیشه، با احترام و از صمیم قلب دوست داشته باشد. 

را بخوانید( به عنوان گیرندگان مساوی عشق خدا در عیسی مسیح، برماست  ۲:۴،۵)تیموتاوس 

عشق ی مان تقسیم کنیم. چه یک افتخار بزرگی نصیب ماست که تا آن عشق را با همسر زندگ

زندگی بخش را میگیریم و میدهیم. موارد دلسرد کننده تری نسبت به ازدواج بدون مهر وجود 

دارد. برعکس، موارد رضایت بخش تری نسبت به زندگی بامهری نیز وجود دارد. عیسی به 

. ه استست داشته باشند که او دوست داشتچنان دو را پیروانش دستور داده است که یکدیگر
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ل ایم نیز صدق میکند. أهمایانیکه مت ةرا بخوانید( آن دستور در مورد هم ۱۳:۳۴،۳۵)یوحنا 

 بالیممیاد میکنیم که درآن به بهترین وجه زمانیکه از دستورش اطاعت میکنیم، فضایی را ایج

 و گرامی داشته میشویم. 

به ما میگویند که زن و شوهر باید یکدیگر را  پاولو  پطرسوارثین یکجا در احترام. 

حترام کردن کسی به معنی نسبت را بخوانید( ا ۳:۱،۷پطرس ۱  ۵:۲۲،۲۹احترام کنند. )افسیان 

 دادن ارزش و ارج به اوست. شما او را گرامی داشته و نشانش میدهید که به عنوان هدیه خدا

الی دارند تا مثالهای از احترام به یکدیگر لی فرصت عچقدر قدرش را میکنید. هر زوج متأه

شان باشند. زوج ها فرصت کمک کردن و توانمند ساختن یکدیگر، و ایجاد حس اعتماد به 

 شان را دارند. رسالتنفس در 

 

باعث رشد طرف شده و –بسیار مهم است تا الفاظ صحبت مان با احترام و قدر باشد 

. با ادی اش را به همراه داشته باشدالل بخشیدن خدا با استعداد های خدادتعهد شان را به ج

یکه مارا به عنوان رگهای احترام در ن به یکدیگرمان، در حقیقت به خدایاحترام و ارج گذاشت

 را بخوانید(  ۴:۴تستالونیان ۱  ۴:۲۹بدن مسیح خلق کرد احترام میگذاریم. )افسیان 

به ما میگوید که زن و شوهر گیرندگان مساوِی  پطرسی. زندگ وارثین باهم در فیوضات

( ازدواج ما باید  ۳:۱،۷پطرس ۱لطف، خوشی و پُریِ زندگی خدا در عیسی مسیح اند. )

انسان اجازٔه فصل 

چیزی را ندارد که 

خدا آنرا وصل کرده 

 است. 

 ۱۹:۶متی 

به عنوان وارثین فیض خدا، برشوهران 

است تا با همسران خویش با تفاهم و 

نند تاباشد که دعاهای احترام معاشرت ک

 تان قبول شود.

  ۳:۷پطرس ۱
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گویای این حقیقت باشد. ازدواج ما زیر حاکمیت مسیح میتواند پر از خوشی، لطف پری روح 

به فراوانی  ادیِ باشد که زندگی مسیح راعبتاثیرگزارمقدس باشد. خانه های ما میتواند مکانهای 

ه یک مشاهده کرد. فیض زندگی خدارا هر روز میتوانیم همراه مان داشته باشیم. هر روز همرا

همسر  ی. به روح مقدس اجازه دهیم تا به آواز نبوتی او برادیگر و برای یکدیگر دعا کنیم

ی و آرامبخش به همسر مان، مان تبدیل شویم. با صحبت کردن از سخن های نصیحتی، تهذیب

را بخوانید( ما هنجره  ۱۴،۳قرنتیان ۱به آواز تصدیقی و تشویقی به همسرمان تبدیل میشویم. )

بگذارید تا آن جریان زندگی با گرانبها های از کالم خدا ایم برای کسانیکه مارا میشنوند. 

 ترین شخصی که ازدواج کرده ایم آغاز شود. 

بشمول –ایمانداران است  ةنیز میگوید که این افتخار هم طرسپوارثین باهم در برکات. 

بخوانید( برکت دادن به معنی  را ۳:۸،۹پطرس ۱ل که برکتی را به ارث میبرند. )زوج های متأه

این شیوه ایست که خدا مارا برکت  است. دیگران و خوشنود ساختن ابراز لطف، سخاوتمندی

به عنوان زن و شوهر، باید تمرکز رمانرا برکت دهیم. یکدیگبه این شیوه میدهد و ما نیز باید 

مانرا به برکت دادن یکدیگرمان معطوف بداریم؛ این امر از طریق کالم و رفتار میسر است. 

گرم نیکی تانرا با سخاوتمندی و خوش ساختن همسرتان اظهار بدارید. به یکدیگرتان خون

قیمتی باشد؛ عمل زومی ندارد که چیز گرانباشید. بطور مداوم به یکدیگرتان تحایفی بدهید. ل

 ةنگاه میدارد. به خودمان اجاز تحرکمنظم برکت خدا را در  ةدادن و گرفتن، چرخ ةساد

سخن گفتن با برکت در نام مسیح بدهیم. این باعث افتخارش شده و ازدواج مارا برکت 

 خواهد داد، چون ما در پی برکت دادن همسفرمان در عشق و زندگی ایم. 

 

خدا در ازدواج برای یک مرد و زن این بود تا  ةاز ابتدا، برناموارثین باهم در صمیمیت. 

رسول، عشق  پولس ةرا بخوانید( بنابه گفت ۲:۲۳،۲۵در صمیمیت کامل زندگی کنند. )پیدایش 

مسیح و کلیساست. )افسیان ل، تصویری از عشق و صمیمیت واقعی و صمیمیت یک زوج متأه
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نید( صیمیت با همسرتان باید در تمام سطوح: فزیکی، احساسی و روحی را بخوا ۵:۳۰،۳۲

ای باشد که با دعا در آن، مشترکا در پی رضای خدا باشیم، باشد. صمیمیت روحی باید بگونه

شریک سازیم. باید صمیمیت احساسی در آن باشد،  ،باز ةو تا کالم خدا را در بین مان بگون

و با محبت باشد. باید در آن صمیمیت فزیکی باشد، تا هدف تا ارتباط مان صمیمی، صادقانه 

چارچوب امن و مقدس ازدواج مسیحی  در جنسیِ ةرابط زوجین از برآورده شده، و خدا

لذت ببرند. اگر ازدواج مان بخاطر انعکاس محبت مسیح و کلیسا )عروس او( به جهانیان 

ما، امنیت  این باعث خوشیی زندگی کنیم. و پایدار واقعیاست، پس باید در صمیمیت 

 اطفال مان و برکت دیگران خواهد شد. 

 

حکم خلقتی که خدا به آدم و هوا داد این بود که سودمند وارثین باهم در برومندی. 

را بخوانید( خدا میخواهد تا زوجین یک زندگی مفید  ۱:۲۶،۲۸و تکثر کنید. )پیدایش  باشید

به باخود این اتحاد است را  ةکه نتیجاطفال را  ت یافتنمری را تجربه کنند. این امر برکو مث

اتحاد روحی را نیز به همراه دارد. ما  ةرا بخوانید( این امر میو ۱۲۷:۳،۵همراه دارد. )مزمور 

عملکرد موثر  ةاری زندگی متقابل را به حیث وسیلحیث تیمی از رسالتمندان، تاثیرگز باید به

در عشق و اتحاد، به عنوان الگو و بینان گذار عشق و اتحاد تیم استفاده کنیم. با زندگی کردن 

در زندگی دیگر افراد توسط خدا مورد استفاده قرار خواهیم گرفت. مسیح مارا بطور انفرادی 

او به ما  ةو مثمر شویم. وعددر جاهای مختلف قرار گرفته دعوت کرده است تا و گروهی 

 ۱۵:۱۶،۱۷م، برای ابدیت باقی خواهد ماند. )یوحنا آوریکه ما باهم ببار می ةمیو ،این است که

 را بخوانید( 

 

خدا میخواهد تا ازدواج های مان از لحاظ فزیکی، احساسی . وارثین باهم در انجام امری

فیض اش درین  ةو روحی لذت بخش و مکمل باشد. خداوند ازدواج را من حیث یک تحف



 کتاب حیات                                                                                                              200

ا به خوبی مواظبت کنیم، تا اینکه بتوانیم از مزایای بهگران ةدنیا به ما داده است. باید ازین رابط

مقابل همسری که خدا  کنید تا در دوستی و همکاریِ که خدا میخواهد بهره مند شویم. تعهد

. بعدا به ایجاد یک رسالت پویای همکارانه با به شما داده است هر روز شکر گذاری کنید

عشق و قدرتش استفاده کند.  ةحیث روزنهمسر تان تعهد کنید. بگذارید تا خدا از شما به 

را بخوانید( بسیاری از زوجین رسالمتند از برکات خدا در ازدواج شان محروم  ۴:۹)جامعه 

  مانده اند. باشد تا در مورد شما صدق نکند. 

 

 بیاد داشته باشید:

احترام  و به عنوان وارثین فیض خدا، برشوهران است تا با همسران خویش با تفاهم

 اشرت کنند تاباشد که دعاهای تان قبول شود.مع

 ( ۳:۷پطرس ۱)

 

 حقایق کلیدی: 

بهره  که در حین باشید خدا شما و همسر تانرا فراخوانده است تا شرکای زندگی پویایی

مشترک  ةعیسی مسیح را بگون وارث بودن باهم،، ٬٬و  زندگی مشترک مند شدن از فیض

 خدمت کنید. 

 پاسخ شما: 

ل تانرا با کنید. مساینقاط ضعف و قوت زندگی مشترک تانرا ارزیابی با همسرتان  •

 یک زوج قوی تر از خود شریک ساخته، خواستار مشوره و دعای شان شوید. 

ی با همسرتان اختصاص دهید تا مجددا اظهار تعهد کنید که یکدیگر تانرا یوقت تنها •

 عمیقا دوست داشته و خدا را صادقانه باهم خدمت میکنید. 

 گر قبال چنین نکرده اید، به عنوان زوجین، این دروس را باهم مطالعه کنید. ا •
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 تاب حیاتک

 کالم خدا ةمطالعه و موعظ

 

  ۳:۱۶تیموتاوس ۲  ۲۳:۲۹ارمیا   ۴۰:۸اشعیا   ۱:۸یوشع  

 

کتابیکه در طی چند سال فروش خوبی داشته است کدام است؟ چه کتابی به زبانهای 

زندگی را دارا میباشد؟ البته که  ةه است؟ چه کتابی قدرت متحول کنندبیشتری ترجمه شد

 ۴۰کتاب است و توسط بیشتر از  ۶۶پاسخ، کتاب مقدس است. کتاب مقدس که مشتمل بر 

 سال نوشته شده است. ۱۵۰۰شخص در دارازای 

توسط او الهام شده و در آن روح بخشیده شده کتاب مقدس کالم واقعی خداست.       

–عشق بیکران است خدایِ آکنده از ةرا بخوانید( متون بیان کنند ۳:۱۶تاوس تیمو۲) است.

 درازکسی که دستان پُر مهرش را بسوی مخلوق طغیان گری که میل به ویران کاری دارد 

کرده است. خداوند با پیشکش کردن پسرش، پادرمیانی کرده و بدین وسیله راه برگشت و 

رستگاری با کتاب  ةباز کذاشته است. مخمل بافته شد قبول شدن بشریت را بسوی خویش

 یست. فته شده است. کتاب مقدس شامل بزرگترین داستان های عشقیمقدس با

عیسی مسیح معرفت –خدا  ةخداست که به کالم زند ةاز طریق کالم نوشته شد     

دا ای طراحی شده است که مارا بسوی خ. کتاب مقدس توسط خدا بگونهحاصل کرده ایم

از تیموتاوس  پولسکالم و تعلیم نجات دهنده است.  ةهدایت میکند. کتاب مقدس نیز جانمای

کتابیکه قادر است تو را از –برای دانستن متون مقدس از آوان طفولیت ستایش به عمل آورد 

 (۳:۱۵تیموتاوس ۲عیسی مسیح، در راستای رستگاری هوشیارتر سازد. ) بهطریق عقیده 

اساس اخالقی و معنویِ که برای کامیابی و صلح آمیز بودن مردم و  کتاب مقدس      

جوانانی با ٬٬ ةدر بنیان گذار موسسهام لورین کوننگملت ها نیاز است را بنا گذاشته است. 
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کتاب عظیمی از مردم  ةماموریتی،، توضیح میدهد: تاریخ شواهد زیادی را دارد که: زمانیکه کتل

این جاست –ی را که گفته است را در زندگی شان اعمال میکنند مقدس را باخود داشته و چیز

. هیچ چیزی موثر تر از تصدیق خدا و کالم او برای زندگی مان که ملتی متحول خواهد شد

 نیست. 

 

کتاب مقدس باید یکی از ویژگی های  ةمل روزانخواندن، مطالعه و تأخدا.  کالم ةعمطال

طریق کالمش با شما صحبت کند. بعدا زمانیکه هر رهبر مسیحی باشد. بگذارید خدا از 

را بخوانید( برای  ۲:۱۵تیموتاوس ۲موعظه میکنید، به مردم بگوئید که خدا چه گفته است. )

 ، پیشنهاداتی در ذیل ارائه میشود. فهم بیشتر بزرگترین کتاب نوشته شده

 

 

 

فصل  ۳. شما میتوانید با خواندن یدروش شخصی مطالعه کتاب مقدس تانرا دریاب .１

فصل در روزهای یکشنبه، تمام کتاب مقدس را در یک سال مطالعه کنید. روش  ۵در روز و 

کنید.  تانرا معطوف دیگر مطالعه کتاب مقدس این است تا هر هفته به یک کتاب آن توجه

و پیدایش درحالیکه روش دیگر کتاب مقدس، مطالعه یک بخش آن در یک دفعه است. از بد

کتاب مقدس را توصیه  ة، متولیان امور، مطالعه پیوست۱۹۴۰ای درین راستا در رسالتی ةشعب

خدا میگوید: آیا کالم من 

مانند آتش و چکشی 

را خرد  نیست که سنگ

 میکند؟ 

 ۲۳:۲۹ارمیا 

کالم خدا را موعظه کرده و در هر 

شرایطی، آمادٔه آن باش. در کنار تعلیم 

دادن و صبر کردن، از روش های 

 ه کنید. اقناع، نصیحت و توبیخ نیز استفاد

  ۴:۲تیموتاوس ۲
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هر بخش پیشنهاد میکنند، که این روش در هر  ةرا برای مطالع SPECKمیکنند. آنها روش 

 بخش، به دنبال مسایل ذیل است. 

 

 از آن اجتناب شود گناهانیکه             

 ه هایکه مطالبه شودوعد             

 پیروی کنیم آنکه ازیروش های             

 که از آن اطاعت شودیدستورهای            

 دانش خدا            

 

کالم عیسی را فرق نمی کند از چه روشی استفاده میکنید، راه عاقالنه این است که     

معنی و زندگی اند. )یوحنا  همانطوریکه در چهار انجیل آمده است، همیشه مطالعه کنید. آن

 را بخوانید(  ۳:۱۶را بخوانید( کالم گرانبهایش باید در ما ساکن شود. )کلوسیان  ۶:۳۳

برای بعضی ها خواندن آن در حالت دعا به روی الم خدا را مودبانه بخوانید. ک .２

د کالم را بخوانید( بای ۱۱۹:۱۸خدا باشید. )مزمور  الهامزانو گوارا تر است. طالب هدایت و 

 بلیس پاسکالخدا را دوست بداریم، چون جزئی از قلب و طبیعت اوست. فیلوسوفی بنام 

مشاهده کرد که: دانش بشری باید دانسته شود تا دوست داشته شود، ولی دانش خدایی باید 

 دوست داشته شود تا فهمیده شود. 

است یونانی  ةریما یک واژ به دستوارت خدا از طریق روح مقدس گوش کنید. .３

که به معنی سخن است. زمانیکه روح مقدس آیه و ستری در رابطه وضعیت کنونی ویا برای 

آورد، در حقیقت این یک سخنی از جانب خداست. این همان اوقات رهنمایی ما می

نوشتاری کالم را برداشته و آنرا در مورد امر خاصی شخصی  ةست که روح خدا جنبزیبایی

رمز هدایت،، نوشته است، کالم  ٬٬، در کتابش بنام اف. بی. میر سازی کرده و بیان میکند.
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در صورتیکه قلب  آنهم–به شما خواهد رسید  خدا از طریق آن پیامعبارت از سیمی است که 

 خاطر تان جمع باشد. و آرام بوده 

بعضی از دانشمندان کتاب مقدس قادر اند تا ممکنی استفاده کنید.  ةاز هر ترجم .４

ه زبان عبری و عهد جدید را به زبان یونانی که زبانهای اصلی شان است عهد عتیق را ب

بخوانند. خواندن کتاب مقدس به بیشتر از یک زبان، به اکثریت مان کمک میکند تا مفهوم 

 اصلی را بفهمیم. 

نقل قول کردن از متون مقدس در جریان موعظه بر اهمیت تون را بخاطر بسپارید: م .５

کالم خدارا  آیاتخود بلکه  نظریاتعنوان رسالتمندان عهد جدید، نباید  آن می افزاید. به

 را بخوانید(  ۱۱۹:۱۱اعالم کنیم. )مزمور 

ی از کالم خدا، برکت و موفقیت را در زندگی تان به ارمغان می آورد. یروپ .６

 اوست ةمل کرده و بعدا از آن پیروی کنیم، وعدکالم خدا را صحبت کرده، روی آن تأزمانیکه 

 را بخوانید(  ۱:۸که مارا کامگار ساخته و موفقیت را نصیب مان میکند. )یوشع 

 

 کالم خدا ةموعظ

، موعظه گر معروف قرن نوزدهم سوال شد که آیا از کتاب چارلس سپورگوناز      

مقدس دفاع میکند؟ او خندید و گفت: این بدین معناست که از شیری دفاع کنید. من فقط 

. این کار ما نیست که فقط با دالیل بشری و او از خودش دفاع میکند کمی آنرا رها کرده

حقانیت کتاب مقدس را ثابت سازیم. بلکه بجای آن اگر تعهد کنیم که از مسیح اطاعت کنیم، 

 را بخوانید(  ۷:۱۷او اعتبار کالمش را به ما ظاهر خواهد ساخت. )یوحنا 

عظه است. زمانیکه حقیقت را اعالم رسالت شان مو ةبرای اکثر واعظان، بخش عمد     

کالم قدرتمند خدا بود تا کارش را انجام دهد. اوال، خدا باشما از طریق انتظار در میکنید، باید 
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بگذارید عمیق کالمش صحبت میکند. بعدا خدا از طریق شما با دیگران صحبت میکند.  ةمطالع

 وعظ کنید. ریز آنرا در طول هفته ذهن و قلب تانرا کالم خدا پُرسازد. بعدا سر

 ةکشیشان نیازمند نهادینه ساختن داستانهای پندآموز عهد قدیم، رهنمودهای ساد     

ولیت انتقال مسؤ. به عنوان کشیش اند در اجتماعات شان انجیل و استاندردهای محلیِ افسوس

 را بخوانید(  ۲۰:۲۷کامل پیام خدارا به مردم تان دارید. )اعمال 

 تان موثرتر باشد.  ةز پیشنهاداتی اشاره میشود که کمک میکند موعظدر ذیل به بعضی ا

 

نگی ی در زمطمئن شوید از اینکه هیچ گناهقبل از اینکه موعظه کنید، دعا کنید.  .１

را بخوانید( از روح مقدس  ۱:۹یوحنا ۱راف نکرده باشید. )تتان وجود ندارد که به آن اع

را بخوانید(  ۵:۱۸تانرا تدهین کند. )افسیان  خدایکالم  ةبخواهید تا شمارا پُر ساخته و موعظ

مهمش، وقتی را برای دعا کردن اختصاص میداد. باید از مثال صاحب  ةعیسی قبل از هر موعظ

 را بخوانید(  ۱:۳۵،۳۸مان پیروی کنیم. )مرقس 

کتاب  ةاوال به خدا اجازه دهید تا از طریق مطالع الم خدارا به مردم موعظه کنید.ک .２

طریق شما صحبت کند. به مردم  جریان هفته با شما صحبت کند، بعدا بگذارید خدا ازاو در 

 ید که خدا به شما چی گفته است. بگوی

خدا مارا در راستای متحول ساختن کالم خدا باور داشته باشید.  ةه قدرت موعظب .３

قرنتیان ۱( )به نظر خداناباوران احمقانه بنظر میرسدفاده میکند )چیزی که تزندگی دیگران اس

   ۵۵:۱۱( روح مقدس از کالم وعظ شده برای درمان و راحتی استفاده میکند. )اشعیا ۱:۲۱

نوشته ما،،  ةعیسی موسس عقید ٬٬ای دبلیو توزیر در کتابش بنام را بخوانید(  ۴:۱۲عبرانیان 

است که کالم خدا مانند انتی بیوتیک است که به دنبال ویروس گشته تا ویروسی که باعث 

 ضرر رساندن حیات کلیسا میشود را نابود کند. 
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خداوند اجازه نداده است تا با کالمش با فریب تعامل ر مقابل آیات صادق باشید. د .４

تانرا تبلیغ کرده و آیتی از کتاب مقدس را بر آن  ةرا بخوانید( نباید اید ۴:۲قرنتیان ۲شود. )

هدایت کرده  ه روح مقدس آنراک ةیومتنی را از کتاب مقدس با ش ،بچسپانیم. بلکه بجای آن

  ر ابخوانید(    ۴:۱،۲تیموتاوس ۲با دیگران شریک سازید. ) را است

حقیقت اولیه یک متن را طمئن باشید که پیام تان روی موضوع خاصی باشد. م .５

عظه را بخوانید( یک کسی پیشنهاد کرده است که راه درست مو ۱۴:۸قرنتیان ۱واضح سازید. )

و تطبیق دادن است. استفاده از سایر داستانهای  دادن، تصویر سازیاز توضیح  کردن عبارت

کتاب مقدس برای توضیح بهتر حقیقت، یکی از بهترین شیوه هاست. دانستن این داستان ها 

ه هم و در هر فرهنگی باعث بلند رفتن سطح دانش مان از کتاب مقدس شده و آنها مرتبط ب

 . قابل فهم اند

همیشه ای که از متن قابل اجراست را برجسته سازید. عملی کاربرد های  .６

واعظ کرای سوستوم، ای را ایراد کنید که باعث متحول شدن ذهن، قلب و رفتار شود. موعظه

یک واعظ خوب این نیست که مردم بگویند چه  ةبزرگ قرن هفتم گفته است که، مشخص

 انجام خواهم داد.یک واعظ خوبی است. بلکه بجای آن بگویند که من کاری 

تان در مورد رسالت تان نسبت به کالم خدا تعهد کرده و دعا  ةعد از موعظب .７

لوقا   ۵۵:۱۱زیادی خواهد داد. )اشعیا  ةایمان داشته باشید که تخم خوب کالم خدا میوکنید. 

 را بخوانید(  ۱:۲۳پطرس ۱  ۸:۱۱،۱۵

کالم خدا ادامه  ةقدر سخت باشد، به موعظفرقی نمیکند که حاالت رسالتمندی تان چ

را بخوانید( یکی دیگر  ۲۳:۲۹کالم خدا سخت ترین سنگ را خواهد شکست. )ارمیا دهید. 

از جدل های دینی این است که برای فهم درست یک کتاب مقدس، باید به زبانیکه نوشته 

دن کتاب مقدس به با ترجمه کرشده است خوانده شود. ولی ما به عنوان مسیحیان میگوییم، 

 هر زبان روی زمین چیزی را از دست نمی دهیم! این قدرت واقعی کالم خداست. 
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 بیاد داشته باشید. 

 (۴۰:۸خدا تا ابد باقیست. )اشعیا  زه ها ضعیف شده و گل ها پژمرده میشوند ولی کالمبس

 

 حقایق کلیدی: 

تانرا  تان حکمرانی کند و پای لبتانرا پُرکند، بر ق ةبه کتاب مقدس اجازه دهید تا حافظ

 به راه راست هدایت کند. )هنریتا میرس( 

 

 پاسخ شما: 

 به مطالعه سیستماتیک کتاب مقدس از امروز متعهد شوید.  •

مخاطبین تان را در تعهد کنید که کالم خدا را صادقانه و با این دید اعالم میکنید که  •

 بخوانید(  را ۱:۲۷،۲۸میسیح به کمال میرسانید. )کلوسیان 
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 کتاب حیات

 کالم خدا ةمطالعه و موعظ

 

 را بخوانید ۲۲:۱۷اظهارات   ۲:۱،۴تیموتاوس ۱  ۱:۱۶رومیان   ۴:۳۵یوحنا   ۴:۱۹متی 

 

قبل از اینکه عیسی به آسمان صعود کند، به پیروانش دستور داد تا خبر خوش را مورد 

بخوانید( این برکت عظیم و  را ۱۶:۱۵او به هر شخص روی زمین اعالم کنند. )مرقس 

دادن مسیح است تا خبر خوش قدرت نجات  ةلیت خطیر هر ایماندار دوباره تولد یافتمسؤو

. عیسی گفته است کسانیکه از او پیروی میکنند، مثل این مسیح را با دیگران شریک سازد

 را بخوانید( ۴:۱۹است که برای مردم ماهیگیری کنند. )متی 

فرق بین این که ماهی را میگیرید موزگار کتاب مقدس گفته است، آداوسن تروتمن      

ویا آدم ها را میگیرید درین است که وقتی ماهی را میگیرید زنده است که بعدا می میرد، ولی 

را بخوانید(  ۲:۱وقتی انسانی را میگیرید که از لحاظ روحی مرده است را زنده میکنید. )افسیان 

ویلیام فی و لیندا عیسی بدون ترس صحبت کن،، اثری توسط  از ٬٬در منابع درسیِ بنام 
آیا میخواهی از عیسی بدون ترس  ٬٬، این گفته های انگیزشی را میتوان دید: شیفیرد ایوان

گناه در قلب مسیح، شاید احساس ترس و  عیسی صحبت کنی؟ صحبت کردن از ایمان تان به

ل عهد جدید معطوف بداریم که خداوند تان رخ دهد. نیاز است تا توجه مانرا به کتاب او

را بخوانید(  ۲۸،۱۹،۲۰دستور داده است تا خبر خوش اورا با دیگران شریک سازیم. )متی 

این در حالی است که نیت خدا از دادن این دستور این نارسایی نبوده است. بلکه این دستور 

رستگاری در  ةبرنام خدا را برای رستگاری نوع بشر به نمایش میگذارد. ةخواست و برنام

به همه قابل فهم است،  عین حالیکه ساده است، پیام قوی آزادی و عشق نیز است. به آسانی و

ه شود. این درس در مورد چگونگی شریک وضاحت با دیگران شریک ساخت و میشود به
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 شان ةن مبنی بر شریک ساختن عقیدساختن انجیل با دیگران و آموزش دادن زیر دستان ما

 رافیان شان است. به اط

 

بیاد داشته باشید که محصول روحی مردان و زنانی به دنبال خدای محصول باشید.  .１

را بخوانید( از خدا بخواهید  ۹:۳۷،۳۸که به مسیح ایمان می آورند مربوط به خدا میشود. )متی 

صت . به دنبال فرانجیل را با دیگران شریک سازید بتوانید تا فراهم سازدتا فرصتی به شما 

ضرورت یِ باشید که از جانب خدا برای تان تنظیم شده تا با اشخاصیکه به مسیح های خدای

بط تان است دعا کنید. خدا میخواهد تا نزد آن ارو ةیکه در ساحدارند وصل شوید. برای آنهای

عده از دوستان و اقاربی بروید که هنوز عیسی مسیح را نشناخته اند. دعا کنید تا چشم های 

را بخوانید( از روح مقدس  ۴:۳،۴قرنتیان ۲مسیح ادعا میکرد باز شود. )ه حقیقتی که شان ب

بخواهید تا افرادیکه شما با آنها از عیسی مسیح صحبت میکنید را به ضرورت شان به مسیح 

را بخوانید( از روح مقدس بخواهید تا مردم را توسط عشق و  ۱۶:۷،۱۱واقف سازد. )یوحنا 

را بخوانید( خدا به دعای شما پاسخ خواهد  ۶:۴۴،۴۵خواند. )یوحنا  حقیقت بسوی خدا فرا

اوست که محبت و بخشش را از طریق عقیده به مسیح، همه دریابند.  ةداد چون این خواست

   را بخوانید(  ۲:۴تیموتاوس ۱)

 

صحبت را آغاز کنید: به داستان او گوش  .２

داستان  بعدا داده، داستان خدارا شریک سازید و

ریس ای بنام مبلغ مسیحیخود را شریک سازید. 

آزمون  ٬٬بنام  تبلیغ مسیحیتدر یکی از منابع بروکس 

خدا،، در مورد اهمیت راه انداختن گفتگوی معنادار 

راجع به ایمان به مسیح صحبت کرده است. مردم دوست دارند در مورد خود و چیزی که به 

بعدا به آنان گفت که از 

من پیروی کنید و من 

شمارا گیرندگان مردم 

 خواهم ساخت. 

 ۴:۱۹متی 
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این مهم است تا با ایشان تعامل داشته، ایشانرا بشناسیم و او باور دارند صحبت کنند. پس 

بدانیم که به چه چیزی باور دارند. از شخص بخواهید که در مورد خودش، سابقه اش، 

فامیلش و تجاربش بگوید. در مورد باورش به خدا بهشت و مسیح بپرسید. اگر او به بهشت 

دارد؟ بعدا از او  بپرسید که چرا این باور رااز او باور دارد و باور دارد که آنجا خواهد رفت، 

. اگر جوابش قدس درین راستا چه گفته استکتاب مبپرسید که آیا عالقه مند است بداند که 

 مثبت بود، داستان خدا را با او شریک سازید. 

نباتات، حیوانات و نهایتا انسان را. )پیدایش –خدا جهان و همه چیز را در او آفرید      

را بخوانید( زمانیکه خدا آدم و هوا را آفرید، در جهان گناهی نبود. آدم و  ۲:۷  ۱:۱،۲۶،۲۸

صمیمی  ةهوا از صمیت بین شان و بین خدا لذت میبردند. خداوند انسان را آفرید تا از را بط

برود و  موجودات لذت ببرد. ولی آدم تصمیم گرفت که راه خودش را ةو هم بین هم،با او، 

را بخوانید( با طغیان آدم و هوا، گناه وارد  ۳:۶،۷  ۲:۱۶،۱۷غیان کند. )پیدایش رمقابل خدا طد

را بخوانید( ولی  ۵:۱۲جهان شد. حاال بنی آدم از لحاظ روحی از خدا جدا شده بود. )رومیان 

به خودش داشت. )لوقا  را برگرداندن انسانعجیبی برای  ةاین پایان داستان نبود، چون برنام

 را بخوانید(  ۳:۱۶ا یوحن  ۱:۷۷،۷۹

سه رویداد مهم در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است. خلقت، خطا و رستگاری.      

بشریت به  ةرستگاری از طریق قربانی شدن مسیح بر صلیب چیزیست که امید را برای هم

را بخوانید( چیزیکه توسط آدم اولیه از دست رفته بود، توسط  ۱:۱۳،۱۴همراه دارد. )کلوسیان 

 ۱۵:۴۵،۴۹قرنتیان ۱)و قیامش.  آنهم توسط مرگ، دفن–م آخری، عیسی مسیح بدست آمده آد

ای برای را بخوانید( چون خدا جهان را دوست داشت، پسرش، عیسی را فرستاد تا قربانی

 ۳:۱۳،۱۸. )یوحنا مال پرداختمارا کا ةگناهان مان باشد. زمانیکه عیسی بر صلیب مرد، جریم

یتوانیم با توبه کردن از گناهان و سرکشی مان در مقابل خدا، باور داشتن رابخوانید( ما نیز م
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را  ۱۰:۹رومیان   ۱:۱۲به قربانی مسیح، و اعتراف کردن او به حیث خدا نجات یابیم. )یوحنا 

 بخوانید( این داستان خداست! 

در دار، گواهی لطف بخشش خدا نرا بگوئید! به عنوان یک ایمانحاال داستان خودتا     

حقیقت عشق و قدرتش را به اثبات ید، ید. وقتی شما این داستان را میگویزندگی تانرا دار

اینکه  یادرحال انجام آن است و بی که خدا به شما انجام داده است یامیرساند. از کارهای خو

را بخوانید( زمانیکه داستان  ۱۲۶:۳صحبت کنید. )مزمور  میدهدباور دارید در آینده انجام 

و خود را شریک میسازید، میتوانید به روح مقدس باور داشته باشید که مردم را بسوی خدا 

رابخوانید( رستگاری کار خداست. کار شما این است که انجیل  ۱۶:۸خدا میکشاند. )یوحنا 

را با دیگران شریک سازید. در حقیقت رساندن انجیل به دیگران باید همیشه از اولویت های 

 را بخوانید(  ۱۵:۱،۴ان قرنتی۱مان باشد. )

اگر شما بگذارید، کالم خدا، از خودش صحبت متون را بادیگران شریک سازید.  .３

متون را به آواز  کنید و با کسی که شریک میسازیدخواهد کرد. چرا کتاب مقدس را باز نمی 

د بلند نمی خوانید؟ اگر بنابه هر دلیلی دیدید که خوانش آنان مفید نیست، خود تان میتوانی

 ی در موردنیازمند یک کتاب مقدس و چند سطری از آیاتاین کار را کنید. برای این کار، 

 اید.  یرستگار

بسیاری از گواهان مسیح )راه رومیان ( را برای آیات رستگار استفاده میکنند. )رومیان      

افت رستگاری درآیات ذیل ی آیاترا بخوانید( بعضی دیگر  ۱۰:۹،۱۰،۱۳  ۶:۲۳  ۵:۸  ۳:۲۳

ید( در حالیکه را بخوان ۳:۲۰اظهارات   ۵:۱۵قرنتیان ۲  ۱۴:۶  ۳:۳،۱۶  ۱:۱۲)یوحنا  :میشوند

 میتوانند مفید باشند. متون دیگری هم است که 

تانرا با او شریک  ةاگر کسی که شما عقیدا قاطعیت به این پروسه ادامه دهید. ب .４

خدا از شما خواسته است را انجام داده اید.  میسازید آماده نیست، نا امید نباشید. کاری را که

 ةاستاد تبلیغ مسیحیت در مدرسروی فیش، یکی از بهترین تعریف های تبلیغ مسیحیت توسط 
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خبر  ةارائه شده است. تبلیغ مسیحیت عبارت از شریک ساختن مهربانانویسترن  سوتتهمید 

ن به ایمان آوردن به مردم به منظور هدایت شا ةبا هم مسیح با قدرت روح مقدسخوش 

خود این پیام را با دیگران شریک  ةتا آنها نیز به نوب ،ستا مسیح به عنوان نجات دهنده و خدا

 سازند. 

اورا به دعای قلبیِ هدایت کنید که از گناه پذیرفتن مسیح باشد،  ةاگر شخص آماد     

اول  ةانجیل، در هفت ةادکند. بیان س اش برگشته و عیسی مسیح را به عنوان خدا و ناجی قبول

 کتاب حیات آمده است. 

را  زماینکه کسی را بسوی مسیح هدایت میکنید، به او کمک کنید تا زندگیِ نیایشی     

 ةبا مردمان خدا معاشرت کنند. )هفت ،کتاب مقدس را مطالعه کرده و در مطابقت با کلیسا آغاز،

 سوم، مراحل اولیه را ببینید( 

شیش، این مهم است برای تان تا در موعظه های تان تبلیغ گونه به عنوان یک ک     

صحبت کنید. در دعوت کردن مردم بسوی مسیح و ارائه انجیل صراحت داشته باشید. هیچ 

خوشی برتری وجود ندارد نسبت به اینکه کسی را بسوی مسیح هدایت کنید. زمانیکه کسی 

ید تعهد را بخوانید( بیای ۱۵:۷شود. )لوقا به مسیح ایمان می آورد، بهشت در آن شادی سهیم می

کنیم که بسیاری را بسوی نجات دهنده هدایت کنیم و به ایشان کمک کنیم تا در مسیح به 

 کمال برسند. 
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 بیاد داشته باشید: 

یافت، و تو مرا در بیت المقدس،  خواهیقرار گیرد، قدرت  زمانیکه روح مقدس برسرت

 ( ۱:۸ی زمین شاهد خواهی بود. )اعمال نواحی از فلسطین و در انتها

 

ولیت هر ایماندار مسیح است تا خبر خوش این افتخار، برکت و مسؤحقایق کلیدی: 

 قدرت نجات دادن عیسی را با دیگران شریک سازید. 

 

 پاسخ شما:

در مورد چیز های از دست رفته وقت بگذارید که دعا کنید. از هر روز  •

ک شری تانرا با آنانیکه هنوز مسیح را نشناخته اند ةتا عقیدخدا بخواهید به شما کمک کند 

 ساخته و هدایت شان کنید. 

را نوشته و حفظ کنید تا به سادگی و اطمینان بتوانید شریک  داستان تان •

 سازید. 

سایر ایمانداران را بطور منظم آموزش داده تا عقیده شان به مسیح را  •

 کنید(  نیرومند ارائه کنند. )هفته اول را مرور
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 کتاب حیات

 در اوضاع دشوار ،حمایت مالیِ دیدگاه

 

 را بخوانید ۴:۱۹فلیپیان   ۹:۶،۱۱قرنتیان ۲  ۶:۳۸لوقا 

 

بنابراین بسیاری از کلیساها در پرتگاه اقتصادی اند.  ةامروزه بسیاری از ملت ها در لب

است که خدا  خدادادی شان اند. این درحالی داشتن پول کافی برای تحقق دیدگاهتقالی 

دیدگاهی را که خدا داده است را  ،همچنان به ارائه دیدگاه ادامه میدهد. چگونه درین اوقات

 پشتیبانی مالی کنیم؟ 

یک داستانی در عهد عتیق، اصلی را برای کمک مالی دیدگاه ارائه میکند، حتی در      

ود دارد که بینش مارا در آن اصولی وجرا بخوانید(  ۴:۱،۷شاهان ۲شرایط بحران اقتصادی. )

حتی در –باز میکند  ،خدا ةمعجزه گون ةنسبت به کمک مالی دیدگاه مان توسط توش

 دشوارترین شرایط اقتصادی. 

 

در  چه چیزی ٬٬از زن پرسید  الیشای های تانرا تهیه کنید. یک فهرستی از دارای .１

چه چیزی در خانه ، ( به همین صورت باید از خود تان بپرسید۴:۲شاهان ۲داری؟،، ) خانه

ی ها، روابط، صحت، فعال دارم؟ دارایی های شما میتواند دوستان، توانای ی هایدارم؟ چه دارای

 افکار و تحایف روحی و نیز پول باشد. 

پیامبر به خانم گفت، ظروفی را از هر جا به قرض سالت تانرا وسعت بشخید. ر .２

مان شیدن رسالتی که خدا در اختیاردنبال راه های وسعت بخ( باید به ۴:۳شاهان ۲بگیر. )

 ةدخیل کردن مردمان دیگر، از آن جهت به آن خانم مهم بود تا معجزباشیم. گذاشته است 

 نی هایشادر دیدگاه سهیم ساخته و از دارای توشه را دریافت کند. ما نیز باید دیگران را
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استفاده شود روف شان دهند تا از ظمیبرداشت کنیم. مردمان زیادی را خواهید دید که اجازه 

 تا دیدگاه تانرا تکمیل شده ببینند. 

( ۴:۴شاهان ۲تو و فرزندانت )رزندان تان را در امر رسالت نام نویسی کنید. ف .３

این مهم است تا  وجود دارد که خدا میخواهد به شما اعطا کند.  پسران و دختران روحیِ

 ( ۶۰:۴ا انجام دهند. )اشعیا ایشانرا دعوت کنید در کنار تان کار کمک رسانی خدا ر

به او هدایت داد تا در ظروف  الیشا ز چیزی که دارید در ظرف دیگران بریزید.ا .４

( زن فکر نمی کرد که چیزی زیادی داشته باشد، ولی وقتی شروع کرد ۴:۴شاهان ۲بریزد. )

یکه زمان به همین صورت، را تجربه کرد. ایز چیزی کمی که داشت، او یک معجزهبه دادن ا

 تان شروع به استفاده کردن کنید، خدا آنرا چند برابر خواهد ساخت.  ةاز منابع دست داشت

 

 

 

 

او به پسرش گفت. ظرف دیگری برایم آوردن ظرف های جدید را ادامه دهید.  .５

خدا را  ة( با تاسف، پسر گفت که ظرف دیگری وجود ندارد تا آنها معجز۴:۶شاهان ۲بیار.)

ای وجود دارد،، مردم خالی ظروف٬٬ریزند. نتیجه گیری واضح است. مادامیکه در آن ب

ضه کنید، درین عرضه کردن برکت خواهد معجزه خدا دارند، این معجزه را عرضرورت به 

فعلی خود  ةآمد. این در حالی است که اگر فکر کنیم که به اندازه کافی داریم، و از داشت

وقف خواهد شد. مهم است تا بیاد داشته باشید که این خدا مت ةراضی باشیم، جریان عرض

که  ةهردو؛ هم خانم و هم خدا بودند که اندازه و مدت معجزه را تعیین کردند. تا هر انداز

ظروف خالی ادامه –ظرف میبود، به همان اندازه معجزه هم میبود! به آوردن مردمان جدید 

 دهید. 

حساب معاشرت تانرا 

 . بدهید

 ۱۶:۲لوقا 
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ولی ارید؟ فرقی نمی کند که چقدر نیازمند اید، تان چه چیزی د ةهمین اکنون در خان    

همین اکنون منابعی در دسترس دارید که میشود از آن در رسالت استفاده کرد. زمانیکه این 

کار را بکنید، معجزه شروع میشود. بنابراین هرروز به دنبال راه های جدیدی باشید که چیزی 

 را به خدا و چیزی را به مردم دهید. 

را بخوانید(  ۶:۱۰تیموتاوس ۱ان رسالتمندان، نباید در دام عشق پول گیر مانیم. )به عنو     

 آن ةدرحالیکه به عنوان مباشرانی میخواهیم خدا را افتخار بخشیم، باید به پول و ظرفیت نهفت

ای میتوانید اتخاذ کنید توجه کنیم. از امروز به بعد چه اقدامات عملی درجهت مثبت و منفی

لی مورد ضرورت را دریافت کنید تا دیدگاهی که خدا برای تان داده است را تقویت ما ةتا اعان

 بخشید؟

 

پول را درک کنید. یک روزی در مقابل خدا قرار خواهیم گرفت و حساب اهمیت  •

و هارولد میرا را بخوانید(  ۵:۱۰قرنتیان ۲  ۱۶:۲مدیریت مالی مانرا خواهیم داد. )لوقا 

نوشته اند. بسیاری از رسالتمندا، موسیقی دانان، بیلی گراهام  ةدوستان دیرینمارشال شیلی 

کاری و ماموریت شان جذب میشوند و در مورد  ةنوییسندگان و دانشمندان در حرف

یی میکنند، کمی که کارهای هندسه ةاهمیت ساختار مالی آن چنان فکر نمی کنند. آن عد

 نفوذ شانرا وسعت میبخشند. 

الگو قرار گیرید. کلیسای تان شمارا می بیند. و اغلبا از شما رای رهبری کردن، خود ب •

اگر در جایی نیاز به کمکی باشد که شما آنرا را بخوانید(  ۵:۲۷۳پطرس ۱تقلید میکند. )

ای که مورد توجه و ستایش هدیهدریغ کنید، مردم شمارا می بینند. کتاب مقدس در مورد 

بخوانید( هرچند که قلب سخاوتمند پنهان  را ۶:۳،۴قرار گیرد هشدار داده است. )متی 

 را بخوانید(  ۵:۱۴،۱۶شدنی نیست. )متی 
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در مورد بخششی که کتاب مقدس از آن صحبت میکند، دیگران را تعلیم دهید. عیسی  •

در مورد تعامل و چگونگی استفاده از پول تعلیم داده است. اگر عیسی فکر کرد که این 

ما نیز باید چنین فکر کنیم. به عنوان کشیشان، موضوع برای مریدانش مهم بود، پس 

 را بخوانید(  ۲۰:۲۷برماست تا تمام اندرز خدارا به مردم برسانیم. )اعمال 

را بخوانید( خدا به کسی  ۶:۳۸یکه هدیه میکنند اطمینان دهید. )لوقا خدا به آنهای ةاز وعد •

به زارعین  فقط دانه ها را نمی دهد؛ او را دادن دانه ةوبی است وعددارای نیت خ تنها که

، خدا نیازهای مارا اساس آن را بخوانید( بهترین وعده ایکه بر ۹:۱۰ان قرنتی۲میدهد. )

برای گسترش رسالتش داده شده  پولسبه کلیسای نوشته شده بود و به   برآورده سازد،

 را بخوانید(  ۴:۱۹بود. )فلیپیان 

 

ی خوابیده وجود دارد! همین حاال شما داراین تا ةمعجزه از قبل در خانظرفیت تحقق      

 ةنید آنرا بیدار کنید. زمانیکه شروع کنید به ریختن چیزیکه از قبل در خانای دارید که میتوا

 معجزه اش را نمایان میسازد.  ةتان بود، خداوند توش

 

 بیاد داشته باشید: 

اندازه گرفتی، با همان  که تو ةبده و پس به تو داده خواهد شد؛ چراکه به همان پیمان

 ( ۶:۳۸پیمانه پس برای تو اندازه گرفته میشود. )لوقا 

 

 حقایق کلیدی:

 ةای در خاناز داشته های که قبال خدا به شما داده است لستی بگیرید، شما از قبل معجزه

 تان دارید!
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 پاسخ شما: 

دمت در مسیر خمشخص کنید که چه چیزی به عنوا دارایی جاری دارید و آنرا  •

 مسیح قرار دهید. 

 هدیه دادن را سرمشق زندگی تان قرار دهید.  •

اینکه کتاب مقدس در مورد مسیح چه میگوید، برنامه ریزی کنید تا فامیل  •

 نیز در مورد افتخار شمردن مباشرت و فواید آن.  –کلیسای تانرا تعلیم دهید 
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 کتاب حیات

 زیاد ةبارآوردن میو

 

 درا بخوانی ۱۵:۴،۵،۸یوحنا 

 

آن موقعیت خاصی است که نیروی شما با شکل خاص دنده باهم  ةتینس دارند ةدند     

شکل با  دارا میباشد که زاویه بدن، کرکیت نیز آن موقعیت خاصی را ةگره خورده است. دند

 ة. ورزشکاران از آن بنام نقطنده در یک شوت خوب باهم نقش ایفا میکنندخاص خود د

ورزشکاران می آموزند که یست با بیشترین موثریتش. همان موقعیتشیرین یاد میکنند. این 

 چگونه از نیروی شان و مکان مناسب دنده برای بهترین ضربه استفاده کنند. 

به همین صورت شما هم میتوانید با نقاط قوت تان بازی کنید. زمانیکه اجزای پنجگانه      

ی را در امر رسالت بوجود می آورد. باهم یکجا شود، یک موقعیت شیرین و منحصر به فرد

شیرین رسالت وصل شدید، هیچ چیزی بیشتر از آن لذت بخش نیست.  ةزمانیکه به آن نقط

 نیز میدانند.  پیروان تانخواهید دانست، و  شما آنرا

شیرین رسالت تان جایی خواهد بود که بیشترین مثمریت و خوشنودی تانرا  ةنقط     

 پادشاهی خدا تعجب آورد خواهد بود. در ج آن تجربه خواهید کرد. نتای

شیرین تان در رسالت وصل میشوید؟ اوال نیازمند شناختن  ةولی چگونه به آن نقط     

 قرارشیرین رسالت تانرا شکل میدهد. آن اجزا به  ةهستید که آن نقط ةپنج جزء به هم بافت

 ذیل اند:

 

ضیح داده میشود. درواقع تدهین تدهین بیشتر از اینکه تعریف شود بهتر توتدهین.  .1

عبارت از فعال شدن روح مقدس در وجود شما و در یک بخش خاصی از رسالت 
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 ،تان است. تدهین بخش خارق العاده بودن را فعال میکند. زمانیکه در مسیر تدهین

 رسالت تانرا اجرا میکنید، همه چیز ممکن میشود. 

افراد استفاده میشود،  ةای انتقال دهنددر بعضی از میدان های هوایی از وسیله ه     

فاده نمی وجودیکه از انرژی فزیکی زیادی هم است زمانیکه از این ماشین استفاده میکنید، با

کنید، ولی سریعتر و دورتر میتوانید بروید. احساسی به شما دست میدهد که توسط نیروی 

است. یک مومنتوم مقدسی در فراتر از خود حمل میشوید. تدهین روح بیشتر شبیه آن وسیله 

هر کاری که شما انجام میدهید وجود دارد. زمانیکه در قلمرو تدهین تان رسالت تانرا انجام 

میدهید، یک راحتی خاصی در کاری که انجام میدهید وجود دارد. هرچند از لحاظ فزیکی 

 جود خواهدودر حین اجرای رسالت تان خسته شوید، یک نیروی درونی انرژی بخشی 

 م با تدهین، رضایت بخش و اصالح کننده است.داشت. رسالت توأ

 

 

 

 

 

 

    

خاصی سر شانرا با روغن تدهین  ، مردم را بخاطر امردر کتاب مقدس، پیامبران و کشیشان

را بخوانید( زمانیکه تدهین  ۸۹:۲۰امر مقدسی شمرده میشود. )مزمور میکنند، که یک نوع 

قادر  شمارا ،جود تان فعال میشود. تدهین روح مقدسشدید، فیض نیرو بخش خدا در و

تدهینش  ةولیت زندگی تانرا تکمیل کنید. برای هر ایمانداری نحومیسازد تا فراخوان و مسؤ

بار تدهین میشوند. بعضی ها در تبلیغ مسیحیت، -و-کار ةمتفاوت است. بعضی ها در عرص

اینکه شما به عنوان 

مریدان من میوه های زیاد 

را حمل کنید، باعث 

 افتخار پدرم خواهید شد. 

 ۱۵:۸یوحنا 

میوه  یک درخت خوب

های بدی نمی دهد، و نه 

هم یک درخت بد میوه 

 های خوبی میدهد. 

 ۶:۴۳لوقا 
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ندکی وجود دارند که در همه عرصه تدهین میشوند. ایمانداران ا ،امور اداری و یا تدریس

های فوق و یا بیشتر از آن تدهین شده باشند. با تدهین روح مقدس، استعداد های روحی در 

  ی میکند. شیرین رهنمای ةوی بخش دوم آن نقطمارا بس آن می یابند. ووجود ما عملکرد بهتری 

، استعدادهای را در آنها زمانیکه روح مقدس بر ایمانداران در مسیح نزول کرداستعدادها:  .2

( استعداد های خاصی ۴:۱۱افسیان   ۱۲:۷،۱۰قرنتیان ۱  ۱۲:۶،۸به ودیعه گذاشت. )رومیان 

در زندگی تان وجود دارد که زندگی تان را تحت شعاع قرار میدهد. این استعداد بخاطر 

ند. ی و نیز برای رسالت مثمر تان به شما داده شده ادایتجهیز شما در امر فراخوان خ

لی امکان دارد که استعداد های روحی با استفاده نکردن و را بخوانید( و ۱۲،۱۱قرنتیان ۱)

اصرا کرد  تیموتاوسبه  پولساتکا به قالب های قبلی منجمد شوند. برای همین است که 

( ۱:۶تیموتاوس ۲ی که درتو وجود دارد را به حرکت درآور. )که: استعدادهای خدای

روحی فعال شوند وبا تدهین روح مقدس آراسته شوند، شما به آن زمانیکه استعداد های 

 شیرین دست خواهید یافت.  ةنقط

ی حتی آنهاییکه مسیح را نمی شناسند از توانایی های طبیعیِ برخوردارند. توانایوانائی ها. ت .3

ی با همیشه ممد واقع میشوند. توانایهای طبیعی استعداد های روحی نیستند، ولی تقری

مطالعه و  ةبا استعداد روحی نصیحبت کردن آمیخته است. عالق ،دن درستصحبت کر

تدریس به همراه است. یک حس شدید عدالت شاید با تحقیق اغلبا با استعداد روحیِ 

یک استعدا پیامبرگونه وصل باشد. حساسیت در مقابل رنج احتماال با استعداد روحِی 

با استعدادهای روحی رهبری  ی میشودبخشش گره خورده باشد. استعدادهای طبیعی رهبر

 . یکجا شود

را به شما داده است. ولی در ی های طبیعی خداوند از روی رحمتش بعضی از توانای     

یکه قوی نیستیم به کمک دیگران نیاز داریم. بعضی از کشیشان در ایجاد و حفظ وبسایت جاهای

ی نیاز داریم. بعضی از کشیشان از خوب اند. متباقی مایان به کمک بیرون بسیارکلیسای شان 
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خسته کن است. به همین خاطر است که  ایعدهبه مشورت دادن انرژی میگیرند؛ در حالیکه 

ایریک آتش،، داستان تحمیلی  ةاراب ٬٬مهم است. فلمی بنام  بسیارایجاد یک تیم رسالتمند 

 د را به نمایش میگذارد.آور طالی مسابقات المپیا که بعدا در چین رسالتی اجرا کرمداللیدل 

ی های طبیعی و دست یافتن به ندای شخصی و عمیقی در مورد توانای ةیک جمللیدل  

لیدل با مراجعه به سرنوشتش میگوید که خداوند مرا برای لذت بخش را بیان میکند.  ةآن نقط

است،  خلق کردهتند و سریع  از لحاظ فزیکی مرا ده است. و نیزیک هدفی در چین خلق کر

برد دا بر پیشاست از لبخند خ مثالیش میکنم، لذت او را حس میکنم. این یک دوِزمانیکه َ

ی های را شما دارید که وقتی آنرا انجام میدهید، کاری بر حسب توانایی خدادادی. چه توانای

 رهبران امور رسالتی دریافته است که مشاورریگی مکنیل لذت خدا را در آن حس میکنید؟ 

ز رهبران خوب بر حسب میزانیکه روی نقاط قوت شان کار کرده اند متفاوت اند. این عالی ا

رهبران دریافته اند که بهترین عملکرد شان در بیشترین بازدهی شان برای  جهان این است 

 که در چیزی که قبال خوب بوده اند بهتر شوند.

یک کلمه: اشتیاق است.  رهبران وجود دارد؟ در ةچه چیزی وجود دارد که در همشتیاق. ا .4

اشتیاق عبارت از بنزین درونی تان است که شما را بسوی سرنوشتی که خدا برای تان 

قبل از اینکه رسالت های بزرگی شکل بگیرد، نیاز است تعیین کرده است به پیش میبرد. 

ورد ویژن و سمریتن ، رئیس نهاد باب پیرستا احساسات قلبی کسی بر انگیخته شود. 
دریافت که این رسالت ها در ابتدا سازمان های نبوده اند، بلکه آنها خون اول ریز پورس، پ

نیز آهنگ زندگی اش را دگرگون پیرس  داکترگین دعای سنباب پیرس بودند. قلب  ةجهند

 بگذار تا قلب من بشکند، با چیزهایکه قلب خداوند میشکند.،، ٬٬کرد: 

در دنیا شمارا خشمگین میکند؟ چه  چه چیزی قلب شمارا میشکند؟ چه اوضاعی     

اوضاعی در شهر تان باعث گریه تان میشود؟ این یک سرنخ بزرگی از اشتیاق تان است. و 

 اشتیاق درونی تان سر نخی از سرنوشت تان است.
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وضع  ولیام ویلبرفورس شما شخصا چه وضعی را تحمل ناپذیر میبینید؟ رورت. ض .5

ویلیام انگلستان را تحمل ناپذیر و غیر قابل قبول دید. نابسامان بردگی در تمام امپراتوری 

مارتین لوتر یک هندوستان بی سواد و ناآشنا با مسیحیت را تحمل ناپذیر دید. کری 
یک امریکای متفرق را تحمل نا وتر دوم مارتین لانحراف انجیل را تحمل ناپذیر دید. و 

یای ستمگر راحت استراحت کنید، پذیر دید. اگر میتوانید با چشم بسته در مقابل این دن

شما خیلی آسوده پرور اید. یک بی انصافی بزرگ این است که بسیاری  صراحتا که پس

نبی  پولسمقدسی سپری میکنند.  ی شانرا بدون کدام هدف و ماموریتاز مسیحیان زندگ

 ( ۹:۱۶قرنتیان ۱نوشته است: نیازها برمن تکیه کرده است. )

ست؟ تمرکز ضرورت های تان بر چیست؟ چه چیزی را قلب سئولیت مقدس تان چیم

است این کار را باید انجام دهم،،. دنیای ما در نیازهای انسانی غرق شده  ٬٬تان میگوید که 

ولیت شما نیست. این شاید واقعا سخت باشد، درحالیکه و لی سونامی درد همه جهان مسؤ

ق تان را خواهد کشید؛ یک ندای واضح اشتیا ةاگر درون روح تان جستجو کنید، خداوند ماش

از زندگی تان در مرفوع ساختن نیازی که بر قلب تان سخت است استفاده کنید. این بر اینکه 

مشخص و امرالزمی مسؤولیت مسئله نیازمند دخیل شدن و سهم گرفتن شماست. این یک 

ی های وانایین روحی، استعداد های روح، تشیرین رسالت تان است. زمانیکه تده ةو نقط

شیرین  ةدر حقیقت شما نقط–طبیعی، اشتیاق غالب و نیاز های انسانی باهم وصل شوند 

بیشتری خواهید داد.  ةرسالت تانرا دریافته اید. زمانیکه این پنج جزء باهم یکی شوند، میو

بیشتر این موارد را وصل کنید، تاثیر تان زیادتر خواهد بود. در رسالت های کلیسا،  چههر

مالقات های اند که باید شرکت کنید، ی وظایفی وجود دارند که باید انجام شان دهید. بعض

. در حالیکه ی را بدهیدبرای افرادی دادخواهی کنید، پاسخ ایمیل ها، پیام ها و سوال ها

توجه تان بسوی آن معطوف  ةبسیاری از وظایف ضروری توجه تانرا میخواهد، ولی نباید هم
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شیطان این است که تمرکز مانرا بهم  ةاور دارم که یکی از طرح های روزانشود. به این نکته ب

 زند. پرداختن به موارد زود گذر در مقابل ندای زندگی و مثمریت پایدار بی ارزش است. 

شیرین بازدارند. و اگر  ةشاید امروز نیز چیزهای زیادی باشند که شما را از آن نقط    

میکنم هر  تسریحتان به مسیح محدود خواهد شد. پس من  شما به آن اجازه دهید، مثمریت

واضح شیرین رسالت تان لذت ببرید. یک چیز  ةروز را طوری برنامه ریزی کنید که از نقط

شیرین رسالت تان لذت خواهید برد.  ة: هرچقدر که در حضور خدا باشید، بیشتر از نقطاست

و در نتیجه میوه های زیادی در مسیح  شیرین وصل شده ةشما به آن نقط تادعای ما این است 

 و پادشاهی او حمل کنید. 

 

 یاد داشته باشید: ب

 ةمن تاک ام و شما شاخه ها اید، او کسی است که در من و من در او ساکن میشوم و میو

 ( ۱۵:۵زیادی حمل میکنیم، و بدون من تو کاری کرده نمی توانی. )یوحنا 

 

 حقایق کلیدی: 

ی ها، اشتیاق و نیازها باهم یست که تدهین، استعداد ها، توانایت تان جایشیرین رسال ةنقط

 در حقیقت این عالی ترین سطح موثریت تان است. –وصل شوند 

 

 پاسخ شما: 

بخش روح را درک ، حس خارق العاده و نیرودر چه عرصه های رسالت تان •

 میکنید؟

 استعداد های برتر روحی تان چیست؟  •
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ی را وقتی به آن عمل میکنید، لذت خدای ختیار دارید کهی های در اچه توانای •

 حس میکنید؟ 

 چه چیزی قلب تانرا میشکند و شمارا وادار میکند تا کاری کنید؟ •

 چه اوضاعی را غیرقابل تحمل میبینید؟  •
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 تاب حیاتک

 پرورش و مرخص کردن رهبران جوان

 

 را بخوانید ۱۵:۹،۱۶یوحنا   ۷۸:۱مزمور 

 

یکه با انجام دادن آن میتوانیم از قوی ماندن کلیسان مطمئن شویم این ییکی از کارها    

 ۷۸است تا زندگی مانرا روی پرورش و رهاسازی رهبران جوان سرمایه گذاری کنیم. مزمور 

ول است که عقیده شان به مسیح و دانش راهش را به نسل به ما میگوید: هر نسل قبلی مسؤ

 را بخوانید(  ۷۸:۱،۱،۷جدید انتقال دهد. )مزمور 

 بشناسند، خدا را د تا به نسل جدید شان بیاموزند تاخدا به بنی اسرائیل دستور دا     

نبی،  پولسرا بخوانید(  ۶:۱،۶بدارند و بدانند که چگونه در راه او قدم زنند. )تثنیه دوست 

ش را آموخت که رهبران دیگری را به همان گونه که او را پرور تیموتاوسپسر روحی اش، 

. به آنها بسپارد شخصا و با قدرتکالم خدا را  ةت متحول کنندحقیق–داده، پرورش دهد 

نظر بگیرید: یسی با پیروان نزدیکش انجام داد دررا بخوانید( کاری را که ع ۲:۲تیموتاوس ۲)

به کمال دست یافته او حقیقت، عشق و زندگی اش را در آنها ریخت، و به آنها کمک کرد تا 

 را بخوانید(  ۱۵:۹،۱۶الت شان موثر باشند. )یوحنا و در امر رس

خوبی و جاللش به همه نسل ها برسد.  ،خدای توالی است؛ او میخواهد تا دانش ،خدا     

است. مسیح را بخوانید( این در مورد ساختن کلیسای مسیح نیز صادق  ۱۰۰:۵   ۷۸:۴)مزمور 

بلی داشته باشد، و از هر رهبر بزرگسالی میخواهد تا میراثی از رهبران ق از همه رهبران جوان

میخواهد تا میراثی از خود به رهبران جوان به ارث بگذارند. این درس به شش موردی اشاره 

با استفاده از آن میتوانند رهبران نوظهور را رشد داده و کمک کنند میکند که رهبران بزرگسال 

 تا در خدمت مسیح باشند. 
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را آموزش دهید تا در زندگی و رسالتش موثر باشد  برای اینکه تماما کسیوقت.  .1

وقت میگیرد. هیچ راه میانبری نیست؛ هیچ جایگزینی نیست. عیسی دوازده مرید را 

موعظه  بفرستد کهانتخاب کرد تا با او باشند. هدف او این بود تا آنها را به جاهای 

عضی اوقات برای را بخوانید( به عنوان رهبران کلیسای مسیح، ب ۳:۱۴کنند. )مرقس 

مان دشواراست تا از وقت خود به درستی استفاده کنیم. به همین خاطر است که 

باید اولویت های رسالت مان را بدانیم. فامیل اولویت بعدی است، که باید وقت 

بیشتری با آنها بگذرانیم تا زندگی خودرا در رهبران نسل جدید بریزانیم. بدون 

روشنی نداریم. این دقیقا چیزیست که  ةن، هیچ آیندن و تعلیم دادن شادوست داشت

ی را با اشخاصی سپری عیسی به او باور داشت و آنرا تمرین میکرد. او وقت زیاد

ولیت توضیح و شرح قدرت پادشاهی خدا را بعد از او به عهده میکرد که مسؤ

 را بخوانید(  ۳:۱۳،۱۵داشتند. )لوقا 

توانست با  یسیکه ع یلیاز دال یکی

که  بود نیصرف کند ا یادیوقت ز ششاگردان

در یک اجتماع نزدیکی  ظهورنورهبران  نیبا ا

-به-داشت. او از سبک رسالت زندکیقرار 

زندگی استفاده کرد که احساس نزدیکی نسبت 

موعظه ها، دور کردن بدی ها و به آنها داشت. او قصدا آنها را با خود میداشت؛ آنها شاهد 

های او بودند. مفردات درسی مسیح برای پیروانش، خود زندگی پادشاهی بود. همین دادن شفا

که او وقتی را با آنها سپری میکرد و زندگی خداگونه را در مقابل شان زندگی میکرد، با 

عیسی  ذشت زمان دانستند که زندگی توام با تدهین، موثریت و فضیلت به چه معناست.گ

 ال او پیروی کنیم. ید از مثسر معلم ماست، بیای

آنها را از دید فرزندان 

شان پنهان نخواهیم 

ساخت، تا شاهد ستایش 

قوت و کارهای عجیب 

 ۷۸:۴شان باشند. مزمور 
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همه چیز بر محور روابطی بر اساس میثاق میچرخد.  در پادشاهی خداصحبت.  .2

عیسی گفت که دو دستور بزرگ؛ اینکه خدا را با تمام قلب مان دوست بداریم و 

دیگران را با تمام زندگی مان دوست بداریم دستور کار تمام پیامبران و قوانین است. 

نید( این دو فرمان همه در مورد روابط است. ما فراخوانده را بخوا ۲۱:۳۴،۴۰متی  (

درست با خدا و مردم توسط رفتار و گفتارمان ارتباط داشته باشیم.  ةشده ایم تا بگون

خوبی با رهبران جوان داشته باشیم،  ةرا بخوانید( برای اینکه رابط ۳:۱۷)کلوسیان 

نیاز است تا به حرف دل شان  باید وقت زیادی را با صحبت کردن با آنها بگذرانیم.

شنیده شود و آنها نیز این نیاز را دارند. عیسی اغلبا از طریق گفتگوی و صحبت با 

انش ارتباط برقرار میکرد؛ چیزی از آنها میپرسید و چیزی از خود میگفت. )متی وپیر

را بخوانید( این به نوعی به مریدانش کمک میکرد تا مربی  ۶:۳۳یوحنا   ۱۶:۱۳،۱۹

ما نیز مانند و آماده سازی را که به او ضرورت داشتند را آموخته و رشد کنند.  گری

رهبران نوظهور  با عیسی باید به دنبال فرصت های بایشیم تا صحبت های مفیدی را

دوستانه، با محبت، رک و راست  رسمی و غیر رسمی، ةداشته باشیم. باید با آنها بگون

 کار دوست خواهند داشت. صحبت کنیم، و آنها مارا برای این 

رسول، شاگردش تیموتاوس را عمیقا دوست داشت. در آخرین نامه  پولس تماس. .3

را بخوانید(  ۱:۲تیموتاوس ۲اش به او، از او به عنوان پسر دوست داشتنی یاد میکند. )

واقف بود.  یاو از حاالت روحی، روانی و وابستگی زندگی تیموتاوس به خوب

فرقی نمیکرد که آنها دوشادوش یکدیگر و یا دور بخوانید( را  ۱:۳،۷تیموتاوس ۲)

بر زندگی تیموتاوس داشت. به  ةهمیشه نظر پدران پولساز هم زندگی میکردند، 

از جانب ما را  ةهمین صورت رهبران جوان ما نیز ضرورت دارند تا محبت مهربانان

برای شان بفهمانیم لمس کنند. آنها به سخنان و رفتار مهربانانه ما ضرورت دارند تا 

رزش دارند. خوب است بدانند پسران و دختران روحانی به ما ا ةکه چقدر به مثاب



 کتاب حیات                                                                                                              229

ما به فکر خوبی شان بودیم، و تا آنها را دوست بداریم و وعظ شان کنیم. به  که

عنوان بخشی از فامیل خدا، باید با پسران و دختران روحی مان ارتباط عمیق و 

 یم. ای داشته باشمهربانانه

عیسی میدانست که مریدانش ضرورت دارند بفهمند که چگونه زندگی و  .ستدری .4

رسالت شانرا هدایت کنند. او همه تعالیم مورد نیاز شان در رابطه با پادشاهی خدا 

را بخوانید( به همین خاطر بود که میتوانست آنها  ۵:۷را به آنها آموزش داد. )متی 

را  ۲۸:۱۸،۲۰ه تعلیم یافتند، تعلیم دهند. )متی و همان قسمیکرا بگمارد تا بروند 

و دیگران پیروی  پولس، باید از مثال های عیسی، وربخوانید( همراه با رهبران نوظه

کنیم. باید به خوبی به آنها درس دهیم. بیاد داشته باشید: اگر اصل عقیده را به رهبران 

کرده ایم، که عین آنرا  نوظهور مان تعلیم دهیم، در حقیقت مریدان اصیلی را تربیه

به دیگران تعلیم دهند. فرقی نمیکند که از مفردات درسِی آیه به آیه استفاده کنیم یا 

ها استوار دریس کنیم. و بسیاریِ از درس ها برمثالنه، باید تدریس کنیم، تدریس و ت

 را بخوانید(  ۵:۲،۳پطرس ۱. )است

کنیم، و به آموزش ها به عنوان چرایی،، نگاه ٬٬اگر به دروس به عنوان آموزش.  .5

دید جامع و کاملی در رابطه به تا اه کنیم، این مسئله کمک میکند چگونه،، نگ٬٬

 پرورش و رهاسازی این رهبران جوان داشته باشیم. 

ر رهبر جوانی نیازمند تجاربی از کسانی زیادی است. آنها به مربی گری و الگوی ما ه

آنها را رها ساخته تا کار رسالت را انجام دهند. الگوی که ضرورت دارند. ولی مانیز باید 

مسیح به ما مانده است را در نظر داشته باشید: او به مریدانش تعلیم داد، الگوی رسالتمندی 

م با روح را اساس گذاشت. بعدا آنها را براساس رسالتی که درس داده بود رها ساخت. أتو

هنوز در حال رشد بودند را در امر رسالت که نی را را بخوانید( اگر مسیح کسا ۹:۱،۶)لوقا 
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تعلیمی را دنبال میکینم، باید  ةرها ساخت، ما نیز باید چنان کنیم. فرقی نمیکند چه نوع پروس

 منعکس کننده مدلی باشد که عیسی داشت. 

 

پیگیری کردن همانا اندزه گیری پیشرفت است. برماست تا رهبران پیگیری کردن.  .6

هی مک کنیم تا بدانند که در چه جایگامربی گری کنیم. به آنها کوبی جوان مانرا بخ

از پیشرفت تعلیم و آموزش قرار دارند. باید به آنها کمک کنیم تا در پهلوی دانش و 

مهارت کتاب مقدس، شخصیت شانرا نیز اندازه گیری کنند. این کار را میتوانیم با 

و مشاوره های بر حسب کتاب  پرسش سوالی، ارائه آزمونی، مالحظه و مشاهده،

مرتبط به هم به پیش روند.  ةد باید در یک ضمیناین موار ةمقدسی انجام دهیم. هم

ی را که به عنوان رهبران نوظهور نسل جدید پرورش داده و رها میسازیم باید آنهای

به خوبی بشناسیم. یکی از خوشی های بزرگ رسالت این است که پسران و دختران 

بهتر از چیزی  ةدر پادشاهی خدا ببینیم، و اینکه میو ایا با عملکرد عالیروحانی مانر

 را بخوانید(  ۴یوحنا ۳  ۱۴:۱۲که ما تولید کردیم را تولید کنند. )یوحنا 

 

موسی به طور موفقیت آمیزی یوشع را تعلیم داد تا مردم خدارا رهبری کند. یقینا که 

د. این در حالی است که بزرگترین تراژیدی یوشع باید ارزش چنین مربی گری را دیده باش

زندگی یوشع این بود که اوهیچ شخص واجدی را از خود بجای نگذاشت. هرچند یوشع 

موفقیت های بزرگی داشت ولی در قسمت آماده سازی نسل جدید در مقابل چالش های 

 ۲:۷،۱۲ران فراروی شان ناکام شد. در نتیجه، مردم خیلی زود در آشفتگی روحی لغزیدند. )داو

به هراندازه زمانی را که بر روی نسل جدید : که را بخوانید( میتوانید از این مورد مطمئن باشید

 سرمایه گذاری میکنید، توسط خدا برکت داده خواهد شد. هیچ سرمایه گذاریِ عاقالنه تری

 نمیتواند وجود داشته باشد.  ازین مورد
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 بیاد داشته باشید: 

دی را که دیده یی، هر آن چیزیکه از من شنیده ای را به مردمان صادقی از میان شواهد زیا

   (۲:۲تیموتاوس ۲بسپار تا به دیگران نیز تعلیم دهند.)

 

 حقایق کلیدی: 

یکه با انجام دادن آن میتوانیم از قوی ماندن کلیسان مطمئن شویم این است یکی از کارهای

 جوان سرمایه گذاری کنیم. تا زندگی مانرا روی پرورش و رهاسازی رهبران 

 

 پاسخ شما: 

اگر تا به حال این کار را انجام نداده اید، از روح مقدس بخواهید تا یک یا چند  •

آموزش و پرورش  ةرهبر جوان را برای تان آشکار ساخته، تا آنها را در پروس

 دعوت کنید. 

 رشپرو رایب ةاگر رسالتمندان دیگری را میشناسید که روش های ثابت شد •

رهبران جوان دارند، با آنها مالقات کرده و از منابعی که به شما کمک میکند 

 استفاده کنید. 

مدت سی روز را در انجیل لوقا صرف شناخت الگوی مسیح برای پرورش  •

 رهبران جوان کنید. 
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 کتاب حیات

 مدیریت زمان

 

 را بخوانید ۳:۱۷کلوسیان   ۵:۱۵،۱۸افسیان   ۹:۴یوحنا   ۹۰:۱۲ مزمور

 

 ةو از ما در مورد هر دقیقه سوال خواهد شد. وقت، تحف–هردقیقه شمرده میشود      

اتفاق می افتد. اگر وقت،  بستر زمانبرکات دیگرش در  ةبسیار خوب خدا برای ماست؛ هم

 ما به او خواهد بود.  ةکه ما از وقت میکنیم، تحف ةخدا برای ماست، پس استفاد ةتحف

ی متفاوتی نسبت به زمان دارند. بسیاریِ از مردمان سایر فرهنگ فرهنگ ها، نگاه ها     

ها، احساس میکنند که غربی ها تابع زمان شده اند. با خنده باید گفت که شخصی از افریقا 

دریافته است که غربی ها ساعت به دست شان دارند ولی زمان را ارج نمیگذارند. افریقایی 

ای، ساعت گرانقیمت ت شان ندارند. یک فلیپینیها زمان را میشناسند ولی ساعت به دس

 خدای دست شان قلمداد کرده است.  ،دستی غربیان را

فرقی نمیکند که چه دیدی از زمان داشته باشیم، ولی یک چیز واضح است: حساب      

قرنتیان ۱چگونه استفاده کردن از وقتی که به ما داده شده است را به عیسی خواهیم داد. )

را بخوانید( در این جای تعجب نیست که مزمور خوانی دعا کرده است:  ۵:۱۰نتیان قر۲  ۳:۱۳

 ( و پولس به ایمانداران تسریح۹۰:۱۲اد بده تا روزهای مارا شمارش کنیم. )مزمور به ما ی

را بخوانید( مثمربودن در  ۴:۵کلوسیان   ۵:۱۵،۱۶کرده است که: وقت را دریابید. )افسیان 

 بهینه را از فرصت ها ببریم.  ةا قدر وقت را دانسته و استفادمسیح، مستلزم آنست ت

او به مریم دستور را بخوانید(  ۱۳:۳۲عیسی هیچ گاهی در مورد زمان نگران نبود. )لوقا 

داد تا در مقابل فشارهای اطرافش مقاومت کرده تا به پیشگاه خدا سر تعظیم فرونهد. )لوقا 
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از پیشنهاداتی اشاره میشود که کمک میکند تا بهترین  را بخوانید( در ذیل به بعضی ۱۰:۳۸،۴۲

 را بخوانید(  ۵:۱۶استفاده را از هر فصتی ببرید. )افسیان 

 

روزی که گذشت را در حضور خداوند مرور کنید. یک روز قبل برنامه ریزی کنید.  .1

 تیفهرسابدیت دهد.  ةزد آن روز تان را میومُروز را به او بسپارید و از او بخواهید تا 

از فرصت ها و کارهای که فردا باید توجه تانرا داشته باشد را بسازید. این چیز هارا 

رفتن به خدا بسپارید و از او بخواهید تا خوشنودی اش را بر شما مقدم شمارد. با 

مل کنید. به قلب تان اجازه دهید خوبی های خدا تأ ، بهبه جانب تخت خواب تان

سفارش کرده است داوسن تروتمن را بخوانید(  ۵:۱۹تا او را ستایش کند. )افسیان 

 به خواب روید. به عنوان آخرین کالم   HWLWتا حین به خواب رفتن، با 

اولین  زمانیکه بیدار میشوید، اولین بخش زندگی تانرا به خدا اختصاص دهید. .2

قرار مالقات تانرا با خدا داشته باشید، و این 

او هدیه  وقت را به حیث اولین میوه روز به

را بخوانید( زمانیکه اولین  ۲۶:۱۰)تثنیه دهید. 

به خدا با عبادت، دعا و خواندن  را بخش روز

وقت برما دوچند کالم او اختصاص میدهیم، 

را بخوانید( مارتین لوتر  ۶:۳۸میشود. )لوقا 

توضیح داده است که: امروز کارهای زیادی به 

انجام دادن دارم، که باید بجای یک ساعت، 

 دوساعت دعا کنم.

متوجه باشید که با احتیاط 

قدم زنید، نه مانند کودن 

ها، بلکه مانند اشخاص 

قت را عاقل که و

درمیابند، چراکه روز ها 

میتواند به بدی سپری 

 شود.

 ۵:۱۵،۱۶افسیان 
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در جریان روز تان دعا کنید. در اوقات تانرا از خدا بخواهید.  ةروزان ةظیفو .3

گاهی تان در حضور خدا، از روح مقدس بخواهید تا هدایت واضحی برای صبح

 را بخوانید(  ۳۱:۳روز تان دهد. )مزمور 

زمانیکه من آموخته ام این است که بهترین نوع مدیریت رای ابدیت زندگی کنید. ب .4

برای ابدیت زندگی کنیم. زندگی کردن با ارزش های ابدی کمک میکند تا به آسانی 

 را بخوانید(  ۳۹:۴کارهای مهم را دسته بندی کنید. )مزمور 

موفقیت نهایی درین دنیا این است تا ندای زندگی در پرتو کرسیِ داوری مسیح.   .5

ی آن روزی ت،، را بشنوی. امروز را در روشنایبرزندگی ا آفرین٬٬خدا را که بگوید 

زندگی کن که در مقابل عیسی استاد باشی و از وقتی که به تو داده است حساب 

 را بخوانید(  ۵:۱۰قرنتیان ۲  ۱۴:۱۰رومیان   ۲۵:۲۱پس دهی. )متی 

 به تعویق انداختن کارها درواقع یک گناه خطرناکیتنبلی ها توبه کنید.  ةز هما .6

 ۲۴:۳۰،۳۴امثال   ۲۰:۴  ۱۸:۹است. چراکه شمارا از موثریت تان دور میسازد. )امثال 

 را بخوانید( 

از روم  بود تا نبی این پولس میلراصل اولویت ها زندگی کنید نه امیال شخصی. ب .7

که همانا رسیدگی به  دیدن کرده و در آنجا موعظه کند. درحالیکه تعهد اولویت او

ت داشتند، مانع رفتن او به روم شد. اولویت شما بخاطر سرمایه کسانی بود که ضرور

 را بخوانید(  ۱۵:۲۰،۲۲گذاری بر وقت تان چیست؟ )رومیان 

شی آنها چیز اندکی بدست می آورند چراکه اهداف با ارز–بی هدف اند  ،بسیاری از افراد

میکند، ولی چیزهای اندکی در زندگی  بسیاری از چیزها توجه مارا جلبندارند. باوجودیکه 

کند تا تشخیص دهید تان کمک  ند. از روح مقدس بخواهیدما وجود دارد که مهم و عاجل ا

 و مهم است.  ضروریکه چه کاری واقعا 
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هر روز یک کشیش اوگاندایی را می شناسم که بر فامیل تان سرمایه گذاری کنید.  .8

یکند. که در نتیجه ازدواج شان به یک صبح با یک پیاله چایی با خانمش صحبت م

از مفتخر کردن مسیح تبدیل شده است، که خیلی از مردم را شگفت زده کرده  ةنمون

طفال تان، سود را بخوانید( سرمایه گذاری وقت بر همسر و ا ۵:۱۶است. )متی 

 دارد. عظیمی را به همراه 

بخاطر کمایی  یک کشیش اسکاتلندی یی را نصیب شوید.پیروزی های یک دقیقه .9

مورد احترام واقع شده بود. او آموخته است تا از فرصت  یهزاران دقیقه پیروز نکرد

آنهم با پُرنمودن اوقات خالیِ کوتاهی با دعا، سخنان –درست اسفاده کند  ةها بگون

ماشین نگاشته است: من  ةسازند هنری فورد،تشویق گونه، خواندن کالم خدا. 

ی از انسان های موفق، از دیگرانیکه وقت شانرا ضایع مالحظه کرده ام که بسیار

 میکنند پیشی میگیرند. 

یک مشاور مشهور مدیریت زمان گفته است: هرکاریکه دو دقیقه و یا کم تر از آن      

کمک خواهد کرد تا راه آن کارها را همین حاال انجام دهید. این به شما –وقت تانرا میگیرد 

 تر باز کند.ولیت های بزرگرا بسوی مسؤ

برتر روحی تان سرمایه گذاری استعدادهای از  ةقتی را روی پرورش و استفادو .10

به شما اعطا  ی ها و استعداد های برتر روحیِای از توانایخداوند مجموعهکنید. 

کرده است. هرچند وقت بیشتری را صرف اجرای رسالت تان از روی نقاط قوت 

 را بخوانید(. ۱۵:۸هد بود. )یوحنا ان بیشتر خواتان کنید به همان اندازه مثمریت ت

ر سُخُیاموزید که در هر وقت و جای ممکن وظایف را به دیگران محول کنید. ب .11

 را به او یاد داد. تفویظحضرت موسی؛ شعیب، یکی از بهترین درس های رهبری 

ات شما را از درماندگی نج امور به دیگران تاثیر گذاری تانرا چند برابر کرده، و

 را بخوانید(  ۱۸:۱۳،۲۴میدهد. )خروج 
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خوبی از  ةخیزید، در دستمیاگر صبح زود از خواب بروز تانرا زودتر آغاز کنید. ر .12

افراد قرار دارید. عیسی به بیدارشدن صبح زود برای دعا کردن معروف بود. )مرقس 

ترک مش ةای از سران برتر تجاری امریکا نشان داد که یگانه خصیص( یک سروی۱:۳۵

 بین این رهبران تجاری، سحرخیزی شان بود. 

: گوشی، کامپیوتر، فیسبوک، تویتر و سایر پیام رسان ها باید در خدمت مواردی از قبیل    

ای میتواند تاثیر گذاری ما باشد نه اینکه ما در خدمت شان باشیم. این وسایل به شکل گسترده

ت از آن استفاده شود، میتواند تاثیرگذاری تانرا نادرس ةتانرا باال ببرد. درحالیکه اگر به گون

کاهش دهد. به تکنولوژی اجازه ندهید که بادار شما باشد، بلکه شما بادار تکنولوژی در 

پیشنهاد میکند که برای مدیریت جوسیف ستوویل راستای جالل بخشیدن خدا باشید. داکتر 

 کردن وقت تان موارد ذیل را مرعات کنید:

 

 هر روز تان با خدا تجدید شویدبا شروع کردن  •

 با انجام یک کار لذت بخش هر هفته با همسر تان تازه شوید •

 برای شنیدن ندای خدا، یک روز در ماه را عزلت گزینید •

خدارا برای  ةبا مرور سالیانه، داشته های سال مانرا بررسی کرده تا ببینیم که آیا اراد •

 زندگی مان دنبال میکنیم یا نه. 

 

تری نیز وجود دارد که میشود در مورد مدیریت موثر زمان گفت. فقط بیاد داشته موارد بیش

باشید که روزهای تان قبل از مسیح زندگی شده است. و درنهایت در مقابل او در مورد 

 ول اید. ت تانرا تصرف کرده است مسؤچیزیکه وق
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 فقط یک زندگیِ است که به زودی میگذرد

 م شده است باقی میماند.مسیح انجابرای فقط چیزی که 

 

 

 بیاد داشته باشید:

 (۴:۵بسوی بیگانه ها حرکت کن. )کلوسیان  ،خرد با استفاده از وقت و

 

 حقایق کلیدی:

 هر دقیقه حساب میشود، و ما برای هر دقیقه حساب خواهیم داد. 

 

 پاسخ شما: 

ییر دو یا سه موردی را ذکر کنید که اگر بصورت روزانه انجامش دهید، یک تغ •

  تاثیرگذاری شخصی تان بوجود خواهد آورد؟بزرگی را در 

 ید؟ ه اخدا حرکت کرد ةآیا امروز در مسیر اراد •

 خدا برای زندگی تان استید؟  ةآیا درپی بدست آوردن اراد •
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 کتاب حیات

 ابالغ دینی به رسالتمندان همکار

 

 را بخوانید ۶:۱۸قا لو  ۶:۳۳  ۵:۱۶متی   ۶۷:۱،۲مزمور   ۸:۱۸تثنیه   ۱۲:۱،۲پیدایش 

 

رهبران های گسترش یافته است که تالش با سرعتتاریخ کلیسا، انجیل زمانی  لدر طو

هم تلفیق شده بااجرا میکنند در محیط های کاری رسالت شانرا  کهکسانی تالشهای کلیسا و

ر روی مل به حیث مریدانش انتخاب میکرد. زمانیکه عیسی دباشد. عیسی تجاری را نیز با تأ

به نمایش گذارد. زمانیکه نوبت  محضر عمومزمین بود، ترجیح میداد تا قدرت و جاللش در 

رسول  پولسآرام معبد ترجیح میداد.  ةرا بر گوش محضر عاماجرای رسالت و معجزه میشد، 

با افراد داخل بازار ارتباط برقرار میکرد. یک داکتر طبی در بسیاری از سفرهایش او را همراهی 

منجر به رسیدن انجیل به جاهای شد که تا آن  ةاو با یک زن تجارپیش رد. )لوقا( همراهیمیک

او شاگردی شخصی را میکرد که از فرهنگ دیگری  ،وقت نرسیده بود. )لیدیا( در حین سفر

پولس  گرفت. )فلیکس و فیتوس( میبود. )تیموتاوس( او مورد احترام منصوبین دولتی قرار 

را بخوانید(  ۱۸:۳فصلی برای جمع آوری کمک مالی بپا کرد. )اعمال خیمه های را در یک 

در طی چندین سال گذشته، روح مقدس توجه را بر رسالت درون بازار معطوف کرده است. 

بازارها معموال قسمت های از زندگی را تحت شعاع قرار میدهند که بر فرهنگ تاثیر گذار 

عات، دین و ورزش. ربیه، فامیل، حکومت، مطبواست. )هنرها، سرگرمی ها، تجارت، تعلیم وت

هفت کوه،، یاد میکنند که باید فتح شده و بیرق پادشاهی مسیح برای  ٬٬بعضی ها از آن بنام 

آن نصب شود. این هفت عرصه باهم،  ةفرهنگ بر فراز قل ةرستگاری و متحول شدن هم

روحی را باخود حمل  جامعه را شکل داده، سیستم های باوری را ساخته و کلیدهای خرمن

ولیت هر کشیش این را بخوانید( یک بخش عظیم مسؤ ۲:۱۵فلیپیان    ۵:۱۳،۱۶میکند. )متی 
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رسالت شانرا اجرا کنند. است تا زیردستانش را مجهز ساخته تا در هربخش زندگی بطور موثر 

های بخش  ةی را که تجارت دارند ) با همرا بخوانید( کشیش باید آنهای ۴:۱۱،۱۲)افسیان 

مقدس  . کشیش باید به ندایتمندان استراتیژیک مد نظر داشته باشدیک بازار( به عنوان رسال

ند تا موفق ز نقش شان در پادشاهی خدا قدر کند، و به آنها کمک کایمانداران احترام کند، ا

شوند. در ذیل به بعضی از راهکارهای اشاره میشود که به رسالتندان در بازار کمک میکند تا 

نفوذ شانرا با قدرت دا را جالل بخشیده و دایره خ

 .  مسیح گسترش دهند

 

 

 

کارها توسط خدا وضع شده است و باید  .１

بسیاری از مسیحیان زندگی شانرا به دو بخش مقدس و  به عنوان عمل عبادی، دیده شود.

 ةای بین شان نیست. به همفاصلهولی برای آگاهان کتاب مقدس هیچ میکنند.  تقسیمسیکوالر 

نتیان قر۱و هم به عنوان عبادت خدا. ) تهم به عنوان مباشر–مقدس دید  ةزندگی باید به دید

کار و یا تجارت برای جالل بخشیدن خدا با یک ذهنیت پادشاهی  را بخوانید( انجام ۱۰:۳۱

بودن ارزش دارد. کشیش بودن و یا مبلغ انجیل  ةیک ندای مقدسی است. این امر به انداز

 را بخوانید( ۵:۱۰   ۱:۶)اظهارات 

 ۴:۱۰افسیان   ۵:۱۷  ۴:۳۴خلقتش مردم اند. )یوحنا  ةخدا خودش کارگر است و نمون     

. )یوحنا ه استشده از جانب پدرش را به اتمام رسانددهرا بخوانید( عیسی اعالم کرد که کار دا

را  ۹:۳۸ان محصول خرمن دعا کنیم. )متی را بخوانید( عیسی گفت که باید به کارگر ۱۷:۴

بخوانید( کار ما باید در هر بخش زندگی توام با فضیلت، تمرکز، با قدرت روح مقدس، با 

نیت خوب، با شکرگذاری برای جالل بخشیدن خدا و گسترش پادشاهی او و با یک دیدی 

کسانی سعادت مند شده اند 

تشنگی و  ،که بخاطر تقوا

گرسنگی کشیده اند تا باشد 

که با روح مقدس پُر 

 (۵:۶شوند. )متی 
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  ۴:۱۰،۱۱پطرس ۱  ۳:۱۷کلوسیان  ۱۲:۱۰،۱۱رومیان   ۶:۳،۴بسوی ابدیت باشد. )متی 

 به حیث یک کارگر نوشته است که زندگی مناوسولد چامبرز را بخوانید(  ۱۴:۱۳اظهارات 

 کنم. ت تا از خدا برای رستگاری ام تشکری این اس

یک تاجر نسبت یکی از جاهای خوب تبلیغ مسیحیت محیط های کاری است.  .２

میکند. محصول روح  به یک کشیش بیشتر با افراد فاقد راه مسیحیت در جریان هفته دیدار

ها در بازار نهفته است. ایمانداران تاجر باید خودرا من حیث رسالتمندان فرستاده شده از 

 را بخوانید(  ۲:۴تیموتاوس ۱  ۹:۳۷جانب خدا تلقی کنند. )متی 

عیسی مسیح ماموریت عالی اش را به همه پیروانش سپرده است. او مارا فراخوانده      

ه دوستانش تبدیل کرده و دوستانش را به پیروان دوست داشتنی اش است تا دشمنانش را ب

را بخوانید( و نیز به ما دستور داده شده است تا  ۱۶:۱۵مرقس   ۲۸:۱۸،۱۹تبدیل کنیم. )متی 

خدا  در مطابقت با پادشاهیبر زمین حکمرانی کنیم، و محور همه فعالیت های بشری را 

ین وظایف باید در جاهای مختلف بازار بکار رود. را بخوانید( ا ۱:۲۸)پیدایش  جلب کنیم.

با خدا در قسمت آوردن حکمرانی او به زمین همکار ایم. زمانیکه چیزی را طرح میکنیم،  ،ما

میسازیم، مشکلی را حل میکنیم، نظمی را ایجاد میکنیم، منابعی را خلق میکنیم و به دیگران 

بار و بازار در راستای -و-را از طریق کاررسیدگی میکنیم خداوند خوشنود میشود. خدا مردم 

متحول ساختن زندگی دیگران استفاده میکند. او از بازار استفاده کرده تا دروازه های فرصت 

 ماموریت به شیوه قدیم و رسالت های موعظه یی در آن مجاز نباشد.  هرا که شاید اجاز

ملت ها را برکت دهیم. ه عنوان هم پیمانان با خدا، فرا خوانده شده ایم تا همه ب .３

که با خدا و میثاق بابرکت اش از طریق عقیده به مسیح –به عنوان بذرهای روحیِ ابراهیم 

مردم جهان گسترش دهیم. به عنوان  ةوصل بوده، فراخوانده شده ایم تا این برکات را به هم

تمام ابعاد  انجیل را در ةه ایم تا نور مسیح و قدرت متحول کنندسفیران مسیح فراخوانده شد

تمام  برایرا بخوانید( ما برکت یافته ایم تا برکتی باشیم  ۵:۱۷،۲۱قرنتیان ۲زندگی بیاوریم. )
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را  ۳:۱۳،۱۴قالطیان   ۶۷:۱،۲مزمور   ۱۲:۱،۳جهان. این چرخه برکت میثاق است. )پیدایش 

 بخوانید( 

بیندوزند. در میثاق با او هستند را قادر میسازد تا ثروتی که ی را داوند آنهایخ .４

ت. شما با دریافت ایده های خالق و سودمند تزئیدی شما در محیط کاراسمزیت  ،روح مقدس

را بخوانید( مهارت های  ۸:۱۸به عنوان تحایف خدا، در تجارت تان تدهین میشوید. )تثنیه 

خارق العاده یی، بینش ها، قوت تمیز و تشخیص برای افراد تجار خدایی میسر است. )خروج 

را بخوانید( کار ما با منابع خارق العاده،  ۱:۱۶کلوسیان   ۴۸:۱۷اشعیا   ۱۶:۹تواریخ ۲  ۳۱:۱،۵

 ، گناه است. کوچکاالهیات دانی، نوشته اشت: اندیشه ایلتون تروبلود باید عالی باشد. 

 ن مان متحول و قلوب مان فراخ شدهه عنوان تجارانی در میثاق با خدا، اذهاب .５

ن باشد. خدا مابرآوردن نیازهای خود و فامیل در پی تنها نباید تمرکز ما از حاال به بعد است. 

را بخوانید( بلکه حاال خود را  ۴:۱۹برای انجام این کار وعده داده است. )فلیپیان  از قبل

رسالتمندان پادشاهی مسیح میدانیم که فراخوانده شده ایم تا برکات انجیل را در هرجایی که 

قرنتیان ۲بزرگ داشته باشید. ) ةرا بخوانید( اندیش ۵:۲۰قرنتیان ۲دهیم. )گسترش را قرار داریم 

 را بخوانید(  ۹:۸

قرار گیریم که مبتنی بر بخشش باشد، و به دنبال فرصت  اید الگوی سبک زندگیِ ب .６

های باشیم که دیگران را برکت دهیم؛ فقر را ریشه کن کنیم، و اجندای پادشاهی مسیح 

بک زندگی مبتنی بر بخشش این است تا مالیات وضع کنیم. زماینکه اساس سرا توسعه دهیم. 

 ۳:۱۰،۱۱حمایت مالی به ما داده میشود. )مالکی  ةدرآمد مانرا به خدا دهیم، وعد ةدهم حص

نوشته است: زمانیکه شیطان با ترس به سراغ تان روبرت موریس را بخوانید( کشیشی بنام 

شوی.  ازدواجت ناکام خواهد شد، قرار است مریضمیآید به شما میگوید: تو خواهی باخت، 

و چون این کار  جواب دهید که نه، من در راه خدا خرج میکنم، ولی شما میتوانید بطور قاطع

را میکنم، خداوند آن بالی بلعنده را از من دور میکند. بلی خدا از قبل در زندگی من وجود 
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هد کرد. ملت های خدا مهربانی او برای دارد و نیز همه چیز دیگر را در زندگی من حفظ خوا

را بخوانید( به همین  ۳:۱۲بندگانش را درک خواهند کرد، و به او ایمان خواهند آورد. )مالکی 

خدایا مرا موفق بگردان، نه اینکه من جایگاه بلندی : دعا کرده استجیم ایلیود  که خاطر است

 باشد. بگیرم، بلکه تا زندگی من نشانی از ارزش شناختن خدا 

خدا وعده داده است کسانیکه به فقرا کمک میکنند، تهی دستی را نخواهند دید. )امثال 

  را بخوانید(    ۲۸:۲۷

یک سبک زندگی مبتنی بر بخشش، شامل دادن پول است، ولی در عین حال خیلی فراتر 

 از دادن محض پول است. 

فکری و سرمایه های دیگری که در اختیار دارید  ةوقت، دعا، تشویق، سرمای ،شما میتوانید

را هدیه کنید. هر زمانیکه چیزی هدیه میدهیم، و هر چیزیکه هدیه میدهیم، باید آنرا به عنوان 

را بخوانید(  ۸:۲۲دانه های که کشت میکنیم تصور کنیم که بازده آن محصول است. )پیدایش 

باید توقع بازگشت آنرا در میدهیم،  کهیزیچو هرآن هر زمانیکه  تاعیسی به ما آموخته است 

سرمایه گذاری مان داشته باشیم. هر روز به دنبال راهی باشید که چیزی به خدا و چیزی به 

 مردم دهید. 

ید )و نیز به عنوان کشیش به دنبال راهای تشویق تجار کلیسای خویش باش .７

الت شان در بازار را که در هر موقعیتی قرار دارند( و ندای شان در اجرای رسدیگرانی

چرا رسالتنمندانی در کنار آن، گری میکنیم، موعظه ما کسانی را راهیِ امر رسالت. یدتصدیق کن

هفت کوه،، فرهنگ ٬٬را در بازار نداشته باشیم؟ دست به دست کسانی دهید که عیسی را با آن 

کاروبار شان  وح خدا در وظایف و ندای شان اند. به محلخدمت میکنند و خواهان تدهین ر

بروید و به جهت کامیابی شان به خدا دعا کنید. کشیش ها باید الگوی بخشش، صداقت، 

 ۵:۲،۳پطرس ۱تمامیت، سخاوت، دیدگاه و ذهنیت پادشاهانه برای رسالتمندان شاغل باشند. )

 را بخوانید( 
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ا برای یکه در موقعیت های کاریِ قرار دارند کمک کنید و نقش حیاتی شانربه آنهای     

گسترش پادشاهی مسیح درک کنید. به مالکان دادو ستود کمک کنید تا کاروبار های رسالتی 

 زیاد خواهد بود. شانرا ایجاد کنند. مزیت آن برا کلیسا و پادشاهی مسیح 

 

 بیاد داشته باشید:

، ، نیز با مضیایقه درو خواهد کرد؛ آنیکه سخاوتندانه کشت کندآنیکه با مضایقه کشت کند

سخاوتمندانه درو خواهد کرد. پس به هرکسی اجازه دهید که طبق میل دلش کمک کند. نه 

خوشروی را دوست دارد. و خدا قادر است تا فیض اش  ةدهندخدا، چراکه  با جبر و الزام؛

را بر شما چند برابر سازد تا شما فراوانی را در همه چیز داشته باشید، و تا اینکه فراوانی را 

؛ به : به مکان های دور سر زده استکه نگاشته شده استخیری داشته باشید. چنان ر هر کارد

 را بخوانید(  ۹:۶،۹قرنتیان ۲فقرا کمک کرده است: نیکیِ او برای همیش باقی میماند. )

 

 حقایق کلیدی: 

یحیان ایمانداران به مسیح نقش مبارکی دارند. چراکه مس ةزندگی مقدس است. هم ةهم

 ی که باشند، دارای ندای مقدسی اند.در هر کاروبار

 

 پاسخ شما: 

ی را راه اندازی کنید. نگرش تان باید چنین باشد: در جایی که خدا مرا مقرر کاروبار خدای

ورده خواهد شد. نیازهایم توسط او برآ ةبرم که همنکته پی کرده است باید کار کنم، و به این 

سی که در میثاق با خداست از طریق ایمان به فق خواهم شد. به عنوان کبا اطاعت از او مؤ

پسرش، مفتخرم از اینکه برکتی ام برای همه ملت ها. امروز به عنوان سفیر مسیح، افتخار 
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نفوذم  را با عشق،  ةجالل بخشیدن خدا، اظهار انجیل، ازبین بردن فقر، متحول ساختن ساح

 ی و زندگی عیسی مسیح را دارم. یروشنا
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 کتاب حیات

 شدن به یک رهبر رسالتمندمبدل 

 

 را بخوانید ۲۸:۱۹متی   ۷۸:۷۲مزمور 

 

عظیم جهانیِ از روح آمدنی است. کارشناسان امور میگویند که در ده  یک محصول     

یکه مسیح ایمان خواهند آورد. از آنجایسال آینده بیش از یک بیلیون از مردم به عیسی 

هند کرد، برای هر پیشوای کلیسا ضروری کلیساهای سراسر زمین رشد خوبی را تجربه خوا

برای مسیح را گسترش دهد. به رهبران زیادتر و بیشتر نیاز نفوذش  ةبه نظر میرسد تا ساح

تازه ایمان آورده ها بپردازد. خداوند شمارا فرا میخواند  ةخواهد بود تا به یکسان سازی هم

دا و پیروان مسیح در همه رهبریکه دلش برای جالل خ–تا به رهبر رسالتمند مبدل شوید 

قلب هاست.  ةتو آرامش دهند ةملت ها میسوزد. دعای رسالتمندان بزرگ این است: نام و آواز

 ( ۲۶:۸)اشعیا 

ماموریت واالیی را ولی مراقب خود باشید. زمانیکه کسی جدی تعهد میکند که      

یست که از ماموریت تبلغ تکمیل کند، در توجه شیطان قرار میگیرد. البته که این بدین معنا ن

مسیحیت دست کشیم. بلکه بدین معناست تا بدانیم که این یک جنگ واقعیست و تلفاتی نیز 

را بخوانید( در طی چندین سال گذشته شاهد این  ۶:۱۰،۱۸درپی خواهد داشت. )افسیان 

رهبری  ةاش را بسوی رسالتمندانی که در حیطقضیه شده ام که شیطان چگونه سالح مهیب

تعهد کنیم تا رفیقان مانرا از وده اند نشانه رفته است. باید بیشتر به یکدیگرمان دعا کنیم و ب

 را مرور کنید(  ۳۲و  ۱۴حمالت دشمن حفظ کنیم. )دروس 

یکه به رهبریِ روحی کار قلب،، نوشته است: آنهای٬٬نام در کتابش بریگی مکنیل      

او میبینند. آنها  کالن خدا و اجندای پادشاهی فراخوانده شده اند، خودشانرا سهیم در تصویر
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ار باشند. شاید آنها در مکانهای ولیت میکنند تا در ماموریت خدا همکشخصا احساس مسؤ

هدایت میکنند. این دغدغه تیره وتاری مصروف کار باشند، ولی جهان را بسوی هدف شان 

 تان است. کارهای زندگی همخوانی ندارد، بلکه در تناسب به ندای با سازو

 ةاندکی قبل از مرگش تهیه شده است، و با اجازبیل برایت طرح ذیل توسط دکتر      

درین طرح به توضیح برایت مورد استفاده قرار میگیرد. دکتر  کشیشان جهانی ةشبک

که این  خصوصیات رهبران رسالتمند بزرگ روحی پرداخته است. کشیش و یا رهبر روحانیِ

 به موارد ذیل دست خواهد یافت: را به نمایش گذارد  التمندرهبران رس ده خصوصیات

 

   

 

یک رهبر یک زندگیِ واگذار شده.  .１

رسالتمند بزرگ تماما به خدایی مسیح در تمام ابعاد 

ا در جهت برآوره خد ةفادتزندگی اش تسلیم است. او روزانه راهی قربانگاه شده تا مورد اس

 را بخوانید(  ۱۲:۱،۲گیرد. )رومیان شدن هدفش قرار 

کتاب مقدس را به  ،یک رهبر رسالتنمد بزرگک زندگیِ برپایه کتاب مقدس. ی .２

بینی و مورد احترام قرار میدهد. او جهان ،خدا به بشریت ةوان کالم نوشته شده و الهام شدعن

سیر کتاب مقدس اندازه گیری میکند. و به دنبال هماهنگ سازِی -تجاربش را بر حسب خط

 را بخوانید(  ۳:۱۶،۱۷تیموتاوس ۲  ۱:۸اش با کالم خدا است. )یوشع زندگی 

نگاشته است. دی ان مودی یک مبلغلی بنام ک زندگِی آکنده از روح مقدس. ی .３

یک رهبر روح مقدس در زندگی یک مسیحی مانند هوای است که یک شخص تنفس میکند. 

رده و کنترول کند. او را خوشامد رسالتمند بزرگ اجازه میدهد تا روح مقدس زندگی او را پُرک

 را بخوانید( ۵:۱۸یباشد. )افسیان گفته و در انتظار شفاعت و تدهین خارق العاده اش م

او آنها را با صداقت قلب 

و مهارت دستش هدایت 

 کرد. 

 ۷۸:۷۲مزمور 
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یک رهبر رسالتمند بزرگ عقیده اش به مسیح را با ای با محوریت روح. ندگیز .４

شاهدی از  اشتیاق با دیگران در میان میگذارد. او اینمانداران دیگر را نیز تشویق میکند تا

مسیح برای دیگران نیز باشند. او با نیات تبلیغ مسیحیت زندگی کرده و آرزو دارد که مردم 

 را بخوانید(  ۱۲:۳دانیان   ۱۱:۳۰ای با عیسی مسیح برقرار کنند. )امثال خصوصی ةرابط

الگوی صاحبش، سی از یک رهبر رسالتمند بزرگ به تأای بر محور خدمت. ندگیز .５

اری به دیگران است. او برای مسیح و در راستای اهدافش برای نسل خویش در پی خدمتگز

 را بخوانید(  ۵:۱۳قالطیان   ۱۳:۳۶اعمال   ۲۳:۱۱خدمت میکند. )متی 

ای به خدا ویژه ةیک رهبر رسالتمند بزرگ خودرا بگونک زندگی مقدس. ی .６

و دوست دارد تا خدا  باکانه با هر گناهی در زندگی اش مقابله میکنداختصاص میدهد. او بی

نبی  پولس ةرا در هرآنچه میگوید، انجام میدهد و فکر میکند خوشنود سازد. او مثل این گفت

را  ۵:۲۳تسالونیان ۱  ۲:۲۱تیموتاوس ۲( )۱:۱اخصاص یافته به انجیل خدا. )رومیان است: 

 بخوانید( 

 سازی خودرهبران رسالتمند بزرگ برای خوش. ک زندگیِ عاری از خویشی .７

را  ۱:۲۱فلیپیان  ۵:۱۵قرنتیان ۲مسیح و دیگران زندگی میکنند. ) یزندگی نمی کنند. بلکه برا

 بخوانید( 

قیمت چیزی را محاسبه کرده و بعدا رهبران رسالتمند بزرگ ک زندگی فداکارانه. ی .８

ن فلیپیا  ۱۲:۱۵قرنتیان ۲. )شودخدارا محقق  ةفراموش میکنند. آنها فقط پرداخت میکنند تا اراد

 را بخوانید(  ۲:۲۱،۲۳پطرس ۱

ئی با مالقات یک رهبر رسالتمند بزرگ در روشنیک زندگی بر حسب معاشرت. ی .９

یکه حساب استفاده از وقت، منابع و نفوذش را خواهد جای–آمدنی اش با مسیح زندگی میکند 

 را بخوانید(  ۱۴:۱۰،۱۲داد. )رومیان 
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گ در پی شنیدن ندای یک رهبر رسالتمند بزرک زندگی موفقیت آمیز. ی .１０

آفرین،، مسیح بر زندگی اش است. یک رهبر رسالتنمد روحی میداند که موفقیت در زندگی ٬٬

نه براساس طول زندگی بلکه براساس مسیر آن است؛ نه توسط جشن هایش بلکه با اهدافش، 

وش آوری اموال بلکه با بخشش آن، نه با آغوش گرفتن همه چیز، بلکه با به آغنه توسط جمع

اینکه عیسی را بی نهایت دوست بداریم و کوشش کنیم تا تمام مردم نیز –گرفتن یک چیز 

 ( ۲۵:۲۱او را دوست داشته باشند. )متی 

 

سنجد که آیا کاری که او ند بزرگ همه چیز را برحسپ این مییک رهبر رسالتم     

انیکه جماعتش بیشتر انجام میدهد او را در تکمیل ماموریت بزرگش کمک میکند یا نه. زم

شبیح مسیح شود و روح های زیادی در پادشاهی خدا اضافه شوند، رسالتش مثمرتر خواهد 

 شد. 

به عنوان یک رهبر درحال رشد، باید اوقات خلوتی داشته باشیم تا منحصرا در حضور      

یانه در حضور رهبری دلیرانه،، مارا به یک مرور سال٬٬در کتابش بنام بیل های بیلز خدا باشیم. 

 خدا فرا میخواند. 

 

 با خدا از خود میپرسد: او در مرور شخصی سالیانه اشاین ها سوالهای است که 

 

 آیا ندای من واقعی است؟ •

 آیا دیدگاه من واضح است؟ •

 است؟  پُرحرارتآیا اشتیاقم  •

 آیا روی استعداد هایم کار میکنم؟ •

 سر تسلیم به مسیح دارد؟ ،آیا منش ام •
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 روکش کرده است؟ آیا غرورم ف •

 آیا بر ترسم غالب میشوم؟ •

 ی های رهبری ام سایه انداخته است؟یآیا دغدغه های درونی بر توانا •

 آیا گام های من استوار است؟  •

 آیا محبت ام به خدا و مردم در حال افزایش است؟ •

 

 اشد تا خدا شمارا تدهین کند تا یک رهبر رسالتمند بزرگی شوید!ب

 

 

 ید: بیاد داشته باش

همه چیز بعضی ها را نجات  ةتا باشد که بوسیل شده ام انسانها ةمن همه چیز برای هم

 ۹:۲۲،۲۳قرنتیان ۱دهم. این کار را بخاطر انجیل میکنم تا اینکه همکارت شوم درین راستا. )

 را بخوانید( 

 

 حقایق کلیدی:

د، و همه چیز را تا به یک رهبر رسالتمند بزرگی تبدیل شوی هخداوند شمارا فرامیخواند

که انجام میدهد به شما کمک میکند تا به ماموریت بزرگ ر حسب این بسنجید که آیا کاریب

 تان دست یابید. 

 

 پاسخ شما:

 از امروز تعهد کنید که با توفیق خدا به یک رهبر رسالتمند بزرگی مبدل شوید. 
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 تاب حیاتک

 ندای که زندگی تانرا متحول خواهد ساخت.  هفت

 

 را بخوانید  ۱۱:۱۵متی  ۳:۹سموئیل ۱  ۶:۸یا اشع

 

یکه از عرش باال به ندای٬٬ در کتاب یادداشت اش نگاشته بود دانشجویی ۱۹۴۰در اواخر 

بیا و کمک مان کن،، و نیز به ندای ارواح اینجا  ٬٬ گویا میرسد گوش کنید اینکه میگوید

جیم الیوت ست تا به این جا نیایند. العیاز را نزد برادرانم بفر٬٬دوزخی گوش کنید که میگویند 

صداهای شنیده است که زندگی اش را متحول ساخته است. طی چند سال بعد از  ،جوان

انجیل را گرفته و به قبایل دوردست  صداها زندگی اش را وقف تالشی کرد تاشنیدن این 

  برساند.وودونی 

 ۶:۱،۸دایش رساند. )اشعیا مواجه شدن عجیب اشعیا با خدا او را به اوج شگوفایی ن     

را بخوانید( زندگی اشعیا از زمان شنیدن آن ندا متحول شد. عیسی هشت بار در انجیل فریاد 

دارید تا با آن، چیزیکه  ! آیا گوشزد و گفت: کسی که گوشی برای شنیدن دارد بگذارید بشنود

دا و یا ندای به شما، ملت تان، کلیسا و تمام جهان میگوید بشنوید؟ هفت ص مقدس روح

است که زندگی تانرا متحول خواهد ساخت. همینکه یک دفعه این صداهارا بشنوید، دیگر 

 آن شخص سابق نخواهید بود. 

 

به چه کسی بفرستم، ٬٬باال، دستوری از جانب خدا خواهد بود.  از جانب صدای .１

او بسوی  و چه کسی برای ما حاضر خواهد شد؟،، اشعیا این دستور را از عرش بهشت شنید.

بار ( ۶:۸من اینجا ام بفرست.،، )اشعیا ٬٬او این بود  ةرسالتی خدا مایل گشت. پاسخ اولی ةاراد

ماموریت به سراغش آمد که عیسیِ زنده شده،  دیگر این دستور خدا و این صدای بلند زمانی
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عمال ا  ۲۰:۲۱یوحنا  ۲۴:۴۶،۴۹لوقا   ۱۶:۱۵،۲۰مرقس   ۲۸:۱۸،۲۰واالیش را صادر کرد. )متی 

 را بخوانید(  ۱:۸

میگوید که یگانه عیسی به وضاحت به ابدیت است.  ةدای از جانب پائین، گریص .２

را بخوانید(  ۳:۱۶. )یوحنا ست ویا نابودی بدون اوکه داریم؛ زندگی جاودانه با خدافرصتی 

ند باید از گمراهی به خدا پناه ببریم. خوب است تا سرنوشت ابدی کسانی را که با مسیح نیست

اگر قرار میبود گفته است: رستگار  نیرویبنیان گذار نهاد ولیام بوت را بخاطر داشته باشیم. 

آنهارا برای انجام یک عمر  ،یی را به دوزخ میداشتند، این سفرکه کارکنانش سفر پنج دقیقه

زندگی رسالتمندانه آماده میساخت. هرچند تفکر درین مورد ناراحت کننده است ولی باید 

را  ۱:۷،۹تسالونیان ۲  ۱۶:۲۴مسیحیت وادارد. )لوقا  ةناراحت کند تا بسوی تبلیغ مهربانان مارا

 بخوانید( 

 

 

 

 

 

 

 

دید، باالی شان زمانیکه عیسی توده ها را میانسانی است.  ةبیرونی، دغدغ ندای .３

  ۹:۳۶یم. )متی ترحم داشت. باشد که خدا کمک کند تا گروه های نیازمند مسیح را ما نیز ببین

را بخوانید( مردم سراسر جهان در تاریکی روحِی به سر میبرند. دل های شان به  ۳:۱۴یوئیل 

 ۱۶:۹جستجوی کسی است تا راه بیرون رفت از تاریکی هارا برای شان نشان دهند. )اعمال 

 را بخوانید( 

ا شنیدم و نیز صدای خدا ر

که میگفت: به چه کسی 

بفرستم و چه کسی آماده 

است؟ پس من گفتم من 

 حاضرم برای من بفرست. 

 ۶:۸اشعیا 

پادشاهی های این دنیا از 

آن خدا و مسیح او شده 

اند. برای همیش و همیش 

 حمکرانی خواهد کرد. 

 ۱۱:۱۵اظهارات 
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دسی آیا در زندگی شما کدام امر الزامی مق درونی نجوای خواهشات است. ندای .４

آیا شما نیز خود میدانست.  ةاست. پولس رسول رساندن انجیل به نقات دوردست را وظیف

بخش انجیل را به مردم برسانید. )رومیان آن حس مقدس دستوری را دارید تا قدرت آزادی

 را بخوانید(  ۱۶:۹قرنتیان ۱  ۱:۱۴،۱۶

ازما رفته اند.  پیش ،بسیاری از سربازان دلیر صلیبسیر تاریخ است.  ،دای گذشتهن .５

را بخوانید( امروز  ۱۲:۱ما خوشحالی میکنند. )عبرانیان  تالشهایحاال آنها در بهشت اند و بر 

مردم و ملت ها حکومت  ةمسیح بر همبا انگیزه باشید: تاریخ بسوی جهتی در حرکت است که 

 را بخوانید(  ۱۱:۱۵اظهارات   ۹:۶،۷خواهد کرد! )اشعیا 

برتانرا ببینید؛ به هر طرفیکه ببینید، فرصتی -و-دور است.دای فعلی ندای فرصت ن .６

است تا اهداف پادشاهی مسیح را گسترش دهید. باشد که خدا بصیرتی نصیب تان کند. )امثال 

برتانرا به ثمر -و-را بخوانید( باشد که دارای چشمانی باشید که تمام محصول دور ۲۸:۱۹

 را بخوانید( ۵:۱۶افسیان   ۶:۹قالطیان    ۱۳:۱۱رومیان   ۴:۳۵رسیده ببینید. )یوحنا 

روزی فرا میرسد که بزرگترین ماموریت،  دای آینده فریاد سرنوشت است.ن .７

بزرگترین دستاورد محسوب خواهد شد. مردمان رستگاری از هر زبان، قبیله و ملتی خواهند 

االی به خدا و پسر او عیسی مسیح را پرستش خواهند کرد. افتخار بزرگی و ندای وبود که 

را  ۵:۹،۱۰حرکت درآوردن تاریخ بسوی آن رویداد شگفت به ما داده شده است. )اظهارات 

 بخوانید( 
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 بیاد داشته باشید:

و نیز من صدای خدا را شنیدم که میگفت: به چه کسی بفرستم، و چه کسی گوش به 

 (۶:۸فرمان ما است؟ بعدا من گفتم: من آماده ام مرا بفرست. )اشعیا 

 

 یق کلیدی:حقا

 . ساختزمانیکه این هفت ندا را بشنوید، آنها تمرکز و اولویت زندگی تانرا خواهد 

 

 پاسخ شما:

شنیده شود. آنها شما را به این هفت ندا اجازه دهید که به وضاحت توسط روح شما 

 سوق خواهد داد که باعث افتخار بخشیدن مسیح خواهد شد.  یبسوی اعمال
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 کتاب حیات

 انیدن شهر تان به مسیحنائل گرد

 

 را بخوانید ۳:۹پطرس ۲  ۴:۱۱یونس   ۲۹:۷ارمیا 

 

بلی درست –در شهر شما چقدر کلیسا وجود دارد. از نظر خدا فقط یکی وجود دارد 

پولس رسول به کلیسای افسوس گفت: یک بدن و یک روح وجود دارد، درست است، یکی! 

را بخوانید( او به  ۴:۱،۶انده شده اید. )افسیان همانند آن یگانه امید ندای که بسوی آن فراخو

پروان مسیح که در افسوس زندگی میکردند می نوشت و به ایشان نصیحت میکرد که بخاطر 

یوحنای رشد کلیسا و جالل بخشیدن خدا باهم در اتحاد عمل کنند. چندین سال بعد زمانیکه 

انیِ کلیسای افسوس فرستاد؛ چیزی که ای از مسیح به این کلیسا فرستاد، آنرا به نشرسول نامه

و آن کلیسای شده بود متشکل از چندین جماعت. )اظهارات –میشود آنرا کلیسای شهر گفت 

 را بخوانید(  ۲:۱

درست قبل از اینکه عیسی به آسمان عروج کند، او به مریدانش گفت تا با قدرت     

را بخوانید( و این  ۱:۸. )اعمال روح مقدس آراسته شده و انجیل را به بیت المقدس برسانند

را بخوانید( درین متن شما متوجه  ۲:۴۲،۴۷دقیقا کاری بود که آنها انجام دادند. )اعمال 

با رسیدن به بیت المقدس انجیل را به شکل گروهی فرامیگرفتند. و خواهید شد که مردم 

 فه میکرد. خداوند ارواح نجات یافته را روز به روز و لحضه به لحظه به کلیسا اضا

برای متحول ساختن شهر تان با قدرت خدا، باید باهم در بدن مسیح با تشریک      

درین درس  سه اجزای مهمی که به نائل گردانیدن شهر تان به  مساعی و همنوایی کار کنید.

 مسیح موثر است و چندین کشیش نیز آنرا موثر دانسته، حتی متحول کننده خوانده اند. 
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نائل در کتابش بنام جک دینیسود ط درست با سایر رهبران مسیحی. ایجاد رواب .１

ضرورت رهبران در شهرها برای گذر معاشرت ها به دوستی ها و اتحاد  ةدربارآورد شهر ها 

اگر خواسته باشیم که قدرت مسیح را که از طریق اتحاد میآید ببینیم، باید هر  موثر مینویسد:

ین ببریم. باید پیش داوری ها و برتری جویی خودرا کنار مانعی که مارا متفرق میسازد از ب

گذاشته تا بتوانیم با کسانی باشیم که نسبت به ما تفاوت های دارند. آنها به خدا ارزشمند اند 

و نیز باید به ما ارزشمند باشند. عیسی در واالترین دعایش برای پیروانش دعا کرده است تا 

رسالت شانرا پیش ببرند تا اینکه جهان به انجیل باور در عشق و اتحاد زندگی کرده و امر 

ایمانداران به یکدیگر شان گواه خوبی از  ةرا بخوانید( روابط دوستان ۱۷:۲۱،۲۳کند. )یوحنا 

در مورد ماموریت، پیام و رسالتش. و نیز این یکی از بهترین روشهای –عیسی مسیح است 

      بخوانید(  را  ۱۳:۳۵یوحنا   ۱۳۳جلب حضور خداست. )مزمور 

 

 

 

 

 

 

بایکدیگرمان  ةآن، خدا به عنوان رهبران از ما میخواهد تا روابط عمیق دوستان ةبرعالو     

ایجاد کنیم تا مارا قوت بخشیده و مستحکم سازد. بعضی از تنهاترین افراد در دنیا، رهبران 

ولی روح خدا در متحد ساختن و  مسیحی استند. شیطان به دنبال جدایی و انزوای ماست.

برکت دادن ما با آن عده دوست های ماست که میتوانیم به ایشان اعتماد کرده و محبت 

بورزیم. هیچ خوشِی بزرگتری نمیتواند وجود داشته باشد مگر اینکه هر روز صبح زود از 

باشیم.  خواب بیدار شده و با دوستان مان در پی گسترش پادشاهی خدا از طریق بدن مسیح

یک بدن و یک روح وجود 

دارد، درست همانند آن یگانه 

ندای که بسوی آن  امید

 فراخوانده شده اید. 

 ۴:۴افسیان 

اگر در من ساکن شوی و 

کالمم در تو ساکن شود، 

هرچیزیکه بخواهی، 

 برآورده خواهد شد.

 ۱۵:۷یوحنا 
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همچنانیکه به دوستی با سایر رهبران مسیحی ملحق میشوید، از خدا بخواهید تا دوستی های 

 تانرا برکت دهد. آنچنان دوستی ها فقط اتفاق نمی افتد؛ باید در آن راستا کار کرد. 

هیچ چیز مهمی بدون دعا متحدانه و همنوا نمی تواند دعای متحدانه و متحولگر.  .２

فاق بیفتد. یکی از نشانه های مهم رشد کیسای شهری تعهد به دعای همیشگی در جامعه تان ات

خدارا برای شهرتان ٬٬بنام استوی هاوترونز را بخوانید( درمنابع دعای  ۲:۴۲شان بود. )اعمال 
از کشیشی نقل میکند که گفته است: این دعا ها بسیار بزرگتر از آن است که جستجو کنید،، 

گر از پادشاهی خدا خواسته که بر شهر ما نازل شده و آنرا متحول سازد، به تنهایی دعا شوند. ا

پس باید در دعای مان متحد باشیم. ندای خدا برای مردمش مبنی بر گردهم آمدن و دعا کردن 

را میتوان در تمام متون مشاهده کرد. خدا به شاه سلیمان گفته بود، زمانیکه دیار تان به آزمونی 

 ۷:۱۲،۱۴تواریخ ۲فروتنی و صداقت برای دعا کردن گردهم جمع شوند. )مبتال شد، باید با 

را بخوانید( خدا به مردمش اطمینان داده است که اگر با فروتنی و ایمان باهم دعا کنند، دعای 

شانرا شنیده و مستجاب خواهد کرد. زمانیکه پطرس و یوحنا توسط رهبران یهودی در مورد 

ر داده شدند، آنها نزد اصحاب شان رفته و برای شان گفتند معرفی مسیح به عنوان خدا هشدا

که چه اتفاقی افتاده. زمانیکه دوستان و نزدیکان شان این خبر را شنیدند، مصروف دعا کردن 

شدند. آنها برای جرئت و اظهار وجود خدا در بیت المقدس دعا کردند. آنها باهم در مورد 

لرزندان جائیکه آنها گردهم آمده بودن پاسخ شانرا شرایط دشوار شان دعا کردند. خداوند با 

داده و آنها را مملو از روح مقدس ساخت. در نتیجه آنها متوجه افزایش قدرت خدا در شهر 

 را بخوانید(  ۴:۲۳،۳۱شان شدند. )اعمال 

هرجائیکه دیدید مردم خدا را برای دعا کردن بخاطر شهر، منطقه و ملت شان گردهم      

داوند کارها را بسوی خوبی تغییر میدهد. در بسیاری از نقاط دنیا، رهبرانی استند آمده اند، خ

این گروه ها بطور منظم  ةشان دعا میکنند. بعدا هم ةکه هفته وار گردهم میآیند و برای محل

یی گردهم می آیند تا دعا کنند و خدا را برای تاثیر گذاری در نشست های نیایشی منطقه
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شان باور کنند. اگر گردهمائی از رهبران خویش را در اجتماع تان دارید، به  ةبزرگتر در منطق

آنها ملحق شوید. اگر چنین چیزی وجود ندارد، شروع به ایجاد آن کنید. خدا شما را افتخار 

 خواهد بخشید. 

 

خداوند برای نائل شدن اجتماع تان به انجیل، عامدانه.  ةماموریت های متحدان .３

تان توسط دستان با سخاوتش و از  ةدارد. خداوند برای متحول ساختن منطق ایاستراتیژی

معاشرت باهم جمع شوید، و در  ةای دارد. همین که یکبار از دریچطریق مردمش استراتیژی

اجرای رسالت مشترک  ةدوستی و اعتماد باهم رشد کنید، وقت آن است تا باهم وارد مرحل

یک فضای فروتنانه و مفتخر دورهم جمع شوند، خداوند شوید. زمانیکه مردمان متحدی در 

سخن خواهد گفت. چیزی را که خداوند بخواهد انجام شود تا به مردمش در نام او خدمت 

را بخوانید( از طریق عبادت، دعا، گفتگو و گوش  ۱۵شود را آشکار خواهد ساخت. )اعمال 

حرکت های کلیساهای شهری،  ةدادن است که دیدگاه واضح تر میشود. بعدا بر اساس تجرب

روح خدا شروع به شناسائی رهبران خدمتگذاری کرده که به عنوان تیم کلیسای شهر عملکرد 

ویژه ای دارند. این تیم به اجرایی شدن دیدگاهی که خدا آنرا آشکار ساخته است کمک 

 خواهد کرد. 

نیم که ندای خدا برای فروتنی باشیم، مشکل نخواهد بود تا بدا ةزمانیکه دارای روحی      

هر ایماندار و جماعتی برای نائل گردانیدن شهر چیست. مهم است تا بدانیم که برای 

تاثیرگذاری بهتر منطقه یی، باید چیز از تاریخ، خصوصیات ویژه و ضرورت های آنرا بدانیم. 

رانی را رهبران منطقه یی نقش شانرا بیشتر به عنوان تسهیل گرانی میبینند که گروهی از رهب

کمک کرده تا در محیط های شان موثر بوده و بدانند که خدا آنها را برای امر رسالت در آنجا 

گماشته و توفیق داده است. و چیزیکه باعث میشود همه چیز بصورت خوب به پیش رود 

این است که دوستان همکار در رسالت، برادران و خواهران ایماندار به مسیح، مشترکا در دعا 
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بال وجه خدا برای شهر شان باشند. برای آنهائیکه بر شهر شما حکومت میکنند دعا کنید. به دن

را بخوانید( همچنانیکه برای صلح خدا دعا میکنید تا بر شهر شما مستولی  ۲:۱،۴تیموتاوس ۱)

 (۲۹:۷گردد، آنرا بدست خواهید آورد. )ارمیا 

 

 

 بیاد داشته باشید: 

کرد، بلکه برای آنهائیکه از طریق کالم شان به من ایمان آورده  تنها برای اینان دعا نخواهم

شان یکی شوند، همانطوریکه تو در منی، و من در تو،  ةاند نیز دعا خواهم کرد؛ تااینکه هم

ای پدر! و تا اینکه آنها نیز در ما یکی شوند، و تا اینکه دنیا باور کند که تو مرا فرستاده ای 

 نید(    را بخوا ۱۷:۲۰،۲۱)یوحنا 

 

 حقایق کلیدی: 

برای نائل آوردن ومتحول ساختن شهر تان توسط قدرت روح مقدس، الزم است تا با 

 بدن بزرگتر مسیح همنوا وهمکار بود. 

 

 پاسخ شما: 

 برای اتحاد در بین جماعت تان هر روز دعا کنید.  •

ترک برای به دنبال کشیشان دیگری برای معاشرت، دعای مشترک و ماموریت مش •

 شهر تان باشید. 

کلیسای تانرا برای هر کوشش تعاونیِ دیگری با جماعت های دیگر سهیم سازید تا  •

 قدرت متحول گر انجیل را به اجتماع تان به ارمغان آورد. 
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 کتاب حیات

 بسیج کلیسای تان برای برداشت محصول

 

 را بخوانید  ۱۴:۱۵اظهارات   ۴:۳۵:  یوحنا ۱۰لوقا 

 

ول روحی عبارت از جمع آوری بشریت درهم شکسته و گمراه برای یک زندگی محص

جدید و سرنوشت ژرف مسیح است.  و نیز عبارت از جمع آوری محصول مریدان و رهبران 

متعهدی است که در راستای اهداف زندگی شان که همانا نائل آوردن افراد بیشتر و بیشتری 

را بخوانید( به عنوان رهبران، باید به مردم  ۴:۱۹به مسیح است در حال رشد باشند. )متی 

و بسیبج باشند. ما باید در بسیج و انگیزه با انگیزه برای محصول گرانبهای ارواح کمک کنیم تا 

آن مردمان دیگری مشتاقانه –دادن مردم برای جمع آوری محصول محصول ها نیز سهیم باشیم 

 اند. در پی رساندن مسیح به مردم و مردم به مسیح 

در ذیل به هفت حقیقتی اشاره میشود که نیاز است تا در مورد محصول روحی مد      

 نظر گرفته شود.

 

عیسی با سفر کردن اش از شهری محصول چیزی است که به عیسی اهمیت دارد.  .１

به شهر دیگری برای موعظه، تعلیم و شفادادن، متوجه شد که مردم چقدر گمراه درهم شکسته 

شان باعث  ةکه اوضاع شانرا میدید، روحش عمیقا غمگین میشد. این مخمصبودند. زمانی

تعهدی که در آن این گوسفندان –دلسوزی او برایشان شد. بعدا او را به تعهدی واداشت 

را بخوانید( همان قضیه به  ۹:۳۵،۳۸گمراه، او را منحیث چوپان واقعی شان یافته باشند. )متی 

یقا به فکر درماندگی و بیچارگی مردمی هست که هنوز عیسی عم–امروز نیز صدق میکند 

 رستگار نشده اند، ما نیز باید به این فکر باشیم. 
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را بخوانید( عیسی هفتاد نفر از پیروانش  ۹:۳۷)متی حصول فراخ و وافر است. م .２

را به شهرها و جاهائی فرستاد که قرار بود برود و موعظه کند. با انجام این کار به آنها گفت: 

حقیقتا که محصول بزرگ است ولی کارگران کم اند؛ بنابر این به خدای محصول دعا کنید تا 

 ۲۰۰۰را بخوانید( عیسی آن سخنان را  ۱۰:۱،۲کارگران بیشتری به محصولش بفرستد. )لوقا 

سال پیش گفت. محصول امروزی بسیار بزرگتر است. در حقیقت بیشتر از دو سوم نفوس 

با او ندارند. ما یک ندای بزرگ و مسئولیت با افتخار داریم تا به دنیا هیچ هویت مشترکی 

 میدان محصول فراخ زمین درآییم و دیگران را نیز تشویق کنیم که چنین کنند.    

در فرصت دیگری عیسی به پیروانش حصول رسیده و در معرض خطر است. م .３

 را بخوانید(  ۴:۳۵،۳۸نا گفت که محصول نه تنها اینکه رسیده است که سفید شده است. )یوح

 

زمانیکه گندم سفید شود، بدین معناست که بیش ازحد رسیده است و نیاز به برداشت 

فوری دارد. اگر در همان وقت برداشته نشود، از دست خواهد رفت. به عنوان رهبران، باید 

رستی است، هر وقت وقت یک حس فوریت را در مرمان مان پرورش دهیم. هر روز روز د

درستی است، و هر شخص شخص درستی است برای شریک ساختن انجیل با او. باید سخنان 

خداشناس معروف را بیاد داشته باشیم که گفت: انجیل تنها خبر خوش است، کارل هنری 

 درصوتیکه به وقت درست آن برسد. 

و بگذارید تا از زیبایی 

خدا بهره مند شویم، وهنر 

 دستان مانرا مزین سازد.

 ۹۰:۱۷مزمور 

د. زمانیکه عیسی برآمد جمع کثیری را دی

با دلسوزی با آنها برخورد کرد و درد 

 های شانرا درمان کرد.

  ۱۴:۱۴متی 
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گم کرده اند. کثیری از افراد عزیزی است که راه شانرا  ةمحصول شامل عد .４

خداوند انسانها را با ظرفیت های بزرگ و اهداف واالیی خلق کرده است. این درحالی است 

که ظرفیت ها واهداف بزرگ شان تنها با وجود او قابل درک است. گناه حالت انسان را 

خدا معیوب و غیرقابل استفاده  ةخراب ساخته و منحرف میسازد و آنرا برای کار و اراد

را بخوانید( خدا بخاطر محبت بی دریغش به مردم، پسرش  ۲:۱۲افسیان   ۵:۱۲)رومیا میسازد. 

گناهانشان قربانی کرد. زمانیکه ما و پیروان مان درک  ةعیسی مسیح را به عنوان ناجی و گفار

کنیم که مردم بدون زندگی و رهبری مسیح چقدر ناامید و درمانده اند، این باعث واداشن 

درست همان –ترحم و اعامل رستگارانه در مقابل شان خواهد کرد  مان به عشق ورزی،

 را بخوانید(  ۱۴:۱۴  ۹:۳۶قسمیکه عیسی را واداشت. )متی 

ماباید مردمان مانرا برای تبلیغ مسیحیت حصول در انتظار بذگران مخلصانه است. م .５

است. که همانا شریک ساختن خبرخوش رستگاری از طریق مسیح با دیگران –آموزش دهیم 

کارشناس امور ماموریتی گفته است: جهان نسبت به هر وقت دیگری دونالد مک گاوران 

با محصول  ةمردمان دست یافتنی تری دارد. ولی درعین حال ممکن است که از یک ساح

رسیده دست خالی برگشت. راه بازداشتن مردم ما از این قسم حاال این است که آنها را در 

ز طریق تعلیم و موعظه انگیزه داده و تا مردم را بسوی مسیح بکشانیم راستای تبلیغ مسیحیت ا

و الگوی خوبی درین راستا قرار گیریم و نیز مردم مانرا تشویق کنیم تا داستان گرویدن شان 

این موارد، بکار گماشتن مبلغین مورد اعتماد  ةبه مسیح را با دیگران شریک سازند. برعالو

م خدا را دارند تا انجیل را با ایشان شریک سازند میتواند بسیار که توانائی بسیج ساختن مرد

 مفید و ارزنده میباشد. 

باید از هیچ تالشی در ارگران محصول باید دعا و برنامه ریزی کرده باشند. ک .６

راستای بسیج سازی اعضای کلیسای مان بخاطر تبلیغ مسیحیت دریغ نکنیم. باید دعا کنیم تا 

ه تا فرصت ها و نیازهارا ببینند و محبت و شفقت عمیقش را برای خدا ایشانرا کمک کرد
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ای برای کمک کردن ایشان داشته باشیم آنانیکه گمراه شده اند را حس کنند. ما نیز باید برنامه

تا جایگاه شانرا ببینند و ایشانرا آموزش دهیم تا مسئولیت شانرا در قبال نائل آوردن افراد 

 ادا کنند.  درمانده و مهجور به مسیح

آن، همچنانیه برنامه ریزی کرده و دعا میکنیم نیز باید آماده باشیم تا ایمانداران  ةرعالوب

شان بفرستیم. بیاد داشته باشید،  ةنفوذ مربوط ةجدیدی را به عنوان دروگران جدید به ساح

 یک محصول بزرگ، نیازمند کاگران بیشتری است تا اینکه محصول را پرورش دهند. 

عیسی در مسیر زندگی و رسالتش هدفمند محصول هدفمند و پُربار است.  ةپروس .７

و متمرکز بود. او با سفرکردن به تمام شهرها و قریه جات فلستین یادگاری خوبی از محبت 

و قدرتش بجای گذاشت. عیسی به هر جائی که رفت میوه های زیادی بارآورد؛ مریضان شفا 

د، و مردم با وضاحت و عقیده استوار شنیدند که چگونه یافتند، جن زده ها رهایی یافتن

 میتوانند با خدا صادق باشند. 

خدا را تکمیل کند. )لوقا  ةای به زمین آمد تا بشریت را بازخرد و برنامعیسی با یک برنامه

( کاری ۱۹:۳۰را بخوانید( روی صلیب او با فریاد گفت: همه چیز تمام شد. )یوحنا  ۱۹:۱۰

ن فرستاده شده بود تکمیل شد. عیسی بزرگترین مربی و الگوی ما برای تکمیل کردن بخاطر آ

یست که مارا به انجام آن فراخوانده است. ما باید برای محصول مردم و رسالت ماموریت

گمراه و بیچاره دعا کنیم. ما باید به دروگران دعا کنیم تا مردمان جدید بیشتری به محصول 

حی ومتحول شده ارواح اضافه کنند. و باید کار با خدای محصول را جدید رو ةنجات یافت

در اولویت واالی مان قرار دهیم. بعدا میوه های ابدیت زیادی را بارخواهیم آورد. )یوحنا 

 را بخوانید( محصول بزرگ است. بیائید که آنرا پروش دهیم.  ۱۵:۸
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 بیاد داشته باشید:

محصول بزرگ است ولی کارگران کم اند؛ بنابر این به بعدا او به آنها گفت: حقیقتا که 

 ( ۱۰:۲خدای محصول دعا کنید تا کارگران بیشتری به محصولش بفرستد )لوقا 

 

 حقایق کلیدی: 

بسوی زنگی جدید و سرنوشت ژرف  محصول جای گردهم آمدن افرد گمراه و بیچاره

 عیسی مسیح است.

 

 پاسخ شما: 

 د و کلیسای تانرا نیز به چنین کاری هدایت کنید. روزانه به افراد گمرا دعا کنی •

روزانه با خدای محصول تعهد کنید که از هر فرصتی در راستای شریک ساختن  •

 انجیل و داستان خود استفاده کنید. 

بطور منظم به پیروان تان نصیحت کرده و آگاه شان سازید که به عنوان شریکان  •

 محصول، مردم را بسوی مسیح دعوت کنند. 

با مبلغین مورد اعتماد و موثریکه میتوانند مردم را انگیزه داده و برای امور تبلیغ  •

 مسیحیت بسیج کنند، روابط مستحکمی برقرار سازید. 
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 کتاب حیات

 کلید های محصول

 

 را بخوانید ۹:۳۵،۳۸متی 

 

به ،  عیسی ده کلیدی که محصول روحی ارواح را باز میکند ۹آخری متی  ةدر چهار آی

ما میدهد. این کلیدها در همه کشورها و در همه فرهنگ ها کارآیی دارد. این ها کلیدهای 

 است که عیسی از آن بخاطر گرویدن مردم بسوی خویش استفاده میکرد. 

 

هیچ جای و ( ۹:۳۵عیسی به همه شهرها و قریه جات سفرکرد. )متی کلید اشباع.  .１

خوبی رخ نداده باشد. جهان امروزی ما به  مردمی نیست ک با وجود مسیح در آنجا تغییر

سرعت در حال مدنی شدن است. بسیاری از متخصصین امور رسالتی میگویند که فقط باید 

 ةبه مکانهای استراتیژیک سفر کرد. درحالیکه در مدت کوتاه سه سال رسالت مسیح، هم

کند که ایجاد کلیسا شهرها و قریه جات زیر حاکمتش را سفرکرد. این کلید به ما یاد آوری می

باید از اولویت های ما باشد. باشد تا خدا آتشی در قلب تان افروزد تا زندگی تانرا بر ایجاد 

ای سرمایه گذاری کنید. گر انجیل در هر شهر و قریهکلیسا های افتخار بخش مسیح و موعظه

دعوت کنیم.  خدای مان به ما هدایت داده است تا همه اشخاص را از همه جا به مهمانی او

 را بخوانید(  ۱۹:۹،۱۷اظهارات   ۱۴:۱۲،۲۳)لوقا 

با رفتنش به هر شهر و قریه، او به تعلیم و موعظه گری میپرداخت. لید اعالن. ک .２

کالم خدا باشیم.  ةموعظ ة( به عنوان رسالتمندان انجیل، باید همیشه آماد۹:۳۵)متی 

را بخوانید(  ۹:۶۰موعظه کنیم. )لوقا ( برماست تا خبر خوش پادشاهی خدارا ۴:۲تیموتاوس ۲)

  ۱۶:۱۵برماست تا خبرخوش مرگ و رستاخیز مسیح را به خود نیز موعظه کنیم. )مرقس 
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کسانی را دارد که  ةنجات دادن همرا بخوانید( این انجیل با شکوه قدرت  ۱۵:۱،۴قرنتیان ۱

 را بخوانید(  ۱:۲۱قرنتیان ۱  ۱:۱۶)رومیان این رامیشنوند و به عیسی باورمند میشوند. 

نه تنها اینکه مسیح تعلیم داد و موعظه کرد، بلکه به سراغ شفا لید اظهار سازی. ک .３

( ما باید از طرح خدای مان پیروی کنیم: ۹:۳۵ای رفت. )متی دادن هرنوع مریضی و ناجوری

یت تعلیم، موعظه و درمان کنیم. این در حقیقت کاری است که پیروان اولیه به تاسی از مامور

نیز این  فلیپ را بخوانید( اولین مبلغ کلیسا،  ۱۶:۲۰بزرگ این کار را انجام دادند. )مرقس 

را  ۸:۵،۸طرح را در نشست های مبلغانه اش در شهر سامر استفاده کرده است. )اعمال 

بخوانید( نشانه و شگفتی های معجزه گونه نشان میدهد که عیسی زنده است. این ترکیب 

ل ترحم آمیز و معجزه ها، ملت هارا به حقانیت مسیح آشنا میسازد. )متی انجیل، عم ةموعظ

 (  ۵:۱۸،۱۹رومیان   ۵:۱۶

 

( عیسی با بی میلی از میان مردم ۹:۳۶عیسی واقعا گروه ها را دید. )متی کلید درک.  .４

ضرورتها، نگذشته است. قلب او نزد هر شخص مستمندی بوده است. عیسی مردم را میبیند؛ او 

گناهان، درد دلهای شانرا میبیند. مثل یک کشیش باوفا، با نقاط ضعف مان همدردی میکند. 

او جانش فدای همه کرد، تا اینکه 

آنهائیکه زنده اند، نباید بیش از 

این برای خود زندگی کنند، بلکه 

برای کسی زندگی کنند که برای 

 ایشان مرد و زنده شد. 

 ۵:۱۵قرنتیان ۲

پسر آدم نیامده است که 

شود، بلکه تا اینکه خدمت 

خدمت کند، و تا اینکه 

زندگی اش را به حیث 

 ای برای دیگران دهد.فدیه

 ۱۰:۴۵مرقس 
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را بخوانید( ولی او مارا به حال درماندگی مان نمی گذارد. چنانیکه خدا مسیح  ۴:۱۵)عبرانیان 

 بخوانید(  را ۳:۸یوحنا ۱  ۴:۱۸،۱۹را تدهین کرد، او نیز مارا آزاد ساخته و شفا میبخشد. )لوقا 

زمانیکه عیسی توده های نیازمند را دید، احساس دلسوزی نسبت به لید شفقت. ک .５

روح  ةمیو٬٬رسالتمندان واقعی از عشق خدا سرچشمه میگیرند.  ة( هم۹:۳۶آنان کرد. )متی 

( این عشق بود که خدا را وادار به فرستادن فرزندش کرد. )یوحنا ۵:۲۲عشق است.،، )قالطیان 

را بخوانید( این عشق است که مارا وادار میکند که بنام مسیح حرکت کنیم.  ۵:۸ان رومی  ۳:۱۶

را بخوانید( روح  ۵:۶را بخوانید( عقیده توسط عشق کار میکند. )قالطیان  ۵:۱۴،۱۵قرنتیان ۲)

 را بخوانید(  ۵:۵مقدس عشق خدارا در ما میریزد. )رومیان 

چراکه آنهارا مانند گوسفندانی دید شفقت مسیح برمردم به جبش آمد، لید رهبری. ک .６

بخشی ( هیچ کسی نبود که آنها را به صلح و زندگیِ رضایت۹:۳۶که چوپانی نداشتند. )متی 

را بخوانید( عیسی آموخت که آنهائیکه در پادشاهی او هدایت  ۲۳:۱،۳هدایت کند. )مزمور 

ید( برترین ویژگی در را بخوان ۱۰:۴۲،۴۵میکنند، باید مانند او، خدمتگذار باشند. )مرقس 

رهبری مسیحیت بودن در حضور عیسی است. تشکر خدایا، این امر برای هر ایماندارمسیح 

 را بخوانید(  ۴:۱۳میسر است و فرقی نمیکند که چه جایگاه و سطح دانشی داشته باشد. )اعمال 

ه با درنظرداشت نیازهای مبرم و پاسخگو بودن مردم به او، عیسی گفتلید دیدگاه. ک .７

( درکالیکه دیگران نیازهای کمرشکن را ۹:۳۷است: حقیقتا که محصول فراوان است. )متی 

آور را میبینند. فرقی نمیکند که مردم محیط تان چقدر میبینند، رهبران مسیحی محصول سرسام

گر باشند، خدائی وجود دارد که محصول روحی را برای شما، کلیسا در مقابل انجیل مقاومت

به ارمغان آورده است. ولی شما باید داس تبلیغ مسیحیت را پیشنهاد دهید تا و رسات تان 

را بخوانید( خدا از ارمیا پرسید: چه میبینی؟ )ارمیا  ۱۴:۱۵۷۱۶محصول را درو کنید. )اظهارات 

( امروز او از شما میپرسد: چه چیزی را میبینی؛ دیدگاه تو چیست؟ رهبران فراخوانده ۱:۱۱
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 ةبخش خدا بر مردم تمرکز کرده و آورندخدا را مردم برسانند. دیدگاه الهام شده اند تا دیدگاه

 را بخوانید(  ۲۹:۱۸بهتر. )امثال  ةامید است برای آیند

( او یک ارزیابی ۹:۳۷عیسی گفته است: کارگران کم اند. )متی لید واقع بینی: ک .８

جود ندارند تا محصول را واقع گرایانه کرد. محصول فراخ است. درحالیکه کارگران زیادی و

آوری کنند. ماباید مردمانی باشیم که عقیده به زبان مان و امید در قلب مان جاری باشد. جمع

اما ما نمی توانیم بدرفتارِی ناشی از انکار واقعیت را بپذیریم. در رسالت باید مردمان عقیده 

های باشیم که وجود مندی باشیم و از عقیده صحبت کنیم. تشویق شده ایم تا در پی چیز

( عقیده، سخن دروغی نیست. برماست تا یک ۴:۱۷ندارد درحالیکه وجود داشتند. )رومیان 

ای از وضعیت داشته باشیم، مشکالت را نپذیریم، و با دعای از روی ایمان، دید واقعی

 را بخوانید(  ۴:۶ضرورت ها را به خدا پیشکش کنیم. )فلیپیان 

همینکه ضرورت واقعی ساطت رهنمون میسازد. ین یکی مارا بسوی کلید وا .９

ای است ( این یک عنوان ظفرمندانه۹:۳۸شناسایی شد، باید به خدای محصول دعا کنیم. )متی 

که عیسی به خودش میداد. این محصول اوست، و او خدایش است. به همین خاطر است که 

تعهد به مسیح نیست. با شجاعت میتوانیم برای رستگاری کسانی دعا کنیم که زندگی شان م

را بخوانید(  ۳:۹پطرس ۲  ۱۸:۱۱،۱۴ما میدانیم که او میخواهد تا گمراهان را نجات دهد. )متی 

ماباید هم وسیع دعا کنیم و هم باور وسیع داشته باشیم. خدای محصول با دیدن گردهم آمدن 

 را بخوانید(  ۳:۲۰،۲۱افسیان   ۳۳:۳محصول بزرگ روح خوشحال میشود. )ارمیا 

تانرا بازگشایی میکند، کلید فرستادن  ةلید نهایی که محصول منطقک .１０

عیسی آموخت که ما باید تا خدای محصول کارگرانی را به محصولش بفرستد. )متی است. 

( او از یک فعل اجبار آمزی استفاده کرد که به معنی به زور وارد کردن کارگران به ۹:۳۸

به همین خاطر است که باید دعا کنیم تا کاگران  محصول است. نیاز زیاد به کارگران است.
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را  ۱۴:۱۵،۱۶اظهارات   ۴:۳۵روحی فرستاده شوند. )یوحنا  ةجدید زیادی به محصول رسید

 بخوانید( 

 

 بیاد داشته باشید: 

ببین اینک به تو میگویم چشمانت را باال بگیر، و به مزرعه ها ببین، اینکه آنها از قبل 

 (۴:۳۵حصول. )یوحنا سفید شده اند برای م

 

 حقایق کلیدی: 

 دنیان باز خواهد کرد.  ةاین ده کلید، محصول روحی را در هم

 

 پاسخ شما:

 برای درو کردن محصول روحی در جایی که خدا شمارا مقرر کرده است تعهد کنید. •

از امروز شروع به استفاده از این ده کلید کنید، تا شاهد یک محصول عظیم روحی  •

 اش باشید. کلیسا و پادشاهیبرای مسیح، 
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 کتاب حیات

 چرا ما میرویم

 

 را بخوانید  ۷یوحنا ۳  ۱۶:۱۵مرقس 

 

یک مثل قدیمی چینائی میگوید: کسی که چرایی امری را میداند، چگونگی آنرا میتواند 

تحمل کند. به عبارت دیگر، کسی که دالیل پشت عملش را میداند، برای انجام آن امور، هر 

گر کالم خدا دالیل فراوانی را مبنی بر همراهی کردن پیام متحولای را متقبل میشود. سختی

مسیح به ما ارائه میکند. البته که ما باید تالش های مانرا برای انتشار انجیل در ملت مان 

گسترش دهیم. ولی درین جا تبلیغ نوین مسیحیت با نوع نوین رسالت گره خورده است. در 

 طرف زمین برسانیم. ل کتاب مقدسی اشاره میشود که چرا ما باید انجیل را تا آنذیل به ده دلی

 

عیسی تر از همه، برای این میرویم که عیسی ارزش اش را دارد. اوال و پیش .１

مردم و ملت ها بسیار زیاد عبادت  ةارزش آنرا دارد تا شناخته شود، اطاعت شود و توسط هم

 (۷یوحنا ۳بخاطر نام او به پیش رفتند. ) ةن اولیشود. کتاب مقدس میگوید که پیروا

همین امر است که رسالتمندان را وادار کرده است که از زمانیکه عیسی ماموریت      

نیکوالس ون زینزیندورف عالی را برای پیروانش بیان کرده است انجیل را همراهی کنند. 

تا برای بره بخاطر قربانی  ٬٬مسیحیان را به چالش گرفته است. موراوی ها رهبر رسالتی 

شدنش پیروز شویم.،، ماموریت ها در گام نخست بخاطر دلیلی نیستند، بلکه در مورد مسیح 

 اند. ما بخاطر نام او حرکت میکنیم. 

از زمانیکه آدم در باغ عدن دچار لغزش شد، قلب ا میرویم چون پدر مایل است. م .２

را بخوانید(  ۳:۸،۹خویش است. )پیدایش  خدای پدر به دنبال دوباره خواندن بشریت بسوی
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مردم  ةکتاب مقدس میگوید که خدا نمی خواهد که کسی از او جدا باشد، بلکه او از هم

مردم را به آغوش گرمش  ةمیخواهد تا از گنان شان روی بسوی او کنند. خدا میخواهد تا هم

شما را دوست دارد؟ به  را بخوانید( آیا به ثبوتی نیاز دارید که خدا ۳:۹پطرس ۲بپذیرد. )

 ۵:۸قربانیِ مسیح به شما به اثبات رسیده است. )رومیان  ةصلیب نگاه کنید! عشق خدا با کفار

 را بخوانید( 

خداوند به یوئل پیامبر وعده داد که ا میرویم چون روح درحال حرکت است. م .３

بخوانید( این  را ۲:۲۸طی چند روز آینده، روحش را برتمام مردم جهان عنایت کند. )یوئل 

امر در زمان نیز برآورده شده. در طی چندین سال گذشته، عیسی خودش را به چندین شخص 

غیر مسیحی از طریق خواب و دیدگاه نمایان ساخته است، تا اینکه به او ایمان آورند. در تمام 

و در جهان روح خدا در حرکت است. و ملیون ها نفر را به ایمان آوردن به مسیح وامیدارد. ا

 جالل رستاخیزش در بسیاری از ثبوت های واقعی اش نمایان میشود.

 

 

از زمانیکه نوجوان بودم انجیل را وعظ کرده ل رسیده است. وما میرویم چون محص .４

در طول تمام این مدت اینقدر گرسنگیِ که امروز احساس میکنم، هیچ گاه دیگری احساس  ام.

صول پخته شده است. ما باید عمدا فراتر حصار کوچکی فکر کرده و یک نکرده بودم. مح

جهان بزرگتری را ببینیم. زمانیکه فصل محصول فرا رسد، چیز دیگری غیر از این موضوع در 

و او برایشان گفت: به 

تمام روی زمین بروید و 

انجیل را به همه 

 موجودات وعظ کنید. 

 ۱۶:۱۵مرقس 

پس عیسی دوباره به آنها گفت: 

سالم برشما، همانطوریکه خدا 

ت، من نیز بر برمن فرستاده اس

 شما میفرستم. 

 ۲۰:۲۱یوحنا 
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او این است که محصول را پیش از گذشت موعودش به  ةاجندای زارعین نیست. تنها وظیف

ن است تا محصول رسیده بشری را جمع آوری کنونی ما ای ةدرستی جمع آوری کند. وظیف

به موعظه گرانش گفته است: شما یک وظیفه دارید؛ تا ارواح را جان ویسلی کنیم. چنانیکه 

 (۴:۳۵از آن خود کنید. )یوحنا 

مردم بدون عیسی مسیح گمراه شده اند. ا میرویم، چون مردم گمراه شده اند. م .５

را  ۲:۱۲افسیان   ۵۳:۶هایش جدا شده اند. )اشعیا آنها از خدا دور بوده از برکات و وعده 

بخوانید( حتی لطیف ترین آیه در کتاب مقدس گزینه های ابدی را پیشنهاد میکند. )یوحنا 

را بخوانید( آنهاییکه به عیسی مسیح ایمان میآورند، زندگی ابدی را نصیب میشوند. و  ۳:۱۶

تر از این نمی تواند وجود ای مهممسئله آنهاییکه به او ایمان نیاورند از بین خواهند رفت.

عاقالنه یادآوری کرده است. هنگامیکه خدای  ةداشته باشد. پولس رسول از روز قضاوت بگون

مان مسیح از بهشت با فرشتگان آشکار شود، در آتش شعله ور انتقام را از کسانی خواهد 

ای مان عیسی مسیح پیروی گرفت که خدا را نشناخته اند. و نیز از آنهاییکه از انجیل خد

نکرده اند. آنها توسط حضور خدا و قدرت او محکوم به نابودی ابدی خواهند شد. 

 (۱:۷،۹تسالونیان ۲)

خدا در مورد رساندن خبر خوش مسیح به آنهاییکه صادقانه در پی ایجاد رابطه با او استند 

           جدی است.                           

یک شخص دینداری بود، اغلبا دعا میکرد، به مساکین با سخاوتندی کمک کورنیلوس 

 میکرد، و حتی عبادت 

 بود تا انجیل را  ِطوالنی ةای داشت. این درحالی بود که خدا با در یک رابطفرشته گونه

ضاحت نشان در به و ۱۱و  ۱۰به او رساند تا اینکه مسیح را بشناسد و نجات یابد. آیات 

را باور نمی کرد تا اینکه او به پیام  از گناهانشکارلینوس میدهد که پطرس بخشیده شدن 

آنیکه سخنانی –آموخت تا به پطرس فرستد کارلینوس انجیل باور کرد. در حقیقت فرشته به 
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( بعدا ۱۱:۱۴خانواده ات نجات خواهید یافت. )اعمال  ةخواهد گفت که توسط آن تو و هم

 را عمیقا شناسایی کرد. کارلینوس س عمل عقیدتی روح مقد

چندین سال قبل، زمامدار امور رسالتی ما میرویم چون ملت ها لیاقتش را دارند.  .６

بعضی انجیل را دوبار بشنوند  چرا باید :یک سوال سختی را پرسید اوسوالد جی سمیت

قتش را دارند تا بشنوند. درحالیکه بعضی آنرا یک بار میشوند؟ آنهاییکه انجیل را ندارند لیا

مردم و ملت ها جالل بخشیده  ةاین حق اساسی بشر است. خدا مصمم است تا توسط هم

 را بخوانید(  ۱۵:۴  ۷:۹  ۵:۹شود. )اظهارات 

پادشاه پادشاهان به ما دستور داده ا میرویم چون به ماموریتی گماشته شده ایم. م .７

باشیم، با خوشی از دستورش پیروی خواهیم کرد. قلب است تا برویم. اگر ما واقعا پیروان او 

زمین را پوشیده با جالل جهانی اش ببینیم، و تا  ةما باید هماهنگ با قلب خدا بتپد، تا که هم

 را بخوانید(  ۵:۲۳مردم و ملت ها عبادت شود. )یوحنا  ةاینکه ببینیم پسرش توسط هم

 براز کرده است و خصوصا در کتاب اعمال: های اعیسی ماموریت عالی در انجیل به گونه

 

 ( ۲۸:۱۹بنابر این برو و از هر ملتی پیروانی داشته باش. )متی  •

 (۱۶:۱۵دنیا برو و انجیل را به همه موجودات وعظ کن )مرقس  ةبه هم •

 ( ۲۴:۴۷توبه و آمرزش گناهان باید بنام او و به همه ملت ها وعظ شود. )لوقا  •

 ( ۲۰:۲۱است، من نیز شمارا میفرستم. )یوحنا چنانیکه پدر مرا فرستاده  •

زمانیکه روح مقدس بر شما نازل شود قدرتش شمارا پوشش خواهد داد؛ و  •

 ( ۱:۸شما در بیت المقدس، یهودیه و در انتهای زمین گواه من خواهید بود. )اعمال 
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همین  ای و بسیار فراتر از کوشش های انسانی ما خواهد بود. بهخارق العاده ةاین وظیف

–قدرت روح مقدس –قدرت خارق العاده را داده است  ةخاطر است که مسیح نیز وعد

 هردفعه این ماموریت بزرگ را داده است. 

کتاب مقدس به ما یادآوری میکند که ما میرویم، چون باید حسابی دهیم.  .８

م؛ چگونه به عنوان ایمانداران عیسی مسیح، باید حساب تعامالت قبلی زندگی مانرا به او بدی

از وقت مان استفاده کریم؟ از استعدادهای مان در چه راهی استفاده کردیم؟ بر منابع مان 

اینها به عنوان مروری درمقابل کرسی قضاوت مسیح رخ  ةچگونه سرمایه گذاری کردیم؟ هم

ما در مقابل کرسی قضاوت مسیح ظاهر خواهیم شد و پاداش کاری را که  ةخواهد داد. هم

قرنتیان ۱  ۱۴:۱۰ایم خواهیم گرفت؛ ولو آن کار خوب بوده باشد یا بد. )رومیان  انجام داده

 را بخوانید(  ۵:۱۰قرنتیان ۲  ۳:۱۱،۱۵قرنتیان   ۳:۱

کثیری از مردم در هر دقیقه  ةعدا میرویم چون فرصت ها فشرده و عاجل هستند. م .９

ان تبلیغ مسیحیت درحال رفتن بسوی ابدیت بدون مسیح اند. به همین خاطر است که فرم

آن، فرصت های امروز برای همیش وجود نخواهند داشت.  ةهمیشه عاجل است. برعالو

محصول همیشه بر حسب فصل هاست. وقتیکه داس را بگیریم و درو کنیم همین حاالست! 

را بخوانید( عیسی اخطار داد که شب آمدنی است و باید در فرصت کوتاه  ۱۴:۱۵)اظهارات 

 را بخوانید(  ۱۳:۱۱رومیان   ۹:۴م. )یوحنا روز مان کار کنی

شما یک نسل انتخاب  ا میرویم چون ما مردمان اهل سرنوشت ایم.م .１０

مردمان بخصوص او که شاید ستیایشش –ای هستید، روحانیانی شاهی و یک ملت مقدس شده

( بیش از ۲:۹پطرس ۱کسیکه شمارا از تاریکی بسوی روشنایی عجیبش فراخواند. )–کنید 

ولی اگر گروهی از مسیحیان این متن را سال است که مسیحیان  این آیه را میخوانند.  ۲۰۰۰

 پیروان امروز مسیح است.  ةما صحبت میکند.،، در واقع از جمل ةاو دربار٬٬به فریاد بخوانند: 
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ل شدن مسئولیت نسل ما است تا درک کنند که نسل های قبل ازما در راستای تکمی

ماموریت بزرگ دعا کرده اند، رویا دیده اند و جان داده اند. اگر این نسل جدید میسیحت 

 نیست که خدا از آن خواسته تا در راه بشارت استفاده کند، پس کیست؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 تیمأمور بلکه حتی دلیلی است مانند– ستین وضعیت مطلوبی کیصرفا دفاع از  نای

از عاشق شدن به مسیح، اینکه چیزی که به او گرانبها باشد برای  ی. یک ندایی استجهان یها

ما نیز گرانبها میشود. و چیزیکه به او به عنوان اولویت باشد برای ما نیز به اولویت مبدل 

میشود. درین مقطع اولویت خدای مان خیلی واضح است: پسر آدم آمده است تا کسانیکه 

 ( ۱۹:۱۰دهند. )لوقا گمراه شده اند را جستجو کرده و نجات 

این عشق مسیح است که مارا انگیزه میدهد تا خبر خوش او را همراهی کنیم.      

را بخوانید( به همین دلیل است که ما میرویم. مسیحیان زیادی هستند که  ۵:۱۴،۱۵قرنتیان ۲)

 زندگی شانرا بیهوده، بدون هدف و اشتیاق خدا سپری میکنند. چقدر تراژید و بی احترامی

است به مسیح. من شمارا به چالش میشکم که در نمایش جهانی خدا اشتراک کنید تا اینکه 

 افتخار سراسری را نصیب پسرش کنید، و ماموریت بزرگ را کامل کنید. 

  

در جریان روز باید کار 

کسی را انجام دهم که مرا 

فرستاده است؛ شب 

درحالی میآید که کسی 

 نمیتواند کاری انجام دهد. 

 ۹:۴یوحنا 
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  بیاد داشته باشید: 

 در تمام دنیا و به هر موجودی انجیل را وعظ کن. 

 ( ۱۶:۱۵)مرقس 

 

 حقایق کلیدی: 

ما ماموریت داده شده است تا محبت، روشنایی و رستگاری اش را در  از جانب مسیح به

 هرکجا و به هرکسی برسانیم. 

 

 پاسخ شما: 

 شما و کلیسای تان درجایی که زندگی میکنید، چقدر در تبلیغ مسیحیت فعال اند؟ •

که زندگی  ةشما و کلیسای تان در ماموریت های رساندن انجیل بیرون از محدود •

 ال اید؟ میکنید چقدر فع
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 تاب حیاتک

 جهانی خدا ةنقش شما در برنام

 

 را بخوانید ۴:۱۷کلوسیان   ۲۰:۲۴اعمال   ۱۷:۴یوحنا   ۱۳۸:۸زمور م

 

درین درس نهایی کتاب حیات، میخواهم از قلب خود با شما شریک سازم. خدا دقیقا 

 ةعیسی مسیح در هزار میدانست که چه کار را انجام میدهد زمانیکه شما را مقدر ساخت تا از

جدید نمایندگی کنید. خداوند همیشه در هر نسلی خدمتگزارانی خیلی خوبی داشته است. 

ولی او افتخار نمایندگی و اظهارش جالل اش را به شما داده است. مانند داود که نسلش را 

هبران را بخوانید( خداوند ر ۱۳:۳۶خدمت کرد، شما نیز باید نسل خودرا خدمت کنید. )اعمال 

سابق را به سبک روزگار شان خلق کرده بود؛ حاال او شمارا برای رسالت این قرن جدید 

 ساخته است. 

همچنان که خدارا خدمت میکنید، بیاد داشته باش که یک الگوی نیز هستید. دیگران شما 

. را نگاه میکنند. یک کسی گفته است: شما کتاب مقدسی هستید که بعضی ها خواهند خواند

 ةمردمان شناخته شده و خوانده شده ای؛ به وضوح که شما نام ةما منی، توسط هم ةتو نام

را بخوانید( زمانیکه جالل خدا را به دیگران توصیف میکنیم، باید  ۳:۲،۳قرنتیان ۲مسیح اید. )

ای در زندگی مان راه ندهیم. عیسی گفته با خودمان رک باشیم، و به هیچ کناه و نافرمانی

شما نور جهانید.... بگذار تا چراغت در مقابل دیگرا بدرخشد تا اینکه کارهای خوب است: 

را بخوانید( با اجازه دادن روح  ۵:۱۴،۱۶تورا دیده و پدر ات در بهشت را جالل بخشد. )متی 

 مقدس به کنترول افکار، رفتار و گتفار ما، نور مسیح در زندگی ما به درخشش در میآید. 

ک رسالتمند موثر، باید یک دروگر روح نیز باشید. این افتخار و مسئولیت تان به عنوان ی

است تا در شریک ساختن انجیل با دیگران پیشگام باشید. تیموتاوس یک مبلغ مسیحیت 



 کتاب حیات                                                                                                              277

آید که او دارای یک شخصیت پرخاشگری نبود. مطالعه نبود؛ او یک کشیش بود. از متون برمی

حال پولس به او اصرار میکرد تا کار تبلیغ را پیش ببرد و ماموریتش و تعلیم را برمیگزید. با این 

را بخوانید( مفهوم آن در زبان اصلی به این معنی است که  ۴:۵تیموتاوس ۲را تکمیل کند. )

دیگر، اگر تبلیغ مسیحیت بخشی از رسالت  ةتبلیغ مسیحیت مکمل رسالت تان است. به عبار

ا تکمیل است. اگر شما یک کشیشی اید، یک کشیش تان نباشد، پس رسالت تان ناقص و ن

مبلغی باشید. اگر یک معلمی اید، یک معلم مبلغی باشید. هر کاریکه در جریان رسالت مان 

 انجام میدهیم باید در تکمیل شدن ماموریت بزرگ کمک مان کند. 

. ما حاال در زمانی به عنوان رهبرای مسیحی، نیز فراخوانده شده اید تا تشویق کننده باشید 

زندگی میکنیم که پیشگویی شده بود: قلب های افراد آنها را از ترس و انتظاراتی که به روی 

( درعین حال در بین پریشانی ملت ها توام با ۲۱:۲۶زمین آمدنی است شکست میدهد. )لوقا 

لداریِ بزرگی امید بزرگ باشیم. بخاطر مسیح ما د ة( ما باید مژده دهند۲۱:۲۵سرگشتگی. )لوقا 

کسیکه پرواز کرده است تا بذر امید را برای ما بکارد. این امیدی که به عنوان لنگرگاه –داریم 

را بخوانید( فرقی نمیکند که  ۶:۱۸،۱۹روح داریم، توام با اطمینان و مستحکم است. )عبرانیان 

انعکاس دهیم.  به عنوان مسیحیان چه چیزی را تحمل میکنیم، باید پیروزی و زیبایی مسیح را

سپاس خدایی را که همیشه مارا بسوی آزادی در مسیح رهنمون میسازد، و از طریق ما بوی 

(  وعده های پدر وقدرت روح ۲:۱۴قرنتیان ۲خوش دانشش را به هر جا پراکنده میسازد. )

 ةمقدس باعث لبریز شدن قلب های مان از امید شود! باشد که خدای امید شما را از هم

و آرامش پُر کند تا اینکه باور کنید که با قدرت روح مقدس از امید پُر شده اید. خوشی ها 

 (  ۱۵:۱۳)رومیان 

به عنوان رهبر مسیحی، یکی از وظایف اولیه تان این است که دیگران را مجهز کنید. 

 برای مجهز کردن اولیا–زمانیکه مسیح به آسمان عروج کرد، رهبران مستعد را به کلیسا داد 

(  به عنوان رهبران مسیحی ۴:۱۱برای کار رسالتی و برای به کمال رساندن بدن مسیح. )افسیان 
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نباید مغرور باشیم، و نیز نباید به هیچ عنوانی از کسانیکه خدا زیر چتر رهبری مان قرار داده 

امر  ةاست سوء استفاده کنیم. این مسئولیت کلیسا نیست که رهبران روحانی اش را روان

ت کند، بلکه این مسئولیت رهبران روحانی است تا تمام کلیسا را راهی امر رسالت کنند. رسال

در کنار نقش تان به عنوان یک مجهز کننده، مسئولیت مربی گری را نیز دارید. مسیحیت 

همیشه یک نسل از انهدام دور است. دستور این است تا چیزیکه در تصاحب ما است، نسل 

م کینم. البته که در قدم نخست مسئولیت ما این است تا فرزندان مانرا بعدی را نیز از آن سهی

( خداوند شمارا فرانخوانده است ۶:۴آنهم در مسیر هدایت خدا. )افسیان –مربی گری کنیم 

که دنیا را فتح کرده و فامیل تانرا از دست دهید. اولین مسئولیت رسالتی تان این است که 

 ان خوش، مثمر و پیروان مسیح اند. مطمئن شوید که همسر و اطفال ت

جماعت شانرا تجهیز کرده و بسیج سازند، ولی  ةکشیشان فراخوانده شده اند تا هم     

کمی را مربی گری کنیم و زندگی مانرا در آنها بریزیم. پولس مربیِ تیموتاوس  ةما نیز باید عد

د را آموزش داد. و حتی کثیری بود، دوازده مری ةبود. زمانیکه مسیح مصروف رسالت به عد

خاصی داشت. همیشه به دنبال افراد جوانی باشید که  ةاز بین دوازده نفر، به سه تای آن توج

خدا آنها را بسوی امر رسالت فراخوانده است. مشوق و مربی خوبی برای شان باشید. در 

اطر مسیح حقیقت میتوانیم که موثریت مانرا در کاریکه برای تاثیر گذاری بر نسل جدید بخ

 انجام میدهیم اندازه گیری کنیم. 

 

 شما را تشویق میکنم تا موارد ذیل را مورد توجه تان قرار دهید. 

 

روزانه از خدا پیروی کنید. اختصاص دادن وقت باخدا برای دعا، عبادت و کالم او  •

 اساسات است. ةاز جمل
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ز دست دهند، تمامیت تانرا حفظ کنید. اگر مردم اعتماد شانرا نسبت به شما ا •

تاثیرگذاری رسالت تان خاتمه یافته است. سیستم پاسخگویی واقعی را ایجاد کنید. 

 نوشته است: فروتی تقوای مادر و حافظ روح است. اندرو موری 

ای خدا کالم تو تا  ٬٬در مطابقت با متون بمان. به خدا و کالم او ایمان داشته باش.  •

 ( ۱۱۹:۸۹ابد در بهشت ساکن شده است. )مزمور 

کار اصلی را کار اصلی بشمار. بلند مرتبه است مسیح که مصلوب شده است و از  •

 قبر برخواسته است. تبلیغ مسیحیت و مریدی را در محوریت تان قرار دهید. 

روابط خوبی را ایجاد کنید. ایجاد رابطه با خدا، همسر، فامیل و چند دوست محدود  •

 را در اولویت تان قرار دهید.

 

از مخالفین تان بیاموزید. از منتقدین تان بیاموزید. نیت های تانرا ارزیابی کنید.  •

 ( ۱:۲۸مودبانه پاسخ دهید. از خدا اطاعت کنید. هیچ گاهی از مردم نترسید. )فلیپیان 

اصالت تانرا حفظ کنید. یک رسالتمند عاقل سالمندی گفته است. همیشه از یک  •

تان ازدواج و فامیل تان است. هیچ گاهی اساس  موضع امنی صحبت کنید. اساس

 تانرا در خطر نیندازید. 

به استعدادهای تان باور کنید. استعدادهای برتر روحی تانرا شناسایی کرده و رشد  •

 دهید. 

 به نا امیدی ها اجازه ندهید که برشما غالب شود. از تلخی بگذرید.  •

ویلیم کری تانرا تمرین کنید.  ةیدجرئت داشته باشید و در انتظار معجزه باشید. عق •
کارهای مسیحیان را به چالش کشید تا دوم زندگی اش قرار داشت،  ةدر دهزمانیکه 

 خوبی به خدا انجام داده و چیزهای خوبی از خدا انتظار داشته باشند. 
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زندگی تانرا در دیگران بریزید. به دیگران مربی باشید. الیجا زندگی اش را در الیشا  •

ولس زندگی اش را در تیموتاوس ریخت. عیسی زندگی اش را در ریخت. پ

 مریدانش ریخت. تیموتاوس شما کیست؟ 

کاری که نیاز است انجام دهید. قیمت را بسنجید. قیمت را فراموش کنید. قیمت را  •

 بپردازید. 

ای رابطه های خوبی با خدا ایجاد کرده و در پُری روح مقدس زندگی کنید. به شیوه •

را ببینید( به نسل تان  ۵:۲۳خدای پسر باشد. )یوحنا ید که باعث افتخار زندگی کن

 انگیزه دهید تا ماموریت بزرگ مسیح را کامل کنند. 

      

یک زندگی موفق نه با طول آن، بلکه با مسیر آن، نه با جشن های آن بلکه با اهداف آن، 

های آن، به با پذیرفتن همه چیز، بلکه با پذیرفتن سخاوتمندی نه با داشته های آن بلکه با 

مردم و در هرجا  ةاینکه مسیح را بسیار دوست داشته باشیم و و تالش کنیم تا هم–یک چیز 

 او را دوست داشته باشند. 

نداهاییکه در با به پایان رسیدن کتاب حیات، میخواهم تا شمارا به عین چالش ها، و 

تاز،، ارائه شد، آشنا سازم. شما فرا خوانده شده اید تا شبانان پیش٬٬کنفرانس  نهایی ةجلس

حساس تاریخ کلیسا توسط  ةمردمی از ملت تانرا بسوی مسیح دعوت کنید. شما درین بُره

 خدا در نقش فعلی تان گماشته شده اید. حاال وقت عمل است. 

، و جهان اجرا شود، و تنها کسیکه انکاری است که خدا میخواهد درکلیسا، شهر، وملت ت

انجامش دهد، شما اید. شاید کتابی در شما باشد که فقط شما میتوانید بنویسید اش،  میتواند

آهنگی باشد که تنها شما بتوانید تصنیف اش کنید. و کلسیایکه تنها شما بتوانید بسازید اش. 

 به شما دارد! پالن های بزرگی ذهن و قلب تانرا باز کنید، خداوند ةدریچ
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خدای مان مسیح را بعد از مرگ زنده کرد، و چوپان  آن کسی که–باشد تا خدای صلح 

بزرگ چوپانان، از طریق خون میثاق ابدی، شمارا در مسیح کامل گرداند، و ستایش مر اوراست 

 .(۱۳:۲۰،۲۱همیشه و همیشه. آمین. )عبرانیان 

 

 بیاد داشته باشید:

را داریم، قلب مانرا از دست نخواهیم داد، ولی ما موارد شرانگیز  از آنجائیکه این رسالت

فریب دادن را داشته باشیم و نه هم با کالم با فریب  ةرا محکوم کرده ایم، اینکه نه روحی

 ( ۴:۱قرنتیان ۲تعامل کنیم، بلکه با اظهار حقیقت و بصیرت خدا به اظهار حقیت بپردازیم. )

 

 حقایق کلیدی: 

 هد تا با استفاده از زندگی شما مامورت بزرگ را تکمیل کند. خداوند میخوا

 

 پاسخ شما: 

کرد؟ همچنانکه  دآیا به این نداها از طریق عمل پاسخ خواهی داد؟ آیا از امروز آغاز خواهی

میخواهد تا به این تعهدات پایبند باشید، باشد تا خدا شما را برکت، جرئت  روح خدا از شما

 و قدرت دهد. 

 

 تعهد میکنم که ....فیق خدا و توانمند سازی روح، با تو

 

برای اینکه در حضور خدا توام با پرستش و نیایش باشیم، کالم او را مطالعه  •

 کرده و دعا کنید. 

 حد اقل یک کلیسای را در طول یک سال آینده تاسیس کنید.  •
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 ی رهبری کلیسا، کوشش میکنم تا رسالتمند بزرگ کلیسا باشم که توجه منبرا •

بر دعوت کردن مردم به مسیح باشد و تا آنها را به مریدان وفادار و دائمی مبدل 

 سازم. 

یا خودم به حیث یک رسالتمند میان فرهنگی عمل میکنم و یا هم دیگران را  •

 درین راستا توانمند میسازم. 

  


