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 : حیمس  هیدر سا د یجد ی زندگ  یاز موارد آموزش  شتریجهت اطالع ب 

 : لیمیا

info@nuevavidaencristo.org 

 :تلفن

(USA)236-6150 (503 ) 

  ری ز  تیرا از وب سا  حیمس   ه یدر سا  یزندگ   گری د  یکتاب و جلدها  نیا  یکی الکترون   ی مجان  یها  نمونه

 :دیدانلود کن

www.NewLifeDiscipleship.com   ای   www.nuevavidaencristo.org 

  ی ها  ت یاز وب سا  یار یبس یدر زبان ها  ه یشده و قابل ته  ه یته   یی ایاسپانراهنما در ابتدا به زبان    نیا

 .ذکر شده است

 .در شکل و محتوا وجود دارد ر ییو عدم تغ  یکردن به شرط ذکر منبع اصل ی کپ اجازه

 : ییایبه زبان اسپان گر یمطالب د  یبرا

www.obrerofiel.com 

 :یچاپ ینمونه ها افت یدر جهت

 گلوبال  نو ی ، کام 8625دکتر ال پرادا، شماره   ابانی داالس، خ  کا،ی: آمرآدرس

 214  327- 8206یا      800 366-2264تلفن: 

 نسون یمارک راب  2011 ت یرا  یکپ

 (  2012سال ) اولین ویرایش انگلیسی  

  نسون، ی شده توسط مارک راب  د یتول TX75228 گلوبال  نو ی، کام   8625دکتر الپرادا، شماره    ابانیخ

 کا،یآمر 
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جنبه های عملی دروس در  سعی کنید دانش آموزان به  .8

 زندگی خود فکر کنند. به آن ها در این زمینه کمک کنید. 

 

 هر درس توسط قسمتی به اسم صبر کنید :                  

   کنید عالمت گذاری شده است. این صبر                 

 جهت متوقف کردن دانش آموزان ایجاد   قسمت            

 شده تا درباره جنبه عملی دروس در زندگیشان           

 کنند. زمانی را برای این قسمت در نظر  تامل           

 بگیرید.            

 

  نیا  یکنار هر درس برا یموجود در کادرها فیتکال

 .دیشده است. از آنها استفاده کن  یمنظور طراح

 

 

به دانش آموزان کمک کنید عادت دعا  کردن را در خود   .9

 پرورش دهند. برای این منظور با آن ها دعا کنید.

 

بسیار مهم است که متوجه شوید که مریدی و پیروی فقط   .10

دروس زندگی جدید در سایه مسیح نیست. بلکه، تغییری  

 اساسی در زندگی پیرو می باشد.

 

دانش   این راهنما فقط یک آموزش و کمک اولیه است.

  رهیطرز تفکر، عادات و غ ت،یشخص رییتغ یآموزان برا

 دارند. ازیبه کمک مستمر ن

 

 

 

 مانند خواندن روزانه کتاب   یمهم است که شاگردان عادات  اری بس . 11     

 . اموزندی مقدس، دعا، و حفظ کتاب مقدس را ب             

 

  یقبل  فظ شدهحهای  ه ی را به مرور آ یهر درس، زمان  یابتدا در

که مطالعه روزانه کتاب مقدس   دی و از آنها بپرس  دی اختصاص ده

را   فی از تکال یرا که برخ یرود. دانش آموزان   یم ش ی چگونه پ 

که   دی کن  قی اما حتماً آنها را تشو د،ی انجام نداده اند سرزنش نکن 

 برسانند. انی آنها را به پا

  

 به کارهایی که خداوند در زندگی پیرو انجام می دهد حساس    .12     

 باشید. زمانی از هر کالس را برای پاسخ دادن به سواالت آن ها              

 اختصاص دهید یا به آن ها برای مواجهه با مشکالت زندگی              

 شخصیشان کمک کنید.            

 

وقت نمیتوان به همه   کمبودباشید که به دلیل در نظر داشته 

سواالت در کالس پاسخ داد. در این حالت به مهمترین سواالت  

 جواب دهید. 

 

 

 

 

جدید با   به شما بابت قبول چالش آموزش ایمان آورندگان .1

استفاده از این راهنما تبریک می گوییم. نتایج این آموزش 

 Oمی تواند میوه ابدی به بار بیاورد. 

 

 

همیشه انجیل را مبنای پاسخگویی قرار بدهید. شاگردان باید   .2

خود در باب های انجیل جستجو کرده و سعی کنند پاسخ  

 سواالت خود را بیابند. 

 

   نیاز به راهنمایی مختصری در  برخی ایمانداران جدید         

 این زمینه دارند.           

 

این راهنما ممکن است به روش های بسیاری مورد استفاده   .3

قرار گیرد. در اکثر موارد شما هفته ای یک درس را مطالعه  

 میکنید و شاگرد تمرینات هر درس را انجام می دهد. 

 

سعی کنید تدریس طوالنی نشود و تمرکز کالس را در نظر  .4

 بگیرید.

 

برای پاسخ دادن به  دانش آموزان را تشویق کنید از کلمات خود  .5

ی  ارسواالت استفاده کنند. از کپی کردن کلمات انجیل خودد

کنید. استفاده از کلمات فردی باعث درک عمیق تر معنای متن  

 میشود. 

 

از موعظه خودداری کنید. از سوال پرسیدن برای سنجش   .6

 میزان درک و فهم دانش آموزان استفاده و تعامل برقرار کنید. 

 

با   دیشما به عنوان معلم بارا آماده کنید. برای هر درس خود   .7

 .دیهر درس آشنا باش یدیکل میمحتوا و مفاه 

 
 

 آمادگی شما باید شامل دعا کردن برای دانش آموزان و         

 دریافت دروس باشد.  خودتان جهت  یقلب آمادگی        
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 روش شناسی
 

 این کتاب جهت تدریس دروغ های اساسی تهیه شده است. دروغ هایی که دنیا و 

 شیطان برای سردرگم کردن ما استفاده می کند. 

 دروغ هایی مثل "من کامال تنها هستم"، "امکان ندارد بتوانم انجامش دهم!"، 

 هیچ عدالتی در دنیا وجود ندارد"؛ "امکان ندارد خداوند کسی مثل من را ببخشد"،  

 " اگر فقط پول بیشتری داشتم" و ...  

    

 به ازای هر دروغی که شیطان و دنیا می گوید ما جواب هایی از کتاب مقدس  

 می دهیم که به ما اجازه می دهد در آزادی و خوشبختی زندگی کنیم.  

 

 گفت : عیسی        

      "اگر در کالم من بمانید براستی شاگرد من 

 خواهید بود و حقیقت را خواهید  

 شناخت و حقیقت شما را آزاد

 خواهد کرد" 
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 دروغ هایی که ما را به اسارت میگیرند. 

 قدم اول                                  

 که ما را به دام می اندازند.   دروغ هایی       

 

 

امروزه خود را وسط جنگی بزرگ می یابیم. چرا بسیاری از مسیحیان ناامید هستند و زندگی های شکست خورده ای دارند؟ بعضی در  

ده اند. بعضی قادر نیستند با ضعف های خود  چنگال گذشته خود هستند، در عذاب بابت گناهانی که کرده اند یا آزاری که توسط دیگران دی

 د؟  کنار بیایند. مثل اینکه قدرتی بیرونی آن ها را زندانی کرده و اجازه نمیدهد زندگی عاری از شکست داشته باشند. چه اتفاقی دارد می افت

 

و اما مار از  می گوید "  1شد. کتاب پیدایش باب  نگاهی به باغ عدن به ما کمک می کند ریشه مشکل را پیدا کنیم. همه چیز با یک دروغ ساده شروع  .1

" می توانیم شرارتش را هنگامی که حوا را فریب داد ببینیم. مار از چه دروغی در کتاب  بود                   همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود 

 استفاده کرد؟   1-7آیات  3پیدایش باب 

                                                                                                                                  :مقایسه کنید 17-2:16  را با 1 آیه           

                                                                                                                                   :مقایسه کنید 2:17   را با  5-4 آیه 

                                                                   می گوید میوه ظاهری لذیذ داشت ولی آیا دانشی که  حوا به دنبالش بود را عطا کرد؟   6آیه  

                                                                                                                            )12و 6 آیه (  چرا؟   آیا گناه آدم کمتر از حوا بود؟      . 2  

                                                                                                                                                                                     

 امروزه مکالمه بین آن ها ممکن است اینگونه باشد: .  3   

خدا همه چیز را ممنوع کرده. مثل اینکه نمیخواهد هیچ لذتی ببری. قوانین کسالت    : آها، پسشیطان  •

 بار رو بذار کنار. از زندگیت لذت ببر. خوشحال باش. 

نگران نباش. هیچ اتفاقی برات نمی افته. هیچکی دیگه به جهنم اعتقادی نداره. جهنم فقط یه  

 ن یکی دیگه رو رعایت کنی.  راهی برای کنترل توئه. تو رو مجبور میکنه تا قوانی 

. 

مطمئنی خدا برات بهترینا رو میخواد یا فقط میخواد کنترلت کنه؟ این قوانین آزادی تو رو  

محدود میکنه و جلوی خوشحالیت رو میگیره. چطوری میخوای با این همه محدودیت شاد  

 باشی؟

 

 حوا: خیلی خوشمزه به نظر میاد. چرا باید جلوی خودم رو بگیرم؟  •

 به کسی صدمه نمیزنم و مهمتر از همه، کسی نمیفمهه. 

رو به    میوهآدم گناه خود را توجیه میکرد: تقصیر من نبود. زنی که برام درست کردی به عنوان همسر  •

ستم؟ دوستام بهم میخندن  ی من داد. من فقط یه انسانم. چجوری از من توقع داری جلوی اینهمه وسوسه وا

 بردارم.  اگه فاز مخالف 

 حوا: مقاومت خیلی سخت بود. آدم هم انجام داد دیگه.  •

 

  همین اتفاق امروزه دارد می افتد. به سوال اول برگردید. چرا بسیاری از مسیحیان شکست خورده هستند. یکی از دالیل اصلی این است که خود 

کنند. وقتی نمی توانند دروغ ها را شناسایی کنند به صورت ناخودآگاه به دشمن اجازه می دهند تا  را درگیر دروغ های شیطان و دنیا می 

 هدایتشان کند. پس در نتیجه، شکستشان حتمی است. در اکثر موارد حتی متوجه نمیشوند در باتالق افتاده اند.  

 

به این سواالت پاسخ صحیح )ص( و غلط )غ( بدهید.          

-----------     شیطان عامل اصلی گناه در زندگی مسیحیان است                 

-----------     افراد غیر معتقد اغلب فکر می کنند پیام ما احمقانه است         

-----------         اسلحه اصلی شیطان جادو و جنبل است                         

 

 رین ها  هت شیطان وعده ب  
 می دهد ولی پاداشش  

 بدترین هاست.  
 

او وعده شرافت می دهد و  
 بی شرافتی می دهد. 

 
وعده لذت می دهد و درد  

 نصیبت می کند. 
قول سود می دهد و در  

 ایش ضرر می زند. زا
 

 قولش زندگی است و  
 جوابش مرگ 
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 مثال گاو  

قانع  مناظره  در  شهروندی  وقتی 

نمیشد، ابراهیم لینکن گفت "خب، یک  

پا دارد "خب معلوم است  ؟    گاو چند 

که چهار تا" پاسخ خشمگینانه شهروند  

 بود. 

لینکن سری به عالمت توافق تکان  

داد و گفت "حاال اگر دم گاو را هم  

جواب   چه؟"  بگیریم  نظر  در  پا 

"مشکل   تا"  پنج  که  "البته  شهروند 

قا همینجاست. یک دم هیچوقت پا  دقی 

 نمیشود." جواب لینکن بود. 

 

اشتباه  به  امروزه  مردم،  از  بسیاری 

تعیین  در  انسان  باید  کنند  می  فکر 

خوب و بد آزاد باشد. می  گویند انجیل  

بسیار   ما  تغییر  حال  در  دنیای  برای 

 ده است. قدیمی و دم  

 

اگر فرهنگ ما چیزی را به عنوان  

دلیل میپذیرد  واقعا    درست  نمیشود 

اینگونه باشد. بعضی فکر می کنند  

گناه واقعا گناه نیست اگر اسمش را  

های   صحبت  به  کنند.  عوض 

دیگران در این هفته گوش کنید و  

ببینید چند نمونه از این طرز تفکر  

 را پیدا می کنید.  

 

 

 

 

 قوی تر شدن: 
 

 را بخوانید   7-1 لوقا

 (. )روزی یک فصل 

 

 حفظ کنید.  44: 8 یوحنا

 

شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و  "

انجام خواسته  او  در پی  اویید.  های 

از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی  

او   در  حقیقتی  هیچ  زیرا  نداشت، 

می  دروغ  گاه  هر  از  نیست.  گوید، 

گوید؛ چرا که دروغگو  ذات خود می 

 ." و پدر همۀ دروغهاست 

 

 لی شیطان ص قدرت ا  

 

می گوید شیطان دروغگویی است که .......... را نگه نمیدارد.   44: 8. کتاب یوحنا  .5

 زیرا ....... در او وجود ندارد. او ....... و پدر همه .......... است. 

است که شیطان توسط آن فریب می دهد، میترساند و به  ای سالح اصلی دروغ  

فاده می کند ولی می تواند با یک  بردگی میگیرد. با اینکه از جادو و تسخیر نیز است 

دروغ ساده نیز به همان مقاصد برسد. به عنوان مثال، اگر بتواند ما را متقاعد کند که  

پول باعث خوشبختیمان می شود، ما وسوسه  میشویم به هر قیمتی، حتی آسیب زدن  

 به دیگران، پول بیشتری دربیاوریم. 

 

. چرا؟ آیه  45: 8با اینکه مسیح حقیقت را گفت برخی .......... نکردند. کتاب یوحنا  .6

می گوید هرکس به خدا تعلق دارد،حرف های خداوند را .............. با اینحال   47

کسانی که متعلق به او نیستند گوش نخواهند داد چه برسد به باور کردن. کسی که  

وغ ها اجازه خواد داد او را به سمت شر هدایت  حرف خداوند را باور نکند به در

 کنند.

 

 صبر کنید. تو به چه کسی گوش میدهی؟

 

دنیا حقیقت را متفاوت از نگاه ما میبیند. در نگاه یک غیر معتقد اعمال خداوند   .7

 14آیه  2قرنتیان  باب   اول چگونه است؟ کتاب 

پذیرد زیرا در نظرش  امور مربوط به روح خدا را نمی  انسان نفسانیاما 

جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست دربارۀ آنها  

 آیا متوجه می شوند؟ . تنها از دیدگاهی روحانی میّسر است

فرهنگ ما دائما در حال تمسخر ارزش های انجیلی است و انجیل را کوته  

می کند. بسیاری از چیزهایی که در دنیا به عنوان فکر و از مد افتاده قلمداد 

حقیقت آموزش داده میشوند در واقع دروغ هستند. زندگی مردم شکست  

خورده است چون بر فریب بنا شده. آن ها برده دروغ هستند. هیچ  

رستگاری برای آن ها وجود ندارد. با اینحال آن ها فکر میکنند همه چیز 

حیط اطراف. پس همه حقیقت خود را دارند.  نسبی است و متکی به شرایط م

آن ها تسلیم استانداردهای انجیل نمیشوند چون اعتقاد دارند انسان ها قوانین 

 را تعیین میکنند و نه خدا. 

میگوید که انسان روحانی    15آیه  2باب  قرنتیان اول  . از طرفی دیگر، کتاب .8

با مطالعه و تفکر در همه چیز،   .          درباره همه چیز ........................ 

میتوانند بین دروغ و حقیقت تمایز قائل شده و تصمیم عاقالنه ای بگیرند. دروس  

تشخیص   این راهنما به ما درباره شایع ترین دروغ ها هشدار می دهد. بهترین راه

 دروغ دانستن حقیقت در کلمات خداوند است. 

تمرین عملی: هنگامی که یک مسیحی از حقایق موجود در کتاب  

آسمانی صحبت می کند، بسیاری او را پس خواهند زد چون ذهنشان  

به روی حقیقت بسته است. آن ها نمیتوانند نه حقیقت را بپذیرند و نه  

ری پیام ما را طرد می کنند نباید  درک کنند. این واقعیت که بسیا

باعث دلسردی شود بلکه باید ما را تشویق کند تا برخالف جهت  

 حرکت کنیم. اعتقادات دروغین امروزی

 سه نمونه از دورغ هایی که شما را در گذشته تحت تاثیر قرار داده بنویسید.  .9

•                                                                                              

•                                                                                              

•                                                                                              

 

 



 

 

 به این سواالت پاسخ صحیح )ص( و غلط )غ( بدهید.  
 

 ---------    نشوند.اکثر مسیحیان در حدی بالغ هستند که توسط اندیشه های نادرست گمراه 

 -------          اگر مرتکب گناه شوید، بنده گناه خواهید شد. 

 -------             حقیقت انجیلی آزادی می آورد. 
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 حقیقتی که ما را آزاد می کند. 

 2 فصل

 .حقیقتی که ما را آزاد می کند

    تی است که بتوانیم روزانه توسط اعتقادات پرطرفدار بمباران می شویم. همه می خواهند به ما بگویند چگونه بیاندیشیم و به چه کسی اعتقاد داشته باشیم. حیا 

 بین ندای حقیقت و هیاهوی دروغ و سردرگرمی تمایز قائل شویم.   

 

                                                                                               32-31آیات  8مسیح گفت چه چیزی ما را آزاد می کند؟ یوحنا باب   .1

                                                                                                 اگر حقیقت ما را آزاد می کند، چه چیزی ما را اسیر می کند؟

                                                                                                 32-31آیات  8چگونه می توانیم حقیقت را پیدا کنیم؟ یوحنا باب  .2

ه بی توجه به آموزه های انجیل زندگی می  زفانه، بسیاری از پیروان، امرو تمسک به آموزه های مسیح می تواند حقیقت را به ما نشان دهد. متاس

گم اند.  ند. آن ها به ندرت انجیل را می خوانند چه برسد به اینکه در آن تفحص کنند. آن ها فقط دنباله رو سخنان دیگران اند و اغلب گیج و سردرن ک

رگمی یافت. از طرفی دیگر، کسانی هستند که آموزه های انجیل را می دانند ولی به  حتی مبلغان مذهبی و روسای کلیساها را نیز می توان در سرد

 آن عمل نمی کنند. آن ها نیز عاقبت بدی در انتظارشان است. 

همه چیز  بیایید در این مثال اندیشه کنیم. روزی یکی از زندانیان گفت "از اینکه دستگیر شدم متشکرم. وقتی بیرون از زندان بودم فکر می کردم  .3

ین، زندگی  فوق العاده است. ولی االن متوجه نادانی ام می شوم. به راستی زندانی گناه بودم. االن در داخل زندان، با خواندن انجیل به حقیقت راست 

 " ابدی و آرامش رسیده ام. 

آیه   8ر باب این داستان چگونه به شما مربوط می شود؟ با اینکه ممکن است شما تا به حال به زندان نرفته باشید آیا واقعا آزاد هستید؟ آن هایی که د

 یوحنا با مسیح صحبت می کردند ادعا داشتند هیچوقت برده کسی نبوده اند.   33

                                                                                             34آیه  8مسیح چگونه به آن ها پاسخ داد؟ یوحنا باب       

 

 آیا تا به حال طعم سردرگمی حاصل از برده گناه بودن را چشیده اید؟    بله       خیر       

 

       چه مقدار از زندگی شما واقعا بر مبنای حقیت است؟ 

 کند؟  ی شما صدق م یدر زندگ ر ی از جمالت ز ک ی کدام           

 

 به صورت مستمر انجیل می خوانم.  ❏

 اطالعات من از انجیل بسیار محدود است. اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم  ❏

 پس فکر نمیکنم صالحیت داشته باشم بگویم حقیقت در دستان چه کسی هست.  دوست ندارم دیگران را قضاوت کنم ❏

 من به صورت مستقل فکر می کنم. چیزی که دیگران می گویند را با چیزی که انجیل می گوید مقایسه می کنم.  ❏

 بنابراین می توانم تعییین کنم چه کسی حقیقت را می گوید. 

 . اجازه می دهم مسیحیان دیگر یا مدرسان کلیسا به من بگویند به چه چیزی اعتقاد داشته باشم. اینگونه راحت تر است ❏

 

 جنگ با دروغ به واسطه حقیقت 

 

                                                                                  ذکر شده چیست؟  14آیه  6باب  افسسیان اولین قطعه از زره روحانی ما که در .4

                                                                                 چرا این قطعه بسیار مهم است؟ چگونه در جنگ های معنوی به کمک ما می آید؟

توجه است که آخرین قطعه از زره، شمشیر روح است. همان کلمه ای از خداوند که حقیقت را در آن پیدا می کنیم. شمشیر در عین حال هم   قابل     

 است. در برابر دروغ های شیطان محافظت می کند و با حقیقت به دروغ حمله ور می شود.   سالحی تهاجمی و هم تدافعی 

  : گفت یسیع

شاگرد یبراست دیاگر در کالم من بمان  

را قتیبود و حق دیخواه من       

  قتیو حق شناخت دیخواه 

د کردخواه شما را آزاد  

32-31:  8یوحنا   
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                                               105-104آیات  119چه چیزی به ما کمک می کند از راه های شیطانی دور شویم؟ مزمور باب  .5

، انجیل را به چراغی تشبیه می کند که ذهن ما را  105شناسایی و از آن ها اجتناب کنیم. آیه اگر انجیل نبود نمی توانستیم دروغ ها را  

 روشن کرده تا دروغ هایی که ما را از مسیر منحرف می کند ببینیم. 

 

                                             106آیه  119در محاصره نوری که از باال نازل شده بود، مزمور نویس چه تصمیمی گرفت؟ مزمور باب  .6

او از مسیر خود منحرف نشد ولی بر تصمیم خود پافشاری کرد و هیچ چیز نمیتوانست او را از اطاعت بازدارد. متون مقدس نه فقط باید  

 قلب ما را پر کنند بلکه باید ما را در مسیر عملی آنچه می خوانیم قرار دهند.  

 

 زندگی در حقیقت  
 

 از کتاب فیلیپیان، باید با حقیقت چه کنیم؟  4باب  8طبق آیه       .7

.  ترجمه های متفاوت از کلمات متفاوتی استفاده می کنند. ولی در کل باید به هر آنچه حقیقت است فکر کنیم، بر آن تامل و در آن تفحص کنیم

                                                                                                                                                   خداوند تفحص کنیم کالمبه نظرتان چه معنی می دهد که در حقیقت 

                                                                                                                                                    

 

که ما  حقیقت گناهانمان است. هنگامیگناهانمان سخن می گوید. اعتراف کردن گفتن                    درباره   10-9آیات  1باب    کتاب اول یوحنا  .8

 به نور پرشور حقیقت اجازه می دهیم بتابد. تالش برای پنهان کردن گناهانمان را متوقف کنیم

 

در                 و             ، هر کسی که می گوید " او را میشناسم" ولی از دستوراتش پیروی نمیکند 4آیه  2با استناد به اول یوحنا باب 

 ندارد.  یی او جا

   مرور میکنیم : تاکید بر اطاعت است نه فقط دانستن خالی.

  زبان  رها  ورا                           به ما می گوید که انسان جدید را در برکنید. این بدین معنی است که   25-24آیه  4باب فسسیان ا     .9

                   باز کنیم. چرا؟                              به          

    می گویند که پیروان در بیریه از پیروان جاهای دیگر شریف تر بودند. آن ها نه تنها پیام را دریافت کردند،  11-10آیات   17کتاب اعمال باب         

                                                                                                                                                   همچنین بلکه         

                                                                                                     ؟نیمک از چه روش هایی می توانیم بیریه را شبیه سازی    

 

   

 قوی تر شدن: 

 

 

لوقا را مطالعه   14-8باب  

 ( فصل  1روزی ) کنید. 

 

 

از یوحنا را    8باب  32-31آیات

 حفظ کنید. 

 گفت :   یسیع

  ی براست  دیدر کالم من بمان   اگر

خواه  شاگرد  و    د یمن  بود 

خواه  قت یحق  و    شناخت   دیرا 

  کرد  خواهد  شما را آزاد قت یحق 

 

اگر از جواب هایی که به پرسشنامه صفحه قبل دادید راضی نیستید، چه کاری می توانید   •

 ( 32-31آیات    8انجام دهید؟ جواب این است که به حرف خداوند پایند شوید. )یوحنا باب  

                         ؟دارید پایبند بودن به حرف خداوند این هفنه قصد انجام چه کارهایی را برای  •

 

 

پایبند بودن به حرف بسیار فراتر از خواندن متون است. مهم است که متن را تحلیل کنید تا   •

 برداشت.  متوجه معنای واقعی آن شوید. حتی این نیز کافی نیست. بلکه قدمی دیگر باید 

بعد از خواندن هر عبارت و آیه، مهم است که آن را به صورت عملی در زندگی خود پیاده  

 2کنید. 

                   می گوید فقط شنیدن حرف خداوند کافی نیست. باید 22آیه  1باب  یعقوب کتاب 

 

: خداوندا، اکنون  دی از او بپرس و   دی خداوند بلند کن   یمطالعه، چشمان خود را به سو  انی پس از پا •

 چه کار کنم؟  یخواه یدر پاسخ به آنچه خوانده ام، م

این کتاب به مطالعه دروغ های شایع اختصاص داده شده است. دروغ هایی که شیطان و دنیا   •

ل " من کامال تنها هستم"،  برای گمراه کردن ما استفاده می کنند. با شروع گام سوم دروغ هایی مث 

"نمیتوانم انجامش بدهم، غیرممکن است"، "خداوند قادر نیست کسی مثل من را ببخشد" و غیره را  

مورد بررسی قرار خواهیم داد. به ازای هر دروغ به دنبال پاسخی انجیلی خواهیم گشت که به ما  

امکان خواهد داد در آزادی و تقدس زندگی کنیم.
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 3 فصل      

 تنها هستم. کامال دروغ: من 

 :دروغ

 

ی مطلق می کنم. هیچکس نمی تواند کمکی به من بکند. همه من را رها کرده اند.  ی احساس تنها

 احساس می کنم خدا خیلی دور است انگار، به مسافرت رفته  و من را رها کرده است. 

گی، نا امیدی و ترس می کنند. در مواجهه با  دطرد ش حتی در میان جمع بسیاری احساس تنهایی،

تنهایی، بسیاری وقت خود را با انواع فعالیت ها، دوستان و کار پر می کنند تا ذهن خود را از  

پرسیدن این سوال منحرف کنند "آیا کسی هست که به من اهمیتی بدهد؟" بسیاری در جاهای  

مواد مخدر و مشروبات الکلی به دنبال   نادرست، روابط مسموم و مملوء از خشونت، سکس، 

 تسکین خود هستند. 

 

 پاسخ: 

 

آیا به راستی تنها هستید؟ خیر! این یکی از مخرب ترین دروغ های عصر ماست. انجیل پر از  

 وعده است برای کسانی که احساس طرد شدگی و تنهایی می کنند. به عنوان مثال: 

 

 هایی و طردشدگی می کند چه می گوید؟ به کسی که احساس تن  10آیه  41اشعیا در باب  .1

 فرمان می دهد. با اینکه مستحقش نبودند ولی او همیشه با آن ها بود .   خداوند این وعده را به افراد گناهکار و نا

 را بنویس و درباره معنای آن تامل کن.  10: 41ا چرا نباید ترسید؟ اشعی  .2

•  •  

•  •  

 

 ------------------------------------------------------------           دانی ای وعده ها راستین است؟چه احساسی داری وقتی می 

   ------------------------------------------------------------اگر این وعده ها را نمیدانستی یا نمیخواستی باورشان کنی چطور؟  

 

 

 مزمور خود را چگونه شناسانده است؟  23باب  3-1مزمور برای بسیاری آرامش به ارمغان آورده است. خداوند در آیات  23باب  .3

 

 

 چیست؟ چگونه با شغل یک دامدار تفاوت دارد؟  شغل کسی که گوسفندان را میچراند

 

          4 آیه در دوران سختی چه تضمینی به ما داده شده است؟  .4

    5-1آیات  913توضیح بده که خداوند درباره زندگیت چه می داند؟ مزمور باب  .5

  12- 7آیات  913چرا نمیتوانی از حضور خداوند فرار کنی؟ مزمور باب  .6

لب: ایک داستان ج  

برای نشان دادن عمق تنهایی برخی؛ چارلز 

به این مضمون در روزنامه ای  سویندال آگهی  

پنج دالر به مدت    کنساس چاپ کرد: "به ازای

بدون اظهار نظر به حرفت گوش   سی دقیقه 

خواهم کرد." سویندال گفت " به نظر حقه می  

آید، مگر نه؟" ولی او کامال جدی بود. آیا کسی  

تماس گرفت؟ شک نکن! زیاد طول نکشید تا  

این فرد بین روزی ده تا بیست تماس دریافت  

که   است  جانسوز  حدی  به  تنهایی  درد  کند. 

حاضرند از هر روشی برای نیم ساعت  برخی  

 همدلی و همیاری استفاده کنند. 

 
به این سواالت پاسخ صحیح )ص( و غلط )غ( بدهید.          

 -------- -                             خداوند عالقه ای به غیر وفاداران ندارد       

                                                 
             --------- اگر می خواهی در زندگی جلو بیفتی، باید حواست به خودت باشد      
                  چون کسی دیگری این کار را نخواهد کرد       

                             
            --------- همیشه امیدی هست، حتی اگر همه چیز تیره و تار به نظر می آید      
                                  و انگار راهی نیست       

 

 

 



 

 :شدن تر  یقو
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  مزمور باعث می شود چه احساسی داشته باشی؟ 139آموزه های باب  .7

 

 

                 بنابراین نخواهیم                      به ما ضمانت میدهد که هیچگاه در دوران سختی تنها نیستیم زیرا خداوند 2-1آیات  46مزمور باب  .8

 7. " یهوه خدای لشکرها با ماست" آیه                                                                           حتی اگر  

 . وقتی خداوند را صدا می کنیم چه توقعی باید داشته                    به تمام کسانی که                        خداوند  19-18آیات  145مزمور باب  .9

 .                                                                  19باشیم؟ آیه  

 با اینکه خداوند نزدیک است کسانی که او را صدا نمی کنند انگار در تنهایی و طرد شدگی زندگی می کنند. آن ها تسکین خاطری دریافت 

 ترس و عذاب بر زندگیشان حاکم است. چه غم انگیز!  است و نمی کنند بلکه زندگیشان سرشار از غم

 

    آیا زمان هایی وجود دارد که از خدا طلب کمک نمی کنید؟ چرا؟

 متوجه نیستی که خداوند نزدیک است چون کتاب مقدس را نمیدانی.     ❏

 چون او را نمیبینی باور نمیکنی که نزدیک است.     ❏ 

 خدا را صدا کنی چون  نمیخواهی تسلیمش شوی. نمیخواهی     ❏

 

 در مواقع بالتکلیفی و سردرگمی از آینده چه میکنی؟  .10
 

اسرائیلی بود، همچنین در شرف جنگ و تصرف   هنگامی که یوشع در شرف پذیرش ریاست قبائل 

 سرزمین موعود بودند. او نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیفتند اما نصیحت مهمی دریافت کرد: 

خداوند خود پیشاپیش تو خواهد رفت و با تو خواهد بود. او تو را وا نخواهد  موسی گفت: 

   8آیه  31کتاب تثنیه باب    گذاشت و ترک نخواهد گفت. پس مترس و هراسان مباش

آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه  

    9آیه 1یوشع باب   خدایت با تو خواهد بود 

 این وعده ها در شرایط گنگ چگونه یوشع را تحت تاثیر قرار داد؟  .11

       

 
 یک داستان الهام بخش 

 
آرامیان از کتاب  داستان اِلیَشع و  

باب   پادشاهان         آیات   6دوم 
مخصوصا    8-18 بخوانید.  را 

 توجه کنید.  17-15به آیات 

 چیست؟  درس اصلی این داستان

 

 

 

 بلکه قول داد  نه یوشع و نه اقوام بنی اسرائیل تنها نبودند. خداوند نه تنها قول داد که با یوشع باشد،       

 ، او را تنها نگذارد و لطفش را دریغ نکند و وعده داد که جلوتر از او به هر کجا که میرود   هیچوقت       

 برود. 

 ماست. او همچنین در دسترس است و به ما خانواده ای داده است که به آن تعلق داشته  با خداوند  .12

 می گویند:  19-18آیات  2یان باب افسسباشیم. خانواده خداوند. 

 

                                                                     چه احساسی داری که عضوی از خانواده خداوند هستی؟          

 

 :   : هنگامی که احساس تنهایی می کنی دو گزینه داری ید صبر کن    

 

 جوری زندگی کنی انگار تنهایی و به قعر ناامیدی سقوط کنی.  •

 قبول کنی   و بر اساس ایمانت به باال نگاه کنی و خدای نامرئی را صدا کنی •

 که در زندگیت حضور دارد.  

 ت تنها نیستی!"" هیچوق بین این دو گزینه یکی را انتخاب کن و به یاد داشته باش   

 

 

 
ها  لوقا بخوان.    21- 15  یباب  را 
 فصل(  کی ی)روز

 
 کن را حفظ ای کتاب اشع 10 هیآ 41 باب
 
  و   من با تو هستم،   را یترسان مباش ز  پس.

 تو  .تو هستم  یمن خدا  رایهراسان مباش ز
  خواهم داد،  یاریخواهم کرد و    تیرا تقو

خو  و عدالِت  راست  دست  تو   شیبه  از 
   خواهم نمود تیحما
روح   کیاو، هر دو توسط    ۀبه واسط  رایز

نه    گرید  پس  می دار  یبه حضور پدر دسترس
اجنب   گانه یب مقدس   ،یو  و    نی بلکه هموطن 

    د؛ یی خدا ۀعضو خانواد



 

(12 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلیم روزانه به مسیح 

 
 ما را تشویق می کند تا بدن هایمان را تقدیم مسیح کنیم. 1آیه  12کتاب رومیان باب 

 دعای زیر می تواند نمونه دعایی جهت تسلیم روزانه باشد. 

 

 خداوندا، من خود را تسلیم تو می کنم. 

 ذهن من و آنچه می اندیشم را از آن خود کن 

 چشمان من و آنچه می بینم از آن خود کن 

 آنچه می شنوم از آن خود کن گوش هایم و 

 لبانم و آنچه می گویم از آن خود کن 

 قلبم، احساسات و کردارم را از آن خود کن 

 دستانم و آنچه می کنم از آن خود کن 

 پاهایم و مقصدم را از آن خود کن 

 بدنم را معبدی برای خود قرار ده

 من را از روح القدس لبریز کن 

 می خواهم از تو اطاعت کنم 

 تجلی اراده تو شوم   می خواهم
 

 

 

4 ، درس 1از کتاب زندگی جدید در سایه مسیح، جلد 



 

(13 )  

 

 شناسایی و پس زدن دروغ ها 
 اصولی که به شما کمک می کنند زندگی را بر پایه حقیقت بنا کنید

 

 

. هنگامی که احساس وسوسه، بیچارگی، شک و حتی هیجان به  7

 سراغت آمد، از خود بپرس: 

 

 

 چه چیزی باعث شده این احساس را داشته باشم؟ آیا درست است؟  •

ت و افکار االنم از کجا نشات می گیرند؟ از خدا؟ از  ا احساس •

 شیطان؟ فرهنگم؟ خودم؟ والدینم؟ 

کنم؟    آیا تحت فشار قرار دارم تا برخالف آموزه های انجیل رفتار •

 چگونه؟ 

چگونه دید من را تحت تاثیر قرار می دهد؟ چه به   شرایط فعلیم •

 سمت مثبت و چه منفی 

 خداوند درباره اعتقادات پرطرفدار فرهنگ من چه می گوید؟  •

 آیا به چیزی که انجیل با قاطعیت حقیقت می نامد شک کرده ام؟  •

آیا به گفته های انجیل شک کرده ام چون نمی توانم آن را ببینم یا  •

 لمس کنم؟ 

 ان انجیل خوشم نمی آید باید چه کنم؟  اگر از سخن  •

چه تصمیمات نادرستی ممکن است گرفته باشم چون نمی خواهم در   •

 برابر سخنان انجیل تسلیم شوم؟ 

 

. درباره عواقب تصمیمات خود فکرکنید. عواقب کوتاه مدت آن چیست؟  8

 بلند مدت چطور؟ 

 

 

. آیا آگاه هستید که واقعیت ممکن است با آنچه االن در حال دیدن و  9

احساس کردن هستید متفاوت باشد. خداوند پادشاه است و حضور دارد.  

 همه چیز با او ممکن است.  

 

می خواهی بر آنچه خداوند قادر به آن است تمرکز کنی یا نگاهت فقط به  

اوند محول کنی و  شرایط حال است. آیا حاضری شرایطت را به خد

بگویی " خدایا، من هستم، بنده تو، عمل کننده به اراده تو. به تو  

غیرممکن های زندگیم را محول می کنم. با اینکه من نمی توانم انجامشان  

 دهم، تو می توانی" 

 

 

. کجا ممکن است به جای حرف خداوند بیشتر به گفته های اطرافیانت  10

 اهمیت دهی؟ 

 

های منفی )دروغ ها( تهیه کن. سپس به ازای هر   . لیستی از پیام11

 دروغ یک بیانیه راستین را جایگزینش کن. 

همانگونه که در درس پیشین دیدید یک مسیحی فقط در صورتی آزاد است  

که زندگی خود را بر حقیقت بنا کند. هر درس یک دروغ را برمال می کند و  

پاسخی بر مبنای انجیل به آن می دهد تا به شما کمک کند اثرات دروغ در  

یی که  زندگیتان را از بین ببرید. مسلم است نمیتوان درباره همه دروغ ها

شیطان اختراع می کند صحبت کرد. ولی می توانیم باد بگیریم دروغ ها را  

 شناسایی و با آن ها مقابله کنیم.  

 

چیزی که به آن باور داری نحوه عملکردت را تعیین میکند. اگر باور داشته  

باشی چیزی حقیقت است جوری  زندگی میکنی که انگار زندگی راستینی  

اگر باور نداری خداوند تو را زیر نظر دارد، زندگی داری. به عنوان مثال، 

متهورانه ای خواهی داشت. از طرفی اگر باور داشته باشی خداوند حاضر  

است، تمایل به زندگی راستین و عادالنه پیدا خواهی کرد. اگر باور داشته  

باشی نمیتوانی پس نخواهی توانست. اگر باور داشتی باشی یک بازنده ای  

ازنده زندگی خواهی کرد. اگر خود را به مثابه انسان جدیدی  پس مثل یک ب 

در سایه عیسی مسیح ببینی، به عنوان انسانی پیروزمند زندگی میگذرانی.  

اگر اعتقادت این باشد که چیزی اشتباه و دروغین است، حتی اگر حقیقت  

هد کرد  اباشد آن را پس خواهی زد. اصولی که ذکر میشود به تو کمک خو

 اد و پیروزمندانه داشته باشی.  زندگی آز

 

. یاد بگیر بر اساس انجیل فکر کنی. این اتفاق وقتی می افتد که ذهنت را با  1

 کالم خداوند اشباع کنی.  

 

. انجیل را عمیقا مطالعه کن نه اینکه یک روخوانی سطحی از آن انجام  2

ی  بدهی. هنگامی که به صورت مستمر انجیل می خوانی در ذهنت کتابخانه ا

مملوء از اطالعات انجیلی میسازی. به مرور زمان مقادیر بیشتر و بیشتری  

 از منابع جذب میکنی که در حل مشکالت روزانه به کمکت بیایند.  

 

. بر مبنای متون مقدسی که در حال حاضر میدانی زندگی کن. چیزی که  3

 در زندگی روزمره ات پیاده کن.  را  ای روزانه مطالعه کرده 

 

. این عادت که درباره هر چیزی که میبینی و میشنوی سوال کنی را  4

پرورش بده. بدون اینکه منفی نگر شوی همه چیز را در نور کالم خداوند  

واره از خود سوال کن: آیا این حقیقت است؟ انجیل درباره  بررسی کن. هم

 اش چه می گوید؟ 

 

. خودت اندیشه کن. چیزی که دیگران می گویند )حتی یک مسیحی( را به  5

 راحتی نپذیر و تسلیم عقاید پرطرفدار نباش. 

 

 . اگر مسیح در جایگاهت بود چه می کرد؟ 6

 



 

(14 )  

 

 
 

 

 فصل چهار   
 دروغ: غیر ممکن است.

 :  دروغ

 

وجود ندارد. بهتر   آیا تابه حال در شرایطی آنچنان دشوار قرار گرفته اید که به زبان آورده اید: غیر ممکن است. هیچ راهی برای بیرون آمدن از این باتالق

، فرزند و ... شکست خورده  است تسلیم شوم. شاید حتی سعی کرده اید شخصیت خود را تغییر دهید. البته بدون بازدهی. یا گفته اید: به عنوان همسر، مادر

 ام. آیا از پیروزی که ظاهرا دیگر مسیحیان به دست آورده اند ولی نصیب شما نشده، کالفه می شوید؟ و این لیست همچنان ادامه دارد.  

 

 پاسخ:  

به هر آنچه خدا در طول تاریخ انجام داده است نگاه  .  من تو را یاری خواهم داد مترس،می گوید  13آیه  41شما نمیتوانید، ولی خداوند چرا! اشعیا باب 

نکردند و تهدید  کن. به عنوان مثال، خود را در جای سه جوان عبری بگذار هنگامی که در مقابل شاه بابلی ایستادگی کردند وقتی در مقابل بت پادشاه سجده 

بخوانید که چگونه جان خود را به خطر انداختند تا   27-10آیات  3کتاب دانیال باب شدند که به درون کوره آتشین خواهند افتاد. این داستان الهام بخش را در 

 در مقابل فرمان پادشاه خود بایستند.  

 

                                                                                                                18-17آیات 3چرا این جوانان بر خدای دروغین سجده نکردند در حالی که نافرمانی زندگی آن ها را به خطر می انداخت؟ دانیال باب  .1

                                                                                                                                                                           

صحیح و سالم از آتش بیرون آورد بدون اینگه حتی بوی آتش بر اندام آن    را را مطالعه کنید. خداوند آنها 27-19آیات  3تیجه چه بود؟ دانیال باب و ن 

 ها باشد. 

 چه چیزی در زندگی فعلی شما غیرممکن به نظر می رسد؟   .2

   باعث می شود چه احساسی داشته باشید. 37و  31آیه  8کتاب رومیان باب 

و  چه وعده ای می تواند از وعده ای که به مریم داده شد دشوارتر باشد؟ که پسرش را به دنیا می آورد در حالی که هنوز باکره است؟ فرشته ا .3

 37 آیه 1لوقا باب  .                                                                                   را تسکین داد با گفتن اینکه  

 

   38آیه  1اگر احدی حق داشت بگوید "غیرممکن است" آن باید مریم می بود. پاسخ او چه بود؟ لوقا باب  .4

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

 صبر کنید:  

ما نیز می توانیم در مواجهه با موقعیت هایی "غیر ممکن" همان پاسخ را بدهیم. می توانیم از خود   •

بپرسیم " آیا حاضرم بپذیرم برای خدا غیرممکن وجود ندارد یا روی مشکل تمرکز کنم و امیدم را از  

 دست بدهم، تسلیم شوم و به افسردگی و خشم دچار شوم؟" 

کنی در زندگیتان وجود دارد؟آن ها را بر روی یک تیکه کاغذ بنویسید و سپس در جواب  امروزه چه موقعیت های غیرمم •

 آن ها بگویید "خداوندا، غیرممکن به نظر می رسد، ولی باور دارم برای تو غیرممکن نیست" 

 

 دو دستور خداوند برای فردی که نگران است، چیست؟  7-6 ت اآی  5باب  اول پطرسدر  .5

 چرا؟                                                                                                    . 6آیه     

 چرا؟                                                                                                    . 7آیه     

 متی چه گفت؟   25آیه   6قرار است قبض های خود را پرداخت کنم؟ مسیح در باب آیا تا به حال با خود اندیشیده اید؟ چگونه  .6

 26آیه   چرا ؟                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

 
جواب صحیح )ص( یا غلط )غ( بدهید.به سواالت زیر    

                  ------------                   مواردی هست که هیچکس یا هیچ چیز نمی تواند به دادم برسد      

------------                   هنگامی که خود را مسئول حل کردن تمام مشکالتم می دانم  

                                                               در مسیر شکست قرار می گیرم. 

           ------------     درت خدا وقتی خود را نشان می دهد که به ضعیف بودنم اقرار می کنم.ق

 



 

(15 )  

 قوی تر شدن؟ 

 

 36-33و مزامیر باب   24-22لوقا باب 

 را بخوانید. )روزی یک فصل( 

 

 قرنتیان را حفظ کنید.دوم  12باب  9آیه 

 

اّما مرا گفت: »فیض من تو را کافی  

است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال  

رسد.« پس با شادِی هر چه بیشتر به  می

ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح 

 بر من ساکن شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما  قیتشو  یبرا

همه   را ی ز دی کن  ی م یاگر احساس دلسرد 

رسد، قسمت   ی به نظر م رممکنی غ زی چ

. آنها به شما الهام دی را بخوان  ری ز یها

 .بخش خواهند شد 

 

 مانی در مورد قهرمانان ا 11 انی عبران 

 کند.  یصحبت م

 

  رانی ش چاه و  الی در مورد دان  6 الی دان 

را   متی 32-26یه  کند.  یصحبت م

بخوان که مسیح ادعا می کند خداوند  

نیازهای روزانه ات را برطرف خواهد  

کرد. اگر او نگهبان پرندگان است و  

می کند آیا  سوسنهای صحرازیبایی به تن 

متی را بخوان که مسیح ادعا می کند خداوند نیازهای روزانه ات را برطرف خواهد کرد.   32-26آیه  6باب 

می کند آیا نیازهای ما که مهم تر است را   سوسن های بیاباناست و زیبایی به تن اگر او نگهبان پرندگان 

اوند به همه نیازهای  نگرانی کمکی به حال ما نمی کند. فقط نیرویمان را تحلیل می برد. خدفراهم نمی کند؟ 

 است.   ما آگاه

 

 33آیه 6متی باب   به جای نگرانی، اول باید چه کنیم؟   .7

                                                                                                                                 

به دنبال پادشاهی خداوند بودن بدین معنی است که باید ثانیه به ثانیه خود را تسلیم پادشاه خود، مسیح، کنید.  

                                                              33آیه  دهد؟ خداوند در مقابل تسلیم ما چه وعده ای می 

 

                                                                         چه گفت؟    13آیه  4در فیلیپیان باب  ولسپ  .8

                                                                                                                      

یاد گرفته بود امورات خود را به   ولسدر این پس زمینه این آیه درباره مسائل اقتصادی می باشد. پ 

همچنین بقیه جنبه های زندگی را. با مسیح،   خدا واگذار کند چه مسائل مالی باشد چه نیازهای دیگر.

 هیچ چیز غیرممکن نیست.  

 

 کدام یک از اشکال "غیر ممکن" درباره شما صادق است؟   .9

 نمی توانم تغییر کنم. همینی هستم که هستم.   ❏                      نمی توانم ببخشم.  ❏

 مسیحی پیروزی نخواهم بود. هرگز  ❏                     نمی توانم صبوری کنم. ❏

   مشکالت خانوادگی من غیرقابل حل است. ❏                                    باور نمی کنم خداوند بتواند من را ببخشد.❏ 

 غلبه کنم.   نمی توانم به اعتیادم به پورن ❏     برای تجلی اراده اش استفاده کند.  نمی توانم باور کنم خداوند از من ❏     

 دارم.  یخوردگ شکست احساس ❏                                .کنم کسب مدرسه در خوبی نمرات توانم نمی❏ 

 .   نمیبینم  اقتصادیم مشکالت حل به امیدی هیچ❏                                           هرگز دوستان خوبی نخواهم داشت. ❏     

                   موارد دیگر  ❏                                                 توانم به وسوسه غلبه کنم. نمی ❏

 

از ضعف   پولسقرنتیان تامل کن. چرا دوم کتاب  12باب  10-7به لیست باال فکر کنید و در آیات   .10

    9  خود غرق شادی و شعف شد؟ آیه

 هستم.                                   هستم                                   . زیرا هنگامی که 10آیه 

 

 خداوند   ❏   من  ❏پیروزی به چه کسی مرتبط است؟   .11

 

هنگامی که خودتان را مسئول حل کردن مشکالت خود می دانید، خود را محکوم به شکست می کنید.  

ما در حل مشکالتتان نیست. خداوند می گوید "رحمت من" برای تو کافیست  موضوع میزان توانایی ش

اجازه داد قدرت خداوند شامل حالش شود. زندگی   پولس ف متجلی می شود. عزیرا قدرت من در ض

 کردن در رحمت یعنی به جای اراده خود به اراده خدا تکیه کنیم.  

 : صبر کنید 

 زمان تصمیم گیریست. 

 مواردی که با آن ها موافقید را عالمت بزنید. 

 10آیه  12قرنتیان  باب   دوم   دم"ن آماده ام تا بپذیرم "وقتی ناتوانم، آنگه توانم ❏

        بر روی مشکالت و محدودیت ها تمرکز نخواهم کرد. بلکه به خداوند اعتماد خواهم کرد که  ❏          

 13آیه  41می گوید " مترس، من تو را یاری خواهم کرد" اشعیا باب      

   باور دارم می توانم هر کاری را از طریق مسیح که به من قدرت می دهد به سرانجام برسانم.   ❏

   13آیه  4فیلیپیان باب        

 حاضرم به خدا اعتماد کرده و شرایطم را با او در میان بگذارم.   ❏

        "خداوندا، من  اینجا هستم، بنده تو، آماده ام تا اراده ات را عملی کنم. به تو بابت امورات  

 را حل کنم ولی تو قادری."  غیرممکن زندگیم اعتماد می کنم. من نمی توانم مشکالتم
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 پنج  فصل                                 

 دروغ: می توانم انجامش دهم.                                                    

 

هستم و ...." به جای قدرت خداوند داری به   این دروغ مربوط به خودکفایی است. وقتی می گویی "می توانم انجامش دهم، توانا هستم، از دیگران بهتر

 خودت اعتماد میکنی.  

 

 و رستگاری   " می توانم انجامش دهم" 

 

بر می آید؟ آیا رفتن به کلیسا، دعا کردن به دامن باکره مقدس یا جلوی عادت بدی را گرفتن باعث نجاتت می   در راستای رستگاریت چه کاری از دستت 

همه آن ها   شود؟ بسیاری می گویند: هر آنچه دینت می خواهد انجام ده و به بهشت می روی. توقعات و ملزومات از هر دین به دینی دیگر متفاوت است ولی

 ل اند. دروغی در دنیا وجود دارد: اگر به اندازه کافی سخت تالش کنی موفق خواهی شد.  بر مبنای اعمال و افعا

 آید؟رومیان آیا برای رستگاری ات کاری از دستت بر می  3از باب   24و  23، 20، 10بر ساس آیات  .1

 چرا؟                                                  9-8آیات   2باب  افسسیانگر سخت کار کنی آیا می توانی خود را نجات دهی؟  .2

 پارسایی چیست؟ 

 رستگاری هدیه ای رایگان از جانب خداست و قابل خریداری نیست. فقط توسط ایمان می تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا طرد شود. 

 

می گوید کسانی که سعی می کنند به شریعت اتکا کنند "اتکا به خود" زیر .............. زیرا آن ها به ............. که        11-10آیات  3غالطیان باب  .3

از ده فرمان تبعیت کند. اگر رستگاری بر مبنای عمل باشد، هیچکس به آن   %100شریعت از آن ها می طلبد ادامه نمی دهند. هیچکس قادر نیست 

 ا شکر که رستگاری بر اساس ایمان است و نه عمل. نمی  رسد. خدار

 

 چه تعداد افراد خوب و صادق امروزه نفرین شده هستند چون اعتقاد دارند " می توانم انجامش دهم"                  

 

 " می توانم انجامش دهم و زندگی مسیحی" 

نیست، در جهت زندگی مسیحی ات چطور؟ نقش اعمال و تالش شخصی چیست؟ اگرچه رستگاری به   اگر کاری از دستت در جهت رستگاری ات ساخنه 

می گوید " و در مسیح عیسی ساخته شده ایم تا کارهای   10آیه  2باب  افسسیاناعمال مرتبط نمی شود شکی نیست که اعمال نیک، نتیجه نجات یافتن است. 

یک مهم هستند بلکه، از کجا نشات می گیرند. آیا زندگی مسیحی کوشش بیشتر است یا واگذاری خود به خدا تا  نیک انجام دهیم" مقصود این نیست که اعمال ن 

 از طریق تو و برای تو عمل کند.  

 

از بینشی سخن می گوید که هیچکس ندیده است.  پولس برگردید که در فصل پیش مطالعه شد. در ابتدای فصل  10-7آیات  12قرنتیان  باب دوم به  .4

کاشته می شود که باعث زجر و عذاب شدید اوست.  با اینکه او از خداوند سه بار درخواست می کند که تیغ را بردارد، تیغ  خاری در جسمشسپس  

 همچنان با او باقی می ماند. 

 ..... .............   7آیه  12یان باب ت قرن  دوم  نتیجه آزمون او چه بود؟ 

هنگامی که کسی قابلیتی ویژه دارد، برای غرور راحت است که به او مسلط شود. " به من نگاه کنید. من بسیار قادر و توانا هستم. من از  

 بهتر هستم." خداوند در زندگی ما ضعف قرار می دهد تا به ما یادآوری کند بدون او قادر به انجام کاری نیستیم. دیگران 

 

ضعف راهی بسیار موثر برای  می گوید" هنگامی که ............. هستم آنگاه ........... . ولسپ  10آیه  12یان باب ت قرن  دوم ست که دربه همین دلیل ا .5

 ری محدودیت هایمان و کننترل غرورمان است.  وآ یاد

 

 بلکه ........... است که در من زندگی می کند.   ................. با مسیح بر صلیب شده ام، و دیگر من نیستم که  21-20آیات  2غالطیان باب  .6

 

 
 با صحیح )ص( یا غلط )غ( پاسخ بدهید.    
 
 ---------                                                         اگر به اندازه کافی سعی کنم، نجات پیدا خواهم کرد    

 -------- -                                                       اگر به اندازه کافی سعی کنم، مسیحی موفقی خواهم بود     
 ------- --     وجود دارند که بیشتر بر اساس اراده انسان ها عمل می کنند تا قدرت خداوند  امروزه کلیساهایی    
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حاال  ................. با ایمان به پسر خداست. دروغ است که بگویی " من می توانم" وقتی عصاره زندگی  

 مسیحی این است که بگذاری مسیح از طریق تو زندگی کند.  

. موضوع کاری نیست که من برای خدا انجام داده ام  21آیه   چه چیزی رابطه من با خدا را تعیین می کند؟

 بلکه کاری است که مسیح برای من انجام داده. 

 

 

در من بمانید، و من نیز در شما  " 

تواند از  مانم. چنانکه شاخه نمی می

خود میوه آورد اگر در تاک نماند،  

در    توانید میوه آورید اگرشما نیز نمی

 " من نمانید

 

 4باب  15یوحنا باب 

درباره " می توانم انجامش    5-4مسیح گفت که او تاک و ما شاخه ها هستیم. آیات  15در یوحنا باب  .7

دهم" چه درسی به ما  

                                                                                                             میدهند؟

                                                                           "در مسیح ماندن" چه معنی می دهد؟

                                                                                                                         

 

به جای گفتن " من می                           ، خدا با چه کسی مخالف است؟  7-6آیات  4باب  یعقوب .8

                         10و  7برابر خداوند باید چگونه باشد؟ آیات توانم، من قادر هستم"، رفتار من در 

   

قرنتیان اول   گاهی بین کلیساها و نهادها رقابت وجود دارد اما در نهایت، کی باعث رشد است؟   .9

6-4آیات 3باب 

 

برخی، با اعتماد   زندگی مسیحیان را به تصویر میکشند.  15-11آیات  3قرنتیان  باب اول  .10

به قدرت خداوند، با طال، نقره و سنگ های قیمتی بنا می کنند. برخی که به توانایی و تالش  

 خود اعتماد دارند با چوب، کاه و پوشال میسازند. در نهایت چه اتفاقی می افتد؟ 

                                                                                                                                 

 عمیق تر شدن 

 

کتاب غالطیان را بخوانید تا متوجه  

شودید کتاب حقیقی چیست. یاد  

بگیرید چگونه در رحمت زندگی  

کنید و از رستگاری از طریق  

 نیکوکاری اجتناب کنید.  

همه در مقابل میز قضاوت قرار خواهیم گرفت و آتش آشکار خواهد کرد که زندگیمان بر اساس قدرت روح  

  القدس بوده یا بدن فانی. بسیاری می گویند " من توانا و با استعداد هستم" می توانی در بدن فانی ات کارهای

بیاندیش چه اتفاقی می افتد وقتی  بسیاری انجام دهی، حتی کلیساها و نهادهای موفقی بسازی، ولی به این 

 خداوند همه چیز را بررسی کند.  

برخی کلیسای خود را بر اساس ابعاد قضاوت می کنند، هر چی بزرگتر، بهتر. به نظرتان روش   .11

                                                    مناسبی برای اندازه گیری میزان موفقیت کلیساست؟ چرا؟ 

 کلیساها عمل خداوند هستند در صورتی که برخی بنای تاریخی برای انسان ها. برخی 

 

 رستگاری از طریق نیکوکاری یا رحمت  - " می توانم انجامش دهم" 

 

هنگامی که زندگی مسیحی تبدیل به زندگی تالش انسانی میشود به " یک کتاب مقدس دیگر" تبدیل می   .12

با این مشکل رستگاری از   ولس ( پ   8-6آیات  1باب  غالطیانشود. که برای خدا نفرت انگیز است )

طریق نیکوکاری در غالطیان روبه رو بود. برخی میخواستند تعدادی تازه باور غیر یهودی را مجبور  

 به ختنه و اعمال دیگر قوانین کنند. چیزی مشابه، امروزه در حال رخ دادن است. 

 

ند که دنباله رو لیست بلند باالی آن ها از  برخی پیروان، خود را برتر از کسانی می بین  •

فعالیت های ممنوعه نیستند. آن ها دیگران را سرزنش می کنند و بهشان  احساس شرم می  

دهند به جای اینکه دیگران را به انجام دادن اعمال نیک تشویق کنند. مسیحیت آن ها در  

 اصل دارای بار منفی است.  

را از دست نمی دهند یا روزه ای یا دعا کردنی یا از   برخی دیگر از اینکه هیچوقت مراسمی •

دیگران بیشتر انجیل می خوانند به خود افتخار می کنند. آن ها سعی دارند خدا و دیگران را  

 با اعمال خود تحت تاثیر قرار دهند.  

بسیاری از مسیحیان بر خودشان و "اعمال مسیحیشان" تمرکز می کنند و با خود می   .13

اندیشند: "اگر به سختی کار کنم، می توانم انجامش دهم". با توجه به مطالبی که در این  

فصل آموختید مشکل این طرز تفکر چیست؟ 

خروج را بخوانید    7-1باب 

 )روزی یک فصل( 

 

را حفظ    5آیه  15یوحنا باب 

 کنید. 

های  من تاک هستم و شما شاخه 
ماند و من  آن. کسی که در من می 
آورد؛ زیرا  در او، میوۀ بسیار می 
 توانید کردجدا از من، هیچ نمی

 تر شدن  قوی
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6 قدم  

 من می ترسم 

 

 گاهی احساس ترس می کنیم. کدام یک از موارد زیر باعث احساس ترس در شما می شود همه ما 

 ترس از آنچه دیگران خواهند گفت  ❏  ترس از مرگ  ❏  ترس از طرد شدن  ❏               

 را پرداخت کنید نتوانید بدهی هایتانترس از اینکه  ❏   ترس از مشکالت سالمتی ❏  ترس از قضاوت خداوند          ❏

 ترس از شکست    ❏   ترس از آینده  ❏  ترس از شیطان  ❏ ترس از اینکه هرگز عشق را نیابم ❏ 

   دیگرموارد    ❏ د به شما توجه نکند         خداون  اینکهترس از    ❏  دشمن هایتانترس از         ❏  ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن❏

 

 خداوند: پناهگاه راست دالن

درباره لحظه وحشت صحبت می کند. هنگامی که دوستان داوود دیدند دشمنان بر کمان های خود نیزه گذاشته اند و آماده   11مزامیر باب  .1

     2-1شلیک بر راست دالن هستند، به او توصیه کردند به مانند پرنده ای به کوه ها بگریزد. آیات 

 1شد. جواب او چه بود؟ آیه داوود خشمگین 

 چون داوود به خدا همچون سرپناه نگاه می کرد نمیتوانست بگریزد. 

 

                               3 باید چه کنند هنگامی که به نظر می رسد دنیای اطراف آن ها در حال فروپاشیست؟ آیه  ایماندارانداوود سوال کرد که  .2

                                        4آیه  مواقع بحران چه بود؟ ی برا داوود . پاسخ دی ده یبحران چگونه واکنش نشان م ک ی که در  دی فکر کن  نی به ا

                                                                                                                                                                     

ند.  در نگاه اول جواب او به نظر با شرایطش نمی خواند. ولی بار دیگر به آن توجه کنید. داوود می گفت اوضاع آنطور که به نظر می آیند نیست 

یست. همچنان خداوند  ممکن است اینگونه به نظر آید که شریران کنترل دنیا را در دست دارند، یا شرایط غیرممکن است، اما واقعیت چیز دیگر

 بر تخت شاهی نشسته و نظاره گر همه چیز است.  

                                                     آیا او در حال جویدن ناخن هایش است و نمی داند باید چه کند؟ 4خداوند در حال انجام چه کاری است؟ آیه  

                                                                                                                                                                                  

 چیز را می بیند و به آن حکم می کند. اگرچه او را نمیبینیم ولی او همچنان در حال اداره دنیاست.   خداوند پادشاه وجود دارد، همه 

ت خواهد کرد.  ورا بخوانید. اگرچه به نظر می رسد شریران در حال برنده شدن هستند، خداوند در زمان خودش، آن ها را قضا   7-5آیات  .3

    7 باشیم؟ آیه بنابراین باید توقع چه چیزی را داشته 

 " صالحان روی او را نظاره خواهند کردانجیل جدید آمریکایی، مانند بسیاری از دیگر ترجمه ها، می گوید "  

 11-10آیات  46دوای ترس چیست مزامیر باب  .4

 

 صبر کنید:  

وجود دارد. او همه چیز را می بیند. او در همه جای زمین حضور دارد. او   درباره تاثیر این آیات در زندگی خود تامل کنید. خداوند •

                                                                                           با ماست. او پناهگاهمان است. دیگر چه می خواهیم؟

                                                                                                       ؟ از چه کسی یا چه چیزی؟ آیا ترسیده اید •

 ❏ خیر  ❏ بلی  ❏آیا قادر است همه چیز را ببیند؟      خیر ❏ بلی  ❏ آیا واقعا خداوندی وجود دارد که به همه چیز حاکم است؟    •

 خیر  ❏ بلی  ❏ ?آیا در کنارت ایستاده است؟          خیر  ❏ بلی  آیا واقعا باور داری که این ها حقیقت است؟   

میبینی کل تصویر نیست.  به این موضوع فکر  کن: هنگامی که به اطراف نگاه می کنی و فقط مشکل میبینی، به یاد داشته باش آنچه  •

 خداوند در سلطه است، نه شرایط و انسان ها. اگر این حقیقت باشد پس دیگر چه دلیلی برای ترس هست؟ 

 

 غلط )غ( جواب بدهید. با صحیح )ص( یا  

 

               احساس اینکه خداوند از ما دور است ترس به زندگیمان می آورد

                    گاهی مسائل آنطور که در نگاه اول به نظر می رسند، نیستند

                            " ترس از خداوند" به این معنی است که از او بترسیم
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 آیات زیر درباره ترس و غلبه بر آن چه آموزشی در بردارند؟  .     5   

                                                                                        25آیه  29امثال باب       

                                                                                                                              

                                                                                      2-1آیات  18مزامیر باب 

                                                                                                                              

                                                                                               33آیه  16یوحنا باب 

                                                                                                                               

 3آیه  71آیا خداوند هرگز از شنیدن فریادمان خسته می شود؟ مزامیر باب  .6

                                                                                                                   

که بیشترین تاثیر را بر غلبه به ترس دارند،   )پایین( کلمات و جمله هایی  34در مزامیر باب   .7

 مشخص کنید. زمانی را به تامل در هر کدام اختصاص دهید.

 

 17-14,  9-4آیه  34مزامیر باب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خداوند چگونه می بیند؟

 

آیا باید از خداوند بترسید؟ رومیان باب 

 1آیه  5

 

 
  

 
 

 هنگامی که عیسی مسیح را به عنوان  

ناجی برگزیدی، برگزیده شدی، در خون 

مسیح پارسا شدی. به جای تنبیه تو، تو 

-28آیات   8را می بخشد. رومیان باب 

تاکید می کند که خداوند با ماست نه  39

 علیه ما. 

 

 

 

 قوی تر شدن 

 

خروج را   14-8باب های 

( بخوانید )روزی یک فصل  

 

مزامیر را حفظ کنید.  34باب  7آیه   

خداوند گرداگرد ترسندگان او   فرشتۀ

و آنها را میرهاند  زنداردو می

ستم، و مرا اجابت کرد؛ . 4              خداوند را ج    

 او مرا از همۀ ترسهایم رهانید     

 درخشند؛آنان که نگاهشان بر اوست، می. 5

 شودروی ایشان هرگز شرمسار نمی    

 صدایش را شنید این مسکین فریاد برآورد و خداوند  . 6

 و او را از همۀ تنگیهایش نجات بخشید     

 زند،خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می فرشتۀ. 7

 د رهانو آنان را می    

 بچشید و ببینید که خداوند نیکوست؛. 8

 خوشا به حال آن که در او پناه گیرد    

 . ای مقدسین خداوند، از او بترسید،9

 ترسندگان او را هیچ کمی نیست. زیرا     

 آرام بجوی و در پی صلح باش و نیکویی پیشه کن،  از بدی روی بگردان. 14

 چشمان خداوند، بر پارسایان است  .15

 و گوشهایش به فریاد کمک ایشان       

 روی خداوند بر ضد بدکاران است،. 16

 تا یاد ایشان را از روی زمین برچیند       

 شنود؛آورند، و خداوند آنان را میپارسایان فریاد برمی. 17

 رهاند او ایشان را از همۀ تنگیهایشان می      

 قرنتیان  یافت می شوند.   اول 28باب  20مزامیر و آیه  91دیگر متون آرامش بخش در باب  *

 

کدامین   صبر کنید: در این درس آیات بسیاری برای مقابله با ترس خوانده اید.  •

 افکار و ایده ها توجه شما را بیشتر جلب کرد؟ 

 

 

 

 در یک تکه کاغذ جداگانه، لیستی از پیام های منفی )دروغ هایی( که می شنوید بنویسید. سپس در مقابل  •

 .هر کدام یک پیام راستین قرار دهید 

 

 فکر کردن  ی برا یزیچ
 
کند.   یخداوند طوفان را آرام م یگاه
  نیدهد طوفان خشمگ یاجازه م یگاه

 5را آرام کند. شود و فرزندش 
 
  یخود احساس م یکنون طی در شرا ایآ
در طوفان یا هنگام عبور که خداوند  دیکن

 از آن شما را آرام میکند؟ 
 



 (20 )  

 

 
 

 قدم هفتم
 ولی......همه انجامش می دهند.                             

 دروغ: 

اگر چیزی اینقدر پرطرفدار باشد، پس نمیتواند بد باشد" دوستان افرادی که می خواهند متفاوت زندگی  "همه انجامش می دهند، چرا من باید فرق داشته باشم؟ 

ب شنا  کنند می گویند " اینقدر متعصب نباش، بیخیال، از زندگی لذت ببر. فکر میکنی از ما بهتری؟" متفاوت بودن راحت نیست. خالف جهت  جریان آ

ر  . ممکن است به دلیل فشار دنیا از آن تبعیت کنیم. ولی در مواردی آنچه دنیا پیشنهاد می کند به نظر لذت بخش می آید و ما به عواقبش فکسخت است  کردن

 نمی کنیم. 

 

    لیستی از فعالیت های روزمره جامعه مان بنویسید که مردم آن ها را با "همه انجامش می دهند" توجیه می کنند.  .1

 

 

 حقیقت 

 

رومیان چگونه به جنگ دروغ هایی می رود که با "همه انجامش میدهند،   12باب  2آیه     .2

                                                                     پس ایرادی ندارد" توجیه می شوند؟

 

خداوند تو را صدا نکرده است که روش های دنیوی را در پیش بگیری. بلکه می خواهد تبدیل  

به انسان جدیدی شوی که متفاوت است. اگر دوستانت پوزخند میزنند چون از دیگران متفاوتی  

می توانی اینگونه پاسخ دهی " بله، من متفاوتم. خب که چی؟ من مسیر متفاوتی را انتخاب کرده  

 هدف واالتری دارم."  ام . من

 

چگونه میتوانی   2متفاوت بود ن برای تجدید ...................... ضروری است. آیه      .3

                                                                              ذهن خود را تجدید کنی؟

 

این است که به حقایق انجیلی اجازه دهی جایگزین  یکی از راه های تحول نحوه تفکرت •

  119دروغ های شود که شیطان و دنیا در طول زندگی ات، به تو یاد داده اند. )مزامیر باب 

( ذهن تو باید مجدد برنامه ریزی شود تا تبدیل به نور در تاریکی شوی به جای اینکه  11آیه 

یقا به همین  دلیل است که این راهنما نوشته  از نحوه تفکر در دنیای امروزی استفاده کنی. دق

 شده، تا به تو کمک کند دروغ ها را شناسایی و آن ها را با حقیقت جایگزین کنی.  

 

روشی دیگر برای متفاوت بودن ارائه می دهد. بدن خود را به عنوان   1آیه  12رومیان باب  •

تسلیم خدا کنید تا اراده او را به  قربانی زنده به خدا تقدیم کنید. دعا کنید و کل وجود خود را 

را   12یم روزانه به عیسی مسیح" در صفحه سلجای خواسته های دنیا عملی کنید. چگونه؟ "ت 

 .ببینید

 

درباره فردی که می خواهد شبیه دیگران باشد، چه می گوید؟   متی  7باب  14-13آیات      .   4

                                                                              مسیر وسیع به کجا می رسد؟ 

 

 

 

سالمونماهی   

 

ای سرد بسیاری از رودها، در آب ه

شنا می کند. آن ها در  ماهی سالمون  

جریان آب های شیرین به دنیا می آیند 

دریا  شور  های  آب  سمت  به  ولی 

زنده  ها  آن  همه  کنند.  می  مهاجرت 

دریا  به  که  هایی  آن  ولی  مانند،  نمی 

می رسند بسیار بزرگ هستند. بعد از  

چندین سال،  غریزه آن ها را به سمت  

آب های شیرینی که در آن به دنیا آمده  

 ، می کشد. بودند

مسیر بازگشت به خانه دشوار است. آن  

با جریان خالف آب، شکارچیان و   ها 

آبشاری   وقتی  جنگند.  دیگر می  موانع 

سر راهشان قرار می گیرد، می پرند و  

می پرند و آنقدر این کار را تکرار می  

کنند تا به باالی آن برسند. در نهایت آن  

به مقصد خود می رسند، جایی که   ها 

در    تخم می گذارند و سپس می میرند 

نسل جدیدی را تضمین  بقای  حالی که 

 کرده اند.  

که   میافتد  ایماندارانی  برای  اتفاقی  چه 

 ؟نمیخواهند خالف جهت دنیا شنا کنند

سالمون   ماهی  باشید.  مثل  باشرافت 

هایش   چالش  و  دنیا  جریان  برخالف 

 بایستید. 

 

 
 ( و غلط )غ( جواب دهید. با صحیح )ص

 ------------                از مسیحیان درخواست می شود جور دیگری زندگی کنند.  

                                               ------------       دنیا شادی های زیادی پشنهاد می دهد، ولی هیچکدام ماندگارنیست.

 ------------   بسیاری از مسیحیان عجیب غریب اند، انگار از سیاره دیگری آمده اند.



 

(21 )  

 جنبه هایی از زندگیتان را بنویسید که در آن تحت فشارید تا با دنیا همسو شوید. دقیق باشید.     .   5

 

   

      ........ د به ................. و ........را تشبیه می کن  ایمانداران 11آیه  2پطرس  باب  اول    .     6

 توضیح دهید یعنی چه که خود را به عنوان بیگانه و غریب ببینید.           

 

 

 

 

 مسیح چه می کرد اگر جای من بود؟   ●

 وجدانت چه می گوید؟ اگر وجدانت     ●

 مشکلی ندارد پس چرا داری با خود      

 کلنجار می روی و سعی می کنی با      

 گفتن "همه انجامش می دهند"      

 توجیهش کنی؟     

 انجیل چه می گوید؟    ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 قوی تر شدن: 

 

  21-15باب های 

خروج را بخوان.  

 فصل(  1)روزی 

 

 

 رومیان را حفظ کن.  12باب  2آیه 

 

مشوید، بلکه  این عصرو دیگر همشکل  

با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه  

قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛  

 ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او 

از دیگران متفاوت است چون فقط در   ایماندار، رهگذر در این دنیابه عنوان یک  صبر کنید:

 ی بر زندگیتان می تواند بگذارد.  حال گذر از دنیاست. تامل کنید که این موضوع چه تاثیر

 11چگونه باید زندگی کنید؟ آیه 

 

دوری از امیال شیطانی اختیاری نیست. این امیال به مانند زالوهایی با روح تو مبارزه می کنند  

 و به آرامی انرژی روحانی تو را می مکند.  

 

                                                            12چرا باید خوب زندگی کنید؟ آیه        .   7

غیر خواسته می شود به گونه ای زندگی کنند که جایی برای انتقاد  ایمانداراناز 

 نگذارند بلکه، باعث شوند آن ها به سمت خدا روی گردان شوند.  ایماندارارن

   

    ، خداوند از تو می خواهد زندگی عاری از 16-15آیات  2در فیلیپیان باب  .8

                                  درخشانی که   ستارگان ...................، مانند  نسلیسرزنش پیشه کنی در میان      

    برای همه قابل دیدن است. به کالم خدا چنگ بیاندازید و به آن اجازه دهید همیشه            

 ر خی  ❏  بلی  ❏ آیا چالش درخشیدن را قبول می کنید؟          مای شما باشد.راهن           

                                            

 صبر کنید:

 

مزامیر به ما می گوید در زمان شر و تاریکی چگونه زندگی کنیم. پرهیزکاران باید  1اب ب  .9

                                                       1آیه  1از چه چیزهایی اجتناب کنند؟ مزامیر باب

 

   ؟ 2آیه  1در تضاد با شر، نیکوکاران چگونه زندگی می کنند؟ مزامیر باب  .10

 

 

 - ------------------------------------------   چه مقدار زمانی به دنیا اختصاص می دهی؟

 

. کسانی که در دنیا تامل می کنند مانند ...................... کاشته شده  4-3آیات  1مزامیر باب  .11

در کنار رودخانه ای هستند. قوی، با ثبات و ثمربخش. اشراری که از دیگران تبعیت می کنند  

   تشبیه شده اند به ........... که توسط بادی از جا کنده می شوند. 

 

 صبر کنید:

که باد با خود می برد را تصور  علف ید و درخت کنار رودخانه  و حال چشمان خود را ببند

 کنید. تفاوت فاحش بین آن ها را متوجه می شوید؟ 

 

 ؟ کاهکدام یک زندگی حال شما را توصیف می کند؟ درخت یا  •

 دوست دارید کدامین باشید؟  •

   آیا به نصیحت های بد گوش داده یا به  دنبال الگوهای اشتباه بوده اید؟ توضیح دهید. •

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

برنامه ای ترتیب دهید تا بر کلمات روز و شب تامل کنید تا با تاثیر دنیا مقابله کنید. برنامه خود را   •

 روی کاغذی جداگانه بنویسید.  

 
 

 

 ولی چه اشکالی دارد؟

هنگامی که میخواهی 

کاری انجام دهی اما 

مطمئن نیستی، 

سواالت زیر را از 

 خود بپرس:

 
 

 

 



 

(22 )  

 قدم هشتم 

   دهیچ عدالتی در دنیا وجود ندار                                  

 

 دروغ 

عدالتی، فقر و فساد است. دروغی که در   وقتی به اطراف نگاه میکنی ساده است که نتیجه گیری کنی عدالتی در دنیایمان وجود ندارد. دنیا پر از جرم، بی

ی بروز می دهد: " چرا افراد شریر موفق می شوند در حالی که پرهیزکاران زجر می کشند؟ عادالنه  این فصل مطالعه می کنیم خود را به روش های متفاوت 

 نیست. نیروهای خیر در حال شکست خوردن هستند. انجام کار خیر فایده ای ندارد وقتی انجام شر نتایج بهتری به بار می آورد." 

 حقیقت 

خیرین هست. ولی این نباید باعث تعجبتان بشود. پرطرفدارترین مسیر با بیشترین تراکم به نابودی منجر می شود  درست است که تعداد افراد بدکار بیشتر از 

(. چرا افراد خیر توسط بدکاران زجر می کشند؟ آیا راست است که انجام شر از کار خیر پاداش بیشتری به همراه دارد؟ خیرین  14-13آیات  7)متی باب 

 ی چه رفتاری باید در پیش بگیرند؟عدالت  در مواجهه با بی

 جواب بده.   8 -  1مزامیر کلید جواب دادن به این مسائل است. کل مزمور را مطالعه کن و به سواالت 37باب 

                                                                                                                                               چیست؟  1. احکام راستین آیه 1

                                                                                     بدکار حسادت می ورزد؟فرد به یک  فرد نیکوکار و خوب فکر می کنی چرا یک  

                                                                                                                                                                                  

                                 2آیه  پس چرا خیرین نباید به بدکاران رشک ورزند؟                  ❏ خیر     ❏ . آیا حقیقت دارد که گاهی بدکاران پیروز می شوند؟  بلی2

                                                                                                                                                                                 

 مزامیر استفاده کن:  37باب  رنگ متفاوت برای مشخص کردن محتواهای زیر در  3. از 3

 چیزی که خدا دستور می دهد که خیرین انجام دهند. •

 عاقبت بدکاران چیست.  •

 وعده خداوند به نیکوکاران را مشخص کنید.   •

 مزامیر بمانید( 37) همچنان در باب   رفتار من در برابر بی عدالتی

 " ......... و ................... .... " بر خداوند  3. به جای حسادت به بدکاران باید چه کنید؟ آیه 4

ر" یعنی عمل  جواب در همین آیه است. به جای زندگی کردن با حسادت، خشم، شکایت یا حس انتقام، رفتار تو باید تمرکز بر خوبی ها باشد. "انجام کار خی 

آن ها برای توجیه رفتارهای ناشایست خود استفاده کنند. اما   عدالتی ها تمرکز کنند و از به همه دستورات انجیل. بسیاری از معتقدان تمایل دارند بر بی 

ز، کار درست را  (. وظیفه تو این است که صرف نظر از همه چی 19آیه  12خداوند می گوید " به من واگذارش کنید، من انجامش می دهم" )رومیان باب 

 دهی.  انجام 

                                                                                                            4. در آیات بعدی، دیگر خدا از ما می خواهد چه کنیم؟ آیه 5

                                                                                                                                                                             5آیه 

                                                                                                                                                                           7آیه 

                                                                                                                                                                                8آیه 

            

 ( یا غلط )غ( جواب دهید ص )صحیح  با  

 

                                                   گاهی شر بیشتر از خیر شکوفا می شود. 

 
                                      .روزی، شریران باید بابت اعمال خود پاسخگو باشند 
 
                       انجام کار درست فایده ای ندارد وقتی با انجام شر می تونی نتایج  
 بهتری به دست بیاوری.  



 

 یک شهر  در حال تصرف 

 را در نظر بگیرید. 

 دشمنی که شهر را محاصره 

 کرده است اجازه نمی دهد 

 کسی یا چیزی از آن خارج  

 منابع در حال تمام شدن   شود

 و شهروندان ترسیده اند.  است

 در اعماق تاریکی، جاسوسی  ولی 

 از مرز دشمنان عبور می کند. 

 

 او به سمت شهروندان می دود تا 

 به آن ها بگوید اکثریت دشمن در 

 جای دیگری شکست خورده است 

 و رهبران آن ها تسلیم شده اند. 

 مردم الزم نیست بترسند. فقط 

 اندکی زمان الزم است تا خبر بین

 دشمنان پخش شود و آن ها سالح 

 خود را زمین بگذارند.  های 

 

 بدین ترتیب ما شاید احساس کنیم 

 توسط نیروهای شر، بیماری،

 عدالتی، سرکوب و مرگ محاصره  بی

 شده ایم. اما دشمن در واقع در پیشروی 

 شکست خورده است. مسائل آنطور که 

 نیستند. به نظر می آیند 

 

 فقط اندکی زمان الزم است تا  

 همه متوجه شوند که جنگ پایان یافنه. 

 پس از اندک زمانی، دیگر شریری  

 نخواهد بود؛و هرچند او را بجویی،  

 اما حلیمان وارث زمین   یافت نخواهد شد

 و از فراوانی سالمتی لذت  خواهند شد،

 .خواهند برد

 

 11-10آیات  37مزامیر باب 

 

 

 

 قوی تر شدن

 

 تثنیه را بخوان.    34-28باب 

 )روزی یک فصل( 

 

 مزامیر را حفظ کن.  37باب  9آیه 

 

 زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد،

اما منتظران خداوند زمین را به میراث  

 .خواهند برد
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 خداوند به نیکوکاران چه وعده ای می دهد                               د یام ک یداستان  

 مزامیر 37. خداوند به کسانی که از او اطاعت می کنند، چه وعده ای می دهد؟ باب 6              

                                                                                                              4آیه 

                                                                                                               6آیه 

                                                                                                              11آیه 

                                                                                                              28آیه 

                                                                            ما را تشویق به چه کاری می کند؟  16. آیه 7                             

                                                                                                                          

 وعده خداوند به بدکاران چیست؟ 

                                                                                                    10-9آیات  37. چه عاقبتی در انتظار بدکاران است؟ مزامیر باب 8

                                                                                                                                       

                                                                             زیرا                       خداوند بر شریران   13آیه 

                                                                                                                         15-14آیات 

                                                                                                                                        

 انگاری هرگز                                                                  اما شریران هالک خواهند شد، همچون   20آیه 

  وجود نداشته اند. 

                                                            چرا؟   19آیه  12انتقام باشیم؟ رومیان باب . آیا باید به دنبال 9

                                                                                                                                      

 ، تاریخ چگونه با پایان خواهد رسید؟ 16-11آیات  19. طبق مکاشفه باب 10     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

 به بحث بگذارید.  . در احکام زیر تامل کنید و آن ها را با دیگران 11

 

 سخت است قبول اینکه گاهی بدکاران در موفقیت زندگی می کنند و از عمری            ●

طوالنی لذت می برند. پس عدالت خدا کجاست؟ چرا همین حاال آن ها را برنمی  

اندازد؟ نمیدانیم چرا خداوند جلوی غضب خود را می گیرد  ولی کنترل همه چیز به  

از  باب   19مناسب همه چیز را قضاوت خواهد کرد. آیه   دست اوست و در زمان

 رومیان را مشاهده کنید.   12

 

( علفی که میخشکد و دود  2آیه  37بدکاران به علف تشبیه شده اند ) مزامیر باب      ●

 می شود.  

را ترک می   حتی آن هایی  که عمری طوالنی نصیبشان شده است باالخره این دنیار

کنند و پول و قدرت خود را پشت سر رها می کنند. تنها چیزی که در انتظارشان  

 است، قضاوت خداوند عادل و مقدس است.  

 

به عالوه، مسائل آنطور که به نظر می رسد نیستند. به نظر می رسد بدکاران همه         ●

برده حسادت، طمع، غرور و ترس  دارند ولی آیا در آرامش زندگی می کنند؟ یا چیز 

 هستند؟

 کنید:  صبر 

 با هم گروهی های خود یکی از مشکالت زندگیتان را در میان بگذارید.   -            

 را به یاد بیاورید: به خدا ایمان داشته باشید و کار خیر کنید.     3آیه  37مزامیر باب     -             

 تی یا هیچ شرایط دیگری شما را تبدیل به انسانی منفی نگر وحسود  عدال اجازه ندهید بی   -           

 کند.به انجام دادن کار خوب ادامه دهید و بدکاران را به خدا محول کنید.       

    وم و سوءاستفاده گر هستید، از خداوند طلب بینش کنید و از یک  ماگر در یک رابطه مس   -

 مسیحی بالغ مشورت بگیرید. جایی برای استقامت وجود دارد.      
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 قدم نهم                                                          

 خداوند هرگز کسی مثل من را نمی بخشد. 

 

 

 

 

     دروغ

 

گونه خداوند  این دروغ چندین شکل مختلف به خود می گیرد: کاری که انجام داده ام بسیار وحشتناک است. چگونه می توانم بخشیده شوم؟ من الیق نیستم. چ

تفاده نکرده ام.  می تواند کسی مثل من را ببخشد؟ می ترسم رستگاری برای من وجود نداشته باشد. خداوند فرصت های زیادی به من داده که از آن ها اس

 باور نمی کنم که به من فرصت دوباره ای بدهد.  

 

 حقیقت         

 

ی زندگیشان را  این دروغ، همانند بسیاری دیگر، ترکیبی از دروغ و حقیقت است. از طرفی، انسان ها درست فکر می کنند که الیق نیستند. آن ها گناهان فعل

خشش خداوند نیستند. آن ها به این باور رسیده اند که عالجی برای گناهانشان وجود ندارد. چرا؟ شاید چون  به رسمیت می شناسند و احساس می کنند الیق ب 

لبه کنند. این  زندگیشان مشکل خاصی ندارد یا شاید چون همان گناهان را دوباره و دوباره تکرار می کنند. شاید حس می کنند نمی توانند بر ضعف هایشان غ

 خداوند کسی را که گناه کمتری مرتکب شده باشد می بخشد، ولی او را نه. اشخاص شاید فکر کنند 

 

 

می گوید که شیطان تمام   10و  9یکی از تاکتیک های اصلی شیطان را توصیف می کند. آیه  10-9آیات  12. این شک ها از کجا می آیند؟ مکاشفه باب 1

 .   ................................................ ........................................................................................................ دنیا را ............. 

ایم اما دروغ می گوید  با اینکه او نمی تواند با اتهاماتش خدا را گمراه کند، معموال ما را با دروغ هایش متقاعد می کند. او راست می گوید که ما گناه کرده 

 ر گیرد. اگر این را باور کنیم، دشمن ما را با احساس گناه و شک فلج خواهد کرد.  که گناهان ما خیلی بزرگ یا خیلی زیاد هستند تا مورد بخشش قرا

 

اما خدایی که در ........ دولتمند است، حتی هنگامی که در گناهان خود مرده    5-4آیات  2یان باب افسس. رفتار خداوند در برابر گناهکاران چیست؟ 2

 .......... نجات یافتید. بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه ..

 کلمات رحمت و فیض دو روی یک سکه هستند: 

 رحمت: مهربانی خداوند که جلوی عقوبتی که مستحقش هستیم را می گیرد.

 فیض: عشق عمیق  خداوند که باعث می شود به ما هدیه ای بدهد که شایسته اش نیستیم. بخشش. 

 

 33نش ما خداوند چه می کند؟ آیه را بخوان. به جای سرز 39-31آیات  8باب  .رومیان3

 34به جای محکوم کردنمان، مسیح در حال چه کاری است؟ آیه 

 39-38چه چیزی می تواند ما را از عشق خدا دور کند؟ آیات 

 

  ❏  ما را ببخشد   ❏. پس خدا چه می خواهد؟  ما را مجازات کند  4

یا تالش کنیم تا  خدا جانب ماست. او می خواهد ما را ببخشد و به ما آرامش عطا کند. او با معتقدانش "قایم موشک" بازی نمی کند. الزم نیست التماس کنیم 

 ما را ببخشد. او همین حاال هم تصمیم گرفته ما را ببخشد و به سمت خود بازگرداند.  

 

  به واسطه .................................... ........... و ......................... ما .... 1آیه   5پذیریم؟ رومیان باب  . چه اتفاقی می افتد وقتی مسیح را می5

 ...... ............................. .................................................................................................................................... ........ 

 

 

 

 

                                                                       

 ( یا غلط )غ( پاسخ دهید ص)  صحیحبا 

 

 - ----------------                        گناهان بسیاری وجود دارد که خدا حاضر به بخششان نیست  

 

 -----------------   با اینکه به گناهانم اعتراف کرده ام، باز احساس گناه می کنم. 

 خدا احتماال من را نبخشیده است. 
 -----------------                                                            من الیق بخشش خداوند نیستم.   
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 شدن در وعده خداوند   گیج
 

 ------------------------------------------- یوحنا  چه وعده ای می دهد؟ اول  1از باب  9آیه . 6    
    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------------------------- اعتراف به معنی 
 
 م بدی ها پاک کند، چرا برخی همچنان اگر خداوند وعده می دهد که ما را ببخشد و ما را از تما. 7    

 بعد از اعتراف کردن احساس گناه می کنند؟       
 

 ❏    آن ها خلوص نیت نداشتند.                 فکر می کنید مشکل چیست؟

 

  ❏   ها نتوانستند بخشش خدا را بپذیرند.آن                                ❏    خداوند آن ها نبخشیده است.    

 

 ❏  موارد دیگر                   ❏بخشیده.    نیاز دارند باور کنند که خداوند آن ها را     

 
 شاید احساس کنند مشکل ازنبود خلوص نیت باشد یا اینکه خدا نمی خواهد آن ها را ببخشد.   
 دلیل اصلی گناه این است که تمرکز خود را به جای خون مسیح بر گناهان خود می گذارند.   
 ها باور دارند که گناهانشان نابخشودنی است یا احتیاج به جبران خاصی دارد. آن ها   آن 
  ت خود پیش می روند به جای اینکه سخنان خداوند را مبنا قرار دهند.ابر اساس احساس 
 آن ها به این دروغ باور دارند که "اگر احساس متفاوتی تجربه نمی کنم پس حتما خدا من را نبخشیده  
 است."  

 صبر کنید:    
 مسیح؟ از خود بپرسید: چه چیزی قوی تر است؟ قدرت گناهانم یا قدرت خون 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 این عادت سالم را یاد بگیرید: بعد از اعتراف، سعی کنید بخشش خداوند را به صورت آگاهانه قبول کنید.
 می توانید اینگونه دعا کنید:  

 کرده ام، با این باور که مسیح تاوان گناهان من را با مرگش داد.  " خداوندا، من به گناهانم اعتراف 
 یوحنا باور دارم، که من را  اول   1از باب  9م. به آیه رمن الیق بخشش تو نیستم، ولی آن را میپذی 

 بخشیده ای. آنگونه زندگی خواهم کرد که انگار حقیقت است، زیرا به راستی اینگونه است. از سرکوفت 
 و باور به این دروغ که نمی خواهی من را ببخشی، اجتناب می کنم." زدن به خود   

 چشمان خود را ببندید و سعی کنید مانند تصویر باال، خود را در سایه صلیب تصور کنید. خدا را شاکر 
 باش که در خون مسیح تو را رستگار نامیده است. بخشش تو فقط بر اساس اتمام کار مسیح بر صلیب  
 هیچ کاری جز دریافتش انجام دهی.  است. تو نباید  
 
 
 

ند یب  یم   حیخون مس  قیمرا از طر  وندخدا   

رستگار اعالم می کند. این بدین دلیل  رستگاری از طریق ایمان بدین معنی است که خداوند ما را بر اساس اعمال مسیح 

به دلیل کار   این نیست که ما الیق یا بیگناه باشیم، بلکه به این دلیل است که خدا رستگاری مسیح را به پای ما نیز مینویسد.

 . ستما مسیح بر صلیب است، جدا از رستگاری خود تمام شده 

پس اکنون برای آنان که در مسیْح عیسی هستند، دیگر  می گوید "  1آیه  8خدا االن ما را چگونه می بیند؟ رومیان باب 

" با وجود ضعف هایمان او ما را رستگار می نامد. او گناهان ما را نمیبیند، بلکه خون مسیح را  هیچ محکومیتی نیست

 میبیند که آن ها را می پوشاند.  

 

 آیا مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته اید؟ آیا در سایه صلیب هستی؟ صبر کنید:  

 

 -----------------------------------------------------------  اگر پاسخ منفیست، آیا چیزی مانعت می شود؟ •

 ---------- --------------------------------------------------   آیا گناهی هست که خون مسیح آن را نشورد؟ •

 ------------------------------------------ آیا خدا می تواند کسی مثل تو، با ضعف های بسیارش را ببخشد؟  •

 

 
 

 دیوار چه رنگی است؟ 
 

را   اشیاء  که  است  از با  شایع  استفاده 
مثال،   عنوان  به  کنیم.  توصیف  رنگشان 

 ساختمان  سفید با دروازه های مشکی. 
ولی اگر درباره اش فکر کنیم، دیوار به   

ساختمان  نیست. چرا؟  سفید  زیاد  احتمال 
 از بلوک های بتنی درست شده  

بتن،   مانند  به  آن،  رنگ  پس  است 
 خاکستری است.  

ما آن را سفید می نامیم چون الیه رنگ  
همین  به  میبینیم.  را  دیوار  روی  سفید 

 ما که گناهکاریم، توسط خون منوال، 
خدا     که  چیزی  ایم.  شده  پوشانده  مسیح 

خون  در  که  است  قدیس  یک  میبیند 
 رستگار شده.  

 
 
 
 
 
 
 

 قوی تر شدن:  
 

را بخوان )روزی یک    7-1یوشع باب  
 فصل( 

 
 را حفظ کن.   1آیه  5رومیان باب 

 
پارسا شمرده   ایماْن  راه  از  پس چون 

واسطۀ  شده  به  عیسی  ایم،  خداوندمان 
 مسیح از صلح با خدا برخورداریم 

 

 
 



 

 .دی غلط )غ( جواب ده ای ( ص)  صحیحبا 
 

 --------------    اگر خدا با ما بود، اینقدر مشکل نداشتیم.
 

 خواهد فرزندانش زجر بکشند. زجر همواره از نبود   خداوند نمی
 --------------      ایمان یا وجود گناه می آید.   
 

 ------------ آزمون ها  دلیلی برای شادی هستند چون باعث رشد ما می شوند
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 قدم دهم                     

 نمی توانم تحمل کنم. چرا زجر می کشیم؟      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروغ 
 

 ن ها به سراغ وقتی اتفاق ناگواری می افتد، معموال می شنویم: خدا کجاست؟ من لیاقت این سختی را ندارم. دیگر نمی توانم تحمل کنم. چرا همه این آزمو 

هیچ جواب ساده ای   من می آیند؟ اگر من فرزند خدا هستم، چرا با من اینگونه رفتار می کند؟ در لحظه های مملوء از درد همه می خواهند بدانند چرا؟ 

 وجود ندارد. اما انجیل حرف های زیادی درباره این موضوع می زند.  

 

 حقیقت 

 

 6-5آیات  13خدا هیچوقت رهایت نکرده است. او همیشه در کنار توست. عبرائیان باب  •

ه ای  آیا مستحق این هستی؟ گاهی اوقات سخت است که بفهمیم چرا، اما مهم است بدانیم هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نمی افتد. برای هر چیزی برنام •

 29-28آیات  8است. رومیان باب 

 

 ه "چگونه پاسخ دادن" است.  ؟ دالیل بسیاری وجود دارد، ولی مهمترینشان یک چیز است: مهم ترین سوال "چرا" نیست، بلکمیکشیچرا عذاب  •

ه  وقتی اتفاق ناگواری می افتد دو گزینه پیش رو داری: می توانی افسرده و خشمگین شوی. یا می توانی با مشکالت مثل مدرسه ای رفتار کنی ک •

یضها که شما را به  خدای همۀ فبه ما می گوید بعد از یک زجر کشیدن کوتاه مدت،   10آیه  5پطرس  باب اول در حال ساختن شخصیت توست. 

 . خوانده است، خوْد شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت  جالل ابدی خود در مسیح فرا 

 

 

 انجیلی بدون درد؟ 
 

صل نداشتن ایمان بسیاری یاد می دهند که اراده خدواند این است که فرزندانش هرگز سختی نکشند. آن ها می گویند زجر کشیدن نتیجه گناهان خود فرد یا حا 

کاران. اما  است. آن ها انجیلی آسان و بدون درد ارائه می دهند. اما، خود انجیل چه می گوید؟ می بینیم که همه زجر می کشند. حتی رستگاران و پرهیز

 سختی ما ضرورتا نشان دهنده غضب خداوند نیست. نباید در مواجهه با سختی ها تعجب کنیم. کامال عادیست.  

........، اما .................. داشته باشید. در دنیا برای شما ..................مسیح گفت : اینها را به شما گفتم تا ..  33آیه  16وحنا باب . در ی  1

   .   -------------------------------------------......، زیرا من بر دنیا .............. .........

  28 -23آیات  11قرنتیان باب  دوم  خداوند نمی خواهد سختی بکشی؟ و اگر سختی میکشی حاصل گناهان خودت است؟ . آیا راست است که   2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12آیات  4پطرس  باب اول 

. آیا تا به حال به دلیل مسیحی بودنت سختی کشیده ای؟ تجربه خود را  ایماندارندگاهی مسیحیان زجر می کشند چون  به صراحت می گوید 14آیه 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با گروه به اشتراک بگذار.  

 را بنویس.   19آیه  4پطرس  باب  اول سختی کشیدن باید چگونه باشد؟ دو موضوع ذکر شده در . پاسخت به   3

 ----------------------------------------------------------------------- و ------------------------------------------------------------------ 

 

نوان روشی برای رشد کردن نگاه کن. رشد وقتی اتفاق می افتد که فرد معتقد تمام شرایطش را به خداوند  به جای گالیه کردن، به مشکالت به ع

 واگذار کرده و در میانه سختی و درد کشیدن، همچنان کار درست را انجام دهد.  

 



 

(27 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

روش خداوند برای جلب    گاهی زجر کشیدن نتیجه مستقیم نافرمانی توست. سختی کشیدن شاید

کردن توجهت باشد، تا زندگی ات را بازبینی کنی. و اگر ضروری باشد، توبه کنی. اما خداوند چه  

باشکوه است! او از تو ناامید نمی شود و می خواهد تو را بازگرداند. او فرزندانش را با عشق تنبیه  

 (   6-5آیات  12میکند تا به سمتش بازگردند )عبرائیان باب 

 

 خداوند می خواهد با زجر و سختی به چه نتیجه ای برسد؟        

 28آیه  8آیا برنامه ای برای زندگیت وجود دارد یا فقط با جریان زندگی پیش میروی؟ رومیان باب          .4

---------------------------------------------------------------------------------------------  

  آیات  4قرنتیان باب دوم می تواند درباره سختی کشیدن از تجربه خودش سخن بگوید. رسول  ِس ولپ  .  5

 7دیدگاه او را توضیح می دهد. هدف ضعف های ما چیست؟ آیه   7-12

 ----------------------------------------------چه رفتاری از خود نشان داد؟  سول پ  9-8در آیات 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

برخی می گویند " اگر خدا حقیقتا با من بود، این اتفاق نمی افتاد" چگونه باید به آزمون ها جواب   .  6

 -------------------------------------------------------------چرا؟   4-2آیات  1باب  یعقوب داد؟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 چیست؟   1قرنتیان  باب دوم  دالیل زجر کشیدن در  .  7

 -----------------------------------------------------------------------------------6و 4آیات 

 ------------------------------------------------------------------------------------  9-8 آیات

   

 خالصه      

سختی نباید باعث تعجب ما بشود. اگر مسیح و پیامبران زجر کشیدند، آیا ما باید توقع   ➢

انجیل را بدون درد و سختی جلوه می دهند، یک توهم را   کمتری داشته باشیم؟ آن ها که 

 ارائه می دهند، نه انجیل واقعی را.  

برنامه ای وجود دارد. همه چیز به سمت بهترین ها حرکت می کند. خدا هرگز ما را   ➢

رها نمی کند. ما تحت فشار هستیم ولی خورد نشده ایم . مورد آزار قرار گرفته ایم ولی  

 رها نشده ایم.  

زجر کشیدن مثل مدرسه ای است برای آموزش مهربانی. دنیا پر از انسان های   ➢

زجرکشیده است. چه کسی آن هار ا تسکین می دهد؟ آن هایی از ما که سختی ها را  

 پشت سر گذاشته  ایم برای  تسکین دادن به آن ها آماده ایم. 

 به جای خود به خدا توکل کنیم.   دهد  میزجر کشیدن به ما یاد  ➢

کشیدن فرصتی برای رشد است. به ساختن شخصیت و جالی روحمان کمک می   زجر ➢

کند. سختی کشیدن به ما چیزهایی می آموزد که غیرممکن بود جور دیگری بتوانیم یاد 

 بگیریم. 

زجر کشیدن می تواند تلنگر خدا باشد که زندگی ات را بازبینی کنی و اگر الزم بود،   ➢

 توبه کنی.  

می تواند تعیین کند که قوی می شویم یا به قعر نفرت، افسردگی  واکنش ما به سختی ها  ➢

 سقوط می کنیم.   و غم

 

که در حال حاضر با آن مواجهی روی یک تیکه کاغذ   را  صبر کنید: سختی هایی

 جداگانه بنویس. 

 در برابر هر سختی اینگونه دعا کن: •

خداوندا، اگر گناهی در زندگیم وجود دارد که نیاز است اعترافش کنم، آن را به من نشان ده. در  

این سختی خودم را به تو می سپارم و تعهد می دهم کار نیک انجام دهم. در برابر مشکالتم دچار  

ر  ناامیدی و رخوت نمی شوم. باشد که این روزها مدرسه ای برای آموزش مهربانی باشد. انتظا

 دارم آسایشت را دریافت کنم و در آینده دیگران را تسکین دهم. آمین 

 چالش تفاوت ها 

که     ●   درختانی  ای  شده  متوجه      به   آیا 

و   باد  با  تنهایی  به  و  کنند  می  رشد  تنهایی 

خشکی مواجه اند، قوی ترین هستند ولی آن 

یکدیگر  حمایت  سایه  در  در جنگل  که  هایی 

 ضعیف اند؟  رشد می کنند،

یک گلدان گلی ضعیف است تا وقتی          ●

 که از کوره آتش رد شود.  

اگر تیغه آهنین یک چاقو توسط آتش         ●

 گز لبه تیزی نخواهد داشت.  جال داده نشود، هر

س پرسید "چرا  یکسی از اس. سی لوئ         ●

داد   جواب  او  کشند"  می  عذاب  نیکوکاران 

"چرا که نه؟ آن ها تنها کسانی هستند که می 

 توانند تحملش کنند"

محتاج کسانی است که    "امروزه کلسیا       ●

به واسطه زجر کشیدن دچار قهر و شکستگی  

نشده اند. کسانی که مملوء از سردرگمی، نا  

امیدی و سوال نیستند بلکه، به عشق او محکم 

چنگ زده اند و ایمان خود را در هر شرایطی  

و   سرسخت  صبور،  افرادی  کنند.  می  ثابت 

قوی در ایمان. آن ها باید الگوی افراد ضعیف  

 عامل تسکین آالم و منبع همدردی باشند" و

سختی ها داروهایی هستند که پزشک            ●

دانا و رحیممان برای ما تجویز می کند، چون  

 به آن ها نیاز داریم. و او دز  

و میزان مصرفشان را  

متناسب با هدفی که در  

می   تنظیم  دارد،  نظر 

 کند.

  

 قوی تر شدن: 

 

 را بخوان. )روزی یک فصل( 14-8یوشع باب 

 را حفظ کن 33آیه  16یوحنا باب 

 

 

اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته  

باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛  

غالب   دنیا  بر  من  زیرا  دارید،  قوی  دْل  اّما 

 .امآمده
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 یازدهم  قدم
 اگر پول بیشتری داشتم .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دروغ:  
 

در   داشتن امکاناتمهم ترین چیز در دنیا این است که با مثل دروغ های دیگر، این یکی نیز شکل های متفاوتی به خود می گیرد. پول همه چیز است. 
تند. جدای از  آن چیزی نیست که مردم به دنبالش هس آسایش زندگی کنیم. پول برایمان خوشبختی می آورد و تمام مشکالتمان را حل می کند. اما ثروت تمام

 ال امنیت هستند.  ب ثروت، برخی در سکس، شهرت، دوستان، شغل و غیره به دن 
 

خودم  ثروتمندان می گویند: حساب بانکیم چیزی است که باعث شده احساس امنیت و مهم بودن بکنم. حاال که پول، شغل، شهرت و دوستانی دارم برای  
چکاره ام چون مانند بقیه صاحب دارایی نیستم. از بین گزینه های زیر، آن چیزی که احتمال داشتننش  "کسی" هستم. از طرفی دیگر فقرا می گویند: من هی 

 برای شما بیشتر است را عالمت گذاری کنید. 
 

 ❏ امنیت اقتصادی                 ❏لباس های شیک    ❏زیبایی     ❏هوش       ❏پول

 

 ❏نمرات خوب                                 ❏استعداد                                    ❏ماشین خوب                ❏هیکل خوب   ❏ ترفیع درجه در شغلتان

 

 ❏ توانایی های ورزشی                 ❏غذای خوب             ❏خانه ای خوب   ❏کامپیوتر، گوشی هوشمند      ❏شهرت
 

 ❏ دیگرموارد                     ❏قدرت                                      ❏دوستان          ❏سکس      ❏سالمتی
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- آیا مسائل مهم تری از لیست باال وجود دارد؟ 
 

   :حقیقت 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  آیا لیست باال اشکالی  دارد؟  -1

ن مثال،  اما، اگر فقط به مسائل مادی توجه کنیم، وقتی آن ها را از دست بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ به عنوا  ا اینکه اشکالی ندارد بخواهیم خوب زندگی کنیمب 

 د بود؟ اگر زنی به دلیل اندام خوبش احساس امنیت کند، آیا بعد از سال ها که اندکی وزن اضافه کرد و چروک ها به سراغش آمدند نیز خوشحال خواه

 --------------------------- ----------------------------------------------------- . متون زیر دیدگاه متفاوت را ارائه می دهند. این نقطه نظر چیست؟ 2

 --- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15آیه  12لوقا باب 

 --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------  36آیه  8مرقس باب 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   18آیه  4قرنتیان  باب دوم 

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . به کسی که می گوید " من کسی هستم چون پول و قدرت دارم" چه پاسخی می دهید؟ 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 ---------------------------------------- ------------------------------------------- . ابعادی از زندگیتان که تا ابد باقی خواهد ماند را یادداشت کنید.4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- -  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- ---  حاال آن ابعاد زندگیتان که جاوید نخواهد بود را بنویسید.  

 ( یا غلط )غ( جواب بدهید.  ص)  صحیحبا 
 

 ------------ خوشبختی غیرممکن است.  بدون داشتن مقادیر زیادی پول، 
 

 ------------ بعضی چیزهایی که نمی توانیم ببینیم، از پول مهم تر هستند.  
 

 ------------ می توانیم یاد بگیریم با هر مقدار پولی خوشحال باشیم.        
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 --------- -----------------------------   24آیه  6هر روز با آن مواجه اند چیست؟متی باب  ایمانداران راهی که . دو5

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------  برای این دوراهی چیست؟   21-19آیات  6. راه حل متی باب 6

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- ------------------------  . راه هایی برای جمع آوری گنج در بهشت چیست؟ 7

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 قناعت 

 راجع به پول چه درسی آموخته بود؟  ولس . آیا از آنچه خدا به تو داده راضی هستی؟ آیا قناعت ممکن است؟ پ 8

 14-11آیات  4فیلیپیان باب  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  12-11آیات 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  13آیه 

 یح که به من قدرت می دهد هر کاری انجام دهم" داشت درباره  گفت " می توانم از طریق مسولس هنگامی که پ 

 قانع بودن و ادامه دادن مسیر، صرفنظر از میزان ثروتش صحبت می کرد.  

 19آیه  4. چرا می توانی به آنچه داری قانع و خشنود باشی؟ فیلیپیان باب 9

 انند غذا و لباس را فراهم کند.  ، مسیح وعده می دهد که نیازهای اساسی م  35-25آیات  6. در متی باب 10

 .... باشید،......را خاتمه می دهد با گفتن اینکه نخست به دنبال .............. و ...... 33او آیه 

 آنگاه همه این ها ...................  

 برخی این آیات را، به اشتباه، به رفاه اقتصادی و ثروت تعبیر می کنند. اما، آیا واقعا منظورشان همین است؟   .  11

 آن ها هرگز وعده رفاه نمی دهند بلکه، تضمین می دهند که خداوند نیازهای اساسی ما را تامین می کند.  

 مند باشد چه در فراوانی  نیازع است ،چه به صراحت نگفت که قان  12-11آیات   4در فیلیپیان باب  پولس آیا  

 زندگی کند؟  

،  ناعتقبا مساله مهم میزان پول نیست، بلکه آرامش در دانستن این موضوع است که خداوند برای زندگی 

 شرایط را فراهم می کند.  

 

 صبر کنید:

 چه چیزی باعث می شود حس امنیت و رضایت کنی؟ آیا قانع هستی؟ 

 هنگامی که کسی باور دارد مسائل مادی مهمترین چیز هستند، دارد زندگی خود را بر مبنایی می سازد که   •

 وند.  زمان ناپدید می شبه مرور 

 آیا این دروغ را باور کردی که مسائل مادی تنها مسائل مهم و ارزشمند هستند؟ •

اگر حساب بانکیت چیزی است که باعث می شود احساس مهم بودن کنی، به آن اندازه ای که فکر می کنی   •

 اهمیت ندارد.  

 در زندگی ات باش.   به جای اینکه هدف زندگی ات را کسب پول انتخاب کنی، اول به دنبال هدایت خداوند •

 با این کار، او نیازهای دیگرت را برطرف خواهد کرد.  

 چیزهایی برای اندیشیدن 
 

در آیات زیر و جوابی که به مادی  
 گرایی می دهند تامل کن.  

 
َرد،خشکد و گ ل می علف می   پژم 

 مانداما کالم خدای ما تا ابد باقی می
 8آیه  40ب ااشعیاء ب 

 
برخیزانیده   مسیح  با  چون  پس 

باالست  شده  در  که  را  آنچه  اید، 
دست   به  مسیح  که  آنجا  بجویید، 

 . راست خدا نشسته است
 

بیندیشید، نه به   به آنچه در باالست 
 .آنچه بر زمین است

 
ردید و زندگی شما اکنون با   زیرا م 

  .مسیح در خدا پنهان است 
 3-1آیات  3کولسیان باب 

 

 قوی تر شدن
 

یوشع را بخوانید.    21-15باب  

 فصل(  1)روزی 

باب   را حفظ    36آیه    8مرقس 

 کنید.

انسان را چه سود که تمامی دنیا  

  را بَبرد اّما جان خود را ببازد؟
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   12قدم  

  همه ادیان ما را به خدا می رسانند.

 

 

 آیا حقیقت دارد که تمام ادیان به خدا می رسند؟ 
 

باشی و   به صورت مستمر می شنویم که راه های رسیدن به بهشت بسیار است. مردم می گویند مهم  ترین چیز این است که در اعتقاداتت خلوص نیت داشته

 به دیگر باورها احترم بگذاری. برخی می گویند فقط کافیست دیگران را صرفنظر از کلیسایی که می روند، دوست داشته باشی.  

فوق العاده به نظر می رسد و اعتقادات پرطرفداریست. آسان است، چون به تو اجازه می دهد اعتقاداتی که دوست داری را انتخاب کنی و آن  همه این ها 

 هایی که دوست نداری کنار بگذاری. اما، انجیل چه می گوید؟ مسیح چی می آموزد؟ 

   3-1آیات  3ز نحوه کردار نیقودیموس راضی بود؟ یوحنا باب مسیح به نیقودیموس که مردی بسیار مذهبی بود، چه گفت؟ آیا او ا .1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 --------------------------------------------------------------  6آیه  14ن رود؟ یوحنا باب . طبق گفته مسیح، چه کسی می تواند بی واسطه او به آسما2

 ------------------------------- آیا این آیه باعث می شود فکر کنید که حقیقت همواره متناسب با زمانه و شرایط و ایده های پرطرفدار در حال تغییر است؟

------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

که این   ور شویم هنگامی که مسیحیان برای اعتقاد به اینکه تنها راه رسیدن به آسمان و خدا، عیسی مسیح است انگ امل بودن می خورند، باید به آن ها یادآ

تحمل می  ایده ما نیست بلکه سخنان خود مسیح است. جالب است که بسیاری با اینکه خود را روشن فکر می نامند، هر چیزی به غیر از انجیل حقیقی را 

 کنند و می پذیرند.  

 . آیا انجیل اعتقاد دارد که تمام ادیان ما را به خدا می رسانند؟ چرا آره یا چرا نه؟ 3

 --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12ه آی  4اعمال باب 

 ---------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  4-3آیات  20خروج باب 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    8آیه  1غالطیان باب 

 چیست؟ . ادیان متفاوت دنیا باورهای بسیار متفاوتی دارند. تفاوت بین انجیل و دیگر ادیان  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و هندی تدریس می شود، با آموزه های انجیل درباره دنیای بعد از مرگ   . چرا ایده تناسخ که در ادیان بودایی5

 ----------------------------------------------------------------------------------------   همخوانی ندارد؟

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 ( یا غلط )غ( جواب بدهید.ص)  صحیحبا 
 

 ---------        مهم نیست به چه چیزی اعتقاد دارید، بلکه خلوصتان مهمترین چیز است. 
 

 ---------            خیانت خواهد بود اگر خالف سنت های مذهبی خانواده ام قدم بردارم.  
 

 ---------                        راه های بسیاری برای رسیدن به خدا و بهشت وجود دارد.  
 

 
روزی شیطان با یکی از پیروانش  

را   مردی  بود.  زدن  قدم  حال  در 

دیدند که خم شد و از روی زمین 

پیرو   برداشت.  نورانی  چیزی 

 د "چه چیزی برداشت؟" پرسی 

 :  شیطان جواب داد 

   "تکه ای از حقیقت"  

نمی کند  :    پیرو پرسید اذیتت  "آیا 

یافته   او تکه ای از حقیقت را  که 

 است؟"  

، من دارم میبینم  شیطان گفت : " نه

 سازد"   که دارد ازش یک دین می

 

 دین
 

ادیان تالش های انسانی برای   •
 رسیدن به خدا هستند. 

 

با اینکه ملزومات از گروهی به   •
گروهی  دیگر متفاوت است،  

ادیان از مردم می خواهد لیاقت  
خود برای رسیدن به بهشت را  
 از طریق اعمالشان ثابت کنند. 

 انجیل 
 

انجیل همان خداست که از آسمان ها   •

 به سمت بشر دست دراز می کند.  

 

انجیل بر اساس کار پایان یافته مسیح   •

است به جای اعمال مردم.  

 رستگاری کامال رایگان است.  
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 ها به خدایان و ارواح بسیاری باورمندند.  مسیحیان به یک خدای واحد باور دارند در حالی که هندو ها و آنیمیست    .   6
 ------------------------------------  اگر دینی، دین دیگری را نقض می کند، آیا می شود جفتشان حقیقت باشند؟

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 

 آیا باید از سنت های پدر و مادرم تبعیت کنم؟ 
 

 به سنت ها بستگی دارد. برخی سنت ها انجیلی و راستین هستند. برخی نه خیلی. برخی نیز منفعلند    ●.    7
 و در میانه قرار می گیرند.     

 در بسیاری موارد ، تصمیم به دنباله رو مسیح شدن نیازمند قطع ارتباط با جنبه هایی از گذشته است.   •

             یر معمول یا حتی خائن به دین خانوادگی می یابند. اغلب دوستان و خانواده فرد نوکیش او را عجیب و غ •
 مقاومت، دلخوری و حتی عواقبی در انتظار خواهد بود.  

 متی را به یاد می آوری؟ اکثریت در راه فراخی بودند که  7باب  14- 13آموزه های دو مسیر در آیات  •
 به هالکت منجر می شود.              

 (15-11آیات   20روز جزا باید به خداوند پاسخ دهی ، نه خانواده و اقوام )مکاشفه باب  به یاد داشته باش که در  •
 

را اینگونه تفسیر کنی: چه فایده خواهد داشت که خانواده    36آیه  8صبر کنید: می توانی مرقس باب 
   را راضی نگه داری اما روح خود را محکوم کنی؟ یا هر کس در مقابل روح خود چه  و دوستان و  

 چیزی را می تواند فدا کند؟ 
 

 9آیه   7چه چیزی باعث نزاع بین مسیح و رهبران مذهبی شد؟ مرقس باب  .  8
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
واسطه    5آیه  2تیموتائوس باب اول  ---------------------------- چند واسطه بین انسان و خداوند وجود دارند؟  .  9

 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------  چیست؟ 
 --- ----------------------------------------------آیا باور داری که مریم باکره می تواند وساطت ما را بکند؟

 ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 دینی  ما از حقیقت دور می شویم وقتی به ساحت هر کسی غیر از خدای انجیل دعا می کنیم یا دنباله رو

 می شویم که بر اساس انجیل نیست.   
 

 ادیان  دیگررفتارت نسبت به 
 

 ---------------------------------------------------- چه دستوری می دهد؟   16-15آیات  3پطرس باب  اول  .10

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رفتارتان نسبت به کسی که دینتان را زیر سوال می برد باید چگونه باشد؟  

 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 

 38-36آیات  9رفتار مسیح در برابر گمراهان چه بود؟ چرا؟ متی باب  .  11

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 صبر کنید:  

 اگر دیگران تو را  باید درباره آنچه باور داری و چرایی اش، اعتقادات راسخی داشته باشی. ناراحت نشو •

 ذهن بسته و امل می نامند. به یاد داشته باش خود مسیح گفته است که تنها راه ورود به بهشت است.   

 

 هر وقت با افرادی از دیگر ادیان صحبت می کنی، رفتارت با مهربانی و احترام باشد، نه سرزنش و تمسخر.   •

 

 هدف برنده شدن در جر و بحث نیست، بلکه برنده شدن روح است.  •

 

 قوی تر شدن: 
 

و مزامیر باب   23-22یوشع باب 

را بخوان. )روزی یک   37-41

 فصل(

 را حفظ کن.  12آیه  4اعمال باب 

کس جز او نجات نیست، زیرا  در هیچ

زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده 

 .نشده تا بدان نجات یابیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندیشیدن  ی چیزی برا
 

،  5آیه  2تیموتائوس باب  اول طبق

 نظرتان درباره ذکرهای زیر چیست؟ 

" درود ای ملکه مقدس،.... ای رحیم  

ترین حامی، دیدگان پر رحمتت را بر  

 ما ارزانی فرما" 

 

"درود بر مریم،....مریم مقدس، مادر  

خدا، برای ما گناهکاران دعا کن، 

 حاال و در زمان مرگمان، آمین"

 

----- ------------------------------

 -----------------------------------

 -----------------------------------

 -----------------------------------

 ----------------------------------- 

 

 

 

 

اید و  شما احکام خدا را کنار گذاشته 

 .داریدسنّتهای بشری را نگاه می 

 8آیه   7مرقس باب 

 

هوش باشید کسی شما را با  به

ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد، فلسفه 

که نه بر مسیح، بلکه بر سنّت آدمیان  

و اصول ابتدایی این دنیا استوار 

 8آیه  2کولسیان باب   .است
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که زنان باور می کنند و حقیقتی که آن ها را آزاد می سازد" نگارش شده   . توماس بروکس، نقل قول شده در "دروغ هایی 1

 توسط نانسی دموس 
 
 1991، جوالی،  تیکه ها. 2
 
 . از صحبت های خصوصی نویسنده با زندانی 3
 
 . نویسنده ناشناس 4
 
 . نویسنده ناشناس 5
 
 501-491، صفحات بی شرمی غیر معمول. ریچارد جی. ماو، 6
 
 . سی. اس لوئیس  7
 
 1988سپتامبر    26،  چرا پرهیزکاران زجر می کشند . دیوید ویلکرسن، 8
 
 . جان نیوتون 9
 
 35، انتشارات زوندروان، صفحه  1990،  زندگی با کشمکش های انجیلی - در بین دو حقیقت . کالین نودگراس، 10
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 33آیه  16یوحنا باب   10قدم
 
را به شما گفتم تا در من   اینها"

آرامش داشته باشید. در دنیا برای  

شما زحمت خواهد بود؛ اّما دْل  

قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب  

 " .امآمده

 
 
 

   2آیه  12رومیان باب     7قدم 
 
  مشوید  و دیگر همشکل این عصر"

، بلکه با نو شدن ذهن خود  

دگرگون شوید. آنگاه قادر به  

ا خواهید بود؛  تشخیص ارادۀ خد

 " ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او

 

 
 
 

 9آیه  12قرنتیان باب  اول    4قدم 
 

اما مرا گفت: " فیض من تو را  

افی است، زیرا قدرت من در  ک

پس با   "رسد. به کمال می ضعف 

شادِی هر چه بیشتر به ضعفهایم 

فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر  

 " د من ساکن شو

 

 
 
 

 44آیه  8یوحنا باب     1قدم 
 
شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و  "

های اویید. او  در پی انجام خواسته 

از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی  

نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او  

گوید، از  نیست. هر گاه دروغ می

گوید؛ چرا که  ذات خود می 

 ."دروغگو و پدر همۀ دروغهاست 

 

 
 
 

 36آیه  8مرقس باب     11قدم 
 

انسان را چه سود که تمامی دنیا  "

 "  را بَبرد اّما جان خود را ببازد؟

 

 
 
 

 9آیه  37مزامیر باب     8قدم 
 
زیرا که بدکاران منقطع خواهند  "

 شد،

اما منتظران خداوند زمین را به  

 " میراث خواهند برد

 

 
 
 

 5آیه  15یوحنا باب      5قدم 
 
های هستم و شما شاخه  من تاک"

ماند و من  آن. کسی که در من می 

آورد؛ زیرا  در او، میوۀ بسیار می 

 " .توانید کردجدا از من، هیچ نمی

 

 
 
 

 32-31آیات  8یوحنا باب    2قدم 
 
سپس عیسی به یهودیانی که به او  "

ایمان آورده بودند، گفت: »اگر در  

کالم من بمانید، براستی شاگرد من  

 .  خواهید بود

و حقیقت را خواهید شناخت، و  

    "  .حقیقت شما را آزاد خواهد کرد

 

 
 
 

 12آیه  4اعمال باب   12قدم 
 

کس جز او نجات نیست،  در هیچ"

زیرا زیر آسمان نامی دیگر به  

آدمیان داده نشده تا بدان نجات  

 ".یابیم

 

 
 
 

 1آیه  5رومیان باب     9قدم 
 
پس چون از راه ایماْن پارسا  "

ایم، به واسطۀ  شمرده شده 

خداوندمان عیسی مسیح از صلح با  

 " .خدا برخورداریم

 

 
 
 

 7آیه  34مزامیر باب     6قدم 
 
خداوند گرداگرد ترسندگان   رشتۀف"

  ،و آنان را  زنداو اردو می 

 "رهاندمی

 

 
 
 

 10آیه  41اشعیاء باب       3قدم 
 
پس ترسان مباش زیرا من با تو  "

 هستم، 

هراسان مباش زیرا من خدای تو  و 

 .هستم

تو را تقویت خواهم کرد و یاری  

 ، خواهم داد

و به دست راست عدالت خویش از  

 " تو حمایت خواهم نمود. 
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