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درس.اول.:عیسای.مسیح.کیست؟.

• را حفظ کنید.  یوحنا 14: 6	
•عیسای مسیح و پیشگویی های انجام شده 	

احتمال دارد در عرض  پیشگویی کند  را  پنج دقیقه آینده می افتد  اتفاقاتی که در  بتواند  اگر کسی  گفته شده است 
دو هفته دنیا را تسخیر و بر آن حکومت کند. کتاب مقدس به طور شگفت انگیزی صدها واقعه را پیشگویی کرده و 
جزئیات این پیشگویی ها ثبت شده است. در بسیاری از موارد این پیشگویی ها صدها بلکه بعضی ها هزاران سال قبل 
شده اند پیش از آن که صورت واقعی به خود گیرند. بعضی از پیشگویی ها مربوط به شهرها، یا کشورهایی مانند صور، 
اریحا، سامره، اورشلیم، فلسطین، موآب و بابل می باشد. پیشگویی های دیگر مربوط به افراد مشخص بوده اند. در عهد 
عتیق صدها سال قبل از آن که عیسای مسیح به دنیا آید بیش از سیصد بار درباره او پیشگویی شده بود. عجیب آنکه 
همه این پیشگویی ها واقع شده اند. عهد جدید تأیید می کند که تمام این پیشگویی های مذکور به انجام رسیدند. این 
پیشگویی های واقع شده ثابت می کنند که عیسی بدون شک مسیح حقیقی پسر خدا و نجات دهنده جهان است. بعضی 

از موضوعات پیشگویی شده و انجام آنها در زیر ذکر شده است. 

 .) • تولد او: )پیدایش 3: 15، اشعیا 7: 14، متی 1: 18و 22 و 23	
زادگاه او: )میکا 5: 2، لوقا 2: 4 و 6 و 7(. 

طفولیت او در مصر: هوشع 11: 1، متی 2: 14و 15(. 
هدف مرگ او: )اشعیا 53: 4- 6، دوم قرنتیان 5: 21، اول پطرس 2: 24(. 

تسلیم نمودن وی به دشمنان: )زکریا 11: 12و 13، متی 26: 14- 16و 27: 3- 10(. 
مصلوب شدن او: )مزمور 22، متی 27(. 

 .) • قیام او: )مزمور 16: 9و 10، اعمال رسوالن 2: 31	

•عیسی درباره خود چه ادعاهایی نمود؟  	
از خود بنویسید که منظور عیسای مسیح از این ادعا که در آیات زیر یافت می شوند چه بود. 

1- )یوحنا 10: 30- 33(
در آیات )31- 33( کسانی که سخن مسیح را می شنیدند آنها را چگونه تلقی می نمودند؟ 

2- )یوحنا 14: 8 و 9(
3- )یوحنا 14: 6(

4- )متی 28: 19و 20(
5- )مرقس 14: 61 و 62(. 

•دیگران راجع به عیسای مسیح چه می گفتند؟  	
گفته یا افکار هر یک از افراد زیر را درباره عیسی با کلماتی از خود بیان کنید. 

1- دشمنان او )یوحنا 5: 18(.
2- پطرس )متی 16: 16و 17(. 

پاسخ عیسی به اظهار نظر پطرس چگونه بود؟ 
3- مرتا )یوحنا 11: 27(. 

4- توما )یوحنا 20: 25- 28(. 
مسیح چگونه پاسخ توما را داد؟ 

•شما راجع به عیسای مسیح چه می گویید؟  	
1- مطابق آیات باال، )1( مستقیما ادعای خدایی کرد؟ )2( آنچه که مدعی بود فقط خدا می توانست ادعا بنماید؟ )3( 
وقتی که دوستان لقب خدایی به او دادند انکار نمی نمود حتی وقتی که پیروانش مقام الوهیت برایش قائل می شدند آنها 
را می ستود. فرض کنید که عیسی خدا نبود اگر می دانست که خدا نبود و هیچ یک از این ادعاها حقیقت نمی داشتند 
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در آن صورت درباره او چه نتیجه ای می گرفتیم؟ 
2- فرض کنید عیسی سهوا مرتکب این اشتباه شده و یا اب خلوص نیت به ادعاهای خود ایمان داشت هر چند هم 

صحت نداشتند در آن صورت درباره او به چه نتیجه ای می رسیدیم؟ 
3- آیا پاسخ های باال منطقی هستند؟ چرا؟ 

4- به عقیده شما عیسی کیست و چرا؟ 

»مردی که بشری بیش نبود و حرف های مانند سخنان عیسی گفت نمی تواند معلم بزرگ اخالق باشد. چنین شخصی یا 
می بایست دیوانه و همطراز کسی باشد که ادعا کند تخم مرغ خود مرغ است یا اینکه می بایست ابلیس مجسم باشد. 
شما باید از این دو فرض درباره عیسی یکی را انتخاب کنید: یا این مرد فرزند خدا بوده و هست و یا اینکه مردی 
دیوانه یا بدتر از دیوانه بود. به عبارت دیگر یا شما باید او را شیطانی بدانید و در شیشه ای محبوسش کنید یا اینکه 
به پایش بیفتید و او را خداوند بخوانید، ولی خواهش می کنم این حرف بی پایه را که عیسی مربی بزرگ انسان است 
تکرار نفرمایید چون که خود او راهی از این جهت برای ما باز نگذاشته است.« نقل از کتاب »موردی برای مسیحیت« 

نوشته سی. اس. لوئیس.
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درس.دوم:.زندگی.عیسای.مسیح.در.این.جهان.

• را حفظ کنید.  یوحنا 1: 12	
•ورود عیسای مسیح به جهان  	

1- بنابر گفته عیسی در )یوحنا 17: 5( قبل از آن که به دنیا بیاید در کجا بود؟ 
2- )متی 1: 18- 23( را بخوانید و با کلماتی از خود اختصارا چگونگی تولد عیسی را بنویسید. 

عهد جدید راجع به زندگی مسیح از زمان طفولیت تا سی سالگی خبر خیلی جزیی به ما می دهد. )لوقا 2: 41- 52( از 
قرار معلوم نویسندگان انجیل بیش از شرح جزییات زندگی او به طور مرتب می خواسته اند برای ما توصیف نمایند که 

عیسی چگونه آدمی بود. 

•سیرت عیسای مسیح 	
از آیات زیر راجع به سیرت عیسای مسیح چه می آموزید؟ 

1- )مرقس 1: 40- 42(
2- )لوقا 23: 33و 34( 
3- )یوحنا 2: 13- 16(

4- )یوحنا 13: 1- 5(

اعمال حسنه می باشد و  انجام  برای  بلکه قوی ترین محرک  بوده است،  اخالق  نمونه  بهترین  فقط  نه  »سیرت عیسی 
همچنین می توان اذعان کرد که نفوذ سیرت او که در گزارش ساده آن سه سال و نیم کوتاه خدمتش مشاهده می گردد 
بیش از تمام نوشتجات فالسفه و کلیه پیشنهادات اخالقیون در تجدید حیات و اصالح بشریت مؤثر بوده است.« نقل از 

کتاب »تاریخ اخالق اروپاییان« نوشته و. ای. ح. لکی.

•عیسای مسیح در مقام یک معلم بی نظیر  	
1- با دقت )متی 7: 7- 11( را بخوانید. 

در کدام آیه یا آیات مطالب زیر یافت می شوند؟ 
2- خالصه کردن مطلب

3- تکرار مطلب به طریق مؤثر 
4- مثل های مناسب

نتیجه گرفتن از مطلب 
 .) • مؤثرترین جنبه تعلیمات مسیح چه بود؟ )متی 7: 29	

1- عیسی از کجا کسب قدرت می نمود؟ )یوحنا 12: 49 و 50(. 
2- به نظر شما به چه دالیلی می توانید بر تعالیم مسیح اعتماد کنید؟ سه دلیل را ذکر نمایید. 
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درس.سوم:.مرگ.عیسای.مسیح.

• را حفظ کنید. رومیان 5: 8	
•لزوم مرگ عیسای مسیح  	

1- با دقت )رومیان 3: 10- 12و 23( را بخوانید. 
الف- نویسنده چند مرتبه کلماتی مانند »همه« »هیچ کس« یا کلماتی مترادف آنها را به کار برده است؟ 

ب- چرا او این کلمات را زیاد تکرار می کند؟ 
ج- حقیقت فوق درباره افراد متمدن، محترم و نیکوکار به ما چه می اموزد؟ 

2- نتیجه گناه چیست؟ )رومیان 6: 23(. 
تذکر: کتاب مقدس تعلیم می دهد که مرگ مفهوم جدایی است نه نیستی. مرگ جسمانی به معنای جدایی روح )قسمت 
فناناپذیر یا روحانی انسان( از بدن می باشد و مرگ روحانی یعنی جدایی انسان از خدا. مرگ جسمانی و روحانی هر 

دو نتیجه گناه می باشند. 
در واقع انسان آفریده شد تا با خدا مشارکت داشته باشد اما به سبب نافرمانی ترجیح داد به راه خود برود و مستقل 
باشد و این رابطه و مشارکت قطع گردید. دوشاخه ای جریان برق را به المپی می رساند هرگاه دو شاخه را از پریز 
بیرون بکشید جریان برق قطع و المپ خاموش می شود. کتاب مقدس بیان می کند که این همان چیزی است که برای 
انسان اتفاق افتاده است. نتایج این جدایی و قطع ارتباط نه فقط منجر به گناه هایی از قبیل: قتل، فساد اخالقی، دزدی 
و... می شود بلکه موجبات ناراحتی، تند مزاجی، فقدان هدف در زندگی، عدم عالقه به زندگی، نومیدی، آرزوی گریز از 
حقیقت و ترس از مرگ را فراهم می سازد این گناهان و امثال آنها نشان می دهند که انسان از حضور خدا تنها وجودی 

که می تواند قدرت زندگی پر برکت را به انسان ببخشد رانده شده است. 

نتیجه مرگ مسیح
1- )دوم قرنتیان 5: 21( را با دقت بخوانید. 

الف- این قسمت راجع به قدوسیت مسیح چه می گوید؟ 
ب- می گوید وقتی که او مرد چه چیزی را بر خود گرفت؟ )اول پطرس 2: 24(. 

ج- می گوید نتیجه آن برای ما چه بود؟ 
2- مسیح درباره چنان مرگی چه احساسی نمود؟ )عبرانیان 12: 2(. 

3- چرا او به خاطر ما مرد؟ )اول پطرس 3: 18(. 

•نتیجه گیری از مرگ مسیح  	
1- تنها چه کاری را می توانیم انجام دهیم تا مرگ مسیح برای ما مفید واقع شده و بدین وسیله نجات یابیم؟ )اعمال 

رسوالن 16: 31( 
2- چرا فعالیت و کوشش برای نجات یافتن بی فایده است؟ )افسسیان 2: 8و 9( 

3- )یوحنا 3: 18( را با دقت بخوانید. 
الف- در اینجا کدام دو دسته از مردم ذکر شده اند؟ 

ب- تنها دلیل محکومیت و قصاص آن یک گروه چیست؟ 
ج- طبق بیان صریح کتاب مقدس آیا شما زیر قصاص هستید یا اینکه تبرئه شده اید؟ 

4- بر حسب )اول یوحنا 5: 11 و 12( آیا شما حیات جاودانی دارید؟ 
تذکر: رساله اول یوحنا را که تقریبا در آخر عهد جدید قرار دارد بخوانید و با انجیل یوحنا اشتباه نکنید. 
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درس.چهارم:.قیام.عیسای.مسیح

• را حفظ کنید.  اول قرنتیان 15: 3 و 4	
متفرق  و  او وحشت زده  پیروان  کوچک  دسته  ساخت.  پراکنده  و  را دل سرد  پیروانش  عیسی  مصلوب شدن  ظاهرا 
شدند. دشمنان مسیح پیروزی خود را جشن گرفتند. سه روز پس از مصلوب شدن او معجزه ای رخ داد. عیسی از 
مردگان برخاست. در عرض چند هفته پیروان ترسوی او با دلیری و بدون ترس قیام را به همه اعالم می نمودند. قیام 
او حقیقتی است که تماما سیر تاریخ تمدن را تغییر داده است. شاگردان عیسای مسیح نمی بایست کسانی باشند که از 
یک بنیانگذار مرده قوانین اخالقی متابعت کنند، بلکه می بایست که با خداوند زنده ارتباط واقعی داشته باشند. عیسای 
مسیح امروز زنده و مشتاقانه منتظر است در زندگی آنانی که بر او توکل می نمایند کار کند. جی. بی فیلیپس گفته 
است: »تفاوت اصلی بین مسیحیت فعلی و آن که ما در رساالت عهد جدید می خواهیم این است که مسیحیت برای ما 
اصوال به منزله ایفای یک نقش است، اما برای ایمانداران اولیه تجربه ای واقعی بود. ما طبعا می خواهیم آیین مسیحیت 
را به صورت یک قانون اخالقی یا یک دستورالعمل زندگی در بیاوریم، اما مسیحیت برای آنها به مفهوم حیات تازه و 
وارد شدن در یک کیفیت خاص زندگی بود. اصالح اخالقی محض نمی توانست علت تغییر زندگی آن افراد باشد حتی 
اگر بتوانیم انگیزه آن را ثابت کنیم و یقینا در این تطور و تحول تأثیر محیط بسیار اندک بوده است. ما ناگزیریم گفته 

خود آنها را قبول کنیم که زندگی شان به وسیله مسیح با حیات خود خدا بستگی داشت. 

بسیاری از مسیحیان امروزه درباره مشکالت زمان حاضر چنان صحبت می کنند که گویا انتظار دارند برای پیشرفت 
مسیحیت می باید اوضاع مساعدتر از این باشد. باید به خاطر داشت که اوضاع زمان آغاز و ریشه دوانیدن مسیحیت 
بسیار مشکل تر از اوضاع کنونی بوده و اگر ایمان مسیحیان اولیه سست و بی اساس می بود به محض مواجه شدن با 
چنان اوضاع و احوال نامساعدی طولی نمی کشید که از بین می رفت و حاال نامی از آن نبود. مسیحیان اولیه با این عقیده 
استوار که توسط مسیح فرزندان خدا شدند مشتعل بودند. آنها پیشتازان نسل جدید بشر و بنیانگذاران ملکوتی تازه 
و روحانی بودند. پس از گذشت قرن ها آنها هنوز با ما سخن می گویند. اگر هر آنچه را که آنها قبول داشتند ما قبول 
کنیم آنگاه خواهیم توانست آنچه را که آنها انجام دادند ما هم انجام دهیم. از مقدمه کتاب »نامه ها به کلیساهای جوان« 

جی. بی فیلیپس. 

•چهار دلیل در اثبات قیام عیسای مسیح  	
دلیل اول: خود عیسای مسیح قیام خودش را پیشگویی کرد. 

عیسی در لوقا 18: 31- 33 به شاگردانش چه گفت؟ 
2- اگر عیسی واضحا پیشگویی می کرد که از مردگان بر می خیزد، ولی چنین واقع نمی شد آنگاه چه نتیجه ای درباره 

او گرفته می شد؟ 

دلیل دوم: قبر خالی عیسی دلیل قیام اوست 
1- دوستان عیسی برای حفظ جسد او چه کار کردند؟ )مرقس 15: 46( 

2- دشمنان چه کار کردند تا مطمئن شوند که جسد او دزدیده نمی شود؟ )متی 27: 62- 66( 

تذکر: اگر عیسی نمرد »بلکه به وسیله جراحات وارده بر روی صلیب ضعف کرد سنگ وزین در قبر و سربازان مانع 
گریختن او می شدند. اگر دوستانش سعی می کردند نعش او را بربایند نگهبانان مانع می شدند. دشمنان عیسی هم 
هرگز اقدام به ربودن جسد عیسی نمی کردند، زیرا میت در قبر موجب تقویت ایمان به قیام مسیح می شد. قبر خالی 

دلیل مستدللی است برای قیام مسیح. 

دلیل سوم: ظاهر شدن عیسی پس از مرگ بر پیروانش دلیل قیام او می باشد. 
دیدند  را  کرده  قیام  مسیح  که  گروه هایی  یا  افراد  اسامی   8  -4  :15 قرنتیان  اول  در  پولس  نوشته  حسب  بر   -1

بنویسید. 
2- اگر مسیح زنده نمی شد آنگاه چه نتیجه ای درباره این شاهدان می گرفتیم )اول قرنتیان 15: 15(. 
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3- چرا پاسخ باال منطقی نمی باشد؟ 
4- اگر مسیح قیام نمی کرد نتیجه چه می شد؟ )اول قرنتیان 15: 17(. 

5- وقتی که مسیح بر پیروان خود ظاهر شد چه کار کرد تا ثابت کند که وهم و خیال نمی باشد )لوقا 24: 36- 43(. 

دلیل چهارم: تأسیس کلیسای مسیح دلیل قیام اوست. 
1- چند هفته پس از قیام مسیح پطرس در روز پنطیکاست مؤعظه کرد و کلیسای مسیح شروع شد. موضوع اصلی وعظ 

او چه بود )اعمال رسوالن 2: 29- 32(. 
2- اگر بدن عیسی تا آن موقع در قبر می بود چگونه حضار تحت تأثیر این مؤعظه قرار گرفتند. 

3- اما چه عکس العملی نشان دادند )اعمال رسوالن 2: 37، 38، 41 و 42(. 

•نتیجه قیام مسیح  	
1- حقیقت قیام درباره عیسای مسیح و سؤاالت زیر به ما چه می آموزد؟ 

الف- عیسای مسیح )رومیان 1: 4(. 
ب- خدا حاال چه قدرتی را می تواند در زندگی ما به کار ببرد )افسسیان 1: 19و 20(. 

ج- برای بدن های ما چه اتفاقی خواهد افتاد )فیلیپیان 3: 21(. 
2- اگر می توانیم این معجزه را قبول کنیم چرا منطقی است به سایر معجزاتی که عیسی به ظهور رسانید ایمان داشته 

باشیم؟ 

توماس ارنولد که مدت چهارده سال مدیر مدرسه راگبی در انگلستان مؤلف سه جلد معروف »تاریخ روم« و استاد 
تاریخ جدید در دانشگاه آکسفورد بود شهادت خود را در مورد صحت و اعتبار تاریخی قیام مسیح چنین بیان می کند: 
»مدارک و شواهدی که درباره زندگی، مرگ و قیام خداوند ما مشاهده شده کافی و قانع کننده می باشند همانطوری که 
یک قاضی ورزیده و مجرب یک قضیه را با دقت بررسی می کند هزاران هزار نفر هم این مدارک را مورد بررسی قرار 
داده اند. من خودم بارها این کار را کرده ام نه به خاطر اینکه دیگران را متقاعد کنم، بلکه برای قانع کردن خودم بوده 
است. عادت داشتم سال های زیادی درباره تاریخ ایام مطالعه کنم و دالیل نویسندگان آنها را بسنجم و بررسی نمایم 
و در تاریخ بشریت از هیچ نوع حقیقتی که توسط شواهد و مدارک الزم ثابت شده بهتر از حقیقت قیام مسیح که خدا 

آن را ثابت نموده است اطالع ندارم. 
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درس.پنجم:.عیسای.مسیح.در.شخص.مسیحی.زندگی.می.کند.

• را حفظ کنید.  مکاشفه 3: 20	
توجه داشته باشید که فصل های 2و 3 کتاب مکاشفه خطاب به کلیساهاست. این فصول نشان می دهند که عضو کلیسا 
شدن شراکت صحیح با عیسای مسیح را تضمین نمی کند. توجه کنید که مکاشفه 3: 20 به فرد اشاره می کند نه به یک 
گروه »اگر کسی آواز مرا بشنود در را باز کند به نزد او داخل شده و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من.« وقتی 
که به وسیله اعتراف گناه و ابراز نیاز به آمرزش با ایمان عیسای مسیح را در قلب و زندگی خود دعوت می کنید تا 
نجات دهنده و خداوند شما باشد آنگاه دعای شما را اجابت می فرماید او وارد قلب و زندگی شما می شود. همچنین 
یکی از دالیل اصلی این است که او شما را مقتدر می گرداند. زندگی مسیحی بسیار مشکل و از عهده انسان خارج 
می باشد. فقط عیسای مسیح می تواند آن نوع زندگی را به وجود آورد. وقتی وارد زندگی شما می شود می خواهد آن 
زندگی مسیحی در شما تولید نماید. او می خواهد با فکر شما فکر کند، توسط احساسات شما نیات خود را اظهار نماید، 
توسط زبان شما سخن بگوید، هر چند هم خود شما از این موضوع بی خبر باشید. بدین طریق زندگی مسیحی سعی 
و مجاهدات مسیحیان برای تقلید و پیروی از مسیح نمی باشد، بلکه مسیح ما را در حیات خود سهیم می گرداند و در 
ما زندگی می کند. زندگی مسیحی به این مفهوم نیست که شما برای مسیح کاری انجام دهید، بلکه آنچه که او توسط 
شما و برای خود شما انجام می دهد می باشد. زندگی که در اختیار مسیح باشد دائما ثمرات روح را که در غالطیان 5: 

22 ذکر شده است تولید می نماید. 

•لزوم وجود مسیح در شخص مسیحی  	
1- چرا عیسی نمی خواست به انسان اعتماد کند )یوحنا 2: 24 و 25(. 

2- چه چیزهایی در دل انسان وجود دارد )مرقس 7: 21 و 22(. 
 :7 )رومیان  ارزیابی می نماید  را  خود  انسانی  طبیعت  بود چگونه  مسیحیان  بزرگترین  از  یکی  که  رسول  پولس   -3

 .)18
4- شما خود را تا چه اندازه بهتر از پولس می دانید؟ 

5- بدون مسیح ما تا چه حدی ضعیف هستیم )یوحنا 15: 4 و 5(؟ 

•حقیقت زندگی کردن مسیح در شخص مسیحی  	
1- مکاشفه 3: 20 را تعبیر کنید. 

تذکر: کلمه »شام« که در آیه فوق آمده است به مفهوم شراکت و مصاحبت می باشد. 
2- در این آیه از چه لحاظ می توانیم مطمئن شویم که مسیح حتما وارد زندگی ما می شود؟ 

3- چگونه می دانید که عیسی وارد زندگی شما شده است؟ 
4- چطور می دانید که اگر حتی مرتکب گناه هم شوید عیسای مسیح شما را هرگز ترک نمی کند )عبرانیان 13: 5(. 

5- اما اگر مرتکب گناه شوید به چه طریقی می توانید مشارکت خود را با او تجدید نمایید؟ )اول یوحنا 1: 9( 

تذکر: نجات و شراکت با هم فرق دارند نجات آمرزش ابدی گناه و کسب حیات جاودان می باشد. شراکت با مسیح 
رابطه و مصاحبت روزانه ما با اوست. ممکن است بارها در اثر گناه رابطه ما قطع گردد. به همان طریقی که ممکن است 
بچه ای رابطه خود را با پدرش در اثر نافرمانی قطع نماید، اما نسبت فرزندی او هرگز از بین نمی رود به )یوحنا 10: 

27- 29( رجوع کنید. 

•نتیجه گیری از حضور مسیح در شخص مسیحی  	
1- وقتی که مسیح در ما هست و با مشکالت زیر مواجه می شویم او برای ما چه کاری می تواند انجام دهد؟ 

الف- گرسنگی و تشنگی روحانی )یوحنا 6: 35(. 
ب- اضطراب )یوحنا 14: 27(. 

ج- ناخوشی و ناراحتی )یوحنا 15: 11(.
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د- ناتوانی )فیلیپیان 4: 13(. 
2- ولی چه باید بکنیم تا او بدان طریق عالی در ما زندگی کند )رومیان 6: 13، 12: 1و 2(. 

خدا  به  را  خود  زندگی  اختیار  است  الزم  چرا  آیه  این  اساس  بر  بخوانید  را   )16  :3 )یوحنا  تفکر  و  تعمق  با   -3
بسپاریم؟ 

وقتی که غیرمسیحیان یا مسیحیان جسمانی زندگی خود را مورد بررسی قرار می دهند می بینند که زندگی پر جوش و 
خروشی و فشرده ای دارند مطالعه، اقتصاد، زندگی اجتماعی، خانواده، کسب و کار، مسافرت، ولی بدون مفهوم و هدف 
واقعی. به این دلیل است که این جنبه های زندگی را به جای آن که به عیسای مسیح بسپارید و اجازه دهند تا او آنها 
را در دست بگیرد خودشان کنترل می نمایند. در زندگی هر فرد یک تخت فرمانروایی وجود دارد تا وقتی که عیسای 
مسیح وارد زندگی ما نشود نفس اماره بر آن تخت می نشیند، اما هنگامی که مسیح وارد شود می خواهد جایش روی 
آن تخت باشد. شما باید از روی تخت پایین بیایید و اختیار زندگی خود را به او بسپارید. چنانکه از ترسیمی که در 
این صفحه است مشاهده می شود وقتی مسیح کنترل کننده زندگی شما باشد او بر تمام فعالیت های شما نظاره خواهد 

نمود و آنها را با هدف و هماهنگ می سازد. 

درس.ششم:.کلیسای.عیسای.مسیح.

• را حفظ کنید.  عبرانیان 10: 25	
کتاب مقدس کلیسا را به دو مفهوم شرح دهید: )1( کلیسای محلی که گروهی از مسیحیان هستند و برای عبادت، 

تعلیم، و تشویق همدیگر جمع می شوند. )2( کلیسای جهانی که به همه مسیحیان واقعی داللت می کند. 
•کلیسای محلی  	

1- مسیحیان باید چه کار کنند )عبرانیان 10: 25(. 
تذکر: »با هم جمع شدن ما« به جلسات مرتب کلیسای محلی اشاره می کند کتاب مقدس به مسیحیان دستور می دهد 

که مرتبا در کلیسا حاضر شوند. 
2- هدف برگزاری آیین عشای ربانی چیست؟ )اول قرنتیان 11: 23- 26( 

3- مطابق )متی 28: 18و 19( چرا ما باید تعمید یابیم؟ 
کلیسا دو آیین ساده و در عین حال پر معنی دارد تعمید و عشای ربانی. ما به وسیله ایمان نجات یافته ایم به وسیله 
تعمید به عنوان عمل اطاعت، شخص مسیحی در حضور عموم ایمان خود را ابراز می نماید. توسط عشای ربانی مرتبا 

زحمات و مرگ مسیح را به خاطر گناهانش به یاد می آورد. 
4- با این جمله هر یک از کلیساهای محلی زیر را با کلماتی از خود شرح دهید: 

الف- کلیسای اورشلیم )اعمال رسوالن 4: 32و 33(. 
ب- کلیسای تسالونیکی )اول تسالونیکیان 1: 6- 11(. 

ج- کلیسای الئودکیه )مکاشفه 3: 14- 17(. 

این نشان می دهد که بعضی از کلیساهای عهد جدید مقتدر بودند و بعضی دیگر ضعیف. امروز هم همینطور است. 
همه کلیساها به اصطالح زنده نیستند و حتی بین کلیساهای یک فرقه تفاوت های زیادی وجود دارد شما می باید: »در 
کلیسایی شرکت کنید که مسیح را سرافراز می نماید کتاب مقدس را تعلیم می دهد و به طور واضح شرح می دهد که 
شخص مسیحی کیست و چگونه باید مسیحی شد و باالخره مشارکتی عالی برای رشد زندگی مسیحی شما تدارک 

ببیند. 

•کلیسای جهانی  	
1- پولس رسول مکررا کلیسا را به بدن تشبیه می کند. 

الف- یگانه سر بدن کیست؟ )افسسیان 5: 23( 
ب- اعضای بدن چه کسانی هستند؟ )اول قرنتیان 12: 27(

2- آیا مسیح کلیسای خود را منقسم می داند )اول قرنتیان 12: 12و 13(. 
3- اعضای کلیسا باید چه احساسی نسبت به همدیگر داشته باشند؟ )اول قرنتیان 12: 25و 26( 
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4- اعمال رسوالن 1: 5- 11 را با دقت بخوانید. 
الف- مطابق اعمال رسوالن 1: 8 وظیفه مهم کلیسا باید چه باشد؟ 

ب- می گوید عیسی جسما به کجا رفت؟ 
ج- مطابق اعمال رسوالن 1: 11 او به طور روحانی یا جسمانی برای بردن کلیسایش می آید؟ 

د- آیا می دانید که عیسی چه موقع برمی گردد )آیه 7، مرقس 13: 32 و 33(. 
پدر در آسمان  با خدای  او  دارد همچنین  ما روحا حضور  قلوب  تعلیم می دهد که هر چند مسیح در  کتاب مقدس 
می باشد در آینده به جهان برمی گردد تا بر ملت ها داوری و حکمفرمایی کند )متی 25: 31 و 32، 24: 36(. در همین 

موقع کلیسا می باید در روی زمین شاهد او باشد و حتی االمکان عده زیادی را به نزد وی ارشاد نماید. 
5- با در نظر گرفتن این حقیقت مادامی که در این دنیا هستم یکی از هدف های اصلی من باید چه باشد؟


