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 نقش من در پادشاهی چیست؟ 
 ۱درس  ۱بخش  شاگردی هستم 

 سس 

     
 

 

 
  کی او نشان میدهد که ما  .خداوند در مورد بشر می اندیشد را میخوانیم  که آنچه  ۳و  ۲، ۱پیدایش در 

 .برای چه ساخته شده ایم و هدف ما از زندگی چیست هستیم ، 

     هویت  (الف 

 زن و مرد کی را منعکس میکنند؟ 

 
،  ۲۶:  ۱پیدایش  

۲۷               

              

دقیقاً همانطور  ، اگر میخواهید بدانید که در پادشاهی خدا چه کسانی هستید ، پس نگاهی به خدا بیندازی

بنابراین بیایید   .خدا ساخته شده اید شبیه شما به تازگی خوانده اید که در . نگاه میکنیدکه در آینه به خود 

 .بیندازیم تا بتوانیم بفهمیم که هستیم  را نگاهی به چهار جنبه از وجود خدا 

  

              کدام جنبه از خدا در اینجا توصیف شده است؟ 

 
 ۱۶:  ۳ا  یوحن 

،  ۱۰  -۷:  ۴،  ۱:  ۳  اول یوحنا 
۱۶ 

  

او آرزو دارد  .  خود را کامالً به انسان عطا کند  محبتخداوند میخواهد . است محبت می خوانیم که خدا 

 .که شما خودتان را دوست داشته باشید و بتوانید دیگران را دوست داشته باشید

 !و ساخته شده ایم تا خدا و دیگران را دوست داشته باشیم نی هستیم  ما دوست داشت 

احساسی که در مورد خود دارید را بنویسید و آنچه خداوند درباره شما فکر میکند را تجربه  

خدا شما را   که  اگر خودتان را دوست دارید و اگر تجربه میکنید  توجه داشته باشید  همچنین .کنید

 . دوست دارد

  

               کدام جنبه از خدا در اینجا توصیف شده است؟ 

 

  - ۲:  ۲۲  دوم سموئیل 
۴ 

  : ۵،  ۱۱:  ۴مکاشفه  
۱۲   
 

  در وجود خدا ،. ما او را میپرستیم زیرا او شایسته دریافت افتخار و ستایش است. خدا خدای شایسته است 

او خوشحال  .  خدا به عنوان پدر برای فرزندانش ارزش قائل است  .اهمیت زیادی به ارزش داده میشود

هرکسی که ارزش خودش را  . او ارزش آنها را بداند و آنها نیز شایسته باشند  فرزندانمیشود وقتی که 

 .بداند به دیگران ارزش خواهد داد

 !شده ایم که با یکدیگر احترام بگذاریم   ارزش هستیم و ساخته   با   ما افراد 

 ؟ ه با ارزش هستیدکمیکنید آیا احساس 

 . بنویسیدد را در زندگی خود ارزشمند میدانیکه را  بخش های 

  

 
 

۱ 

۱ 

۱ 
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              توصیف شده است؟کدام جنبه از خدا در اینجا 

 
 ۳۱  ، ۲۶،  ۱:  ۱پیدایش  

 

هر کس چیزی دارد که می تواند   . اینگونه ساخته شدیم . او عاشق ساختن چیزهایی است. خدا خالق است

خود را کشف کنید   خدای  اگر بتوانید استعدادها و هدیه هایکارآمد باشد. برای خدمت و کمک به دیگران 
درست مثل خدا میتوانید  به وجود میاورد. توانید از اینها استفاده کنید ، این احساس رضایت واقعی را بو 

 "!بگویید: "خوب ساخته شده ، کار خوبی است

 .ما برای هدفی ساخته شده ایم تا به چیزی با ارزش در زندگی دست پیدا کنیم 

 د؟ یلذت میبر  از او  کدام چیزها به شما انرژی میدهند و

  مناسب است؟ برای شما  کارهاکدام آیا کشف کرده اید که 

 . انجام دهید   بایدشما هنوز  کارهای کهو برخی  میکنید در حال حاضر که شما را بنوسیدچند چیز 

  

              کدام جنبه از خدا در اینجا توصیف شده است؟ 

 
:  ۴  یوحنا 

۳۴               

              

  اراده خدا کهانتخاب کند  ست میتواناو  ، یعنی کهمیبینیمرا  ما یک ویژگی مهم از خدا  عیسی در زندگی
انتخاب    آن را او مجبور به انجام این کار نیست اما .  را انتخاب میکند محبتخدا خودش دهد.  انجامرا 

 .اراده خدا را انجام دهد  تا  به همین ترتیب ، عیسی تصمیم میگیردکرد. 

از  اینکه آنها تا انتخاب کنند که آیا آنها به او اعتماد دارند یا  داد به آدم و حوا آزادی  همانطور که خداوند

 .، شما نیز میتوانید در زندگی انتخاب کنید میخورند درخت دانش خوب و بد 

 .ما در انتخاب آزاد هستیم 

کارهایی انجام میدهید که در واقع  که آیا گاهی اوقات احساس میکنید  شما در انتخاب آزاد هستید؟   آیا

  . چیزهایی را که فکر میکنید بنویسید نمیخواهید آنها را انجام دهید؟

به همین ترتیب خدا به شما  .  وقتی خدا آدم را ساخت و به انسان نگاه کرد ، گفت این خیلی خوب است

 "!و میگوید: "این خیلی خوب است نگاه میکند 

  

 سه در یک 

و   وجودمردم نیز سه در یک هستند ، یعنی روح ، . در مطالعه قبلی آموختیم که خدا سه در یک است 
  ،  فکر میکنیم خودوجود   با . ما از طریق روح خود که وجدان و شهود ماست با خدا تماس داریم . جسم

 . میکنیم انتخاب  و احساس میکنیم

  

      اقتدار  (ب 
 ۲۸  -۲۶: ۱پیدایش  

از همان ابتدا خدا  . به اقتدار مربوط میشود و این سوال هستید کی  که شما در پادشاهی است  جنبه دوم این
ضح میبینیم که او رهبری  او بطور  مادر وجود خدا . قدرت و اقتدار داده است ،، زنان و مردان مبه مرد

حق ، در آزادی و صلح زندگی   ا تا ب داده خداوند این است که به مردم اجازه را برای ما داده است. اقتدار  

در خلقت   مهم است.او میداند که کدام اصول برای ایجاد چنین فضایی برای زندگی خوب . کنند

 . اقتدار خداوند ساخته شده است کردن پیادهبشریت برای . سلطنت دادآدم و حوا حق  به خدا انسان
  

      سئولیت پذیری م  (ج 
  ۱۵:  ۲، پیدایش  ۲۸  -۲۶:  ۱پیدایش  

  در کتاب مقدس میبینیم که خدا. نتیجه اقتدار داده شده استی،  شما در پادشاهیبودن که   ست جنبه سوم این

اقتدار همراه  . م پیوند میدهده را بهخداوند این دو جنبه  .اختیار میدهد ، بلکه مسئولیت نیز میدهد نه تنها

۱ 

۱ 
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اقتدار برای مراقبت از مواردی که تحت مسئولیت شما قرار    هدف این است کهپیویته اند.   با مسئولیت
نیست که چیزی  خاصیتی در وجود خدا . استکردن مسئولیت مراقبت و محافظت . گرفته اند استفاده شود

اطمینان حاصل   که او میخواهد از آنها مراقبت کند.   ت کهرا بسازد و آن را رها کند ، بلکه طبیعت اوس
ساخته شده    کهآن  درست کار گرفته شود، دقیفاً برای چیز و از همهشود که همه چیز خوب پیش برود، 

 . محافظت شود  از آن بود و

در مطالعات   .روابط کار ، کلیسای عیسی و دولت صحبت میکند  خداوند درباره اقتدار در مورد خانواده ، 

 . به این موضوع خواهیم پرداخت نظر عمیقتربعدی ما 

  

     دوستی  (د 

                            ؟ نبود   خوب   ی خدا چه چیز برای  

 
   ۲۵  -۱۸:  ۲پیدایش  

 
که عیسی و پدر چگونه   میبینیم عصر جدید  به خصوص در.  خدای پدر ، پسر و روح القدس یکی هستند 

پدر  عیسی افکار و اندیشه های  . وجود ندارد شکهیچ اشاره ای به رقابت و هیچ  .ارتباط برقرار میکنند

 دهد. انجام  است تا خواستهای پدر را  مهم  برایش بسیار میداند را

آدم ، در ابتدا تنها بود ، اما خداوند    مرد ، داشته باشیم. اولینروابط  خلق کرد تا مانند او بشر را  خداوند 
مرد  . مانند خدا  زن و مرد با هم یکی هستند ، دقیقاً ساخت. از کنار آدم گرفت و زن را از آن  قبرغهیک 

خداوند زن و مرد را به وجود آورد که یکدیگر را دوست  هستند. "سایه" خدا  شبیه   با هم و زن هر دو

 .داشته باشند ، با هم یکی باشند و با ارزش ترین چیزها را با هم تقسیم کنند

  

      خدا  با  رابطه  (ه 

              خدا اینجا چکار میکند؟ 

 
 ۸:  ۳،  ۱۹:  ۲پیدایش  

 
افرادی بودند که میتوانستند به   عصر قدیم  در. ما در کل کتاب مقدس میبینیم که خدا میخواهد صحبت کند 

آنها حتی  .  عادت داشتند كه در باغ عدن صحبت خدا را بشنوند  آدم و حوا .  نزدیک شوند  بسیارخدا  
.  با خدا روبرو شد   سالیاکرد.   مالقاتا در کوه حبرون خد با موسی . میتوانستند آمدن او را بشنوند 

 .برقرار کنیم پر محبت همه ما ساخته شده ایم تا با خدا رابطه   بنابراین
  

 
 
 
 
 
 

 مشق:
  

نچه را در رابطه با خدا دوست  . آ کنید  صحبتبا مربی خود در مورد چگونگی رابطه خود با خدا 
 . دارید توضیح دهید 

  

 دعا ذیل را تنها و ی ابا مربی تان بخوانید اگر برای شما مغنی دارد. 

مرا   از اینکه  ومن ساختی  زندگی که برای  برنامه  ، برایمن خلقت برای  رتشک ،  پدر خدا، "
من آماده کردی. میخواهم قلبم   زندگی برای  طرح  که چی  بدانم میخواهم  واقعاً  منی. دوست دار

۱ 

۱ 



 

  www.highimpactsupport.nl  |4  نقش من در پادشاهی چیست؟ 

، گمشده را نمایان کن و پالن که برای زندگی من  بازگردان م. تخریب شده را را امروز باز کن
  ساختی را برایم نمایان کن. 

ه برایم  ک سرنوشت برای و گی ک ه برایم دادیشایست  برای ،  شما محبت  برای خداوند تشکر
من قلبم را   ساختی.  ممکن اکنون که شما با  رابطه  برای  و دوستی برای  تشکر تعین کردی.  

 "برای این سفر باز میکنم. 

  

بخوانید آنچه را که این دو نامه درباره   ۴ها را در بخش انها و افسسیننامه های مربوط به فیلیپیا
 .چه کسی در مسیح به ما می گویند بنویسید 

  
                                          

 ۱۸ل و اص
  

و هدف    هستید   ارزش با  شما  د.  ساخته شده ای   محبت شما برای بخشیدن و دریافت  
با    ما را قادر میسازد تا این هویت  .  خداوند به شما اختیار و مسئولیت میدهد .  دارید 

 . دیگران و همچنین با خدا پدر روابط خوب و سالمی داشته باشیم 
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