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 ح یسمبا  جدیدهویت 
درس  ۱بخش  شاگردی هستم 

۲۳. 

 سس 

      

 
 

 جدید ب. اقتدار  
 عیسی به شاگردان چه میدهد؟ 

 
 ۲  -۱:  ۹لوقا  

 
 چه فرمانی به شاگردان داده میشود؟ 

 
 ۲۰  -۱۸:  ۲۸متی  

  

 خدا چه چیزی را به همه ما سپرده است؟ 

 
 ۲۰  -۱۸:  ۵دوم قرنتیان  

 
  او آمد تا داده است.    به شاگردان و به ما   داشت   بر روی زمین   او   عیسی همان اقتدار که 

، بر بیماری و    ناپاک او   أرواح و   شیطان  او بر بدهد.  و نشان    کند   اعالم   پادشاهی جداوند را 
کردن پادشهای را  ن  نمایا اقتدار اعالم و  .  دارد   تسلط  همه شرایط باالی  مرگ ، بر کل طبیعت و  

ما و از    وجود   شده ایم ، خداوند میتواند در   صالح واسطه مسیح    اکنون که ما به .  به ما داده است 
 . د قدرت کار کن با  طریق ما  

 

 جدید  مسئولیت ج.  
 وظیفه ما چیست؟  وکلیسا  وضیفه

 
 ۱۲  -۱۰:  ۳افسسیان  

 
              ؟  رفت نیز راه برویم   که در آن مسیح راه   مسیری در      ماچطور میتوانیم 

  
 ۹  -۸،    ۲  -۱:  ۵افسسیان  

  

 مسئولیت زن و مرد چیست؟ 

  
 ۲۸  -۲۲:  ۵افسسیان  

  

در باغ عدن ، آدم و حوا باید با  .  میبینیم که اقتدار با مسئولیت همراه است متندر این 
  بود تا داده نشده  آنهااین اختیار به میکرد.  از باغ مراقبت و محافظت بودبه آنها داده  خداوند که اقتداری 

 . بر یکدیگر سلطنت کنند بلکه باید به یکدیگر خدمت کنند

  

از   ، گروهی مکتب در یک . شمشیربازی آموزش میدهد  آموزش گاهیکی از رهبران منطقه ما در  
دانش گاهی اوقات میتوانند مانند حیوانات  شاگرمعلم گفت که  .بسیار بلند وارد  شدند با صدای  کودکان

اده کرد تا به این  خود استف ی رهبر منطقه ما از اقتدار خدا. باشند ، بسیار بی نظم و همیشه مهربان نیستند 
وی گفت که معتقد است این کودکان مهربان ،  . کودکان بیاموزد که چگونه رفتار متفاوتی داشته باشند 

  ۱۰بعد از  ند. حاال وقت آن رسیده بود که کاری سرگرم کننده انجام ده.  بسیار باهوش و زحمت کش اند

این درس  درس یدهد. ک دوره شمشیربازی بپرسد که آیا میخواهید ی  اودقیقه یک دانش آموز آمد تا از 
 . کنند  کمک یکار در پاک  بچه ها میخواستند بعداً و  پیش رفت  خوب واقعا
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۱ 

۱ 

۱ 
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  کنید با یکدیگر محبت  

من همیشه یاد گرفته بودم که مرد از زن باالتر  . دادم این مبارزه را تشخیص  در ازدواج ما و همسرم
همسر   ز نگاه من ، ت. اکه او همیشه حرفی برای گفتن داشاین به معنای چیزی بود .  مرد سر بود . است

در رابطه به  من  درک کرد و  ی خدا برای ازدواج ما کار خوشبختانه بدهد.  و گوش  شود  تسلیم بودمجبور 
با  او را با تمام قلبم محبت کردم. ، من را باالیش پیاده کنمقانون که به جای . تغییر کرده کامالً  همسرم

ما کشف کردیم که اقتدار  گذسته.  زمانمتوجه شدم که مورد احترام او هستم ، بیشتر از انجام این کار ، 
کردیم. متوجه  برای رسیدن به سرنوشت خود  یکدیگرو کمک به   ، دوست داشتن و محافظت   با مراقبت 

 پادشاهی کند. كه خدا همسرم را كنار من قرار داده تا همراه من   شدم

  

 جدید  دوستی د.  
  ۲۸: ۳و غالتیان    ۸  -۷:  ۳اول پطروس  

در مسیح هیچ  .  هستند و در مسیح یکی هستند سهیم خدا فیض  در اینجا میخوانیم که هر دو زن و مرد در
.  ما فیض بخشید  بردر اینجا تأکید میکند که چگونه مسیح  طروسپ . تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد 

بنابراین اجازه دهید این لطف از طریق رابطه شما با شریک زندگی خود و روابط شما با خواهران و  
 .باشد  هر کجا که باشید ، نیز موثر ی شما ، روحانبرادران 

ما   - و غیره  مند استدانش یبهترین است، ک  ی ، کاست رئیس  یک -  رطبهفکر کردن در قالب  به جای
قلب   عیسی مثالی را نشان میدهد که چگونه. پذیرفته را  مسیح ما نطوری کهبپزیریم همامیتوانیم یکدیگر 

 . کنیم  ما نیز چنین کاری نمایان میکند. بیاید که را   اقتدار خدمتگزاز او 

  

 خدا  با   جدید . رابطه  ه 
 هنگامی که عیسی بر روی صلیب مرد چه چیزی پاره شد؟

  
 ۵۱:  ۲۷متی  

این اتفاق در یک ساختمان بزرگ ، معروف . رفتند میبرای پرستش خدا به معبد  یهودیان عصر قدیم  در
نام داشت ، جایی که    » قدس االقداس « قسمت سوم. به معبد ، واقع شد که از سه قسمت تشکیل شده بود 

فقط یک بار در  او هم اعظم و  کشیش/به جز کاهن.  عهد در آن نگهداری میشد صندوق   صندوق میثاق/ 
که   پرده ای ضخیم و سنگین بین این قسمت و بقیه معبد .  سال ، هیچ کس اجازه ورود به آنجا را نداشت

یک مانع  . این این پرده نمادی از رابطه بین خدا و انسان بود.  وجود داشت   در آن قربانی ها انجام میشد 

یق ، دسترسی به خدای پدر دوباره امکان  از این طر.  پاره شد  پرده معبدرد ، موقتی عیسی  ح بود. واض

 . پذیر است

 چه میگویند؟  بودن رامسیح   با

  ۱۹  -۱۷:  ۲افسسیان  

 
 
 
 
 
 

 مشق
  

شما   به عنوان مثال ، . چیزهایی که در زندگی مسئولیت آنها را بر عهده دارید برای خود بنویسید
پدر هستید و از همسر و فرزندان خود مراقبت میکنید ، یا مادر هستید و از شوهر و فرزندان  

.  نفر در شرکت خود دارید ۲۰یا اینکه شما یک تجارت را اداره میکنید و ،  خود مراقبت میکنید
برای گروهی از   رهبر تیم  یا شاید شم .  ید ارد صنفدر  شاگرد ۲۵شاید شما یک معلم باشید و 

 هستید. افراد در یک کارخانه 
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استفاده  در کدام بخش  اقتداری که دارید ) و همانطور که خواست عیسی است ( که   بنویسید 
 . د یمیکن

از روح القدس بخواهید تا به شما نشان دهد که چگونه میتوانید افراد تحت اختیار خود را تحریک  
 . ، تشویق یا کمک کنید

د.  خدا را در حلقه دوستی خود نشان دهی محبت هید تا به شما کمک کند تااز روح القدس بخوا
در مورد دوستان   را ساکت باشید و به سخنان روح القدس  ؛وقت خود را به دعا اختصاص دهید

  محبتکه چگونه میتوانید  را ارایهٔ میکند  به شما فکر وقت گاهی . او یا خانواده خود گوش دهید
 د. خود را به روشی عملی نشان دهی 

 
  صحبت مسئولیت  آنها را بر عهده دارید  تان که   زندگی در  هایی  بخشبا مربی خود در مورد 

  را که  آنچه .  کنید که چگونه میتوانید در این زمینه های مسئولیت رشد کنید  صحبت با هم . کنید
آیا با   آیا گوش دادن برای شما دشوار است یا نه؟ . صحبت کنید با هم  درباره اقتدار فکر میکنید 

 دشوار است؟    برای شما  به دیگران کردن اقتداری که خداوند به شما اعطا کرده است ، خدمت

  

 ۲۰ أصول 
  

مهم است که به طور منظم  .  میکنیم   را دریافت در عیسی مسیح هویت و اقتدار جدیدی  
 . تفکر خود را تجدید کنیم تا بتوانیم به عنوان وارث زندگی کنیم 
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