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 فرزند بودن
 ۴درس  ۱بخش  شاگردی هستم 

 سس 

      

 
 

 اسماعیل 
 ۲۰  -۱:  ۲۱پیدایش  

ابراهیم پسری قول   رای خدا ب.  این جوان زندگی بسیار سختی داشت . این داستان غم انگیز اسماعیل است
سارا ابراهیم را ترغیب   بنابراین. سارا باردار نشد متاسفانه دنیا می آورد. داده بود که همسرش سارا به 

. و  و اسماعیل متولد شد نتیجه داداین کار  .کرد که از هاجر ، غالم مصری خود ، فرزندی به دنیا آورد

 .به معنای "خدا می شنود" است  این اسم 

.  را به دنیا می آورد سحق معجزه ، باردار شده و فرزندی به نام ا بطورسارا ،   ،  سال بعد ۱۳تقریباً 
او دیگر میخواهد اسماعیل   دارد  خودش حاال که سارا یک فرزند.  بحث های درون خانواده بدتر میشود 

 .سرانجام ابراهیم تصمیم میگیرد تا هاجر و اسماعیل را بدرقه کندباشد.   وارث ابراهیم 

مردی ثروتمند و شناخته شده  و یک اسماعیل پسر ابراهیم بود . این روز اتفاق وحشتناکی رخ میدهد در
او با   . میراث حاال او پسر یک کنیز است.  گرفت پسرش را به صحرا بفرستد ابراهیم تصمیم  اما  ، بود

  خود شده  شناخته  یت شخص اسماعیل دیگر نمیتوانست روی ابراهیم و. این کار از او گرفته می شود
اکنون او پسر یک کنیز بود ، شناخته شده با آنچه که او  .  نبود ......  او دیگر اسماعیل ، پسر.  حساب کند

 میراث.پسری بدون خانه و . انجام داد به جای آنچه که بود

  

 پسران و دختران برده 

  اختالف ین بین ما و خدا ا.  گناه نیز در زندگی ما نقش دارد. داستان شباهت زیادی به داستان ما دارداین 

 .ایجاد میکند

 نویسنده اینجا درباره ما چه میگوید؟ 

 
 ۳  -۱:  ۲افسسیان  

  

ما کارهایی را انجام  . معناست که ما آزاد نیستیم بلکه دقیقاً مانند برده هستیم به این . گناه ما را میخورد
هیچ برده ای  . ما را در قدرت خود دارد ی وجود دارد کهچیز. میدهیم که به سمت آنها سوق داده میشویم 

 .ستیماکه اسیر گناه  نمیبریم چون  ما همو همچنان  ،   ه ارث نمیبر

 .رای خدا مرده ایمبه همین دلیل میخوانیم که ب

  

 شدن زنده  

 و چگونه ممکن است نباشد؟  چگونه می تواند اینگونه باشد؟ ،  زنده شده ایم مسیح ما در

 
 ۹  -۴:  ۲افسسیان  

  

وقتی خدا می آید ، زندگی خدا وارد ما  . یک کلمه یونانی است که به معنی زندگی است » زویی «
 . حاصل میشود  مکاشفه /بلکه از طریق وحی نی  از طریق دانش  . » زویی «میشود

وقتی این را در زمین میکارید ، میدانید که چه چیزی  . درخت سیب مقایسه کنید تخممیتوانید آن را با 
چنین  ما میشود هم زندگی خدا که واردکیله. یک درخت  نه  : یک درخت سیب وحاصل کردخواهید  

 یم. شبیه او شوشکل میدهد تا ما هم  ما وجود  دررا است: زندگی خدا 

  

 چه چیزی در ما باقی مانده است؟ 

 
 ۹:  ۳اول یوحنا  

 

                                                         میشویم؟   کی شبیه  

۱ 

۱ 

۱ 



 

  www.highimpactsupport.nl  | 2  فرزند بودن 

 
 ۲۹: ۸رومیان  

  

این یک   ؟مآیا به خاطر دارید که در مورد مریم که با گفتار خدا و قدرت روح القدس باردار شد یاد گرفتی
  همان زندگیزندگی گرفت. پسر خدا در رحم او  پسدر وجودش جای گرفت. چیزی از خدا  . معجزه بود

 . از طریق این زندگی ما مانند خدا میشویم . وارد ما میشود » زویی « 
 

 ۶  -۱:  ۸رومیان  

ما دیگر تحت قانونی  . در این متن می بینیم که وقتی روح زندگی را دریافت میکنیم چه اتفاقی می افتد 
فرسوده نمی   ما را  دیگر آنچه که میخواهیم . هستیم و فضیلت نیستیم که ما را محکوم کند ، اما تحت لطف

 . اما به خود اجازه میدهیم كه توسط روح هدایت شویم  ، سازد

.  استفاده کنید تیل/نمیتوانید از ترکیبی از دو نوع سوخت. در درس قبلی است موتراین همان داستان دو 
  جهت یابی سیستم  این دقیقاً مانند یک. دیگر نیز وجود دارد منفعتاگر با روح خدا زندگی کنیم یک 

ما مانند عیسی میشویم و زندگی ابدی  . قبالً توسط خداوند برنامه ریزی شده استمقصد نهایی . است
سیستم  همانطور که ما شروع به رانندگی میکنیم ، . دریافت میکنیم و برای همیشه با خدا باقی میمانیم

کنیم ، به صورت   اشتباهی را انتخاب مسیر اگر. مسیرهای درستی را ارائه میدهد جهت یابی میوتر 
لحظه ای که  . کار اعالن دریافت میکنیم که باید مسیر دیگری را طی کنیم یا حتی به عقب برگردیمخود

 آیا ما به صدای او گوش میدهیم یا نه؟ . که ما انتخاب کنیم استروح القدس صحبت میکند لحظه ای 

همه کارها   را در دست خود داریم و سعی میکنیم جلو/تفاوت در زندگی با قانون این است که ما فرمان
 . ، بی قراری و مشاجره به وجود می آید  شوداگر اشتباه .  را با قدرت خود انجام دهیم 

اگر با  . یک برده مثلی  می گذرانیم ،  اینطور زندگی را هم ما . به داستان اسماعیل فکر کنید ، او برده بود 
هیچ  . روح بطور مداوم ما را هدایت خواهد کرد ، حتی اگر گاهی اشتباه شود  روح زندگی کنیم ، 

محکومیتی وجود ندارد اما یک درخواست دوستانه برای بازگشت به عقب و رفتن به راه درست وجود  
  .است فضیلت  ، اما نیروی محرکه در زندگی با روح خدا  است قدرت محرکه در زندگی قانون . دارد

 
 ن خدا پسران و دخترا 

 خوانیم؟ فرا دا را با روحش چگونه خ  ؟فراخوانده شدیماینجا   چطور ما

 
 ۱۶  -۱۴:  ۸رومیان  

  

  

پدر    عنوان او آمد تا خدا را به.  در زمین آمد  خدا پسر  عیسی نه تنها به عنوان یک پیامبر بلکه به عنوان

بشر این را نمیدانست و  .  او میخواست به پدر معروف شود.  این همیشه نقشه خدا بوده است. معروف کند
درست همانطور که آدم و حوا در باغ چنین  .  همیشه ترس از خدا و دوری وجود داشته. نمیپذیرفت

عیسی آمد تا به ما نشان دهد  . خدا پنهان کردند   کردند ، بسیاری از ترس مجازات یا ناآگاهی خود را از
 . که میتوانیم فرزندان خدا شویم 

 ۱۳،    ۱۲:  ۱یوحنا  

 متولد شویم. کودک  به عنواندر اینجا میبینیم که اراده خداوند است که ما  
 ۵:  ۱، افسسیان    ۴۷:  ۴غالتیان  

  ما دیگر نیازی  فراخوانده شدیم. خانه  بهاما ما به عنوان پسر و وراث  و برده شد ، ه شد اسماعیل فرستاد

  ث او باشیم.وریم ، ما میتوانباشیم برده   گناه  به نداریم که 

  

  

  

  

  

  

۱ 

۱ 
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 مشق:
  

اگر هنوز چنین کاری نکرده اید میتوانید امروز این  . خواندیم که میتوانیم فرزندان خدا شویم
 . انتخاب را انجام دهید

همانطور که فکر میکنید خدا میخواهد پدر شما باشد ، دعایی را که در قلب شما به وجود می آید  
از   تا ایمان داشته باشید  و میخواهید   برگردیدشما میخواهید به خانه   او بگویید که  به. بخوانید

 فرزند او باشید.  طریق عیسی 
  

هنگامی که شما بدون عیسی زندگی میکردید ، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که برده  
ده  کرال کنید که آیا در جایی اشتباه سواز روح القدس  . این موارد را یادداشت کنیدید. دبوآنها  
او از شما  میکند.  فقط شما را از بردگی آزاد او   ، بلکهنمیکندکه خدا شما را محکوم  بدانید اید؟

 . عصبانی نیست ، اما خوشحال است که میخواهید پیشنهاد او را بپذیرید 

  

 . ال کنیدبه عنوان فرزند خدا سوزندگی  تجربه آنها از در مورد از مربی خود 

  

 ۲۱ أصول 
              

بلکه با هدایت روح القدس   ما دیگر برده قانون نیستیم ،. عیسی ما پسر و دختر خدا شده ایم با
 . زندگی میکنیم
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