
 

  www.highimpactsupport.nl  |وارثان 
 

 1 

 وارثان
 ۵درس  ۱بخش  شاگردی هستم 

 سس 

      

 
 

 .بدانید شما کی هستید 

از   ۱در درس . ساخته شده اید ر شبیه او شما یک پسر یا دختر خدای پدر هستید ، میدانید که د که اکنون
در  . او انسان را با ارزش و سرنوشت آفرید. یاد گرفتیم که خدا مردم را به محبت واداشته است ۴قسمت 

آنچه در گذشته شما اتفاق افتاده است ، خدا تصویر  .  بازیابی شده اند  دوباره مسیح همه این بخشهای مهم 
 . اصلی را بازیابی میکند

 !به آنچه خدا برای شما دارد تمرکز کنید نکنید ، بلکه نگاه   شده اشتباه که دیگر به آنچه
 

 بدون شرط   محبت هستیم ،   او  متعلق به  ما ا.  
                            خدا جدا کند؟ محبتچه چیزی می تواند ما را از 

 

 ۳۹،  ۳۸:  ۸رومیان  

  

 د؟ ما را انتخاب کرکی 
 

 ۱۶:  ۱۵ا  یوحن 
  

با کی  
              برابریم؟

 

 ؛ ۲،  ۱  : ۳ا  اول یوحن 
 ؛ ۱۷:  ۴ا  اول یوحن 

 ۲۴:  ۴افسسیان  
 

روح جدید ما  . ، ما در حال حاضر )در این جهان( دقیقاً مانند عیسی هستیم  ست روح ما سوال  تا آنجا که
قربانی عیسی مسیح دریافت میکنیم ، در قداست و درستی   کردن ، یا انسان جدید ما ، که هنگام قبول

.  روح ما نمیتواند مقدس تر از گذشته باشد . وجود ندارد روحانیرشد  به عبارت دقیق ،.  ایجاد شده است
ین وجود ما میتوانیم در کشف و درک اینکه خدا کیست ، چه کسی هستیم و آنچه را که از طریق  با ا 

هرچه بیشتر بدانیم که در حال  . کتاب مقدس این را تجدید ذهن مینامد. یمبدهمسیح دریافت کرده ایم رشد  

 !او هستیم ، بیشتر و بیشتر شبیه عیسی زندگی میکنیم باحاضر 
 

              ما که هستیم؟  زندگی میکند؟ روح در کجا  
 

 ۲۲  -۱۹:  ۲افسسیان  
 

ارزش ما  ب.  
 بازیاب شده است 

شرم ، طرد و   ازبا وجودیکه زندگری قبلی ما پر    زندگی ما را دوباره ارزشمند ساخته است عیسی
 بوده. ناامیدی 

              گناه ما چه شد؟
 

 ۱۲:  ۲ا  یوحن   اول 

 
 
 
 
 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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 چرا اکنون الیق هستیم؟ 
 

 ۲۴  -۲۲:  ۳ومیان  ر 
 ۱:  ۲ا  اول یوحن 

  

در این آیه میبینیم که ما بخشیده شده ایم اما اگر دوباره کوتاه بیاییم ، با پدر وکالت داریم ، یعنی عیسی ،  
 که عادل است. 

خراب  اگر همه چیز یک روز . بین پدر و پسرش است  رابطه  ، همانطور که  هستید فرزند او  شما اکنون

آغاز کرده است  ه او  وفادار است و آنچه را کخدا .  دی باقی میمانفرزند او   باز هم  ، شما پیش برود  
کامالً  با او هستید! شما چون شما االن . کرد رها نخواهد او یم ،کنما رها  اگرحتی  .  نخواهد کرد رها ،

 . ارزش آن را دارید
 

 مجهز بودن ج.  
همه   وساخته   برای یک هدف را  عیسی ما.  روشن خواهد شد ما در زندگی با عیسی ، هدف زندگی

 گاه خود برسید.  شما به جای انجام میدهد تا  است   شقدرت در ی کهچیز

  آینده شما چیکه او در باره  به شما بگوید تا کنید   درخواست  از او  و  باشیدبه دنبال خدا  شر از امروز
 . از او بخواهید تا شما را رهنمای کند تا به جایکه او میخواهد برسید. فکر میکند 

   ۶  -۴:  ۳دوم قرنتیان  

 میسازد.  قادر را  که این کار خدا است و آن است که ما  میخوانیمدر اینجا 

وقتی لپ تاپ ما به   چی کار را در کدام زمان انجام دهیم. مثالً   در زندگی روزمره ما به خوبی میدانیم که
آنها  .  درستی کار نمیکند به مغازه میروید و اجازه میدهید کارشناسان کارخانه نگاهی به آن بیندازند

که  آنچه  برای خدا متخصص است که دقیقاً . با تو و خدا اینگونه است. متخصصان کار کامپیوتر هستند
در کار ما این یک فاکتور  . بخشش است دوست داشتن و  ت اولی. در  دهد میما نشان  ساخته شده ایم به 
به عنوان مثال   ـ  چیزی در ما وجود دارد که میتوانیم به دیگران بدهیم. خدا بخشنده است . بسیار مهم است 
ی که ما از ساختن یا بازیابی آن لذت میبریم ، انجام کارهای عجیب و غریب برای  ها، دانش ، چیز

  م که به دیگران ببخشیمگیریمی هنگامی که یاد . لیست ادامه دارددیگران ، تشویق کردن و بنابراین  
ن  عشق ورزیدن و خدمت به دیگران بخشی از شخصیت خداست و ایم. احساس رضایت میکنی

 خوصوصیتها در ما هم وجود دارد. 
 

 میراث ابراهیم 

ا وابسته بود و به  او همچنین از نظر خدا صالح شمرده شد زیرا به خده شده بود. ابراهیم دوست خدا نامید
شد که   این نتیجه . هر وقت خدا با ابراهیم صحبت میکرد ، ابراهیم خدا را باور میکرد . او اعتماد داشت 

برخی از این وعده ها در زمان حیات ابراهیم تحقق  . وعده داد خداوند نعمت های زیادی را به ابراهیم 
 . یافت ، برخی دیگر خیلی دیرتر محقق شدند 

 

 ابراهیم کدام نعمت ها را نوید داده است؟ خدا به  

 
 ۳  -۱:  ۱۲پیدایش  

 ۱:  ۱۵پیدایش  

 ۹  -۱:  ۱۷پیدایش  

 ۱۷،  ۱۶:  ۲۲پیدایش  

 

  

 .  نیدبتواآنها را دوباره به راحتی پیدا    شده را نوشته اید تا به ابراهیم  ها که این وعده مطمئن شوید که شما 

 !این وعده ها برای شما هم هست 

 
 برای کسانی که ایمان آورده اند   میراث 

۱ 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 
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.  ابراهیم در داستانهای مختلف کتاب مقدس به عنوان نمونه ایمان ظاهر میشود که میبینیم بطور مدوام ما 
که درست مثل ابراهیم به خدا اعتماد دارد و میخواهد به او   دیگری  و هر کس  ، خدا با ابراهیم 

 . ابدی بست  عهد ، باشد  وابسته 
  ۱۴:  ۳غالتیان  ،   ۷،   ۶:  ۳غالتیان  

 
 ؟ وارث زمین است چه کسی  

 
 ۲۹:  ۳غالتیان  

 ۱۳:  ۴رومیان  

  

ً این وعده آنقدر مهم است؟   آیا واقعا

  میشوند. بنابراین همه کسانی که ایمان دارند صالح  با ابراهیم بسته است ،  بخاطر پیمان ابدی که خداوند
خدا خودش را خدای ابراهیم ، اسحاق و یعقوب  .  هرگز آنچه را که آغاز کرده ترک نخواهد کرد )خدا(او

 . او خدای نسل هاست .  میخواند 

. این لطف خدا  معناست که وقتی شما ایمان می آورید ، برکت در زندگی شما به وجود می آید هاین ب
 میرشد.  شما نیز خانواده به بلکه فقط برای شما نیست ، اما این نعمتاست! 

تصمیم  . و عواقب زیادی برای فرزندان آنها داشت حوا ، لعنتی بر روی زمین آمد با انتخاب های آدم و
نسبت به    خواهد داشت  پدر و عیسی مسیح پسرش عواقب بیشتری   ی به خداآوردن ان شما برای ایم

و اطرافیان   شما  خانواده  ،از طریق تصمیم شما ، نعمت در زندگی شما گرفتند.  تصمیمی که آدم و حوا 
 . شما جریان خواهد یافت

 . به شما داده میشود میراث  همان روح القدس به عنوان پیش پرداخت
 ۱۴،  ۱۳:  ۱افسسیان  

  

 

 مشق:
  

از  . تا به شما نشان دهد که در زندگی یا خانواده خود برای چه کسی دعا کنید  از خدا بخواهید
 . به انجیل عیسی مسیح باز است کی   بکه قل بپرسید   خدا

 . که در عیسی مسیح دارید شکر کنید میراثی خدا را به خاطر 

 .دعا کنید مرتباً  قلب شما قرار داده ا دربرای مردمی که خد    

  

  داستان شما مهم چی چییزی ازبرای دیگران  . فکر کنید کهبا عیسی بنویسید   را داستان خود
 . از روح القدس بخواهید که در این زمینه به شما کمک کند اند. 

 

از مربی خود بخواهید تا نکاتی را که  . برای مربی خود بگویید را  با عیسی شما  داستان خود
 . کمک کند ،  توضیح دهید استسخت  رای شما ب

  

 
 

 ۲۰ أصول
  

  تقدس   در   یا انسان جدید ما   و روح جدید ما  .  مانند عیسی هستیم ما از قبل در روح خود  
.  دریافت میکنیم   آن را   ،   قربانی عیسی را میپذیریم زمانی که  و    ایجاد شده است   عدل و  
 . هستیم   ی ابراهیم   اجداد ما وارثان  .  هستیم و آن نعمت را منتقل خواهیم کرد   ا با برکت م 

  

۱ 
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 . ابراهیم ، پدر ایمان ما  اجداد  نعمت های خدا از طریق
 ۳  -۱:  ۱۲پیدایش  

برکت    ملت بزرگ ، نعمت ، نام بزرگ ، شما نعمتی خواهید بود ، خداوند به آنچه ابراهیم برکت میدهد
 لعنت میکند توسط خدا لعنت میشودکسی که شما را  ،  داد خوهد 

 ۱:  ۱۵پیدایش  

   یمحافظت سپر
 ۹  -۱:  ۱۷پیدایش  

  اجدادآیند ، پیمان ابدی ، من خدای شما و خدای  ، پدر ملتها ، پادشاهان از شما فرود می  اجداد بیشتر
 شما خواهم بود 

 ۱۷،  ۱۶:  ۲۲پیدایش  

 میشوید  غالبشهرهای دشمنان  باالی،  استتند آسمان  در ستاره ها که  به همان اندازه فرزندان
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