
 
 

وقتی مـا بـه عیسی ایامن میآوریم از این طـریق جزو خـانواده مسیح میشـویم. در کالم خـدا قوم او در ضـمن بـه بـدن مسیح تشـبیه شـده که او خود 
رسـتش، ارتـباط خـود را بـا دیگر اعـضا و بـخصوص بـا عیسی  راسـم پـ رس و رسور آن اسـت. ایامنـداران و اعـضای این بـدن بـا رشکت در جـلسات و مـ

مستحکمتر میکنند. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

قوم خدا بدن عیسی است. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیههای ۱۲ و ۱۳. 
عیسی رس این بدن است. رساله به افسسیان فصل ۱ آیههای ۲۲ و ۲۳. 

قوم خدا در ضمن به عروس مسیح تشبیه شده است که او برای جشن ازدواج باشکوهی در ملکوت 
خداوند آن را آماده میسازد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۱ آیه ۲؛ مکاشفه فصل ۱۹ آیههای ۷ و ۸. 

ما با اعرتاف کردن به عیسی نیز جزء این خانواده خدا میشویم. انجیل یوحنا فصل ۱ آيههای ۱۲ و ۱۳؛ 
رساله به افسسیان فصل ۲ آیههای ۱۹ تا ۲۲. 

ما با پذیرفنت عیسی از عادات و گرایشهای دنیوی دور میشویم. رساله نخست یوحنا فصل ۲ آیه ۱۵؛ 
رساله دوم قرنتیان فصل ۶ آیههای ۱۶ تا ۱۸. 

خداوند همیشه قوم یا خانواده مختص خود را داشته است. سفر پیدایش فصل ۱۲ آیه ۳؛ اعامل رسوالن فصل ۷ 
آیه ۳۸. 

پرستش و گردهامیی ایامنداران به عیسی منجر به بنا شدن آنها در ایامن میشود. رساله به عربانیان فصل ۱۰ 
آیههای ۲۴ و ۲۵. 

ما ایامنداران باید با بکار گرفنت تواناییهای خدا دادیامن موجب رشد و بنای دیگر ایامندارن شویم. رساله اول به 
قرنتیان فصل ۱۲ آیههای ۴ تا ۱۱؛ رساله به افسسیان فصل ۴ آیههای ۱۱ تا ۱۵. 

آیهها برای مطالعه بیشرت: رساله به افسسیان فصل ۳ آیههای ۸ تا ۱۱؛ فصل ۵ آیههای ۲۳ تا ۲۷؛ رساله به کولسیان 
فصل ۱ آیههای ۱۷ و ۱۸. 

قوم خـدا اقـتدار و مأموریت خود را از عیسی دریافـت منوده اسـت. اقـتدار قوم خـدا بـر خود عیسی بـعنوان کالم زنـده و کتاب مـقدس کالم الـهام شـده او بـنا شـده 
است. 

عیسی در قـبال درخـواسـت ایامنـداران بـه قـوم خـدا امتیاز تصمیمگیری میدهـد تـا آنـجا که قـوم بـر حسـب خـواسـت و اراده او عـمل منـاید. انجیل متی فـصل ۱۶ 
آیههای ۱۳ تا ۲۰؛ فصل ۱۸ آیه ۱۸. 

وظیفه مـن بـعنوان ایامنـدار بـه عیسی و عـضوی از این خـانواده این اسـت تـا دیگران را از راه مرگ، نـابودی و بردگی شیطان و این دنیا بـه طرف کلیسای عیسی 
هدایت منایم. انجیل متی فصل ۲۸ آیههای ۱۹ و ۲۰. 

 
 

       نقش امت خدا یا دیگر ایامنداران در آشنایی من با عیسی بعنوان منجیام چه بوده است؟ 
       چرا مشارکت با دیگر ایامنداران اینقدر اهمیت دارد؟ 

ای پـدر آسامنی از فرط شـادی اعرتاف میکنم که عیسی منجی مـن اسـت. تـو را شـاکرم که مرا بـه عـنوان فـرزنـد خـوانـده پـذیرفتی. مشـتاق اتـحاد بـا 
خـانـواده تـو بـر روی زمین هسـتم و میخـواهـم عـضوی از این خـانـواده یعنی قـوم تـو بـاشـم و در انـتشار فیض و رحـمت تـو و مـشارکت امـت تـو بـا 

دیگران سهیم باشم. با فیض خودت مرا یاری ده. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۱۱- امت خدا

«قـوم خـدا اجتامعی از ایامنـداران اسـت كـه بـه عیسی مسیح بـعنوان رسور و منجی خـویش اعرتاف میمنـاید. مـا در پیوسـتگی بـا امـت خـدا در زمـان عهـد قـدیم از 
دنیای مـادی فرا خوانـده شـدهایم تـا برای عـبادت، مـعارشت، مـطالـعه كالم، برگزاری عـشای ربـانی، خـدمـت بـه هـمه هـمنوعـان و بـشارت مژده خوش انجیل بـه جـهان بـه 
یكدیگر بپیونـدیم. قـوم خـدا اقـتدار خـود را از مسیح آن کالم مـجسم و از کتب مـقدس یعنی کالم مکتوب بـه دسـت میآورد. قـوم خـدا خـانـواده خـداسـت كـه بـواسـطه 
او بـه فـرزنـدی پـذیرفـته شـده و اعـضای آن بـر اسـاس عهـد جـدید زنـدگی میکنند. امـت خـدا بـدن مسیح اسـت، انجـمنی از ایامنـداران كـه مسیح خـود رس و رسور آن 
اسـت. قـوم خـدا عـروسی اسـت كـه مسیح برایش جـان داد تـا بـتوانـد آن را تطهیر و تـقدیس منـاید. مسیح در بـازگشـت پیروزمـندانـه، قـوم بـا شـكوهی را بـه خـود عرضـه 
خواهـد منود كـه در متـام اعـصار نسـبت بـه او وفـادار بوده و بـا خـون او خـریداری شـده اسـت و لـكه و یا چین و چروكی نـدارد بـلكه مـقدس و عـاری از هـر نـوع گـناه و 

مترد میباشد.»

استفاده 

تعهد
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رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیههـای ۱۲ و ۱۳: ۱۲ بـدن انـسان، واحـدی اسـت كـه از اعـضای بسیار تشكیل شـده و اگرچـه دارای اعـضای مـتفاوت میبـاشـد، بـاز هـم بـدن واحـد اسـت و مسیح هـم 
همینطور میباشد. ۱۳ پس همٔه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده و خواه آزاد با یک روح در بدن تعمید یافتهایم و همه از هامن روح پر شدهایم تا از او بنوشیم. 

ررسـالـه بـه افسسیان فـصل ۱ آیههـای ۲۲ و ۲۳: ۲۲ خـدا هـمهچیز را زیر پـای مسیح نـهاد و بـهخـاطـر كلیسا، او را بـاالتـر از هـر چیز قرار داد. ۲۳ كلیسایی كـه بـدن اوسـت و متـام وجـود او را دربـر 
میگیرد و در عین حال متام كاینات را با حضور خود پُر میسازد. 

رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۱ آیه ۲: عالقٔه من نسبت به شام، عالقهای است الهی، زیرا من شام را به عنوان یک باكرٔه پاکدامن به عقد مسیح در آورده، به او تقدیم منودم. 
مکاشـفه فـصل ۱۹ آیههـای ۷ تـا ۸: ۷ شـادی و وجـد كنیم و جـالل او را بسـتاییم، زیرا زمـان جـشن عـروسی برّه رسیده اسـت، عـروس او خـود را آمـاده سـاخـته اسـت ۸ و بـا لـباسی از كـتان ظـریف 

پاک و درخشان ملبّس شده است.» (مقصود از كتان ظریف، کارهای نیک مقّدسین است). 
انجیل یوحـنا فـصل ۱ آیههـای ۱۲ تـا ۱۳: ۱۲ اّمـا بـه هـمٔه کسانیکه او را قـبول كردنـد و بـه او ایامن آوردنـد، این امتیاز را داد كـه فـرزنـدان خـدا شـونـد ۱۳ كـه نـه مـانـند تولّـدهـای مـعمولی و نـه در 

اثر متایالت نفسانی یک پدر جسامنی، بلكه از خدا تولّد یافتند. 
رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۲ آیههـای ۱۹ تـا ۲۲: ۱۹ پـس شام غیر یهودیان، دیگر غـریب و بیگانـه نیستید بـلكه بـا مـقّدسین خـدا هـموطـن و اعـضاء خـانوادٔه خـدا هسـتید. ۲۰ شام بـر شـالـودهای كـه 
بـه دسـت رسوالن و انبیا نـهاده شـده اسـت، بـنا شـدهاید و عیسی مسیح سـنگ اصلی آن اسـت. ۲۱ در اتّـحاد بـا اوسـت كـه متـام عامرت بـه هـم مـتّصل میگردد و رفـتهرفـته در خـداونـد بـه صورت یک 

معبد مقّدس در میآید. ۲۲ شام نیز در اتّحاد با او و همراه دیگران به صورت مكانی بنا خواهید شد كه خدا به وسیلٔه روح خود در آن زندگی میکند. 
رساله اول یوحنا فصل ۲ آیه ۱۵: به دنیا و آنچه به آن تعلّق دارد دل نبندید، کسیکه دنیا را دوست دارد محبّت خدای پدر در او نیست. 

رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۶ آیههـای ۱۶ تـا ۱۸: ۱۶ و یا چـه وجـه اشرتاكی بین خـانـٔه خـدا و بُـتها هسـت؟ زیرا مـا خـانـٔه خـدای زنـده هسـتیم، چـنانکه خـدا فرمـوده اسـت: مـن در ایشان سـاكـن 
خـواهـم بـود و در میان آنـها بـه رس خـواهـم برد. مـن خـدای ایشان خـواهـم بـود و آنـان قـوم مـن. ۱۷ و خـداونـد میفرمـاید: از میان آنـها خـارج شـوید و خـود را از آنـان جـدا سـازید و بـه چیزهـای 

ناپاک دست نزنید و من شام را خواهم پذیرفت. ۱۸ و خداوند متعال میفرماید: من پدر شام خواهم بود و شام پرسان و دخرتان من خواهید بود.» 
سفر پیدایش فصل ۱۲ آیه ۳: بهکسانیکه تو را بركتدهند، بركتخواهم داد. اّما بهکسانیکه تو را لعنت كنند، لعنت خواهم كرد و بهوسیلٔه تو همٔه ملّتها را بركتخواهمداد.» 

 اعامل رسوالن فـصل ۷ آیه ۳۸: و او بود كـه در اجتامع بنیارسائیل در بیابـان حـضور داشـت و بـا فرشـته در كوه سینا و بـا اجـداد مـا گـفتوگـو كرد و پیام زنـدٔه الهی را دریافـت منود تـا آن را بـه مـا 
نیز برساند. 

رای پیشی جسـنت در مـحبّت و کارهـای نیكو یكدیگر را تـشویق كنیم. ۲۵ از جـمعشـدن بـا یکدیگر در مـجالـس كلیسایی غـفلت نكنیم چـنانکه  رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۱۰ آیه ۲۴ تـا ۲۵: ۲۴ بـ
بعضیها به این عادت کردهاند؛ بلكه باید یكدیگر را بیشرت تشویق مناییم، مخصوصاً در این زمان كه روز خداوند نزدیک میشود. 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیههـای ۴ تـا ۱۱: ۴ عـطایای روحـانی گـونـاگـون اسـت اّمـا هـمٔه آنـها را یک روح میبخشـد. ۵ خـدمـات مـا گـونـاگـون اسـت اّمـا متـام این خـدمـات برای یک خـداونـد 
اسـت. ۶ فـعالیّتهای مـا نیز مـختلف اسـت اّمـا یک خـداسـت كـه در هـمه عـمل میکند. ۷ در هـر فرد، روح خـدا بـه نـوعی خـاص برای خیریّت متـام مردم تجـلّی میکند. ۸ مـثالً روحالـقدس بـه یكی 
بیان حـكمت عـطا میکند و بـه دیگری بیان مـعرفـت. ۹ بـه یكی ایامن میبخشـد و بـه دیگری قـدرت شـفا دادن. ۱۰ بـه یكی قـدرت معجزه و بـه دیگری قـدرت نـبّوت و بـه سـومی عطیٔه تشخیص 
ارواح عـطا میکند. بـه یكی قـدرت تـكلّم بـه زبـانـها و بـه دیگری قـدرت ترجـمٔه زبـانـها را میبخشـد. ۱۱ اّمـا كلّیٔه این عـطایا كـار یک روح واحـد اسـت و او آنـها را بـر طـبق ارادٔه خود بـه هرکس عـطا 

میفرماید. 
رای شـبانی و  رای بـشارت و بعضی را بـ رای نـبّوت، بعضی را بـ رای رسـالـت، بعضی را بـ رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیههـای ۱۱ تـا ۱۵: ۱۱ او عـطایای مختلفی بـه مردم بخشید یعنی: بعضی را بـ
تعلیم برگـزید، ۱۲ تـا مـقّدسین را در كـاری كـه برای او انـجام میدهـند، مجّهـز سـازد تـا بـه این وسیله بـدن مسیح را تـقویت منـایند. ۱۳ تـا مـا هـمه بـه آن وحـدتی كـه در ایامن و شـناسـایی فـرزنـد 
خـداسـت، دسـت یابیم و مـطابـق آن میزان كـاملی كـه در مسیح یافـت میشـود، بـه انـسانیّت كـامـل برسیم. ۱۴ در آن صـورت دیگر مـثل بـّچههـا نـخواهیم بـود كـه بـا امـواج رانـده میشـونـد و از 
بـادهـای متغیّر تـعالیم برشی مـتالطـم میگردنـد و فـریب حیلههـا و نیرنـگهای مردمی را میخـورنـد كـه میخـواهـند آنـها را از حقیقت دور سـازنـد، ۱۵ بـلكه در هامن حـالیكـه حقیقت را بـا روح 

محبّت بیان میکنیم ما باید در هر مورد، در مسیح كه رس است، رشد كنیم. 
رچـه در بین مـقّدسین از هـمه كمرتم، اّمـا این فیض بـه مـن عـطا شـد تـا بـتوانـم بـشارِت ثـروِت بیقیاِس مسیح را بـه مـلل غیر یهود  رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۳ آیههـای ۸ تـا ۱۱: ۸ آری، مـن اگـ
برسـانـم ۹ و بـه هـمه نـشان دهـم كـه چـگونـه نـقشٔه خـدا بـه مورد اجرا گـذارده میشود. خـدا كـه آفـرینندٔه هـمهچیز اسـت، این راز خود را طی زمـانـهای گـذشـته پوشیده نـگاه داشـت، ۱۰ تـا اینکه در 
حـال حـارض، خـدا جـنبههـای گونـاگون حکمت خود را بـه وسیلٔه كلیسا بـه قـدرتـها و حـكمرانـان عـامل آسامنی بـشناسـانـد. ۱۱ این نـقشه طـبق آن هـدف ازلی بود كـه خـدا آن را در شـخص خـداونـد مـا، 
مسیح عیسی، عملی سـاخـته اسـت؛ فـصل ۵ آیههـای ۲۳ تـا ۲۷: ۲۳ زیرا هامنطـور که مسیح رس كلیسا یعنی بـدن خـود میبـاشـد و شـخصاً نـجاتدهـندٔه آن اسـت، شـوهـر نیز رس زن خـود 
میبـاشـد.  ۲۴ و چـنانکه كلیسا مطیع مسیح اسـت، زنـها نیز در هـر مـورد بـاید از شـوهرهـای خـود اطـاعـت كـنند. ۲۵ ای شـوهرهـا، چـنانکه مسیح كلیسا را دوسـت داشـت و جـان خـود را برای آن 
داد، شام نیز زنـهای خـود را دوسـت بـدارید.  ۲۶ مسیح چنین كرد تـا كلیسا را بـا آب و كالمخـدا شسـته و آن را پـاک و مـقّدس گردانـد ۲۷ و كلیسا را بـا متـام زیباییاش پـاک و بـدون عیب و لـّكه و 

چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم مناید. 
رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۱ آیههـای ۱۷ تـا ۱۸: ۱۷ او قـبل از هـمهچیز وجود داشـت و هـمهچیز بـه وسیلٔه او بـا هـم ارتـباط پیدا میکند. ۱۸ او رس و مـنشاء بـدن یعنی كلیساسـت و نخسـتین كسی 

است كه پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همهچیز مقام اول را داشته باشد. 
انجیل متی فـصل ۱۶ آیههـای ۱۳ تـا ۲۰: ۱۳ وقتی عیسی بـه نواحی اطراف قیرصیه فیلیپُس رسید از شـاگردان خود پرسید: «بـه نـظر مردم پرس انـسان كیست؟» ۱۴ آنـها جواب دادنـد: «بعضیهـا 
را كـه میدانید؟» ۱۶ شـمعون پـطرس جـواب داد: «تـو مسیح، پرس  رسید: «شام مـ میگـویند یحیای تعمیددهـنده اسـت و عـّدهای میگـویند: الیاس یا ارمیا و یا یكی از انبیاسـت.»  ۱۵ عیسی پـ
خـدای زنـده هسـت.» ۱۷ آنـگاه عیسی گـفت: «ای شـمعون پرس یونـا، خوشـا بـه حـال تـو! چون تـو این را از انـسان نیاموختی بـلكه پـدر آسامنی مـن آن را بـر تـو مـكشوف سـاخـته اسـت. ۱۸ و بـه تـو 
میگـویم كـه تـو پـطرس هسـتی و مـن بـر این صخره كلیسای خود را بـنا میکنم و نیروهـای مرگ، هرگـز بـر آن چیره نـخواهـد شـد ۱۹ و كلیدهـای پـادشـاهی آسامن را بـه تـو میدهـم، آنـچه را كـه تـو 
در زمین مـنع كنی، در آسامن مـمنوع خواهـد شـد و هرچـه را كـه بـر زمین جـایز بـدانی در آسامن جـایز دانسـته خواهـد شـد.» ۲۰ بـعد از آن عیسی بـه شـاگردان دسـتور داد بـه کسی نـگویند كـه او 

مسیح است. فصل ۱۸ آیه ۱۸: بدانید كه هرچه شام در زمین حرام كنید در آسامن حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حالل منایید در آسامن حالل خواهد شد. 
انجیل متی فـصل ۲۸ آیههـای ۱۹ تـا ۲۰: ۱۹ پـس بروید و هـمٔه مـلّتها را شـاگرد مـن سـازید و آنـها را بـه نـام پـدر و پرس و روحالـقدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید كـه هـمٔه چیزهـایی را كـه بـه 

شام گفتهام، انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شام هستم.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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