
 1تعلیم 1دوتا  
شاگرد یاد می گیرد كه خدا را بشناسدانجیل :

 T 1 = معلم           S 2 = معلم

(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید . در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت كه 
. دو معلم با استفاده از كتابمقدس یاد خواهند داد كه شاگرد عیسی مسیح كیست .  شاگرد عیسی مسیح شوید 
 درحالیكه به این برنامه گوش می دهید در دفترچه یادداشت خود، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید .

" میباشد.شاگرد یاد می گیرد كه  خدا را بشناسدعنوان برنامه آموزشی امروز، " 
 دانشمندی مشهور گفته است ، “  در درون انسان خلء ای هست كه فقط به وسیله خدا پر می شود."  بسیاری از
" از كجا “ من کی هستم ؟ “   . . آنها با این سئوالت در كشمكش هستند   مردم دنیا این خلء را حس می كنند 

آمده ام؟” “ چرا اینجا هستم ؟ ” “ چه كسی واقعاL  مواظب من است ؟” “به كجا می روم ؟ ” . 
. آنها به دنبال مفهوم زندگی می گردند، تشنه روابط  مردم در جستجوی بنیادی محکم هستند تا بر آن بیایستند
 محبت آمیز می باشند . آنها در انتظار آینده ای امیدوار كننده هستند . چه كسی به این سئوالت می تواند پاسخ دهد ؟

چه كسی می تواند این خلء را پر كند ؟ فقط خدا می تواند این خلء را پرسازد.

(S)چگونه می توانیم خدایی را بشناسیم كه ما را خلق كرده، ما را دوستچگونه می توانیم خدا را بشناسیم ؟  
 دارد و به ما زندگی و وظیفه ای پرمعنا می بخشد و بالخره اینكه به ما آسمان و زمینی تازه می بخشد كه فقط

 ( ؟13 : آیه 3عدالت در آن حاكم است ) دوم پطرس فصل 

(T)بیایید با هم این پنج طریق را .  كتابمقدس به ما می گوید كه خدا خود را  به پنج طریق آشكار می كند 
كشف كنیم . 

خدا خود را از طریق خلقت آشكار می كند . .    1   نكته       

 را بخوانید . 26 و 25 : آیات 40لطفاL اشعیاء فصل 

(S) شعیاء ” یگانه قدوس26 – 25 :  40ا ا با وی مساوی باشم . “ پس مرا به كه تشبیه می كنید ت  .   
 می گوید.“ چشمان خود را برافراشته ببینید : كیست كه اینها را آفرید و كیست كه لشكر اینها را بشماره بیرون

آورده ، جمیع آنها را به نام می خواند . از كثرت قوت و از عظمت توانایی وی یكی از آنها گم نخواهد شد ". 

(T)خدا شما را  به تکاپو وا می دارد تا عظمت و قدرت او را امتحان و درك كنید . انسان هیچ چیز بزرگی 
. پس خدا انسان را دعوت می كند تا به حقایقی در مورد  را نمی شناسد كه عظمت آن قابل مقایسه با خدا باشد 

ستارگان توجه كند . 
 وقتی در یك شب تاریك و شفاف به ستارگان نگاه می كنیداول(  آیا تعداد ستارگان موجود در جهان را می دانید؟  

  ستاره را ببینید . اغلب این ستارگان متعلق به كهكشان ما هستند .2000می توانید بدون استفاده از یك تلسكوپ 
/000 ستاره است . اما با بزرگترین تلسكوپ بیش از 000/000/000/100یعنی “ راه شیری ” ،  كه دارای 

  ستاره را می توانید ببینید .  خدا می گوید همه ستارگان را آفریده و تك000/000/000/3 كهكشان و 000/000/1
 تك آنها را به اسم می شناسد . اگر انسان نمی تواند حتی تعداد ستارگان را درك كند چطور می تواند خالق ستارگان

را درك كند ؟

/000 تنها ستاره منظومه شمسی خورشید نام دارد . خورشید دوم(   آیا فاصله ستارگان را تا به زمین می دانید ؟
  كیلومتر از زمین فاصله دارد . این فاصله چقدر است ؟ اگر بتوانید با یك هواپیمای مدرن با سرعت000/150

  سال طول می كشد تا به آنجا برسید. فاصله17 كیلومتر در ساعت به طرف خورشید مسافرت كنید باز هم 1000
  سال پرواز با یك هواپیمای مدرن طول می كشد تا شما به نزدیكترین000/644/4ستارگان بسیار زیاد است. 

 ستاره برسید . دورترین ستارگان بیلیونها سال نوری فاصله دارند . خدا می گوید كه هر ستاره را در جای خودش
 قرار داده و حتی یكی از آنها گم نخواهد شد . تك تك ستارگان تحت كنترل خدا قرار دارد. اگر انسان نمی تواند

حتی فواصل ستارگان را درك كند چطور می تواند خالق این ستاره ها را درك كند ؟

  برابر زمین است.109 كیلومتر است . قطر خورشید 12756 قطر زمین سوم(   آیا اندازه ستارگان را می دانید ؟
ارگان  . این ستارگان آنقدر بزرگ هستند كه خورشید و1000قطر بزرگترین ست   برابر قطر خورشید است 

 سیاره های زهره ، ناهید ، زمین و مریخ به راحتی می توانند داخل یك ستاره بچرخند . خدا می گوید او می تواند
 تمام این ستاره ها را خلق كند و هیچكس در كل هستی نمی تواند با آن برابری كند . اگر انسان نمی تواند حتی اندازه

ستارگان را درك كند چگونه می تواند خالق آن ستارگان را درك كند ؟
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(S)اما من نمی توانم خدا را ببینم . چطور می توانم بدانم كه خدا وجود دارد ؟

(T)اجازه دهید كه من مثال ساعت را برای شما بزنم . شما می توانید ساعت مچی مرا ببینید اما شخصی كه 
. می دانید كه چنین كسی در جایی از دنیا وجود دارد چون می توانید ببینید كه او  آن را ساخته نمی توانید ببینید 
 ساعت مرا ساخته است به همین ترتیب حتی با وجود اینكه نمی توانید خدای خالق را ببینید اما می دانید كه او وجود

دارد چون می توانید خلقت او را ببینید . 

(S) با بررسی خلقت ، می توانم بفهمم كه خالق آن كیست . خلقت او، قدرت ، زیبایی و نظم كارخلصه . 
خدا را در طبیعت آشكار می كند . 

(T) خدا خود را از طریق كتابمقدس آشكار می كند .  .   2  نكته
 را بخوانید . 35 : آیه 24لطفاL متی فصل 

(S) آسمان و زمین زایل خواهد شد لیكن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد”.35 : 24متی “  

(T)عیسی می گوید كه جهان مخلوق روزی از بین خواهد رفت اما کلم كتابمقدس تا به ابد خواهد بود . پس 
كتابمقدس بایستی بسیار مهم باشد . 

  شخص مختلف نوشته شده است. در بین این اشخاص پیامبران،  پادشاهان، داوران، والی40كتابمقدس به وسیله 
 یك امپراطوری ، یک كاهن ، یك فرماندار ، دو زن ، یک زمین دار ثروتمند ، یك شاعر و فیلسوف ، یك
 كشاورز، یك چوپان ،  یك ماهیگیر ، یك باجگیر،  یك پزشك و یك معلم مذهبی وجود داشتند . روح خدا به هریك
 از آنان الهام كرد تا در مورد خدا و پیغام او كتابی بنویسند . اغلب این اشخاص همدیگر را نمی  شناختند چون در
 زمانهای مختلفی از تاریخ  و در كشورهای مختلف زندگی می كردند و فرهنگ و زبانهای متفاوتی داشتند . آنها

  سال ازهم  زندگی1600 میلدی می زیستند . یعنی آنها ما بین تا فاصله 100 قبل از میلد و 1500در زمان بین 
. آنها در كشورهای مختلفی زندگی می كردند از ایران و عراق امروز گرفته تا ایتالیا ، یونان و تركیه  كردند 

ز  . آنها به فرهنگهای متفاوتی از شرق و2500امروز. این كشورها بیش ا   كیلومتر از یكدیگر فاصله دارند 
غرب متعلق بودند و به زبانهای مختلف شرقی و غربی سخن می گفتند . 

(S) این افراد متفاوت چگونه می توانند یك كتاب را نوشته باشند ؟

(T) زمانیكه این .  66روح خدا به این افراد متفاوت الهام كرد كه در مورد خدا و پیغامی مشابه بنویسند 
 كتاب در كتابمقدس كامل گردیدند این كتابها در یك كتاب به نام “ كتابمقدس ” قرار گرفتند . این “ كتابمقدس ”
. كتابمقدس، . کتابمقدس مطلقاL کامل است. تنها خدای زنده را آشکار میکند  اشاره به “ كتابمقدس خدا ” می كند 
 آغاز و پیدایش جهان مادی ، آغاز نژاد بشری و شروع مكاشفه اراده خدا را شرح می دهد . به آغاز گناه و نجات
 اشاره می كند . شروع خانواده بشری ، تمدنهای ساخته بشر و امتهای دنیا را ثبت میکند .  مفهوم و هدف هستی را

تمام   .   كتاب كتابمقدس دارای یك موضوع اصلی است یعنی66ثبت كرده و صریحاL پایان دنیا را ثبت می كند 
 اینكه خدا در تاریخ بشر برای نجات قومش سخن می گوید و عمل می كند . كتابمقدس تمام سخنان و اعمال خدا را
در تاریخ بشر آشكار می كند . كتابمقدس به قدری كامل است كه پس از تكمیل آن، نیاز به هیچ تغییری در آن نبود.

 
 كتابمقدس هرگز نیاز به هیچ تغییر یا اصلحی نداشت . برای مثال دانشمندان جدید می گویند كه جهان نمی تواند

رض  . درحالیكه دانشمند معروف انشتین ثابت كرد كه زمان خلقت بستگی به6در ع   روز آفریده شده باشد 
. چون خدا زمان را آفریده ، برای او غیرممكن نیست كه تمام هستی را در زمان بسیار  سرعت خلقت دارد 
. این كتابمقدس نیست كه لزم است نقطه نــظراتش را تغییر دهد بلكه دانشمندان جدید .  كوتاهی آفریده باشد 

 1600 كتاب كه آن را در عرض 66كتابمقدس هرگز نباید نوشته هایش را تغییر بدهد . چهل نویسنده مختلف این 
 سال نوشتند تنها در صورتی قادر به ایجاد یك كتاب كامل یعنی كتابمقدس بودند كه نویسنده و مؤلفی یگانه پشت

سر تمام این نویسندگان ایستاده بود . وجود كتابمقدس به وجود نویسنده و مؤلف آن یعنی خدا اشاره می كند . 

(S). با مطالعه كتابمقدس ، می توانم خدا كه نویسنده و مؤلف كتابمقدس است را بشناسم . كتابمقدسخلصه  
 افكار ، احساسات و اراده خدا را آشكار می كند . كتابمقدس سخنان و اعمالی كه خدا در تاریخ بشر انجام داده است

آشكار می كند . 

(T) خدا خود را از طریق عیسی مسیح آشكار می سازد . .      3  نكته
 را بخوانید . 15 : 1 و كولسیان 18 : 1 و یوحنا 16 : 6لطفاL اول تیموتائوس 
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(S) كه تنها لیموت و ساكن در نوریست كه نزدیك آن نتوان شد و احدی از انسان16 : 6اول تیموتائوس .  
  . “ خدا راهرگز كسی ندیده است پسر یگانه كه در آغوش پدر است18 : 1او را ندیده و نمی تواند دید ”. یوحنا 

همان او را ظاهر كرد ” . 
 می گوید كه عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است . 15 : 1كولسیان 

عیسی مسیح كیست ؟ 

(T)پس در صورتیكه خدا خودش رابه ما آشكار نكند هیچكس قادر به .  خدا روح است و دیده نمی شود 
. همچنین خدا قدوس است و دور از دسترس در صورتیكه او به ما نزدیك نشود هیچكس  شناخت او نیست 
 نمی تواند رابطه ای شخصی با او داشته باشد . خدا وجودی الهی است و دارای یك ذاتی الهی می باشد . اما خدا

 . . خدا خود را ازاولذات الهی خود را از سه راه مشخص و از طریق خلقت و تاریخ بشر آشكار می سازد    
 طریق كلمش بر ما آشكار می سازد . خدا قرنها از طریق انبیاء خود با سخنانش با ما سخن گفته است و بالخره

  ( . سخنان خدا در كتابمقدس نوشته شده است .2 – 1 : 1اینكه او از طریق عیسی با ما سخن گفت ) عبرانیان 
  . خدا خودش را از طریق عیسی بر ما آشكار می سازد . خدا جسم انسانی بر خود گرفت و به خلقت خوددوم

 (. طبیعت انسانی خدا از18، 14، 1: آیات 1وارد شد و او در عیسی وارد تاریخ بشری ما شد )یوحنا فصل 
 . خدا از طریق ، روح القدس خود را بر ما آشكار می كند . خدا نه تنها     سومطریق عیسی مسیح آشكار می شود . 

) اول قرنتیان    ( و در جامعه20 – 19 : 6در اعلی علیین زندگی می كند بلكه آمده است تا در جسم مسیحیان 
  ، بخصوص عیسی، آن شخصی است كه خدا را از طریقبنابراین(. 22 : 2مسیحی نیز زندگی كند ) افسسیان 

 خود به ما آشكار می سازد . وقتی ما عیسی را می بینیم در واقع خدا را می بینیم . خدای نادیدنی در عیسی مسیح
. و ما از . خدایی كه دور از دسترس است از طریق عیسی مسیح به ما نزدیك می شود   قابل رویت می گردد 
طریق عیسی مسیح می توانیم به خدا نزدیك شویم . پس عیسی مسیح برای همه انسانها بسیار بسیار اهمیت دارد . 

(S)چه چیز زندگی عیسی را بسیار بخصوص می سازد ؟

(T) 700صدها سال قبل از اینكه عیسی مسیح بدنیا بیاید انبیاء تولد او را پیشگویی كرده بودند . بیش از 
 :5سال قبل از میلد، میكا نبی نبوت كرد كه عیسی در بیت لحم یعنی شهری در اسرائیل به دنیا خواهد آمد ) میكا 

. او گفت كه دستها و پایهای او1000 ( . بیش از 2   سال قبل از میلد داود نحوه مرگ عیسی را نبوت نمود
ز  . بیش ا   سال قبل از میلد اشعیاء نبی نبوت نمود كه چرا عیسی بر روی صلیب700میخكوب خواهند شد 

 خواهد مرد . او گفت ، “ به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته شد و تأدیب سلمتی ما بروی
  سال قبل از میلد دانیال نبی نبوت كرد كه عیسی ملكوتی را برپا خواهد550 ( . بیش از 5: 53آمد ” . ) اشعیاء 

. این پادشاهی ، سلطنتهایی دیگر را خرد كرده و مغلوب خواهد ساخت  نمود كه هرگز نابود نخواهد گردید 
 ( . تمام این نبوتها در عیسی مسیح انجام شد . 44: 2) دانیال 

(S)چرا باید عیسی می مرد ؟

(T). اجازه بدهید داستانی را از آفریقا برایتان بازگو كنم . “ دو برادر در یك شهر بزرگ زندگی می كردند 
 یك روز برادر جوانتر در برخوردی درگیر شد پس چاقو كشید و حریف خود را كشت . وقتی او خون را بر

  آن فراری را تحت تعقیب قرار داد . روی سرتاسر لباسها و دستانش دید بسیار ترسید و فرار كرد . بزودی پلیس
 برادر جوانتر به خانه فرار كرد و به برادر بزرگتر خود گفت كه چكار كرده است . برادر بزرگتر به او گفت كه
 لباسش را با او عوض كند . بعد از آن قاتل فرار كرد و پلیس به خانه برادر بزرگتر وارد شد . آنها او را با لباس
 خونی مشاهده كرده و چاقو نیز روی میز بود . برادر بزرگتر دستگیر، محاكمه و محكوم به مرگ شد. یكسال بعد
 از مرگ او ، برادر كوچكتر از كاری كه كرده بود متاسف شد و خود را تسلیم قاضی كرد او به قاضی گفت كه
 او مرتكب قتل شده و نه برادرش . اما قاضی به او گفت كه این جرم قبلL مجازات شده و برادر او قبلL  به مرگ
. قاضی چنین گفت كه چون برادر بزرگتر به جای برادر كوچكتر مجازات شده است، برادر  سپرده شده است 
 جوانتر از نظر قانون گناهكار به شمار نمی آید . قاضی برادر جوانتر را بی گناه اعلم كرد و او را بخشید . برادر
 كوچكتر می توانست كاملL آزاد از آنجا خارج شود" .  به همین ترتیب وقتی عیسی برروی صلیب مرد ، مجازات
 گناهان ما را به خود گرفت . عیسی به جای من مرد تا من بتوانم تا به ابد زندگی كنم . هرگاه كسی به عیسی

ایمان می آورد ، خدای  قضاوت کننده ، او را مجرم اعلم نخواهد كرد و تا به ابد او را آزاد خواهد ساخت . 

(S). با مطالعه شخصیت عیسی مسیح می توانم بفهمم كه خدا ذات انسانی به خود گرفت و به خلقتخلصه  
 و تاریخ بشر وارد گردید . عیسی مسیح ، شخصیت ، حیات و هدف خدا را آشكار می سازد . علوه بر این عیسی

مسیح تنها راه رسیدن به خدا است . 

(T) خدا خود را در قلب انسان آشكار می سازد .    .  4  نكته 
 بخوانید. 15– 14 : 2لطفاL رومیان 
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(S) امتهائیكه شریعت ندارند كارهای شریعت را به طبیعت به جا می آورند ...15 – 14 : 2رومیان “ .  
 اینان هر چند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند . چونكه از ایشان ظاهر می شود كه عمل شریعت بر دل
 ایشان مكتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افكار ایشان یا آنان را محکوم می كند یا از ایشان دفاع

میکند ” .

(T)چگونه در سرتاسر جهان مردم با وجود فرهنگهای متفاوت می توانند تمیز بین خوب و بد را درك كنند ؟ 
 چگونه همه آنها می توانند بفهمند كه ، “ نباید قتل كرد ، مرتكب زنا نباید شد و دزدی نباید كرد ”؟ این فقط در
 صورتی امكان پذیر است كه قانون گذار مشابه ای بعضی از قوانین اخلقی خود را در قلوب همه انسانها نوشته
 باشد . اگر گوش كردن به این قوانین اخلقی را كه در قلبتان نوشته شده اند ، شروع كنید، قلبتان نیز شروع می كند
 به شما این حقیقت را بگوید كه خدایی هست كه عدالت را دوست دارد و از شرارت متنفر است . این همیشه اتفاق
 نخواهد افتاد چون قلب انسان مكار است. فقط در صورتی قلب شما ، خدا را درك و او را محبت خواهد كرد كه

اتفاقی خاص برای قلب شما رخ دهد . 

(S) با گوش دادن به قلب و وجدانم می توانم خــدا را كه به نیك و بد توجه می كند بشناسم . قلبخلصه . 
انسان بعضی از قوانین اخلقی خدا را آشكار می كند . 

(T) خدا خود را از طریق زندگی مسیحیان واقعی آشكار می كند . .   5  نكته 
 را بخوانید . 16 – 15: 1لطفاL  اول تیموتائوس 

(S) این سخن امین است و لیق قبول تمام  كه مسیح عیسی به دنیا آمد تا16 – 15 : 1اول تیموتائوس “ .  
 گناهكاران را نجات بخشد كه من بزرگترین آنها هستم . بلكه از این جهت  بر من رحم شد تا اول در من ، عیسی

مسیح كمال حلم را ظاهر سازد تا آنانی را كه به جهت حیات جاودانی به وی ایمان خواهند آورد نمونه باشم ". 

(T) . او از مسیحیان متنفر بود و به آنها جفا می رسانید .پولس چه كسی بود ؟پولس این كلمات را می نویسد  
 یكروز عیسی بر او ظاهر شد و قلب او را عوض كرد . عیسی گناه او را بخشید و او را نجات داد . زندگی پولس

  پولسچه كسی زندگی پولس را تا به اینقدر زیاد تغییر داد ؟عوض شد و او زندگی كاملL تازه ای را آغاز كرد . 
شهادت می دهد كه خدا از طریق کارعیسی مسیح این را انجام داد . 

 میلیونها مسیحی شهادت می دهند كه چطور زندگی آنها عوض شده است . پشت سر این مسیحیان واقعی ، خدای
 واقعی است . او آنها را تغییر داد و هنوز هم آنها را تغییر می دهد . وقتی به زندگی مسیحیان واقعی نگاه می كنید

و شهادتهای آنها را می شنوید ، از این طریق خدای واقعی را خواهید شناخت كه زندگی ها را تغییر می دهد . 

(S) با مطالعه زندگی و شهادتهای مسیحیان واقعی می توانم خدا را كه زندگی ها را تغییر می دهدخلصه  ، 
بشناسم . مسیحیان واقعی ، قدرت خدا را كه زندگی ها را عوض می كند آشكار می سازد . 

(T)تكلیف هفته آینده
. بهتر شناختن خدا را آغاز كنید . خواندن و بررسی كتابمقدس را شروع كنید . اول 
 www.dota.net كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید ” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی دوم .

مراجعه كنید . 
. هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش دهید . سوم 
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