
1حفظ كردن   2دوتا  
 (13 – 11 : 5شاگرد از نجات خود اطمینان دارد ) اول یوحنا 

         T 1 = معلم           S 2 = معلم

(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو" خوش آمدید . در این مجموعه تعمق و حفظ كردن كلم یاد 
 می گیرید تا شاگرد عیسی مسیح بشوید . دو معلم بر مفهوم آیه ای از كتابمقدس در مورد یكی از ویژگیهای شاگرد
. درحالیكه به این برنامه گوش می كنید یادداشت  عیسی مسیح تعمق می كنند و سپس آن را با هم حفظ می كنند 
 بردارید و یا برنامه ضبط كنید . خدا وعده داده است كه همه مسیحیان میتوانند در پنج زمینه اطمینان داشته باشید.

عنوان تعمق و حفظ كردن امروز “ شاگرد از نجات خود مطمئن است”  می باشد . 

تعمق بر آیه جدید كتابمقدس -    1  نكته             
 . برای اینكه به13 – 11 : 5آیه جدید كتابمقدس كه بر آن تعمق خواهید كرد و آن را حفظ می كنید اول یوحنا 

 یكدیگر كمك كنیم تا بر حقایق مكتوب كتابمقدس تعمق نمائیم از همدیگر سئوالتی خواهیم پرسید . لطفاR اول یوحنا
 از ترجمه انجیل شریف را بخوانید. 13– 11 : 5

(S) و آن شهادت این است كه خدا حیات13 – 11 : 5آیه حفظی این است: اطمینان نجات : اول یوحنا "  
 جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست . آنكه پسر را دارد حیات را دارد و آنكه پسر خدا را ندارد ،
 حیات را نیافته است . اینرا نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید كه حیات جاودانی دارید و تا

  13 – 11 : 5به اسم پسر خدا ایمان بیاورید" . اول یوحنا 

 پسر خدا چه كسی است ؟            

(T)واژه “ پسر خدا ” به این سوءتفاهم رایج كه عیسی پسر جسمانی خدا است مربوط نمی شود. بلكه این 
 تفكر را بیان می كند كه خدای نادیدنی ذات انسانی به خودگرفت و در عیسی مسیح و از طریق او به  تاریخ بشر

وارد شد . كتابمقدس از سه نوع “ پسر ” سخن می گوید . 
  می گوید ، " آنچه از جسم مولود شد6 : 3:  واژه “ پسر ”  مربوط به پسر طبیعی یا فرزند است . یوحنا      اول

 جسم است" . و معنی آن این است كه فرزند مادی از والدین مادی بدنیا می آید . گرچه عیسی به صورت شخصی
 مادی از مادری طبیعی یعنی مریم باكره بدنیا آمد ، ذات طبیعی او از هیچ پدر طبیعی منشاء نگرفت . عیسی با
. بدن مادی عیسی به  مفهومی مادی مولود نیست چون خدا بدن ندارد . جسم مادی مسیح بدن مادی خدا نیست 

  ( . مریم باكره بود  ، پس پسر او نیز كاملR پسری مقدس به شمار می رفت35: 1وسیله روح القدس خلق شد ) لوقا 
. به این معنی كه عیسی مطلقاR جدا از گناه بود . 

  : این واژه “ پسر ” مربوط به “ پسری سمبولیك ” است. این واژه پسر به معنی “ داشتن ویژگی های مهم ”دوم
  ” خوانده می شود . او دارای ذاتــیشرارت شخص بد “ پسر 22 : 89و “ متعلق بودن ”  است . در مزمور 

  ایمانداران “ پسران نور” خوانده شده اند . آنها8 : 16شریر و متعلق به دسته  انسانهای شرور است . در لوقا 
  :3دارای ویژگی های مهم نور می باشند و متعلق به گروه انسانهایی هستند كه در نور قدم می زنند . در غلطیان 

  ایمانداران “ پسران ابراهیم” نامیده می شوند . درست مانند ابراهیم آنها نیز از طریق ایمان و نه از طریق نگه7
. كتابمقدس از عبارتهای سمبولیك استفاده می كند تا زمانیكه از خدا سخن  داشتن شریعت، عادل شمرده شده اند 

  می گوید ، “ چشمان خداوند در تمام جهان تردد9 : 16می گوید به درك ما كمك نماید . برای مثال دوم تواریخ 
  می گوید ،“ دست خداوند كوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود ” . خدا1 : 59می كند ” . اشعیاء 

 دارای بدن یا چشمان گوشها و دستهای مادی نیست اما خدا ما را می بیند ، دعاهای ما را می شنود و با اعمال
مقتدر خود ما را نجات می بخشد . 

  می گوید : “ آنچه از جسم مولود شد ، 6 : 3 : این واژه “ پسر ” مربوط به پسری روحانی است . یوحنا سوم
 جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است ” . كتابمقدس به وضوح میان پسر مادی و پسر روحـــانی
 تمایز قائل می شود . عیسی ، پسر مادی خدا نیست بلكه پسر روحانی  خداست . عیسی دارای ذات بنیادین و الهی
 خدا و همچنین دارای ذات انسانی است . خدای نادیدنی خودش را توسط  ذات انسانی به خود گرفتن  بطور دیدنی

آشکار ساخت و وارد خلقت خود  و تاریخ بشر گردید . 

آن شهادت چیست ؟ این آیه كتابمقدس با این كلمات شروع می شود “ و آن شهادت این است ” . 

(S)شهادت شرح چیزی است كه یك شخص دیده ، شنیده یا تجربه كرده است . شخصی كه شهادت می دهد 
 شاهد نامیده می شود . شاهد بایستی در شهادتش حقیقت را بگوید . او بایستی هر آنچه می داند بیان كند . در هر
 دادگاهی هر شهادت دروغ به شدت مجازات می شود . به علوه ، هر شهادت چیزی را برای مردم آشكار می كند

كه قبل~ نمی دانستند . پس شهادت حقیقتی است كه آشكار می شود .
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 چگونه شاهد شهادت خود را بیان می كند ؟           

(T)شاهد حقیقت را در گوش قاضی زمزمه نمی كند . شاهد بایستی هرچیز را بلند و واضح بیـــان كند به 
 طوریكه همه اشخاص حاضر در دادگاه بتوانند شهادت او را بشنوند . شهادت ،  معمولR در جمع داده می شود چون
 همه مردم بایستی حقیقت را بدانند . شهادت حقیقتی است كه در جمع آشكار می شود . این یك واقعیت است كه همه

مردم در سرتاسر جهان بایستی بدانند . 
    

   شهادت می دهد ؟  13     –     11   :   5  چه كسی در اول یوحنا       

(S) او می گوید ، “ آنكه به پسر خدا ایمان آورد ، در10این خدا است كه این شهادت را می دهد چون در آیه  
 خود شهادت دارد و آنكه به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است ،  زیرا به شهادتـــی كه خدا درباره پسر
. یوحنای رسول این شهادت را در ایمان نیاورده است ”.  این شهادت ، شهادت خدا است   خود داده است ، 
 كتابمقدس می نویسد تا تمامی نسل ها بتوانند آن را بدانند . و هركس كه به عیسی مسیح ایمان بیاورد این شهادت را
 در قلب خود حفظ می كند . اما این شهادت از شهادت خدا منشاء می گیرد . انگار خدا در دادگاه كل جهان ایستاده و
 این حقیقت را كه همه بایستی بشنوند ، آشكار می كند . كتابمقدس می گوید كه خدا نمی تواند دروغ بگوید . پس مهم

است كه محتویات شهادت خدا را درك كنیم . 
   

خدا در شهادت خود چه می گوید ؟       

(T)خدا در شهادت خود می گوید كه به مردم حیات جاودانی می دهد . او می گوید كه این حیات جاودانی در 
. او همچنین می گوید ،  كه هركس عیسی مسیح را دارد، حیات جاودانی دارد و هركس كه  عیسی مسیح است 

عیسی مسیح را ندارد ، حیات جاودانی ندارد .   
 اگر خدا به شما تكه ای نان بدهد خواهید دانست كه خدا به شما چه چیز داده است . اما در اینجا خدا به شما حیات

جاودانی می دهد.

 كه خدا به مردم می دهد ؟این حیات جاودانی چیست

(S)ودانی یك زندگی . حیات جا ایستی یك نوع زندگی جدید باشد   فكر می كنم كه این حیات جاودانی ب
 فوق العاده ،  یك زندگی پرمعنا ، یك زندگی جالب ، یك زندگی هیجان انگیز و یك زندگی رضایت بخش است . و
چون ابدی است این زندگی هیچگاه پایان نمی پذیرد . و چون زندگی معمولR چیزی بیش از هستی محض است ،  

حیات ابدی بایستی نوع بسیار خاصی از زندگی باشد.
ا  : 17یوحن “ و حیات جاودانی این است كه تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را كه فرستادی3   .   

 بشناسند”.  این حیات جاودانی فقط شناختن خدا نیست بلكه شناختن خدا به صورت شخصی و صمیمانه است .
 حیات جاودانی یك رابطه شخصی و نزدیك با خدای زنده و از طریق عیسی مسیح است . حیات جاودانی زندگی
 با خدا از طریق عیسی مسیح است . هركس كه حیات جاودانی دارد درحال حاضر در همین جهان و از طریق
 عیسی مسیح با خدا زندگی می كند . او با خدا در زمان مرگ جسمی و همینطور در زمان قیام جسم خود زندگی

خواهد كرد . او همچنین در آسمان و زمین جدید تا ابد و تا به ابد با خدا زندگی خواهد كرد .

خدا چگونه به مردم این حیات جاودانی را می دهد ؟          

(T) می گوید این حیات در پسر خدا ، یعنی عیسی مسیح است پس خدا این حیات را13 – 11 : 5اول یوحنا  
 مثال كتابمقدس و  یکیفقط از طریق یك شخص یعنی عیسی مسیح دركل تاریخ به مردم داده است . اجازه بدهید 

. اگر بخواهماز صفحه هایش  “ كتابمقدس من یك كتاب است و صفحه های بسیاری دارد   .  را برای شما بزنم 
 صفحه خاصی از آن را به شما بدهم دو كار  می توانم بكنم : می توانم آن صفحه را پاره كنم و آن را به شما بدهم یا
 اینكه می توانم كل كتابمقدس را به شما بدهم . چون نمی خواهم كتابمقدس را خراب كنم كل آن را به شما می دهم .
 حال نه فقط آن صفحه را دارید بلكه كل كتابمقدس را با تمام صفحات آن خواهید داشت . در این مثال ، هر صفحه
. خدا زندگی جاودانه را به طریق مشابه ای به مردم می دهد .  كتابمقدس نمایانگر بركت آسمانی دیگری است 
. خدا این  عــیسی مسیح مثل كل كتابمقدس است و حیات جاودانی مانند صفحه خاصی از كتابمقدس می باشد 
 صفحه را جدای از كل كتابمقدس به شما نمی دهد . خدا حیات جاودانی را جدای از عیسی مسیح به شما نمی دهد.

  ( . خدا بركات را به من و شما3 : 1او هیچ بركت آسمانی را جدای از عیسی مسیح به شما نمی دهد ) افسسیان 
. عیسی مسیح عطای . پس خدا عیسی مسیح را به ما بخشید   فقط  در و از طریق عیسی مسیح می بخشد 
. درست مانند صفحات زیاد موجود در یك كتاب ، در عــیسی مسیح نیز بركات زیادی  سخاوتمندانه خدا است 
 وجود دارد . وقتی خدا ، عیسی مسیح را به شما می بخشد ، همچنین در او بركات زیادی نیز به شما می دهد .
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 حیات ابدی فقط یكی از بركات است . سایر بركات در عیسی مسیح، بخشش گناهان ، یک وجدان پاك ، متعلق
بودن به خانواده الهی ، محبت قلبی و داشتن امید زنده نسبت به آینده است .

آیا مردم می توانند با هرنوع تلش شخصی این حیات جاودانی را بدست آورند ؟      

(S)خیر . كتابمقدس می گوید كه خدا حیات جاودانی را به ایمانداران بخشیده است . حیات جاودانی عطای 
 مجانی و سخاوتمندانه خدا است . شما نمی توانید با دادن پول به خدا یا به كلیسا یا به یكی از رهبران كلیسا ، حیات
 جاودانی را بخرید . نمی توانید به خدا رشوه بدهید تا به شما حیات جاودانی بدهد . نمـــی توانید با خدا چانه بزنید و
 یا معامله كنید كه حیات جاودانی را به شما بفروشد . شما نمی توانید با انجام كارهای خوب این حیات جاودانی را
. نمی توانید با روزانه دعا کردن و انجام انواع اعمال مذهبی شایسته دریافت این جیات جاودانی  بدست آورید 
 بشوید.  نمی توانید با ارائه یك قربانی بزرگ قلب خدا را برانگیزانید تا حیات جاودانی را به شما بدهد . به كلی
 هیچ چیز وجود ندارد كه با تلش انسانی آن را انجام دهید تا بتوانید حیات جاودانی را بدست آورید . كتابمقدس به

وضوح می گوید كه خدا به شما حیات جاودانی می دهد ، حیات جاودانی هدیه خداست .

پس چگونه می توانید حیات جاودانی را بدست آورید ؟          

( T)با دریافت عطای خدا می توانیم حیات جاودانی را بدست آوریم . با گرفتن تمام كتاب صفحه های خاص 
. برای داشتن پسر خدا . با پذیرفتن عیسی مسیح ، حیات جاودانی را نیز می پذیرم   آن را نیز دریافت می كنم 

بایستی پسر خدا را بپذیرم . برای اینكه عیسی را داشته باشم بایستی عیسی را دریافت کنم . 

 چگونه شخصی می تواند عیسی را بپذیرد ؟         

(    S)كتابمقدس می گوید ، كه شخص بایستی در قلب خود ایمان بیاورد و با دهان خود اعتراف كند . او بایستی 
 در قلب خود ایمان بیاورد كه عیسی به خاطر گناهان او مرد و اینكه او از مردگان قیام كرد تا به او زندگی
 تازه ای بدهد . سپس او بایستی از دهان خود استفاده كند ، دعا كند و از عیسی مسیح بخواهد كه به قلب و زندگی
 او وارد شود . و او بایستی با دهان خود اعتراف كند كه عیسی مسیح از این به بعد نجات دهنده و خداوند او است
 . هركس كه به عیسی مسیح ایمان بیاورد حیات جاودانی نخواهد داشت . بدون عیسی مسیح ، شخص هنوز مرده
 است. او از نظر روحی مرده است . یكروز جسم او نیز خواهد مرد . و سرانجام به آتش ابدی كه مرگ ابدی

خوانده می شود افكنده خواهد شد . 

 چطور می توانید مطمئن باشید كه دارای حیات ابدی هستید ؟         

(T) می گوید كه اگر من به اسم پسر خدا ایمان بیاورم می دانم حیات جاودانی را دارم .13 : 5اول یــوحنا  
من به عیسی مسیح ایمان دارم پس می دانم كه حیات جاودانی دارم .

    كه حیات      بدانید ” ولی “ احساس نكنید ”     چرا مهم است كه كتابمقدس می گوید كه شما ممكن است “          
جاودانی دارید ؟

(S)،اگر اطمینان نجات بستگی به احساسات من داشت هرگز نمی توانستم مطمئن باشم كه نجات یافته ام یا نه 
  خواهم „  احساس “  نمی گوید كه من وقتی ایمان می آورم ،13 : 5چون احساسات من تغییر می كنند . اول یوحنا 

 كه حیات جاودانی „  دانست„ من وقتی ایمان می آورم خواهم كرد كه حیات جاودانی دارم . كتابمقدس می گوید ،
 دارم . و چون “ می دانم ” از نجات او اطمینان دارم . می توانم از داشتن حیات جاودانی مطمئن باشم چون خدا آن
 را گفته و چون آنچه خدا گفته است را انجام داده ام . اطمینان  نجات بستگی به شهادت خدا و ایمان من به شهادت
 خدا دارد . خدا گفته است كه به من در عیسی مسیح حیات جاودانی داده است . من عیسی مسیح را پذیرفتم و حال
 می دانم كه حیات جاودانی دارم. احساسات من در زمانهای مختلف ممكن است دچار تغییر شوند اما شناخت من از
. شهادت خدا در كتابمقدس نوشته شده و آن شهادت تغییرناپذیر است .  آنچه كه خدا گفته است تغییر نمی كند 

شهادت خدا كه در كتابمقدس نوشته شده بنیاد محكم اطمینان ما از نجات است . 

(T) حفظ كردن آیه جدید كتابمقدس .   2  نكته 
           شیوه حفظ كردن یك آیه جدید كتابمقدس دارای چهار قدم است :

 و آیه كتابمقدس را قبل از حفظ كردن آن درك كنید .    . تعمق كنید  1  قدم 
. عنوان را بالی صفحه  . بنویسید  2  قدم    آیه كتابمقدس را روی یك كارت یا در یك دفترچه یادداشت بنویسید 

 بنویسید . عنوان امروز “ اطمینان نجات ” است . زیر آن ، مرجع كتابمقدس آن آیه را بنویسید . مرجع كتابمقدس
 است. و زیر آن كل آیه را بنویسید. 13 – 11 : 5امروز اول یوحنا 
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  آیه را به شیوه درست حفظ كنید . همیشه با نام عنوان ، مرجع كتابمقدسی و اولین خط آیه شروع  . حفظ كنید  3  قدم 
كنید . خوب است كه مرجع را دوبار یاد بگیرید ، یكبار در شروع آیه و یكبار در پایان آیه . 

  آیه جدید كتابمقدس را هر روز به مدت پنج هفته و آیات قبلی را نیز حداقل یكبار در هر سه  . مرور كنید  4  قدم 
هفته مرور كنید . 

(S)اجازه دهید كه این آیه كتابمقدس را با یكدیگر حفظ كنیم . سپس بیایید به نوبت هركدام آن قسمت از آیه 
را به تنهایی و بدون نگاه كردن به كتابمقدس یا دفترچه یادداشت بگوییم . 

(T+S) و آن شهادت این است :  13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا . 

(T) و آن شهادت این است : 13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا . 

(T+S) خدا حیات جاودانی به ما داده است،  . و آن شهادت این است :13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا 
و این حیات ، در پسر اوست .

 
(S) و آن شهادت این است : خدا حیات جاودانی    به ما داده13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا .  

است ، و این حیات، در پسر اوست . 

(T+S) و آن شهادت این است : خدا حیات جاودانی به ما داده است،13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا .  
حیات را دارد ، آنكه پسر خدا را ندارد ، حیات را نیافته است .   در پسر اوست . آنكه پسر را دارد ،   واین حیات ،

(T) و آن شهادت این است : خدا حیات جاودانی به ما داده است،13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا .  
 حیات را نیافته است .  و این حیـــات، درپسر اوست . آنكه پسر را دارد ، حیات را دارد ، آنكه پسر خدا را ندارد ، 

(T+S) وحنا . اول ی : 5اطمینان نجات  : خدا حیات جاودانی به ما داده13 – 11  . و آن شهادت این است    
 اســت، و این حیات، در پسر اوست . آنكه پسر را دارد حیات را دارد ، آنكه پسر خدا را ندارد ، حیات را نیافته

است . این را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ایمان آورده اید . 

(S) و آن شهادت این است : خدا حیات جاودانی به ما داده است، 13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا .  
 و این حیات ، در پسر اوست . آنكه پسر را دارد حیات را دارد ، آنكه پسر خدا را ندارد ، حیات را نیافته است .

این را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ایمان آورده اید . 

(T+S) و آن شهادت این است : خدا حیات جاودانی به ما داده است، و13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا .  
 این حیات ، در پسر اوست . آنكه پسر را دارد حیات را دارد ، آنكه پسر خدا را ندارد ،  حیات را نیافته است . این

 . 13 – 11 : 5را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید كه حیات جاودانی دارید . اول یوحنا 

(T) و آن شهادت این است : خدا حیات جاودانی به ما داده است ، و13 – 11 : 5اطمینان نجات . اول یوحنا .  
 این حیات ، در پسر اوست . آنكه پسر را دارد حیات را دارد، آنكه پسر خدا را ندارد ، حیات را نیافته است . این را

 . 13 – 11 : 5نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید كه حیات جاودانی دارید . اول یوحنا 

(S)چرا مهم است كه آیات كتابمقدس را بدون اشتباه حفظ كرد ؟

(T)به علوه ،  وقتی شما آیه ای از .  چون فراموش كردن اشتباهاتی كه حفظ كرده اید بسیار سخت است 
 کتاب مقدس را بدون اشتباه حفظ كرده باشید ، برای مرورکردن ، به خاطر آوردن و استفاده از آیات كتابمقدس

اطمینان بیشتری دارید. 

(T) تكلیف هفته آینده

 هفته مرور كنید. 5 را هر روز یكبار به مدت 13 – 11 : 5  اطمینان نجات -  اول یوحنا 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 كنید .  سوم .
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