
1بررسی كتابمقدس 3دو تا  
 ( 15 – 4 : 8لوقا ) شاگرد به كلم خدا پاسخ درست می دهد 

         T =  1معلم           S =  2معلم

(T) در این مجموعه بررسی کتابمقدس یاد خواهید. خوش آمدید " دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 دو معلم به اتفاق هم بررسی كتابمقدس را در مورد یكی از جنبه های مهم. گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید 

اد   ما از یك روش بسیار ساده بررسی كتابمقدس به نام روش پنج قدم. شاگردی عیسی مسیح انجام خواهند د
رد  ستفاده خواهیم ك نید . ا ط ك رنامه را ضب ا ب ردارید ی ادداشت ب امه گوش می كنید ی ین برن ه ا  .در حالیكه ب
“ سؤال اساسی زندگی است  6بررسی كتابمقدس در مورد  6مجموعه های نخست   چگونه به كلم خدا پاسخ:

 بدهم؟” “  از كجا آمده ام ؟ ”  “ من كی هستم ؟ ”  “  چرا اینجا هستم ؟ ”  “  به كجا می روم ؟ ”  و “  چطور
. شاگرد به كلم خدا پاسخ درست می دهد : می توانم ثمر بیاورم ؟ ” بررسی امروز كتابمقدس 

(S) بخوانید .   1  قدم      .
. بیایید به نوبت هركدام یك آیه بخوانیم . را بخوانیم  15 – 4 : 8بیایید با هم لوقا 

(T) و “  چون گروهی بسیار فراهم می شدند و از هر شهر نزد او می آورند مثلی آورده . 15 – 4 :8لوقا 
 گفت  :(S)  كه برزگری به جهت كاشتن بیرون رفت و وقتیكه تخم می كاشت بعضی بر كناره  راه ریخته شد و 

 و پاره بر سنگلخ افتاده چون روئید از آن جهت كه رطوبتی نداشت (T). پایمان شده مرغان هوا آن را خوردند 
 و بعضی  (T). و قدری در میان خارها افكنده شد كه خارها با آن نمو كرده آن را خفه نمود  (S). خشك گردید 

 (S). در زمین نیكو پاشیده شد و صد چندان ثمر آورد چون این را بگفت ندا در داد هركه گوش شنوا دارد بشنود 
 گفت شما را دانستن اسرار ملكوت خدا (T). پس شاگردانش از او سئوال نموده گفتند كه معنی این مثل چیست 

 اما مثل این است كه (S). عطا شده است و لیكن دیگران را به واسطه مثلها تا نگریسته نبینند و شنیده درك نكنند 
 فوراh ابلیس آمده كلم را. و آنانیكه در كنار راه هستند كسانی می باشند كه چون می شنوند  (T). تخم كلم خداست 

 و آنانیكه بر سنگلخ هستند كسانی می باشند كه چون (S). از دلهای ایشان می رباید مبادا ایمان آورده نجات یابند 
 و اینها ریشه ندارند پس تا مدتی ایمان می دارند و در وقت آزمایش. كلم را می شنوند آن را به شادی می پذیرند 

 اما آنچه در خارها افتاد اشخاصی می باشند كه چون می شنوند می روند و اندیشه های روزگار (T). مرتد می شوند 
 اما آنچه در زمین نیكو واقع گشت (S). و دولت و لذات آن ایشان را خفه می كند و هیچ میوه به كمال نمی رسانند 

.”كـــسانی می باشند كه كلم را به دل راست و نیكو شنیده آن را نگاه می دارند و با صبر ثمر می آورند 

(S) كشف كنید .   2  قدم  .
 كدام حقیقت موجود در. “ بیایید باهم بعضی حقایق موجود در این قسمت كتابمقدس را با هم كشف و گفتگو كنیم 

   فكر  كدام حقیقت موجود در این قسمت فكر و قلب شما را لمس می كند ؟”  "   این قسمت برای شما مهم است ؟ یا 
 بعد از چند دقیقه به نوبت مکاشفه های خود را با یكدیگر. كنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید 

. درمیان بگذارید 

(S)من در این قسمت سه شخص را كشف كرده ام كه در مقابل كلم خدا كه در قلب كاشته شده است 
 مسیح كلم خود را در قلب من می كارد و می خواهد كه كلم او در زندگی من. می خواهند كاری را انجام دهند 

 شریر سعی می كند كه كلم خدا را از قلب من دور كند به طوریكه كلم خدا در زندگی من اثری. میوه بیاورد 
 اگر آن را بشنوم و آن را در قلبی پاك و اصیل. من موظفم كه نسبت به كلم مسیح كاری انجام دهم . نداشته باشد 

 اما اگر نسبت به كلم مسیح كاری انجام ندهم آن را كاملh از. نگه دارم پس با حفاظت از آن ثمر خواهم آورد 
اد   حقیقت مهم از نظر من در این قسمت كلم خدا این است كه هر زمان كلم كتابمقدس را. دست خواهم د

. می شنوم مسئولیت من است كه آن را انجام دهم 

(T) می گوید كه كلم خدا با نگرانیهای. تمامی دشمنان كلم خدا را شرح می دهد  14كشف كرده ام كه آیه 
 دشمن بزرگ دیگر مسیح دنیای گناه آلود خارج از. زندگی ، با آرزوی پولدارشدن و با لذات زندگی خفه می شود 

 پس كلم خدا. آنها نمی خواهند كه كلم مسیح در زندگی من میوه بیاورد . من یا طبیعت گناه آلود درون من است 
 یك حقیقت مهم از نظر من در این قسمت كتابمقدس این است كه من مسئولیت دارم. را خفه می كنند و می كشند 

. مواظب باشم و اجازه ندهم كه نگرانیها ،  ثروت و لذات دنیا كلم خدا را در من خفه كنند و بكشند 

(S) سئوال    .  3  قدم      .  
 بیایید سعی كنیم تمام حقایق این قسمت را درك كنیم و در مورد چیزهایی كه هنوز درك نكرده ایم ســـئوالتمان را

  فكر كنید و سئوالتان را در  در هر موردی در این قسمت چه سئوالی دارید كه دوست دارید بپرسید ؟ ”  “ . بپرسیم 
. سپس در مورد سئوالت گفتگو كنید و سعی كنید پاسخ ها را پیدا كنید . دفترچه یادداشتتان بنویسید 
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  تخم ” بیانگر چه چیزی است ؟  “ .  اولین سئوال

(T) (19 : 13متی ) و بخصوص پیغامی در مورد ملكوت خدا  ( 11 : 8لوقا ) تخم بیانگر كلم خدا است  
 ( . 15 – 14 : 1مرقس ) كه با انجیل شروع می شود 

هر چهار نوع زمین مختلف بیانگر چه چیز هستند ؟.  دومین سئوال

(S) آنها در حالیكه قدم می زدند از. در زمان عیسی ،  كشاورزان ، ماشینی برای كاشتن تخم هایشان نداشتند 
 پس درحالیكه كارنده تخم ها قدم می زد. دستهایشان برای پاشیدن تخم ها به سمت راست و چپ استفاده می كردند  

 و بعضی از تخم ها روی قطعه های بد زمین می افتاد یعنی جایی كه زیر. بعضی از تخم ها در میان جاده می افتاد 
 .بعضی از تخم ها بر قسمتهایی می افتادند كه محل رشد خارها بود . لیه نازكی از خاك تخته سنگی وجود داشت 

 . )چهار نوع زمین مختلف بیانگر چهار نوع متفاوت قلب است. و بعضی از تخم ها بر خاك خوب و تمیز می افتاد 
اما مفهوم این چهار نوع متفاوت خاك بسیار مهم است ؟  ( . 12 : 8لوقا 

خاكی كه به سختی جاده است بیانگر چیست ؟.  سومین سئوال

(T) هرگاه قلبم چنین حالت یا وضعیتی دارد. جاده تصویری است از قلبی سخت ،  بی اعتنا و بی توجه است 
 هیچ. همیشه فكر می كنم كه كلم خدا هیچ چیز مهمی برای من ندارد . به كلم خدا به هیچ وجه پاسخی نمی دهم 

: 13متی ) تلشی برای درك كتابمقدس نمی كنم   در. یا پاسخ خود را به كلم خدا به بعد موكول می كنم  ( 19
 شیطان از قدرت بالقوه  كلم خدا آگاه است و همیشه آماده است. نتیجه قلبم بی تفاوت رشد می كند و سخت می شود 

.تا هرچه كه از آن به صورت نپذیرفته مانده است بقاپد 
و هر وقت كه آن را می شنویم ،   ( 23 : 13متی )  این است كه برای درك كلم خدا تلش كنیم درس اصلی

 بایستی با حالت بی تفاوتی، تعلل یا مخالفت مقابله (. 20 : 4مرقس ) آن را بپذیریم . می خوانیم یا مطالعه می كنیم
. كنم

زمین سنگلخ بیانگر چیست ؟. چهارمین سئوال 

(S) هرگاه كه قلبم این حالت یا وضعیت. زمین سنگلخ تصویری است از قلب عجول ، كم عمق و بی ریشه 
 در طی جلسه ، هیجان زده و از نظر احساسی تحت تأثیر پیغام و جاذبه. را دارد با عجله به كلم خدا پاسخ می دهم 

 اما به. با عجله برای پذیرش كلم خدا از جایم برمی خیزم یا تصمیماتی می گیرم . شخصی سخنران قرار می گیرم 
 زمانیكه مردم دنیا شروع به تهدید من می كنند یا به. مفهوم كلمات فكر نمی كنم و به نتایج كلم خدا توجهی نمی كنم 

 دلیل این پیغام كتابمقدس به من جفا می رسانند علقه ام را به كلم خدا از دست می دهم از پیروی عیسی دست
 به خاطر همین. پیغام را می پذیرم اما بدون ایمان . این یعنی من “ ریشه ای ندارم ” . می كشم و سقوط می كنم 

 توجهی نمی كنم كه شاگردی واقعی مستلزم فداكاری ،  از خودگذشتگی ، قربانی ، خدمت و رنج. استقامت نمی كنم 
. به همین علت است كه مدت كمی دوام می آورد . بهای شاگردی عیسی را مهم به شمار نمی آورم . است 

 و در ایمانم استقامت كنم و تحت هر شرایطی از آن( 15 : 8لوقا )  این است كه در كلم خدا بمانم درس اصلی
 بایستی وقتی كلم خدا را می شنوم بلفاصله با این تمایل كه فقط از نظر هیجانی و احساسی لمس. اطاعت كنم 

. بشوم مقابله كنم 

خاكی كه خاردارد بیانگر چیست ؟.  پنجمین سئوال

(T) هرگاه كه قلبم این حالت یا وضعیت را. زمینی كه خار دارد تصویری است از قلب منتقسم و گرفتار 
 قلب من بین چیزهای این دنیا ومسائل الهی تقسیم شده. دارد در كنار كلم خدا به چیزهای دیگر هم پاسخ می دهم 

 درقلبم جای زیادی را اختصاص به نگرانی  نسبت به كار و زندگی روزانه ، یا آرزوكردن و برنامه ریزی. است 
 برای بدست آوردن پول بیشتر یا لذت بردن از تمام لذات زندگی داده ام و در قلبم واقعاh جایی برای كلم خدا

 پس بسیار با مسائل. پس من مدام توسط چیزهای دنیوی جذب می شوم و اولویتهای غلطی خواهم داشت . نیست
 .دنیوی مشغول خواهم بود و زمانی را وقف تعمق بر كلم خدا و یا به كاربردن كلم خدا اختصاص نمی دهم 

 در نتیجه ، نمی توانم به سمت بلوغ روحانی رشد كنم و. نتیجه این است كه كلم خدا در قلب من خفه می شود 
. نمی توانم میوه ای برای خدا بیاورم 

م درس اصلی : 8لوقا )  این است كه قلبم را پاك و بی ریا و خوب نگه دار  15 .  بایستی  آن را از نظر ( 
 بایستی بلفاصله با نگرانی هایم، . نگرانی ها زندگی ، فریب ثروت ، لذتهای دنیا و خواهشهای غلط آزاد نگه دارم 

. با تمایلم به مادیات و خواهشهای غلط و اولویتهای اشتباه مقابله كنم 

2



زمین خوب و نیكو بیانگر چیست ؟ .  ششمین سئوال

(S) قلبی كه حفظ می كند و بسیار آماده است و. زمین خوب و نیكو تصویری است از قلب راغب و مشتاق 
 هرگاه قلبم این حالت یا وضعیت را دارد به كلم خدا طوری پاسخ می دهم كه عیسی مسیح دوست. قلبی پرثمر 

 برعكس زمین. با این حالت یا وضعیت ، قلب من حالت یا وضعیتی متضاد با سه نوع قلب نخست دارد . دارد 
 نخست هرگاه كلم خدا را می شنوم ، می خوانم یا بررسی می كنم ،  بـــه دقت آن را گوش می كنم ، آن را درك

 مـــن این كار را می كنم و كلم خدا نیز من را ( . 20 : 4مرقس ) و آن را می پذیرم  ( 23 : 13متی ) می كنم 
وقا ) نجات و تغییر می دهد  : 8ل  12 .  برعكس زمین دوم هرگاه كلم خدا را می شنوم ،  در وهله نخست به ( 

 من آن بها را مهم به حساب می آورم چون. بهایی كه ایمان و اطاعت از این كلمات نیاز دارد توجه می كنم 
 كلم خدا را در عمق. می خواهم در شاگرد بودن استقامت داشته باشم حتی اگر با مشكلت و جفاها روبرو شوم 

 برعكس زمین سوم ،  قلب خود را ( . 15 : 8لوقا  ) قلب خود حفظ می كنم و تحت هر شرایطی به آن متكی هستم 
 برای مثال ، آن را از ( 15 : 8لوقا ) پاك و آزاد از هر چیزی نگه می دارم كه كلم خدا را می تواند خفه كند 

 كلم خدا فقط وقتی می تواند در قلبم کار کند که من به کلم. نگرانی ها ، پول ،  لذتهای دنیوی پاک نگه می دارم 
 پس با استقامت و تلش برای خدا. خدا پاسخ دهم ، با یقین در کلم خدا باقی بمانم و وقتیکه قلبم را پاك نگه دارم 

 ؛ 23 : 13متی )بعضی مواقع سی ثمر و بعضی مواقع صد ثمر بیشتر می آورم  ( . 15 : 8لوقا ) ثمر می آورم 
 ( . 20 : 4مرقس 

یغامی است برای دریافت کنندگان یا.  هفتمین سئوال ا پ یغامی است برای واعظین كلم خدا ی ین مثل پ  آیا ا
شنوندگان آن ؟

(T)این مثل در وهله  نخست پیغامی برای واعظین كلم نیست بلكه برای دریافت کنندگان یا شنوندگان كلم 
 این مثل صرفاh به ما نمی گوید كه واعظین بایستی توقع داشته باشند كه در این دنیا چهار نوع انسان و. خدا 

 این مثل. این مثل به ما بیش از این می گوید . مختلف با چهار نوع پاسخ متفاوت به پیغام انجیل وجود داشته باشد 
 به ما تعلیم می دهد كه تمام مردم دنیا ، منجمله واعظین می توانند تمام این چهار نوع حالت مختلف را در زمانهای

 حالت شنونده و وضــعیت قلب او در هر زمان تأثیری را كه كلم خدا بر. مختلف زندگی از خود نشان بدهند 
 حالت و وضعیت قلب اوتعیین می كند كه آیا او رشد و تغییر خواهد. زندگیش خواهد داشت را تعیین خواهد كرد 

. كرد و ثمر خواهد آمد و یا نه 

خلصه پیغام این مثل چیست ؟.  هشتمین سئوال

(S)پیغام این مثل این است كه وضعیت یا حالت قلبی شما تعیین كننده پاسخی است كه شما به كلم خدا 
 و پاسخی كه شما به كلم خدا می دهید تعیین كننده مقدار ثمری است كه شما برای خدا می آورید و. می دهید 

نده میزان تأثیری است كه شما بر مردم می گذارید   برای مردمی كه به كلمی خدا پاسخ. همینطور تعیین كن
 هر زمان. نمی دهد این یك هشدار است اما برای آنانی كه حالت قلبی خود را عوض می كنند تشویق بزرگی است 
 سپس كلم. كه كتابمقدس را می شنوید ، می خوانید یا بررسی می كنید می توانید بلفاصله حالت خود را تغییر دهید 

 سپس آن كلم را درقلبی پاك نگه خواهید داشت و با. خدا را خواهید شنید ،  درك خواهید كرد و خواهید پذیرفت 
.پایداری ثمر خواهید آورد 

چرا دانستن اسرار ملكوت خدا فقط به شاگردان داده شده است ؟. نهمین سئوال 

(T) بعد از اینكه مسیح آمد ، دیگر راز ناشناخته دیگری. پیغام كل انجیل شامل اسرار ملكوت خدا است 
 به هر حال مسیح این پیغام را برای همه آشكار نمی كند بلكه فقط برای كسانی كه. نیست بلكه حقیقتی آشكار شده 

 .گرچه بسیاری از مردم پیغام انجیل و تعالیم عهد جدید را می شنوند. در حالت و وضعیت درست قلبی قرار دارند 
 10 – 9 : 6اشعیاء . اما چون قلبشان را سخت ساخته اند واقعاh آن را نمی شنوند و به سوی خدا باز نمی گردند 

 میگوید که 12می گوید زمانی كه خدا كلمش را به اسرائیلیان گفت آنها قلبشان را سخت ساختند و متی فصل 
 به همین علت است كه خدا بالخره. فریسیان قلبهایشان را سخت کردند زمانیکه عیسی مسیح با آنان سخن گفت 

 به هر صورت كسی كه صادقانه نسبت به كلم. به آنها اجازه داد تا چیزی بشنود كه خودشان می خواستند باشند 
 هر قلب پاك و نیكویی به كلم خدا پاسخ خواهد داد ، رشد. خدا پاسخ می دهد نیازی نیست كه از چیزی بترسد 

.خواهد كرد و ثمر خواهد آورد 

 (13 : 8لوقا )  چرا شریر می خواهد كلم خدا را از قلبهای ما بیرون برد ؟.  دهمین سئوال
(S)دزدد چون كلم خدا وسیله قدرتمندی برای نجات و لبهایی ما ب ز ق  شریر می خواهد كلم خدا را ا

 چون كتابمقدس ابزار خدا برای نجات و تغییر مردم است شریر سعی خواهد كرد تا هر. تغییردادن ما است 
.عیسی به ما هشدار داده است . مواظب باشید . حقه ای در این دنیا كلم خدا را از قلوب مردم بدزدد
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چطور می توانم با صبر محصول بسیار ثمر بیاورم ؟.  یازدهمین سئوال

(T) آنها پیوسته. شریر در اطراف ما است ،  دنیای مادی در خارج از ما و ذات گناه آلود در درون ما است 
نیم   چطور می توانم استقامت كنم ؟ با شنیدن ،. برعلیه ما می جنگند و ما هم بایستی در مقابل آنها مبارزه ك

نتقال آن به سایر مردم  خواندن،  بررسی ، حفظ كردن ، تعمق كردن و كاربرد كلم خدا در زندگیمان و با ا
 با ادامه دادن به این اصول حتی در هنگامی كه با مشكلت و خدا مواجه می شویم استقامت. استقامت می كنیم 

 می توانیم استقامت كنیم چون خدا قول داده. بایستی استقامت كنیم . بایستی تصمیم بگیریم كه تسلیم نشویم . می كنیم 
. است كه با ما باشد

(S) كاربرد  .   4  قدم  .   
 تهیه 15 – 4 : 8بیایید افكارمان را با یكدیگر درمیان بگذاریم و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر را از لوقا 

. كنیم 

(T)بـــه موعظه كتابمقدس بسیار خوب گوش بدهیم و سعی كنید ، پیغام كتابمقدس را درك كنید.
 
(S) به پیغامهای كتابمقدس ایمان بیاورید تا نجات بیابید .

(T) از كتابمقدس دانش كسب نكنید . با استفاده از كتابمقدس اعتقادات شخصی ایجاد كنید hصرفا .
  
(S) به بعضی از آیات كتابمقدس تعمق كنید و آنها را حفظ كنید تا در زندگی خود آنها را به خاطر بیاورید.

(T) زمانی كه كتابمقدس را می خوانید یا بررسی می كنید از پاك بودن قلبتان مطمئن شوید .

(S) با كاربرد منظم پیغام كتابمقدس ثمر بیاورید .

(T) توجه كنید كه خدا از شما می خواهد كدام كاربردهای امكان پذیر را تبدیل به یك كاربرد شخصی بسازید.
 
(S) خدا می خواهد كه من هر وقت. كاربرد شخصی مربوط به من چیزی است كه در ادامه آمده است 

 پس می خواهم هرهفته یك. كتابمقدس را می شنوم آن را طوری درك كنم كه شریر نتواند آن را از قلب من بدزدد 
 انجام بررسی كتابمقدس بصورت هفتگی به من كمك می كند تا كلم خدا را. بررسی از كتابمقدس داشته باشم 

.بسیار بهتر درك كنم

(T) خدا از من می خواهد كه رشد كنم و. كاربرد شخصی مربوط به من چیزی است كه در ادامه آمده است 
 پس هر زمان كه كتابمقدس را می خوانم و كتابمقدس را بررسی می كنم از خودم این سئوال را خواهم. ثمر بیاورم 

 پرسید كه ، “ این كلم چگونه مرا تغییر خواهد داد یا بر دیگران تأثیر خواهد گذاشت ؟ ” پس سعی خواهم كرد
. كه آن را به عمل در آورم 

(S) دعـــا  .   5  قدم
.به ما یاد داده است دعا كنیم  15 – 4 : 8بیایید به نوبت در مورد یكی از حقایقی كه خدا از لوقا 

نم   مرا تعلیم ده تا هر هفته. پدر آسمانی عزیز من ،  كمكم كن تا آنچه را كه در كتابمقدس می گویی درك ك
.كمكم كن تا مواظب باشم تا شریر نتواند كلم تو را از قلب من بدزدد . كتابمقدس را بررسی كنم 

  
(T)پدر آسمانی عزیز من ،  من با مشكلت و جفاهایی مواجه هستم به من فیض بده تا در نگاهداشتن كلم تو 

 به من شجاعت بده تا كتابمقدس را برای تأثیر گذاشتن. اجازه بده تا كلم تو مدام من را تغییر دهد . استقامت كنم 
.آمیـــن . درنام عیسی دعا می كنیم . بر سایرین به كار ببرم 

(S) تكلیف هفته  آینـــده
"هرگاه عیسی كلم كتابمقدس را در قلب شما می كارد چه نوع قلبی دارید ؟: “به این سئوال پاسخ دهید . اول 
 كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان. به یك مشاركت خانگی ملحق شوید و كتابمقدس را بررسی كنید .  دوم

. مراجعه كنید          www.dota.netبسازید ”  را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی 
.گوش دهید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه    .  سوم 
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