
 مطالعه كتابمقدس               13دوتا  
  (22 – 1 : 2افسسیان ) یك شاگرد می داند كه او كیست 

 T =  1معلم           S =  2معلم

(T)     بكمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا.  خوش آمدید " دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 دو معلم كتابمقدس درباره یكی از مشخصات  مهم شاگرد عیسی مسیح  است تعمق.  شاگرد عیسی مسیح شوید 

 در.  ما از روش بسیار ساده بررسی كتابمقدس كه “ روش پنج قدم ” نام دارد استفاده خواهیم كرد .  خواهند  كرد
نید  ادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط ك  اولین.  حالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه ی

 من چگونه نسبت به كلم: “ سوال بسیار مهم زندگی می باشد  6مجموعه شش قسمتی بررسی كتابمقدس درباره 
 خدا حساس باشم ؟ ”  ،  “ من از كجا آمده ام ؟ ”  ،  “ من كی هستم ؟ ”  ،  “  چرا من اینجا هستم ؟”  ،  “ من به

 یك شاگرد می داند كه: عنوان امروز بررسی كتابمقدس این است .  كجا می روم ؟” و “ چگونه ثمر بیاورم ؟” 
.  من كی هستم ؟ ”: “سوال اساسی این است .  كیست 

(S) بخوانید  .    1  قدم    .  
. بیایید بنوبت هركس یك آیه بخواند .  را بخوانیم  22 – 1 : 2بیایید با هم افسسیان 

 
(T) (آیه به آیه از انجیل شریف بخوانیداین قسمت را هر نفر :  توجه ،توجه ) 22 – 1 : 2افســـسیان.  

(T)     كشف كنید  .    2  قدم   .   
 كدام حقیقت در این قسمت.  بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت كتابمقدس را كشف و درباره آن صحبت كنیم 

  فكر كنیدبرای شما مهم می باشد ؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد ؟
نویسید   بعد از چند دقیقه بنوبت آنچه را كشف كردید با یكدیگر.  و جوابهای خود را در دفتر یادداشت خود ب

.  درمیان بگذارید 

(S)      ان  من دریافتم كه با فیض نجات پیدا كردیم نه.  است  9 – 8 : 2یك حقیقت مهم برای من در افسسی
 قبل از اینكه من عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود بپذیرم من اعتقاد داشتم.  بخاطر كارهایی كه انجام داده ام 

 من معتقد بودم باید مكان های مذهبی مقدس را زیارت كنم و.  كه باید كارهای زیادی انجام دهم تا خدا خشنود كنم
 هر روز دعا كنم  ،  هدیه بدهم  ، روزه بگیرم  ،  نذر كنم  ،  متون مذهبی خاصی را در خانه خود نصب كنم و

 من فكر می كردم كه اگر همه این كارها را انجام دهم  ،  شاید خدا در این جهان مرا.  كارهای نیك انجام دهم 
 اگر من كاری را برای.  رابطه من با خدا مثل یك قرارداد بود .  سعادتمند و در جهان دیگر ساكن بهشت بسازد 

 دریافتم كه خدای.  بعد از اینكه پیغام انجیل را شنیدم .  خدا انجام می دادم خدا هم كاری برای من انجام می داد 
 زنده كتابمقدس انسانها را نه بخاطر كارهایی كه آنها انجام می دهند بلكه بخاطر كاری كه بوسیله عیسی مسیح

،  نجات می دهد   خدا انسانها را بوسیله فیض از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات.  برای ما انجام می دهد  
.  نجات خدا هدیه ای مجانی است و نمی توان آن را بوسیله تعدادی اعمال مذهبی خرید یا بدست آورد .  می دهد 

(T)      می توانم به حضور خدای زنده 18 :2حقیقت مهمی كه من از افسسیان kدریافتم این است كه من حقیقتا 
 قبل از اینكه من عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود بپذیرم من فكر می كردم كه خدا آنقدر متعال و.  وارد شوم 

 بسیاری از مردم آرزو می كنند كه.  از ما دور است كه هیچ انسانی نمی تواند با او رابطه شخصی داشته باشد 
 می توانستند ارتباطی شخصی با خدا داشته باشند ولی علیرغم تلش زیادی كه می كنند نمی توانند چنین ارتباطی را

 بعضی از مردم حتی می گویند خدا وجود ندارد چون آنها هرگز كلمی از او نشنیده اند  ،  هرگز. تجربه كنند 
 اما كتابمقدس می گوید تنها یك راه برای برقراری.  شاهد كارهای او نبوده اند و هرگز او را تجربه نكرده اند 

 وقتی كه من ایمان آوردم كه عیسی مسیح بخاطر گناهان من بر.  آن راه عیسی مسیح است .  ارتباط وجود دارد 
 این روح عیسی مسیح است كه.  روی صلیب مرد و او را در قلبم پذیرفتم روح عیسی آمد تا در من ساكن شود 

 روح عیسی مسیح خدا را برای من آشكار می كند و به من كمك می كند تا با خدا.  مرا با خدا مرتبط می سازد 
 روح عیسی مسیح در من زندگی می كند تا من واقعیت خدا را تجربه كنم یعنی حضور خدا.  مشاركت داشته باشم 

 از طریق روح عیسی مسیح من می توانم وارد حضور خدا شوم و در حضور خدا من می توانم.   و نزدیكی به خدا
.  به حرفهای او گوش كنم و خود با او صحبت كنم 
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(S) سئوال  .    3  قدم    .  
 بیایید سعی كنیم تمام حقایق این قسمت كلم را درك كنیم و در مورد چیزهایی كه هنوز درك نكرده ایم  ،  سئوال

  ” فكر كنید و سئوال های خود را در دفترچه  در مورد این قسمت كلم چه سئوالی دوست دارید بپرسید ؟  “ .  كنیم 
.  سپس سئوالها را مطرح نمایید و سعی كنید جواب آنها را پیدا كنید .  یادداشت خود بنویسید 

معنی “ در خطایا و گناهان خود مرده بودم ” چیست ؟ .  1 از آیه سئوال اولین          

(T) بدون عیسی مسیح.  این آیه توضیح می دهد كه شما قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح چه كسی بودید 
 چنین شخصی می تواند بخورد بنوشد كار كند و بخوابد اما روح او.  یك شخص جسماk زنده اما روحاk مرده است 

. وقتی روح مرده باشد یك شخص نمی تواند خدا را بشناسد یا با او رابطه داشته باشد .  در درونش مرده است 
 
(S)آیا خدا یك غیرمسیحی را هم كه ارزشهای اخلقی خوبی دارد و كارهای نیك انجام می دهد  مرده 

می خواند ؟ 

(T) زیرا او هنوز یك .  یك غـــیرمسیحی می تــواند دارای ارزشهای اخلقی و كارهای نیك باشد
 اما او اعمال. خدا به او این توانایی ها را میدهد، حتی اگر خود او این موضوع را درک نکند . مخلوق خدا است 

 تفاوت اینجاست كه یك غیرمسیحی هیچ كاری را با انگیزه توكل به خدا و. نیکوی خود را برای خدا انجام نمیدهد
 او از خدا بخاطر چیزی تشكر نمی كند و هیچ كاری را برای جلل خدا انجام.  اطاعت از او انجام نمی دهد 

 این.  او كاملk مستقل از خدا زندگی می كند .  كارهـــایی كه او انجام می دهد ارتباطی به خدا ندارد .  نمی دهد 
. استقلل از خدا و این جدایی از خدا مرگ روحانی نامیده می شود 

قبل از اینكه شما مسیحی شوید چه كسی بودید ؟  .  12 – 11،    4 – 1از آیه دومین سئوال         

(S) قبل از اینكه من به عیسی مسیح ایمان بیاورم این شخصیت را داشتم :
 من واقعاk هیچ احساس نیازی به وجود خدا.  روح من هیچ آگاهی از خدا نداشت .  من روحاk مرده بودم .   اول

.  نمی كردم 
 .من روش زندگی و عادتهای مردم اطراف خود را تقلید می كردم . من راههای دنیا را در پیش گرفته بودم .   دوم

.  مثل همه  ،  من هم برای خودم زندگی می كردم 
.  من راههای شریر را در پیش گرفته بودم من دروغ می گفتم و گاهی به نزد پیشگو می رفتم .   سوم

 من امیال طبیعت گناهكار خود را ارضاء می كردم و طمع زیادی نسبت به پول داشتم و طبیعت درونی.   چهارم
.  من فاسد بود 

 خدا از استقلل  ،  نااطاعتی  ،  دنیوی بودن و.  بعنوان یك بی ایمان  ، خدا نسبت به من خشمگین بود .   پنجم
.  فساد درونی من ناراضی بود 

 من نمی دانستم خدا از طریق مسیح كار می كرد و من در مورد مسیحیان چیزهای.  من جدا از خدا بودم .   ششم
.  زشت می گفتم 

 من جزو قوم خدا نبودم و بنابراین نمی توانستم در امتیازاتشان.  من از شهروندی قوم خدا محروم بودم .   هفتم
.  سهیم شوم و خدا حامی و راهنمای من نبود 

 من خدای تو خواهم بود من دوست و نجات دهنده تو خواهم: “ خدا گفت .  من نسبت به عهد غریبه بود .   هشتم
 .من ترا همچون پدری كه فرزندش را حمل می كند در تمام راهی كه باید بروی در آغوش خود می برم ” .  بود 

. اما من هرگز چنین چیزی را تجربه نكردم 
.  من امیدی برای زندگی خود نداشتم و زندگی ام كاملk بی معنی بود .  من بدون امید بودم .   نهم
.  من زندگی را در پیش گرفته بودم كه خدا جایی در آن نداشت .  من در این دنیا بدون خدا بودم .   دهم

 خدا در محبت و رحمتش مرا با مسیح زنده كرد  ،  با مسیح برخیزانید و .  7تا  4از آیه سومین سئوال            
معنی زنده كرد  ،  برخیزانید و با مسیح نشانید چیست ؟.  با مسیح در جایهای آسمانی نشانید 

(T)     كتابمقدس اغلب می گوید كه یك ایماندار با مسیح می میرد  ،  قیام می كند و به آسمان صعود كرده اســـت. 
 خدای پدر به ایمانداران.  این بدین معناست كه هر اتفاقی كه برای مسیح رخ داد تأثیر مستقیم بر مسیحیان دارد 

.     موقعیت و شرایط جدیدی می بخشد 
 خدای پدر به مسیحیان مثل.  خدا به مسیحیان موقعیت یكسان یا موقعیت قانونی مشابه مسیح را می دهد .   اول

 این طبیعت با مسیح.  و چون مسیح مرد  ،  طبیعت گناهكار كهنه مسیحیان هم مرد .  عیسی مسیح نگاه می كند 
 و چون مسیح زنده شد ایماندار هم دوباره متولد شده و طبیعت جدید.  شكنجه  ،  محكوم  ،  مصلوب و دفن گردیده 

 و چون مسیح به آسمان صعود كرد در آینده بدن مسیحیان هم قیام خواهد كرد و به.  روحانی را بدست می آورد 
 هر چه كه برای مسیح اتفاق افتاد برای هركس كه به مسیح ایمان آورد رخ.  او مكانی در آسمان داده خواهد شد

.  خواهد داد  ،  موقعیت او تحقق تمام وعده های زندگی تازه را تضمین می كند 
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 بوسیله كار روح القدس در قلب مسیحیان  ،  مسیحیان.  همچنین خدا به مسیحیان وضعیت جدیدی می بخشد .   دوم
 موقعیت مسیح آن زندگی.  در واقع نسبت به گناهان می میرند و در این دنیا زندگی جدیدی را شروع می كند 

.  جدیدی را كه هر روز بیشتر از روز قبل تجربه می شود را تضمین می كند 

 اگر كارهای خوب مرا نجات نمی دهند  ،  چرا من باید نگران انجام .  10 – 8از آیه چهارمین سئوال            
كارهای خوب باشم ؟

(S) هیچكس بوسیله كارهای خوبش نجات پیدا نمی كند .
 او مرد  ،  قیام كرد و بخاطر من به آسمان صعود.  مسیح كار خوبی انجام داد كه به نجات من منتهی شد .   اول

 با مرگ خود خشم خدا برعلیه.  او هر آنچه را كه برای نجات من ضروری بود بطور كامل انجام داد .  نمود 
 پس چه كاری باقیمانده تا من انجام دهم.  گناهان مرا برداشت  ،  گناهانم را بخشید و مرا از بندگی گناه آزاد كرد 

 من لیق این.  ؟ وقتی كه من به مسیح ایمان می آورم  ،  من تنها می توانم نجات او را بعنوان یك هدیه بپذیرم 
 نجات به من داده می شود چون خدا مرا دوست دارد و نسبت.  نجات نیستم  ،  من نمی توانم نجات را بدست آورم 

. به من رحیم است 
 كارهای خوب من میزان كار خوب.  اگر این امكان پذیر بود كه من بوسیله كارهای خوب نجات پیدا كنم .   دوم

 و بدین ترتیب می توانستم به خدا فخر بفروشم و بگویم كه من.  مسیح را كوچك می كرد و از جلل او می كاست 
ادم   كارهای.  بهرحال كارهای خوب من به اندازه كافی خوب نیست .  خود را با كارهای خوب خود نجات د

 كتابمقدس می گوید كه كارهای خوب مرا نجات.  خوب من در میزان كامل عدالت خدا  ،  ناقص محسوب می شود 
.  نمی دهد تا من به آنها فخر نكنم 

 مسلما.  با این وجود من می خواهم بعنوان اظهار قدردانی از هدیه نجات خدا كارهای خوبی انجام بدهم .   سوم
.  من نمی خواهم كارهای خوبی انجام دهم تا به نجات خود كمك كنم 

ست   تمام این.  خدا بسیاری از انواع كارهای خوبی را كه مسیحیان باید در این دنیا انجام دهند آماده كرده ا
 از یكطرف من كار خوب عیسی مسیح را كه به نجات من انجامید.  كارهای خوب دركتابمقدس توصیف شده 

 از طرف دیگر من كارهای خوبی انجام می دهم تا احساس سپاسگزاری خود را بخاطر آنچه خدا.  تحسین می كنم 
.  من او را بخاطر هدیه مجانی نجات شكر می كنم .  از طریق عیسی مسیح برای من انجام داد  ،   نشان دهم 

شما كه به مسیح ایمان آورده اید حال چه كسی هستید ؟ .  22 – 16از آیه پنجمین سئوال            

(T)     این هویت دارای این مشخصات است .  حال كه من به عیسی مسیح ایمان آورده ام هویت جدیدی دارم  .
 همینطور من با مردمی كه از قومهای دیگر هستند و جزو.  من با خدا آشتی كرده ام و با او درصلح هستم  .  اول

 من حال می توانم با مردم از هر قومی درجها ن در صلح بسر.  ایمانداران عیسی مسیح می باشند درصلح هستم 
.  ببرم 
 من می توانم در حضور خدا ساكن شده نزدیكی و واقعیت او.  من می توانم آزادانه وارد حضور خدا شوم  .  دوم

.  من می توانم با خدا محبت كنم و كلمی را كه او به من می گوید بشنوم .  را تجربه كنم 
 حال من متعلق به برترین.  من عضوی از ملكوت خدا هستم .  من همشهری مقدسین و قوم خدا هستم .   سوم

 این پادشاهی و ملكوت هر روز توسعه می یابد وبزودی تنها ملكوت در.  پادشاهی در تمام تاریخ بشریت هستم 
.  تمام دنیا می شود 

 من این.  خانه خدا یا خانواده الهی در دنیا كلیسای مسیح نام دارد .  همینطور من اهل خانه خدا هستم .   چهارم
“ پدر آسمانی ما ” خطاب كنم  و من دارای برادران و خواهران مسیحی بسیاری.  افتخار را دارم كه خدا را 

.  این بزرگترین و باشكوه ترین خانواده در دنیاست .  درتمام دنیا هستم 
 بلكه مسكنی ساخته.  معبد خدا از سنگ های مرده ساخته نمی شود .  من قمستی از معبد جدید خدا هستم .   پنجم

 این سنگها با هم معبد خدا را تشكیل می دهند و.  هر مسیحی یک سنگ زنده است. شده از سنگهای زنده است 
.  خود خداوند بوسیله روح القدس درمن زندگی می كند .  خدا بوسیله رو ح القدس در آن ساكن می شود 

(S) كاربرد  .    4  قدم   .   
 – 1 : 2بیایید افكار خود را آزادانه با هم درمیان بگذاریم و فهرست كاربردهای امكان پذیر را براساس افسسیان 

. بنویسیم  22
   
(T) بخاطر داشته باشید كه وقتی خداوند به شما نگاه می كند فقط عدالت عیسی مسیح را می بیند kدائما.
  
(S) كتابمقدس را بخوانید و كارهای خوبی كه خدا برا ی ما تدارك دیده تا ما انجام دهیم پیدا كنید .
 
(T)سپس دقت كنید تا دریابید خدا می خواهد كدام كاربرد امكان پذیر را بعنوان كاربرد شخصی استفاده 

.  كنید 
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(S) من.  من مــی خواهم هویت تازه خود را در عیسی مسیح بیاد بیاورم .  كاربــــرد شخصی من این اســـت 
 زیرا به واسطه او هر دو توسط یك روح به حضور: “ را حفظ خواهم كرد كه می گوید  19 – 18 : 2افسسیان 

.پدر دسترسی داریم پس دیگر نه بیگانه و اجنبی بلكه هموطن مقدسان و عضو خانواده خدایید ”  
  
(T) در.  خداوند به من موقعیت و وضعیت جدیدی در مسیح داده است .  كــاربرد شخصی من هم این است 

 مقام خود بعنوان فرزند خدا من می خواهم هر روز در دعا وارد حضور خدا بشوم تا رحمت  ،  محبت و نقشه او
 و در شرایط خود بعنوان صنعت دست خدا من می خواهم هر روز كارهای.  را برای آنروز خود دریافت كنم 

خوبی را كه او برای من تدارك دیده انجام دهم 

  .    دعــا  .    5  قدم           
.  بما یاد داد  ،  دعا كنیم  22 – 1 : 2بیایید بنوبت در مورد یك حقیقت كه خدا در افسسیان 

(S) پـــدر عزیز آسمـــانی ما از تــو بخاطر این هویت فوق العاده درعیسی مسیح تشكر می كنـم
 .متشكرم كه من از نظر تو باارزش هستم  ،  متشكرم كه من جزو كلیسا یعنی خانواده بزرگ تو در جهان هستم 

. متشكرم كه تو به من احتیاج داری تا كارهای خوب تو را در جهان انجام دهم

(T)    و اجازه میدهی تا.  پدر عزیز آسمانی متشكرم كه همیشه به من افتخار ورود به حضور خود را میدهی 
 .بگذار هر روز آنچه را خواست تو برای زندگی من است بشنوم .  واقعیت  ،  حضور و نزدیكی ترا تجربه كنم 

. در نام عیسی دعا می كنم آمین

(S) تكلیف برای هفته آینده .
 شما چه كسی هستید ؟ ” فكر كنید  ،  “ آیا شما هنوز روحاk مرده هستید یا روح القدس در شما.  “ به سئوال .  اول 

.  زندگی می كند ؟ ” 
 كتابهای دستور عمل “ بروید و.  به یك مشاركت خانگـــی كه كتابـــمقدس را بررسی می كند، ملحق شوید.  دوم 

ینترنتی  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا نید   www.dota.netشاگردان بسازید  این آدرس را به.  مراجعه ك
....  حروف تکرار میکنم 

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