
 4حفظ كردن                     17دوتا  
 (9 :1اول یوحنا ) یك شاگرد از بخشیده شدن خود اطمینان دارد 

 T =  1معلم           S =  2معلم
 
(T)        بكمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت.  خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 

وید   دو معلم بر روی معنی یك آیه از كتابمقدس كه درباره یكی از مشخصات.  تا شاگرد عیسی مسیح ش
 درحالیكه به این برنامه گوش.  شاگردعیسی مسیح است تعمق خواهند كرد و سپس آن را با هم حفظ می نمایند 

 5خدا وعـــــده داده كه تمام مسیحیان .  می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط كنید 
.  یك شاگرد از بخشیده شدن خود اطمینان دارد ” : “ عنوان درس امروز این است .  اطمینان داشته باشند 

  .    تعمق روی آیه جدید كتابمقدس  .    1  نكته           
 می باشد ما از  9: 1آیه جدید كتابمقدس كه ما روی آن تعمق خواهیم كرد وآنرا حفظ خواهیم نمود اول یوحنا 

 لطفاT اول.  همدیگر سئوالتی خواهیم پرسید كه بما كمك می كند تا بر حقایق نوشته شده از كتابمقدس تعمق كنید 
.  را بخوانید  9: 1یوحنا 

(S)         اما اگر به گناهان خود اعتراف نمائیم ، “ 9: 1اول یوحنا اطمینان از بخشش ،  : آیه حفظی این است 
 میتوانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان

9: 1اول یوحنا .  پاک می سازد ” 
  گناهان ما چیست ؟   ". اگر ما به گناهان خود اعتراف كنیم .  “ این آیه كتابمقدس با این كلمات آغاز می شود 

   
(T)       در كتابمقدس كلمه “  گناه ”  به معنی “ گم كردن هدف خدا برای زندگی خود ” و “ قاصر بودن از 

 بسیاری از مردم سعی می كنند تا زندگی خوب و درستی داشته باشند اما خوب و.  معیار عدالت خدا ” است 
 درست زندگی كردن در دنیا به اندازه كافی خوب نیست چون زندگی ما باید با معیار خدا برای انسانها سنجیده

 و آن زندگی چون.  معیار خدا برای خوب و درست زندگی كردن چیزی كمتر از كمال مطلق نیست .  شود 
 هر چیزی كمتر از آن در رسیدن به معیار مورد نظر خدای كامل.  زندگی عیسی مسیح در این جهان است 

 ما.  “ كتابمقدس می گوید كه همه مردم هدف یا مقصود خدا برای زندگی شان را گم كرده اند .  ناموفق می شود 
 همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه شده بودیم راه خدا را ترک کرده به راه های خود رفته بودیم با

ء .” )وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت : 53اشعیا  راهی كه خدا ( .  6 
 بهرحال همه مردم دنیا راه.  و راه خدا در كتابمقدس مشخص شده است .  می خواهد ما انتخاب كنیم راه خدا است 

 و ذاتاT هر شخصی در مسیر اشتباه گام.  خود را انتخاب كرده اند هیچكس در مسیر صحیح حركت نمی كند 
 كتابمقدس می گوید “ زیرا همه گناه کردند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پر جللی که خدا انتظار.  برمی دارد 

 جلل خدا چیزی كمتر از شخصیت كامل خدا نیست مثل محبت كامل ( .  23 : 3رومیان . ” )دارد، نرسیده است
 در هیچ انسانی محبت كامل و عدالت كامل وجود ندارد و نزد خدای كاملT مقدس هیچكس بعنوان.  و عدالت كامل

.  فردی عادل یا خوب ارزشیابی نمی شود 

چــــه تفاوتی بین “ گناه ” و چیزهایی مثل قتل  ،  دزدی  ،  تجاوز  ،  دروغ و جنگ  طلبی وجود دارد ؟          

(S)      اما میوه های گناه دقیقا.  گناهانی مثل قتل  ،  دزدی  ،  تجاوز  ،  دروغ و جنگ طلبی میوه های گناه است 
 كتابمقدس می گوید ریشه گناه استقلل.  گناه ” مثل درختی با ریشه ها و میوه هایی است .  “مثل ریشه گناه نیست 

 ریشه گناه تجاوز عمدی از اوامر خدا.  ریشه گناه گم كردن هدف و معیار خدا برای زندگی است .  از خدا است 
 كلمه گناه.  ریشه گناه تغییردادن حقیقت خدا در كتابمقدس است .  و چیزهایی كه خدا ممنوع كرده است می باشد 

 ریشه گناه نداشتن رابطه با خدایا داشتن رابطه غلط با خدا.  در كتابمقدس تنها در رابطه با خدا معنی پیدا می كند 
 ریشه گناه این است كه هركس خدای.  از نقطه نظر كاملT  انسانی ریشه گناه خودكفایی یا استقلل است .  است 

 .اما تمام میوه های گناه از ریشه گناه ناشی می شود .  جان خود  ،   ناخدای زندگی خود و صاحب آینده خود باشد 
 میوه های گناه انجام دادن كارهایی كه خدا ممنوع.  میوه های گناه ناشی از زندگی خودكفا و مستقل از خدا است 

 بنابراین میوه های گناه فقط انجام دادن كارهای خطا.  كرده یا بی اعتنایی به اموری است كه خدا فرمان داده است 
 مانند قتل ، دزدی ، تجاوز ، ستم و دروغ نیست ، بلکه همینطور محبت نکردن به خدا ، محبت نکردن به همسایه

 یک فرد بسیار خوب که هرگز قتل نمی کند یا هرگز دزدی نمی کند یا هرگز. خود یا محبت نکردن به خود 
 .دروغ نمی گوید ، اما خدایی را که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است دوست ندارد ، یک گناهکار است 

 و.  متداولترین گناه انجام ندادن كارهای درست است .  بنابراین گناه بیشتر از فقط انجام ندادن کارهای خطا است
 درختی كه میوه ای فاسد دارد باید ریشه ای فاسد هم داشته.  با دیدن میوه درخت شما می توانید ریشه آنرا بشناسید 

 بهمین شكل شخصی كه خدا را دوست دارد میوه های خوبی مثل دوست داشتن همسایگان و خودش را.  باشد 
 بهمین دلیل گناه بهیچ وجه نسبت به مفهوم كارهای اشتباه تعریف نمی شود بلكه نسبت به رابطه با.  خواهد آورد 
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 و وقتی شما با خدا چنین رابطه ای.  ریشه گناه رابطه از هم پاشیده با خدای زنده است .  خدا تعریف می شود 
 .دارید  ،  آنچه از نظر خدا اشتباه است را انجام می دهید و از انجام آنچه از نظر خدا درست است غفلت می كنید 

 و میوه های گناه كارهایی را انجام می دهد كه.  بنابر این ریشه گناه خودكفایی یا استقلل از خدای كتابمقدس است 
 همینطور از انجام كارهایی غفلت می كند كه خدای كتابمقدس آنها را فرمان.  خدای كتابمقدس ممنوع می كند

.  می دهد 

اعتراف كردن به گناهان به چه معناست ؟          

(S) اعتراف كردن یعنی وقتی خدا گناه .  اعتراف كردن گناه از نظر لغوی بمعنای موافقت كردن با خدا است 
 اعتراف كردن یعنی تعریف كتابمقدس از گناه را قبول.  ما را به ما نشان می دهد به حقانیت خدا اعتراف كنیم 

 اعتراف كردن یعنی به خدا.  اعتراف كردن به گناهان یعنی گناهانی را كه انجام داده ایم به خدا بگوییم .  كنیم 
 اعتراف كردن یعنی به خدا بگوییم كه رابطه اشتباهی با سایرین و حتی.  بگوییم كه رابطه اشتباهی با او داریم 

 اعتراف.  اعتراف كردن به گناهان یعنی به خدا بگوییم كه خود را مستقل و خودكفا از او می دانیم .  خود داریم 
 به گناهان یعنی به خدا بگوییم كارهایی كه او ممنوع كرده بود را انجام دادیم و همینطور كارهایی كه او فرمان داد

. ه بود تا بكنیم را انجام ندادیم
 آنها می گویند من كسی را نكشتم ، چیزی را ندزدیدم  ،  دروغ.  گاهی اوقات مردم ادعا می كنند كه گناهی ندارند 

آیا همه مردم دنیا گناهكار هستند ؟.  نگفتم و همیشه به مردم خوبی كردم  ،  من گناهكار نیستم 

(T) اگــر چه همیشه كسانی هستند كه گناه نكرده اند خدا می گوید كه همه گناه كرده اند اول یوحنا
 اگر ادعا. ... می گوید “  اگر بگوییم که  گناهی نداریم ، خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم  10،   8 : 1

 کنیم که گناهی از ما سر نزده است ، دروغ میگوییم و خدا را نیز دروغگو می شماریم ، زیرا خدا می فرماید که
 او خودش را فریب.  كتابمقدس می گوید كسی كه می گوید گناهی ندارد خودش را نمی شناسد .” ما گناهکاریم 

 بنابراین. او همچنین خدا را متهم به دروغگویی می كند چون خدا می گوید كه همه انسانها گناه كرده اند .  می دهد 
.  شخصی که میگوید که گناهی ندارد ، خودش یک دروغگو است 

 چرا چنین شخصی یك گناهكار است ؟ چون اگرچه شاید او كسی را نكشته باشد یا دارایی كسی را ندزدیده باشد
 ولی با خدای زنده هم هیچ رابطه ای ندارد  ، یعنی خدایی كه خود را بوسیله عیسی مسیح و در كتابمقدس آشكار

 و ما قبلT  متوجه شدیم كه ریشه معنی گناه نداشتن رابطه با خدای زنده كتابمقدس است  ، ریشه گناه استقلل.  كرد 
 این تکبر است وقتی یك مخلوق به خالق خود می گوید  ،  “ من به وجود تو ایمان نداریم ” ، “  به.  از خداست 

 هیچکس فهم: “ می گوید  12 – 11 : 3رومیان .  آنچه می گویی اعتقاد ندارم ” و “ من به تو احتیاجی ندارم ” 
 همه از او روی برگردانیده اند، همه به راه خطا رفته اند، حتی یکنفر هم. ندارد، کسی واقعا طالب خدا نیست

.”  نیست که نیکوکار بوده باشد

بخشش در كتابمقدس به چه معناست ؟          

(S)وقتی عیسی برروی صلیب.  وقتی عیسی گناهان شما را می بخشد او مجازات گناه را برمی دارد   . اول 
 .مرد او بخاطر این كه عده ای از مردم می خواستند او را بكشند نمرد  ،  بلكه او بخاطر مجازات گناه ما مرد 

رد   چون خدای كتابمقدس خدایی عادل و مقدس است او باید گناهكار را مجازات كند در.  عیسی بجای ما م
 چون همه مردم دنیا گناه كرده اند هیچكس درچشم خدا عادل.  غیراینصورت او دیگر خدای مقدس و عادلی نیست 

 او گناهان.  وقتی به دست و پای عیسی برروی صلیب میخ كوبیدند .  نیست و همه به عدالت خدا احتیاج دارند 
 قربانی. مرگ عیسی یك قربانی كفاره ای بود .  ایمانداران را بر بدن خود گرفت و بر روی صلیب میخكوب كرد 

 ایمان.  شخصی كه به عیسی مسیح ایمان دارد .  او خشم یك خدای عادل و مقدس را از گناهان ما  ،   فرو نشاند 
 بنابراین خدا هر ایماندار به عیسی مسیح را صد در صد عادل.  دارد كه عیسی مسیح برای تمام گناهان او مرد 

 و در نتیجه این ، خدا با هر ایماندار به عیسی مسیح در باقی زندگی  اش مانند یک فرد  صد.  اعلم می كند 
 وقتی عیسی گناه كسی را می بخشد  ،   آن گناهان دیگر هرگز برعلیه او محسوب.  درصد عادل رفتار می كند 

 من نیز خطایای ایشان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به: “ خدا می گوید  12 : 8در عبرانیان .  نمی شود 
.” یاد نخواهم آورد

 
(T     )3 : 38در مزمور .  او تقصیر و خجالت گناه را هم برمی دارد .  وقتی عیسی گناهان را می بخشد   . دوم 
 زیرا گناهانم از سرم  گذشته اند و...  داود پادشاه می گوید  ،  “ در اثر خشم تو جای سالمی در بدنم نمانده،  4 –

 .وقتی شما گناه می كنید آرامش خود را از دست می دهید .”   همچون باری گران بر من سنگینی می کنند
 اشعیاء.” )این است آنچه خداوند می فرماید. كتابمقدس می گوید  ،  “ برای بدکاران سلمتی و آرامش وجود ندارد

.  وقتی شما گناه می كنید دو چیز اتقاق می افتد  ( .  21 : 57
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 گناه بین شما و خدا قرار.  از یكطرف شما در حضور خدا بخاطر كاری كه كردید احساس تقصیر می كنید 
 و اگر خدا شما را نبخشد عدالت و.  می گیرد و خدا بخاطر كاری كه كردید از شما ناراحت و مأیوس می شود 

.  قدوسیت  او باید شما را مجازات كند
 شرم بین شما و افراد دیگر قرار.   در مقابل مردم از آنچه انجام داده اید احساس شرم می كنیداز طرف دیگر شما 

 شما احساس می كنید كار اشتباهی.  آنها هم ممكن است از شما ناامید شوند و حتی شما را مسخره كنند .  می گیرد 
 شما حتی ممكن است اگر خدا این شرم را از شما برندارد از خودتان.  كه كردید به شهرت خوب شما لطمه زد 

.  عصبانی و آزرده باشید 
 اما وقتی شما گناهانتان را به خدا.  تقصیر و شرم می تواند باعث شود شخص بیمار بی خواب و افسرده گردد 

 خدا گناهان شما را.  از یك طرف رابطه شما با خدا تغییر می كند . اعتراف می كنید دو چیز مهم اتفاق می افتد 
 آنها دیگر نمی توانند ادعایی.  از طرف دیگر رابطه شما با دیگران تغییر می كند  ( .  5 : 32مزمور ) می بخشد 

 آنها دیگر نمی توانند نام نیك و شهرت شما را زیر ( .  34 : 8رومیان ) برعلیه شما بكنند تا شما شرمنده شوید 
 وقتی خدا شما را می بخشد  وجدان شما را پاك می كند و عزت نفس تان را احیاء می كند بطوریكه.  سئوال ببرند 

 ( .14 : 9عبرانیان ) شما بتوانید خدای زنده راخدمت كنید 
  
(T  )  می گوید 14 – 13 : 1كولسیان .  وقتی عیسی گناهان را می بخشد او قدرت گناه را هم برمی دارد   . سوم 

 او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت همان فرزندی که ما را : “
.”   به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید

 وقتی خدا برای اولین بار شما را نجات داد او شما را از قلمرو تحت كنترل شیطان بیرون آورد و شما را وارد
 بهمراه نجات و.  در این ملكوت مسیح ،  شما  نجات یافته و بخشیده شده اید .  قلمرو تحت كنترل مسیح ساخت 

 اگر شما.  بخشش  ،  آزادی از قدرت شریر  ،  آزادی از قدرت تاریكی و آزادی از قدرت گناه هم اتفاق می افتد 
،  گناه دیگر نمی تواند شما را اسیر خود سازد   شخصی كه هنوز احساس شرم.  داوطلبانه بسوی گناه نروید  

 نه.  می كند و اعتقاد دارد كه او باید بخاطر خانواده یا كشورش از كسی انتقام بگیرد هنوز تحت قدرت گناه است 
 احساس.  تـــنها شریر شما را بـــنده گناه ـمــی ســـازد  ،  همینطور ذات گناهكار تان هم شما را بنده گناه می سازد 

 اما وقتی عیسی شما را می بخشد او قدرت گناه.  شرم شما باعث می شود از خود انتقام بگیرید و دیگران را بكشید 
. بطوریكه شما آزاد می شوید تا بتوانید بجای نفرت داشتن محبت كنید .  و شـــرم را از شما برمی دارد 

 
(S    )حكایت لوقا .  وقتی عیسی گناهان شما را می بخشد او گناهكاران را می پذیرد   . چهارم

 در مورد مرد جوانی است كه سهم ارث خود می گیرد و به سرزمین دیگری سفر می كند و تمام 24 – 20 :15
 ، درحـــالیكه سپس با دست خالی به خانه باز می گردد.  اموال خود را با دوستان صرف زندگی گناه آلود می كند 

 اما هنوز از خانه خیلی دور بود که: “ كتابمقدس می گوید .  هــیچ دوستی ندارد و لبـــاس پاره ای برتــن دارد 
 :پسر به او گفت. پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به استقبالش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید
 اما به پدرش به. پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کرده ام و دیگر لیاقت اینرا ندارم که مرا پسر خود بدانی

 عجله کنید بهترین جامه را از خانه بیاورید و به او بپوشانید انگشتری به دستش و کفش به پایش: خدمتکاران گفت
 کنید و گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا جشن بگیریم و شادی کنیم چون این پسر من، مرده بود و زنده

.  پس ضیافت مفصلی برپا کردند. شد، گم شده بود و پیدا شده است  وقتی خدا می بخشد او شما را با شادی و.”
 وقتی خدا شما را.  او گناه را كه باعث جدایی بین شما و خدا شده بود را برمی دارد .  بطور كامل می پذیرد 

.  و بزرگترین شادی او این است كه شما بنزد او بازگردید .  می بخشد دیگر هرگز آن گناه را بیاد نمی آورد 
 معنی كلمه “ از.  او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” : “ كتابمقدس می گوید 

همه خطاهایمان پاک می سازد” چیست ؟

(T)     آتش تمام عناصر ناپاك.  وقتی آهن در كوره ذوب می شود مقصود از این كار خالص كردن آن است 
 بهمین شكل وقتی عیسی ما را پاك می سازد او تمام آرزوهای فاسد قلب ما را.  موجود در فلز را از بین می برد 

 بگذارید خلصه كنم وقتی عیسی مسیح ما را. او آلودگی های گناه و تأثیر فاسد گناه را برمی دارد .  برمی دارد 
 او تمام تقصیر و مجازات گناه را برمی دارد و همچنین آلودگی و فساد.  می بخشد او ما را عادل و تقدیس می كند 

.  گناه را نابود می كند 

چرا عیسی می تواند و می خواهد ما را ببخشد ؟          

(S) به.  او با مرگش جریمه گناهان ما را پرداخت .  عیسی مسیح بخاطر گناهان ما برروی صلیب مــرد 
 اگر عیسی عادل.  این شخصیت اوست .  عیسی امین و عادل است .  همین دلیل او می تواند گناهان ما را ببخشد 

بخشد  بخشد .  نبود او نمی توانست ما را ب  اما حال كتابمقدس.  اگر عیسی امین نبود او تمایل نداشت ما را ب
بخشد   بنابراین وقتی ما. می گوید عیسی امین و عادل است او می خواهد ما را ببخشد و او می تواند ما را ب

. گناهانمان را اعتراف می كنیم اوما را می بخشد 
 

3



(T) حفظ كردن آیات جدید كتابمقدس  .    2  نكته   .  
 "اطمینان از بخشش " موضوع امروز . آیه کتاب مقدس را روی یک کارت  یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید 

. اجازه بدهید آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم . می باشد  9: 1است و محل آیه اول یوحنا 
 اما اگر به گناهان خود اعتراف نمائیم ، میتوانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، “ 9: 1اول یوحنا 

 9: 1اول یوحنا .  او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” 

(T+S)   اما اگر به گناهان خود اعتراف نمائیم ، میتوانیم به اواعتماد .  9: 1اول یوحنا .  اطمینان از بخشش 
کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می آمرزد

(T) اما اگر به گناهان خود اعتراف نمائیم ، میتوانیم به اواعتماد .  9: 1اول یوحنا .  اطمینان از بخشش 
کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می آمرزد

(T+S)    اما اگر به گناهان خود اعتراف نمائیم ، میتوانیم به اواعتماد . “ 9: 1اول یوحنا .  اطمینان از بخشش 
 اول.  کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” 

9: 1یوحنا 

(S) اما اگر به گناهان خود اعتراف نمائیم ، میتوانیم به اواعتماد .  “ 9: 1اول یوحنا .  اطمینان از بخشش 
 اول.  کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” 

   9: 1یوحنا 

(T)؟چرا مهم است آیه كتابمقدس را بدون اشتباه حفظ كنیم 

(S)      بعلوه  ،  این بسیار ساده تر است.  چون از یاد بردن نكته اشتباهی كه حفظ كرده باشیم بسیار مشكل است 
.  كه آیه های كتابمقدس را حفظ و مرور كنیم و بیاد بیاوریم وقتی آنها را بدون اشتباهی حفظ كرده باشیم 

(T)     تكلیف برای هفته آینده    .  

.  مدت پنج هفته  مرور روزانه چهار آیه آخری كه حفظ كردید برای.   اول

 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی .  دوم 
....  این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 

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