
6 حفظ كردن                    27دوتا 
 (17 : 5دوم قرنتیان )مسیح در مركز زندگی یك شاگرد است 

 T =  1معلم           S =  2معلم

(T)          در این مجموعه كه در مورد تعمق و حفظ. خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 دو معلم بر مفهوم یك آیه از كتابمقدس تعمق. كردن آیات است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید 

 در. خواهند كرد كه در مورد یكی از ویژگی های شاگرد عیسی مسیح است و آن را به اتفاق هم حفظ می كنند 
 در مجموعه. حالیكه به این برنامه گوش می كنید دریك دفترچه ، یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط كنید 

اد   مسیح ، كتابمقدس ، دعا ، : دوم ، خدا به ما پنج ویژگی  متمایز زندگی یك نوایمان مسیحی را یاد خواهد د
 مسیح در مركز زندگی: عنوان تعمق و حفظ كردن آیه امروز این است . مشاركت با سایر مسیحیان و شاهد بودن 

.یك شاگرد است 

(S        )    تعمق بر آیه جدید كتابمقدس  . 1  نكته
 ما برای اینكه به هم كمك . 17 : 5آیه جدید كتابمقدس كه به آن تعمق و آن را حفظ خواهیم كرد ، دوم قرنتیان 

 را 17 : 5اجازه بدهید دوم قرنتیان . كنیم تا بر حقایق كتابمقدس تعمق كنیم  از همدیگر سئوالتی را می پرسیم 
 .، “ پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است  17 : 5مسیح ، دوم قرنتیان : آیه حفظی است . بخوانم 

  17 : 5دوم قرنتیان ." چیزهای كهنه درگذشت ، اینک ،  همه چیز تازه شده است

چرا این آیه با كلمه “ پس ”  شروع شده است ؟          

(T        ) گفته شده است ، “  زیرا محبت مسیح ما 16 – 14كلمه “ پس ” مربوط به چیزهایی است كه در آیات 
 و برای همه مرد تا آنانی. را فرو گرفته است ،  چونکه این را دریافتیم كه یك نفربرای همه مرد، پس همه مردند 

 که زنده اند ، از این به بعد برای خویشتن زیست نکنند  ، بلكه برای او که برای ایشان مرد و برخاست ، بنابراین
 ، ما بعد از این هیچکس را بحسب جسم نمی شناسیم ، بلکه هر گاه مسیح را هم بحسب جسم شناخته بودیم ، الن

. دیگر او را نمیشناسیم ” 

(S) ” این به چه معنی است ، “ مسیح برای همه مرد ، پس همه مردند ؟

(T       )برای همه انسانهایی كه تا به حال. “ مسیح برای همه مرد ”     ،  اول eپولس تعلیم نمی دهد كه مسیح عمل 
 او از مرگ مسیح به صورت یكبار و برای همیشه ، برای تمام انسانهایی سخن. در جهان زندگی كرده اند مرد 

 زمانیكه آدم گناه كرد گناه او نتایج  و عواقبی را بر كل. می گوید كه با او یك ارتباط شخصی برقرار كرده اند 
 هركس كه از نظر جسمی با آدم ارتباط دارد ، در گناه افتاده و مطمئناe با مرگ ابدی خواهد. جهان به جا گذاشت 

 هركس كه از نظر روحانی. اما وقتی مسیح مرد و قیام كرد آن هم نتایج و عواقبی را بر كل جهان داشت . مرد 
 ( . 19 – 17 : 5رومیان ) به عیسی مسیح مرتبط است خلقت تازه ای است و مسلماe با حیات ابدی خواهد زیست 

ه    .   من مرد ”   برای  مسیح   “ .      دوم  مرگ مسیح یك مرگ!  من مرد جایمسیح فقط برای من نمرد بلكه او ب
 مرگ مسیح برای من ، خشم عادلنه خدا را ازمن دور ساخت كه بر! جانشینی است یعنی مرگی به جای من 

ود  ” می شمارد و مرا در خانواده خود. علیه گناهان من ب “ عادل   پس خدا همه  گناهانم را می بخشد من را 
! می پذیرد 

. مرگ مسیح به جای من ، یعنی عادل شمرده شدن من :  نتیجه
 و زمانیكه مسیح قیام كرد نفس جدید من. وقتی مسیح مرد ، نفس كهنه من مرد . ”   من با مسیح مردم   “ .      سوم

 دیگر برای خودم زندگی نمی كنم بلكه برای مسیح زندگی می كنم.و نتیجه آن شیوه جدید زندگی است ! بوجود آمد 
 وقتی مسیح بر روی صلیب میخكوب شد ، طبیعت گناه آلود و كهنه من و شیوه زندگی خودخواهانه من نیز بر. 

 من دوباره. زمانیكه مسیح از مردگان قیام كرد من نیز با زندگی تازه ای قیام كردم . روی صلیب میخكوب  شدند 
! زندگی تازه آمده است . زندگی كهنه درگذشته است . دوباره خلق شدم . متولد شدم 

.  مرگ مسیح برای من یعنی تقدیس شدن من :  نتیجه
 محبت مسیح چه چیز را برای پولس ضروری می سازد ؟ این محبت مسیح نسبت به پولس است كه.  چهارم

 خدا همیشه در. ضروری می سازد پولس زندگی خود را تسلیم مسیح بسازد و نه محبت پولس نسبت به مسیح  
 محبت خدا او راجلب می كند ، او را به طرف خدا می كشاند و باعث می شود كه او زندگی. وهله نخست است 
. تازه ای داشته باشد 

چه چیزهای كهنه ای در گذشته و چه چیزهایی تازه شده اند ؟

(S)      (15: 5. )مسیحی دیگر برای خودش زندگی نمی کند ، بلکه برای مسیح که بخاطر او مرد زندگی میکند 
 مسیحی دیگر به عیسی مسیح فقط از یک زاویه دید دنیایی نگاه. بنابراین ، رابطه او با خودش تغییر کرده است . 
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 مسیحی به انسانهای دیگر از یک زاویه دید. پس رابطه او با عیسی مسیح تغییر کرده است ( . 16: 5)نمی کند 
. بنابراین رابطه او با دیگر انسانها تغییر یافته است ( . 16: 5)دنیایی نگاه نمی کند 

  رابطه پولس با مسیح چگونه تغییر کرد ؟          
   
(T      )پس احتمالش. قبل از تبدیل و تولد تازه اش ، پولس یك فریسی متعصب و معاصر با عیسی مسیح بود 

اشد   حتی. زیاد است كه پولس فرصتهای مختلفی برای دیدن عیسی در اورشلیم و شنیدن تعالیم او پیدا كرده ب
. امكان دارد كه پولس شاهد مصلوب شدن عیسی بوده است 

 او به عیسی مسیح از. پولس می گوید كه قبل از تبدیل شناخت او از عیسی مسیح كاملe “ برحسب جسم ”  بود 
 دنیا بر مردم براساس ظاهر بیرونی. نقطه نظر دنیوی نگاه می كرد یعنی برطبق معیارهای بیرونی و اشتباه دنیا 
 چون عیسی یك نجار بود او را به. شان و نه برطبق آنجا واقعاe از نظر قلبی و درونی هستند قضاوت می كند 

 چون او در یكی از مدارس مذهبی یهودیها آموزش ندیده بود ، حكمت او را رد كردند. عنوان یك معلم رد كردند 
 این دقیقاe  آن چیزی است. چون او دوست گناهكاران و باجگیران بود ، او را نیز گناهكار به حساب می آوردند . 

 شما از نظر انسانـــی. كه عیسی مسیح به فریسی ها گفت ، “ شما نمی دانید من از كجا آمده ام و به كجا می روم 
 قبل از تبدیل ،  پولس نیز به عیسی مسیح از نقطه نظر دنیوی نگاه ( . 15 – 14 : 8یوحنا ) قضاوت مــــی كنید 

 نحوه  جفای پولس به مسیحیان مشهور است اما بعد از تولد تازه اش یعنی بعد از ملقات رودررو با. می كرد 
 پس. او دیگر به این صورت به عیسی مسیح نگاه نمی كرد . عیسی مسیح در جاده دمشق او كاملe تغییر كرد 

 ( . 28 – 12 : 26اعمال ) واقعاe  دانست كه عیسی مسیح كیست 
 آنها یهودیانی ( . 6 – 1 : 11دوم قرنتیان ) بعضی از اشخاص كه خود را رسول می نامیدند به قرنتس آمدند 

 آنها نیز فقط برحسب. بودند از بین آن جمعیتی كه عیسی را در زمان زندگیش برروی زمین دنباله روی می كردند 
 آنها هیچ چیز از زندگی تازه در. جسم عیسی مسیح را می شناختند یعنی برطبق زندگی ظاهری او برروی زمین 

 پیغامشان این بود كه شما برای اینكه در نظر خدا. آنها هرگز انجیل را درك نمی كردند . عیسی مسیح نمی دانستند 
 عادل شمرده شوید ، بایستی شریعت عهد عتیق ، قوانینی مثل ختنه ، قوانین مربوط به  خوراكی ها و كارهای

 این اشخاص به قرنتس آمدند و اقتدار رسالتی پولس برزمین را زیر سئوال  بردند در اینكه. خوب را نگه دارید 
 آنها فكر می كردند كه چون آنها. پولس همانند آنها در زمانیكه عیسی بر روی زمین بود او را دنباله روی نكرد 

 .عیسی مسیح را در هنگام خدمتش بر روی زمین پیروی می كردند در كلیسای مسیحی دارای حق تقدم هستند 
 اما پولس می گوید ، آنچه كه واقعاe مهم. آنها به این افتخار می كردند كه مسیح را “ برحسب جسم ” می شناختند 

 e مهم است تولد آنچه واقعا. است این نیست كه عیسی مسیح را دیده و یا شنیده و یا در مورد او چیزهایی بدانید 
. تازه یا خلقت تازه و تسلیم شدن به عیسی مسیح است 

 توما نیز باید یاد می گرفت كه این مهم نیست كه عیسی مسیح قیام كرده را دیده باشد و سوراخهای دست او را حس
 به همین خاطر عیسی گفت ، “ بعد از اینکه مرا دیدی. كند آنچه مهم است ایمان آوردن به عیسی مسمیح است 

 و پطرس هم باید یاد ( . 29 : 20یوحنا .” ) ایمان آوردی، ولی خوشابحال کسانیکه ندیده به من ایمان میآورند
 می گرفت كه مهم نیست که او سه سال و نیم از عیسی  پیروی کرده است ، بلكه آنچه مهم است دوست داشتن

( . 17 : 21یوحنا ) عیسی میباشد 

ارتباط پولس با مردم چگونه تغییر كرد ؟ 

(S)       او به نژاد ، موقعیت اجتماعی ،. قبــل از تبدیلش ، پولس بر مردم طبق ظاهرشان قضاوت می كرد 
 این چیزهای ظاهری تعیین کننده این. ثروت ،  تحصیلت ، عنوان ، سن و رفــتار ظاهـــری مردم نگاه می كرد 

 اما بعد از تبدیل ،  پولس دیگر برطبق معیارهای. بود که او به شخصی احترام بگذارد یا به آنها اهانت کند
 پولس به مردم از یك نقطه نظر آسمانی نگاه می كرد دیدی كه همه مسیحیان. ظاهری و اشتباه قضاوت نمی كرد 

 ( . 73مزمور ) بایستی آن را داشته باشند 

  در مسیح ” بودن به چه معنی است ؟  “      

(T)       از نقطه نظر آسمان فقط دو نوع انسان وجود. عبارت در “ مسیح ” چندین بار در عهد جدید آمده است 
 سئوال بزرگ است “ آیا شما در مسیح. آنانی كه در “ مسیح ” هستند و آنهایی كه در “ دنیا ” می باشند : دارد 

 هستید ؟ این بدین معنی است كه “ آیا شما تولد تازه دارید ؟ ” “ آیا روح الــــقدس را دارید ؟ ” “ آیا شما خلقت
 تازه ای هستید ؟ ” “ آیا همه چیزهای كهنه در گذشته ؟ ” “ آیا همه چیز تازه شده است ؟ ” این همان چیزی است

 راه و طریق آمدن به نزد مسیح ، ایمان آوردن به عیسی مسیح و مرگ و قیام او. از آن سخن می گوید 17كه آیه 
 مرگ و قیام عیسی مسیح فقط بزرگترین وقایع موجود در تاریخ دنیا نیستند بلكه بزرگترین وقایع.  برای شما است

اشند   از طریق ایمان به مرگ و قیام عیسی مسیح شخص با عیسی مسیح. تاریخی در زندگی هر ایماندار می ب
. از لحظه ای كه شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد او “ در مسیح ” است . متحد می شود 
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 .هنگامی كه به عیسی مسیح ایمان می آورید عبارت “ در مسیح ” كوتاهترین توضیح در مورد نجات شما است 
 آنچه عیسی مسیح انجام داده است و آنچه عیسی مسیح هست ،. خلصه ای از ثروت بی پایان نجات شما میباشد

 چون عیسی مسیح مرد ، شما. اجازه بدهید چند مثال بزنم . بزرگترین نتایج را برای آنچه می توانید باشید ، دارد 
 چون عیسی مسیح ، مجازات گناهان شما را برخود گرفت ، شما بخشیده شده اید ، عادل شمرده شده و. نیز مردید 

 چون عیسی مسیح ، قیام كرده است ، روح شما ، قیام كرده است ، تازه متولد شده یا. هرگز محكوم نخواهید شد
 چون عیسی مسیح ، تنها كسی است. خلقت تازه دارید و جسم شما با آمدن ثانویه عیسی مسیح ، قیام خواهد كرد 

 چون عیسی مسیح ، شیطان. كه خدا از او خشنود است ، حال خدا شما را هم پذیرفته و از شما خشنود خواهد شد 
 را به بند كشیده است ، شما می توانید با شریرمقاومت كنید و به اتفاق عیسی مسیح ، انسانها را از ملكوت تاریكی

 چون عیسی مسیح حقیقت است ، حال حقیقت را. رها کرده و آنها را به ملكوت مسیح یعنی ملكوت نور بیاورید 
 چون عیسی مسیح وارث است شما. در مورد خدا ،  در مورد خودتان و در مورد جهان و در مورد آینده می دانید 

 چون عیسی مسیح ، پادشاه ملكوت خدا است شما. نیز در میراث عیسی مسیح ، آسمان و زمین جدید شریك هستید 
. نیز با عیسی مسیح ، سلطنت خواهید كرد 

اگر كسی بخواهد چگونه می تواند در مسیح جای بگیرد ؟

(S)       می گوید ، “ شما نیز وقتی پیام حقیقت ، یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان 13 : 1افسسیان 
 آوردید ، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلe وعده داده بود ،  مهرمالکیت خود را بر شما نهاده

 ”  بنابراین ، هر شخصی میتواند در مسیح جای بگیرد ، زمانیكه به مژده انجیل ایمان می آورد و.  است 
. روح القدس را درون قلبش دریافت میکند

این خلقت تازه چه ویژگی هایی دارد؟

(T)      6در غلطیان :  پولس می گوید كه از طریق مرگ مسیح ، دنیا برای او و او برای دنیا 15– 14 
 آنچه در زندگی روحانی مهم است دیگر ویژگی های قبلی كه همراه با شریعت تشریفاتی مثل. مصلوب شده اند 

.   آنچه مهم است یک خلقت تازه بودن ، دوباره متولد شدن است . ختنه و نامختونی و یا غیره بود ، نمی باشد

 پولس می گوید ، “ بلی، شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس و درستکار؛ 24 : 4در افسسیان 
 .خلقت تازه ، احیای روح ، فكر ، اراده و رفتار شما است .”. و این طبیعت نو را که به صورت خداست، بپوشید

. خلقت تـــازه داشتن یك زندگی عادلنه در ارتباط بامردم و داشتن یك زندگی مقدس در ارتباط با خدا است 

 پولس می گوید ، “ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود 10 : 2در افسسیان 
 عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف

 خلقت تازه ، زندگی كردن برطبق نقشه خدا است كه انجام كارهای نیكی است كه او." خدمت به دیگران نماییم
. انجامشان را به شما محول كرده است 

 فعل این عبارت به صورت زمانی! خلقت تازه به صورت “ همه چیزهای کهنه درگذشته است” متمایز شده است 
 نوشته شده كه بیانگر این است كه چیزهای كهنه در یک واقعه زمانی مشخص در گذشته اند ، به معنای دیگر،

 چیزهای کهنه که در گذشته اند ، عبارتند از امتیازها ،  تعصب ها ، تصورهای غلط  و. بیانگر تولد جدید است 
.اسارتهای روش ترمیم نیافته زندگی گذشته 

ست  ” متمایز شده ا “ تازه شده است   فعل این عبارت به! خلقت تازه همچنین به صورت همه چیزهایی كه 
 صورت زمانی نوشته شده كه بیانگر این است كه چیزهای كهنه تازه شده و باز هم در زمان حال و تا به ابد ،

 تازگی خلقت تازه خدا ، شبیه چیزهایی نیست كه می خریم و كهنه می شوند و به مرور زمان از مد. تازه می شوند
 تازگی ای ( . 4 – 3 : 1اول پطرس )خلقت تازه هرگز پژمرده نمی شود ، ضایع و یا از بین نمی رود . می افتند 

!ستایش بر خداوند ! چقدر زندگی تازه در عیسی مسیح فوق العاده است ! است كه تا به ابد تازه می ماند 

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

. آیه را قبل از اینكه حفظ كنید درك كنید     :  تعمق كنید   .   1  قدم 
 عنوان. عنوان را دربال بنویسید . آیه را روی یك كارت یا در یك دفترچه یادداشت بنویسید    :  بنویسید   .   2  قدم 

 است و در زیر 17 : 5محل آیه امروز در دوم قرنتیان . زیر آن ، محل آیه را بنویسید . امروز “ مسیح ” است 
. آن كل آیه را بنویسید

 همیشه با نام عنوان شروع كنید و سپس محل آیه و بعد خط. آیه را به شیوه درست حفظ كنید    :  حفظ كنید   .   3  قدم 
. خوب است كه محل آیه را دوباره تمرین كنید نخست در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه . اول آیه را بخوانید 
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 و آیات قبلی را هم حداقل یكبار هر سه. آیات جدید را هر روز به مدت پنج هفته مرور كنید    :  مرور كنید   .   4  قدم 
. هفته مرور كنید 

(T) سپس بدون اینكه به كتابمقدس و یا دفترچه یادداشت خود. بیایید این آیه كتابمقدس را با هم حفظ كنیم 
. نگاه كنیم ، قسمتی از آیه را به تنهایی تكرار كنیم 

(T+S)    پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است . 17 : 5دوم قرنتیان . مسیح .

(S       ) پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است . 17 : 5دوم قرنتیان . مسیح .

(T+S)   چیزهای كهنه. ، “ پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است  17 : 5مسیح ، دوم قرنتیان 
  17 : 5دوم قرنتیان ." درگذشت ، اینک ،  همه چیز تازه شده است

(T)       چیزهای كهنه. ، “ پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است  17 : 5مسیح ، دوم قرنتیان 
  17 : 5دوم قرنتیان ." درگذشت ، اینک ،  همه چیز تازه شده است

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

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

(S)       مرور آخرین آیات كتابمقدس كه حفظ كرده اید  .    3  نكته    .  

.  بیایید با هم پنج آیه آخری كه حفظ كرده ایم بدون نگاه كردن به دفترچه یادداشتمان مرور كنیم 
 .5 – 1مجموعه  “ اطمینان های مسیحی ” قسمتهای 

  
(T      ) 13     –     11   :   5  اول یوحنا   :   اطمینان از نجات     

 هر كه پسر را. شهادت این است كه خدا به ما حیات جاودانی داده است  و این حیات در پسر اویافت میشود “ 
 این نامه را نوشتم تا شما كه به نام پسر خدا ایمان. دارد ، حیات دارد و هر كه پسر را ندارد صاحب حیات نیست 

.“ دارید ، یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید  
 13 – 11 : 5اول یوحنا 

(S)        24   :   16  یوحنا   :    اطمینان از جواب دعا     
.”   بخواهید تا بیابید و شاد شوید و شادی تان کامل گردد. تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید“ 

  24 : 16یوحنا 

(T) 13   :   10  اول قرنتیان       :  اطمینان از پیروزی     
 وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده" 

 همراه با هر وسوسه ای خداوند.  های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید 
13 : 10اول قرنتیان .” .  راهی را هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید

 
(S) 9  :   1  اول یوحنا   .    اطمینان از بخشش       

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

(T)        6     –        5     :     3  امثال   .    اطمینان از هدایت خدا            

 در هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر. با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تكیه منما  “
 .6 – 5 : 3امثال .”  داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق  خواهد ساخت

(S       )    تكلیف برای هفته آینده    .         
. مرور روزانه پنج آیه آخر كه حفظ كرده اید هر روز به مدت پنج هفته . 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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