
7 تعلیم                   31دوتا 
یك شاگرد با درمیان گذاشتن انجیل ثمر می آورد. 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی       ) 

 مسیح شوید . دو معلم از كتابمقدس به شما یاد خواهند داد كه شاگرد عیسی مسیح كیست . در حالیكه به این برنامه گوش
یك شاگرد با درمیان ن است :  روز ای تعلیم ام ط كنید .  ا ضب ا برنامه ر ت كنید و ی  می كنید آن را در دفترچه خود یادداش

گذاشتن انجیل ثمر می آورد .
 ما به پیغام انجیل و راههای عملی درمیان گذاشتن پیغام آن با سایر مردم خواهیم پرداخت . پیغام انجیل مهمترین پیغام
 جهان است . به اتقاق هم حقیقت از پنج جنبه ، این پیغام را كشف خواهیم كرد: حقیقت در مورد خدا ، حقیقت در مورد
 انسان ، حقیقت در مورد مسیح ، حقیقت در مورد نجات یعنی اینكه چگونه حقیقت شما را آزاد خواهد كرد و حقیقت در

مورد زندگی تازه مسیحی .

(S نكته          )حقیقت در مورد خدا 1 . 
 در مورد خدا ، حقیقت این است كه او وجود دارد و شما می توانید او را شخصاN و از نزدیك بشناسید ! چگونه می فهمیم

كه خدا واقعاN وجود دارد ؟ ما می دانیم كه خدا واقعاN وجود دارد چون او خودش را آشكار كرده است . 
 . خدا خودش را در خلقت آشكار كرده است . وقتی كه به عظمت آسمان با ستارگان بی شمارش نگاه می كنید و یا بهاول 

 قدرتهایی كه در جهان وجود دارد مثل قدرت خورشید یا نور و زیبایی خلقت مثل زیبایی گل ها و انسانها می توانید پی
ببرید كه بایستی طراح و خالقی بزرگ در پشت همه اینها باشد . 

  خدا خودش را در موقعیتهای الهی آشكار كرده است . كشاورزان می دانند كه یك سال فصول مختلفی دارد و اینكهدوم .
 باران و نور خورشید باعث رشد گیاهان می شوند و به آنها قدرت تولید غذا می دهند . این خداست كه به فصول نظم
 می بخشد ، باران می باراند و نور آفتاب را می تاباند و باعث می شود كه گیاهان و درختان غذا تولید كنند ! شاید پیش
 آمده كه درست قبل از رسیدن قطار خواسته باشید از خط راه آهن عبور كنید و دستی شما را عقب كشیده باشد ! آن
 دست خدا بود كه شما را نجات داد ! پس وضعیتهای الهی به شما می گویند كه خدا وجود دارد و از شما مواظبت می كند.

  . خدا با صحبت كردن واضح با انسان ، خود را آشكار كرده است . در گذشته خدا از طریق انبیاء سخن گفت اماسوم
 او حرف نهایی خود را از طریق عیسی مسیح زد . تمام چیزی كه عیسی مسیح در مورد خدا آشكار كرد در كتابمقدس

مكتوب است . كتابمقدس را بخوانید چون به شما می آموزد كه خدا را بشناسید . 

(T)       ، محافظت و اراده اش را برای ما آشكار كرده  چگونه می توانیم شخصیت خدا را بشناسیم ؟ خدا نه تنها قدرت 
. بیایید دو تا از ویژگی های او را در نظر  است بلكه برما آشكار كرده است كه او كیست و به چه چیز شباهت دارد 

  می گوید ، “اینست پیغامی که خدا به ما داده است تا به شما اعلم نمائیم خدا نور است و6– 5 : 1بگیریم . اول یوحنا 
 ذره ای تاریکی در او وجود ندارد پس اگر بگوییم که با خدا رابطه ای نزدیک داریم، اما در تاریکی روحانی و در گناه
 زندگی کنیم، دروغ می گوییم.”  ذات خدا نور است . خدا از تاریكی متنفر است . نور و تاریكی نمی توانند با هم یكجا

. اول یوحنا  . اگر می خواهید خدا را بشناسید پس بایستی از تاریكی به نور بیایید  : 4باشند    می گوید كه ذات خدا8 
محبت است . اگر می خواهید خدا را بشناسید و تجربه كنید بایستی مشتاق محبت خدا برای خود باشید . 

(S) می خوانیم كه خدا شما را به شباهت خود آفرید . یعنی اینكه27 : 1    خدا چگونه شما را خلق كرد ؟  در پیدایش  
 خدا با همان ویژگی هایی كه خود دارد شما را آفرید . خدا یك شخصیت است ، او می تواند فكر كند ، حرف بزند ، ببیند
 و بشنود . خدا انسان را خلق كرد تا یك شخصیت انسانی باشد پس انسان هم می تواند فكر كند و حرف بزند ، ببیند و
 بشنود . خدا محبت است و انسان را محبت می كند . در ابتدا انسان نیز خدا را محبت می كرد . خدا قدوس و عادل است

و در ابتدا انسان را نیز مقدس و عادل خلق كرد . 
  می خوانیم كه خدا شما را خلق كرد تا برای خدا و نه برای خودتان زندگی7 : 43چرا خدا شما را خلق كرد ؟ در اشعیاء 

 كنید . خدا شما را خلق كرد تا شما با او مشاركت داشته باشید و دوست شما باشد خدا شما را خلق كرد تا شما او را جلل
بدهید و خدمت كنید . 

(T)         حقیقت در مورد انسان 2نكته . 
در مورد انسان حقیقت این است این است كه او محكوم است و در راه نابودی . 

  . “اما از سوی دیگر، خدا خشم و غضب خود را32 – 28 ، 18 : 1دلیل محكومیت و نابودی انسان چیست ؟ رومیان 
 بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند، نازل می کند.   پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده
 اند و حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده است تا هرآنچه به ذهن
 ناپاکشان خطور می کند، به عمل آورند. زندگی آنان پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و
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. ایشان دشمنان خدا هستند با غرور و گستاخی،  جدال، دروغ و کینه و سخن چینی غیبت از زبانشان دور نمی شود
 خودستایی می کنند همیشه به دنبال راه های تازه می گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی شوند. بی
 احساسند و بدقول و بی عاطفه و بی رحم. با اینکه می دانند خدا برای چنین اعمالی، مجازات مرگ تعیین کرده است، نه

فقط خودشان مرتکب آنها می گردند، بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها تشویق می کنند.” . 
 این قسمت شرح می دهد كه گناه چیست . گناه شرارت است ،  انجام هر نوع شرارت نسبت به دیگران و همینطور خودتان
 است . اما گناه بی خدا نیز هست . یعنی نشناختن خدا ، زندگی نكردن برای خدای زنده. گناه استقلل از خدا است . ممكن
. اما  است خیلی خوب زندگی كنید اما اگر خدای زنده را نشناسید و برای خدای زنده زندگی نكنید ، بی خدا هستید 
 انسانهایی كه شریر و انسانهایی كه بی خدا هستند یعنی انسانهایی كه مستقل از خدای زنده زندگی می كنند ، گناهكار نیز

نامیده می شوند . 

(S)گناه با ارتباط شما با خدا چه می كند ؟
  را بخوانم ، “ای مردم فکر نکنید که2 – 1 : 59 گناه باعث جدایی شما و خدا می شود .اجازه بدهید من اشعیاء اول.

 خداوند ضعیف شده و دیگر نمی تواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست؛ او دعاهای شما را می شنود. اما گناهان
 شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد.” . خدا به هیچ كدام از دعاهای شما گوش نمی دهد
 چون گناهانتان بین شما و خدا ایستاده اند . خدا به شما در حضور خودش خوش آمد نخواهد گفت، زیرا گناهانتان بین شما

و خدا قرار گرفته اند.
  خدا می گوید كه مزد گناه موت است . برروی زمین23 : 6. گناه مرگ را به زندگی شما می آورد . در رومیان دوم 

 مردم بیش از همه چیز از مرگ می ترسند . چرا همه مردم می میرند ؟ همه مردم می میرند چون گناه وارد زندگیشان شده
است . چون همه مردم می میرند پس می فهمیم كه همه مردم گناه كرده اند . 

  می خوانیم كه بعد از مرگ داوری می آید . مرگ27 : 9 گناه داوری خدا را به زندگیتان می آورد . در عبرانیان سوم .
 پایان وجود انسان نیست . بعد از مرگ همه مردم یكروز در مقابل تخت داوری خدا خواهند ایستاد و خدا افكار سخنان و
 اعمالی را كه همه در زندگیشان انجام داده اند داوری خواهد كرد ! تمام بی ایمانان و شریران به جهنم افكنده خواهند شد .
 1جهنم مكان شكنجه و هلكت ابدی است . مكانی است دور از حضور، محبت ومحافظت خدای زنده ) دوم تسالونیكیان 

 :8 – 9 .) 

(T نكته      )حقیقت در مورد مسیح . 3 . 
. رومیان  : 5در مورد مسیح حقیقت این است كه او از نزد خدا آمد تا هركس كه به او ایمان آورد را نجات دهد   8 

 می گوید ، “  اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا
 شود.” . خدا نه تنها سخن از محبت می زند  بلكه محبت خودش را به گناهكاران ثابت می كند یعنی با فرستادن عیسی
 مسیح كه به جای گناهكارانی بمیرد كه به او ایمان می آورند . خدا خودش را در عیسی مسیح آشكار كرد . خدا در عیسی
 مسیح ذات انسانی به خود گرفت و انسان شد و برروی زمین زندگی كرد . عیسی مسیح بسیاری از مردم را از بیماری ،
 دیوهایی كه آنان را گرفتار كرده بودند و از جهلشان نسبت به خدا نجات داد . سرانجام مردم روی زمین اورا رد كردند
. هم یهودیان و هم  چون دیگر نمی توانستند حقیقتی را كه او در مورد بی خدایی و شرارت آنان می گفت ، تحمل كنند 
ایهای عیسی مسیح برروی صلیب آنها میخ های بزرگی را به دستها وپ  .  غیریهودیان او را به مرگ محكوم كردند 

 ساعت ، عیسی مرد . 6كوبیدند. بعد از آویزان كردن او برروی صلیب و بعد از گذشت بیش از 

(S) ـچرا باید عیسی مسیح می مرد ؟ چرا خدا نمی تواند بدون مرگ مسیح مردم را از گناهانشان
 نجات دهد ؟ عیسی مسیح باید می مرد ، نه تنها برای اینكه ثابت كند مردم شریر هستند ، بلكه برای اینكه خشم عادلنه و
 مقدس خدا در مقابل گناهانشان را برطرف كند . بدون مرگ عیسی مسیح ، خدا نمی توانست ایمانداران را نجات دهد و

آنها را نجات نمی داد . دو دلیل وجود دارد كه چرا عیسی مسیح باید می مرد . 
 . عیسی مسیح باید می مرد تا خشم مقدس و عادلنه خدا در مقابل گناهان ما را دور سازد . اول

 خدا مقدس و عادل است . او مقرر كرده كه همه مردم كاملN  مقدس و عادلنه زندگی كنند خدا بایستی شرارت و ناپاكی
 آنها را مجازات كند . چون هیچ انسانی نمیتواند یک زندگی مطلقاN مقدس و عادلنه داشته باشد ، خدا بایستی ناپاکی و
 شرارت آنها را مجازات کند. و از آنجا كه ناپاكی و شرارت آنها مجازات نشده است ، خشم مقدس خدا باز هم بر آن

یوحنا   ( : 3انسانها می ماند  . چون تمام36    ( . لزمه تقدس و عدالت خدا این است كه تمام گناهان مجازات شوند 
. مرگ عیسی مسیح یك قربانی  انسانهای روی زمین گناهكار هستند هیچ انسانی نمی تواند جریمه این گناه را بپردازد 

كفاره ای بود كه از هركس كه به عیسی مسیح ایمان بیاورد ، خشم مقدس و عادلنه خدا بر ضد گناه را دور می كند. 
  . عیسی مسیح باید می مرد تا ایماندار را عادل سازد و ایماندار را با خدا مصالحه دهد . چون گناه ما را به مرگدوم

 ابدی محكوم می سازد ،  ما نیاز داریم كه عادل شویم وچون گناه ما را از خدا دور می سازد ، نیاز داریم كه با خدا مصالحه
  می خوانیم كه مسیح روی صلیب گناهان ما را برجسم خود گرفت . او گناهان تك تك24 : 2و آشتی كنیم . در اول پطرس 

 ایمانداران را بر جسم خود گرفت . همراه با او تمام ایمانداران بر روی صلیب مصلوب شدند . عیسی مسیح به جای ما
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 تنبیه شد . عیسی مسیح نه تنها چیزی را از ما دور ساخت بلكه او چیزی را به ما بخشید . او گناهان ما را از ما دور
 ساخت و به ما عدالت خودش را بخشید . چون عیسی جریمه را پرداخت كرد خدا به صورت كاملN بی گناه به ما نگاه
 می كند . ما عادل شمرده شده ایم . از حال به بعد ، خدا ما راكاملN عادل به حساب می آورد و با ما به عنوان عادل رفتار

  می خوانیم كه مسیح18 : 3می كند . وقتی خدا به ما نگاه می  كند او ما را فقط در عیسی مسیح می بیند . در اول پطرس 
 یكبار به جای همه یعنی شخص عادل به جای ناعادلن مرد تا ما را به نزد خدا ببرد . مرگ مسیح مانند پلی است كه ما
 را به نزد خدا می برد و ما را با او مصالح می دهد . به همین دلیل است كه “ پیغام انجیل ” را به “ پل حیات ” مثال می

زنیم . 

(T) می گوید ، “هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم5 – 4 : 6     قیام عیسی مسیح برای ما چه می كند ؟ رومیان  
 که گناه را دوست می داشت، با او در آب تعمید دفن شد؛ و زمانی که خدای پدر با قدرت پر جلل خود، مسیح را به
 زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم. بنابراین، ما جزئی از وجود مسیح شده ایم. بعبارت
 دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم؛ و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است،

ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد.” . قیام عیسی مسیح دو كار انجام داد .
  ،  از طریق قیام مسیح با او یگانه شده ایم . او5 – 4 : 6 عیسی مسیح قیام كرد تا ما را مبدل سازد . برطبق رومیان اول .

 در قلبهایمان روح القدس را به ما داده و روح القدس ما را مبدل می سازد تا بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شویم . بعد از
 3بازگشت ثانویه  ، عیسی مسیح بدنهای ما را هم تبدیل خواهد كرد تا شبیه بدن جلل یافته و قیام كرده او شویم ) فیلیپیان 

 ( . بدن قیام كرده ما هرگز درد نخواهد كشید ،  بیمار نخواهد شد یا دیگر نخواهد مرد . 21: 
  عیسی مسیح قیام كرد تا رهبر كل هستی باشد . از قیامش ، به این طرف كل قدرت و اقتدار آسمان و زمین بهدوم .

 عیسی مسیح داده شده است . او حاكم برهستی است و روزی همه را داوری خواهد كرد . عیسی مسیح همچنین سركلیسا
هم هست . او از طریق كتابمقدس ، از طریق روح القدس و پیران كلیسای محلی بركلیسا سلطنت می كند . 

(S)بعضی مردم می گویند كه به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود نیاز ندارند چون كارهای خوب زیادی انجام      
  می گوید ، “بنابراین، در اثر9 – 8 : 2داده اند . آیا كسی می تواند از طریق انجام كارهای خوب نجات بیابد ؟ افسسیان 

 بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیه
 خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی تواند به خود ببالد! ” كتابمقدس خیلی صریح می گوید
 كه هیچكس نمی تواند از طریق كارهای خوب نجات یابد . كارهای خوب نمی توانند شما را نجات دهند چون حتی بهترین
 كارهای خوب انسان به اندازه كافی در چشم خدا خوب نیستند ! تمام كارهای خوب انسانها از معیار نیكویی خدا پایین تر
 هستند . هركس كه سعی كند خودش را با اعمال نیك نجات دهد شبیه شخصی است كه سعی با بند كفش ، خودش را بال
 بكشد ! غیرممكن است كه خودتان را با كارهای خوب نجات بدهید . غیرممكن است كه از طریق مذهب یا اعمال مذهبی
. كتابمقدس می گوید كه نجات درهیچكس جز عیسی مسیح یافت  نجات پیدا كنید و مهم نیست كه چه مذهبی هم دارید 

 ( . 12 : 4نمی شود ، چون خدا هیچ نام دیگری به مردم نداده است تا با آن بتوان نجات پیدا كرد ) اعمال 

(T نكته      )حقیقت در مورد نجات  4 . 
. یوحنا  : 5در مورد نجات حقیقت این است كه عیسی مسیح هركه ایمان بیاورد را نجات می دهد    می گوید ، “باز24 

 تکرار می کنم: هرکه به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز
بخاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده، به زندگی جاوید خواهد پیوست.” 

بر طبق نظر عیسی ، دو چیزی که شما بایستی انجام دهید و سه نتیجه آن چه میباشند ؟ 

(S)     دو کاری که من باید انجام دهم ، عبارتند از : من بایستی کلم او را بشنوم و باید ایمان آورم . و سپس وقتی    
: من زندگی جاودان خواهم داشت. من محکوم نخواهم شد و من از مرگ به  ایمان آوردم ، سه نتیجه آن عبارتند از 

زندگی عبور کرده ام. 

(T     ) درست است. شما فقط میتوانید ایمان بیاورید ، پس از اینکه شنیده اید که به چه  باید ایمان آورید. شما خبر خوش 
نجات را شنیده اید. پاسخی که خدا از شما میخواهد این است که به عیسی مسیح ایمان آورید.

(S) چگونه ایمان بیاورم ؟     

(T اجازه دهید انجیل یوحنا        )را بخوانم : " حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود، یهودیان، کسی12 – 11: 1  
 او را نپذیرفت. اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به

او ایمان آورند تا نجات یابند. "
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 اجازه بدهید برای شما “ مثال پول ” را بازگو كنم . یكروز به گروهی از بچه ها مقداری پول نشان دادم . و قول دادم كه
. بعضی بچه ها خندیدند و تصور كردند كه من شوخی می كنم .  هركس این پول ها را بخواهد این پولها مال او باشد 
 بالخره یكی از بچه ها جلو آمد دستهایش را دراز كرد و پولها را گرفت . او در قلبش ایمان آورد كه به او حقیقت را گفته
 ام . پس برطبق ایمانش عمل كرد و پولها را گرفت . او میخواست پول را دوباره به من پس بدهد اما من به او گفتم که
 قول داده بودم که پول را میتواند برای خودش نگهدارد. با لبخند شادی پول را در جیبش گذاشت . درحالیكه بقیه بچه ها با
 پشیمانی از اینكه حرف من را باور نكرده بودند به این منظره نگاه می كردند . ایمان نیز به همینصورت عمل میکند. خدا
 قول داد که هر شخص را که عیسی مسیح را بپذیرد ، نجات میدهد. مردم در قلبشان ایمان نمی آوردند كه خدا حقیقت را
 می گوید در نتیجه مسیح را نخواهند یافت . اگر در قلبتان ایمان بیاورید كه خدا حقیقت را می گوید عیسی مسیح وارد قلب

و زندگیتان می شود . نتیجه : با بدست آوردن مسیح ایمان می آورید . 

(S) چگونه مسیح را بدست می آورم ؟

(Tخداوند عزیز “  :  (      زمانیكه درقلبتان به حقیقت انجیل ایمان می آورید با دعای زیر مسیح را بدست می آورید 
 عیسی: اعتراف می كنم كه گناهكار و گمشده هستم . در قلبم ایمان می آورم كه تو مردی تا جریمه گناهان مرا بپردازی و
 اینكه قیام كردی تا به من حیات جاودانی بدهی . حال از تو می خواهم كه به قلبم و زندگیم وارد شوی . از حال به بعد به

زبان اعتراف می كنم ، ای عیسی مسیح كه تو نجات دهنده و خداوند من هستی . در نام عیسی مسیح . آمین ! ” 

(S) حقیقت در مورد زندگی تازه مسیحی 5نكته . 
  می گوید ، “ من28 – 27 ،10 : 10در مورد حیات مسیحی حقیقت این است كه این حیات فراوان و قطعی است . یوحنا 

 آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. گوسفندان من صدای مرا می شناسند، من نیز ایشان را می شناسم
 و آنها بدنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلک نشوند. هیچکس نیز نمی تواند ایشان را از

 عیسی مسیح وعده داده كه زندگی مسیحی بسیار رضایت بخش پرمعنا و بسیار قابل اعتماد خواهد بود. دست من بگیرد. ”
اما عیسی مسیح همچنین گفته است كه مسیحیان واقعی صدای او را می شنوند و او را پیروی می كنند . 

(T)تكلیف برای هفته آینده     
اول .   پنج حقیقت  پیغام انجیل را حفظ کنید و آن را با شخصی در طی هفته بعد در میان بگذارید.

ه آدرس اینترنتی  ه كنید و ب حظ اگردان بسازید” را مل بروید و ش تور عمل “  ی دس  www.dota.net دوم .  كتابها
مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....

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