
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه تعلیمی  ، یاد خواهید گرفت که        ) 
 شاگرد عیسی مسیح باشید . دو معلم با استفاده از کتاب مقدس یاد خواهند داد که عیسی مسیح چه کسی است . در حالیکه
یک شاگرد ست :  ز این ا عنوان تعلیم امرو ط کنید .  ا ضب د و یا آن ر ادداشت برداری ی کنید ، ی ه گوش م ن برنام ه ای  ب

ویژگی های قابل تشخیص دارد . 

  : نه شما ، بلکه عیسی مسیح به جای شمااولسه چیز مهم  ، پیغام مسیحی را از سایر مذاهب جهان متمایز می سازد . 
  : نه شما  ، بلکه عیسی مسیح قدم اول را برداشته و این نجات کاملدوم، نجات را بدست آورد و نجات او کامل است . 

ر می برد .  ی شما بکا ا در زندگ ا بایستیسومر آنه ی کنند .  اقعی تغییر م ی تغییر کنند و مسیحیان و حیان بایست مسی  :  
افکار ، حالتها ، سخنان و اعمال خود را تغییر بدهند . چنین مسیحیانی شاگردان نامیده می شوند .

(S          ) شاگردان پیروان و آموزندگان هستند .  1  نکته .    
  . یک شاگرد پیرو عیسی مسیح است . دعوت عیسی دارای هیچ مانع اجتماعی نیست  . در بین شاگردان نخستین اواول

 ( همینطور مبارزی سیاسی به نام8 : 5 ، لوقا 19 : 4، ماهیگیران گناهکاری مثل پطرس ، یعقوب و یوحنا بودند )متی 
 شمعون و باجگیری نفرت انگیز به نام متی  . دعوت به شاگردی  ، دعوت به پیروی عیسی است  . دعوت به شاگردی

ه این است که هر جا عیسی مسیح می رود  ، شاگرد  ، همراه او باشد . )مرقس  ر قدرتمند و14 : 3، دعوت ب تاثی  . ) 
 -1 : 5 ، لوقا 51- 45 : 1عالی عیسی مسیح همراه با تعلیم پر اقتدار او مردم را وا می دارد که شاگرد او باشند )یوحنا 

11. )
اما دردوم ه معنی مسیحی است .     . یک شاگرد از عیسی مسیح می آموزد . در کتاب اعمال رسولن شاگرد معمول ب

 انجیل دارای معانی خاص بیشتری است . معنی ریشه ای واژه شاگرد به معنی یادگیرنده  ، دانش آموز و کارآموز است
 . یک شاگرد از طریق دیدن  ، شنیدن و تقلید کردن یاد می گیرد . او در حین پیروی از عیسی یاد می گیرد . او خدمات

 ( . نخستین شاگردان تعلیم23 : 4 و متی 15 – 13 : 13و زندگی عیسی را از نزدیک ، با دقت مشاهده می کند )یوحنا 
 او را شنیدند و دیدند که او چگونه مردم را تعلیم می داد  ، شنیدند که او چگونه پاسخ سوالت مردم را می داد و شاهد
ه مردم دیدند و اینکه چگونه به نیازمندان ا تشویق می کرد . محبت او را نسبت ب ه مردم را توبیخ ی  بودند که او چگون
 کمک می کرد . آنها شاهدان عینی اقتدار و قدرت او بر تمام نیروهای طبیعی ، بر حاکمان پر قدرت و حکیمان جهان و
 بر شیطان و دیوهایش بودند . و بالخره آنها شاهدان محبت او بودند که حاضر شد بمیرد و شاهد قدرت او به قیامت از
لیکه آنها از ز تعالیم او پیروی کنند . در حا قط علم خود را افزایش بدهند بلکه ا آنها یاد گرفتند که نه ف  مردگان بودند  . 
ولیه ادامه تاثیر عیسی بر زندگیشان  تعالیم او اطاعت می کردند عیسی کل زندگیشان را تغییر داد ! بعدها در کلیسای ا

  می خوانیم  : " وقتی اعضای شورا جرأت و بی بابکی پطرس و یوحنا را دیدند،13  : 4کامل نمایان بود . در اعمال 
 مات و مبهوت ماندند! خصوصاo که میدیدند که اشخاص بیسواد و معمولی هستند، و پی بردند که چون با عیسی بوده اند

تا این حد دگرگون شده اند! "

(T شاگردان چگونه یاد می گرفتند  ؟          )

(S) 9  : 4در عهد جدید شاگردان هم از تعالیم و هم از نمونه عیسی مسیح و رسولن می آموختند . در فیلیپیان 
پولس می گوید : " هر چه از من دیدید و آموختید، در زندگیتان بکار گیرید تا خدای آرامش با شما باشد. "

(T) ویژگی های خاص یک شاگرد .  2  نکته .   
ی دارای ویژگی های خاص ق ه یک شاگرد حقی عیسی تعلیم داد ک ست .   یک شاگرد  ، فراگیرنده و پیرو عیسی مسیح ا

قابل تشخیص است . اجازه بدهید این ویژگی ها را در کتاب مقدس کشف کنیم .
ویژگی اول . یک شاگرد به عیسی مسیح ایمان دارد .

  عیسی می گوید : " من نور جهان هستم ، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور12  : 8در یوحنا 
  می گوید که ما بایستی به نور ایمان آوریم تا زمانی که آن را36 : 12حیات بخش راهش را روشن میکند." و در یوحنا 

 داریم تا بدینترتیب پسران نور شویم عیسی مردم را دعوت می کند تا به او ایمان بیاورند . یکی از ویژگی های شاگردان
ز بی ایمانی نسبت به او است . )یوحنا  ه از عیسی مسیح ، ابرا پیروی نکردن فعالن   –60: 6عیسی ایمان به اوست . 

71)

1

 12تعلیم              56دو تا 
شاگردی : یک شاگرد ویژگی های قابل تشخیص دارد . 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم



(S          ). دومین ویژگی  . یک شاگرد مطیع عیسی مسیح است
  عیسی می گوید : " اگر مطابق تعالیم من عمل کنید ، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را32 – 31 : 8در یوحنا 

 خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد ." یکی از ویژگی های شاگرد واقعی عیسی  ، اطاعت از تعلیم مسیح
ی آنطور که فیلسوفان و بحث نمیکردند  ، یعن رائه می داد با ا  است  . شاگردان او هیچگاه در حینی که او تعالیمش را ا
 یهودی یا شاگردان معلمین یهودی می کردند . آنها گوش میکردند و فقط وقتی نمی فهمیدند عیسی چه می گوید  ، سؤال
 می کردند  . عیسی به تعلیم و آموزش خود جهت می داد  . نکته مهم برای آنها این بود که تعلیم مسیح را بپذیرند و از

(.16 – 14 : 13اقتدار او بدون شرط اطاعت کنند . رابطه معلم و شاگرد با رابطه صاحب و غلم شباهت دارد )یوحنا 

(T         ) . ویژگی سوم . یک شاگرد با انجام کارهایی که عیسی مسیح به او سپرده  است ، او را خدمت می کند
  عیسی می گوید : " اگر میخواهند شاگرد من شوند، باید از من سرمشق بگیرند. چون خدمتگزاران26 : 12در یوحنا 

 من باید هر جا میروند با من بیایند. اگر عینا از من سرمشق بگیرند پدرم خدا ایشان را سرافراز می گرداند." یکی از
ا عیسی مسیح در  ویژگی های شاگرد واقعی عیسی مسیح خادم بودن او است . دعوت به شاگردی ، دعوتی برای کار ب
 انجام مأموریتش بر روی زمین بود او گفت :" بدنبال من بیایید و من به شما نشان می دهم که چگونه جانهای مردم را

ا انجیل را اعلم کنند و نیازمندان را خدمت کنند . )متی   ( . آنها10 ، لوقا 10صید کنید " ، آنها را دو به دو فرستاد ت
 ( . به هر یک25باید با تمام استعدادهایی که به آنها داده شده بود کار می کردند و نیازمندان را خدمت می کردند )متی 

مرقس  و سپرده شده بود ) استند34 : 13از شاگردان تکلیف خدادادی و مخصوص خود ا ز نمی خو اگردان هرگ  ( ش
(9 : 3چیزی بیش از همکاران خدا باشند )اول قرنتیان 

(S           ). چهارمین ویژگی . یک شاگرد با محبت مسیحی قابل تشخیص است
  عیسی می گوید : " پس حال ، دستوری تازه به شما میدهم: یکدیگر را دوست بدارید همانگونه35-34 : 13در یوحنا 

 که من شما را دوست میدارم. محبت شما به یکدیگر، به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید." یکی از
این نوع محبت ، ی دهد .  ن م ش محبت خود را نشا م روابط ت که او در تما س ی عیسی این ا قیق  ویژگی های شاگرد ح
ت ، فروتن ت ، محب س ت ، صبور و مهربان ا محب ه است .  ان ه و غیر خودخواه ی فداکاران ت عیسی ، محبت  همانند محب
 است، حلیم و سخاوتمند است . اطوار ناپسند ندارد و پرهیزکار است . محبت ، عفو می کند و از پیشرفت دیگران شادی
 می کند . محبت ، به دیگران اعتماد می کند و امیدوار است که خدا میتواند مردم و شرایط را تغییر دهد . محبت ، در
نهای دیگر مفید ی خدا و انسا ا آنها برا نها تأثیر بگذارد ت  نیکی کردن به مردم ، مصمم است و سعی می کند روی انسا

باشند .

(T           ). ویژگی پنجم . یک شاگرد با عیسی مسیح ارتباط صمیمانه دارد
  عیسی می گوید : " بله ، من تاک هستم ، شما نیز شاخه های من. هر که در من بماند و من16  ، 8-5 : 15در یوحنا 

 نیز در او، میوه فراوان میدهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. اگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه
 ائی بی فایده آنرا می برند، دور می اندازند و آن شاخه خشکیده میشود. سپس، آنرا با سایر شاخه ها جمع می کنند و در
 آتش می سوزانند. ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. شاگردان
ن شما را ا برنگزیدید، م شما مر ث بزرگی و جلل پدرم خدا میشود ...  ل فروان میدهند و این، باع صو ی من مح اقع  و
ا بردن نام من ، از پدرم خدا  برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هر چه میخواهید، ب
 بگیرید." این قسمت شامل چند ویژگی یک شاگرد است .  یک شاگرد در عیسی مسیح می ماند . ماندن در عیسی ، یعنی
ست . هر کس که ا مسیح و کتاب مقدس ا ی حفظ یک رابطه شخصی ب ه معنای کوشش برا و را در قلبتان بپذیرید و ب  ا

تنها، رابطه ای ظاهری با عیسی مسیح دارد ، به آتش افکنده خواهد شد .
 یک شاگرد ، میوه بسیار و ماندنی می آورد . درس اصلی این است که یک شاگرد ، تنها وقتی ثمرات روحانی می آورد
 که در مسیح می ماند . و یک مسیحی با آوردن ثمرات زیاد و ماندگار نشان می دهد که شاگرد حقیقی عیسی مسیح است.

 . ثمره تولید شده توسط کسانی که انجیل را موعظه می کنند ، نویک  ثمره در کتاب مقدس دارای معانی متفاوتی است : 
 . ثمره تولیده شده به وسیله کسانی که شاگرد تربیت می کنند ، ثمره ماندگار یادو ( . 6 : 1ایمانان می باشند )کولسیان 

یوحنا  ست ) ه وسیله روح القدس شخصیت مسیحی استسوم ( . 16 : 15مسیحیان بالغ نامیده شده ا ثمره تولید شده ب  . 
ا باز هم میوه بیشتری23-22  : 5)غلطیان  د و با ه�ر�س خدا آنه با ماندن در مسیح ، شاگردان ثمره بیشتری میآورن  . ) 

 می آورند ! این ه�ر�س کردن شامل توبیخ شدن به وسیله خدا و اصلح و انضباطی است که در مشکلت بوجود می آید .
لغ و با پشتکار هستند . در حیانی که با ا توجه دائم و بنا کردن نو ایمانان ، شاگردان ثمره ماندگار می آورند یعنی مسی  ب

  برابر و بعضی60 برابر ، در بعضی دیگر 100مثل برزگر عیسی تعلیم می دهد که در بعضی از شاگردانش کلم او 
  برابر ثمر می آورد . این به خاطر این است که همه مسیحیان به یک اندازه از گناهانشان پشیمان می شوند و30دیگر 

ا هم ی ب اگرد ساز طح نیستند . همینطور در بشارت و ش ک س ه در ی ت هم جاعت و غیر ی یا ش ر توکل ، وفادار ز نظ  ا
متفاوتند و همه ایمانداران عطایا ، شرایط و مأموریت یکسانی ندارند .
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ی کند یعنی ح پاک م کلم مسی ی کند .  ر م ی کتاب مقدس کنترل شده و تغیی ح یعن سی سط کلم م  یک شاگرد ، مدام تو
 ( . کلم مسیح بایستی آنچنان بر ذهن ، قلب و رفتار شاگرد تأثیر3 : 15ایمانداران جدید را عادل می سازد . )یوحنا 

بگذارد که او دائما در حال تغییر باشد و پیوسته متحول شود . 
ح در او بماند ، د و کلم مسی ح بمان فقط در صورتی که شاگرد در مسی  یک شاگرد بر اساس اراده مسیح دعا می کند . 

پاسخ دعاهایش را خواهد یافت . او همچنین برای ثمر آوردن دعا می کند و در پاسخ به دعایش ثمر می آورد .

(S          ). ویژگی ششم . یک شاگرد تغییر می کند و شخصیت مسیحی او رشد می کند 
  عیسی مثلی را بازگو می کند : " سپس عیسی این مثلها را آورد: چه فایده دارد که کور، راهنمای42-39 : 6در لوقا 

 کور دیگر شود؟ یکی که در گودال بیفتد ، دیگری را هم به دنبال خود می کشد. چگونه ممکن است که شاگرد داناتر از
 استاد خود باشد؟ شاگرد اگر زیاد تلش کند، شاید مانند استاد خود شود. چرا پر کاهی را که در چشم دیگران است، می
ز چشمت  بینی، اما چوب را در چشم خود نادیده می گیری؟ چگونه جرأت می کنی بگوئی: برادراجازه بده پر کاه را ا
ه بهتر شم خود دراور، آنگا ر، نخست چوب را از چ ی؟ ای متظاه ی بین ب را در چشم خود نم لیکه چو  در بیاورم در حا
 خواهی دید تا پر کاه را از چشم او بیرون بیاوری! " یک ویژگی شاگرد واقعی مسیحی یادگیری و ساخت شخصیت او
 است . یک شاگرد نخست باید خود را در حضور خدا تغییر دهد تا خدا از او برای تغییر دادن دیگران استفاده کند . قبل
اید متوجه  ضعف ها  و نواقص خود باشد . هدف یک شاگرد باید این باشد که در ز اینکه او دیگران را اصلح کند ب  ا

شخصیت و رفتارش شبیه مسیح شود .

(T           ). ویژگی هفتم . یک شاگرد با ویژگی انکار خود و فداکاری شناخته می شود 
  عیسی به همه گفت : " سپس به همه فرمود: هر که میخواهد مرا پیروی کند باسد از خواسته ها و26-23 : 9در لوقا 

 آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختیها را همچون صلیب بر دوش بکشد و بدنبال من بیاید. هر که در راه
ا هر که بکوشد جانش را حفظ کند، حیات جاودان را از افت ام ز دست بدهد، حیات جاودان را خواهد ی  من جانش را ا
 دست خواهد داد. پس چه فایده ائی دارد که شخص تمام دنیا را به چنگ بیاورد اما حیات جاوید را از دست بدهد؟ هر که
 در این جهان از من و سخنان من عار داشته باشد، من نیز وقتی در جلل خود و جلل پدر با فرشتگان مقدس به جهان
 باز گردم از او عار خواهم داشت. " یکی از ویژگی های شاگرد واقعی عیسی ، انکار خود و فداکاری است و تنها تعهد
 او ، جلل دادن هر روزه مسیح است که به وسیله موعظه مسیح صورت می گیرد و اینکه او بپذیرد که به خاطر مسیح

طرد و تحقیر شود و رنج بکشد .

(S         ). ویژگی هشتم . یک شاگرد کامل وقف عیسی مسیح است
  می خوانیم : " در بین راه شخصی به عیسی گفت: " میخواهم هر کجا که میروی تو را پیروی62-57 : 9در لوقا 

 کنم." عیسی در جواب فرمود: " روباه ها لنه دارند و پرندگان ، آ��شیانه! اما من حتی جایی برای خوابیدن ندارم." یکبار
 نیز او کسی را دعوت کرد تا از او پیروی نماید. آن شخص پذیرفت، اما خواست که این کار را به پس از مرگ پدرش
 موکول کند. عیسی به او گفت: بگذار کسانی در فکر این چیزها باشند که حیات جاودانی ندارند. وظیفه تو این است که
 بیایی و مژده ملکوت خدا را در همه جا اعلم نمایی. شخصی نیز به عیسی گفت: خداوندا، من حاضرم تو را پیروی کنم
عیسی به او فرمود کسی که تمام هوش و حواسش متوجه خدمت به  اما بگذار اول بروم واز خانواده ام اجازه بگیرم ! 

من نباشد لیق این خدمت نیست! " شاگرد عیسی کامل وقف او است .
ه به بهای شاگردی ز  توج است شاگرد عیسی شود آنقدر مشتاق پیروی وی بود که ا ه می خو لب ک ن شخص داوط ولی  ا

  او می دید که جمعیت انبوهی بدنبال عیسی هستند ، معجزات رخ می دهند و مردم کامل مشتاق او شده اند وغفلت کرد .
 او می خواست با مرکز تمام این اتفاقات یعنی عیسی در ارتباط باشد . اما با ادامه داستان انجیل می بینیم یهودا ، عیسی

یوحنا  یوحنا 18 : 5را رد کرد ) ا او را بیرون کردند ) لیلی ه ش کردند تا66 : 6( . ج واه  ( . جدریان از او خ
متی  زمینشان را ترک کند ) وقا 34 : 8سر ز جا دادن به او امتناع کردند )ل ری ها ا سام زمین ، او را53 : 9( .   . ) 

متی  متی 23 : 27نپذیرفت ) ا گذاشت ) ی آسمان ، او را تنه  ( . شاگردی دائمی عیسی ، شامل46 : 27( و بالخره حت
کشمکش ، طرد شدن و رنج کشیدن است . 

ی عیسی آماده نبود . اگردی شد برای پیرو خصی که داوطلب ش سولن ازدومین ش ف میخواست چون ر از یک طر   
ست اول این شخص می خوا ی پیروی از عیسی شرط میگذاشت .  ح باشد و از طرف دیگر برا ه مسی  پیروان نزدیک ب
 برود و پدرش را دفن کند که به تازگی مرده بود . ولی عیسی می خواست ذهن این شخص را متوجه این حقیقت بکند که
 او خداوند حاکم است و باید به طور کامل و بدون شرط و اما و اگر از او اطاعت شود . او می خواست تا این فرد درک
 کند که در ملکوت خدا ، خانواده الهی از وابستگی های معمولی خانوادگی بسیار مهمتر است . به خاطر آورید که این
 سخن عیسی خطاب به یک داوطلب خاص شاگردی است و نه به همه شنوندگان . عیسی نمی گوید مسیحیان نباید به فکر
 والدینشان باشند یا به مراسم کفن و دفن آنها اهمیت ندهند . اما عیسی صریحا می گوید که یک مسیحی باید عیسی را

بیشتر از والدین خود محبت کند و اینکه یک شاگرد باید عیسی را بی قید و شرط اطاعت کند . 
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اخت ب شاگردی عیسی شد ، احتمال خود را خیلی خوب نمی شن عیسی می توانست درونسومین شخصی که داوطل  .  
 ( . عیسی می توانست قلب او را جستجو25 : 2قلب او را ببیند ، چیزی که برای خود آن شخص غیر ممکن بود )یوحنا 

 کند و ذهنش را بخواند . عیسی می دانست که وقتی این داوطلب شاگردی او به خانه برسد ، سریع متقاعد می شود که
همانجا بماند و دیگر به عیسی ملحق نشود .

(T           ). ویژگی نهم . یک شاگرد ، مسیح را بیش از هر ارتباط دیگری دوست دارد
   : " هر که میخواهد پیرو من باشد، باید مرا از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهرو33 ، 27-26 : 14در لوقا 

 حتی از جان خود نیز بیشتر دوست بدارد. هر که صلیب خود را برندارد و بدنبال من نیاید، نمی تواند شاگرد من باشد
 ... به همین طریق، کسی که میخواهد شاگرد من شود، نخست باید بنشیند و حساب کند که آیا می تواند بخاطر من از مال
ی او ، محبت به ن است که برا ی عیسی مسیح ، ای ق ژگی های شاگرد حقی یکی از وی ا نه."  ائی خود چشم بپوشد ی  و دار
ز والدینش ، یک شاگرد ، مسیح را بالتر ا شد .  ز هر رابطه دیگری می با وی تر و برتر ا  عیسی مسیح ، عزیزتر ، ق
ز والدین و خانواده اش نفرت داشته ه یک شاگرد باید ا ا نیست ک این بدان معن ی خودش می داند .   خانواده خودش و حت
 باشد و آنها را ترک و فراموش کند . کتاب مقدس به مسیحیان فرمان می دهد تا به والدینشان توجه کنند ، تا همسرانشان
 را محبت کنند ، تا فرزندانشان را  در فرامین خداوند ، تربیت کنند و حتی همسایه اش را چون خودش محبت کند . کلمه

متی  ی باشد )  ر ترجیح دادن م ه معنای کمت ت ب ن قسم ر در ای واسته یکی از27 : 10تنف ن مسیح و خ ر باید بی اگ  . ) 
یک ه باید انتخاب شود .  ست ک اری ، مسلماo ، آن مسیح ا ر اصر ا انتخاب کرد علیرغم وجود ه  اعضای خانواده یکی ر
 شاگرد باید نسبت به عیسی مسیح ، بیشترین وفاداری را از خود نشان بدهد و هیچ رابطه دیگری نباید جانشین آن شود .
بدین ترتیب او تمام ب کند .  ه عنوان خداوند وهادی خود انتخا رط و ب ی قید و ش ا ب  یک شاگرد ، باید عیسی مسیح ر

تعهدات و روابط دیگر خود را در مقابل وفاداری و عشقش به عیسی مسیح در اولویت ب�عدی قرار می دهد . 
ن معنی ای ج را می پذیرد .  ی و رن ی شدن ، طرد شدگ ی خود ، قربان ر ایمان مسیح ط ی عیسی ، به خا قیق  یک شاگرد ح
 واقعی حمل صلیب خود است . و یک شاگرد ، عیسی مسیح را بالتر از همه چیز و آرزوهای این دنیا قرار می دهد .
ت ها ، ت ، پول ، موفقی ی دهد محب زه نم زی را فدا کند . او اجا ح هر چی ی پیروی مسی ت تا برا س  یک شاگرد ، آماده ا
 شهرت وقدرت ، او را از نظر شاگردی مسیح بی صلحیت بسازد . وقتی او باید بین پول درآوردن و پیروی مسیح یکی
 را انتخاب کند پس به جاذبه های مادیات و موفقیت های دنیوی ، پشت می کند چون شاگرد بیش از هر چیز دیگری خود

را وقف عیسی مسیح می کند و هیچ چیز را جانشین آن نمی کند .

(S           ). ویژگی دهم . یک شاگرد در نزد سایر مردم به عیسی مسیح اقرار می کند
  می گوید : " آنگاه ذهنشان را بازکرد تا همه پیشگوییهای کتاب آسمانی را درک کنند. سپس فرمود:48-45 : 24لوقا 

 بلی، از زمانهای دور در کتابهای انبیا نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند، جانش را فدا کند و روز
 سوم زنده شود و این است پیغام نجات بخشی که باید از اورشلیم به همه قومها برسد:" همه کسانی که از گناهانشان توبه
 کنند و بسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد." شما دیده اید و شاهد هستید که همه این پیشگوئیها واقع شده است. "
 یک ویژگی شاگرد واقعی عیسی این است که او شاهد عیسی مسیح می باشد . نقش شاگردان این نبود که واسطه های
 امینی برای انتقال تعالیم مذهبی و یا نگهداری سنتها باشند . آنها فقط شاهدان مطیع مسیح بودند . آنها هرگز جزء فلسفه

  :11یا اساتید برجسته شریعت نبودند بلکه جزء بچه های کوچکی که خدا به آنها مکاشفه خود را بخشیده بود . )متی 
25-27)

(T           )تكلیف برای هفته آینده
ا در شمااول ه کدام ویژگی ر زه بدهید ک باید به روح القدس اجا ظ کنید .  ی عیسی مسیح را حف ژگی شاگرد واقع    . ده وی

ایجاد کند  ؟ از خدا بپرسید که چکار باید بکنید .
س اینترنتی دوم  ه كنید و به آدر ظ بروید و شاگردان بسازید” را ملح كتابهای دستورعمل � “    . www.dota.net 

مراجعه كنید  .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم  . . . .
 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید  .سوم  .
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