
13تعلیم              61دو تا  
انجیل:  یک شاگرد مفاهیم انجیل را درک می کند  

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

. در حالیکه به این . دو معلم از کتاب مقدس یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست   شاگرد عیسی مسیح شوید 
 برنامه گوش می کنید یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید . تعلیم امروز این است: یک شاگرد مفاهیم انجیل را

درک می کند .
 ما مفهوم گناه ،  مرگ و داوری را کشف و در مورد آنها گفتگو خواهیم کرد . بررسی خواهیم کرد که چرا فقط عیسی

مسیح نجات دهنده جهان است و کشف و گفتگو خواهیم کرد که ایمان داشتن به عیسی مسیح یعنی چه ؟ 

(  S   نکته          )  مفهوم گناه در کتاب مقدس  1 .   
در کتاب مقدس از سه واژه برای شرح گناه استفاده شده است یعنی خطا ،  عصیان و شرارت .

  . واژه "خطا" به معنی نزدن به هدف . در کتاب مقدس به ارتباط ما با خدا مربوط می شود . خطا یعنی نرسیدن بهاول
 هدفی است که خدا برای زندگی شما در نظر دارد . هدف خدا برای مردم این است که رابطه درستی با خدا ،  با دیگران
 و با خودشان داشته باشند و در زندگیشان کارهای درست انجام دهند . اما چون مردم رابطه درستی با خدا یا با سایر
 مردم و یا حتی با خودشان ندارند در کتاب مقدس "خطاکاران" نامیده می شوند و چون آنچه در نظر خدا درست است

انجام نمی دهند "خطاکاران" خوانده می شوند .
. در کتاب مقدس به ارتباط ما با خدا مربوط می شود .دوم   . واژه "عصیان" یعنی گذشتن از محدودیتها و یا مرزها 

. محدودیتها و یا مرزهای خدا برای زندگی  عصیان یعنی گذشتن از حدود و یا مرزهایی که خدا مشخص کرده است 
. برای مثال کتاب مقدس این  انسان و رفتار او ،  در فرامین و ممنوعیتهای موجود در کتاب مقدس آشکار شده است 

 :20موارد را منع کرده است: " قتل مکن  ،  زنا مکن  ،  دزدی مکن  ،  بر همسایه خود شهادت دروغ مده  ." )خروج 
 ( . و کتاب مقدس فرمان می دهد: " باید خدا را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری و دیگران13-16

 ( و چون تمام مردم گاهی آنچه خدا منع کرده است انجام31-30: 12را به اندازه خودت دوست داشته باش ." )مرقس 
می دهند و گاهی در انجام آنچه خدا می خواهد کوتاهی می کنند در کتاب مقدس "عصیانگران" خوانده شده اند .

  . واژه "شرارت" یعنی تغییر دادن واقعیت و یا تحریف حقیقت است . در کتاب مقدس مربوط به ارتباط ما با خداسوم
 می شود . شرارت یعنی تغییر دادن تدریجی و یا تحریف واقعیت بر خلف دید خدا . تمام مردم دنیا دارای یک جهان
 بینی هستند . جهان بینی مردم در دیدگاهشان به هستی و واقعیت ،  اعتقادات و ارزشها و همچنین فرهنگ و بنیادهایشان
 تجلی می یابد . خدا جهان بینی درست را در مسیح و کتاب مقدس آشکار کرده است . او تمام حقیقتی را که می خواهد
 مردم بدانند ،  ایمان بیاورند و انجام بدهند آشکار کرده است . اما چون همه مردم جهان بینی خود را خودشان شکل می
 دهند و اعتقادات و ارزشهای خود را خلق می کنند حقایق را بر خلف آنچه خدا می بیند تغییر می دهند و تحریف می

کنند و "شریران" نامیده می شوند .

(  T  . ریشه گناه و ثمرات گناه         )  
  . ریشه گناه خود محوری و یا استقلل از خدا است . عمیق ترین معنی واژه گناه  ،  قطع ارتباط با خدای زنده کتاباول

 مقدس است . این است که بدون وابستگی به خدای کتاب مقدس  ،  زندگی خودتان را داشته باشید حتی با وجود اینکه
 کارهای خوب انجام دهید و یک زندگی مذهبی داشته باشید  . مفهوم ریشه ای گناه یعنی "اهداف و استانداردهای خود را
 جدای از خدای کتاب مقدس بسازید" . یعنی خارج از محدودیتهایی که خدا قرار داده زندگی کردن " یا اصل بدون هیچ
 محدودیتی زندگی کردن" . یعنی خلق کردن و ایمان داشتن به جهان بینی و فرهنگ خود جدای از خدای کتاب مقدس .

میوه های گناه "از ریشه گناه" به بار می آید .
  . میوه های گناه انجام دادن کارهایی است که خدا ممنوع کرده و غفلت در انجام کارهایی است که خدا فرمان دادهدوم

  ،21-19: 5 ،  غلطیان 32-28: 1 و رومیان 23-20: 7است . فهرست چیزهایی که خدا منع کرده است در مرقس 
  یافت می شوند . چیزهایی مانند بی ایمانی ،  دروغ ،  دزدی ،  قتل ،  گناهان جنسی ،8: 21 و مکاشفه 3: 3تیطس 

 انجام کارهای جادویی ،  ریاکاری ،  فساد و بت پرستی . پس گناه فقط به مفهوم کارهای اشتباه نیست بلکه قطع ارتباط با
 خدای زنده ای است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است . وقتی مسیحیان انجیل را موعظه می کنند بایستی به
 مردم کمک کنند تا "گناه" را درک کنند هم به مفهوم "ریشه" و هم به مفهوم میوه ها . در مجموع میوه گناه یعنی انجام
 چیزی که خدا منع کرده و انجام ندادن چیزهایی که خدا فرمان آنها را داده است . به طور خلصه گناه "قطع ارتباط با

خدای زنده" را شرح می دهد .

(  S   نکته        )  مفهوم مرگ در کتاب مقدس  2 .   
واژه "مرگ" در کتاب مقدس دارای سه معنی است: معنای روحانی ،  جسمی و ابدی . 
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. اول ان مرگ روحانی .    می گوید:" روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان ،  زیر لعنت خدا قرار1: 2 افسسی
 داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید ." مرگ روحانی مرگ روح انسان است . جدایی از حیات خداست درست مثل گلی
. یکی از کارهای روح انسان توانایی . هر انسانی با یک روح انسانی آفریده شده است   تازه که از شاخه بریده شود 
 شناختن خدای کتاب مقدس و مشارکت با خدایی که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است تا هنگامی که مردم بوسیله
 روح القدس تولد تازه نیافته اند از نظر روحانی مرده محسوب می شوند . آنها خدای زنده کتاب مقدس را نمی شناسند و
 نمی توانند با او مشارکت داشته باشند . اما وقتی پیغام انجیل را می شنوند و عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می
 پذیرند آنگاه روح القدس می آید و در بدنهای آنها زندگی می کند پس روح القدس روح انسانی آنها را زنده می کند

طوریکه آنها بتوانند خدای زنده کتاب مقدس را بشناسند و با او مشارکت داشته باشند .
  می گوید:" زیرا می بینیم که چگونه هر انسانیww ،  خواه دانا خواه نادان ،17 ،  10: 49 مزمور مرگ جسمی . . دوم

 می میرد و آنچه اندوخته است برای دیگران بر جای می نهد  . . . زیرا هنگامیکه بمیرد چیزی را از آنچه دارد با خود
." و جامعه    می گوید:" محبتشان ،  نفرتشان  ،  و10 ،  6: 9نخواهد برد و ثروتش بدنبال او به قبر نخواهد رفت 

 احساساتشان ،  همه از بین میرود و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت  . . . هر کاری که میکنی
 آنرا خوب انجام بده ،  چون در عالم مردگان ،  که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت  ،  نه کار کردن است  ،  نه نقشه
 کشیدن  ،  نه دانستن و نه فهمیدن ." . مرگ جسمی یعنی مرگ بدن انسان . جدایی روح از بدن و جدایی روح است از
 زندگی روی زمین . به معنی جدایی از اموال و موفقیت های و همینطور جدایی از عزیزان خانواده و دوستان است .
 وقتی مردم از نظر جسمی می میرند بدنشان در قبر فاسد و به خاک تبدیل می شود . روح آن ها هرگز به این دنیا باز

نخواهد گشت و هرگز بر اتفاقاتی که در این دنیا می افتد تأثیری نخواهد گذاشت . 
  می گوید:" آنگاه مر گ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد . این است15-14: 2 مکاشفه مرگ ابدی . . سوم

 مرگ دوم  ،  یعنی همان دریاچه آتش . هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد ." مرگ ابدی یعنی
رنج ابدی روح و جسم در جهنم . مرگ ابدی جدایی ابدی از حضور و محبت تنها خدای زنده است .

(  T   نکته         )  مفهوم داوری در کتاب مقدس  3 .   
 در سرتاسر تاریخ بشر ،  انسان متحمل رنج شده است . یکی از گیج کننده ترین سؤالت انسان این است که "چرا در

دنیای حاضر رنج زیادی وجود دارد ؟ "
  پولس میگوید که از آنجا که مردم به29-28: 1 در رومیان خدا در خلقت خود داوری فعلی اش را اجراء می کند . . اول

 ارزش شناختن خدا توجه ندارند  ،  خدا آنان را به حال خود رها کرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور میکند به
  می گوید:" اشتباه نکنید ،  هیچکس8-7: 6عمل آورند  . زندگی آنان با هرگونه بدی و شرارتی پر است  . و غلطیان 

 نمی تواند خدا را بفریبد هچکس از مکافات الهی در امان نخواهد بود زیرا هر کس هر چه بکارد ،  همان را درو خواهد
 نمود . اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد ،  فساد ونابودی روح خود را درو خواهد کرد اما اگر بذر اعمال نیک
 روحانی را بکارد ،  از روح خدا حیات جاودانی را درو خواهد کرد ." از آنجا که خدا را فراموش می کنند پس او هم
 آنها را به فساد اخلقی و شرارت می سپارد . چون مردم ذات گناه آلود خود را می کارند خدای کتاب مقدس اجازه می
 دهد که نابودی را درو کنند . او اجازه می دهد که آنها از نتایج گناهان خودشان عذاب بکشند . خدای کتاب مقدس خلقت
 خود را با قوانینی ساخته است . اگر این قوانین زیر پا گذاشته شوند با خود مجازات به بار می آورند . برای مثال اگر
 قانون فیزیکی جاذبه فراموش شود سقوط وحشتناک و حتی مرگ برای شما بدنبال خواهد داشت . به همین ترتیب خدا
 برای مردم قوانین روحانی و اخلقی قرارداده است . اگر این قوانین زیر پا گذاشته شوند با خود مجازات به بار خواهند
 آورد برای مثال کنترل نادرست زمین منجر به انواع بیماری ها ،  خشکسالی و سیل می شود . تنبلی در کار باعث فقر ،
 وجود نفرت باعث قطع ارتباطات و ظلم منجر به جنگ می شود . هیچکس نمی تواند قوانین خدا را زیر پا بگذارد و از
 نتایج آن فرار کند . همان موقع یا مدتی بعد ،  خدا اجازه می دهد داوری او گناهان همه را شامل شود .   به همین علت

است که مردم رنج می کشند .
 ( خدا می گوید:" بذر10-9 ،  6: 1 . خدا داوری فعلی خود را در تاریخ ما اجراء کرده است . از طریق حجی نبی )دوم

 زیاد میکارید ،  ولی محصول کم برداشت می کنید . می خورید ولی سیر نمی شوید . می نوشید ولی تشنگیتان رفع نمی
 گردد . لباس می پوشید اما گرم نمی شوید . مزد می گیرید ولی گویی آنرا در جیبهای سوراخدار می گذارید .   انتظار
 محصول فراوانی داشتید ،  اما خیلی کم بدست آوردید و وقتی همان مقدار کم را هم به منزل آوردید ،  آنرا از بین بردند .
 میدانید چرا ؟  چون خانه من خراب مانده و شما فقط به فکر خانه های خود هستید . به همین علت است که آسمان نمی
 بارد و زمین محصول خود را نمی دهد ." تمام اتفاقات موجود در طبیعت و همینطور در تاریخ بخشی از نیکویی و توجه
 به موقع الهی هستند . وقتی مردم از خدای کتاب مقدس نااطاعتی می کنند یا خدای دیگری را می پرستند پس خدا هم
 توجه خود را از آنها دریغ می کند و یا آنها را مجازات می کند . خدا از دادن میوه های طبیعی به انسان ممانعت می کند
 که نیاز اصلی انسان را به غذا و لباس برآورده می کنند . او باعث می شود که دستمزد انسان ناکافی باشد و توقعات و
 انتظارات بیش از حد او را از زندگی بر باد می دهد . او همچنین از انواع بلها مانند زمین لرزه ،  سیل و بخصوص
 خشکسالی و قحطی در سرتاسر تاریخ استفاده کرده است تا نارضایتی خود را از گناه نشان بدهد و به مردم هشدار دهد تا

توبه کنند و به نزد او باز گردند .
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  . خدا هشدار می دهد که داوری نهایی او قطعا خواهد آمد . در پایان تاریخ بشر در این جهان عیسی به زمین بازسوم
 خواهد گشت تا همه انسانهایی که بر زمین زندگی کرده اند داوری کند . این روز را روز داوری می نامند . عیسی مسیح

مسیحیان را از غیر مسیحیان جدا و آنها را به این ترتیب داوری خواهد کرد:
 (46-41: 25( و به خاطر قصوراتشان در زندگی )متی 36 ،  21-18: 3 را به خاطر بی ایمانی )یوحنا غیر مسیحیان

. حتی اگر از شریعت یا انجیل بی . آنانی که از اراده یا پیغام خدا ناآگاه بودند هلک خواهند شد   داوری خواهد کرد 
 ( . آنانی که از16-14 ،  12: 2  ،  21-20: 1اطلع بودند چون ناآگاهی و بی خبری هیچوقت مطلق نیست )رومیان 

 انجیل عیسی مسیح اطاعت نکردند به خاطر نااطاعتی مجازات خواهند شد . مکان مجازات ابدی "جهنم" نامیده می شود.
 ( . درجات رنج در9-8: 1این انسانها با هلکت ابدی و رانده شدن از حضور خدا مجازات خواهند شد )دوم تسالونیکیان 

 :3( درست همانطور که درجات جلل در آسمان و زمین موجود است )اول قرنتیان 48-47: 12جهنم وجود دارد )لوقا 
10 – 15. )

  ،29 ،  24: 5 به مجازات ابدی جهنم محکوم نخواهند شد چون مسیح گناهان آنها را کفاره کرده است )یوحنامسیحیان
( . 10: 5( . اما آنها را به خاطر نحوه زندگی مسیحیشان داوری خواهد کرد )دوم قرنتیان 17: 2عبرانیان 

(  S   نکته          )  تنها عیسی مسیح میتواند نجات دهنده جهان باشد .   3  .    
  چرا سایر آنانی که نجات دهنده نامیده می شوند واقعا نجات دهندهچرا عیسی مسیح تنها نجات دهنده جهان است ؟ 

 12: 4  ،  عیسی مسیح ادعا کرد که تنها راه به سوی خدای پدر است . بر طبق اعمال 6: 14نیستند؟  بر طبق یوحنا 
یموتایوس  . بر طبق اول ت  5: 2رسولن ادعا کردند که عیسی مسیح تنها کسی است که می تواند مردم را نجات دهد 

 عیسی مسیح تنها واسطه بین خدا و انسان است . فقط عیسی مسیح نماینده خدا در نزد انسان و نماینده انسان در نزد خدا
است .

  . عیسی مسیح تنها واسطه است چون او کامل خدا را آشکار ساخت . عیسی مسیح مکاشفه کامل خدا در نزد انساناول
 است . هیچ انسان دیگری در کل تاریخ جهان این ادعا را نکرد . هیچ انسان دیگری در تاریخ ،  خدا در قالب انسان نبود.
. عیسی  عیسی مسیح درخشش جلل خداست یعنی توصیف مریی تمام ویژگی های الهی خدا مثل تقدس و محبت خدا 

 ( عیسی مسیح صورت دیدنی3: 1مسیح نماینده دقیقی است از وجود خدا یعنی او خدایی است که انسان شد )عبرانیان 
 ( به همین علت9: 2( است و در وی از جهت جسم تمام پری الوهیت ساکن است )کولسیان 5: 1خدای نادیدنی )کولسیان 

 می گوید که عیسی مسیح بطور کامل آشکار میکند که خدا کیست  . 18: 1یوحنا 
  عیسی مسیح قربانی کامل برای کفاره گناهانعیسی مسیح تنها واسطه است ،  چون بی گناه و تا به ابد کامل است . . دوم

 است . سایر رهبران مذهبی دنیا هیچگاه ادعا نکردند که بی گناه هستند . پس آنها این صلحیت را نداشتند که به جای
. فقط عیسی مسیح بی گناه بود و این صلحیت را دارد تا قربانی  گناهکاران بمیرند چون خودشان هم گناهکار بودند 

 تعلیم داده شده است .28-26: 7کاملی باشد که جریمه گناهان ما را بپردازد . این حقیقت در عبرانیان 
  عیسی مسیح کاهن اعظمعیسی مسیح تنها واسطه است ،  چون او از مردگان قیام کرده و تا به ابد زنده است . . سوم

 کامل است که برای ایمانداران به خودش دعا کرده و از آنها محافظت می کند . سایر رهبران مذهبی تاریخ مرده اند و
 هنوز در قبرشان هستند . آنها مرده اند و برای کسی دعا نمی کنند و نمی توانند کسی را نجات دهند اما خدا نشان می دهد
 که عیسی مسیح با قیامش از مردگان ،  نجات دهنده جهان است . بعد از قیام صدها نفر شاهد دیدن او بودند و به مدت

  روز بازهم رسولن منتخب خود را آموزش می داد . او به آسمان صعود کرد و اکنون به دست راست خدای پدر40
 نشسته است و از آنجا از طریق موعضه انجیل فیض ،  ملکوت خود را در قلب ها و زندگی میلیونها نفر بر روی زمین

برانیان  . این حقیقت در ع . در هر حال فیض نجات فقط تا قبل از25-23: 7برقرار می کند    تعلیم داده شده است 
 بازگشت او در دسترس است . وقتی عیسی مسیح با بازگشت ثانویه ،  به زمین بازگردد برای داوری خواهد آمد نه برای
نجات . پس دیگر فرصتی برای توبه و ایمان نخواهد بود . پس وقتی انجیل را می شنوید ،  توبه کنید و ایمان بیاورید .  

(  T   نکته         )  مفهوم ایمان در کتاب مقدس  5 .   
  . ایمان مسیحی بر اساس حقایق است . ایمان مسیحی جهشی در تاریکی نیست . ایمان  ،  جایی شروع نمی شود کهاول

 منطق متوقف شده باشد . ایمان مسیحی ص�رفا بر آنچه که پیامبری در تاریخ گفته است بنا نمی شود . ایمان مسیحی بر
،  ابتدا توسط انبیاء و  اساس حقایق است که خدا از آغاز خلقت در تاریخ بشر آن را اعلم و به آن عمل کرده است  

 ( . بیش از تمام وقایع تاریخی2-1: 1بالخره با عیسی مسیح که کلم نهایی خود را توسط او بیان کرده است )عبرانیان 
 دیگر که کامل در تاریخ امروز پذیرفته شده اند ،  کتاب مقدس و راستی محتوای آن دارای شاهدان عینی ،  شنیداری ،

دست نوشته های مکتوب و مدارک باستانشناسی می باشد .
  . ایمان مسیحی بر اساس شنیدن کلم خدا ،  ایمان آوردن به آن که حقیقت دارد و عمل کردن بر طبق آن است . دردوم

   ،  نوح نخست هشدار خدا در مورد آمدن طوفان را شنید سپس به وقوع آن ایمان آورد و سرانجام از8-6: 11عبرانیان 
 آن اطاعت کرد و کشتی را ساخت . ابراهیم نخست دعوت خدا را شنید که به کشور دیگر برود سپس ایمان آورد که آن
 دعوت برای شخص او است سرانجام اطاعت کرد و رفت . "ایمان" در کتاب مقدس به صورت لینفک از یک طرف به
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 عمل مکاشفه خدا و فیض او و از طرف دیگر به پاسخ اعتماد و اطاعت افراد وابسته است . بدون مکاشفه خدا و فیض ،
( .22: 2ایمان غیر ممکن است و بدون اطاعت انسان ،  ایمان ناقص است )یعقوب 

 :1 . شما هم امروز می توانید ایمان بیاورید . وقتی انجیل را می شنوید بایستی چطور به آن پاسخ بدهید ؟  یوحنا سوم
  می گوید: " حتی در سر زمین خود و در میان قوم خود ،  یهودیان ،  کسی او را نپذیرفت . اما او به تمام کسانیکه به12

 او ایمان آوردند ،  این حق را داد که فرزندان خدا گردند . ولی  ،  فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند ." و
  " در واقع  ،  اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در13 ،  9: 10رومیان 

 قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا اورا پس از مرگ زنده کرد ،  نجات خواهد یافت . پس خداوند هر کس را که به او
 پناه ببرد ،  نجات خواهد داد ." با گوش هایتان انجیل عیسی مسیح را می شنوید . سپس با قلبتان ایمان بیاورید که این
 حقیقت برای شما است و بالخره با زبانتان دعا کنید و خداوند عیسی مسیح را صدا بزنید که شما را نجات دهد و در
 دعایتان اعتراف کنید که حال عیسی مسیح خداوند شما است . بدون شنیدن انجیل ،  ایمان غیر ممکن است و نمی دانید که
 به چه چیزی ایمان میاورید . بدون پاسخ شخصی به انجیل نمی توانید نجات بیابید و بایستی ایمان بیاورید که انجیل ،

برای شما حقیقت است و شخصا عیسی مسیح را به عنوان هدیه نجات خدا  ،  در قلب و زندگیتان بپذیرید .

(  S  تكلیف برای هفته آینده          )  

 . پنج مفهوم انجیل را برای شخصی دیگر توضیح دهید .اول
  .  كتابهای دستورعمل � “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی     دوم

 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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