
 15بررسی کتاب مقدس  73دو تا  
( 20-18: 28یک شاگرد وظیفه رسالت بین المللی کلیسا را انجام می دهد )متی 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم

(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. بکمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد      ) 
 عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات شاگرد عیسی مسیح

است تعمق خواهند کرد.
 در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در دفتر خود ، یادداشت بردارید یا آنرا ضبط کنید. مجموعه سوم از پنج بررسی
 کتاب مقدس درباره کلیسا است. عناوین این دروس عبارتند از: "وظیفه فرهنگی کلیسا"، "وظیفه بشارتی کلیسا"، "
 وظیفه رسالت بین المللی کلیسا "، "اهداف کلیسا" و "رهبری کلیسا" . عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک

شاگرد وظیفه رسالت بین المللی کلیسا را انجام می دهد.

(  S   قدم        )  بخوانید.  1 .  
 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کس یک آیه بخواند.20-18: 28بیایید متی 

(T". آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود : تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است "       )
(S" پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ، پسر و روح القدس تعمید دهید "       )
(Tو به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام ، به جا آورند . اینک من هر روزه تا پایان این دنیا با "       ) 

(20-18: 28شما هستم ." )متی 

(  S   قدم          )  کشف کنید.  2 .  
 بیایید بعضی حقایق مهم در این قسمت کتاب مقدس را کشف کنیم. "چه حقیقتی در این قسمت برای شما مهم است؟" یا
 "کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟" فکر کنید و جوابهایتان را در دفتر یادداشت

خود بنویسید. بعد از چند دقیقه بنوبت برکات خود را با هم در میان بگذارید.

(T بنظر من یک حقیقت مهم رابطه بین آیه       )ادعا می کند که تمام18 می باشد. عیسی در آیه 28 فصل 19 و 18  
 قدرت در آسمان و زمین به او داده شده است به این مفهوم که هیچ اقتدار یا قدرت دیگری در جهان از او بزرگتر نیست.
 این ادعا به این معنی نیز هست که او بر تمامی قدرتهای سرتاسر جهان، تسلط و قدرت دارد. شیطان بسته شده است و
. به همین علت عیسی به ما مسیحیان بزرگترین  نمی تواند مانع بازگشت مردم قومهای مختلف به سوی مسیح شود
. ممکن است تصور کنیم که این مأموریت بسیار  مأموریت جهان را داده است یعنی رفتن و شاگرد ساختن تمام قومها
 بزرگ و مشکل است. ممکن است این تصور درست هم باشد ، در صورتی که برای انجام آن فقط به خودم تکیه کنم. اگر
 برای رفتن و شاگرد سازی فقط متکی به خودم باشم انجام این مأموریت غیر ممکن خواهد بود. ولی در صورتی که
 برای رفتن و شاگرد سازی وابسته به عیسی مسیح و قدرت او باشم ، کاری امکان پذیر خواهد شد. برای من این حقیقت
 عالی است که عیسی مسیح هیچگاه بدون دادن توانایی انجام یک کار یا مأموریت، آن را به من نخواهد سپرد. هر گاه
 عیسی مسیح کاری را به من می سپارد پس فیض، قدرت و حکمت انجام آن را نیز به من خواهد داد. او این کار را می

کند چون تمامی قدرت به او داده شده است. 

(S بنظر من یک حقیقت مهم رابطه بین آیه       )عیسی مسیح به من فرمان می19 می باشد. در آیه 28 فصل 19، 18  
 دهد که بزرگترین مأموریت موجود در جهان را انجام دهم. او به من فرمان می دهد که بروم در سرتاسر اقوام جهان

  او20شاگرد سازی کنم. این رسالت بین المللی کلیسا است، اما او مرا برای این ماموریت به تنهایی نمی فرستد. در آیه 
 وعده می دهد که در این ماموریت همراه من است. او وعده می دهد که تا انقضای عالم هر روزه همراه من خواهد بود.
 اینکه عیسی مسیح هیچگاه کاری را به من نمی سپارد تا به تنهایی و بدون حضور او انجام دهم. برای من این حقیقتی
 عالی است. عیسی مسیح به من وعده داد که هرگاه کاری را به من واگذار می کند، در حین انجام این کار کنار من خواهد

بود. او اینکار را می کند چون از مردگان قیام کرده و زنده است. 

(  T   قدم        )  سؤال.  3 .  
 بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و چیزهایی را که متوجه نمی شویم بپرسیم."در این متن
 چه سؤالتی در زمینه های مختلف وجود دارد که دوست دارید آنها را بپرسید؟" فکر کنید و جواب هایتان را در دفتر

یادداشت خود بنویسید. سپس سؤال هایتان را مطرح کنید و سعی نمایید جواب آنها را پیدا کنید.

اولین سؤال. آیا زمانی وجود داشت که عیسی صاحب تمام اقتدار نبوده است؟
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(Sقبل از جسم یافتن، عیسی مسیح تمام اقتدار را در دست داشت چون او همه چیز را آفریده است و به کلمه قوت       ) 
 (. در طی جسم یافتن ، عیسی مسیح همه قدرت را داشت ،3: 1، عبرانیان 3-1: 1خود حامل همه چیز بوده است )یوحنا 

 ( اما مانع خود شد تا از قدرت الهی نامحدودش استفاده34: 3زیرا او روح را بطور نامحدود در اختیار داشت . )یوحنا 
 کند. او خود را از جللی که قبل از جسم یافتن در نزد خدای پدر داشت خالی کرد و طبیعت انسانی ضعیفی را که ما

 ( او محدودیت اقتدارش را بر نیروهای طبیعی، روحهای شریر،8-6: 2 ، فیلیپیان 5: 17داریم به خود گرفت )یوحنا 
 بیماری، مرگ و دشمنانش تجربه کرد. بعد از مرگ قیام و صعود به دست راست خدای پدر تمامی قدرت جهان به او

 :7داده شده است. او به عنوان هدیه یا پاداشی در قبال انجام کار نجات خود حق استفاده از این قدرت را دارد. در دانیال 
  می خوانیم:" آنگاه در خواب وجودی شبیه پسرانسان دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد . او به حضور آن13-14

 » وجود ازلی « آورده شد . و اقتدار وجلل وقدرت سلطنت به او داده شد تا همه قومها از هر زبان و نژاد او را خدمت
  عیسی مسیح کتابی را از دست14-1: 5(. در مکاشفه 7: 9کنند . قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است ." )اشعیا 

 خدای پدر می گیرد که هر دو طرف آن نوشته شده است که او فقط اقتدار و قدرت بازکردن مهرهای این کتاب را دارد.
 یعنی او فقط محتوای این کتاب را آشکار می کند و به انجام می رساند. محتوای این کتاب شامل اصول عمده ای است که

 ( تا به2: 6اجرای آنها از زمانی شروع می شود که عیسی مسیح به عنوان غلبه کننده بیرون می آید تا غلبه کند )مکاشفه 
  می11-9: 2(. یعنی از نخستین آمدن مسیح تا آمدن ثانویه او. و در فیلیپیان 17-12: 6زمان داوری نهایی )مکاشفه 

 خوانیم:" به همین جهت ، خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والتر است ، تا به
 نام » عیسی « ، هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است ، به زانو در آید ، و برای جلل خدای پدر ، همه به
 زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح ، خداوند است ." از زمان آمدن اولیه عیسی مسیح تا به الن او مردم را از هر

  شرح داده25 – 24 و تا آیات 13قوم، قبیله و با هر زبانی نجات می دهد. در زمان آمدن ثانویه اش که در متی فصل 
 شده است. اقتدار نامحدود او بر تمام موجودات و بر همه در سرتاسر جهان قابل رویت خواهد شد. بخصوص با قیام تمام

مردگان، داوری همه مردم و احیای زمین.

دومین سؤال. در این آیات فعل اصلی کدام است و چطور با افعال دیگر ارتباط پیدا می کند؟ 

(Tفرمان عیسی مسیح این است، " پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ، پسر و روح       ) 
 القدس تعمید دهید ، و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام ، به جا آورند ". کلمه "پس" بسیار مهم است و

  وصل می کند. ادعای اقتدار او بر همه کس و همه چیز به ما19 به فرمان او در آیه 18ادعای عیسی مسیح را در آیه 
 این امکان را می دهد تا بفهمیم که فرمان او برای مأموریت شاگرد سازی در سرتاسر جهان قابل انجام است و انجام
 خواهد شد. بدون اقتدار و حضور او هیچ چیز امکان پذیر نیست. اما حال با اقتدار و حضور او هر آنچه که او به ما

فرمان آن را داده است امکان پذیر است و قطعا اتفاق خواهد افتاد.
. فعل اصلی شاگرد  در این فرمان پنج فعل: رفتن، شاگرد ساختن، تعمید دادن، تعلیم دادن و اطاعت کردن وجود دارد

ساختن است. این فعل در زبان اصلی نشان می دهد که این فرمان پیوسته قابل اجراء است. 
 مسیحیان بایستی در سرتاسر جهان و تا به انتهای این دوران به شاگرد سازی برای مسیح ادامه دهند. چهار فعل رفتن،
 تعمید دادن و تعلیم دادن و اطاعت کردن در زبان اصلی وابسته به فعل اصلی هستند و همچنین حالت دستوری فرامین را
 دارا می باشند. مسیحیان شاگرد میسازند ، نه با اینکه منتظر شوند تا مردم به نزد ایشان بیایند ، بلکه توسط اینکه خود
 ابتکار عمل را بدست گرفته  و قدم برداشته به نزد مردم ، در جایی که در دنیا زندگی میکنند ، بروند . مسیحیان توسط
 موعظه کردن انجیل و تعمید دادن تازه ایمانداران ، شاگرد میسازند . و مسیحیان به شاگرد سازی ادامه میدهند در اینکه
 تازه ایمانداران را در معرفت و اطاعت از همه فرامین مسیح و آموزه های کتاب مقدس تعلیم دهند . برای اینکه مردم

شاگرد عیسی مسیح شوند شیوه مشخصی وجود دارد که احتیاج به قدم برداشتن و تلش زیاد دارد.

سومین سؤال. شاگرد عیسی مسیح دقیقاD چگونه است؟

(Sیک شاگرد فراتر از فقط یک نو ایمان است. یک شاگرد پیرو و کارآموز عیسی مسیح است. عیسی مسیح فاتح       ) 
 فکر و قلب او بوده است. عیسی خودش ویژگی های خاصی را به شاگردانش نسبت داده است مثل " اگر در من بمانید و
 از کلم من اطاعت کنید ... شاگردان من خواهید بود". بطور خلصه شاگرد پیرو عیسی مسیح است و در حین پیروی از
 عیسی مسیح از او می آموزد. او دارای ویژگی های خاصی است که نشان می دهند فکر و قلب او متعلق به عیسی مسیح
 است. پس "شاگرد ساختن" به معنی این است که مردم تمام امتها پیروان و کارآموزان عیسی مسیح شوند. بدین معنی که
 باید به آنها کمک کرد تا تعالیم عیسی را در رابطه با ویژگی های یک شاگرد در خود تقویت کرده و از آن برخوردار

شوند.
چهارمین سؤال. شاگردان باید به نزد کدام ملت رفته و انجیل را موعظه کنند؟
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(Tمعنی "ملت" در کتاب مقدس به معنای امروزی این واژه نیست. امروزه ملت می تواند بسیار وسیع بوده و       ) 
 شامل انسانهایی نیز می شود که با زبانها و فرهنگ متفاوت در مرزهای آن زندگی می کنند. امروزه به زحمت می توان
. اما در کتاب مقدس کلمه ملت به مفهوم گروهی از مردم است با سنتهای  بین یک ملت و یک کشور تمایز قائل شد
 مشخص، که به آنها حس وحدت می دهد و با یکدیگر متحد باقی می مانند. انسانهای این گروه نسبت به همدیگر پیوستگی
. یک ملت معمول دارای زبان، اصل و نسب و  مشترکی را حس می کنند و شیوه مشترکی برای زندگی کردن دارند
 تاریخی مشترک یا مشخصه داشتن حرفه یا وضعیت اقتصادی مشترک می باشد مثل کشاورزان یا کارگران کارخانه یا
 رستورانها و دانشجویان دانشگاه ها. و یا ویژگی آن ، داشتن وضعیت جغرافیایی و مذهبی مشترک است. امروزه حتی
 یک کشور هم دارای ملتها و قومهای متفاوتی است که در مرزهای آن زندگی می کنند و عیسی مسیح می گوید که
. آنها نباید فقط به کشورهای  شاگردانش باید به نزد تمام این ملتها یا قومها رفته و آنها را شاگرد عیسی مسیح بسازند

مختلف بروند بلکه بایستی در هر کشوری به نزد همه گروه های مختلف مردم رفته و آنها را شاگرد بسازند.

پنجمین سؤال. چرا مسیحیان باید تعمید بگیرند؟

(S.مسیحیان باید تعمید بگیرند چون عیسی مسیح این فرمان را داد       )
 این آیه که می گوید:"آنها را در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید" یک فرمان است انسانهایی که انجیل را می
. برای آمادگی جهت تعمید گرفتن، توبه و پذیرفتن پیام انجیل لزم  شنوند و به آن ایمان می آورند بایستی تعمید گیرند

 ( تعمید در کتاب مقدس یک مراسم قابل رویت است که با استفاده از آب که سمبلی از کار41- 38: 2است.  )اعمال 
. وقتی شخصی به عیسی مسیح ایمان می آورد طبیعت کهنه گناهکار و شیوه  درونی روح القدس است انجام می شود
 زندگی اش را مصلوب می کند و روح القدس را در قلب و زندگی اش می پذیرد. این در کتاب مقدس " تولد تازه" نام
 دارد. وقتی که یک مسیحی ، تازه به عیسی مسیح ایمان می آورد ، اعلم می کند که ارتباطش با دنیای گناه آلود قطع شده
 و با خدای زنده و قدوس کتاب مقدس متحد گشته است. عیسی مسیح تعمید را بعنوان یک نشانه بیرونی از کار نجات
 بخش درونی او در ایمانداران و بعنوان م�هری که اطمینان درونی از واقعیت کار نجات بخش او میدهد ، بنیاد نهاد .
 تعمید "در نام خدای پدر، پسر و روح القدس" به معنی وارد شدن نو ایمان به ارتباطی حیاتی با خدای کتاب مقدس است.
 تعمید یک نشانه و م�هری است بر این که خدای پدر یک تازه ایماندار را به خانواده خود پذیرفته و اینکه عیسی مسیح ،

پسر خدا او را آزاد ساخته و روح خدا در او ساکن شده و او را تقدیس کرده است.

ششمین سؤال. شاگردان چگونه باید مسیحیان جدید را تعلیم دهند؟

(Tشاگردان عیسی مسیح بایستی مسیحیان جدید را تعلیم دهند که از تمام فرامین عیسی مسیح اطاعت کنند چون       ) 
 تعالیم عیسی مسیح مفهوم واقعی اش را در متن تاریخی کل کتاب مقدس می رساند، شاگردان بایستی حقیقت کل کتاب

  پولس می گوید:" چون در حق کسی کوتاهی نکرده ام ، بلکه پیغام خدا27 : 20مقدس را به مردم تعلیم دهند. در اعمال 
 را به همه رساندم ." شاگردان عیسی مسیح نیز باید به مسیحیان جدید تعلیم دهند که همه فرامین و آموزه های عیسی
 مسیح را اطاعت کنند . بنابراین رسالت عظیم نه تنها نظری بلکه بسیار عملی نیز میباشد . مشخصه پیروان حقیقی عیسی
 مسیح اطاعت از تعالیم عیسی مسیح است. حقیقتی را که آنان آموخته اند ، بایستی به عمل در آورند و بایستی آنچنان

  شناخت و اطاعت9: 4 و فیلیپیان 24 و 21: 7فکر، قلب و اراده آنها را تسخیر کند که  در راستی بمانند. برطبق متی 
را نمی توان از یکدیگر جدا کرد.

هفتمین سؤال. آیا عیسی مسیح از هر مسیحی می خواهد که شاگرد او باشد؟

(Sبله ، عیسی مسیح انتظار دارد که هر مسیحی به او ایمان داشته باشد ، از او پیروی کند ، از او یاد بگیرد و       ) 
 ویژگیهای شخصیتی یک شاگرد را در خود پیشرفت دهد . بطور خلصه عیسی مسیح از هر مسیحی انتظار دارد که

تغییر کند و به  تبدیل شدن به شباهت بیشتر و بیشتر به عیسی مسیح ادامه دهد . 

هشتمین سؤال. آیا همه مسیحیان جهان شاگرد او می شوند؟

(Tخیر ، قبل در دوران زندگی عیسی هم ، بسیاری از کسانی که شاگرد او نامیده می شدند پیروی او را ترک        ) 
 ( نه هر که عیسی را " خداوند ، خداوند " گوید ، داخل66: 6کردند چون تعالیم او را بسیار سخت می دانستند )یوحنا 

 ( و در مثل ضیافت عروسی، همه آنانی که21: 7ملکوت خدا گردد زیرا آنها آنچه پدر میگوید ، انجام نمیدهند . )متی 
 وارد می شوند برای ماندن در مهمانی واجد شرایط نخواهند بود. آنانی که خود را با عیسی مسیح نپوشانده اند به بیرون

(.14-11: 22انداخته خواهند شد )متی 
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نهمین سؤال. آیا همه مسیحیان بایستی در امر شاگرد سازی سهیم باشند؟

(S بله ، در متی         )عیسی این فرمان را به هر یازده شاگرد خود داد. آنها بایستی می رفتند و امتها را شاگرد می28  
 ساختند. آنها با تعلیم دادن مردم نسبت به اینکه از همه فرامین عیسی مسیح اطاعت کنند، شاگرد سازی می کردند. یکی
 از فرامینی که این شاگردان جدید بایستی اطاعت کنند این فرمان است "رفته همه امتها را شاگرد سازید". پس فرمان
 شاگرد سازی فرمانی به تمام مسیحیان جهان است. هر مسیحی بایستی شاگرد عیسی مسیح باشد و هر مسیحی بایستی به

سایر مسیحیان کمک کند تا شاگرد عیسی مسیح شوند.

دهمین سؤال. عیسی مسیح به آنانی که شاگرد سازی می کنند چه وعده ای می دهد؟

(T،"عیسی مسیح وعده می دهد " اینک من هر روزه تا پایان این دنیا با شما هستم ." ترجمه بهتر کلمه "اینک        ) 
 "بخاطر آوردن" است. عیسی مسیح از شاگردانش می خواهد که هر روزه این وعده او را به خاطر بیاورند. عیسی وعده
 میدهد که در هر روز با شاگردانش میباشد . تأکید او بر روزهای متوالی پشت سر یکدیگر، می باشد. هر روز تجربیات
 و مشکلت خود را دارا می باشد اما این اطمینان را هم دارد که عیسی مسیح در آن روز با شاگردانش خواهد بود. این تا
 آمدن ثانویه او ادامه خواهد داشت یعنی تا زمانی که او به این دوران پایان خواهد داد و دوران آسمان و زمین جدید را
 آغاز خواهد کرد. عیسی مسیح به شاگردانش وعده می دهد در حالیکه آنها از فرمان او یعنی " رفته و همه امتها را
 شاگرد سازید " اطاعت می کنند او هر روز در این خدمت همراه آنها خواهد بود. او با تمام محبت، حکمت و قدرتش آنها
 را همراهی خواهد کرد. با محبت عیسی مسیح شاگردان می توانند انسانهایی را که با نفرت تباه شده اند محبت کنند. با
 حکمت عیسی مسیح شاگردان می توانند در میان دنیایی پیچیده تصمیماتی حکیمانه و عملی بگیرند. با قدرت عیسی مسیح

شاگردان می توانند بر شرارت این دنیا و نیروهای شیطانی غلبه کنند.

(  S   قدم       )  کاربرد.  4 .  
 بعد از در میان گذاشتن افکارتان با یکدیگر فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنید. توجه کنید که خدا از شما می

خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی بکنید. 

(Tمی خواهم قدم اول را بردارم و به نزد اشخاصی که در شهر و کشور من هرگز انجیل را نشنیده اند بروم. می      ) 
خواهم انجیل را برای آنها موعظه کنم و تعلیم دهم. می خواهم آنها را شاگرد عیسی مسیح بسازم.

(Sمی خواهم به تعلیم مسیحیان ادامه دهم که از تعالیم عیسی مسیح اطاعت کنند. من میخواهم با مسیحیان جدید      ) 
بیرون رفته و انجیل را برای کسانی که هرگز قبل آن را نشنیده اند موعظه کنم وتعلیم دهم.

(  T   قدم       )  دعا  5 .  
 به ما تعلیم داده دعا کنیم.20-18: 28بیایید به نوبت هر کس در مورد یک حقیقت که خدا از متی 

 پدر عزیز آسمانی، من دعا می کنم که تو تمام مسیحیان کلیسای مرا، مسیحیان مطیع بسازی. تمام مسیحیان را برانگیزان
 تا رفته و اطرافیان و همسایگانشان را شاگرد مسیح بسازند. مسیحیان را برانگیزان تا به مکان های دیگر و امت های

دیگر بروند و آنها را شاگردان عیسی مسیح بسازند.

(Sپدر عزیز آسمانی، اجازه بده هربار که برای تعلیم و موعظه انجیل تو به نزد دیگران می روم حضور و قوت      ) 
تو را تجربه کنم.

(T        )تكلیف برای هفته آینده
 . چه کسانی در همسایگی یا در کشور شما انجیل را نشنیده اند؟ ببینید چطور می توانید آنها را شاگردان عیسی مسیحاول

بسازید.
  را آماده کنید. به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که کتاب16- 1: 4. بررسی هفته آینده کتاب مقدس از افسسیان دوم

“ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی  مقدس را بررسی می کنند.  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  .

4

http://www.dota.net/

