
 16 حفظ کردن             77دو تا  
(2-1: 12 یک شاگرد مسیح را خداوند زندگیش می داند )رومیان 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. در این مجموعه ها که در مورد تعمق و حفظ کردن       ) 

 کلم است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس تعمق خواهند کرد
 که در مورد یکی از ویژگی های شاگرد عیسی مسیح است و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالیکه به این

  چیز مهم5برنامه گوش می کنید در یک دفترچه، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در مجموعه های پنجم خدا 
 را تعلیم می دهد که شاگرد مسیحی انجام می دهد: او مسیح را به عنوان خداوند خودش می پذیرد، خود را انکار می کند،
. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک  خدمت می کند، می بخشد و از سایر مردم شاگرد مسیح می سازد

شاگرد مسیح را خداوند زندگیش می داند.

(  S   نکته        )  تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس  1 .  
  است. برای اینکه کمک کنیم تا بر حقایق مکتوب2-1: 12آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد رومیان 

کتاب مقدس تعمق کنیم از همدیگر سؤالتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید آیه حفظی را بخوانم.

  ، " بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ، التماس2-1: 12. رومیان خداوندیآیه حفظی. 
 می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست .
 شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید ، بلکه بگذارید
 خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید . آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده،

آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست ، کشف کنید ." 

(T       )با قربانی کردن نشان می دهیم که عیسی مسیح خداوندمان است. اول   .
 این قسمت با این کلمات شروع می شود، " در مقابل لطف و رحمت خدا ". این کلمات مربوط به چیزهایی است که در

تا 1رومیان فصل     نوشته شده است. این قسمتها راجع به گناهکار بودن انسانها، پیشقدم بودن خدا در محبت با11 
 فرستادن مسیح به عنوان قربانی کفاره گناهان تمام کسانی که به او ایمان می آورند و کاربرد نجات مسیح در زندگی
 ایمانداران توسط روح قدوس الهی است. کار عظیم مسیح در چند کلمه خلصه می شود "رحمت خدا ". مسیحیان تشویق
 می شوند که به عنوان پاسخی به رحمت خدا بدنهایشان را مانند قربانی زنده به خدا تقدیم کنند. چون در ابتدا، خدا تنها و
 یگانه پسر خود را به خاطر ما تقدیم کرد ، خدا هرگز از مسیحیان نمی خواهد تعهدی را بپذیرند مگر اینکه خودش به آنها
 قدرت پذیرفتن آن مسئولیت را داده باشد.  برای مثال خدا نخست ما را با تقدیم کردن عیسی مسیح محبت کرد تا به عنوان

 (5: 5( سپس محبت خود را از طریق روح القدس در قلوب ما ریخت )رومیان 8: 5جانشین به جای ما بمیرد )رومیان 
 فقط بعد از این اتفاقات بود که خدا به ما فرمان داده است که او را با تمام قلب محبت کنیم و دیگران را مانند خودمان

 (. به هر حال در این قسمت از کتاب مقدس نخست خدا ، عیسی مسیح را به نفع ما31-30: 12دوست بداریم )مرقس 
قربانی نمود و سپس از ما میخواهد که خودمان را به خاطر او به عنوان قربانی بگذرانیم.

(S        )با داشتن زندگی مقدس که خدا را خشنود می سازد نشان می دهیم که عیسی مسیح خداوندمان است.دوم     .
 آیا در اینجا واژه " بدن " فقط مربوط به بدن جسمانی است؟ خیر. " بدن " مربوط به تمام وجود و شخصیت ما است کل
 چیزی که ما را تشکیل می دهد. در اینجا کلمه " بدنهای خود " مشابه است با " خودمان " . این را بوضوح می توان در

  دید که می گوید: " اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله ای باشد برای گناه کردن ، بلکه خود را13: 6رومیان 
 کامل به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید ؛ زیرا شما از مرگ به زندگی باز گشته اید و باید وسیله
 ای مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید ." اعضای بدن ما نشانگر خود ما هستند اینکه چه
 کسی هستیم و چگونه زندگی می کنیم. اعضای بدن ما تنها ابزاری هستند که ما با آنها اهداف خدا را انجام می دهیم. قبل
 از اینکه بمیریم بدن و نفس ما متحدند و نمی توانند از هم جدا شوند. " نفس " ما دم حیات یا اصل حیات وجود ما است.
 یعنی نفس عضو غیر مادی یا نادیدنی ذات انسان است بخصوص در ارتباط با جسم و حیات ما بر روی زمین. این نفس
مشابه با چیزی است که " روح " می نامیم که همان عنصر غیر مادی یا نادیدنی ذات انسان بخصوص در رابطه با خدا.

(Tمسیحیان چگونه می توانند بدنهایشان را به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم کنند؟ در عهد عتیق تمام قربانی ها       ) 
 که به صورت دوره ای کشته شده و به هیکل آورده می شدند حیوان بودند. برعکس در عهد جدید قربانی نهایی فقط یک
 انسان یعنی عیسی مسیح بود که نه فقط کامل بی گناه بود بلکه کامل مشتاق بود تا به خاطر گناهان ما به جای ما بمیرد.
 چون عیسی مسیح یکبار و برای همه مرد تا گناهان را کفاره سازد دیگر احتیاج نداریم که گناهانمان را کفاره کنیم. خدا
 از ما نمی خواهد که با مردن قربانی شویم بلکه او می خواهد با زندگیمان قربانی باشیم! به علوه خدا احتیاج ندارد که ما
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 به صورت دوره ای برای او زندگی کنیم بلکه باید پیوسته برای او زندگی نماییم! فقط وقتی می توانیم زندگیمان را به
 صورت قربانی به او تقدیم کنیم که دارای ذاتی جدید باشیم که در عیسی دوباره متولد شده باشد. طبیعت کهنه و احیاء
 نشده ما نمی خواهد بمیرد می خواهد از گناه لذت ببرد و خواهشهای خودخواهانه خود را انجام دهد. می خواهد، " بخورد

 ( و می خواهد هر نوع لذت زندگی را از آن خود کند. طبیعت کهنه ما می32: 15و بنوشد و شاد باشد " )اول قرنتیان 
 خواهد برای خودش زندگی کند و خود خواه و خود محور است. اما وقتی عیسی مسیح می آید تا در قلب و زندگی ما
 زندگی کند طبیعت کهنه ما روی صلیب میخکوب می شود و بایستی آنجا بماند. روح عیسی مسیح در ما طبیعت تازه ای
 را خلق می کند که ما آن را به نام تولد تازه تجربه می کنیم. طبیعت جدید ما نگرش عیسی مسیح را دارد و دوست دارد
 که زندگی او فداکارانه و در خدمت مسیح و سایر مردم باشد. تقدیم بدنهایمان به عنوان قربانی زنده به خدا این را بیان می
 کند که خدا منشاء زندگی جدید و تولد تازه ما است. ما این زندگی جدید را از طریق رحمت و فیض او دریافت می کنیم.

این نشان می دهد که عیسی مسیح خداوند، استاد و پادشاه ما است!

(Sمسیحیان چگونه می توانند بدنهایشان را به عنوان قربانی مقدس به حضور خدا تقدیم کنند؟ کلمه " مقدس " به       ) 
 معنی " جدا شده از شیطان " و " وقف شده به خدا " است. کار روح القدس در ما باعث می شود که ما از انواع مختلف
 گناه متنفر باشیم و خود را ملزم بدانیم که زندگی بی عیبی در حضور خدا داشته باشیم. تقدس در تمام خصوصیات خدا
. برای مثال محبت خدا، قدوس است. از هر نوع گناه به دور است. محبت خدا، خودخواه نیست،  تجلی پیدا می کند
 جانبداری نمی کند و نمی تواند همراه با فساد جنسی باشد. همچنین عدالت خدا، قدوس است. یعنی از هر نوع بی عدالتی
 به صورت مطلق جدا است این عدالت بر اساس قوانین و ارزشهای مطلق است و به صورت مطلق عادلنه و منصفانه
 است. به همین ترتیب، راستی خدا، رحمت، امانت و سایر ویژگی های او تماما مقدس است و حال خدا دوست دارد که ما
 مسیحیان نیز همین نوع تقدس را در زندگیمان نشان بدهیم. او از طریق روح القدس ما را قادر می سازد تا چنین زندگی
 مقدسی داشته باشیم. تقدیم بدنهایمان به عنوان قربانی زنده در حضور خدا، بیانگر این است که خدا ، داشتن زندگی جدید
 را برای ما امکان پذیر می کند. او ما را قادر می سازد که از طریق فیض و قدرت او این زندگی را ادامه دهیم و این

نشان می دهد که عیسی مسیح خداوند ما است.

(Tمسیحیان چگونه می توانند بدنهایشان را به عنوان قربانی مقبول به حضور خدا تقدیم کنند؟ کلمه " مقبول " به       ) 
 این معنی است که " خدا آن را قلبا پذیرفته " و آن قربانی " خدا را خشنود می سازد ". ما مسیحیان به هر جا که می
 رویم بایستی از خودمان این سؤال را بپرسیم " آیا این مکان و یا این اشخاصی که همراه من هستند خدا را خشنود می
 سازند؟ "  عیسی مسیح اگر در چنین وضعیتی بود چه می کرد؟ تنها راهی که می توانیم به وسیله آن به این سؤال پاسخ
 بدهیم خواندن و مطالعه مکرر کتاب مقدس است. ما بایستی دعا کنیم که خدا ما را از طریق کتاب مقدس و روح القدس
 هدایت کند تا بتوانیم زندگی ای داشته باشیم که مقبول او است. تقدیم بدنهایمان به عنوان قربانی زنده در حضور خدا
 بیانگر این است که خدا هدف زندگی جدید ما است. ما می توانیم و می خواهیم که با زندگیمان خدا را جلل بدهیم و جلل

خواهیم داد. این نشان می دهد که عیسی مسیح خداوند ما است.

(Sچرا قربانی کردن بدنهایمان عبادت روحانی نامیده شده است؟ کلمه روحانی را با کلماتی مانند " درست و       ) 
 صحیح " بهتر می توان ترجمه کرد. پس وقتی با مسیحیان خودمان را به عنوان قربانی زنده مقدس و مقبول خدا به او
 تقدیم می کنیم آنچه در نظر او درست است انجام می دهیم. این یک زندگی واقعی مسیحی است. ما مسیحیان، روحانی
 هستیم نه وقتی که هیجان زده و احساساتی هستیم بلکه وقتی تمام زندگی خود را به عنوان قربانی به خدا تقدیم می کند. ما
 روحانی هستیم نه فقط در طی مراسم پرستشی و عبادتی بلکه بخصوص در طی هر روز هفته. این نشان می دهد که

عیسی مسیح خداوند ما است. 

(T        )وقتی نشان می دهیم که عیسی مسیح خداوندمان است که همرنگ این دنیا نشویم بلکه به شباهت اوسوم    . 
در بیاییم.

. قسمت نخست رومیان یک " به2: 12. به همرنگی ظاهری با انی دنیا نه بگویید   را می توان اینطور ترجمه کرد، 
 خودتان اجازه ندهید که از الگوهای شریر این زمانه پیروی کنید. " یا اجازه ندهید که این دنیای شریر شما را به شکل
 خود در بیاورد. ما مسیحیان به خودمان اجازه نمی دهیم که دنیای شریر ما را به صورت قالب خودش در بیاورد، شکل
 الگوهای این دوران شیطانی را به خود بگیریم و یا خودمان را با آنها وفق بدهیم. مسیحیان حقیقی از همرنگ شدن با
 چنین جریانات شیطانی اجتناب می کنند: فلسفه های مبتنی بر انکار خدا، مذاهب دروغین، فساد جنسی، دوستان بد، بحث
ستفاده از عالیتهای مشکوک و مبهم، لباسهای وسوسه کننده، سیاستهای افراطی، ا  های مخرب، مجله های کثیف، ف
 داروهای مخدر، ورزشهای شدید و غیره. مسیحیان حقیقی در مقابل هر گونه تأثیرات شیطانی مقاومت می کنند. همرنگ
 شدن با شیوه و رفتار سایر مردم منشاء تأثیر شدیدی است که می تواند ما را از خدا به زندگی بکشاند که او را ناراضی
 می کند. ما نباید دیگر اجازه بدهیم که جذابیتهای شیطانی دنیا یا همرنگ شدن با آن وجود ما را شکل بدهند. باید حرف
 زدن به زبانی رکیک یا فاسد را کنار بگذاریم. خواندن یا گوش کردن به موسیقی غیر اخلقی و فاسد را ادامه ندهیم.
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 خواندن کتابها یا مجله های قبیح را کنار بگذاریم. لباسهای وسوسه کننده نپوشیم. در فعالیتهای مشکوک و مبهم شرکت
نکنیم. با دوستان دنیوی خود ارتباط صمیمانه برقرار نکنیم. 

  را می توان این چنین ترجمه کرد، "2: 12. به همرنگ شدن درونی خود با اراده خدا بله بگویید. قسمت دوم رومیان دو
غییر مداوم ء و ت ان خودمان را تسلیم احیا  با احیای افکارتان مدام به خودتان اجازه تغییر کردن بدهید. " ما مسیحی
 افکارمان می کنیم. در حالیکه همرنگ شدن با پیروی از الگوهای ظاهری مردم شروع می شود. تغییر و تبدیل نیز با
 تغییر درونی یا تبدیل افکار، انگیزه ها و نگرش ها بر اساس اراده خدا آغاز می شود. این تغییر هنگامی آغاز می شود
 که ما خودمان را تسلیم همکاری با کلم خدا و روح خدا کنیم. تغییر درونی که بالخره خود را به صور تحولی ظاهری

نشان می دهد بهترین شیوه زندگی برای خشنود ساختن خدا است.

(S      )وقتی نشان می دهیم که عیسی مسیح خداوند ما است که اراده خدا را بدانیم و از آن اطاعت کنیم.چهارم    .
 می گوید:" شرایط دانستن اراده خدا چیستند؟ "2: 12سومین قسمت رومیان 

پنج شرط کلیدی برای کشف کردن و قدم برداشتن در اراده خدا وجود دارد :
  عیسی می گوید:" من5: 15. خود را وادار کنید که رابطه شخصی و صمیمانه تان را با خدا حفظ کنید. در یوحنا یک

 تاک هستم ، شما نیز شاخه های من . هر که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی کنم ، میوه های فراوان می دهد ،
چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست ." هدف اصلی اراده خدا، ارتباط ما با خداست.

  عیسی تعلیم می دهد، " چگونه مرا »49-46: 6. از اراده آشکار و مقتدر خدا در کتاب مقدس اطاعت کنید. در لوقا دو
 خداوند « می خوانید ، اما دستوراتم را اطاعت نمی کنید ؟ هر که نزد من آید وسخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند ،
 مانند شخصی است که خانه اش را بر بنیاد محکم سنگی می سازد . وقتی سیلب بیاید و به آن خانه فشار بیاورد ، پا بر

جا می ماند ، زیرا بنیادی محکم دارد ." ما وقتی ثابت می کنیم که او خدای ماست که به کلم او عمل کنیم.
  پولس به ما28: 8. در موقعیتهای مختلف، تسلیم اراده مقتدر خدا شوید که برایتان آشکار نشده است. در رومیان سه

 اطمینان می دهد که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند همه چیزها برای
خیریت  آنان  با هم در کار می باشند.

  پولس تعلیم می دهد که ما باید از بعضی چیزها اجتناب2: 12. با فکری که احیاء می شود تغییر کنید. در رومیان چهار
 کنیم. دیگر اجازه نداریم جاذبه های شریرانه و یا همرنگ شدن نادرست با آن، افکار ما را شکل بدهد. حرف زدن به
. خواندن . خواندن یا گوش دادن به موسیقی غیر اخلقی و فاسد را ادامه ندهیم  زبانی رکیک یا فاسد را کنار بگذاریم
 کتابها یا مجله های قبیح را کنار بگذاریم. لباسهای وسوسه کننده نپوشیم. در فعالیتهای مشکوک و مبهم شرکت نکنیم. با
. بایستی با . همچنین باید بعضی کارهای خاص را هم انجام بدهیم  دوستان دنیوی خود ارتباط صمیمانه برقرار نکنیم
 خواندن کتاب مقدس افکارمان و حالتهای قلبی خود را تغییر دهیم، از روح خدا اطاعت کنیم و با مسیحیان مشارکت

داشته باشیم.
  پولس اصرار می کند که خودمان را به عنوان قربانی زنده مقدس1: 12. تصمیمات فداکارانه بگیریم. در رومیان پنج

 پسندیده خدا تقدیم کنید. به جای اینکه اغلب به نفع خودمان تصمیم بگیریم ، در پی علئق دیگران باشیم. به جای اینکه به
 قیمت فدا کردن خانواده ، پیشرفت شغلی کسب کنیم خودمان را وقف وظایف خانوادگی خود بسازیم. به جای اینکه به
 انسانهای مذهبی، قدرتمند و ثروتمند علقه نشان بدهیم بهتر است که فقرا، معلولین و مظلومین را به زندگی خود دعوت

( 14-12: 14کنیم )لوقا 

(  S   نکته        )  حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس  2 .  
 آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز " خداوندی " است و محل آیه در

 است. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. 2-1: 12رومیان 

(T+S        ).بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ،2-1: 12  رومیان خداوندی " .  
 التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند

اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . "

(S             ).بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ،2-1: 12  رومیان خداوندی " .  
 التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند

اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . "

(T+S        ).بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ،2-1: 12  رومیان خداوندی " .  
 التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند
 اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید ، بلکه

بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید . "

3



(T            ).بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ،2-1: 12  رومیان خداوندی " .  
 التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند
 اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید ، بلکه

بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید . "

(T+S       )بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ،2-1: 12.  رومیان خداوندی " ،  
 التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند
 اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید ، بلکه
 بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید . آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را

2-1: 12درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست ، کشف کنید ."  رومیان 

(S            )بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ،2-1: 12.  رومیان خداوندی " ،  
 التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند
 اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید ، بلکه
 بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید . آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را

2-1: 12درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست ، کشف کنید ."  رومیان 

(  T   نکته           )  مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید.  3 .  
 آیه آخری که حفظ کرده ایم را مرور کنیم.5بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشتهایمان 

 .5-1مجموعه های " انجیل " ، آیات 

(S         ) زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب پر جللی که خدا     23   :   3  ماهیت گناه  .  رومیان " . 
 .23 : 3انتظار دارد ، نرسیده است ” .رومیان 

(T        ) خدا هر عمل خوب یا بد ما را ، حتی اگر در خفا نیز انجام شود ، داوری  14   :   12  مجازات گناه . جامعه "  
14: 12خواهد کرد ." جامعه 

(S       )اما ببینید خدا چقدر مارا دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم ،  مسیح را8: 5 . رومیان کفاره گناه "  
8: 5فرستاد تا در راه ما فدا شود ."  رومیان 

(T        ).زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید. بوسیله ایمان و9-8: 2 افسسیان نجات یک هدیه است " . 
 این از شما نیست بلکه هدیه خداست . این نجات ، نتیجه اعمال شما نیست ، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی بخود

9-8: 2ببالد ". افسسیان 

(S        )اما به همه کسانی که او را پذیرفتند ، این حق را داد که فرزندان خدا12: 1  . یوحنا نجات بوسیله ایمان "  
12: 1شوند ، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد ." یوحنا 

(T        )تكلیف برای هفته آینده

 هفته هر روز پنج آیه آخری را که حفظ کرده اید مرور کنید. 5.  به مدت اول
ینترنتی دوم   ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net .  كتابهای دستورعمل ِ 

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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