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  درس اول

  كندكند  مسيح شاگردان را انتخاب ميمسيح شاگردان را انتخاب مي
  51-15: 1؛ يوحنا  18-1: 3؛ لوقا 11-1: 1قس ، مر17 -1: 3متي : كالم قسمت مورد مطالعة

او، كسي كه خود ) 2. (بخشد برة خدا همان كسي است كه ما را از گناه نجات مي) 1( : هدف درس
خدا با او همكاري كند تا در خدمت  اند، دعوت مي گناه است، از كساني كه به او ايمان آورده بي

  .كنند
  .خواهد كه آنها شاگردان او باشند ميمسيح  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
   .مسيح پيروي ازاشتياق براي  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

اني شد و او را بعنوان نجات بخاطر آنها قرب عيسي، برة خدا، ايمان بياوريد كه :نجات نيافتگان 
  .خود قبول كنند دهندة

  .جهان است ، برة خدا، نجات دهندةمسيح ديگران بگويند كه عيسي به: ايمانداران 
  

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

   )14 -4: 10عبرانيان ( قرباني كامل ،مسيح عيسي .1
 )39 -15: 1يوحنا (پيروي از برة خدا  .2

 )44 -40: 1يوحنا ( دعوت ديگران به مسيح .3

 )51 -45: 1يوحنا (شناختن پسر خدا  .4

  
  حفظي  آية

  )14: 4اول يوحنا ( »باشدعالم  پسر خود را فرستاد تا نجات دهندة خداي پدر،«
  
  مقدمه  

نيز مطالعه  دربارة تولد، مرگ و قيامش. گفتيمزمين  گذشته دربارة آمدن پسر خدا بهدر دروس 
اين سري از  در. واقعيتهاي ديگري نيز وجود دارند! البته كه نه؟ همين براي ما كافيستآيا . كرديم

  .اند درسها، از اتفاقاتي خواهيم گفت كه از زمان تولد تا مرگ مسيح رخ داده
سالگي مسيح افتاد و در  ، غير از اتفاقي در دوازدهاز دوران كودكي مسيح اطالعات زيادي نداريم 

، كردند آنها به حرفهاي مسيح گوش مي. )46، 42:  2لوقا (كرد  هيكل با معلمين مذهبي صحبت مي
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: 2لوقا (» گشت شنيد، از فهم و جوابهاي او متحير مي هر كه سخن او را مي«از او سؤاالتي كردند و 
در طول سه سال خدمتش، ). 23: 3لوقا (ساله شد  اطالعي نداريم تا اينكه مسيح سيو بعد  ).47

جهان هم گنجايش  اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم كه... «: آنچنان كارهاي زيادي انجام داد كه
  ).25: 21يوحنا (ها را داشته باشد  نوشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس 
  قرباني كامل -عيسي مسيح .1

  14-4: 10 عبرانيان
وقتي يعني . شدند ها براي گناهان انسان قرباني مي خوانيم كه بره هاي قبل در كالم خدا مي از زمان

بره . سوزاند كشت و مي كرد، آن را مي اب ميرا انتخ  ، بايد بهترين برهشد شخصي مرتكب گناهي مي
قابل ( گرفت فرد گناهكار را بر خود مي مجازات مرگبا كشتن و سوزاندنش، جايگزيني بود كه 

: 29، 27،  26، 19 -9: 28د اعدا ،42 - 38: 29 ؛6 -3: 12؛ خروج  7: 22؛ 4: 4پيدايش : توجه معلم
  .)18- 10: 14 ، 6: 12الويان  ،36- 13 ، 7،8 ،2 - 1

  را نشان دهيد 1 ةتصوير شمار       
گذارند و هر  اينكه خدا را پرستش كند، بايد قرباني خود را مي قبل از هر كس

توانستند  اما هيچكدام نمي. شدند ر بره يا حيوانات ديگر قرباني ميساله هزاران هزا

  : قابل توجه معلم
چون هر درس . و به خصوص اين كتابچه، هميشه مواظب و در دعا باشيددر طي تعليم شاگردان، 
اما . وارونه جلوه دهدكند و حتماً شيطان سعي خواهد كرد كه اين حقايق  به نجات دهنده اشاره مي

قدرت  تمامي ، وليشيطان قدرت دارد). 4: 4اول يوحنا (» بزرگتر است از آنكه در جهان است... «
   .ستدر دست پسر خدا

قرباني  ا دربارة برةشاگردان شم. خدا معرفي خواهيد كرد مسيح را به عنوان برة در درس اول عيسي
پس در  .شده شايد اصالً ندانند كه از بره به عنوان قرباني استفاده مي .و دقيق ندارند اطالعات كافي
  . اختصاص دهيدوقت كافي ، "برة خدا"براي توضيح اين مطلب، شروع درس 
توانيد  كند؟ آيا مي مسيح را پيروي مي عيسيدر اطاعت كامل  آيا. يدقلب خود را بيازماي معلم عزيز

اول (كنم  ز از مسيح پيروي مياز من پيروي كنيد همچنانكه من ني« :يدرسول بگويپولس  مانند
 .دهيد خود تعليم مي ش نكنيد كه شما با زندگي خود بيشتر از زبانفرامو ؟)1: 11قرنتيان 
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باني كامل ي قرزها براي اين بود كه مردم بدانند رو اين قرباني. گناه را نابود كنند
. الزم نخواهد بود يديگرقرباني و  او يكبار قرباني خواهد شد. خدا خواهد آمد

  ).14-4: 10عبرانيان (اين قرباني كامل عيسي مسيح بود 
مثل ... «: يي كردند و گفتندگو ، بسياري از انبيا دربارة او پيشمسيح به زمين بيايد قبل از اينكه عيسي

براي ! سال پيش از مسيح نوشته شده بود 700اين  .)7:  53اشعيا ( ».. برند اي كه براي ذبح مي بره
  .اين نوشته شد تا به مردم در درك مرگ مسيح كمك كند

اي در بيابان اعالم  آمدنش را نداكننده فت كه پسر خدا به زمين خواهد آمد واشعيا همچنين گ 
  ).5-3: 40اشعيا (خواهد كرد 

او . اي در بيابان راه خداوند را مهيا كرد شعيا تحقق يافت و نداكنندهصدها سال پيش، گفتة ا باالخره 
يحيي لباسي از . كرد دربارة مسيح موعود موعظه مي بود كه در كنار رود اردندهنده  يحيي تعميد

شدند  مردم جمع مي. ملخ و عسل: خورد كرد، مي موي شتر به تن داشت و هر چه دذ بيابان پيدا مي
 . گفت كه بايد از گناهانشان برگردندو تعميد بگيرند او به مردم مي. دادند گوش ميهايش  و به موعظه

  .مردم بسياري توبه كردند و تعميد گرفتند
حتي او اليق آن نيست  و گفت كه كسي بعد از او خواهد آمد كه بزرگتر از او است او به مردم مي 

  .را ببندد هايش شكه بند كف
  

  خدا يروي از برةپ .2
  39 -15 :1يوحنا 

  را نشان دهيد 2 ةتصوير شمار       
نگاه «: يحيي فرياد زد. گذشت كنار يحيي و دو تا از شاگردانشروزي عيسي از 

  ».اين برة خداست! كنيد
گويي  اش پيش همان لحظه آن دو نفر فهميدند آن كسي كه اشعيا درباره! برة خدا

و به جاي يحيي از او  دندروانه ش برة خدافوراً بدنبال  آنها .كرده، آمده است
   .پيروي كردند

  »خواهيد؟ چه مي«: ايند از آنها پرسيد وقتي عيسي ديد كه به دنبال او مي
  »كني؟ كجا زندگي مي«: آنها گفتند

  ».بياييد و ببينيد« : عيسي جواب داد
آنها . همراه برة خدا به محل اقامتش رفتند ندرياس بودند واين دو مرد يوحنا و آ

  .ند با او باشند و بيشتر دربارة او، برة خدا، بدانندخواست مي
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همان فردي بود كه . دهندة جهان بود مسيح، نجات چه كسي برة خدا بود؟ او عيسي
ها پيش، خداوند وعده داد كه او  قرن. يوحنا و آندرياس و ديگران منتظرش بودند

همراهيش  و! ديدند حاال اين دو نفر با چشمان خودشان او را مي. خواهد آمد
  .كردند مي
شان  م كه از آن روز به بعد زندگيداني دانيم كه عيسي به آنها چه گفت، اما مي نمي

  .شان را ترك كردند و در پي برة خدا روانه شدند آنها خانه و خانواده. عوض شد
  

  دعوت ديگران به مسيح . 3
  44 – 40: 1يوحنا 

  را نشان دهيد 3 تصوير شمارة       
را پيدا  ماشيح«: او گفت بهندرياس نزد برادرش شمعون رفت و آ زدر همان رو

  .آوردنزد مسيح فوراً و او را » !ايم كرده
تو شمعون پسر يوحنا هستي، « :همان لحظه كه مسيح شمعون را ديد به او گفت 

پسر خدا اسم اين مرد را ! فكر كنيد ».ناميده خواهي شد ، صخره،پطرس ولي
تو «: عيسي گفت. و نام پطزس را عوض كرد. ر كيستدانست پس مي. دانست مي

. همچون صخره بااستقامت خواهي بود و به خاطر حقيقت ايستادگي خواهي كرد
  .)مطمئناً پطرس در آن لحظه منظور عيسي را متوجه نشد(» .نام تو صخره است

 ماشيح، برة خدا،و بدنبال  .بسيار خوشحال بودند آندرياس، يوحنا و پطرس  
، عيسي فيليپس را ديدوقتي روز بعد . از آن پس آنها شاگردان مسيح شدند .رفتند

. به راه افتاد برة خدافيليپس هم فوراً بدنبال  و ».با من بيا«: صدايش زد و گفت
 و شمعون ،يوحناس و ندرياسآ: حاال تعداد شاگردان مسيح به چهار نفر رسيدند

  .فيليپس
  شناختن پسر خدا. 4

  51 -45: 1يوحنا 
  را نشان دهيد 4 ةتصوير شمار       

ائيل برد و كننده را نزد دوست خود نتن صبرانه خبرهاي تازه و خوشحال فيليپس بي
  . ناصري است و او عيسايرا پيدا كرده  ماشيحبه او گفت كه 

 اهميتي ناصره ده كوچك و بي» ؟آيد خوبي بيرون ميآيا از ناصره هم چيز ! ناصري« :نتنائيل گفت
   . دهندة جهان اهل آنجا باشد اشت كه نجاتيچ كس انتظار ندبود و ه
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  .“ببين با چشمهاي خودت بيا و”فيليپس با او بحث نكرد، فقط به او گفت كه 
اين است مردي « : گفتهر دو پيش عيسي رفتند و عيسي خطاب به نتنائيل 

   ».پسر واقعي اسرائيل - صادق
   »شناسي؟ از كجا مرا مي«: پرسيدو  نتنائيل متعجب شد

  ».ديدمتو را زير درخت انجير  قبل از اينكه فيليپس تو را پيدا كند، «: عيسي گفت
شناخت چون او  مسيح نتنائيل را مي. عيسي مسيح قبل از فيليپس، نتنائيل را ديده و صدا كرده بود

  !شناسد همه را مي
  ».تو پسر خدا هستي«: نتنائيل گفت

  .به چهار حواري يا شاگرد ديگر پيوست و نتنائيل. بله، پسر خدا آمده بود
اين شاگردان در . بعد عيسي هفت نفر ديگر را انتخاب كرد و تعداد شاگردانش به دوازده نفر رسيد

. پسر خدا خودش معلم آنها خواهد بود. گرفتند سه سال آينده بايد چيزهاي زيادي را از خدا ياد مي
شاگردان همه جا .) آموزيم اولين معجزه را مي در درس بعدي(. آنها معجزات زيادي خواهند ديد

ديدند كه عيسي با مردم در مورد تنها راه رسيدن به حيات جاودان  آنها مي. همراه عيسي بودند
فهميدند ولي بايد آنها را از زبان عيسي، بره  اگرچه آنها معناي اين سخنان را نمي. كرد صحبت مي
، 34، 33: 10، 32، 31: 9مرقس . (وم قيام خواهد كردشنديد كه خواهد مرد و در روز س خدا، مي

پس از اينكه عيسي نزد خدا برگردد، شاگردان بايد آنچه از او ). 19 -17: 20، متي 34 - 31: 18لوقا 
به همين دليل، آنها همه چيز را ترك كرده و به دنبال . دادند ياد گرفته بودند را به ديگران تعليم مي

  . شدندمسيح، برّة خدا، روانه 
بايد ايمان . البته، اول بايد به او يعني پسر خدا ايمان بياوريم. توانيم پيروان پسر خدا باشيم ما نيز مي

  .دهندة خود قبول كنيم بايد او را به عنوان نجات. داشته باشيم كه او، برة خدا، براي گناهان ما مرد
خواهد تا مانند اندرياس  او از شما مي. شويد وقتي متعلق به عيسي شديد، شاگردان و پيروان او مي 

  .دهندة جهان، را مشتاقانه به ديگران برسانيد و فيليپس باشيد و پيغام عالي بره خدا، نجات
  
  
  
  
  
  
  

  : معلم عزيز
هر روزه اگر شما . شاگرداني كه پسر خدا را با چشمان خود ديدند، فهميدند كه او واقعاً برة خداست

، پس خدا حضور او براي شما واقعي و رويد و در خواندن كالم و دعا وفادار هستيد با مسيح راه مي
باشد كه اين سخنان از زبان . سانيدتوانيد او را به شاگردان خود نيز بشنا بنابراين، مي .شود زنده مي

اند  كنند و از ميان مردم خريده شده رود متابعت مي و آنانند كه بره را هركجا مي«: شما جاري شود كه
 ).4: 14مكاشفه . (تا نوبر براي خدا و بره باشند
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 1تصوير شمارة :  1درس   
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 2تصوير شمارة :  1درس   
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 3تصوير شمارة:1درس  
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 4وير شمارة تص:  1درس 
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  درس دوم
  اولين معجزه مسيح اولين معجزه مسيح 

   11 – 1: 2يوحنا : كالم ةقسمت مورد مطالع
  .نجات دهنده قدرت كامل دارد : هدف درس

 -16: 1؛ كولسيان 3: 1يوحنا (عيسي مسيح آفريننده است ) 1( :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
 ةنجات دهند ،عيسي مسيحخالق قادر، ) 3).(3: 1عبرانيان (عيسي مسيح قدرت كامل دارد ) 2). (17

  .جهان است
  .را عوض كنداشتياق براي اينكه عيسي مسيح زندگي آنها  :داحساس كننآنچه شاگردان شما بايد 
ايمان بياورند كه عيسي مسيح پسر خدا جريمه گناهان آنها را  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  .داده و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول كنند
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  ).3 - 1: 2يوحنا ( جشن عروسي نيازي در .1
 ).5 - 3: 2يوحنا ( درا نزد عيسي مسيح بردن نياز .2

 ).8 -6: 2يوحنا ( را رفع كرد نيازمسيح آن  .3

 ).11 -9: 2يوحنا (ها در دست اوست  قدرت بخشش بهترين .4

  آيه حفظي 
  .)14: 4اول يوحنا ( »جهان باشدپدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده  خداي... «
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قابل توجه معلم
  .11 -1: 2يوحنا : اولين معجزه مسيح تنها در يكي از اناجيل آمده است

از حقايق ) هاي ديگران كالم از قسمت(اي سپس، مطالعه. قبل از درس، اين بخش از كالم را به دقت مطالعه كنيد
  . موجود در اين قسمت انجام دهيد

و داوران  13: 23و الويان  28:  27و  18: 14را در پيدايش  رابشبراي مثال، قسمت هاي مربوط به  .1
اين سئوال ممكن است پيش بيايد كه چرا . مطالعه كنيد 23:  5، اول تيموتائوس 34: 10، لوقا 13:  9

پاسخ اين است كه ما بر اين باور نيستيم كه او . تبديل كرد) سكرآور(مسيح آب را به شراب الكلي 
شرابي  توانست ميخواست  اگر مسيح مي. شك آب انگور شيرين بود نچه بود بيآ. اين كار را كرد

كالم خدا بخش زيادي را براي بازگوكردن . اما او هيچ كار مضري انجام نداد. تخميرشده بسازد
و  29: 23و  1: 20امثال سليمان  براي مثال،. (خطرات نوشيدن شراب سكرآور اختصاص داده است

  . داد كاري بر خالف كالم خدا انجام نميپس مسيح  ).18: 5افسسيان  ،32
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  : قابل توجه معلمادامة 
احتماال اين مورد . سالم و قابل شرب نيستدر كشورهاي زيادي، حتي امروزه، آب آشاميدني 

اينكه . گردند بنابراين، بايد جايگزيني براي آن پيدا مي. نيز صادق باشد دربارة قاناي جليل
توانست در يك آن آب ناپاك را به آشاميدني سالم و گوارا تبديل كند،  عيسي مسيح حتي مي

  !واقعاً معجزه بود
كرد؟ او كه از ميان قوم خود، قوم يهود، برخاسته  چرا عيسي مسيح بايد معجزه مي. 2

: اما به ما گفته شده است كه. شد كه او پسر خداست يد فوراً متوجه ميقوم با. بود
“ معجزه”.) 48: 4، يوحنا 22: 1اول قرنتيان . ك.ن(» .اي نياز داشتند قوم به نشانه... «

چند روز قبل بود كه يحيي تعميددهنده اعالم كرده بود كه عيسي . نوعي نشانه است
هاي بسياري بود كه به  از ميان نشانه) هنشان(اين اولين معجزه. فرستادة خداست
  .كرد ه عيسي به راستي پسر خداست يهوديان ثابت مي

چرا روح قدوس خدا از اين واقعه به اولين معجزة خداوند عيسي مسيح ياد . 3
. دليل اين كار اين بود كه جالل او را نشان دهد.) 11: 1يوحنا . ك.ن(كند؟  مي

و كلمه جسم گرديد «: خوانيم ش از اولين معجزه ميدر همين باب، پي) 11: 2يوحنا (
و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي؛ و جالل او را ديديم، جاللي شايستة پسر 

 ).14: 1يوحنا (» يگانة پدر

دانستند كه خدا به صورت ابر بزرگي  قبل از آمدن خداوند عيسي مسيح، يهوديان مي
وقتي  . گفتند مي شكينان حضور پرجالل به اي. از نور در محل عبادت حاضر است

  .عيسي خداوند به زمين آمد، او نور اين جهان و جالل خدا بود
منظور او از زمان خاص يا . سخن گفت“ زمان خاص او”خداوند ما به مريم از . 4

: 7يوحنا . ك.ن. (كرًات تكرار شده استموعد او چه بود؟ در اناجيل اين عبارت به 
دانست  كه ديگران در  مريم چيزي را مي.) 45: 26؛ متي 1: 17 ،1: 13، 20: 8، 30

دانست كه  او قبالً، حتي پيش از تولد عيسي مسيح، مي.  ميهماني از آن خبر نداشتند
او قبل از آمدن مسيح، از ماشيح و نجات .) 35: 1لوقا . ك.ن. (او پسر خداست

پرستش مسيح آمده  وقتي چوپانان براي).47: 1لوقا (اش سخن گفته بود  دهنده
در دوران ). 19: 2لوقا (بودند، او اين راز را در دل خود نگه داشت و چيزي نگفت 
و مادرش همه راز را در . كودكي، در هيكل خدا، عيسي همة حكيمان را متحير كرد

 ).2:51لوقا(دل خود مخفي نگه داشت
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  درس
  ي در جشن عروسينياز .1

  3-1: 2يوحنا 
عروسي بود و تقريباً همه به جشن عروسي دعوت . شهر كوچك قانا در ايالت جليل امروز شاد بود

اما مهمترين . مريم، مادر عيسي،  از شهر ناصره كه در آن حوالي نيز به عروسي آمده بود. شده بودند
شاگرداني كه او تازه آنها را انتخاب كرده بود نيز از . يسي مسيحميهمان اين عروس كسي نبود جز ع

  . اندرياس، يوحنا، پطرس، فيليپس، و نتنائيل نيز همراه او به عروسي آمده بودند
دانستند كه  آنها نمي. كردند كه عيسي مسيح فرق با ساير مهمانها داشته باشد ها فكر نمي اكثر ميهمان

شاگردانش هم از او چيز . بسياري حتي او را نديده بودند. هان استدهندة ج او بره خدا و نجات 
  .آنها چند روزي بود كه با او همراه شده بودند. دانستند زيادي نمي

  ا نشان دهيدر 5 ةتصوير شمار    
شايد مهمانهايي كه ! حتي يك قطره! ديگر شراب نبود. ناگهان اتفاقي بدي افتاد

كردند  خدمه و كساني كه در خانه كار مي. آمده بودند بيش از انتظار بود
خواستند صاحب شادي و عروسي از اين موضوع مطلع شود كه شراب تمام  نمي

  : قابل توجه معلمبخش پاياني 
خواست ديگران نيز  حاال شايد زمان آن رسيده بود كه مي. ه عيسي پسر خداستدانست ك سال مي 30او بيش از 

، تا اينكه او دانست اينكه او پسر خداست، شايد در ابتدا قابل درك نبود، و عيسي مي. از اين راز باخبر شوند
ن موعود كه عيسي آن روز به مادرش گفت كه آن زما. بود“ زمان موعود”اين همان . جانش را بر صليب فدا كرد

   .او براي همان به زمين آمده، هنوز از راه نرسيده است
هاي آب آنجا  در مهماني بودند، چون روز عروسي براي مراسم تدهين   در كالم آمده است كه كوزه. 5

مراسم تدهين . هاي آب در آنجا قرار داشتند كردند، اين خمره يهوديان از آب براي ميهمانان استفاده مي
 - 1: 19، اعداد 4 - 2: 12؛ الويان 4، 3: 7براي مثال، مرقس . ك.ن(راسم و رسوم قوم يهود بود يكي از م

اي بود آب را براي شستشو و تدهين مهمانان در آنجا  و ميزبان عروسي كه شخص ديندار و بامالحظه.) 10
   . دستهايشان را بشورند گذاشته بود تا قبل از خوردن غذا
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خب، . خواستند كه عروس و داماد از اين خبر چيزي بدانند آنها نمي. شده است
  كردند؟ حاال بايد چه كار مي

  
  بردند عيسينزد  نياز را .2

  5-3: 2يوحنا 
دانست كه عيسي  او مي. فوراً عيسي به ذهنش رسيد ،ي متوجه مشكل شدوقتي مريم مادر عيس

دانست كه  شايد مريم مي. دانست كه چه كار بايد كرد او مي. تواند به خدمه عروسي كمك كند مي
دانست و  مريم اين را مي. عيسي بايد كاري انجام دهد كه به همه ثابت كند كه او پسر خداست

   .ين موضوع باخبر شوندخواست ديگران نيز از ا مي
  ا نشان دهيدر 6 ةتصوير شمار    

  ».آنها شراب ندارند«: او شتابان به سمت عيسي رفت و به او گفت
دانست كه در قلب   عيسي مي» خواهي تا انجام دهم؟ از چه مي«: عيسي پرسيد
  .گذرد، پس به او گفت كه هنوز وقتش نرسيده است مريم چه مي

و حاال آن . نميرد، آنها نخواهند فهميد كه او پسر خداست تا زمانيكه او بر روي
  .زمان يعني زمان مرگ نشده بود

وقتي . روند خوانيم كه مردم به سراغ مريم مي فقط در همين قسمت كالم خدا مي
  .مردم پيش او رفتند، آنها را پيش مسيح فرستاد

  ».گويد همان كار را بكنيد كه به شما مي« : مريم به خدمه گفت
  را رفع كرد آن نيازمسيح .3

  8-6: 2: يوحنا 
  .هايشان را پر از آب كنند زهكه كواو به آنها گفت . نزد مسيح رفتند خدمهفوراً 

  ا نشان دهيدر 7 ةتصوير شمار    
وقتي حتماً . آنها فوراً او را اطاعت كردند و چندين كوزه را پر از آب كردند

كه كردند  د فكر ميدر دل خوكردند،  ب پر ميكوزه را از آ 6، 5، 4، 3، 2، 1داشتند 
ما . ما كه به اين همه آب نيازي نداريم !خواهد بكند اين همه آب چكار مياو با 

  !خواهيم كه آب نمي
گفت كه جامي پر كنند و نزد  از آب  پر شدند، عيسي به خدمهها  وقتي كوزه

  . صاحب عروسي ببرند
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گر آب خالي را به نزد صاحب عروسي كردند كه ا خدمه با شك و ترديد فكر مي
مهم نيست كه خدمه چه فكر ! او كه شراب خواسته بود. شود ببرند چه مي

كردند آب است پر  آنها جام را كه فكر مي. از او اطاعت كردند كردند، آنها مي
   !شراب بود، شراب بسيار خوب و اعال. آب نبود. آمد  اما به نظر آب نمي. كردند

  
  ها در دست اوست بهترين بخششقدرت . 4

  11-9: 2يوحنا 
اما او از هما اول آب را به شراب . او آب را به شراب تبديل كرد! خداوند عيسي معجزه كرده بود

همه چيز به واسطة او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود ”. تبديل كرده بود
انگورهايي كه .  هاي اطراف را او آفريده بود يهپا همة تاكستانهاي كوه). 3: 1يوحنا . ك.ن( » .نيافت

. كشد كه انگور رشد كند معموالً چندين ماه طول مي. روي موها بود همه كار دست و آفريدة او بود
او قادر است كه هركاري . اما اين بار آفرينندة جهان تصميم گرفت تا در يك لحظه شراب بسازد

  . انجام دهد
  دهيد ا نشانر 8 ةتصوير شمار    

بسيار تعجب  ،وقتي نوكران آب انگور را نزد مهماندار بردند و او آنرا مزه كرد
او به پيش » .اين بهترين شرابي بود كه در عمرم خورده بودم«: او گفت ..كرد

ها آب انگور بهتر و مرغوبتر را  معموالً در مهماني«: عروس و داماد رفت و گفت
  » .انگور خوشمزه را در آخر آوردند آورند ولي اين بار برعكس آب اول مي

صاحب عروسي . عروس و داماد هم مثل صاحب عروسي تعجب كرده بودند
  .توانست دربارة چيزي كه اطالعي نداشت توضيحي بدهد نمي

آنها ايمان آورده . آن روز، روز بسيار خوبي براي شاگردان تازه انتخاب شده بود 
دانستند كه او خدايي  حاال مي. هان استدهندة ج بودند كه عيسي بره خدا و نجات

آنها خوشحال بودند كه شاگردان و . است كه قادر است هر كاري انجام دهد
  .پيروان او بودند

توانست  اما عيسي مي. انگيزي بود تبديل فوري آب به شراب كار بسيار شگفت
. كندتواند زندگي شما را عوض  او مي: انگيزتر از آن نيز انجام دهد كاري شگفت

او منتظر آن است كه قلب شما را از هر گناهي پاك كند و با محبت و شادي خود 
  . تواند همه اين كارها را در يك لحظه انجام دهد او مي. پر كند
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آيا شما ايمان داريد كه او پسر خداست؟ آيا ايمان داريد كه او جريمة گناه شما را 
دهنده  را بيامرزد؟ زيرا او نجات تواند گناه به گردن گرفت؟ چگونه است كه او مي

خواهيد  دهندة زندگي شما باشد؟ آيا مي كه نجاتخواهيد  از او ميآيا .  است
از شما يك  اووقتي اين كار را انجام داديد، همين لحظه اينكار را انجام دهيد؟ 

  )17: 5دوم قرنتيان . (سازد انسان تازه مي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قابل توجه معلم
  :از تدريس بخش بعد، قدري با خدا وقت بگذاريد و از او بخواهيد اين حقايق را براي شما آشكار كندقبل 

  ).17، 16: 1؛ كولسيان 3: 1يوحنا (خداوند عيسي آفريننده است . 1
  ).3: 1عبرانيان (همه قدرتها در دست عيسي است . 2
  .دهندة جهان است عيسي خالق و قادر، نجات. 3

ست كه بدانيد او كه همه چيز را آفريده و به اين جهان آمده تا به هدف نجات ما و حيات حقيقت پرجاللي ا
  .جاوداني ما رنج بكشد

  



 17

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 1تصوير شمارة :  2درس   
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 2تصوير شمارة :  2درس   
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 3تصوير شمارة :  2درس   
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 4تصوير شمارة :  2درس 
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  درس سوم
    نيقوديموس و تولد تازهنيقوديموس و تولد تازه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  21- 1:  3يوحنا : قسمت مورد مطالعه كالم
  .بخشد تنها فردي است كه حيات ابدي ميمسيح  عيسي: هدف درس

  .براي اينكه به بهشت برويم بايد تولد تازه داشته باشيم :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
   .اشتياق براي تولد تازه :احساس كنندبايد  آنچه شاگردان شما

  .خود قبول كنند دهندة مسيح را به عنوان نجات عيسي :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  )23: 2يوحنا ( .دهند رهبران مذهبي به عيسي گوش مي .1
 )10 -1: 3نا يوح. (شود نيقوديموس با تولد تازه آشنا مي .2

 )13 -11: 3يوحنا . (فهمد كه به بايد ايمان بياورد مينيقوديموس  .3

 )21 -14: 3يوحنا ( .آورند ساني است كه به مسيح ايمان ميحيات ابدي براي ك .4

  
  :آية حفظي

  )14: 4اول يوحنا (» .دهندة جهان بشود پدر پسر را فرستاد تا نجات... «
  

  : قابل توجه معلم
اثبات شد كه او در درس دوم . در درس اول مسيح را به عنوان برة خدا معرفي كرديم

و در درس پيش رو اين فرصت را داريد كه مسيح را به عنوان . است قادر مطلق ودهنده  نجات
  .بخشد، به شاگردانتان بشناسانيد تنها كسي كه زندگي، تولد تازه و حيات جاودان مي

از خداوند بخواهيد كه در طي درس نيقوديموس، به شما كمك كند تا تولد تازه را 
ه اهميت داشتن آن و پيوستن به خانوادة خدا را درك آنچنان جامع و كامل توضيح دهيد كه هم

فقير و غني، پير و جوان، كوچك و : نياز به داشتن تولد تازه براي همه يكسان است. كنند
اما بايد از نو متولد . كرده، و مهم بود نيقوديموس مردي خوب، تحصيل. خوب و بدبزرگ، 

  .   شد مي
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  درس

مانند خانوادة گربه، خانوادة سگ، خانوادة . جود دارندهاي مختلفي در جهان و خانواده
اي در خانوادة سگ به دنيا  ايد كه گربه يا به حال شنيده. خوك، خانوادة مرغ، خانوادة انسان

ها در خانوادة خوك زندگي  خوك! بيايد؟ يا خوكي در خانوادة مرغ به دنيا بيايد؟ البته كه نه
  .ها در خانوادة انسان سانها در خانوادة سگ و ان كنند، سگ مي

هاي زميني  گويد اگرچه ما در خانواده كالمش ميدر . ها را اينگونه آفريده خداوند خانواده
غيرممكن به نظر  اين ممكن است كه. ايم، اما بايد در خانوادة او نيز به دنيا بياييم به دنيا آمده

، شويم ، نه تنها فرزند خدا ميتازه با داشتن تولد! چيز غيرممكن نيست اما براي خدا هيچ. بيايد
در طي . اين تنها راه بودن در حضور خدا و رفتن به بهشت استگيريم كه  بلكه امروز ياد مي

  .هاي عيسي گوش كنيد اين درس با دقت به حرف
  

  .دهند رهبران مذهبي به مسيح گوش مي .1
  23: 2يوحنا 

بخاطر معجزات او بسياري به او ايمان در شهر اورشليم مردم زيادي شاهد معجزات مسيح بودند و 
  )23: 2يوحنا . (آوردند

  ا نشان دهيدر 9 تصوير شمارة    
ديدند،  دادند و معجزاتش را مي هاي عيسي را گوش مي در ميان مردمي كه حرف

آنها رهبران مذهبي بودند كه قوانين مذهبي و . دگفتن اي بودند كه به آنها فرسيان مي عده
البته خودشان هم قوانين . كردند را مو به مو اجرا مي عيين كرده بودشريعتي كه خدا ت

كردند كه چون قوانين را به دقت  آنها فكر مي. زيادي به شريعت اضافه كرده بودند
و به قوانين خود ! مسيح حتي بهتر از عيسي –كردند، پس از همه برتر و بهترند  اجرا مي

مسيح ايراد  اي بودند كه از عيسي بدنبال بهانه آنها عيسي هميشه. كردند خيلي افتخار مي
هاي بدي به  آمدند و حرف اغلب به خشم مي. دبگيرند و خودشان را مهم جلوه دهن

ايمان  خواستند كه مردم به او كردند و نمي به عيسي حسادت مي. گفتند پسر خدا مي
  .آورند

  شود نيقوديموس با تولد تازه آشنا مي .2
  10 -1: 3يوحنا 
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ت و آن اين بود كه با اي داش او با ديگران فرق عمده. نام داشتنيقوديموس  اين فريسيانيكي از 
 و با اينكه رهبر و معلم سرشناسي بود، هيچوقت عليه مسيح  داد هاي مسيح گوش مي دقت به حرف
توانست  اما چطور مي. روزي تصميم گرفت كه بيشتر راجع به عيسي بداند .كرد صحبتي نمي

توانست با او حرف بزند و زماني  وقتي جمعيت دور عيسي زياد بود نمي ؟ا بشناسدمسيح ر عيسي
  .  خنديدند شدند و حتي به او مي توانست، چون عصباني مي هم كه فريسيان ديگر آنجا بودند نيز نمي

  ا نشان دهيدر 10 تصوير شمارة    
حل اقامت ديد، به م در ساعتي كه هيچكس او را نمي شبي .باالخره فكري كرد

 او. بدون حضور مردم و فريسيان، نيقوديموس به پسر خدا نگاه كرد. عيسي رفت
د كه نشان بدهد كه او پسر خدا معجزات او كافي بو. دانست كه مسيح مرد معمولي نبود مي

  . است
معلمي هستي كه از طرف خدا  دانيم تو استاد، مي«: نيقوديموس به مسيح گفت

  ».دند اين كارها را بدون كمك خدا انجام دهتوا آمده، چون هيچكس نمي
آنچه  بلكه به .تشكر نكردهاي قشنگ  به خاطر حرفمسيح از نيقوديموس  عيسي 

.  هايي دارد دانست كه نيقوديموس كيست و چه سؤال او مي. نگاه كرد بود او در فكر و قلب
ملكوت  تواند وارد هيچكس نمي«: گفت پس بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب و به او

  » .داينكه از نو متولد شو خدا شود، مگر
آيا منظورش اين بود كه . ه منظور عيسي نشدنيقوديموس متوج! چه حرف عجيبي

وارد ملكوت خدا  تواند نمي دارد بود و تمام احكام خدا را نگاه مي فريسي نيقوديموس كه
  بشود و بايد از نو متولد شود؟ 

  »با اين سن از نو متولد شوم؟ توانم چطور مي« :نيقوديموس پرسيد 
كند، تولد اول  اين تولد با تولد اولش فرق مي پس عيسي مسيح به او گفت كه 

 و اولي براي زندگي بر روي زمين است . جسماني است ولي تولد دوم روحاني است
همانطور كه . تولد دوم قابل ديدن نيست .براي وارد شدن به ملكوت خدا الزم است دومي
بينيم چون  رود، تولد تازه را نيز نمي آيد و به كجا مي يم ببينيم باد از كجا ميتوان نمي

   . روحاني و الزمة حيات جاودانه است
فهميد،  و منظور عيسي را نمي! شنيد موس بيچاره اين حقايق را تازه مينيقمودي

  .چون تا حاال دربارة تولد روحاني نشنيده بود
 آيا تو معلم يهود هستي« :عيسي از او پرسيد »امكان دارد؟ چطور« :پس پرسيد 

  »داني؟ لي اين امور را نميو
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  فهمد كه به بايد ايمان بياورد  نيقوديموس مي . 3
  13 -11: 3يوحنا 

  ا نشان دهيدر 11 تصوير شمارة    
آن مربوط به چند صد آوري كرد و سپس عيسي داستاني را براي نيقوديموس ياد

از مصر بيرون آمد و به سمت سرزمين  اسرائيل وقتي كه قوم. سال پيش بود
و خدا . كردندآنها بر ضد خدا گناه  ،)9 - 5: 21اعداد (كردند  موعود حركت مي

مارها آنها را نيش زدند و مردان، . ي سمي در ميانشان فرستادبراي تنبيه آنها مارها
را  وآن خدا به موسي گفت كه ماري از برنج بسازد .هاي زيادي مردند زنان و بچه

كرد نجات  اي كه به آن مار برنجي نگاه مي ر مارگزيدهباالي ستون بگذارد پس ه
  .مردند كردند، مي اما آنهايي كه نگاه نمي .كرد پيدا مي

  
  .آورند ي است كه به مسيح ايمان ميحيات ابدي براي كسان. 4

 21-14: 3يوحنا 

  
  را نشان دهيد  12تصوير شمارة 
همانطور كه موسي مار برنجي را در «: گفتعيسي به نيقوديموس پس 

و هر كس كه د بيابان بلند كرد، همانطور الزم است كه پسر انسان نيز بلند كرده شو
  ».به او ايمان آورد هالك نخواهد شد بلكه حيات جاوداني پيدا خواهد كرد

به مار برنجي آورند و  عني است كه قوم خدا اگر ايمان مياين بدين م 
همينطور هم اگر كسي به . كردند ، از مرگ جسماني نجات پيدا ميندكرد نگاه مي
از مرگ جاوداني نجات پيدا  مان آوردايكه بر صليب مرد، خدا  مسيح، برة عيسي

  .و حيات ابدي خواهد يافت خواهد كرد
چون حاال راه  !كننده بودند ايق براي نيقوديموس بسيار خوشحالاين حق 

اما چطور بايد اي كار را ! شد مينو متولد ، بايد از را پيدا كرده بود حيات ابدي
داد؟ نه با انجام قوانين شريعت، بلكه با ايمان به مسيح به عنوان  انجام مي

  . اين تنها راه نجات است. دهنده نجات
عيسي به او گفت كه بايد . هاي مسيح را فراموش نكرد نيقوديموس حرف
براي او توضيح داد كه همة كساني كه  )14: 3يوحنا . (پسر خدا روي صليب بميرد

يعني از حضور خدا و آنچه ( به او ايمان نياوردند، محكوم به مرگ ابدي هستند
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خواهد كه همة مردم جهان  اما خداوند مي. )شوند نيك و مقدس است محروم مي
به همين خاطر پسرش را فرستاد تا به جاي ديگران مجازات شود . نجات پيدا كنند

، بلكه زندگي جاودانه نيست هر كس به او ايمان بياورد ديگر محكوم. و بميرد
  .دارد و تا ابد در حضور خداوند و مسيح خواهد بود

تولد تازه پيدا كرد يا نه، چيزي اينكه نيقوديموس  مقدس دربارة در كتاب
ود را به مسيح اً زندگي خآن شب يا بعد نوشته نشده، ولي ايمان داريم كه در

  )39:  19و  50:  7يوحنا ( .تسليم كرد
ام براي شما روشن شده است؟ سعي كنيد به اتفاقاتي كه به هنگ تولد تازهآيا كامالً معني 

  اولين چيزي كه به شما داده شد چه بود؟ .افتاده، فكر كنيددر خانوادة زميني تولدتان 
 .كنيد كشيد و گريه مي مي زنند و نفس عميقي اي مي آييد آرام به شما ضربه وقتي بدنيا مي... زندگي

   !شود و زندگي در اين دنيا شروع مي
  ... سپس 
  ، شويد دارد و تميز مي كوچك، يعني شما، را بر ميطفل كسي اين ... شستن

  ... بعد 
  .پوشانند ، به شما مياند هاي خوب و زيبايي را كه از قبل آماده كرده والدين شما لباس...  پوشاندن

  در كنار او كس ديگري هم بوده، اما  .مسلماً مادري داريد
  . اند و والدينتان براي شما اسمي انتخاب كرده !بسيار خوشحال شدهاز تولدتان ...  پدر
  .زنند شما را با آن صدا مياسمي كه ... اسم

   .. كنيد شويد چيز ديگري هم دريافت مي وقتي كه متولد مي 
. تولد در خانوادة زميني خيلي خوب است. يد داريدشو همة اينها را بار اولي كه متولد مي... خانه

  . توانستيد در زمين زندگي كنيد شديد نمي اگر متولد نمي
وقتي در خانوادة آسماني به . اما اگر بخواهيد با خدا زندگي كنيد بايد در خانوادة او به دنيا بياييد

  افتد؟ شويد، دقيقاً چه اتفاقي مي متولد مي
  كند، پيدا مي حيات ابديشود،  مي از نو متولدوقتي فردي 

، چون خانوادة خدا كنيم پيدا ميشويم حيات ابدي  وقتي در خانوادة خدا متولد مي.. .ابدي حيات
   .ابدي و جاودانه است

پس . كند اما شستشو با آب گناهان شما را پاك نمي. تولد در خانوادة خدا يعني بايد شسته شويم
  .ويدبايد با خون باارزش مسيح پاك ش
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، 6: 53اشعيا ( كند شويد و پاك مي خون مسيح كه بر صليب ريخته شد ما را از گناهان مي... خون
دهندة خود بپذيريد،  و او را به عنوان نجات وقتي به پسر خدا ايمان بياوريد ).24: 2اول پطرس 

. افتد تفاق ميكه چطور اين ا درك نكنيدممكن است . كند بهايش پاك مي هايتان را با خون گران قلب
  ).18، 16، 15: 3يوحنا (افتد  اتفاق مي باور كنيداما بايد 

  .دهند به شما مي لباسيشويد،  وقتي در خانوادة خدا متولد مي
  .شويم گناه مي ما در برابر خدا كامالً پاك و بييعني ) 10: 61اشعيا ( ...لباس عدالت

  .شويم مي شويم صاحب پدر جديدي وقتي در خانواده خدا متولد مي 
   .شويم ان او ميفرزندكنيم،  دهندة خود قبول مي وقتي مسيح را به عنوان نجاتخدا،  ...پدر

  دهند، جديدي به شما مي اسم در خانوادة خدا
  .كسي كه متعلق به مسيح است يعني ...مسيحي

  .شود جديدي به شما داده مي خانةو  
و تا ابد با او زندگي  رويم يم كه به بهشت ميشو آوريم مطمئن مي وقتي به مسيح ايمان مي ...بهشت

  .خواهيم كرد
خواهيم حيات ابدي داشته  اما اگر مي. بايد يكبار متولد شويم براي اينكه فقط در زمين زندگي كنيم

توانيد امروز اين كار را  ، ميايد؟ اگر نه آيا شما از نو متولد شده. د شويمباشيم بايد دوباره از نو متول
  .دهندة خود بپذيريد مسيح را به عنوان نجات و عيسي انجام دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قابل توجه معلم
اي تا كنيد كه وقتي  و آن را به گونه. ن كلمات را روي كاغذي جداگانه براي شاگردانتان كپي كنيداي

  .باز شود اين كلمات مقابل يكديگر قرار گيرند
  حيات ابدي         حيات 
  خون        شستن 
  عدالت لباس        پوشاندن

  خدا        پدر
  مسيحي         اسم 
 بهشت    خانه
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 31

  چهارمدرس 
  دهندهدهنده  نجاتنجات

  
  .هست، بنابراين فقط يك راه براي نجات وجود دارددهنده  فقط يك نجات :هدف درس

اند و از  ه گناه كردهدهنده دارند چون هم اج به نجاتهمه احتي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .دجالل خدا قاصرن

دهنده را در  خود واقف شوند و احتياج به نجات به گناه :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
  .خود ببينند

   :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
  .خود قبول كنند دهندة مسيح را به عنوان نجات :ي كه نجات ندارنديآنها  
  .خاطر گناهان آنها مرده به ديگران بگويند كه مسيح ب :نديي كه نجات دارآنها  

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  ).23: 3روميان ( دندهنده احتياج دار همة مردم جهان به نجات .1
 ).9 -8: 2افسسيان ( دهد ما را از مجازات گناهانمان نجات ميمسيح  .2

 ).9: 1ا اول يوحن( دهد مسيح از قدرت گناه نجات مي .3

 ).3 - 1: 3اول يوحنا (دهد  مسيح از حضور گناه نجات مي .4

  آيه حفظي 

  )14: 4اول يوحنا ( »پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد ...« 

  ايد؟ آيا شما آن را حفظ كرده. دانيم حاال اين آيه را به خوبي مي

  

  

  

  

  

  

  : قابل توجه معلم
كنيد و  مطالعه مي نجاتدانيد؟ وقتي دربارة اصول  تعليم  اصول كالم خدا را يك نوع امتياز ميآيا 

  . شود دهندة عظيم مي دهيد، قلبتان پر از ستايش و پرستش نجات تعليم مي
در صورت امكان، اين نكات را از طريق . (را بايد شاگردانتان يادداشت كننداين سه نكته اصلي 

  ):سازي توضيح دهيد ملموس
  .تواند فردي را از مجازات گناه رهايي دهد فقط عيسي است  كه مي. 1
  .تواند فردي را از قدرت گناه نجات دهد فقط عيسي است كه مي.  2
  .از حضور گناه رهايي خواهد دادفقط عيسي است كه در آينده فرزندانش را . 3
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از اسامي شاگردانتان استفاده  :معلم. (اقشايد مري، بتي، مايكل، جان، يا اسح. اسمي دارد هر كس
اگر امكان : معلم. (بعضي از اسامي معاني خاصي دارند. اسم شما هرچه كه باشد مهم است .)كنيد

  .) دارد معاني اسامي چند نفر از اسامي شاگردانتان را بگوييد
اين . است عيسياين اسم . از ميان همة اسامي، اسمي هست كه جالبتر و مهمتر از اسامي ديگر است

عيسي به زمين آمد، خداوند . اين اسم را خدا انتخاب كرد. اسم را مريم، مادرش، انتخاب نكرد
و اينك حامله شده پسري خواهد زائيد «: اي را نزد مريم فرستاد تا خبر خوش را به او بگويد فرشته

  ).31: 1لوقا (» و او را عيسي خواهي ناميد
  

و روح من به «: او گفت. يسي انتخاب كرده بود، خوشحال بودمريم از اسمي كه خدا براي ع
گفت؟ او داشت راجع به  مريم اين را راجع به كه مي). 47: 1لوقا (» رهانندة من خدا به وجد آمد

خدا؟ منظورش اين بود كه او هم مانند همه به  رهانندة من: چرا مريم گفت. زد عيسي حرف مي
   .و را از گناهانش نجات دهدكسي كه ا –دهنده نياز داشت  نجات

و او «: خبر خوش اين بود. نيز خبر خوشي از فرشته شنيد) كسي كه بعداً شوهر مريم شد(يوسف 
پسري خواهد زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد، زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان خواهد 

  ).21: 1متي (» رهانيد
كه امروز براي شما در شهر «: را به چوپانان اعالم كرد وقتي عيسي به زمين آمد، فرشته اين خبر

  ).11: 2لوقا (» اي كه مسيح خداوند باشد متولد شد دهنده داوود، نجات
ه ياد آوريم كه فرشته به مريم و يوسف و چوپانان ب كنيم، بايد را تكرار مي آيه حفظيبار كه هر 
  .است جهان ةدهند نجاتاو . است دهنده نجاتعسيي مسيح خداوند : گفت

هرگز » .دهندة جهان باشد خداي پدر، پسرش را فرستاد تا نجات«: آيه را اينگونه تفسير كنيد و ببينيد
و هرگز فراموش نكنيد كه اين تنها دليلي بود كه پسر خدا خانة عالي خود را در آسمان ترك كرد و 

  .باشد نجات دهندة جهانبه زمين آمد تا 

  
  درس

دهنده، نجات،  نجات: و اين درس، اين كلمات را خواهيد ديد و شنيدمقدس  در مطالعه كتاب
  .اين لغات و معاني آنها را يادداشت كنيد .يافته نجات
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  .دناحتياج داردهنده  به نجاتجهان  همة مردم .1
  23: 3روميان 

 ).!و هست(بود  فهميدند كه او نجات دهنده ،نداز فرشتگان شنيدتمام كساني كه خبر تولد مسيح را 
ت؟ براي مثال، شخصي كه شخص ديگري را از غرق شدن نجات دهنده چيس معني كلمه نجات

توسط ، حاال بودشخصي كه در حال غرق شدن . دهندة آن شخص باشد تواند نجات دهد، مي مي
، خداي پدر پسر را به جهان فرستادوقتي  .است نجات يافته يعني پيدا كرده  نجاتدهنده  نجات

تا ما را از غرق شدن پدر او را فرستاد . را از چيزي بدتر از غرق شدن نجات دهد خواست تا ما مي
اي كه به خاطر گناهانمان مرد ايمان  دهنده ه ما به مسيح به عنوان نجاتوقتي ك. در گناه نجات دهد

در دروس . (يابيم كنيم و از جدايي ابدي از خدا نجات مي ، از مجازات گناه رهايي پيدا ميĤوريمبي
را  نجاتدهد يعني  مي نجاتما را  دهنده نجاتوقتي .) آموزيم آينده، راجع به اين مطلب بيشتر مي

  .ايم  يافته

در طول درس، براي دانستن . بگذاريد كه اين شاگردان اين حقايق را يادداشت كنند :معلم عزيز(
  !)نظرات آنها، سئواالت مختلفي را مطرح كنيد

  .)دهنده نياز دارند به نجاتهمه : پاسخ(؟ ه دارندنفر احتياج به نجات دهند چند
  .)اند و از جالن خدا قاصرند زيرا كه همه گناه كرده(دهنده احتياج دارند؟  چرا همه به نجات

  ا نشان دهيدر 13 ةتصوير شمار    
شايد . اي عميق و خروشان وجود دارد بگذاريد تصور كنيم كه در كنار ما رودخانه

ايد چندين بار از اين طرف رودخانه به سمت ديگر  و توانستهشناگر خوبي باشيد 
تر از روزهاي  كنيد، جريان آب قوي اما وقتي امروز در آن شنا مي. آن شنا كنيد
نفس كم . اما فشار آب از شما قويتر است. كنيد با تمام قوا شنا مي. ديگر است

د و محكم به كشن برند و به زير آب مي امواج شما را به جلو مي. آوريد مي
آييد تا نفس بگيريد، فرياد  وقتي به سطح آب مي. كنيد ها برخورد مي صخره

كارهاي خوبي ! كنم دزدي نمي! گويم دروغ نمي! من آدم خوبي هستم«: زنيد مي
تواند شما را از غرق شدن  آيا كارهاي خوب شما مي» !ام براي ديگران انجام داده

  نجات دهد؟
والدنيم «: زنيد آييد فرياد مي گيري به سطح آب مي نفس وقتي براي بار دوم، براي

من به ! رفتم خودم به كليسا مي! رفتند هميشه به كليسا مي! آدمهاي خوبي بودند
آيا داشتن والدين خوب و رفتن به كليسا شما را از » !دادم كليسا هديه و پول مي
  دهد؟  غرق شدن نجات مي
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بهتر از شما شنا كند، كسي كه قويتر از  براي نجات به كسي نياز داريد كه! خير
  . او ناجي شما خواهد بود. فشار آب است

  .دهد انمان نجات ميگناه ما را از مجازات مسيح.2
  9 -8:  2افسسيان 

  ا نشان دهيدر 14 ةتصوير شمار    
از او دور كرده و به سمت مرگ ابدي  دانست كه گناه در اين جهان ما را خدا مي

. دهنده است او نجات. او كامل و بدون گناه است. مسيح پسر خداستعيسي . برد مي
گناهان ما را  دهندة ما باشد؟ او بر روي صليب مرد و او چه كاري كرده است كه نجات

اين برة خداست كه گناه شما  ) همانطور كه در درس يك يادگرفتيم( .بر خود گرفت
اي است كه خدا فرستاده  دهنده فهميم كه او همان نجات چگونه مي. را بر خود گرفت

و امروز در بهشت يا آسمان، در . بر مرگ پيروز شد. است؟ او از مردگان برخاست
  . كند خانة خدا، زندگي مي

اي كه مجازات گناهان ما را بر خود گرفت،  هنده وقتي كه او را به عنوان نجات
اهان گذشته ما با پذيرفتن او گن! پذيريم، آيا بعداً هم به او نياز داريم؟ البته كه بله مي

اما چون ما همان بدنها را داريم، ممكن است مرتكب اشتباه و خطا . شوند آمرزيده مي
شايد نسبت به . شايد اشتباهات بعد از نجات از گناهان قبلي متفاوت باشند. شويم

به يا شايد كارمان را كامل و . ديگران نامهربان باشيم يا حرفهاي ما همة حقيقت نباشد
اي كه ما را از آنچه بايد باشيم دور  هر كدام از اين موارد مثل وزنه. درستي انجام ندهيم

  ).1: 12عبرانيان . (دارد نگه مي
  .دهد مسيح از قدرت گناه نجات مي. 3

  9:  1يوحنا  اول
  ا نشان دهيدر 15 ةتصوير شمار    

اي  اگر دونده. شود تواند برنده قه دوميداني كسي كه بارش سبكتر است ميدر مساب
تواند در مسابقه برنده شود و دويدن براي او سخت  باري بر دوش دارد نمي

. دهد اگر بار بيش از اندازه باشد، دونده ديگر توان دويدن را از دست مي. شود مي
خواهد برنده مسابقة دو شود، نبايد هيچ  اگر كسي مي. بار از توان او بيشتر است

  .باري بر دوشش باشد
حتي گناهان كوچك هم بار به حساب . كند ات دهنده همين كار را براي ما مينج 

اگر به گناهانمان . نجات دهد قدرت گناهتواند ما را از  دهنده مي و نجات. آيند مي
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يعني بايد همة گناهانمان را به او . كند اعتراف كنيم، او ما را از اين بار آزاد مي
هدف ما از اين كار بايد اين باشد كه با ). داند ا ميبا اينكه او همة آنها ر(بگوييم 

در آن زمان است كه گناهان ما  .كمك خدا ديگر اين اشتباهات را انجام ندهيم
  ).9:  1اول يوحنا . (شود بخشيده مي

دهد؟ او قدرت خود را با معجزاتش  تواند اين كار را انجام توانيم مطمئن باشيم كه او مي از كجا مي
  .تبديل آب به شراب دليلي بر قدرت اوست -نشان داد

او براي ما ) 27- 24:  7عبرانيان (نجات دهنده حاال مشغول چكاري است؟ او براي ما دعا مي كند  
كند تا زمان وسوسه براي گناه  او براي ما دعا مي .نااميد و دلسرد نشويم ها در سختي دعا مي كند تا

  .)13: 10ل قرنتيان او. (راهي براي فرار و رهايي پيدا كنيم
  

  .دهد حضور گناه نجات ميمسيح از . 4
  3 -1:  3يوحنا  اول

تر اين است  نجات پيدا كنيم ولي عالي رت گناهقدو  مجازاتتوانيم از  اين خيلي عالي است كه مي
بينيم، نه  يعني ديگر هرگز كار اشتباهي نه مي كنيم نجات پيدا مي حضور گناهروزي از وجود و  كه
  .خواهيم بودمثل عيسي مسيح ما . دهيم يم و نه انجام ميشنو مي
  

  ا نشان دهيدر 16 ةتصوير شمار    
كه دور آن يك حلقه آتش است و هيچ . تصور كنيد كه اينجا كرم كوچكي داريم

آتش  ةراه فراري براي اين كرم وجود ندارد ولي اگر شما دستتان را در وسط حلق
آتش  حضورتوانيد كرم را از  ، آنوقت مييدبگذاريد تا كرم روي دست شما بيا

  .نجات دهيد
آلود  گناهبه هر طرف كه نگاه مي كنيم اعمال و افكار . ايم محاصره شده ايمانداران با گناهامروزه ما 

  .بينيم كه از همة آنها متنفر هستيم مي
و به آسمان دهد و ما را نزد خودش  ما را از اين حلقه گناه نجات مي ولي يك روز عيسي مسيح 

كنيد  آيا فكر مي. پيدا خواهيم كردگناه نجات  حضورآنوقت از . برد منزلي كه براي ما مهيا كرده مي
كنيد وقتي از حضور گناه رها شويم، چه  فكر مي! كه هست البته خوشبختي ماست؟روز، روز  آن

توانايي و مستحق است بره ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت و «: خواهيم گفت؟ خواهيم گفت
ما را «: او را پرستش خواهيم كرد كسي را كه ). 12: 5مكاشفه (» اكرام و جالل و بركت را بيابد

  )5:  1مكاشفه ( »نمايد و ما را از گناهان ما به خون خود شست محبت مي

 



 36

يابيم، درست مثل نيقوديموس در  وقتي نجات مي. تا كي دور از گناه زندگي خواهيم كرد؟ تا ابد
  .، حيات جاودان را خواهيم يافت3ارة درس شم

  :توانيد بگوييد ايد مي اگر شما نجات يافته
  .دوست دارد مراخدا 
  .گناهكارم من

  .مرد مندهنده، به خاطر  عيسي، نجات
  .ام پذيرفته دهنده نجاتمن عيسي مسيح را به عنوان 

  .دارمحاال حيات جاودان 
  :توانيد به ديگران بگوييد مي

  .داردرا دوست  توخدا 
  .گناهكاري تو

  .مرد تودهنده، به خاطر  عيسي، نجات
  ي،پذيرب  دهنده نجاتتو عيسي مسيح را به عنوان اگر 

  .خواهي داشتحيات جاودان 
  :يعني حيات جاودانبه ياد داشته باشيد كه داشتن 

  .)استابدي از خدي يگناه جدا مجازات( ايم نجات پيدا كرده مجازات گناهما از  .1
پيدا مي  نيز رهايي نجاتاز گناهان  آينده بعد از (ايم  نجات پيدا كرده ناهقدرت گما از  .2

 .)كنيم

 .)باشيموقتي كه در بهشت با مسيح (خواهيم كرد نجات پيدا  گناه حضورما از  .3
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