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  مقدمه

 

 . و قدیمی کهنه است  امریها ، صید جان نظر اکثر مسیحیان به،  امروزه
در کلیسا بنشینند و مانند  هستند که قانع همین به فقط مسیحیان اینگونه
 خودشان ببرند، ولی ها لذت  و از موعظهکنند را جذب واعظ سخنان اسفنج

 حاضر باعث  کتاب.دهند خدا انجام برای حاضر نیستند کاری هیچوجه به
 کتاب این ً مسلما خواندن.بخورند تکانی مسیحیان اینگونه خواهد شد که

 . بیفتدها فکر صید جان به ریایی بی هر خواننده خواهد گردید که باعث

 .ها صید جان درباره است کاملی  کتاب»خواهید بود من شما شاهدان«
 کامل مورد دقت و هر قسمتی نمانده بحث بدون از موضوع ای گوشه هیچ

  . است قرار گرفته

 دوره  در این. ست اآن بودن کامل بیشتر از لحاظ کتاب این ارزش
 توانند خوانندگان  نمیها کتاب  اینگونه.یابد انتشار می زیادی کلی یها کتاب
آنها هستند در  در جستجوی را که سازند زیرا موضوعاتی اضی را رقمشتا
  .یابند  نمیها کتاب این

در صید  که کسانی  بنابراین.کند نمی را کسل خواننده هیچگاه کتاب این
کنند  را شروع آن خواندن توانند با امید فراوانی هستند می ، مبتدیها جان

 خواهد شد که متوجه خواننده  هعالو به .خواهند کرد استفاده ًزیرا فورا از آن
مورد  را که تواند آنچه می که شده تشریح و منظم مرتب را طوری مطالب
 ًمخصوصا برای کتاب  این.قرار دهد مورد مطالعه است خودش احتیاج
 از مطالعه و داوطلبان گردیده تنظیم مسیحی کارکنان تربیت در دوره مطالعه

  .خواهند برد زیادی لذت آن
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  شما شاهدان من خواهید بود ۶

 هر کس آن در اثر خواندن که ست ااین کتاب این صوصیاتاز خ یکی
 این استاو   آیا نقص. باشدها تواند صیاد جان می خودش کند که می حس

 پیدا کند؟ در این لزوم در موقع مقدس را از کتاب مناسب تواند آیات نمی که
 این انجام قادر به آسانی آنها به با مطالعه که خواهد یافت دستوراتی کتاب

 شخصی باید به چگونه بداند که است مایل  آیا خواننده.ر خواهد گردیدکا
 نوع ًاقال شش چهارم بشود؟ در فصل دارد نزدیک او عالقه نجات به که

 که شده داده شرح و دهم نهم  در فصل. را خواهد یافت برخورد خوب
کار او  و روش بوده چگونه ، در عملها جان ، استاد صیادان مسیح عیسی
  . است گشته و تحلیل تجزیه

 در مورد احتیاج که این است کتاب این خصوصیات ترین از مهم یکی
 دیگران به کمک بتواند برای از اینکه پیش! کند  تأکید میها خود صیاد جان

 کردن خدمت  باید برایها قرار گیرد، صیاد جان خدا مورد استفاده وسیله به
خدا  ًکامال با کالم شنهاد شدهپی که ییها  روش.حاضر شود متعال خالق به

خدا  برای است مایل که چطور شخصی کند که می  روشن.دارد مطابقت
 باید تقدیس باشد، بلکه یافته نجات  صحیحطرز بهباید  فقط کار کند، نه

تواند در  می که است راه  تنها از همین.پر شود پنطیکاستی با قدرت گردیده
  .پیدا کند  موفقیتها صید جان

  امیدواریم.بیشتر دارد صیادان به شدیدی خدا احتیاج ملکوت زهامرو
 ها صید جان خود را برای زیادی عدۀ شود که باعث عالی کتاب این که

  .حاضر سازند
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  اول فصل

  رسوالن مسیحیت

 

 و شاهدان خواهید یافت آید، قوت بر شما می القدس روح چون لیکن«
»  جهان تا اقصایو  و سامره دیهیهو و تمامی خواهید بود در اورشلیم من

  ).۸ :۱ اعمال(

 ًروز تخمینا سه تعمید گرفتند و در همان او را پذیرفته کالم ایشان پس«
  ).۴۱ :۲ اعمال(» پیوستند هزار نفر بدیشان

 ).۴۷ :۲ اعمال(» افزود را بر کلیسا می ناجیان و خداوند هر روزه«

افزود  می غایت به رشلیمدر او نمود و عدد شاگردان خدا ترقی و کالم«
َاز کهنه عظیم و گروهی  ).۷ :۶ اعمال(» شدند ایمان مطیع َ

 بشارت کالم رسیدند به می که هر جایی  شدند بهقمتفر که آنانی پس«
 ).۴ :۸ اعمال(» دادند می

 

از  عبارتست یکشنبه مدارس کلیسا و قلب ، قلب مسیحیت قلب
 انداز شد چنین طنین انشاگرد در گوش که مسیح کالم  آخرین. بشارت

» . جهان و تا اقصای  سامره... خواهید بود در اورشلیم من شاهدان«:  است
 بشارت گفتار خود، کار ناتمام با این مسیح» .خواهید بود شما شاهدان«

 دستور هم حال در عین که پیشگویی  این.خود سپرد پیروان را به جهانی
 باید بشارت را که و محلی است الزم آن برای که و قدرتی بود طرز بشارت

  .دهد می آنجا برسد نشان به
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  فصل اول ۸

را  در بشارت رموز کامیابی که بسیار مفید است هر مسیحی برای
 مورد مطالعه دستور مسیح این را در مقابل شاگردان العمل بیاموزد و عکس

 داد و هر مسیحی دستور را انجام این تا حدی رسوالن  کلیسای.قرار دهد
  .اجرا نماید نهایی دستور را تا مرحله نای است موظف

»  عیسی همین« درباره در روز پنطیکاست را بیاد بیاورید که پطرس
 او چگونه کنید و ببینید که با او همراهی پولس  در مسافرت.گوید می سخن

دهید  گوش رسوالن کلیسای به  با دقت.کند می را بیان حیات داستان
 مسیح که است و شفقتی و رحم دگیزن همان دارای خواهید فهمید که

  . خداوند داشت

بود،  کرده را مسح مسیح زندگی که روحی و همان کار و هدف همان
 به نامرئی با قدرت که  مانند موجی. وجود داشت اولیه کلیسای در زندگی

،  ساخت را نابود می و هر مانعی رفت می پیش رود، کلیسا هم جلو می
 مقدس های و آئین پرستی ، بت ، نژادپرستی بودن شریعتی تعصبات ،رسوم

  .نابود گشتند عظیم موج این در مقابل

 نظر به حل و غیرقابل فراوان جفا بسیار شدید بود و مشکالت گاهی
بود و از  الزم خیلی  فداکاری.کرد کلیسا رشد می آمد، با وجود این می

فدا چیز خود را  همه مسیح شد، چون نمی خودداری فداکاری هیچگونه
 . نداشت»  سرنهادن جای« نبود زیرا مسیح مشکل محرومیتی  هیچ.بود کرده
بود تا  کرده چیز را تحمل نبود زیرا او همه تحمل غیرقابل ای شکنجه هیچ

  .یابند حیات پیروانش

 از این«: کند می زیر طرز رفتار کلیسا را خالصه با کلمات رسول پولس
  پولس.)۱ :۳ افسسیان(» ... سیعی و اسیر مسیح هستم پولس که من سبب

 ها توجه گفته این  به.بود مسیح و هدف اراده  دارای.اسیر استاد خود بود
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  ۹ مسیحیت رسوالن

 نه ولی«، » است مسیح مرا زیستن«، »کند مرا مجبور می مسیح محبت«: کنید
 دانیم و می طرز فکر پولس است  این.»کند می زیست در من مسیح بلکه من
دانستند  می موظف خود را . است بوده می همین ایمانداران طرز فکر تمام که
آنها  باطنی  شادی.بدهند اند شهادت و شنیده دیده که چیزهایی درباره که

  برای.کرد می فوران تشنه دنیای عطش رفع برای بود که ای مانند فواره
زیر را مورد  ، موضوعات رسوالن مسیحیت در مورد طرز پیشرفت مطالعه
کلیسا و  کلیسا، قدرت کلیسا، پیام کلیسا، ماهیت روعش:  دهیم قرار می بحث

  .کلیسا کلیسا و نمونه رشد کلیسا، روش

 

  کلیسا شروع -۱

استیال  بر آن جهنم و ابواب کنم خود را بنا می کلیسای«: فرمود عیسی
 ، عیسی پطرس و اقرار بزرگ  بعد از اعتراف.)۱۸ :۱۶ متی(»  نخواهد یافت

 متی( است نگویند او مسیح هیچکس به د کهخود دستور دا شاگردان به
 تا پسر انسان«: آنها اینطور فرمود ، باز به مسیح هیأت  بعد از تبدیل.)۲۰ :۱۶

 .)۹ :۱۷ متی(» بازنگویید کسی رؤیا را به برنخیزد، زنهار این از مردگان
 در اورشلیم خود دستور فرمود که شاگردان به از صعود، مسیح قبل درست

شود،  شروع توانست  کلیسا نمی.)۴۹ :۲۴لوقا (بیابند   باال قدرتبمانند تا از
  آمدن.باشد عطا شده القدس چیز حاضر باشد و روح همه که مگر وقتی

فرمود تا  نزول القدس  روح.کلیسا بود آمادگی برای قدم آخرین القدس روح
آنها عطا  به القدس روح دهد، قدرت شهادت مسیح درباره ایمانداران توسط

 دهد زیرا که می شهادت آنکه است و روح«دهند  بود تا بتوانند شهادت هشد
خدا بزرگتر  ، شهادت کنیم را قبول انسان  اگر شهادت... است حق روح
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  فصل اول ۱۰

»  است داده پسر خود شهادت درباره خدا که شهادت است زیرا این است
  ).۹و۶ :۵یوحنا  اول(

 دند در حالیکهدا می نفر شهادت ، یکصد و بیست در روز پنطیکاست
هزار نفر  بود و سه گمراهان به نسبت  و شفقتقو شو پر از عالقه قلبشان

، خداوند هر  دائم شهادت علت به بعد هم  در روزهای.شد کلیسا افزوده به
 شروع پرفروغی  کلیسا با شکوه.افزود کلیسا می را به یافتگان روز نجات

  .شد

روز  برای مسیح تو خدما کوشش تمام که گفت توان می درواقع
،  مسیح وسیله بهآنها  و تربیت شاگردان و تولد کلیسا بود و دعوت پنطیکاست

 درباره مقدس کتاب آیات ، شرح شاگردان خود به تدریجی ظاهر ساختن
 بود که وقتی برای بمانند، تمام فرمود در اورشلیم که و دستور مسیح خودش

 را به جهان به بشارت رسانیدن مکار ناتما  مسیح.شدند می حقیقت آنها مبشرین
   .بود آنها شاهد او باشند  الزم.آنها سپرد

نفر   اگر یکصد و بیست.بود مهم خیلیپنطیکاست در روز  موفقیت
 مسیح خورد و انجیل می شکست شدند، کلیسا در روز اول نمی موفق

 یکصد و بیست ولی گشت منتشر نمی نجات شد و پیغام نمی داده بشارت
 به شروع نحو مؤثری به پر شده القدس  با روح ونخوردند نفر شکست

 یادگار گذاشتند؛ سرمشقی به موفقیت برای ای کردند و نمونهدادن  شهادت
  .کند پیروی کلیسا باید همیشه که

 

  کلیسا ماهیت -۲

 نامرئی اجتماع ، بلکه نیست مسیح از پیروان متشکلی جماعت کلیسا فقط
 و تجربه و با ایمان شده نزدیک هم به القدس روح وسیله به که است ایمانداران
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  ۱۱ مسیحیت رسوالن

: گوید خدا می جماعات  اساسنامه.دارند بسیار صمیمانه ، مشارکت مشترکی
 انجام خدا برای ، از طرف خداست مسکن ، در روح است مسیح کلیسا بدن«

  و عبرانیان۲۲ :۲ و ۲۳و۲۲ :۱ افسسیان( است شده تشکیل بزرگی وظیفه
و  کل جماعت جزء الینفک متولد شده از روح که داری هر ایمان.)۲۳ :۱۲

 هارلبات لیمن جس» .مکتوبند در آسمان باشد که می زادگان نخست کلیسای
و  ، گذشته ای در هر دوره مسیحی کلیسای«: کند می کلیسا را اینطور تعریف

پسر خدا  عنوان به ناصری عیسی به که است کسانی تمام ، شامل و آینده حال
پذیرند و او را  می خود از گناه شخصی منجی عنوان بهرند و او را دا ایمان

  ».کنند می اطاعت زمین خدا بر روی ملکوت و شاهزاده مسیح عنوان به

توانند   می.کنند اداره را خودشان تجارتی مؤسسه توانند یک می مردم
نمایند و  تربیت ایجاد کنند و کارمندان نمایند و عالقه جلب مشتری
 انجام خود را با موفقیت را مجهز کنند و نقشه مؤسسه مختلف های قسمت

 برای خوبی دلیل پیشرفته آزاد جوامع و صنعت جسورانه  کارهای.دهند
 تواند کار حقیقی می وقتی ، کلیسا فقط  برعکس. است موضوع این اثبات

خدا مجهز  روح دعوت به شود که خود نزدیک هدف به داده خود را انجام
تولید  حیات  این.آورد بوجود می ، حیات  روح.بیابد قدرت شود و از آن

 !کند دهد و رشد می می خود ادامه زندگی کند و کلیسا به می حیات

 اشخاص  فقط.باشد مقدس و کهانت»  روحانی خانه«کلیسا باید 
پر از  که باشند و تنها کسانی آن»  زنده یها سنگ«توانند  می روحانی

 که ، تا موقعی و دانش  علم.گردند آن ند کاهنانتوان هستند می القدس روح
با  که  عبادتی. عاجز است روحانی حقایق خدا خود را ظاهر نکند، از درک

 های خدا نباشد، موعظه روح و اگر قدرت است پرستی  بت.خدا نباشد الهام
  . است ما بیهوده دعا ندهد دعاهای ما قدرت  تا او به. است ما بیفایده
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  فصل اول ۱۲

 گروه  این. است حقیقت این برای مثالی افسس یکلیسا پیشرفت
 تعلیمات  آنها طبق. است مسیح ،عیسی دانستند که می ایمانداران کوچک

نزد  پولس  وقتی.را نداشتند القدس روح پری بودند، ولی تعمید گرفته یحیی
 القدس روح اند که نشنیده حتی جویا شد، فهمید که و از حالشان آنها رفت

گذارد و  بر آنها دست رسول تعمید گرفتند، پولس ینکه بعد از ا. هست
 آنگاه» کردند نبوت گشته  متکلمها زبان شد و به نازل برایشان القدس روح«

بودند  آورده ایمان که از آنانی و بسیاری« شده در آنجا واقع زیادی معجزات
از   و جمعی.نمودند می آنها را فاش کرده خود اعتراف اعمال آمدند و به

طور   بدین...سوزانیدند  در حضور خلق را آورده خویش کتب بازان بدهشع
  ).۱۹ اعمال(»  گرفت می قوت کرده خداوند ترقی کالم

 

  کلیسا قدرت -۳

 ًکامال مربوط در مورد شهادت دستور مسیح«:  است گفته ویالرد پیرس
 لی مقصود اص.)۴۹ :۲۴لوقا (»  در اورشلیم دستور او در مورد ماندن به است
او  پر شوند تا درباره القدس باید با روح ایمانداران تمام بود که این مسیح

  . است القدس روح قدرت حتمی نتیجه دادن  شهادت.دهند شهادت

 آن  کلمات. داشت تسلط شاگردان بر ای تازه قدرت بعد از پنطیکاست
 .شدند متقاعد می آنها مردم  در اثر شهادت.بود نفر با قدرت صد و بیست

 شدیدی شدند و احتیاج  خرد میها قلب» ؟ کنیم چه«: کردند فریاد می مردم
  هدف.بود متقاعد کننده قدرتی پنطیکاست  قدرت.ندزد می خدا حس به

 القدس  خود روح.شود می دیده اولیه کلیسای در موفقیت القدس روح نزول
 عده فقط نبود که این  مقصودش.دهند شهادت مسیح بود تا درباره در مردم

 گیرند و تقویت بیابند، تعلیم کنند، برکت بود استفاده در آنها ساکن که قلیلی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۳ مسیحیت رسوالن

متقاعد شوند و  مردم کرد تا تمام می زندگی در هر ایمانداری شوند، بلکه
  .کنند استفاده

 را به و ترسو و بیفایده ضعیف های شخصیت پنطیکاست قدرت
 تمام سخنگوی که  پطرس.کرد تبدیل و برجسته و مسلط قوی اشخاص
 ، آنها از ترس  بعد از رستاخیز مسیح. است خوبی بود نمونه شاگردان
آنها  ترس بودند، بعد از پنطیکاست شده جمع ای  دربستهاتاقدر  یهودیان

 .گردید تغییر کلی و اعتماد بخشید و باعث آنها اطمینان به  روح.نابود شد
در  آزادی به گردانگردید و شا ها گشوده ًدرها کامال باز شد و پنجره

بود و در  آنها پر از قدرت  کالم.دادند ها و بازارها شهادت ها و کنیسه کوچه
بودند تا  را یافته القدس روح  آنها قدرت. وجود داشت اطمینان یشانها قلب

بودند  جمع در آن که مکانی«: دعا کردند  وقتی.دهند شهادت مسیح دربارۀ
گفتند  می دلیری خدا را به کالم پر شده القدس روح به آمد و همه حرکت به
دادند و  می خداوند شهادت عیسی قیامت به عظیم قوت به  و رسوالن...

 ).۳۳ -۲۹ :۴ اعمال(» بود ایشان بر همگی عظیم فیضی

  مسیح.سازد می و بالواسطه اول ، ایماندار را شاهد درجه القدس تعمید روح
نزد شما  دهنده تسلی اگر نرومزیرا  شما مفید است برای من رفتن«: فرمود

 روح او یعنی چون  لیکن... فرستم او را نزد شما می نخواهد آمد اما اگر بروم
شما  به  و از امور آینده...خواهد کرد  هدایت راستی جمیع آید شما را به راستی

  پطرس.)۱۴و۱۳و۷ :۱۶یوحنا (» خواهد داد  او مرا جالل...خبر خواهد داد 
 القدس شد روح خدا باال برده راست دست به چون« یحمس کرد که اعالم

»  است شنوید ریخته بینید و می می شما حال را که این موعود را از پدر یافته
را بفرستد باید  القدس روح اینکه برای بود که گفته مسیح  چون.)۳۳ :۲ اعمال(

صعود  حمسی بود بر اینکه انکاری غیرقابل دلیل القدس روح نزد پدر برود، نزول



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل اول ۱۴

 را یافته القدس روح وعده نفر، که یکصد و بیست  آن. است یافته و جالل کرده
را  خدا عیسی بودند که شدند، آنها صددرصد مطمئن شاهد بالواسطه بودند،

 که کسی بود که کرده اعالم تعمیددهنده  یحیی. است ساخته خداوند و مسیح
 انجام پیشگویی هد داد اینتعمید خوا و آتش القدس آید با روح بعد از او می

 بودند با حقیقت تعمید گرفته القدس با روح که ایماندارانی  قلب.بود شده
 درباره بخشید که می آنها توانایی به القدس روح ور بود و قدرت شعله مسیح
   .دهند شهادت مسیح

 

  کلیسا پیام -۴

ر د اصلی تعلیم  سه. بود از مسیح عبارت رسوالن مسیحیت پیام خالصه
 تعلیم سه  این.شد می داده و تعلیم موعظه رسوالن در کلیسای مورد مسیح

 و رجعت و رستاخیز عیسی ، مرگ عیسی بودن مسیح: بود از عبارت اصلی
 .بود رسوالن مسیحیت پیام مسیح» .خواهید بود من شما شاهدان« . عیسی

» کشید خود خواهم را بسوی ، همه شوم بلند کرده اگر از زمین و من«
و  عقاید ناستیکی بنام که غلط و تعلیمات  در اثر اشتباه.)۳۲ :۱۲یوحنا (

ًمخصوصا در  مسیحی از تعلیمات کامل رشته شد، یک معروف یهودایی
در روز  پطرس وسیله به که اصلی تعلیم بوجود آمد معهذا سه آثار پولس
کلیسا  اصلی پیام عنوان بهشد،  موعظه اولیه ایمانداران وسیله بهو  پنطیکاست

  .ماند باقی

 

   عیسی بودن  مسیح- اول
 خدا مبرهن نزد شما از جانب که مردی ناصری عیسی« گفت پطرس

شما از او صادر گردانید  خدا در میان که و آیاتی و عجایب قوات به گشت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۵ مسیحیت رسوالن

 حضرت که اظهار داشت  بعد پطرس.)۲۲ :۲ اعمال(» دانید خود می چنانکه
 پیشگویی مسیح درباره که بود و حوادثی دیده را از پیش مسیح داود آمدن

 رسول پولس  درباره.)۳۱ :۲ اعمال( است رسیده انجام بود به شده
 عیسی به در کنایس درنگ بی« آوردن ًفورا بعد از ایمان که خوانیم می

او  سخنان زیادی  عده.)۲۰ :۹ اعمال(»  او پسر خداست نمود که می موعظه
را  مسیح نام را که ً قبال کسانیکردند زیرا او تعجب داده را گوش

 یافته تقویت« از او پرسیدند، پولس  وقتی.رسانید خواندند جفا می می
 است همین که ساخت می نمود و مبرهن می را مجاب دمشق ساکن یهودیان

همانا مرکز و  است مسیح عیسی که حقیقت  این.)۲۲ :۹ اعمال(»  مسیح
  .بود رسوالن مسیحیت پیام قلب

 

   و رستاخیز عیسی گ مر- دوم
 ما شاهد بر آن را خدا برخیزانید و همه عیسی همان پس«:  گفت پطرس

 در میان چیزی نکردم زیرا عزیمت«:  گفت ، پولس)۳۲ :۲ اعمال(»  هستیم
 .)۲ :۲ قرنتیان اول(»  و او را مصلوب مسیح جز عیسی باشم شما دانسته

 شهادت آن درباره رسوالن که است اصلی حقیقت این که بینیم بارها می
با تأکید   پولس.چرخد می حقیقت دور این آنها به معتقدات  تمام.دهند می

و شما  است شما باطل ایمان است برنخاسته مسیح اما هرگاه«: کند اظهار می
 ).۱۷ :۱۵ قرنتیان اول(» خود هستید در گناهان تاکنون

نها او را  آ. است برخاسته از مرگ عیسی بودند که مطمئن مسیح پیروان
 جای ، ولی کرده  توما شک.بودند کرده و صحبت زده و با او قدم دیده
 خدای و ای خداوند من ای«: فریاد کرد تمام  را دید و با اطمینانها میخ
شد و  با آنها همراه رفتند، عیسی می مسافرت به که  دو نفر از شاگردان.» من



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل اول ۱۶

و سایر  از موسی«ود ب خودش به مربوط را که مقدس کتاب یها قسمت تمام
شد،  آنها روشن ذهن  بعد از اینکه.داد آنها شرح ، برای)۲۷ :۲۴لوقا (» انبیا

نمود و  می با ما تکلم در راه که وقتی سوخت ما نمی در درون آیا دل«: گفتند
 ، پیام  رستاخیز عیسی.)۳۲ :۲۴لوقا (» کرد؟ ما تفسیر می جهت را به کتب

  !بود رسوالن مسیحیت

  

   عیسی رجعت - سوم
 که آخر، وقتی شام هنگام! خواهد کرد مراجعت فرمود که وعده مسیح
 .بودند خواهد شد، غمگین بود مصلوب فرموده مسیح از اینکه شاگردان

و  آیم باز می«: بدهد قلب آنها قوت به فرمایشات کرد با این سعی مسیح
 وسیله به چنین ًصریحا و هم مسیح» .برد با خود خواهم شما را برداشته

توانستند   آنها نمی.خواهد کرد رجعت بود که آنها گفته مکرر به یها مثل
لوقا ( است جهانی سلطنت کردند مقصود مسیح کنند و فکر می ًکامال درک

 آنها را تابناک روح موضوع این و شکوه حقیقت  معهذا بتدریج.)۲۱ :۲۴
 او بیان رهرا دربا کلمات آخرین صعود فرمود، فرشتگان مسیح  وقتی.کرد

 ... جلیلی مردان ای«: آنها را زیرورو کرد قلب فرشتگان پیام کردند، این
 همین شد، باز خواهد آمد به باال برده آسمان از نزد شما به که عیسی همین

 ).۱۱ :۱ اعمال(» دیدید روانه آسمان او را بسوی که طوری

اهد خو رجعت بزودی مسیح دادند که می تعلیم و سایر رسوالن پطرس
 جواب پطرس» او؟ آمدن وعده کجاست«: گفتند می که کسانی کرد، به

تأخیر  بعضی نماید چنانکه خود تأخیر نمی خداوند در وعده«: دهد می
 هالک کسی خواهد که نمی نماید چون می بر شما تحمل پندارند بلکه می

 بودن نزدیک  پولس.)۹و۴ :۳ پطرس دوم(» گرایند توبه به همه گردد بلکه



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۷ مسیحیت رسوالن

 معروف مردم شما بر جمیع اعتدال«: کند تأکید می را چنین مسیح نآمد
 ).۵ :۴ پیانیفیل(»  است بشود خداوند نزدیک

 آنها را به که بود عاملی بود امید آنها و این آنها و این بود پیام این
 در مورد علت وارد بیچر، بعد از مطالعه  هنری.کشانید می دادن شهادت
 بود که همانا پیامی علت رسید که نتیجه این به،  رسوالن مسیحیت موفقیت

 آنها در مورد .بود خود پیام  مسیح.آنها بود مرکز پیام کردند، مسیح می وعظ
  .دادند می شهادت مسیح

 

  رشد کلیسا -۵

  در نظر مردم.آسا بود انگیز و معجزه شگفت رسوالن رشد کلیسای
آمیز خواند  موفقیت بتوان که کلیسا چیزی رسید که  مینظر به،  معمولی
 از خصوصیاتی بودند هیچکدام ناپاکی اشخاص اول مسیح  پیروان. نداشت

 نفوذ کالم علت کلیسا به  موفقیت.بود نداشتند الزم موفقیت برای را که
آنها  و ثروت و نفوذ سیاسی اجتماعی و مقام و تربیت و تعلیم مسیحیان

 و وعظ و کالم«: فرمود لس پو.باالتر بود انسانی از عوامل علت  این.نبود
 قرنتیان اول(»  و قوت روح برهان به نبود بلکه حکمت مقنع سخنان به من

۲: ۴.(  

جلو  به مسیح مطیع پیروان ، این فراوان و موانع با وجود مشکالت
 ادامه دادن شهادت ، آنها به فراوان پرستی کفر و بت  در میان.رفتند می
 جفا، کلیسا جلو رفت به توجه و بدون خطری از هیچ ترس  بدون.دادند می

 که  ایماندار وجود داشت۲۰۰ر۰۰۰از  ، بیش اول قرن  در پایان.و رشد کرد
،  سوم  در آخر قرن. روم امپراطوری پانزدهم تا یک بود از یکدهم عبارت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل اول ۱۸

 زمان در آن ارتباطی وسایل اینکه به بود با توجه رسمی مذهب مسیحیت
  .کند می انگیزتر جلوه حیرت مسیحیت ، پیشرفت بسیار محدود بوده

:  که شده  نوشته.استرشد کلیسا  به پر از اشاراتی رسوالن اعمال کتاب
»  عظیمی گروه«: نویسد می در جایی» .افزود  بر کلیسا می... خداوند هر روزه«

آنها  گوید عده می سخن»  عظیم یها گروه«دیگر از  شدند و در جای اضافه
 وجود داشته سریعی پیشرفت چنین مذهب  در کدام.بود افزایش رو به بسرعت

 بوده الهی مؤسسه این ًرشد جلوتر و یا اقال مساوی از لحاظ گروهی ؟ چه است
 برقدرت واضح است ، دلیلی اولیه حد کلیسای بی پیشرفت این شک ؟ بی است

   .کرد کار می در آن که روحی

 اعمال ر کتابرشد کلیسا د خصوصیت هفت ما را به توجه دانالد جی
  :کند می جلب رسوالن

 ).۱۵ :۱ اعمال(شد  با دعا شروع -۱

 القدس ورود روح مستقیم  رشد نتیجه.را بوجود آورد»  همان«»  این« -۲
  ).۱۶ :۲ اعمال(بود  شاگردان زندگی به

» افزود  بر کلیسا می... خداوند هر روزه«و  وجود داشت یکدلی -۳
  ).۴۷و۴۶ :۲ اعمال(

 ).۴ :۴ اعمال(شد  رشد می دا باعثخ کالم -۴

 ).۱۴ :۵ اعمال(شد  رشد می باعث و قدوسیت پاکی -۵

 ).۷ :۶ اعمال(شد  رشد می باعث تشکیالت -۶

 ).۳۱ :۹ اعمال(شد  رشد می کلیسا باعث آرامش -۷

 

 را ذکر کنیم رسوالن مسیحیت و موفقیت برجسته علت باید یک ما هم
 وظیفه  هر ایمانداری.شاهد بود داراناز ایمان هر یکی که این است و آن



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۹ مسیحیت رسوالن

 ایجاب وجود دارد که علت ً اقال سه.را برساند پیام که دانست خود می
 مثل ارتباطی تسهیالت اینکه  اول.شود  پخشقفو طریق به کرد پیام می

اخبار   تمام. وجود نداشت عمومی سخنرانی و وسایل ، چاپ رادیو، تلگراف
 .شد می نوشته با دست اشکال به و گاهی یافت انتشار می  شفاهیطور به

 دیگری  راه.دیگر برسد شخص به بود از شخصی الزم مسیح آمدن مژده
و  تصدیق آن  همراه.بود روش مؤثرترین روش  این-   دوم. وجود نداشت

وجود  شخصی بهتر از تماس روشی  چه. وجود داشت خود شخص تجربه
 مهم او خیلی برای که زیدر مورد چی انسان که است  طبیعی- دارد؟ سوم

 ایمانداران  این.کند می صحبت دارد، متصل چیز ارزش از همه و بیش است
 زیاد  و دعایقاشتیا به اسرائیل قوم  تمام. است آمده مسیح دانستند که می

را  مسیح ایمانداران کوچک گروه  این.بودند واقعه در انتظار همین
 تمام بودند که  آنها مایل.دهند تاو شهاد خواستند درباره شناختند و می می

از  بیش خیلی نجات مژده رسانیدن آنها به  عالقه.او را بشناسد هم اسرائیل
 ور ساخته بود آنها را شعله در آنها ساکن خدا که بود، روح عادی عالقه یک

 روحی مسیح  روح.کنند رهبری نجات را به دهند و مردم شهادت بود که
در  روح برسند و همین نجات به مردم شد کهکو آرزو دارد و می که است

  بهقاشتیا به ما را تبدیل و غریزی طبیعی عالقه روح  این.بود آنها ساکن
  . است و آسمانی الهی منبع  دارایقاشتیا کند و این می دیگران نجات

کند  و تشویق و ترغیب را نصیحت ایمانداران پطرس نبود که احتیاجی
کار  این کنند که آنها یادآوری نبود به  الزم.دهند شهادت گمراهان به که

 ، قابل باطنی ، نهر حیات درونی آتش  شعله. است و واجب آنهاست وظیفه
 کنند درباره برخورد می که کسی اولین  داشتند بهق آنها اشتیا.نبود کنترل
 حد آنها تمام بی  شادی.کنند موعود صحبت مسیح خود و درباره تجربه



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل اول ۲۰

از شما  که نوعی به«: نویسد می  پولس.داد تأثیر قرار می را تحت شنوندگان
 اول(»  یافت خدا شیوع شما به  در هر جا ایمان.شد  نواخته...خداوند  کالم

 بود و کلیسا افزوده چنین در عمل رسوالن  مسیحیت.)۸ :۱ تسالونیکیان
 افزوده شدند و روزبروز در شماره کلیساها استوار می پس«! شد می
 ).۵ :۱۶ اعمال (»گشتند می

 

  کلیسا روش -۶

   .بود رسوالن مسیحیت ، روش انفرادی شهادت -۱
را  فرشتگان توانست خدا می!  انسان از بکار بردن خدا عبارتست روش

را  خدا انسان شوند، ولی بود بکار گمارده ممکن آسمانی یها بکار برد، قدرت
 تماس مردم های با تودهافراد  وسیله به بود که این مسیح  نقشه.فرمود انتخاب

را  همه  مسیح. است ای خدا وسیله در دست  هر فرد مسیحی.باشد داشته
 دعوت این کرد که ثابت رسوالن  کلیسای.بشوند»  صیاد مردم« کرد که دعوت
   . است بسیار مفید و مؤثر بوده مسیح

 دادن شهادت به آمدند، شروع نفر از باالخانه صد و بیست آن وقتی
شد،  او نوشته شد و پیام آنها شناخته سخنگوی چند پطرس هر.کردند

آنها  زبان به شاگردان تمام شنیدند که ، مردم پطرس از موعظه معهذا پیش
 کردند و زمینه نفر صحبت صد و بیست  تمام.)۸ :۲ اعمال(گویند  می سخن

  .ساختند آماده پطرس پیام را برای

 ، متوجه کنیم دنبال رسوالن اعمال خود را در کتاب اگر مطالعات
 دل یک به در هیکل و هر روزه« .دادند ادامه شهادت به همه که شویم می

  وقتی.)۴۶ :۲ اعمال(» کردند می را پاره ها نان بودند و در خانه می پیوسته



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۱ مسیحیت رسوالن

هر   شدند، بهقمتفر که آنانی«گردید،  مشکل شدن شد و جمع جفا شروع
 داشته  توجه.)۴ :۸ اعمال(» ددادن می بشارت کالم رسیدند به می که جایی

  .بودند  شدهقمتفر غیر از رسوالن همه باشید که

 

  .را مقرر فرمود انفرادی شهادت روش مسیح -۲
 است روشی بلکه نیست معمولی روش تنها یک انفرادی شهادت روش

 عالم در تمام«: فرمود  مسیح. است ساخته را واجب آن بکار بردن مسیح که
 تاکی من«، )۸ :۱ اعمال(» خواهید بود من شاهدان« .)۱۵ :۱۶ مرقس(» بروید
آورد  بسیار می در او میوه ماند و من می در من  آنکه.ها و شما شاخه هستم

 عده برای» شما« .)۵ :۱۵یوحنا (» توانید کرد نمی هیچ جدا از من زیرا که
  بلکه. است بکار نرفته و معلمین یا رهبران یا مبشرین رسوالن مثل معدودی

 نباید از مسئولیت مسیحی  هیچ. است مسیح پیروان تمام» شما«مقصود از 
کند  می شنود و قبول می که فرار کند، هر کسی مسیح بسوی مردم هدایت
  .بگوید هم دیگری به است موظف

 

   .را مقرر کرد روش همین رسول پولس -۳
هر  دهد که می ما نشان  بهشبا دستورات خود و هم با زندگی هم پولس

 تنها ها روح نجات  آرزوی.کند رهبری نجات  را بسویها باید روح مسیحی
 هر نوعی تا به چیز گردیدم را همه کسی  همه...«: بود پولس  زندگیقاشتیا

 کرد، شکسته را تحمل  او مشکالت.)۲۲ :۹ قرنتیان اول(»  را برهانم بعضی
 جان یمتق داد و به جان خورد و باالخره گردید، کتک شد، زندانی کشتی

  .داد شهادت داشت او اینقدر اهمیت برای که حقایقی خود به



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل اول ۲۲

کند  می او سفارش ، به تیموتاؤس خود به های ، در نوشته رسول پولس
» خدا مقبول«در کار خود  خدا بسپارد تا اینکه کالم خواندن خود را به که

 را به، شما  برادران لهذا ای«: فرماید می ، پولس رومیان  در رساله.باشد
 مقدس زنده خود را قربانی یها بدن که کنم خدا استدعا می یها رحمت

  ).۱ :۱۲ رومیان(»  شما است معقول عبادت خدا بگذرانید که پسندیده

، مورد  است متقاعد ساختن روش بهترین انفرادی شهادت که اصل این
 شاهد سازد که را قادر می انسان شخصی  تجربیات.است جهانیان تمام قبول

 اگر دو .شوند احضار می شهادت برای ها شاهدان  در دادگاه.شود ای شایسته
 شاهدان  هرچه.خواهد شد ثابت بدهند حقیقت شهادت نوع نفر یک یا سه
و  دیده شاگردان  تمام.بیشتر خواهد بود رأی بیشتر باشند، قاطعیت هم کالم

  .داشتند خود با یکدیگر توافق  در شهادت وبودند شنیده

 زد، اقدامات توان می شخصی تماس در مورد قدرت امروزه که خوبی مثال
دکتر  نظارت  تحت. است سوادی با بی لیبریا در مورد مبارزه کشور آفریقایی

 صورت دارد، اقداماتی جهانی معروفیت سوادی با بی در مبارزه که الباخ فرانک
ر را باسواد کند نف یک ًکشور مجبور باشد اقال سالی در آن تا هر باسوادی گرفت
یونسکو در مورد  جهانی از برنامه قسمتی  این.گردد کن ریشه سوادی تا بی

نفر را  یک هر شخصی«:  است این نهضت  شعار این. است سوادی با بی مبارزه
  همه. است بوده همین متمادی قرون در طی هم شعار مسیحیت» .با سواد کند

   . بسیار مؤثر است روش این دارند که تصدیق

خود را در  وظیفۀ از مسیحیان بسیار زیادی عده که است تأسف جای
 یها  در اثر عقاید و محرک.دهند نمی انجام مسیح بسوی مردم مورد هدایت

 خودداری و دوستان و همکاران همسایگان به دادن از شهادت شخصی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۳ مسیحیت رسوالن

داد،  می بود انجام الزم را آنطور که وظیفه این  اگر هر مسیحی.کنند می
  !شد بیشتر از اینها می خیلی مسیحیان عدۀ وزهامر

 را به کند و مردم را اطاعت مسیح فرمان که است کسی واقعی مسیحی
این  مسیحی زندگی  افتخار بزرگ.آشنا سازد مسیح عیسی توسط نجات
 زندگی شادی بزرگترین! برساند گمراهان را به مسیح شهادت که است

 .بپذیرندرا  مسیح گمراهان که است این مسیحی

 

  کلیسا نمونه -۷

 مقصود .شود می دیده رسوالن اعمال در کتاب رسوالن مسیحیت نمونه
  .باشد نمونه همین مثل قرون کلیسا در تمام که بوده این مسیح اصلی

 همان رشد کند، باید دارای رسوالن اگر کلیسا بخواهد مانند مسیحیت
 به روح وسیله به که است  کلیسا مانند بدنی.باشد و روش و قدرت پیام

و »  زنده رساله«، باید  است بدن عضو این که  هر فردی.آید می حرکت
را  اولیه مسیحیان زندگی که وری  شعلهقاشتیا  همان.پایدار باشد شاهدی
  وقتی.ور سازد را شعله هر مسیحی زندگی بود باید امروز هم کرده مشتعل

از دستور  ر ایمانداریه رشد خواهد کرد که رسوالن کلیسا مانند دوره
  !دهد شهادت القدس روح کند و با قدرت اطاعت مسیح

 
 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 

  دوم فصل

  داریم در پیش که کاری

 

  ).۲۸ :۲۱ متی(» شو بکار مشغول رفته من تاکستان به«

 مرقس(» کنید موعظه انجیل را به خالیق بروید و جمیع عالم در تمام«
۱۶: ۱۵.(  

شما  به ؟ اینک درو است دیگر موسم هچهار ما گویید که آیا شما نمی«
 به االن ها را ببینید زیرا که خود را باال افکنید و مزرعه چشمان گویم می

  ).۳۵ :۴یوحنا (»  است درو سفید شده جهت

  ).۲۱ :۲۰یوحنا (»  فرستم نیز شما را می پدر مرا فرستاد، من چنانکه«

 

  بدهیم»  شهادت« که ست ااینما کار  -۱

را  انفرادی شهادت ، نمونه از دستور مسیح با اطاعت لیهاو کلیسای
 شدند و قجا رفتند و در اثر جفا متفر همه کلیسا به  اعضای.کرد شروع
ها  ها و بازارها و کنیسه ها و خانه  آنها در کوچه.دادند را بشارت انجیل
گذاشتند زیرا  را مسیحی شاگردان  نام.»کرد خدا ترقی و کالم«گفتند  سخن
 او خاطر بهدادند و  می کردند و تعلیم می صحبت مسیح درباره ههمیش

  .کار خود بود انجام مشغول وقت اتالف بدون اولیه  کلیسای.زیستند می

 

   فردی است کاری  این- اول
خواهید  من شما شاهدان« .بود وقت آن که است کاری کار کلیسا همان

 دانستند که می فتخاریخود ا برای اولیه کلیسای اعضای که همانطوری» بود



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل دوم ۲۶

را  مسیح درباره باید شهادت هر مسیحی امروزه دهند، همانطور هم شهادت
   .خود بداند برای افتخاری

بروید  عالم تمام فرمود به که دستور مسیح این اولیه در نظر کلیسای
از  هر یک به بود که  مأموریتی. است شده داده همه به بود که دستوری

 خود را پیرو مسیح که بود و هر کسی ردیدهگ کلیسا محول اعضای
خود  شخصی و شادی را وظیفه مسیح درباره دادن ، شهادت دانست می
  .شمرد می

خود   زندگی.اند کار بوده این مشغول زیادی عده متمادی قرون در طی
و  است مسیح مرا زیستن«: فرمود  پولس.اند کار فدا کردهاین  انجام را برای

 مسیح برای بود که او این  تنها مقصود زندگی.)۲۱ :۱ یانفیلپ(»  نفع مردن
و  معنی دیگر بی کارهای  تمام.نماید او هدایت را بسوی کند و مردم زندگی

  در افسس.)۸ :۳ فیلپیان(»  شمردم و فضله کردم چیز را زیان همه«بود  باطل
 گوید که می داد و خودش تعلیم خانه به و خانه عمومی ، در اماکن پولس

ها باز  از شما با اشک هر یکی نمودن روز از تنبیه شبانه سال سه مدت«
 ).۳۱ :۲۰ اعمال(»  نایستادم

 سوزانیده را بیاد آورید که شمار دیگری بی و عدۀ هوس و ژان پالیکارپ
خود دانستند  وظیفۀ که علت این به گشتند فقط شیران شدند و یا خوراک

، دیوید  تیلور در چین هادسن مثل  اشخاصی.دهند شهادت مسیح درباره
بار در  سیزده ویتفیلد را بیاد آورید که در آفریقا و جرج لیوینگستون

 قرن  شهیدان.دنده بشارت مستعمرات تا به کرده مسافرت اطلس اقیانوس
 چین پر خاک های در جاده را بیاد آورید که استام و بتی جدید را مانند جان

 در .دهند انجام کار مهم خود را در این هدادند تا وظیف خود را از دست جان



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۷ کاری که در پیش داریم

آیا « سؤال این در جواب شد که شعر زیر یافت استام بتی های نوشته
 :  است شده گفته» ترسیدید؟ نمی

 باید ترسید؟ ؟ از چه ترس

 ، برسانیم انجام ماند به ناتمام در زندگی که آنچه باید با مرگ

 شستشو داد،  خون مانند را به سنگ باید مکان

 . بشکفدها تا در آنجا روح

 باید ترسید؟ از چه پس

 

 خود را انجام وظیفه شماری بی عدۀ چه خواهد شد که معلوم در ابدیت
 مسیح را بسوی تا بتوانند مردم» نداشتند خود را دوست جان«دادند و 

  کار کلیسا همان. انفرادی است بوده کاری ، این قرون  در طی.کنند رهبری
  باز هم. است نشده عوض نمونه  این.اند داده می ا انجاماعض که بوده کاری
شما «! دهد باید انجام هر مسیحی که است  کاری. انفرادی است کاری

  ».خواهید بود من شاهدان

 

   دارد دو جنبه که است  کاری- دوم
 دو جنبه دارای شده داده متی در آخر انجیل که مسیح بزرگ فرمان

 که دهید تعلیم را  و ایشان... شاگرد سازید را ها امت همه رفته پس«:  است
 بعد . نیست کافی نجات» .کنند حفظ ام کرده شما حکم به را که اموری همه

را  انطاکیه کلیسای تمام سال و برنابا یک کرد، پولس باید تربیت از آن
بودند »  معلمین«از  ای خواستند از آنجا بروند عده می دادند، وقتی می»  تعلیم«

 دادن»  تعلیم« صرف سال سه  پولس.)۱ :۱۳ اعمال(دادند  ار آنها را ادامهک که
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  فصل دوم ۲۸

 مسیحی و خدمت زندگی باید تعلیم  بعد از نجات.کرد افسس ایمانداران به
  . است  کار ما همین.شود داده هم

 

   است یکشنبه مدرسه  کار معلم- سوم
،  مسیح وریتکار کلیسا و مأم در انجام)  شادی کانون( یکشنبه مدرسه معلم

 را بسوی شاگردان که این استاو  عمده  هدف.دارد عهده هب مهمی وظیفه
  جای.کنند زندگی مسیح چطور باید برای دهد که آنها تعلیم بیاورد و به مسیح
وجود »  دادن تعلیم«و »  شاگرد ساختن« برای یکشنبه مدرسه از کالس بهتری
 مهم وظیفه کند، اولین نمی یرهبر مسیح را بسوی شاگردان که  معلمی.ندارد

 تعلیم مسیحی زندگی را برای شاگردان که و معلمی نداده خود را انجام
 مدرسه عمده  هدف. است خود را بجا نیاورده مهم وظیفه دهد، دومین نمی

   . مسیح بزرگ مأموریت از انجام عبارتست یکشنبه

  

  دارد  پاداش که است  کاری- چهارم
 که نیست این کند مقصودش می رهبری نجات را به مردم که کسی

 نفع واقعی کند زیرا محبت فکر نمی خودش بیاورد او درباره بدست پاداشی
کار  هیچ در واقع زیاد است خیلی  معهذا پاداش. نیست خود را طالب

 را بسوی مردم که کسی  اجر و پاداش.ندارد حد پاداش تا این دیگری
 ، هم آینده به و هم است حال زمان به مربوط کند هم می رهبری مسیح
 را خوب کارش که این استاو  موقتی  پاداش. ابدی و هم است موقتی
 یها روح که و شاد است کرده را کمک دیگران داند که و می داده انجام
کند  می شادی آسمانی و با فرشتگان کرده رهبری نجات را بسوی ابدی

 آیم می بزودی و اینک«: ادخواهد د او را مسیح ابدی  پاداش.)۱۰ :۱۵لوقا (
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  ۲۹ کاری که در پیش داریم

»  جزا دهم اعمالش حسب را به تا هر کسی است با من من و اجرت
نمایند،  می رهبری عدالت راه را به بسیاری که و آنانی« .)۱۲ :۲۲ مکاشفه(

 نجات را بسوی مردم که  کسی.)۳ :۱۲ دانیال(» خواهند بود مانند ستارگان
 بزرگتر که از این پاداشی چه ولی نیست کند در انتظار پاداش می رهبری

 است از تغییر باطنی حاکی را ببیند که یافته نجات شخص یک شادمان قیافه
و  جوانان به و شهادت سرود خواندن ایماندار جدید مشغول و یا ببیند که

 سنجش قابل مادی با ثروت که است پاداشی  این. است کار مسیح انجام
  .آورد می نجات ا بسوی رها روح که کسی شادی این است .یستن

 

  و فوری اجباری است امری دادن شهادت -۲

وجود  بود، امروز هم اولیه کلیسای محرک که اجبار و فوریتی همان
  . دهیم شهادت» چیزها این« آنها باید به مثل  ما هم.دارد

 

   است مسیح  فرمان- اول
 که است آهنگی» بروید عالم در تمام« یعنی مسیح بزرگ مأموریت

این است که  باید بکنیم که  تنها کاری.کند می دعوت پیشرفت کلیسا را به
 پیروانش انتظار دارد که مسیح»  بهتر است از قربانی اطاعت« . باشیم مطیع

  .دهند داد انجام نشان خودش که فداکاری او را با همان دستورات

 مریم کرد، مادرش شرکت جلیل قانای در عروسی مسیح وقتی
باشد؛  نمونه هستیم پیرو مسیح ما که همه باید برای رد کهک فرمایشی

 چه نبود که متوجه  شاید مریم.)۵ :۲یوحنا (» شما گوید، بکنید به هرچه«
 مسیح حرف بود که مطمئن  مریم.بود ًواقعا مهم زند ولی می مهمی حرف



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل دوم ۳۰

باید  مسیح دستورات! شد و مفید خواهد بود و همینطور هم موقع بسیار به
  .وداجرا ش

 یها ، در دادگاه اطاعت عدم!  است اطاعت موفقیت شرط در هر سپاهی
و  دستور نباید چون در اجرای!  است مجازات ، قابل با مرگ ، حتی نظامی

و  و سرهنگان کل فرمانده  برای.اجرا شود جزئیات باید با تمام! چرا کرد
  هیچکس. ستاالجرا ا الزم ، احکام معمولی تا سربازان ارشد گرفته افسران

  خدا فرمانده.باشد داشته»  باش راحت« نشده انجام مأموریت نباید تا وقتی
 داده الزم  دستورات. است» خداوند لشکریان پیشوای و مسیح« ما است کل

  مگر اینکه،» باشیم داشته باش راحت در صهیون« توانیم و ما نمی شده
 .را اجرا کند دستورات است موظف هر مسیحی. برسد کمال به مأموریت

  ».بروید عالم در تمام«

 

   است امیدبخش  تنها پیام- دوم
 اطمینان و عدم عاجز و گرفتار ترس  مردم.دارد احتیاج مسیح دنیا به

تجویز  بشری دردهای داروی عنوان به که سیاسی  اصالحات.هستند
 ندولتمندا ای هان«:  است خرد شده  ماتریالیزم. است مانده نتیجه شد، بی می
  دولت.نمایید و ولوله آید گریه بر شما وارد می که هایی مصیبت جهت به

 شما را زنگ  طال و نقره.شود می شما بید خورده شما فاسد و رخت
و کفر و الحاد  خورده شکست  مدرنیزم.)۳ - ۱ :۵ یعقوب(» خورد می

 ای عده ، که  تکامل.دهد را تسکین مردم قلوب فریاد دردناک است نتوانسته
 یک فقط که شده  ثابت،اند شده متوسل آن به آینده جهان فرار از ترس ایبر

 چنین که داده ًقبال اطالع  هر چند پطرس.است مغز بشری و ساخته تئوری
 معهذا .)۷ -۴ :۳ پطرس دوم(آخر ظاهر خواهند شد  در روزهای معلمینی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۳۱ کاری که در پیش داریم

 تخود را از دس و ایمان گشته گمراه کذبه معلمین این توسط زیادی عدۀ
 هرجا نگاه به  انسان. است نمایان در افق کمونیسم شوم  ابرهای.اند داده
و  جا غم بیند و در همه نمی یشها زشتی با تمام غیر از گناه کند چیزی می

 سیاست  در صحنۀ.وجود دارد و عذاب و رنج و جنگ و دلشکستگی غصه
هور ظ برای خلقت  تمام. است نمایان خالء فاحشی و معنویات و اجتماع

 انهدام«از  و نظامیان  سیاستمداران.کند می و ناله در انتظار است مسیح
  .گویند می سخن»  جهان پایان«و »  تمدن

دنیا در ! دارند امیدبخش پیام به احتیاج دیگری از هر موقع بیش امروز مردم
 لینکلن ابراهام وقتی!  آنها بشناسانیم را به  باید مسیح. است دهنده نجات آرزوی

 ولی اسیر را آزاد ساخت نفر غالم را امضا کرد، هزاران»  الغاء بردگی اعالمیۀ«
 و با خون» شد تمام«فریاد کرد  وقتی از کار مسیح است کوچکی تنها نمونه این

جا امضا فرمود  در همه مردم تمامی خدا را برای الغاء بردگی اعالمیۀ خود
را  اسیران«باید   در مسیح. از استما ب برای و آزادی نجات  راه.)۳ -۱ :۶۱اشعیا (

 پیام که کنیم نمی و جرأت توانیم ما نباید و نمی» . کنیم هدایت رستگاری به
   . سازیم را پنهان بخش حیات

وجود ندارد  نجات دیگری شخص در هیچ است امیدبخش پیام مسیح
 دیگر در زیر آسمان اسمی ، زیرا که نیست غیر از او نجات و در هیچکس«

در  من« .)۱۲ :۴ اعمال(»  یابیم باید ما نجات بدان که عطا نشده دممر به
خرامد و  و درون یابد و بیرون گردد، نجات داخل از من هر که هستم
نزد   هیچکس. هستم و حیات و راستی راه من« .)۹ :۱۰یوحنا (» یابد علوفه

 خدا دنیا را با آمد که  مسیح.)۶ :۱۴یوحنا (» آید نمی من وسیله بهپدر جز 
او را «، خدا  صلیب  بر روی.پوشید تا ما را آزاد سازد جسم  یعنی.دهد آشتی

 وسیله به پولس که است پیامی این» . ساخت ما گناه در راه نشناخت گناه که
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل دوم ۳۲

 هیچ پس«: کند می اعالم  او پیروزمندانه.رساند ما می به رومیان رساله
 جسم حسب به نه هستند که عیسی در مسیح که بر آنانی نیست قصاص

 مصلوب مسیح ما به«، )۴و۱ :۸ رومیان(» کنند رفتار می روح حسب به بلکه
 منع عیسی بنام و از صحبت زده را کتک هر چند رسوالن»  کنیم می وعظ
 که دادن و مژده ها از تعلیم و خانه در هیکل هر روزه«بودند، معهذا  کرده

ما  به که و نجاتی یح مس.)۴۲ :۵ اعمال(» نکشیدند دست است ، مسیح عیسی
 ! است امیدبخش دارد، تنها پیام می ارزانی

 

   دارد حدی بی ارزش انسان  جان- سوم
 هیچکس«: خواهد شد نکند، هالک را قبول انجیل ، اگر پیام انسان جان

نیاورد،  پسر ایمان به آنکه« .)۶ :۱۴یوحنا (» آید نمی من وسیله بهنزد پدر جز 
دارید؟  ایمان حقیقت این ً آیا واقعا به.)۳۶ :۳نا یوح(» را نخواهد دید حیات
 اید که کرده ؟ آیا نزد خود مجسم چقدر است انسانی جان دانید ارزش آیا می

و فشار  گریه« که برند در جایی بسر می خدا در جهنم  بدونها چطور جان
 به اگر من«:  است گفته چنین نفر جانی  یک.)۱۲ :۸ متی(» خواهد بود دندان
 زانوهای روی حتی ، من دارید معتقد بودم ایمان شما مسیحیان آنچه
 . برسانم بیچاره گناهکاران را به تا پیام گشتم می در جهان آلود خودم خون
 داشته گویید ایمان می آنچه به هم شما مسیحیان که کنم فکر نمی من ولی

  ».کنید نمی عمل آن باشید زیرا مطابق

 زیرا شخص«: بود، پرسید واقف سانیان جان واقعی ارزش به که عیسی
 چه آدمی خود را ببازد؟ یا اینکه دنیا را ببرد و جان تمام سود دارد که را چه

 ثروت  آیا با تمام.)۲۶ :۱۶ متی(» ؟ خود خواهد ساخت جان چیز را فدای
 . بیشتر است خیلی جان  ارزش.خرید؟ خیر، هرگز جان یک توان بشر می
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  ۳۳ کاری که در پیش داریم

 شاهانه خون ، که مسیح  فقط.کرد خریداری  نقرهبا طال و توان را نمی جان
  .را بخرد تواند جان ، می خود را ریخت

خدا، از  نقشه ، طبق  عیسی. بریم می پی جان واقعی ارزش در جلجتا به
خود را فدا  کرد و جان تحمل زیادی کشید، زحمات دست آسمانی جالل

 این .ساخت لیرا عم نجات نقشه را آزاد سازد یعنی انسان تا جان ساخت
خود  ما را با خون  او نجات- شد  قائل جان برای مسیح که است قیمتی
 اثبات قائلید؟ آیا برای  ارزشها جان برای مانند مسیح  آیا شما هم.خرید
هستید؟ اگر هر  فداکاری  حاضر بهها روح نجات خود و برای عقیده

 مسیحیان  تمامبیند، می مسیح  را آنطور ببیند کهها جان توانست می مسیحی
 واقعی ارزش دهد که شما نشان به مسیح  دعا کنید که.کردند بکار می شروع

 .شما بنمایاند را به گمشده یها جان وضع و باز دعا کنید که چیست جان

 

   است خداوند نزدیک  رجعت- چهارم
 این پولس که از زمانی) ۲۲ :۱۶ قرنتیان اول! (آید خداوند می» تاا ماران«
 انداز بوده طنین مسیح صمیمی پیروان ، در قلب را نوشت زمندانهپیرو کلمه
آنها با  شد که می ، باعث مسیح رجعت بودن ، نزدیک رسوالن  در زمان. است

 حیات در زمان مسیح  آنها انتظار داشتند که.دهند شهادت بیشتری حرارت
تر بود، حاال چقدر بیش نزدیک زمان در آن مسیح  اگر آمدن.برگردد خودشان

 از باالی را حتی حقیقت این زیادی صبری  حاال باید با بی.باشد باید نزدیک
 تواند مانع چیز نمی هیچ رسد که  مینظر به . کنیم بلند اعالم ها با صدای خانه

 عبرانیان(» خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود آینده آن«او شود  برگشتن
۱۰: ۳۷.( 
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  فصل دوم ۳۴

َدر مثل مسیح اظهار  پیام د را در مورد پخشخو ، عالقه بزرگ ضیافت َ
» بطلبید عروسی را بیابید به بروید و هر که عامه شوارع به االن«: کند می

و «: از دارد عبارتست می را بیان نظر مسیح که دیگری  دلیل.)۹ :۲۲ متی(
 بسوی ثابت عزم خود را به شد، روی می صعود او نزدیک روزهای چون

امور   و بعد از این...د فرستاد از خو پیش رسوالن نهاد پس اورشلیم
 روی پیش جفت را جفت ایشان فرموده خداوند هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین

 فرستاد، پس داشت آن خود عزیمت که و موضعی هر شهری خود به
حصاد  از صاحب پس کم و عمله حصاد بسیار است":  گفت بدیشان

 ۵۲ و ۵۱ :۹لوقا (» "دنمای حصاد خود بیرون ها برای کنید تا عمله درخواست
کار  مشغول پر شده اشتیاقی با چنین هر مسیحی  خدا کند که.)۲ و ۱ :۱۰و 

درو حاضر   برایها  روح. است رسیده ها در هر شهر و کشوری دانه! گردد
روز  که مادامی«باید   هر مسیحی.خواهد شد نمایان بزودی عیسی .هستند

 در آن آید که می ب ش.باشد خود مشغول فرستنده کارهای به است
  ).۴ :۹یوحنا (» کند تواند کاری نمی هیچکس

 

 ؟ ما چیست شهادت موضوع -۳

   !روبرو سازد را با مسیح  باید مردمها  صیاد جان- اول
 سؤال این اب همیشه کنید؟ مردم می چه با عیسی!  است ما مسیح موضوع
 از .کند می یینآنها را تع ابدی دهند، سرنوشت می که  جوابی.اند روبرو بوده

وجود  دیگری  راه.را انکار نمود آن توان فرار کرد و نمی توان نمی مسئله این
 !بگیرند تصمیم مسیح باید درباره  مردم.ندارد
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  ۳۵ کاری که در پیش داریم

 امکان بشوید ولی مسیح خود را از خون کرد دست سعی پیالطس
از  است ای بود نمونه بوجود آمده پیالطس در قلب که  کشمکشی. نداشت

 . است وجود داشته مردم تمام در قلب متمادی قرون طی که کشمکشی
 طرف از یک ؟ پیالطس کند؟ خدا یا مردم را باید جلب کسی چه رضایت

او را آزاد  خواست پیالطس وقت و از آن«را آزاد کند  مسیح خواست می
 راضی را هم مردم خواست می حال در عین  ولی.)۱۲ :۱۹یوحنا (» نماید
 ...را خوشنود گرداند  مردم که خواست چون طسپیال پس«: دارد نگاه

 .)۱۵ :۱۵ مرقس(» شود نمود تا مصلوب تسلیم زده را تازیانه عیسی
 بگیرد و باالخره بود تصمیم دهد الزم هر دو کار را انجام توانست نمی

 تمام ادعا کرد، پس خودش که ست اهمان مسیح چون!  گرفت تصمیم
 این است به مربوط ادعاهایش تمام  صحت.باشد باید صحیح هم ادعاهایش

؛  است و حیات و راستی راه او یگانه در نتیجه . خداست او فرزند ابدی که
  همه.شود خدا نزدیک تواند به او نمی بدون  هیچکس. در است او یگانه

کنند  یا باید او را قبول مردم بگیرند، همه او تصمیم و یا علیه باید بر له مردم
  .یا رد نمایند

 

   دارید؟ ای عقیده چه مسیح  درباره- ومد
؟ آیا  دارید؟ آیا او خداست نظری کنید و چه فکر می چه مسیح درباره

 دارد؟ چون تأثیری چه او در مورد نجات ؟ یا هردو؟ الوهیت است انسان
 گوید، پس می سخن کند از مسیح می رهبری نجات  را بهها روح که کسی

 باید بداند که ،چیست و کار مسیح یتموقع بداند که بدرستی باید خودش
  .دارد اینقدر اهمیت چرا مسیح
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  فصل دوم ۳۶

خدا « یعنی او عمانوئیل  نام. است»  در جسم ظاهر شده خدای« مسیح
،  را کوچکتر از خدا بدانیم  اگر ما مسیح.)۲۳ :۱ متی(شد  خوانده» با ما

 ، مقام انیمخدا بد نماینده اگر او را فقط حتی ایم برده او را از بین پیام ارزش
بود  خدا در مسیح«  چون. ایم او را ناچیز شمرده و نجات کرده او را کوچک

 که همانطوری را فقط نجات توانیم ما می» داد می را با خود مصالحه و جهان
و از  و کلمه او خالق .برسانیم دیگران بود به مجسم خدای یعنی در مسیح

خدا  و از نماینده است سان انق او مافو. خداست خدا و پسر جاودانی ذات
  .  او خداست. بزرگتر است

پسر  کند که بارها تأکید می مسیح:  خودش درباره مسیح  شهادت- ًاوال 
  وقتی.گرفتند ایراد را می همین از مسیح و کاتبان کهنه  رؤسای. خداست

او » ؟ هستی آیا تو مسیح«: یهود آوردند از او پرسیدند شورای را به مسیح
 از او سؤال سپس» .نخواهید کرد مرا تصدیق شما گویم اگر به«: داد جواب
اگر  که دانست می و هر چند مسیح» ؟ تو پسر خدا هستی پس«: کردند
 من گویید که شما می«:  گفت خواهد شد؛ ولی بدهد کشته مثبت جواب
 ).۷۰و۶۷ :۲۲لوقا (»  هستم

 ایمان الاعم به« اوست بر الوهیت دلیلی کارهایش ادعا کرد که مسیح
یوحنا (» در او و من است پدر در من کنید که آورید تا بدانید و یقین

یوحنا (»  است مرا دیده مرا دید فرستنده که و کسی«:  باز فرمود.)۳۸ :۱۰
اقرار نمود  پطرس باالخره کرد که آنقدر سؤال از شاگردان  مسیح.)۴۵ :۱۲
پسر  مسیح تویی که گفت در جواب پطرس شمعون«:  است او مسیح که

پسر  که است فرموده صراحت به  مسیح.)۱۶ :۱۶ متی(»  زنده خدای
 .را بنا خواهد کرد کلیسایش»  صخره بر این« فرمود که پطرس  به.ستخدا
  . است خود مسیح صخره این
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۳۷ کاری که در پیش داریم

زیرا «: دهد می کلیسا را تشکیل پایه حقیقت این و اقرار به مسیح الوهیت
 عیسی یعنی است شده نهاده د جز آنکهتواند نها نمی دیگر هیچکس بنیادی
سر  رد کردند همان معماران را که سنگی«، )۱۱ :۳ قرنتیان اول(»  مسیح
 :  است سروده شعری چنین استون  ساموئل.)۱۷ :۲۰لوقا (»  است شده زاویه

  . خداوند است مسیح کلیسا عیسی پایه یگانه

 خدا، و کالم از آب اوست  تازهقکلیسا مخلو

 .سازد خویش مقدس آمد کلیسا را جستجو کرد تا عروس از آسمان

  .یابد داد تا کلیسا حیات را خرید و جان خود آن با خون

 

 اینطور خالصه مسیح الوهیت ادعای خود را درباره بحث مایر پرلمن
 را قبول دارد، باید دو چیز ساده الوهیت مسیح بفهمیم اینکه برای«: کند می

 اگر ادعا .نبود دیوانه اینکه  دوم.نبود بدی شخص مسیح اینکه  اول. کنیم
 تواند شخص نباشد، نمی صحیح حرفش دارد ولی الوهیت باشد که کرده

 نبوده عاقل ، پس خداست باشد که کرده ً اگر اشتباها خیال.باشد خوبی
 شخصیت حاضر نیست و هوشیاری عاقل شخص هیچ که دانیم  می. است

 ادعای که اقرار کنیم ناچاریم ر نتیجه د.خود را انکار کند و حکمت واقعی
  ». پسر خداست صاخ معنای و او به بوده صحیح مسیح

 زندگی با مسیح رسوالن چون:  مسیح درباره رسوالن شهادت - ًثانیا
مورد  آنها در این شناختند، عقیده دیگری کردند و او را بهتر از هر شخص

داشتند؟ آنها  ای عقیده هچ  در مورد مسیح.خواهد بود استفاده ما قابل برای
 او آنها را در .بودند رفته مسافرت و به کرده و صحبت با او غذا خورده

اظهار  برای رسوالن که نیست شکی  پس.بود ساخته خود شریک زندگی
  .دارند صالحیت مسیح نظر درباره
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  فصل دوم ۳۸

در روز  پطرس ، وقتی دوم باب رسوالن فرمایید در اعمال توجه
 نزول نمود که ثابت کرد، بعد از اینکه دادن دتشها به شروع پنطیکاست

 و انجام مقدس کتاب  بود مطابقها زبان به تکلم که آن و عالمت القدس روح
:  پرداخت مهم مسئله توضیح ً، مستقیما به است یوئیل حضرت پیشگویی

نزد شما از « بود که مردی مسیح که  او گفت. مسیح درباره نظر مردم یعنی
 شدن مجسم او درباره» .دانید خود می  چنانکه... گشت خدا مبرهن جانب
 . گفت سخن و صعودش او و قیام وسیله به گناهان کفاره ، درباره مسیح

 قسمت ترین  مهم. است مسیح الوهیت اینها دالیل بگوید که خواست می
کردید، خداوند  شما مصلوب را که عیسی خدا همین«: بود او این صحبت
  ).۳۶ :۲ اعمال(»  است ساخته و مسیح

را در  مسیح  بعد از اینکه.کرد می وعظ مسیح الوهیت درباره هم پولس
  در رساله.کرد اشاره حقیقت این خود به موعظه دید، در اولین دمشق راه

 پری تمامی جسم از جهت در وی«: فرماید می کولسیان کلیسای خود به
  ).۹ :۲ کولسیان(»  است ساکن الوهیت

 در ابتدا کلمه«: کند می شروع کلمات خود را با این نجیل، ا رسول یوحنای
 سخن»  پسر یگانه«و » خدا بره«خود از  در انجیل» .خدا بود  و کلمه...بود 
 دیده من«: فرمود کند که می را نقل تعمیددهنده یحیی گوید و فرمایش می

 خواهد انجیل یوحنا می حضرت وقتی» .پسر خدا این است که دهم می شهادت
 لیکن«: کند می بیان انجیل برساند، مقصود خود را از نوشتن پایان د را بهخو

 و تا ایمان و پسر خداست ، مسیح عیسی آورید که تا ایمان شده اینقدر نوشته
  ).۳۱ :۲۰یوحنا (» یابید او حیات اسم به آورده

  متی.اند او را تأیید کرده و الوهیت نوشته مسیح دیگر درباره رسوالن
 حماشی عنوان بهرا  و مسیح نوشت یهودیان ًد را مخصوصا برایخو انجیل
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  ۳۹ کاری که در پیش داریم

 خادم عنوان بهرا  و مسیح  نوشتها رومی برای  مرقس.کرد موعود معرفی
 نشان پسر انسان عنوان بهو او را   نوشتها یونانی  لوقا برای.شناسانید یهوه

تولد  العاده قخار کند معهذا جنبه را ذکر می مسیح بشری نامه  او نسب.داد
لوقا (» خواهد شد او پسر خدا خوانده«:  گوید که و می را ذکر کرده مسیح

۱: ۳۵.( 

 . است ایجاد کرده اشکال زیادی عده  برایها مدت مسیح واقعی مقام
  در قرن. مسیح موقعیت درباره از عقاید مختلف کلیسا پر است تاریخ

از  ، که  آریوس.بوجود آمد مسیح الوهیت درباره سختی مباحث چهارم
 مسیح داشتند که عقیده فراوانش بود، و پیروان اسکندریه کلیسای رهبران

  و آغاز و منشأ داشتهاستاز خدا کوچکتر  ولی هر چند از بشر باالتر است
 ، خادم  عقاید آتاناسیوس. است از ابتدا وجود نداشته دلیل همینه و ب

 پسر خدا بودن  به او.بود ً، کامال بر ضد عقاید آریوس اسکندریه کلیسای
 شدید بود که قدریه ب  اختالف.معتقد بود مسیح و ابدیت و الوهیت مسیح
 ولی بر ضد اوست جهان تمام که گفت آتاناسیوس یکبار به از دوستان یکی

 جهان ، بر ضد تمام ، آتاناسیوس  من.بگذارید اینطور باشد«: داد او جواب
 روز گردید و در اعتقادنامهپی  و مغربقعقاید او در مشر درواقع» . هستم

  .شد گنجانیده آتاناسیوس

 توانیم ، نمی باشیم داشته خود شک در قلب اگر ما در مورد مسیح
 درباره و روشنی صحیح  ما باید ادراک. کنیم او رهبری را بسوی دیگران
 پس«:  بدهیم شهادت و سایر رسوالن و مانند پطرس داشته مسیح الوهیت

 جمیع  پس... هستیم ما شاهد بر آن خیزانید و همهرا خدا بر عیسی همان
کردید،  شما مصلوب را که عیسی خدا همین ًیقینا بدانند که اسرائیل خاندان

 قسمت ترین قاطع  این.)۳۶و۳۲ :۲ اعمال(»  است شناخته خداوند و مسیح
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  فصل دوم ۴۰

 مسیح  او درباره. کنیم باید مانند او صحبت بود و ما هم پطرس موعظه
 و سایر رسوالن پطرس به گشته شنیدند، دلریش چون« :داد می شهادت

  »؟ کنیم چه برادران گفتند ای

دهند  شهادت حرارت و با همان پیام با همان مردم هم امروزه کاش ای
 ! است کار ما همین! آورند را بدست نتیجه و همان

 

  ؟ بدهیم شهادت وقت چه -۴

روز دیگر و  روز نرم یک انجیل به نسبت انسان قلب است ممکن
در  حاضر باشد ولی حقیقت قبول برای وقت یک است  ممکن.باشد سخت

!  است رسیده دانه وجود دارد که  وقتی.شود او بسته دیگر گوش وقت
 ها خواهد روح می که کسی زمان در آن وجود دارد که روح برای ییها وقت

  .پیدا خواهد کرد زیادی کند، موفقیت خدا رهبری را بسوی

 ها فرصت بیدار این  شخص.هر روز پیدا شود است ممکن تشهاد فرصت
 در جستجوی  مودی. ل. د.نماید می دهد و از آنها استفاده می را تشخیص

 .کند صحبت مسیح نفر درباره ًاقال با یک روزی که داشت بود و عادت فرصت
تر  موفق اینکه ، برایسمت نجات سوق دهد را به خواهد مردم می که کسی

 .کند آید استفاده می هر روز پیش که ییها از فرصت کند که  عادتباشد، باید
   . است زیر بسیار مناسب یها کار فرصت این برای

 

  بشارتی جلسه شدن  بعد از تمام- اول

ًکند باید کامال هشیار  رهبری مسیح را بسوی خواهد مردم می که کسی
 مردم قتی و.دهد کار را انجام این بشارتی جلسات در پایان باشد که

 را به گناهکار بودنشان القدس باشند و روح قرار گرفته تأثیر موعظه تحت
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  ۴۱ کاری که در پیش داریم

 .بگیرند تصمیم مسیح درباره که است مشکل باشد، هنوز هم داده آنها نشان
و  با آنها صحبت شخصی که این استدارند  الزم که ًاکثرا تنها چیزی ولی

  گاهی.بسپارند حمسی بگیرند خود را به تصمیم کند که آنها را تشویق
 آید ولی می و غریب وارد عجیب تازهیک فرد  نظر به کلیسا و مردم ساختمان

او را از خدا دور  موانع این کند که کمک گناهکاران تواند به می شاهد مسیح
  مواظب.دعا جلو بروند برای با هم کند که ندارد و او را تشویق نگاه

  نه.باشد در او تأثیر کرده موعظه بگردید که کسی  دنبال.باشید فرصت
 باعث نفع کار بجای  زیرا این.او را مجبور کنید کنید و نه زیاد التماس خیلی

 گناهکار چه بطلبید تا بدانید به هدایت القدس از روح  همیشه.شود ضرر می
  .کند برود نمی بگذارید اگر قبول موقعی بگویید و چه

 

   آید می پیش مردم برای اسفناکی واقعه  وقتی- دوم
 .شود می  نرمها آید، قلب می پیش بدی واقعه ای خانواده برای وقتی

بسیار  حقیقت کشف  برایها رود و روح کنار می زندگی ظاهر فریبنده
 احتیاج درباره با مردم توان می که است موقعی بهترین  این.شوند  میقمشتا

 ابدی حیاتوارد »  غم دریچه«از  زیادی یها  روح.کرد خدا صحبت آنها به
  عده.گیرند نمی مهمی ندهد، تصمیم رخ جانسوزی تا واقعه ای  عده.اند شده

 از بستگانشان یکی که یا وقتی مادر و یا فرزندشان ختم در مجلس زیادی
 .اند از نظر روحانی بیشتر رشد کردهو یا  را پذیرفته مسیح بیمار است سخت

خدا  به مردم که این است برای حوادث این اغلب رسد که نظر می به
  .شوند نزدیک
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  فصل دوم ۴۲

   شوند روبرو می با ابدیت مردم  وقتی- سوم
 در اثر یک  روح.فکر کند آینده درباره سازد که را وادار می انسان مرگ

شوند  روبرو می خدا با مرگ بدون که شود، کسانی می امید نورانی اشعه
 ها روح که انیاز کس  بعضی.کنند می را قبول ترسند و زودتر مسیح ًغالبا می

»  مرگ در موقع صحبت« به کنند نسبت می رهبری مسیح را بسوی
  آن.داد را از دست فرصت نباید این حال در عین نیستند ولی بین خوش
روبرو شد،  با مرگ بود وقتی شده مصلوب مسیح راست در طرف که دزدی

در او  که اعتمادی شدید و عدم  در اثر عالقه.پیدا کرد عالقه ابدی حیات به
: فرمود عیسی» مرا بیاد آور«:  و گفت برگشت مسیح ، بسوی وجود داشت

  ).۴۳ :۲۳لوقا (» بود خواهی در فردوس امروز با من«

 

   بگیرد مهمی خواهد تصمیم می کسی  وقتی- چهارم
آنها  در زندگی تأثیر زیادی گیرند که می مهم تصمیم یک مردم وقتی

 و عدم شک نوع رسند، یک خود می گیاز زند جدیدی مرحله دارد و یا به
 قبول  برایها قلب مواقع  در اینگونه.آید در آنها بوجود می اطمینان

با آنها  وجود دارد که خوبی فرصت موقع  در این. باز است پیشنهادات
 التحصیل فارغ جوانان  وقتی. کنیم صحبت مسیح به احتیاجشان دربارۀ

 مسیح به احتیاجشان درباره نتوا و می است جدی شوند طرز فکرشان می
خدا  و شراکت با کمک جدیدی کارهای است  ممکن.کرد با آنها صحبت

 طور به مسئله این کنند، درباره خواهند ازدواج می که  جوانانی.کرد شروع
 اصول روی باید به خانه کرد که آنها یادآوری  باید به.اندیشند می جدی

 باید خدا را هم ، جوانان زندگی شریک بر انتخاب  عالوه.بنا شود مسیحی
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  ۴۳ کاری که در پیش داریم

 که است بسیار عالی فرصت مواقع  این.دهند خود دخالت های در نقشه
  . کنیم آنها معرفی را به مسیح

 

  خورند می شکست مردم که  وقتی- پنجم
خالء ایجاد   در انسان-  مالی و خواه جسمانی  خواه-  بزرگ یها زیان

و  پوچ شنظر به دهد، زندگی می چیز خود را از دست همه وقتیاو  .کند می
بسیار  اش مالی وضع وقتی دهد که می  لتورنو شهادت.  جی. آر.آید می باطل

و امور  در کار ، شکست مالی یها  زیان.کرد بود، خدا را مالقات وخیم
رود  می از بین  غرورش.کند ایجاد می کمک به احتیاج ، در انسان خصوصی

 احتیاج دیگران کمک به شود که می شود و متوجه می او تمام و سرکشی
 بدرد او خواهد خورد و اغلب نجات مژده که است موقع  در همین.دارد

،  وضع در این» وجود دارد؟ امیدی من کنید برای آیا فکر می«: خواهد پرسید
  .هستند حاصلخیزی یها زمین رشد انجیل  برایها قلب

 

   است سعادت در منتهای زندگی  وقتی- ششم
 مانند .اند را یافته هستند، مسیح سعادت در اوج وقتی دیزیا عده
بشر را  ، روح و کامیابی موفقیت اند که رسیده نتیجه این به سلیمان حضرت

 کشد، چه می زیر آسمان ، که مشقتش را از تمامی انسان«: کند نمی قانع
خدا  جستجوی برای در انسان که  آرزویی.)۳ :۱ جامعه(» ؟ است منفعت

چیزها   این.نخواهد شد اقناع و عشرت و عیش د با ثروتوجود دار
وجود  خالئی انسان در قلب کامیابی در عین  حتی. است خود باطل بخودی
 کامیابی در اوج ای عده است  ممکن.را پر کند تواند آن خدا می فقط دارد که

 به دادن  از شهادت.خدا برگردند اقرار نمایند و بسوی حقیقت این به
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 شوید او هم نزدیک  صحیحیطرز به اگر .نکنید ، خودداری قموف اشخاص
  .خواهد کرد خدا بازگشت بسوی

 

  ؟ بدهیم در کجا شهادت -۵

   در خانه- اول
 نظر به کار مشکل این است  ممکن. است ، خانه شروع جا برای بهترین
 .خواهید شد موفق دیگر هم بشوید، در جاهای اگر در آنجا موفق برسد ولی
عزیز  خلق گفتند و نزد تمامی  خدا را حمد می...ها  در خانه« اولیه مسیحیان

 ).۴۷و۴۶ :۲ اعمال(» افزود  بر کلیسا می... گردیدند و خداوند هر روزه می

شان و دادن شهادت در  های  افراد در خانه ، مالقات رسوالن در زمان
 خانه«و برد  را بکار می روش همین هم  پولس. بسیار مؤثر بودچنین اماکنی

 ای دیوانه به  مسیح.)۲۰ :۲۰ اعمال(»  نمودم می شما را اخبار و تعلیم خانهه ب
»  آنها خبر ده خود برو و به نزد خویشان خانه به«: بود فرمود شفا یافته که

  ).۱۹ :۵ مرقس(

دیگر  های خانه کند و به می خود شروع از خانه شاهد دانا همیشه
جدید  یافتگان نجات شد که شروع هایی هاز خان زیادی  کلیساهای.رسد می

را  نجات بتدریج هم و بقیه یافته نفر نجات یک  اول.اند داده شهادت
 ، جلسه کوتاهی مدت  در طی.اند کرده را دعوت  بعد همسایگان.پذیرفتند

 علت این به فقط بوجود آمده نیرومندی کلیسای و سپس شده دعا تشکیل
 شاهدان« . است داده خود شهادت خانهدر  با وفاداری نفر مسیحی یک که
  . در خانه  یعنی- »  خواهید بود در اورشلیم من
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  ۴۵ کاری که در پیش داریم

   ها ها و در ایستگاه ، در پارک  در خیابان- دوم
 .)۱۷ :۱۷ اعمال(داد  می ها شهادت ها و بازارها و کوچه در کنیسه پولس

 و بازارها« باید به پیروانش دهد که می تعلیم ، مسیح عروسی جشن در مثل
 با .آیند کلیسا نمی به مردم  اغلب.را بیاورند بروند و مردم» شهر های کوچه

 ای عده ، باز همها و دعوت در رادیو و اعالمیه و تبلیغ اعالنات وجود تمام
و در  آنها رفت جستجوی  باید به.کنند می کلیسا خودداری به از آمدن

هستند  مردم که ییجاها باید به  شاهد مسیح.کرد آنها کمک  بهها خیابان
  .برود

 قاورا ها، پخش در کوچه با مردم تماس  برایها روش از بهترین یکی
 عنوان بهو  ساخته را برآورده اولیه  احتیاجاتقاورا  این. است بشارتی
 دور شدیم شخص ما از آن بعد از اینکه القدس روح خواهند بود که شهادتی

رفتند در  می راه در خیابان عجله به وقتی زیادی  عده.را بکار خواهد برد آن
از  یکی شده  چاپق اورا.اند یافته نجات بشارتی ورقه یک اثر دریافت

 مردم که از کسانی زیادی  عده. است مردم قلوب به رسیدن وسایل بهترین
خود دارند و در  در ماشین  بشارتیقکنند، اورا می رهبری مسیح سوی را به

 مسافرت در موقع  بعضی.گذارند می باقی کنند، مقداری می توقف که محلی
و  بنزین پمپ، ها ، پارکها  خیابان.دهند  میها پیشخدمت را به  بشارتیقاورا

  .هستند بسیار مناسب شهادت ، برایها رستوران

 

 :   بشارتیقاورا پخش چند برای قواعدی

  .کنید  بسیار دقتقاورا در انتخاب -۱

  .باشید داشته انخودت  همراه اوراق بشارتی همیشه -۲

  .دعا کنید کار همیشه این برای -۳
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  فصل دوم ۴۶

 ! لبخند بزنید.خوشرو باشید همیشه -۴

 .هوشیار باشید -۵

  .بدهید نشان عالقه در هر تماسی -۶

  .باشید قطعی جواب در پی -۷

  

   یکشنبه مدرسه یها  در کالس- سوم
 بسیار مهمی مقام مسیح  بسویمردم ، در رهبری یکشنبه مدرسه معلم

 العمل تواند عکس  می. است خود در تماس با شاگردان دارد، زیرا هر هفته
 کمک مقتضی در موقع تصمیم کند و آنها را در گرفتن را مطالعه شاگردان

در  ، الزمست نیست مسیح بسوی شاگردان رهبری هدفش که  معلمی.نماید
 تخم کاشتن صرف وقتش تمام است  ممکن.مقصود خود تجدیدنظر کند

  .درو خواهد رسید دعا کند، وقت بکارد و با عالقه اگر با جدیت لیشود و

 جوان دختران با معلم وقتی که است شده ، گفته  مودی. ل.د درباره
اند، او با  یافته نجات کرد و از او پرسید چند نفر از شاگردانش می صحبت

 یاجاحت این  مودی. ل.د  وقتی.ندارند نجات هیچکدام اقرار کرد که میلی بی
 تصمیمگرفتن  را به کالس آینده هفته که گفت معلم کرد، به را مشاهده
و دعا خود را  با مطالعه کرده پیشنهاد او را قبول  معلم.دهد اختصاص

دیگر  های کرد، با هفته خود را شروع درس بعد وقتی  هفته. حاضر ساخت
شود و حضور  می عوض وضع کرد که مشاهده بتدریج  ولی. نداشت فرقی

 ًکامال بفهمد، از دختران خودش اینکه  بدون. را پر کرداتاقخدا  لذتبخش
 یها  چشم.خود بپذیرند دهنده نجات عنوان بهرا  مسیح کرد که درخواست

گردید و  جاری اشک هم از دختران یکی های شد و از چشم او پر از اشک
زنند و زانو ب کرد که  آنها را دعوت.ریختند می مانند آنها اشک هم سایرین
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  ۴۷ کاری که در پیش داریم

از   پیش.کار را کردند این یک به  و یکشان بپذیرند مسیح را در قلبدر 
 .بودند کرده را قبول و مسیح دختر زانو زده ، هر سیزده کالس وقت اتمام

شد و  تمام کالس  وقتی.گردید شد و ثمربخش قبول  مودی. ل.د حرف
 روی کالس ندر بیرو  مودی. ل.د  دید که،آمد در را باز کرد و بیرون معلم

و حاضر  هدف  داشتن.کند دعا می کالسش و برای خود افتاده زانوهای
  .گردید دختر جوان سیزده نجات و دعا باعث با مطالعه شدن

 

   کار  در محل- چهارم
 .کرد خود دعوت شاگردی کار بودند به مشغول را که ای عده مسیح

آنها را  سیحم بودند که تعمیر تور ماهیگیری مشغول و همکارانش پطرس
اند  کار بوده مشغول که در موقعی  مودی. ل.مانند د زیادی  عده.خواند
 کار کافی در موقع اتفاقی صحبت چند کلمه است  ممکن.اند را یافته مسیح
 نکند ولی صحبت هم کلمه یک حتی شاهد مسیح است ممکن  گاهی.باشد

رهنمون  مسیح  به راتا آنجا که آنها نمونه باشد  همکارانشبرای اش زندگانی
 است  ممکن.مقدس زنده و عملی باشد باید کتاب مسیحیان  زندگی.شود

 در موقع است  ممکن. بگذاریم با کارمند و با تاجری قرار مالقات گاهی
، کار  نجات  بسویمردم  کار رهبری. کنیم را مطرح غذا موضوع صرف

در مورد  که یمالقات  در وعده.رفتار کرد و باید با دقت است بسیار مهمی
  .کنید استفاده کار دارید از فرصت

 کار با اصول  این.نکنید خود را پایمال کارفرمای حق باشید که مواظب
و  بیکاری  از ساعات.است بدی و شهادت بوده مخالف مسیحیت
و یا  منشی یک به کلمه  یک.کنید استفاده و با غذا خوردن استراحت

 شرط پنج ا توری. آر.بگویید کفاشو شاگرد سلمانی آسانسور، به متصدی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی
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تنها باشد، بیکار باشد،  شخص وقتی«: کند ذکر می مناسب فرصت برای
 چنین این» .باشد باشد و جدی صحبت باشد، حاضر به سرحال
  .آید می پیش کار هم در موقع حتی ییها فرصت

 

   ها  و زندانها ، بیمارستان عمومی  در اماکن- پنجم
 .  استمکان ترین عالی  دادنشهادت  برایها گاه و آسایشها بیمارستان

از  کند و همیشه را رعایت مؤسسه قوانین باشد که باید مواظب شخص
بار  اولین برای شاهد مسیح یک  وقتی.نماید اجازه کسب مربوطه متصدی

 بدهد که مسیحی متون بیماران به شود، بهتر است وارد می جاهایی چنین به
خواهد  گردد، متوجه آنجا برمی باز به  وقتی.کنند مطالعه بیکاری در اوقات

دارند با  عالقه خیلی ای شوند و عده می او خوشحال از دیدن بیماران شد که
در  همیشه افراد، که این برای ایجاد شادی  بنابراین.کنند او صحبت

  .باز خواهد کرد نجات پیام شنیدن آنها را برای هستند، قلب بسته یها اتاق

 ً مخصوصا جوانان.هستند بسیار عالی دادن شهادت برای  همها زندان
ً قاعدتا .دهند تشکیل روحانی بروند و جلسات جمعی دسته دارند که عالقه

 شود ولی کسب مخصوص اجازه تنها کار کرد مگر اینکه در زندان توان نمی
 داد و ادبیات کرد و سرود خواند و شهادت پخش مسیحی ادبیات توان می

 وقتی و سیالس  پولس.خواهد آورد مسیح را بسوی زندانیان نیز مسیحی
 آلود بود و پاهایشان خون پشتشان دادند در حالیکه شدند، شهادت زندانی

نفوذ کردند  زندانیان آور در قلب شادی ، با سرودهای در زنجیر قرار داشت
 در اینجا .نمودند رهبری مسیح را بسوی اش و خانواده زندانبان و باالخره

 .بگیرد اجازه از وقت کند و پیش مراعات را بدقت باید قوانین انسان مه
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  ۴۹ کاری که در پیش داریم

 شاهد مسیحهستند باید  بستری و بیمارستان در آسایشگاه که مسیحیانی
  . است بسیار مناسبدادن  شهادت  برایاماکن  اینگونه.باشند

 

   نوشتن نامه وسیله به - ششم
 نامه رسول ولس پ. است شهادت وسایل از بهترین یکی نامه نوشتن

 باعث نامه بعد نوشتن به زمان  از آن.بکار برد ای نحو شایسته را به نوشتن
 .باشد و برنده تواند بسیار صریح می  نامه. است شده زیادی عده نجات
 باعث که و چیزی شما تنها است گناهکار با افکار خود و نامه وقتی

شود و  او می جدانو بیداری شما باعث باشد وجود ندارد، نامه ناراحتی
  .کند می او را تفتیش قلب القدس روح

،  کرده رهبری مسیح را بسوی زیادی عده خودش ، که ترامبول  کلی. اج
 کرده و او را تشویق او نوشته به دوستش که یافت نجات ای نامه وسیله به

کرد و در  را مچاله نامه  او اول.بسپارد مسیح را به اش زندگانی بود که
را خواند و  آن دوباره در اداره خلوتی بعد در محل ولی اشتگذ جیبش
  . یافت جا نجات همان

 شخصی دهید و شهادت را شرح نجات  راه.کنید تنظیم را با دقت نامه
، دعا  کردن از پست  پیش.باشد کننده قانع نامه خود را نیز ذکر نمایید تا اینکه

جزو بشارتی  ونههیچگ در آن دارد، پس شخصی جنبه نامه  چون.کنید
  .خود بنویسید او بفهمانید، در نامه دارید به میل  هرچه.نگذارید

 در . است مناسب دادن شهادت برای وجود دارد که زیاد دیگری جاهای
در : کنید استفاده از هر فرصت نباشید، بلکه خاص یها انتظار فرصت

 باید هر . ر مغازهو د ، در مدرسه ، در تاکسی آهن راه یا قطار، ایستگاه اتوبوس
 اولیه  ایمانداران. بدهیم آید شهادت پیش شود و فرصتی حس جا احتیاجی
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نفر  یک که  همانطوری.کردند می را پخش  نجاترفتند و مژده می» جا همه«
 برای مسیحی یابد، همینطور هم می مناسبی مواقع استراحت ورزشکار برای

  .کند را پیدا می مناسب فرصت شهادت

 

  کار انفرادی تاثرا -۶

  ها صیاد جان بر روی  اثرات- اول
 .شود می دیده خود شخص برروی کار انفرادی و قطعی اثر مثبت اولین

اعالم  دیگران خدا را به دهد و محبت می شهادت وقتی نفر شاهد مسیح یک
را از  انسان است ممکن شهادت  چند کلمه.شود می تشویق ، خودشکند می

این  روحانی پیروزی برای روش  بهترین.کند ریرهب کامیابی بسوی شکست
 به و در کمک بیاندیشیم دیگران و درباره کنیم را فراموش خودمان که است

   .  شویمقآنها مستغر مشکالت و حل دیگران

 شود اشتهای می باعث کار انفرادی خواهد شد که متوجه شاهد مسیح
 اطالع او به د، میلدارتر گرد ریشه زیادتر شود و اعتقاداتش خودش روحانی
تر شود و طرز  او وسیع و مفید بودن یابد، قلمرو خدمت خدا فزونی از کالم

 مسیح محبت او به  محبت.شود عوض دیگران به فکر و رفتار او نسبت
 زندگی انسان به کار انفرادی به اشتغال  خالصهطور به .تر خواهد شد شبیه

 حیات«را  آن توان می .خواهد بخشید تر و مفیدتری شادتر و کامیاب
  .نامید» تر فراوان

را »  نجات شادی«ًباشد مکررا  دادن شهادت به افراد مشغول که کسی
 را بسوی  نفریک انسان که است باالتر از این شادی  چه.بیاد خواهد آورد

کند  می رهبری مسیح  را بسویمردم که کسی کند؟ درباره رهبری مسیح
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» خواهد کشید آب نجات های از چشمه مانیبا شاد«:  گفت توان می براستی
» خواهد شد جاری زنده آب نهرهای«او  و بطن  از داخل.)۳ :۱۲اشعیا (
 در باال ذکر شد؟ که نیست نهرها همان شدن جاری  آیا راه.)۳۸ :۷یوحنا (

 

  کلیسا  تأثیر بر روی- دوم
و   اولین.بود خواه مرگ به بدهد واال محکوم کلیسا باید بشارت

 .کند رهبری مسیح را بسوی مردم که این استکلیسا  وظیفه رینت مهم
 تربیت مسیحی زندگی را برای ایمانداران که این استکلیسا  وظیفه دومین

نیز قادر  دوم وظیفه انجام ندهد، به خود را انجام اول  اگر کلیسا وظیفه.کند
پایدار   تنها راه.شود انجام بعد از دیگری باید یکی  دو وظیفه.نخواهد بود

 استعداد بشارتی به کلیسا مربوط اگر حیات  پس. است کلیسا بشارت بودن
مؤثر  بشارت موجود برای وسایل باید از تمام صورت ، در این است آن

 پایدارترین روش  این. است روش بهترین شخصی  تماس.کند استفاده
  .دهد می را بدست نتایج

ایجاد خواهد  روزافزون هنگی، در کلیسا هما انفرادی در اثر کار مسیحی
نمود،  پیدا کرد و خود را فراموش عالقه دیگران به هر عضوی  وقتی.شد

 اندازه چیز به  هیچ. خواهد رفت و تضاد عقاید از بین فردی اختالفات
اتحاد کلیسا  ، باعث مسیح بسوی مردم رهبری برای فردی  و عالقهقاشتیا
 وظیفه به ا بیدار شد، هر عضوی در مقو اشتیا عالقه این  وقتی.شود نمی

  . مفیدتر و مؤثرتر خواهد گشت از پیش خود آشنا خواهد بود و کلیسا بیش

 نفر که  پنج.بوجود خواهد آمد روحانی ، بیداری انفرادی در اثر بشارت
 و جدی داشته دهند، اگر بکار خود عالقه می انجام انفرادی کار مسیحی

 یک بیداری  گردد، باعثمردم جاتن مانع ندهند چیزی باشند و اجازه
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 بشارتعالقمند بکار  اعضای دارای که  کلیسایی.کلیسا خواهند شد
 بیداری در حال همیشه کلیسایی چنین  این. است باشند، زنده انفرادی
 حیاتبخش مانند خون  کار انفرادی.کند و خودبخود رشد می است روحانی

 بشارت  کلیسا بدون.بماند تواند زنده کلیسا نمی آن بدون که کلیسا است
رشد نخواهد کرد و  باشد، ولی داشته جلساتی است ، ممکن انفرادی

  بشارت.دهد انجام است انتشار انجیل خود را که تواند مقصود اصلی نمی
  .سازد می و قوی زنده رسوالن ، کلیسا را مانند دوره انفرادی

 

  خدا ملکوت  تأثیر بر روی- سوم
 است  الزم. خداست ملکوت بنای برای روش نبهتری انفرادی بشارت

 کار عملی این  وقتی.شود  موعظهها ملت تمام برای شهادت عنوان به انجیل
و مقصود کلیسا   هدف.)۱۴ :۲۴ متی(انتها خواهد رسید  وقت گردد، در آن

دارد،   را نگاه خودش که نیست کند، این را حفظ تشکیالت که نیست این
 هر گروه هدف یگانه  این.دهد کند و توسعه ا حفظخدا ر باید ملکوت بلکه

  . است ایمانداران متشکل

شود  می مسیح نفر بسوی یک رهبری باعث که صرفنظر از وسایلی
با )  با هم مختلف چند وسیله و خواه بشارتی ، ورقه بشارتی جلسه خواه(

 .دهد آمد تا افراد را نجات  مسیح.برقرار کرد انفرادی باید تماس هر شخص
نزد او بیاورند و  یک به کنند باید افراد را یک کار می مسیح برای که کسانی

 رسوالن و نمونه روش است  این.دهند خدا را توسعه ملکوت طریق بدین
 . باشیم را داشته روش باید همان  امروز هم. ملکوت توسعه برای

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

  سوم فصل

  ها صیاد جان

 

خود را  خود، صورت ذهن تازگی به مشوید بلکه جهان این و همشکل«
خدا  کامل پسندیده نیکوی اراده کنید که دهید تا شما دریافت تبدیل

  ).۲ :۱۲ رومیان(»  چیست

دارید از شما  را که امیدی سبب مستعد باشید تا هر که پیوسته ...«
  ).۱۵ :۳ پطرس اول(»  و ترس با حلم دهید لکن بپرسد، او را جواب

 نشود و کالم خجل که عاملی خدا سازی خود را مقبول که کن و سعی«
 ).۱۵ :۲ تیموتاؤس دوم(» دهد انجام خدا را بخوبی

»  ندهم اگر بشارت بر من وای بلکه است افتاده مرا ضرورت چونکه ...«
  ).۱۶ :۹ قرنتیان اول(

نیکو  کارهای برای عیسی در مسیح شده آفریده او هستیم زیرا صنعت«
 ).۱۰ :۲ افسسیان(»  نماییم نها سلوکمهیا نمود تا در آ خدا قبل که

 

 سرمشق انفرادی شهادت که شدیم متوجه و دوم اول ما در فصول
 را بعهده مسئولیت باید این رشد کلیسا و هر مسیحی برای است رسوالن

هر  انتظار دارد که هر چند مسیح نیست معاف وظیفه از این  هیچکس.بگیرد
 برای شرایط تمام داند که می  ولیدهد، او شهادت ًفورا درباره ایمانداری

 اولین مسیح ، وقتی  پطرس.بوجود نخواهد آمد کار یکدفعه در این کامیابی
 برای الزم صفات کرد، تمام خود دعوت شاگردی به بار او را از ماهیگیری

 که ، پطرس  در روز پنطیکاست.شود بود تربیت  الزم. را نداشت شاهد بودن
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۵۴

 کرد که بود، ثابت لبریز گشته القدس و از روح شده تربیت مسیح وسیله به
مقدار  نبود، ولی او هنوز کامل  هر چند تربیت. است شاهد بسیار زبردستی

 او را بسوی القدس و روح  تجربه.بود را فرا گرفته مسیح از تعلیمات زیادی
 دانست می خدا را خوب او کالم که فهمیم او می  از موعظه.بردند می کمال

استاد خود را   پطرس.بکار ببرد  مناسبطور بهرا  آن تتوانس و می
 .)۲ اعمال( گفت می سخن خداوندش صعود و جالل و درباره شناخت می

در  و سایرین ، پطرس گذشت بیشتر می اولیه از عمر کلیسای هر چه
و   تجربه.گشتند می بهتری شدند و شاهدان قویتر و رشیدتر می مسیحیت

، آنها  مسیح  بسویها روح هدایت اصول درباره تتعلیما و بکار بردن تعلیم
  . ساخت می بودند بیشتر واجد شرایط شده دعوت که کاری را برای

، از  مسیح  بسویمردم  یا رهبریها در کار صید جان و موفقیت پیشرفت
کار  او، در نتیجه فکر و آمادگی و طرز  تصمیم.شود می شروع خود انسان

و یا  موفقیت باعث یک مبشر و شاهد مسیح  طرز زندگی. مؤثر است خیلی
 را صید کند، باید در ها خواهد جان می که  کسی.او خواهد شد شکست

در او پیدا  نجات در موقع شرایط این  اغلب.باشد شرط ابتدا واجد چندین
  پیشرفت. ساخت کرد و قوی دیگر را باید کسب از شرایط  بعضی.شود می

  . و دعاست و تعلیم مطالعهۀ نتیج

 

  اولیه شرایط -۱

 آنها بحث هستند، معهذا باید درباره بسیار واضح مقدماتی شرایط این
 و جرأت او قوت به در شهادت را که چیزی ، همانها ً غالبا صیاد جان.کرد
خدا و اعتماد  به ایمان: عبارتند از اولیه  دو شرط.کند می دهد، فراموش می
از  عبارتست سوم  شرط.هستند ها صید جان پایه که شخصی تجربیات به
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  ۵۵ ها صیاد جان

 باشد نخواهد توانست وجود نداشته اگر در کسی که شهادت به عالقه
  .بدهد شهادت

 

   خدا به  ایمان- اول
 دیگران آوردن برای قدم  اولین.باشد مسیحی  باید خودشها جانصیاد 

 داند گناهان می که  کسی. را بدانیم راه خودمان که این است مسیح بسوی
آزاد بشود و  گناه تواند از قدرت و هر روز می است شده یدهبخش خودش

 واگذار کند، چنین مسیح استاد خود عیسی اراده خود را به تواند زندگی می
 شود و قدرت بخشیده گناهانشان کند که کمک دیگران تواند به می شخصی

خدا  به ایمان  این.شوند او تسلیم کنند و به زندگی مسیح باشند برای داشته
در  مهمی ، عامل او بوجود آمده در قلب مسیح با عیسی در اثر نزدیکی که

 رهبری مسیح  را بسویها خواهد روح می که او خواهد بود، کسی شهادت
 :  داند که کند می

نیز قادر  جهت از این«: دهد را نجات هر گناهکاری قادر است  عیسی-ًاوال 
 بخشد چونکه نهایت بی د، نجاتنزد خدا آین وی وسیله به را که آنانی که است

 مسیح  باید به.)۲۵ :۷ عبرانیان(» را بکند ایشان تا شفاعت است ًدائما زنده
 هر چه شخص روحی وضع  باید صددرصد بداند که.باشد اعتماد داشته

، فرد الکلی  بدترین.دهد او را نجات روح قادر است خواهد باشد، مسیح می
توانند نزد  می همه»  گناهکاران بزرگترین«و فرد  ترین قمارباز، پست بزرگترین

 فرد هم و ثروتمندترین شخص ترین دیگر، باتربیت  از طرف.بیایند مسیح
 گناهکار بودن از حیث مردم همه  آیا در نظر مسیح.پیدا کند تواند نجات می

 نیافته خدا نجات و مهربانی در اثر لطف فقط هم نیستند؟ آیا مسیحی مساوی
   . نیست مشکل مسیح برای وضعی  هیچ. آمد مردم همه ایبر ؟ عیسی است
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۵۶

 چونکه عار ندارم مسیح از انجیل زیرا که«: شود می خدا باعث  کالم-ًثانیا 
خدا   کالم.)۱۶ :۱ رومیان(» آورد ایمان که هر کس نجات برای خداست قوت

 و استعداد متقاعد بیان و قوت بشری مباحثات دهد که را انجام تواند کاری می
از هر  تر است و مقتدر و برنده زنده«خدا   کالم.عاجزند آن از انجام کردن

و مغز را و ممیز  و مفاصل و روح تا جدا کند نفس و فرورونده شمشیر دو دم
و  خدا متقاعد کننده  کالم.)۱۲ :۴ عبرانیان(»  است قلب یها افکار و نیت

 .نمود رد کرد و یا قبول توان خدا را یا می  کالم. تردید است غیرقابل آن صحت
 خواهد کرد ولی شادی از گناه کند، در نجات می را قبول مسیح که شخصی
   .خواهد شد هالک کند، در بینوایی او را رد می که شخصی

خواهد  شهادت داند، با شجاعت خدا را می کالم قدرت  کهها صیاد جان
 قدرت که ی وقت.شوند تسلیم مسیح به خواهد کرد که را دعوت داد و مردم
 آزادی برای در جنگ بداند، با شجاعت است در دستش را که شمشیری

 افسسیان(»  خداست کالم که شمشیر روح« با .  جلو خواهد رفتها جان
   .برساند انجام به شده او سپرده به را که تواند کاری می) ۱۷ :۶

 

   شخصی تجربه به  ایمان- دوم
 آن دهد، باید به شرح راندیگ خود را برای بخواهد تجربه اگر کسی
 مسیح بگوییم دیگران به که ست ااز این عبارت  شهادت.باشد اعتماد داشته

 نداشته داد اطمینان ما انجام برای مسیح آنچه  اگر به. است کرده ما چه برای
آن را منتقل  دیگران به توانیم چطور می باشیم مشکوک و یا در مورد آن

 یافته نجات که در موقعی نداند که  واضحطور به که نفر مسیحی ؟ یککنیم
  او باید بداند که.باشد تواند شاهد خوبی ، نمی است افتاده اتفاقی چه

  . است ؛ متکیاستناپذیر  تزلزل خدا که کالم بر اش تجربه
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  ۵۷ ها صیاد جان

 زیادی عده دانند که اند می کار کرده جویان حق نجات برای که کسانی
آنها را  شک  این.اند شده ر شکدچا ولی داشته ای خود تجربه در زندگی

 اینکه بجای کسان کار کنند، اینگونه مسیح برای هشتو نگذا کرده ضعیف
  .هستند کمک محتاج کنند خودشان کمک دیگران بتوانند به

 ، درحالیکه است و حقیقی فرماید، زنده ما عطا می به مسیح که ایمانی
 شد و فقط فایده بیًکامال  که یافته انحطاط قدری به زیادی عده ایمان

 ًباطنا طور دیگری هستند ولی» ًظاهرا نیکو«و  است باقی از آن ظاهری
 مسیح  را بسویها ًواقعا جان که  کسی.)۵ :۳ تیموتاؤس دوم(باشند  می

و مرا  آوردم ایمان که به دانم می«: بگوید تواند با پولس کند می می رهبری
 دوم(» کند روز حفظ آن بهمرا تا  امانت که او قادر است که است یقین

 داند که و می کرده مشاهده خود تغییر کلی  او در زندگی.)۱۲ :۱ تیموتاؤس
را  حیات ً او مجانا آب.را پیدا کنند تجربه توانند همین می هم دیگران
و  بوده او حقیقی  ایمان.بنوشند از آن هم خواهد دیگران و می است نوشیده

و عقاید  و فلسفه  تئوری،نظری فقط ایمان  این. است خدا عطا شده وسیله به
،  در او بوجود آمده که است جدیدی او زندگی  ایمان.نیست و آراء بشری

 اتفاقی چه که دانم می من«: گویند می شهادت عنوان به از مسیحیان بسیاری
 شهادت برای که است اعتمادی همان این» . در آنجا بودم افتاد زیرا خودم

  . است الزم

 

   شهادت به  عالقه- سوم
 کند  میادعا که  کسی.شود ایجاد می ًطبیعتا بعد از تولد تازه عالقه این

از  عظیمی برکت چه دهد که شهادت نیست مایل ، ولیاست مسیح پیرو
 از عالئم  یکی. است آزاد نشده گناه از لعنت  کاملطور به، هنوز  خدا یافته
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  فصل سوم ۵۸

  رشد طبیعی. شهادت به بود از عالقه عبارت رسوالن مسیحیت برجسته
  وقتی.بود شهادت شدید به عالقه همین نتیجه کلیسا تا حدود زیادی

 .بگوید هم دیگران ، به روبرو بشود باید مانند اندریاس با مسیح شخصی
 قرنتیان اول(» ؟ خداوند ما را ندیدم مسیح آیا عیسی«: فرماید می پولس

 شده پولس زندگی رک، مح مسیح همین درباره با دیگران  صحبت.)۱ :۹
  پولس.بگوید دیگران به شد که دید و مجبور می  او خود را ناچار می.بود

 تا بتواند طبق خود را نیز فدا ساخت جان کشید و باالخره زیادی زحمات
  .بدهد خود شهادت عالقه

خود را مجبور  کردند، آنها هم خدا را مالقات در عهد عتیق که کسانی
 عدالت پیام خدا دید و با عجله درباره  اشعیا رؤیایی.برسانندرا  پیام دیدند که می

 گفتن از سخن توانست پیغمبر شد نمی که شبانی  عاموس.کرد را اعالم
 که گفتم«:  ارمیا فرمود.کرد می او دعوت خدا را بسوی قوم کند بلکه خودداری

 در دل  آنگاه. گفت نخواهم او سخن اسم نمود و بار دیگر به او را ذکر نخواهم
 خسته گردید و از خودداری بسته یمها شد و در استخوان افروخته آتش من

  ).۹ :۲۰ارمیا (» ایستاد باز نتوانستم شده
  

  برای.کند می تر جلوه مهم از هر چیز دیگری شهادت به  عالقه- ًاوال 
  پولس.کند، باید خود را انکار نماید را پیروی بتواند مسیح انسان اینکه

 زندگی در من مسیح ، بلکه بعد از این من نه ، لیکن کنم می گیزند«: فرمود
 و ها ها و هدف ها و عالقه طلبی جاه است  الزم.)۲۰ :۲ غالطیان(» کند می

 خود را صرف وقت تا بتوانیم را کنار بگذاریم شخصی یها  و شادیها لذت
 باید وقت! دارد الزم وقت مسیح  بسویها جان  راهنمایی. کنیم شهادت

و  شخصی  باید از راحتی. و گفتگو نماییم دعا و آمادگی د را صرفخو
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  ۵۹ ها صیاد جان

باشد از   شاید الزم.بیابد جالل تا مسیح بپوشیم خود چشم و جالل شکوه
 باعث است ، ممکنها جان شدید شما به و عالقه بکشیم دست شهرت

شما  باشند که داشته عالقه دوستانتان است  ممکن.گردد دوستانتان ناراحتی
ًرا صریحا  موضوع کنید و شاید این کار خداوند صرف برای تریکم وقت

 ترجیح بر هر چیز دیگری شهادت به عالقه  در هر حال.شما بگویند به
  .دارد

  

 را از بین شدن حقیر شمردهترس از و  ، خجالت شهادت به  عالقه-ًثانیا 
 ثل آنها م.کشند می خجالت بودن از مسیحی وجود دارند که ای  عده.برد می

دهد و  نشان نفر آنها را با انگشت یک شوند از اینکه می ناراحت پطرس
و  کشیده خود را عقب آموزان از دانش ای  عده.» از آنهاست هم این«: بگوید

 .ترسیدند و تحقیر می اند زیرا از خجالت کرده خودداری دادن از شهادت
 جنگلدر  تمام ماه بود، سه یافته نجات تازه که فروش نفر چوب یک

خداوند خود  درباره بار هم یک حتی اینکه کار خود بود بدون مشغول
بود  یافته در آنجا نجات که کلیسایی به مدت بعد از این  وقتی.بگوید سخن

 نفر هم یک حتی«: داد کند، او جواب می و از او پرسیدند چه برگشت
 د کهوجود دارن مسیحیانی امروزه متأسفانه» . هستم مسیحی من نفهمید که

 .کنند می خودداری  دادن، از شهادت سرزنش کشند و از ترس می خجالت
از «: فرمود وجود دارد، چنین خجالت این ای در عده دانست می که پولس
: کرد تشویق را چنین  تیموتاؤس.)۱۶ :۱ رومیان(»  عار ندارم مسیح انجیل

 که  عیسی.)۸ :۱ تیموتاؤس دوم(» خداوند ما عار مدار از شهادت پس«
 از ... زیرا هر که«: ، فرمود وجود خواهد داشت خجالتی چنین دانست می
خواهد   از او شرمنده...نیز  شود، پسر انسان شرمنده من و سخنان من



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۶۰

 فقط کند، نه می خودداری از شهادت که مسیحی  آن.)۳۸ :۸ مرقس(» گردید
  در وضعخود را نماید، بلکه می ًو مهر خدا کامال ناشکری برکات به نسبت

هر  شدید باشد که باید بقدری شهادت به عالقه  این.دهد قرار می خطرناکی
  .سازد خارج مسیحی را از قلب کاری و محافظه خجالت نوع

 

  سایر شرایط -۲

 شرایط ،شهادتدادن  به و عالقه شخصی تجربه خدا، اعتماد به به ایمان
، صیاد  شرط سه بر این  عالوه.استمؤثر  شهادت برای ًکامال ضروری

 : او مفیدتر گردد نیز باشد تا شهادت دیگری خصوصیات  باید دارایها جان

 

   باشد پراشتیاقی روح  باید دارای- اول
 شدید قو اشتیا است مطلب یک مسیح مژده رسانیدن به طبیعی عالقه

کار  مسیح ًواقعا برای که  کسی.دیگر مطلبی مسیح بسوی مردم آوردن به
  شدید در انتظار نجاتقبا اشتیا باشد که روحی یکند باید دارا می

 ییها جان من خداوندا، به«: باشد او این  باید شعار زندگی. ستها جان
 به عادی شدیدتر از عالقه  خیلیقاشتیا این» .مرد واال خواهم ببخش

 شخصیت به کامل از شباهت و عبارتست الهی است  اشتیاقی. است شهادت
و  ، امید تو امید من است من تو اراده اراده«: ا کندباید دع شخص  این. مسیح
 ».باشد می  منق تو اشتیاقاشتیا

 قرون اند، در طی داشته بزرگی  مقامها در صید جان که کسانی تمام
: کرد در دعا فریاد می ، با گریه ناکس  جان.اند  بودهقاشتیا همین دارای

 به مارتین هنری وقتی» !مرد واال خواهم ببخش من خداوندا اسکاتلند را به«
 برای خواهم می«:  نوشت خود چنین یها رسید، در یادداشت هندوستان



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۶۱ ها صیاد جان

: فرماید را دارا بود می  مسیحقاشتیا که رسول پولس» . خود فدا شوم خدای
 بقدر طاقت همچنین پس مدیونم و حکما و جهال را هم و بربریان یونانیان«

 مسیح  درباره.)۱۵و۱۴ :۱ رومیان(»  دهم  بشارت... که خود مستعدم
» را خواهد دید و سیر خواهد شد خویش جان مشقت ثمره«: شد پیشگویی

 باره کرد، در این می  را در خود حسقاشتیا این ، که  پولس.)۱۱ :۵۳اشعیا (
 دارم ِشما باز درد زه برای که من فرزندان ای«: نویسد می چنین غالطیان به
 نجات  شدید او بهق، اشتیا هم پولس ایشفرم  در این.)۱۹ :۴ غالطیان(» ...

 شوم محروم خود از مسیح که بودم می هم زیرا راضی«:   آشکار استها جان
  برای.)۳ :۹ رومیان(» اند من خویشان جسم حسب به که برادرانم در راه
  موسی.بود خودش تر از نجات مهم خیلی اسرائیل قوم تمام نجات پولس

 در گناه زیر آمد و دید مردم به از کوه تی، وق را داشت احساس همین که
 ، نام اسرائیل فرزندان  گناهخاطر به کرد که اند، از خدا درخواست افتاده

بسیار متأثر شد و  مردم  ارمیا از گناهان.)۳۲ :۳۲ خروج(محو گردد  خودش
خواهد  تکبر شما گریه در خفا سبب من را نشنوید، جان و اگر این«: فرمود

 گله که جهت از این  خواهد ریختها اشک زارزار گریسته من کرد و چشم
 ).۱۷ :۱۳ارمیا (»  است شده برده اسیری خداوند به

 شکسته یها قلب به انجیل رسانیدن«: گوید می ، چنین  جوئت.  اچ. ج
 را حس احتیاج خودمان  وقتی...دارد  خونین یها قلب خدمت به احتیاج
 نباشند ممکن شکسته که ییها  قلب. یمساز را برطرف آن توانیم ، نمی نکنیم
 نجات باعث خواهیم  اگر می.نمایند اعالم پرهیجانی بتوانند پیام نیست
 نجاتبخش خون خادمین  اگر مایلیم. باشیم و شفقت باید پر از رحم گردیم
  ». خود را بریزیم خون ، باید حاضر شویم بشویم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۶۲

زندگی،   در اوایل.قپراشتیا از روح است کاملی نمونه  عیسی-ًاوال 
 درباره فقط  اشعیا نه.باشد کار پدر خود مشغول باید به که دانست می عیسی

:  او بسیار غیور است ذکر کرد که فرمود بلکه پیشگویی مسیح روح زحمات
اشعیا (» ردا پوشید را مثل دربرکرد و غیرت لباس را بجای انتقام و جامه«

 یها جان به اش عالقه درباره خودش عیسی فرمایید که می  توجه.)۱۷ :۵۹
 ... رسانم انجام خود را به باید کار فرستنده من«: فرماید می چه مردم

 باید به  من... آورم عمل خود را به فرستنده خواهش که آنست من خوراک
 سوخت برایشان را دید دلش مردم انبوه وقتی» . کنم خدا موعظه ملکوت

در  که است و رحمت محبت امواج ی مانند دریاقاشتیا  این.)۳۶ :۹ متی(
  .او وجود دارد روح

 مردم را در مورد احتیاجات دهنده نجات عمیق از احساسات ای نمونه
 گریه را در حال  او مریم.ایلعازر را شنید خبر مرگ که ببینیم توانیم می وقتی

  ).۱۱یوحنا (مکدر شد  شدت ًدید و روحا به

 او به شود که آشکار می مردم  بهشدید او و عالقه مسیح روح عمق وقتی
 تو را جمع فرزندان خواستم چند مرتبه«: فرماید کند و می می نگاه اورشلیم

 شهر را نظاره شده نزدیک و چون« .)۳۷ :۲۳ متی(» ! و نخواستید... کنم
 را ها خواهد جان می که  کسی.)۴۱ :۱۹لوقا (»  گشت گریان کرد، بر آن

با  مردم  باید به.باشد مسیح احساسات ارایکند، باید د هدایت مسیح بسوی
 ها جان نجات خواهند باعث ًحتما می که کسانی  فقط.بنگرد مسیح دیده

  . افتخار را خواهند یافت گردند، این

  

  محبتخاطر به که  روحی.است محبت ، محرکشقشتام  روح- ًثانیا 
 شتهدا او را دوست مسیح که دارد، همانطوری می را دوست دیگران مسیح



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۶۳ ها صیاد جان

ما  را در قلب مسیح محبت خدا که  روح.دارد را دوست دیگران او هم
ما   اگر محبت.بخشد ما می به را هم دیگران به نسبت دهد، محبت می جای

 خواهیم دوست او را هم محبوبان ناخواه زیاد باشد، خواه مسیح به نسبت
 فرتو از برادر خود ن نمایم می خدا را محبت گوید که اگر کسی« . داشت

خدا را  هر که که ایم یافته را از وی حکم  و این... کند، دروغگو است
  ).۲۱و۲۰ :۴یوحنا  اول(» بنماید نماید، برادر خود را نیز محبت می محبت

  محبت. است مسیح  مانند محبت-  است همه شامل واقعی محبت -۱
 .دنیاب نجات خواهد بدها هم کند و می عبور می نیکویی از مرزهای واقعی

 عده از مسیحیان  بعضی. است همه شامل شود بلکه نمی قائل تبعیض
 واقعی آنها را دارند محبت نجات به دارند و عالقه می را دوست مخصوصی

  . است همه شامل

 را بیرون خوف کامل محبت« -گیرد  را می ترس جای واقعی محبت -۲
با   ترسو، وقتیو و عصبی خجالتی انسان  یک.)۱۸ :۴یوحنا  اول(» اندازد می

خواهد  نیرومندی شخصیت به لبریز گردد، تبدیل دیگران به نسبت محبت
 .خواهد رفت خدا وجود دارد از بین به مردم نزدیکی برای که  موانعی.شد

   . خواهد دادها جان به نسبت محبت خود را به جای از شهادت ترس

 شخصی در قلب  وقتی- خورد  نمی هرگز شکست واقعی محبت -۳
  وظیفهقمافو  محبت.تواند وارد شود می  محبت.باشد چیز بسته همه ویبر

  را از بینها مخالفت عمل  با این.رود از انتظار جلو می کند و بیش می عمل
خودسر  سازد و اشخاص می را با خود موافق  انسان.گردد می برد و موفق می

دهد  می را نشانخود  ، فروتنی عمل  با این.کنند می توجه آن به ناخواه خواه
 چنین فیلپیان به  پولس.گردد کند و پیروزمند می می سالح را خلع و طرف

 و ... بسیار افزونتر شود ...شما  محبت که کنم دعا می این برای«: نویسد می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۶۴

 فیلپیان(»  عدالت باشید و پر شوید از میوه لغزش و بی غش بی در روز مسیح
 روح باید دارای شخصی  چنین.دکن  باید محبتها  صیاد جان.)۱۱ - ۹ :۱

خدا «:  این است مسیح بسوی واقعی دعا و فریاد راهنمای!  باشدقپراشتیا
 ».مرد واال خواهم ببخش من به ییها جان

 

او  باشد و باید زندگی داشته پاکی  باید زندگیها  صیاد جان- دوم

   باشد لکه بی
 جایی به لیاند و خدا کار کرده برای زیادی با جدیت مسیحیان بعضی

 چه دانند علت می هم اند اینها خودشان نشده و در کار خود موفق نرسیده
اند  نبوده آنها مایل که  گناهی-  وجود داشته آنها گناه  در زندگی. است بوده
 ما پاک ، باید زندگی  باشیمها صیاد جان ًواقعا بتوانیم اینکه  برای.کنند ترک
  .باشد

 از اشتباه ما باید خالی ظاهری  زندگی:ددار دو جنبه زندگی پاکی این
ما باید در حضور خداوند و   وجدان.باشد ما باید پاک باطنی باشد و زندگی

و خود را «: فرمود در حضور فیلکس  پولس.باشد»  و روشن صاف« مردم
 خدا و مردم ضمیر خود را بسوی تا پیوسته دهم می امر ریاضت در این

  ).۱۶ :۲۴ اعمال(»  دارم نگاه لغزش بی

  

 حفظ خود را به دل« .خود باشد قلب  باید مواظبها  صیاد جان- ًاوال 
  زندگی.)۲۳ :۴ امثال(»  است از آن حیات یها مخرج  زیرا که.دار نگاه تمام
را  از مسیحیان زیادی ، عده فکری  گناهان. هست فکر هم پاکی شامل پاک

 که هایی  وسوسه.اردد می دور نگاه مفید و پیروزمند مسیحی زندگی از یک
 که این است  مقصود از جایگیر شدن. است شود گناه در فکر ما جایگیر می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۶۵ ها صیاد جان

 فقط نه مسیح روحانی شریعت .داریم  و در فکر خود نگاه بدهیم آنها راه به
 داوری است مقدم بر عمل که فکر را هم دارد بلکه ما توجه اعمال به

 از ترس ولی باشیم آن انجام به و مایل فکر کنیم کاری  اگر درباره.کند می
 مسیح تعلیم  طبق.شد خواهیم  مقصر محسوبمدهی  انجام نتوانیم مجازات

 به  پطرس. برابر است»  قتل«با »  نفرت«و  یکسان»  زناکاری«با »  نظر شهوت«
:  گفت کند، چنین را خریداری خدایی قدرت با پول خواست می که شمعون

 .)۲۲ :۸ اعمال(» شود آمرزیده فکر دلت ینتا شاید ا کن از خدا درخواست«
 این متوجه مسیحیخود فرد خدا و  فقطکه ،  بسیار زیاد است فکری گناهان
خواهند شد  متوجه هم  سایرین.شد قطع برکات وقتی شوند ولی می گناهان

و  و درست صحیح چیزهای درباره که  کسی.وجود دارد اشتباهی که
 و وسیله نیکو خواهد پرداخت کارهای د بهکن فکر می و عالی و پاک عادالنه

  باید فکر پاکیها  صیاد جان.خواهد بود برکات شدن جاری برای پاکی
  .گردد دیگران برای و فیض برکت باشد تا بتواند وسیله داشته

  

 انسان  اگر قلب.خود باشد کارهای  باید مواظبها  صیاد جان-ًثانیا 
 را تعیین ما هدف  قلب. تنیس مشکل اعمال کردن باشد کنترل درست

کند و  می گیری را نشانه هدف  قلب.روند می آن  بدنبالها کند و بعد پای می
 آن شایستگی به که  از شما استدعا دارم... لهذا من«کشد،  را می ماشه اراده

 اگر کسی پس« .)۱ :۴ افسسیان(» اید رفتار کنید شده خوانده آن به که دعوتی
 برای و نافع خواهد بود مقدس عزت هر سازد، ظرفرا از اینها طا خویشتن

  گناهان.)۲۱ :۲ تیموتاؤس دوم(» نیکو هر عمل خود و مستعد برای مالک
در  توانست می را که شخصی یها کوشش از موارد تمام در بسیاری ظاهری

 است  مثلی. است ساخته فایده باشد بی مسیح بسوی خوبی راهنمای آینده
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۶۶

 توانم نمی من گویند که می بلند سخن دریق شما به اعمال« معروف
 در سخن فقط نه مسیح  بسویمردم راهنمای» . شما را بشنوم یها حرف
را  شخص آشکار، شهادت  گناهان.باشد نیز باید نمونه در اعمال بلکه گفتن
 در قلب تواند در حالیکه نمی که دانست مزامیر می  سراینده.سازد می باطل

 کرد که  او درخواست.کند خدا رهبری را بسوی دارد، دیگران خود گناهی
 خطاکاران تو را به طریق آنگاه«:  شود و بعد گفت او باز داده به نجات شادی
مزمور (» خواهند نمود تو بازگشت بسوی داد و گناهکاران خواهم تعلیم

۵۱: ۱۳.(  

رسد، باید   مینظر به در ظاهر گناه ، ولی نیست ًواقعا گناه که از هر کاری
 تیره ظاهری غبار گناهان و در اثر گرد شهادت اوقات  بسیاری.کرد دوری

 اگر باعث نباشند ولی گناه کارها در واقع بعضی است  ممکن.شود می
از  بیش  دنیا از مسیحیان.گردند می محسوب شوند گناه دیگران لغزش

خود را  شخص این«: گویند می مردم که ایم شنیده  اغلب.انتظار دارد سایرین
» . ندارم ًاصال با کلیسا کاری ، من است این  اگر مسیحیت!خواند می مسیحی

 از رفتار یک هستند که بسر خواهند برد کسانی در جهنم که زیادی عده
ندارد  ای شد دیگر فایده انجام کاری  وقتی.اند خورده ریاکار لغزش شخص
ًال آزاد خود را کام مسیحیان  گاهی. است یا نبوده بوده صحیح که بگوییم

در  مسیحی این از اینکه دیگری شخص است ممکن کنند ولی می حس
  باید مواظبها  صیاد جان.بخورد کند لغزش می شرکت کارهایی چنین
شوند  می رهبری نجات او به وسیله به که کسانی خود باشد تا برای اعمال
 .نباشد بدی نمونه
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  ۶۷ ها صیاد جان

   باشد القدس  باید پر از روحها  صیاد جان- سوم
 و شاهدان خواهید یافت آید قوت بر شما می القدس روح چون یکنل«

 ًصریحا برای مسیح که است شرطی  این.)۸ :۱ اعمال(» خواهید بود من
 در اورشلیم خود دستور داد که شاگردان  به.داند می  الزمها صیاد جان

 که کنند تا وقتی بدهند و موعظه و بشارت نباید شهادت  بهیچوجه.»بمانند«
  .آنها را مجهز نماید القدس روح

  

 نه مسیحیان . است مسیحیان همه برای القدس با روح پر شدن -ًاوال 
هر  که است دستور مسیح این را بیابند، بلکه القدس دارند روح حق فقط

نبود،  بخصوص عده برای دستور مسیح  این.پر شود القدس با روح مسیحی
بود زیرا انتظار داشتند  همین مه رسوالن  عقیده. مسیحیان تمام برای بلکه
 ایمان که آیا هنگامی«: پر شوند هم القدس ، با روح یافتگان نجات تمام

با  پر شدن لزوم ، پولس افسسیان در رساله» را یافتید؟ القدس آوردید، روح
 بفهمید که مباشید، بلکه فهم بی جهت از این«: کند را تأکید می القدس روح
  عده.)۱۸و۱۷ :۵ افسسیان(» پر شوید از روح بلکه ... خداوند چیست اراده

را  آن ای کنند عده می دستور خودداری این از انجام گوناگون علل به زیادی
 .دانند می یکی را با نجات آن ای کنند و عده می مخصوصی دوره محدود به

و  واضح است ای تجربه القدس روح یافتن که این است حقیقت ولی
 بهتر از هزار کیلو تفسیرهای خیلی صحیح ایمان ایناز  مثقال  یک. مشخص

  . پسند است و عامه ایمانی با بی توأم

  

 .سازد  میها جان یک را صیاد درجه انسان القدس روح پری  این- ًثانیا 
و  صعود فرموده مسیح بود براینکه انکاری غیرقابل دلیل القدس روح آمدن
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  فصل سوم ۶۸

 .گردید  کامل- کلیسا بود  مپیا  که-  و رستگاری  نجات. است یافته جالل
 یعنی( دهنده  تسلی،رفت آسمان به وقتی بود که داده وعده مسیح
»  فرستم او را نزد شما می  اگر بروم...«: را خواهد فرستاد)  القدس روح

 مسیح شد که می ثابت بود پس شده نازل القدس روح  چون.)۷ :۱۶یوحنا (
 مجهز بودند که  شاگردان حاال. موعود است حو ماشی شده غالب بر مرگ

  .بدهند او شهادت برای

  

 .باشد بتواند شاهد مفیدی تا انسان است الزم القدس روح  پری- ًثالثا 
از  بایستی بودند می صعود دیده را در حال مسیح که کسانی نبود که علت بی

 هنوز .پر شوند القدس از روح که کنند تا وقتی خودداری گفتن سخن
 مسیح وسیله به آنها . آنها را حاضر ساخت القدس وح ر اماحاضر نبودند

و با او غذا  او گشته زندگی و شریک کرده  او را پیرویها و سال شده تربیت
 هر چند .بودند گرفته و از او تعلیم نموده شرکت یشها و در رنج خورده

  اگر آنها.پر شوند القدس بود از روح  الزم.نبود کافی بود ولی اینها الزم تمام
 بدون انسان  آیا شهادت. داریم داشتند، ما امروز بیشتر احتیاج آن به احتیاج

  ؟استًکامال مؤثر  القدس روح

 خدمت القدس روح بود و با قدرت القدس پر از روح رسول پولس
 او .نبود کافی پولس و تربیت و تعلیم کالم  قدرت.)۱۹ :۱۵ رومیان(کرد  می

 کمتر از آنچه تواند با داشتن می کسی آیا . داشت القدس روح به احتیاج
  دهد؟ انجام مفیدی خدمت ، داشت پولس

 القدس کند، با روح خود را شروع خدمات خواست می مسیح وقتی
کرد  صحبت در کنیسه  وقتی.)۳۸ :۱۰  و اعمال۱۶ :۳ متی(بود  شده مسح

 شنیدند متعجب او را می سخن که کسانی و تمام» بود می او با قدرت کالم«
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  ۶۹ ها صیاد جان

 ، خدمتی داشت مسیح کمتر از آنچه با داشتن توانیم  آیا ما می.گشتند یم
 ؟ دهیم انجام

 چون«:   استها صید جان بسیار الزم از تجهیزات القدس روح
 که است علت همین به» ، خواهید یافت آید، قوت بر شما می القدس روح

  بدون.پر شود القدس باید از روح مسیح  بسویها روح راهنمای
در  شده هر قیمتی باید به  پس. نیست او کامل اسلحه القدس روح

 کند و هر که بطلبد دریافت که کسی«: باشد القدس روح ُپری جستجوی
  ).۸ :۷ متی(» خواهد شد او گشاده بکوبد برای

خواهد بخشید و او   قدرتها صیاد جان به  متعددیقبطر القدس روح
  .خواهد کرد تقویت شهادت را برای

یوحنا (خواهد کرد  هدایت راستی جمیع او را به القدس روح -۱
۱۶: ۱۳.(  

  ).۱۲ :۱۲لوقا (بگوید  چه خواهد داد که او تعلیم به القدس روح -۲

 ).۲۶ :۱۴یوحنا (را بیاد او خواهد آورد  مسیح سخنان القدس روح -۳

 و ۲۶ :۸ رومیان(کند  می کمک هایش او را در توانایی القدس روح -۴
  ).۶و۵ :۳ نقرنتیا دوم

  ).۲۶ :۸ رومیان(خواهد کرد  او را در دعا کمک القدس روح -۵

بگوید  سخن با قدرت که او را قادر خواهد ساخت القدس روح -۶
  ).۳۳ :۴ اعمال(

  عطایای.کار خواهد کرد ای العاده ق خارطور بهاو  توسط القدس روح -۷
حاضر  تری مهم خدمات خواهد نمود و او را برای در او عمل القدس روح

  ).۱۲و۱ :۱۴ قرنتیان اول(خواهد کرد 
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  فصل سوم ۷۰

   شود هدایت القدس روح وسیله به باید ها  صیاد جان- چهارم
کند،  را بشنود و اطاعت القدس روح صدای خوبی بتواند به اینکه برای
 انسان  وقتی.باشد وجود داشته صمیمی ای رابطه القدس او و روح باید بین
و  صمیمی رابطه  این.شود هدایت تواند از روح پر شد، می القدس از روح
  . ساخت را دائمی باید آن  فقط. است برقرار شده اکنون هم و عالی شیرین

 .اند سرود را خوانده این قلب از صمیم از مسیحیان زیادی عده

 ایجاد فرما را در قلبم جان یک خداوندا محبت

  کن محبت من و او را توسط

  دهم  انجامخود را سهم من که ببخش

 . کنم تو هدایت تا او را بسوی

 

نفر را در آنها  یک خدا محبت اند که صبر نکرده کافی اندازه به ولی
خود رفتار  دلخواه مطابق بلکه ندنبود القدس روح  منتظر هدایت.دکنایجاد 

 خواهد از روح می که  کسی.اند سرود را خوانده همین و باز هم ندکرد
 داشته ور خداوند صبر کند و باید با خدا رابطهشود باید در حض هدایت

  .دهد را تشخیص»  و آرام آهسته صدای« باشد و بتواند آن

 الزم شرط شود سه هدایت روح وسیله به بتواند ها صیاد جان اینکه برای
  . است

  

 ندارد هدایت میل که با کسی القدس روح: باشد داشته  باید میل- ًاوال 
و از  خود و خودرأی به متکی که کسی .نخواهد کرد شود صحبت

 پرخدمت زندگی در جاده باشد که  نباید انتظار داشته است خودراضی
 و با فروتنی برده خود پی لیاقت عدم به که  کسی.بگذارد قدم مسیحی
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  ۷۱ ها صیاد جان

  پولس.بشود تواند شاهد نیرومندی شود، می می القدس روح هدایت تسلیم
 قوت«: پیدا کند، فرمود رتقد خدمت برای داشت بود و میل فروتن که

  ).۱۳ :۴ فیلپیان(» بخشد می مرا تقویت که در مسیح هرچیز را دارم
 

او  در انتظار سخن که با کسی القدس روح : باید در انتظار باشد- ًثانیا 
حاضر و  شنیدن برای که ، گوشی بر تمایل  عالوه.کند نمی صحبت نیست

  عده. است اساسی  از شرایط، باز است القدس روح دستورات برای که قلبی
 بار هم یک دهند و حتی می خود ادامه زندگی ها به هفته از مسیحیان زیادی
 مانند بدیهی در انتظار نمی شنیدن برای  چون.کنند نمی را حس روح صدای

خواهد  می  کهها  صیاد جان.کند نمی با آنها صحبت روح که است
 رهبری مناسب  زمانو در موقع صحیح شخص او را بسوی القدس روح

 !او دارد هدایت به کند، احتیاج

  

 او را اطاعت دستورات که با کسی القدس روح :کند  باید اطاعت- ًثالثا 
را  القدس روح بیشتر دستورات  هرچه.نخواهد کرد کند صحبت نمی

او  یها راه و کشف هدایت درک برای بیشتری ، آمادگی کنیم اطاعت
 ما تیره روحانی احساس که است این اعتاط عدم  نتیجه. داشت خواهیم

  دستور اول. او را بشنویم و آرام آهسته صدای توانیم شود و دیگر نمی می
را  دستورات تمام القدس  روح. است بعدی و دستورهای دستور دوم پایه

او را جلو خواهد  قدم به باشد قدم مطیع  اگر انسان.دهد نمی کسی یکجا به
  .برد

و  بسیار مهم اند، نتایج کرده را اطاعت روح ایصد مسیحیان وقتی
شد  هدایت  فیلیپس. است شده حاصل مردم یها جان برای زیادی برکات

بود  بیابانیآنجا  .برود غزه به جنوب سمت کند و به را ترک شهر سامره که
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 توانست می ای فایده چه مسافرت  این. نداشت توجهی چیز جالب که
هرگز  ای  و عدهبکنندرا  سؤال امروز این است ممکن ای باشد؟ عده داشته

کرد  او را هدایت بود و روح مطیع فیلیپس  ولی.روندن مسافرتی چنین به
  فیلیپس... باش همراه عرابه برو و با آن پیش گفت فیلیپس به روح آنگاه«

  مردمنظر به آنچه اجرای برای فیلیپس  میل.)۲۹ :۸ اعمال(» دوید پیش
 و اطاعتی داشت القدس روح هدایت برای که انتظاریبود و  غلط معمولی

 سرای او بتواند خواجه گردید که کرد؛ باعث القدس روح از دستورات که
 چه سریع مسافرت این فهمید که خواهیم  در آسمان.کند را کمک حبشی
  کسی.کرد اطاعت با عجله دوید یعنی عرابه بسوی  فیلیپس. داشت نتایجی

  .کند شود، باید اینطور اطاعت دایته خواهد از روح می که

 بسیار مهم القدس روح و هدایت اطاعت برای پطرس و آمادگی میل
 غیریهودیان آیا کلیسا باید برای بود که این وجود داشت که ای  مسئله.بود
 اینک را گفت وی روح« .در خطر بودند  روحها  میلیون. کند یا نه موعظه هم
 برو و هیچ ایشان شو و همراه پایین رخاستهب  پس.طلبند مرد تو را می سه

 پطرس  اطاعت.)۲۰و۱۹ :۱۰ اعمال(»  را فرستادم ایشان من مبر زیرا که شک
  .باز کرد غیریهودیان به موعظه را برای ، راه القدس روح از دستورات

 . است مقصودی و دارای و صریح مستقیم همیشه القدس روح هدایت
 این استخدا در مورد آنها  گویند اراده وز میر یک اند که شده دیده ای عده

 ، فکر خود را عوض کمی  روز دیگر، یا بعد از مدت.کار را بکنند فالن که
کنند و  خودداری آن از انجام که این استخداوند  گویند اراده کنند و می می

  .دهند انجام یا کار دیگری

شد و خدا با از طرف که  هدایتی. نیست القدس روح هدایت این
 آورد ثابت ببار می که گردد، از نتایجی اطاعت شده تسلیم مسیحی وسیله به



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۷۳ ها صیاد جان

کند و  می را اطاعت روح نفر هدایت یک  وقتی. از خداست کند که می
 حاضر است نجات برای که کسی خداوند او را بسوی شود که می متوجه
  .گردد می ، بسیار شادمان فرموده رهبری

را  و آرام آهسته صدای اگر این شود که می متوجه که است موقع در آن
پیدا  ای تجربه بار چنین یک  وقتی.آمد می پیش بدی وضع کرد چه نمی اطاعت

 مفیدتری های تجربه شود و برای می  برطرفها صیاد جان یها شک شود، تمام
:  بگوییم است  شایسته.کند  تنها کار نمیها  صیاد جان.گردد می آماده

   ».کند و کار میا توسط القدس روح«

 

   پذیر باشد  باید تعلیمها  صیاد جان- پنجم
 مسیح را بسوی مردم تواند بنحو مؤثری پذیر نباشد، نمی تعلیم اگر کسی

 کنیم صحبت اگر با کسی وجود دارد که مناسبی یها  فرصت.کند هدایت
موجود  ییها راه مردم به شدن نزدیک  برای.دارد خدا آمادگی پذیرفتن برای
جو  حق به مطالبی توان  می.گشاید ما می آنها را بسوی قلب که ییها راه است
  .سازد آماده نجات او را برای که گفت

جو را  ًرا کامال فهمانید و حق موضوع توان می وجود دارد که ییها روش
  کهها صیاد جان  آن.بگیرد ًفورا تصمیم در مورد مسیح کرد که رهبری

 یاد گرفتن به عالقهدر عین حال و  اد استزی فراگرفتنی داند مطالب می
خواهد کرد،  خدا را مطالعه  او کالم.خواهد کرد را طی پیشرفت دارد، راه

 کلیسا راهنمایی خواهد بود، از شبان القدس روح در انتظار دستورات
خواهد  انفرادی در مورد بشارت مفیدی یها و کتاب خواهد خواست

  .خواند

  



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۷۴

خواهد  را مطالعه مقدس کتاب .خواهد کرد  مطالعهخدا را  او کالم- ًاوال 
خدا  کالم  مطالعه.کند رهبری مسیح را بسوی مردم کرد تا بفهمد چگونه

بخواند،  مقدس بیشتر کتاب  هرچه. است  بسیار مهمها صیاد جان برای
 از .خدا خواهد شد کالم  بیشتر مطابقها جان نجات او برای کوشش

 بردند لذت بکار می مردم نجات برای شو شاگردان مسیح که ییها روش
 بسوی رهبری کند، اصول مطالعه مورد بدقت در این  وقتی.خواهد برد

 خدا راه  کالم. غیرعمد اجرا خواهد کردطور بهو  را فراخواهد گرفت نجات
 .دکن می ما کشف را برای نجات بسوی مردم رهبری صحیح

  

: فرمود  عیسی. بودخواهد القدس روح هدایت  او در جستجوی- ًثانیا 
باید  چه که شما را خواهد آموخت القدس روح ساعت در همان زیرا که«

خواهد  هدایت کردن صحبت  او شما را در موقع.)۱۲ :۱۲لوقا (»  گفت
 این است مقصود .باشید ًقبال نباید آماده که نیست مقصود این  البته.فرمود

 را در آن موضوع نمؤثرتری خواهد کرد که او را هدایت القدس روح که
چیز   همه... دهنده تسلی لیکن«: فرمود عیسی دیگری  در محل.بگوید موقع
» بیاد شما خواهد آورد شما گفتم به خواهد داد و آنچه شما تعلیم را به

خود بر ما  روح اما خدا آنها را به«: فرماید خدا می  باز کالم.)۲۶ :۱۴یوحنا (
خدا را نیز  یها عمق  حتیچیز همه روح زیرا که است نموده کشف

 ،دهد تعلیم که است آمده القدس  روح.)۱۰ :۲ قرنتیان اول(» کند می تفحص
  .کند او را اطاعت دستورات  باید یاد بگیرد کهها صیاد جان
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  ۷۵ ها صیاد جان

 فرماید که می  پولس. خواهد خواست کلیسا راهنمایی  او از شبان- ًثالثا 
 . است بخشیده و شبانان ، انبیاء و مبشرین» مقدسین تکمیل برای«خدا 

خود خواهد  شبان  مطیعها جان  صیاد واقعی.دارد تعلیم به احتیاج تکمیل
در نظر  که خود گفت شبان بود، به یافته نجات تازه ، که جوانی  خانم.بود

 جلسه  وقتی.یابند کلیسا بیاورد تا نجات خود را به دارد دو نفر از دوستان
 قبول را برای مردم واعظ  وقتی. بودخود آنجا شد او با دو دوست شروع
 ًفورا از جا برخاستند و جلو رفتند که دو دوست کرد، این دعوت نجات

خود را  دو دوست قلب جوان مسیحی  این.دعا کنند یافتن نجات برای
بسیار  کلیسا نتیجه شبان حاضر کرد و با همکاری نجات برای

 برای است قدسینم تکمیل کار شبان  درواقع.آورد بدست بخشی رضایت
 و هدایت  از راهنماییها ، صیاد جان حقیقت این به  با توجه. مسیح خدمت

  .خواهد کرد خود استفاده شبان

  

 در .خواهد خواند انفرادی در مورد بشارت دیگری یها  او کتاب- ًرابعا 
او  را برای یشها کند کتاب می درخواست پولس که خدا ذکر شده کالم

در حضور خدا بسر  یافتن تعلیم برای همیشه ، کهها  صیاد جان.بیاورند
 خواهد خواند تا تمام انفرادی در مورد بشارت دیگری یها برد، کتاب می

 بداند چه خواهد بود که این  در پی.را بیاموزد صید مردم فن جزئیات
 بگذارد و چگونه را بر قالب طعمه را باید بکار ببرد و چگونه هایی قالب
 از دیگران که است ً او کامال متوجه.بیاورد بیرون  از آبرا صید شده ماهی

 دیگر الهام یها کتاب  از خواندن.بیاموزد سودمندی یها تواند درس می
 مردم راهنمایی برای طریق کند و بدین می کشف ای تازه یها گیرد و راه می

 .شود مجهزتر می مسیح بسوی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۷۶

 فراگرفتن به و عالقه نپذیر بود ، تعلیم مسیح بسوی مردم راهنمایی برای
در ما  صفات این که کنیم  باید سعی. است اساسی ، از شرایط تازه مطالب

  .رشد کند
 

   باید مرد دعا باشدها  صیاد جان- ششم
 دعا دارد باز کم به  احتیاجها صیاد جان بیشتر تأکید شود که هر چه

 . است زممؤثر، بسیار ال انفرادی بشارت پر از دعا، برای زندگی  یک. است
 دهد، باید خودش شرح مردم خدا را برای بتواند محبت انسان از اینکه بیش

 هم باشد در شهادت در دعا قوی که  کسی.دعا کند مردم برای با محبت
 مسیح نرمتر و به کند، قلبش  دعا میها صیاد جان  وقتی.خواهد بود قوی
او خواهد  را به خدا امور الهی کند، روح دعا می  وقتی.تر خواهد شد شبیه

 به خواهد کرد و نسبت او را هدایت القدس کند، روح دعا می  وقتی. آموخت
 محبت است  خدا مایل.بوجود خواهد آورد در او عالقه مخصوص ای عده
 .کند کار می دعا در سرتاسر جهان  قدرت.دکنما ایجاد  را در قلب ای عده

  .باشد پر از دعا داشته زندگی  باید یکها صیاد جان

  

 ایمان بدون لیکن« :باشد دعا اعتماد داشته  او باید در موقع- ًاوال 
دعا  در موقع  وقتی.)۶ :۱۱ عبرانیان(»  است او محال رضامندی تحصیل

خواهد شد زیرا  باشد انجام غیرممکن انسان برای ، هرچه باشیم داشته ایمان
  . است خدا طبیعی برای

  

دعا  خودش نباید برای  فقط.عا کندد هم دیگران  او باید برای-ًثانیا 
دعا کند،   وقتی.باشد دیگران برای که است مفیدتر دعایی  دعای.کند

 احتیاج مخصوص دعای به  او خواهد آورد کهنظر بهرا  ای عده القدس روح



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۷۷ ها صیاد جان

 با اشخاص خواهد فرمود که او را هدایت القدس روح طریق دارند، بدین
دو   ژرژ مولر برای.کند حبتص نجات به در مورد احتیاجشان مخصوصی

چرا   از او پرسید کهیک نفر .کرد میدعا  سال از چهل بیش نفر از دوستانش
اگر خدا نخواهد «: داد  او جواب.خواهد داد کند خدا آنها را نجات فکر می

 برای که گذاشت باری من در قلببیش  ها مدتدهد، چرا  آنها را نجات
مرد  دعای« .یافتند دو نفر نجات او این گبعد از مر دو سال» ؟ آنها دعا کنم

   ).۱۶ :۵ یعقوب(» بسیار دارد قوت در عمل عادل
 

دعا  مطالب  باید فهرستها صیاد جان :کند  باید در دعا پایداری-ًثالثا 
 باشد که ًکند، اقال باید بیاد داشته نمی را یادداشت  اگر اسامی.باشد داشته
کند،  رسیدگی بنویسد و همیشه رتیاگر صو  ولی.دعا کند کسانی چه برای

او را از  ، نباید اسم یافت نفر نجات یک  وقتی.مفیدتر خواهد بود خیلی
 دعا احتیاج اند، بیشتر به یافته نجات تازه که کند زیرا کسانی حذف صورت

 .نکند را در دعا فراموش کسی که این است برای بنابراین تهیه لیست. دارند
  .کند ایمانداران برایهر روز دعا  کرد که نمی فراموش هیچوقت پولس

  

باشد  پر شده القدس از روح که کسی: دعا کند  او باید در روح- ًرابعا 
 مخصوص خدمت  یک.)۲۷و۲۶ :۸ رومیان( چه یعنی فهمد دعا در روح می
ًو مخصوصا  هر مسیحی وجود دارد که دعا در روح در موقع شفاعت بنام

 دعای توان می مشکل  در واقع.بکوشد آن م باید در انجاها روح راهنمای
 کند که را هدایت  اگر خدا شخصی. جدا ساخت دادن را از شهادت شفاعتی

  .بکند او دعا هم برای خواهد کرد که دهد، او را هدایت شهادت کسی به

 مریم  او دید که.ایلعازر را شنید، بسیار متأثر شد خبر مرگ عیسی وقتی
 مضطرب مکدر شده شدته خود ب در روح« کنند و می گریه و دیگران
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۷۸

نزد قبر  مکدر شده شدته باز ب عیسی  پس... بگریست  عیسی... گشت
شنود، ایلعازر  او را می دعای پدر تشکر کرد که از خدای بعد از اینکه» .آمد

 مکدر شد و خدای بفرمایید، او در روح  توجه.)۱۱یوحنا (خواند  را بیرون
 تواند در روح ًباشد واقعا می پر شده از روح که ی کس.او را شنید پدر دعای

 باشد که ای تواند وسیله دعا کند و می» کرد شود بیان نمی که هایی با ناله«
 نداند در چه است کند، ممکن دعا می که  وقتی.کند را زنده روحانی مردگان
 القدس روح نبرد ولی ای او استفاده عقل است دعا کند و ممکن موردی

کرد  شود بیان نمی را که قلبی باید دعا کرد و تمایالت چه کهداند  می
  .آورد بحضور خدا می

 صندلی  در روی.اند بجز دعا نکرده ، کاریها روح از راهنمایان بسیاری
عاجز  خارج با دنیای و از تماس بسر برده چرخدار و یا در بیمارستان

خود را   خلوتقاتا  دیگران.اند شده شفاعتی دعای مشغول  ولی.اند بوده
هر   در پشت.اند داده شهادت خارج دنیای دعا به وسیله بهو  ساخته منبری
خود را  وقت اند که وجود داشته دعایی ، مردان روحانی بیداری جنبش
 نفر نجات یک هر وقت«:  است شده  گفته.اند کرده شفاعتی دعای صرف

 سنجش عا قابلد قدرت» . است نفر دعا کرده یک که این است یابد علت می
 رهبری نجات را بسوی خواهد مردم می که کسی  پس. حد است  بی. نیست

 وقتی کند که می نقل ویک  مبشر آرن.کند کند، باید در دعا از آنها شفاعت
  برایقظهر را با اشتیا ساعات تمام شد که کرد، هدایت کار می در آسیابی

 چارلی برای زیادی نباریبا گرا« .بود، دعا کند از همکارانش یکی که چارلی
 روز دیگر احتیاجی بعد از سه ، ولی روز اینکار را کردم  سه... کردم دعا می

 ، چارلی روحانی بیداری جلسه بعد، در یک دو هفته» . نکردم اینکار حس به
،  دست به  او تفنگ. است یافته نجات دو روز قبل داد که ایستاد و شهادت
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۷۹ ها صیاد جان

بر  عیسی را بکشد که تفنگ ماشه خواست و میبود  رفته هفوانبار عل باالی
 را برای برادر ویک قلب القدس  روح. یافت  همانجا او نجات.او ظاهر شد

 دعای ً واقعا که.او دعا کرد برای بود و در روح گرانبار ساخته شخص این
 ! آور است چقدر شادی شفاعتی

 ا کردنتنها دع فکر نکنید که .است ضروری نکته مورد تذکر یک در این
 انجام  اگر بتوانید کار بیشتری.سازد  آزاد میها صید جان شما را از مسئولیت

 کار را کامل تنهایی به ولی است  دعا مهم.هستید آن انجام به موظفدهید، 
شوند  خود داخل دنیای  باید به- مسیحیان تمام  در واقع-   بعضی.کند نمی
  .هستند در تماس با آن هر روزه که دنیایی یعنی

  

  دعاهایی.باشد کند معلوم دعا می آن برای که  باید موضوعی- ًخامسا 
ً مخصوصا باید ها  صیاد جان.دربردارد حتمی مقصود باشد نتایج دارای که

 : دعا کند موضوع شش برای

  . گرانبار سازدها جان خدا او را برای دعا کند که )۱

  .گردد و مهربانی پر از حکمت قلبش دعا کند که )۲

  .فرماید رهبری مناسب خدا او را نزد اشخاص دعا کند که )۳

  .سازد را آماده شخص خدا آن دعا کند که )۴

  .آورد را بر زبان صحیح او سخنان  کهکند خدا کمک دعا کند که )۵

کار   دعا کند که.دعا کند است کرده با آنها صحبت که کسانی برای )۶
 .یابد خدا در آنها ادامه پرلطف
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل سوم ۸۰

  القدس روح اتکاء به شارز -۳

ِهارلد بریدسن در  کنفرانس بود، در موقع را یافته القدس تعمید روح که ُ
 شهادت القدس تعمید روح درباره چهار نفر از دوستان به شرقی کالج

 زیرا مسیح واقعی است ای تجربه این که دانم می من«:  گفت  او چنین.داد می
 ». است ساخته و حقیقی بسیار زنده من را برای

 چیزی همان این«: داد بود، جواب استاد جوانی چهار نفر که از آن یکی
 مسیحی من:  گفت ما می فروش یخ  چند روز پیش. خواهم می من که است
شد،  خواهم پنطیکاستی ، مسیحی بشوم مسیحی اگر بخواهم ، ولی نیستم

 ». نیست دارا دیگری گروه هیچ دارند که آنها چیزی بینم زیرا می

و  عارفانه تجربیات ما به«:  بود، گفت تری استاد مسن ، که یگرید
 خواهیم  ما می.باشندداشته  ای فایده مگر اینکه نداریم ای عالقه احساساتی

 بعد از دو .کنید دارد آزمایش نام القدس تعمید روح را که تجربه شما این که
ً عمال مفید ها انج در نجات کنید که نزد ما برگردید، اگر توانستید ثابت سال
 ییها ، جان آمده بدست که است هایی و قادر بودید بگویید و اینها میوه بوده

ما   آنگاه، است بخشیده من به القدس تعمید روح خدا در نتیجهکه  است
  ». خواهیم ما می که است چیزی همان این:  گفت خواهیم

 افسردگی  کمیکرد و با را تمام ، صحبت نداشت دیگر جوابی ، که ِبریدسن
 ای رودخانه ساحل کرد به عبور می از جنگل  وقتی.کرد حرکت خانه بطرف
 .دید را در قایقی جوان خانم کرد، سه نگاه  وقتی.نفر او را صدا کرد  یک.رسید

 قایق آنها به  در اثر دعوت.داشتند شرکت در کنفرانس بودند که آنها معلمینی
نبودند   و فهمید دو نفر از آنها مسیحیبا آنها گفتگو کرد کمی وارد شد و مدت
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۸۱ ها صیاد جان

داد و  آنها نشان را به نجات راه کمی  در مدت.شوند داشتند مسیحی عالقه ولی
   .دعا بستند خود را برای آنها چشمان

آنها  جوان کرد و در آنجا هفده نزدیک ساحل آنها را به رودخانه جریان
» کردید؟ دعا می کردیم لخیا«:  گفت از آنها با خنده  یکی.کردند می را نگاه

دعا  چه بدانید برای دارید که  آیا میل. است ، درست بله«: داد ُهارلد جواب
 وقتی» .رسد  مینظر به جالب خیلی«: داد از آنها جواب یکی» ؟ کردیم می

آنها  برای قایق خود را باز کرد و از داخل مقدس را شنید، کتاب هارلد این
 اطراف در همان که القدس پر از روح یحی دو نفر مس.کرد صحبت به شروع

رسید، هر  گرفتن تصمیم موقع  وقتی.دعا شدند مشغول آهستگی بودند به
  .شدند تسلیم مسیح نفر به هفده

ِ، هارلد بریدسن کوچک جلسه این شدن بعد از تمام و  برگشت بسرعت ُ
 یلیخ  استاد جوان.کرد او تعریف را برای را پیدا کرد و واقعه استاد جوان

 شما به« .بگوید را برایش دوید تا جریان استاد مسن شد و دنبال خوشحال
اینقدر منتظر  خدا نخواست برگردد، ولی بعد با میوه دو سال ُهارلد گفتید که

  ».یافتند بعدازظهر نجات نفر در یک  نوزده.بماند

ما  که است چیزی همان این! دارد حقیقت«: داد استاد جواب
  ». خواهیم می
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  چهارم فصل

  ها و برخورد صیاد جان آمادگی

 

و با  را بشناسم وی یها در رنج را و شرکت وی قیامت تا او را و قوت«
 ).۱۰ :۳ فیلپیان(»  گردم او مشابه موت

و  و اصالح و تنبیه تعلیم جهت و به خداست از الهام کتب تمامی«
نیکو  لهر عم جهت و به تا مرد خدا کامل مفید است در عدالت تربیت
 ).۱۷و۱۶ :۳ تیموتائوس دوم(» بشود آراسته

 جاودانی در آنها حیات برید که می کنید زیرا شما گمان را تفتیش کتب«
  ).۳۸ :۵یوحنا (» دهد می شهادت من به که دارید و آنهاست

 که نداشت احتیاج و از آنجا که شناخت را می  همه... عیسی لیکن«
»  دانست بود می در انسان  خود آنچهدهد زیرا شهادت انسان درباره کسی

 ).۲۵و۲۴ :۲یوحنا (

 اول(»  را برهانم بعضی هر نوعیه تا ب چیز گردیدم را همه کس همه«
  ).۲۲ :۹ قرنتیان

 

 مسیح بسوی ای را بنحو شایسته  بتواند مردمها صیاد جان اینکه برای
  طوریرا  باید مسیح.بردارد ییها باید قدم آمادگی عنوان بهکند،  رهبری

خدا را بداند   باید کالم.باشد مسیحی از زندگی ای نمونه خودش بشناسد که
  آیات.باشد آگاه مسیح بسوی مردم راهنمایی برای آن و از طرز بکار بردن

 باید .صید آنها بکار ببرد باید برای صیاد مردم وجود دارد که مخصوصی
قرار  د استفادهمور جویان با حق صحبت شود تا در موقع حفظ دیگری آیات
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۸۴

 باید .کند دارد راهنمایی را برمی جهان گناه خدا که بره گیرد و آنها را بسوی
آنها را  و عقاید و تمایالت قرار دهد و خصوصیات را مورد مطالعه مردم

 .باشد حکیم رفتار با مردم باید در فن  مانند سلیمان.بفهمد

در  بزرگی م، سه  با مردمها طرز برخورد صیاد جان چون باالخره
 را در مورد برخورد با مردم مختلف یها روش است او دارد، الزم موفقیت

 قلب به دیگران چگونه از اینکه  اطالع.قرار دهد و استفاده مورد مطالعه
را   مفید خواهد بود تا بتواند مردمها صیاد جان اند، برای یافته راه مردم

ما  سخنان باشد، به حصحی با مردم  اگر برخوردمان.کند خود جلب بسوی
 یک نفربرخورد با   هنگامها صیاد جان هدف  اولین.خواهند داد گوش

 و این مستلزم این را ایجاد کند نجات به در او عالقه که این استجو  حق
  . طرز برخورد را بدانداست که

 

  آمادگی -۱

 مثل  کارهایی.بوجود نخواهد آمد کمی در مدت آمادگی این
 درباره ، مطالعه آیات کردن ، حفظ مقدس کتاب تآیا گذاری عالمت

 را بسوی مردم دیگران که ییها راه و تحلیل برخورد، تجزیه یها روش
 دیگر مانند شناختن یها  قدم. است آسان ای اند، تا اندازه کرده هدایت مسیح
 ، وقت مردم واقعی و شناختن مقدس کتاب واقعی ، دانستن مسیح واقعی

نباید فکر کند   هیچوقتها نفر صیاد جان یک  در حقیقت.دارد الزم بیشتری
خدا،  کار در مزرعه برای  آمادگی. است رسیده اتمام او به آمادگی دوره که

 مطالب  همیشه.دارد الزم عمر وقت خواهد باشد، یک می که هر قسمتی
 .وجود دارد فرا گرفتن برای ای تازه



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۸۵ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

 را انجام آسان ًرا کارهای را صید کند، باید فوها جان است مایل که کسی
 . است او الزم برای کند که خصوصیاتی تقویت به دهد و شروع

  

   را بشناسد مسیح  او باید یاد بگیرد که- اول
 ها کند و در صید جان را از دور پیروی تواند مسیح نمی هیچکس

 .باشد او را بشناسد و با او صمیمی  باید یاد بگیرد که.آورد بدست موفقیت
 .کند شرکت کلیسایی معمولی جلسات در تمام که این استکار  این الزمه

 باید عضو کلیسا باشد زیرا .نماید شرکت کلیسایی یها در فعالیت
  در صورت.اند نبوده خوبی نیستند راهنمایان عضو کلیسایی که مسیحیانی

صید  برای مکان خواهد کرد زیرا بهترین تدریس یکشنبه در مدرسه امکان
و کار او را  مسیح گیرد که  یاد میها فعالیت این  در اثر تمام.است ها جان

 .بشناسد

 : را بشناسد مسیح زیر باید یاد بگیرد که علت پنج  بهها  صیاد جان-ًاوال 

 . نیست کافی موقتی کار آشنایی این  برای.تا بتواند شاهد او باشد )۱
 . بشناسدًرا کامال و باید مسیح است مسیح شخصی  نمایندهها صیاد جان

»  مردم تمام وسیله به شده و خوانده شده نوشته رساله«بتواند  اینکه برای
  در آن.دارد  خود نگاه در قلب  کاملطور بهرا  باشد، باید تصویر مسیح

را در او  مسیح  و دیگرانشدخواهد  گر جلوه مسیح اش در زندگانی صورت
  .خواهد شد مسیح شاهد واقعیکه  است موقع  در آن.خواهند دید

  برایها  صیاد جان.خود باشد و سرمشق نمونه تا بتواند شبیه )۲
 خودش که است ای تجربه همان  اولی.دارد تجربه دو منبع مردم راهنمایی

  دومی. دیگران استفاده برای است ای نمونه و این شده رهبری مسیح بسوی
آنها  هنماییو را برخورد با مردم برای صحیح نمونه که است طرز کار مسیح



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۸۶

 نجات  را بسویها جان مانند مسیح کند که  باید کوشش. خدا است بسوی
 نیکویی باشد ثمرات تواند مطمئن می که است صورت  در این.کند رهبری
  .خواهد آمد بدست

 کردیم ً ما قبال اشاره.باشد داشته یایمسیحو محبت  قتا بتواند اشتیا )۳
 این  برای. داشت مسیح باشد که اشتهرا د محبتی باید همان صیاد مردم که

دنیا از   باید به.بشناسد ای  صمیمانهطور بهو  را از نزدیک منظور باید مسیح
  داشتن.نماید خود حفظ تصویر را در قلب کند و این نگاه نظر مسیح

  .باشد آن باید در پی هر صیادی که است چیزی مسیحایی محبت

 بر سر مسیحی  وقتی.دارد انتظاری از او چه بداند مسیح اینکه برای )۴
 من بجای اگر عیسی«: کند سؤال از خودش گیرد خوبست قرار می دوراهی
  سؤال.کند می رهبری مسیحی زندگی ما را به سؤال این» کرد؟ می بود، چه
 مسیح» ؟ بکنم چه خواهد من می عیسی«:  این است مفید است که دیگری

او را  نقشه که ست ا اینها د جانصیا  هدف.دارد ای نقشه هر مسیحی برای
 را برای مسیح بخواهد نقشه  اگر کسی.کند دنبال بفهمد و با جدیت

  .باشد کند، باید با او صمیمی درک اش زندگانی

  باید اینها ً، مخصوصا صیاد جان  مسیحی.باشد مسیح تا بتواند شبیه )۵
 : بخواند قلب سرود جیمز رو را از صمیم

  شوم عیسی ثلم که این است سرودم

  مردم در میان و هم در خانه هم

  شوم عیسی روز مثل در تمام

  شوم عیسی مثل خواهم می

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۸۷ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

 باشد؟ آیا نماینده تواند داشته عالیتر می از این هدفی  چهها صیاد جان
  او باشد؟ بیشتر شبیه کند هر چه نباید سعی مسیح

  

 .خواهد داد م تعلیها صیاد جان به مسیح درباره القدس  روح- ًثانیا 
 احتیاج رفع برای نماید و می خدا را مطالعه کند و کالم دعا می درحالیکه

 مسیح او را درباره القدس روح خواهد شد که کند، متوجه می کوشش مردم
خواهد  هدایت راستی جمیع  آید، شما را به...او  چون لیکن« .دهد می تعلیم
خواهد داد زیرا   او مرا جالل.ادشما خبر خواهد د به  و از امور آینده...کرد 

یوحنا (» شما خبر خواهد داد و به خواهد گرفت است من از آن از آنچه که
 کند، مهارت می پیشرفت مسیح در شناسایی که حال  در عین.)۱۵ - ۱۳ :۱۶

با  خواهد داد که او نشان  زندگی. پیدا خواهد کردها در صید جان بیشتری
و  آرامش دیگران  برای.خواهد بود تبا قدر و کالمش است بوده مسیح
  تنها رابطه. خواهد ساخت را منعکس با مسیح زندگی و درخشندگی شادی

ایماندار ایجاد  در زندگی ای تجربه تواند چنین می که است با مسیح صمیمی
 مسیح تواند، به  میها صیاد جان که با اوست دوستی کند و تنها در اثر ادامه

  .را بشناسد مسیح باشد که  شدید او باید اینق، اشتیا  مانند پولس.گردد شبیه

 

   خدا را بداند کالم  باید یاد بگیرد که- دوم
 باید کالم هم باشد یعنی داشته عملی خدا اطالع  باید از کالمها صیاد جان

 -باشد  داشته کلی  باید اطالع.را بکار برد آن بداند چگونه خدا را بداند و هم
 و موضوع آن یها قسمت و نام مقدس کتاب و جزیی کلی از تقسیمات اطالع

 از آیات اطالع  یعنی-باشد  داشته هم از جزئیات باید اطالع  عالوه به .هر کدام



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۸۸

و تفسیر  آنها را چطور پیدا کرده و اینکه است مورد احتیاج که ییها و قسمت
   .سازد مربوط مردم زندگی نماید و به

دانند، از  نمی را خوب مقدس کتاب که انهبه این ، به از مسیحیان بسیاری
 مسیح ، از خدمت بهانه  نباید با این.کنند می خودداری مسیحی خدمات انجام

بداند و یا  الهیات انسان که نیست  الزمها صید جان  برای.ماند محروم
 هر مسیحی که است الزم  ولی.خدا را فراگیرد از کالم زیادی یها قسمت
   .خدا را بیاموزد کالم اصولی یها قسمت

را متقاعد  خدا مردم خدا را بداند زیرا کالم  باید کالمها صیاد جان
 پطرس اول(بخشد  جدید می خدا زندگی  کالم.)۳۷ :۲ اعمال(سازد  می

یوحنا (سازد  می و پاک) ۱۷ :۱۰ رومیان(آورد  بوجود می و ایمان )۲۳ :۱
  . است غیر ممکن ، اعتقاد و نجات عوامل این  بدون.)۱۷ :۱۷

خدا را با  بداند زیرا اگر کالم را بخوبی مقدس  باید کتابها صیاد جان
  این.خواهد گردید ناراحتی باعث بکار ببریم و تردید و با ناشیگری شک

 قائل کار خود اهمیتی ً واقعا برایها صیاد جان خواهد کرد که کار ثابت
 گوید، ممکن می  با او سخنها صیاد جان که کسی جو، یعنی  حق. نیست
و   در مورد مهارت. وجود دارد یا نه آیاتی چنین کند که شک است

 جو چه حق نجات  برای.خواهد افتاد شک خود به راهنمای صمیمیت
 وجود دارد؟ بزرگتر از این مانعی

گویند  بود می چین از اهالی که مقدس کتاب از فروشندگان یکی درباره
:  او گفت شدن بعد از خارج یضمر ، آن رفت مریضی مالقات به وقتی که

 خدا باعث از کالم اطالع اینگونه البته» وجود ندارد فرقی او و کتابش بین«
در مورد  الزم مهارت  کسب.خواهد گردید انفرادی در بشارت موفقیت

 مطالعه و جدیت تصمیم به احتیاج مقدس کتاب و طرز بکار بردن اطالع



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۸۹ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

 روش کند و با ً را مکررا مطالعهخدا  باید کالمها  صیاد جان.دارد عملی
بکار  کند و با موفقیت را حفظ آیات دقت نماید و به گذاری عالمت صحیح

  .ببرد

 باید ها خدا صیاد جان از کالم عملی اطالع  برای.خدا کالم  مطالعه- ًاوال
 معروف است  مثلی.از او باشد خدا باید جزئی  کالم.کند خدا تغذیه از کالم

در امور  فقط نه مثل  این.»شد خواهی همان بخوری رچهه«: گویند می که
نیز  مقدس کتاب و مطالعه امور روحانی درباره بلکه  استقصاد مادی

  .کند  میقصد

  

 :  را خواهد داشت نتایج خدا این کالم مطالعه

  در اثر مطالعه.خواهد کرد  کمکها صیاد جان روحانی پیشرفت به )۱
 به  بهتریطرز بهتر خواهد شد و  یاو قو روحانی ادراک مقدس کتاب

  .خواهد برد پی دیگران روحانی احتیاجات

  .خواهد شد ًاو کامال واضح برای روحانی حقایق )۲

 . را مفیدتر خواهد گردانیدها ، صیاد جان خدمات )۳

 ).۱۶ :۳ تیموتائوس دوم( مجهز خواهد ساخت شهادت او را برای )۴

  .بگوید سخن  قدرتو با اطمینان خواهد شد که باعث )۵

  

 :  زیر بخواندطرز بهخدا را   باید کالمها صیاد جان

  صحیح با روش )۱

   مرتبطور به )۲

  با دعا و تفکر )۳

  باز و آماده با قلب )۴

  



انتشارات ایالم
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۹۰

 : را بداند ذیل کند تا موضوعات خدا را مطالعه  باید کالمها صیاد جان

 . مقدس کتاب اصلی طرح )۱

و  نجات ً مخصوصا باید موضوع. قدسم کتاب اصولی تعلیمات )۲
 ).فرمایید مراجعه هفتم فصل به(نماید  را مطالعه مسیح کامل کفاره

  .کند می صحبت نجات درباره که ای عمده آیات )۳

  .اند کرده توبه مقدس در کتاب که اشخاصی حال شرح )۴

  . مقدس در کتاب مردم به شدن نزدیک یها روش )۵

 ایمانان بی غلط عقیده این از ایرادها نتیجه اری بسی. مقدس کتاب علم )۶
  . است علم مخالف مقدس گویند کتاب می که است

  

 : کند تا بتواند خدا را مطالعه  باید کالمها صیاد جان

 .دارند نجات به احتیاج سازد که را متوجه مردم )۱

  . است دهنده نجات یگانه بفهمند عیسی سازد که را متوجه مردم )۲

  .نماید برطرف بوجود آمده در فکر مردم را که االتیاشک )۳

  .بیابند کنند و نجات چطور توبه دهد که نشان مردم به )۴

  

و  شده گذاری عالمت که مقدسی  کتاب.خدا کالم گذاری  عالمت- ًثانیا 
 .دارد دهد بسیار ارزش  قرار میها صیاد جان را در دسترس الزم آیات

 خیلی دارد، در شنونده ًکامال آشنایی او با آن ، که مقدسی کتاب هرچند چنین
 یافتن فقط نه گذاری  عالمت.نیز دارد دیگری مهم فایده کند ولی تأثیر می

 کنند که می ما کمک  بهها  و یادداشتها عالمت سازد، بلکه می را آسان آیات
 آسانی را به آیات بتوانیم که است بزرگی مزیت  پس. کجا بکار ببریم بدانیم

  .کجا باید بکار برد و بدانیم بیمبیا



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۹۱ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

 الزم راهنمایی برای را که آیاتی تمام که نباید انتظار داشت از هیچکس
  .کند حفظ است

  برای.بیاد او خواهد آورد است آموخته را که مطلبی القدس روح
 و به بکشیم خط مهم زیر آیات که ست ااین روش با افراد بهترین صحبت

 . مکنی اشاره معنی هم آیات

دارد   الزمها صیاد جان را که بکار برد و آیاتی مداد رنگی توان می
  .کرد کشی خط

 را برای کشید و آبی با مداد قرمز خط عیسی زیر سخنان توان ًمثال می
 درباره باشد که آیاتی  زرد برای. است نجات به مربوط بکار برد که آیاتی
 را که آیات سلسله یک که این استدیگر   روش.و نظایر اینها است توبه

 کشی خط رنگ بکار ببرد با یک مردم نجات خواهد برای  میها صیاد جان
  .کنند

توانند از  میکنند،  کشی خود را خط مقدس نیستند کتاب مایل که ای عده
 مقدس کنند و آنها را در کتاب استفاده متری  سانتی۱۲/ ۵ در ۷/ ۵ یها کارت
 ، مثل مهم یها در محل شده نوشته آیات ل محها کارت این  روی.گذارندخود ب
و هر  روش این  اشکال.شود می ، قرار داده مقدس کتاب از فصول یکی ابتدای
باید  آیات یافتن برای که این استشود  می نوشته الزمه آیات که دیگری روش

 پیدا کنند و ها مورد نظر را از یادداشت باید آیه اول کنند یعنی دو جا مراجعه به
   .نمایند مراجعه مقدس کتاب بهبعد 

 خود را بکار ببرد، احتیاجش مقدس بیشتر کتاب  هرچهها صیاد جان البته
 آیات که خواهد آموخت  در اثر تجربه.کمتر خواهد بود گذاری عالمت به

آنها را  و سرعت شود و با مهارت می  در کجا یافتها صید جان برای مهم
  .باز خواهد کرد
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  فصل چهارم ۹۲

مورد  مقدس کتاب پیدا کند و در تمام مناسبی روش باید ها صیاد جان
 داشت شود، باید توجه انتخاب که ، هر روشی  در هر حال.قرار دهد استفاده

  .برود از بین آن ارزش زیاد نباشد که بقدری کشی خط که

  

 دارد انسان چقدر ارزش که است  واضح.خدا کالم کردن  حفظ- ًثالثا 
  سراینده.باشد داشته را حفظ مقدس از کتاب زیادی یها و قسمت آیات

خود  تو را در دل کالم«: فرماید و می دانست را می موضوع مزامیر این
 نه کردن  حفظ.)۱۱ :۱۱۹مزمور (»  ورزم تو گناه مبادا به که داشتم مخفی

 بتواند به خواهد شد که باعث بلکه  مفید استها خود صیاد جان برای فقط
 مردم راهنمایی مشغول که  هنگامی.کند دمتخ دیگران به تری نحو شایسته

 حفظی آیات همیشه است  ممکن.ردکخواهد  استخراج گنجینه  از این است
 کند ولی بیان ساده زبان را به آیات مفهوم اغلب است نکند و ممکن را نقل

را  بتواند آن هم خواهد کرد که او کمک به آیات کردن حفظ در هر حال
 مطالب یاد گرفتن برای روش  بهترین. و بخواندپیدا کند نماید و هم نقل

  .آنها کردن از حفظ عبارتست مقدس کتاب

در مورد  از مسیحیان بسیاری که است کاری مقدس کتاب کردن حفظ
 کنند کار مشکلی فکر می اغلب که آنطور هم  در واقع.کنند قصور می آن

،   عالقه، موضوع: از عبارتست آیات حفظ برای الزم تنها عوامل .نیست
 کردن حفظ برای قاعده  اولین. و با جدیت صحیح فکر و بکار بردن قدرت

 توجه  جالبها صیاد جان برای مقدس کتاب که است پر واضح .این است
ً اوال .دهد دو کار انجام او باید فقط  بنابراین.استاو  ِحیات زیرا منبع است

 را که ای آیه فهوم باید م.کند مشاهده با دقت دهد که باید خود را عادت
از  عبارتست یادگیری نماید زیرا پایه و تحلیل کند تجزیه خواهد حفظ می
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 عبارت  به.کند زیاد آیات تمرکز خود را برروی ً ثانیا باید قدرت. فهمیدن
امر  این  وقتی.کند و تحلیل را تجزیه دیگر، فکر او باید خودبخود آیات

  . بسپاردخاطر بهرا بخواند و  آیات که این است شد تنها کار الزم محقق

  یک.قرار داد مورد استفاده توان می مختلفی یها روش کردن حفظ برای
  روش. کنیم حفظ ایم کرده گذاری عالمت را که آیاتی که این است روش
و یا ( متری  سانتی۱۲/ ۵ در ۷/ ۵ یها کارت بر روی که این استدیگر 
 بسته  یک.را آن دیگر محل رفو در ط را بنویسیم آیه طرف یک)  آن نصف

 بعد از .کرد با خود حمل آسانی به توان ها را می کارت نوع از این کوچک
و  مراجعه کرد تا برای  را بایگانیها کارت توان شد می حفظ آیات اینکه
  .باشد در دسترس دوره

 

  کردن حفظ برای پیشنهاداتی

 .ریددا دوست کنید که انتخاب کردن حفظ را برای آیاتی -۱

  .کنید تعیین کردن حفظ برای روشی -۲

  .کنید کار تعیین این را برای مناسبی هر روز وقت -۳

را  بکار ببرید، آیات ، فکر خود را هم کردن و حفظ خواندن در وقت -۴
خود  را در قلب آیات حقایق تکرار نکنید، بلکه معنایی بی مانند کلمات

بکار  آیاتی چه مختلف خاصاش برای کنید که  از خود سؤال.دهید جای
  .خواهید برد

کنید  را تکرار می آیه  وقتی.یاد بگیرید را هم آن محل ای با هر آیه -۵
  . بسیار مفید است گیرد ولی نمی زیادی کار وقت  این.بگویید را هم آن محل

 یا هر ماه هر هفته  مرتبطور به .کنید اید دوره کرده حفظ را که آیاتی -۶
را در فکر خود  گردید آیات روید یا برمی سر کار می به قتی و.تکرار کنید
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 کار خدا و نجات شود برای می تلف بیهوده که وقتی  از این.تکرار کنید
  .کنید  استفادهها جان

  فقط.نمایید استفاده حفظی کنید، از آیات می صحبت با مردم وقتی -۷
 هدایت طبق لکهنکنید، ب باشید آنها را نقل کرده تمرین  اینکهخاطر به

  .خود بکار ببرید در صحبت مناسب در مواقع القدس روح

 

 ها صیاد جان خواهد شد که معلوم  وقتی.خدا کالم  بکار بردن-ًرابعا 
را  آن با مردم بتواند در تماس که است کرده مطالعه خدا را بخوبی کالم

 ینبر ا خدا دلیل از کالم طوالنی یها قسمت قول نقل  قدرت.بکار ببرد
 این است مهم خواهد شد، موضوع  موفقها در صید جان انسان که نیست

کند و یا از  را نقل صحیح آیه مناسب و در موقع بتواند بسرعت انسان که
را  طرف ، باید وضع طبیب ، مانند یکها  صیاد جان.بخواند مقدس کتاب

 حلی راه را بفهمد و دارو را پیشنهاد کند یعنی دهد و احتیاج تشخیص
تواند   میها آیا صیاد جان« که این است  مسئله.خدا بیابد کالم مطابق
باشد، او خواهد دید  مثبت اگر جواب» ًخود را عمال بکار ببرد؟ های دانسته

 باشد، اطالعات منفی  اگر جواب. بسیار مفید است در عمل اطالعاتش که
  .کند ا صیدخد را برای نخواهد نمود تا بتواند مردم مؤثری او کمک زیاد به

 صحبت دارند، مایلند با مسیحیانی عالقه مسیحیت به که کسانی امروزه
  مایلند که.دارند خود دلیلی ایمان و برای چیست دانند ایمانشان می کنند که
و  مسیحیت را درباره صحیح باشد و عقیده شنوند حقیقت می هر چه

ینجا صیاد  در ا.بروند دیگری نباشد بجای بشنوند و الزم مقدس کتاب
 .شود حاصل مثبت نتیجه کند که خدا را عرضه کالم  باید طوریها جان
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 اغلب که  استسؤالی این باید بکار برد؟  چند آیهها صیاد جان -۱
جو  حق  دارد اگر شخصقفر در مورد هر شخصی  جواب.شود می پرسیده

از ً باید منحصرا ها دارد صیاد جان عالقه مربوطه و مسائل مقدس کتاب به
 ندارد و مایل مقدس کتاب به ای عالقه  اگر طرف.کند استفاده مقدس کتاب
کند   باید سعیها  دارد صیاد جانقفر مورد قضیه بشنود، در این از آن نیست
 ایجاد نشده عالقه این که تا موقعی ایجاد کند ولی مقدس کتاب به ای عالقه
  . اهد داشتنخو مفیدی نتیجه مقدس از کتاب مستقیم قول ، نقل است

 بهترین خدا گاهی بجا از کالم قول نقل که باید دانست حال در عین
 یک همان ولی خدا نداشته کالم به ای هر چند گناهکار عالقه است جواب

 فرار کند باالخره از آن نتوانسته چون و باالخره  او ماندهخاطر به همیشه آیه
از  ً معموال پیش. است ناییاستث موضوع این  ولی. است زانو درآورده او را به

 .پیدا کند خدا عالقه کالم باید به شود انسان حاصل مفیدی نتیجه اینکه
 به با دقت که شرطی را ایجاد کند به عالقه تواند این  میها صیاد جان

  .کار کند القدس روح با هدایتو شود  نزدیک موضوع

  بکار بردن.شود نزدیک موضوع به هم نظر دیگری  باید از نقطهها صیاد جان
 اگر او حاضر باشد .جو حق شخص روحانی پیشرفت به است مربوط آیات

خدا  را از کالم مسیح یافتن  راهها صیاد جان صورت کند، در این را قبول مسیح
را زیاد بکار نخواهد  مقدس کتاب صورت خواهد داد، در غیر این او نشان به

نزدیکتر شود، صیاد  مسیح نپذیرفت جو به حق دیگر هر چه عبارت  به.برد
   .خدا را بکار ببرد  باید بیشتر کالمها جان

 جو بیشتر از کالم حق  هرچه. این است مسئله دیگر در مورد این قاعده
را بیشتر بکار خواهد   آنها باشد صیاد جان داشته عالقه آن و به خدا اطالع

  شخصی.)۳۷ - ۲۵ :۱۰لوقا (برد  را بکار می روش همین هم  عیسی.برد
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 سؤال وسیله به کرد و مسیح سؤال از مسیح مذهبی و قوانین شریعت درباره
 بدست روحانی عمیق نتایج بحث داد و از آن او پاسخ به و بحث و جواب

 نشان مقدس و کتاب شریعت به ای عالقه که دیگری شخص  به.آورد
 را به داد و صحبت پاسخ موضوع همان در اطراف با بحث داد، مسیح نمی

   .کشانید روحانی وضوعاتم
 

با  صحبت خدا در موقع کالم در مورد طرز بکار بردن پیشنهاداتی -۲
  :جو حق

 داشته و یا عهد جدید همراه مقدس کتابجلد  یک  همیشه-  الف
  .باشید

از   موضوعات.کنید تهیه مناسب با آیات موضوعی فهرست  یک- ب
،  ، مسیح شدن ، بخشیده وبهخدا، ت ، کالم نجات ، راه نجات: باشد قبیل این

  . خدا و غیره

 مقدس کتاب خود جو فرد حق اگر .بخوانید مقدس را از کتاب  آیه- ج
شما  از کتاب کنید خودش او را بکار ببرید و یا از او خواهش دارد، کتاب

مؤثرتر از  خیلی آیه  خواندن.را بخواند آیه خودش که  مفیدتر است.بخواند
  . است شفاهی قول نقل

بخواند و هرجا  خودش را برای آیات کنید که جو کمک حق  به-د 
 را اینقدر محبت خدا فردریک«ً مثال .را بگذارد خودش بود اسم مناسب

 »... نمود

را  رابطه خود این  در صحبت.مربوطند بخوانید هم به را که آیاتی - ه
  .دهید توضیح
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   را بشناسد مردم  باید یاد بگیرد که- سوم
 ی مردم.را بشناسد  باید مردمها ، صیاد جان و صید مردم اهنماییر برای

 و تحلیل د، تجزیهنقرار گیر  با آنها کار دارد، باید مورد توجهها صیاد جان که
شود،  می پرتاپ مردم  بسویها تیر صیاد روح  چون.شوند گردند و درک

 چه»  اهیم«کند باید بداند  را صید می مردم  چون.خود را بشناسد باید هدف
باید  یکشنبه مدرسه نفر معلم یک که  همانطوری.دارد را دوست ای» طعمه«

 بدهد همانطور هم درس خوبی آنها به خود را بشناسد تا بتواند به شاگردان
 مدرسه  اگر معلم.شود را بشناسد تا بتواند مفید واقع  باید مردمها صیاد جان

 درس یطور بهبداند، هر شاگرد را  و روحیات  و محیطقاخال یکشنبه
 نباید گفت دلیل همین  آیا به.ًشخصا مفید باشد هر کدام برای خواهد داد که

آنها را  و روحیات  و محیطقرا بشناسد و اخال  مردمها اگر صیاد جان که
آنها بکار ببرد؟ آیا  برای خدا را بنحو مؤثرتری کالم خواهد توانست بداند

»  ماهی«صید  بزند و برای»  هدف« هبهتر ب نخواهد توانست صورت در این
 روحیات و کلیات جزئیات درباره عملی ، اطالع بکار ببرد؟ بله بهتری طعمه
  . بسیار مفید خواهد بودها صیاد جان برای مردم

  

 : کند تا را مطالعه مردم  باید روحیاتها  صیاد جان-ًاوال 

  .شود چطور نزدیک مختلف بداند با طبقات )۱

  .کند آنها را درک شخصی احتیاجات )۲

 تمام حل و راه جواب  مسیح.پیدا کند حلی آنها راه مشکالت برای )۳
را پیدا کرد و  مناسب باید آیات در هر موردی ولی  استها انسان مشکالت
  .بکار برد

  .نمایند را قبول بداند چطور آنها را حاضر کند تا مسیح )۴
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  .کند رهبری مسیح بداند چطور آنها را بسوی )۵

 . باید گفت او چه کرد به را قبول مسیح شخصی بداند بعد از اینکه )۶

  

 را در سنین مردم و روحیات  باید خصوصیاتها  صیاد جان-ًثانیا 
باید  یکشنبه مدرسه معلم که  همانطوری.قرار دهد مورد مطالعه مختلف

مورد  بخصوص ینرا در سن شاگردان و بدنی و فکری روحانی خصوصیات
را  مختلف سنی یها گروه  باید خصوصیاتها قرار دهد، صیاد جان عهمطال

 .روبرو خواهد شد سنی با چه کند که بینی تواند پیش نمیاو  .کند مطالعه
روبرو شود و در  ساله نوزده الی دوازده با جوانی است ممکن وقت یک

باید  دلیل همین  به.روبرو گردد بالغی و یا شخص کودک دیگر با یک موقع
  در این.کند شرکتشود  های متعددی که در کلیسا برگزار می ر کالسد

و طرز برخورد با آنها،  سنی هر گروه خصوصیات بر مطالعه  عالوهها کالس
 بررسی کند مثل مطالعه اوست مورد عالقه که دیگری های تواند رشته می

، ها و میسیون ، بشارت آن و تفسیرهای مقدس کتاب ، تعلیمات مقدس کتاب
 هر .کلیسا کار و تاریخ ، تقسیم آن و تعلیمات یکشنبه مدرسه تشکیالت

 درکرا  مختلف او را مجهزتر خواهد کرد تا بتواند اشخاص ای مطالعهگونه 
او  به مقدس کتاب به مربوط موضوعات در این مطالعه او به  عالقه.کند

و بگیرد  بهتر بتواند تماس محتاج با اشخاص خواهد کرد که بسیار کمک
  .کند صحبت

 بردن پی  برایقفو یها در کالس کند که نمی قناعت این  بهها صیاد جان
 .خواهد کرد ًشخصا مطالعه هم خودش کند، بلکه شرکت مردم روحیات به

رود و  بکار می سنی یها گروه برای یکشنبه در مدارس که ییها کتاب همان
در  که د زیرا مردمیمفید خواهد بو او هم ، برای است معلمین مورد استفاده
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 خصوصیات همان وجود دارند دارای و در اتوبوس و خیابان کلیسا و خانه
  .هستند

  

را مورد  انسانی شخصیت کلی  باید خصوصیاتها  صیاد جان- ًثالثا 
 خصوصیات درباره اطالعاتی ها از کتاب است  او ممکن.قرار دهد مطالعه

او  اطالعات هنوز هم ، ولیکند و طرز برخورد با آنها کسب سنی یها گروه
  اینگونه.پیدا کند عملی اطالعات انسان درباره  او الزمست. نیست کافی

 کار به او در موقع  عالوه به .آورد بدست تجربه تواند از راه می را فقط اطالع
کند و طرز   اگر بتواند آنها را درک.برخورد خواهد کرد مختلفی اشخاص

 کرده شروع ای نحو شایسته  کار خود را بهآنها را بداند، به شدن نزدیک
  . است

 کالم ، که تخم از افتادن که ای و نتیجه مختلف یها زمین در مثل عیسی
 انسانی شخصیت خصوصیات به ای آمد اشاره ، در آنها بدست خداست

،  پیدا نکرده ای تغییر عمده انسان اینکه  نظر به.)۱۳ متی(نماید  می
 در قرن است  ممکن. است ًتقریبا در او باقی زمان آن اخالقی خصوصیات

وجود  ابراز گردند معهذا هنوز هم بنحو جدیدی خصوصیات این بیستم
  .باشد  باید آنها را در نظر داشتهها دارند و صیاد جان

 بندی را طبقه مختلف های تا شخصیت آمده عمل به زیادی یها کوشش
 . است ها نگشته شخصیت امتم و شامل بوده  غیرکافیها کوشش  این.نمایند

 اینها .هستند بسیار مختلف خصوصیات این بگوییم که این استتر  صحیح
 و مقاصد آنها ها آل ، ایدهها ، طرزفکر، تالش باطنی از احتیاجات نموداری

او را  شود شخصیت می نفر دیده ًغالبا در یک که  خصوصیاتی.هستند
:  این استآید  می  پیشها انصیاد ج برای اغلب که  سؤالی.آورد بوجود می
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آنها را  مجموع را که ظاهری اعمال وقتی» افتد؟ می اتفاقی چه در باطن«
ظواهر  این در پس کند، از خود بپرسد که می مشاهده گوییم می شخصیت

وجود  اگر بفهمد در فکر او چه کند که می  او حس.وجود دارد چیزی چه
  .او مفیدتر باشد بحال  توانست، خواهد و طرز فکر او چیست دارد و اعمال

اینها  که باید دانست ولی کنیم می مشاهده معینی تمایالت در مردم
 و یا همیشه غمگین همیشه  هیچکس.باشند می نسبی نیستند بلکه دائمی

نفر  در یک است  ممکن. است چنان و گاهی چنین  گاهی. نیست خوشحال
ًاو غالبا  باشد و چون زیاد وجود داشته اخالقی از خصوصیات دسته یک
چهار  از این او را جزو یکی توانیم دهد می می را نشان خصوصیات این

 :  بشمار آوریم گروه

 غالب بر مشکالت که خوشحال است فردی  این.شاد و امیدوار )۱
گیرد و فکر  تأثیر قرار می تحت آسانی  او به.برد می لذت شود و از زندگی می

 . است ساده و افکارش نیست بسیار عمیق  عواطفش.کند می خود را عوض
 بزودی شود ولی می شود و هر چند روز عصبانی می دوست آسانی به

  .خوانند گرا می را برون گروه ً غالبا این.بخشد می

دیگر،   از طرف.کرد رهبری مسیح بسوی آسانی به توان افراد را می این
از خدا  آسانی ندوانند به خدا استوار نگردند و ریشه کالم ًاگر واقعا بر پایه
 باید . خدا چقدر استوار است کالم آنها فهمانید که  باید به.دور خواهند شد

 در اثر قبول که کنند و وظایفی خدا را مطالعه کالم کرد که آنها را تشویق
را استوار  اشخاص نوع این و مطالعه  تجربه.دارند، بپذیرند برعهده مسیح

 توان  می.دارند راهنمایی به احتیاج اولیه در مراحل ولی خواهد ساخت
و  گرفت تأثیر قرار می تحت آسانی زیرا به دانست گروه را جزو این پطرس
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کرد و  او را عوض القدس روح و قدرت با مسیح  زندگی.استوار نبود
 . ساخت او را برطرف نقایص

 ً غالبا.کنند می و تحلیل خود را تجزیه گروه  این. و غمگین افسرده )۲
از   اغلب. است احساسات ًغالبا تابع  اعمالشان.خوانند گرا می آنها را درون

  دارای.کنند پیدا نمی بودن خوشحال برای کار عاجز هستند و چیزی
و  است  طرز فکر آنها عمیق.رسند آنها می کمتر به هستند که آرزوهایی

فراد ا اینگونه دلیل همین  به.باشند می شخصی و وفاداری انضباط دارای
  .اعتماد هستند قابل

 شوند و به نمی تأثیر واقع تحت بزودی اول گروه برعکس گروه این
 .مانند او وفادار می به را پذیرفتند نسبت مسیح وقتی  ولی.گروند نمی مسیح

او را  مسیح یوحنا که چنین بود و هم گروه جزو این جهات لوقا از بعضی
 کند که افراد کمک نوع این  باید بهها  صیاد جان.نمود می محبت
و   خودبینی.کنند نگاه عیسی را از خود بردارند و به یشانها چشم
کند،  ندارد خود را عوض قدرت انسان که ، هنگامی دائمی گرایی درون
 چیز را عوض ، همه عیسی به نگاه گردد، یک می و اندوه افسردگی باعث

گردد و  یخدا ایجاد م کالم با کمک مسیحی گرایی  برون- کند  می
 دارای که  شخصی. را تغییر دهیم طرز زندگی دهد که می قدرت القدس روح

 برای گردد که  باید تشویق.کند را قبول باشد و مسیح تمایالت اینگونه
  .گردد کلیسایی خدمات آنها کار کند و مشغول کند و برای زندگی دیگران

 ار خود بسیار جدی، در ک و مصمم افراد با اراده  این. صبر و آتشی بی )۳
 هرکاری به کنند ولی نمی فکر خود را عوض آسانی  به.هستند و آتشی
هراسند و  نمی  از مشکالت.کنند وجود خود کار می شوند با تمام مشغول
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ًو غالبا  رحم بی  گاهی.کنند می فعالیت سختی به هدف به رسیدن برای
  .مغرور و متکبر هستند خیلی

 قغر در گناه بکلی  گاهی.آیند خدا نمی سویب آسانی افراد به اینگونه
 برای» !دارد ای فایده چه من برای«: دهند می جواب اول شوند و در مرحله می

،   مرض.مفید خواهد بود آن های و ناراحتی زندگی تلخ تغییر آنها، حقایق
 است موقع  در این.خواهد کرد آنها را نرم دیگر قلب و بالیای مالی مشکالت

 کردند، با تمام را قبول مسیح  وقتی.خواهند شد حاصلخیزی میناینها ز که
خواهند  مسیح برای و قوی فعال او خواهند شد و شاهدی وقف وجودشان

 صفات تمام دارای آوردن بعد از ایمان بود و البته گروه جزو این  پولس. گشت
 ای تجربه بود که  الزم-شد  نمی تأثیر واقع تحت آسانی  او به.شد مسیحی

او  به وجودش کرد، با تمام را قبول مسیح وقتی  ولی.باشد داشته العاده قخار
خواهد   عاقالنه.کرد خدمت مسیح برای از همه بیش که طوری شد به تسلیم
 سخن مسیح و زحمات صلیب درباره اشخاصی با چنین ها صیاد جان بود که
   .بگوید

تأثیر  و غیرقابل و متین افراد آرام  اینگونه. نشدنی و تحریک آرام )۴
شوند زیرا  نمی تحریک آسانی  به.کنند می ًهستند و خود را کامال کنترل

 شده سنجیده کارهایشان  تمام واند ًخود قبال فکر کرده کارهای تمام درباره
هستند و از  العمل و صحیح  عاقل.شود می آنها عوض روش  بندرت. است
  .باشند می طبع ًلبا شوخهستند و غا مشرب  خوش.کنند کار می منطق روی

کنند و  می حرکت کندی هستند، به دارند و منطقی خود اطمینانه ب چون
 تغییر آنها باید زحمات  برای.گیرند نمی تصمیم با عجله مسیح پیروی برای

 موقع  در این.کرد او را بیان معجزآسای آنها فهمانید و زندگی را به مسیح
 ً خواهند کرد و غالبا بدونخود تجدید نظر در مورد وضع که است
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 آمدند، سرمایه مسیح بسوی  وقتی.خواهند کرد را قبول مسیح خودنمایی
  .کلیسا خواهند بود برای خوبی

پایدار : کند صحبت ذیل مطالب باید درباره گروه  با اینها صیاد جان
 ، معجزه مقدس در کتاب شده انجام یها پیشگویی خدا، صحت کالم بودن

 .آید بوجود می مردم در زندگی مسیح بعد از قبول غییر کهو ت تولد تازه
صیاد   وقتی. باید با تأکید تکرار شودها خود صیاد جان شخصی شهادت

 حقیقت من برای مسیح«: کند و بگوید خود را بیان ایمان  با اطمینانها جان
خود را  که صیادانی کمک به القدس  روح.مؤثر خواهد بود خیلی» دارد

  .خدا خواهند آورد را بسوی گروه اند، افراد این کردهخدا  تسلیم

  معهذا یک. مهم و خصوصیات از تمایالت مختصری بندی بود تقسیم این
 که خواهد ساخت  را متوجهها ، صیاد جانها گروه در مورد این سطحی مطالعه

 همه برای شدن طرز نزدیک  یک.باشد مواظب باید خیلی با مردم در تماس
خود را بشناسد   او باید طرف. است آنها مختلف العمل یرا عکسز مفید نیست

 .دانند می را بخوبی مردم ، هنر شناختن  فروشندگان.شود او نزدیک و بعد به
 جنس و محاسن و نوع بگیرد در مورد قیمت تصمیم از اینکه پیش فروشنده
 باید مانند هم  کارمند مسیحی.شناسد خود را می ًکند، قبال مشتری صحبت

   .باشد داشته مهارت مردم در شناسایی فروشنده

  
 که بخصوصی دیدار شخص  باید خود را برایها  صیاد جان- ًرابعا 

  به.در فکر، خود را با او آشنا سازد کند مهیا ساخته خواهد مالقات می
 عقاید مختلفی و مسیحیت زندگی درباره برخورد خواهد کرد که اشخاصی

 آنها با هم بشود زیرا مشکالت مخصوصی توجهباید  اشخاص این  به.دارند
 جواب برای  حاضر شدن.دارند در مورد مسیحیت  دارد و اشکاالتیقفر
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هستند،  و تربیتی مذهبی مختلف های از زمینه که مردمی مشکالت تمام
و عقاید  فلسفی های ها و مکتب باید فرقه در آن که است مفصلی خود رشته

  .قرار داد مطالعهرا مورد  در مورد مسیحیت غلط

  

با آنها کار  که مختلفی های  در مورد شخصیتها  صیاد جان- ًخامسا 
باید در مورد  دلیل  بهمین. نیست دیگری شبیه  هیچکس.کند دارد باید دقت

 خواهد طرف می  وقتی.را بیابد صحبت کند و طرز باز کردن دقت هرکدام
 نتایج از این عضیب است  ممکن.خواهد رسید نتایجی خود را بشناسد به

 از اینکه کنیم اشتباه بعد از کوشش بهتر است  معهذا خیلی.نباشند صحیح
 رفته از دست یها فرصت ولی است تصحیح قابل  اشتباه. نکنیم تالشی هیچ
  . نیست برگشت قابل

کرد  تعیین  قطعطور به توان نمی ؟ چون را شناخت مردم توان چطور می
از  آمیخته شخصی است ممکن بلکه است ای طبقه جزو چه شخصی چه که

منتظر  ناچار باید در مورد هر فردیه  بها باشد، صیاد جان چند طبقه
از  هر شخصی که از عالئمی مقصود از آثار عبارتست(آثار باشد  مشاهده

 که و عالئمی  اشارات.) اوست باطنی از صفات دهد و حاکی خود بروز می
و افکار  احساسات دهنده  نشانصدا، شود و آهنگ ظاهر می صورت روی

 بتواند از لو دادن است باشد، مشکل دچار هیجان  اگر کسی.هستند باطنی
  اشخاصی.کند شود جلوگیری ظاهر می بر صورت که عالئمی وسیله بهخود 

خود را ظاهر  بفهمند باطن خودشان اینکه نیستند بدون دچار هیجان که هم
 ، بازی گردن مالیدناز عبارتند  عالئمآثار و  از این  چند نمونه.سازند می

 شخص که این است نشانهکه  با دست پیشانی یا مالیدن با گوش کردن
ّ کامال از سر ضمیر خبر میها  و لبها  چشم. است دچار تردید گشته دهند و  ً
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»  روح آئینه« آنها را .سازند را ظاهر می داخلی ًغالبا افکار و احساسات
 ها چشم و انقباض ناراحتی دلیل است  ممکنها بل کردن  جمع.اند خوانده

 ًکنند معموال نشانه می ًدائما حرکت که ییها  چشم.باشد عصبانیت دلیل
 عالئمی چنین  مشاهده. است کار صحیح انجام به تمایل و یا عدم نادرستی

  .گذرد می چه بداند در باطن خواهد کرد که  کمکها صیاد جان به

و  کلیسا آثار نگرانی جو در جلوی نفر حق  یکدر که شده ًغالبا مشاهده
 و نشده ًاو هنوز کامال تسلیم دهد که می آثار نشان  این.وجود دارد ناراحتی

او را  قلب تواند با چند سؤال  میها  صیاد جان. است او شده مانع چیزی
 .نماید بحث آن ً، علنا درباره نگرانی علت جستجو کند و بعد از کشف

شود خودبخود از  بحث مسائل این درباره کنده و پوست فصا ًغالبا وقتی
 . خواهند رفت بین

 کار کرده با مردم که  کسی. طرزفکر است شدن عوض نشانه تغییر قیافه
خواهد  و از آنها استفاده در نظر خواهد گرفت دقت را به تغییرات این است
 یها و دست صورت به:  است مورد این در این خوب قاعده  یک.کرد

 درباره راه  از این.بدهید او گوش صدای تغییرات کنید و به نگاه طرف
 یشها حرف به فقط  اینکهتاپیدا خواهید کرد  بیشتر اطالع مقابل طرف
   .دهید گوش

 

  ها برخورد صیاد جان - ۲

را با  صحبت چگونه که است موضوع این مقصود ما در اینجا شرح
 را به آن کردیم صحبت کمی و وقتی کنیم شروع نیافته نجات که شخصی

 که آموخت خواهیم آینده از فصول  در یکی. بکشانیم روحانی موضوعات
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 توان می اظهار کرد چگونه مسیح قبول خود را برای آمادگی شخصی وقتی
 برخورد با مردم موضوع تمام قسمت  در این.کرد رهبری مسیح او را بسوی

با  برخورد مسیح ربارهد و دهم نهم کرد زیرا در فصل نخواهیم را بحث
  . گفت خواهیم سخن مردم

فکر  مردم اغلب که آنطور هم ناشناس با یک صحبت کردن شروع
با   فروشندگان.شود می کار انجام  هر روز این. نیست کنند مشکل می

 دار در نزدیکی خانه  زنان.گویند می خود سخن محصوالت درباره ناشناسان
 ، با هم قهوه صرف کنند و یا در موقع یجدید برخورد م همسایگان به خانه

 اینکه کنند و بدون می صحبت با هم در کوچه مردم  گاهی.شوند آشنا می
 .ندارد کار ناراحتی  این.روند خود می راه به یکدیگر را بدانند هر کدام اسم
اظهار  وجود دارد که دهند و کمتر کسی کار را انجام توانند این می همه

  .عجز کند

او  روحانی احتیاج درباره نفر ناشناس با یک خواهیم می یوقت ولی
: گویند و تردید می با شک از مسیحیان زیادی ، عده کنیم را شروع صحبت

با سایر  فرقی ؟ چه ًآیا واقعا همینطور است» ! داردقفر موضوع این«
 مردم ؟ آیا اغلب دنیا نیست موضوع ما بهترین دارد؟ آیا موضوع موضوعات
 این باشند؟ ما که نمی بهتری زندگی نیستند و در پی ناراضی از زندگی

و  آن درباره صحبت به چرا باید از شروع ایم بهتر را پیدا کرده زندگی
ما  خواهد که را می همین ؟ شیطان کنیم خودداری آن به صحبت کشانیدن

 ولی نکنیم خداوند صحبت و درباره نگیریم را در دست ابتکار صحبت
  .خواهد بخشید ما جرأت او به اعتماد کنیم مسیح به وقتی
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 مهم خیلی اند، برخورد اولیه نیافته نجات که  در مورد کسانی- اول

   .است
 مثل پس«: دارد مورد اهمیت ما در این روش فرماید که تأکید می مسیح

 این به هم  پولس.)۱۶ :۱۰ متی(» باشید ساده کبوتران مارها هشیار و چون
 بعضی هر نوعی تا به چیز گردیدم را همه کس همه«: ندک می اشاره موضوع

 ).۲۲ :۹ قرنتیان اول(»  را برهانم

 بتواند حرف انسان«: اند کرده خالصه جمله را در این هنر فروشندگی
  همها در صید جان» .بگوید  صحیحطرز بهو  صحیح را در وقت صحیح
و   صحیحطور به صحبت در شروع  مهارت.کند  میقصد قاعده همین

 کهجو  ه فرد حقب ، وانمود کردن حال و در عین صحبت و کنترل طبیعی
 کند، این می را کنترل ًدارد یا اقال آن را در دست ابتکار صحبت خودش

را صید کند باید  باشد مردم  مایلها  اگر صیاد جان. است ًخود حقیقتا هنری
 .نماید هنر را در خود ایجاد و تکمیل این

 برروی که متحرکی یها پل نفر را به یک قلب بهورود  راه توان می
 ، وقتی جنگ  در موقع.کرد تشبیه قرار داشت قدیمی های قلعه یها خندق

شد،  نمی گفته و رمز مخصوص عالمت بودند، و یا وقتی نزدیک دشمنان
 داخل قلعه به توانست نمی و هیچکس داشت می را باال نگاه ، پل نگهبان

و یا اگر  گفت را می شده تعیین شد و عالمت یم نزدیک  اگر آشنایی.شود
 شخص آمد و آن می پایین ، پل شناخت او را می پل نگهبان بود که کسی

 .کنند می حفظ طریق همین خود را به در قلب هم  مردم.شد می وارد قلعه
  برخورد غلط. برویم داخل به توانیم می شویم نزدیک  صحیحطرز بهاگر 

 گردد، مأیوس اشتباهی چنین مرتکب که  کسیشود و می با شکست مواجه



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۱۰۸

 ، باید راه باشیم سروکار داشته مردم یها با روح خواهیم  اگر می.گردد برمی
 را پایین آنها پل باید کرد که چه و بدانیم آنها را یاد بگیریم قلب ورود به
  .بیاورند

 

  .دارد  اهمیتها ، طرز رفتار خود صیاد جان  در برخورد صحیح- دوم
آشنا   با همهباشد و بخواهدعالقمند  مردم تمام  بهها ر صیاد جاناگ

 عالقمند باشید به مردم ًاگر واقعا به: آسانتر خواهد بود خیلی شود، کارش
 .عالقمند سازید شماست مورد قبول که چیزهایی توانید آنها را به می آسانی

 د، عالقمندیدارن آنها دوست که چیزهایی به دادن نشان توانید با عالقه می
 مورد عالقه که چیزهایی قبوالندن صورت  در این.کنید آنها ثابت خود را به
 فقط که این استاز   کار صیاد جانها بیش.خواهد بود بسیار آسان شماست
 مناسب یها فرصت که این است  کارش.دهد شهادت مناسب در موقع

  .نماید رهبری مسیح طرف را به شخص بیابد که ییها ایجاد کند و راه

  

 .شویم منحرف اصلی از موضوع باشد که الزم است ممکن  گاهی- ًاوال 
 اگر این  ولی. ًظاهرا غیرمفید کنیم های صحبت  صرفها باید مدت گاهی

دارد اگر  کند، بسیار ارزش باز می روحانی موضوعات را برای ها راه صحبت
 گر کمی ا.باشید خوبی  نباید منتظر نتایج.کنید مضایقه وقت در صرف

درو  فراوانی دهید، به انجام و رغبت کار را با میل کنید و این فداکاری
  .خواهید کرد

  

در  شدن  استعداد دوست. بسیار مفید است دوستی  ایجاد روح-ًثانیا 
 خواهد دوستانی می که  کسی.شود زیاد می پیشرفت  باعثها صید جان



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۰۹ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

 جای در هیچ عموضو  این.دهد نشان باشد باید خود را دوست داشته
  .کند  نمیق صدها امور صید جان اندازه به دیگری

 

بـا  صـحبت شـروع بـرای تـوانیم مـی وجود دارد که  چند منبع- سوم

  .بگیریم اند از آنها کمک نیافته نجات که کسانی

 حکمت به محتاج اگر از شما کسی«بخواهید   از خداوند کمک-ًاوال 
  ).۱۵ :۱ یعقوب(» بکند از خدا باشد سؤال

 ۱۰ و ۹ یها باب به(کنید  را مطالعه مسیح مختلف  برخوردهای-ًثانیا 
  ).شود مراجعه

 .قرار دهید مورد بررسی دقت را به مسیحی سایر کارمندان  روش- ًثالثا 
 این به مربوط یها کنید و کتاب در طرز کار آنها دقت عمل در موقع
  .نمایید را مطالعه موضوع

  .کنید مورد مشورت در این مجرب  با اشخاص- ًرابعا 

 خوبی معلم ،، تجربه  در کار شخصی.یاد بگیرید عمل  در حین- ًخامسا 
  . است

بکار  مختلفی یها روش در برخورد با گناهکاران است  ممکن-  چهارم
 وسیله را بشناسد و به طرف باید در اثر تجربه انسان که  در اینجاست.برد

 بجا باعث و سخنان رد صحیحبرخو چون  پس.شود هدایت القدس روح
او را  در قلب برخورد غلط را باز کند و برعکس او قلبش شود که می
از   باید با استفاده.باشد صحیح برخوردتان کنید که بندد، باید بسیار دقت می

 راه بخواهید که هدایت القدس را بشناسید و از روح ، طرف گذشته تجربیات
  .دهد شما نشان را به صحیح



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۱۱۰

 باید متفاوت برخورد هم  دارد پسقفر با دیگران ر شخصیه چون
 مختلف زیر و یا انواع از برخوردهای موجود، یکی شرایط به  با توجه.باشد

 : توانید بکار ببرید را می آن

  

 اینکه برای که ً قبال گفتیم. مقابل طرف عالقه به  برخورد با توجه-ًاوال 
او عالقمند  عالئق باید به سازیمخود عالقمند  عالئق را به شخصی بتوانیم
 عالقه دادن او و نشان مورد عالقه موضوعات درباره بعد از بحث . باشیم

 مورد عالقه مطالب را به توانید صحبت او می عالئق به نسبت صمیمانه
 و ادب احترام رعایت برای خود طرف است ممکن  حتی.خود بکشانید

  شما به. کردیم صحبت من ئقعال ما درباره«: را باز کند و بگوید صحبت
 درباره کند که از شما خواهش است یا ممکن» دارید؟ عالقه چیزهایی چه

 عالقه ترین مهم آسانی توانید به می صورت  در این.بزنید حرف خودتان
 را پیش»  موضوعات موضوع« مسیحی از نویسندگان یکی قوله خود یا ب

 .بکشید

شما  باشد که نشود و الزمخودبخود باز  صحبت که است ممکن ولی
در نظر  خود را همیشه اصلی  اگر هدف.بگیرید را در دست ابتکار سخن

خواهید  می که را بجایی توانید صحبت باشید، می و منتظر فرصت داشته
  .بکشانید

با او بود و رفتار او را  نفر یا باید مدتی یک عالئق به بردن پی برای
مورد  موضوعات  گاهی.از او پرسید صریحی کرد یا باید سؤاالت مشاهده

یا  دانقنفر تاجر یا حقو یک عالئق دانیم ًمثال می است ًکامال واضح عالقه
 خود و عالئق دارند درباره دوست مردم  اغلب. چیست یا فروشنده مکانیک



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۱۱ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

 ادامه دهند و صحبت می انجام آسانی کنند و اینکار را به صحبت خودشان
  .کند پیدا می

هر روز  یشها سگ همراهه ب مردی کرد که مشاهده حیمسی خانم یک
کرد  مرد بسیار فکر می این نجات برای خانم  این.زند قدم میشهر  در پارک

  یک.کرد  کسبها سگ درباره توانست می که هر اطالعی دلیل همین و به
 زیبایش یها سگ را درباره کرد صحبت مالقات مرد را در پارک آن روز که
 بود، توانست آورده بدست  اطالعاتیها سگ درباره  چون.کرد شروع
 مرد هم کند و آن مرد مزبور بود صحبت مورد عالقه که موضوع این درباره
 درباره است او مریض یها از سگ یکی فهمید که  چون.داد جواب بزودی

 کوتاهی درباره توانست آسانی به  بعد از آن.کرد صحبت حیات بودن کوتاه
در  مدتی  وقتی.بگوید سخن آینده برای حاضر شدن به جو احتیا عمر انسان

 را حس موضوع این که  زن.شد عصبانی مرد کمی کرد آن صحبت باره این
 بعد از مدتی  باز هم. نمودها سگ درباره صحبت به ًبود فورا شروع کرده

 برای  ترامبول. سی.  جی.بکشاند روحانی مطالب را به صحبت توانست
شود، چند  نزدیک داشت علوم به عالقه که جوانی صشخ بتواند به اینکه
شما  مقابل طرف که ای  هر عالقه.بخواند او داد که خرید و به علمی کتاب
 به با توجه  وقتی.عالقمند باشید آن به شما هم موقع باشد باید در آن داشته
  .خواهد آمد پایین متحرک شوید پل او نزدیک به شخصی عالقه

  

 شبیه روش  این. طرفین مورد عالقه موضوعات وسیله هب برخورد -ًثانیا 
در  صحبت روش  در این. داردقفر با آن کمی ولی است اول روش همان

 دار عالئق خانه  زنان.است طرفین مورد عالقه خواهد بود که مورد مطالبی
ودوز و  وپز و دوخت ، پخت ، کودکان داری کار خانه دارند مثل زیادی مشابه



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۱۱۲

 .کند شروع موضوعات تواند از همین  باشد میها صیاد جان هک و زنی غیره
 بحث برای فرصتی ، بزودی کنیم شروع موضوعات را با این صحبت وقتی

 صحبت کودکان درباره ً مثال وقتی.خواهد آمد پیش روحانی مطالب
 تربیت اهمیت  دربارهها صیاد جان خواهد بود که آسان خیلی کنیم می

 صحبت کودکان ابدی  حیات به توجه و یکشنبه و مدرسه در خانه مسیحی
 با وضع کودکان روحانی چطور پیشرفت دهد که تواند شرح  بعد می.کند

  .دارد ارتباط والدین روحانی

 مشترک دیگر هستند موضوعات مشاغل دارای که تجار و کسانی
و  سر کار و برگشتن به کار، رفتن کار، شرایط ً مثال ساعات.دارند زیادی
در  بحث  در موقع. است مشترک از موضوعات ای چند نمونه تتعطیال

 برای کار فقط بودن بیفایده درباره توان می آسانی  بهقفو مورد موضوعات
 دارد صحبت از اینها ارزش بیش خیلی زندگی و اینکه پول کار و کار برای

 و ها هدف باید دارای  زندگی.کشانید روحانی موضوعات را به کرد و سخن
 و درباره جلو رفت توان  از اینجا می.باشد تری مهم خیلی یها محرک
  . گفت بشر سخن نهایی و سرنوشت ابدی های هدف

 توان می آسانی به فقط نه که این استدر  روش این و مزیت ارزش
در  متقابل و دوستی و توافق تفاهم وسیله بدین کرد بلکه را شروع صحبت

 باز هم کنیم را عوض صحبت عموضو  وقتی.آید بوجود می صحبت ضمن
  . نخواهد رفت از بین آسانی به متقابل و دوستی تفاهم این

خواهید  آسانی باشید، به را در نظر داشته اصلی هدف اگر همیشه
بگذارید  نچسبید بلکه موضوع یک  به.کنید را عوض صحبت توانست
 به صحبت کشانیدن برای فرصت باشد و از اولین متنوع صحبت

  .کنید استفاده روحانی موضوعات



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۱۳ ها آمادگی و برخورد صیاد جان

از  زیادی عده وسیله به روش  این.بجا تعریف وسیله به برخورد -ًثالثا 
 صداقت باید از روی  تعریف. است شده  توصیهها جان صیادان بزرگترین

 اگر .پیدا کرد تعریفی چیزقابل در هر شخصی توان می آسانی باشد و به
 او تعریف ید از صمیمیتتوان باشد می هم دیگری شما پیرو مذهب طرف
ً، اقال  است فرو رفته ًکامال در گناه باشد که ، شخصی  اگر طرف.کنید
او را  کنید و موفقیت خود دارد تعریف خانواده او به که توانید از توجهی می

 که شخصی از سخاوت حتی  ترامبول. سی. ی ج.بستایید در کارهایش
 تعریف  همین.ود تمجید کردب کرده تعارف او ویسکی سفر او بود و به هم
  .بدهد او شهادت به باز کرد و در آخر توانست صحبت را برای راه

بکار برد  بار با موفقیت بجا را چندین تعریف وسیله بهبرخورد  عیسی
 تعریف  اگر فرزند خدا از گناهکاران.)فرمایید  مراجعه۱۰ و ۹ یها باب به(

خواهید  مشاهده  در عمل. نیمک بجا خودداری نباید از تعریف کرد، ما هم
ًرا کامال   طرف. بسیار مفید است روش  اینها قلب گشودن برای کرد که

 پایین متحرک  پل.نماید باز می آینده صحبت را برای کند و راه می تسلیم
   . قرار خواهد گرفت شما مورد استقبال خواهد آمد و سخنان

 

و  مستقیم سؤال یک هی گا. مستقیم سؤاالت وسیله به برخورد - ًرابعا 
 موقعی روش ً مخصوصا این. است صحبت شروع روش بهترین صریح

 شما در سؤال  صمیمیت.باشید داشته آشنایی ًقبال با طرف که مفید است
 باز خواهد شد که بشنوید و راه ای صمیمانه جواب خواهد شد که باعث
و سایر  پیروزمند مسیحی ، زندگی نجات ، اطمینان ، بخشش نجات درباره

 دارای خوب  سؤاالت.کنید بحث مسیحی زندگی به مربوط موضوعات
 و مربوط فکر کند، صریح طرف شوند که می هستند و باعث زیادی ارزش



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل چهارم ۱۱۴

 در موقع کردن  سؤال.کنند می جلوگیری وقت هستند و از اتالف موضوع به
 بیشتری ، مهارت  در اثر تجربه. است هنری خودش  صحیحطرز بهو  مناسب

  .پیدا خواهید کرد سؤال نوع  ایندر

 .کنید ًجدا خودداری» هستید آیا شما مسیحی«:  که سؤال این از پرسیدن
 این به زیادی  عده. است داده خود را از دست واقعی معنی»  مسیحی« کلمه
 .هستند مسیحی اصطالح به ملت از یک دانند که می خود را مسیحی دلیل

و یا  شده بزرگ مسیحی در خانواده چوندانند  می خود را مسیحی دیگران
 اگر .اند از کلیساها در آمده یکی عضویت و یا به کلیسا رفته چند بار به سالی

» ! هستم مسیحی من ، البته بله«: بدهند شما جواب را بکنید و به سؤال این
 اینکه  برای.دهید خود را ادامه صحبت که است مشکل صورت در این

ً مثال .بکنید تری بهتر و صریح همید باید سؤالرا بف طرف روحانی وضع
 سؤال این طرف اینکه برای» اید؟ یافته آیا نجات«: بپرسید بهتر است خیلی

  اگر در جواب.دارد معنی چه مسیح و قبول کردن را بفهمد باید بداند توبه
 به خواهید فهمید که» ؟ چیست مقصودتان«: تردید کرد و یا پرسید دادن

  .دارد احتیاج نجات

 آیا عیسی«» اید؟ پیدا کرده آیا تولد تازه«ًمثال  بسیار است خوب سؤاالت
 تسلیم عیسی آیا به«» اید؟ خود پذیرفته شخصی دهنده نجات عنوان بهرا 

 خیلی بکنید که شوید سؤالی هدایت گاهی که است ممکن» اید؟ شده
  و سؤاالتیاینها» ؟ چیست پر از شادی  شما راز زندگینظر به«: نباشد صریح

 یک برای گردد و راه فکر کردن مشغول طرف شود که می باعث آن شبیه
 باعث صحبتی  چنین.باز شود امور روحانی و مفید درباره جدی صحبت

شما  به حال آشکار گردد و در عین  مقابل شماطرف احتیاج خواهد شد که
  .بسپارد مسیح خود را به کنید که او را تشویق خواهد داد که فرصت
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 با ها از صیاد جان زیادی  عده. کار خوب وسیله به برخورد - ًخامسا 
 که کسانی زندگی اند به توانسته خدمتی و یا انجام کار خوب یک دادن نشان

نخواهد  خودداری کمک از قبول  هیچکس.گردند اند داخل نیافته نجات
شما  نسخنا  اجبار بهطور به فقط کردید نه او را کمک  بعد از اینکه.کرد

  .شما را خواهد شنید باز سخنان با قلبی فراخواهد داد بلکه گوش

باشد و از  داشته کمک برای  فرصتیها دیگر اگر صیاد جان از طرف
 . است خود ایجاد کرده موفقیت در راه بزرگی کند، مانع خودداری آن انجام
توانید دعا  می  فقط. نیست جبران دیگر قابل رفت از دست فرصت وقتی

 صحبت شخص با این دهد که فرصت دیگری شخص خداوند به نید کهک
  .کند

  

 فردی همنحصرب روش  این. کمک درخواست وسیله به برخورد - ًسادسا 
و رؤسا کلیسا از   شبانان. است مفید بوده خیلی از مواقع در بسیاری که است

یز کلیسا یا تعمیر و تم در ساختمان اند که کرده درخواست نیافتگان نجات
 یها فعالیت آنها به اند، عالقه کرده کمک  وقتی.کنند آنها را کمک آن کردن

کلیسا  از اعضا و خود کلیسا و شبان بعضی به و نسبت کلیسا بیشتر شده
باشند  متوجه خودشان اینکه بدون  گاهی.اند کرده حس بیشتری صمیمیت

  .اند شده تسلیم مسیح و به کرده کلیسا شرکت ًمرتبا در جلسات

  

 یک  بشارتیقاورا  پخش. مختلف یها روش وسیله به برخورد -ًسابعا 
 جلسات را به مردم که هایی اعالمیه پخش  همچنین. طرز برخورد است

 یقه روی ماهیگیری  مانند قالبقسنجا  زدن.کند می دعوت مخصوص
 صحبت و باز کردن طرف توجه جلب ، باعث ِنظر لستر سامرال ، طبق کت
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 آن کلیسا روی عکس که هم کوچکی یها  کارت.شود یم مسیح درباره
ًواقعا بخواهد، حتما خواهد توانست  اگر کسی. باشد مفید است شده چاپ ً 

  .پیدا کند راه مردم قلوب به

 

 :  صحبت و ادامه برخورد صحیح  چند پیشنهاد دیگر برای- پنجم

 نبا زنا و زنان با مردان مردان بهتر است امکان  در صورت- ًاوال 
 .کنند صحبت

  

 حضور داشته هم سایرین  وقتی.کنید تنها صحبت  با هر کسی-ًثانیا 
، هر چند  و اغلب تر است مشکل آن و ادامه صحبت ًباشند معموال شروع

  ممکن.گردند می کالم قطع عالقمند باشند، باعث موضوع به است ممکن
 باید .دفرماین می درست«: بگویند مطالبی شوند و چنین وارد صحبت است
 ، تو باید مسیحی  آلن. کن فرمایند گوش می  هرچه. کنی را قبول مسیح
 باعث باشند، ولی داشته نیت ، هرچند حسن یا فامیل دوست پس» . شوی

  .شوند می صحبت قطع و گاهی ایجاد اشکال

  

خواهید  اگر می باشید که  داشتهخاطر به .کنید را کنترل  صحبت-ًثالثا 
نمایید و  رهبری مسیح صید کنید، باید او را بسوی مسیح را برای جانی
در  که این استاز  عبارت صحبت کردن  کنترل.دهید او نشان را به مسیح
  نگذارید صحبت.بکشانید روحانی موضوعات را به صحبت مناسب موقع

 .باشد مشکل روحانی موضوعات به آن کشانیدن بگردد که دور مطالبی به
 بدهیم اجازه طرفه ب که این استاز  بارتع صحبت کنترل حال در عین
  . باشیم خوبی کند و شنونده صحبت
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را  را باز کرد شما آن سرصحبت اگر طرف باشید که  مواظب-ًرابعا 
 به  ترامبول. سی. ی اگر ج ًقبال ذکر کردیم که  در مثالی.مسدود نسازید
 به تهیچوق من«:  گفت بود می کرده تعارف او ویسکی به همسفر خود که

و  از سخاوت  وقتی.شد می ًکامال قطع صحبت» . زنم نمی چیزها دست این
   .شد شروع بسیار مفیدی کرد، صحبت او تعریف مهربانی

 

 ها  صیاد جان.نکنید صحبت وظیفه انجام عنوان به  هیچوقت-ًخامسا
 .کند بیان طرف برای جلسه را در یک مسیحی زندگی جزئیات نباید تمام
 مسیح را بسوی مردم که این استما  اصلی هدف ید کهباش بیاد داشته

خدا رشد  جو از فیض حق شخص که است و بعد از آن کنیم رهبری
او را  مان صحبتاولین بعد از  ها مدتاین وظیفۀ ماست که  .کند می

  .بشود خوبی کرد تا مسیحی راهنمایی
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  پنجم فصل

  ها بهانه کردن برطرف

 

 ).۱۸ :۱۴لوقا (» آغاز کردند واهیعذرخ رأی یک به همه لیکن«

خود و  مزرعه به خود را گرفتند یکی راه نموده اعتنایی بی ایشان ولی«
 ).۵ :۲۲ متی(»  رفت خویش تجارت به دیگری

کرد،  می خطاب آینده و داوری و پرهیزکاری عدالت او درباره و چون«
باز تو را  کنم فرصت برو چون الحال داد که جواب گشته ترسان فیلکس
 ).۲۵ :۲۴ اعمال(» خواند خواهم

 بازگشت ، تا از آن سازی متنبه مرد شریر را از طریقش اما اگر تو آن«
خود خواهد مرد اما  او در گناه نکند آنگاه خود بازگشت نماید و او از طریق

 ).۹ :۳۳ حزقیال(»  ای خود را رستگار ساخته تو جان

روبرو  مختلفی های بهانه  چه باها صیاد جان که ببینیم خواهیم می اکنون
 بهانه جو وجود دارد همانقدر هم بهانه که ای اندازه همان ً تقریبا به.شود می

 ها آسانتر شود و صیاد جانها برای بهانه این بندی طبقه اینکه برای .هست
 چندین را به نیافتگان نجات ایرادهای توان با آنها حاضر گردد، می مقابله
 ها آیاتی از بهانه هر دسته  باید برایها  صیاد جان.دکر تقسیم مختلف طبقه

  .دهد را جواب بتواند آن نماید که آوری جمع کند و دالیلی پیدا و حفظ

کند، خواهد  می بندی آنها را طبقه های و بهانه  مردمها صیاد جان وقتی
و  است برخورد کرده هایی و بهانه اشخاص چنین به در گذشته دید که

 کند و چه را باید پیروی اصولی با آنها چه صحبت برای کهخواهد فهمید 
  .بردارد ییها قدم
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ها وجود دارد  ایرادها و بهانه  دادن بهجواب برای که راهی بهترین
و  است خدا حقیقت کالم که شده ثابت تجربه  به.خدا از کالم عبارتست

فرار  آورد که بوجود می ای متقاعد کننده  قدرت.تردید غیر قابل آن صحت
 را به اگر آن!  است و نهایی قطعی خدا کالم  کالم. است مشکل خیلی از آن

با صیاد  را که کسانی های ایرادها و بهانه ، تمام بکار ببریم نحو صحیح
  .خواهد کرد هستند رفع  طرفها جان

 که ضعیفی یها کوششاز ها عبارتند  ًها چیستند؟ معموال بهانه بهانه
بناچار باید  نماید که خودداری موضوع این  تا از قبولبرد گناهکار بکار می

 ارزش هیچگاه ای ایراد و بهانه چنین  البته.کند خود را با خدا اصالح رابطه
 خود بقبوالند که شود به می موفق کوشد، گاهی ندارد معهذا گناهکار می

 این نباید به کند خود را متقاعد سازد که می  سعی. بجاست ایرادهایش
 از این فکرش داند که می حال در عین باشد ولی داشته ای عالقه مسائل

در   درست.کند پیدا می در نهاد او ادامه کشمکش  این. نیست راحت بابت
و دیگر  شده چیزها راحت از این کند خیالش فکر می که موقعی همان

 یا حرف بشارتی ورقه یک وسیله به القدس ، روح نخواهد داشت دردسری
تواند  او نمی  روح.کند می را زنده کشمکش همان دوباره تاناز دوس یکی

 از تسلیم بیابد و هایی کند بهانه می سعی وضع پیدا کند و در این آرامش
خود  والدین خواهند حرف نمی کودکان  وقتی.کند خدا خودداری بهشدن 

 لیخی«، » توانم نمی«: گویند ً مثال می.کنند می اختراع هایی دهند بهانه را گوش
باید   والدین. قبیل و از این» خواهد زد صدمه من به«، » است مشکل

 ها  صیاد جان.گردند مطیع برداشته دست از بهانه کنند تا کودکان پافشاری
 این راهنمایی خدا باعث از کالم و استفاده  پافشاری. همینطور است هم

  .جو خواهد شد بهانه اشخاص
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 .هستند  و صمیمیقًگیرند کامال صاد می که هایی در بهانه گناهکاران گاهی
 آسانی به توان را می اشخاص  اینگونه.روبرو باشند با مشکالتی است ممکن

 که این استدهد   باید انجامها صیاد جان که کرد زیرا تنها کاری راهنمایی
 مسیح حاضر خواهند شد بهگناهکاران  کند و در اینحال را برطرف مشکالت

کمتر از  دارند خیلی واقعی ها و ایرادهای بهانه که نیکسا  عده.شوند تسلیم
   .گیرند و بیجا می ساختگی های بهانه که است کسانی

و  القدس روح ، با هدایت که این استمورد   در اینها صیاد جان وظیفه
 صورت  در این.سازد را برطرف ها و مشکالت خدا، بهانه از کالم با استفاده

کند و بناچار اقرار خواهد کرد  ند از خود دفاعتوا گناهکار دیگر نمی شخص
 که کمکی بسپارد تا ابد برای مسیح دارد و اگر خود را به مسیح به احتیاج که

  .سپاسگزار خواهد بود است او کرده به مسیح خادم

  اینها  مقصود صیاد جان.داد انجام کار را یکباره تمام توان ًغالبا نمی
 هدفش سازد، بلکه دهد و تسلیم ا شکستگناهکار ر در مباحثه که نیست

کار   این.را بفهمد حقیقت خودش کند که گناهکار کمک به که این است
 را برای موضوع  یکها صیاد جان که است الزم  گاهی.دارد وقت به احتیاج

 کسی«: را پیشنهاد کند دیگری بعد مطلب پیشنهاد نماید و مدتی فکر کردن
 سابق ًواقعا بر عقیده کند، هنوز هم ا قبولر ای خود ایده میل برخالف که

 کند، زندگی را قبول ًواقعا چیزی شخصی وقتی ولی» .خواهد بود خود باقی
  .خواهد شد عوض جدیدش عقیده مطابق و رفتارش

 خواهیم آنها را بررسی و مشکالت مردم گروه ، ما نه آینده در دو باب
باید  ییها قدم نها چهآ روحانی مشکالت رفع برای دید که  خواهیم.کرد

  با گناهکار بحثها صیاد جان  وقتی.باید بکار برد آیاتی و چه برداشت
 باید بکند تا به سؤاالتی نوع چه آیات همراه به کند، خواهد فهمید که می
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سروکار دارد، باید  مختلف یها با گروه  وقتی.گردد او مربوط مشکالت
 ذکر کردیم مختلف یها در مورد گروه چهارم در فصل را که مطالبی

   .باشد  داشتهخاطر به

 

  تفاوت و بی عالقه بی اشخاص -۱

 دهند که می خود ندارند و ترجیح روحانی احتیاج به ای عالقه گروه این
 هستند باقی  آنها مایلند همانطور که.کنند خودداری باره در این از بحث

 اغلب خاصاش نوع  این.هستند راضی خود خیلی بمانند زیرا از زندگی
  برای. هستندها صیاد جان از افراد خانواده و گاهی صمیمی جزء دوستان

ببیند آنها از  که است داند مشکل آنها را می واقعی احتیاج  کهها صیاد جان
باید  آنها چه توجه و جلب ایجاد عالقه  برای.کنند می خودداری مسیح قبول

  ؟ گرفت  در پیشباید روشی ؟ در مورد آنها چه باید گفت کرد؟ چه

 

   چیست گناه نتیجه دهید که او نشان  به- اول
 : زیر را بردارد یها  قدمها صیاد جان کار الزمست این برای

  

 است  ممکن.کنید بحث آن و ماهیت گناه بودن حقیقی  درباره-ًاوال 
  . است»  همه«جزو  هم اند و خودش کرده گناه همه بگوید که طرف

 گناه کنید که دهید و ثابت او نشان را به اهگن واقعیت اینکه برای
، یوحنا ۳۷ :۲۲ متی: کنید استفاده آیات قبیل ، از این برضد خداست یاغیگری

 .۱۷ :۴  و یعقوب۹ و ۸ :۱۶

فکر خود  و تمامی نفس و تمامی دل همه خود را به خداوند خدای«
  ». و اعظم اول حکم این است .نما محبت
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خواهد نمود اما  ملزم و داوری و عدالت را بر گناه او آید جهان و چون«
  ».نیاوردند ایمان من به زیرا که بر گناه

  ». است نیاورد او را گناه عمل بداند و به کردن نیکویی هر که پس«

زیر را بکار  گناهکار هستند آیات مردم دهید تمام نشان اینکه برای
 .۹ :۲۰ ، امثال۶ :۵۳، اشعیا ۸ :۱یوحنا  ، اول۲۳ :۳ رومیان: ببرید

  ».باشند خدا قاصر می اند و از جالل کرده گناه زیرا همه«

  ». در ما نیست و راستی کنیم می خود را گمراه نداریم گناه که اگر گوییم«

خود  راه از ما به و هر یکی بودیم شده گمراه گوسفندان ما مثل جمیع«
  ».نهاد ما را بر وی جمیع بود و خداوند گناه برگشته

 پاک خویش و از گناه خود را طاهر ساختم تواند گوید دل که کیست«
  »؟ شدم

و  اولین به نسبت و نافرمانی در مورد گناه  با سؤالها صیاد جان
 القدس روح دیگر با هدایت از آیات خدا و با استفاده حکم بزرگترین

ر گناهکار و در حضوفردی است ًواقعا  دهد که گناهکار نشان تواند به می
 خودش احتیاج به پی اول نیافته نجات شخص که  الزمست.خدا خطاکار

  .ببرد

  
 غالطیان: نمایید استفاده آیات  از این.را تأکید کنید گناه  نتایج- ًثانیا

 .۷ :۶ ، غالطیان۲۳ :۶ ، رومیان۴ :۱۸ ، حزقیال۱۰ :۳

باشند زیرا  می هستند زیر لعنت شریعت از اعمال که آنانی زیرا جمیع«
 شریعت کتاب های نوشته نماند در تمام ثابت هر که ، ملعونست وبستمکت

  ».تا آنها را بجا آرد

  ».ورزد، او خواهد مرد گناه که هر کسی«
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در خداوند  جاودانی خدا حیات اما نعمت است موت مزد گناه زیرا که«
  ». مسیح ما عیسی

 آدمی هکرد، زیرا آنچ توان مدهید، خدا را استهزا نمی خود را فریب«
  ».را درو خواهد کرد بکارد همان

  استفاده۲۱ :۱۴ و ۴۸-۴۳ :۹  و مرقس۴۶ :۲۵ توانید از متی می همچنین
  .کنید

 تواند نتایج  میها ، صیاد جان هر کدام در اطراف و بحث آیات این با نقل
 ، برای از مجازات ترس درباره  نباید از صحبت.دهد را نشان گناه وحشتناک

کار را  همین هم  خود عیسی.کند ، خودداری مسیح قبول ار بهگناهک تشویق
 یوم«او از  کرد که اعالم گفت می سخن مسیح درباره  اشعیا وقتی.کرد می

 باید ها صیاد جان فرماید که خدا می  کالم.خواهد کرد» ندا ما خدای انتقام
» کند رحمت با خوف برهاند و بر بعضی کشیده بیرون را از آتش بعضی«
 نتایج درباره مثبتی بحث است الزم گروه این بیدار کردن  برای.)۲۳ودا یه(

  .آید عمل به گناه

  باید به. اوست عالقگی برود بی باید در او از بین که موضوعی ترین مهم
  .را خواهد دید گناه ًحتما نتایج او فهمانید که

 

   چیست مسیح رد کردن دهید گناه او نشان  به- دوم
رد  گناه  ولی.گردد می و مرگ داوری و باعث است تناکوحش هر گناهی

  . بزرگتر است از هر گناهی مسیح کردن

  : را بخوانید۱۸ :۳یوحنا 

بر او  نیاورد االن ایمان نشود اما هر که آورد بر او حکم او ایمان به آنکه«
  ». نیاورده خدا ایمان پسر یگانه اسم به آنکه جهت به است شده حکم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۲۵ ها برطرف کردن بهانه

روبرو  با آن پیالطس بود که سؤالی این» باید کرد؟ چه یعیس درباره«
 خود، عیسی نوبه ، به  آنها هم.را پرسید سؤال همان از یهودیان  خودش.شد

در  پطرس که است موضوعی همان  این.را رد کردند و برابا را خواستند
 دلریش«کرد  می صحبت مسیح درباره  وقتی.اظهار کرد روز پنطیکاست

 بسیار خطرناک وضعشان فهمانید که تفاوت بی اشخاص به باید .»گشتند
را رد   اگر مسیح. است محکوم اکنون کند، هم را رد می مسیح که  کسی. است

گناهکار  قلبی  وضع.تواند ببخشد کند خدا او را نخواهد بخشید و نمی
 .خواهد کرد او را تعیین سرنوشت

  

   دهید او نشان را به مسیح قبول  نتایج- سوم
 بیان را هم مثبت جنبه ،منفی جنبه درباره بعد از بحث باید ها د جانصیا

 :  را بخوانید۱۶ :۳ یوحنا .کند

خود را داد تا هر  پسر یگانه نمود که را اینقدر محبت زیرا خدا جهان«
  ».یابد جاودانی حیات نگردد بلکه آورد هالک او ایمان به که

خواهد شد  باعث مسیح هب ایمان داد که نشان ایمان بی شخص باید به
کرد  او کمک  باید به.باشد داشته ابدی خدا را بیابد و حیات های وعده که
  .کند را مقایسه شیطان به خدا و خدمت به خدمت ثمرات که

 : کنید  استفاده۲۳ :۶ از رومیان

در خداوند  جاودانی خدا حیات اما نعمت است موت مزد گناه زیرا که«
  ». مسیح ما عیسی

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۲۶

   بگیرد  تصمیم کهکنید او را تشویق - ارمچه
را  و بقیه گناهکار بگوییم به حقایقی کند که می خدا هدایت روح گاهی

گناهکار  کند که  باید سعیها ًمعموال صیاد جان  ولی. کنیم موکول آینده به
، ۲ :۶ قرنتیان دوم: بکار ببرید قبیل از این  آیاتی.بگیرد زودتر تصمیم هرچه
 .۸و۷ :۹۵، مزمور ۱۵ :۲۴ یوشع

  ». است روز نجات الحال  اینک. است مقبول زمان الحال اینک«

 امروز برای نمایید پس را عبادت یهوه و اگر در نظر شما پسند نیاید که«
شما  پدران را که خدایانی خواهید نمود خواه را عبادت خود اختیار کنید که

شما  را که اموریانی نخدایا نمودند خواه نهر بودند عبادت طرف آن به که
 خواهیم را عبادت یهوه من و خاندان ساکنید و اما من ایشان در زمین

 ».نمود

مریبا  مسازید مثل خود را سخت  دل.شنیدید آواز او را می امروز کاش«
  ».مسا در صحرا مانند یوم

 

 اندازند تأخیر می به که اشخاصی -۲

 شوند ولی مسیحی» روز یک«خواهند  ًواقعا می هستند که اینها کسانی
 قلب است گروه جزو این که  شخصی.اندازند تأخیر می خود را به تصمیم

روز  ، یک حاال نه«دهد  می اینطور تسکین شده ملزم گناه بهکه خود را 
 خواهم می«گویند  می  اغلب.» بدهم کار را انجام فالن باید اول«یا » دیگر

گردد و  برمی که است  و مطمئن» گردم برمی فردا شب«یا »  بیشتر فکر کنم
  .خواهد کرد را قبول روز مسیح یک



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۲۷ ها برطرف کردن بهانه

 زیادی عده  در هر کلیسایی.هستند گروه جزو این از مردم زیادی عده
روز  هستند یک ًکنند و قلبا مایل می شرکت ًمرتبا در جلسات وجود دارند که

 اه صیاد جان زیرا با هر چه است آنها بسیار مشکل  راهنمایی.شوند مسیحی
: گویند می رسد مانند فیلکس می تصمیم موقع وقتی  ولی.هستند بگوید موافق

 تسلیم است کمتر ممکن که این است اشخاص این  اشکال.» کنم فرصت چون«
 تصمیم مرحله آنها را بگیرد و آنها را به ً جدا دنبالها صیاد جان شوند مگر اینکه

تر  آنها سخت دازند، قلبتأخیر بیان را به بیشتر نجات  هرچه.برساند فوری
خدا را  شدند دیگر صدای دل سخت انجیل در مقابل وقتی  باالخره.شود می

   .دهند می از دست مسیح خدمت خود را به شنوند و عالقه نمی

 و دید که رفت جهنم به در خواب که شبانی درباره است شده گفته داستانی
 وسیله به بود که ییها وشر درباره  بحث.دارد خود کنفرانسی با دیوهای شیطان

 از دیوها پیشنهادی  هر کدام.سازند منصرف مسیح نجات را از قبول آنها مردم
ندارند و  تأثیر زیادی شد که از آنها گفته  در مورد بعضی.رد شد همه کرد، ولی

  در پایان.شدند خوانده»  فایده بی«دیگر  هستند و بعضی»  کهنه خیلی«ها  بعضی
 کمی«: بگویند مردم برگردند و به زمین به همه نهاد کرد کهاز دیوها پیش یکی

 این کردند که ًدیوها فورا موافقت همه» . زیاد است خیلی  وقت.صبر کنید
وجود  شکی ، ولی نیست بیش خوابی داستان  هر چند این. است روش بهترین

: ندگوی می  زیرا هر روز مردم.برند را بکار می روش این شیطانی قوای ندارد که
 بدون خوابانند تا اینکه ًگویند، روحا خود را می را می این وقتی» .روز دیگر یک«

   .شود می تمام جهان در این ، عمرشان گرفتن تصمیم

شود  روبرو می با آن شخصی ها در برخورد با چنین صیاد جان که مشکلی
وز امر! بگیرد حاال تصمیم همین الزمست او فهمانید که  باید به. است واضح



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۲۸

و  ًتقریبا متقاعد شده« بدبختانه وجود دارند که زیادی عده!  است روز تصمیم
   ».اند نیافته ًکامال نجات

 

   .بگیریم ًکند فورا تصمیم می تشویق بکار ببرید که  آیاتی- اول
نخواهد  را کمک شخصی ، چنین و مجبور ساختن کردن ، اقناع مباحثه

  بهترین. و بارها او را مجبور کرده است  را شنیدهها صحبت ً قبال این.کرد
تأخیر  به هنوز هم  ولی. است او رسیده گوش ًقبال به کننده قانع سخنان

 کند بهترین می دعوت فوری تصمیم ما را به که آیاتی  بکار بردن.اندازد می
 متقاعد کننده قدرت بدون که  باید دانست. با او است صحبت راه

  باید بهها  صیاد جان. غییر نیستت قابل شخصی ، چنین القدس روح
  .باشد داشته تکیه القدس روح

  

 مسیح درباره از تصمیم خودداری دهید که او نشان به  نخست- ًاوال 
کند و یا   یا باید قبول.وجود ندارد وسط  راه. است با مسیح مانند مخالفت

 .کنید  را نقل۱۸ :۳ یوحنا .رد کند

بر او  نیاورد االن ایمان نشود اما هر که آرد بر او حکم او ایمان به آنکه«
  ». نیاورده خدا ایمان پسر یگانه اسم به آنکه جهت به است شده حکم

  

حاال  همین دهد که دستور می مقدس بداند کتاب اینکه  بعد، برای-ًثانیا 
 دوم، ۴۴ :۲۴ ، متی۶ :۵۵اشعیا : کنید زیر استفاده از آیات،  گرفت باید تصمیم

  :۱۵ :۳  عبرانیان،۲ :۶ قرنتیان

او  است نزدیک که شود بطلبید و مادامی می یافت که خداوند را مادامی«
 ».را بخوانید



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۲۹ ها برطرف کردن بهانه

 نبرید پسر انسان گمان که لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی«
  ».آید می

  ». است روز نجات الحال  اینک. است مقبول زمان الحال اینک«

 خود را سخت واز او را بشنوید دلشود امروز اگر آ می گفته چونکه«
  ».مسازید

، ۲۱ :۸، یوحنا ۳۴و۳۳ :۷یوحنا : کنید نظیر اینها استفاده از آیاتی همچنین
  :۱ :۲۹ ، امثال۱ :۲۷ امثال

 و مرا . روم خود می بعد نزد فرستنده دیگر با شما هستم زمانی اندک«
توانید  نمیشما  هستم من که و آنجایی خواهید کرد و نخواهید یافت طلب

  ».آمد

  ».خود خواهید مرد خواهید کرد و در گناهان و مرا طلب روم می من«

  ».خواهد زایید روز چه که دانی فردا فخر منما زیرا نمی درباره«

منکسر خواهد شد  کند ناگهان می بسیار گردنکشی بعد از تنبیه که کسی«
  ».نخواهد بود و عالجی

  

ً تقریبا هر روز در .دهید را توضیح زندگی  ناپایدار بودن- ًثالثا 
 . خوانیم می ناگهانی یها مرگبار و مرگ تصادفات درباره ها اخباری روزنامه

 ً حتما او هم.کنید دارد اشاره تازگی که از حوادثی یکی به امکان در صورت
  .کنید تعریف شما برایش است  اگر نخوانده. است را خوانده آن

تا چند روز  کند که تواند پیشگویی او نمی هرا تأکید کنید ک موضوع این
  باعثها مثال  این.خواهد افتاد اتفاقی دیگر چه چند ساعت دیگر و حتی

 فقط  نهها مثال  با این.باز شود حقیقت دیدن او برای چشم خواهد شد که
 .تأثیر قرار خواهید داد را نیز تحت احساساتش او را بلکه عقل



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۳۰

وجـود دارد  تأخیراندازنـدگان مختلـف  انـواعدر مورد که  از آیاتی- دوم

  کنید استفاده
 . است عالقگان بی یعنی اولی مانند گروه گروه ًمعموال طرز برخورد با این

 توان را می آیات  این.وجود دارد مخصوصی از آنها آیات هر نوع برای
   .کرد و حفظ گذاری عالمت

  

 کنند که  فکر میها اناز جو زیادی  عده». هستم جوان هنوز خیلی« - ًاوال 
 خوب خیلی والدینم برای« . است مسن اشخاص مخصوص مسیحیت

 .کنید  را نقل۱ :۱۲ جامعه» . یافت خواهم روز نجات یک هم  من. است
کرد و  بدهد امتحان انسان تواند به می جهان را که چیزهایی تمام سلیمان

 : نمود را اینطور نصیحت بعد جوانان

 روزهای از آنکه بیاد آور قبل جوانیت  در روزهایخود را آفریننده پس«
  ». نیست مرا از اینها خوشی بگویی  برسد کهها بال برسد و سال

  

 غالب که است حرفی  این». بگذرانم خوش کمی اول خواهم می« - ًثانیا 
  .زنند می جوانان

  :۴۴ :۲۴ ، متی۳۳ :۶ متی: را بکار ببرید آیات این

شما  برای همه این او را بطلبید که عدالتخدا و  ملکوت اول لیکن«
   ».مزید خواهد شد

 نبرید پسر انسان گمان که لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی«
  ».آید می
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نسخۀ الکترونی

  

  ۱۳۱ ها برطرف کردن بهانه

 تأکید کنید ».پیدا کند نجات)  یا شوهرم( زنم اول که منتظرم من« -ًثالثا 
 .یردبگ تصمیم باید خودش  هر شخص. فردی است پیغامی مسیح انجیل که

 : کنید استفاده آیات از این

  :۱۲ :۱۴ ، رومیان۲۱ :۱۸ پادشاهان اول

 او را پیروی خداست لنگید؟ اگر یهوه می دو فرقه در میان کی تا به«
  ».نمایید را پیروی وی است نمایید و اگر بعل

 ».خدا خواهد داد خود را به از ما حساب هر یکی پس«

 

تأخیر  به که کسانی راهنماییدر مورد طرز   چند دستور کلی- سوم

   اندازند می
  وقتی.بخواند مقدس کتاب کند که ً باید حتما او را تشویقها صیاد جان

بداند  بگذارید که مناسب او را در جاهای بکنید و نام خواند از او سؤاالتی می
را  آیات مناسبترین زیاد بکار نبرید بلکه خیلی  آیات. است خودش به مربوط

بار تأکید  چندین است در او بیشتر تأثیر کرده را که ی بعد آیات.دکنی انتخاب
بسازد و  او را راضی قلب القدس روح با او دعا کنید که صحبت  در موقع.کنید

   .قرار بدهد گویید مورد استفاده او می به را که و آیاتی سخنان
 

  دانند می خود را عادل که کسانی -۳

هستند و  خود راضی  آنها از وضع.هستند گروه جزو این زیادی عده
خود اعتماد  خوب کارهای به فریسی  آنها مانند آن.کنند می امنیت احساس

 ًکند، فورا جواب سؤال روحشان وضع  دربارهها صیاد جان  وقتی.دارند
، » کنم می فقرا کمک به«، » دارم پاکی زندگی«، » خوبم خیلی«دهند  می

 .و نظایر اینها»  بهتر هستم خیلی ز فالنیا«، » دهم می خود را انجام وظایف«
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۳۲

 بهشت به که است راحت آنها خیالشان و دروغین کاذب امنیت با این
 . خواهند رفت

روز مرا خواهند  بسا در آن«: کرد اشاره اشخاص نوع این به عیسی
 "؟ بسیار ظاهر نساختیم  معجزات...تو  نام خداوندا خداوندا آیا به":  گفت
از  بدکاران ای هرگز شما را نشناختم که گفت ًصریحا خواهم ایشان به آنگاه

 این به صریحی جواب عیسی طریق  بدین.)۲۳و۲۲ :۷ متی(» دور شوید من
 پاک نیکو و زندگی آیا کارهای: دهد دانند می می خود را عادل که اشخاص

 گناهان شدن پاک تواند برای می خواهد شد؟ آیا کسی شخصی نجات باعث
 نجات برای زیادی معهذا عده! خیر کند؟ البته خود تکیه کوینی اعمال به
  .هستند خود متکی خوب کارهای به

 بسیار تشویق خوبشان کارهای را برای اشخاص اینگونه اوقات اغلب
 و کمک خیریه کارهای کنند به می وعظ»  اجتماعی انجیل« که  کسانی.کنند می
 کارها کارهای این اند که گفتهافراد  این  به.دهند می فقرا بسیار اهمیت به

 از او سؤال را رد کرد زیرا وقتی موضوع ًصریحا این  مسیح. خداست ملکوت
 خدا این عمل«: داد جواب» ؟ باشیم خدا را بجا آورده تا اعمال کنیم چه«: کردند
بر   ایمان.)۲۹و۲۸ :۶یوحنا (» بیاورید او فرستاد ایمان که کسی آن به است

 ایمان وسیله به بعد از اینکه سازد بلکه نمی ما را عادل اعمال . است مقدم اعمال
   . دهیم می انجام خوب ابراز تشکر کارهای برای یافتیم نجات

 مشغول از آنها که  بسیاری. است بسیار مشکل گروه این راهنمایی
با آنها  نجات درباره کسی دانند که می هستند، توهین کلیسایی یها فعالیت

  .را بکار برد روش مورد بهترین  باید در اینها  جان صیاد.کند صحبت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۳۳ ها برطرف کردن بهانه

 تواند برخورد نماید؟ برای چطور می شخصی  با چنینها صیاد جان
 باید به باید بگوید؟ دوباره بسازد چه خطرناکش وضع او را متوجه اینکه
  .قرار دهد را مورد استفاده ًمنحصرا آن کرده خدا مراجعه کالم

 

 تواند نجـات نمی کارهایش وسیله به دهید که و نشانا خدا به  از کالم- اول

  .پیدا کند

: استناد نمایید آیات این و به گناهکار است دهید که او نشان  به- ًاوال 
 این اول قسمت به (۹ :۲۰ ، امثال۶ :۵۳، اشعیا ۸ :۱یوحنا  ، اول۲۳ :۳ رومیان

 ).شود مراجعه باب

 این  به.دهد اند او را نجاتتو نمی کارهایش دهید که او نشان  به-ًثانیا 
  .۱۶ :۲ ، غالطیان۶ :۶۴، اشعیا ۱۲و۱۰ :۳ ، رومیان۲۰ :۳ رومیان: استناد کنید آیات
 شمرده در حضور او عادل بشری هیچ شریعت اعمال به از آنجا که«

  ». است گناه دانستن از شریعت نخواهد شد چونکه

 کوکاری نی... نی هم یکی نیست عادل کسی که مکتوبست چنانکه«
  ». نی هم یکی نیست

ما  عادله اعمال و همه ایم شده نجس شخص ما مثل جمیع زیرا که«
 ما مثل و گناهان شده پژمرده برگ ما مثل باشد و همگی می ّملوث مانند لته

  ».رباید باد ما را می

شود  نمی شمرده عادل شریعت از اعمال هیچکس که یافتیم اما چونکه«
تا از  آوردیم ایمان عیسی مسیح به ، ما هم مسیح یعیس به ایمان به بلکه

 از اعمال زیرا که شویم شمرده عادل شریعت از اعمال و نه مسیح به ایمان
  ».نخواهد شد شمرده عادل بشری هیچ شریعت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۳۴

 بایـد قلـبش دهیـد کـه شمارد نشان می خود را عادل که شخصی  به- دوم

  .شود عوض
 انسان  قلب.نگرد می قلب به د، بلکهکن نمی ظاهر نگاه به انسان خدا مثل

داند باید  می خود را عادل که  شخصی. است ، فریبکار و پر از شرارت طبیعی
، ۱۵ :۱۶لوقا : را بکار ببرید آیات  این.پیدا کند تولد تازه مردم مانند تمام

  :۶و۳ :۳، یوحنا ۲ :۱۶ امثال

 مایید لیکنن می عادل مردم خود را پیش شما هستید که گفت ایشان به«
نزد خدا  مرغوبست نزد انسان آنچه زیرا که شماست یها دل خدا عارف

  ». است مکروه

  را ثابتها اما خداوند روح است پاک در نظر خودش انسان یها راه همه«
  ».سازد می

  آنچه...تواند دید  خدا را نمی از سرنو مولود نشود، ملکوت اگر کسی«
  ». است روح مولود گشت از روح و آنچه است مولود شد جسم از جسم

 

  .است نجات تنها راه مسیح دهید که او نشان  به- سوم

 جواب  بعد از اینکه.آمد جهان چرا به مسیح کنید که  از او سؤال- ًاوال 
 : کنید  جلب۲۱ :۲ غالطیان او را به داد توجه

  ».مرد عبث مسیح بود هر آینه می شریعت به زیرا اگر عدالت«

 نه است الزم خدا ایمان ساختن راضی برای دهید که او نشان به -ًثانیا 
  : ۹و۸ :۲ ، افسسیان۶ :۱۱ ، عبرانیان۶ -۲ :۴ رومیان: را بکار ببرید آیات  این. اعمال
در نزد  فخر دارد اما نه شد جای شمرده عادل اعمال به زیرا اگر ابراهیم«

او  برای د و آنآور خدا ایمان به گوید؟ ابراهیم می چه خدا زیرا کتاب



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۳۵ ها برطرف کردن بهانه

 فیض از راه نه کند مزدش می عمل که کسی برای شد لکن محسوب عدالت
 ایمان نکند بلکه عمل که شود و اما کسی می محسوب طلب از راه بلکه

شود  می محسوب او عدالت شمارد ایمان می را عادل دینان بی او که آورد به
 او عدالت برایخدا  کند که را ذکر می آنکس داود نیز خوشحالی چنانکه

 ». اعمال دارد بدون می محسوب

 ». است او محال رضامندی تحصیل ایمان بدون لیکن«

 از شما نیست و این ایمان وسیله بهاید  یافته نجات فیض محض زیرا که«
  ».فخر نکند تا هیچکس از اعمال و نه خداست بخشش بلکه

  گناهکار باید بهو است نجات تنها راه مسیح دهید که او نشان  به-ًثالثا 
، ۹ :۱۰ یوحنا :را بکار ببرید آیات  این.کند بیاورد و او را قبول او ایمان

  :۲۵ :۱۱، یوحنا ۱۲ :۴ اعمال

 و درون یابد و بیرون گردد نجات داخل از من هر که در هستم من«
  ».یابد خرامد و علوفه

 دیگر زیر آسمان اسمی زیرا که نیست غیر از او نجات و در هیچکس«
  ». یابیم باید ما نجات بدان که عطا نشده مردم به

 باشد زنده آورد اگر مرده ایمان من به هر که هستم و حیات قیامت من«
  ».گردد

شد  داند مایل می خود را عادل که ، شخصی آیات اگر در اثر ذکر این
 او را بسوی هشتم فصل دستورات  باید مطابقها پیدا کند، صیاد جان نجات
کرد، باید او را  خودداری مسیح به از تسلیم  اگر باز هم.کند بریره مسیح
 باشد که دیگری دعا کند و منتظر فرصت خود بگذارد و برایش بحال

  .او بفهماند خدا به درباره بیشتری حقایق

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۳۶

 هستند مشکالت دارای که اشخاصی -۴

  بعضی.شود می مردم شدن مسیحی مانع وجود دارد که زیادی مشکالت
 شخصی چنین از اینکه  پیش. خیالی هستند و بعضی واقعی مشکالت ایناز 

خود  مشکالت  اگر در بیان.شود او رفع بیاید باید مشکالت مسیح بسوی
  ولی.باز خواهد شد مسیح قبول شد راه رفع مشکالت باشد، وقتی صادق

 باشد، رفع جویی بهانه از ذکر مشکالت باشد و مقصودشصادق ناگر 
صیاد  صورت  در این.نخواهد کرد رهبری مسیح و را بسویا هم مشکالت

 صحبت نجات او به احتیاج کند و درباره را فراموش  باید مشکالتها جان
 این دارد و خودش احتیاج مسیح به که او بفهمانیم به  اگر بتوانیم.کند

 . خواهد رفت خود از بین او خود به خیالی را اقرار کند، مشکالت موضوع

 های و بهانه کند، مشکالت برخورد می  با مردمها  جانصیاد وقتی
کرد و باید  نحو رفع یک را باید به  هر کدام.خواهد شنید گوناگونی

 از این بعضی که نیست فایده  بی. را در نظر گرفت طرف خصوصیات
  . قرار دهیم را مورد بررسی مشکالت

 

   ». ام کرده از حد گناه یشب من« - اول
 .اند کرده از حد گناه بیش که است را متقاعد کرده یزیاد عده شیطان

توانند  اند و دیگر نمی شده مرتکب گناهانی چه آورد که بیاد آنها می پیوسته
  .پیدا کنند غلبه بر گناه

 دهید، ولی جلوه را کوچک نباید گناه البته اشخاصی در برخورد با چنین
آمد   مسیح.اند کرده گناه همه یاید، ول کرده ، شما زیاد گناه بلی«: باید بگویید

 ».دهد نظیر شما را نجات گناهکارانی که



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۳۷ ها برطرف کردن بهانه

  : را بخواند۱۵ :۱ تیموتاؤس اول کنید که ًبعدا از او درخواست

بدنیا آمد تا  عیسی مسیح که تام قبول و الیق است امین سخن این«
  ». آنها هستم بزرگترین من بخشد که را نجات گناهکاران

در او  که  تغییری.کنید صحبت و بعد از نجات قبل پولس زندگی درباره
 ولی دانست گناهکار می خود را بزرگترین  هر چند پولس.دهید شد شرح واقع

 گناهکارند و مسیح مردم همه دهید که می شرح  وقتی.پیدا کرد نجات باز هم
 خواهد شد که او روشن برای حقیقت دهد این را نجات گناهکاران آمد که
   .بکار ببرید  را هم۱۳و۱۲ :۹  متی. است آمده او هم اتنج برای مسیح
 طبیب به احتیاج مریضان بلکه تندرستان نه شنید گفت چون عیسی«
زیرا  قربانی نه خواهم می رحمت کنید که را دریافت این رفته  لیکن.دارند
  ». نمایم  دعوتبهتو را به گناهکاران را بلکه تا عادالن ام نیامده

دهید، باز تأکید  می توضیح مسیح فرمایش این قعیتمو درباره وقتی
 همه تأکید کنید که  باز هم.آمد جهان به گناهکاران نجات او برای کنید که

بگیرد؟ آیا  را اندازه تواند گناه می کسی  چه.در حضور خدا گناهکارند مردم
 دارند، حق پاکی زندگی اصطالح کنند و به می کمتر گناه که کسانی فقط

 : بکار ببرید  را هم۱۰ :۱۹باشند؟ لوقا  مسیح ر جستجویدارند د

 ».بخشد را بجوید و نجات تا گمشده است آمده پسر انسان زیرا که«

  

   ». شوم محروم زیادی باید از چیزهای شدن مسیحی برای« - دوم
 آن پایان کند ولی را مشغول انسان مدتی برای است ممکن دنیوی لذات

  معهذا عده.)۲۶ :۲ جامعه(»  است کشیدن باد زحمت و در پی بطالت«
توانند از آنها  می سختی به دارند که دلبستگی یطور به لذات این به زیادی
کند  را درک وضع این که نیست مشکل مسیحی ً معموال برای.بکشند دست



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۳۸

وجود  دنیوی بهتر از لذات کرد چیزی فکر می وقت یک هم زیرا خودش
ً غالبا گناهکار صریحا.ندارد در هر  دارد ولی مشکلی چنین گوید که  نمیً
  . اوست در راه مانعی این حال

  

 .قرار دارد اهمیت اول در درجه روح آسایش دهید که او نشان  به- ًاوال
 : کنید  را نقل۳۶ :۸ مرقس

خود را  دنیا را ببرد و نفس تمام سود دارد هرگاه را چه شخص زیرا که«
  »ببازد؟

  :۱۷ -۱۵ :۲یوحنا  اول همچنین

 دنیا را دوست مدارید زیرا اگر کسی دوست در دنیاست دنیا را و آنچه«
  از پدر نیست... در دنیاست آنچه زیرا که نیست پدر در وی دارد محبت

 اراده به که کسی لکن درگذر است آن و دنیا و شهوات است از جهان بلکه
 ».ماند می ابد باقی کند تا به می خدا عمل

 ها ارزش  تمام. است نسبی دنیوی یها بفهمد ارزش کنید که او کمک به
 باقی بعد از مرگ که  تنها چیزی.روند می از بین  در اثر مرگها و ثروت

یا پا وارد  دست بدون انسان بهتر است فرمود که  عیسی. است ماند روح می
  .کند خود را گم جان شود از اینکه ابدی حیات

  

او  برای صرفنظر کند که ز چیزهاییا باید دهید که او نشان  به- ًثانیا 
 چیزهایی خواهد شد و دیگر به او عوض تمایالت  در واقع. آور است زیان

  . نخواهد داشت ای ندارد عالقه ابدی و ارزش آور است زیان که

  :۳۲ :۸ ، رومیان۱۱ :۸۴مزمور : استناد کنید آیات این به



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۳۹ ها برطرف کردن بهانه

خواهد  و جالل  خداوند فیض. و سپر است خدا آفتاب یهوه زیرا که«
  ».باشند سالک راستی به که نخواهد کرد از آنانی چیز نیکو را منع داد و هیچ

نمود  ما تسلیم جمیع او را در راه بلکه نداشت پسر خود را دریغ او که«
 »ما نخواهد بخشید؟ چیز را به همه با وی چگونه

  

  دستاز را که آنچه توان نمی وجه هیچه ب او بفهمانید که  به-ًثالثا 
خدا  کنید بفهمد که کمک .کرد مقایسه آوریم می بدست با آنچه دهیم می

 متی(نیکو ببخشد  کنند چیزهای می او را خدمت که کسانی به است مایل
  :کنید  را نقل۸و۷ :۳ فیلپیان حقیقت این اثبات  برای.)۱۱ :۷

 همه بلکه دانستم زیان  مسیحخاطر بهرا  بود آن مرا سود می اما آنچه«
 دانم می زیان عیسی خداوند خود مسیح معرفت فضیلت سبب یز را نیز بهچ
 ». را دریابم تا مسیح شمردم و فضله کردم چیز را زیان  او همهخاطر به که

 

   ». وار رفتار کنم مسیحی توانم در کار خود نمی« - سوم
 تواند در آنها شرکت نمی نفر مسیحی یک وجود دارد که هرچند کارهایی

 در واقع .دهد انجام راحت تواند با وجدان می کارها را مسیحی غالب کند ولی
 سود شرافتمندانه کند و در پی وار رفتار می در کار خود مسیحی که شخصی

  .خواهد شد خوب خیلی عاقبتش است

  

  اگر کارش.را بپرسید شغلشًآورد، فورا  ای بهانه چنین  تا کسی-ًاوال 
تواند در  می او بگویید که رفتار کند بهوار  تواند مسیحی می که است طوری
 شایسته که است کارهایی نوع اگر از آن شود ولی بماند و مسیحی باقی کارش

  : کنید  را نقل۳۶ :۸  مرقس.او بگویید را به ، حقیقتیستن مسیحی یک



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۴۰

خود را  دنیا را ببرد و نفس تمام سود دارد هرگاه را چه شخص زیرا که«
  »ببازد؟

  

 .دارد ارزش بیشتر از روحش آیا کارش از او بپرسید که  سپس- ًثانیا 
 ارزش او را به و توجه و زودگذر است و کار، فانی ثروت دهید که توضیح

  .کنید جلب امور روحانی ابدی

  :کنید  اشاره۱۸ :۴ قرنتیان دوم به

 نادیدنی چیزهای به بلکه دیدنی چیزهای به کنیم ما نظر نمی در حالیکه«
 ». جاودانی و نادیدنی است زمانی است دیدنی آنچه زیرا که

  ).۲۱ -۱۶ :۱۲لوقا (ذکر کنید  را هم ثروتمند احمق مثال

  

خواهد  او را برآورده خدا احتیاجات سازید که ً بعدا او را مطمئن-ًثالثا 
 .استناد کنید آیات این  به.خواهد فرمود او تهیه برای و کار جدیدی ساخت

  :۲۵ :۳۷، مزمور ۱۹ :۴ ، فیلپیان۳۳ :۶ متی

شما  برای همه این او را بطلبید که خدا و عدالت ملکوت اول لیکن«
 ».مزید خواهد شد

 خود در جالل دولت شما را بر حسب احتیاجات همه من اما خدای«
 ».خواهد نمود رفع عیسی در مسیح

 ام ندیده را هرگز متروک و مرد صالح پیر هستم و االن بودن جوان من«
  ».بشوند نان گدای را که نسلش و نه

 

   ». باید بهتر شوم اول« - چهارم
 بیایند بلکه هستند نزد مسیح که نباید در وضعی دارند که عقیده ای عده

نیکو  کارهای باید فهمانید که اشخاص این  به.کنند باید خود را اصالح اول



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۴۱ ها برطرف کردن بهانه

و  مگناهکار هستی آییم ما نزد خدا می سازد و وقتی نمی نجات ما را شایسته
  .و بد وجود ندارد گناهکار خوب

  : را ذکر کنید۱۳و۱۲ :۹ متی انجیل کسانی در برخورد با چنین

 طبیب به احتیاج مریضان بلکه تندرستان نه شنید گفت چون عیسی«
زیرا  قربانی نه خواهم می رحمت کنید که را دریافت این رفته  لیکن.دارند
  ». نمایم دعوت توبه ا بهر گناهکاران را بلکه تا عادالن ام نیامده

بودند نزد  همانطور که زیادی عده دهد که می ما نشان به مقدس کتاب«
 :  آمدند مثل مسیح

 ).۴۳ -۳۹ :۲۳لوقا (شد  مصلوب با مسیح که دزدی

 ).۱۴ -۱۰ :۱۸لوقا (باجگیر 

 ).۲۴ -۱۸ :۱۵لوقا ( پسر گمشده

 

 از تسلیم آن علت هب گناهکاران که و ایرادهایی  سایر مشکالت- پنجم

بـا آنهـا  مقابله کنید و برای نگاه آیات به(: کنند می خودداری مسیح به

 ).حاضر باشید

: را بکار ببرید آیات این» .شد و جفا خواهم دچار زحمت من« -ًاوال 
  .۱۲و۱۱ :۵ ، متی۴۱و۴۰ :۵ ، اعمال۱۷ :۴ قرنتیان ، دوم۱۲ :۲ تیموتاؤس دوم

: را بکار ببرید آیات این» . ام نشده موفق ولی ام کرده ًقبال سعی« - ًثانیا 
 .۱۱ :۱۱۹، مزمور ۱۶ :۴ ، عبرانیان۲۹ :۴۰، اشعیا ۸ :۹ قرنتیان دوم

: را بکار ببرید آیات این» .داد خواهم خود را از دست دوستان« - ًثالثا 
 .۳ :۱یوحنا  ، اول۲و۱ :۱، مزمور ۲۰ :۱۳ ، امثال۴ :۴ یعقوب



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۴۲

: را بکار ببرید آیه این» .هستند ار خیلیریاک در کلیسا اشخاص« - ًرابعا 
 .۱۲ :۱۴ رومیان

را بکار  آیات این» . ام شده مرتکب بخششی غیرقابل گناه من« - ًخامسا 
 .۳۷ :۶، یوحنا ۳۲و۳۱ :۱۲ متی: ببرید

 امثال: را بکار ببرید آیات این» . است مشکل خیلی مسیحیت« - ًسادسا 
 .۸ :۱ پطرس ، اول۲۳ :۶  رومیان،۲۱و۲۰ :۷۵، اشعیا ۱۵ :۱۳ ، امثال۱۲ :۱۴

، ۹ :۳ پطرس دوم: را بکار ببرید آیات این» . دیر است خیلی« - ًسابعا 
 .۳۱و۳۰ :۴ ، تثنیه۱۷ :۲۲ مکاشفه

  

  ترسوها -۵

از   ترس.هستند خود اسیر ترس زندگی در تمام از مردم زیادی عده
از  س، تر نامرئی از قوای ، ترس از شکست از انتقاد، ترس ، ترس مردم

 غیرمنطقی  رفتارشانهستند گرفتار ترس که  کسانی. از آینده و ترس گذشته
دهند  دانند نباید انجام می را که کارهایی حالت  در این. است و غیرطبیعی

  .نمایند می باید بکنند خودداری آنچه شوند و از انجام می مرتکب

 نقطه عنوان بهرا  آن ، شیطان است بسیار قوی ترس عاطفه اینکه نظر به
 را با آن مردم شود که می برد و موفق بکار می مردم به حمله برای ضعف

 برای سالمتی«: دارد مخصوصی پیغام ، عیسی کسانی چنین  برای.کند اداره
و  شما مضطرب  دل... دهم شما می خود را به  سالمتی. گذارم شما می
 قلبی و آرامش سالمتی این درباره  پولس.)۲۷ :۱۴یوحنا (» نباشد هراسان

 و ها دل است عقل  از تمامیقفو خدا که و سالمتی«: گوید می چنین
  هدف.)۷ :۴ فیلپیان(»  خواهد داشت نگاه عیسی شما را در مسیح یها ذهن



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۴۳ ها برطرف کردن بهانه

 کند که آنها کمک به که این است اشخاص  از برخورد با اینها صیاد جان
  .آورند را بدست قلبی و نیروی فکری و آرامش سالمتی این

 

   ». کنم وار زندگی مسیحی نتوانم ترسم می من« - اول
را نابود  و باید آن است شیطان یها از فریب ، یکی از شکست ترس این
کنند  خود را اصالح زندگی اند که کرده کوشش اشخاص ً غالبا این. ساخت

زیرا  دهیم آنها نشان خدا را به کالم  الزمست.اند شده از خود مأیوس ولی
  .و ترسو جرأت کم و اشخاص دالن سست برای هایی ز وعدها پر است

  

 شخصی اصالح مثل مسیح به شدن تسلیم دهید که او نشان  به- ًاوال 
 آیات این  به. تازه قلب یک پیدا کردن یعنی مسیح به شدن  تسلیم-  نیست

 .۲۶ :۳۶ ، حزقیال۱۷ :۵ قرنتیان دوم: استناد کنید

 کهنه  چیزهای. است ای ازهت باشد خلقت در مسیح اگر کسی پس«
  ». است شده چیز تازه همه اینک درگذشت

نهاد و  شما خواهم در اندرون تازه داد و روح شما خواهم به تازه و دل«
  ».داد شما خواهم به گوشتین دل را از جسد شما دور کرده سنگی دل

  

 .پایدار بماند خواهد داد که او قدرت به مسیح او بگویید که  به-ًثانیا 
کند و  حفظ و شکست تواند او را از لغزش می مسیح کنید بفهمد که کمک

  این.شود تجربه خودش تحمل از قدرت او بیش نخواهد داد که خدا اجازه
 .۱۰ :۴۱، اشعیا ۱۳ :۱۰ قرنتیان ، اول۲۴یهودا : را بکار ببرید آیات

دارد و در حضور  محفوظ شما را از لغزش که قادر است او را که االن«
 ».فرماید قایم عظیم فرحی به عیب خود شما را بی اللج



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل پنجم ۱۴۴

شوید  خود آزموده  طاقتقگذارد شما فو نمی که است خدا امین ...«
 ».باشید را داشته آن تحمل سازد تا یارای نیز می مفری با تجربه بلکه

 تو هستم خدای مشو زیرا من و مشوش با تو هستم من زیرا که مترس«
 داد و تو را بدست خواهم تو را معاونت  و البتهنمود خواهم تو را تقویت

  ».کرد خواهم خود دستگیری عدالت راست

خواهد  کار خود را در او ادامه مسیح شود که کنید متوجه او کمک به
 :  استناد کنید۱۲ :۱ تیموتاؤس  و دوم۶ :۱ فیلپیان  به.داد

را  رد آنک نیکو را در شما شروع او عمل که اعتماد دارم این به چونکه«
 ».خواهد رسانید کمال به مسیح تا روز عیسی

 امانت که او قادر است که است و مرا یقین آوردم ایمان که به دانم می«
  ».کند روز حفظ آن مرا تا به

  

او  خواهد شد که خدا باعث کالم مطالعه دهید که او نشان  به-ًثالثا 
  .پابرجا بماند

  :۱۱ :۱۱۹، مزمور ۱ :۲یوحنا  اول: را ذکر کنید آیات این

 ».نکنید تا گناه نویسم شما می را به این من فرزندان ای«

  ». ورزم تو گناه مبادا به که داشتم خود مخفی تو را در دل کالم«

  

خواهد بخشید و  او را تقویت القدس روح دهید که او نشان  به-ًرابعا 
او بگویید  د به بای.باشد داشته ای پیروزمندانه زندگی که قادر خواهد ساخت

را ذکر  آیات  این.بشود القدس تواند پر از روح ، می یافتن بعد از نجات که
  :۱۶ :۳ ، افسسیان۲۷ :۳۶ ، حزقیال۸ :۱ اعمال: کنید

 »... خواهید یافت آید قوت بر شما می القدس روح چون لیکن«



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۴۵ ها برطرف کردن بهانه

نهاد و  شما خواهم در اندرون تازه داد و روح شما خواهم به تازه و دل«
 ».داد شما خواهم به گوشتین دل را از جسد شما دور کرده سنگی لد

 باطنی در انسانیت شما عطا کند که خود به جالل دولت حسب به که«
  ».زورآور شوید قوت او به خود از روح

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 

  ششم فصل

  مشکل حاالت

 

 شنوند و چشمان می سنگین یها گوش و به شده غلیظ قوم این زیرا دل«
 دل  بشنوند و بهها گوش ببینند و به چشمان اند مبادا به ادهنه خود را برهم

 ).۲۷ :۲۸ اعمال(»  را شفا بخشم کنند تا ایشان بفهمند و بازگشت

نمایید زیرا چرا  بازگشت بد خویش یها نمایید، از طریق بازگشت«
 ).۱۱ :۳۳ حزقیال(» بمیرید؟

 دعا کردهشوند و  اند متواضع شده نامیده من اسم به که من اگر قوم«
از  من نمایند، آنگاه بازگشت بدخویش یها باشند و از راه حضور من طالب

 آمرزید و زمین را خواهم ایشان فرمود و گناهان خواهم اجابت آسمان
 ).۱۴ :۷ تواریخ دوم(» داد را شفا خواهم ایشان

در  که باشیم غافل عظیم نجاتی اگر از چنین رستگار گردیم ما چگونه پس«
» گردانیدند؟ شنیدند بر ما ثابت که از خداوند و بعد کسانی آن به مابتدا تکل

   ).۳ :۲ عبرانیان(

را  بسیاری که خواهند درخشید و آنانی افالک روشنایی مثل و حکیمان«
» خواهند بود تا ابداالباد نمایند مانند ستارگان می رهبری عدالت راه به
 ).۳ :۱۲ دانیال(

 به نشدن تسلیم برای را که هایی د بهانهبتوان اینکه  برایها صیاد جان
باشد تا از او  متکی القدس روح نماید، باید به آید برطرف می پیش مسیح

در  اتکاء و اطمینان  این.باید بکار برد آیاتی شود و بفهمد چه هدایت
 ها او را در صید جان شایستگی شود و میزان ظاهر می برخورد او با مردم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۴۸

و تردید  خواهد بود اگر او گرفتار شک تأسف ی بسیار جا.دهد می نشان
 درباره  پیوستهها  اگر صیاد جان.بیاندیشد خودش ضعف گردد و درباره

کار  برای را که و اعتمادی خود فکر کند ایمان های  و ناشایستگیها ترس
  .خواهد داد دارد از دست خود الزم

 .ندفکر ک طرف مشکالت درباره پیوسته که این است روش بهترین
،  طرف احتیاج: کند عبارتند از باید فکر او را بخود مشغول که چیزهایی

 هدایت که القدس کند و روح را رفع احتیاج تواند این می خدا که کالم
 ها خود، صیاد جان کردن و فراموش طرز فکر مثبت  با این. اوست کننده

را  طرف بتواند احتیاجات خواهد شد که بهتر هدایت القدس روح وسیله به
  .سازد برآورده

آنها   بهها صیاد جان که ییها گروه خود را درباره بحث فصل در این
هستند و  کلی یها گروه ذیل گروه  چهار.داد خواهیم کند ادامه برخورد می

 تقسیم مختلفی های دسته به توان بیشتر می مطالعه از آنها را برای هر کدام
»  عالقه بی اشخاص« های بهانه دنکر طرز برطرف درباره قبل  در فصل.کرد
  در این. کردیم بحث» ترسوها«و » هستند مشکالت دارای که کسانی«و 

و »  از ایمان منحرفین«کرد  خواهیم بحث ذیل چهار گروه درباره فصل
  .»ها شکاک«و » لجبازها«و » عیبجوها«

 

  از ایمان منحرفین -۱

وار  و مسیحی کرده را خدمت مسیح مدتی که است کسی از ایمان منحرف
خود  اولیه زندگی و به کرده خودداری مسیح به از خدمت عللی به ولی زیسته

 که است مشکل  گاهی. بسیار زیاد است از ایمان منحرفین  عده. است برگشته
 را قبول حقیقت کند معهذا باید این را درک از ایمان انحراف  عللها صیاد جان



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۴۹ حاالت مشکل

باز  خود برگشته غلط از راه دوباره ولیخواهند شد  منحرف بسیاری کند که
  .خواهند گردید مسیح خدمت مشغول

 :  دارد از جمله زیادی علل از ایمان انحراف

 ).۲۱ :۱۴ رومیان( سایر مسیحیان در زندگی و گناه وجود اشتباه

 ).۲ :۴ کولسیان(خدا  کالم در مطالعه غفلت

 ).۲۵ :۱۰ عبرانیان( کلیسایی در جلسات نکردن شرکت

  ).۱۸ - ۱۴ :۶ قرنتیان دوم( بودن یویدن

 

در مورد  نظرش اینکه به ، با توجه از ایمان منحرف شخص مشکل حل
  اگر مایل.باشد یا آسان مشکل است ، ممکن چیست موقع در آن مسیحیت

ًاو نسبتا  مشکل کند، حل خود توبه یتبرگردد و از وضع مسیح باشد بسوی
را  و طرز دعا کردن مسیح بسوی تبازگش خدا و راه زیرا کالم است آسان

 است ممکن  برعکس.گوید می  چهها صیاد جان فهمد که داند و می می
زود  باشد و خیلی حساس برگردد و خیلی مسیح حاضر نباشد بسوی

 . است الزم صبر و مهربانی از حد معمول بیش حالت  در این.شود ناراحت
 صحبت ار جدیبسی منحرف  با شخصها صیاد جان که است الزم اغلب

و  نداده نسبت خودش خدا را به کالم که این است انحراف کند زیرا علت
  .کند وار زندگی مسیحی نکرده کوشش

 مسیح نیستند بسوی مایل که  کسانی.وجود دارد منحرف دو نوع
 طرز برخورد با .کنند بازگشت مسیح مایلند بسوی که بازگردند و کسانی

  . داردقفر دو دسته این
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ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۵۰

   .بازگردند مسیح نیستند بسوی مایل که  کسانی- اول
 درباره قبل در فصل هستند که» ها تفاوت ها و بی عالقه بی« اینها شبیه

 برای توان رود می در مورد آنها بکار می که روشی  همان.شد آنها بحث
 در مورد .برگردند بکار برد مسیح نیستند بسوی مایل که کسانی

 :  بایدها یاد جانص که گفتیم» ها عالقه بی«

  .کند صحبت گناه نتایج درباره

  . چیست مسیح رد کردن گناه دهد که او نشان به

  .دهد او توضیح را برای مسیح قبول نتایج

  .بگیرد تصمیم کند که او را تشویق

 

برگردد، باید  مسیح بسوی حاضر نیست که از ایمان منحرف شخص
قرار  اسفناکی وضع در چه کهشود  و متوجه چیست گناه نتایج بفهمد که

 حاال از آن ولی خدا قرار داشت و لطف فیض در تحت وقت دارد زیرا یک
 پنجم در فصل» ها عالقه بی«در مورد  که بر آیاتی  عالوه. است شده منحرف

خود  گناه را متوجه از ایمان منحرفین وجود دارد که دیگری ، آیات ذکر شده
 : یدکن  را نقل۵ :۲ ارمیا .سازند می

از  یافتند که انصافی بی چه شما در من گوید پدران می خداوند چنین«
  »شدند؟ باطل کرده را پیروی ورزیدند و اباطیل دوری من

» یافتند؟ انصافی بی چه شما در من پدران« سؤال ًمخصوصا در مورد این
ً حتما . است او از خدا برگشته که کرده  از او بپرسید خدا چه.تأکید کنید

 کنید چرا از خداوند دور شده  بعد از او سؤال.» هیچ«خواهد داد  بجوا
دارد  و چقدر خجالت است او چقدر ناسپاس قلب دهید که  توضیح. است



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۵۱ حاالت مشکل

 تا او حیات است چیز خود را داده او همه را رد کند درحالیکه مسیح که
  .پیدا کند

 :  را بخواند۱۳ :۲ارمیا  کنید که از او خواهش آنگاه

اند   کندهها خود حوض و برای نموده ترک حیاتم آب چشمه مرا که«
  ».ندارد را نگاه آب که شکسته یها حوض یعنی

 گوید که  خدا می. چیست شده مرتکب که دو کار زشتی از او بپرسید که
 یها حوض و کندن حیات چشمه کردن عبارتند از ترک دو کار زشت این

 دوم خدا و کار زشت کردن از ترک عبارتست اول  کار زشت. شکسته
چقدر  شکسته حوض دهید که  توضیح. شیطان کردن از خدمت عبارتست

 به زیادی صدمات گناه اقرار خواهد کرد که منحرف  شخص. اعتبار است بی
 . است کشانده چیزی و بی کامی تلخ و او را به او وارد کرده

 :  را بخواند۱۹ :۲ارمیا  او بگویید که به

و  کرده تو، تو را تنبیه گوید شرارت می چنین تصبایو خداوند یهوه«
 و تلخ امر زشت این که و ببین بدان پس است نموده ارتداد تو، تو را توبیخ

  ». در تو نیست من و ترس نمودی خود را ترک خدای یهوه که است

 .، تأکید کنید خداوند شده ترک باعث که»  و تلخ امر زشت این«در مورد 
 اسفناک وضع  درباره.را ذکر کنید از گناهان عضیب شاید بهتر باشد که

و  رفت بیاورید مانند یهودا که ییها خدا مثال ، از کالم از ایمان منحرفین
خود دور شد،  از خانه که  پسر گمشده.)۵ :۲۷ متی(کرد  خود را خفه

خود آمد ه جا ناامید شد، آخر ب از همه کردند و وقتی او را ترک دوستانش
را  مسیح بسوی از ایمان منحرففرد  برگشت  شادی.) ۱۷  -۱۳ :۱۵لوقا (

  .دید پسر گمشده در مثل توان می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۵۲

را  منحرف اسفناک وجود دارد و وضع مقدس در کتاب که دیگری مثال
کند،  قبول حاضر است مسیح چگونه فهماند که ما می دهد و به می نشان

از  که د و مسیحبو خداوند را انکار کرده پطرس  بعد از اینکه. است پطرس
 رفت بیرون کرد، پطرس او نگاه به و مهربانی شد با لطف می خارج محکمه

 ، پیغام دانست را می شدید پطرس احتیاج که  مسیح.کرد گریه تلخی و به
  :۷ :۱۶ مرقس: او فرستاد برای مخصوصی

 جلیل از شما به پیش دهید که را اطالع او و پطرس شاگردان رفته لیکن«
 ».رود می

دهند عبارتند  می را نشان آن و نتایج منحرف شخص گناه که ایر آیاتیس
  :۱۲و۱۱ :۴ ، عاموس۱۴ :۱۴ ، امثال۹ :۱۱ پادشاهان از اول

از  دلش که جهت شد از آن افروخته خداوند بر سلیمان خشم پس«
  ».بر او ظاهر شد دو مرتبه که گشت منحرف اسرائیل خدای یهوه

 شود و مرد صالح خود سیر می یها راهاز  مرتد است در دل که کسی«
 ». بخود سیر است

 ساخت را واژگون و عموره خدا سدوم که نهجیه از شما را ب و بعضی«
شود بودید معهذا  گرفته آتش از میان که و مانند مشعلی نمودم سرنگون

 به اسرائیل ای ننمودید، بنابراین بازگشت من گوید بسوی خداوند می
نمود  خواهم اینطور با تو عمل به نمود و چونکه اهمخو اینطور با تو عمل

  ». نمایی خود مالقات را مهیا ساز تا با خدای خویشتن اسرائیل ای پس

  

   .برگردند مسیح مایلند بسوی که  منحرفین- دوم
و  شده ناراحت  آنها از گناه. است ًنسبتا آسان گروه این مشکل حل

 های در اثر وسوسه ًالبا منحرفینغ  ولی.کنند خداوند بازگشت مایلند بسوی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۵۳ حاالت مشکل

صیاد   پس.آنها وجود ندارد بازگشت برای راهی کنند که فکر می شیطانی
   : بایدها جان

 

 ارمیا . او عالقمند است بازگشت به مسیح دهد که او نشان  به-ًاوال 
  : را ذکر کنید۲۲و۱۲ :۳

وید گ بگو خداوند می ندا کرده شمال را بسوی سخنان لهذا برو و این«
 ». داشت نخواهم نما و بر تو غضب مرتد، رجوع اسرائیل ای

 شما را شفا خواهم ارتدادهای نمایید و من مرتد، بازگشت فرزندان ای«
 ». ما هستی خدای تو یهوه زیرا که آییم نزد تو می گویند اینک داد و می

  :کنید نقل  را هم۲۲ :۴۴اشعیا 

 پس را مانند ابر محو ساختم و گناهانت ابر غلیظ تو را مثل تقصیرهای«
  ». ام کرده نما زیرا تو را فدیه بازگشت نزد من

 و پطرس ذکر کنید مانند پسر گمشده ییها مثال مقدس از کتاب همچنین
 از منحرفین دیگری های و نمونه قرار گرفت مورد بحث قبل در قسمت که
  .کردند خدا بازگشت بسوی که

  

خود بشود و در حضور  گناه د متوجهبای او بفهمانید که  به- ًثانیا 
، ۱۴ :۷ تواریخ ، دوم۱۳ :۳ارمیا : کنید را نقل آیات  این.خداوند اقرار نماید

  :۹ :۱یوحنا  اول

و  شدی عاصی خویش خدای یهوه بر نما که اعتراف گناهانت به فقط«
و  ساختی منشعب بیگانگان سبز برای خود را زیر هر درخت یها راه

 ».شما آواز مرا نشنیدید هگوید ک خداوند می

 شوند و دعا کرده اند متواضع شده نامیده من اسم به که من اگر قوم«
 من نمایند، آنگاه بازگشت بد خویش یها باشند و از راه حضور من طالب



انتشارات ایالم
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نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۵۴

 آمرزید و زمین را خواهم ایشان فرمود و گناهان خواهم اجابت از آسمان
  ».داد را شفا خواهم ایشان

ما را  تا گناهان است و عادل او امین کنیم خود اعتراف نگناها اگر به«
 ».سازد پاک بیامرزد و ما را از هر ناراستی

ً غالبا .کار را بگیرد دنبال  در مورد منحرفینها صیاد جان که الزمست
 منحرف کنند، از ایمان نمی او را راهنمایی یابد ولی می نجات شخصی وقتی

دارند  کمک به هستند احتیاج روحانی کودک در مسیح که  کسانی.شود می
 در مورد راهنمایی هشتم فصل به(باشند  بالغی تا بتوانند مسیحی

 ).شود مراجعه جدیداالیمانان

 

  عیبجوها -۲

شود،  می او نزدیک  بهها صیاد جان وقتی که نجاتی بدون شخص
آزاد  از فشار فکر گناه وسیله خواهد بدین  می وگردد می عیبجویی مشغول

شود  می بحث مشغول که  شخصی.ننهد گردن انجیل دستورات  و بهشود
سایر  به نیست اش مورد عالقه که را از موضوعاتی کند صحبت می سعی

را از  کند صحبت می سعی هم نجات بدون  شخص.بکشاند موضوعات
یا  از مسیحیان است  ممکن.بکشاند و موضوعات سایر اشخاص به خودش

 ً غالبا سعی.از خدا ایراد بگیرد و حتی مقدس کتابکلیسا و رؤسا کلیسا و یا 
 او خوب مثل من«: کند و بگوید مقایسه نفر مسیحی کند خود را با یک می

 را با یک از خود، خودش دفاع  برای.» دهم نمی انجام کار زشتی«یا »  هستم
  .کند می ندارد مقایسه خوبی شهرت که مسیحی

 نباید ها  صیاد جان.دارد مو صبر الز حکمت اشخاصی با چنین صحبت
باید گناهکار را  شود بلکه دیگر کشانده جاهای به صحبت دهد که اجازه



انتشارات ایالم
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نسخۀ الکترونی

  

  ۱۵۵ حاالت مشکل

  وقتی.نماید مقایسه و مسیح مقدس کتاب خود را با اصول وادار سازد که
  .خواهد شد او معلوم و شرارت کار را بکند، گناه این

از خدا و  که صی دربرخورد با اشخاها صیاد جان را که ما در اینجا روشی
  :  دهیم قرار می گیرد مورد مطالعه کنند باید در پیش می عیبجویی مقدس کتاب
 

   کنند می از خدا عیبجویی که  کسانی- اول
 . غرور شیطانی و ظاهر ساختن از خودنمایی از خدا عبارتست عیبجویی

گناهکار نزد خدا بیاید، خود را با خدا  عنوان به اینکه عیبجو بجای شخص
 در ضمن را پرسید که سؤال این  قبلها سال رسول  پولس.سازد می ساویم

 .)۱۴ :۹ رومیان(» ؟ است انصاف آیا خدا بی«:  است شده داده هم جواب آن
دارد از خدا  حق قرار داد؟ آیا انسان خدا را مورد بازجویی توان آیا می

نکار را ای پیوسته و نادانی در اثر جهل معهذا مردم! کند؟ حاشا عیبجویی
  خدا چنین.گردد خدا می غضب تحریک باعث حالت این  ادامه.کنند می

 .خندد می است  نشستهها بر آسمان او که« .را استهزا خواهد کرد کسان
 ).۴ :۲مزمور (» کند استهزا می خداوند بر ایشان

خود  را بسوی اشخاصی  چنینها صیاد جان توسط کند که می خدا سعی
  .کند عیبجوها را راهنمایی که  استها اد جانصی وظیفه  پس.بکشاند

 چرا خدا انسان«:  این استکنند  از خدا می ًمعموال گناهکاران که انتقادی
  »کرد؟ را آفرید و بعد او را محکوم

  

 .خود آفرید جالل را برای مردم خدا تمام دهید که او نشان  به- ًاوال 
 : کنید  را نقل۷ :۴۳اشعیا 

  ». باشم و ساخته و او را مصور نموده آفریده ویشخ جالل او را بجهت«
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  فصل ششم ۱۵۶

  این.را بپذیرند نجات همه است خدا مایل کنید که ً فورا اضافه- ًثانیا 
 تسالونیکیان ، اول۴ :۲ تیموتاؤس ، اول۱۱ :۳۳ حزقیال: را ذکر کنید آیات

  :۱۰و۹ :۵

 مرد شریر از مردن من که قسم خودم حیات فرماید به می خداوند یهوه«
 نموده خود بازگشت شریر از طریق که هستم خوش بلکه نیستم خوش

 بد خویش یها نمایید، از طریق بازگشت اسرائیل خاندان  ای.ماند زنده
 »نمایید زیرا چرا بمیرید؟ بازگشت

  ».گرایند راستی معرفت یابند و به نجات مردم خواهد جمیع می که«

 نجات تحصیل جهت به بلکه غضب نکرد برای زیرا خدا ما را تعیین«
و  بیدار باشیم ما مرد تا خواه برای که مسیح خداوند ما عیسای وسیله به

  ». کنیم زیست وی همراه خوابیده خواه

خدا پسر خود را   چون. است همه نجات او به از عالقه خدا حاکی نقشه
گناهکار   به.دارد را دوست مردم تمام شود که می ثابت است کرده قربانی
کنید بفهمد خدا او را  او کمک  به.دهید خدا را نشان و بخشش  فیضو محبت
   .کنید  را نقل۱۶ :۳ یوحنا .  او فدا ساختخاطر بهخود را  دارد و مسیح دوست

  

 خدا، هالک نجات در اثر رد کردن فقط دهید که او نشان  به- ًثالثا 
زد و سا می همردیف ، خود را با شیطان مسیح  در اثر رد کردن.خواهد شد

 ، متی۴۰ :۵یوحنا : را بکار ببرید آیات  این.کند می او شرکت در محکومیت
  :۱۶ :۱۶ ، مرقس۴۱ :۲۵

 ».یابید آیید تا حیات خواهید نزد من و نمی«

 دور شوید در آتش از من ملعونان را گوید ای چپ طرف اصحاب پس«
  ». است او مهیا شده و فرشتگان ابلیس برای که جاودانی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۵۷ حاالت مشکل

نیاورد بر او  ایمان یابد و اما هر که تعمید یابد نجات آورده مانای هر که«
  ».خواهد شد حکم

 

   کنند می عیبجویی مقدس از کتاب که  کسانی- دوم
روبرو خواهد  مقدس در مورد کتاب گوناگونی  با ایرادهایها صیاد جان

 است  آنها مشکلنظر به کرده ما تعیین برای انجیل که وظایفی  چون.شد
آزاد  وظایف از انجام طریق را انکار کنند تا بدین آن کنند صحت یم سعی

افکار  آرزو مادر تمام« حاالت  در این.دهند خود را تسکین شوند و وجدان
را  کنند آن سعی شود که می خدا باعث کالم فرار از حقایق و میل»  است

  .انکار نمایند

  باید اولها خواهد باشد، صیاد جان می هرچه مقدس انتقاد از کتاب
 که ً، معموال خواهند گفت اید یا نه را خوانده مقدس آیا کتاب کند که سؤال

 آنها نظر بهکنند زیرا  اند تکرار می شنیده را که آنچه  آنها فقط.اند نخوانده
و   شکنظر به مقدس کتاب به که این است اش الزمه بودن» روشنفکر«

خدا  کالم صحت معد درباره است  ممکن.کنند نگاه ایمانی بی
  .باشند خوانده ای و یا مقاله شنیده هایی سخنرانی

 مقدس کتاب کند که عیبجو اقرار می شخص  دید کهها صیاد جان وقتی
 : تواند بگوید ، می است را نخوانده

توانید  باشید، می را خوانده مقدس کتاب اینکه بدون کنید که آیا فکر می«
 را صحیح خواندن د کنید؟ آیا انتقاد بدونانتقا از آن و منطقی  صحیحطور به

اید، اظهار نظر  ندیده و حتی هنوز نخورده که دانید؟ آیا در مورد خوراکی می
گوید  می خودش درباره مقدس کتاب آنچه او را به ًبعدا توجه» کنید؟ می

 : خواند  را می۲۴و۲۳و۱۸ :۱ قرنتیان کند و اول می جلب
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  فصل ششم ۱۵۸

 ناجیان نزد ما که لکن است قتحما هالکان برای زیرا ذکر صلیب«
یهود را  که کنیم می وعظ مصلوب مسیح ما به  لکن. خداست قوت هستیم
 یهود و خواه را خواه شدگان دعوت لکن است  را جهالتها و امت لغزش
 ». خدا است خدا و حکمت قوت مسیح یونانی

  :کنید  را نقل۱۷ :۷ یوحنا  و۱۴ :۲ قرنتیان اول همچنین

 نزد او جهالت پذیرد زیرا که خدا را نمی امور روح سانینف اما انسان«
 ».شود می آنها از روح تواند فهمید زیرا حکم و آنها را نمی است

 که خواهد دانست تعلیم آرد درباره عمل بهاو را  بخواهد اراده اگر کسی«
 ». رانم می از خود سخن من یا آنکه از خداست

: شود عبارتند از می فتهگر مقدس ًغالبا از کتاب که دو ایرادی
 یها با کتاب مقدس کتاب«و »  است ضد و نقیض پر از مطالب مقدس کتاب«

 : شود ایرادها در اینجا ذکر می از این هرکدام طرز رفع» .ندارد دیگر فرقی

  

 او بگویید که به» . است ضد و نقیض پر از مطالب مقدس کتاب« - ًاوال 
از  کمی خیلی  عده.دهد ا نشانم را به ضد و نقیض مطالب از این یکی

را  مقدس کتاب  چون.دهند نشان ًظاهرا متناقضی توانند مطلب عیبجوها می
 هستند در کجا یافت ًظاهرا متناقض که  مطالبی.دانند اند نمی نکرده مطالعه

، ها جان از صیادان  بسیاری.فهمند نمی آنها را هم معنی شود و بالطبع می
در  ضد و نقیض ادعا کنند مطالب اند که ندهکشا عیبجو را بجایی اشخاص

  .دهند را نشان مطالب این اند که وجود دارد بعد از آنها خواسته مقدس کتاب

شنید  وقتی کند که می  تعریفها صیاد جان ایونز از یک ویلیام
 شخصی  وقتی.کرد دارد، اظهار تعجب ضد و نقیض مطالب مقدس کتاب

 را به  مطلبها ده«:  داد و گفت د ادامهخو سخن او را دید، به کافر تعجب



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۵۹ حاالت مشکل

 وقتی» . است ضد و نقیض پر از مطالب مقدس  کتاب.داد خواهم شما نشان
کافر داد و  شخص آن خود را به مقدس ًرا شنید فورا کتاب  اینها صیاد جان

 یک حتی او نتوانست ولی» .بدهید نشان من را به مطالب از این یکی«:  گفت
ًکامال  در مباحثه طریق بدین  چون.ماند  و خاموشبدهد نشان جا را هم

  .او برساند خدا را به کالم پیغام  توانستها خورد، صیاد جان شکست

 اشخاصی برخورد با چنین توانند در موقع  میها جان معمولی صیادان
 : زیر را بردارند یها کنند و قدم  را پیرویقفو روش

 دوم«: گوید می او چه بارهدر مقدس کتاب دهید که او نشان  به-  الف
 :  را بخوانید۱۲ :۲ پطرس

 دانند و در فساد خود هالک نمی کنند برآنچه می  مالمت...اینها  لیکن«
 ».خواهند شد

 دوم: گوید می چه خودش درباره مقدس کتاب بدهید که  نشان-  ب
 :  را بخوانید۱۶ :۳ تیموتاؤس

و  و اصالح بیهو تن تعلیم جهت و به خداست از الهام کتب تمامی«
  ». مفید است در عدالت تربیت

 روشی خواهد داد و همان را ادامه  صحبتها بعد صیاد جانه از اینجا ب
  .بکار خواهد برد کردیم بیان» ها عالقه بی«در مورد  را که

  

ً معموال صیاد ».ندارد دیگر فرقی یها با کتاب مقدس کتاب« - ًثانیا 
 خدا صحیح کالم کند که شود و ثابت لداخ تواند در جزئیات  نمیها جان

 کند که جلب موضوع این را به طرف تواند توجه  معهذا می. است
  نویسنده۴۰ توسط  سال۱۶۰۰از  بیش در مدت که است کتابی مقدس کتاب

 خدا دیده در کالم هم تناقض یک حتی و با وجود این شده نوشته مختلف



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۶۰

 نویسندگان بین یتبان احتمال  سال۱۶۰۰ مدت  در این.شود نمی
 یها پیشگویی درباره تواند نکاتی می  عالوه به .وجود ندارد مقدس کتاب
 های و پیشگویی ظهور مسیح  اولین.کند بیان مقدس کتاب شده انجام

 . است خوبی نمونه شده باره در این که)  از صد پیشگویی بیش( فراوانی
معهذا  شده وشتهن از تولد مسیح پیش ًاقال چهارصد سال پیشگویی آخرین

 .شد واقع کلمه به آنها کلمه تمام

 هرچند .)۱۱ :۵۵اشعیا (خواهد داد  خدا مقصود خود را انجام کالم
را  حقیقت موضوع این ، ولی خداست کالم کنند که انکار می ایمانان بی

 خدا را بکار ببرد، قلب کالم  پیوستهها  اگر صیاد جان.کند نمی عوض
او را ظاهر خواهد نمود  د کرد و افکار و امیالخواه را سوراخ ایمان بی

 صحبت آیا باید هنگام پرسیدند که  مودی. ال. از دی  وقتی.)۱۲ :۴ عبرانیان(
 ، جواب را بکار برد یا نه داند آن خدا نمی را کالم مقدس کتاب که با کسی

  ».کنید سوراخ  او را با آن. است القدس شمشیر روح مقدس کتاب«: داد

 و صحت هماهنگی درباره توضیح وسیله به، ها صیاد جان ینکهبعد از ا
و   طبیعتقمافو است کالمی کرد که ثابت  خالصهطور بهخدا  کالم
 در مورد اینکه خود را هم شخصی تواند شهادت ، می العاده قخار

خواهد  و معتبری پرارزش  شهادت.کند اضافه خداست کالم مقدس کتاب
 های وعده و خدا هم کرده خداوند را اطاعتچطور  دهد که بود اگر توضیح

در  قوی ای مانند اسلحه شخصی  شهادت. است داده او انجام را برای کالم
  .  استها صیاد جان دست

 موضوع این عیبجو را به  باید توجهها ، صیاد جان نکات بعد از ذکر این
 را نقل آیات  این.گوید می چه خودش درباره مقدس کتاب کند که جلب

  :۱۶ :۳ تیموتاؤس  دوم،۲۱و۲۰ :۱ پطرس ، دوم۱۳ :۲ تسالونیکیان اول: نیدک



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۶۱ حاالت مشکل

خدا را  کالم چون که کنیم ًما نیز دائما خدا را شکر می جهت و از این«
 چنانکه نپذیرفتید بلکه انسانی را کالم بودید یافتید آن از ما شنیده که
  ».کند می لایماندار هستید عم در شما که خدا که کالم است الحقیقه فی

 نیست از تفسیر خود نبی کتاب نبوت هیچ بدانید که را نخست و این«
 القدس روح به مردمان نشد بلکه هرگز آورده انسان اراده به نبوت زیرا که

  ».گفتند خدا سخن از جانب شده مجذوب

  ».  مفید است...و  خداست از الهام کتب تمامی«

 عیبجو نشان شخص خدا را به کالم العاده قخار ماهیت بعد از اینکه
 گوید و چه می چه گناه درباره مقدس کتاب دهد که او توضیح داد، باید برای

  . چیست و ایمان او دارد و توبه برای دستوراتی

 

  لجبازها -۳

 مشغول اند که گرفته هستند تصمیم دسته جزء این که مختلفی اشخاص
 نتایج به کنند و توجهی نبالخود را د اند راه شده  آنها مصمم.باشند شرارت

 گناه و مجازات روز داوری  دربارهها صیاد جان  وقتی.باشند نداشته آن
  من. را ببینم گناه نتایج حاضرم من«: گویند ّکند آنها با تکبر می می صحبت

با او  موسی وقتی آنها مانند فرعون» . آزاد باشم در زندگی خواهم می
 خروج(» ؟ کنم او را اطاعت که ستخداوند کی«: گویند کرد می صحبت

۵: ۲.( 

باشد  مایل است روبرو شد، ممکن اشخاصی  با چنینها صیاد جان وقتی
 راه کنند، بگذار به صحبت نیستند با من آنها مایل«: کند و بگوید آنها را ترک
 بدانها شهادت که بینیم خود را مجبور می باز هم ولی» .دهند خود ادامه

  .سازد  را مجبور میها صیاد جان موارد هم در این مسیح  محبت. بدهیم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۶۲

 . است الزم مخصوص و روش ، حکمت کسانی با چنین صحبت برای
خواهد شد   متوجه.شود جلو بگذارد و با آنها دوست  باید قدمها صیاد جان

 چهارم در فصل که»  مخصوص عالقه«و »  مشترک موضوعات« روش که
  . بسیار مفید است ماسایجاد ت برای قرار گرفت مورد بحث

  :کرد تقسیم دسته سه به توان لجبازها را می

 

   ».کنید صحبت با من خواهم نمی«: گویند می که  کسانی- اول
  عده. است مشکل خیلی اشخاصی برخورد با چنین که است معلوم

خود  خود را از آن زندگی  چون.هستند دسته جزء این از جوانان زیادی
از  ًرنجند مخصوصا وقتی  میها صیاد جان توسط التیدانند، از هر دخ می

دهند و  ادامه زندگی خود به میل  مایلند به.بزرگتر باشند خودشان
  .را بدانند موضوع این خواهند همه می

 ها مدت کنند که  آنها فکر می.همینطور هستند گاهی هم مسن اشخاص
 ای ز هر مداخلها  آنها هم.آشنا هستند رموز زندگی اند و به کرده زندگی

 شما دنبال«: اند از آنها گفته  بسیاری.دانند را بیجا می شوند و آن می ناراحت
دهند  می آنها ترجیح» .نکنید تحمیل من را به آن بروید ولی خودتان مذهب

  .گویند ًرا علنا می موضوع نکنند و این مورد بحث در این که

  :دهد باید انجام کاری صاشخا این  بتواند برایها صیاد جان اینکه برای

  

 را با شروع رابطه تواند این  می.ایجاد کند ای دوستانه  رابطه- ًاوال 
 موضوعات به و عالقمند شدن است طرفین مورد عالقه که هایی صحبت

 قلب بسوی پلی مثل دوستانه رابطه  این.ایجاد کند طرف مورد عالقه
  .لجباز خواهد بود شخص

  



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۶۳ حاالت مشکل

 .بکشانید روحانی موضوعات را به صحبت بمناس  در موقع-ًثانیا 
 جلسه سومین و حتی و یا دومین جلسه در اولین فرصت این است ممکن

 نقل آن و نتایج در مورد گناه باید آیاتی مناسب در موقع  ولی.نیاید پیش
» ها عالقه بی«در مورد  را بکار ببرد که روشی مورد باید همان  در این.کند

  .ذکر شد

  

باید   باز همها داد، صیاد جان خود ادامه لجبازی به ر طرف اگ- ًثالثا 
: تواند بگوید ً مثال می.او برساند به دهد و پیغامی خود را انجام وظیفه

 من به  عیسی.کند نمی را عوض شما حقیقت ندادن یا گوش دادن گوش«
باید  که بگویم گناهکاران و به بدهم او شهادت درباره که است دستور داده

 را رد کنید محکوم اگر مسیح نماید که می خدا اعالم  کالم.کنند توبه
 از این تواند بعضی ، می نظیر آن یا سخنانی سخنان بعد از این» .خواهید شد

  :۱۱ :۲۲ ، مکاشفه۲۴و۲۲و۲۱ :۱ ، رومیان۱۲ :۸۱مزمور : کند را نقل آیات

خود  یها مشورت به که کردم ترک دلشان سختی را به ایشان پس«
 ».نمایند سلوک

خدا تمجید و شکر  او را چون زیرا هر چند خدا را شناختند ولی«
 . گشت تاریک ایشان بیفهم دل گردیده خود باطل در خیاالت نکردند بلکه

را در   لهذا خدا نیز ایشان.گردیدند کردند و احمق می حکمت ادعای
 یها خود بدن فرمود تا در میان تسلیم ناپاکی به خودشان دل شهوات

 ».را خوار سازند ویشخ

بماند و  باز خبیث است خبیث کند و هر که باز ظلم است ظالم هر که«
 ».بشود باز مقدس است مقدس کند و هر که باز عدالت است عادل هر که

  :۳ :۲ ، عبرانیان۳۳ :۲۱لوقا : را نیز بکار ببرد آیات تواند این می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۶۴

  ».واهد شدنخ زایل من سخنان شود لیکن می زایل و زمین آسمان«

 که باشیم غافل عظیم نجاتی اگر از چنین رستگار گردیم ما چگونه پس«
 شنیدند بر ما ثابت که از خداوند بود و بعد کسانی آن به در ابتدا تکلم

  ».گردانیدند

 

  »  آزاد باشم خواهم می من«: گویند می که  کسانی- دوم
 وقت  کهها جان صیاد نظر به  ولی.بگوید دارد چنین حق ًظاهرا هر کسی

 داند که  او می. است اشتباه سخن کند، این می مورد صرف در این بیشتری
 او یا . شیطان و یا خادم خداست زیرا یا خادم آزاد نیست هیچکس در واقع

 آرزوهای و یا در خدمت است نفسانی و تمایالت شهوات در خدمت
  . نیست خودش و آقای  او مالک. است قلبی عادالنه

  .ایجاد کند دوستی رابطه  باید اولها ، صیاد جان قبلی  مانند دسته-ًاوال 

 :  را بخوانید۲۳و۱۶ :۶ ، رومیان حقیقت بسوی راهنمایی  برای-ًثانیا 

او را  کرده تسلیم کسی بندگی را به اگر خویشتن دانید که آیا نمی«
 هستید خواه کنید بنده می او را اطاعت را که کس نمایید شما آن اطاعت

 ». عدالت را برای اطاعت خواه مرگ را برای گناه

در خداوند  جاودانی خدا حیات اما نعمت است موت مزد گناه زیرا که«
 ». مسیح ما عیسی

  را نقل۱۸و۱۷ :۴ پطرس ، اول۱۴و۱۳ :۷ ، متی۱۲ :۱۴ رومیان همچنین
 : کنید

 ».خدا خواهد داد خود را به از ما حساب هر یکی پس«

 طریقی آن است در و وسیع آن است  زیرا فراخ.شوید داخل از در تنگ«
شوند بسیارند، زیرا  می داخل بدان که و آنانی است هالکت به مؤدی که



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۶۵ حاالت مشکل

و  است حیات به مؤدی که طریقی آن در و دشوار است آن است تنگ
  ».اند کم آن یابندگان

 آن شود و اگر شروع خدا شروع از خانه داوری که است زمان زیرا این«
خواهد  کنند چه نمی خدا را اطاعت انجیل که کسانی عاقبت پس استاز م

 و گناهکار کجا یافت دین یابد بی نجات دشواری به شد؟ و اگر عادل
 »خواهد شد؟

 

 بـه اهمیتی» . باشم خوش خواهم می من«: گویند می که  کسانی- سوم

  ». دهم نمی آینده جهان

 ای  عده.گویند را می رفح  همینها جان صیادان به از مردم زیادی عده
فکر  کلمات این معنی درباره هم بعضی گویند ولی می فهمند چه می

  .کنند نمی

  .ایجاد کنید دوستی  رابطه-ًاوال 

 ، حقیقت آینده دنیای او به نداشتن ایمان دهید که او نشان  به- ًثانیا 
  برایوجود دارد، کاشتن برای وقتی  همچنانکه.نخواهد برد را از بین ابدیت

  .خواهد بود وقتی هم درو کردن

  ابدیت.)۷ :۶ غالطیان(» را درو خواهد کرد بکارد، همان آدمی آنچه«
َ مثل۲۵ :۱۶لوقا   از انجیل. است انسان درو کردن موقع  را که مرد ثروتمندی َ

 : کنید نقل رفت جهنم به

 چیزهای زندگانی تو در ایام  آور کهخاطر بهفرزند  ای گفت ابراهیم«
در  او الحال بد را لیکن ایلعازر چیزهای و همچنین نیکو خود را یافتی

 ». و تو در عذاب است تسلی

 : را ذکر کنید احمق مالک  مثل۲۰ :۱۲: لوقا از انجیل همچنین



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۶۶

 تو را از تو خواهم جان شب در همین احمق ای را گفت خدا وی«
 »خواهد بود؟ که از آن ای اندوخته آنچه آنگاه گرفت

تواند با انکار  و نمی است محکوم اکنون هم دهید که او نشان  به-  ًثالثا
  رومیان۱۸ :۳یوحنا : کنید را نقل آیات  این.خدا فرار کند از غضب کردن

  :۱۰ :۵ قرنتیان ، دوم۱۲ :۱۴

بر او  نیاورد االن ایمان نشود اما هر که آرد بر او حکم او ایمان به آنکه«
 ». نیاورده خدا ایمان پسر یگانه اسم به آنکه جهت به است شده حکم

 ».خدا خواهد داد خود را به از ما حساب هر یکی پس«

 تا هر کس حاضر شویم مسند مسیح ما پیش همه که زیرا الزمست«
 ».بد ، چه نیک باشد چه کرده آنچه خود را بیابد بحسب بدنی اعمال

 

 ها شکاک -۴

 درجه به هستند، با توجه یایمان بی به متمایل که کسانی ، یعنی دیرباوران
از   یکیها  شکاک.هستند مختلف یها گروه به تقسیم ، قابل شان ایمانی بی

را  الهی و مکاشفه مسیحیت حقایق شدت  آنها به.باشند  میها گروه این
 : ها عبارتند از  سایر دسته.کنند انکار می

 از مادهگویند غیر  اینها می.رسید توان نمی حقیقت معتقدند به که کسانی
 بلکه شک کنند و نه انکار می  اینها نه.شود فهمید سایر چیزها را نمی

 ». دانم نمی«: گویند می

 .وجود خدا نیستند به قائل وجود خدا که منکرین

 اصول کنند و مخالف می ایمانی ًعلنا اظهار بی که کسانی یعنی کافران
  .هستند مقدس و کتاب مسیحیت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۶۷ حاالت مشکل

 .را ایماندار سازد دیرباوران تواند این نمی و مباحثه صحبت یک فقط
 در نزد انسان کند که کاری اشخاص این تواند در قلب خدا می کالم ولی

 کسانی  نباید از برخورد با چنینها صیاد جان  بنابراین.نماید می محال
کند و  استفاده طور مثبت  بهها فرصت باید از این شود، بلکه منصرف
  .خود را بدهد شهادت

،  است ً تقریبا یکیها گروه  در مورد تمامها صیاد جان روش اینکه نظر به
 را مورد ها شکاک یعنی گروه با یک طرز برخورد و صحبت ما فقط پس

ذکر  را که و آیاتی تواند نکات  میها  صیاد جان. دهیم قرار می بررسی
  .بکار ببرد شود در مورد هر گروه می

 . و صمیمی میمیغیرص: وجود دارد شکاک ًاصوال دو نوع

 

   غیرصمیمی  شکاک- اول
 خود را تسلی طرز فکر وجدان خواهد با این می غیرصمیمی شکاک

 نوع این را صرف زیادی  وقتها صیاد جان که نیست  صالح.بدهد
او  به و چند فکر اصولی آیه دو یا سه که بهتر است  خیلی.بکند اشخاص

او  وجدان که کوتاه سخن  یک.فکر کند آن درباره بدهد که بگوید و فرصت
  این.شود باید صمیمی  او اول. است طوالنی بزند بهتر از مباحثات را نیش

  .دارد الزم کار وقت

 آیه  اولین.بکار برد اشخاص در مورد این توان را می مختلفی آیات
  :۸ :۱ قرنتیان از اول عبارتست

 انناجی نزد ما که لکن است حماقت هالکان برای زیرا ذکر صلیب«
 ». خداست قوت هستیم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۶۸

 اینکه علت دهد که تواند توضیح  میها صیاد جان آیه در تفسیر این
 .باشد می شدگان جزو هالک که این استرسد  می  او احمقانهنظر به انجیل

 .فرماید خدا اینطور می

  :۴و۳ :۴ قرنتیان از دوم دیگر عبارتست آیه

 در ایشان که ستا مخفی هالکان بر است ما مخفی اگر بشارت لیکن«
 مبادا تجلی که است را کور گردانیده ایمانشان بی یها فهم جهان این خدای

 ».سازد را روشن ایشان خداست صورت که مسیح جالل بشارت

  به.است جهان این یا خدای شیطان همان کوری علت دهید که توضیح
را  تواند انجیل ، نمی است هنوز در گناه چون بگویید که شکاک شخص

 موقع در این  فقط.شود روشن القدس روح وسیله به  باید قلبش.ًمال بفهمدکا
  .او گردد نجات تواند باعث می انجیل که است

 .کنید نقل  را هم۱۲ - ۱۰ :۲ تسالونیکیان  و دوم۴۷ :۸یوحنا 

 را ۱ :۱۴توانید مزمور  شد، می وجود خدا کشانیده مسئله به اگر صحبت
وجود او  که کسی فرماید که می خدا خودش دهید که ذکر نمایید و توضیح

 . است کند احمق را انکار می

 

   صمیمی  شکاک- دوم
 مسیحی و تعلیمات الهی و مکاشفه مسیحیت مسائل مایلند تمام ای عده

 خودداری آن را نفهمند از قبول نمایند هر چه توجیه و منطق را با عقل
در  اشخاص ًال اینگونه معمو. است نهایی مرجع نظر آنها عقل  به.کنند می

از آنها   بسیاری.باشند عاجز می آن از درک هستند ولی حقیقت جستجوی
 مکتب برسند یا پیرو یک مسیح به و منطق با عقل کنند که می کوشش
، از  است کار غیرممکن این  چون.کنند گردند و یا خدا را درک اخالقی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۶۹ حاالت مشکل

 هذا باید دانست مع.گروند می ایمانی بی کشند و به می خود دست کوشش
  . است منطقی الهی حقایق که

 پایه یک عقل پیروی برای که این استموارد   اینگونهها کار صیاد جان
در  انسان قلب  وقتی.خدا بگرود به انسان باید قلب  اول.بسازد روحانی

  .نابود خواهد گردید عقلی شد، مشکالت تازه مسیح

 کنند مگر وقتی می ودداریخ مسیح به شدن از تسلیم اشخاص ًغالبا این
  در مرحلهها  صیاد جان.شود آنها رفع عقلی مشکالت ای ًاقال تا اندازه که

 از شخص  بهتر است.دارد ایمان چیزی چه به طرف باید بفهمد که اول
 معتقد است خودش که اخالقی اصول طبق در زندگی که بپرسیم شکاک
خود  اخالقی اصول طبق معدودی عده فقط  چون. کند یا نه می زندگی
  از اینها صیاد جان  سپس.خواهد داد منفی ًکنند حتما جواب می زندگی
 است مشکل تنهایی به خودمان«: گوید کند و می می استفاده منفی جواب
در  مسیح وقتی  ولی. کنیم زندگی اخالقی اصول ترین ساده طبق حتی بتوانیم

 عوض بکلی وضعما کار کند،  در زندگی القدس ما باشد و روح قلب
  ».خواهد شد

 این چیزی چه کند بفهمد که ببعد باید کوشش  از آنها صیاد جان
 مختلف اشکاالت است  ممکن.دارد می را از خدا دور نگاه صمیمی شکاک

  .هستند الهی خدا و مکاشفه درباره اغلب باشند ولی

  

 تصحب  در موقع.دانند می بوجود خدا را مشکل ایمان که  کسانی- ًاوال 
 رومیان: کند استفاده آیات تواند از این  میها د جاناصی اشخاصی با چنین

  :۷و۶ :۳۳، مزمور ۳و۱ :۸، مزمور ۲۲ -۱۹ :۱



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۷۰

 زیرا خدا آن ظاهر است در ایشان شناخت توان از خدا می آنچه چونکه«
 سرمدی قوت او یعنی نادیده چیزهای زیرا که است ظاهر کرده را برایشان
شود  می و دیده او فهمیده کارهای وسیله به عالم آفرینش از حین و الوهیتش

خدا  او را چون  زیرا هر چند خدا را شناختند ولی.نباشد را عذری تا ایشان
 ایشان بیفهم دل گردیده خود باطل در خیاالت تمجید و شکر نکردند بلکه

 ».گردیدند کردند و احمق می حکمت  ادعای. گشت تاریک

 جالل که زمین تو در تمامی نام مجید است خداوند ما چه یهوه ای«
 صنعت که کنم تو نگاه آسمان به  چون. ای  گذاردهها  آسمانقخود را فو

 ». ای تو آفریده که و ستارگانی ماه و به تو است یها انگشت

 .او دهان جنود آنها بنفخه شد و کل  ساختهها خداوند آسمان کالم به«
 ها ذخیره ها را در خزانه د و لجهکن می جمع توده دریا را مثل آبهای

  ».نماید می

  .کنید نقل  را هم۱ :۱۹، مزمور ۱ :۱۴مزمور  همچنین

  

در مورد اینها، صیاد  .ندارند ایمان ابدی مجازات به که  کسانی-ًثانیا 
 ، متی۵ :۱۲، لوقا ۲۸ :۱۰ متی: کند استفاده ذیل تواند از آیات  میها جان

۲۵: ۴۱:  

از او  مکنید بلکه ند بیما نی روح قادر بر کشتن هک جسم و از قاتالن«
 ». را نیز در جهنم و جسم روح کردن بر هالکت قادر است بترسید که

بعد از   از او بترسید که.باید ترسید ، از که که دهم می شما نشان به بلکه«
  ».از او بترسید گویم شما می به بیفکند بلی جهنم به دارد که قدرت کشتن

دور شوید در  از من ملعونان را گوید، ای چپ طرف اصحاب پس«
  ». است او مهیا شده و فرشتگان ابلیس برای که جاودانی آتش



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۷۱ حاالت مشکل

دهد  می را شرح ابدی عذاب مقدس کتاب دهید چگونه نشان اینکه برای
 : ۲۰ :۱۹ و ۸ :۱۷ و ۸ :۲۱ مکاشفه: را ذکر کنید آیات این

و  و جادوگران و زانیان اتالنو ق و خبیثان ایمانان و بی ترسندگان لکن«
 به  شده افروخته  در دریاچه ایشان نصیب دروغگویان و جمیع پرستان بت

 ». ثانی موت است  این.خواهد بود و کبریت آتش

 هالکت خواهد بر آمد و به و از هاویه بود و نیست دیدی که وحش آن«
در  عالم از بنای ایشان یها نام که جز آنانی زمین و ساکنان خواهد رفت

بود و  که وحش آن خواهند افتاد از دیدن در حیرت است مرقوم دفتر حیات
 ».و ظاهر خواهد شد نیست

ظاهر  او معجزات پیش که با وی کاذب گرفتار شد و نبی و وحش«
پرستند  او را می را دارند و صورت وحش نشان را که آنها آنانی کرد تا به می

 انداخته کبریت به  شده افروخته آتش چهدریا به هر دو زنده  این.کند گمراه
  ».شدند

  

مورد صیاد   در این.دانند نمی الهی را الهام مقدس کتاب که  کسانی-  ًثالثا
 ، دوم۳۵ :۱۰، یوحنا ۱۸ :۵ متی: کار ببرد را به آیات تواند این  نمیها جان

  :۲۱ :۱ پطرس ، دوم۱۶ :۳ تیموتاوس

یا  ای نشود همزه زایل و زمین تا آسمان گویم شما می به زیرا هر آینه«
 ».شود واقع نخواهد شد تا همه هرگز زایل از تورات ای نقطه

 خواند و ممکن شد خدایان نازل خدا بدیشان کالم را که اگر آنانی پس«
 ».محو گردد کتاب که نیست

و  و اصالح و تنبیه تعلیم جهت و به خداست از الهام کتب تمامی«
 ». مفید است در عدالت تربیت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل ششم ۱۷۲

 به مردمان بلکه نشده هرگز آورده انسان اراده به نبوت زیرا که«
 ».گفتند خدا سخن از جانب شده مجذوب القدس روح

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

  هفتم فصل

  نجات

 

 شما محو گردد و تا اوقات کنید تا گناهان و بازگشت توبه پس«
 ).۱۹ :۳ اعمال(» از حضور خداوند برسد استراحت

 را از موت او برگرداند جانی راه تگناهکار را از ضالل بداند هرکه«
 ).۲۰ :۵ یعقوب(»  است بسیار را پوشانیده و گناهان رهانیده

 ).۴ :۲ رومیان(» کشد می توبه خدا تو را به مهربانی«

خدا  از سر نو مولود نشود، ملکوت اگر کسی گویم تو می به آمین آمین«
مولود  و روح از آب اگر کسی گویم تو می به آمین  آمین...تواند دید  را نمی

مولود شد  از جسم  آنچه.خدا شود ملکوت داخل که نیست نگردد ممکن
تو  به مدار که  عجب. است روح مولود گشت از روح و آنچه است جسم
 ).۷ - ۳ :۳یوحنا (» باید شما از سر نو مولود گردید گفتم

 

 شخصی از اینکه ؟ پیش است چیزهایی چه ؟ شامل چیست نجات
 تصمیم این باعث چیزی افتد؟ چه می اتفاقی بیابد، چه نجاتبگیرد  تصمیم

او  یابد، در باطن می نجات کسی ؟ وقتی چیست تصمیم این شود؟ نتایج می
و  سؤاالت ؟ این چیست در نجات القدس روح شود؟ نقش می واقع چه

  او باید بتواند این.آید می  پیشها صیاد جان برای شمار دیگری بی سؤاالت
را  بتواند دیگران باشد هم راضی خودش بدهد تا هم جوابرا  سؤاالت

 شود که می آنها باعث بودن  و کاملها جواب این  وضوح.دارد نگاه راضی
 .شود تسلیم مسیح به طرف



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۷۴

  معلمها صیاد جان  در واقع.بیشتر بداند باید از شاگردش معلم عالوه به
 مسیح سوی  بهرا دهد و مردم می تعلیم القدس روح هدایت زیرا به است

 دهد و این می تعلیم مانند مسیح  او هم.)۱۳ :۵۱مزمور (کند  می رهبری
 کمی تعلیم گاهی» ؟ یابم تا نجات باید بکنم چه من«: گوید می را پاسخ سؤال
جو  حق باید داد تا شخص تری مفصل دیگر تعلیم و در مواقع است الزم

بیاورد باید  مسیح سوی را به خواهد مردم می که  کسی.باید بکند بفهمد چه
 .کند را راهنمایی جویان باشد تا بتواند حق داشته اطالع کافی اندازه به

 خواهد شد که باعث مقدس کتاب و سایر تعلیمات از نجات صحیح اطالع
 جواب سؤاالت تمام کند و به را حل مشکالت  بتواند تمامها صیاد جان

را بهتر  نجات ند تا موضوعک خود را دنبال مطالعات  او باید همیشه.بدهد
 .کند را راهنمایی مردم تری طرز شایسته بتواند به بفهمد و در نتیجه

 ترتیب به کنیم بررسی فصل را در یک نجات موضوع بتوانیم اینکه برای
 کرده را فراهم  خدا نجات-  نجات به احتیاج: کرد خواهیم عمل ذیل

 -  انسان طتوس نجات  قبول- است را خریده نجات  مسیح-  است
 طور خالصه را به اول موضوع  سه.دهد می را انجام نجات القدس روح

 مورد رسیدگی بیشتری آخر را با تفصیل دو موضوع ولی کنیم می بررسی
 .داد قرار خواهیم

 

  نجات به احتیاج -۱

   انسان  آفرینش- اول
  او از حیث.)۲۷و۲۶ :۱ پیدایش(شد  آفریده» خدا صورت هب« انسان
 او . خدا داشت به زیادی ًخدا بود و اخالقا شباهت شبیه  سیرتو شخصیت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۷۵ نجات

 قلب او پاکی  در شخصیت.بگیرد تصمیم توانست و می داشت عقل قدرت
خدا  او بسوی قلبی  تمایالت. وجود داشت و اراده و حساسیت و هوشیاری

را  خدا آدمی« .)۸ :۳ پیدایش( داشت و دوستی بود و با خدا معاشرت متوجه
 ).۲۹ :۷ جامعه(» ریدآف راست

 

   انسان  سقوط- دوم
 کلید تاریخ پیدایش کتاب سوم فصل«: گوید می چنین مایر پرلمن

: از عبارتست در آنجا ذکر شده که مهمی  مطالب. بشر است روحانی
 در اثر عدم انسان وقتی» . و آزادی ، داوری خطاکاری ، حس ، گناه وسوسه
شد و نابود  ر او بود خرابد خدا که شد، صورت وسوسه مطیع اطاعت
 کرد ولی خود را حفظ و جسمی روانی و کیفیات حاالت  انسان.گردید

شد گناهکار و از خدا  داد و موجودی را از دست  کاملقو اخال گناهی بی
 . روگردان

 با قوانین آهنگی هم از عدم عبارتست گناه«:  گوید که می دکتر استرانگ
  گم.» نزدن هدف به« یعنی  گناه. و حالت و وضع عمل وسیله بهخدا  اخالقی

با خدا  که خودخواهی از حالت عبارتست وجود گناه .اصلی هدف کردن
 شد و از نجات و بیچاره محکوم انسان حالت  در این.دارد مستقیم مخالفت

  .ًخود کامال عاجز ماند

 

   سقوط  نتایج- سوم
 . است ناتوان آن کاز در فکر بشری که دار است دامنه قدری هب گناه نتایج

  چیزی.کرد درک با افکار انسانی توان نمی ابدی حیات را مثل ابدی محکومیت
 مقایسه وسیله به .کند مقایسه را با آن بتواند ابدیت که در اختیار بشر نیست



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۷۶

و  از حیات تصور مبهی توانیم می محدود است که زمان یعنی عکس
   . باشیم داشته ابدی محکومیت

 اصلی مفهوم هم ، گناهی داردصافسطح  که شده ساییده سکه مانند یک
 ساده را خیلی گناه  بشر مسئله. است داده از دست زمان خود را در این

 علت ه ب. از خدا جداست انسان دهد که می خدا نشان  معهذا کالم.داند می
خود در حضور خدا افتاد و در  سابق ، بشر از مقام عدن در باغ خطاکاری

 داوری را دید و به گناه گردید و نتایج اکار شد و محکومحضور او خط
  .شد محکوم ابدی

  

باز شد و  ایشان هردوی چشمان آنگاه« -  خطاکاری  حس- ًاوال 
 کردند گرفتار عذاب گناه مجرد اینکه و حوا به آدم» .عریانند فهمیدند که

خدا کردند خود را از  سعی گناهکاران ، مانند تمام  آنها هم.شدند وجدان
آنها را  خود بکار بردند نتوانست پوشانیدن برای که ییها  برگ.سازند پنهان

  .ماند آنها باقی خطاکاری حس کند بلکه از خدا پنهان

  

 گردید که و محکوم تغییر یافت شکلش: شد مار داوری -  داوری- ًثانیا 
: فرماید خدا می کالم: شد داوری  زن.بخورد خود بخزد و خاک شکم روی

مرد » .زایید خواهی فرزندان  با الم. گردانم تو را بسیار افزون و حمل الم«
 خود رنج معاش عمر برای در تمام بود که این شد و مجازاتش داوری
  .بکشد

  

 و هالکت بودند از مرگ عبارت نتایج  این- فجیع ابدی  نتایج- ًثانیا 
  از لحاظ. ماوالد آد تمام آلود به گناه طبیعت و انتقال و روحانی جسمانی

 جدا و بدنش از بدن  روحش. مرگ به شد محکوم موجودی ، انسان مادی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۷۷ نجات

  مرگ.شود می محکوم ابدی عذاب به گردد و روحش می خاک به تبدیل
در  و هم جهان در این از خدا هم انسان روح دائمی جدایی یعنی روحانی

و  آدم  واقع در. یافت انتقال اوالدش تمام به آدم گناه باالخره .آینده جهان
 به نسل بعد از او به ارث آدم ، گناه وحدت  در اثر همین.هستند یک اوالدش

 رومیان(» گناهکار شدند بسیاری شخص یک از نافرمانی«: رسیده است
۵: ۱۹.( 

 

  است کرده را آماده خدا نجات -۲

 آدم» .مرد خواهی هر آینه خوردی از آن که روزی«: بود خدا فرموده
 خدا حکم و عدالت  قدوسیت.گردید  شد و محکومخورد و گناهکار

و تولد  نجات وسیله به فقط  انسان.شود و گناهکار محکوم گناه کرد که می
 کار چگونه این  ولی.شود و بحضور خدا بیاید بخشیده توانست می تازه

 وضع در این هم کند و انسان نگاه گناه به توانست بود؟ خدا نمی ممکن
 .بود شده او ثابت  خطاکاری.شود خدا نزدیک به توانست آلود نمی گناه

وجود  در مورد نجات که  مشکلی.بود شده از حضور خدا رانده انسان
  .بود همین داشت

 این نجات مشکل«: نویسد می چنین ، دکتر پیرسون اشکال این درباره
بدانند، او  او را صحیح گناه اینکه بشمارند بدون باید گناهکار را عادل: بود
 او شمرده جرم خدا شریک حال آزاد کنند و در عین قانونی از مجازاترا 

و  رحم گردد ولی عملی ، مجازات قانون طبق کند که می حکم  عدالت.نشود
 قدری هب  مسئله.بخشد را نجات خواهد مجرم می در اثر محبت شفقت
 .کند را حل بود آن خدا ممکن پایان بی و فیض حکمت فقط بود که بغرنج
را  ایشان نموده اعالن پس«» آید می نظر آسان ، به شده حل مسئله که اکنون



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۷۸

 سلف و از زمان نموده اعالن قدیم را از ایام این که  کیست...آورید  نزدیک
دیگر  خدایی ؟ و غیر از من هستم یهوه که من ؟ آیا نه است اخبار کرده

 ).۲۱ :۴۵اشعیا (»  نیست من و سوای دهنده و نجات عادل ، خدای نیست

 ًصریحا و هم را هم شود، خدا نجات رانده از باغ انسان از اینکه پیش
 ذریت و در میان تو و زن در میان و عداوت«: فرمود وعده نمونه صورت به

را  وی  او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه. گذارم می وی تو و ذریت
و حوا  مآد و برای را کشت  خدا حیوانی.)۱۵ :۳ پیدایش(» کوبید خواهی
 دعوت  به...ما را  که« نجات نقشه بود به ای اشاره کرد که درست پوششی
 که فیضی خود و آن اراده برحسب ما بلکه اعمال حسب به خواند نه مقدس

 ).۹ :۱ تیموتاوس دوم(» ما عطا شد به عیسی در مسیح االیام از قدیم قبل

 خدا برای  نقشه.)۸ :۱۳ مکاشفه(» بود شده ذبح عالم از بنای که ای بره«
 .بود شده دنیا کشیده از شروع بشر پیش نجات

، خدا  در عهدعتیق متمادی یها قرن بود، طی در باغ انسان که از زمانی
 وسیله به،  و کنایه نمونه وسیله به .را ظاهر فرمود نجات نقشه تدریج به

  عهدعتیق.شد می یافته نجات ، تاروپود سرخرنگ عبادتی و مراسم قربانی
 موعود و فرمایش مسیح با آمدن خدا که و لطف فیض از داستان بارتستع

  :گردد می کامل» !شد تمام«فرمود  او که

 

  است را خریده نجات مسیح -۳

و  فاسد گشته قدری هب انسان بود و قلب وحشتناک قدری هب گناه
 مسیح شاهانه باید خون او می آزادی برای بود، که شده آنقدر تباه وضعش

و  و نابود کننده وحشتناک خیلی گناه«: گوید می توری . آر.شود ریخته
 گناه انسان که با وجودی» .گنجد در فکر ما می که ست اتر از آن شریرانه



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۷۹ نجات

خود را فرستاد تا  پسر یگانه که» نمود اینقدر محبت«بود، خدا او را  کرده
 جسمم انسان نجات برای مسیح  خدا مقرر فرمود که.بدهد جان انسان برای
خود را  کند و جان تا خدمت شود بلکه نیامد تا مخدوم پسر انسان«: گردد

 ).۲۸ :۲۰ متی(» فدا سازد بسیاری در راه

 گناهکار انجام انسان در جلجتا برای مرگش وسیله به مسیح را که کاری
و  ، نجات ، جانشینی ، شفاعت کفاره: کرد توجیه توان می کلمه داد با پنج

 . مصالحه

 

   کفاره - اول
 .کند می توجیه صلیب را بر باالی کار مسیح تمام»  کفاره« ًمعموال لغت

 .» پوشانیدن«یا »  پوشش«از  عبارتست آن اصلی معنی معهذا در عهد عتیق
گناهکار را  و هم گناه هم که شد، پوششی گناه پوشش خود مسیح

ر داد، از مص خروج در موقع اسرائیل قوم خدا به که  در دستوری.پوشاند می
»  گذشت ، از شما خواهم را ببینم خون چون«:  هست حقیقت این به ای اشاره

 به که ای ساالنه و جشن اسرائیل های در قربانی نمونه  این.)۱۳ :۱۲ خروج(
 اینها .شود می کردند دیده برپا می خون وسیله به از مرگ یادگار نجات

ظاهر شد تا  واخر عالمدر ا مرتبه یک االن« که مسیح از خون است ای نمونه
 ابدی قربانی که  کسی.)۲۶ :۹ عبرانیان(» را محو سازد خود گناه قربانی به

 تواند توسط و می است را پذیرفته گناهان کند، پوشش می را قبول مسیح
  .شود خدا نزدیک به ترس بدون مسیح

 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۸۰

    شفاعت- دوم
 وسیله به مانای واسطه کرد تا کفار باشد به معین خدا او را از قبل که«
 شود و عادل  تا او عادل...خود را ظاهر سازد  عدالت او تا آنکه خون

  لغت.)۲۶و۲۵ :۳ رومیان(» آورد ایمان عیسی به را که شمارد هر کسی
  وقتی. خطاکار و مدعی بین دشمنی کردن از برطرف عبارتست»  شفاعت«

 .شد خود از خدا جدا گردید، خدا مدعی میل کرد و به سقوط انسان
 بود خطاکار مجازات و الزم قرار گرفت احترامی مورد بی الهی قدوسیت

 خون که خدا شد همانطوری به نزدیکی و اساس پایه مسیح  قربانی.گردد
کرد در  می نزدیک االقداس قدس رحمت تخت ًرا موقتا به انسان حیوانات

خدا  طریق  بدین. یافت خدا تسکین خواهی عدالت حس مسیح قربانی
خود را از  عدالت حال خطاکار را آزاد سازد و در عین انسان وانستت می

  .ندهد دست

 

   جانشینی- سوم
بار  یک گناهان نیز برای مسیح زیرا که«:  گناهکار را گرفت جای مسیح

 زیرا او را که« .)۱۸ :۳ پطرس اول(»  ظالمان برای عادلی کشید یعنی زحمت
 مسیح  قربانی.)۲۱ :۵ قرنتیان مدو(»  ساخت ما گناه در راه نشناخت گناه

و  گذشته را در زمان جهانیان گناهان  تمام.بود»  عیب بی بره«بود زیرا  کامل
 .)۲۴ :۲ پطرس اول(» شد بردار متحمل خویش در بدن« ، مسیح و آینده حال
 شخص که ، تنها کاری گناهکار را گرفت جای در صلیب مسیح چون

کند تا  خود قبول را بجای مسیح مرگ هک این استدهد  گناهکار باید انجام
 را چنین خود مسیح  کتاب۵۳  اشعیا در باب.آزاد گردد آن و نتایج از گناه

  .شود می او مجازات و بجای گناهکار را گرفته جای کند که تصویر می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۸۱ نجات

    نجات- چهارم
بود   الزم.اسیر شد گناه قدرت وسیله بهو  قانون گناهکار طبق شخص

خود را  جان توانست  گناهکار نمی.گردد پرداخت ای جریمهاو  آزادی برای
 متی(» ؟ خود خواهد ساخت جان چیز را فدای چه آدمی«: بدهد نجات

 جهان بیشتر از تمام آدمی خداوند، جان مسیح فرمایش ، طبق  چون.)۲۶ :۱۶
 الزم آسمانی  ثروت.را خرید آن توان نمی چیزی با هیچ دارد، پس ارزش

خود  گرانبهای را با خون قیمت این  مسیح.را خرید انسانی انج بود تا بتوان
و  نقره مثل فانی چیزهای به  نه...اید  شده خریده دانید که زیرا می«:  پرداخت
»  مسیح خون یعنی داغ و بی عیب بی بره خون گرانبها چون خون به طال بلکه

 سیاریب خود را فدای آمد تا جان جهان به  مسیح.)۱۹و۱۸ :۱ پطرس اول(
  .سازد

 

    مصالحه- پنجم
و  داده با خود مصالحه مسیح عیسی ما را بواسطه چیز از خدا که و همه«

 بود و جهان خدا در مسیح اینکه  یعنی. است ما سپرده را به مصالحه خدمت
و  نداشت محسوب را بدیشان ایشان داد و خطایای می را با خود مصالحه

  ).۱۹و۱۸ :۵ قرنتیان دوم(» ما سپرد را به مصالحه کالم

 .شود می ، نزد خدا آورده خداست دشمن ، گناهکار که مصالحه وسیله به
 بود ولی  خدا مدعی.گردد نابود می شود و دشمنی می برطرف اختالفات

» .بشود هالک خواهد هیچکس نمی«بدهد زیرا  نجات که داشت عالقه
  مسیح.زد خدا بیایدباز ن بود که الزم بود ولی خدا خطا کرده به نسبت انسان
  .خود سپرد پیروان را به مصالحه داد و کالم را انجام مصالحه عمل



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۸۲

 گناه ، برای)پوشانید(کرد  را کفاره خود گناهان مرگ وسیله به مسیح
گناهکار شد، گناهکار را  نمود، جانشین)  خواهی عدالت تسکین( شفاعت

داد  آشتی یعنی  مصالحهو او را با خدا)  او را پرداخت نجات قیمت(داد  نجات
 را تأیید و تصدیق ، خدا کار مسیح یافتنش و صعود و جالل شدن زنده وسیله به

 مسیح را که کند و کاری خود توبه از گناه که گناهکار است  حاال برعهده.کرد
   .نماید قبول است داده او انجام بجای

 

  انسان توسط نجات قبول -۴

 و طرف انسان و سهم طرف:  تاس دو طرف دارای نجات جهت از یک
زیرا تا  او نیست ًکامال مال انسان طرف که باید گفت  در واقع.خدا و سهم

دیگر   از طرف.خدا بیاید تواند بسوی نکند، نمی او را جذب القدس روح
 معنی این  به.خدا را یا بپذیرد و یا رد کند تواند دعوت می انسان که دانیم می

 به است مشروط انسان  نجات. انسان مو سه طرف گوییم می که است
 مسیح به و ایمان از گناه برگشتن خدا یعنی شرایط و انجام شدن عوض

  . دهنده نجات عنوان به

 

  شدن  عوض- اول

وجود  تمام یعنی خدا قلب در کالم(شود  می انجام در قلب شدن عوض
از  ناز برگشت عبارتست  سادهطور به شدن عوض«: گوید می  پرلمن.) باطنی

 عبارتست شدن عوض«: گوید می دکتر استرانگ» .خدا بسوی و رفتن گناه
 از یک شود و در اثر آن ایجاد می گناهکار در فکرش با میل که از تغییری

» .آورد رومی مسیح دیگر به شود و از طرف می روگردان از گناه طرف



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۸۳ نجات

 شدن  عوض.گرد و عقب و تغییر کامل از برگشت عبارتست شدن عوض
  .است نجات وجود برای تمام اولیه تسلیم معنی ًا بهغالب

 خدا، بلکه بسوی از گناه از برگشتن عبارتست فقط نه شدن عوض
 ای«: باشد شود می می انجام بعد از نجات که هم مخصوصی گناهان شامل

 را او شود و شخصی منحرف از شما از راستی اگر کسی من برادران
 را از موت او برگرداند جانی راه ا از ضاللتگناهکار ر بازگرداند بداند هرکه

  از این.)۲۰و۱۹ :۵ یعقوب(»  است بسیار را پوشانده و گناهان رهانیده
،  ما را برگردان«: بود  فریاد پیغمبر این.کند تواند بارها توبه نفر می ، یک لحاظ

 »! ما را برگردان

  

 اثر در شدن  عوض.وجود دارد چهار وسیله شدن عوض  برای- ًاوال 
بوجود  در اثر تغییر فکر انسان شود بلکه نمی واقع امور اسرارآمیز و سری

  .آید می

شما  برای«: برگرداند را از گناهانشان شد تا مردم فرستاده  عیسی-  الف
 دهد به را برخیزانید و فرستاد تا شما را برکت خود عیسی ًاوال خدا بنده

 ).۲۶ :۳ عمالا(»  از شما از گناهانش هر یکی برگردانیدن

 سبب به«: گرداند برمی غلط گناهکار را از طریق هم القدس  روح- ب
نمود و  خواهم شما افاضه خود را به روح نمایید اینک بازگشت من عتاب

  ).۲۳ :۱ امثال(» کرد خواهم خود را بر شما اعالم کلمات

 است خداوند کامل شریعت«: گرداند گناهکار را برمی خدا هم  کالم- ج
 را حکیم و جاهل است خداوند امین  شهادت.گرداند را برمی جانو 
  ).۷ :۱۹مزمور (» گرداند می
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تو  طریق آنگاه«: گردانند برمی غلط گناهکار را از راه هم  ایمانداران- د 
خواهند  تو بازگشت بسوی داد و گناهکاران خواهم تعلیم خطاکاران را به
 ).۱۳ :۵۱مزمور (» نمود

 

ایماندار در  شد که خواهیم متوجه کنیم مطالعه شدن اگر در مورد عوض
ما شد و  سرمشق  مسیح.دارد مهمی نقش چه مسیح گناهکار بسوی رهبری

ما  سرمشق  مسیح.دارد مهمی نقش چه مسیح گناهکار بسوی کار رهبری
 القدس  روح.ما واگذار کرد خدا را به بسوی گناهکاران شد و کار رهبری

خدا در   کالم.کند می راهنمایی مسیح را بسوی کاران، گناه ایمانداران توسط
 خدا ما را . مانند شمشیر است گناهکاران راهنمایی ایماندار برای دست
 وسیله به خدا . کنیم رهبری نجات را بسوی دیگران تا ما هم داده نجات
صید   مسئولیت. انسان از بکار بردن خدا عبارتست  روش.کند کار می انسان
  .قرار دارد ایمانداران تمام وش بر دها جان

  

 عوض عامل القدس  روح- شدن در عوض القدس روح  نقش- ًثانیا 
  عیسی. است بسیار وسیع شدن در عوض القدس  کار روح. است شدن

» خواهد نمود  ملزم...را  او آید جهان چون«: فرمود القدس کار روح درباره
را  عیسی القدس روح جز به احدی«: فرمود رسول  پولس.)۸ :۱۶یوحنا (

: فرماید باز می رسول  پولس.)۳ :۱۲ قرنتیان اول(»  تواند گفت خداوند نمی
 به و ایمان روح)  جدا کردن( تقدیس به نجات خدا شما را برگزید برای«

 چنین القدس کار روح درباره  پطرس.)۱۳ :۲ تسالونیکیان دوم(»  راستی
 عیسی خون و پاشیدن اطاعت برای روح)  جدا کردن( تقدیس به«: گوید می

گناهکار را  القدس روح که بینیم می طریق  بدین.)۲ :۱ پطرس اول(»  مسیح
گناهکار را  فقط نه القدس  روح.کند می) جدا( متقاعد و تقدیس نجات برای
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 را تولد تازه القدس  روح.بخشد می او را تولد تازه کند بلکه می عوض
  بنابراین.کند ایجاد می»  خون اشیدنپ«و »  اطاعت«و »  تقدیس« وسیله به

: نخواهد بود خدا ممکن بسوی و بازگشت شدن عوض القدس روح بدون
 ای کند یا ابا یعنی ندا می شما فرستاد که یها پسر خود را در دل خدا روح«

 ).۶ :۴ غالطیان(» پدر

  

 اشعیا .کند می تشویق شدن عوض را به انسان که موضوعی  سه- ًثالثا 
 اگر گناهان:  نماییم گوید بیایید با همدیگر محاجه خداوند می«: فرماید می

 قرمز سرخ سفید خواهد شد و اگر مثل باشد مانند برف ارغوان شما مثل
گناهکار  اینکه برای القدس  روح.)۱۸ :۱اشعیا (» خواهد شد باشد مانند پشم

  .کند او کار می فکر و قلب برگرداند، در تمام را از گناهانش

 بشر .کند می را جلب و فکر انسان خدا، عقل کالم ابدی  حقیقت-  الف
و  آسمان«: خدا را ببیند کالم ابدی تواند حقانیت کند می می نگاه هرجایی به

 متی(» نخواهد شد هرگز زایل من سخنان خواهد شد لیکن زایل زمین
 یها گویی خدا روبرو گردد و پیش با کالم نیافته نجات  اگر شخص.)۳۵ :۲۴

را  آن خدا را ببیند و قدرت کالم و پایدار بودن تناقض و عدم شده جامان
  در این.دارد احتیاج نجات به متقاعد خواهد شد که و فکرش بفهمد، عقل

و فکر خود را  عقل که این استدهد  باید انجام که تنها کاری صورت
  .خدا کند کالم دعوت این تسلیم

 برای که فراوانی  وسایل.ندک می ما را جلب خدا احساسات  محبت-  ب
 و مکاشفه صلیب ، پیغام و زمین آسمان های ، زیبایی شده ما فراهم معاش

 یها ریسمان را به ایشان«:  خداست از محبت حاکی تمام خدا در مسیح
 که  اگر شخصی.)۴ :۱۱ هوشع(»  نمودم جذب محبت بندهای و به انسان
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 از محبت بیشماری وز دالئلخود را باز کند، هر ر چشمان است نکرده توبه
  .کند می دعوت تسلیم او را به خواهد دید که

 و نیروهایی طبیعت  قوانین.کند می را جلب انسان خدا اراده  قدرت- ج
 خدا را لجال آسمان«:  خداست از قدرت کند حاکی می را اداره جهان که

 تمام .)۱ :۱۹مزمور (» دهد خبر می یشها دست از عمل کند و فلک می بیان
در  پرقدرتی نیروی دارند که انکار را قبول غیرقابل حقیقت این روشنفکران

 حقیقت نیافته تولد تازه که انسانی  وقتی.وجود دارد هستی جهان پس
 اش گیرد، اراده در نظر می و در مسیح او را در کالمش وجود خدا و مکاشفه

  .شود می خدا جلب قدرت گردد و بسوی می تسلیم

مرکز  (.شود می و اراده و احساسات فکر و عقل تمام ملشا شدن عوض
و  افکار و شهوات زیرا سرچشمه است فکر یا روح روحانی حیات

 عقل) .ستما یها  و کوششها و هدف  و احساساتها و خواهش تمایالت
ما  کند، احساسات می شنود و قبول خدا را می کالم یا شعور ما حقایق

 تصمیم نماید، اراده می تصدیق  در روحکند و می خدا را حس کالم قدرت
با  فقط که  تصور تغییری.خدا برود نماید و بسوی را ترک گناه گیرد که می

 .  طبیعتقمافو است چیزی شدن زیرا عوض است باشد مشکل عقل
 کننده جذب قدرت در مقابل انسان العمل از عکس عبارتست شدن عوض
کند  کار می انسان ر یا قلبفک خدا در تمام خدا، روح کالم و محبت فیض

با  فقط که  تصور تغییری.بکشاند حقیقت و قبول از گناه توبه تا او را به
از  و شنیدن است از شنیدن ایمان«زیرا  است مشکل باشد هم احساسات

 و استدالل تفکر و حافظه به احتیاج عمل  این.)۱۷ :۱۰ رومیان( »خدا کالم
از  ایمان« . است باشد مشکل ادیار فقط که تصور نجاتی  همچنین.دارد

 فهمیده افتد زیرا انسان بکار می اراده» .خدا از کالم و شنیدن است شنیدن
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خدا او را  و روح کدامست مسیح توسط رهایی و راه چیست گناه که است
فکر و   یعنی- انسان قلب  تمام.را بپذیرد نجات کند که مجبور می
  .دارند دخالت شدن  در عوض-  و اراده احساسات

شود و  روگردان از گناه بیابد مگر اینکه تواند نجات نمی هیچکس
خود گناهکار  ولی گناهکار است  خدا در جستجوی.آورد خدا روی بسوی

 از وسائل با استفاده باشد که القدس روح  اگر مطیع.بگیرد باید تصمیم
 کند، روح خدا بازگشت کند و اگر بسوی در او کار می شدن عوض مختلف

،  حاضر است  نجات.او عطا کند به جدیدی زندگی دا خواهد توانستخ
 و ایمان از توبه عبارتست  برگشتن.شود خدا تسلیم باید برگردد و به انسان
  .بردارد نجات باید برای انسان که دو قدمی یعنی

 

  نجات  شرایط- دوم

 کاری  هیچ.پیدا کند شایستگی نجات تواند برای نمی هیچوجهه ب انسان
حضور خدا بیاید و فرزند او شود و  به او بدهد که امتیاز را به تواند این نمی

 که این استدهد  تواند انجام می انسان که  تنها کاری.گردد ارث هم با مسیح
 هم شرایط این انجام  حتی.بجا آورد کرده خدا تعیین را که نجات شرایط

 آید  منتواند نزد نمی کسی«:  نیست ممکن القدس روح کمک او بدون برای
 که یطور به .)۴۴ :۶یوحنا (» کند مرا فرستاد او را جذب که پدری مگر آنکه

دهد  می گناهکار انجام شخص کار را در زندگی این القدس روح ًقبال گفتیم
 ).۸ :۱۶یوحنا (

دهد عبارتند از  باید انجام نجات گناهکار برای شخص که دو شرطی
و  تولد تازه خود را برای قلب دو شرط این اجرای وسیله به . و ایمان توبه

کار  با هم دو شرط  این.کند حاضر می روح وسیله به و تقدیس شدن عادل
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 داشته تنهایی دو را به از این تواند یکی  گناهکار نمی.هستند کنند و با هم می
  :باشد

 

    توبه- اول
 و کوشش گناه برای واقعی غم«از  عبارتست توبه پرلمن قول به

 یا به القدس روح توسط گناه به بردن یا پی الهی یا غم آن ترک برای یمانهصم
 را ول آن حاضر باشیم که باشیم متأسف ای اندازه  بهبچهپسر  یک قول
  ». کنیم

 به مربوط است ای تجربه توبه که عقیده این«: نویسد بوید می فرانک
 ، چندانستا همراه احساسی و تظاهرات فراوان یها با اشک که احساسات

 . است» فکر شدن عوض« یونانی در زبان»  توبه« اصلی  معنی. نیست صحیح
 در . و اراده و احساسات عقل یعنی وجود باطنی از تمام فکر عبارتست ولی

 عوض شماریم عزیز می خیلی که خودمان به طرز فکر ما نسبت اثر توبه
  نسبت.ودش می عوض شماریم می کوچک خیلی که گناه به شود، نسبت می
طرز   وقتی.شود می ، عوض شماریم او را ناچیز می قدرت خدا که به

  در یک.ظاهر خواهند گردید هم صحیح شد احساسات درست فکرمان
 را قبول بکار خواهد افتاد و نظر فکر و احساسات هم اراده صحیح توبه

  .خواهد کرد

 . است هشد سؤتفاهم در مورد توبه متمادی قرون نویسد در طی بوید می
 بود، مالنگتون یونانی استاد زبان ، که لوتر با مالنگتون مارتین در مباحثه

ًرا اشتباها  توبه لغت مقدس کتاب التینی مترجم ِجروم کند که می اشاره
 آن صحیح معنی در حالیکه کرده ترجمه توبه برای و شکنجه ریاضت

!  است  کردهایجاد ناگواری حوادث چه اشتباه  این. است» فکر شدن عوض«
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 و شکنجه باشد خود را عذاب داشته ای نتیجه اینکه بدون بسیار زیادی عده
  ».اند مکرر را بارها گفته و دعای کشیده و ریاضت داده

  

 و گناه خطاکاری تغییر فکر و شناختن شامل جنبه این . عقلی  جنبه-  الف
 که آلود و گناهی گناه طبیعت متوجه انسان  یعنی.است و فساد شخصی

 القدس روح توسط شریعت وسیله به حقیقت این گردد و می شده مرتکب
 .)۲۰ :۳ رومیان(»  است گناه دانستن از شریعت چونکه«: گردد ظاهر می

 از گناهان من«:  را شنید، گفت اقرارکنندگان اعترافات دراموند وقتی هنری
هکار گنا واقعی در توبه» کند؟ می ، خدا چطور تحمل شدم خسته مردم این

خود  به را نسبت نظری همان طریق  بدین.کند می نگاه گناه مانند خدا به
 .خدا دارد که خواهد داشت

  

 گناه برای الهی و غم احساسات شامل جنبه  این. احساساتی  جنبه-  ب
 آن  معنی.آید وجود می به انسان در قلب القدس کار روح وسیله به که است
 بیشتر خیلی آن از نتایج و ترس اهگن برای از خجالت بیشتر است خیلی
: شود می توبه منجر به که الهی از غم  عبارتست. و ناامیدی از پشیمانی است

انجامید  توبه شما به غم از اینکه خورید بلکه غم از آنکه نه شادمانم الحال«
شما نرسد زیرا  از ما به زیانی وجه هیچ خدا بود تا به شما برای غم زیرا که

 از آن که نجات جهت باشد به می منشاء توبه خداست برای که غمی
 ).۱۰ و۹ :۷ قرنتیان دوم(»  است منشأ موت دنیوی اما غم نیست پشیمانی

  

 از گناه شدن و روگردان تغییر هدف شامل جنبه  این. ارادی  جنبه-  ج
 توبه و احساساتی عقلی جنبه  و بر پایهاست خدا و عدالت پیروی برای

و  دارم کراهت از خویشتن«: گوید می مانند ایوب توبه بهجن  این.قرار دارد
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 پسر گمشده  و مثل.)۶ :۴۲ ایوب(»  نمایم می و خاکستر توبه در خاک
: گوید و داود می) ۱۸ :۱۵لوقا (»  رویم نزد پدر خود می برخاسته«: گوید می

» بساز تازه در باطنم مستقیم و روح بیافرین طاهر در من خدا دل ای«
 ).۱۰ :۵۱مزمور (

 . است الزم خیلی طور کلی به نجات فهمیدن ، برای توبه مفهوم واقعی درک
 کردن و جبران و تسلیم اعتراف یعنی آن و نباید با نتایج باطنی است چیزی توبه

باز  نجات را برای راه دهد بلکه نمی خود نجات خودی به  توبه.شود اشتباه
 مگر اینکه شود وارد نمی صیشخ قلب به مسیح«: گوید می هال  اسقف.کند می

  ».باشد شده داخل ًقبال توبه
  

    ایمان- دوم
 و ارادی و احساساتی عقلی از پاسخ است عبارت بخش نجات ایمان

 وسیله به که زنده است و ایمانی فعال ی استجواب  این. مسیح گناهکار به
خدا و  کالم حقیقت به از ایمان  عبارتست. است ایجاد شده القدس روح

 به  ایمان. آن از مزایای و استفاده حقیقت این اعتماد به برای ضر شدنحا
او  درباره که حقایقی و به باشیم متکی مسیح ما به شود که می خدا باعث
و  دهنده نجات عنوان به مسیح از اعتماد به  عبارتست. کنیم تکیه ظاهر شده

 ناهکار تواناییگ خدا به کالم با کمک القدس  روح.خداوند عنوان او به قبول
 و کالم القدس باشد، زیرا روح داشته مسیح به ایمانی چنین بخشد که می

 مسیح سوی دهند و به می شهادت مسیح سازند، به را ظاهر می خدا مسیح
  .کنند می رهبری
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 در کالم که حقایقی از قبول عبارتست ایمان جنبه  این. عقلی  جنبه-  الف
 و کار نجات مسیح به است وطمرب ًمخصوصا آنچه شده خدا مکشوف

در  که طوری خدا به حقیقت از قبول  عبارتست.گناهکار او برای بخش
 که است این شامل  همچنین.او شناختن به و عالقه گردیده مکشوف مسیح
دانند  را می این زیرا دیوها هم کنیم قبول تاریخی وجودی عنوان را به مسیح

 عنوان به مسیح به از ایمان عبارتست) ۱۹ :۲ یعقوب(کنند  می و قبول
 . شخصی دهنده نجات

  

 برای از ابراز شادی عبارتست ایمان جنبه  این. احساساتی  جنبه-  ب
 دارای  خودش. ایم بوده آن  در جستجویها شاید سال که حقیقتی کشف

  عده.شود ایجاد می کنیم می را قبول حقیقت ًطبیعتا وقتی ولی نیست ارزشی
 ابراز نمودند، ولی را هم شادی کردند این  قبولرا حقیقت وقتی زیادی
 . رفت از بین شادی آغاز گردید، این شد و مشکالت شروع وسوسه وقتی

 ایمانی  این.)۲۱و۲۰ :۱۳ متی(باشد  افتاده در سنگالخ دانه که این است مثل
و  عقلی باید با جنبه ایمان  اینگونه.است بر احساسات متکی فقط که است

آوردند  بدو ایمان که یهودیانی به عیسی پس«: باشد مراهه ایمان ارادی
یوحنا (» خواهید شد شاگرد من الحقیقه بمانید فی من اگر شما در کالم گفت

۸: ۳۱.(  

  

 عنوان به مسیح به روح تسلیم شامل ایمان جنبه  این. ارادی  جنبه-  ج
ثمر  بی ن، ایما جنبه این  بدون.است دهنده نجات عنوان بهاو  خداوند و قبول

منجر  که ، ایمانی بخش نجات ایمان این است .باید کار کند  اراده.خواهد بود
او  کرد که را دعوت مردم همه  مسیح.شود می و تولد تازه مسیح به تسلیم به



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۹۲

 کشان زحمت تمام ای بیایید نزد من«: کنند خداوند و استاد قبول عنوان بهرا 
مرا بر خود گیرید و از   یوغ.بخشید خواهم شما را آرامی و من و گرانباران

 را برای مسیح همگانی  یوحنا دعوت.)۲۹و۲۸ :۱۱ متی(» یابید تعلیم من
 او را قبول که کسانی آن به«: کند می بیان چنین دهنده نجات عنوان بهاو  قبول

او  اسم به هر کهه ب خدا گردند یعنی تا فرزندان) داد حق(داد  کردند قدرت
  ).۸ :۱ا یوحن(» آورد ایمان

از ظاهر  عبارتست گردد و هدفش می وجود انسان تمام شامل ایمان
 وسیله بهخدا اتکاء دارد و  بر کالم  ایمان. الهی حقایق تمام ساختن

 رشد خواهد کرد و میوه ایمان  این.)۹ :۱۰ رومیان(کند  کار می القدس روح
 ایماندار کار خود را در القدس خدا و روح کالم که شرطی خواهد آورد به

  .بدهند ادامه

خود از یک بلندی را به آغوش  پدرش حرف مطابق که دختر کوچکی
او را  دانست و می پدر خود اعتماد داشت  او به. داشت ، ایماناو انداخت

شنود  خدا را می گناهکار دعوت شخص هم طریق همین  به. خواهد گرفت
 !»پرد یم«خدا اعتماد دارد و  آورد و به می خدا ایمان و به

 

 دهد می را انجام نجات القدس روح -۵

 القدس متعدد روح کارهای شامل که واحداست  یعمل»  کامل نجات«
 عوض: شود می واقع اول کدام کرد که تعیین  قطعطور به توان  نمی.است
 با هم  همه. یا تقدیس شدن ، عادل یا تولد تازه شدن ، عادل یا تولد تازه شدن

و  توبه شامل که شدن  عوض.شوند می واقع زمان ککنند و در ی کار می
و  خداست در اثر محبت هم باشد هرچند آن می انسان سهم است ایمان

 القدس روح وسیله بهخود و  در کالم که و دعوتی کرده تهیه که نجاتی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۹۳ نجات

 سهم و تقدیس ، تولد تازه شدن  عادل. است پذیر گشته امکان فرموده
 شدن  عوض.باشد می انسان خدا توسط وتدع قبول به منوط البته خداست

 شدن و خدا، عادل و خودش گناه به نسبت طرز فکر انسان به است مربوط
 و تقدیس اوست وضع به مربوط گردد، تولد تازه می مربوط انسان مقام به

 زندگی بسوی و رفتن پرگناه از زندگی انسان از جدا شدن عبارتست شدن
  . القدس در روح

 القدس ، روح)شود می عوض(گردد  خدا برمی بسوی گناهاز  انسان وقتی
 مولود گشت از روح آنچه«: دهد می او انجام کار را در قلب این که است
داد  خود ما را نجات رحمت محض  بلکه... اعمال سبب به نه«»  است روح

 ).۵ :۳ تیطس(»  است القدس از روح که و تازگی تولد تازه غسل به

متحد   ایماندار با مسیح.کند ما ایجاد می واید را برایف این اتحاد با مسیح
 اتحاد اشاره این به  مسیح.)۱۴ :۳ عبرانیان(گردد  او می زندگی و شریک

 در او میوه ماند و من می در من ها، آنکه و شما شاخه هستم تاک من«: فرمود
 .)۵ :۱۵یوحنا (» توانید کرد نمی هیچ جدا از من آورد زیرا که بسیار می

» در شما و من و شما در من«: در ایماندار و مسیح است یماندار در مسیحا
 قرنتیان دوم(»  ایست تازه باشد، خلقت در مسیح اگر کسی« .)۲۰ :۱۴یوحنا (
کند و  نفوذ می انسان در روح مسیح روح«: گوید می  دکتر استرانگ.)۱۷ :۵
 اندار عادلایم که است اتحاد با مسیح وسیله به» .بخشد می قدرت آن به

  ». است شده چیز تازه همه«گردد و  می یابد و تقدیس می شود، تولد تازه می

 

   شدن  عادل- اول
در  شدن عادل«: گوید می  پرلمن. است انسان مقام به مربوط شدن عادل

 بود ولی محکوم زمان  او یک. گناهکار است مقام به مربوط اول مرحله



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۹۴

حاال  بود ولی الهی  زیر محکومیتدر زمان ، یک است شده تبرئه اکنون
و  گناه که این استخدا  عدالت الزمه» . است مورد تمجید خدا قرار گرفته

 صورت قضایی از راه شدن ، عادل الهی  در دادگاه.شود گناهکار مجازات
جلجتا از  با قدرت ، مسیح فرموده جلوس قاضی عنوان به خدا .گیرد می

  در آن.دهد می ایماندار شهادت نفع به القدس کند، روح می ایماندار دفاع
 نماید و عادل می برائت اعالم(شمارد  می خدا ایماندار را عادل موقع

 اینکه مثل«: کند پیدا می جدیدی و ایماندار در حضور خدا مقام) خواند می
، و  است شدن از بخشیده بیش شدن عادل» . است نکرده ًاصال گناه
و تجدید  مجازات رفتن از بین  شامل. اهیبیگن مقام به از دعوت عبارتست
 شهرت مسیح توسط که این است شدن عادل  بنابراین. است محبوبیت

  . شویم محسوب و در حضور خدا عادل پیدا کنیم ای تازه

 به از آنجا که«: شود شمرده عادل شریعت وسیله بهتواند  نمی انسان
 هد شد چونکهنخوا شمرده در حضور او عادل بشری هیچ شریعت اعمال

  نیز مراجعه۱۶ :۲ غالطیان ، به۲۰ :۳ رومیان(»  است گناه دانستن از شریعت
 ).شود

  

  نجات.شود می عادل)  بالعوض محبت( فیض وسیله به ایماندار - ًاوال 
 شود به می شمرده ًاو مجانا عادل فیض و به« است بخشش نوع یک

  ).۲۴ :۳ رومیان(»  است مسیح در عیسی که ای فدیه آن وساطت

  

چقدر بیشتر  پس«: شود می عادل مسیح کفاره وسیله به ایماندار - ًثانیا 
 خواهیم نجات او از غضب وسیله به شدیم شمرده او عادل خون به که االن

تا ما  ساخت ما گناه در راه نشناخت گناه زیرا او را که« .)۹ :۵ رومیان(»  یافت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۹۵ نجات

 مراجعه  هم۲۵ :۴ رومیان  به۲۱ :۵ قرنتیان دوم(»  خدا شویم عدالت در وی
 ).شود

  

 عادل ایمان به چونکه پس« :شود می عادل ایمان وسیله به ایماندار -ًثالثا 
»  مسیح خداوند ما عیسی وساطت به داریم نزد خدا سالمتی شدیم شمرده

شود و  حاضر تا او عادل خود در زمان اظهار عدالت برای« .)۱ :۵ رومیان(
از   یکی.)۲۶ :۳ رومیان(» آورد ایمان عیسی به کهرا  شمارد هر کسی عادل

 عادل ایمان وسیله بهکرد  کشف بود که لوتر این مارتین زندگی مهم حوادث
 بود هرچند عده کشف همین کلیسا نتیجه  اصالحات. شویم می شمرده
  .برسد نهایی مرحله کشید تا به طول داشتند و مدتی شرکت در آن زیادی

  

    تولد تازه- دوم
پدر، ایماندار را  عنوان بهخدا  .است انسان وضع به مربوط ولد تازهت
و ) ۲۳ :۱ پطرس اول( یافته خدا تولد تازه کالم وسیله بهکند زیرا  می قبول

 خدا ایماندار را به .است»  مولود شده از روح«فرزند  عنوان به
 قدرتکردند  او را قبول که کسانی آن اما به«: پذیرد خود می فرزندخواندگی
 محبت نوع کنید چه مالحظه« .)۲۱ :۱یوحنا (» خدا گردند داد تا فرزندان

 ایماندار، که طریق بدین» . شویم خدا خوانده تا فرزندان است ما داده پدر به
 رومیان(گردد  می با مسیح ارث همو   فرزند خوانده،است در مسیح

 ).۱۷و۱۵ :۸

 نیقودیموس به عیسی فرمایش این» .باید شما از سر نو مولود گردید«
 بحث این در طی بلکه گفت سخن تولد تازه لزوم درباره فقط نه  عیسی.بود

 مولود گشت از روح آنچه«: کند می را بیان تولد تازه و چگونگی ماهیت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۹۶

تأکید  برای  عیسی. روحانی از تولد تازه  عبارتست.)۶ :۳یوحنا (»  است روح
آورد  می مثال آن ساختن روشن رایکند و ب می را دوبار بیان آن حقیقت این

 .سازد می همه حال را شامل نداند آن خود را مستثنی هیچکس اینکه و برای

  

 اگر کسی پس« :شود می ای تازه ایماندار خلقت تولد تازه وسیله به - ًاوال 
چیز  همه اینک درگذشت کهنه  چیزهای. ایست تازه باشد، خلقت در مسیح

 ختنه نه عیسی در مسیح زیرا که« .)۱۷ :۵ انقرنتی دوم(»  است شده تازه
  ).۱۵ :۶ غالطیان(»  تازه خلقت بلکه نامختونی و نه چیزیست

 

ما « :کند پیدا می جدیدی ایماندار زندگی تولد تازه وسیله به - ًثانیا 
 را محبت برادران از اینکه ایم گشته حیات داخل گذشته از موت که دانیم می
بودید  مرده در خطایا و گناهان و شما را که« .)۱۴ :۳یوحنا  اول(»  نماییم می

  ).۱ :۲ افسسیان(» گردانید زنده

  

 و همشکل«: کند پیدا می ای ایماندار فکر تازه تولد تازه وسیله به -ًثالثا 
دهید تا  خود را تبدیل خود صورت ذهن تازگی به مشوید بلکه جهان این

 رومیان(»  خدا چیست ملکا پسندیده نیکوی اراده کنید که شما دریافت
 رحمت محض بلکه بودیم کرده عدالت ما به که اعمالی بسبب نه« .)۲ :۱۲

»  است القدس از روح که و تازگی تولد تازه غسل داد به خود ما را نجات
 ).۵ :۳ تیطس(

  

 به که« :کند پیدا می ای تازه ایماندار طبیعت تولد تازه وسیله به - ًرابعا 
 شد تا شما به ما داده و گرانبها به عظیم نهایت بی های آنها وعده وساطت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۹۷ نجات

 است در جهان از شهوت که گردید و از فسادی الهی طبیعت اینها شریک
 ).فرمایید  مالحظه۲۷و۲۶ :۳۶  و حزقیال۴ :۱ پطرس اول(» یابید خالصی

ایماندار  کند و قلب ایماندار کار می در قلب القدس روح در تولد تازه
کند و  می او را عوض و سیرت  خدا طبیعت.کند کار می القدس با روح هم

کند  می از خدا دریافت فقط ایماندار نه  قلب.اندازد جدید را بکار می سیرت
 آمد و این شد و بعد بیرون  ایلعازر زنده.دهد قرار می را مورد استفاده آن

  . تولد تازه ای دو جنبه از ماهیت است خوبی نمونه

تولد  ، حقیقت یافت نجات مذهبی با مراسم توان می که غلط عقیده این
 را انجام کلیسایی رسوم  چون. است کرده پنهان زیادی را از نظر عده تازه
 در آنها دیده از تولد تازه اثری دانند در حالیکه می دهند، خود را مسیحی می

 نیافته نجات از شخصی است چقدر مهم که شویم می متوجه  پس.شود نمی
  »هستید؟ آیا مسیحی« اینکه نه» اید؟ پیدا کرده یا تولد تازهآ«:  بپرسیم

 

    تقدیس- سوم
 آلود و رفتن گناه از زندگی انسان جدا شدن به است مربوط تقدیس

 نیکو و قدوسیت میوه دارای که آنگونه یعنی القدس در روح زندگی بسوی
  . است

  

»  ر گذاشتنکنا«یا »  جدا شدن« یعنی  تقدیس؟ چه یعنی  تقدیس- ًاوال 
دارد و  منفی جنبه همکه  خداست بسوی و رفتن از گناه مقصود جدا شدن

 رومیان(»  نکنیم را بندگی دیگر گناه« اینکه یعنی از گناه  جدا شدن. مثبت هم
خود را  که است معنی این به قصد خدمت خدا به برای  جدا شدن.)۶ :۶



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هفتم ۱۹۸

او  و خدمت او هستم آناز «: فرماید می  پولس. کنیم کار خداوند وقف برای
  ).۲۳ :۲۷ اعمال(»  کنم را می

  

 ؟شوند می تقدیس چگونه  مردم-ًثانیا 

خود  خون را به نیز تا قوم عیسی بنابراین«:  مسیح خون وسیله به -  الف
 ).۱۲ :۱۳ عبرانیان(» کشید عذاب دروازه نماید بیرون تقدیس

 غسل دید لکنبو می از شما چنین و بعضی«:  القدس روح وسیله به - ب
 روح خداوند و به عیسی اید بنام شده کرده و عادل گردیده و مقدس یافته

  ).۱۱ :۶ قرنتیان اول(» ما خدای

تو   کالم.نما خود تقدیس را براستی ایشان«: خدا کالم وسیله به -  ج
 ).۱۷ :۱۷یوحنا (»  است راستی

  

 ؟شوند می تقدیس وقتی چه  مردم- ًثالثا 

 تقدیس و ناگهان  آنیطور بهدر حضور خدا   از نظر مقام-  الف
اند با  شده خوانده تقدیس برای که عیسی در مسیح از مقدسین«: شوند می

 خوانند که را می مسیح خداوند ما عیسی در هر جا نام که کسانی همه
 یک به از آنرو که« .)۲ :۱ قرنتیان اول(»  است خداوند ما و خداوند ایشان

  ).۱۴ :۱۰ عبرانیان(» تا ابداالباد است گردانیده را کامل مقدسان قربانی

با  سالمتی و در پی«: شوند می تقدیس و پیوسته تدریج ً عمال به-  ب
» خداوند را نخواهد دید کس غیر از هیچ به که بکوشید و تقدیسی همه

را  خویشتن را داریم ها وعده این چون عزیزان ای پس« .)۱۴ :۱۲ عبرانیان(
 به را در خداترسی و قدوسیت طاهر بسازیم  روحو جسم از هر نجاست

 ).۱ :۷ قرنتیان دوم(»  رسانیم کمال



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۱۹۹ نجات

نیکو و  با کارهای شدن شمرده و عادل گناه ساختن کن ، ریشه تقدیس
 وسیله به که کار آنی ًاز اوال یک عبارتست تقدیس .نیست بدنی ریاضت
 که است ملی عًو ثانیا» شود می مقدس«در جلجتا ایماندار  مسیح جانبازی

و  همکاری القدس با روح که شرطی کند به پیدا می ایماندار ادامه در زندگی
 .نماید پیروی از دستوراتش

 یعنی از بدن روح از جدا شدن عبارتست گناهکار مرگ شخص برای
 سبب همین  به.برود ابدی و محکومیت داوری به پر گناه باید از زندگی

بسیار  او مرگ برای .است بیمناک دهخود در آین و وضع گناهکار از مرگ
جدا  پر گناه دنیا از زندگی در همین  مسیحی. است و وحشتناک سهمگین

 داند که  او می.ندارد باکی از مرگ  بنابراین. است خدا رفته سوی و به شده
در ) ۸ :۵ قرنتیان دوم(جدا شد در حضور خداوند خواهد بود  از بدن وقتی

نظر   به.)جداخواهد شد(خواهد شد  قدیسًکامال ت که است موقع این
خواهد  عملی در آینده که ای از وعده است ای نمونه فعلی تقدیس مسیحی

 !شد
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  هشتم فصل

  ها صید جان

 

 آن ترجمه را که مسیح او گفت به را یافته برادر خود شمعون او اول«
  ).۴۲ :۱یوحنا (» آورد او را نزد عیسی...و یافتم است کرستس

پیدا شود؟  خوب چیزی از ناصره شود که مگر می بدو گفت یلنتنائ«
 ).۴۶ :۱یوحنا (»  بیا و ببین بدو گفت فیلیپس

 باید آنها را نیز .نیستند آغل از این که دیگر هست و مرا گوسفندان«
 ).۱۶ :۱۰یوحنا (»  بیاورم

 ).۳۰ :۱۱ امثال(»  است  را صید کند حکیمها جان که و کسی«

 جامعه(» خود را باز مدار دست د را بکار و شامگاهانخو تخم بامدادان«
۱۱: ۶.( 

 

 کلیسای روش: از عبارتست شده واقع مورد بحث تاکنون که اموری
 .و برخورد او  و آمادگیها ، صیاد جان داریم در پیش که ، کاری رسوالن

 یها کند و چطور با گروه باید ایرادها را رفع  چگونهها صیاد جان که دیدیم
 یافتن و نجات شدن عوض که  فهمیدیم.بگیرد تماس مردم مختلف
 سوی نفر به یک راهنمایی برای که موضوع این به رسیم  حاال می. چیست

 و بعد از ایمان باید برداشت ییها قدم صید او چه اصطالح و به مسیح
آیند  در کلیسا جلو می مردم کرد و وقتی باید راهنمایی او را چگونه آوردن

 ها صیاد جان مفید خواهد بود که باید کرد؟ خیلی دا کنند، چهپی نجات که
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  فصل هشتم ۲۰۲

 را حفظ کند و آیات بار دوره چندین ذکر شده باب در این را که ییها قدم
 .کار ببرد به جویان حق نماید تا بتواند در راهنمایی

 

  مسیح سوی جو به حق راهنمایی -۱

داد و اظهار  نشان یافتن نجات به ای ، عالقه نیافته نجات شخص وقتی
خواهد  ً نسبتا آسانها را جستجو کند، کار صیاد جان مسیح کرد که تمایل

جو  حق آنها شخص با برداشتن دهد که می نشان ساده خدا دو قدم  کالم.بود
دهد و  او نشان  را بهها قدم باید این  فقطها  صیاد جان.بیابد تواند نجات می
 . را برداردها قدم این  کهکند او کمک خدا و دعا به کالم وسیله به

 چنین  در واقع. نیست الزم مقدس کتاب تعلیمات درباره عمیق بحث
کند زیرا هنوز  جو را دچار سرگردانی  حقشخص است ممکن هایی بحث
 فیلیپی زندانبان  وقتی. حاضر نیست روحانی عمیق مطالب درک برای

خداوند  به«: داد وابًفورا ج پولس» ؟ یابم باید کرد تا نجات مرا چه«: پرسید
 اعمال(»  خواهید یافت نجات ات خانه تو و اهل آور که ایمان مسیح عیسی

باید  چه نجات برای زندانبان نکرد که شروع مفصلی بحث  پولس.)۳۱ :۱۶
خدا را  بسوی برگشت راه طرزی ساده، بلکه تا آنجا که ممکن بود بهبکند، 

»  لرزیدن«بود و با  کرده و توبه ستدان خود را می احتیاج  زندانبان.کرد بیان
 مسیح چگونه داد که او شرح برای ساده زبان به  پولس.داد می را نشان آن
باشد  حکیم قدری  باید بهها  صیاد جان.کند او را برآورده تواند احتیاج می
 .گوید سخن نحو ترین ساده جو به با حق که

خدا دعا  کالم قگناهکار مؤثر باشد، باید طب شخص دعای اینکه برای
  توبه.)۱۷ :۱۰ رومیان(» خدا از کالم و شنیدن است از شنیدن ایمان«: کند
باشد و  حقیقت به  باید متکی.باشد احساسات از روی جو نباید فقط حق
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 گناهکارباید .کند پیدا می نجات مسیح وسیله به انسان که این است حقیقت
  .خدا برود سوی ور باید بهگوید و چط می او چه خدا درباره کالم بداند که

 پیدا کند باید دو چیز بداند و دو کار انجام گناهکار نجات اینکه برای
پیدا  خود اطمینان خدا در مورد نجات کالم باید از روی  بعد از آن.دهد
 .کند

  :دو چیز را باید بداند این

 . گناهکار است خودش باید بداند که

 .بدهد و را نجاتتواند ا می عیسی فقط باید بداند که

  :دهد دو کار را باید انجام این

 .کند خود را اقرار باید گناهان

 .نماید را قبول مسیح باید عیسی

 سوی  بهقطرز فو جو را به حق  شخصها صیاد جان که بهتر است
 که  دارند و کسانیقفر با هم اشخاص  چون.کند رهبری و تولد تازه مسیح
 ها  صیاد جان است خدا متفاوت از کالم انآیند، اطالعش جلو می نجات برای

بکار  مختلفی آیات شخص آن احتیاج خود را تغییر دهد و مطابق باید روش
 آنها را بداند و بتواند در موقع و اهمیت مهم آیات این  باید محل.ببرد

  .آنها را پیدا کند احتیاج

 

او  قلب خدا وضعیت کالم طبق دهید که گناهکار نشان  به- اول

   ستچی
 کرده هر روز گناه باشد و بداند که خود شده گناه متوجه است ممکن

ًطبیعتا  خودش اینکه اول: دارد او دو علت اشکال باید بداند که ولی است
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 ۱۰ و۸ :۱یوحنا   اول. است شده گناهانی مرتکب اینکه و دوم گناهکار است
  :کنید را نقل

 ». در ما نیست و راستی نیمک می خود را گمراه نداریم گناه که اگر گوییم«

او در ما  و کالم شماریم او را دروغگو می ایم نکرده گناه که اگر گوییم«
 ». نیست

 دارد و احتیاجش او دو جنبه مشکل که ساخت باید گناهکار را متوجه
 و او هر روز گناه) ۵ :۵۱مزمور (در او وجود دارد   گناه. بسیار شدید است

 گناه به او میل کند زیرا در زندگی می ًطبیعتا گناهندارد و  ای  چاره.کند می
  را نقل۲۳ :۳  رومیان.)۲۳-۲۱ :۷ مرقس( هست پرگناه و خودش هست

  :کنید

 ».باشند خدا قاصر می اند و از جالل کرده گناه زیرا همه«

  .قرار دهید  را مورد استفاده۱۰ :۳  و غالطیان۴ :۳یوحنا  اول همچنین

بفهمد و بداند  طرز فکر خدا را در مورد گناه کهکنید  او کمک به اکنون
 . است کرده حکمی مورد چه خدا در این که

  : را بکار ببرید۴ :۱۸  و حزقیال۲ :۵۹اشعیا 

و  است شده شما حایل شما و خدای شما در میان خطایای لیکن«
 ».تا نشنود است او را از شما پوشانیده شما روی گناهان

 ».و خواهد مردورزد، ا گناه که هر کسی«

 :  مفید است  هم۱۰ :۵ قرنتیان  و دوم۱۲ :۱۴ رومیان

 ».خدا خواهد داد خود را به از ما حساب هر یکی پس«

 تا هر کس حاضر شویم مسند مسیح ما پیش همه که زیرا الزمست«
 ».بد ، چه نیک باشد چه کرده آنچه خود را بیابد بحسب بدنی اعمال
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 آیات  این. عاجز است خودش از نجات بدهید که جو نشان حق حاال به
  :۹ :۱ تیموتاوس  و دوم۸ :۲ افسسیان: را بکار ببرید

 از شما نیست و این ایمان وسیله بهاید  یافته نجات فیض محض زیرا که«
  ». خداست بخشش بلکه

 ما بلکه اعمال بحسب خواند نه مقدس دعوت داد و به ما را نجات که«
ما  به عیسی در مسیح االیام از قدیم قبل که فیضی خود و آن اراده برحسب
 ».عطا شد

 

   وجود دارد خالصی راه یک فقط دهید که او نشان  به- دوم
 او .کرد بیان سادگی به مسیح فرمایش وسیله به توان را می موضوع این
باید  کرد که تأکید می آزاد سازد و پیوسته آن و لعنت را از گناه مردم آمد که

خود  را بسوی ، همه شوم بلند کرده اگر از زمین و من«: ورندبیا او ایمان به
  ).۳۲ :۱۲یوحنا (» کشید خواهم

  :کنید نقل  را هم۹ :۱۰ و یوحنا ۶ :۱۴یوحنا 

نزد پدر جز   هیچکس. هستم و حیات و راستی راه من بدو گفت عیسی«
  ».آید نمی من وسیله به

 و درون  و بیرونیابد گردد نجات داخل از من  هر که. در هستم من«
 ».یابد خرامد و علوفه

  :قرار دهید مورد استفاده  را هم۳ :۲ عبرانیان

 که باشیم غافل عظیم نجاتی اگر از چنین رستگار گردیم ما چگونه پس«
 شنیدند بر ما ثابت که از خداوند بود و بعد کسانی آن به در ابتدا تکلم

 ».گردانیدند
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 دهد و برای تواند او را نجات می سیعی دهید که او نشان به اینکه برای
  :کنید  را نقل۲ :۲یوحنا   و اول۲۴ :۲ پطرس آمد، اول کار هم همین

 مرده شد تا از گناه بردار متحمل خویش ما را در بدن خود گناهان که«
 ».اید او شفا یافته یها ضرب به که نماییم زیست عدالت به شده

 جهت به بلکه ما فقط ناهانگ ما و نه گناهان جهت به کفاره و اوست«
 ».نیز جهان تمام

 

   کند باید توبه دهید که او نشان  به- سوم
دو  توبه  بنابراین. آن ترک برای و تصمیم گناه برای عمیق مغ یعنی توبه
  . آن ترک برای و حاضر بودن اقرار گناهان: دارد قسمت

  

خود   گناهانباید انسان دهد که می تعلیم  وضوحطور بهخدا   کالم-ًاوال 
جو باید  حق  شخص. خداست به نزدیکی برای قدم اولین  این.را اقرار کند

 باید .دهد نمی جز فساد او انجام و کاری خداست به توهین گناه بفهمد که
 با آن دیگر کاری بگیرد که و تصمیم تنفر داشته از گناه برسد که جایی به

  در این.باشد  و متنفر شدهسیر دیگر باید از گناه عبارت  به.باشد نداشته
  گاهی.نماید را پیروی حاضر خواهد بود اقرار کند و مسیح که است حالت
 اقرار .ببرد را نام خود گناهانش در دعای جو مفید خواهد بود که حق برای

 و گناهکار را است شدن عوض شدید به از عالقه حاکی گناهان یک یک به
  .خود خواهد کرد مشکالت متوجه

  :کنید  را نقل۹ :۱وحنا ی اول

ما را  تا گناهان است و عادل او امین کنیم خود اعتراف گناهان اگر به«
 ».سازد پاک بیامرزد و ما را از هر ناراستی
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  :کنید  را نقل۳۸ :۲ اعمال همچنین

 گناهان آمرزش بجهت مسیح عیسی اسم از شما به کنید و هر یک توبه«
  ».  خواهید یافترا القدس روح تعمید گیرید و عطای

 

 باید گناه انسان نجات برای دهد که می تعلیم خدا همچنین  کالم- ًثانیا 
  انسان. شویم روگردان خدا باید از گناه به نزدیکی  برای.کند را ترک

 .کند را انتخاب یکی خدا و شیطان  باید بین.کند تواند دو آقا را خدمت نمی
باشد  یرد و یا باید پیرو شیطانبگ خدا و عدالت پیروی به یا باید تصمیم

 اگر گناهکار .وجود ندارد طرفی بی یا حالت سوم  حالت.)۱۸ :۳یوحنا (
 اگر کنار .خواهد شد خدا بسته او بسوی کند، راه را ترک نباشد گناه مایل

 آنها نباشد، مسیح ترک حاضر به او باشد که در زندگی بکشد و یا گناهانی
آنها بگیرد،  ترک به اگر تصمیم  ولی.دهد مانجا او کاری تواند برای نمی

  .اینکار را خواهد داد او قدرت به مسیح

 : کنید  را نقل۷ :۵۵ و اشعیا ۱۳ :۲۸ امثال

را  آن خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد اما هر که گناه هر که«
  ». خواهد یافت نماید رحمت کند و ترک اعتراف

خدا  نماید و بسوی را ترک  خویشخود را و گناهکار افکار شریر راه«
 مغفرت ما که خدای خواهد نمود و بسوی رحمت کند و بر وی بازگشت

 ».خواهد کرد عظیم

  :ذکر کنید  را هم۱۱ :۳۳ حزقیال

 بلکه نیستم مرد شریر خوش از مردن من که قسم خودم حیات به«
 خاندان  ای.ماند زنده نموده خود بازگشت شریر از طریق که هستم خوش
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نمایید زیرا چرا  بازگشت بد خویش یها نمایید، از طریق بازگشت اسرائیل
 »بمیرید؟

 

   کند را قبول مسیح باید عیسی دهید که او نشان  به- چهارم
گناهکار بعد از !  است همانا مسیح مهم موضوع باشید که بیاد داشته

و  هدهند نجات عنوان بهرا  مسیح کرد، باید عیسی توبه از گناهانش اینکه
 سؤال باید با این مردم تمام»  کنم چه با عیسی« .کند خداوند خود قبول

 فقط مسیح حقیقت«: گوید می چنین سیمپسون  دکتر کارنگی.روبرو شوند
ما را   وجود اخالقی.هست نیز وجدان حقیقت بلکه نیست تاریخی حقیقتی

فکار و و ا زندگی  بازرس. قرار داده و مورد بازجویی ساخته و محکوم متهم
خود او را  با عقل که کردیم  ما فکر می... است ما گشته و اراده احساسات

ًاو روحا ما را  که شویم می متوجه ولی ایم قرار داده مورد آزمایش
  ».آزماید می

  

 .دارد الزم ایمان مسیح  قبول-ًاوال 

  : را ذکر کنید۹ :۱۰  و رومیان۶ :۱۱ عبرانیان

 تقرب زیرا هر که است او محال مندیرضا تحصیل ایمان بدون لیکن«
خود  و جویندگان او هست آورد بر اینکه ایمان که خدا جوید الزمست به

  ».دهد را جزا می

خود  و در دل کنی خداوند را اعتراف خود عیسی زبان زیرا اگر به«
  ». یافت خواهی برخیزانید نجات خدا او را از مردگان که آوری ایمان

  

،  او پسر خداست که است حقیقت این به ایمان شامل حمسی  قبول- ًثانیا 
  :۱۵ :۴یوحنا   و اول۱۳ :۵یوحنا  اول: کنید را نقل آیات این
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 اید تا بدانید که آورده پسر خدا ایمان اسم به شما که به را نوشتم این«
 ».بیاورید پسر خدا ایمان اسم دارید و تا به جاودانی حیات

و  است ساکن خدا در وی پسر خدا است عیسی کند که اقرار می هر که«
 : ذکر کنید  را هم۱۶ :۳یوحنا » .او در خدا

خود را داد تا هر  پسر یگانه نمود که را اینقدر محبت زیرا خدا جهان«
 ».یابد جاودانی حیات نگردد بلکه آورد هالک بر او ایمان که

  

را  یاتآ  این،استاو  بخش از کار نجات اطالع شامل مسیح  قبول- ًثالثا 
  :۴و۳ :۱۵ قرنتیان  و اول۱۲ :۱یوحنا : قرار دهید مورد استفاده

خدا  داد تا فرزندان کردند قدرت او را قبول که کسانی آن و اما به«
  ».آورد او ایمان اسم به هر که به گردند یعنی

در  کتب برحسب مسیح که نیز یافتم آنچه شما سپردم به اول زیرا که«
 کتب برحسب شد و در روز سیم مدفون اینکهما مرد و  گناهان راه

  ». برخاست

  :کنید  را نقل۲۱ :۵ قرنتیان  و دوم۱۳ :۳ ، غالطیان۶ :۵۳اشعیا  همچنین

خود  راه از ما به و هر یکی بودیم شده گمراه گوسفندان ما مثل جمیع«
 ».نهاد ما را بر وی جمیع بود و خداوند گناه برگشته

شد  ما لعنت در راه فدا کرد چونکه شریعت ما را از لعنت مسیح«
 ».شود بردار آویخته هرکه ملعونست مکتوبست چنانکه

 عدالت تا ما در وی ساخت ما گناه در راه نشناخت گناه زیرا او را که«
 ». خدا شویم
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توانـد در مـورد  مـی مقـدس کتاب از روی دهید که او نشان  به- پنجم

   باشد داشته خود اطمینان نجات
 . است یافته نجات باید بداند که پیدا کند، بلکه باید نجات قطف نه انسان

 آیات وسیله بهدر ایماندار جدید  توان را می و اعتماد داخلی اطمینان
پیروزمند و تغییر  زندگی وسیله بهو  روح شهادت وسیله بهو  مخصوص

 به وقتی او بگویید که کنید و به گذاری را عالمت  آیات.ایجاد کرد یافته
 برپایه احساسات خود را بجای بخواند اگر ایمان رود آنها را دوباره می هخان

  .خدا بنا کند استوار خواهد ماند کالم

  :۱۳ :۱۰ ، رومیان۳۷ :۶ و ۱۲ :۱ و ۳۶ :۳یوحنا : را بکار ببرید آیات این

پسر  به دارد و آنکه جاودانی باشد حیات آورده پسر ایمان به آنکه«
  ».ماند خدا بر او می غضب  نخواهد دید بلکهرا نیاورد حیات ایمان

خدا  داد تا فرزندان کردند قدرت او را قبول که کسانی آن و اما به«
  ».آورد او ایمان اسم به هر کهه ب گردند یعنی

 ».نمود نخواهم آید او را بیرون من جانبه ب هر که«

 ». خواهد یافت خداوند را بخواند نجات نام زیرا هر که«

  :۱۶ :۸ ، رومیان۱۲ :۱۰۳مزمور : کنید نیز استفاده آیات از این

ما را  گناهان اندازه همان به دور است  از مغربقمشر که ای اندازه به«
 ». است از ما دور کرده

 ». خدا هستیم فرزندان دهد که می ما شهادت یها بر روح روح همان«
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  آوردن بعد از ایمان راهنمایی -۲

 کند، هنوز تمام می را قبول ایماندار جدید مسیح ی، وقتها کار صیاد جان
در  کودکی« ایماندار جدید برود زیرا او که دنبال  او باید باز هم. است نشده
  اغلب.دارد و تعلیم و راهنمایی کمک به احتیاج باز هم است»  مسیح

کرد  را قبول مسیح شخصی بعد از اینکه کنند که فکر می مسیح خادمین
ایماندار جدید   در نتیجه.گذارند خود می ندارند و او را بحال ای دیگر وظیفه
 .لغزد می عقب به کند بزودی را پیروی مسیح گرفت تصمیم بعد از اینکه

 و خدمت کنند و در مسیحیت رشد نمی الزمست آنطور که هم دیگران
 و راهنمایی و تعلیم مناسب روحانی  خوراک.گردند نمی قوی مسیح

 جدید را تأمین ایمانداران این کند و پیشرفت را عوض وضع تواند این می
داد، باید او  نشان و لغزش ماندگی از عقب  اگر ایماندار جدید عالئمی.نماید

بعد   راهنماییها  در صید جان.کرد تشویق مسیحی و در زندگی را مالقات
 مسیح به شدن برخورد و تسلیم که است مهم اندازه همان به آوردن از ایمان

  .دارد یتاهم

 

   ایماندار جدید برای  تعلیمات- اول
 مسیح او به بعد از تسلیم باید بالفاصله آوردن بعد از ایمان راهنمایی

 در آن که  تعلیماتی.شود کند شروع و دعا می هنوز زانو زده که موقعی حتی
 خوب آیا خواهد توانست خواهد کرد که شود معلوم می او داده به موقع

 چند هفته که نیست  عاقالنه. ها روبرو گردد یا نه ا وسوسهکند و ب پیشرفت
 از اینکه پیش . دهیم ماند و بعد او را تعلیم پایدار می تا ببینیم صبر کنیم

)  سپرده مسیح در آنجا خود را به که و یا محلی(ایماندار جدید از کلیسا 
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 نداد و با نشان جدیدش زندگی درباره توضیح وسیله بهباید شود  خارج
 حفظ احتمالی و لغزش ماندگی دهد، او را از عقب باید انجام که کارهایی

باز با  بدهد و سپس جدید توضیحاتی زندگی  باید دربارهها  صیاد جان.کنیم
خواهد  نقل که در اینجا ذکر خواهد شد و آیاتی که  پیشنهاداتی.او دعا کند
 را بنویسیم آیاتاز  بعضی  بهتر است.باشد خوبی تواند راهنمای گردید می

  .بخواند دوباره در خانه که ایماندار جدید بدهیم و به

  گاهی.کند پیروی دستورات از این  همیشهها صیاد جان که نیست الزم
 .را بکار خواهد برد از نکات بعضی فقط  گاهی.بزند را بهم تواند ترتیب می

 عمل قدسال روح هدایت  دارد و او باید طبققفر با سایر اوضاع هر وضعی
نماید تا بتواند  را رعایت ذیل نکات که ًنماید معهذا، معموال خوبست

  .کند هدایت پرثمر مسیحی زندگی ایماندار جدید را به

  

  آیه.کند خود تعیین در زندگی جدیدی هدف کنید که او کمک  به- ًاوال 
او را  خدا و عدالت ملکوت اول«:   است۳۳ :۶ کار متی این برای مناسب

 او بفهمانید که به» .شما مزید خواهد شد برای همه این د کهبطلبی
او   به. است کرده تسلیم مسیح خواهد شد، زیرا خود را به عوض اش زندگی
از  عبارتست دارد که ای مقصود تازه در زندگی اکنون کنید بفهمد که کمک

 اگر خدا را در درجه او بگویید که  به.او ساختن و راضی مسیح برای زندگی
  .خود را پیدا خواهند کرد جای قرار دهد سایر موضوعات اول

 هدف و تغییر کامل رسول پولس آوردن مورد ایمان در این مثال بهترین
 شد به بعد پولس را که سولس دانستید زندگی  اگر مناسب.است اش زندگی
 آوردن ایمان  را بخوانید و درباره۹  بعد آیه.)۱ :۹ اعمال(بخوانید  آرامی
 بدهید که  را بخوانید و نشان۲۱ :۱ فیلپیان  آنگاه.بدهید توضیح پولس
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ًخود را کامال تغییر  زندگی هدف مسیح به شدن بعد از تسلیم پولس چگونه
 مسیح بود که این تنها مقصود پولس آوردن بعد از ایمان بدهید که  نشان.داد

  .کند را راضی
 

  . بفهمدجدید خود را با خدا رابطه کنید که  کمک-ًثانیا 

  . خدا پدر او است  حال-  الف

و « .۱۸ :۶ قرنتیان  و دوم۱۴ :۸ ، رومیان۱۲ :۱را ذکر کنید یوحنا  آیات این
 خدا گردند یعنی داد تا فرزندان کردند قدرت او را قبول که کسانی آن اما به

  ».آورد او ایمان اسم به هر که به

 پسران ایشانشوند  می خدا هدایت از روح که کسانی زیرا همه«
  » .خدایند

خواهید بود  و دختران بود و شما مرا پسران و شما را پدر خواهم«
 آیات قرنتیان دوم ششم در باب کنید که توجه» .گوید می خداوند قادر مطلق

  .کند جدید ذکر می رابطه ایجاد این برای شرایطی  چه۱۷و۱۶

در  الهی های دهوع تمام او بگویید که  به. است ارث هم  او با مسیح- ب
  : را بخوانید۷ :۴  غالطیان. اوست مال مسیح

خدا نیز  وارث پسر هستی پسر و چون بلکه نیستی لهذا دیگر غالم«
 » مسیح وسیله به

  :  است۱۷ :۸ دیگر رومیان مناسب آیه

با  ارث خدا و هم ورثه یعنی هستیم هم وارثان فرزندانیم و هرگاه«
 نیز شریک وی تا در جالل  هستیماو یها مصیبت ، اگر شریک مسیح
 ». باشیم
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 باید نسبت او بگویید که  به. و خداوند اوست دهنده نجات  مسیح-  ج
  . را بخوانید۹ :۱۴  رومیان.او داد وفادار بماند خود را برای جان مسیح به

 و مردگان تا بر زندگان گشت مرد و زنده مسیح همین زیرا برای«
 ».کند سلطنت

  

 با آنها روبرو خواهد شد درک را که کنید تا مشکالتی و کمکا  به- ًثالثا 
روبرو شود  مشکالت با این است ممکن ایماندار جدید بگویید که  به.کند
  .از آنها بترسد تأکید نکنید که بقدری ولی

او  به شیطان ایماندار جدید بگویید که  به.و تردید شک  مشکل- الف
دارد او  نجات کند که می خیال فقط بلکه است نیافته نجات که خواهد گفت

با  توان می آید ولی می پیش انسان و تردید برای شک سازید که را متوجه
کنید  جلب موضوع این او را به  توجه.شد غالب خدا بر آن کالم به مراجعه

 ).۴۴ :۸یوحنا ( دروغگوست شیطان که

  :۹ :۱یوحنا  اول، ۳۷ :۶، یوحنا ۱۳ :۱۰ رومیان: نظیر اینها بکار ببرید آیاتی

 ». خواهد یافت خداوند را بخواند نجات نام زیرا هر که«

 ».نمود نخواهم آید او را بیرون من جانبه ب هر که«

ما را  تا گناهان است و عادل او امین کنیم خود اعتراف گناهان اگر به«
 ».سازد پاک بیامرزد و ما را از هر ناراستی

 های وعده خدا هم پس داده را انجام شرایط این چون او بفهمانید که به
ًو کامال  را بیاد داشته آیات این او بگویید که  به. است ساخته خود را عملی

  .باشد مطمئن

 همان خواهد شد که  ایماندار جدید وسوسه. وسوسه  مشکل-  ب
 دوباره خواهد شد که  وسوسه.دهد انجام را دوباره از نجات قبل کارهای
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 را بکار خواهد برد که وسایل تمام  شیطان.برود یویفقیر دن اصول بدنبال
او را  قدیمی  دوستان.خود را رها سازد تازه وادار کند ایماندار جدید زندگی

 او باید .خواهند نمود او را وسوسه سابق یها تمسخر خواهند کرد و عادت
 خدا تقویت کالم وسیله بهها، خود را  وسوسه با این مقابله برای مانند مسیح

  .کند

او را  کند، توجه دوری باید از گناه سازید که او را متوجه اینکه برای -۱
  .نمایید جلب آیاتی چنین به

» کنید آنها را مذمت مباشید بلکه شریک ثمر ظلمت بی در اعمال«
  ).۱۱ :۵ افسسیان(

دارد و با  نفرت تواند کرد زیرا یا از یکی نمی دو آقا را خدمت کس هیچ«
 متی(» شمارد را حقیر می چسبد و دیگری می یکی و یا به محبت دیگری

۶: ۲۴.( 

 ۴ :۴  و یعقوب۱۷ - ۱۵ :۲یوحنا  ، اول۱۸و۱۷و۱۴ :۶ قرنتیان دوم همچنین
  .را ذکر کنید

و  رفاقت چه را با گناه مشوید زیرا عدالت ایمانان با بی ناموافق زیر یوغ«
 »؟ است شراکت چه نور را با ظلمت

آیید و جدا شوید و چیز  بیرون ایشان د از میانگوی خداوند می پس«
 ». بدارم شما را مقبول مکنید تا من را لمس ناپاک

خواهید بود  و دختران بود و شما مرا پسران و شما را پدر خواهم«
 ».گوید می خداوند قادر مطلق

 دنیا را دوست مدارید زیرا اگر کسی دوست در دنیاست دنیا را و آنچه«
و  جسم از شهوت در دنیاست آنچه زیرا که نیست در ویپدر  دارد محبت

و دنیا و  است از جهان بلکه از پدر نیست و غرور زندگانی چشم خواهش
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ابد  کند تا به می خدا عمل اراده به که کسی لکن درگذر است آن شهوات
 ».ماند می باقی

 هر که ؟ پس خداست دنیا دشمنی دوستی دانید که آیا نمی زانیات ای«
  ».خدا گردد دنیا باشد دشمن واهد دوستخ می

 این را به سازید توجهش قوی با وسوسه مقابله او را برای اینکه برای -۲
  :۱۲ :۱ ، یعقوب۱۳ :۱۰ قرنتیان ، اول۱۲ :۱ تیموتاؤس  دوم.کنید جلب آیات

 به دانم می چون عار ندارم بلکه کشم را می زحمات این جهت و از این«
روز  آن مرا تا به امانت که او قادر است که است ا یقینو مر آوردم ایمان که

  ».کند حفظ

 اما خدا امین بشر باشد شما را فرونگرفت مناسب جز آنکه تجربه هیچ«
 مفری با تجربه شوید بلکه خود آزموده  طاقتقگذارد شما فو نمی که است

 ».باشید را داشته آن تحمل سازد تا یارای نیز می

 شد آن آزموده چون شود زیرا که تجربه حملمت که کسی خوشابحال«
  . خواهد یافت است فرموده خود وعده محبان خداوند به را که حیاتی تاج

 ایماندار ۱۴و۱۱ :۶ رومیان درباره و بحث با خواندن .گناه  مشکل-  ج
 :  بر او استیال نخواهد داشت گناه سازید که جدید را مطمئن

 خدا در مسیح انگارید اما برای مرده گناه شما نیز خود را برای همچنین«
  ». زنده عیسی

 نیستید بلکه زیر شریعت نخواهد کرد چونکه بر شما سلطنت زیرا گناه«
 ». زیر فیض

 و گناه اگر در خطر وسوسه کنید که جلب نکته این او را به توجه سپس
 ایماندار جدید بفهمد که کنید که  کمک.خواهد کرد او کمک باشد خدا به

باشد و  اعتماد داشته مسیح به که بدهد بشرطی تواند او را شکست مین گناه
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  را نقل۱ :۲یوحنا   اول.دعا بحضور خدا ببرد وسیله بهخود را  مشکالت
  .کنید

  ». عادل مسیح عیسی نزد پدر یعنی داریم کند شفیعی گناهی اگر کسی«

ود جدید خ در زندگی است  ایماندار جدید ممکن. ناپایداری  مشکل-د 
 دیگران در زندگی است  ممکن.روبرو شود ای کننده گیج با حوادث

 نیست او پیرو مردم کنید بفهمد که او کمک  به.ببیند وفایی و بی ناپایداری
 و بدون داشته اعتماد و اطمینان مسیح باید به ، پس است پیرو مسیح بلکه

  .کند را پیروی ، مسیح دیگران کارهای به توجه

  

 وجود دارد که متعددی کارهای چه کنید بفهمد که و کمکا  به- ًرابعا 
 خدا پیشرفت و فیض مسیحی دهد تا در زندگی ایماندار جدید باید انجام

را باید  اول موضوع  پنج.بگذارید آنها را با او در میان  خالصهطور به .کند
را  آخری دو موضوع درباره  بحث.دهد انجام آوردن ًفورا بعد از ایمان

موارد  در این خودتان مسیحی  تجربه.کرد بعد موکول به توان می گاهی
 .بدهید توضیح او بخوبی بتوانید برای خواهد شد که باعث

ایماندار جدید بگویید  به خودتان  از تجربه. مقدس کتاب  مطالعه- الف
  تأکید کنید که.باشد او داشته تواند در زندگی می نقشی خدا چه کالم که

 . را بخوانید۴ :۴  متی.خواند و با نظم ا مرتبر مقدس باید کتاب

خدا  از دهان که ای بهر کلمه کند بلکه می زیست نان محض نه انسان«
 ».صادر گردد

 کرده شما چه دعا در زندگی ایماندار جدید بگویید که  به. دعا-  ب
کند و او را با خدا  زندگی مسیح برای خواهد داد که او قوت  دعا به. است

حنانیا  وقتی سازید که حقیقت این  او را متوجه. خواهد داشت هنگا نزدیک



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هشتم ۲۱۸

 که او گفت شد، خداوند به بود فرستاده آورده ایمان تازه که نزد پولس
 ».کند دعا می اینک« پولس

 دعا رفع ما را توسط بفهمد خدا احتیاجات کنید که او کمک به -۱
 .کند می

او  اراده بر حسب چههر  که داریم نزد وی که دلیری آن است و این«
 شنود پس ما را می کنیم سؤال شنود و اگر هر چه ما را می نماییم سؤال

 ).۱۵و۱۴ :۵یوحنا  اول(»  یابیم می کنیم از او درخواست آنچه که دانیم می

 خود از خدا سپاسگزاری بفهمد باید در دعاهای کنید که او کمک به -۲
 .و تشکر کند

 مسیح خداوند ما عیسی نام و پدر را بههر چیز خدا  جهت به و پیوسته«
 ).۲۰ :۵ افسسیان(» شکر کنید

 .دارد او را دوست خدا سپاسگزاری کنید بفهمد که او کمک به -۳
تو را حمد  من یها لب ، پس نیکوتر است تو از حیات رحمت چونکه«

 ).۳ :۶۳مزمور (»  خواهد گفت

 او .بماند ح ایماندار جدید باید در مسی. مسیح درباره  شهادت- ج
 دهد زندگی می شهادت مسیح درباره وقتی خواهد شد که متوجه

 جرأت به احتیاج مسیح درباره  اقرار و شهادت.شود قویتر می اش روحانی
 . بسیار مفید است دارد ولی

  :۳۲ :۱۰ ، متی۹ :۱۰ رومیان: کنید زیر جلب آیات او را به توجه

 خود ایمان و در دل کنی خداوند را اعتراف خود عیسی زبان اگر به«
 ». یافت خواهی برخیزانید نجات خدا او را از مردگان که آوری

در  نیز در حضور پدر خود که اقرار کند من مردم مرا پیش هر که پس«
 ».کرد او را اقرار خواهم است آسمان



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۱۹ ها صید جان

 بیند درباره می که دوستی زودتر با اولین هر چه کنید که او را تشویق
 .خواهد شد بعد آسان ولی است بار مشکل ولین ا.کند صحبت مسیح

 باشد که  ایماندار جدید باید متوجه. و اراده قلب روزانه  تسلیم- د 
 و زندگی مسیح به خدمت برای دائمی از تصمیم است عبارت مسیحیت

با هر  روبرو شدن  برای.آید می پیش جدیدی  هر روز تجارب. اوخاطر به
 فیلپیان(»  است مسیح مرا زیستن«: شد تسلیم مسیح ًباید کامال به ای تجربه

۱: ۲۱.( 

 اهمیت کنید که  کمک.کنید  جلب۱ :۱۲ و ۱۳ :۶ رومیان او را به توجه
 .خدا را بفهمد اراده به تسلیم

 کلیسای در یک شرکت  اهمیت. یکشنبه در کلیسا و مدرسه شرکت - ه
 ر جماعتد آمدن از با هم«باید   مسیحیان.او تذکر دهید را برای محلی
 در جلسات  مرتبطور به کنید که  تشویق.)۲۵ :۱۰ عبرانیان(نباشند »  غافل

 کمک به احتیاج دهید که او نشان  به.کند شرکت یکشنبه و مدرسه کلیسایی
 بدست در جلسات مرتب از شرکت دارد که مسیحی و مشارکت و تعلیم

 .آید می

  :ذکر کنید  را هم۱ :۱۲۲مزمور 

 ». خداوند برویم خانه گفتند به می من به چون شدم می شادمان«

 .تعمید بگیرند جدید باید در آب ایمانداران  تمام.  تعمید در آب- و 
 ایماندار جدید در موقع را برای قدم این برداشتن  لزومها صیاد جان گاهی
  چند هفتهها صیاد جان در موارد دیگر .کند ذکر می مسیح به شدن تسلیم

 .نماید می با ایماندار جدید صحبت موضوع این بارهکند و بعد در صبر می

 متی: را بکار ببرید آیات ، این تعمید در آب درباره صحبت هنگام
  :۴ :۶ ، رومیان۳۸ :۲ ، اعمال۱۹ :۲۸



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هشتم ۲۲۰

و  و ابن اب اسم را به  را شاگرد سازید و ایشانها امت همه رفته پس«
  ».تعمید دهید القدس روح

 آمرزش جهت به مسیح عیسی اسم بهاز شما  کنید و هر یک توبه«
 ». را خواهید یافت القدس روح تعمید گیرید و عطای گناهان

 همینه ب تا آنکه شدیم با او دفن او تعمید یافتیم در موت که چون پس«
 حیات ما نیز در تازگی برخاست پدر از مردگان جالل به مسیح که قسمی

 ». رفتار نماییم

 باز در طلب که کنیم اندار جدید را تشویق ایم. القدس  تعمید با روح- ز 
 روحانی عالی و تعلیمات برکات سازید که  او را متوجه.خداوند باشد

باید پر  او بگویید که  به.شوند خدا نزدیکتر می به شود که می کسانی نصیب
 .بشود القدس از روح

  :۸ :۱ ، اعمال۸ :۵ افسسیان: نظیر اینها بکار ببرید آیاتی

 باشید پس در خداوند نور می الحال بودید لیکن شتر ظلمتپی زیرا که«
 ».نور رفتار کنید فرزندان چون

 و شاهدان خواهید یافت آید قوت بر شما می القدس روح چون لیکن«
 ». جهان و تا اقصای و سامره یهودیه و تمامی خواهید بود در اورشلیم من

و  برکات هچ القدس از روح پر شدن بدهید که خود شهادت از زندگی
 پری در طلب قلب با تمام کنید که  او را تشویق.دهد می انسان به قدرتی

 .باشد القدس روح

 

 .ایماندار جدید به اضافی یها  کمک- دوم

  او به.بیابد جدیدی دوستان مسیحیان از میان کنید که او کمک  به- ًاوال
 ا ترکاو ر اش قدیمی از دوستان زیادی  عده.دارد جدید احتیاج دوستان



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۲۱ ها صید جان

 مدرسه معلم به امکان کلیسا و در صورت شبان  او را به.خواهند کرد
 شروع که جدیدی   در زندگی.کنید معرفی مسیحی و سایر کارکنان یکشنبه

 .او خواهند شد کمک جدید باعث ، دوستان است کرده

  

  در غالب.نماید را مطالعه مقدس کتاب کنید که او کمک  به- ًثانیا
و  گردیده جدید تشکیل ایمانداران برای مخصوصی یها کلیساها کالس

 سری کلیسا یک ً معموال شبانها کالس  در این. است بسیار مفید بوده
 این .دهد جدید می ایمانداران و تقویت تعلیم برای مخصوص یها درس

با کلیسا بسیار  و ایجاد رابطه مسیحیت آنها در راه راهنمایی  برایها کالس
و   مورد دقتها کالس در این ما ذکر کردیم که نکاتی  غالب.سودمند هستند

 تواند مشکالت می که است روشی بهترین  این.گیرد قرار می بررسی
 نماید و فواید عضویت کلیسا معرفی کند و او را به ایماندار جدید را حل

 .دهد او نشان را به آن

 

 .جدید با ایمانداران  مالقات- سوم

چیز مفیدتر از  هیچ  ایماندار جدید ایجاد شدهبا که ای رابطه تقویت بران
در  مسیحی  اگر دو نفر از کارکنان. نیست خودش او در خانه مالقات

 .اند او کرده به بزرگی جدید کمک کنند، در زندگی او را مالقات اش خانه
 آن انجام قادر به چیز دیگری هیچ دهد که می انجام ، کارهایی مالقات

 خداوند . است بوده موقع به درست مالقات که مبینی ً غالبا می. نیست
را  انسان یها خداوند قدم«: فرماید می مورد هدایت خود را در این خادمین

 ).۲۳ :۳۷مزمور (» سازد می مستحکم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هشتم ۲۲۲

 مالقات برای منظم ای کلیسا برنامه از خادمین ای عده که بهتر است
شود  می باعث رتبم یها  مالقات.دهند ها ترتیب جدید در خانه ایمانداران

 دوباره توانیم و می انگار شده جدید سهل از ایمانداران یک کدام بدانیم که
پر  جدید را مرتب ایمانداران یها  اکر کارت. کنیم کلیسا نزدیک آنها را به

 نماید، معلوم کلیسا آنها را بررسی مالقات یا کمیته کنندگان و مالقات کنیم
 . آنها رفت مالقات  باید به.دشون می غایب کسانی خواهد شد چه

 

  کلیسا محراب کارکنان برای پیشنهاداتی -۳

 مسیح بسوی مردم راهنمایی برای وقت بهترین بشارتی جلسات پایان
از  ای خواند، عده می محراب به توبه را برای مردم واعظ  وقتی. است

 شاننظر به هم ای  عده.روند  میاتاقو یا  محراب به توبه برای گناهکاران
اند  شنیده که موضوعاتی بگیرند و بایستند و درباره تصمیم آید که می مشکل

دچار تردید  ولی تأثیر قرار داده آنها را تحت قلب  موعظه.کنند فکر می
 .توانند نمی داشتند ولی را می جلو رفتن جرأت کنند که اند و آرزو می شده

، گناهکار را ها یاد جانص وسیله بهآمیز  محبت کالم ًغالبا یک مواقع در این
کار  با انجام زیرک  صیادان.بگیرد تصمیم مسیح برای کند که می تشویق

 در میان مناسب در جاهای و با قرار گرفتن مواقع در اینگونه شخصی
 .برساند پایان به را با موفقیت جلسه کنند که می کمک واعظ ، به جمعیت

 یها بگیرند قدم تماس صبا اشخا جلسه مایلند در پایان که کسانی برای
  : زیر مفید است



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۲۳ ها صید جان

   کنید مالقات با کارکنان از جلسه  پیش- اول
 را ها جان از صیادان ای عده اند که داده مفید تشخیص شبانان غالب

افراد   این.بگیرند تماس جویان با حق بشارتی در آخر جلسه کنند که تعیین
  دستورات.کنند می یکدیگر را مالقات دعا و مشورت برای از جلسه پیش
 نشستن برای که ، محلی جلسه برنامه:  شود مثل می داده موقع در این الزمه

 در ها کارت کرد، طرز پرکردن توزیع توان می که ، اوراقی است مناسب
  .خود باشد شبان پیشنهادات مطیع  باید همیشهها  صیاد جان. محراب

 

   دعا کنید جلسه  در موقع- دوم
 که ًخصوصا کسانی حاضرین تمام  برای.دعا کنید واعظ شما باید برای

 خدمت بیدار و برای جلسه  باید در موقع.اند دعا کنید نیافته هنوز نجات
 روحانی سطح خواهد شد که شما باعث  طرز رفتار و کمک.حاضر باشید

اند و  تأثیر قرار گرفته تحت باشید که کسانی  باید مواظب.باال برود جلسه
  .کنید کرد با آنها صحبت هدایتخدا  اگر روح

 

  .با دعا کار کنید  در آخر جلسه- سوم

نفر  کند با یک می دعوت توبه برای واعظ وقتی  حاضر باشید که- ًاوال 
  .کنید صحبت

خواهد  می که شما را نزد شخصی القدس روح  دعا کنید که-ًثانیا 
نزد  به نزد ایناز  نقشه  بدون.را بگویید مناسب نماید و شما سخنان هدایت

خداوند   به.خواهید بود زیان باعث فایده کار بجای نروید، زیرا با این آن
  .کنید شدید، صحبت هدایت که بدوزید و با هرکس چشم



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل هشتم ۲۲۴

بیایید تا در آنجا با او  محراب با شما به کنید که  گناهکار را دعوت- ًثالثا 
نمایید  می کنید و حس می جو صحبت با حق  وقتی.و دعا کنید صحبت
 .بخواهید کمک مسیحی از کارکنان یا یکی دارید از شبان کمک به احتیاج

 موقع تا آن دهید که توضیح  خالصهطور بهکنید و  او معرفی جو را به حق
  .کنید او را مطرح اید و بعد مشکل کرده چه

دهد، از او  نمی نشان  اگر گناهکار تمایلی.اصرار نکنید  خیلی- ًرابعا 
او تذکر   به.بیاید دوباره کنید که و دعوت آمده جلسه به د کهتشکر نمایی

  .کنید دعا می برایش دهید که

 

  محراب کارکنان برای الزم صفات -۴

 عالقه بگیرند که تماس جویان باید با حق کسانی  فقط.باشید صمیمی
 .دارند مردم نجات به عمیقی

از  عبارتست اصلی  مشکل.را بگویید انجیل ساده  حقایق.باشید ساده
 از . مسیح و قبول از توبه شما عبارتست  هدف. ست اآن عالج مسیح که گناه

 غیر از حقایق بردارید و چیزی خود دست عقاید خصوصی درباره بحث
 را نزد مسیح شخص که این است قدم  اولین.نیاورید زبان به نجات اصولی

  . کنیم راهنمایی

 .بکار نبرید روحانی و فنی مشکل  اصطالحات.کنید صحبت واضح
خاطر و  رضایت جو در جستجوی حق شخص باشید که  داشتهخاطر به

 جمالت  از بکار بردن.کنید او کمک مورد به  باید در این. است روح آرامش
» بگیر محکم«، » کن ترک«، »خود را آزاد بگذار« مثل و توخالی مشکل



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  ۲۲۵ ها صید جان

 مطابق نها جمالتیای  بجای.شوند جو می حق سرگردانی بپرهیزید زیرا باعث
 ».خداوند اعتماد کنید به«، »باشید داشته خدا ایمان به« بکار ببرید مثل کالم

 .گیرید در پیش ای جو رفتار مؤدبانه حق به  نسبت.باشید مؤدب
 مسیحی  محبت.نخواهد آورد مسیح را بسوی مردم و خشکی خشونت

سایر  به  نسبت.کشد خود می را بسوی مردم و با فروتنی آمیز است صلح
کنند در کار  از شما خواهش اینکه باشید، بدون مؤدب هم مسیحی کارکنان

  .بیجا باشد خیلی است شما ممکن  دخالت.نکنید دخالت سایر کارکنان

جو  حق مشکل رفع به واقعی  عالقه.باشید و پرمهر و محبت مالیم
 که او مفید باشید بشرطی توانید برای  می.خواهد شد زیادی کمک باعث

تواند او را  می مسیح دهید که او نشان  به.بدهید گوش او را بدقت مشکل
  .کند کمک

و  خود باشید آراسته شخصی یها عادت  مواظب.باشید تمیز و مرتب
 از دست نفر را در محراب یک آور خواهد بود که  چقدر تأسف.تمیز باشید

 ود نداشتهخ تمیز بودن به  توجهیها صیاد جان که علت این به فقط بدهیم
 نامرتب و قیافه نامطبوع  بوهای. شده دیده خیلی وقایع  نظایر این. است
شما  ظاهری  بگذارید وضع.مفید نیستند مسیح بسوی مردم راهنمایی برای

  .باشد داخلی از وضع ای نمونه

 او از .نکنید گناهکار را دستپاچه عجله  از شدت.باشید صبر داشته
 زیادی  مطالب.خواهد کرد وند استفادهبیشتر در حضور خدا وقت صرف

 کمک به  احتیاج.باشد دعا نکرده هیچ از آن قبل است  ممکن.دعا دارد برای
  .خواهد می کار وقت دارد و این
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  فصل هشتم ۲۲۶

کار  مشغول انسانی یها روح دشمن باشید که  بیاد داشته.باشید حکیم
 و ها با ریاست بلکه نیست و جسم با خون گرفتن ما را کشتی«:  است

در  شرارت روحانی یها و با فوج ظلمت این داران  و جهانها قدرت
 ).۱۲ :۶ افسسیان(»  آسمانی یها جای

 

  محراب کارکنان برای الزم وسایل -۵

    مقدس  کتاب- اول
را نزد  توانید کسی خدا نمی کالم  بدون.است خدا شمشیر روح کالم

  ولی. بگوییم حفظجو از  حق را برای آیات است الزم  گاهی.بیاورید مسیح
 کالم  دیدن.را بخوانید یا بگذارید او بخواند آیات مؤثر خواهد بود که خیلی

 .خواهد بود آن مؤثرتر از شنیدن جو خیلی حق خدا در شخص

 که کنید، مفیدتر است می جو صحبت با حق در محراب وقتی
 باشید زیرا در همین داشته خود را همراه شده گذاری عالمت مقدس کتاب

 کنید و برای استفاده شده گذاری عالمت مقدس باید از کتاب که است وقعم
  از فرصت.اید و خود را حاضر کرده نموده مطالعه همه این وقت همین

 خود شخص و تجربیات از مطالعات را بنمایید و با استفاده حداکثر استفاده
 لقدسا روح باشید که کنید و انتظار داشته رهبری مسیح سوی جو را به حق

 خود را بر پایه جو ایمان حق  اگر بخواهید که.کند کار یاری شما را در این
 خدا او را نزد مسیح کالم وسیله باید به  خدا استوار نماید، پس کالم

 .بیاورید
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  ۲۲۷ ها صید جان

 مقدس کتاباز  جویان با حق صحبت در موقع مسیحی کارکنان غالب
 خود را بر پایه یمانجو باید ا حق نکنید که  فراموش.کنند نمی خود استفاده

 .خدا بنا کند کالم

 

   جدید ایمانداران برای  مطبوعات- دوم
 درخت بعد از مدتی  ولی.خرد کرد آسانی به توان را می جوان گیاه یک

 .کند مقاومت طوفان تواند بر پا بایستد و در مقابل شود و می می تنومندی
 روحانی از جنگندارد و  آشنایی شیطان با حمالت که ایماندار جدید هم

 ایماندار جوان  بعد از اینکه.دارد و راهنمایی کمک به ، احتیاج خبر است بی
 محکم گردید، خواهد توانست»  عدالت ستون«رشد کرد و »  در فیض«

نوزاد  کودک یک طور که  همان.کند مقابله شیطان بایستد و با حمالت
و  و مواظبت مکک به احتیاج ایماندار جدید هم دارد یک کمک به احتیاج

 .دارد خوراک

مفید  کند، مطبوعات ایماندار جدید کلیسا را ترک از اینکه اگر پیش
عالقمند   خیلی.خواهد بود خوبی ، کمک در اختیار او بگذاریم مسیحی

او باز خواهد   قلب.بخواند مطالبی جدیدش زندگی درباره خواهد بود که
 هر چه بیشتر .اهد ماندخو باقی  در خاطرشها بخواند مدت بود و هر چه

 باید .گردد میاو  تقویت باعث بیشتربخواند  مناسب یها و کتاب مقاالت که
 ها را مطالعه قسمت ًبخواند مخصوصا آن مقدس کتاب کرد که او را تشویق

 توانید او را در انتخاب  می. جدید مفید است ایمانداران برای کند که
 خوشحال شما خیلی راهنمایی نً حتما از ای.کنید کمک مناسب یها قسمت

 .خواهد شد
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جدید، با کلیساها یا  ایمانداران برای مناسب یها کتاب دریافت برای
 .بگیرید تماس مسیحی مطبوعاتی مؤسسات

  

  جدید ایمانداران برای مخصوص  کارت- سوم
  ولی. است مورد انتقاد شدید قرارگرفته در محراب کارت بکار بردن

 داشته جدید در دست از ایمانداران اطالعاتی که این استمقصود ما  چون
  هدف. جا نیست به چندان انتقادات ، این کنیم او را دنبال تا بتوانیم باشیم
،  شده کلیسا اضافه چند نفر به  بفهمیمها کارت وسیله به که نیست این اصلی

او را  که این است عمده هدف ، بلکه است خوب هم اطالع هر چند این
و  تلفن و شماره شغل از قبیل ، سایر اطالعات او را بدانیم  محلو بشناسیم

 .کرد کسب بعدی یها در مالقات توان را می و غیره سن

 و در اختیار کارکنان  را چاپها کارت این آسانی توانند به کیساها می
 .خود بگذارند
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  نهم فصل

   در عملها جان استاد صیادان

 

 ).۱۹ :۴ متی(»  گردانم د مردمآیید تا شما را صیا من از عقب«

» جا آرید به کنم می شما حکم به هستید اگر آنچه من شما دوست«
 ).۱۴ :۱۵یوحنا (

تا  کند بلکه داوری نفرستاد تا بر جهان زیرا خدا پسر خود را در جهان«
 ).۱۷ :۳ یوحنا(» یابد نجات او جهان وسیله به

 . باشم خود مشغول هفرستند کارهای مرا باید به روز است که مادامی«
 ).۴ :۹ یوحنا(» کند تواند کاری نمی کس هیچ آن در آید که می شب

 خود را داد تا هر که پسر یگانه نمود که قدر محبت را این خدا جهان«
 ).۱۶ :۳ یوحنا(» یابد جاودانی حیات نگردد بلکه آورد هالک بر او ایمان

 

 و در خدمت  بخشیدن، در ، در مرگ ، در زندگی ، در محبت در فداکاری
مانند او  شود که نمی خواسته  از همه. است ما مسیح و سرمشق نمونه

 همه بدهند ولی مانند او جان رود که انتظار نمی این کنند، از همه فداکاری
خواهید مانند او   اگر شما می.کنند مانند او خدمت اند که شده دعوت
خود را بردارید و او را  کنید، باید خود را انکار نمایید و صلیب خدمت
 .کنید پیروی

را دارد  معنی این کردن خدمت دیگران و مانند او به مسیح کردن پیروی
پدر  اراده بود که او این  اراده. باشیم و مقصود او را داشته و محبت اراده که

بشر را از  خواست می زیاد بود که قدری او به دهد، محبت خود را انجام
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 ابدی حیات را به مردم بود که این بکشد و مقصودش بیرون گناه پرتگاه
 هستی و او تمام داشت وجود او را الزم تمام بود که هدفی  این.کند رهبری

 !خود را داد

 بیان مفید، یک سؤال ، یک پرشفقت نگاه بجا، یک کالم یک وسیله به
 جدیدی و آرامش اعتماد و شادی مردم به ، عیسی سکوت ای و لحظه جالب

 نفوذ .ماند نمی باقی سابق مثل با عیسی بعد از مالقات کس  هیچ.یدبخش می
 تا این نتوانسته کسی و بعد از او هم از عیسی  پیش.بود بسیار عمیق مسیح

او در   سخنان.را تغییر دهد جهان تأثیر کند و سیر حوادث حد در مردم
 .نمود ینفوذ م در فکر مردم اش و عقاید روحانی  رفتار وکرد تأثیر می مردم

 معروفیتی هنوز چندان که  وقتی.است ها ما در صید جان سرمشق عیسی
 محکومیت در موقع آنها حتی(کرد  خود جلب سوی را به شاگردان نداشت
مفید  بدهیم شهادت بتوانیم اینکه  برای.)بودند پیرو وی او هم و مرگ

ر او را و طرز رفتا داده قرار مطالعه را مورد مسیح یها روش خواهد بود که
کرد؟  می را پیروی قوانینی بود؟ چه او چه یها  روش. نماییم بررسی با مردم

پیدا  طور موفقیت این شد که می باعث چیزی بود؟ چه طرز برخورد او چه
 کند؟

 

  گرفت می با افراد تماس عیسی - ۱

  او به. داشت بشر عالقه  او به.دهد آمد تا بشر را نجات جهان او به
 خود را فدا کرد تا او را از سیاهچال جان که داشت ا دوستر انسان قدری

 زندگی  و مسائلها بشر را در کشمکش  او حاضر شد که.آزاد سازد گناه
شد و  شد و خوابید، گرسنه  خسته.شد و متأثر گردید  او وسوسه.کند کمک

شود، تا بتواند در  بشر نزدیک شد و آشامید تا بتواند به خورد، تشنه خوراک
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  ۲۳۱ ها در عمل استاد صیادان جان

 .کند او کمک کند، تا بتواند به زندگی کند او هم می زندگی انسان که جایی
آنها  مشکالت بگیرد و به داد تا بتواند با افراد تماس کارها را انجام این تمام

 .کند رسیدگی

  آنها تعجب.بگیرند با افراد تماس داد که خود تعلیم شاگردان به عیسی
 مسیح کند، ولی می نفر تلف یک خود را برای وقت چرا مسیح کردند که می
 را به باید انجیل خود فرمود که شاگردان  او به.بود فرد واقف یک ارزش به

را،  درس این بگیرند و شاگردان بود با افراد تماس  الزم.برسانند مردم تمام
 به بر اینکه فرا گرفتند و عالوه خوبی کشید، به طول هر چند مدتی

 .گرفتند تماس و یا دو نفری تنهایی د بهدادند با افرا می شهادت جماعات

 . داشت افراد عالقه کردند زیرا او به می دور او ازدحام به مردم جماعات
»  طلب«او را  گناهکاران!)  نیست افراد ممکن بدون جماعت تشکیل(

دانستند  چسباندند آنها می او می خود را به گذشت او می کردند و وقتی می
ً او شخصا .نماید تواند کمک می دانستند که ند و میک فکر می او برایشان که

  . فردی است موضوعی زیرا نجات گرفت می با افراد تماس

 

 پیدا کرد یک به خود را یک شاگردان عیسی - ۲

 نبود که این اش  نقشه.بود جهان تمام به بشارت رسانیدن مسیح هدف
 و پیروان دانشاگر خواست می برساند بلکه جهان تمام را به ًشخصا انجیل

 .کنند را موعظه انجیل بروند و جهان تمام به خود را مأمور سازد که
 در انتخاب بود که  الزم. گرفت قرار می پیروانش بر دوش بزرگی مسئولیت

ًبود جدا  کرد الزم می آنها را مالقات  وقتی.رفتار کند و با دقت آنها عاقالنه
 .کند دعوت یک به ها را یکبود آن این راه  بهترین.دهد آنها شهادت به
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  معنی.بودند پیدا کرد که و آنها را در جایی  کار آنها رفت محل او به
آیید تا شما را صیاد  من از عقب«بود  واضح و مقصودش او ساده دعوت

 ).۱۹ :۴ متی(»  گردانم مردم

 و صلیب کند باید خود را انکار کرده من خواهد متابعت اگر کسی«
واضحتر از  توانست آیا می .)۲۴ :۱۶ متی(» آید من  عقباز خود را برداشته

 نفر از شاگردان هفت کند؟ عیسی خود را بیان دعوت و مفهوم هدف این
در  وجود ندارد که ای  هر چند اشاره.کرد و راهنمایی ًخود را شخصا دعوت

 .را بکار برد روش همان رسد که نظر می به ّمسلم کرد ولی چه مورد بقیه
 .کرد راد کار میبا اف عیسی

 ها صید جان کرد، برای می خود را انتخاب شاگردان عیسی که وقتی
-۳۵ :۱یوحنا   و انجیل۱۱ - ۱ :۵لوقا  انجیل  به.بکار برد قواعد بسیار مفیدی

 .شود  مراجعه۵۱ 

 

   کرد می را انتخاب مردم  عیسی- اول
 اندنیا انس ، یک انتخاب  برای.کرد جدا می خواست می را که او کسی

،  مردم انبوه این  از بین.بود دور او جمع به جمعیت و انبوه وجود داشت
  از جلیل.کرد انتخاب شاگردی بود برای مایل را که ییها همان عیسی

 .بودند افتاد ماهیگیری مشغول که و سایرین پطرس به و گذارش گذشت می
 موقع و به ا.او بود از نقشه قسمتی نبود بلکه و تصادفی اتفاقی مالقات این

 نگرفته ای و نتیجه کشیده را زحمت شب تمام ماهیگیران  این.آنجا رسید به
 شخص سخنان حاضر بودند که شکست  در اثر همین.بودند شده و مأیوس

 .بدهند را گوش دیگری
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  ۲۳۳ ها در عمل استاد صیادان جان

او را  مسیح که از این آورد، نتنائیل را نزد عیسی نتنائیل فیلپس که وقتی
داد  جواب عیسی» ؟ شناسی از کجا میمرا « کرد و گفت تعجب شناخت می

 انجیر بودی زیر درخت که کند در حینی تو را دعوت فیلپس که از آن قبل«
 .بود کرده او را تعیین  عیسی.)۴۸و۴۷ :۱یوحنا (»  تو را دیدم

 مسیح سوی را به اتومبیل نفر فروشنده یک گرفتند که تصمیم ای عده
  و با او دوستببیننداو را  نوبت به هر کدام کردند که  موافقت.کنند رهبری

و  شام به دعوت وسیله تر شد و آنها او را به آنها صمیمی  دوستی.ندوش
 .آنها آشکار شد نفوذ مسیحی  بعد از مدتی.کردند مشغول خرید و گردش

 .کرد دعوت کلیسایی مخصوص جلسه یک از آنها او را به یکی باالخره
آنجا  هم دوستانش آمد و چون شخوش خیلی جلسه از آن اتومبیل فروشنده

 کرد و طولی شرکت دیگری  بعد در جلسه.کرد حس خودمانی بودند خیلی
 . کلیسا رفت محراب به مسیح قبول برای نکشید که

 

   کرد می خود را گلچین شاگردان  عیسی- دوم
دو نفر   وقتی.کرد می دعوت یک به را یک شاگردان عیسی که ما دیدیم
او » ؟ نمایی می در کجا منزل«از او پرسیدند  یددهندهتعم یحیی از شاگردان

در  نحو بهتری آنها را تنها ببیند و به که آمده پیش خوبی فرصت فهمید که
 آنها با .)۳۹ -۳۷ :۱یوحنا (» بیایید و ببینید«داد  آنها جواب  به.آنها نفوذ کند

 .روز با او بودند آن او رفتند و

تر  آسان باشند خیلی از جمعیتتنها و دور  وقتی با اشخاص صحبت
از  وجود ندارد و ناراحتی ، مزاحمتی کمتر است پرتی حواس  عوامل. است

تر  خود آزادانه احتیاجات تنها باشد درباره شخصی  وقتی.رود می بین
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  فصل نهم ۲۳۴

 .در او نفوذ کرد توان تر می تنها باشد آسان شخص  وقتی.کند می صحبت
 .کرد خود را گلچین شاگردان عیسی

 

   خواست می  از آنها کمک- سوم
 کشتی کرد، داخل می صحبت در کنار دریا با جماعت عیسی که وقتی

و بعد در » دور شود از خشکی کمی« کرد که شد و از او درخواست پطرس
 ًظاهرا خیلی کار که  این.کرد مردم تعلیم به و شروع نشست کشتی

 نه رس پط.شود جلب مسیح سوی به پطرس شد که بود، باعث اهمیت بی
 چه مسیح بود که متعجب از این بود بلکه شده عیسی سخنان مفتون فقط

از  کرده و از او خواسته تا او را انتخاب مردم تمام از بین که کرده لطفی
 او و مسیح بین قلبی محبت  رشته.کند استفاده تعلیم  برایاش کشتی

 .شد با او دوست از پطرس کمک با تقاضای  مسیح.شد مستحکم

 در اثر .اند شده رهبری مسیح سوی به طریق همین به مردم اغلب
 مسیح سوی به رهبری و برای شده سالح ًکامال خلع کمک برای خواهش

 نقشه در یک شود که درخواست از شخصی است  ممکن.شوند می آماده
 را اداره نیک پیک نماید یا یک  را مرتبها کند یا صندلی کمک ساختمانی

 .لیسا را تعمیر نمایدک خراب کند و یا لوله

 آید، به بوجود می در قلبش تغییری باشد که متوجه خودش اینکه بدون
،  کمک درخواست وسیله به طریق  بدین.خواهد شد مسیح دوست زودی

 .شود می رهبری مسیح سوی به
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  ۲۳۵ ها در عمل استاد صیادان جان

   کرد می  از آنها تعریف- چهارم
 نو در عی راضی  خیلی.آمد هیجان به مسیح بجای از تعریف نتنائیل

  در او عالقه.باز شد مسیح سخنان شنیدن برای گردید و قلبش متعجب حال
پدید  در فکرش زیادی سؤاالت» ؟ شناسی مرا از کجا می«بود  ایجاد شده

 از کجا درباره«» ؟ است دیده موقعی مرا چه«» شناسد؟ مرا چطور می«: آمد
شد و  او تحریک کنجکاوی حس» ؟ است پیدا کرده اطالع من زندگی

 بدون  عیسی.بود ًکامال حاضر شده راهنمایی  برای.بفهمد خواست یم
  به.کرد بود استفاده آورده پیش تعریف وسیله به که از فرصتی وقت اتالف
 اسرائیل  تو پادشاه. استاد، تو پسر خدایی ای«:  اقرار گرفت از نتنائیل زودی
 .کردرا باز  نتنائیل قلب بجا، راه تعریف وسیله به عیسی» . هستی

را  آن ترامبول. جی.  سی.بجا وجود ندارد بهتر از تعریف ای طعمه
 نماید و او را یارای می سالح را خلع  طرف.خواند می»  جهان طعمه بهترین«

را  سازد و در قلب می را منهدم مخالفت  دیوارهای. نیست مخالفت
 . ت اسها صید جان وسایل از بهترین یکی بجا و صمیمانه  تعریف.گشاید می

 !بکار برد نحو مؤثری را به آن عیسی

 

   کرد می آنها استفاده  از عالیق- پنجم
آنها داشتند و  که کاری بین  شباهت.ماهیگیر بودند و دوستانش پطرس

 . است توجه کند شایان دعوت آن آنها را به خواست می مسیح که کاری
از  عیسی هک است این کنیم اشاره آن به خواهیم می که توجهی قابل موضوع

 خواست می خودش که کاری دربارهو  کرده استفاده ماهیگیری آنها به عالقه
تعمیر  آنها را دید، آنها مشغول عیسی  وقتی.داد دهند توضیح آنها انجام



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

  فصل نهم ۲۳۶

 تنها چیز مورد .بردند بسر می و ناامیدی یأس خود بودند و در حال تورهای
 .بودند نگرفته که  ماهی- بود  آنها ماهی عالقه

 ماهیگیری درباره درسی اول داشتند، عیسی عالقه ماهیگیری به چون
 که فراوانی  ماهی.کرد آنها را جلب توجه ای معجزه انجام وسیله به  اول.داد

 آنها به عالیق از راه  عیسی.آنها شد عالقه جلب شد باعث در تور آنها جمع
 .شد تا بتواند آنها را صید کند داخل قلبشان

کار  به را همیشه و آن داشت اطالع خوبی به روش یناز ا رسول پولس
را  بعضی هر نوعی تا به چیز گردیدم را همه کس همه«:  فرمود.برد می

 راه را برای مردم از عالیق هنر استفاده  پولس.)۲۲ :۹ قرنتیان اول(»  برهانم
 تماس خود برای بشارتی یها مسافرت  در طی. دانست می قلبشان به یافتن

 مقدس یهود از کتاب های  در کنیسه.کرد استفاده روش ًمکررا از این با مردم
 در . گفت سخن ناشناخته خدای درباره مریخ کرد و در کوه می آنها صحبت

 همه« افسس ایمانداران و برای کشتی ملوانان ، برای پادشاه حضور اغریپاس
  و ودی یهها یهودی  برای،بود  رومیها رومی  در میان.شد» چیز را همه کس
  مانند عیسی.شد می داخل قلبشان به خودشان  از راه. فریسی فریسیان برای

  .وارد شود قلبشان کرد تا بتواند به می استفاده مردم عالیق از او هم

 

   داد می آنها نشان به ای تازه یها  هدف- ششم
او  از زندگی اطالعاتی مسیح بود که شده متعجب خیلی اول که نتناییل

بزرگتر  چیزهای بعد از این«: فرمود مسیح کرد از اینکه شتر تعجبدارد، بی
 به خدا را که و فرشتگان را گشاده آسمان  از اکنون...دید  خواهی از این

  عیسی.)۵۱ و۵۰ :۱یوحنا (» کنند خواهید دید می صعود و نزول پسر انسان
 هیخوا بزرگتری ، کارهای کنی اگر مرا پیروی«او بفهماند  به خواست می
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  چیزهایی. نباش غافل من از زندگی لحظه یک  حتی. بمان من  نزدیک.دید
 .» باالتر است امیدهایت از تمام دید که خواهی

تو «: امیدوار باشد خود خیلی آینده به نسبت پطرس شد که باعث عیسی
 .» شدیخواه خوانده) صخره یعنی(کیفا  و اکنون پسر یونا هستی شمعون

  وقتی.کند او را پیروی بر اینکه داد مشروط بزرگی های او وعده به عیسی
 قبر چشمانش خواهد شد، از شادی چه در آینده کرد که فکر می پطرس

 بود عیسی شده حاال مطمئن کرد ولی مورد فکر می در این  همیشه.زد می
 بود و مقصودی شده هدفی دارای پطرس  اکنون.بود داده طور وعده این

 .بشود»  صخره« توانست می!  داشت

شد و مانند  می ها عملی وعده  این.نبود و توخالی پوچ های اینها وعده
با  وقتی (.دهد کند می او را مطابعت هر که به عیسی بود که هایی وعده تمام
بگویید  سخن و اجر مسیحی آسمانی بهشت کنید، در باره می صحبت مردم
 یها هدف  تعیینبا  عیسی.)کنید جلب پرارزش یها هدف را با تعیین مردم

 . ساخت را شاد می آنها قلبشان به رسیدن برای شاگردان جدید و تشویق

 

   بود  برخورد او با آنها مثبت- هفتم
داد  می نشان نمود، بلکه نمی کرد و محکوم نمی را سرزنش مردم عیسی

  : گرفت می  او از آنها اقرار مثبت.برساند جاهایی چه تواند آنها را به می که

 به بلکه ساخت نمی بودند، آنها را مأیوس ناراحت  وقتی.»مسیح تویی«
 نشان بهتری و راه ساخت می دل و آنها را قوی نگریست آنها می به مالیمت

 .داد می

 که باید گفت کند ولی جلوه ما بدیهی سخن این است هرچند ممکن
 این  عیسی. ساخت دل قوی کردن مأیوس وسیله را به مردم توان نمی
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 گناه که دانیم می  البته.کردند او را پیروی هم داد و شاگردان را نشان حقیقت
آمد  عیسی کند ولی می را آشکار و محکوم گناه  شریعت.کرد را باید محکوم

 .بود مثبت همیشه عیسی  صحبت.»دهد نجات« بلکه» کند تا محکوم نه«

 

 کرد می صید و راهنمایی تنهایی را به مردم عیسی - ۳

نیز  دیگری بسیار مهم یها با افراد، درس رز برخورد مسیحط با مطالعه
برد  را بکار می روشی همان ، عیسی مردم  در مورد غالب. آموخت توان می
 با سایرین هر موردی حال در عین  ولی.بود گرفته پیش رسوالن درباره که
 دیگری روش کرد که می ایجاب در هر موردی متفاوت  شرایط.  داشتقفر

 .باشد حاالت تمام شامل وجود ندارد که روشی  هیچ.شود فتهگر در پیش
 .برد را بکار می روش ترین در هر مورد صحیح مسیح

 

 )۴یوحنا ( سامری و زن  عیسی- اول

 فقط نه  این.استعهد جدید   در تمامها صید جان نمونه بهترین این
ما  به دهد بلکه را نشان صید مردم روش بود که فرصتی مسیح برای

و نژاد و  از هر رنگ مردم تمام از نجات عبارتست هدفش فهماند که می
 کرد و او هم معرفی زن این موعود به مسیح عنوان خود را به  عیسی. ملت
بیاورد،  ایمان عیسی مسیح به زن شد این باعث که هایی قدم! آورد ایمان

 .بود نقشه و از روی ًکامال مشخص

 با او تماس عالقه و جلب رکمشت در زمینه صحبت وسیله  به- ًاوال
  در آن.بکشد آب از چاه آمد که بود و زن نشسته بر سر چاه  عیسی. گرفت
 قرار داده او را مورد استفاده ًبعدا عالقه  عیسی.او بود مورد عالقه آب لحظه
 .کرد صحبت»  زنده آب« درباره
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 این» . بنوشان منه ب آب ی ا جرعه« .کرد کمک  از او درخواست- ًثانیا
 .مؤثر شد ، در اینجا هم دادیم توضیح در مورد پطرس ، همانطور که اصل

 شد حس نزدیک کمی کرد و وقتی او را جلب کنجکاوی  حس-ًثالثا
 داد زن ادامه را با نقشه صحبت کرد و وقتی را بیشتر تحریک کنجکاویش

 »؟ کسی چه«و » از کجا؟«پرسید 

 دارند، از عالیق عالقه قلب شآرام به مردم همه اینکه به  با توجه- ًرابعا
 .کرد صحبت زنده آب داخلی و چاه ابدی حیات  در باره. گفت او سخن

را  آن خودش وجدان داد که فرصت او را آشکار کرد ولی  گناه-ًخامسا
 داند بنابراین اسرار او را می تمام عیسی که دانست می  زن.کند محکوم
» . شوهر ندارم« گفت نخود را بپوشاند بنابرای گناه نکرد که کوشش

  گناه. کنیم بحث آن و در باره سازیم را واضح و گناه مشکالت که خوبست
 .کرد پاک با پوشانیدن توان را نمی

 همان را به کرد و صحبت جلوگیری موضوع  از انحراف- ًسادسا
مقصود  و شاید به موضوع کردن با عوض  زن.برگردانید مقصود اصلی

بود  و سامریان یهودیان مورد مناقشه را که ای ه، مسئل مباحثه برای کوشش
 یعنی اصلی موضوع ًفورا به عیسی» ؟ کنیم کجا باید عبادت«کشانید  پیش

 هدایت مورد بحث موضوع را به صحبت کرد و دوباره اشاره قلبی عبادت
 .نمود خودداری و انحراف  از مباحثه.کرد

 عیسی  وقتی.بگوید خنخود س دلخواه به داد که اجازه زن  بعد به-ًسابعا
 عیسی فهمید که و زن ساخت داد و او را راضی را شرح عبادت محل موضوع

امید  یگانه .گرفت دست را به صحبت رشته بار زن داند، این چیز را می همه
او  شد که او باعث قلبی  عالقه. او باز گفت موعود بود به مسیح آمدن خود را که

  .بشناسد مسیح عنوان را به
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دلیل  به  عیسی.نبود فراهم زن این نجات برای شرایط مورد تمام ندر ای
 نژادی اختالف و یهودیان سامریان  بین.بود و گرسنه  خستهسفری طوالنی

را  او صحبت کرد، ولی نمی را درک مقصود عیسی ، اول  زن. وجود داشت
 شهادت را برای فرصت این نامساعد، عیسی  با وجود شرایط.داد ادامه

و  در فرصت« کرد که می را تشویق ، تیموتاوس  پولس.شمرد مغتنم
 باید بتواند ها  صیاد جان.بدهد شهادت) ۲ :۴ تیموتاوس دوم(»  غیرفرصت

ًکامال مساعد  شرایط داند که  او می.بدهد شهادت شرایطی هر نوع در تحت
 .آید و باید آنها را ایجاد کرد می کمتر پیش

را نزد او  گردید و دیگران مسیح هدشا زن خود این که است توجه قابل
 .بود تأثیر قرارگرفته ًکامال تحت  قلبش.آورد

خود را  وقت مسیح کردند که تعجب برگشتند خیلی شاگردان وقتی
آنها را  ناراحتی که عیسی  ولی.بود کرده سامری زن با یک صحبت صرف
خود  چشمان«: آنها بدهد به کرد تا تعلیمی استفاده کرد، از فرصت می حس

او  به وقتی» .گیرد می  دروگر اجرت...را ببینید ها را باال افکنید و مزرعه
 دیگر هم مهم تعلیم کرد و یک استفاده موضوع از این  عیسی،دادند خوراک

 توجه عیسی» .دانید را نمی و شما آن بخورم که دارم غذایی من« آنها داد به
 .کرد از صید جانها جلب حاصله شادی آنها را به

 

 )۲۱ -۱ :۳یوحنا ( و نیقودیموس  عیسی- دوم

  این.  استها جان استاد صیادان برجسته های دیگر از نمونه یکی هم این
 صحیح  البته. است بوده چقدر مورد احترام عیسی دهد که می نشان واقعه
 آمد معهذا صمیمانه عیسی مالقات به در شب نیقودیموس که است

 تواند حقیقت می عیسی که دانست  و میرا بفهمد حقیقت بود که عالقمند
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 باید در ها جان صیادان تمام بود که مقامی دارای  عیسی.دهد او نشان را به
 آنها .او بودند در جستجوی همیشه معمولی و مردم  گناهکاران.باشند آن پی

 او آمده کثیر در جستجوی گروهی«: گوید می او چه بودند بشنوند که مایل
 ).۴۲ :۴ا لوق(» رسیدند نزدش

 هرچند . تعلیم  و همچنینها از طرز صید جان است ای نمونه این
 تعلیم به احتیاج یهود بود، ولی قوم و معلمین از رهبران یکی نیقودیموس

 از شنیدن ایمان« بنا شده و فهمیدن تعلیم و اعتقاد بر روی ایمان .داشت
 تنهایی به کردن  صحبت.)۱۷ :۱۰ رومیان(» خدا از کالم و شنیدن است
 .نماید کرد تشریح می بیان را که حقایقی عیسی بود که  الزم.نبود کافی

 ییها کرد و قدم را هدایت صحبت عیسی که بینیم می در اینجا هم
 .برساند حقیقت شناسایی را به تا بتواند نیقودیموس برداشت

 مهمی و منزلت مقام دارای نیقودیموس .پرداخت موضوع اصل  به- ًاوال
 دانست می که  عیسی. دانست می ابدی حیات ًتما خود را شایستهبود و ح

: او کشانید و فرمود و اشکال مطلب اصل را به سخن»  هست چه در انسان«
 دست را به ًفورا ابتکار صحبت عیسی» .باید شما از سرنو مولود گردید«

 .نمود و پیشرفت گرفت

را در   صحبتابتکار  عیسی. تفکر واداشت را به  نیقودیموس-ًثالثا
اگر نتوانند  اند که داده  شهادتها صیاد جاناز  زیادی  عده. گرفت دست

 خواهد رفت از بین دادن شهادت بگیرند فرصت را در دست ابتکار صحبت
او  به عقل  از راه. است مرد عاقلی نیقودیموس که دانست می عیسی چون

و  است مشترک عالیق وسیله برخورد به نوع یک  این.شد نزدیک
 شد که ً بعدا متوجه.شد مسیح قدرت متوجه اول در مرحله نیقودیموس
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 نمود که و از او درخواست بیشتر است از خود او خیلی مسیح قدرت
 .دهد را توضیح مطلب

» شود؟ چنین که است ممکن چگونه«:  او را برانگیخت  کنجکاوی-ًثالثا
 نبود به  الزم.کند را بیشتر بررسی مطلب کهتمایل پیدا کرد  نیقودیموس

 .عالقمند شد مسیح صحبت خود به  خودبه.زور فکر کند

از سر نو  اگر کسی«: کرد خود را تشریح عقیده تدریج به  مسیح- ًرابعا
 بود به مسیح مطلب اصل این» .تواند دید خدا را نمی مولود نشود، ملکوت

 .داد را توضیح آن و مفهوم معنی تدریج

آیا تو «: نمود او را توبیخ حال کرد و در عین تعریف  از نیقودیموس-ًخامسا
چیزها  تو باید این«بود  این مقصودش» ؟ دانی را نمی و این هستی اسرائیل معلم

 مردم ، چطور به را ندانی مهم حقایق  اگر تو این. هستی قوم  تو پیشوای. را بدانی
  »داد؟ خواهی تعلیم

 دانیم می نچهآ«: فرمود  عیسی.خود را داد شخصی  شهادت- ًسادسا
 ما را قبول و شهادت دهیم می شهادت ایم دیده آنچه و به گوییم می

 شاگردان به همانطور که است شاهد واقعی یک در اینجا عیسی» .کنید نمی
 خودش کند که می صحبت  او از حقایقی.خود دستور فرمود شاهد باشند

 . و مؤثر است بسیار پرارزش شخصی شهادت .داشت اطالع

 برای  عیسی.سازد را روشن کرد تا مطلب صرف کافی  فرصت- ًسابعا
 بسیار برجسته از جمالت  بعضی.کرد طوالنی موعظه یک نیقودیموس

 نقل از همه بیش که  قسمتی.شود می یافت قسمت در همین مقدس کتاب
 ساده یها  با مثال. است آیه در همین انجیل  قلب. است شانزدهم شود آیه می

 چه القدس کار روح توضیح  برای.نمود داد و تشریح را بسط مطلب عیسی
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 کرد تا حقایق می صرف وقت پیدا کرد؟ عیسی توان بهتر از باد می ییها مثال
 .سازد را روشن

را  اصلی بار حقیقت چندین  عیسی.کرد را تکرار می  او حقایق- ًثامنا
 را در قلب کرد تأثیر حقیقت می سعی تکرار عیسی وسیله  به.تکرار کرد

دارند  شدید روحانی احتیاج که با کسانی  وقتی.بیشتر کند نیقودیموس
 . بهتر است خدا را تکرار کنیم بیشتر کالم هرچه کنیم می صحبت

فشار  نیقودیموس به  عیسی.کند را هضم داد تا حقایق  فرصت- ًتاسعا
 کاری فکر کند و این داد که او فرصت  به.بگیرد ًفورا تصمیم نیاورد که

  گاهی.دروند می دهند وبعضی می آب کارند، بعضی می  بعضی. الزم است
 که است مسلم  ولی.فرا رسد درو کردن کشد تا وقت می طول مدتی

 دستگیری برای مأمورین دهد زیرا وقتی می ، کار خود را انجام حقیقت
ما  آیا شریعت«:  کرد و گفت دفاع از مسیح نیقودیموس آمدند، همین مسیح

 او را بشنوند و کار او را دریافت سخن اول دهد جز آنکه می فتوی بر کسی
 حاضر شد و برای مسیح صلیب در پای بود که نیقودیموس همین» کنند؟

 .بود کار خود را کرده  حقیقت.کنند او را دفن آورد تا بدن او عطریات

 

  )۲۸ -۱ :۱۹لوقا (باجگیر  و زکی  عیسی- سوم

 باجگیر که یک حال به جهاز تو بود، ولی نزدیک عیسی شدن مصلوب
 ای نمونه این» . آمدم جهان به همین برای« .نکرد بود غفلت همه مورد نفرت

  زکی.شدند می کردند عوض می را مالقات عیسی مردم وقتی از اینکه است
 گرفت با او تماس عیسی  بعد از اینکهبودغارتگر فقرا از دید مردم  که

 .یدگرد و نیکوکاری خیرخواه شخص به تبدیل
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مورد و در موارد متعدد   در این.شد هدایت القدس روح وسیله  به- ًاوال
 توانست می عیسی نبود که  تصادفی.رسید می موقع به درست دیگر عیسی

 از شرایط یکی  این.سازد برطرف موقع به را درست محتاجان احتیاج
 ! شویم هدایت از روح:  که  استها صید جان اساسی

 عیسی خواست«بود،  رسیده زکی به از خودش یشپ  خبر عیسی- ًثانیا
 همین به» .قد بود کوتاه زیرا نتوانست خلق و از کثرت کیست را ببیند که

او را  بود و تعلیمات شنیده عیسی   او درباره. رفت درخت باالی دلیل
وجود  حقیقت در باره طوالنی بحث به مورد احتیاجی  در این. دانست می

 الزم که ، تنها چیزی دانست را می حقیقت زکی د کهبو معلوم  چون. نداشت
 .کند را اطاعت باشد حقیقت بیاورد و مایل ایمان بود که این داشت

را از  زکی  عیسی.بیاورد او ایمان شد که باعث  حضور مسیح-ًثالثا
 کرد که ًدر حضور او ایستاد فورا اعالم زکی خواند و وقتی پایین درخت
او  از آمدن پیش مسیح  حقیقت.کند د را عوضخو راه است گرفته تصمیم

 .گردید زکی آوردن ایمان بود و حضور او باعث شده ثابت زکی برای

  این.بگیرد نفر تماس شد تا با یک خارج از جماعت  عیسی- ًرابعا
  در اینجا باز ارزشی.دهند نمی ًمعموال انجام مسیحی کارکنان که است کاری

 .گردد کار میبود آش فرد قائل برای مسیح که

 این منزل به  عیسی.کرد معرفی گناهکاران  او خود را دوست-ًخامسا
 شخص فریسیان  وقتی.شد و با او غذا خورد باجگیر داخل شخص

دیگر  کردند و از طرف می خود را جمع دیدند عبای را می گناهکاری
 برا طل مسیح مردم« بود که دلیل همین  به.رفتند تا با او برخورد نکنند می
 شخصی تا آن باال رفت از درخت  زکی.نمودند می و او را پیروی» کردند می

 .ببیند است گناهکاران بود دوست کرده ثابت را که
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 خود را به ًعلنا عالقه  زکی.کرد رهبری قطعی نجات او را به - ًسادسا
» .پیدا شد خانه در این امروز نجات«: فرمود  عیسی.ابراز کرد شدن عوض

 خدا رهبری سوی را به روحش بود که روبرو شده  شخصیبا اکنون زکی
  ». است برخورد دو روح انفرادی بشارت«گوید  زویمر می  ساموئل.نمود

 کرد که حس  عیسی.کرد استفاده دیگران تعلیم برای  از فرصت- ًسابعا
اند  شده خورد ناراحت غذا می گناهکاری او با شخص از اینکه مردم

آنها  قنطارها را برای  مثل.داد و آنها را تعلیم کرده دهاستفا از فرصت بنابراین
 .داد را شرح خدمت و اهمیت گفت

 

 ) ۵۲ -۴۶    :۱۰ مرقس(کور  و بارتیمائوس عیسی - چهارم

 مرگش که در مواقعی حتی عیسی از اینکه است دیگری نمونه واقعه این
 خبر .یردبگ تماس تا بتواند با فردی گرفت می کناره بود از جماعت نزدیک
از آنجا  کسی شنید چه بارتیمائوس بود زیرا وقتی رسیده از خودش او پیش

 چه عیسی که دانست می ای  او تا اندازه.فریاد کرد عیسی سوی گذرد به می
 او از روح اطالع این و البته پسر داود است که دانست تواند بکند و می می

آمد و  ارتیمائوسب شد زیرا نزدیک می هدایت از روح  عیسی.خدا بود
 .او را شنید صدای

را  مسیح شخصیت موضوع  این.را شنید  او فریاد بارتیمائوس- ًاوال
 .کند را کمک محتاجان بود که آمده جهان به مسیح  البته.دهد می ًکامال نشان

 شخص به کمک برای ای تواند وسیله می مادی احتیاج بود که شده متوجه
 ها جان صیادان  همه.بیاورند نزدش را به فرمود تا بارتیمائوسپس باشد، 

 دارند برای جسمانی احتیاج که  باید بدانند کسانی- باید اینطور باشند
 .هستندتر  آماده انجیل شنیدن
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بود   الزم.داد را تعلیم و تأثیر پافشاری ایمان  او اهمیت- ًثانیا
د  نبای.بود نکرده او را فراموش مسیح فریاد کند ولی مدتی بارتیمائوس

 که شخصی شود و ایمان می تصمیم تقویت باعث  پافشاری.شود خاموش
 .گردد می قوی خداست در جستجوی

 خود درسی  آیا این.بیاید نزدش بارتیمائوس شد که  او باعث-ًثالثا
و  روحانی احتیاجات بارتیمائوس که وجود داشت دیگری راه ؟ چه نیست

  بیاید؟ حمسی سوی به کند مگر اینکه خود را رفع جسمانی

 بشری احتیاجات تواند تمام می عیسی!  است  همینها صیاد جان پیغام
 .سازد را برآورده

 .کند اعتراف شاحتیاج ًعلنا به بارتیمائوس شد که  او باعث- ًرابعا
 که خواست از بارتیمائوس بود، عیسی خشک دستش که مردی مثل درست

  دیگر راه.بود سیار مهمب قدم  این.کند خود اعتراف ایمان جلو بیاید و به
 ایمان علنی  اعتراف.بیاورد میوه ایمان بود که  الزم. وجود نداشت برگشت
 .سازد می قوی را خیلی

 بارتیمائوس اینکه محض  به.کرد را رفع بارتیمائوس  احتیاج-ًخامسا
برو «: او عطا فرمود را به مراد دلش کرد، عیسی ًخود را علنا اعتراف ایمان

خود  ایمان اگر به« نگفت کنید عیسی توجه» . است  را شفا دادهتو ایمانت که
 گفتن بدون که از او انتظار داشت بلکه» .داد ، تو را شفا خواهم کنی اعتراف

 او هم کند و خادم زند و داد و ستد نمی نمی چانه  عیسی.کار را بکند این
  چونکهنماید را رفع مردم تواند احتیاجات می  عیسی.باید همینطور باشد

بدهند و او را  رشوه مسیح توانند به نمی  مردم.دارد کار عالقه این به
 .عالقمند سازند
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 که گفت بارتیمائوس به  عیسی. او را پیرو خود ساخت  مسیح- ًسادسا
آیا » .شد روانه در راه عیسی از عقب«او باز شد  چشمان وقتی برود، ولی

 آرزوهای تمام اند مسیح دهفهمی که ؟ کسانی داشت توان می انتظار دیگری
 !خواهند کرد سازد، او را پیروی می آنها را برآورده

  

 دیگر چند مثل -۴

 زیر را به یها قسمت (.کار کرد طور انفرادی به زیادی با عده عیسی
 .)کنید بررسی آنها برداشت راهنمایی برای را که ییها  قدم.بخوانید دقت

 ).۴۳ -۳۹ :۲۳لوقا (شد  با او مصلوب که دزدی -۱

 )۳۸ - ۲۵: ۱۰لوقا ( فقیه -۲

 ).۳۰ - ۱۶ :۱۹ متی(ثروتمند  جوان حاکم -۳

 ).۱۱ - ۱ :۸یوحنا (زناکار  زن -۴

 ).۳۴ - ۲۵: ۵ مرقس( داشت خونریزی که زنی -۵

 ).۳۰ -۲۴ :۷ مرقس( فینیقی زن -۶

 ).۱۲ - ۱ :۲ مرقس( مرد مفلوج -۷

یاد  زیادی یاه درس توان با افراد، می طرز برخورد مسیح با مطالعه
 از صیادان کدام کرد و هیچ پیدا نمی موارد موفقیت  او در تمام. گرفت

 راضی از گناهکاران  بعضی.نخواهند شد موارد موفق در تمام  همها جان
 در ها معهذا اگر صیاد جان» .کنند چیز خود را ترک همه« شوند که نمی

 مسیح سوی به زیادی نماید، عده پیروی باشد و از مسیح جدی شهادت
 .خواهند شد رهبری
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