
 
 گناه مردم را به آنها نشان دهید 

 
مسیح، آن طبیب اعظم مایل است مردم را از بیماری وحشتناکشان که گناا  

ای به یافتن این شافا ددارداد  است شفا بخشد، ولی اغلب گناهکاران عالقه
دادناد و یاا متو اه دیساتند کاه چرا؟ بسیاری هستند که خود را گناهکار دمی

تنها را  دجات دادن زددگی این گوده اشخاص این عواقب دهایی گنا  چیست  
است که آدهاا را دسابت باه دیازشاان مت اعاد بساازیم و باه آداان ب اوییم کاه 
تشخیص طبیب روحادی درمورد وضعیتشان چیسات  رو  ال ادب باه هن اام 

دهد  رو  خدا ماردم را مت اعاد ملزم کردن مردم برگنا  همین کار را ادجام می
روحادی محتا ناد  بادین ترتیاب آدهاا دیاز خاود را باه خادا  سازد که از دظرمی
 سپاردد تا هر چه برای دجاتشان ضروری است، عملی شود می

پیغام بشارتی خدا در باغ عدن، اولین گناهکاران را با گناهشان و باا دتاایآ آن 
فرستد، همان پیغامی که اش میرو به رو دمود  اکنون خدا ما را با پیغام الهی

ست گنا  را ملزم سازد  ما باید به مردم دشاان دهایم کاه در برابار خادا قادر ا
گناهکاردد  ملزم شدن دسبت به گنا ؛ یعنی اینکه شخص دریابد که به خاطر 

ترین طغیان علیه خادا گناهکاار اسات و دیااز باه بخشاود  شادن دارد  م ااوم
اشخاص در برابر بشاارت، کساادی هساتند کاه خاود را باه قادر کاافی خاو  

دادند ممکان اسات آدهاا بپنیرداد کاه مساتان و  نایتکااران، محتاا  دجاات می
کارهای خو  من بسیار بیشتر از معدود »گویند: هستند، ولی دربار  خود می

کنم، گاویم، ت لاب دمایدهم  مان دروغ دمیهایی هستند که ادجام میبدی
 «عیب هستم ام اختالفی ددارم  پس من بیدزد دیستم و با همسایه

 
آیا تا به حال شد  بدون آدکه بدادید صورت خود را با دود  یا  وهر، لکاه کارد  
باشید؟ تنها را چار  در این گوده موارد این است که با د ا  در آینه متو ه لکه 
بشوید  و آن را پاک کنید  درمورد ملزم شدن دسبت به گناا  هام بایاد هماین 

شودد  ما باید در آینه کاالم هادمان میکار را کرد  دی ران بهتر از ما متو ه گنا
هایمان را با معیار و قدوسیت الهی بسنجیم )یع و  خدا، خود را ببینیم و لکه

1 :21-25 ) 
 

کناد تاا د اریم، رو  ال ادب ماا را کما  میهن امی که به آینه کالم خدا می
، کردیم  و خدا را شکرگناهادی را در خود ببینیم که حتی فکرشان را هم دمی

یاابیم  وقتای کاه ایان کاار را چون پاک شدن از گناهاان را هام در مسایح می
یابیم که آینه کاالم او را بارای دی اران در ادجام دادیم، این وظیفه را از خدا می

دست ب یریم تا آدها هم خود را آن طور که هساتند ببینناد  شکساتن قاوادین  
منکور در کتا  م ادب  خدا، گنا  است  الزم دیست که همه قوادین و شرایع

را بشکنیم تا قادون شکن محسو  شویم  شکستن یکای کاافی اسات  هار 



تاوادیم فراماوش کنایم کاه قاادون خادا را چه دیکویی کنیم این ح ی ت را دمی
 ایم  شکسته

 
به این  رم ما باید در پیش ا  تخت الهی رسایدگی شاود و  ازای آن را بایاد 

اولای را کاه باه دظار مسایح از هماه  ببینیم  هر کسای روی زماین، دو حکام
 ادد (  پس همه گنا  کرد 38-37: 22تردد شکسته است )متی مهم

 

 نجات در عیسای مسیح
 

مسایح، »برداد: اید که مبشرین ایان  ملاه را بسایار باه کاار میحتما شنید 
ادد و شاید تا باه این کلمات، در سرودها هم آمد « پاسخ سؤاالت شما است

های  تبلیغااتی دیاد  باشاید  دلیال ر پوسترها و یا ساایر دشاادهحال آدها را د
تکرار این  مله این است که مسیح ح ی تا پاسخ خدا است به مسالله گناا  

 و عواقب وحشتناک آن  او واقعل را  حل تمام مشکالت بشر است 
 

خدا به قدری ما را محبت دمود که پسرش عیسای مسیح را فرستاد تا ماا را 
نا  آلودمان دجات بخشد و احتیا اتمان را بر طرف سازد  ادجیلی را از زددگی گ

کنیم صرفا ی  آموز  یا تعلیم دیست، بلکه ی  شاخص اسات؛ که موعظه می
ایم ده ف ط برای اینکه را ع باه او باه خداودد عیسای مسیح  ما خوادد  شد 

اسات کاه  مردم چیزی ب وییم، بلکه تا آدها را به سوی او هدایت دمااییم  الزم
: 17هرکس شخصا مسیح را به عنوان منجی و خداودد خود بشناسد )یوحناا 

(  همه باید بدادند که مسیح به  ای آدها مرگ را پنیرفته و واسطه، رهادند  3
 و خداودد است 

 

 القدس توبه کردن توسط روح
 

پیغام ما دربار  دجات شامل کار پدر، پسر و رو  ال دب است  چون هر اقناوم 
م مهم خود را در آن دارد  آدچه را که خدای پدر برای ماا طار  وم ررکارد  سه

بود، خدای پسر با مرگ و قیام خود عملی سااخت و آدچاه راکاه خادای پسار 
 برای ما عملی و ممکن دمود؛ رو  ال دب در ما به ادجام رسادید 

 

 کار روح القدس 
 

ان رو باه  هانم را  توبه؛ یعنی برگشت و تغییر مسیر  ماا باه عناوان گناهکاار
سپردیم، ولی عیسی ما را مالقات دمود و وقتی او را به عناوان منجای و می

ال ادب مسایر ماا را تغییار داد و را  بهشات را در پای  خداودد پنیرفتیم، رو 
 گرفتیم  



او مااا را یاااری داد از گنشااته خااود رو برگااردادیم و هاار چااه را کااه در افکااار، 
خدا و ود داشت دابود سازیم  رو  خدا ما را قادر احساسات و اراد  مان علیه 

ساخت تا به مسیح ایمان آوریم  وقتی که خود را تسلیم مسایح کاردیم، رو  
ای باه ماا او آمد تا در ما زددگی کند، ماا را هادایت و اعادات دمایاد و تات تااز 

بخشد  رو  ال دب ماا را باه مسایح ملصاو دماود ، عزاوی از بادد  یعنای 
آفریناد و بادین زد  رو  خدا، در معجز  تولد تاز  ما را مجددا میساکلیسا می

 ( 6-3:  3، یوحنا 18-17:  5شویم )دوم قردتیان ترتیب فرزددان خدا می
 

توبااه؛ یعناای آن تغییااری کااه بااه هن ااام تساالیم کاماال یاا  گناهکااار بااه خاادا، 
 پنیرد دراوصورت می

 
دابیناا، اسایر و در مسایر  به خاطر کار رو  ال دب است که دی ر  دا از خادا،

کناد و یاریماان  هنم دخواهیم بود  مسایح توساط روحا  در ماا زدادگی می
دهد که افکار و احساسات صمیمی داشته باشام  بادین ترتیاب، ادتخاا  می

 ( 13: 2صحیح و اعمال دیکو در ما به بار خواهند آمد )فیلیپیان 

 
 وظیفه شخص توبه کار

 
ر غانا دادن باه یا  بچاه داشاته باشاید، ولای آیا تا به حال شد  که سعی د

خواهید اید پس داد  باشد؟ آدچه را که میاوهر چه را که به دهاد  گناشته
به او بخورادید اهمیتی ددارد، مهم این است که تا او دخواهد آن را بخورد، کاار 
شما غیر ممکن خواهد بود  دجات هم چنین حاالتی دارد  خادا، کسای را باه 

کند  شاید رو  ما از ف دان حزور خدا و حیاتی کاه او ه خوردن دمیزور وادار ب
بخشد، در حال مرگ باشد، ولی تا زمادی کاه دخاواهیم او را بپانیریم وی می
 مان شود  توادد وارد زددگیدمی

 
تاوان در دو کلماه آدچه که ی  گناهکار برای یافتن دجات باید ادجام دهد را می

  توبه کاردن؛ یعنای تغییار کامال مسایرزددگی هار خالصه دمود: توبه + ایمان
کناد  او بایاد گناا  ادسان گناهکار، پشت به خدا و رو به  هنم طی طریو می

( و دهایتاا دجاات 17: 4و 2: 3خود را ترک دمود  و با توبه به خدا رو آورد )متای 
 گردد ما در ایمان به مسیح کامل می

دسابت باه گناا  در تماام  واداب توبه از گنا  بدین معنی است که حالات ماا 
ایم و یابیم که اشتباهاتی داشاتهشخصیتمان، تغییر دماید  در فکر خود در می

خواهیم دجاات بیاابیم، بایاد از گناهادماان رو ایم و اگر میمسیر غلط را پیمود 
مان از خادا پشایمان اطاعتیگردان شویم  در احساسات خوی  به خاطر بی

شاویم  در اراد  خاود ایان هایمان هراساان میشارارتگردیم و از مجازات می
 کنیم که از گنا  برگردیم تصمیم را اتخات می



 
گویاد، با ایمان آوردن به آدچه که خدا درمورد گنا ، عواقب آن و وضعیت ما می

پنیریم، توبه به شود  هن امی که م صر بودن خود را میتوبه در فکر، آغاز می
شاود کاه بار اراد  ماان تال یر زماادی کامال می رسد، ولایاحساسات ما می

گردد که با تصامیم و عملای قااطع، گناا  خاود را تارک گنارد و مو ب میمی
کشادد  او در (  رو  ال دب است که ما را به توبه می20-7: 33کنیم )حزقیال 

کند تا دسبت به گناهکار بودن خود مت اعد شویم فکر و احساسات ما کار می
مان ب دریابیم که محتا  تغییر زددگی خود هستیم  رو  خدا، اراد و بدین ترتی

دماید تا از گنا  بازگشات کارد  باه خادا روی آوریام  او گناا  را از را ت ویت می
 سازد حکومت بر و ود ما بر کنار می

 
باعا  شاد کاه ( Kimballی  معلم کادون شادی بنام کیمباال ) 1858در سال 

در بوستون، زددگی خود را به مسیح بسپارد  آن فروشند  ی  مغاز  کفاشی 
( باود کاه بعادها یکای از بزرگتارین Dwight L) Moodyفروشند ، دوایت مودی

دوایات ماودی، غیارت بشاارتی را در قلاب  1879مبشرین  هان شد در سال 
که شبان کلیسای کوچکی در اد ستان  (Frederick  B . Meyer) فردری  مایر

عد، مایر در موعظه خود خطا  باه دادشاجویان حاضار در بود بیدار کرد  کمی ب
ای شاااد بااارای ایماااان آوردن گردهماااایی دادشااا اهیان آمریکاااایی، وسااایله

( بعدها چپمن به خادمت  J. Wilbur Chapmanدادشجویی بنام ویلبر چپمن )
 (  )ادجمن  مردان  وان مسیحی ( وارد شد  YMCAدر گرو  )

 
که ساب ا باازیکن بایس باال باود، بارای کاار ( را Billy Sundayوبیلی ساددی )

ترین مبشار اوایال قارن بیساتم بشارتی استخدام کرد  بیلی ساددی محباو 
شد  وی در طول دور  خدمت  خطا  به بی  از صد میلیون دفر موعظه کارد 

 و باع  ایمان آوردن بی  از ی  میلیون دفر گردید  
بشارتی سااددی در شاهری پس از اینکه یکی از  لسات بیداری از اردوهای 

بااه پایااان رسااید، مااردم آن شااهر تصاامیم گرفتنااد کااه اردوی بشااارتی دی ااری 
( دعاوت Mordecai Hammداشته باشند و به همین منظور از مردخاای هاام )

 کرددد که موعظه کند 
 

( Billy Grahamدر طی  لسات بیداری هام، مرد  وادی بناام بیلای گراهاام )
دگی خود را به عیساای مسایح ساپرد  ف اط ابادیت مژد  ادجیل را شنید و زد

آشکار خواهد کرد که چه تعداد عظیمی از مردم در سراسر  هان باه وسایله 
توادساات ادااد  چااه کساای میخاادامات بیلاای گراهااام بااه مساایح ایمااان آورد 

تصورش را بکند که تل یر مداوم آن معلم کادون شادی که مو اب ایماان آوردن 
در بوساتون شاد، باه اینجاا خواهاد ادجامیاد؟ چاه ی  فروشند  مغار  کفا  

دادد کاه دتیجاه تال یر شاما بار دی اران  هات ایماان آورددشاان باه کسی می
 مسیح، چه خواهد بود؟ 



 

 برخورد با موانع
 

 ایمان نابجا
بسیاری هستند که با تالش برای یافتن امنیت روحاادی در چیزهاایی باه  از 

خواداد )تننیاه را پناا  و ملجال می شودد  خدا، خودمسیح، مرتکب اشتبا  می
هاا را گویاد کاه قاوم باه  اای ایماان باه او، دروغ(، ولی به اشاعیا می27: 33

توادد دجاتشان دهاد ادد؛ یعنی پناهی دروغین داردد که دمیملجای خود کرد 
(  آدها به چیزهایی اعتماد داشتند که مادند بستری کوتا  20 -14: 28)اشعیا 

درماااورد راهااای  12: 14بخشاااید  در امناااال ی  دمیو لحاااافی تنااا ، آساااا
شاود  دمایاد، اماا باه ماوت منتهای میخوادیم کاه باه دظار مسات یم میمی

عیساای هاام دربااار  مصاایبت ایمااان دابجااا سااخن گفاات  درمااورد ایمااان دابجااا 
 ها را بر شمرد: سایر ادیان، عزویت کلیسا و دفس یا خود توان این منالمی

 



 سایر ادیان 
 

شاودد  هاا باه خادا خاتم میهماه را »گویناد: اید که بعزی مینید حتما ش
همه ادیان، خو  هستند ف ط کاافی است در اعت اد خود، صادق و صامیمی 

و  5: 2برای پاساخ دادن باه چناین اظهااراتی بایاد از اول تیموتاا ب « باشید 
 توادد دازد خادااستفاد  کنید هیچ کس  ز به وسیله مسیح دمی 6: 14یوحنا 

ای اسات کاه هاا  او تنهاا واساطهبیاید  مسیح، تنها را  است، ده یکای از را 
 میان خدا و ادسان و ود دارد 

 

 عضویت کلیسا
 

ها دفار باه  اای اینکاه باه مسایح ایماان داشاته باشاند، باه عزاویت میلیون
کنند  آدها مسیحیان اسمی هستند که هرگاز مسایح کلیسایی خود اتکا می

ادد  آدان را باید زمینه مساعدی برای د  و تولد تاز  دیافتهرا شخصا مالقات دکر
های کم  به این گوده افاراد ایان اسات بشارت محسو  دمود  یکی از شیو 

شان، به خدا دزدیکترشودد  که آدها را تشویو کنیم علی رغم تجربیات گنشته
تااز  ال دب پرشان ساازد، تولاد بسیاری به هن ام دعا برای اینکه خدا از رو 

 ادد یافته
 

 نفس یا خود
 

شود که عد  زیادی از مردم به  ای ایماان باه مسایح، باه شیطان باع  می
کنند که به قادر کاافی خاو  خودشان اعت اد داشته باشند  بعزی حس می

هااای هسااتند و بااه یاا  منجاای دیااازی دداردااد  دی ااران بااا تکیااه باار تالش
ای هام هساتند کاه  کوشند مسیحیان خوبی باشند  عدشان، میشخصی
کنند برای زددگی مسیحی داشتن، بی  از حاد ضاعیفند و از شارو  فکر می

دهند  ترسند  آدها به  ای د ا  به مسیح و به قوت تبدیلای میچنین زددگی
کوشند که بدون تجرباه د ردد  برخی صمیماده میهای خود میخدا به ضعف

ستند که مسیح را به عناوان ای هم هتولد تاز ، مسیحیان خوبی شودد  عد 
ادد، ولی او را معلم و ال وی خود قرار شان دشناختهمنجی و خداودد شخصی

، آدها را با دیاز واقعی شلن رو به رو  6-3: 3دهند  باید با استفاد  از یوحنا می
 دمود 

 گناهان مسیحیان
 

ممکاان اساات خطاهااا یااا گناهااان بعزاای اعزااای کلیسااا مااادع ایمااان آوردن 
کوشید به او بشاارت دهیاد  او باا خاود میندیشاد کاه شودد که می شخصی

سااایر مساایحیان بهتاار از وی دیسااتند، پااس چاارا بایااد از مساایح بخواهااد کااه 



دمایاد کاه در هار دجات  بدهد؟ این ی  مادع  دی است و به ما یادآوری می
دهیم باید دموده خوبی باشیم  اکنون ببینیم که چ وداه بایاد باا چه ادجام می

 ین مادع برخورد کنیم:ا
 
باید بپنیریم که مسیحیان، کامل دیستند، ولی خدا با هر کس مطاابو  -1

دادیم چه شارایطی بار کسای کاه باه کند  ما دمیاش کار میتوادایی
رود حاکم است و با اینکه آیا از گناهاد  توبه دمود  یا ده، باه خطا می

، 3-1: 7م )متای خواهد که داوری را به او بساپاریهمین دلیل خدا می
 ( 3-1: 2رومیان 

 
گاهی اوقات الزم است اعالم کنیم که همه آدادی که خود را مسیحی  -2

دامند، واقعا دیستند خدا تمام مسیحیان بادلی )دروغاین( را داوری می
(  شیطان از ریاکاران )که همان مسیحیان 21: 7و رد خواهد کرد )متی 

کلیسا منز ر شد  دسابت کند تا مردم از بدلی هستند( استفاد  می
به مسیح و مسیحیت احساب خصومت داشته باشاند  در ایان ماورد 

آیا درست است که به خاطر و ود پول ت لبی، هیچ »می توان پرسید: 
ها به همین ترتیب صحیح دیست که میلیون« دو  پولی را قبول دکنیم؟

، ای مسیحی ریاکارمومن ح ی ی را به حسا  دیاوریم و به خاطر عد 
 مسیحیت را رد دماییم 

 
دادد باید از شخصی که ریاکاری مسیحیان را مادع ایمان آوردن خود می -3

اش مطاابو تعاالیم شناساد کاه زدادگیبپرسیم کاه آیاا کسای را می
مسیح باشد و یا آیا توادسته اشتباهی در زددگی عیسی بیابد؟ تماام 
د تالش ما این است کاه مخاطاب ماا، عیساای مسایح را در قلاب خاو

 بپنیرد 
 



« مسایحی»ها و  نایااتی کاه ملال ممکن است مردم درمورد شرارت -4
شودد، چیزهایی ب ویناد  باه آداان ب وییاد کاه چیازی تحات مرتکب می

عنوان ی  ملت مسیحی و ود ددارد  حتای در  اهاایی کاه ادجیال در 
ترین ادداز  پخ  شد  است، اکنریت مردم، مسایحی دیساتند، وسیع

 ادد وان منجی شخصی خود دپنیرفتهچون مسیح را به عن
 

 ها ترس
 

هایی که مادع خواهد شما را به کار برد تا به مردم کم  کنید بر تربخدا می
ای داریام کاه از هار آدچاه مو اب دهناد شودد، غلبه دمایند  ما دجاتآدها می

تر است  به خاطر داشته باشید کاه مسایح شود، بسیار قویترب مردم می
او اکناون مایال اسات هماین کلماات را از « ترسان مباشید »ت: گفبارها می

زیارا مان کاه »زبان شما خطا  به آدادی که در ترسی هساتند اعاالم دمایاد  
گویم مترب، زیارا مان یهو  خدای تو هستم دست راست ترا گرفته به تو می

 (  13:  41)اشعیا « تو را دصرت خواهم داد
 

کنیم که ممکن است موادعی در سر را  میدر اینجا به چهار دو  ترب اشار  
 ایمان آوردن اشخاصی باشند:

 

 ترس از عوض کردن دین 
 

ادد، کسادی که در میحط  ی  دین غیر مسیحی باه ددیاا آماد  و بازرگ شاد 
ممکن است حتی بعاد از اطمیناان یاافتن دسابت باه صاحت پیغاام ادجیال، از 

کاار داوعی دل باه دریاا زدن پنیرفتن مسیح بترسند  از دظار آداان، ادجاام ایان 
ای کنناد کاه بادین ترتیاب خاود را در گیار مساایل داشااناختهاسات و فکار می

های خود غلبه کنند و خادایان، خواهند کرد  ح ی تا اگر این گوده افراد بر ترب
اروا  ا داد و ساایر دیروهاای روحای را دپرساتند، چاه اتفااقی خواهاد افتااد؟ 

ها ها، منبحن آوردن دیز از دابود کردن مجسمهحتی بعزی از آدان، پس از ایما
خواهناد ترسند  آداان میهایی که زمادی به آدها ایمان داشتند، میو طلسم

 ادد که مسیح را پیروی کنند، ولی از خدایان قدیمی خود هراسناک
 

توان به این گوده افراد کما  دماود؟ در اینجاا چهاار پیشانهاد ارا اه چ وده می
 شد  است:

 
آدان بخواهید ا از  دهند که با هم دعا کنید تا خدا به آدها دشان از  -1

دهد که چه باید بکنند  شاما دیاز در ادجاام آن کاار، ایشاان را یااری 
 دهید 



 
ادد، ای داشاتههای اشخاصی که چنین زمیناه و گنشاتهاز شهادت -2

 استفاد  دمایید 
 

باه  کند سخن ب وییاد درمورد قدرت مسیح که از آدان محافظت می -3
ها و اشایای  اادویی خاود آدان ب ویید کاه دی ار دیاازی باه طلسام

تر اسات )اول دداردد،  چاون رو  ال ادب از تماام اروا  شاریر، قاوی
 ( 4: 4یوحنا 

 
هر موقع کاه امکاان دارد، اقادام مشاترک و واحاد را تشاویو کنیاد   -4

 سعی کنید که تمام خادواد  پیرو مسیح شودد 
 
 

ن به طور تدریجی و در حینی که کتا  م دب درمورد بعزی اشخاص، ایما
شاود  اساتفاد  از شناساند حاصال میخوادند و خداودد را بهتار میرا می
دار و شااعارهای دیااواری ممکاان اساات مفیااد باشااد  اگاار هااای آیااهت ویم

دارد شخصی با مسیحی شدن، تصویر یا چیزی را از دیوار خاده خود بر می
آن به عنوان ی  طلسم اعتماد داشت، دی ر بارای او که به دیروی مراقبت 

ای از کتاا  م ادب را ب انارد کاه دشوار دخواهد بود کاه باه  اای آن، آیاه
محافظت الهی را به او یادآوری کند  آیاا شاما باا تارک کاردن دیان دی اری 

شناسید که این گوداه باشاد؟ اید؟ آیا شخص دی ری را میمسیحی شد 
ادد وچاه هایی داشتهید و ببینید که چه ترببا چنین اشخاصی صحبت کن

 ها غلبه دمایند چیزی به آدها کم  کرد تا بر آن ترب
 

 ترس از جفا
یابند که پیروی از مسیح، مو ب  فا دیدن آدها خواهد بسیاری از مردم در می

توادد مورد تمسخر واقع شدن باشد، یاا طارد شادن توساط شد  این  فا می
ا حتی آزار بددی  گاهی اوقات اگر بتوادیم به خادواد  ی  خادواد  و دوستان و ی

دو ایمان هم بشارت ادجیل را برسادیم، اوضاا  بارای خاود وی هام مسااعدتر 
 خواهد شد 

خواسات تعمیاد آ  ب یارد، ولای ی  دو وان به مسیح ایماان آورد  باود و می
گرفات والدین او غیر مسیحی بوددد  اگر او بدون رضایت والادین  تعمیاد می

بدین معنی بود که علیه آدان و م دساتشان شورید  است  کشای  کلیساا 
به احساسات خادواد  آن دو اوان تو اه دماود و آداان را دعاوت کارد کاه بارای 
شنیدن مجموعه دروسی درباار  مسایحیت، باه مالقاات او بروداد  پاس از آن 

رضاایت  توادستند تصمیم ب یردد که آیا دسبت به تعمید گارفتن فرزددشاانمی
ها چنین شد که آدهاا هام باه همارا  فرزددشاان داردد یا خیر  دتیجه آن کالب

 تعمید گرفتند 



 
در کشورهایی که این عادت و ود دارد که مردم به صورت گروهی به  لو آیند 

یابناد و  ویاان و دوایماداان  اربت بیشاتر میو تصمیم خود را اعالم کنند، حو
داشاتند همارا  باا ب یاه باه ادجاام  واهماه می کاری را که اگر تنها بوددد از

کوشاند کاه پیغاام رسادند  در چنان مناط ی، خادمان مسیحی میادجام می
ادجیل را به تمام خادواد ، تمام دهکد  و یا تمام قبیله برسادند  آدها در صاورت 

 شناسادند  امکان، ابتدا مسیح را به افراد مشخص می
 

کنناد  تل یر این امر، باه پیغاام خداوداد تو اه میبدین ترتیب سایرین دیز تحت 
های بزرگ مردم و حتی گااهی اوقاات، خدا از این روش در ایمان آوردن دسته
کنااد  تساالیم شاادن بااه مساایح امااری تمااام دهکااد  یااا  امعااه اسااتفاد  می

گیرد، بااز شخصی و ادفرادی است وهن امی که به صورت گروهی صورت می
از آن گرو ، مسیح را به عناوان منجای و خداوداد بدین معنی است که هرفرد 

 پنیرفته است 
 

 ترس از شکست 
 

 اید هایی را شنید آیا شما هم تا به حال چنین پاسخ
مند هستم، ولی می دادم که دخواهم توادست من به پیغام ادجیل عالقه»

منل ی  مسیحی خو  زددگی کنم  ی  بار آن را امتحان کردم  و شکست 
 « چرا باید دوبار  امتحاد  کنم؟خوردم  حاال

ترسام، چاون قاادر باه از اینکه خود را دسبت به مسایح متعهاد کانم می»
 «ادجام تعهدم دخواهم بود 

شما ازموقعیت من خبر ددارید  در خادواد  و در محیط  کاار و زدادگی مان »
ممکن دیست بتوان از تعالیم مسیح پیاروی دماود  مطممانم کاه در روز اول 

 «هم خورد شکست خوا
 

ای به آدها خواهاد بخشاید در  وا  باید به آدان ب وییم که خدا طبیعت تاز 
(  آدااان بایاااد بدادنااد کاااه خاادا باااه 17:  5و دوم قردتیاااان  3-1:  3)یوحنااا 

دعاهایشان پاسخ خواهد داد و در قوت او ضاعف ایشاان برداشاته خواهاد 
دهاا سااکن خواهاد (  عالو  براین رو  ال ادب در آ9: 12شد )دوم قردتیان 

، 9-1: 8شاد  و آدهاا را در غلباه برگناا ، قادرت عطاا خواهاد کارد )رومیااان 
 ( 22:  5غالطیان 

 
ترسااند، تاوان باه کساادی کاه از شکسات میباه شایو  دی اری هام می

توان آدها را مطممن دمود که درکلیساای ماا تو اه خاصای دلداری داد  می
 شود  دسبت به دو ایمادان مبنول می

 



و ایماان مسایحی هام منال یا  طفال باه تادریآ را  رفاتن وسالوک ی  دا
آمااوزد، پااس بایااد بااه او کماا  دمااود  وقتاای کااه او لغاازش روحااادی را می

گویاد کاه شکسات خاورد  و کند، شیطان به او میخورد و اشتبا  میمی
ای داشاته باشاد  در ایان موقاع اسات کاه توادد زدادگی خداپساندادهدمی

شد که حتما خدا از او خشم ین است  بدین ترتیب اددیدوایمان با خود می
 شود که از ایمان خود دست بکشد  وسوسه می

 
در این موقعیت چه باید کرد؟ آیاا والادین، فرزدادان خاود را باه خااطر زماین 

زدنااد؟ آیااا محباات خاادا دساابت بااه کننااد و کتاا  میخااوردن، ساارزد  می
زماادی پیاروی  فرزدداد  کمتر از والدین  سمادی است؟ در کساادی کاه

اداد، اداد، ولای را  ایماا ن را دیماه تماام رهاا کرد ازمسیح را شارو  دمود 
زمینه بشارتی مناسبی و اود دارد  لغازش خوردگاان باه دالیال مختلفای 
ممکن است به زددگی گنا  آلود خود باز گرددد، ولی علت اینکاه بسایاری 

ا از آدها دسات کنند این است که کلیساز آدان به سوی خدا مرا عت دمی
 کشد  می

 
اداد و دبایاد پنیرد که آدهاا شکسات خورد ظاهرا کلیسا این ح ی ت را می

شااویم و تااو هی بااه آدااان دمااود  باادین ترتیااب متو ااه اشااخاص تاااز  می
کسادی راکه زمادی ادعای ایمان داشتند، ولی االن در را  هالکت گاام بار 

 سپاریم  داردد  به فراموشی میمی
تاوادیم باه آدهاا دشاان دهایم کاه ش خوردگان را از یاد دبریم  میبیایید لغز

ها و آیاتی که مو ب بنای ایمادشان هنوز دوستشان داریم  باید از شهادت
شودد استفاد  کنیم تا مجددا خود را به خدا تسلیم کنند  خادا آدهاا را می

 های ادبیا خطاا  باه فرزدادان لغازش خاورد دوست دارد  بسیاری از پیغام
 خدا بود 

 
ای از یا  زدادگی (، ی  الکلی و دموداهJarry Maccauley ری م  کالی )

شکست خورد  بود  بارها تصمیم به پیاروی از مسایح گرفتاه باود و بارهاا 
هاام شکساات خااورد  بااود  آن پااولی را کااه بایااد صاارف ساایر کااردن شااکم 

داد  وقتای دختار کرد، در را  مشرو  خاواری باه هادر مایاش میخادواد 
های او را هم دزدیاد تاا مشاروبی بارای خاود وچک  مرد، او حتی کف ک

اش از او دساات باار دداشااتند  باااالخر  روزی بخاارد، امااا دوسااتان مساایحی
ای شاد  او باه رسید که  ری م  کالی در عیسای مسیح، شاخص تااز 

گفت که چ وده خدا آزادش کرد  است  بعادها وی ساازمادی سایرین می
مسیح باع  رهایی هازاران شاخص الکلای از دام  تشکیل داد که با کم 

 اعتباد گشت 
 



دهیاد؟ باه آیا شما با کلیسایتان کاری درمورد لغازش خوردگاان ادجاام می
سوابو کلیسایی ر و  کنید  مسالما باه اساامی اشخاصای بار خواهیاد 

 خورد که دیاز به دعا، دعوت و مالقات داردد 
 

 ترس از رد شدن از سوی خدا
 

ها احساااب رتباااط دزدیکاای بااا تاارب قبلاای دارد  بعزاایایاان تاارب هاام ا
ادد و آد در بد هستند کاه ممکان دیسات کنند که قبال شکست خورد می

ادد، ولی شادی دچات بخشود  شودد  احتماال ت اضای بخشای  هم کرد 
کنند که خدا آدها را دبخشید  و دخواهد ادد  در دتیجه فکر میرا حس دکرد 

اداد ین داردد کاه مرتکاب گناا  دابخشاوددی شاد  بخشید  حتی بعزی ی 
 ( و امیدی برای دجاتشان دیست  17 -16:  5)اول یوحنا 

 
 

باید از این گوده اشخاص بپرسیم که آیاا مایال هساتند بخشاید  شاودد و باه 
آسمان برودد  اگر هنوز مشتاق بخشای  الهی هستند، همین دلیلی است 

کشااادد و آمرزیااد  بااه سااوی خاادا میباار اینکااه رو  ال اادب همچنااان آدهااا را 
توادیم از آیاتی که حاکی از تمایل خادا پنیر است  سپس میشددشان امکان

به دجات همه هستند استفاد  دماییم  باید تلکید کنیم که پاس از درخواسات 
آماارزش از خاادا، دجااات مااا باار وعااد  الهاای متکاای اساات دااه باار چ ااود ی 

دقت کنید، بخصاوص  9 -7: 1ول یوحنا و ا 37: 6، 16: 3احساسمان  به یوحنا 
، با استفاد  از این آیات سعی کنید که طرف م ابل، خود را «هرکه»به کلمات 

بدادااد و بااا اعتااراف بااه گنااا  خااوی  از بخشااای  خاادا « هرکااه» اازو همااان 
 مند گردد بهر 

 

 به مردم نشان دهید که چه باید بکنند 
 

نیددد و توسااط روا ال اادب پااس از اینکااه گناهکاااران، پیغااام ادجیاال را شاا
دسبت به گناهان خود ملزم شددد، الزم است بدادند که چه باید بکنناد تاا 
دجات یابند  دجات، ی  هدیه الهی است، ولای آدهاا بارای دریافات آن بایاد 

دسات »توادیاد از یا  روش قابال دیادن بناام چه کااری ادجاام دهناد؟ می
برای رسیدن به آدچه خدا  استفاد  کنید تا به مردم دشان دهید که« دجات

توادید ایان روش را به آدها عطا کرد  چه باید بکنند  در تعلیم یا موعظه می
توادیاد در توسط یا  دماودار و یاا طار  دشاان دهیاد و یاا بطاور سااد  می

گفت وهای شخصی، اد شتان دست خود را برای تشریح موقعیت باه کاار 
پارید تاا مطاابو هادایت رو ، برید  سعی کنید که آیات تیل را به خاطر بس

 هرچه الزم است به شخص مخاطب بیان دمایید 



 چه باید بکنم تا دجات یابم؟
 

  23: 9رفتن به ددبال عیسی                        لوقا 
 

  9: 10، رومیاان 12: 1پنیرش و اعاالم                             یوحناا- 
10 

 
                           9: 1اول یوحنا      طلب آمرزش 

 
  19: 3، 38: 2توبه از گنا                                  اعمال رسوالن 

 

  31: 16ایمااان بااه عیساای                             اعمااال رسااوالن ،
 16: 3یوحنا 

 

 دعای شخصی      
 

کنیم، سعی ما بر این اسات کاه او باا کلماات وقتی که با ی  دفر دعا می
دیاد باا او صاحبت ا کند، درست همان طور کاه اگار عیسای را میخود دع

کرد  البته اگر او خجالتی باشد، مجبورش دخواهیم کرد کاه باه صادای می
بلند دعا کند  هدف اصلی این است که اوشخصا با مسیح مالقات داشته 
باشد، حاال چه با صدای بلند دعا کند و چاه در ساکوت باشاد  بسایاری از 

دهند که همرا  با خادم مسیحی و با تکرار  مالت او دعا یمردم تر یح م
کناد کنند  پس از این دعای ایمان، وقتی که خادم خدا آدها را تشاویو می

که حتی اگر شد  با ی   مله خدا را برای هر چه که برایشان کرد  شاکر 
توادند با صدای بلند دعا دمایند  این تجلی شخصای تر میکنند، آدها راحت

دهد که به دجات خود ایمان ن، بسیار مهم است، چون آدها را یاری میایما
 ( 10 – 9: 10داشته باشند )رومیان 

 
کنید از رو  ال دب بخواهید که شما را هدایت وقتی که با دی ران دعا می

دادد  روزی از مان خواساته دماید، چون ف ط اوست که دیاز هر کس را می
بود دعا کنم  دقت می کردم که مطممن شد که برای زدی که درحال مرگ 

شوم آیا او برای رو به رو شدن باا خادا آمااد  اسات  در حاین دعاا کاردن، 
حس کردم باید از خدا بخاواهم کاه آن زن را یااری دهاد تاا بتواداد هرکاه را 

 دسبت به او بدی کرد  یا او را ردجادد  است، ببخشاید  
 

رین گفتاه باود: شخصای کاار پس از اینکه اتااق او را تارک کاردم، باه ساای
بسیار بدی دسبت به من کرد  بود و من گفتاه باودم کاه هرگاز حتای اگار 
دربستر مارگ هام باشام او را دخاواهم بخشاید  ولای االن توادساتم او را 



ببخشم  از آن لحظاه باه بعاد، آن زن رو باه بهباودی رفات و ایان امار مایاه 
را یافات و در  تعجب همه شد  در عار  چناد روز او ساالمتی کامال خاود

کرد  همیشاه کاار باه هماین صاورت دیسات کاه دجات خوی  شادی می
اشخاص با بیان ی  دعاای کوتاا  بتوادناد سادهایی را کاه در برابرخادا بناا 

 ادد در هم بشکنند  کرد 
هاا، ها، تربگاهی اوقات الزم است که علیه دیروهای شیطان، وسوساه

م کامل به خدا بجن ناد  شان دسبت به تسلیشکها و عدم تمایل شخصی
توادد شما دادد که درمورد هر شخص چه مادعی و ود دارد  او میخدا می

را به کار برد تا به دی ران کم  کنید که علیه موادع مو اود دعاا کنناد و باا 
 آزاد شدن از گناهادشان، از دجات خود اطمینان کامل داشته باشند 

 

 های مؤثر در ایجاد ارتباطشیوه
 

 ایم:ول را در د  قادون مهم و اساسی آورد این اص
 با هدف مشخصی سخن ب ویید  -1
 صریح و واضح صحبت دمایید  – 2
 منظور خود را به روشنی بیان کنید  – 3
 مخاطبین خود را بشناسید  – 4
 از کلماتی استفاد  کنید که برای شنوددگان قابل درک باشند  – 5
 دگادتان مطاب ت داشته باشد طوری تعلیم دهید که با تجربه شنود – 6
 با تو ه به عالیو و احتیا ات شنوددگان خود سخن ب ویید  – 7
 به واکن  شنوددگان خود تو ه دمایید  – 8
 تل یر حاالت خود را به خاطر داشته باشید  – 9

های مختلاف، بااه ت ویات دیاروی تعلیمای خااود باا اساتفاد  از شایو  – 10
 بپردازید 

 
 



 ها بین مردمنی تبادل افکار و اندیشهایجاد ارتباط یع
 

 هدف
درمااورد هاادف بشااارت اشاااراتی داشااتیم، ولاای اکنااون بااه ایاان دکتااه  

کنیم باید هادف مشخصای پردازیم که در هرعمل و تالشی که میمی
داشته باشیم  کارهاایی را کاه بایاد ادجاام دهایم در ایان ساه عناوان، 

 شودد: خالصه می
 اطال  دادن  -1
 حاالت شکل بخشیدن به  -2
هدایت کردن به سوی ادجام عمل، به عباارت دی ار  پیغاام ماا بایاد بار   -3

 فکر، احساسات و اراد  متمرکز باشد 
 وضو    

 در زیر عنوان وضو ، دو قادون برای ایجاد ارتباط و ود داردد: 
 صریح و واضح صحبت دمایید   -1
منظور خود را به روشنی بیان کنیاد  اگار مای خاواهیم شانوددگان ماا   -2

گاوییم بایاد هار دو قاادو ن فاوق را ماد دظار داشاته دریابند کاه چاه می
باشیم  واضح صحبت کردن؛ یعنی اینکه کلماات را باه طاور مشاخص و 

اید کاه از هواپیماا، قطاار و یاا روشن ادا دماییم  حتما اشخاصی را دید 
ادد اخطااار پخاا  شااد  از ادااد، چااون دتوادسااتهاتوبااوب خااود  ااا مادد 

ه طور واضح بشنودد  فا عاه بادتر ایان اسات کاه ماردم از بلندگوها را ب
سفر به آسمان  ا بمادند، آن هم بدین علت که دتوادند بفهمند کاه ماا 

 گوییم چه می
 

)در این موارد، باید اهمیت مزاعفی برای واضح سخن گفتن قا ل شاویم: 
سخنرادی برای ی  گرو ، صحبت کاردن باا کسای کاه د اص شانوایی 

کسی که زبان و لهجه متفااوتی دارد، مکالماه تلفنای و  دارد، گفت و با
تاوان صاحبت کاردن سخن گفتن با میکروفن  هر ی  ازموارد تیال را می

 گن  و دامفهوم دامید(
 

 زیر لب سخن گفتن
 سخن گفتن بسیار سریع یا بسیار کند یا بسیار بلند و یا بسیار آرام 

 درهم و بر هم سخن گفتن 
 یا تلفظ  دکردن تمام ی  کلمه   تو هی در تلفظ کلماتبی
 

 باال و پایین کردن صدا
به این اشاکاالت مو اود در ساخنوری تو اه دماییاد  آیاا ایان دیااز را حاس 

کنید که در یکی  از موارد فوق باید ایاراد خاود را بار طارف کنیاد؟ از می
خداودد بخواهید که به شما کم  کند تا در همه موارد عادت کنیاد کاه 



ت دمایید  ما اغلب وقتی که به ی  شخصیت یا ماا رای به وضو  صحب
پنداریم که حتماا شانوددگان ماا کنیم چنین میکتا  م دب اشار  می

گاوییم و ماا را چیسات  شااید ایان فکار درماورد دادند کاه چاه میمی
اعزای کلیسا صحیح باشد، ولی در کاار بشاارت، مخااطبین ماا چناین 

 زمینه و اطالعی دداردد  
 

منظااور خااود را بااه روشاانی ب ااوییم، بااه دحااوی کااه باارای هاار  الزم اساات
ایمان، قابل درک باشد  شنوددگان، مخاطبین خود را بشناسید  این بی

باشد  اگر ددادید که اصل یکی از قوادین بسیار مهم در ایجاد ارتباط  می
کنند چطور خواهید توادست که مخاطبین شما به چه زبادی صحبت می

م بارای آدهاا ساخن ب وییاد؟ اگار ددادیاد کاه عالیاو و به زبادی قابل فه
احتیا ااات شاانوددگان شااما چااه هسااتند چطااور خواهیااد توادساات کااه 
مطااابو بااا آدهااا سااخن ب وییااد؟ هرچااه بیشااتر بااا مااردم آشاانا شااویم، 
مشکالتشان را بهتر درک خواهیم دمود و دیز بدین ترتیب به هن ام دعاا 

آماادگی بیشاتر بارای دریافات کردن برای مردم با صحبت کردن با آدها، 
 هدایت رو  خواهیم داشت 

 
 زبان

قادون بعدی در ایجاد و ارتباط مؤ ر این بود که از کلماتی استفاد  کنید کاه 
های برای شنوددگان شما قابل درک باشند  یکی از بزرگترین مساعدت
ورزد  علوم ارتباطات به بشارت این است کاه بار شانوددگان تلکیاد مای

ای که خطا  به افاراد باالب بیاان شاود، از دظار کودکاان موعظهزیباترین 
ها با معنی کلمات محدودی آشنا معنی خواهد بود، چون بچهکامال بی

هستند  ما باید زباان و بیاان خاود را باا  ماعات مخاطاب خاود تطبیاو 
شاود کاه معناای چاه دهیم  میازان درک آدهاا باه ایان محادود       می

 چه تجربیاتی داردد دادند و کلماتی را می
 
 

 تجربه
قااادون بعاادی مااا باادین شاار  اساات: طااوری تعلاایم دهیااد کااه بااا تجربااه  

شنوددگادتان مطاب ت داشته باشد  البته منظور اصل فوق ایان دیسات 
که ما باید ف ط دربار  چیازی ساخن ب اوییم کاه شانوددگادمان شخصاا 

دهاا و باا باه های آتجربه کرد  باشند، بلکه بایاد باا اساتفاد  از دادساته
هااای مناسااب و کلمااات قاباال درک، ح ااایو  دیااد را کااارگیری منال

ها برسایم  از ها به ددادستهبرایشان شر  دهیم؛ یعنی باید از دادسته
ای را بااه آدااان کنیم تااا چیااز تاااز دادنااد شاارو  ماایآدچااه کااه مااردم می

 بیاموزادیم 
 



دحاو باه  هیچ کس در  هان دتوادسته در حاد عیساای مسایح باه بهتارین
کرد، باا ایجاد رابطه بپردازد  او از زبان ساد  و روزمر  مردم استفاد  می

ایاان حااال تعااالیم وی بااه حاادی بااا قاادرت بااود کااه شاانوددگاد  متحیاار 
شددد  یکی از دالیل عالقه مردم به شنیدن سخنان مسیح این بود می

م کاه او اصااول اخالقای و روحااادی را باا اسااتفاد  از تجربیاات آدااان تعلاای
داد  هن امی کاه او یع او  و یوحناا را از کاار برتورهاای مااهی یری می

شان باه دازد خاود فراخواداد، وعاد  داد کاه آداان را صایاد ماردم ساازد  
مسیح با صحبت کردن دربار  رفتن به ددبال گوسفند گمشد  و یا  اارو 
کردن خاده  هت یافتن سکه گمشاد ، ماردم را باه فکار تجربیاات خاود 

او به  ای بیان کلماتی خش  از قبیل صداقت و شرارت،  داشت وامی
 برد های ملموب و آشنا برای مردم بهر  میاز منال

 
 عالیو

کنناد  ها و سن آدها، تفااوت میعالیو مردم با تو ه به تجربیات، موقعیت 
شهادت چ ود ی ایمان آوردن ی  بازیکن مشهور فوتبال، ا رعمی ی بار 

اهد داشت، ولی از دظر مادر بزرگ آن  وان، ی   وان شادزد  ساله خو
مطلب چندان  البی دخواهد بود  ما باید به مردم گوش دهیم و دریابیم 

تااوان کااه عالیااو و احتیا اتشااان چیساات  بااا رعایاات ایاان دکااات می
 مجراهای ایجاد ارتباط را باز دمود 

 
 


