1ـ انجیل چیست؟
انجیل به معنای خبرخوش و شاد است که در" انجیل کوچک" خالصه شده
است"
بنابراین خدا عاشق جهان بود و جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود
را داد تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد ،بلکه حیات جاودان یابد".
انجیل یوحنا 3:16
خبرهای شاد در باره عیسی مسیح است.

2ـ کجا می توانید درباره زندگی عیسی بخوانید ؟
عهد جدید "کتابهای  :متی ،مرقس ،لوقا،یوحنا
انجیلها در مورد تولد،زندگی،مرگ و رستاخیز
عیسی ،آموزش عیسی ،معجزات و نشانه ها است
همه برای اثبات اینکه عیسی خدا و
ناجی جهان است.انجیل متی

3ـ انجیل متی
بشارت متی به یهودیان ،متی می خواهد به یهودیان ثابت کند که عیسی همان مسیح
است ـ نجات دهنده برای انجام تمام پیشگویی های عهد قدیم درباره میسح .که عیسی
مسیح است و به همه مردم جهان در انجیل متی می گوید"
پس عیسی نزد آنها رفت و به آنها گفت " :تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من
سپرده شده است .پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و
پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام ،به
جا آوردند  .اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم ".متی 20ـ28: 18

4ـ انجیل مرقس ،بشارت مرقس برای تمامی ملتهای غیر یهود
انجیل مرقس برای ملتهای غیر مسیحی در امپراطوری روم نوشته شده است ،مرقس می خواهد با
تمام نشانه ها و شگفتی هایی که عیسی مسیح انجام داد اثبات کند که عیسی خدا و پادشاه همه
خدایان امپراطوری روم است .مرقس دبیر یا همان منشی و همکار پطرس بود .هدف آنها این است
که تمام امپراطوری روم ابتدا باید اعتقاد داشته باشند که عیسی خداست و به او ایمان دارد.
یکی از فرمان ماموریتی در انجیل مرقس این است" او به آنها گفت :به سرتاسر جهان بروید و
خبر خوش انجیل را به خالیق موعظه کنید.هر که ایمان آورد و تعمید گیرد ،نجات خواهد یافت.اما
هر که ایمان نیاورد ،محکوم خواهد شد.و این آیات همراه ایماندارن خواهد بود:به نام من دیوها را
بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و
هر گاه زهر کشنده بنوشند ،گزندی به آنها نخواهد رسید و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا
خواهند یافت".
مرقس 15ـ16 :18

5ـ انجیل لوقا
انجیل لوقا برای کسانی است که در محرومیت زندگی می کنند .لوقا یک پزشک بود و همکار
پولس بود.لوقا در مورد افرادی که در آن زمان جایگاه حقیری در جامعه داشتند می نویسد مانند
زنان و غیر یهودیان و گناهکاران و مواردی از فقر و ثروت.لوقا همچنین کتاب اعمال رسوالن
را نوشت که قدرت بودن یک جماعت را نشان می دهد،جماعتی که به عیسی ایمان دارند
ودرکتاب لوقا در مورد مبلغین که به همدیگر کمک می کنند
"وبه آنها گفت ":نوشته شده است مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان بر خواهد
خاست ،و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از
اورشلیم خواهد بود.شما شاهدان این امور هستید .آنچه پدر به من وعده داده است را برای شما
خواهم فرستاد؛پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شود ".لوقا 46ـ24: 49

6ـ انجیل یوحنا
انجیل یوحنا برای مسیحیان است ،یوحنا می خواهد مسیحیان را در ایمان شخصی و رابطه
خود با عیسی تقویت کند.یوحنا در مورد آنچه در اورشلیم اتفاق می افتد مانند
جشنها،دعاها،آخر زمان و ملکوت می نویسد.یوحنا به هر مسیحی کمک می کند تا عیسی
مسیح را بیشتر بشناسد و ارتباط شخصی خود را جدی بگیرد.
دررسالت انجیل یوحنا آمده است:
عیسی باز به آنان گفت:سالم بر شما!همان گونه که پدر مرا به این جهان فرستاد ،من نیز
شما را به میان مردم می فرستم .یوحنا 20:21

7ـ چگونه باید انجیل را به اشتراک بگذاریم؟
ـ تعلیم

ـ اشتراک نان

خواندن کتاب مقدس

درمراسم ها و برنامه ها با دوستان قدیمی و جدید مشارکت
داشته باشید مانند مراسم عشاء ربانی و فیکا و غذا

به دیگران در مورد عیسی مسیح بیاموزیم

به گرسنگان غذا بدید

کتاب مقدس را به دیگران هدیه بدهیم

برای گوش دادن به مشکالت مردم وقت بگذارید

به مطالعه و یادگیری کتاب مقدس بپردازید
و برای مردم شهادت بدهید

نان زنده را به دیگران بدهید ـ عیسی
ـ دعا

ـ کمک کردن به مردم

برای مردم دعا کنید

همه مردم نیاز به کمک دارند

برای جا یا مکان دعا کنید

اول گوش بدید و بعد صحبت کنید

مردم را به عبادت و دعا دعوت کنید

کمک کنید اگر می توانید
به دیگران کمک کنید تا عیسی مسیح را پیدا کنند

در دعا روح القدس را بخوانید و از او راهنمایی بخواهید

 .8چگونه مسیحی بشویم؟
1ـ به مسیح به عنوان پروردگار و منجی خود اعتقاد داشته باشید
2ـ از زندگی قدیمی خود توبه کنیدو زندگی جدید را به
عیسی مسیح ببخشید و آغاز کنید و امورزش

گناهان خود را دریافت کنید.
3ـ در قلب خود با دعا عیسی مسیح را پذیرا باشید
4ـشاگرد عیسی شوید،تعمید بگیرید و به کلیسا بپیوندید تا در
ایمان خود رشد کنیدو به رشد در عیسی مسیح ادامه دهیدو
انجیل را با افراد جدید به اشتراک بگذارید.
رومیان 1ـ 10 :17را بخوانید

.9مسیحیان چه اعتقادی دارند؟
ایمان مشترک کلیه مسیحیان،
ما به خدای پدر متعال قادر مطلق،خالق بهشت و زمین اعتقاد داریم ،ما همچنین
به پسر یگانه او خداوندمان عیسی مسیح که به واسطه روح القدس در
رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد ودر دوران حکومت پنطئوس
پیالتوس الم کشیدومصلوب شد و بمرد و مدفون گردیدو به عالم
ارواح نزول کرده و در روز سوم از عالم مردگان برخواست به آسمان
صعود نموده وبه دست راست خدای پدرقادر مطلق نشسته است و از
آنجا بازخواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری نماید،همچنین ما
ایمان داریم به روح القدس و به کلیسای مقدس جامع و شرکت مقدسین
و به آمرزش گناهان و به قیامت ابدان و به حیات جاودان.آمین

