
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  دوره  شاگرد سازی  از  راديو
 

   کتاب دوم-    دستورعمل شاگردسازی 
 

 



 مـــقـــدمــــه
 

آيا می خواهيد بعنوان شاگرد عيسی مسيح رشد آنيد؟ آيا می خواهيد به ايمانداران ديگر نيز آمك آنيد تا در ايمانشان رشد 
 آنند؟

عيسی .   را مطالعه آنيد و مطالبش را بكار ببريد و خود را بيازماييد دستورعمل شاگردسازیچهار آتابدراينصورت 
مردم از همه جا ميآيند ). ٤٣ ، ٣٩: ١يوحنا " (از من پيروی کنيد " و" بياييد و ببينيد: " او به مردم گفت. شاگرد ساخت

علت اينكه مردم در تمام آشورهای جهان او را تا ببينند او چگونه زندگی آرد و زندگی اش را صرف چه آاری نمود، 
 .پيروی می آنند اين است آه آنها در می يابند عيسی آيست  و چه اعمالی انجام می دهد

 .او زندگی انسانها را دگرگون  می سازد، او زندگی ما را آامالّ  دگرگون ساخت
 

او می خواست اين شاگردان در حال .  را آماده ساختعيسی با دعا دوازده نفر را انتخاب آرد تا شاگردانش باشند و آنها
وقت بگذرانند، تا به آالمش گوش دهند و زندگی اش را از نزديك ببينند، از زندگی اش سرمشق گيرند " با او"  رشد

 ).١٥ -١٣: ٣مرقس (ومانند او خدمت آنند 
و آنها ) ٢٠ -١٨: ٢٨متی " (اگردان بسازيدبرويد همه امتها را ش: " حدود دوسال بعد عيسی به شاگردانش ماموريتی داد
 ). ٨: ١اعمال رسوالن (رفتند و از اورشليم تا اقصای عالم شاگردان ساختند 

اين شاگردان هم به نوبه خود شاگردان بيشتری تربيت آردند و به مكان های دور دست ديگر رفتند و آنچه را ياد گرفته 
 )٢: ٢ئوس دوم تيموتا(بودند به ديگران انتقال دادند 

 . بنابراين امروزهم شاگردان خداوند عيسی مسيح در تمام آشورهای جهان درحال تربيت شاگردان جديد هستند
 :پولس رسول تعليم می دهد آه عيسی مسيح به مسيحيان ماموريت مشخصی داده است

 ).١٦ -١١: ٤ افسسيان" (تا قوم خدا را برای انجام خدمت آماده بسازند بطوريكه بدن مسيح بنا شود" 
 

 چهار آتب دستورعمل شاگردسازی، آمك آردن به سرگروه ها در مجهز آردن ايماندارانی است آه تحت هدف
 .شاگرد، يك مسيحی بالغ می باشد. سرپرستی آنها هستند تا آنان شاگردان مسيح بشوند

 
 :ارد زير ياری می آنداين دوره، آموزش شاگردان را عملی و آاربردی می سازد چون سرگروه ها  را در مو

 . ماه تمام آرد٣ درس می باشد آه می توان آنرا در ١٢ هر يك از چهار آتابهای دستورعمل شاگردسازی شامل -١
 . آيات اشاره شده از کتاب مقدس به شاگرد کمک ميکند تا عيسی مسيح و کتاب مقدس را بشناسد-٢
به سرگروه  درهدايت " آشف و گفتگو آنيد" ، "بخوانيد "العمل هايی آه با حروف پررنگ چاپ شده مثل   دستور-٣

 .گروه آمك می آند
جواب مختصری به هر سوال می دهند آه می توانند بعنوان خطوط راهنما برای سرگروه مورد استفاده  " مالحظات " -٤

 .قرار گيرند
دی مسيح بطور انفرادی يا  اين دوره آموزشی بطور انفرادی يا گروهی، روش هايی عملی را برای تمرين شاگر-٥

 .گروهی تعليم می دهد
 . هر درس دارای يك تكليف خارج از آالس می باشد-٦
 انتقال اين دوره آموزشی به ديگران بسيار آسان است و بعد از گذراندن دروس يکی ازکتب دستورعمل شاگردسازی، -٧

 گروه کوچک ديگر تعليم دهند، می توانند يك فقط شاگردانی که تصميم دارند اين دوره آموزشی شاگردسازی را به يک
 .نسخه از آن آتاب دستورعمل شاگردسازی را دريافت آنند

 
نام " يهوه. " استفاده ميشود" يهوه"  در اين دوره برای درک بهتر در زبان فارسی، از کلمه خداوند به جای :توجه

 .خداوند درزبان عبرانی است
 

ت تعداد شاگردان مسيح را در محل زندگی شما افزايش دهد و عده زيادی مطيع دعای ما اين است آه خداوند به سرع
 ).٧: ٦اعمال رسوالن (ايمان گردند 

". زيرا آه از او و به او و تا او همه چيز است و او را تا ابداالباد جالل باد، آمين : " با اميد به اينکه نام خداوند جالل يابد
 ) ٣٦: ١١روميان (
 

 ی از راديودوره شاگرد ساز
 

 
 



 ٣ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 
 حقوق مؤلف کتاب

 
از آنها جهت ) کپی کردن(رونوشت برداشتن . اين چهار آتب دستورعمل شاگردسازی مشمول حقوق مؤلف هستند

 .آموزش مجاز است، اما بدون اجازه آتبی نويسنده، فروش، تغيير مطالب و يا ترجمه آنها به زبانهای ديگرممنوع ميباشد
 

 :توصيه
بدين منظور تهيه شده است که بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسياری گردد، اما از آنجا که اين دوره آموزشی 

هدف چهار کتب دستور عمل شاگردسازی، آموزش يا مجهز آردن مسيحيان است، توصيه ميشود که فقط سرگروه های 
 . آپی يا رونوشت بردارنداين دوره آموزش شاگردسازی از چهار آتاب دستورعمل شاگردسازی برابربا اصل،

هر شاگرد فقط پس از آنکه يک درس يا يک کتاب دستورعمل را بپايان رسانده و ميخواهد شخص يا گروه آوچك 
 .ديگری را تعليم دهد، می تواند يك نسخه از آن درس يا آتاب دستورعمل را داشته باشد

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٤ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 فهرست مطالب
   کتاب دوم-زی دستورعمل شاگردسا

 
 
 
 

 مقدمه  وحقوق مؤلف کتاب  
 

صفحه
٢ 

 
 

 ١برنامه آموزشی 
 

  .  نفر باشد١٠ تا ٣روه  بين حدود   تعداد افراد گ- ساعت درهرهفته ٢ تا ٥/١  حدود -يك برنامه هفتگی برای سه ماه 
 .  يابد منزل پايان میشود و با دعای در پاسخ به آالم خدا و يك تكليف برای  هر برنامه با دعا شروع می

 
    ١٣درس 

  ) خدای واحد و تنها نجات دهنده است خدا،(پرستش 
 )٢٧: ١٨ – ١: ١٥يوحنا  (درميان گذاشتن برکات 

 )در ميان گذاشتن انجيل و شهادت زندگی خود: ثمر آوردن(تعليم 

٨ 

   ١٤درس 
      

 
 )٢٥: ٢١ – ٢٨: ١٨يوحنا  (درميان گذاشتن برکات 

 )١٧: ٥ دوم قرنتيان  -مسيح (فظ آردن ح
 ")خصوصيات محبت مسيحی چيست؟ "١٣ – ١: ١٣اول قرنتيان (بررسی کتاب مقدس 

١٥ 

 ١٥درس 
 

 
 )خدای صلح دهنده(پرستش 

 )١٠: ٣ – ١: ١اعمال رسوالن  (درميان گذاشتن برآات 
 )اعتماد به نفس مسيحی: شخصيت مسيحی (تعليم 

٢٢ 

   ١٦درس 
  

 
 )٦٠: ٧ – ١١: ٣اعمال رسوالن  (ان گذاشتن برآات درمي

 )٤: ٤متی   -آالم (حفظ آردن 
 ")مشخصات دوستی مسيحی چيست؟  " ١٥ – ١٣: ١٥يوحنا (بررسی کتاب مقدس 

٢٨ 

  ١٧درس 
        

 
 )خدا امين است(پرستش 

 )١٨: ١١ – ١: ٨اعمال رسوالن  (درميان گذاشتن برآات 
 )  زنان-مردان  روابط  : ارتباطات( تعليم 

٣٥ 

  ١٨درس 
       

 
 )٢٨: ١٤ ـ ١٩: ١١اعمال رسوالن (درميان گذلشتن برآات 

 ) ٧: ١٥ يوحنا  -دعا (حفظ آردن 
ويژگی های ارتباط مسيحی با جنس  " ٨ – ١: ٤اول تسالونيكيان  (بررسی کتاب مقدس 

 ")مخالف چيست؟ 

٤٣ 

 ١٩درس 
 

 
  )خدا از نظر اخالقی آامل است(پرستش 

 )١٧: ١٨ – ١: ١٥اعمال رسوالن (درميان گذاشتن برآات 
 )اولويتهای مسيحی: خداوندی(تعليم 

٥٠ 

  ٢٠درس 
       

 
 )٤٠: ٢١ – ١٨: ١٨اعمال رسوالن  (درميان گذاشتن برآات 

 )٧: ١ اول يوحنا -مشارآت  (حفظ آردن 
 ")؟ خصوصيات ازدواج مسيحی چيست " ٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان (بررسی کتاب مقدس 

٥٧ 

  ٢١درس 
 )خدا عظيم و خالق است(پرستش 

 )٤ – ١روميان (درميان گذاشتن برآات 
 )القدس شخصيت و عملكردهای روح: القدس روح(تعليم 

٦٤ 



 ٥ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

    ٢٢درس 
 )٨ – ٥روميان (درميان گذاشتن برآات 

 )٣٢: ١٠ متی -شاهد بودن (حفظ آردن 
 ")صيات خانواده مسيحی چيست؟ خصو " ٤ – ١: ٦افسسيان  (بررسی کتاب مقدس 

٧٤ 

    ٢٣درس 
 )خدا فياض است(پرستش 

 )١٢ – ٩روميان (درميان گذاشتن برآات 
 )خصوصيات يك شاگرد: شاگردی(تعليم 

٨١ 

    ٢٤درس 
 )١٦ – ١٣روميان (درميان گذاشتن برآات 

 )مرور آيات درباره زندگی جديد در مسيح (حفظ آردن 
خصوصيات ارتباط با يوغ   " ١: ٧ – ١٤: ٦دوم قرنتيان (دس بررسی کتاب مق
 ") نابرابر چيست؟ 

٨٨ 

 
 

 ذات خدا: ١ضميمه 
        

 .آند هايشان مدد می القدس مسيحيان را در رنج روح: ٢ضميمه 
 

 غيبت و تهمت: شخصيت مسيحی: ٣ضميمه 
    

 وره آموزش شاگردسازی امتيازهای استفاده از روشهای عملی در د: ٤ضميمه 
      

:  را مالحظه آنيد" برويد و شاگردان بسازيد "  کتاب اول - های دستور عمل شاگردسازی ضميمه
 های رازگاهان، بررسی کتاب مقدس، تعمق و حفظ آردن روش

٩٤ 
 
٩٨ 
 
١٠٠ 
 
١٠٢ 

 
 
 

       
 
 
 



 ٦ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 
 ٢برنامه آموزشی 

 
 

. و يا در يك دوره فشرده آموزشی شش روزه استفاده آرد) يك روز آامل(روز ای يك توان هفته اين برنامه فشرده را می
 تا ٣تعداد افراد هرگروه  بين حدود . تمام گروه را با همراهی يك سرگروه آموزش ديده به گروه های آوچك  تقسيم آنيد

 .  نفر باشد١٠
  
 

 :برنامه پيشنهادی
 

٩:٠٠ - ٩:٣٠  
 ٩:٣٠ ـ  ١١:٠٠

 
 ١١:٣٠ ـ  ١٣:٠٠

 
١٦:٠٠ - ١٧:٠٠  

 
 

 ١٧:٣٠ ـ  ١٧:٤٥
       ١٧:٤٥ ـ  ١٨:٣٠
    ١٨:٣٠ ـ  ١٩:٠٠
    ١٩:٠٠ ـ  ١٩:٤٥

 
 

 )گروه(پرستش 
 )گروه(تعليم 

 وقت استراحت
 )گروه(بررسی  کتاب مقدس 

 وقت استراحت  
 وقت اضافی برای پايان دادن تعليم يا بررسی کتاب مقدس، برای پاسخ به سؤاالت

)                                                           گروه(يگراحتمالی يا برای يک تعليم د
 وقت استراحت                                            

 )دونفری(تعمق و حفظ آردن آيات 
 )              به تنهايی(مطالعه  کتاب مقدس برای رازگاهان 

 )          دو نفری(رازگاهان 
 )            فرهدر گروههای آوچك حداآثر ده ن(در ميان گذاشتن برآات و دعا 

 
 

 )١٤ و١٣دروس  (روز اول
  

 دعا
 ).دهنده است  خدای واحد و تنها نجات خدا،(پرستش 

 )در ميان گذاشتن انجيل و شهادت زندگی خود: ثمر آوردن(تعليم 
 ")خصوصيات محبت مسيحی چيست؟  " ١٣ – ١: ١٣اول قرنتيان (بررسی کتاب مقدس 

 )١٧: ٥ دوم قرنتيان -مسيح (حفظ آردن 
 )٢١ – ١٥يوحنا  (مطالعه کتاب مقدس برای رازگاهان 

 )٢٦ – ١: ١٧يوحنا : دونفری(رازگاهان 
 درميان گذاشتن برکات و دعا

 
 )١٦ و١٥دروس  (روز دوم

 
 دعا                                                                                           

  )خدای صلح دهنده(پرستش 
 ) اعتماد به نفس مسيحی: شخصيت مسيحی(تعليم 

 ") مشخصات دوستی مسيحی چيست؟  " ١٥ – ١٣: ١٥يوحنا  (بررسی کتاب مقدس 
 )٤: ٤ متی -آالم  (حفظ آردن 

 )٧ – ١اعمال رسوالن (مطالعه کتاب مقدس برای رازگاهان 
 )٢٦ – ١: ٣اعمال رسوالن : دو نفری(رازگاهان 

 ادرميان گذاشتن برکات و دع
 
 
 
 
 
 



 ٧ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 )١٨ و١٧دروس  (روز سوم
 

 دعا
 )خدا امين است(پرستش 

 ) زنان– مردان روابط: ارتباطات (تعليم 
 ") ويژگی های ارتباط مسيحی با جنس مخالف چيست؟  " ٨ – ١: ٤اول تسالونيكيان  (بررسی کتاب مقدس 

 )٧: ١٥ يوحنا -دعا  (حفظ آردن 
 )١٤ – ٨الن اعمال رسو(مطالعه کتاب مقدس برای رازگاهان 

 )٣٠ – ١: ١١اعمال رسوالن : دونفری(رازگاهان 
 درميان گذاشتن برکات و دعا

 
 ) ٢٠ و١٩دروس  (روز چهارم

 
 دعا

  )خدا از نظر اخالقی آامل است(پرستش 
 )اولويتهای مسيحی: خداوندی (تعليم 

 ")خصوصيات ازدواج مسيحی چيست؟  " ٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان (بررسی کتاب مقدس 
 )٧: ١ اول يوحنا -مشارآت (دن حفظ آر

 )٢١ – ١٥اعمال رسوالن (مطالعه کتاب مقدس برای رازگاهان 
 )٣٨ – ١٣: ٢٠اعمال رسوالن : دو نفری(رازگاهان 

 درميان گذاشتن برکات و دعا
 

 )٢٢ و٢١دروس  (روز پنجم
 

 دعا
 )خدا عظيم و خالق است(پرستش 

 )القدس شخصيت و عملكردهای روح: القدس روح(تعليم 
 ")خصوصيات خانواده مسيحی چيست؟  " ٤ – ١: ٦افسسيان  (بررسی کتاب مقدس 

 )٣٢: ١٠متی : شاهد بودن (حفظ آردن 
 )٨ – ١روميان (مطالعه کتاب مقدس برای رازگاهان 

 )٣٩ – ٣١: ٨روميان : دو نفری(رازگاهان 
 درميان گذاشتن برکات و دعا

 
 )٢٤ و٢٣دروس  (روز ششم

 
 دعا

 )ض استخدا فيا(پرستش 
 )خصوصيات يك شاگرد: شاگردی (تعليم 

 ")خصوصيات ارتباط با يوغ نابرابر چيست؟  " ١: ٧  – ١٤: ٦دوم قرنتيان  (بررسی کتاب مقدس 
 )مرور آيات درباره زندگی جديد در مسيح (حفظ آردن 

 )١٦ – ٩روميان (مطالعه کتاب مقدس برای رازگاهان 
 )٢١ – ١: ١٢روميان : دو نفری(رازگاهان 

 درميان گذاشتن برکات و دعا
 
 

 امکانات برای  تعليم ديگراحتمالی
 

 ذات خدا: ١ضميمه 
 .آند هايشان مدد می القدس مسيحيان را در رنج روح: ٢ضميمه 
 غيبت و تهمت: شخصيت مسيحی: ٣ضميمه 
 امتيازهای استفاده از روشهای عملی در دوره آموزش شاگردسازی : ٤ضميمه 



 ٨ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 ١٣درس 
  

  دعا ١
  

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 ) دقيقه٢٠( پرستش 
 خدا، خدای واحد و تنها نجات دهنده است

٢ 
 

 .دهنده است خدای کتاب مقدس تنها خدا و تنها نجات  :موضوع
 

 آن را برای پرستش به يكی از اعضاء گروه  محول و خواندن  هر قسمت را بخوانيد و شرح دهيد:بخوانيد و شرح دهيد
 .آنيد

 
نام او به . ناميده شده است) به عبری يهوه  (خداوند) دوره پدرساالری(ها    خدای پاتريارخ– ١٥ – ١٤: ٣خروج )  ١

 .است" قطعّا آنچه هستم خواهم بود " يا " هستم آنكه هستم " معنی 
 
 خدايی است خداوند.  داشته باشدخداوندآند از اينکه خدايی غير از   را منع می  خدا هر انسانی– ٣ – ٢: ٢٠خروج )  ٢

 .او نجات دهنده از زندان گناه و بندگی است. آه خودش را در کتاب مقدس آشكار آرد
 
 . قابل قياس نيستخداوند ساير مذاهب با خدايانهيچكدام از .  بی مانند استخداوند  – ١٨: ٤٠ اشعياء)  ٣
 
 .بخشد  ساير مذاهب نمیخدايانبه  ) صفات الهی و حضورش را( جاللش را خداوند  – ٨: ٤٢اء اشعي)  ٤
 
به غير از .  خدايی آه خود را در کتاب مقدس آشكار آرد، تنها خدای زنده است ،خداوند  – ١١ – ١٠: ٤٣اشعياء )  ٥

 .ای در جهان نيست دهنده  هيچ نجاتخداوند
 
به غير از او هيچ .  تنها خدايی بوده آه تا به حال وجود داشته استخداوند  ازل تا به ابد،  از – ٨ – ٦: ٤٤اشعياء )  ٦

اند ولی هرگز  گرچه روحهای شرير بسياری تا به حال ادعای خدايی آرده. خدای ديگری تا به حال وجود نداشته است
 .را آه در آينده اتفاق خواهد افتاد  پيشگويی آننداند آنچه را آه درگذشته اتفاق افتاده است، آشكار آنند يا آنچه  نتوانسته

 
 نه به صورت مخفيانه، بلكه خداوند.  تنها خدا است و هيچ خدای ديگری وجود نداردخداوند – ٢١ – ١٨: ٤٥اشعياء )  ٧

فته  چهل تن از انبياء و شاگردان مختلف سخن گ حدودای به با دادن پيغام مشابه  سال، ١٥٠٠در يك دوره متجاوز از 
 .آند او به تنهايی وقايع آينده را مدتها قبل از اينكه واقعّا اتفاق بيفتند، اعالم می. است

 
درنتيجه هيچكدام از آنهايی آه در .  هيچ خدای زنده ديگری وجود نداردخداوند به غير از  – ٢٣ – ٢١: ٤٥اشعياء )  ٨

 خداوندای به غير از  دهنده هيچ خدای عادل و نجات. نداند خدای واقعی نيست ناميده شده" خدايان " مذاهب ديگر جهان 
بنابراين تمام مردم زمين بايستی به . ساير مذاهب عادل يا نجات دهنده نيستند" خدايان " پس هيچكدام از . وجود ندارد

  و هر  خم خواهد شدخداوندسرانجام خواسته يا ناخواسته هر زانويی نزد .  بازگشت آنند و نجات يابندخداوندسوی 
زبانی با ايمان يا با تاسف اعتراف خواهد آرد آه تنها خدای واقعی خدايی است آه خود را در عيسی مسيح آشكار نمود  

 ).١١ – ٩: ٢فيليپيان (
 

 . از هرآدام از اعضاء گروه بخواهيد تا برای پرستش خدا از آيه کتاب مقدس خود استفاده  آند:پرستش کنيد
 .ن خدای واحد و تنها نجات دهنده بپرستيدبه نوبت خدا را به عنوا

 .دهنده شما شده است، بپرستيد خدا را به خاطر اينكه خدای شما و نجات
 .های آوچك سه نفره پرستش آنيد خدا را در گروه بزرگ يا در گروه

 
 



 ٩ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 )  دقيقه٢٠( در ميان گذاشتن برآات 
 يوحنا

٣ 
 

با )  ٢٧: ١٨ – ١: ١٥يوحنا ( از قسمت مشخص شدهخود را   و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان به نوبت
  ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريدديگران 

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد

 
 

 ) دقيقه٧٠ (يم  تعل
                                 درميان گذاشتن انجيل و شهادت زندگی خود

٤ 
 

. گيريد آن را با ديگران درميان بگذاريد  انجيل را درك آنيد و سپس ياد می پيغامگيريد آه در اين تعليم، نخست ياد می
 .گران درميان بگذاريدهمچنين ياد خواهيد گرفت آه چطور شهادت نجات خودتان را با دي

 
  انجيلپيغام  –الف 

 
 راه .انجيل يا خبر خوش در باره نقشه خدا، مشکل انسان و اينکه چگونه خدا مشکل انسان را حل می کند، ميباشدپيغام 

 . سيح ميباشدايمان به عيسی مپاسخ مطلوب خدا برای نجات بشر، . حل خدا برای حل مشکل انسان، عيسی مسيح است
 

سپس به آنها . را درك آنند و بخاطر بسپارند" تصوير پل حيات " به شاگردان آمك آنيد تا : و آموزش دهيدتعليم 
 . انجيل با ديگران، از اين تصوير استفاده آنند پيغامآموزش دهيد تا در حين در ميان گذاشتن

 . هر يک قسمتی از کتاب مقدس را بخوانيد:بخوانيد
 :آشف و گفتگو آنيد

 
 قت در مورد خدا حقي– الف 

 
  حقيقت درمورد انسان– ب
 

  حقيقت در مورد مسيح–پ 
   

  حقيقت در مورد نجات–ت 
 
  حقيقت در مورد زندگی تازه مسيحی– ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 
 نقشه خدا  –الف 

 
 .توانيد خدا را بشناسيد شما می.  خدا خودش را آشكار آرد٢٠ – ١٩: ١روميان  )  ١
 .خواهيد خدا را بشناسيد به نور داخل شويد اگر می.  خدا نور است٦ – ٥: ١اول يوحنا )  ٢
 .خواهيد خدا را تجربه کنيد، محبت خدا را بپذيريد و ديگران را محبت آنيد  اگر می. خدا محبت است ٨: ٤يوحنا اول )  ٣
 . خدا شما را خلق آرد تا خصوصيات خدا را داشته باشيد نه شيطان را٢٧: ١پيدايش )  ٤
 . خدا شما را خلق آرد تا برای خدا زندگی آنيد نه برای خودتان٧: ٤٣اشعياء  )  ٥
 
 

 گناه                                                                       
 
 

       خدا      .                  استمسيح  به  سوی  خدا  پل     انسان                                         
 )وضعيت(مشکل انسان   – ب
 
 گناه شما را از ٢ – ١: ٥٩اشعياء )  ٦

 .آند خدا جدا می
، گناه ٣٢ – ٢٨، ١٨: ١روميان ) ٧

 .خدانشناسی و شرارت است
 مرگ نتيجه گناه ٢٣: ٦روميان ) ٨

 .است
 داوری بعد از مرگ ٢٧: ٩عبرانيان ) ٩

 .است
 همه مردم گناه ٢٣: ٣روميان ) ١٠
 خدا قصور النهدااز معيار ع و اند آرده
 .اند آرده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خدا برای مشکل راه حلمسيح،  – پ

 .انسان است
 

 محبت خدا از طريق ٨: ٥روميان ) ١١
آه  (شود  مرگ مسيح به شما ابراز می

 . ) شما باشدآفاره گناهان
 مسيح مرد تا ٢٤: ٢اول پطرس ) ١٢

شما را عادل  (گناهان شما را دور سازد 
 ).ازدس
 مسيح مرد تا ١٨: ٣اول پطرس )  ١٣

 را با خدا  شـما(شما را به نزد خدا آورد 
 . )مصالحه دهد

 مسيح قيام آرد ٥ – ٤: ٦روميان )  ١٤
تا به شما هم اکنون زندگی تازه بدهد 

 و شما را بعد از  )شما را مقدس سازد(
شما را تا ابد جالل  (مرگ قيام دهد 

 ).بخشد
 اعمال خوب ٩ – ٨: ٢افسسيان ) ١٥

 .دهند نميتوانند شما را نجات 
 
 
 

ايمان، پاسخ به درخواست خدا   – ت
 .برای نجات يافتن است

 
 هرآسی آه  بشارت ٢٤: ٥يوحنا )  ١٦

 .ايمان بياورد و بشنودرا ) خبر خوش(
 .ـ حيات ابدی دارد

 . محکوم نخواهد شد-
ـ از مرگ به سوی حيات عبور آرده 

 .است
 هرآس آه ١٣ – ١٠: ١يوحنا )  ١٧

 فرزند خدا را تولدی بپذيردمسيح را 
يک فرزند دوباره متولد شده . تازه است
 .خدا است

 قلبّا ايمان ١٣ – ٩: ١٠روميان ) ١٨
بياوريد و از طريق دعا به زبان خود 

 .اعتراف آنيد
 
 
 

 دعا
 خداوند عزيز عيسی مسيح

آنم آه گناهكار و گمشده  ـ اعتراف می
 .هستم

ان دارم آه تو مردی تا جريمه ـ قلبّا ايم
گناهان مرا بپردازی و قيام آردی تا به  

 .من حيات ابدی ببخشی
خوانم و از تو  ـ حال نام تو را می

خواهم آه به قلبم و زندگيم وارد  می
 .شوی

آنم آه از حاال به  ـ به زبان اعتراف می
بعد نجات دهنده و خداوند من هستی در 

 .نام عيسی مسيح، آمين

 
  

 زندگی تازه مسيحی:   نتيجه– ث
 

 ... از حاال به بعد ٢٨ – ٢٧: ١٠يوحنا )  ١٩
 .آنيد پيروی می و مسيح را آنيد گوش می  آالم خدا را -
 .بخشد آه هيچكس شما را از مسيح جدا نخواهد کرد  را میاطمينان  مسيح به شما اين -

 .بخشد  میر برکتپر ثمر و پ مسيح به شما يک زندگی ١٠ – ٧  :١٠يوحنا )  ٢٠
 



 ١١ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 : معنی آلمات مشكل زير را آموزش دهيد  :تعليم دهيد
 

ای است  مرگ مسيح يك قربانی آفاره.  يعنی اينكه خشم عدالت خدا نسبت به گناهان شما را محو آردآفاره گناهان شما شد
 ).٢٥ : ٣روميان  (سازد  قربانی آه خشم خدا نسبت به گناهان شما را دور می

مسيح برروی صليب  ناپاآی شما .   يك واژه حقوقی و به معنی عادل اعالم آردن شما از نظر خدا استشماعادل آردن 
ايد و با خدا  به عنوان يك شخص عادل بخشيده شده.  )٢١: ٥دوم قرنتيان  (را بر خود گرفت و عدالتش را به شما بخشيد 

از آن لحظه به بعد خدا شما . آوريد شود آه ايمان می نجام میای ا اين اتفاق در لحظه. ايد ای صحيح قرار گرفته در رابطه
 .آند آورد و با شما اينگونه رفتار می را شخصی آامّال عادل به حساب می

آوريد  ای آه ايمان می از لحظه.  با خدا به معنی تغيير دشمنی خدا برعليه شما و شيوه زندگی قبلی شما استمصالحه شما
 )   ٧: ٤ فيليپيان ؛ ١٠ – ٩ ، ١: ٥روميان . (آنيد و شما آرامش قلب و فكرتان را تجربه میآند  خدا با شما آشتی می

اين اتفاق در .  )١٨ : ٣دوم قرنتيان  ( به معنی تبديل بيشتر و بيشتر شما به شباهت عيسی مسيح است مقدس شدن شما
 .گيرد سرتاسر زندگی شما برروی زمين صورت می

آه اين شامل تبديل جسم فعلی شما است .  )٢: ٣اول يوحنا  ( شما به شباهت عيسی مسيح است  يعنی تبديلجالل دادن شما
 .اين واقعه در زمان بازگشت ثانويه مسيح اتفاق خواهد افتاد.  )٢١ : ٣فيليپيان (آه شبيه جسم جالل يافته مسيح خواهد شد 

 
  انجيل پيغامدرميان گذاشتن  – ب

 
 .تعليم دهيدپيشنهادات عملی زير را   – ١
 

ف   :خبرهای خوش است" انجيل "   – ال
  خداپادشاهی در مورد محبت، فيض و -
   در مورد مرگ، قيام و سلطنت گرفتن مسيح-
 .  پيروزی هر آسی  آه ايمان آورد  در مورد بخشش، نجات و-
  
 : انجيل را درميان بگذاريد پيام پنج قدمدر  – ب

 قدم زير استفاده ٥توانيد از  دهيد می گذاريد يا توضيح می دهيد، در ميان می يم میآنيد، تعل هرگاه انجيل را موعظه می
 :آنيد

 

   نقشه خدا– الف 
 )خدا مقدس و محبت است(

 
                                                                گناه           

 
          خدا                     استمسيح  به  سوی  خدا  پل                انسان                               

   مشکل انسان– ب
 )گناه و داوری (
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 خدا برای راه حل مسيح، – پ

 .مشکل انسان است
 )مرگ و قيام مسيح(

پاسخ مطلوب خدا برای نجات   – ت
 .بشر، ايمان است

با دعا به مسيح ايمان آوريد و اورا  (
 ).دبپذيري

 

 زندگی تازه مسيحی:   نتيجه– ث
 )بخشيده شده و با ارزش(



 ١٢ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 .به يك شخص آمك آنيد تا حقيقت را برای خودش آشف آند  – پ
 .به طريقی موعظه آنيد يا تعليم دهيد آه مردم بتوانند حقايق را برای خودشان آشف آنند

 .شرح دهيده وضوح حقايق انجيل را ب. موعظه آنيد بعضی اوقات انجيل را برای مردم  )١
حقايق انجيل را برای خودشان آشف  و اجازه دهيد تا غير مسيحيان را بكشيد" تصوير پل حيات "  بعضی اوقات  )٢

 .آنند
 . دهد  آه انجيل را توضيح میاز کتاب مقدس آياتی بخوانند اجازه دهيد  غيرمسيحيان -
 :     ی خودشان از کتاب مقدس آشف آنندحقايق را برا آنها را تشويق آنيد با پرسيدن سؤاالت زير -

 گويد؟  اين آيه کتاب مقدس در مورد خدا چه می )الف
  نتايج گناه چيست؟ )ب
 مرد؟  چرا بايد عيسی مسيح می )پ
  ازنظرعيسی چه بايد بكنيد تا نجات يابيد؟ )ت
  مسئوليتها و امتيازات يك مسيحی چيست؟ )ث

 .رسم آنيدرا " تصوير پل حيات " يد،  درحاليكه به آشف و گفتگو کردن ادامه ميده-
 .يادداشت آنيدشود، مراجع کتاب مقدس و آلمات آليدی را   درحاليكه تصوير تكميل می-
 .را به خاطر بياورد) خبر خوش(، تا انجيل بدهيد اين تصوير را به او   درپايان،-
 
 .شخص را دعوت به پذيرش مسيح آنيد  – ت

 يادهنده خود بپذيرد  مل شد آن شخص را دعوت آنيد تا عيسی مسيح را به عنوان نجاتبعد از اينكه تصوير پل حيات آا
 .دعا آنداگر اين اشتياق را دارد اجازه دهيد، . مسيح به عنوان پادشاهش بسازد قلب و زندگيش را مطيع عيسی

 
 .نسبت به روح خدا حساس باشيد  – ث

به خاطر داشته باشيد آه گرچه شما خادم خدا هستيد ولی فقط . ا آنيدگذاريد در قلبتان دع درحاليكه انجيل را درميان می
بنابراين نسبت به آنچه به وسيله خدا در قلب و زندگی او در حال انجام . تواند زندگی جديد را در قلب او ايجاد آند خدا می

 .حساس باشيددادن است 
 
 .در ميان گذاشتن انجيل را تمرين آنيد  – ٢
 

 .را دو به دو با يكديگر در ميان بگذاريد" پل حيات  "   آيه کتاب مقدس،٢٠ه از با استفاد)  الف
 .را دو به دوبا يكديگر درميان بگذاريد" پل حيات  "  ،١٠ – ١: ٢ يا افسسيان ١٨ – ٧: ١٠با استفاده از يوحنا )  ب
 

 .شهادت نجات خود را درميان بگذاريد  – پ
 
 شهادت نجات پولس  -١
 

 ٢٩ – ١: ٢٦ال رسوالن  اعم:بخوانيد
 گذارد؟  پولس شهادت نجات خود را چگونه درميان می:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

 : آند پولس شهادت نجات خود را به چهار قسمت تقسيم می)  الف
 )٣ – ١: ٢٦اعمال رسوالن (مقدمه )  ١
 )١١ – ٤: ٢٦اعمال رسوالن ( از تبديل  قبلدوره )  ٢
 )١٨ – ١٢: ٢٦اعمال رسوالن ( او تبديلواقعه )  ٣
 )٢٣ – ١٩: ٢٦اعمال رسوالن ( از تبديل او بعددوره  )  ٤
 
 )٣ – ١: ٢٦اعمال رسوالن (مقدمه )  ب

آرد تا در مورد ايمانش به عيسی مسيح حرف بزند، شهادت نجات خودش را درميان  هر وقت پولس فرصت پيدا می
 ).٣ – ٢آيات (آرد  گانش برقرار میای با شنوند او نخست ارتباط  دوستانه. گذاشت می

 
 )١١ – ٤: ٢٦اعمال رسوالن   ( قبل از تبديل او دوره)  پ
 ).٥ – ٤ آيات (آرد تا به شنـــوندگانش آمك آنــد او را بشناسند   خــودش صحبت می پــولس در مورد گذشته)  ١
 . )الی،  تعصب مذهبی و نيت خالصتحصيالت ع(آرد  پولس بعضی نكات مثبت زندگی گذشته خود را اضافه می)  ٢
 ).جفای مسيحيان توسط او و خشونت عليه آليسای مسيح (آرد  پولس بعضی نكات منفی گذشته خود را اضافه می)  ٣
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العمل وا  بنابراين آنها را به عكس. آرد تا شنوندگانش بتوانند او را بشناسند پولس در مورد چيزهايی صحبت می)  ٤
). دادند و پادشاه  به اختالفات و سنتهای يهوديان توجه داشت   به موضوع قيامت توجه نشان میها فريسی . (داشت می

مند شوند که بدانند، او چگونه  آرد تا عالقه پولس به شنوندگانش آه ممكن بود سؤاالت مشابه او را داشته باشند آمك می
 .پاسخ سؤاالتش را دريافته است

 
 ).١٨ – ١٢: ٢٦والن اعمال رس  (واقعه تبديل او)  ت
 .داد بلكه به وضوح اتفاقات عينی تبديل خود را توضيح می" آنم  احساس می"   يا "  آنم  فكر می" گفت  پولس نمی)  ١
همچنين اين را آشكار . پولس آشكار ساخت آه او در جستجوی خدا نبود بلكه خدا در جستجوی او بود و او را يافت)  ٢

نی بر او ظاهر آرد آه هنوز زندگی او آلوده بود و نه بعد از اينکه او خود را پاك ساخته ساخت آه مسيح خودش را زما
 .بود
 .آرد پولس دقيقًا آلماتی را آه عيسی به او گفته بود نقل قول می)  ٣

وی پولس بايد از تاريكی به سوی نور و از شيطان به س . (آرد او نكات مختلف انجيل را به شهادت نجات خود اضافه می
ايمانداران بخشش از گناهان را دريافت خواهند آرد و به قوم . مردم بايد به عيسی مسيح ايمان آورند. خدا بازگشت آند

 .آند تا اگر آنها بخواهند، به عيسی مسيح ايمان آورند اين نيز به شنوندگانش آمك می). ١٨آيه ( ) خدا ملحق خواهند شد
 
 )٢٣ – ١٩: ٢٦سوالن اعمال ر  (دوره بعد از تبديل او)  ث
مسير "در ). شود جفا آننده آليسای مسيحی تبديل به واعظ آليسا می (دهد  پولس تغيير اصلی زندگيش را توضيح می)  ١

 . در باره چيزی قبل از تبديلش صحبت ميکند که پس از تبديل يافتنش تغيير کرده بود" افکارش
گويد آه خدا درموقعيتهای  اما همچنين می. يش روخواهد داشتپذيرد آه باز هم موقعيتهای سختی را پ پولس می) ٢

 .آند دشواربه او آمك می
 ).٢٢آيه (آند  پولس بعنوان مرجع موثق خود از کتاب مقدس نقل قول می)  ٣
عيسی مسيح مرد و قيام آرد، خبرهای خوش  (آند  پولس نكات بيشتری از انجيل را به شهادت نجات خود اضافه می)  ٤

و به سوی خدا بازگشت آنند، سپس ) تبديل (رای تمام مردم است يعنی هم يهوديان و هم امتها همه بايد توبه آنند انجيل ب
 ).٢٠، ٢٣آيات  ( )هر شخص بايستی زندگی مطيع مسيحی داشته باشد و از طريق آن توبه خود را با اعمالش ثابت آند

 
 .گفتگويی آه پس از  شهادت نجات پولس آغاز شد  – ٢
 

 ).٢٥ – ٢٤ :٢٦ اعمال رسوالن (آرد پولس همچنان محترمانه برخورد می)  الف
 .آرد گرفت او همچنان مودبانه برخورد می وقتی مورد اهانت قرار می

 ).٢٧ – ٢٦: ٢٦اعمال رسوالن  (آرد شنوندگانش را متقاعد آند پولس تالش می)  ب
 .د شنوندگانش را متقاعد آند تا پيرو عيسی مسيح شوندآر آرد اما سعی می او شنوندگانش را تهديد يا مجبور نمی

 ).٢٩ – ٢٨: ٢٦اعمال رسوالن   (آرد پولس شنوندگانش را ترغيب می)  پ
 .او شنوندگانش را ترغيب می آرد تا پيرو عيسی مسيح شوند

 
 شهادت نجات تيموتائوس  – ٣
 

 ١٥ – ١٠: ٣ ؛  ٥: ١ دوم تيموتائوس ؛ ٢: ١ اول تيموتائوس :بخوانيد
آورند و ممكن است به ياد نياورند آه   بعضی مسيحيان مانند تيموتائوس وقتی هنوز جوان هستند، ايمان می:تعليم دهيد

 .مسيح هستند دانند آه پيرو عيسی اما می. اند چطور به عيسی مسيح ايمان آورده
 :جوانان همانند تيموتائوس، بايستی شهادت نجات خود را به صورت زير بنويسند

 . )آليسا يا معلمين خود بزرگ، والدين مسيحی،  بزرگ و مادر پدر ( گذشته خود را درميان بگذاريد ) ١
 .مفهومی آه عيسی مسيح در طی اين سالها برای شما داشته است و اينكه چطور زندگی شما را تغيير داده است)  ٢
 . آه شما اآنون قادربه درك آنها هستيد نكات اصلی انجيل،)  ٣
 
 .در ميان گذاشتن شهادت نجات خود را تمرين آنيد  – ٤
 

 .شهادت نجات خود را روی يك ورق آاغذ بنويسيد)  الف
 .آن را برای سرگروه خود بخوانيد و اجازه دهيد  او به شما پيشنهادات مثبتی ارائه آند)  ب
 . خود را در گروه يا در آليسا درميان بگذاريدنجاتشهادت )  پ
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 )  دقيقه٨( دعا  ٥
 دعای در پاسخ به آالم خدا

 
های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
  

 ) دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
ای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود  رونوشت اين تکليف را بين اعض:سر گروه(

 .) بنويسند
" درميان گذاشتن انجيل و شهادت زندگی خود " آموخته های درس  .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .يم دهيد يا بررسی آنيدتعل را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 
از روش حقيقت محبوب .  بخوانيد٢٥: ٢١ -٢٨: ١٨ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت يوحنا -رازگاهان   ـ ٢

 .   استفاده آنيد و يادداشت برداريد
)  ١٣ – ١: ١٣اول قرنتيان . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد-بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش " خصوصيات محبت مسيحی چيست؟"
  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١٤درس 
 

  دعا
 

١ 
 

 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه
 
 

 )  دقيقه٢٠( درميان گذاشتن برآات  ٢
 يوحنا

 
، با )٢٥: ٢١ -٢٨: ١٨يوحنا ( و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت
 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريدديگران 

يريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذ. آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد

 
 )  دقيقه٢٠(حفظ آردن  تعمق و  

    ١٧: ٥  دوم قرنتيان –مسيح 
٣ 
 

 تعمق  –الف 
 

   ١٧: ٥  دوم قرنتيان – مسيح :آيه حفظی
 . "ه شده استاينك همه چيز تاز  چيزهای آهنه در گذشت، ای است، پس اگر آسی در مسيح باشد، خلقت تازه"  :متن آيه

 
 چگونه ارتباط پولس با مسيح  تغيير آرد؟)  ١

به همين دليل به . بود" به حسب جسم    "  شناخت او از مسيح آامّال. قبل از تبديل پولس، او يك فريسی متعصب بود
طبق ظاهر دنيا  ). ١٦: ٥دوم قرنتيان (آرد  هماهنگ با معيارهای ظاهری دنيا نگاه می" به حسب جسم  " عيسی مسيح 

چون عيسی يك نجار بود آنها او را . ه آنها واقعًا در قلبشان ميباشند و نه بر طبق آنچآند خارجی مردم بر آنها قضاوت می
چون عيسی . ها تعليم نديده بود حكمت او را رد آردند چون عيسی در يكی از مدارس ربی. به عنوان يك معلم رد آردند

اين دقيقّا  چيزی است آه عيسی مسيح به فريسيان . او را هم گناهكار به حساب آوردنددوست گناهكاران و باجگيران بود 
آنيد اما من بر هيچ آس حكم  شما به حسب جسم حكم می. روم ام و به آجا می دانيد از آجا آمده ليكن شما نمی " گفت 
: ٢٦اعمال رسوالن  (ا رو در رو ديد به هرحال در زمان تبديل، پولس، عيسی مسيح ر). ١٥ – ١٤: ٨يوحنا  " (آنم  نمی
 .آرد از آن به بعد او ديگر مثل قبل به عيسی مسيح نگاه نمی). ١٨ – ١٢

 
 بودن يعنی چه؟" در مسيح " )  ٢

 ". در دنيا  "هستند يا  " در مسيح " مردم يا  . از نقطه نظرآسمان مردم تنها دو نوعند
  "القدس را داريد؟ آيا روح" ، " آيا تولد تازه داريد؟ "  به اين معنی آه  "آيا شما در مسيح هستيد؟ " سؤال بزرگ اين است 

آيا همه چيز تازه " ، " آيا چيزهای آهنه در گذشته است؟ " ، " ای هستيد؟  آيا شما خلقت تازه" ، ) ٥: ١٣دوم قرنتيان  (
 .گويد  در مورد آن سخن می١٧اين مطلبی است آه آيه " شده است؟ 

از طريق ايمان به مرگ و . ايمان آوردن به عيسی مسيح، به مرگ وقيام او برای شما است" در مسيح  " راه وارد شدن
در " آورد او  ای آه يك شخص به عيسی مسيح ايمان می از لحظه. شود قيام عيسی مسيح، شخص با عيسی مسيح متحد می

 .  است "مسيح 
 .پايان آن است آوتاهی از ثروت بی و خالصه آوتاهترين توصيف از نجات مسيحی " درمسيح  " عبارت 

 بزرگترين نتايج را برای آن فردی که شما بايستی ،عيسی مسيح هر که هست و هر آنچه عيسی مسيح انجام داده است
 .بشويد، دارد

 چون عيسی مسيح مجازات گناهان شما را برخود گرفت، شما بخشيده شده و. چون عيسی مسيح مرد، شما مرديد: مثالها
، تولد تازه يافته يا ه است روح شما قيام آرد،چون عيسی مسيح قيام آرد. عادل شمرده شديد و هرگز محكوم نخواهيد شد

چون عيسی مسيح تنها آسی است آه خدا از .  و جسم شما با آمدن ثانويه عيسی مسيح قيام خواهد آرديافته ايدخلقتی تازه 
چون عيسی مسيح شرير را به بند آشيد . ميباشدپذيرد و از شما خشنود  ا میاو آامّال خشنود است، خدا نيز حاال شما ر

توانيد در برابر شرير مقاومت آنيد و همراه با عيسی مسيح مردم را از ملكوت ظلمت رهانيده و به ملكوت  شما هم می
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تان، حقيقت دنيا و چون عيسی مسيح حقيقت است، حاال شما حقيقت خدا، حقيقت خود. مسيح يعنی ملكوت نور بياوريد
 .چون عيسی مسيح وارث است شما در ميراث او، يعنی آسمان و زمين جديد، شريك خواهيد بود. دانيد حقيقت آينده را می

در " تواند  در اين جهان هرآس اگر بخواهد می. چون عيسی مسيح پادشاه ملكوت خدا است شما با او سلطنت خواهيد آرد
آه الزم است اين شخص انجام دهد، ايمان آوردن به عيسی مسيح و تسليم آردن قلب و تمام آن چيزی . باشد " مسيح 

 .زندگيش به او است
 .ايمان آوريد آه او مرد تا گناهان شما آمرزيده شود و او قيام آرد تا زندگی تازه بيابيد

 
 آدام چيزهای آهنه در گذشته است؟)  ٣

به زبان يونانی اين جمله در زمان گذشته نوشته ". در گذشته است چيزهای آهنه " خلقت تازه چنين توصيف شده است 
، کهنهچيزهای  .چيزهای آهنه با يك اتفاق مشخص يعنی با تجربه تولد تازه درگذشته استشده و بيانگر اين است آه 

عيسی  .ته اند هستند که در گذش، قبل از تولد تازه تعصبـــات، سوء تفاهمات و بندگی راههای زندگی ،قديمیتبعيضات 
ای است و ديگر  پس هر مسيحی از هم اآنون خلقت تازه). ٢٤: ٢اول پطرس (مسيح برای گناهان همه ايمانداران مرد 

.  رابطه او با خودش تغيير آرده است )١٥آيه  (آند بلكه برای عيسی مسيح آه برای او مرد  برای خودش زندگی نمی
او ديگر به .  او با عيسی مسيح تغيير آرده است رابطه.  )١٦آيه  (آند  گاه نمیديگر فقط از نقطه نظر دنيوی عيسی مسيح ن

 .او با ساير مردم هم تغيير آرده است  رابطه.  )١٦آيه (آند  ساير مردم نيز از ديدگاه دنيوی نگاه نمی
 
 آدام چيزها تازه شده است؟)  ٤

ه زبان يونانی اين جمله در زمان گذشته نوشته شده و ب. " همه چيز تازه شده است" خلقت تازه چنين توصيف شده است 
تازگی خلقت  .دهند چيزهای آهنه تازه شده و به تازه بودن خود در زمان حال و تا به ابد ادامه میبيانگر اين است آه 

ين ا. آنند خريم و طی گذشت زمان شروع به آهنه و قديمی شدن می ای نيست آه ما می جديد خدا، شبيه چيزهای تازه
 .ماند اين تازگی و طراوت تا به ابد باقی می). ٤ – ٣: ١اول پطرس  (خلقت هرگز پژمرده، فاسد يا هالك نخواهد شد 

 ١٤: ٦غالطيان  (آنند شريعت را نگه دارند  ديگر مسيحيان سعی نمی. العاده است زندگی تازه در عيسی مسيح چقدر فوق
يك مسيحی در ارتباط با ساير مردم دارای ). ١٧ – ١٦: ١يوحنا (آند  اما در عوض با فيض خدا زندگی می) ١٥ –

تواند طبق نقشه خدا زندگی آند و  او می). ٢٤: ٤افسسيان  (زندگی عادالنه و در ارتباط با خدا دارای زندگی مقدس است 
 . )١٠: ٢افسسيان (نقشه خدا را از طريق انجام آارهای خوبی آه خدا به او محول آرده به انجام برساند 

 
 حفظ آردن و مرور  – ب

 
 .آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا يك صفحه از دفترچه يادداشتتان بنويسيد :بنويسيد  -١
 .را حفظ آنيد) ١٧: ٥دوم  قرنتيان : مسيح(. آيه کتاب مقدس را به شيوه صحيح حفظ کنيد :حفظ آنيد  -٢
 .ه حفظی را از يكديگر بپرسيد تقسيم شويد و آخرين آينفریدو به گروه های کوچک  :مرور آنيد  -٣
 
 

 )  دقيقه٧٠( بررسی کتاب مقدس  
 ١٣ – ١: ١٣  اول قرنتيان خصوصيات محبت مسيحی چيست؟

٤ 
 

 . را با يكديگر بررسی آنيد١٣ – ١: ١٣ اول قرنتيان ، قدم بررسی کتاب مقدس٥از روش با استفاده 
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 .  هم بخوانيم را با١٣ – ١: ١٣ اول قرنتيان :بخوانيد

 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 
 

 آشف آنيد:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
اييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود آنيد، آشف نم  يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 .  بگذاريمبه نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان). در ميان بگذارند

در هر گروه : به خاطر داشته باشيد. گذارند موارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می
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   )١ فشآ
با هفت چيز مقايسه شده است آه از نظر مردم دنيا محبت .  است٣ – ١ :١٣يك حقيقت مهم از نظر من در اول قرنتيان 

به زبانها سخن گفتن، نبوت کردن، کشف اسرار، داشتن علم و حکمت، آشکار کردن (. روند بسيار مهم به شمار می
ام دهم و محبت اما اگر من همه اين آارها را بتوانم انج). ايمان، دادن دارايی خود به فقرا، زندگی خود را فدا کردن

اگر فصيحانه سخن بگويم و افكارو . دهم هيچ آاری آه دارای ارزش جاودانی باشد انجام نمی. نداشته باشم، هيچ هستم
اگر . ام تكان دهم اما محبت نداشته باشم آلماتم توخالی است و هيچكس را ترغيب نخواهد آرد قلوب مردم را با سخنرانی

م اما محبت نداشته باشم، فقط  خود را از دست يك وجدان گناهكارخالص ميكنم يا احساس ام را به فقرا بده تمام دارايی
های بزرگ تقديم آنم و حتی زندگيم را در  اگر مبشر شوم و قربانی. همدردی ناشی از بدبختی آنها را از بين می برم

ها را بگذرانم اما  اگر تمام اين قربانی. برم موقعيتهای مشكل يا جفا از دست بدهم اما محبت نداشته باشم هيچ سود نمی
 .محبت نداشته باشم، ارزشمند نخواهد بود

 
  )٢ فشآ

محبت به عنوان بزرگترين دارايی معرفی شده .   يك حقيقت مهم وجود دارد١٣ – ٨: ١٣از نظر من در اول قرنتيان 
يعنی " شود  محبت هرگز ساقط نمی"  يد گو  می٨آيه . دليل اينكه محبت بزرگترين دارايی است ابدی بودن آن است. است

شمارند پايان خواهند  های مهم می ساير چيزهايی آه تمام مردم در سرتاسر جهان، جزو دارايی. پذيرد هيچگاه پايان نمی
. اند و چيز بيشتری برای گفتن ندارند چون آارشان را آامل آرده. پذيرند شوند پايان می نبوتها وقتی انجام می. يافت
 با آن نوشته شده است يعنی يونانی رايج، ١٣حتی زبانی آه اول قرنتيان . فت های انسانها يا فرشتگان پايان خواهند يازبان

شود و مردم برای آسب آن سالها را در مدارس و  علم بسيار مهم شمرده می. شود ديگر زياد برای سخن گفتن استفاده نمی
با . آنند ن، هر روز ساعتها صرف خواندن روزنامه و تماشای تلويزيون میگذرانند و برای بدست آوردن آ دانشگاهها می

زنند و آتابهای علمی ده سال پيش منسوخ شده و به  های ديروز را آتش می روزنامه. پذيرد اين وجود تمام علم پايان می
پولس رسول . پذيرد یتمام علوم به زودی قديمی شده و عملكرد آنها پايان م. شوند عنوان آاغذ باطله فروخته می

. همه اين چيزها تمام خواهد شد. ای نكرد او به پول، موفقيت، قدرت يا شهرت اشاره. توانست مثالهای بيشتری بياورد می
جان غيرفانی . گويد آه اين چيزها به خودی خود نادرست هستند، بلكه فقط منظورش اين است آه ابدی نيستند پولس نمی

 محبت از همه .ايمان، اميد و محبت : فقط سه چيز غيرفانی و ابدی است. ای غيرفانی آندبايستی خودش را وقف چيزه
 . "خدا محبت است" تر است چون  عظيم

 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی١٣ – ١: ١٣ط به اول قرنتيان سعی آنيم تمام حقايق مربو
 . مطرح آنيم
های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

وه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام بعد از اين آه مدتی به اعضای گر (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
لهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه هايی از سؤا درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
 .)با آن مباحث آمده است

 
 به چه معنايی است؟"  محبت حليم است )  " ٤: ١٣اول قرنتيان   ()١سؤال 

 حلم به عنوان اولين بخش محبت فهرست شده است چون معموّال .تواند منتظر بماند حلم محبتی است آه می  :مالحظات
محبت با . تواند با انتظار، مهربانی را نشان دهد آند اما می محبت مهربانی را تحميل نمی. شود بت از آنجا شروع میمح

ای است آه خدا   پس حلم وسيله. دهد شناسی خدا خود را بروز می زند بلكه  با انتظار برای وقت عجله دست به عمل نمی
درحاليكه حلم . ماند حلم منتظر آارخدا در زندگی و مشكالت مردم می. آند برای آنترل ابراز محبت از آن استفاده می

حلم مشكالتی مانند خشم، درد و ضعفهای . آند ماند، خود را با زيور زيبای تواضع و روحی آرام ابراز می منتظر می
 . نااميد يا خشمگين شود آند بدون اينكه حساس، مردم را تحمل می

 
 به چه معنايی است؟" محبت مهربان است ) " ٤: ١٣اول قرنتيان   ()٢سؤال 

.  مهربانی راهی برای مفيد بودن و انجام آارهای خوب است.زند مهربانی محبتی است آه دست به عمل می  :مالحظات
). ٣٨: ١٠اعمال رسوالن  (داد  رفت وآارهای خوب انجام می گويد آه عيسی چگونه به اطراف می کتاب مقدس به ما می

مهربانی، به ). ٥ – ٤: ١١متی  (داد  آرد و انجيل را به فقرا  بشارت می ها را آزاد می داد، ديوزده را شفا میاو بيماران 
توانيد نسبت به همه ماليمت داشته  توانيد با همه دوست باشيد اما می نمی. جای منتقد و زننده بودن، صميمی و آرام است
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فقط يكبار " شخصی نوشته است  . دهد آردن ديگران را از دست نمیمهربانی فرصت خوشحال ). ٥: ٤فيليپيان (باشيد 
. توانم نسبت به انسانها نشان دهم  همين اآلن  انجام دهم پس بگذاريد هر آار خوب يا مهربانی آه می". آيم  به اين دنيا می

 .آردشوم چون دوباره از اين راه عبور نخواهم  اندازم و  از آن غافل نمی آن را به تاخير نمی
 

 يعنی چه؟) حسود نيست(پذيرد  محبت حسد نمی) ٤: ١٣اول قرنتيان  ( )٣سؤال 
هر وقت تالش .  بزرگواری محبتی است در رقابت با ديگران.آند بزرگوار است محبتی آه فخر فروشی نمی  :مالحظات

توانند همين آارها را بهتر از  يابيد آه بعضی انسانهای ديگر هم هستند آه می آنيد آارهای خوبی انجام دهيد در می می
های  ای بيمارنسبت به آنانی است آه با شما در زمينه حسادت، احساس اراده. نسبت به آنها حسادت نكنيد. شما انجام دهند

حسادت روح به چنگ آوردن چيزهايی است آه متعلق به ديگری است يا از بين بردن . ای مشغول فعاليت هستند مشابه
بزرگواری نسبت به آنچه آه خود هست، آنچه آه دارد و آنچه آه . ی است آه ديگری سزاوار آن استاعتبار يا احترام

شود بلكه قدر آنچه را آه ديگران هستند، دارند و  بزرگواری آزرده نمی. تواند انجام دهد قانع و شكرگزار است می
 .داند توانند انجام دهند، می می

 
 يعنی چه؟"  بت آبر ندارد مح) " ٤: ١٣اول قرنتيان   ()٤سؤال 

 بعد از .ايد محبت در زمانی است آه شما آاری را انجام داده تواضع، . محبتی آه آبر ندارد متواضع است  :مالحظات
تواضع، نسبت به آنچه انجام شده است . مهربانی و بزرگواری را نشان داديد به وجود اين محبت نياز هست اينكه حلم، 
بيش از اندازه علم . آند اغراق نمی. آند ماالت و فضايل خود را در حد معمولی ارزشيابی میتواضع آ. آند سكوت می

فخرفروشی يا . آند آه تحسين ديگران را نسبت به خود برانگيزد عمّال سعی نمی. دهد خود را به ديگران نشان نمی
 .آند عمدّا توجه ديگران را به سوی خود جلب نمی. آند خودنمايی نمی

 
 يعنی چه؟" محبت غرور ندارد ) " ٤: ١٣اول قرنتيان  () ٥سؤال 

 فروتنی  قوتهای خودرا تبليغ .فروتنی، محبت قبل از انجام عمل است. محبتی آه مغرور نباشد فروتن است  :مالحظات
 از فروتنی. تواند انجام دهد واقع بين است فروتنی نسبت به آنچه می. سازد های خود را پنهان نمی آند و ضعف نمی

فروتنی به ديگران . آند فروتنی خودش را متكبرانه ابراز نمی. آند دارايی يا آماالت خود تبليغ نمی ها،  توانايی اهميت، 
 .گيرد گويد و آنها را دست آم نمی زور نمی

 
 يعنی چه؟" محبت اطوار ناپسنديده ندارد ) " ٥: ١٣اول قرنتيان   ()٦سؤال 

 نزاآت داشتن .نزاآت، محبت در تبادالت اجتماعی است. نديده ندارد با نزاآت استمحبتی آه اطوار ناپس  :مالحظات
نزاآت باادب، مهربان، . نزاآت، داشتن رفتار و تدبير خوب در هر موقعيت است. محبت درچيزهای آوچك است

 ساير مردم نزاآت نسبت به عادتها، فرهنگ و ارزشهای. گر و همدرد در رفتار و برخورد با ديگران است مالحظه
دهد شما با هر  ای است آه اجازه می نزاآت گذرنامه. آند برای نيازهای ساير مردم و احساسات آنها فكر می. حساس است

 .اجتماعی آميخته شويد
 

 يعنی چه؟"  باشد  محبت نفع خود را طالب نمی) " ٥: ١٣اول قرنتيان   ()٧سؤال 
گذشتگی، محبت در برخورد با حقوق  از خود.  از خود گذشته است  باشد محبتی آه نفع خود را طالب نمی  :مالحظات

هيچ عظمتی در . به دنبال چيزهای بزرگ برای خود نيست. آند گذشتگی حقوق خود را جستجو نمی  از خود.ديگران است
 در از خودگذشتگی به دنبال گسترش هدف و ملكوت خدا. عظمت تنها در خدای از خود گذشته است. اين چيزها نيست

قدرت،  موقعيت اجتماعی،  مقام دوستی،  های خودخواهانه،  طلبی از خودگذشتگی به دنبال جاه. بين ساير مردم است
از خودگذشتگی نه فقط به دنبال نفع خود نيست بلكه به هيچ دليلی از ديگران سوءاستفاده .  دارايی و لذت نيست شهرت،

هيچ . آنند آه شادی در داشتن،  به جايی رسيدن و خدمت شدن است كر میمردم دنيا به دنبال شادی هستند و ف. آند نمی
خواهد در  هرآه می " عيسی گفت . شادی در داشتن يا به جايی رسيدن نيست بلكه فقط دربخشيدن و خدمت آردن است

 ).٢٦: ٢٠متی " (ميان شما مقدم باشد غالم شما باشد 
 

 يعنی چه؟" گيرد  یمحبت خشم نم) " ٥: ١٣اول قرنتيان   ()٨سؤال 
 يعنی بردباری، محبت در خلق وخوی يك شخص است. شود بردبار است محبتی آه به آسانی خشمگين نمی  :مالحظات

خلق و خوی شريرانه . تر از خلق و خوی شريرانه در ذات انسان نيست هيچ چيز مخرب. در طبيعت خارجی شخص
عظيمترين قدرت . آند ها را تباه می ها و همسايگی ها، دوستی ازدواج. پاشد ها و حتی جوامع را از هم می خانواده روابط، 

حق به جانب بودن،  خشم، ستمگری،  خلق و خوی شريرانه شامل زود رنجی، . برای ايجاد بدبختی در وجود بشری است
 فساد پنهانی .تر است خلق وخوی شريرانه نشانه وجود يك مشكل عميق. لجاجت، تنفر، روح عدم بخشش و افسردگی است 

فقط با . آند حاصل را آشكار می وجود قلبی تغيير نيافته و بی. شود آند آه در يك لحظه نسنجيده آشكار می را برمالء می
 درونیتواند خلق و خوی شما را تغيير دهد و محبت به طبيعت  تان به مسيح است آه، او میزندگيهای  قسمتهایدادن تمام 

 صبورانهشوند،  ی، جراحات و صدماتی  آه توسط ديگران يا در شرايط مختلف ايجاد میبردبار. شما جاری خواهد شد
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گويند يا  بردباری آنچه ديگران می. دهد العمل منفی نشان نمی شود و عكس بردباری به راحتی عصبانی نمی. آند تحمل می
 .گيرد آند و به عنوان حمالت شخصی در نظر نمی دهند سريع تفسير نمی انجام می

 
 يعنی چه؟" محبت سوءظن ندارد ) " ٥: ١٣اول قرنتيان   ()٩سؤال 

 بعضی از .زند محبت بخشاينده محبتی است آه روابط را به هم نمی. محبتی آه سوء ظن ندارد بخشنده است  :مالحظات
آنها . اند نجام دادهدارند آه شامل اشتباهاتی است آه ديگران نسبت به آنها ا مردم فهرست بلند بااليی را نزد خود نگه می

آنند  آنند و بارها و بارها سعی می به شدت از حق به جانب بودن خودشان دفاع می. آنند نفرت خود را بی وقفه تخليه می
 هشدار ١٥: ١٢عبرانيان . های تلخی هستند آنها آدم. طرفداری شما را نسبت به خودشان و برعليه خاطی بدست آورند

. در مورد همه، سوءظن ايجاد می آنند. سازند بسياری را آلوده می. لخ  مشكل ايجاد می آننددهد آه اين انسانهای ت می
تواند  فقط محبت خدا می. آنند آلوده می شوند و فضا را با غيبت، شايعات آاذب و تهمت باعث از هم پاشيدگی روابط می

برد خدا گناهان او را بخشيده و  د آه پی میتواند ببخشد و فراموش آن فقط وقتی شخص می. چنين  بيماری را شفا بخشد
محبت بخشاينده، تلخ و . آند بخشد و فراموش می محبت بخشاينده، خاطی را بسرعت می. آورد ديگر آنها را به ياد نمی

 .آورد ای نيست و چيزهای غلط آهنه را به خاطر نمی آينه. انگيز نيست نفرت
 

 يعنی چه؟"  آند  گردد ولی با راستی شادی می تی خوشوقت نمیاز ناراس) " ٦: ١٣اول قرنتيان   ()١٠سؤال 
صداقت، محبت درميان . آند صداقت دارد گردد ولی با راستی شادی می محبتی آه از ناراستی خوشوقت نمی  :مالحظات
. خورند داند آه هر شخص دارای ضعفهايی است و همه بعضی مواقع شكست می  صداقت می.ها است ها و شكست ضعف
درعوض، وقتی . آند شود و احساس پيروزی نمی های ديگران دلش شاد نمی اقت هيچوقت با اشتباهات يا شكستصد

 .آند آنند، صداقت شادی می ديگران در راستی و عدالت پيشرفت می
 

 يعنی چه؟" آند  محبت هميشه محافظت می "   )٧: ١٣اول قرنتيان   ()١١سؤال 
. آند  اين محبت هر نوع تهديد را از ديگران دور می.احتياط است به انسانهای بیمحبت دلسوز، محبت نسبت   :مالحظات

آند و درمورد ديگران غيبت  از اعتبار ديگران حفاظت می. آند آند سكوت می درمقابل هر چه آه ديگران را ناراضی می
 .آند نمی

 
 ه؟يعنی چ"  نمايد  محبت همه را باور می) " ٧: ١٣اول قرنتيان   ()١٢سؤال 

دهند آسانی   انسانهايی آه شما را تحت تاثير قرار می.بين، محبت نسبت به آدمهای بدگمان است محبت خوش  :مالحظات
 بدانند، بعضی  بدون اينكه چيزی را آامّال. شوند اما انسانها در فضای بدگمانی پژمرده می. هستند آه به شما اعتماد دارند

درمورد ساير اشخاص  بين،  به هرحال محبت خوش. صد ساير اشخاص شريرانه استها يا مقا آنند انگيزه اوقات فكر می
محبت . آند و بدون دليل قانع آننده نسبت به نيت  يا اعمال ديگران، مضنون و بدگمان نيست خوب و مثبت فكر می

در معرض خطر هايش، خودش را  ترين افكار و احساسات و مشكالت و ضعف بين هميشه با درميان گذاشتن عميق خوش
 .آنيد توانند از اين حقيقت سوء استفاده آنند اما چون شما آنها را دوست داريد به آنها اعتماد می آنها می. دهد قرار می

 
 يعنی چه؟" باشد  محبت در همه حال اميدوار می) " ٧: ١٣اول قرنتيان   ()١٣سؤال 

آنند هميشه حق   آدمهای حق به جانبی آه فكر می.استمحبت اميدوار، محبت نسبت به آدمهای حق به جانب   :مالحظات
تواند هميشه درست  شود و هيچكس نمی هرآس به آسانی دچار اشتباه می. باشند با آنها است و ديگران هميشه در اشتباه می

ا هميشه بدتر اينكه او نميخواهد آنها عوض شوند ت. انسان حق به جانب ازديگران انتظار ندارد آه عوض شوند. عمل آند
شود  ناپذير خسته نمی به هرحال محبت اميدوار هيچوقت از آسی به عنوان اصالح. فكر آند آه حق به جانب خودش است

شود،  محبت اميدوار هيچگاه در مشكالت نااميد نمی. بلكه در عوض انتظار دارد  خدا در او آار آند و او را عوض آند
 .خودش را به انجام برساند يت دشوار بهترين نقشه بلكه از خدا انتظار دارد  از طريق آن وضع

 
 يعنی چه؟" باشد  محبت هر چيز را متحمل می) " ٧: ١٣اول قرنتيان  () ١٤سؤال 

آند   محبت با استقامت هميشه آارهايی می.شود محبت با استقامت محبتی است آه با گذشت زمان سنجيده می  :مالحظات
نجام آارهای خوب، ثمر آوردن، دويدن در مسابقه ايمان و در برخورد با تجربه يا آه در نظر خداوند صحيح است و از ا

ای نيست قدرتی ضروری در  محبت، هوس لحظه. پذيرد محبت با استقامت حقيقتّا پايان نمی. شود وسوسه خسته نمی
 .زندگی روزمره يك مسيحی است

 
 يعنی چه؟" شود  محبت هرگز ساقط نمی) " ٨: ١٣اول قرنتيان  () ١٥سؤال 

هميشه در دسترس است و به اثرات بيش از حد . ماند  محبت تا به ابد می.محبت است محبت پايدار، خالصه   :مالحظات
 .پذيرد چون خدا محبت است محبت هرگز پايان نمی. سازد دهد و همه آسانی آه آنرا دارند آامّال خشنود می خود ادامه می
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 به آارببريد:  ٤قدم 
 چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است؟  آاربرد :توجه آنيد

 افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس :در ميان بگذاريد و بنويسيد
 .تهيه آنيد) ١٣ – ١: ١٣اول قرنتيان (

  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد شخصی بكنيد؟ خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت . ميان بگذاريد
 .ربردهای متفاوتی می يابندآا
 ).فهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند(
  

 )  ١٣ – ١ : ١٣اول قرنتييان(نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

 . های شما حاآم باشد  بخشيدن و قربانی   اجازه دهيد محبت بر سخن گفتن،٣ – ١: ١٣ •
بدون اينكه حساس شويد، مشكالت و دردها را تحمل . نسبت به شريك زندگی و فرزندانتان صبور باشيد  ٤: ١٣ •

 .آنيد
آنيد دوستانه برخورد آنيد و به دنبال راههايی برای آمك آردن  با هرآس آه مالقات می.   مهربان باشيد٤: ١٣ •

 . به او باشيد
 . مردم  تقدير آنيدها و آماالت ساير از دارايی.   بخشنده باشيد٤: ١٣ •
 .  در برابر آماالت و فضايل خود فروتن باشيد٤: ١٣ •
 .متكبرانه اظهار نظر نكنيد، به ديگران زور نگوييد و آنها را دست آم نگيريد.   فروتن باشيد٤: ١٣ •
 .در هر موقعيت، رفتار وتدبير خوب نشان دهيد.   باادب باشيد٥: ١٣ •
 خودخواهانه را دنبال نكنيد بلكه گسترش ملكوت خدا را در بين ساير های طلبی جاه.   خودخواه نباشيد٥: ١٣ •

 .مردم طالب باشيد
های  از خلق وخوی بد، اجتناب آنيد و حرفها و اعمال ديگران را بسرعت به عنوان حمله.   فروتن باشيد٥: ١٣ •

 .شخصی در نظر نگيريد
 .دا شما را بخشيده استهمانطور آه خ. آنند ببخشيد   آنانی را آه به شما بدی می٥: ١٣ •
 .های مردم خوشحال نشويد بلكه با پيشرفت آنها شادی آنيد از شكست.   صادق باشيد٦: ١٣ •
 .  با غيبت نكردن درمورد ديگران آبروی آنها را حفظ آنيد٧: ١٣ •
دبين ها يا ايمان مردم بدگمان و ب هيچگاه بدون داشتن دليل قانع آننده نسبت به نيت. بين باشيد   خوش٧: ١٣ •

 .نباشيد
اش را از طريق  هيچوقت از آسی نااميد نشويد اما انتظار داشته باشيد آه خدا نقشه.  اميدوار باشيد٧: ١٣ •

 .مشكالت به انجام رساند
 . هيچگاه از اتمام آارهايی آه در نظر خدا خوب هستند خسته نشويد.   پشتكار داشته باشيد٧: ١٣ •
 . به ساير مردم را بزرگترين هدف زندگيتان قرار دهيد  محبت نسبت به خدا و نسبت١٣ – ٨: ١٣ •

 
 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

 
خواهم تمرين آنم تا  شوم پس می دهند خشمگين می سپارم سريع انجام نمی ها  آاری را آه به آنها می وقتی بچه ) الف

 .بيشتر نسبت به  آنها صبور و مهربان باشم
 
خواهم مثبت  بين است، می چون محبت خوش. های يكنفر بدگمان هستم ت نسبت به انگيزهام آه بعضی اوقا متوجه شده) ب

 .دهد گويد يا انجام می  تمرين آنم يعنی باور آنم آه او حرفها و اعمالش را با نيت خوب می فكرآردن در مورد او را
 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی . (آشکار کرده است، دعا کنيم ١٣ – ١: ١٣اول قرنتيان در مورد حقيقتی که خدا به ما در 

بياد داشته باشيد . اين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد
 .) که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد
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    )             دقيقه٨( دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد. های دو يا سه نفری ادامه دهيد به دعا در گروه

 
 

 )   دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
 – ١: ١٣اول قرنتيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد،  ١٣
از روش حقيقت .  بخوانيد١٠: ٣ – ١: ١عمال رسوالن  هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت ا-رازگاهان   ـ ٢

 .   محبوب استفاده آنيد و يادداشت برداريد
 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين .  را حفظ کنيد١٧: ٥دوم قرنتيان :   آيه مسيح-حفظ کردن   ـ ٣
  . آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١٥درس 
 

 دعا 
 

١ 
 
 

 . و اين دوره شاگردسازی را به حضور خدا بياوريد خود دعا آنيد و گروه:سرگروه
 
 

 )  دقيقه٢٠(پرستش   
 ح دهنده استلخدا ص

٢ 
 
 

 .  خدا صلح دهنده است:موضوع
 

  :بخوانيد
  ٩ – ٥: ٣ ؛ ٢١: ١ آــولســـيان ؛ ١٣ – ١٢ ، ٣ – ١: ٢ ؛ افــسســيان ١٠ – ٩ ،  ٨ ، ٦ ، ٢ – ١: ٥روميان 

پرورانند و خدا را  به چه معنايی است؟ آيا همه مردم در وضعيت طبيعی خود دشمنی عليه خدا را می"  ان خدا دشمن" 
وضعيت طبيعی شان خشمگين است و آنها را دشمن خود  آورند؟ يا اينكه خدا نسبت به  مردم در دشمن خود به حساب می

 .پندارد؟ پاسخ هردوی اينها است می
ه مردم از مسيح جدا هستند از شهروندی قوم خدا محرومند و نسبت به عهدهای وعده بيگانه در وضعيت طبيعی خود هم

: ٤ ؛ ١٣ ـ ١٢: ٢افسسيان  (خدا در دنيا، دورافتاده و در عقل خود تاريك و از حيات خدا محروم اند  نااميد و بی. هستند
قطعًا هيچ بی خدايی وجود ندارد آه بی گناه . گناهی بوجود نيامده است اين وضعيت جدايی به دليل نادانی يا بی). ١٨
دهند فطرتّا با او  مردم با خدا غريبه هستند و همينطور آه با اعمال شريرانه خود نشان می در وضعيت طبيعی همه . باشد

 دارند و اند برای اينكه در واقع از خدا نفرت مقصر خود آنها هستند آه از خدا دور مانده). ٢١: ١آولسيان (دشمنی دارند 
وقتی خدا بارها از طريق وجدان و مكاشفه خود در طبيعت و تاريخ، خود را به آنها شناسانــــد، . اند دشمن خدا بوده

نفرت  ذاتی و درونی آنها ). ٢٣ – ١٨: ١روميان (درهمان وضــعيت دشمنی با خدا حقيقت را با شرارتشان پايمال آردند 
شود آه   طبيعت و تاريخ، در اعمال شريرانه آنها آشكار می در ناديده گرفتن حقايقاز خدا، تنفر آنها از صدای وجدان و

شود  شان نشان داده می دشمنی نابخشودنی آنها آه در زندگی شريرانه. اند  شمرده شده٩ – ٥: ٣يك به يك در آولسيان 
مردم  طبيعی و عادی همه بنابراين در وضعيت ). ٦ :٣  آولسيان  ؛١٨: ١روميان  (سزاوار خشم و غضب خداست 

 ).٣: ٢افسسيان  (هستند " فرزندان غضب خدا "  و  )٢٣: ٣روميان (گناهكارند 
 
 
 .مصالحه در سه نوع ارتباط ضروری است  - ١
 

 .آند  نخست با ما مصالحه میخدا)  الف
به اين معنی آه خدا ما را . دآور در وضعيت طبيعی و قبل از اينكه تولد تازه بيابيم، خدا ما را دشمنان خود به حساب می

خشم . پس خدا نسبت به ما خشمگين است. دهيم داند آه ارتباطی غلط با او داريم و آارهای اشتباه انجام می اشخاصی می
 آسانی  خشم يا غضب خدا نسبت به همه) ١٨  :١روميان  (دينان و مردمان شرير جهان است  يا غضب خدا متوجه همه بی

" دشمنان " واژه ). ٣٦  ، ١٨: ٣يوحنا  (ماند  آنند باقی می را اطاعت نمی او آورند و يمان نمیآه به عيسی مسيح ا
به هر صورت خشم   .است  )٨: ٥روميان " (گناهكاران " و ) ٦: ٥روميان   " (دينان  بی" مشابه آلمه ) ١٠: ٥روميان (

خشم و دشمنی خدا هميشه مقدس و آامّال  .ستيا غضب خدا هيچوقت همراه با احساس نفرت يا اعمال غيرعادالنه ني
 و محبت فقط در ذات الهی  )انصاف(عدالت ). ٢٦: ٤افسسيان  (نيست " آلود  گناه"  است و هيچگاه  )منصفانه (عادالنه 

 . خدا آامّال با يكديگر هماهنگ هستند
سمت خودش برداشت و با ما مصالحه شود آه او اولين قدم را دربازگشت ما به  خدا با اين حقيقت ابراز می" محبت "

ای عيسی مسيح بر روی  قربانی آفاره. دارد اين ما نيستيم بلكه خداست آه در مصالحه با ما قدم اول را برمی. نمود
قربانی . را دور ساخت ) دينی و شرارت بی ( و دشمنی خدا برعليه گناهان ما  )منصفانه (صليب، خشم مقدس و عادالنه 

. آند از طريق صليب عيسی مسيح، خدا با ما صلح می.  را فرو نشاند و درنتيجه خدا را با ما مصالحه دادآفاره، خشم خدا
 .آورد،  او با ما آشتی آرده است او ديگر ما را دشمن خودش به حساب نمی
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 .توانيم با خدا مصالحه آنيم  میمافقط بنابراين )  ب
پذيريم آه خدا از  با ايمان می). ٢ – ١: ٥روميان  (عيسی مسيح ايمان آوريم توانيم با خدا آشتی آنيم آه به  فقط وقتی می

امروز روح القدس آار آامل نجات مسيح در . طريق عيسی مسيح با ما آشتی آرده و ما را با خود مصالحه داده است
آند و به عنوان   ايجاد میالقدس سخاوتمندانه در قلبهای ما صلح روح. گيرد گذشته را، در زندگی ايمانداران به آار می

آنيم و صلح خدا  با ايمان، با خدا آشتی می.  )٢٣ – ٢٢: ٥غالطيان  (آند  ثمره آار آامل نجات مسيح در قلب ما زندگی می
ديگر خدا را دشمن خود به حساب . نفرت نداريم ديگر در ذات خود دشمن خدا نيستيم واز او. پذيريم را در قلبهايمان می

 .ايم ما با خدا آشتی آرده.  آوريم نمی
 
 .آنيم  برروی زمين با ديگران صلح میما سرانجام، )  پ

توانيم با دشمنانمان بر روی زمين آشتی  آنيم  خدا چطور با ما آشتی آرده است، می  تجربه می تنها بعد از اينكه شخصّا
. با يكديگر دشمن شوند) غيريهوديان(و امتها قوانين تشريفاتی باعث شد  يهوديان  قبل از مرگ و قيام عيسی مسيح، . آنيم

از نظر قوانين اجتماعی و مذهبی و سنتها، . های اجتماعی و مذهبی يهوديان و امتها با يكديگر در تضاد بودند در زمينه
به انجام اما مرگ عيسی مسيح برروی صليب قوانين شريعت را . زندگی در صلح  با يكديگر برای آنهاغيرممكن بود

.  )١٤: ٢آولسيان   (محو ساخت و  )١٥  :٢افسسيان   (نابودتشريفات شريعت را با فرامين وقوانينش .  )١٧: ٥متی   (درساني
يهوديان و ). ١٤  :٢افسسيان  ( دشمن همديگر بودند  بدين ترتيب عيسی مسيح صلح دهنده ميان امتها و قومی شد آه قبّال

. توانند با يكديگر آشتی آنند اند، حاال از طريق عيسی مسيح می ه نمودهامتها آه از طريق عيسی مسيح با خدا مصالح
 و  )٩: ٥متی  " (کنندگانخوشا به حال صلح " عيسی مسيح انتظار دارد  مسيحيان با دشمنانشان آشتی آنند و بگويند 

 ).١٨: ٢روميان  ( " خود با جميع خلق به صلح بكوشيد  اگر ممكن است به قدر قوه" گويد  پــولس می
 
 
  .صلح شامل دو بخش است  -٢
 

 .در کتاب مقدس به صراحت دارای دو معنی مهم است" صلح " آلمه 
 

 .صلح به معنی نبودن چيزی بد است)  الف
 آزردگی، احساسات محرك يا  صلح همينطور به معنی نبودن خشم،.  استنبودن نزاع و جنگ خارجیصلح به معنی 

 .دهند اغلب اوقات مردم جهان آلمه صلح را با نبودن جنگ و مبارزه ارتباط می.  استتناقضات اخالقی درونی يا غيره
 
 .صلح به معنی وجود چيزی خوب است)  ب

صلح احيای .  از هم گسيخته شده دوباره ايجاد می آند يكپارچگی را آه قبّال صلح، .  استوجود يكپارچگیصلح به معنی 
برقرار آردن   دار، شفای احساسات جريحه. فی است آه متوقف شده استيك ارتباط ازهم گسيخته و از سرگيری هد

برای مثال وقتی در سنين آودآی والدين . چيزهايی آه خدا وجود آنها را در زندگی ضروری تشخيص داده است و غيره
تواند  ايد، خدا می شتهای دا آنيد يا اينكه در گذشته زندگی بسيار آلوده خوردگی می ايد و احساس شكست خود را از دست داده

خدا پدر، مادر و . انگيز هرگز رخ نداده است جراحت شما را برطرف آند و شما را دوباره آامل سازد گويی آن اتفاق غم
بخشد بلكه نتايج گناهان گذشته شما  خدا نه فقط گناهان گذشته  شما را می. دوستی بهتر از پدر، مادر يا دوست زمينی است

نتايج گناهان گذشته شما را نيز محو  بلكه بخشد میآند و نقايص شما را  و نه تنها دشمنی را محو میا. آند را محو می
 عظيم است بلكه شفا دهنده و آامل  خدا نه تنها صلح دهنده. آند آند و نقايص را برطرف می او دشمنی را محو می . آند می
 . عظيم است آننده

 
 
  تصلح برپايه حقيقت است نه احساسا  -٣
 

  ٣٦  ، ٣٢ – ٣١  :٨يوحنا   : نيدابخو
 

  .حقيقت ابدی است)  الف
تواند شما را از تمام چيزهايی آه  فقط حقايق الهی است آه می. تنها پايه و اساس پايدار صلح، حقايق کتاب مقدس هستند

 .فكرتان، احساساتتان و روابطتان را بسته آزاد آند
 
 
 .احساسات قابل تغيير هستند)  ب
عدم وجود صلح در شما، هميشه . دهيد بسيار متفاوت باشد تواند بسته به تغييراتی آه  به  شرايط می اسات شما میاحس

، براساس دروغ شيطان است توجه نميکند  شما بهكه خدا ايناعتماد به نفس آم  يا ترس  برای مثال، . براساس حقيقت نيست
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وقتی  آاری  برای مثال، . عدم وجود صلح در شما غيرقابل اجتناب استبعضی اوقات .  )١٦: ٦؛ افسسيان   ٤٤: ٨يوحنا (
. دهيد، ممكن است آسانی آه از آار شما متنفر هستند باز هم با شما مخالفت آنند را آه در نظر خدا درست است انجام می

يدی و حتی ترس در وجود  ناام توانند موجب احساس نگرانی، آميزی نيستند و می تمسخر و جفا موقعيتهای صلح مخالفت، 
سازد واز  صلح درونی، ايمان شما است به آنچه خدا را خشنود می. افتد اين چيزها برای مسيحيان اتفاق می. شما شوند

آنند و شما  طرف ديگر عدم وجود صلح خارجی، احساس نگرانی شما است در مواقعی آه ديگران با ايمانتان مخالفت می
دهيد آه در نظر خدا اشتباه است  يا آنچه را  به هر حال وقتی آاری  انجام می. و تمايز قائل شويدبايد ياد بگيريد بين اين د

اندازيد، منجر به عدم وجود احساس صلح و آرامش در احساسات  خواهد باشيد يا انجام دهيد به تعويق می آه او از شما می
خواهد  ته خدا و وقف شدن جدی به آنچه خدا از شما می اطاعت سريع از خواس اما تسليم بودن،. گردد و روابط شما می

خدا نه فقط صلح دهنده . باشيد يا انجام دهيد، قطعًا منجر به ايجاد صلح و آرامش در احساسات و روابط شما خواهد شد
 . آزاد شويد ، خواهد شما از هر آنچه اسيرتان می سازد او می. اعظم شما بلكه رهاننده عظيم شما نيز هست

 
خدا را بپرستيد چون با شما صلح آرده، شما .  شفا دهنده و رهاننده بپرستيد  خدا را به عنوان صلح دهنده،:ستش کنيدپر

 .در گروههای آوچك سه نفره پرستش آنيد. را شفا داده يا آزاد آرده است
 
 

                  )                                                 دقيقه٢٠ ( در ميان گذاشتن برآات 
                                                         اعمال رسوالن

٣ 
 
 

با ) ١٠: ٣ – ١: ١اعمال رسوالن (از قسمت مشخص شده  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را به نوبت
 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  اشتيا از روی يادد (در ميان بگذاريدديگران 

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد

 
 

  ) دقيقه٧٠ ( تعليم  
 اعتماد به نفس مسيحی

٤ 
 
 

 .آنند مردم درمورد خودشان چه فكر می  -الف 
 
ارزش  زندگيم بی"  يا  "خودم را دوست ندارم " گويند بسياری از مردم می. برآورد ارزش شما است" اد به نفس اعتم" 

آنيد؟ آيا درمورد خودتان،  دانيد؟ در مورد ارزش خودتان چطور قضاوت می شما چقدر خودتان را باارزش می". است 
آنيد زندگی شما  آنيد؟ آيا احساس می احساس پست بودن میاعتقادی مساعد يا نامساعد داريد؟ آيا نسبت به ساير مردم 

 دهد؟  هدفی ندارد؟  کتاب مقدس در مورد اعتماد به نفس چه تعليمی می
 
 

 )مسيح(متمرآز بر خدا   -ب 
 
   :ها را به ترتيب دنبال آنيد شمارههروقت اين تصويررا می آشيد،  (

 ).  را باال٧ تا ٥های   را در وسط و در آخر شماره٤   را پايـــين سپس شماره٣ تا ١های  نخـــست شماره
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 .شود   شخصيت من بيشتر و بيشتر شبيه مسيح می-٧
گيری از  مسيح شوم؟ با سرمشقتوانم شبيه  چطور می  :سؤال ١٨: ٣ و دوم قرنتيان ٢ – ١  :٥افسسيان   :بخوانيد
آنم و بيشتر و بيشتر به شباهت مسيح  ئمّا تغيير میبا منعكس آردن هميشگی مسيح دا. آنم  با محبت زندگی میمسيح
 .آيم درمی

 

 .يابد   با رشد آردن در مسيح اعتماد به نفسم افزايش می-٦
 من چيست؟   ارزشيابی خدا از:سؤال ١١: ٢٩ و ارمياء ٤: ٤٣اشعياء   :بخوانيد)  الف

ای  خدا  برای زندگی من  برنامه. از نظر خدا من مورد احترام و محبت هستم. از نظر خدا من ارزشمند هستم
 . باارزش دارد

 .آند گويد ارزيابی من از خودم در جهت مثبت تغيير می با باور آردن آنچه خدا در مورد من می
 و بنا شدن در مسيح باعث رشد اعتماد به نفس " ريشه آردن " چگونه  :سؤال ٧ – ٦: ٢ آولسيان :بخوانيد)  ب

قيد و شرط توسط خدا  آنم آه بی احساس می: امنيت من(های من  ريشه ، به سوی بلوغشود؟ با رشد در مسيح شما می
دانم آه زندگی من برای خدا بسيار   می :اهميت من (آنند و بنای من  تر و عميقتر رشد می  عميق )شوم محبت می

 .شود  بلندتر و بلندتر می )باارزش است
برادران و خواهرانم چيست؟ با مالقات منظم يكديگر، با  سهم :سؤال ٢٥ – ٢٤: ١٠ عبرانيان :بخوانيد) پ

آند و اعمال خوب  تری می ايمانداران، محبت من نسبت به خدا، نسبت به ديگران و نسبت به خدا پيوسته رشد عميق
 .آنند دائم رشد می) وظايف من در ملكوت خدا (من 

 

 .شوم و نه برجهان   بيشتر بر مسيح متمرآز می-٥
   تمرآز من بايد بر چه چيز باشد؟ :سؤال ٢٤ – ٢٣،  ٤ – ١: ٣سيان  آول:بخوانيد

بايد تمرآز بر مردم و ساير چيزهای دنيوی را آنار بگذارم و در عوض بر مسيح و زندگی آردن و آار آردن 
    دانم  سرنوشت آينده من ظاهر شدن با مسيح در جالل و دريافت ميراث ابدی من چون می. برای او متمرآز شوم

 .است
   

 .دهم   تمرآز خود را تغيير می-٤
        توانم تمرآز بر چيزهای غلط را به سمت تمرآز برچيزهای   چطور می:سؤال ٩ – ٨: ١اول يوحنا   :بخوانيد

 . گناه است )آل يا با خود ايده (سايرمردم  درست تغييردهم؟ مقايسه آردن خودم با
 .اه هستندنتايج بسيار ناشی  از اين مقايسه نيز گن

 .دهم  با دريافت بخشش خدا و پاك شدن تغيير میتمرآز خود را با اعتراف گناهانم،
   

 .آنم مقايسه می) آل يا با خود ايده (  خودم را با شخص ديگری -١   
 :شود  زير میاحساسات و افكار منفی    اين امر منجر به 

 . )برتر از ديگران بودن (برتریيا احساس  آنم  می) آمتراز ديگران بودن ( پست بودن    يا احساس 
 .دوست ندارم خودم يا او را   )    الف
 .بالم  يا به خودم مغرورم و به خود میراضی نيستم از اينكه خدا اينطور مرا آفريده   )    ب
 . يا آنچه را که دارد بی ارزش می بينمآنم حسادت مینسبت به آنچه او دارد  )  پ

 .توجه هستم  يا نسبت به آنچه در مورد من فكر می آند، بیترسم می به خودم  از افكار او نسبت )ت 
  آنم و او را خوار  سازم، يا از ضعفهای او انتقاد می و خودم را خوار می آنم انتقاد می های خود  از ضعف )ث 

 .سازم می
توجه هستم و اهميتی نمی   و بیفكر   به من آسيب برساند و مرا رد آند، يا بیترسم می چون آنم دوری می از او  )ج

 . دهم آه ممكن است به او آسيب برسانم  و يا او را طرد آنم
 آه  )انتظار دارم(يا مستبد هستم و توقع دارم .  تا مرا دوست داشته باشد و بپذيردراضی آنمآنم او را  سعی می ) چ

 . غيره او مرا راضی آند،
 

 .شوم بينم بدتر می   هر بار آه او را می-٢
شوم يا اينكه  تر می دهم و نسبت به خودم منفی بينم بيشتر اعتماد به نفسم را از دست می هر بار آه اين شخص را می

 .به مرور زمان در زندگيم بدتر ميشوم . و غيرهشوم در حرف و رفتارم نسبت به مردم بيشتر متكبر و زورگو می
 

 .شود   شخصيت من دقيقّا شبيه احساسم و افكارم می-٣
 .شوم حتی شبيه آن شخص ديگر می. شوم آنم می آنم و احساس می سرانجام دقيقّا شبيه آنچه در مورد خودم فكر می

 دهند؟ چه اصولی شخصيت مرا شكل می  :سؤال ٨ – ٧: ٦ غالطيان :بخوانيد
 : اين است که  اصل )الف

 .را هم درو خواهم آردای  آارم، پس  شخصيت مشابه وقتی مدام افكار يا الگوهای رفتاری مشخصی می 
 ناراضی و ترسان، نا اطمينانآارم آه منجر به ايجاد شخصيتی  مدام افكار و رفتار تحقيرآميزی را می ) ب
 . اعتماد به نفس آمی دارم. ترسم آنم و از ساير مردم می خودم را تحقير می. شود می
 انگيز نفرتو توجه  بی، مغرور ، متكبر ای دارم آه منجر به ايجاد شخصيتی مدام افكار و رفتار مغرورانه) پ
 .اعتماد به نفس غلط يا آاذب دارم. آنم آنم يا بر آنها حكمرانی می ديگران را تحقير می. شود می

 

 . خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد بلكه بر مسيح متمرآز شويد:خالصه

 مسيح

ديگران
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 متمرآز بر اهداف خدا  -پ 
 

 آند؟ خــــــدا در زندگی او چه می آند؟                           میدر مــورد من چه فكر              
 توانم آمك آنم يا سهم من         چطور می  در مورد من چه احساسی دارد؟                                

 چيست؟                                                                               
 
 

                       ☺             
 شخص ديگر مـحور           شـــخص خود مـحور                                          

                      "ديگراندر متمرآز بر اهداف خدا  " فرد"                                      متمرآز بر خود " فرد            
 

                                                                                      
 ٢١ – ٢٠ ،  ٥ – ٣: ٢فيليپيان : بخوانيد

 دهد شما چكار آنيد؟  خدا دستور می:آشف و گفتگو آنيد
وقــتی با . قط بر عاليق خودتاندهد براهداف او در ساير مردم متمرآز شويد نه ف خدا به شما دستور می:  مالحظات

البته بعضی اوقات ممكن است " چرا بر خودم متمرآز هستم؟ " شويد از خودتان اين سؤال را بپرسيد  خودتان مشغول می
آند و بايد  پس به محبت و توجه ديگران نياز پيدا می. دار خود مشغول شود هر شخص آه با مشكالت يا احساسات جريحه

 .ا از ديگران بطلبد تا بعد دوباره بتواند خودش را وقف ديگران آنداين توجه و آمك ر
 

 . برخودتان متمرآز نشويد بلكه بر اهداف خدا در ساير مردم:خالصه
 
 

 متمرآز بر حقايق خدا  -ث 
 
 .العاده خدا هستيد شما خلقت فوق  -١
 

  ١٤: ١٣٩مزمور : بخوانيد
ده آفريد؟ بخصوص توجه آنيد آه بعضی از قسمتهای بدن شما چقدر العا  خدا چقدر شما را فوق:توجه و گفتگو آنيد

،  )توانايی شما برای شناخت خدا (همچنين به روح خود تــوجه آنيد . مثل چشمها يا دستهای شما. العاده هستند فوق
طر به توانايی شما در تشخيص فريب يا خ(، درك شهودی شما )توانايی شما برای تشخيص درست از غلط (وجدانتان 

 ). توانايی اختراع آردن يا ساختن چيزهای جديد(و خالقيت شما ) صورت شهودی
  چه چيزی را در مورد خودتان دوست نداريد؟ :درميان بگذاريد

اما پذيرش شيوه ای آه .  دوست نداشتن طريقی آه خدا شما را با آن ساخت باعث می شود نتوانيد به او اعتماد آنيد:درس
 .  ساخته باعث می شود به او اعتماد آنيدخدا شما را با آن

 
 . آمبود هيچ چيز خوبی را احساس نخواهيد آرد،با خدا  - ٢
 

 ١٠: ٣٤ ؛ ١: ٢٣ مزمور :بخوانيد
آنيد؟  آنيد چيزی نداريد چكار می وقتی احساس می ) ٢آنيد چه آمبودهايی داريد؟    احساس می )١ :درميان بگذاريد

 امنيت يا استراحت، آمك در وادی سايه موت و يا کمک در  چيزهايی مثل غذا و پناهگاه،آنيد  برای مثال وقتی فكر می (
 ). مقابل دشمن و يا کمک در تماس با خدا را نداريد

، )نهان کردن(مثل سرپوش گذاشتن .  با هم در مورد راههای مختلف انسان برای جبران آمبودها گفتگو آنيد:گفتگو آنيد
اين راهها را با راههای روحانی آه . يا غيره) فعاليت(اقدام آردن   اعتياد، خريد کردن،  دن،افراط آر سخت آار آردن، 

 .  قناعت، شكرگزاری و غيره  پرستش، مثل دعا،. آنند مقايسه آنيد اين آمبودها را برطرف می
 اما تمرآز بر چيزهايی .شود آنيد نداريد باعث يافتن اولويتهای غلط می تمرآز دائمی بر چيزهايی آه تصور می  :درس

 .شود آه در مسيح داريد باعث بدست آوردن اولويتهای درست می
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 .وقتی با خدا هستيد برای افزايش اعتماد به نفس خود به هيچ آس يا هيچ چيز ديگر احتياج نداريد  -٣
 

  ٨  – ٥: ١٧ ارمياء  ؛  ١٠: ١ غالطيان :بخوانيد
 آنيد؟  خود توسط  ساير مردم چه میز پذيرش برای برطرف آردن نيا:درميان بگذاريد

راضی  چشم دوختن به تنگی ها، :  چگونه انسان تمايل دارد تسليم اينگونه احساسات بشود احساساتی نظير:گفتگو آنيد
های اجتماعی از طريق ماديات يا فرار از مردم به طرف فعاليتهايی آه شما را برای  آردن ديگران، جبران ضعف

 آند؟ آفايت می يح بیخدمت آردن مس
متمرآز . شود آفايتی شما در خدمت آردن به مسيح می  دوست داشتن يا نداشتن ديگران  با انگيزه اشتباه، باعث بی:درس

: ٧ يوحنا ؛ ٩: ٣٦مزمور " (چشمه " اما وقتی مسيح، . شود ، منجر به بی ثمر بودن می)پذيرش خود(شدن مدام بر خود 
 .زندگی شما است، زندگی شما ميوه بسيار خواهد آورد) ٥: ١٥نا يوح" (تاك "  يا ) ٣٩ -٣٧

 
 . به ارزشهای دنيوی اعتماد نكنيد، بلكه بر حقايق خدا و ارزشــهای کتاب مقدس متمرآز شويد:خالصه

 
 

 ) دقيقه٨( دعا  
  در پاسخ به آالم خدایدعا

٥ 
 

های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا تقسيم شدههای دو يا سه نفری   در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
 

 ) دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
را برای يكديگر، " اعتماد به نفس مسيحی " آموخته های درس  .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 
 از روش حقيقت . بخوانيد٦٠ : ٧ – ١١: ٣ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت اعمال رسوالن -رازگاهان   ـ ٢

 .   محبوب استفاده آنيد و يادداشت برداريد
)  ١٥ – ١٣: ١٥يوحنا . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد-بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش " خصوصيات دوستی مسيحی  چيست؟"
  . اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .  درست آنيد)   پوشهيا(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١٦درس 
 

  دعا
 

١  

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

  
 

 ) دقيقه٢٠( درميان گذاشتن برآات 
  اعمال رسوالن

٢ 
 

: ٧ – ١١: ٣اعمال رسوالن (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت
 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريد، با ديگران  )٦٠

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد

 
 

  ) دقيقه٢٠ (حفظ آردن تعمق و  
 ٤: ٤  متی  – آالم 

٣ 
 
 

 تعمق  -الف 
 

  ٤: ٤ متی :آيه حفظی
ای آه از دهان خدا  آند بلكه به هر آلمه مكتوب است انسان نه محض نان زيست می" دهد  عيسی پاسخ می :متن آيه

 ".صادر گردد 
 
 چيست؟" مكتوب است " معنی ضمنی عبارت   - ١
 

عيسی ديد عالی نسبت به کتاب . آرد  اين عبارت استفاده میخواست از کتاب مقدس نقل قول آند از عيسی هر وقت می
عيسی کتاب مقدس را به . دانست او برای اعتقادات و زندگی، کتاب مقدس را معيار نهايی راستی  می. مقدس داشت

ر های شيطان، سه با  به وسوسهجواب دادن عيسی برای  .عنوان داور نهايی برای پاسخ به برهان عقل وخرد می پنداشت
 . )٨تثنيه  (از کتاب مقدس نقل قول آرد 

 
 بخشيد؟ چگونه در گذشته سخنان خدا به زندگی مردم حيات می  - ٢
 

. و روشنايی بوجود آمد" روشنايی بشود " خوانيم آه خدا آالمی گفت  در اولين باب کتاب مقدس می: مثال اول)  الف
 زمين را و هر چه روی آن است و همينطور جهان را با ای آه از دهان خدا بيرون آمد آنقدر قدرت داشت آه آلمه

 . )٣: ١١  ؛ عبرانيان ٦: ٣٣مزمور (ستارگان بی شمارش آفريد 
 
تثنيه   (و امتحان آند " فروتن سازد " اسرائيل را به مدت چهل سال در بيابان هدايت آرد تا آنها را  خدا بنی: مثال دوم)  ب
خدا بنی اسرائيل را در موقعيتی . ترجمه شود"  تحت فشار قرار دادن  " هتر است ب " فروتن  آردن" آلمه ). ٥ – ١: ٨

گرچه خدا همه . بردند آنها بدون نان در بيابان بودند  و از گرسنگی رنج می. تحت فشار قرار داد تا آنها را امتحان آند
 را امتحان آرد تا باعث شود افكار و دانست اما  باز هم آنها گذشت می اسرائيل می چيز و هرآنچه را آه در قلب بنی
. برای آنها آفريد را" منا " ها هم به آنها توجه داشت و با آالمش  اما خدا در تنگی. تمايالت قلبی خودشان را آشكار آنند

دليل . رفتند پاهايشان ورم نكند او همچنين مسئوليت داشت تا لباسهای آنها آهنه نشود و از اينكه مدام در بيابان راه می
اينكه خدا آنها را در تنگنا قرار داد و در همان موقعيت سخت به آنها توجه داشت، اين بود آه آنها به خودشان و هيچ 

اسرائيل بياموزد اين بود آه آنها  خواست به بنی درسی آه خدا می. مخلوق ديگری اعتماد نكنند بلكه فقط به خدا  توآل آنند
 .بخشد ه به آالم خدا باشند آه هر روز زندگی آنها را تداوم می وابست و ساير مردم دنيا آامّال
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 او به اين حقيقت اشاره ).٣٧: ١لوقا " (نزد خدا هيچ امری محال نيست  " جبرئيل فرشته به مريم گفت: مثال سوم)  پ
 آالم پرقدرت خدا عيسی مسيح از طريق. آرد آه مريم بدون اينكه با هيچ انسانی ارتباط داشته باشد حامله خواهد شد می

 ).٣٨ – ٣٤: ١لوقا   (بدن انسانی اختيار کرد
 

شيطان سعی آرد عيسی را وسوسه آند تا با تبديل .  روز روزه در بيابان، گرسنه شد٤٠عيسی بعد از : مثال چهارم  ت)
م باور آنند آه خود خواهد مرد شيطان می. های خودش تكيه آند سنگها به نان به جای اينكه به خدا اعتماد آند به توانايی

به همين دليل عيسی آشكار ساخت آه اين خدا است . توانند برای زندگيشان موقعيت بيافرينند و احتياجی به خدا ندارند می
اگر خدا آالم قدرتمند و آفريننده خودش . آفريند نه انسان آه از طريق آالمش برای زندگی هر انسان موقعيتهای حياتی می

 . نانی نخواهد بود چه به خدا ايمان داشته باشيد چه نداشته باشيدرا جاری نكند ابدّا
 
 گويد برای انسان مهم است؟ چرا هر آالمی آه خدا می  - ٣
 

خورد  آه او می آالم خدا به اندازه ای قدرت دارد آه هوا برای تنفس انسان، باران، آفتاب برای محصوالت و غذايی  را
اگر خدا آالم آفريننده و قدرتمند خودش . بخشد دگی انسان را دائمّا  و هر لحظه تداوم میآنقدر قدرتمند است آه زن. آفريد

 .ها را جاری نكند نه بارانی خواهد بود  نه آفتابی، نه غذايی، نه آبی، نه هوايی برای نفس آشيدن، نه درختان زيبا و نه گل
به . بخشد م او بوجود آمده آفريده و آن را تداوم میخالصه هيچ چيز وجود نخواهد داشت چون خدا هرچيزی را آه با آال

 آالم خدا توصيف حاآميت. آند شود زيست می ای آه از دهان خدا خارج می همين دليل عيسی گفت آه انسان به هر آلمه
 . خدا بر تمام مخلوقات، برتمام شرايط و تمام اتفاقات تاريخ استمستقل

 
  ن مهم است؟چرا هر آالم مكتوب خدا برای انسا  - ٤
 

آالم مكتوب خدا . خدا فرمان داد تا ازميان آلماتی آه گفته است آداميك درکتاب مقدس ثبت شود و آالم مكتوب او گردد
تواند آنطور آه خدا برای او در نظر داشته زيست آند آه  انسان فقط وقتی می. در کتاب مقدس نيز قدرتمند و مؤثر است

آالم مكتوب خدا در کتاب مقدس قدرت دارد رازهای خدا را . ا در کتاب مقدس باشدزندگی او براساس آالم مكتوب خد
آند، قلبهای سخت را بشكند وهمانند آتشی آه آاه را  ها را خرد می همانند چكشی آه صخره) ١٠: ٨لوقا  (آشكار آند 

قدرت دارد افكار و تمايالت قلبی آالم مكتوب خدا ). ٢٩: ٢٣ارمياء  (سوزاند، مشاجرات آاذب انسانی را نابود سازد  می
و باعث ) ١٧ – ١٣: ١٠روميان (آورند نجات بخشد  آنانی را آه به آالمش ايمان می.  )١٢: ٤عبرانيان (را داوری آند 

 آالم مكتوب خدا برای تعليم حقايق خدا بسيار مفيد  )٢: ٢اول پطرس  (شود ايمانداران درمسائل روحانی رشد آنند  می
دهد تا برای خدمت خدا  آند و آنها را آموزش می  اشتباهاتشان را اصــالح می،دهد مردم را به آنها نشان می گناهان ،است

 ).١٧ – ١٦: ٣ تيموتائوس ٢(تجهيز گردند 
 
 

 حفظ آردن و مرور  -ب 
 
 . آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا روی يك صفحه از دفترچه يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد -١
 .به روشی صحيح حفظ آنيد) ٤: ٤متی : آالم( آيه کتاب مقدس را :حفظ آنيد -٢
 .  به گروههای دو نفره تقسيم شويد وآخرين آيه حفظی از کتاب مقدس را از يكديگر بپرسيد:مرور آنيد -٣
 
 

 ) دقيقه٧٠( بررسی کتاب مقدس  
 ١٥ – ١٣: ١٥يوحنا   خصوصيات دوستی مسيحی چيست؟

٤ 
 

 . را با يكديگر بررسی آنيد١٥ – ١٣: ١٥ يوحنا  بررسی کتاب مقدس، قدم٥روش از با استفاده 
 
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 .  را با هم بخوانيم١٥ – ١٣: ١٥ يوحنا :بخوانيد

 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 
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 آشف آنيد:  ٢قدم 
است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير  چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

دن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آر (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه . به خاطر داشته باشيد. گذارند موارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند ه نكات مختلفی را با هم در ميان میآوچك اعضای آن گرو

 
گويد آسی محبت بزرگتر از اين ندارد آه  عيسی می. باشد  می١٣: ١٥  يك حقيقت مهم از نظر من در يوحنا )١ کشف

يسی مرا دوست خود آند، اين حقيقت است آه ع آنچه عميقّا مرا لمس می. جان خود را به جهت دوستان خود بدهد
، گناهكار و دشمن خدا  خدادر آن زمان ضعيف، بی. خوانم آه قبل از مسيحی شدنم چه بودم  می٥در روميان . خواند می
 بودم، گرچه به شخصی اعتقاد  خدابی. بخصوص از نظر شخصيت ضعيف  و آامّال از تغيير دادن خود عاجزبودم. بودم

آردم او آنقدر  فكر می.  اشتباهی از تنها خدای حقيقی و زنده داشتم د، اما مفهوم آامّالخواندن داشتم آه مردم آن را خدا می
های طوالنی  روزه آردم،  چند بار در روز دعا می. تواند با او ارتباط داشته باشد بلند مرتبه است آه هيچكس نمی

ترسيدم آه خدا جايی  آوردم چون می جا میبقيه رسومات مذهبی را به . ساختم گرفتم، ديگران را در اموالم شريك می می
اما حاال عيسی . آردم آه ممكن است خدا عالقه داشته باشد  با من دوست شود هيچوقت فكر نمی. در بهشت به من ندهد
روی زمين دوستانی دارم، اما هيچ دوست زمينی به عنوان يك دوست با عيسی قابل مقايسه  . خواند مرا دوست خود می

مهمترين حقيقت از نظر من . خواهد به من نزديك شود وبا من آارهايی انجام دهد  می وان دوست، او واقعّابه عن. نيست
 .شوم دشمن قبلی او، حاال دوست عيسی مسيح ناميده می اين است آه من، يعنی 

 
 اگر آنچه به شما دوست من هستيد،" گويد  عيسی می. باشد  می١٤: ١٥  يك حقيقت مهم از نظرمن در يوحنا  )٢ کشف

فقط وقتی . شود دوستی شامل مسئوليتها می. افتد دانم آه دوستی خودبخود اتفاق نمی می". آنم به جا آوريد  شما حكم می
در " گويد   می١٠ – ٩: ١٥قبل از آن عيسی در يوحنا . توانم دوست عيسی باشم آه از فرامين و تعاليم او اطاعت آنم می

توانم  فقط با انجام هميشگی اراده مسيح می". را نگاه داريد در محبت من خواهيد ماند محبت من بمانيد اگر احكام م
اين وظيفه من است آه فرامين او را بشناسم و همينطور اين وظيفه من است آه از . مانم مطمئن باشم آه در محبت او می

ی واقعی هستم پس در آن ارتباط دوستانه مهمترين حقيقت از نظر من اين است آه اگر طالب دوست. فرامين او اطاعت آنم
 .باشم دارای مسئوليتهايی می

 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را مطرح  فهميم، سؤال نمی را درك آنيم و در مورد آنچه ١٥ – ١٣: ١٥سعی آنيم تمام حقايق مربوط به يوحنا 
 . آنيم

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
ابطه هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در ر درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
 .)با آن مباحث آمده است

  
 جان خود را برای دوستانتان دادن يعنی چه؟) ١٣: ١٥يوحنا   ()١سؤال 

ن طريقی آه عيسی زندگی خود را برای ما به عنوان دوستانش داد و از طرف ديگر با طريقی آه ما يبايد ب: مالحظات
 .زندگيمان را فدای دوستانمان می آنيم تمايز قائل شويم

 
  .بت مسيح به يك مفهوم، منحصر به فرد استمح)  ١

ويژگی  ارزش نامحدود محبت او، . محبتی آه مسيح در هنگام مرگش بر صليب نسبت به ما داشت منحصر به فرد است
از اين لحاظ محبت مسيح . توانند برای محبت ما الگو باشند هيچگاه نمیبخش محبت او  جانشينی محبت او و نتايج رهايی

محبت .  نيز مردبه جای ما بلكه  به خاطر منافع ماعيسی نه فقط  . صر به فرد است و قابل دنباله روی نيستآامّال منح
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او به جای ما عذاب دوری از خدا را . محبت او باعث شد جريمه گناهان ما را پرداخت شود. مسيح، محبت جانشينی است
 .بت به دوستانمان داشته باشيمتوانيم اين نوع محبت جانشينی را نس هيچگاه نمی. متحمل شد

 
  .محبت مسيح به مفهوم ديگر نمونه است)  ٢

محبت نمودم  اين است حكم من آه يكديگر را محبت نماييد همچنان آه شما را" گويد   می١٣ – ١٢: ١٥به هر حال يوحنا 
دهد آه راهی وجود دارد تا  اين نشان می". آسی محبت بزرگتر از اين ندارد آه جان خود را به جهت دوستان خود بدهد 

اين ويژگی محبت . محبت عيسی مسيح نسبت به ما به عنوان دوستانش، الگويی برای محبت ما نسبت به دوستانمان شود
با از خودگذشتگی، يكديگر " گويد  عيسی می.  استمحبت او طبيعت از خود گذشته مسيح آه ما بايستی آن را پيروی آنيم 

توانيم با از خودگذشتگی محبت آنيم آه  وقتی می". ام  آه من با ايثار شما را دوست داشتهرا محبت آنيد همانطور 
 انرژی و انكار خود  بهايی آه وقت، پول،. محبت ايثارگرانه هميشه بهايی دارد. خودمان و عاليق خود را انكار آنيم

نم و بايد محبت فداآارانه خود را نسبت به توا توانم نسبت به دوستانم محبت جانشينی داشته باشم، می گرچه نمی. است
 . من زندگيم را در راه دوستانم ميدهم، وقتی محبت از خودگذشته را به آنها نشان ميدهم. دوستانم نشان دهم

 
نسبت  دارد و  آه دوستی حقيقی هميشه اولين قدم را برای ديگران برمینخستين ويژگی دوستی مسيحی اين استس پ)  ٣

توانم از اين  چطور می" پرسند آه   دوستان مسيحی هيچگاه نمی. قش شخصی ازخود گذشته را ايفاء آندخص ديگر نبه ش
 "توانم در اين رابطه سهمی داشته باشم؟  چطور می" پرسند  دوستان مسيحی هميشه می" رابطه فرار آنم؟ 

 
 شد آه احكام اورا نگاه دارد؟تواند دوست عيسی با چرا يك شخص فقط درصورتی می  )١٤: ١٥ يوحنا   ()٢سؤال 

 : مالحظات
 .آند او با محبتی ايثارگرانه ما را محبت می: مسئوليت عيسی)  ١

بيائيد . آيم؟ اين سؤالی بسيار جالب است اگر بعضی از احكام عيسی را نتوانم نگاه دارم آيا باز هم دوست او بشمار می
اشتند؟ در مسيربرای شام فصح و در حين خوردن غذا همين توجه آنيم آه شاگردان در آن زمان به چه چيز شباهت د

و وقتی به باالخانه وارد شدند  ) ٢٤: ٢٢لوقا (باشد  آردند آه چه آسی از همه بزرگتر می شاگردان با يكديگر گفتگو می
عت با او بيدار بالفاصله بعد ازخوردن غذا حتی نتوانستند يكسا.  )١٣يوحنا  (هيچكس مايل نبود پايهای ديگران را بشويد 

وقتی آن جماعت برای دستگيری عيسی آمدند پطرس خشمگين شد، شمشيرش را آشيد و گوش يكنفر .  بمانند و دعا آنند
روز بعد، صبح زود، پطرس سه بار عيسی را انكار . بعد از آن شاگردان عيسی را تنها گذاشته و فرار آردند. را بريد
ای شخصيت خود را نشان دادند و باز هم عيسی با وجود اين حقيقت آه  در بسياری موارد شاگردان آمبوده. آرد
محبت عيسی . چقدر محبت عيسی فروتنانه بود. آرد دانست چه اتفاقاتی خواهد افتاد آنها را دوستان خود خطاب می می

اش نسبت به ما  شود بلكه با محبت ايثارگرانه ها و شكستهای ما تعيين نمی نسبت به ما به عنوان دوستانش با ضعف
 .مشخص ميگردد

 
 .های او برای گسترش دوستی خود استفاده آنيم بايد از واژه: مسئوليت ما)  ٢

مسئوليت ما گسترش دوستی خود با عيسی براساس . برای حفظ روابط دوستانه با عيسی مسيح ما هم مسئوليتهايی داريم
آند آه   عيسی تعيين می.است های او  بلكه بر اساس واژههای ما نيست دوستی با عيسی براساس واژه. های او است واژه

او شخصی است آه فرامين را . دهد و چه چيزی متعلق به دوستی او نيست چه چيزهايی دوستی با او را تشكيل می
يا های دن دوستی با عيسی مثل دوستی. اين خيلی مهم است. آند های اين ارتباط دوستانه را تعيين می سازد و محدوديت می

داشتنها و دوست نداشتنهای متقابل،  ای از دوست  دوستی در دنيا ترآيب مشخصی از احساسات است، مجموعه. نيست
معيارها و محدوديتهای . اما دوستی با مسيح متفاوت است. هيجان ناشی از با هم بودن و انجام آارها با يكديگرميباشد

ها و همينطور  عيسی واژه. توانيم دوست عيسی مسيح باشيم  میآنيم فقط وقتی از فرامين او اطاعت می. واضح دارد
 .آند محدوديتهای رابطه دوستی با خود را تعيين می

 
بوجود آمدن محبت عيسی نسبت به ما و همينطور محبت ما نسبت به عيسی امكان پذير است، چون ما قوم منتخب او )  ٣

 .هستيم
اطاعت از فرامين عيسی را با محبت فروتنانه عيسی نسبت به خودمان توانيم از يك طرف مسئوليت خود يعنی  چطور می

گويد   است جايی آه عيسی می١٩: ١٥مطابقت بدهيم در حاليكه از طرف ديگر ضعفهای بسياری داريم؟ پاسخ  در يوحنا 
سلط بارز شيطان و گناه او آنها را از ت. او شاگردانش را انتخاب آرد تا مال او باشند". ام  من شما را از جهان برگزيده" 

القدس آنها خواهند توانست از فرامين عيسی  با قدرت و حكمت روح. القدس را بر آنها ميريزد به زودی روح. نجات داد
عيسی از طرف ما فقط به چيزهايی احتياج دارد آه خودش نيز . آند عيسی با ما هم همينطور رفتار می. اطاعت آنند

او آنچه را آه برای اطاعت ما . دليل چيزی را از ما انتظار ندارد عيسی هيچوقت بی. بخشد میسخاوتمندانه آنها را به ما 
القدس ما  دهد آه او را اطاعت آنيم بلكه با روح عيسی نه تنها به ما فرمان می. بخشد مورد نياز است سخاوتمندانه به ما می

 .اطاعت خواهيم آردو او را ت آنيم بتوانيم اطاع، بخواهيم او را اطاعت آنيمآند تا  را تقديس می
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 آه دوستی واقعی معموّال دارای معيارها و محدوديتهايی است آه با دومين ويژگی دوستی مسيحی اين استاين  بنابر)  ٤
. آنند آلود را دنبال نمی دوستان مسيحی هيچگاه راهها و معيارهای دنيای گناه. شوند فرامين و تعاليم عيسی مسيح تعيين می

آنند آه او آنها را در کتاب مقدس تعليم و   عوض دوستان مسيحی هميشه راهها و معيارهای عيسی مسيح را دنبال میدر
 راههای او را پيروی آنند و راههای او را توانند می.  راههای عيسی را پيروی آنندخواهند میآنها . فرمان داده است

دوستی خود تعاليم کتاب مقدس را به عنوان معيارها و دوستان خوب هميشه برای گسترش . پيروی خواهند آرد
 .باشند محدوديتهای دوستی خود دارا می

 
 شوند؟ خوانده نمی" بنده " چرا ديگر شاگردان عيسی ) ١٥: ١٥يوحنا   ()٣سؤال 

ما را دوست داند، لكن ش آند نمی خوانم زيرا آه بنده آنچه آقايش می ديگر شما را بنده نمی" گويد  عـيسی می: مالحظات
همان شب آمی قبل عيسی گفته بود آه اگر او آه آقا و معلم است " ام به شما بيان آردم  ام زيرا هرچه از پدر شنيده خوانده

پايهای آنها را شست بر آنها نيز واجب است آه پايهای همديگر را بشويند چون هيچ غالمی بزرگتر از آقای خود نيست 
 ديگر غالمان خوانده ١٥در اينجا يعنی باب .  شاگردان غالمان خوانده شدند١٣يوحنا در .  )١٦ – ١٤:  ١٣يوحنا  (

 شوند؟ چرا شاگردان عيسی ديگر غالمان خوانده نمی. شوند نمی
 
 .آند برموقعيت شاگردان در ارتباط با عيسی و در ارتباط با يكديگر تاآيد می" غالم " واژه  )  ١

اما . گتر از آقايش نيستدر دنيا هيچگاه غالم بزر. نانه را به آنها تعليم داددر آغاز شب، عيسی اهميت خدمت فروت
بله شاگردان بايد . شويد چقدر بيشتر شاگردانش بايد پايهای يكديگر را بشويند  پايهای شاگردانش را می، عيسیاگراستاد،

يعنی اشتياق به  " شستن پايهای يكنفر. " ادامه دهند و پايهای يكديگر را بشويند" غالم يكديگر بودن " به اين آار يعنی 
بنابراين در . ترين مقام در بين مردم و انجام وظايف سختی است آه هيچكس مشتاق يا قادر به انجام آنها نباشد داشتن پايين

" غالم " شاگردان دارای مقام يك .  با عيسی و با سايرين استموقعيت شاگردان در ارتباطشان تاآيد بر ١٣يوحنا فصل 
 .هستند 

 
 .آند به نزديكی شاگردان در ارتباط خود با عيسی و سايرين تاآيد می" دوست " آلمه  )  ٢

پدر، عيسی را به خدای . او گفت آه چرا به زمين فرستاده شد. عيسی قبّال چيزهای بسيار مهمی به شاگردانش گفته بود
آشد تا جريمه گناهان تمام مردم  او رنج می. خواهد آشيداو گفت آه رنج . زمين فرستاد تا گمشده را بجويد و نجات بخشد

القدس را  آند تا روح او زمين را بعد از قيام و صعود ترك می. گفت آه چرا زمين را بايد ترك آند. را بپردازد
مردم . تواند نجات يابد او گفت آه چطور يك شخص می. برشاگردانش بريزد و جايی برای آنها در آسمان آماده آند

عيسی به . معموًال يک ارباب چنين مطالبی را با غالمانش در ميان نمی گذارد. يتوانند با ايمان آوردن به او نجات يابندم
است نزديكی ارتباط بين استاد و شاگردانش وقتی تاآيد بر . شاگردانش اين چيزها را گفت چون آنها دوستان او شده بودند

ضمن اينكه شاگردان . توصيف صحيحی از ارتباط آنها است" دوست " بلكه  صحيحی نيست  واژه " غالم " ديگر  نام 
 را نيز در ارتباط با او و يك دوست) نزديکی(صميميت را در ارتباط خود با عيسی و سايرين دارند، " غالم " مقام يك 

 .باشند يکديگر دارا می
 
آموزند با  يشه آنچه را آه از خدای پدر میآه دوستان حقيقی هم ويژگی سوم دوستی مسيحی اين استين بنابرا)  ٣

دارند، بلكه  بهترين  هايشان را برای خود نگه نمی دوستان مسيحی هيچگاه بهترين آموخته. گذارند ميان میيكديگر در
 .گذراند هايشان را با يكديگر درميان می آموخته

 
  .انونگذار هستندمسيحيان ديگر غالمان شريعت نيستند بلكه دوستان عيسی يعنی شخص ق)  ٤

آنها . آشيدند يهوديان احكام و سنن انسانی بسياری را به دوش می. تفاوت ديگری بين غالمان ودوستان وجود دارد
يوغ سبك " اما شاگردان  نور را دريافتند، حمل . شد های شريعتی بودند آه توسط انسان  تفسير می غالمان و حتی برده

 نبودند، که خود را در اختيار قوانين و سنتهای انسانی غالمان شريعتو ديگر  ) ٣٠ – ٢٨: ١١متی  (را پذيرفتند " عيسی 
دوستان عيسی خود را با .  بودند که خود را در اختيار کارعيسی مسيح در اين جهان گذاشتنددوستان عيسیآنها . بگذارند
خواهند عيسی مسيح بيشتر و  عيسی میدوستان . آنند بلكه با گسترش ملكوت خدا پايان شريعت مشغول نمی احكام بی

 . آنند تا ساير مردم هم عيسی مسيح را پادشاه قلب و زندگی خود بسازند بيشتر پادشاه قلبها و زندگيشان باشد و آمك می
 

توانم دوستان خود را  توانم در عمل با ديگران طرح دوستی بريزم و چطور می چطور می) ١٣: ١٥ يوحنا   ()٤سؤال 
 حفظ آنم؟

او . خواند  آه جانش را به صورت جانشينی و فداآارانه فدای آنها آرد عيسی انسانهايی را دوستان خود می: الحظاتم
خواند و همينطور آسانی را آه دوستان خود خواند، در هر  آنند دوستان خود می آسانی را آه از فرامينش اطاعت می
 .آنچه از پدر آموخته بود شريك ساخت

: ١٥يوحنا . های واقعی برقرار آنيم توانيم دوستی دهد آه چطور به عنوان مسيحيان می ر به ما تعليم میاين قسمت همينطو
 . سه اصل مهم در مورد دوستی مسيحی را به ما می آموزد١٥ – ١٣
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با توانيد  با محبت آردن يكنفر به صورت ايثارگرانه می. شود  میاستنباط١٣: ١٥ يوحنا اصل اول دوستی مسيحی از)  ١
  .او طرح دوستی بريزيد

چه " پرسند  مردم جهان اغلب می. قدم اول را شما برداريد و با او دوست شويد. منتظر نمانيد آه آسی با شما دوست شود
داشت و با  عيسی قدم اول را برمی" من دوست چه آسی هستم؟ " اما يك مسيحی بايد بپرسد " آسی دوست من است؟ 

مثل عيسی، مسيحيان بايستی قدم اول را بردارند و به سمت آدمهای . ی دشمنان او بودندشد آه زمان آسانی دوست می
ای  آنها بايد به سمت آدمهای متخاصم بروند و رفتار دوستانه. محبت بروند و محبت فداآارانه خود را به آنها نشان دهند بی

شوند و همچنين به طرف آدمهای گمشده بروند و به سمت آدمهای تنها بروند و با آنها دوست . نسبت به آنها نشان دهند
 .آنها را نزد مسيح آورند

 
آنيد آه يكديگر را  دوستی خود را در صورتی حفظ می. شود  می استنباط١٤: ١٥ يوحنا اصل دوم دوستی مسيحی از)  ٢

  .به سمت معيارها و محدوديتهای فرامين مسيح سوق دهيد
آلود اين دنيا به عقب سوق ندهيد، بلكه يكديگر را به سمت معيارها و  گی گناهيكديگر را به سمت معيارها و شيوه زند

تواند  دوستی واقعی فقط در فضای دوست داشتن مسيح و فرامين او می. روش زندگی اطاعت از عيسی مسيح باال بكشيد
وه زندگی ديگران پايين بياورند آنند آه بايستی خود را در حد ارزشها و شي مردم دنيا احساس می. دوام بيابد و تغذيه شود

دانند آه بايستی  اما مسيحيان می. اند آنها خوانده شوند و احساس آنند توسط آنها پذيرفته شده" دوستان " تا بتوانند در دنيا 
.  زندگی ديگران را در جهتی مثبت تحت تاثير قرار دهند تا دوستی باارزش و ابدی با آنها داشته باشند ارزشها و شيوه

ريزند ولی نه از راه همرنگ شدن با مردم شرير دنيا بلكه با تغيير آنها آه بيشتر و  با ديگران طرح دوستی میمسيحيان 
 .بيشتر شبيه عيسی مسيح شوند

 
ها را  ايد دوستی با درميان گذاشتن آنچه از خدا ياد گرفته. شود  میاستنباط١٥: ١٥ يوحنا اصل سوم دوستی مسيحی از)  ٣

  .ازيدس عميق می
درمورد خدا، کتاب مقدس و چيزهايی آه خدا . صحبتهای خود را محدود به چيزهای مادی و خبرهای روزمره نكــنيد

 می ترسند آه در مورد موضوعات روحانی صحبت آنند چون  مردم دنيا اغلب. آموزد نيز حرف بزنيد  به شما می دائمّا
 آشف حقايق روحانی طوری به آنها  آمك آنند آه برايشان  آزاردهنده مسيحيان بايستی در. در مورد آنها اطالعی ندارند

 .نباشد
پس من در صورتی دوست واقعی آسی  هستم، آه قدم اول رابرداشته و او را فداآارانه محبت آنم،  درصورتی آه او را 

 .ام  با او درميان بگذارم به سمت معيارها و محدوديتهای فرامين مسيح بياورم و صادق باشم و آنچه آه از خدا آموخته
 

 به آارببريد:  ٤قدم 
 چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است؟  آاربرد :توجه آنيد

 افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  :در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد١٥ – ١٣: ١٥يوحنا 

  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد شخصی بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

د حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربر. ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ).فهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند(
 

 )١٥ – ١٣: ١٥يوحنا (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
  

محبت و گمشده است، دوست  آند يا تنها، بی  با شما مخالفت می  اولين قدم را برداريد و با شخصی آه١٣: ١٥ •
 .شويد

 .  همه دوستانتان را به سمت معيارها و محدوديتهای فرامين و تعاليم مسيح بكشانيد١٤: ١٥ •
 .ايد با دوستانتان درميان بگذاريد   آنچه از خدا آموخته١٥ : ١٥ •

 
 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

به عوض اينكه هميشه خودم را با اين سؤال آه چه . ه من ياد داده است آه چگونه دوست پيدا آنمانجيل يوحنا ب)  الف
خواهم قدم اول را بردارم و با محبت آردن ديگران به صورت فداآارانه با آنها  آسی دوست من است سرگردان آنم می

خواهم در مورد  دوست من باشند واقعّا میخواهم برای ديگران دوست باشم به عوض اينكه بخواهم آنها  می. دوست شوم
خواهم آتاب امثال را آه تعاليم زيادی در مورد دوستی واقعی دارد مطالعه  می. انكار خود و فداآاری، بيشتر ياد بگيرم

 .انكار خود، ايثار و انضباط شخصی: خواهم به خاطر بسپارم اينها هستند ای آه می سه واژه. آنم
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دهد آه  مسئوليت دارم  انجيل يوحنا  به من تعليم می. خواهم به رشد مسئوليتهايم ادامه دهم میبه عنوان يك دوست )  ب
خواهم  می. دوستانم را به سوی معيارها و محدوديتهای شناخت عيسی مسيح و اطاعت از فرامين و تعاليم او سوق دهم

دهد آه مسئوليت تراشيدن شخصيت   مرا تعليم میآتاب امثال چنين. گيرم با آنها درميان بگذارم آنچه را از خدا ياد می
خواهم به خاطر بسپارم   ای آه می تنها آلمه. من است تا آنها برای خدا و ساير مردم بهترين شوند دوستانم به عهده 

 .خواهم از راهی صحيح و به بهترين وجه دوستانم را تحت تاثير قرار دهم می. است" تاثير"
 

 دعا کنيد :  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی اين . (آشکار کرده است، دعا کنيم ١٥ – ١٣: ١٥يوحنا رد حقيقتی که خدا به ما در در مو

بياد داشته باشيد که . بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد
 .) خواهند کردافراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا 

 
 

 )                دقيقه٨( دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد. های دو يا سه نفری ادامه دهيد به دعا در گروه

 
 

 )   دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
 تا همه آن را در دفتر يادداشت خود  رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد:سر گروه(

 .) بنويسند
 ١٥ – ١٣: ١٥يوحنا  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با.  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 
از روش حقيقت .  بخوانيد١٨: ١١ – ١: ٨ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت اعمال رسوالن -ن رازگاها  ـ ٢

 .   محبوب استفاده آنيد و يادداشت برداريد
 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين .  را حفظ کنيد٤: ٤متی :   آيه آالم-حفظ کردن   ـ ٣
  . يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

    .درست آنيد)  يا پوشه( تكليف منزل يك دفتر اينرازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و
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 ١٧درس 
 

  دعا
 

١ 
  

 . دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را به حضور خداوند بياوريد:سرگروه
 
 

 )  دقيقه٢٠( پرستش  
 خدا امين است

٢ 
 

 . خدا امين است :موضوع
 

 .د هرآدام از اين قسمتها را بخوانيد و برای پرستش به يكی از اعضاء گروه محول آني:بخوانيد و شرح دهيد
  
  خدا نسبت به رحمت، فيض، محبت و آمرزش خود امين است، اما همچنين نسبت به امر ٧ – ٦: ٣٤خروج  -١

 .   مجازات آنانيکه از تقصيرات خود توبه نمی کنند، وفادار ميباشد
 .هايش در کتاب مقدس امين است   خدا نسبت به آالم و وعده١٩: ٢٣اعداد  -٢
او دوست دارد آنچه آه درست و عادالنه است، انجام . دهد امين است جام می  خدا در هر آنچه ان٥ – ٤: ٣٣مزمور -٣

 .محبت او خطا نميکند. دهد
 .  خدا نسبت به نقشه ها و هدفهای خود که درکتاب مقدس آشکار کرده، امين است١١ – ١٠: ٣٣مزمور  -٤
  .   وفادار است،  خدا نسبت به نجات شما از گودال لجن١٠ – ٩ ، ٣ – ١: ٤٠مزمور  -٥
آامل    خدا امين است و قطعّا آاری را آه در شما شروع آرده است،  )٢٤ – ٢٣: ٥اول تسالونيكيان   (٦: ١فيليپيان  -٦

 .خواهد ساخت
 .شويد وفا می ماند حتی اگر شما بعضی اوقات بی   خدا امين می١٣: ٢دوم تيموتائوس  -٧
 . امين استهايش در کتاب مقدس    خدا يقينّا نسبت به وعده٢٣: ١٠عبرانيان  -٨
 . دهد آند، پاداش می به هرآس آه با جديت او را جستجو می   خدا وفادارانه، ٦: ١١عبرانيان  -٩
 .  خدا هيچگاه مرا رها و ترك نخواهد آرد٦ – ٥: ١٣عبرانيان  -١٠

 
 .اش ازکتاب مقدس خدا را پرستش آند  از هرآدام از اعضاء گروه بخواهيد آه با استفاده از آيه:پرستش کنيد

 . هايش و قومش وفادار است، پرستش آنيد نوبت خدا را به خاطر اينكه آامّال نسبت به وعدهبه 
 .در گروه بزرگ يا در گروههای آوچك سه نفره پرستش آنيد

 
 

 ) دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات 
 اعمال رسوالن

٣ 
 

) ١٨: ١١ – ١: ٨عمال رسوالن ا(از قسمت مشخص شده  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را به نوبت
 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريدبا ديگران 

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد

 
  

 )  دقيقه٧٠(  تعليم  
   زنان- مردان  روابط

٤ 
 

آاربرد عملی آن، تنها، . اشتياقی جدی برای جالل دادن خدا در اين ارتباط خاص دوستانه است اين بررسی نتيجه 
 .پيشنهاداتی است آه بايستی با دعا و با توجه به فرهنگ خود بررسی آنيد

 
 



 ٣٦ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 عاشق شدن و عشق خالص مسيحی  -الف 
 
  عاشق شدن  - ١
 

مردم انتظار دارند آه به سرعت يك ارتباط نزديک صميمانه بين آنها بوجود . آنيم زندگی می" نتيک دوران رما" ما در
 خوبی بكنند و بخصوص از ارتباط جنسی خود احساسبسياری از مردم باور دارند آه اگر نسبت به ارتباطشان . آيد

ها نشان   فرهنگ  وحشتناك طالق در همهبه هر حال افزايش. احساس رضايت داشته باشند ازدواج موفقی خواهند داشت
، نوعی "عاشق بودن. "آورند انگيز، رضايت خاطر آامل را به بار نمی دهد آه نزديكی جنسی يا راههای هيجان می

های اجتماعی، جنسی و احساسی زندگيشان به  آنند از جنبه دوست داشتن است آه از طريق آن يك زن و يك مرد حس می
خواهند هميشه باهم   آنها می. ديدن روياها و ساختن خياالت نسبت به يکديگر آغاز ميشود. شوند سمت يكديگر جذب می

 .باشند و حتی يكديگر را لمس آنند
به . آنيد آنند و شما از وجود آنها اطالع پيدا می در دوران نوجوانی هورمون هايی در بدن شما شروع به باال رفتن می

 آنيد آه  شويد فكر می شويد و هر بار آه عاشق می الی بارها عاشق افراد مختلف میعنوان يك نوجوان، قبل از بزرگس
شناسيد،   اما بعد وقتی آن شخص را بهتر می ".وست دارم با اين شخص ازدواج آنم د .او شخص مناسبی برای من است "

 شما را اشتباه  يد آه احساسات،فهم میفقط بعد از آن . شود رود و احساسات عاشقانه ناپديــد می ازبين می جذابيتش
بينی،  احساسات غير قابل پيش. عاشق شدن احساس بسيار زيبايی است ولی مشاور بدی است. راهنمايی آرده است

گيری  به منظور تصميم. اغلب جهت احساسات به سوی شما است و نه به سوی شخص ديگر. ناپايدار و قابل تغيير هستند
  .احتياج داريد"   محبت آگاپه " د ثابت و پايدار ديگری به نام در امر مهم ازدواج، به بنيا

 
 "آگاپه " محبت   - ٢
 
محبت خالص مسيحی " آگاپه "  محبت .کلمه يونانی است که اغلب برای محبت در عهد جديد استفاده شده است  ،"آگاپه " 

و به  ) ١٦: ٣يوحنا (دوست دارد " آگاپه " بت خدا ما را با مح.  )٨: ٤اول يوحنا (است " آگاپه "  محبت ، ذات خدا.است
را " آگاپه " وقتی خدا محبت .  )٣١ – ٣٠: ١٢مرقس  (دوست بداريم " آگاپه " ما فرمان داده تا همسايه خود را با محبت 

با اين محبت دوست بداريم و آنها را " آگاپه "  ديگران را با اين محبت توانيم می و خواهيم میريزد ما هم  به قلبهای ما می
 . خواهيم داشتدوست " آگاپه " 

  روحی بخشنده، راستی،  قناعت، تحمل، فداآاری،  های واضحی مانند حلم، مهربانی، دارای ويژگی" آگاپه " محبت 
غير خود بزرگترين محبت فداکارانه و " آگاپه "  محبت . است )٨ – ٤: ١٣اول قرنتيان  (امانت و وفاداری  پايداری، 
شخص " آگاپه " محبت . ايثارگرانه در جهت رشد ديگران است" آگاپه "  محبت .ه ميتوان تصور کرد، ميباشدمحور، ک

تواند در اين ارتباط  شود بلكه برای آن سهمی آه می ديگر را دوست دارد ولی نه برای آنچه آه از اين ارتباط حاصلش می
به شخص " آگاپه " محبت . آند بنا می گر را به جای تضعيف، شخص دي" آگاپه " محبت . و ايثارگر است فداآار. بپردازد
 .آند تا به بهترين فرد ممكن تبديل شود آمك می
. تواند منتظر بماند اختيارهيجان زده اقدام کند، می برای نشان دادن عشق رمانتيک خود، به جای اينكه بی" آگاپه " محبت 

تواند بخش ثابتی از شخصيت و  می" آگاپه " محبت . آشد  به طول میدرحاليكه يك عشق احساساتی معموًال يك يا دو سال
 .  زندگی شما گردد
وقتی دو نفر با ديد . است" آگاپه "  هيچوقت نبايد در ارتباط بين زن و مرد هدف باشد بلكه ميوه محبت نزديكی جنسی

" آگاپه"بايستی رشد يك ارتباط سالم محبت ) يکديگر ميگردند" نامزد " به عبارت ديگر (شوند  ازدواج با يكديگر آشنا می
 و  )هيجانات و حالتها (احساساتشان  ) ها اعتقادات و انگيزه(در چنين ارتباطی، افكارشان . را هدف خود قرار دهند

مهمترين ارتباطاتشان، مثل . گذارند  و چيزهای بيشتری را با يكديگر درميان می )آرزو و انتخابهايشان(تصميماتشان 
هدف آشنايی يك زن و . گذارند ط با خدا، رابطه با پدر و مادرشان و ارتباط با دوستانشان را نيزبا يكديگر درميان میارتبا
نتيجه . خواهد آنها با هم ازدواج آنند يا نه و يافتن اراده خدا آه آيا می" آگاپه " رشد چنين ارتباطی است يعنی محبت   مرد،

 .فداآارانه است دوستی خالص و صميميت خالص و، "آگاپه " يك ارتباط سالم محبت 
 

 آماده شدن برای شناخت يك شخص  –ب 
 
 دوستی بين ايمانداران  – ١
 

آنيم، ورزش  آنيم، مطالعه می مهم نيست آه آيا ما آار می. تماميت انسان و زندگی او از ديد خدا مقدس و باارزش است
چون روشی آه با آن از ادراآات و فرصتهای خود استفاده . آنيم قات میرويم يا دوستانمان را مال آنيم، به آليسا می می
 تاثير مهمی بر آنچه  )حقيقت يا دروغ (آنيم  آنچه فكر می. آنيم تاثيرزيادی دارد آنيم بر آنكه هستيم و آنچه آه می می

وضعيت روحی . فتار ما داردآنيم تاثير زيادی بر نحوه لباس پوشيدن و ر آنچه آه احساس می. گذارد آنيم می احساس می
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همچنين نميتوانيم  نسبت به بدن خود چيزهايی انجام دهيم، بدون . ما تاثير زيادی بر چگونگی رابطه ما با ديگران دارد
     .اينکه بر روی چگونه فکر يا احساس کردن ما تاثير بزرگ بگذارد
ايمانداران با يكديگر طوری . است "  ايمانداران"   عنوان دوستی بين ايمانداران به معنی ارتباط داشتن آنها با يكديگر به

دوستانه بين ايمانداران باقی ميماند وقتيکه آنها با  اين رابطه . يابند، گويی همه آنها يك خانواده بزرگ هستند ارتباط می
عالوه براينكه . آند می اين رابطه حتی در دوران ازدواج هم ادامه پيدا ،يک ديد جهت ازدواج يكديگر را بهتر بشناسند

هدف يك . مانند در مسيح خواهر و برادر يكديگر باقی می شوند، در سرتاسر زندگی نيز،  دوستان خاص يكديگر می
. هدف هيچگاه تضعيف يكديگر نيست. ارتباط سالم دوستانه بين ايمانداران بنای يكديگر و در نهايت بنای آليسا است

ايمانداران در ارتباط دوستانه خود با . شود از يك ارتباط دوستانه معمولی شروع میارتباطات خاص دوستانه  معموّال 
 :ساير ايمانداران چندين مسئوليت دارند

 
ف )  .به عنوان ايمانداران نسبت به شخص خودمان مسئوليت داريم  ال

 و بايستی  )٣٥ – ٣١: ٣مرقس  (م  خدا باشي ، بايستی در جستجوی انجام اراده)٨ – ٣: ٣يوحنا  (بايستی تولد تازه بيابيم 
 ).٢٦ – ٢٣: ٩لوقا (مسيح را به عنوان شاگرد پيروی آنيم 

 
 .به عنوان ايماندار نسبت به يكديگر مسئوليت داريم  ب)

ايمان يا گناهكار نداشته باشد تا او را از خدای زنده جدا  گويد آه ما بايستی مواظب باشيم آسی قلب بی کتاب مقدس می
، بايستی يكديگر را در ارتباطاتمان به محبت مسيحی و در فعاليتهايمان به انجام آارهای  )١٥ – ١٢: ٣نيان عبرا(سازد 

بايستی ). ١٦: ٣آولسيان  (بايستی يكديگر را تعليم دهيم و نصيحت آنيم ). ٢٥ – ٢٤ : ١٠عبرانيان  (خوب ترغيب آنيم 
ه با يكديگر درمبارزه شرآت آنيم و با يكديگر به خاطر ايمان بايستی همرا.  )٢: ٤آولسيان  (برای يكديگر دعا آنيم 

 – ١: ٥اول تيموتائوس  (  و بايستی با جنس مخالف با آمال پاآدامنی رفتار آنيم  )٢٩، ٢٧: ١فيليپيان (مسيحی رنج بكشيم 
٢.( 
 

 .نسبت به آسانی آه در ايمانشان رياآار هستند مسئوليت داريم به عنوان ايماندار،   پ)
دوم تسالونيكيان (و از برادران و خواهران رياآاراجتناب آنيم ) ٧: ٥ ؛ افسسيان ١٥ – ١٤: ٤امثال (ايد از آدمهای بد ب
 ).١٣ – ٩: ٥ ؛ اول قرنتيان ٦: ٣
 

 های دوستی در کتاب مقدس بعضی ويژگی  ت)
دوستان .  )٢٠: ١٣امثال (ند آن دوستان با حكمت رفتار می). ٤: ٤يعقوب  (دوستــان واقعی دوستان خدا نيز هستند 

دوستان زندگيشان را فدای يكديگر ). ١٧ ، ١٠ – ٩ ، ٦ – ٥: ٢٧امثال (پذير هستند  آنند و خود نيز نصيحت نصيحت می
اند صادقانه با يكديگر  آشانند وآنچه را آه از خدا آموخته آنند، يكديگر را به سمت معيارهای خدا برای زندگی می می

 ).١٥ – ١٣: ١٥يوحنا  (گذارند درميان می
 
 پيشنهادات عملی برای رشد دوستی بين ايمانداران  – ٢
 

ف )  .به يك گروه از مسيحيان ملحق شويد  ال
دهد آه مردان و زنان جوان با يكديگر ارتباط سالمی داشته باشند، پس موارد زير  اگر فرهنگ آشور شما اجازه می

فقط بعد از اينكه در يك گروه مسيحی با چند . نان مسيحی نقش داشته باشندتوانند در رشد رابطه سالم بين مردان و ز می
در حاليكه در يك گروه . توانيد تفاوت بين يك دوست با دوست ديگر را تميز دهيد مرد و زن ارتباط برقرار آرديد می

نقاط قوت و ضعيف يك آنيد قادر خواهيد بود آه  آنيد و همديگر را با وظايف مختلف مسيحی خدمت می مسيحی رشد می
در يك گروه مسيحی، شناخت شخصيت ديگری، اخالق و تاثيری آه بر ديگران . دوست را با دوست ديگر مقايسه آنيد

 .ای آه هرآس با خدا دارد احتياج به زمان و وارد شدن به زندگی او دارد دارد و رابطه
 

 .درگروه مسيحی صحبت آنيد و شراآت داشته باشيد  ب)
اگر اين آارها را درگروه . تباط خود با خدا صحبت آنيد و با يكديگر در مورد حقايق کتاب مقدس گفتگو آنيددرمورد ار

 .مسيحی خود انجام بدهيد وقتی ازدواج آرديد نيز آنها را ادامه خواهيد داد
 

 .به عنوان يك گروه مسيحی آارهايی را با يكديگر انجام دهيد  پ)
. ها، گروه جوانان و غيره د مثل گروههای بررسی کتاب مقدس، گروه دعا، تعليم به بچهدرفعاليتهای روحانی شرآت آني

 .های گروهی، گروهی غذا خوردن و معاشرت گروهی همچنين در فعاليتهای اجتماعی مثل بازی
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 هفت اصل در تشخيص اراده خدا در انتخاب صحيح شريك ازدواج  – ٣
 
الف خود ارتباط خاص برقرار آنيد بايد چند تصميم بسيار مهم در زندگی خود  از اينكه تصميم بگيريد با جنس مخقبل

 .اين هفت تصميم همه براساس کتاب مقدس است. بگيريد
 

ف )  .خواهيد ازدواج آنيد يا نه تصميم بگيريد آه می  ال
  مزايای ازدواج و مزايای تجرد چيست؟:گفتگو آنيد
 ٣٥ – ٣٢ ، ٧ – ١: ٧ ؛ اول قرنتيان ١٢ – ١٠: ١٩ ؛ متی ٥ – ١: ٥٤اشعياء ؛  ١٢  -٩: ٤ جامعه :بخوانيد
توانيد خودتان را به صورت آامل وقف عيسی مسيح و گسترش ملكوت او در  مزايای تجرد اين است آه می: مالحظات
شريكی  عدم وجود  مضرات تجرد، تنهايی،. توانند دارای فرزندان روحانی باشند انسانهايی آه بچه ندارند می. جهان آنيد

 .آيد و سوختن در شهوت است آه در وقت نياز به آمك انسان می
توانيد با خدا تصميم بگيريد آه فقط برای مدتی در زندگيتان تنها بمانيد تا از نظر روحانی و   می:پذير يك آاربرد امكان

.  مهمی بدست آوريدهای مهم مسيحی را دوره ببينيد يا در خدمت مسيحی خود تجربيات احساسی رشد آنيد يا آموزش
خدا بعضی مسيحيان . تر خواهيد بود تر و در زندگی با تجربه آند شما بالغ وقتی خدا بعدها شما را برای ازدواج هدايت می

 .آند تا در تمام زندگيشان مجرد بمانند و وظايف خاصی را در ملكوت او به انجام رسانند را دعوت می
 

 .ر ازدواج آنيدتصميم بگيريد فقط با يك ايماندا  پ)
  چرا مسيحيان فقط بايستی با يك مسيحی ديگر ازدواج آنند؟:گفتگو آنيد
 ٢٥ – ٢٢: ٥ ؛ افسسيان ١: ٧ – ١٤: ٦دوم قرنتيان   ؛ ٣٩: ٧ ؛ اول قرنتيان  ٤ – ٣: ٧ تثنيه :بخوانيد
 ؛ دوم ٣٩: ٧ل قرنتيان او(کتاب مقدس به مسيحيان دستور داده است آه فقط با يك ايماندار ازدواج آنند : مالحظات
رابطه ). ٤ – ٣: ٧تثنيه  (آند  ايمان اغلب ايماندار را ازايمان به عيسی مسيح دور می يك بی.  )١: ٧ – ١٤: ٦قرنتيان 

پس در . ازدواج منظور شده است تا تصويری قابل رويت و اعالنی باشد از ارتباط بين عيسی مسيح و آليسای مسيحی
 ).٢٥ – ٢٢: ٥افسسيان (يسی مسيح و آليسای مسيحی در معرض خطر است هر ازدواج مسيحی آبروی ع

يك مسيحی   قبل از اينكه تصميم بگيريد به منظور ازدواج، شخصی را بهتر بشناسيد بايستی در وهله نخست او:آاربرد
 .راستين باشد

 
 .شناسيد تصميم بگيريد آه فقط با شخصی ازدواج آنيد آه او را به خوبی می  پ)
 توانيد بكنيد برای اينكه متوجه شويد که شخص ديگرواقعًا کيست؟   عمّال چه می:و آنيدگفتگ

 ٢٣ ، ١٩: ٢٧ امثال :بخوانيد
هيچگاه حتی تصور ازدواج با .  مهم است آه بخصوص وضعيت قلبی و روحانی شخص ديگر را بشناسيد:مالحظات

 .شناسيد نداشته باشيد شخصی را آه خوب نمی
به عنوان يك . صحبت آردن و مشارآت با يكديگر را ياد بگيريد.  به يك گروه مسيحی ملحق شويد:پذير آاربردهای امكان

 :های زير را يادداشت آنيد بخصوص ويژگی.  را با هم انجام دهيدفعاليتهايیگروه 
 آند؟ آيا او شخصی است آه من را به داشتن ارتباط با خدا و ساير مردم تشويق می •
شود تا من در زندگی عملكردهای خوبی   برزندگی من تاثير خوبی دارد و باعث میآيا او شخصی است آه •

تر، باارزش و سازنده داشته باشم؟ آيا باعث   شود زندگی پرنشاط داشته باشم؟ آيا او شخصی است آه باعث می
های عيسی مسيح آشاند بلکه هميشه مرا به سمت معيار شود آه من بهتر رفتار آنم؟ آيا هرگزمرا به گناه نمی می
 آشاند؟ می

 پذيرد؟ گيرد و می  سخنان مرا جدی می،دهد آيا او شخصی است آه به من گوش می •
 آنم؟ توانم همـــيشه ازاو مشورت و آمك خالصانه دريافت  آيا او شــــخصی آماده و دردسترس است و من می •
و بخندم، گريه آنم و به طور جدی توانم با ا آنم و می آيا او شخصی است آه هميشه در خانه او را حس می •

 صحبت آنم؟
 آند؟ گويد و نقش شخص ديگر را بازی  نمی ريا است آه هميشه حقيقت را می آيا او شخصی صادق و بی •
آند و مرا به  تواند مرا با دوستانش آشنا آند و هيچوقت از ديگرروابط مرا حذف نمی آيا او شخصی است آه می •

 آشاند؟ ر مردم میسمت داشتن روابط سالم با ساي
 

 .تصميم بگيريد آه فقط با شخصی ازدواج آنيد آه پرهيزگار است  ت)
 گويد؟  خدا در خصوص ارتباط بين زن و مرد، در مورد پرهيزگاری چه می:گفتگو آنيد
 ٤: ١٣ ؛ عبرانيان ٨ – ١: ٤؛ اول تسالونيكيان   ٨ – ٧ : ٦ ؛ غالطيان ٢٣ – ٢٢: ٥ غالطيان :بخوانيد
درارتباط با جنس مخالف و .  )٢٣ – ٢٢: ٥غالطيان  ( پرهيزگاری است ، داشتن يك ارتباط خوب با خدا ثمره: مالحظات

 قطعّا در ،آاريد آنچه حاال در زندگی خود می. تمام موارد مربوط به اخالق جنسی، داشتن پرهيزگاری ضروری است
 ).٨ – ٧: ٦غالطيان (آينده درو خواهيد آرد 
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پرهيزگاری را تمرين آنيد در ارتباط با چشمانتان آنچه را .  از هر نوع فساد جنسی اجتناب آنيد:ذيرپ آاربرد های امكان
با خدا . آنيد و غيره آنيد و در ارتباط با دستهايتان  آنچه را آه لمس می بينيد، در ارتباط با فكرتان به آنچه فكر می آه می

.  )٤: ١٣عبرانيان (وب ازدواج خود ارتباط جنسی نخواهيد داشت عهد ببنديد آه قبل از ازدواج و هرگز خارج از چارچ
خدايان  خدا به شما فرمان داده آه شريك آينده زندگيتان را از راهی مقدس و آبرومندانه  بدست آوريد و هرگز مانند بی

خود با جنس مخالف  درنتيجه درارتباط ). ٨ –١ : ٤اول تسالونيكيان  (اينكار را از طريق اميال شهوانی انجام ندهيد 
 .محدوديتهای سالم کتاب مقدس را رعايت آنيد

 
 .ای دارد تصميم بگيريد آه فقط با شخصی ازدواج آنيد آه با شما اهداف مشابه  ث)

  چرا داشتن اهداف مشابه مهم است؟:گفتگو آنيد
 ٤ – ٢: ٢ ؛ ٢٧: ١ ؛ فيليپيان ٣٣: ٦ ؛ متی ٣: ٣عاموس  :بخوانيد
عيسی ). ٣: ٣عاموس  (توانيد با هم در جهتی مشابه حرآت آنيد  ای نداريد هرگز نمی هداف مشابهوقتی آه ا: مالحظات

و  ) پادشاهی در قلب خودتان (نخست ملكوت خدا . مسيح تعليم داد آه اهداف زندگی مسيحيان بايستی موارد زير باشد
مسيحيان بايستی همراه با ). ٣٣: ٦متی  ()ه او می آموزد راست است پيروی کنيدچازاينکه آن(عدالت او را بطلبيد 

 . )٤ – ٢: ٢ ؛ ٢٧: ١فيليپيان (يكديگر، با اتحاد فكری ومشترك بودن اهداف، برای ايمان مسيحی مبارزه آنند 
.  يادداشت آنيد آه آداميك از اعضاء گروه مسيحی دارای اهداف زندگی مشترآی با شما هستند:پذير آاربرد های امكان

 .از حاال اهداف زندگيتان را تعقيب آنيد.  مسيحيان در مورد اهداف و آرزوهای آنها و خودتان صحبت آنيدعمّال با ساير
 

 . اش را پاکيزه آرده است تصميم بگيريد فقط با شخصی ازدواج آنيد آه زندگی تاريك گذشته  ج)
 ٦ – ٥: ٢٠ خروج :بخوانيد

اين اصل چگونه در تاريخ مردم و کتاب مقدس به تصوير آشيده شود؟   آدام اصل در اينجا تعليم داده می:گفتگو آنيد
 توانند بعدها درارتباطات خانواده شما تاثير گذارند؟ شود؟ چگونه ارتباطات غلط درخانواده والدين شما می می

برادران و  ( بين شما و والدينتان مشكالت حل نشده اين است آه ٦ – ٥: ٢٠اصل موجود در خروج : مالحظات
دوم (شوند  آفرين می بعدها در زندگی و ارتباط زناشويی شما مشكل ) همكاران و غيره  معلمين،  ان، دوستان،خواهر

 دوم را بخوانيد و  ٤ –٢: ٢٢ دوم تواريخ مقايسه کنيد، ١٤ – ١٢: ١٣ دوم سموئيل  را با٢٧، ١٥ ، ٤: ١١سموئيل 
 بعدها روش  ممکن است برخورد فرد با مادرش ای مثال شيوهبر.  ) مقايسه کنيد٤ : ٢٦دوم تواريخ   را با ٢: ٢٥تواريخ 

 بعدها روش رفتار او با شوهرش  نيز ممکن استآند ای آه يك زن با پدرش رفتار می  و شيوهبشودرفتار او با همسرش 
 .شود

حتياج به احياء ارتباطات از هم گسيخته ا. علل مشكالت و نتايج بد آنها در گذشته، نياز به برخورد و برطرف آردن دارد
فيض خدا بسيارآفايت دارد در اينکه هرگناه تاريك گذشته را ببخشد، . احساسات مجروح احتياج به شفا دارد. دارند

آند  فيض خدا  در رشد روحانی و احساسی به شما آمك می. ارتباطات از هم گسيخته احياء کند و هر جراحتی را شفا دهد
 .دتا به شخصی سالم و بالغ تبديل شوي

 
 .در وقت مناسب تصميم بگيريد ازدواج آنيد  چ)

  چقدر مهم است آه برای رسيدن وقت مناسب ازدواج منتظر بمانيد؟:گفتگو آنيد
 ٩: ٧ ؛ اول قرنتيان ٢٠: ٢٩ ؛ پيدايش ٦ – ٥: ٨ ؛ ٥: ٣ جامعه :بخوانيد
نی برای امتناع از در آغوش زمانی برای در آغوش آشيدن و زما. برای هرآاری بر روی زمين وقتی هست: مالحظات
 .داند قلب حكيم، زمان صحيح و شيوه صحيح برقراری ارتباط با جنس مخالف را می. آشيدن

دهد چيزهای درست در زمان مناسب اتفاق  آند، از اين نيز اطمينان دارد آه خدا اجازه می شخصی آه به خدا اعتماد می
 ).٤: ١٣اول قرنتيان (ماند  منتظر میمحبت خالصانه صبور است و قبل از ازدواج . بيفتد

. ابتدا مطمئن شويد آه استقالل مالی داريد.  خود را آامل آنيدتحصيالتتوانيد   در وهله نخست می:پذير آاربردهای امكان
در بعضی فرهنگها، بايستی از جانب . نخست بايد بتوانيد قبل از ازدواج در آار يا خدمت مسيحی خود تجربه آسب آنيد

به هرحال وقتی دو نفر مسيحی .  وقت آافی به والدين خود بدهيد تا اجازه آنها را برای ازدواجتتان بدست بياوريدطرفين
 ).٩: ٧اول قرنتيان  (دانند بهتر است آه فورًا ازدواج آنند  آنترل خود در زمينه جنسی را امری مشكل می

 
 .شويد نصيحت عملی در هنگامی آه عاشق می  – ٤
 

آيا به خاطر زيبايی يا شكل ظاهری او .  تمايز قايل شويدواقعيتهاشق شديد در وهله نخست بين احساسات و وقتی آه عا
زده  گويد آه نبايد شتاب آنيد و يا صادقانه شخصيت و خصوصيات او را دوست داريد؟ کتاب مقدس می احساس هيجان می

: ٧جامعه  (را بررسی و تحقيق آنيد واقعيتها وا می دارد آه بلكه شما را ) ٣ – ٢: ١٩امثال  (عمل آرده و راه را گم آنيد 
پس قبل از اينكه با ديد ازدواج تصميم به شناخت جنس مخالف خود بگيريد، احتياج داريد موارد زير را ). ٢٦ – ٢٥ 

 .انجام دهيد
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ف )  .درمورد اين شخص دعا آنيد  ال
خواهد به شما  نسبت به او محبت   همان شخصی است آه خدا میاز خدا بخواهيد آمك آند تا او را واقعّا بشناسيد و اگر

دعا آنيد آه بتوانيد چيزی بيشتر از . يا اينكه از خدا بخواهيد تا احساسات شما را نسبت به او آاهش دهد. واقعی ببخشد
 .احساسات محض خود، ببينيد

 
 .اين شخص را بشناسيد  ب)

. جه آنيد بدون اينكه او متوجه احساسات شما نسبت به خودش بشودف به او تولدر فعاليتهای گروهی و شرايط مخت
شخصيت، . آشف آنيد آه در ارتباطش با خدا، با ساير مردم و خودش چگونه شخصی است. مشاهده آنيد و گوش آنيد

 .اخالق، نقاط قوت و ضعف و تاثير او برشما و ديگران را بشناسيد
برای مثال . عيب شويد مفيد است؟ وقتی از طريق ارتباط با او رشد آنيد و بیتوانيد بفهميد آه او دارای اثری  چطور می

 ).٢٧ – ٢٦: ٥افسسيان (شود   شما میرشد شخصيت مسيحیوقتی آه باعث 
 

 .در ارتباط با اين شخص مشورت بخواهيد  پ)
 – ٢٠: ١٩امثال  (هيد شناسد مشورت بخوا  و بالغ آه ترجيحّا هردوی شما را میدارای رابطه نزديک با خدااز شخصی 

آوری آنيد تا به شما آمك آنند که بدانيد آيا احساسات شما براساس واقعيت  مربوط به اين شخص را جمعواقعيتهای .  )٢١
 .است

 
 .ايمان بيرون نرويد هيچگاه با يك بی  ت)

او را . تمام شرايط با او حفظ آنيد و فاصله خود را درنرويدايمان شديد با او به تنهايی بيرون  با اين حال اگرعاشق يك بی
بهتر است آه . به جلسات مسيحی دعوت آنيد او را به دوستان خود معرفی آنيد وسعی آنيد او را به نزد مسيح آوريد

 . جنس مخالف غير مسيحی مورد عالقه خود را، فقط در يك جلسه گروهی مالقات آنيد
 

 واجهای عملی برای رشد روابط به سوی ازد دوران  - پ
 

  برای بهتر شناختن جنس مخالف از ديد ازدواج چه دستورالعمل های خوبی وجود دارد؟:گفتگو آنيد
 : يک پيشنهاد عملی ودستورالعمل جهت مالحظه گسترش رابطه ميتواند در سه مرحله باشد: مالحظات

ل دارای آغاز و پايان مشخص، هرآدام از اين مراح.  )دوران آشنايی، دوران معاشرت برای ازدواج و دوران نامزدی (
 .های عملی مشخص برای دسترسی به آن هدف، می باشد هدف معين و قدم

 
 رابطه يا دوران آشنايی  – ١
 

 .به معنی شناخت يكديگر بدون ايجاد صميمت" آشنايی  " : معنی الف )
 

ريد آه ارتباط خود را ادامه دهيد يا آند تصميم بگي ايد آه به شما آمك می آوری آرده به اندازه آافی حقايق جمع: هدف  ب)
 .نه
 
 : توانيد دنبال آنيد مند يا عاشق او شديد موارد زير را می  وقتی خالصانه به شخصی عالقه:روش ) پ
 .بين احساسات عاشقانه و محبت واقعی مسيحی تمايز قائل شويد ) ١
 .شناسد مشورت بخواهيد از افرادی آه هر دوی شما را می ) ٢
در بعضی فرهنگها ممکن است دخترهيچگاه قدم اول را  (يد آه مشتاق آشنايی شما با خود می باشد بپرس او از )٣

 ).برندارد
 ماه تا با ٦اگر او موافق بود يكديگر را در زمان و مكانی مشخص مالقات آنيد برای مثال يكبار درهفته به مدت  ) ٤

 .يكديگر آشنا شويد
 

 : فعاليتهای عملی ت)
های او را  ارتباط يكديگر را با خدا، اعتقادات مسيحی، آرزوها و ويژگی. توانيد يكديگر را بشناسيد تا آنجا آه می ) ١

 .دريابيد
 ):٢٢: ٥غالطيان  (موارد زير نكات عملی در ارتباط با پرهيزگاری است  ) ٢

زاد باشيد تا شما بايد آ. آند بهتر است آه هيچ تماس جنسی نداشته باشيد چون شما را زندانی احساساتتان می •
 . بيشتر متقاعد شويد و تصميمات درست بگيريد
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بهتر است آه .  نداشته باشيد يعنی اينكه شما دوست هم هستيد و ديگر هيچمقيد شده به يکديگرارتباط رسمی يا  •
معاشرت "صحبت آنيد نه " دوستانه " از ارتباط خود به عنوان ارتباط . انتظاراتی از يكديگر نداشته باشيد

 .آند آنند آم می اين امر از فشار اجتماعی آه دوستا ن برشما  وارد می".  ازدواج برای
در مورد احساسات خود با يكديگر حرف نزنيد و به هيچ .  نسازيد و خياالتبهتر است  در مورد همديگر رويا •

اگر . تظر بمانيدتا زمانی آه هر دو برای اين مرحله آماده شويد من. صورتی به همديگر ابراز احساسات نكنيد
خيلی زود حرف زدن در مورد احساسات خود را شروع آنيد يا آنها را توصيف آنيد فقط انتظاراتی غيرواقعی 

 .آوريد آه مانع رشد ارتباط واقعی روحانی شده و بعدها به شخص ديگر صدمه خواهد زد بوجود می
اين هم منجر به ايجاد . ن صحبت نكنيدهای شخصی خود برای ازدواجتتا بهتر است در مورد ازدواج يا نقشه •

 .در حال حاضر شما دوست هم هستيد و نه چيزی بيشتراز اين. شود انتظارات غير واقعی می
 

شود آه يا يكی از شما دو نفر احساس يا باور آنيد آه ديگر نبايد همديگر را مالقات  اين دوران وقتی تمام می: خاتمه  ث)
بايد تصميم بگيريد .  نياز را باور داريد آه دوستی خود را به يك دوستی خاص تغيير بدهيدآنيد ويا اينكه هر دوی شما اين

 .ارتباط معاشرت ازدواج را شروع آنيد
 
 رابطه يا دوران معاشرت برای ازدواج  – ٢
 

 .يعنی بنای يك دوستی قوی با اين ديد آه امكان ازدواج وجود دارد" معاشرت برای ازدواج  " :معنی  الف )
 

ايد آه  آشف آرده). ١٧: ٥افسسيان  (ايد آه اين اراده خدا است آه با يكديگر ازدواج آنيد  شما آشف آرده: هدف  ب)
 .داليل آافی برای بستن پيمان طويل المدت ازدواج وجود دارد

 
 :روش  پ)
يگر و در نزد آنند آشکارا با يکد به عنوان دوستان خاص و آسانی آه با يكديگر به منظورازدواج معاشرت می ) ١

 . سايرين ارتباط داشته باشيد
 .صادقانه معاشرت ازدواج خود را گسترش دهيد اما با توجه به محدوديتهای تعيين شده واضح و مورد توافق ) ٢
 

 :فعاليتهای عملی  ت)
براساس محدوديتها بايستی .  برای ارتباط معاشرت ازدواج، محدوديتهای تعريف شده و مورد توافق خود را بنويسيد )١

 : های زير باشد عاقالنه است آه محدوديتها در زمينه. تعاليم کتاب مقدس باشد
 آنيد؟ چه موقع از شب بايد او را ترك آنيد؟  در چه فواصلی و درچه مدتی يكديگر را مالقات می:زمان
 آنيد؟ تصميم داريد به چه جاهايی نرويد؟  آجا همديگر را مالقات می:مكان

 تماس جسمی از نظر خدا صحيح و در فرهنگ شما پذيرفته شده است و نيزباعث بنای طرفين  چه نوع:تماس جنسی
 .ميشود؟ هر دوی شما از چه نوع تماس جسمی بايد اجتناب آنيد؟ نسبت به اين جنبه آامّال توافق نظر پيدا آنيد

 م ندهيد؟ چه آارهايی را با همديگر انجام دهيد؟ تصميم داريد چه آارهايی را انجا:فعاليتها
آه نسبت به معيارهای او قصور نكرده  و همديگر را تشويق   به همديگر قول بدهيد  )به عنوان شاهد شما(در حضور خدا 

 ).٨ – ٣: ٤اول تسالونيكيان (به حفظ اين معيارها خواهيد آرد 
با ساير مردان و زنان . يدبا يكديگر خدا را خدمت آن. همديگر را بناآنيد.  همديگر را به رشد روحانی تشويق آنيد )٢

 .های جديد ايجاد آنيد دوستی
درغير اينصورت باعث ايجاد . فقط وقتی در مورد امكان ازدواج حرف بزنيد آه هر دو آمادگی آن را داريد ) ٣

 .توانيد آنها را انجام دهيد دهيد آه بعدها نمی هايی می آند و وعده شويد آه تنش توليد می انتظاراتی می
  

. آنند آه بايد اين رابطه را خاتمه دهند يابد آه يك يا هر دو نفر احساس يا باور می  اين دوران وقتی خاتمه می:ه خاتم ث)
بسيار دردناك است . گيريد آه ديگر همديگر را مالقات نكنيد و فقط در حد گذشته با همديگر دوست باشيد پس تصميم می

. خواهد ازدواج آنيد، پس نامزد شويد دوی شما مطمئن هستيد آه خدا می اگر هراما. آور است اما بهتر از يك طالق عذاب
 .حتی اگر نامزد هم نشديد به هر حال بايد آماده ازدواج شويد و برای روز ازدواج تدارك ببينيد

 
 رابطه يا دوران نامزدی  – ٣
 

آنيد و در تالش  اين هستيد  يان میبه اين معنی است آه قصد خود را برای ازدواج با يكديگر ب" نامزدی : " معنی  الف )
نامزدی به اين معنی است آه با ازدواج، ديگر هميشه در . آه برای ازدواجی آه درپيش است و روز ازدواج تدارك ببينيد

 .دسترس سايرين نيستيد
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 .برای ازدواجی آه در پيش است يا روز ازدواج آماده شده ايد: هدف  ب)
 

 :روش  پ)
 .کرده و تا پايان زندگی با هم بمانيد بدهيد آه باهم ازدواج  به همديگر قول قطعی )١
 . بسيار مفيد است آه تاريخ و روز ازدواج را تعيين آنيد و يك برنامه مشخص برای آمادگی ازدواج طراحی آنيد )٢
  . اگر شما نامزدی خود را با خانواده و دوستانتان جشن بگيريد احتماال آنها احساس افتخار خواهند آرد )٣
اين به شما آمك .  بسيار مفيد است آه به سرعت شروع به آمادگی برای ازدواج آنيد و دوران نامزدی را محدود آنيد )٤
 .آند تا وسوسه نشويد می

 
 : فعاليتهای عملی  ت)
در مورد انتظارات خود از هر . انتظارات خود را در رابطه با آارآردن و زندگی مشترك مورد گفتگو قرار دهيد ) ١
برای مثال خانه و شيوه زندگی آينده، آليسای آينده و خدمت برای خدا، ارتباط . به مهم رابطه تان صادقانه گفتگو آنيدجن

درمورد تجربيات بدی آه در . ها  موضوع مسائل جنسی و بچه با والدين و والدين همسر، آار يا شغل شما، سرمايه،
: ٥يعقوب (هانتان را به يكديگر اعتراف آنيد و همديگر را ببخشيد ايد صادق باشيد و اگر الزم است گنا گذشته داشته

١٦( . 
به پرهيزگاری بيشتری احتياج داريد و متعهد شويد آه همديگر .  به حفظ محدوديتهای جسمی پذيرفته شده ادامه دهيد )٢

 .داريد را تا روز ازدواج پاك نگه می
 .ای ازدواج دخالت دهيده  عاقالنه است آه والدين خود را در برنامه ريزی )٣
 

. يابد آه يك يا هر دو نفر احساس يا باور آنند آه بايد ارتباط با يكديگر را قطع آنند اين دوران وقتی پايان می:  خاتمه ث)
خواهيد   اگر هر دوی شما آامّال متقاعد شويد آه میاما.  باشد  گرچه خيلی دردناك است ولی بهتر از يك طالق دردآور می

 . ازدواج آنيد و جشن ازدواج باشكوهی داشته باشيد ر ازدواج آنيد، با يكديگ
 
 

 ) دقيقه٨( دعا  
  در پاسخ به آالم خدایدعا

٥ 
 

های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
  

 ) دقيقه٢( منزل   تكليف
 برای درس بعدی

٦ 
 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
ای يكديگر، را بر"    زنان - مردان  روبط" آموخته های درس  .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 
از روش حقيقت .  بخوانيد٢٨ : ١٤  – ١٩: ١١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت اعمال رسوالن -رازگاهان   ـ ٢

 .   محبوب استفاده آنيد و يادداشت برداريد
)  ٨ – ١: ٤اول تسالونيكيان . (رس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد  د-بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣

 قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  ٥از روش " ارتباط مسيحی با جنس مخالف چيست؟ويژگی های "
 .برداريد

  . در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا-دعا   ـ ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥
 .   درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١٨درس 
 

  دعا
 

١ 
 

 . گروه خود و اين دوره شاگردسازی را به حضور خداوند بياوريد دعا آنيد و:سرگروه
 
 

 )  دقيقه٢٠ ( درميان گذاشتن برآات 
 رسوالن اعمال

٢ 
 

، با )٢٨: ١٤ – ١٩: ١١اعمال  (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت
 ). بخوانيدرازگاهان آن روز های  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريدديگران 

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد

 
 

 )  دقيقه٢٠(حفظ آردن تعمق و  
 ٧: ١٥  يوحنا -دعا 

٣ 
 
 

 تعمق  –الف 
 

  ٧: ١٥  يوحنا  –دعا : آيه حفظی
 ."اگر در من بمانيد و آالم من در شما بماند آنچه خواهيد بطلبيد آه برای شما خواهد شد"  :يهمتن آ

 
 .اطمينان از گرفتن جواب دعا دوشرط دارد  -١
 

 .دهد آه اين دو شرط انجام شود دهد آه او درصورتی پاسخ دعا را می آند و تعليم می استفاده می" اگر" عيسی از آلمه 
 

 نياز ضروری ماندن در عيسی برای اطمينان از اينكه عيسی مسيح به دعاهای شما پاسخ خواهد داداولين شرط   )الف
 ).٩ ، ٥: ١٥يوحنا  (مسيح و در محبت او است 

 :گويد کتاب مقدس می. ماند القدس درشما می  مسيح از طريق روح.ماند مسيح در مسيحيان می ) ١
 . )١٦: ٣اول قرنتيان " (ا در شما ساآن است؟ دانيد آه هيكل خدا هستيد و روح خد آيا نمی" 
.  ارتباط بين مسيح و شما برای هر دو طرف مسئوليتهايی در بردارد.مسيحيان بايستی در مسيح و در محبت او بمانند  )٢

 گويد اگر شما مسيح را در کتاب مقدس می. توانيد ايماندار باشيد  در شما نماند بهيچوجه نمیمسيح اگر  از يك طرف،
دهيد   در مسيح نمانيد نشان میشمااز طرف ديگر اگر.  )١٠ – ٩  :٨روميان  (قلبهايتان نداشته باشيد متعلق به مسيح نيستيد 

ماندن در مسيح به چه معنايی است؟ . اين مسئوليت شماست آه در مسيح بمانيد. ايد آه هيچوقت واقعّا متعلق به مسيح نبوده
يعنی خود را به تالش وا .  داشته باشيد شخصیموظف آنيد آه دائمّا با مسيح مشارآتيعنی خود را " ماندن در مسيح " 

" به زمان " ماندن  "  آلمه. در زندگيتان  خود را وقف مسيح و اهداف اوبسازيد. داريد تا ارتباط با مسيح را ادامه دهيد
بدون اين تالش يا آوشش . وزه ادامه يابدنوشته شده و به اين معنی است آه اين ارتباط بايستی هر ر" حال استمراری 

 .دائمی نجات، رشد و ثمری نخواهد بود
 

 نياز ضروری ماندن در آالم او است شرط دوم برای اطمينان از اينكه عيسی مسيح دعای شما را پاسخ خواهد داد  ب)
 ).٧: ١٥يوحنا (
پايبند تعاليم (اگرشما در آالم من بمانيد  " گويد   می عيسی٣٢ – ٣١  : ٨ در يوحنا .مسيحيان بايد در آالم مسيح بمانند)  ١

در اينجا مسئوليت ."  فی الحقيقه شاگرد من خواهيد شد و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد آرد )من شويد
 :شما ماندن در آالم مسيح است برای مثال با هفت اصل زير

هر . بخوانيدهر روز آالم مسيح را در کتاب مقدس . يدبشنوشود آن را  یبايستی هرگاه آالم مسيح موعظه يا تعليم داده م
. حفظ  آنيدبايستی آالم مهم مسيح را مرتب . بررسی آنيدهفته آالم مسيح را در يك گروه آوچك مطالعه کتاب مقدس 
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ا آنيد تا بفهميد آه يعنی در مورد مفهوم آن در زندگی شخصی خودتان فكر آنيد  و دع. تعمق آنيدبايستی برآالم مسيح  
به آار بايستی آالم مسيح را در زندگی خودتان . خواهد آن را در زندگی شخصی خود به آار ببريد او چگونه از شما می

 .منتقل آنيدو بايد آالم مسيح را با موعظه و تعليم به ساير مردم  ) ١٠: ١٥ ؛ يوحنا ٢٤: ٧متی . (ببريد
 ٣٢: ٨ با مسئوليت شما در يوحنا ٧: ١٥ مسئوليت شما در يوحنا .يح در آنها بمانددهند آالم مس مسيحيان اجازه می  )٢

 با  .را تحت تاثير قرار دهد و عوض آند در اينجا مسئوليت شما اين است آه به آالم مسيح اجازه دهيد شما. متفاوت  است
پس بايد به آالم مسيح آه س. شود  می آالم مسيح به درون فكر، قلب و زندگی شما وارد،خواندن، بررسی و به آاربستن

بايستی آالم . در فكر، قلب و زندگی شما است اجازه بدهيد پويا شود، بر شما تاثير جدی بگذارد و آنترل آامل داشته باشد
عيسی . حالتها و احساسات، آالم و آارهايتان را آنترل آند ها،  ها و خواهش انگيزه مسيح در شما، افكار و اعتقادات، 

" هرآه اين سخنان مرا شنيده و به آنها عمل نكرد به مردی نادان ماند آه خانه خود را بر ماسه بنا نهاد " دار داد هش
 اگر شما فقط دانش آالم مسيح را جمع آوری آنيد و در فكر، قلب و رفتارتان به آنها عمل نكنيد حيات آن  )٢٦: ٧متی  (

بايد اجازه دهيد آالم مسيح بزرگترين نفوذ را در زندگی شما داشته . دشو آند ومتالشی  می در زندگی شما فروآش می
ای داشته  بايستی تاثير عمده. ای داشته باشد و اعتقادات و باورهای شما را تعيين آند آالم مسيح بايستی تاثير عمده. باشد

آنيد، تعيين  و آنچه زندگيتان را وقف آن میگوييد  آنچه آه می. آنيد، تعيين آند ها و حالتهايی را آه ابراز می باشد و انگيزه
 .ماند فقط در اينصورت آالم مسيح درشما می. آند

 
 توانيد هرچه آرزو داريد بطلبيد؟ آيا می -٢
 

. آند دانيد بعضی چيزها خدا را خشنود نمی چون می. طلبيد اما اگر مسيحی واقعی هستيد هر آرزويی آه داريد نمی بله، 
. و اجازه دهيد آالم مسيح در شما بماند فقط چيزهايی را خواهيد طلبيد آه منطبق با اراده مسيح باشنداگر در مسيح بمانيد 

عيسی با يقين از خدا . چيزهايی را آه خالف شخصيت يا خالف اراده مكشوف مسيح در کتاب مقدس باشد، نخواهيد طلبيد
هرگاه از خدا بطلبيد که اراده اش به انجام رسد، ). ٤٢: ٢٢لوقا " (اراده تو انجام شود " چيزها را طلبيد اما اضافه کرد 

هرگاه چيزهايی را بطلبيد . دراين صورت هميشه خدا به شما پاسخ ميدهد و سپس اراده اش هميشه به انجام خواهد رسيد
هايی را بطلبيد آه برای مثال، اگر چيز). ١٤: ٥اول يوحنا (توانيد با اطمينان زياد دعا آنيد  آه برطبق اراده خدا باشد می

. آند يا به شما قدرت خودخواهانه و شهرت دنيوی می بخشد، خدا به دعای شما پاسخ نخواهد داد طمع شما را ارضاء می
توانيد با  آنيد تا تحت تسلط آالم مسيح باشيد، می آنيد هميشه درمسيح بمانيد و خودتان را ملزم می اما اگر آوشش می

دعای مرد " گويد   می١٦: ٥يعقوب . بود اهای شما شنيده خواهد شد وموثروپرقدرت خواهددع. اطمينان زياد دعا آنيد
 ".زياد دارد عادل درعمل قدرت بسيار

 
 

 حفظ آردن و مرور آردن  –ب 
 
 . آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا روی يك  صفحه از دفترچه يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد - ١
 ٧: ١٥  يوحنا  –دعا .  رابه روش صحيح حفظ آنيد آيه کتاب مقدس :حفظ آنيد - ٢
 . به گروههای دو نفره تقسيم شويد و آخرين آيه حفظی را از يكديگربپرسيد:مرور آنيد - ٣
 
 

 ) دقيقه٧٠( بررسی کتاب مقدس 
 ٨ – ١: ٤  اول تسالونيكيان ويژگی های ارتباط مسيحی با جنس مخالف چيست؟

٤ 
 

 . را با يكديگر بررسی  آنيد٨ – ١: ٤کتاب مقدس، اول تسالونيكيان  قدم بررسی  ٥با استفاده از روش 
 
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 .  را با هم بخوانيم٨ – ١: ٤ اول تسالونيكيان :بخوانيد

 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 
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 آشف آنيد:  ٢قدم 
 است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير  چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم:توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

ردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آ (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه . به خاطر داشته باشيد. گذارند موارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند وه نكات مختلفی را با هم در ميان میآوچك اعضای آن گر

 
  .مسيحيان بايستی از فساد جنسی اجتناب آنند.  است٣: ٤  يك حقيقت مهم از نظر من در اول تسالونيكيان )١ کشف

آنيم آه فساد جنسی رو به  زندگی میای  ما در دوره". تا از زنا بپرهيزيد ... خدا  اين است اراده " گويد  کتاب مقدس می
آتابهای . شود شوند بيشتر و بيشتر می تعداد شاگردان در مدارس آه روز به روز درگير اين مسئله می. افزايش است

دهند و درخانه هايی آه تلويزيون دارند  های غيراخالقی را نشان می جيبی ارزانی در خيابانها فروخته می شوند آه عكس
استفاده از " (رابطه جنسی مطمئن " با وجود اين حقيقت آه مسئولين از. شوند ی غير اخالقی پخش میهای جنس فيلم

. دهد سقط جنين نوجوانان افزايش چشمگيری در سرتاسر جهان نشان می آنند،  دفاع می) وسايل جلوگيری از بارداری
. شوند آه شامل هيچ نوع محدوديت جنسی نمیالگوهای سنتی رابطه با جنس مخالف با الگوهای جديدی جانشين شده اند 

 جنسی  رابطه" فهمند آه حتی آنچه  آنها نمی. دانند نوجوانان و حتی بسياری از بزرگساالن خطرات فساد جنسی را نمی
دانند آه چگونه با جنس مخالف رابطه دوستی  اغلب جوانان نمی. شود به هيچ وجه قابل اطمينان نيست ناميده می" مطمئن 

. هايی از دوستان فاسدشان است هايی آه دارند اغلب فيلم های غيراخالقی و آتابهای جيبی و نمونه تنها نمونه. رار آنندبرق
 .خواهم اصولی را آه درکتاب مقدس تعليم داده شده، ياد بگيرم درهر صورت می

 
عليم داده شده است آه چطور به مسيحيان آشكارا ت.  است١: ٤  يك حقيقت مهم از نظر من در تسالونيكيان )٢ کشف

 . خدا از آنها راضی باشد زندگی آنند تا
اين عبارت خيلی " ايد آه به چه نوع بايد رفتار آنيد و خدا را راضی سازيد  چنانكه از ما يافته" گويد  کتاب مقدس می

اين .  با جنس مخالفتوانند آنطور آه دوست دارند زندگی آنند بخصوص در زمينه رابطه گويد آه مردم نمی واضح می
. دهد آه چطور با جنس مخالف ارتباط داشته باشم تا خدا راضی باشد قسمت از کتاب مقدس خيلی واضح به من تعليم می

 :آند تقدس ما است و تقدس ما درارتباط با جنس مخالف شامل چهار چيز است تنها چيزی آه خدا را خشنود می
 .نخست از فساد جنسی اجتناب آنيم ) ١
 .دوم ياد بگيريم آه جسم خود را آنترل آنيم  )٢
 . سوم زنی برای خود بيابيم )٣
 . چهارم هيچ برادری را درزمينه فساد جنسی به اشتباه نيندازيم )٤

 .ميخواهم به تعليم اين حقايق به جوانان سرتاسر دنيا ادامه دهم تا آنها ياد بگيرند آه چگونه خدا را راضی آنند
 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی٨ – ١: ٤سعی آنيم تمام حقايق مربوط به اول تسالونيكيان 
 . مطرح آنيم
ای خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود ه  تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

ين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه، سپس چند سؤال را از ب (:گفتگو آنيد
هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه  درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
 .)با آن مباحث آمده است

 
 ن فساد جنسی و زنا است؟چه تفاوتی ميا) ٢ – ١: ٤اول تسالونيكيان   ()١سؤال 

 زيرا آه فاسقان و زانيان را خدا پاک به هر وجه محترم باشد و بسترش ازدواج" گويد   می٤: ١٣عبرانيان : مالحظات
 ".داوری خواهد فرمود 

 در ازدواج شخص ديگرمحسوب غير مجازهر نوع عمل جنسی با همسر شخص ديگر، آه دخالتی ارتکاب زنا يعنی 
 . از شريكان مقصردر انجام طالق استشده و زانی يكی
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شامل عمل جنسی در فكر، در تمايالت  شهوانی . فساد جنسی، هر نوع عمل جنسی با شخص ديگر درآنارهمسرتان است
 . و يا در حرف زدن است

ی يا توانند اشاره ای در مورد ارتداد نسبت به خدا و بت پرستی باشند، آه فساد روحان هر دوی اين کلمات همچنين می
، رابطه شما با شريك مجازدهد آه تنها رابطه جنسی  نتيجه اينكه کتاب مقدس خيلی واضح تعليم می. زنای روحانی است

دهد آه خدا زانيان و همه آسانی را آه از نظر جنسی  کتاب مقدس هشدار می. جنسی خودتان و فقط پس از ازدواج است
 .فاسد هستند داوری خواهد آرد

  :ميتواند به دو طريق فهميده شود ٤ – ٣: ٤  تسالونيكياناول :تعليم دهيد
تا هرآسی از شما بداند چگونه بايد دوری کنيد  فساد جنسیزيرا اين است اراده خدا يعنی قدوسيت شما تا از "   )الف

 .منظور از ظرف، بدن خودتان است. " را کنترل کندظرف خويشتن 
تا هرآسی از شما بداند چگونه بايد ظرف خويشتن را بپرهيزيد تا از زنا زيرا اين است اراده خدا يعنی قدوسيت  "  )ب

 .منظور از ظرف، همسر خودتان ميباشد." در قدوسيت و عزت دريابد
 

  چطور ياد بگيرم آه برجسم خود تسلط داشته باشم؟) ٤ – ٣: ٤اول تسالونيكيان   ()٢سؤال 
 : مالحظات

 . دياد بگيريد آه زبان خود راآنترل آني  ) ١
اما زنا و هرناپاآی و طمع درميان شما هرگز مذآور هم نشود چنانكه مقدسين  را   " ٤ – ٣: ٥ افسسيان :بخوانيد

 ".زبانی آه اينها شايسته نيست بلكه شكرگزاری گويی و چرب شايد و نه قباحت وبيهوده می
 مانند غيبت در مورد زندگی جنسی مردم يا قباحت، گفتاری زشت. فساد جنسی استفاده شده است در ارتباط با زبان، آلمه 

مسيحيان . گويی، گفتن جوآهای زشت يا جوآهايی با مفهوم جنسی است بيهوده. استفاده از آلمات جنسی در فحاشی است
 را به فرزندانشان تعليم دهند و درمورد نحوه ايجاد روابط جنسی درچارچوب ازدواج به طور  جنسیبايستی روابط سالم

حتی نبايد اشاره ای به غيبت آردن يا . به هرحال غيبت آردن يا گفتن جوك جنسی، فساد جنسی است.  آنندجدی گفتگو
 .گفتن جوك درمورد مسائل جنسی ميان مسيحيان باشد

 
  .ياد بگيريد چشمان خود را آنترل آنيد   )٢

 "  فكنم؟ ای نظر ا ام پس چگونه بر دوشيزه با چشمان خود عهد بسته " ١: ٣١ ايوب :بخوانيد
شوند اگر مردی زنی را ببيند آه درست لباس نپوشيده يا اينكه آبرومندانه بدنش  تمام مردان دنيا با چشمان خود وسوسه می

وقتی مردان به مجالت با تصاوير زنان فاسد نگاه کنند، . شود افكار جنسی فاسد داشته باشد  وسوسه میرا نپوشانده،
شود و به  بينيد شروع می  اغلب اوقات فساد جنسی از آنچه می.جنسی فاسد داشته باشدشوند که افكار  ممکن است وسوسه 

شنويد و آنچه فكر  بينيد، آنچه می نبرد برعليه فساد اخالقی با آنچه می. شود دنبال  آن، افكار فاسد در فكرتان شروع می
آلود به  با من عهد ببنديد آه شهوت" نويسد  به همين خاطر خدا اين آلمات را در کتاب مقدس می. شود آنيد شروع می می

از نگاه آردن به . شوند اجتناب آنيد با خدا عهد ببنديد آه از مكانهايی آه زنان فاسد به نمايش گذاشته می." زنی نگاه نكنيد
با چنين افراد يا با خدا پيمان ببنديد آه وقتی . های غيراخالقی جنسی و خواندن آتابهای فاسد خودداری آنيد ها يا فيلم مجله
 .شويد به خود اجازه ندهيد آه نگاهتان، حتی چند ثانيه به طول بكشد هايی مواجه می عكس

 
  .ياد بگيريد قلب و فكرتان را آنترل آنيد   )٣

 ".در دلت مشتاق جمال وی مباش و از پلكهايش فريفته مشو " ٢٥: ٦ امثال سليمان :بخوانيد
 تا مردان را به فساد جنسیآنند  بعضی زنان از زيبايی خود سوء استفاده می. ده استخدا اغلب زنان دنيا را زيبا آفري

بكشانند و از طريق لباس پوشيدن، حرآت دادن اندامشان يا اشاره با چشمهايشان مردان را به سوی فساد جنسی فريب 
قلب .  داخلی انسان قلب او استمرآز آنترل.  خود و ضعف مردان را می دانند ها در سرتاسر دنيا ضعف فاحشه. ميدهند

آيد آه  گرچه بارها پيش می. آند  ما را آنترل میارادههای  گيری ، انتخابات و تصميمقلبیهای  ، خواهشافكارما، 
گويد، به  کتاب مقدس می. توانيد تصميم بگيريد آه هرگز به آنها خيره نشويد توانيد اين جور زنها را نبينيد ولی می نمی

اجازه دهيد آه . به قلبتان اجازه ندهيد تا مشتاق آنها شود.  آنها برای تسخير شما حتی توجه نكنيد شزيبايی و تال
 ٥: ١٠کتاب مقدس در دوم قرنتيان . القدس در شما زندگی آند تا فكر و قلب شما را تحت آنترل خود دربياورد روح
 ".هرفكری را به اطاعت مسيح اسير سازيم " گويد ما بايد  می

 
  .ياد بگيريد آه پايهايتان را آنترل آنيد   )٤

طريق خود را از او . اآلن ای پسرانم مرا بشنويد و از سخنان دهانم انحراف مورزيد " ١٠ – ٧: ٥ امثال :بخوانيد
آيشان و  مبادا عنفوان جوانی خود را به ديگران بدهی و سالهای خويش را به ستم. دورساز و به در خانه او نزديك مشو

 ". ن از احوال تو سير شوند و ثمره محنت تو به خانه بيگانه رودغريبا
دانيد آه آنها آجا  شما معموّال می. هر دهاتی زنان و مردان بدنام دارد. ها و زن بازانی دارد هرشهری در دنيا فاحشه

کتاب مقدس . ا دوری آنيداز اين مكانه. آنند مردم را به تله بيندازند روند و سعی می آنند و درآجاها راه می زندگی می
های ماساژ،  از مناطق آلوده، مشروب فروشيها،  سالن". راه خود را از او دور آنيد و نزديك  خانه او نرويد " گويد  می
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از دوستی با دختران و پسران بدنام . هايی آه اين اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند دوری آنيد ديسكو و آلوب
 .بايستی ياد بگيريم پايهای خود را آنترل آنيم و از رفتن به نزديكی اين مكانها خودداری آنيم. آنيدمدرسه خود اجتناب 

 
  .ياد بگيريد دستهايتان را آنترل آنيد  ) ٥

آب را از منبع خود بنوش و نهرهای جاری را از چشمه خويش، جويهای تو بيرون  " ٢١ – ١٥: ٥ امثال :بخوانيد
چشمه تو .  در شوارع عام و از آن خودت به تنهايی خواهد بود و نه از آن غريبان با توخواهد ريخت و نهرهای آب

مبارك باشد و از زن جوانی خويش مسرور باش مثل غزال محبوب و آهوی جميل پستانهايش تو را هميشه خرم سازد و 
نه زن غريب را دربرگيری؟ زيرا از محبت او دائمّا محفوظ باش ليكن ای پسر من چرا از زن بيگانه فريفته شوی؟ و سي

 ".سنجد آه راههای انسان در مد نظر خداوند است و تمامی طريقهای وی را می
توانند  آنند می مردم فكر می. ويژگی شيوه جديد ارتباط با جنس مخالف، چه علنی و چه غير علنی، نامحدود بودن آن است

پس بسياری از جوانان دستهايشان را آنترل .  انجام دهندهر آاری آه دوست دارند و بدون در نظر داشتن عواقب آن
آنند و حتی دستهايشان را به زير لباس آن شخص  آنند و وقتی با جنس مخالف تنها هستند اعضاء بدن او را لمس می نمی
 شود، پس مردان بايد ياد بگيرند آه لمس آردن مردان معموّال به آسانی باعث وسوسه آردن زنان نمی. برند می

دهند و مثل قوانين  درست مثل قوانين آشوری، آه محدوديتهای زندگی اجتماعی را شرح می. دستهايشان را آنترل آنند
. دهند، کتاب مقدس محدوديتهای رابطه جنسی را توضيح ميدهد ترافيك، آه محدوديتهای رانندگی با احتياط را توضيح می

 .و يكديگر را فقط مقدس و شرافتمندانه لمس آنيمآنترل آنيم  بايستی ياد بگيريم آه دستهايمان را
 

 چطور ياد بگيرم آه زنی برای خود بدست بياورم؟) ٤ -٣: ٤اول تسالونيكيان   ()٣سؤال 
مسيحيان بايد ياد بگيرند آه به روشی متفاوت با غيرمسيحيان با جنس مخالف ارتباط  به علت تمام موارد باال :مالحظات

 کتاب مقدس صريح تعليم اما. دهد آه مرد جوان بايستی برای خود همسری بدست آورد تعليم میکتاب مقدس . برقرار آنند
خدا فرمان داده است آه پيدا آردن همسر بايستی به . دهد آه مردان نبايستی با شهوت جنسی همسرخود را پيدا آنند می

 يعنی روشی متفاوت  و جدا از روش "مقدس " روش . روشی مقدس و شرافتمندانه و نه با شهوت جنسی اتفاق بيفتد
خدا نبايد راه همسر يافتن شما را . راهی است آه مورد احترام خدا و ساير مردم است" شرافتمندانه " راه . آلود دنيا گناه

در طی دوران آشنايی  قبل از ازدواج مرد و . محكوم آند و ساير مردم هم نبايستی به روش همسر يافتن شما تهمت بزنند
خدا . پا و دستان خود را پاك آنند بايستی زبان، چشم، فكر، . ايستی نسبت به جسم خود پرهيزگاری داشته باشندزن ب

خدا دستور داده است آه مرد و زن چه آارهايی را در . شخصی است آه محدوديتهای بين زن و مرد را تعيين می آند
مردان  و زنان بايستی از .  انجام دهندنبايد ) ميده ميشودکه امروزه نامزدی نا(دوران آشنايی و معاشرت برای ازدواج 

 .فساد جنسی اجتناب آنند
 

 چه محدوديتهايی را بايد در ارتباط با جنس مخالف رعايت آنم؟  )٤سؤال 
والدين مسيحی و رهبران مسيحی .  مسيحيان بايستی در ارتباط با جنس مخالف محدوديتهايی را تعيين آنند:مالحظات
وقتی جوان مسيحی شروع به معاشرت با شريك احتمالی . ن محدوديتها را به مردان و زنان جوان بياموزندبايستی اي

. آند بايستی محدوديتهای مهمی را با يكديگر تعيين آنند و باهم به توافق برسند آه آنها را رعايت آنند زندگی خود می
بايستی با يكديگر معيارهايی تعيين آنند آه در . ير باشدتوافق آنها بايستی شامل محدوديتهای واضح در چهار زمينه ز

بايستی در مورد موضوعات زير با يكديگر گفتگو آنند وبرای سؤاالت زير پاسخی پيدا . روابط  خود حفظ خواهند آرد
 . آنند
يکديگر چه مدت  به چه فواصلی همديگر را مالقات آنيد؟ مالقات شما با    چه وقت همديگر را مالقات آنيد؟– زمان  ) ١

 طول ميکشد؟ درچه ساعتی بايد مالقات شما پايان يابد؟
 توانيد برويد؟ به چه مكانهايی نخواهيد رفت؟ آنيد؟ به چه مكانهايی می   آجا همديگر را مالقات – مكان   )٢
ول آنيد آه هر آاری چه چيزهايی را باهم انجام نخواهيد داد؟ قب   چه آارهايی را باهم انجام  می دهيد؟ – فعاليتها   )٣
 .بيند آنيد خدا دارد می می
ناميده شده است به هيچ وجه قابل ) استفاده از وسايل پيشگيری " (روابط جنسی مطمئن "   آنچه – تماس جسمی  )٤

. اغلب نه فقط در زمينه جسمی مطمئن نيست، بلكه قطعًا در زمينه روحانی نيز قابل اطمينان نمی باشند. اطمينان نيست
مردم بايستی در مقابل خدا بپذيرند آه قبل از ازدواج تحت . آند داری قبل از ازدواج اصرار می اب مقدس بر خويشتنکت

مرد و زن بايستی معيارهای واضحی برای ارتباط . هيچ شرايطی با همديگر ارتباط جنسی و همخوابگی نخواهند داشت
مرد و زن بايستی با همديگربه سؤاالت زير . کتاب مقدس باشندخود تعيين آنند و اين معيارها بايستی آامّال براساس 

نبايد داشته جسمی برطبق معيار خدا در کتاب مقدس چه تماس جسمی بايد با همديگر داشته باشيم؟ چه تماس . پاسخ دهند
تماسی باشيم؟ از نظر فرهنگی، چه تماس جسمی آه حتی کتاب مقدس هم اجازه آن را داده، پذيرفته نيست؟ چه نوع 

 آند؟ آند؟ چه نوعی تماسی، حتی اگر کتاب مقدس هم اجازه آن را داده، به طرف مقابل آمكی نمی طرفين را بنا می
. آنند بسيار با روشهای غير مسيحيان متفاوت است   روشی آه مردان و زنان مسيحی با جنس مخالف برقرار می–نتيجه 

حی از راهی مقدس و آبرومندانه و نه به طريق شهوات جنسی با کتاب مقدس دستور داده است آه مردان و زنان مسي
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اول (آند خدا را نيز رد آرده است  هر آس آه اين دستورالعمل را از جانب خدا رد می. يكديگر ارتباط برقرار آنند
 ).٨  :٤ تسالونيكيان 

 
 دری است؟ برادری آه با او رفتار ناشايست شده چه برا )٦: ٤ اول تسالونيكيان   ()٥سؤال 

دهد و با زنی رابطه ناپاك و قبيح داشته يا برای آشنايی ازدواج از   هرگاه مردی آنچه خدا قدغن آرده انجام می:مالحظات
آند، نسبت به برادر خود رفتاری  آنند، ارتباط برقرار می طريق شهوات جسمانی مانند آنچه اغلب غيرمسيحيان می

 آينده او شوهرايسته با او رفتار شده، ممكن است پدر آن زن، برادر آن زن و يا اين برادر که ناش. ناشايست داشته است
اگربا آن زن رابطه . مسئوليت اصلی  به عهده آن فرد است و در رابطه جنسی با آن زن، نقش فعال را داشته است. باشد

ر هر صورت نسبت به مردانی آه جنسی داشته باشد يا با او به طريق شهوت جسم ارتباط آشنايی ازدواج برقرار آند، د
او به ناحق از آن برادران سوء استفاده آرده، به آبروی آنان . خويشاوندان اين زن هستند رفتاری ناشايست داشته است

به هر حال کتاب مقدس به اين برادران .   آينده آن زن را از داشتن همسری باآره محروم آرده استشوهرلطمه زده و 
هرگاه مسيحيان مرتكب فساد جنسی ). ٢١ – ١٧ : ١٢روميان  (دهد چون انتقام فقط از آن خداوند است  اجازه انتقام نمی

زنان و مردانی آه . اند را درك آنند واقعّا پشيمان شده و گناه خود را به خدا اعتراف آنند شوند، بايستی آنچه انجام داده
به سوی عيسی مسيح بازگردند و صادقانه از گناهانشان توبه اند در صورت اينكه  مرتكب گناه فساد اخالقی يا زنا شده

 .ای را تجربه آنند  توانند بخشيده شوند و در زندگيشان  شروع آامًال تازه آنند، می
 
 

 به آارببريد:  ٤قدم 
 چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است؟  آاربرد :توجه آنيد

ر خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  افكا:در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد٨ – ١: ٤اول تسالونيكيان 

  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد شخصی بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . ود بنويسيد اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خ:بنويسيد

به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت . ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ).مقدس ميباشندفهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب (
 
  

 )٨ – ١: ٤اول تسالونيكيان (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

 " چطور زندگی آنم  تا خدا از من خشنود باشد؟ "  کتاب مقدس را با اين سؤال بخوانيد ١: ٤ •
  برای اينكه زندگی من بيشترو بيشترخدا را خشنود سازد چه تغييراتی بايد ايجاد آنم؟  ١: ٤ •
 رای اجتناب از فساد جنسی چه بايد بكنم؟ ب٣: ٤ •
  چه بايد انجام دهم تا بهتر جسمم را آنترل آنم؟٤: ٤ •
 توانم به روشی مقدس و شرافتمندانه همسری بدست آورم؟ ام چطور می  اگر هنوز ازدواج نكرده٤ : ٤ •
 تناب آنم؟ مسيحيان است اج توانم از تمام شهوات جسمی آه همراه با شيوه زندگی غير  چطور می٥: ٤ •
توانم از اين گناه توبه  ام می  اگر نسبت به زن يا برادری در زمينه فساد اخالقی رفتاری ناشايست داشته٦: ٤ •

 .آنم، بخشيده شوم و در زمينه ارتباط با جنس مخالف، شروع تازه و پاآی داشته باشم
روی آارتی بنويسم و " ته باشيد خدا شما را دعوت آرده تا زندگی پاآی داش" توانم اين آلمات را   می٧: ٤ •

 .روی ميزم بگذارم تا هر روز آن را ببينم
 خود خدا را  آنم آه اگر دستور خدا در مورد فساد جنسی و پاآی جنسی را رد آنم،  هيچوقت فراموش نمی٨: ٤ •

 .ام نيز رد آرده
 

 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

آميز به زنان و مردان نگاه  ام آه شهوت با خدا توافق آرده. را آنترل آنمخواهم ياد بگيرم آه چشمانم و افكارم  می ) الف
 .شوند آگاهانه آنها را بيرون آنم نكنم  و هرگاه افكارفسادآلود غير اخالقی وارد فكر من می

است و پذير  خواهم به جوانان همه جا اين تعليم را آموزش دهم آه ارتباط با جنس مخالف به شيوه مسيحی امكان می ) ب
خواهم برای يافتن فرصت تاثير گذاشتن بر ديگران، اين  می. شيوه عالی يافتن شريك زندگی آينده را به آنها ياد بدهم
 .بررسی کتاب مقدس را همراه با ساير جوانان انجام دهم
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 دعا کنيد :  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در . (دعا کنيم آشکار کرده است،  ٨ – ١: ٤اول تسالونيكيان در مورد حقيقتی که خدا به ما در 

بياد داشته . طی اين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد
 .) باشيد که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد

 
  

 )  دقيقه٨( دعا  
 شفاعتدعای 

٥ 
 

 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد. های دو يا سه نفری ادامه دهيد روهبه دعا در گ
 
 

 )  دقيقه٢(منزل   تكليف 
 برای درس بعدی

٦ 
 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
 ١  :٤اول تسالونيكيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با . اينکه شاگردان بسازيد  متعهد باشيد به-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد  را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، ٨ –
از روش حقيقت . بخوانيد ١٧ :١٨  – ١ : ١٥ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت اعمال رسوالن -رازگاهان   ـ ٢

 .   محبوب استفاده آنيد و يادداشت برداريد
 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين .  را حفظ کنيد٧: ١٥يوحنا     -  دعا -حفظ کردن   ـ ٣
  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .درست آنيد)  يا پوشه( يك دفترتكليف منزلاين رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و 
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 ١٩درس 
 

 ١ دعا 
 

 .سازی را به حضور خدا بياوريد  شاگرد خود و اين دوره  دعا آنيد و گروه:سرگروه
 

 ) دقيقه٢٠(پرستش   
 خدا از نظر اخالقی آامل است

٢ 
 

 . خدا از نظر اخالقی آامل است :موضوع
  ١٩ – ١٨ : ١٦ تثنيه    ؛١٨  – ١٧: ١٠ تثنيه :بخوانيد

 
 .طرف است خدا بی  -١
 

او از هيچ نژاد ) ١٥ : ١٩الويان  (دهد  نيز تبعيضی نشان نمیآند و نسبت به فقرا   و قدرتمندان جانبداری نمی خدا از اغنياء
اعمال رسوالن  (آند  آند اما با انسانها از هر نژاد، فرهنگ و موقعيت اجتماعی رابطه برقرار می خاصی طرفداری نمی

٣٥ –٣٤   ،٢٨ : ١٠.( 
 
 .پذيرد ای را نمی او هيچ رشوه  -٢
 

"  خدايانشان"سازند سرانجام دقيقّا به شباهت   را میخدايانا انسانهايی آه پرستان ي دهد آه بت ، هشدار می١١٥مزمور 
پرستان و آسانی  بت. هايشان فاسد هستند چون با رشوه می توان جانبداری آنها نسبت به انسانها را خريد بت. خواهند شد

. ی آنها را نيز نسبت به انسانها خريدشوند چون با رشوه می توان جانبدار آنند نيز فاسد می  را اختراع میخدايانشان آه 
تواند طرفداری خدا را با دادن پول يا از طريق يك سازمان مذهبی يا  هيچكس نمی. شود با رشوه خريد خدا را هرگز نمی

تواند نظرخدای زنده را به خودش جلب آند و يا با انجام  هيچكس نمی. انجام روزانه مراسم خاص مذهبی بدست آورد
انسان قادر به آنترل آردن . پذيرد خدای زنده مطلقًا رشوه نمی. يا هر وسيله ديگر منافع دنيوی بدست آوردآارهای خوب 

 .آند  ارتباط برقرار میشرايط خودش بلكه براساس شرايط آنهاخدای زنده با مردم نه براساس . خدای زنده نيست
 
 .آند خدا  از منافع ضعيفان دفاع می  -٣
 

هرآس " و يا  "آند   اين قدرت است آه قوانين را وضع می "يا " ها  بقای بهترين" ا به چيزهايی مثل بسياری از مردم دني
هايی آه ميان آنها زندگی  زنان تنها و يا غريبه سالمندان،  ها،  بيوه اينجور انسانها يتيمان، . اعتقاد دارند" برای خودش

. ها در دنيای  مدرن رو به افزايش است سازی از بچه  آارآردن وبرده.دهند آنند و تحت فشار قرار می آنند استثمار می می
 نفر هر روزه در ٢٤٠٠٠بيش از . شوند گردند، ثروتمندان مدام پولدارتر می تر می با بكارگرفتن ضعفا آه دائمّا ضعيف

ها و  بيوه. ميرند ه میتغذي  ميليون آودك در اثر گرسنگی و سوء٦هر ساله بيش از . ميرند اثر گرسنگی و سوء تغذيه می
ها روز به روز  ها و اقليت و غريبه. سالمندان توسط فرزندان وملت خودشان روزبه روز بيشتر رو به فراموشی هستند

های جهان، خدای زنده از منافع ضعفا   قوم در قبال اين رفتارهای ضد اخالقی در بين همه. گيرند شتر تحت جفا قرار میيب
برای آسانی آه پدر زمينی ندارند او پدر آسمانی . گيرند حمايت ميكند تثمار و ظلم قرار میيعنی آسانی آه تحت اس

 هستند  برای آسانی آه غريبه. شود  حامی می شود و برای آسانی آه روی زمين شوهری ندارند تا آنها را حمايت آند، می
ی آسانی آه به آغوش گرم نياز دارند بازوانش برا. شود برای آسانی آه تنها هستند دوست می. شود مدافع خاص آنها می

خدا نسبت به مردم توجه دارد بخصوص نسبت به اينكه آنها غذا و لباس داشته باشند ). ٤ – ١  : ١١هوشع (آند  را باز می
روند آند تا پايهای او شوند و به نزد آسانی ب خدا ازتمام مسيحيان سرتاسر جهان استفاده می. و سقفی باالی سرشان باشد

بخش و  دهان او باشند تا سخنان آرامش برای آمك و بخشش به فقرا دستهای او باشند و . آه تحت استثمار و ظلم هستند
سرانجام، در روز داوری نهايی، خدای زنده، تمام ظالمين، استثمارگران و زورگويان . آننده به تهی دستان بگويند تشويق

 .سرتاسر تاريخ زمين را تنبيه خواهد آرد
 
 .خدا دارای ارزشها  و هنجارهای مطلق است  -٤
 

 .٢٣ – ٢٠ ،١٢ – ١١  ، ٨: ٥اشعياء   ؛ ١٦–١٥: ٣٤مزمور  :بخوانيد
  خدا به طور مطلق از ناراستی، شرارت،. ای روحانی و اخالقی است خدا برای تعيين ارزشها و هنجارها، دارای شيوه

نيكويی،  خدا متعهد به راستی،   اما به همين اندازه و به صورت مطلق، . ناپاآی و خباثت به دور و جدا است انصافی، بی
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شيوه ارزشگذاری خدا هيچگاه نسبی نيست و وابسته به شرايط و تغيير دورانهای انسان . انصاف، تقديس و پاآی است 
آه بگويد دقيقّا مفهوم  هدف تمام آلمات خدا در کتاب مقدس اين است  .اخالقی و روحانی خدا مطلق است شيوه . باشد نمی

شيوه ارزشگذاری خدا از طريق . خواهد مردم سرتاسر تاريخ او را بشناسند و اراده او را درك آنند  او می .آنها چيست
فرامين و احكام ممنوع خدا در هر فرهنگ ودر سرتاسر تاريخ جهان، ثابت باقی . شود فرامين و احكام ممنوعه او بيان می

حقيقت ميباشد، آانون ثابت و استاندارد   ای شايسته، نيكو و زشگذاری خدا برای آنچه در هر دورهپس شيوه ار. ماند می
هرآس آه نسبت به ارزشها، هنجارها، فرامين و احكام ممنوعه خدا خطا ورزد در زمان حال آرامش را . نهايی است

ه فرد شريراست، اما ازعادل جانبداری ميکند خدا برعلي. هرگز بدست نخواهد آورد و در آينده توسط خدا تنبيه خواهد شد
 ارزشگذاری خدا باشد و از فرامين و احكام ممنوعه او اطاعت  بنابراين، هرآس آه تسليم شيوه). ١٦ – ١٥: ٣٤مزمور (

دانند خدای  آنها می. آند، وجدان پاآی خواهد داشت، آرامش را بدست خواهد آورد و با امنيت بيشتری زندگی خواهد آرد
 . آنند خواهد چطور رفتــار آند و از آنها می ده در مورد آنها چه فكر میزن
 

های آوچك سه نفره پرستش  در گروه.  پرستش آنيد، خدا را با اين عنوان آه از نظر اخالقی آامل است :پرستش کنيد
 .آنيد

 
  ) دقيقه٢٠ ( درميان گذاشتن برآات 

 اعمال رسوالن
٣ 
 

: ١٨ – ١: ١٥اعمال رسوالن (از قسمت مشخص شده آات يكی از رازگاهان خود را  و به طور خالصه بربه نوبت
 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريدبا ديگران ) ١٧

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ذارد، بحث نكنيدميگ

  
  ) دقيقه٧٠ ( تعليم 

 اولويتهای مسيحی
٤ 
 

 اولويتها  –الف 
 
  يک اولويت چيست؟   - ١
 

 عالقه يا آن قسمت از زندگی آه مدعی توجه نخست است و با توجه به وقت، ترتيب و يا اهميت باالتر از  "اولويت " 
 .گيرد ساير عاليق قرار می

 
  اولويتها وجود دارند؟ آيا مجموعه مشخصی از  - ٢
 

بعضی . ها اتفاق نظر ندارند بسياری  از مسيحيان بر اين باورند آه چندين اولويت وجود دارد ولی بين ترتيب اين اولويت
اين . سوم خدمت، چهارم آار و پنجم رشد شخصی است دوم خانواده،  ها در وهله نخست خدا،  مسيحيان معتقدند آه اولويت

ها در  ساير مسيحيان معتقدند آه اولويت. دهند هايشان را باالتر از خدمت خدا در جهان قرار می انوادهمسيحيان هميشه خ
اين مسيحيان هميشه خدمت خدا در .  چهارم خانواده و پنجم رشد شخصی است  دوم خدمت، سوم آار،  نخست خدا، وهله

 .دهند جهان را باالتر از ساير فعاليتهايشان قرار می
 
  . تنها اولويت ثابت استخدا  - ٣
 

کتاب مقدس . مسيحيان در اين مورد آه چه قسمتهايی از زندگی اولويتهای نخست را دارند، با يكديگراختالف ندارند
دهد آه فقط   کتاب مقدس اين را نيز تعليم می.دهد آه چه قسمتهايی از زندگی بيشترين اهميت را دارند صريح شرح می

آند در يك موقعيت خاص چه قسمتی از زندگی بايستی در اولويت  رد  و اينكه خدا تعيين میخدا نخستين اولويت را دا
آند آه خانواده مهمتر از خدمت است و در وضعيتهای خاص ديگر  دربعضی موقعيتهای خاص خدا تعيين می. قرار گيرد

 . تر از خانواده می داند خدا، خدمت را مهم
 
 .تندديگر بخشهای زندگی نيز مهم هس  -٤
 

 .اند مسيحيان بايستی مطمئن شوند آه وقت و توجه درستی را به هر يک از پنج قسمت مهم زندگی خود اختصاص داده
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 مهمترين قسمتهای زندگی  -ب 
 

  :آشف و گفتگو آنيد
 دهد؟ مهمترين قسمتهای زندگی چيست؟ خدا چه تعليمی می ) ١
 دهد؟  خدا چه تعليمی می ند؟آن  اين قسمتها چگونه با يكديگر ارتباط پيدا می )٢
 
 ارتباط  شما با آارتان  – ١
 

 شما چقدر اهميت دارد؟ ) حرفه(آار : آشف و گفتگو آنيد  )الف
 . قسمتهای زير را بخوانيد:بخوانيد
 :مالحظات

 . ،  بايستی آار آنيد تا  همسر، فرزندان و خودتان را تامين آنيد١٠ : ٣ دوم تسالونيكيان  )١
 ، اما وقتی نيازهای واقعی ضروری زندگی خود يعنی خوراك و پوشاك را بدست آورديد، قانع ٨: ٦وس اول تيموتائ ) ٢

 .باشيد
 
 .  خدا برای آارآردن محدوديتهايی قرار داده است:آشف و گفتگو آنيد  )ب

 با اين وجود، در محدوده آارتان چه چيزی بايد بيشتر در اولويت باشد؟
 .نيد قسمتهای زير را بخوا:بخوانيد
قسمتهای مهم ديگری نيز در .  خود آنيد تان را صرف آار يا حرفه خواهد آه شما تمام وقت و انرژی خدا نمی: مالحظات

خواهد، شما در  با اين وجود خدا می. زندگی وجود دارد آه بايستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف آنها آنيد
 .ت بيشتری قائل شويد حرفه يا آارتان برای موارد زير اولوي محدوده

 
   پذيرش محدوديتها از سوی شما در چارچوب آار)  ١

 .  ، گذراندن تمام زندگيتان در راه آار و حرفه خود، به جانتان ضرر نرسانيد٣٦: ٨مرقس  •
حكمت داشته باشيد و وقت و انرژی آه .  ، برای ثروتمند شدن خودتان را از پا درنياوريد٥ – ٤: ٢٣امثال  •

. مقداری از وقت و انرژی خود را برای ساير قسمتهای مهم زندگی ذخيره آنيد. آنيد محدود آنيد صرف آار می
 .ساير قسمتهای مهم زندگی نبايد آسيب ببينند

 
 ارتباط شما با خدا در محدوده آارتان)  ٢

 .  ، قبل از اينكه آار خود را شروع آنيد به مشارآت شخصی با مسيح وقت بدهيد٤٢ – ٣٨: ١٠لوقا  •
 ، حداقل يك روز درهفته را به استراحت و فراغت از آار ٤ : ٣مرقس   ؛ ٣: ٢٣ الويان ؛ ١٢: ٢٣خروج  •

با ساير ايمانداران به حضور خدا برويد و آارهای خوبی  آه خدا برای شما  اختصاص دهيد تا تجديد قوا آرده، 
 .آماده آرده است انجام دهيد

 . قوت، آفايت و نتايج آارتان به خدا توآل آنيد ، برای داشتن حكمت، ٢ – ١: ١٢٧مزمور  •
 ، در محدوده آارتان بيشترين وفاداری را نسبت به خدا نشان دهيد حتی اگر مجبور شويد درمقابل ٢٩: ٥اعمال  •

 .های شريرانه رئيستان مقاومت آنيد خواسته
 
 خدمت خدا در محدوده آارتان)  ٣

ای را طوری انجام دهيد، گويی آن را  هر خدمت شرافتمندانه ، در چارچوب آارتان ١ : ٤ – ٢٢: ٣آولسيان  •
 .  اداری در چارچوب آارتان احترام قايل شويد دهيد و به روابط برای خداوند انجام می

 ، آارتان را با آيفيت ارائه آنيد و در محيط آارتان در نزد مردم، برای خود اعتبار خوبی ٧: ٣اول تيموتائوس  •
 .آسب آنيد

و عدالت خدا جد ) پادشاهی(  برای پيشبرد ملكوت   آارتان و در محيط آار خود،  ،  به وسيله ٣٣ – ٣١  :٦متی  •
 .و جهد آنيد

 
  تان ارتباط  شما با خانواده  – ٢
 

 ؟ چقدر اهميت دارند) همسر و فرزندان (خانواده شما :  آشف و گفتگو آنيد )الف
 .قسمت زير را بخوانيد  :بخوانيد
ها بخشيده است اطاعت  قوانينی آه خدا به همه خانواده  ، از )٤: ٦ – ٢٢: ٥افسسيان   (٢١ – ١٨ : ٣ن آولسيا: مالحظات

 .آنيد
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با اين وجود، در . خدا برای روابط خانوادگی محدوديتها و مرزهايی تعيين آرده است  :آشف و گفتگو آنيد  )ب
  شما چه چيزی بايد بيشتر در اولويت باشد؟ چارچوب خانوادگی

 .  قسمتهای زير را بخوانيد:خوانيدب
قسمتهای مهم ديگری نيز در . خواهد آه شما تمام وقت و انرژيتان را صرف روابط خانوادگی آنيد خدا نمی: مالحظات

خواهد آه شما در  با اين وجود خدا می. زندگی وجود دارد آه بايستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف آنها آنيد
 .وادگی برای موارد زير اولويت بيشتری قائل شويدمحدوده روابط خان

 
  تان  خاص شما نسبت به مسيح در چارچوب خانواده خدمت يا وظايف)  ١

 ، کتاب مقدس را در محدوده خانواده مورد بررسی و گفتگو قراردهيد و حقايق آن را بكار ٧ – ٥: ٦تثنيه  •
 .ببريد

 .د دهيد و از آن يك نمونه بسازيد ، روابط زناشويی خود را رش٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان  •
 ، فرزندان خود را طبق تعليم و دستور خداوند، يعنی در فهم و آاربرد حقايق کتاب مقدس، ٤: ٦افسسيان  •

 .تربيت آنيد 
 .  ، تمام قسمتهای مهم زندگی را در فرزندان خود رشد دهيد )٤ – ١: ٦افسسيان    (٥٢: ٢لوقا  •
 .عدالت و غيره را تعليم دهيد احترام، راستی، حكمت،   خود اطاعت،  ، به فرزندان٢٥ – ٢٢: ٢٣امثال  •

 
  خدمت يا وظايف خاص شما نسبت به مسيح خارج از چارچوب خانواده)  ٢

 هر جا آه عيسی مسيح شما را برای خدمت آوتاه مدت يا طوالنی مدت خود دعوت ٣٠ – ٢٩ : ١٠مرقس  •
 .آند او را اطاعت آنيد می

تان مهمتر از مديريت يا رهبری مسئوليتی در آليسا   ، مديريت صحيح خانواده١٢  ، ٥ – ٤: ٣اول تيموتائوس  •
 .است

 
 تان  آار شما به منظور تامين خانواده)  ٣

 .تان توجه داشته باشيد  ، به تمام نيازهای واقعی خانواده٨ ، ٤: ٥ ؛ اول تيموتائوس ١٤: ١٢دوم قرنتيان  •
 
 ارچوب خانوادهرابطه شخصی شما با خدا در چ)  ٤

تان بيشترين وفاداری را نسبت به خدا نشان دهيد حتی بيش از عزيزترين   ، در محدوده خانواده٣٧  :١٠متی  •
 .تان اعضای خانواده

 
 
  ارتباط  شما با خدمتتان  – ٣
 

  از نظر خدا چقدر خدمت شما اهميت دارد؟:آشف و گفتگو آنيد ) الف
 .   قسمت زير را بخوانيد:بخوانيد

 . مسيح است  ، مفهوم واقعی زندگی در خدمت آرد ن به مردم به خاطر عيسی٤٥ : ١٠مرقس : حظاتمال
 
 .خدا برای خدمت مسيحی محدوديتهايی قائل شده است  : آشف و گفتگو آنيد )ب

 با اين وجود، در چارچوب خدمت مسيحی چه چيزی بايد بيشتر در اولويت باشد؟
 . قسمتهای زير را بخوانيد:بخوانيد
خواهد آه شما تمام وقت و انرژيتان را صرف فعاليتهای خاص يا خدمت مسيح در آليسای محلی يا  خدا نمی: مالحظات

قسمتهای مهم ديگری نيز در زندگی وجود دارد آه بايستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف . خارج از آن بكنيد
 .تان برای موارد زير اولويت بيشتری قائل شويد  خدمت مسيحیخواهد آه شما در محدوده با اين وجود خدا می. آنها آنيد

 
  خدمت يا وظايف خاص شما نسبت به خدا در آليسا)  ١

 . ، خدا را در روح و راستی بپرستيد٢٤ – ٢٣: ٤يوحنا  •
 ، خدا را با خدمت آردن به مردم خدمت آنيد، بخصوص در انجام آارهايی آه هيچكس ١٥ – ١٤: ١٣يوحنا  •

 .ادر به انجام آنها نيستمشتاق يا ق
 . ها است  ، گسترش روابط مهمتر از اجرای فعاليتها و برنامه٣٥ – ٣٤: ١٣يوحنا  •
 ، تمام مسيحيان گروه خود را، شاگردان عيسی مسيح بسازيد و آنها را برای انواع ١٦ – ١٢: ٤افسسيان  •

 .آنند تجهيز آنيد مختلف خدمات آه بدن مسيح را بنا می
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 وظايف خاص شما نسبت به خدا در خارج از آليساخدمت يا )  ٢
 .گذارد  ، شخصی باشيد آه دائمّا بر انسانهای اطراف خود تاثير مثبت می٣ -٢: ٣  ؛  ١٦ – ١٤: ٢دوم قرنتيان  •
 . ، شاهد مسيح باشيد، انجيل را موعظه آنيد و حقايق کتاب مقدس را به ديگران تعليم دهيد٣٣ – ٣٢ : ١٠متی  •
 . در دنيا شرآت آنيدغيره ، درخدمت بخشش به نيازمندان، مظلومين و ١٧ – ١٥: ٢   ؛٢٧: ١يعقوب  •

 
  مسيح خدمت يا ارتباط شخصی شما با عيسی )  ٣

اهميت اين ارتباط بيش از فعاليتهای خدماتی شما .  ، ارتباط شخصی خود را با مسيح گسترش دهيد٥: ١٥يوحنا  •
 .ح، آوردن ميوه واقعی و ماندنی غيرممكن استاست، چون بدون داشتن ارتباط  شخصی با مسي

 
 
  ارتباط  شما با خودتان  – ٤
 

  رشد شخصی خودتان چقدر اهميت دارد؟: آشف و گفتگو آنيد )الف
 . قسمت زير را بخوانيد:بخوانيد
 . ، خودتان را آنطور دوست بداريد آه عيسی مسيح شما را دوست دارد) ٤: ٤٣اشعياء  (٣١: ١٢مرقس : مالحظات

 
 رشد  با اين وجود، در محدوده. خدا برای رشد شخصی شما محدوديتهايی قرار داده است: آشف و گفتگو آنيد  )ب

 تان چه چيزی بايد بيشتر در اولويت باشد؟ شخصی
 . قسمت زير را بخوانيد:بخوانيد
ی مهم ديگری نيز در قسمتها. خواهد آه شما تمام وقت و انرژيتان را صرف رشد شخصی خود آنيد خدا نمی: مالحظات

خواهد آه شما در  با اين وجود خدا می. زندگی وجود دارد آه بايستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف آنها آنيد
 .محدوده رشد شخصی خود برای موارد زير اولويت بيشتری قائل شويد

 .شيد مگر خداآرزومند چيزی نبا.  خود باشيدسالمت روحانی ، مواظب ٢٥: ٧٣ ؛ ٢: ١٦مزمور )  ١
 .در محبت سلوك آنيد. سالمت روانی ، ٢: ٥ افسسيان  )٢
به آنچه اراده خداوند . سازد تشخيص دهيد آنچه آه خداوند را خشـنود می. سالمت عقالنی ، ١٧، ١٠: ٥افسسيان  ) ٣

 .است پی ببريد
 .اهرتان خدا را جالل دهيدبا جسم خود يعنی سالمتی، تناسب و ظ. سالمت جسمانی ، ٢٠ – ١٩: ٦اول قرنتيان  ) ٤
 .آند از مشارآت بد اجتناب آنيد چون اخالق خوب شما را فاسد می. سالمت اجتماعی ، ٣٣: ١٥ اول قرنتيان  )٥
 .آلود دوری آنيد چون با نفس شما در جنگند از خواهشهای گناه. سالمت اخالقی ، ١١: ٢اول پطرس  ) ٦
ها و فقدانهای  ها، شكست های شما يعنی جراحتهای روانی، ضعف گی ، اجازه دهيد آه خدا دلشكست١٨: ٣٤مزمور  ) ٧

 .زندگی شما را درمان آند
 .استعدادهای خود را رشد دهيد و خالق باشيد. های خدادادی خود را شكوفا آنيد  ، توانايی٥ – ٣: ٣١خروج  ) ٨
 .آنيد ، از فرصتهای خدادادی به خوبی استفاده  )١٥: ٢٥متی  (١٦ – ١٥: ٥افسسيان  ) ٩
 . ، مردم را تشويق آنيد و تشويق آنها را بپذيريد١١: ٥ اول تسالونيكيان  )١٠

 
 
  ارتباط شخصی شما با خدا  – ٥
 

 ارتباط شخصی شما با خدا چقدر اهميت دارد؟  :آشف و گفتگو آنيد  )الف
 . قسمت زير را بخوانيد:بخوانيد
بدون عيسی مسيح قادر به انجام آاری .  ، در مسيح، در آالم مسيح و در محبت مسيح بمانيد٨ – ٥: ١٥يوحنا  :مالحظات

 .آه دارای ارزش جاودانی باشد نيستيد
 
با اين وجود، در ارتباط  . خدا برای ارتباط شخصی شما با خودش هيچ حد و حدودی قائل نيست: آشف و گفتگو آنيد  )ب

 چيزی بايد بيشتر در اولويت باشد؟شخصی شما با خدا چه 
 . قسمت زير را بخوانيد:بخوانيد
قسمتهای مهم . خواهد آه شما تمام وقت و انرژيتان را صرف رشد ارتباط  شخصيتان با او آنيد خدا نمی: مالحظات

 خدا با اين وجود. ديگری نيز در زندگی وجود دارد آه بايستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف آنها آنيد
 . خواهد آه شما در ارتباط شخصی خود با او برای موارد زير اولويت بيشتری قائل شويد می
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 وظايف خاص شما در ارتباط شخصی با عيسی مسيح
 

هيچگاه محبت نخستين خود نسبت به .   عيسی مسيح را در جای نخست قراردهيد- ٥ – ٤: ٢مكاشفه  •
 .مسيح را ترك نكنيد عيسی

  مثل يك مسيحی زندگی و رشد آنيد يعنی آامّال در مسيح ريشه دهيد و در زندگی مسيحی - ٧ – ٦: ٢آولسيان  •
 .خود پيشرفت قابل مالحظه داشته باشيد

 .   اجازه دهيد آه آالم عيسی مسيح آامّال  در قلب و زندگی شما ساآن شود- ١٦: ٣آولسيان  •
 .بگذاريد و به ساير مردم منتقل آنيد  تعليم عيسی مسيح را در عمل به اجراء - ٢٧ – ٢٤: ٧متی  •
از . از انجام هيچ اقدامی درارتباط با دعا آوتاهی نكنيد.   هيچگاه دعا آردن را آنار نگذاريد- ٨ – ٧: ٧متی  •

 .استقامت در دعا دست نكشيد
 همديگر را به.   مرتبا ساير مسيحيان را برای مشارآت و يادگيری مالقات آنيد- ٢٥ – ٢٤: ١٠عبرانيان  •

 .داشتن محبت در روابط و انجام آارهای خوب در خدمت ترغيب آنيد
 .   برای ثمر آوردن ميوه در زندگی ديگران ابتکار داشته باشيد- ١٦: ١٥يوحنا  •

 
 
 . خدا در تمام قسمتهای زندگی اولين اولويت را دارد  – ٦
 

هايی از کتاب مقدس آه در باال اشاره شد، نشان تمام قسمت. او را خدمت آنيد.   فقط خدا را بپرستيد١٠: ٤متی : بخوانيد
 در همه قسمتهای زندگی شما تنها خدا.  قسمتهای زندگييتان قرار دهيد خواهد او را در مرآز همه دهند آه خدا می می

پس در مورد اولويتها فهرستی وجود ندارد تا تعيين آند شما چگونه زندگی، وقت و انرژيتان را . اولويت هميشگی است
آند شما چگونه زندگی وقت و انرژيتان را   است آه در هر موقعيت خاص تعيين میخدابلكه اين . ه آنها اختصاص دهيدب

 .القدس در قلبتان، در زندگی شما سلطنت آند خدا دوست دارد از طريق سكونت روح. دهيد اختصاص می
 
 

 رابطه شخصی با خدا                             پادشاه مقتدر همه قسمتهای زندگی شما              خدا،
  ٨ – ٥: ١٥                      يوحنا     اسـت                  خدانه فهرستی از اولويتها بلكه . است

    آه بايد تعيين آند آه شما چگونه زندگـــــی،                                                                         
 خانواده                                      خدمت          وقــت و انرژيتــان را هر روزه اختصــاص                    

      ٣٧: ١٠ اول تيموتائوس                             متی        .                                                                  دهيد
  خدا               ٥ – ٤: ٣                                                                                 

 
    

 رشد شخصی                  کار                                                                                               
  ٣١ – ٣٠: ١٢    مرقس ٢ – ١: ١٢٧ مزمور                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 .برای هرچيز وقتی است  – ٧
 

 آنيد؟ ساير چيزهای ضروری زندگی خود تعادل برقرار می شما چگونه بين اين پنچ اولويت و
 
 فعاليتها و وقت)  ١
 

 آند؟   کتاب مقدس به ارتباط بين همه فعاليتهای شما و وقتتان چگونه نگاه می:تگو آنيدآشف و گف
  ٦ – ٥: ٨ ؛  ٨ – ١: ٣ جامعه :بخوانيد
 .برای هرچيز وقتی هست: مالحظات

 .  قسمتهای مهم زندگيتان وقت صحيح داده و توجه داريد حتمّا اطمينان داشته باشيد که به همه
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  .ما محول آرده است آامل آنيدآاری آه خدا به ش)  ٢
 

 دهد؟ تان چه تعليمی می  کتاب مقدس در مورد آامل آردن وظيفه:آشف و گفتگو آنيد
 . زير را بخوانيدهای قسمت:بخوانيد
 :مالحظات

   
  پولس آاری را آه خداوند عيسی به او سپرد، به - ٧: ٤ ؛  دوم تيموتائوس ٢٤: ٢٠ ؛ ١٠ : ٢٢  رسوالن اعمال )الف
 .رساند  آمال

 
ای محول    خدا به هر مسيحی وظيفه- ١٧: ٤ ؛  آولسيان ١٣: ٦  ؛ افسسيان ٥: ٣ ؛  اول قرنتيان ٣٤: ١٣ مرقس  )ب

اين چگونه .  ساعت وقت داده است تا وظيفه خدادادی خود را به انجام رسانند٢٤او به مسيحيان در هر روز . آرده است
 شود؟ انجام می

 
  گرچه عيسی همه بيماران را شفا نداد و انجيل را به تمام دنيا مــوعظه نكرد اما - ٤: ١٧ ؛  يوحنا ٣٥: ١ مرقس  )پ
 عيسی اينكار را چگونه آرد؟ . ل رسانيدی آه خدا به او سپرده بود به آماآار

ت آرد و منتظر دستور خدا و قدر عيسی دعا می همانند گذشته، . اش فهرستی نداشت عيسی برای انجام آارهای روزانه
اش با خدا عيسی ياد گرفت آه اراده خدا را تميز دهد و همينطور بين  در مشارآت روزانه. ماند انجام آن دستورات می

پس . موضوعاتی آه به عنوان مسائل فوری به او تحميل می گرديد و موضوعاتی آه واقعا مهم بودند تمايز قائل می شد
 . مهم را انجام می داداو از فوريت های تحميلی اجتناب کرده و موضوعات

 
 

 )  دقيقه٨ ( دعا 
  در پاسخ به آالم خدایدعا

٥ 
 

های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
 

 )  دقيقه٢ ( منزل   تكليف
 برای درس بعدی

٦ 
 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
را برای يكديگر، برای " اولويتهای مسيحی " آموخته های درس  .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد ردم موعظه آنيد، شخصی ديگر يا برای گروهی از م
از روش حقيقت .  بخوانيد٤٠: ٢١ – ١٨: ١٨ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت اعمال رسوالن -رازگاهان   ـ ٢

 .   محبوب استفاده آنيد و يادداشت برداريد
)  " ٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد-بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش " خصوصيات ازدواج مسيحی چيست؟ 
  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(سازی را  وارد دفترآموخته های جديد درمورد شاگرد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(تكليف منزل يك دفتراين پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و 
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 ٢٠درس 
 

 دعا ١
 

 
 . دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را به حضور خداوند بياوريد:سرگروه

 
 

       ) دقيقه٢٠ (ان گذاشتن برآات درمي ٢
 اعمال رسوالن

 
: ٢١ – ١٨: ١٨اعمال رسوالن (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت

 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريد، با ديگران )٤٠
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 . ميگذارد، بحث نكنيد
 
 

   ) دقيقه٢٠(حفظ آردن تعمق و  ٣
 ٧: ١ اول يوحنا -مشارآت 

 
 

 تـــعمـــق  -الف 
 

   ٧: ١ اول يوحنا -مشارآت : آيه حفظی
و در نور است با يكديگر شراآت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما لكن اگر در نور درك نماييم چنانكه ا " :همتن آي

 . "سازد را از گناه پاك می
 
 چيست؟"  نور"   – ١
عيسی مسيح . غيره ای برای شرح صفات يا ويژگيهای خدا است مثل محبت، عدالت، تقدس، مهربانی و واژه" نور" 

دعوت شده است تا در نور سلوك آنند يعنی بر طبق از پيروان عيسی مسيح . خصوصيات خدا را قابل رويت ساخت
 .های خدا رفتار آنند ويژگی

 
 شوند؟  ناميده می" نور"آنيد چرا خدا، مسيح و همينطور مسيحيان  فكر می  – ٢
 

او تمامی . چون او منشاء تمامی حيات مادی و حيات روحانی است) ٥: ١اول يوحنا  (شود   ناميده می"نور" خدا  ) الف
 .او با مرگ مسيح به ما حياتی تازه داد. شناسيم  خلق آرده است ت مادی آه در سرتاسر هستی میموجودا

 
های  چون او شخصيت خدا، بخصوص صفات و ويژگی) ١٢: ٨يوحنا ( ناميده شده است " نورجهان "عيسی مسيح  ) ب

العاده ای در ميان جهان  وقهای پرجالل خدا از طريق عيسی مسيح به صورت ف ويژگی. او را برای ما آشكار آرد
عيسی قدوسيت را برای . نادانان اعالم می آند نادانان، حقيقت را برخطاآاران و حكمت را بر او معرفت را بر. درخشيد
او شادی را بر .  آشكار می سازد  عدالت را برای شريران و محبت را برای آسانی آه قلبشان با نفرت پر شده، ناپاآان،

ترسند شجاعت می بخشد و نزديكی و حضور خدا را به آنانی آه تنها و مطرود  می سازد، به آنانی آه میغمگينان نمايان 
 .هستند نشان می دهد

 
های  مسيحيان هرگز به خودی خود نور نيستند بلكه آنها ويژگی.  )١٤: ٥متی  ( ناميد " نور عالم " عيسی مسيحيان را  )پ

 . )٨ : ٥افسسيان  (آنند  به جهان منعكس میخدا بخصوص تقدس، عدالت و محبت او را 
 
 چيست؟" مشارآت مسيحی " مفهوم   – ٣

اول (القدس   مشارآت مسيحی به معنی داشتن ارتباط نزديك، معاشرت  و همكاری با خدا يعنی پدر و پسر و روح )الف
مشارکت ). ٧: ١اول يوحنا (است  و با ساير مسيحيان جهان  )١٤: ١٣ قرنتيان دوم   ؛٩: ١  ؛ اول قرنتيان ٣: ١يوحنا 
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). ١٣ – ١٢: ١٢ن ااول قرنتي(مسيحی با مسيح بطور جداناپذير با بدن مسيح يعنی اجتماع مسيحيان يا کليسا ارتباط دارد 
مسيحيان خود را وقف تعاليم کتاب مقدس و دعا، مالقات يكديگر به منظور مشارآت، آمك به همديگر در رفع نيازها، 

مشارآت مسيحی نه فقط ). ٤٧ – ٤٢: ٢اعمال رسوالن ( و شريك آردن ديگران در پيغام انجيل ميکنند خوردن غذا با هم
 و از طرف  )١٠ – ٩: ٦غالطيان  (شود بلكه از يك طرف مشارآت و سهيم شدن در برآات  شامل ارتباطی نزديك می

ی متعلق بودن به يكديگرو دراختيار مشارآت مسيحی شامل احساس قو). ١٠: ٣فليپيان (ها است  ديگر شراآت در رنج
 ).٤: ٨ قرنتيان دوم(گذاشتن چيزهای خوب با يكديگر است 

 
آوريد که عيسی مسيح  شنويد و ايمان می شود آه شما بشارت را می مشارآت و همكاری مسيحی هنگامی شروع می)  ب

ايمانان  مسيحيان با بی.  )٥: ١فليپيان  (به خاطر گناهان شما مرد و قيام آرد تا انسانها را از گناهانشان نجات بخشد
و اينكه مسيحيان هميشه درنور سلوك .  )١٤  :٦دوم قرنتيان  (روابطی را برقرار نميكنند آه در بند عهد و پيمان باشند 

 ).                      ٧ : ١اول يوحنا (آنند چون درغير اين صورت، داشتن مشارآت محال است  می
 
 چيست؟" خون عيسی مسيح " ت  معنی آلما  – ٤
. آند ايمان مسيحی جادوگری را رد می. ای جادويی نيست آه دارای نوعی قدرت خاص باشد ماده" خون عيسی مسيح " 
اين عبارات سمبلی از مرگ عيسی مسيح برروی . خونی است آه برروی صليب ريخته شده است" خون عيسی مسيح " 

آنند گناهان خود را اعتراف  مسيحيانی آه درنور سلوك می. يمانداران استصليب و همچنين برآت مرگ او برای ا
 . شوند، چون عيسی مسيح قبّال  مجازات گناهان آنها را پرداخت آرده است آنند و بخشيده می می

 
 

 حفظ و مرور آردن  -ب 
 
 .ادداشت خود بنويسيد آيه  کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا روی يكی از آاغذهای دفترچه ي:  بنويسيد-١
 ٧: ١ اول قرنتيان - مشارآت. آيه کتاب مقدس را به شيوه صحيح حفظ آنيد:   حفظ آنيد-٢
 .ايد از يکديگر بپرسيد ای را آه حفظ آرده های دونفری تقسيم شويد و آخرين آيه به گروه:   مرور کنيد-٣
 
 

 )  دقيقه٧٠( بررسی کتاب مقدس  ٤
 ٣٣ – ٢٢: ٥ افسسيان ت؟های ازدواج مسيحی چيس ويژگی

 
 . را با يكديگر بررسی  آنيد٣٣ – ٢٢: ٥ قدم بررسی  کتاب مقدس، افسسيان ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم٣٣ – ٢٢: ٥ افسسيان :بخوانيد
 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 

 
 

 آشف آنيد:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :يدتوجه آن
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم بعد  (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه . شته باشيدبه خاطر دا. گذارند موارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
  )١ کشف

ای شوهران زنان خود را محبت نماييد چنانكه مسيح هم آليسا . "  است٢٥ ، ٢٢ : ٥يك حقيقت مهم برای من در افسسيان 
ازدواج بايستی از نظر خدا خيلی مهم ". هران خود را اطاعت آنيد چنانكه خداوند را  و ای زنان شو... را محبت نمود

مسيح .  بين زن و شوهر را با رابطه بين مسيح و آليسای مسيحی مقايسه می آند باشد چون او در ازدواج مسيحی، رابطه
 و ارتباط او با آليسای مسيحی هر ازدواج مسيحی توصيفی از مسيح. و آليسا برای هر ازدواجی مسيحی نمونه هستند
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ازدواجهای مسيحی بايستی عيسی مسيح . ازدواج مسيحی هميشه برای جهان شهادتی در مورد عيسی مسيح است. است
 . را جالل بدهند

 
  )٢ کشف

 از اينجاست آه فرد پدر و مادرخود را رها آرده به زوجه خويش  . " است٣١: ٥يك حقيقت مهم برای من در افسسيان 
رود چون  در هر اجتماعی ازدواج يك اتفاق مهم اجتماعی به شمار می". اهد پيوست و آن دو يك تن خواهند بود خو

داشتن   ازدواج به مرحله  .دهند زمانی است آه دو جوان والدين خود را ترك آرده و با هم خانواده جديدی تشكيل می
 .آند تباط خاص با شريك ازدواجتان را آغاز میداشتن ار ارتباط خاص با والدينتان خاتمه داده و مرحله 

 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

خود را های  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی٣٣ – ٢٢: ٥سعی آنيم تمام حقايق مربوط به افسسيان 
 . مطرح آنيم
های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). برای ديگران مطرح سازدازافراد سؤال خود را 

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه  درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد

 .)ه استبا آن مباحث آمد
 

 های خاص يك ازدواج مسيحی چيست؟ ويژگی)  ١سؤال 
 :مالحظات

  .ازدواج ايده خدا و او مؤسس آن است)  ١
پيدايش ( خدا نياز انسان به شريك زندگی را ديد واو برای خلقت زن برای آدم، نخستين قدم را برداشت  در زمان خلقت،

 اينكه زن و مرد مرتكب گناه قبل از.  زنخستين قدم را  برداشتخدا برای برقراری روابط زناشويی ني.  )٢٤ – ١٨: ٢
در ازدواج مرد و زن حتمّا . های زير بنياد نهاده بود ای خاص با ويژگی شوند، خدا ارتباط زناشويی را به صورت رابطه

يشان به هم می  زن با هم يکی ميشوند و برای بقيه زندگيک مرد و يکدر ازدواج، . آنند هايشان را ترك می خانواده
خدا نه تنها ). ٢٤: ٢پيدايش (از هنگام ازدواج، رابطه جنسی موهبتی در چارچوب روابط زناشويی آنها ميباشد . پيوندند

. رابطه زناشويی را بنيان گذاشت بلكه بعد ازاينكه زن و مرد مرتكب گناه شدند باز هم به حفظ پيوند زناشويی ادامه داد
آنند آه ازدواج هنوز هم پيوندی الهی  تكرار می) ٣١: ٥افسسيان ( و هم پولس رسول  )٦ - ١: ١٩متی (هم عيسی مسيح 

در دوران عهد عتيق ازدواج تصويری از ارتباط بسيار نزديك . است و بايستی برای آن پيوند از احكام خدا اطاعت آرد
يری از ارتباط بسيار نزديك بين عيسی در دوران عهد جديد ازدواج تصو). ٣ارمياء  (بين خدا و قوم او اسرائيل بود 

های دنيوی  پيوند اصلی الهی ازدواج را تغيير  گرچه فرهنگ.   )٥افسسيان (مسيح و قوم او يعنی آليسای مسيحی است 
 . آند تا به سمت پيمان اصيل ازدواج بازگشت آنند ها را دعوت می اند، خدا هنوز هم مردم  و تمام فرهنگ داده

 
 .ويی براساس تك همسری استپيمان زناش)  ٢

تعدد زوجات در تاريخ عهد . اند در تاريخ عهد عتيق چنين ثبت شده است آه بعضی از افراد قوم بيش از يك همسر داشته
 – ١: ١١پادشاه سليمان، اول پادشاهان (پرستی شديد شده است  عتيق فقط موجب مسائلی نظير حسادت، تبعيض و بت

خدا . دهند آه تعدد زوجات برخالف هدف و پيمان الهی است ق و عهد جديد چنين تعليم میتعاليم واضح عهد عتي.  )١١
 خواهد پيوست و يك تن زن خويشو مرد به " دهد يعنی   را تغيير نمی٢٤: ٢هيچگاه برنامه نخستين خود در پيدايش 

 زن خويش خواهد شد بلكه او با  يعنی به صورت جمع يك تنزنان خودخدا هيچگاه چنين نگفت آه مرد با " خواهند بود 
شوهر و همسر يك تن "  گفت ٥: ١٩در متی . عيسی اين فرمان را تكرار آرد. يعنی به صورت مفرد يك تن خواهد شد

عيسی مسيح ساير مردم را از پيوستن به اين . او هيچگاه نگفت آه شوهربايد با همسرانش يك تن شود". خواهند شد 
او زنا . او تعدد زوجات و داشتن صيغه را ممنوع آرد. ی دررابطه زناشويی، حذف نموداتحاد، بخصوص از اتحاد جنس

 .و داشتن رابطه عاشقانه با هر زن ديگر را قدغن آرد
 
 . زندگی، ازدواج در نظر گرفته شده استتمام طولبرای )  ٣

اما موسی با طالق موافق . د طالق دا اجازه" به خاطر سختدلی خودشان " در طی دوران عهد عتيق، موسی به مردم 
او فقط عملی شيطانی را در اسرائيل به صورت منظم درآورد آه قبل از آن در بين قومهای اطراف وجود داشت  و . نبود

آنچه را " دهد   او دستور می. دهد آه طالق از ابتدا شيوه خدا نبود عيسی به وضوح تعليم می. در اسرائيل نفوذ آرده بود
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کتاب مقدس فقط در ). ١٦ – ١٤: ٢مالآی (خدا از طالق متنفر است ). ٦ – ١: ١٩متی " (ن جدا نسازد خدا پيوست انسا
و  ) ٩ – ٨: ١٩متی (نخست در موارد خيانت در ازدواج مثل فساد جنسی يا خشونت شديد . دهد دو مورد اجازه طالق می

 شده باشد و شريك زندگی غير مسيحی ها غير مسيحی باشد و زوج ديگر مسيحی دوم در مواردی آه يكی از زوج
اما چون ارتباط بين خدا و قومش يك ارتباط مبتنی .  )١٦ – ١٢: ٧اول قرنتيان (نخواهد با زوج مسيحی خود زندگی آند 

 .برعهد است، ازدواج مسيحی نيز بايستی هميشه تا به آخر يك رابطه وفادارانه باشد
 
 .گی روی زمين استازدواج موقتی است و فقط محدود به زند)  ٤

شوند بلكه مثل مالئكه خدا در  آنند و نه نكاح آرده می گويد آه هنگام بازگشت ثانويه او در قيامت نه نكاح می عيسی می
 است و نه در آسمان يا برروی زمين منحصر به روی زمينپس ازدواج پيمان الهی ). ٣٠: ٢٢متی (باشند  آسمان می

ين را بايستی دراين جستجو آرد آه آن ازدواج چقدر به منعكس آردن و اعالم آردن  ازدواج روی زمارزش ابدی. جديد
 .آند دهد و فرزندان تربيت می  شخصيت مسيحی را پرورش می دهد، مسيح بها می

 
 .ازدواج وضعيت عادی است اما برای همه بهترين وضعيت نيست)  ٥

اما هم .  )٢: ٣ اول تيموتائوس ؛ ٥: ٩اول قرنتيان (آيد  ازدواج برای مسيحيان ورهبران مسيحی وضعيت عادی بشمارمی
مانند سخنان  برای آنانی آه مجرد می) ٣٥ – ٣٢: ٧اول قرنتيان (و هم پولس رسول ) ١٢ – ١٠: ١٩متی (خداوند عيسی 

نند تا آند تا در دوره خاصی از زندگيشان يا حتی در تمام زندگيشان مجرد بما خدا بعضی را دعوت می. ای دارند ويژه
خدا به اشخاصی . آند تا با وقفی آامل او را خدمت آنند خدا اين اشخاص را دعوت می. برای خدا آار خاصی انجام دهند

آنند و صاحب فرزندان  دهد يعنی آنها نسبت به آسانی آه ازدواج می ای بسيار خاص می مانند وعده آه مجرد می
تواند از اين اشخاص در آار ملكوت خدا  دهد آه می  او وعده می.فرزندان روحانی بيشتری خواهند داشت شوند،  می

 ).٥ – ١: ٥٤اشعياء (اشخاص بسيار وفادار بسازد 
 
 .ای است آه بايستی در مالء عام برقرار شود ازدواج رابطه)  ٦

 را ترك هايشان نخست اينكه شوهر و همسر او خانواده). ٢٤: ٢پيدايش (خدا برای ازدواج سه اصل ضروری قرار داد 
ديگر بايستی از نظر . آنند و ديگر به جای اينكه از نظر احساسی وابسته به والدينشان باشند به يكديگر وابسته باشند می

ديگر نبايد تحت سلطه اقتدار والدينشان باشند بلكه . مالی وابسته به والدينشان نباشند بلكه خودشان مسئول درآمدشان باشند
در صورت امكان ديگر نبايد با والدينشان زندگی آنند بلكه ترجيحّا از آنها . دا قرار داده استمطيع مقاماتی باشند آه خ

به يكديگر قول بدهند آه در . دوم اينكه شوهر و زن به يكديگر بپيوندند. جدا زندگی آرده و خانواده خود را تقويت آنند
اتحاد جسمی، اوج اتحاد روحانی، . شوند  با يك بدن میسوم اينكه يك تن. شان نسبت به هم وفادار بمانند سرتاسر زندگی

 .روانی  و اجتماعی آنها است
سپس خود را آماده ازدواج آتی و مراسم ازدواج . شوند يك زوج با اعالم قصد ازدواج خود، آماده ترك والدينشان می

 دو طرف و همچنين برادران و های هر آنند و خانواده درمراسم ازدواجشان قاطعانه والدينشان را ترك می. ميكنند
دهند آه اين دو نفر به يكديگر قول داده اند آه تا آخر عمر با يكديگر ازدواج  خواهران مسيحی و ساير دوستان شهادت می

 . آنند مانده و در تمام مسائل زندگی به همديگر آمك  آرده، همديگر را دوست داشته، نسبت به يكديگر وفادار 
 هيچگاه امری خصوصی يا سری نيست و هميشه به صورت اتفاقی است آه در آن خانواده هر دو درکتاب مقدس ازدواج

، دادن هديه  )٢١: ٢١پيدايش (درزمان قديم پيمان ازدواج شامل حق انتخاب همسر . گيرند طرف نقشی را به عهده می
 و ٦١ ، ٥٩ : ٢٤پيدايش  (شد   میو دادن هديه به عروس و داماد) ١٢: ٣٤ ؛ ١٨: ٢٩پيدايش (عوض به خانواده عروس 

 ).١٦: ٩اول پادشاهان 
پوشيدند  عروس و داماد لباس عروسی می: شد ای عمومی بود و شامل بعضی از عناصر زير می مراسم ازدواج واقعه

ی ، و برا)٢٩: ٣؛ يوحنا   ١٤: ٤٥مزمور (آردند  ساقدوش و دوستان داماد آنها را همراهی می.  )١٤ – ١٣: ٤٥مزمور  (
ضيافتی برای آن ازدواج برپا بود آه ). ١٣ – ١: ٢٥متی (رفتند  مراسم آوردن عروس به همراه او به خانه داماد می

ترين   و جدی )١٧: ١٤ داوران ؛١٠ – ١: ٢؛ يوحنا   ١٤ – ١: ٢٢متی  (آشيد  بعضی اوقات حتی يك هفته به طول می
 ؛ ١٧: ٢ امثال ؛ ١٤: ٢مالآی  (شد  دش شاهد محسوب میبخش مراسم ازدواج بستن پيمان ازدواج بود آه خدا خو

 تثنيه  ؛  ٣١ – ٢١: ٢٩پيدايش  (شود  فقط بعد از مراسم، ازدواج منجر به برقراری ارتباط جنسی می).  ٨: ١٦حزقيال 
٢١ – ١٣: ٢٢( . 

 
 .شود ازدواج مسيحی با رابطه بين مسيح و آليسا تعيين می)  ٧

شوهر سر زن باشد درست مثل مسيح آه سرآليسای مسيح است و مرد همسرش را دوست دهد آه  کتاب مقدس دستور می
دهد آه زن مطيع  کتاب مقدس همينطور فرمان می. داشته باشد درست مثل مسيح آه آليسای مسيحی را دوست دارد

اج مسيحی ازدو. شوهرش باشد و به شوهرش احترام بگذارد  درست مثل آليسای مسيح آه بايستی مطيع مسيح باشد
پس ازدواج مسيحی اعالم ). ٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان (ای از رابطه بين مسيح و آليسای مسيح است  نمايش قابل مشاهده

با مشاهده يك ازدواج خوب مسيحی مردم دنيا بيشتر و بيشتر در مورد عيسی مسيح و قوم . گردد عيسی مسيح به جهان می
شنوند بلكه تصوير آن را در روابط يك   محبت خدا نسبت به خودشان میآنها نه تنها در مورد. آموزند عيسی مسيح می
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ای از اين  شنوند بلكه نمونه آنها نه تنها در مورد خوشی ناشی از افزايش ارتباط با خدای زنده می. بينند ازدواج مسيحی می
 شهادتی قوی بر واقعيت و ارتباط در يك ازدواج مسيحی. بينند و غيره خوشی را درنوع ارتباط يك ازدواج مسيحی می

تواند تبديل به سعی و تالش برای بشارت دادن شود  هر ازدواج مسيحی می. جذابيت ارتباط با عيسی مسيح است
مسيحی  آه عملكرد آن خانواده " بيايند و ببينند " بخصوص وقتی خانه مسيحيان به روی مردم باز باشد و آنها بتوانند 

 .چگونه است
 

 تهايی آه از طرف خدا به شوهر و زن مسيحی سپرده شده است چيست؟مسئولي)  ٢سؤال 
 : مالحظات

). ٢٤ – ١٨: ٢پيدايش  (خدا روابط ازدواج را زمانی برقرار آرد آه زن را خلق نمود . هرزن و هر مردی را خدا آفريد
داند آه مخلوقاتش چگونه  و میا. را نسبت به يكديگر تعيين آند پس خدا اين حق را نيز دارد آه مسئوليتهای زن  و شوهر

توانند ازدواجی استثنايی داشته باشند آه از  فقط در صورتی شوهر و زن می. توانند بهترين عملكرد را داشته باشند می
 .مسئوليتهايی آه خدا به آنها سپرده اطاعت آنند

زن را متفاوت خلق کرده  شوهر واما خدا . خدمت کنندخدا به شوهر و زن اقتدار و مسئوليت داده است تا به يکديگر 
او . بطور متفاوت آشکار کننداست و چنين معين کرده است تا  اقتدار و مسئوليتهای خداداديشان را در خدمت به يکديگر 

واوخواهان اين است .  در رابطه شان نمايان سازدبدست گرفتن ابتکارخدمت خود را بخصوص در ميخواهد که شوهر 
 . شوهرش دريک رابطه گرم وقوی آشکار کنددعوت ازصوص درکه زن خدمت خود را بخ

 
 : باشد مسئوليتهای خدادادی شوهر مسيحی نسبت به همسرش، بخصوص محبت آردن او و رهبری او می  )الف

 
ای فداآارانه نسبت به او، با تمام قلب او را پذيرفتن و آمك آردن به او  او يعنی نشان دادن عالقه " محبت آردن)  " ١
 محبت به شكل  .عظيمترين ايثارگری و از خودگذشتگی قابل تصور ميباشد محبت .ای اينكه تبديل به بهترين شودبر

محبتی نيست آه مهربانيش را به . تواند منتظر بماند محبتی آه حليم است می.  بيان شده است١٣زيبايی در اول قرنتيان 
محبتی آه مهربان است، محبتی است آه . ماند  به او منتظر میاو تحميل آند بلكه برای نشان دادن مهربانی خود نسبت

محبتی آه حسود نيست، در جايی آه ضرورت داشته . دهد آند و فرصت انجام آارهای خوب را از دست نمی آمك می
ه محبتی آه آبر ندارد، محبتی است آه نسبت ب. آند باشد قدردانی، تحسين و احترام خود را سخاوتمندانه نثار او می

محبتی آه غرور ندارد، محبتی . آند آنها را به او خاطر نشان سازد ارزشها و مهارتهای خود متواضع است و سعی نمی
محبتی آه اطوار ناپسنديده ندارد، محبتی است آه . باشد است آه در ارتباط با او، نسبت به قدرتها و ضعفهايش فروتن می

محبتی آه نفع خود را طالب نيست، محبتی است آه فداآارانه به . ب استدهد و مؤد نسبت به او رفتارهای خوب نشان می
ها و صدماتی آه بعضی  محبتی آه زود خشم نيست، محبتی است آه لطمه. جای خودش برای عاليق او اولويت قائل است

 .آند و غيره آند با بردباری تحمل می اوقات او ايجاد می
 
د رهبری آليسا توسط مسيح، شوهر بايد همسرش را مانند يك شبان هدايت او يعنی درست همانن " رهبری آردن)  " ٢

او بايد مانند يك ناظر زنش را . ها او را حمايت آند آند، او را تغذيه آند، از او مواظبت و محافظت آند و در سختی
او بايستی . شان دهداو را به راههای خدا هدايت آند و نسبت به دارايی و فعاليتهای او توجه زيادی ن. رهبری آند

 .آند و در مواقعی آه بيشتر از هميشه به او نياز دارد خدمتش آند همسرش را همانند يك خادم رهبری 
 
 :باشد مسئوليتهای خدادادی زن مسيحی نسبت به شوهرش، احترام آردن و اطاعت آردن از او می)  ب
 
د را به آرامی بيان آند و اجازه دهد آه خدا از راه خودش  نظر خو به شوهر يعنی اينكه زن نقطه " احترام گذاشتن)  " ١

هايش دخالت می دهد و پيشرفتهايش  گيری شوهرش را در تصميم. نسبت به نصايح شوهربه دقت توجه می آند. عمل آند
ويت را يعنی به جای اينكه منتظر بماند تا شوهرش چيزی را از او بخواهد داوطلب است اول. را با او در ميان می گذارد

 . به معنی صبورانه به او گوش دادن است و اينكه  سعی آند مشكالت و نقطه نظرات او را درك آند. به او بدهد
 
شوهر به معنی اين نيست آه زن او را مانند يك برده اطاعت آند بلكه برای او مانند يك  " اطاعت آردن)  " ٢

به عنوان يكی .  است آه زن تبديل به بهترين عضو تيم او شوداطاعت آردن او به صورتی. )١٨: ٢پيدايش  (مددآارباشد
تواند مسائل و نتايج آنها را با او  او می. دهد  پيشنهادات، نظريات خود و غيره را به او می از اعضاء تيم او، اطالعات،

 نتوانستند به توافقی منطقی اگر. بينند درميان بگذارد، با يكديگر تصميم بگيرند، آار را انجام دهند و با يكديگر زحمت می
دست يابند به عنوان آخرين چاره زن بايستی به شوهر اجازه دهد آه تصميم نهايی را بگيرد و مسئول عواقب تصميم 

 .خود باشد
 

وقتی آه مرد زنش را چنين دوست بدارد و او را بدين صورت رهبری آند برای زن نيز سخت نخواهد بود آه به او 
 . مطيع رهبری او در خانواده باشداحترام بگذارد يا 
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 به آارببريد:  ٤قدم 
 چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است؟  آاربرد :توجه آنيد

 افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس :در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . آنيد تهيه٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان  
  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

 آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه،. ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ).فهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند(
 
  

 )٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

اما موقعيتهايی هم وجود دارد آه شوهر بايد مطيع . طيع شوهرانشان باشند  زنان بايد م-برای هردو   - ٢٢: ٥ •
يك بررسی در مورد اين موضوع انجام دهيد آه آليسای مسيح چگونه از .  )٢١: ٥افسسيان (همسرش باشد 

 .بريدبآن را در مورد شريك ازدواجتتان به آار . آند عيسی مسيح اطاعت می
رد اينكه عيسی مسيح چگونه سرآليسا است و چگونه آليسای مسيحی را   در مو-برای شوهران   - ٢٣ : ٥ •

 .بريدبآن را زن خود به آار . آند بررسی انجام دهيد رهبری می
  يك بررسی در اين مورد انجام دهيد آه چگونه عيسی مسيح آليسای مسيحی را -برای شوهران   - ٢٥: ٥ •

 .بريدبآن را زنتان به آار. هدمحبت ميکند وچگونه جان خودش را برای کليسايش ميد
  يك بررسی در اين مورد انجام دهيد آه چگونه عيسی مسيح آليسای مسيحی -برای شوهران   - ٢٧ – ٢٦: ٥ •

 مسيح در  به شباهتبيشتر  وآن را بيشتريعنی .  شکوه و جالل ميدهدسازد وآن را با سخنان خود را پاك می
 .بريدب زنتان به آاردر رابطه با آن را . ميآورد

  يك بررسی در اين مورد انجام دهيد آه عيسی مسيح آليسای مسيحی را تغذيه و -برای شوهران   - ٢٩: ٥ •
 .بريدبزنتان به آار در رابطه با آن را . آند مواظبت می

  خودتان را در اين مورد امتحان آنيد آه آيا هنوز در يك يا چند مورد وابسته به -برای هر دو   - ٣١:  ٥ •
 .به يكديگر آمك آنيد تا واقعّا  والدين خود را ترك آرده و به يكديگر بپيونديد. ينتان هستيدوالد

  يك بررسی در اين مورد انجام دهيد آه چگونه درکتاب مقدس آليسای مسيح احترام -برای زنان   - ٣٣: ٥ •
 .بريدبشوهرتان به آار در رابطه با آن را . دهد خود را به عيسی مسيح نشان می

 
 

 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

خواهم همسرم را در مواقعی  می.  عهدی جديد ميبندم در اينکه رهبری همانند عيسی مسيح باشم:برای شوهران •
. خواهم از سالمتی جسم و سالمتی روحانی او مواظبت آنم می. آه بيشترين نياز را به من دارد خدمت آنم

 من ميخواهم تمام .شود او را همراهی آنم تی آه با آنها روبرو میخواهم او را محافظت آنم و در مشكال می
 .خودخواهيهای خود را کنار گذاشته و او را با فداکاری کامل خدمت کنم

 
اطاعت يعنی بدون اينكه به مسئوليت رهبری .  درك جديدی ازمفهوم اطاعت به دست آورده ام:برای زنان •

خواهم  می. ها وخدمات عملی آمك آنم النه با پيشنهادات، برنامه ريزیای بزند او را فعا شوهرم درخانواده لطمه
 .           اين را به ياد داشته باشم و اين نوع اطاعت را نسبت به شوهرم و رهبران تمرين آنم 

 
 دعا کنيد:  ٥قدم 

يتان به آنچه که در طی اين در دعا. ( آشکار کرده است، دعا کنيم٣٣ – ٢٢ : ٥در مورد حقيقتی که خدا به ما در افسسيان 
بياد داشته باشيد که . بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد

 .) افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد
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 )  دقيقه٨ ( دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم سرتاسردنيا دعا آنيد. و يا سه نفره ادامه دهيدهای د به دعا آردن در گروه

 
 

 ) دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
 – ٢٢: ٥افسسيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با .ه شاگردان بسازيد  متعهد باشيد به اينک-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد  را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، ٣٣
بوب استفاده آنيد و از روش حقيقت مح.  بخوانيد٤  – ١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت روميان - ـ  رازگاهان ٢

 .   يادداشت برداريد
 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين .  را حفظ کنيد٧: ١ اول يوحنا -   آيه مشارآت-حفظ کردن   ـ ٣
  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(خته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآمو   ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و  اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢١درس 
 

  دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 

 )  دقيقه٢٠( پرستش  ٢
 خدا عظيم و خالق است

 
 . خدا عظيم و خالق است :موضوع
   ١٨ – ١٣: ١٣٩مزمور : بخوانيد

.  خودش يك معجزه است، خالق رشد است و پديده رشد خدا،. خدا بدن ما انسانها را به صورت شگفت آوری ساخته است
توانيد فكرش  خدا همچنين خالق آوچكترين موجوداتی است آه می. آند ته خودش را احيا میآند و پيوس بدن انسان رشد می

 .را بكنيد
 
  سلولهای بدن انسان  -١
 

تخمين زده شده است آه هر آيلوگرم از بدن انسان شامل . شماری سلول است بدن انسان شامل تعداد بی
 نيروی آوچك است آه آل انرژی مورد نياز برای  دستگاه١٠هر سلول شامل . سلول است ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٢٠

هر دستگاه آوچك نيرو انرژی آارآردن و دويدن، فكر آردن و صحبت آردن . آنند عملكردهای مختلف بدن را توليد می
 ١٠٠٠ ( ميكرومتر است ١اما هر آدام از اين دستگاههای نيرو آوچكتر از . آند و ساير عملكردهای بدن را توليد می

اين منبع انرژی بسيار آوچك است و با اين وجود تمام اين سلولها، توليد آننده انرژی ).  ميليمتر است١ر معادل ميكرومت
 .خواهد انجام دهد سازد هرآاری می عظيمی است آه انسان را قادر می

 
 های انسان های هوايی ريه آيسه  -٢
 

شود آه بيش از  تــخمين زده می. های هوايی است شامل آيسههای آوچك و در انتها  های انسان شامل تعداد زيادی لوله ريه
های هوايی پر از عروق خونی  های اين آيسه ديواره. های انسان وجود دارد آيسه هوايی در داخل ريه ٠٠٠،٠٠٠،٦٠٠

ی هوايی ها های اين آيسه ديواره. آنند های هوايی جذب آرده و به ساير نقاط بدن منتقل می است آه اآسيژن را از آيسه
های هوايی  ها را باز آنيد اين آيسه توانستيد اين چين اند آه اگر می طوری با مهارت به داخل يكديگر چين خورده

فقط تصور آنيد آه چيزی را آنقدر چين بدهيد آه از اندازه يك زمين فوتبال به . توانستند يك زمين فوتبال را بپوشانند می
 . يل شودهای شما تبد فضای آوچكی مانند ريه

 
های   سلولها و آيسه.هايمان را مطالعه آنيم های هوايی ريه توانيم سلولهای بدن و آيسه با بـزرگترين ميكروسكوپها می

های هوايی را خلق آرده است؟ کتاب مقدس   اين سلولها و آيسهچه آسی اما .هوايی جزء آوچكترين مخلوقات هستند
توانيم به  اگر نمی. انگيزی آفريده است  هوايی به صورت شگفت ولها و آيسه های هر انسان را با تمام سلخداگويد آه  می

انگيز ساخته  تواند خالق بدن انسان را درك آند؟ وجود بدنی آه شگفت تمامی عجايب بدن انسان پی ببريم پس چه آسی می
 .آند انگيز را ثابت می شده است وجود خدايی شگفت

 
خدا را به خاطر ايـــنكه چقدر شما را . انگيز آوچكترين موجودات بپرستيد گفت خدا را به عنوان خالق ش:پرستش
 . در گروههای آوچك سه نفره پرستش آنيد. انگيز آفريده است پرستش آنيد شگفت

 

      ) دقيقه٢٠( درميان گذاشتن برآات  ٣
 روميان

 
در با ديگران ) ٤ – ١روميان ( شده از قسمت مشخص و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را به نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 . ميگذارد، بحث نكنيد
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 )  دقيقه٧٠ ( تعليم  ٤
 القدس  روح و عملكرديتشخص

 
 :تعاليم زير در باره روح القدس هستند

   ذات روح القدس ، کار او در مردم و در کليسا– ٢١درس :    کتاب دوم –دستور عمل شاگردسازی  ) الف
 .سازد هايشان استوار می ميان رنجالقدس، مسيحيان را در  روح – ٢ضميمه :   کتاب دوم –دستور عمل شاگردسازی  ) ب
تعميد  روح القدس، پر شدن : عملکردهای خاص روح القدس – ٤٥درس :    کتاب چهارم–ل شاگردسازی دستورعم ) پ

 از روح القدس و ثمرات روح القدس
   عطايای  روح القدس – ٣٥درس :    کتاب سوم– ی مسيحدستورعمل بنای کليسا ) ت
 وح القدس  عطايای ديگر ر– ٢ضميمه :   کتاب سوم– ی مسيحدستورعمل بنای کليسا ) ث
  

 القدس ذات روح  -الف 
 
  .القدس شخص است روح  -١
 

  .روح القدس شخص است)  الف
داند،  زيرا او می). ١٧ – ١٦: ١٤يوحنا (القدس فقط يك اثر يا قدرت غير شخصی نيست بلکه او يک شخص است  روح 

: ٨ ؛ روميان ٧ – ٦  :١٦مال رسوالن ، اع١٧: ١٤يوحنا (. آند گويد و عمل می آند، سخن می آند، احساس می اراده می
 )٣٠: ٤ ؛ افسسيان ٢٧

 
  رابطه با روح القدس)  ب

 . اين حقيقت که روح القدس شخص است برای اين مطلب که چگونه ما او را تجربه ميکنيم بسيار مهم است
نم قدرت و تاثير بيشتری توا چگونه می" القدس فقط يك تاثير يا قدرت بود پس هدف اصلی ما اين می شد که    اگر روح)١

 )  وغيره درصد٤٠ ، درصد ٣٠" (القدس بدست بياورم؟  از روح
تواند بيشتر مرا تحت  القدس می چطور روح"   در حاليكه اگر او يك شخص است تمايل هميشگی ما بايستی اين باشد )٢

توانم  لط داشته باشد؟ چطور میتسلط خود قرار دهد؟ چطور روح القدس ميتواند بر قسمتهای بيشتری از زندگی من تس
 "القدس ارتباط داشته باشم و خودم را بيشتر مطيع هدايت او بسازم؟  بهتر با روح

  
 .القدس خدا است روح  -٢
 

 .) مراجعه کنيد١به ضميمه . (خدا خودش را بعنوان پدر، پسر و روح القدس مکاشفه کرد)  الف
، خدا خودش را بطوريکه )١٦ – ١٥: ٦ اول تيموتائوس ؛ ٨ – ٧  :١١ايوب (ناپذير است  اگرچه ذات خدا تغيير  )١

متی (و در سخنان ) ١٣: ٤٣اشعياء (خدا خودش را در اعمال . انسانها بتوانند او را بشناسند، ظاهر و آشكار آرده است
 ، ١٥: ١ولسيان  ؛ ک٨ – ٥: ٢ ؛ فيليپيان ١٨ ، ١٤ – ١: ١يوحنا (و در بدن انسانی ) ٤ – ٣: ٣خروج (، در آتش )٤: ٤
 . آشکار ساخته است) ١٠ – ٩  :٨روميان (و در سکونت روح القدس درون قومش ) ٣ – ١: ١ ؛ عبرانيان ٩: ٢ ؛ ١٩
به صورت مفرد است و نه " نام  "  آلمه). ١٩: ٢٨متی (القدس تعميد می يابند   پدر و پسر و روح   مسيحيان در نام)٢

"  القدس   پسر و روح پدر،" کلمات ). ٤: ٦تثنيه ( وجود الهی يكاست،  واحد و خدایدهد آه ا  خدا نشان مینام واحد. جمع
" خدا " و حتی " پسر خدا " و " خدا با ما "  بنابراين عيسی مسيح .آشكار آننده تمايزی درونی در وحدت ذات الهی است

و حتی ) ١٠ – ٩: ٨روميان " (شما مسيح در " و " روح مسيح " و " روح خدا " القدس  همچنين روح. شود ناميده می
 .  شود ناميده می) ٥ ، ٣: ٥اعمال رسوالن " (خدا"
 
 القدس خصوصيات ذاتی روح)  ب

، )٣٠: ١٥روميان (، محبت )٢: ٨روميان (، حيات )٤: ١روميان (القدس دارای صفات ذاتی خدا مانند قدوسيت  روح
محبت و راستی صفاتی هستند آه به خودی خود . می باشد) ١٤: ٩عبرانيان (و ابدی بودن ) ١٣: ١٦يوحنا (راستی 

حتی پيش از خلقت به شراآت گذاشته ) تمايز درونی در وحدت ذات الهی(وجود ندارند بلكه بين شخصيتهای تثليث 
 . پس از خلقت، محبت و راستی با مردم نيز در ميان گذاشته شد. شوند می

 
  ستیالقدس در ارتباط با جهان ه خصوصيات روح)  پ

 :القدس در ارتباط با جهان هستی نيز دارای صفات خداست روح
 )١٧ – ١٦: ١٤يوحنا (القدس  و روح) ١٠ – ٧ : ١٣٩مزمور(  خدا –) حاضر بودن درهمه جا(حاضرمطلق )  ١
 )٣٠: ١٠٤مزمور (القدس  و روح) ٢ – ١: ١پيدايش (  خدا –) داشتن تمامی قدرت(قادر مطلق )  ٢
 )١١ – ١٠: ٢اول قرنتيان (القدس  و روح) ٤ – ١: ١٣٩مزمور (  خدا –) انستن همه چيزد(دانای مطلق )  ٣
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 القدس اسامی روح - ٣
 

 در عهد عتيق)  الف
بعضی اسامی ارتباط او را با خدا . دهد  نام مختلف می١٨آند و  به او  القدس اشاره می  بار مستقيمّا  به روح٩٠عهد عتيق 
و بعضی اسامی آار او " القدس  روح" دهند مثل  بعضی اسامی شخصيت او را شرح می" روح خدا " دهند مثل  شرح می

 ).   ٢: ١١ اشـعياء " (روح حكمت " را در ارتباط با مردم مثل 
 
 در عهد جديد)  ب

باط بعضی از اسامی بيانگر ارت. دهد  نام مختلف می٣٩آند و به او  القدس اشاره می  بار مستقيمّا به روح٢٥٤عهد جديد 
آنند مانند  بعضی اسامی الوهيت ذاتی او را تائيد می. هستند) ١٠ – ٩: ٨روميان (و پسر) ٢٠: ١٠متی (او با پدر 

". س وقد روح" آنند مانند   بعضی اسامی خصوصيت ذاتی او را آشكار می). ١٧: ٣دوم قرنتيان " (خداوند روح است"
يوحنا " (روح راستی " دهند مثل  دهد، شرح می  در آنها انجام میبعضی اسامی ارتباط او را با مسيحيان و آاری آه او

 ).٢٩: ١٠عبرانيان " (روح فيض " و ) ١٧: ١٤
 
 القدس نمادهای روح - ٤
 

 دهند؟ اين نمادها چه معنی می. القدس هستند  برای مثال آتش، باد و آب نمادهای روح:آشف و گفتگو آنيد
 

  ٤ – ١: ٢والن  ؛ اعمال رس١١: ٣ متی :بخوانيد)  الف
يعنی او ايمانداران را " مسيح به آب و آتش مردم را تعميد خواهد داد "  نوشته شده آه ١٢ – ١١: ٣در متی : مالحظات

آورند را با آتش  ، اما آنانی را آه ايمان نمی)و آنها را در ملكوتش جمع خواهد آرد(القدس برآت خواهد داد  با عطای روح
القدس برای  روح ی است کهقدرتنمادی از عطای " زبانه های آتش  " ٣: ٢در اعمال رسوالن . جهنم داوری خواهد آرد

 ). ١٠: ٦اعمال رسوالن  ( ميدهداعالم انجيل با غيرت و محبتی شديد
 
 ٤ – ١: ٢ ؛ اعمال رسوالن ٨ – ٣: ٣يوحنا : بخوانيد)  ب

القدس است  که نمايانگر قدرتی  دی از قدرت روحنما" صدايی مانند وزيدن باد شديد " ٤ – ١: ٢در اعمال : مالحظات
و نمادی از " وزد  خواهد می بادی است آه هرجا می" القدس    روح٨ – ٣: ٣در يوحنا . غيرقابل رويت ميباشد

 . استبينی و غيرقابل مقاومت تولد تازه و احياء توسط او آارغيرقابل پيش
 
 ٣٩ – ٣٧: ٧يوحنا : بخوانيد)  پ

القدس به عنوان منبع نجات آامل و رضايت  نمادی است از روح" نهر آبهای زنده  " ٣٩ – ٣٧: ٧نا در يوح: مالحظات
 . سازد برای اينكه به ساير مردم برآت فراوان دهند ابدی مسيحيان  و همينطور منبعی است آه از مسيحيان آانالی می

  ٢٢ – ٢١: ١  دوم قرنتيان :بخوانيد) ت
نمادی است از اينکه مسيحيان روح القدس را با عملکرد هايش دريافت " روغن  مسح با  "٢٢ – ٢١: ١در دوم قرنتيان 

با روح " مهر زده شده . " کرده اند و برای وظايف نبوتی، کهانتی و ملکوتی خود در اينجا روی زمين تجهيز شده اند
 اينک به خدا تعلق دارند و خدا از آنها القدس، نمادی از اينکه مسيحيان توسط روح القدس با صداقت دوباره متولد شده و

نمادی است از اينکه مسيحيان روح القدس را به عنوان " بيعانه " روح القدس به عنوان ضمانت . محافظت ميکند
 . تضمينی دريافت کرده اند جهت همه آنچه خدا قصد دارد به عنوان سهم وراثت آنها به آنان در آينده عطا کند

 
      

 القدس در مردم آار روح -ب 
 

 .    القدس هم اکنون عيسی مسيح را در روی زمين نمايندگی کرده و در هردو، بی ايمانان و ايمانداران کار ميکند روح
 
 .آند القدس عيسی مسيح را نمايندگی می روح  -١
 

  نماينده)  الف
به نزد )  ١٨ – ١٦: ١٤يوحنا (س عيسی وعده داد آه شاگردانش را يتيم نخواهد گذاشت بلکه خودش در شخص روح القد

ترجمه آرد يعنی " نماينده " توان با واژه  را بهتر می) پاراآلتس به زبان يونانی" (مشاور" آلمه . آنها خواهد آمد
پس اين واژه ". آند  در مقابل مدعی يا داور آمك شخصی آه فرا خوانده شده در آنارشخصی ديگر تا به او، بخصوص"

 . شود يل، مشاور، تسلی دهنده و مددآار نيز ترجمه میهمچنين به معنی وک
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  .روح القدس در روی زمين نماينده عيسی مسيح است)  ب
او عيسی مسيح را درميان ما .   روح القدس در مرحله اول نماينده مسيحيان نيست بلکه نماينده عيسی مسيح است)١

او در مورد ). ٢٦: ١٤يوحنا (د آنها می آورد ش گفته بود به يااو هر آنچه را که عيسی مسيح به شاگردان. نمايندگی ميکند
آند  او شاگردان را به جميع راستی، که از عيسی مسيح ميشنود، هدايت می). ٢٦: ١٥يوحنا (دهد  عيسی مسيح شهادت می

القدس از حق روح ). ١٨ – ١٧: ٣دوم قرنتيان (آند  او شاگردان را به شباهت عيسی مسيح تبديل می).  ١٣: ١٦يوحنا (
آند و به  او  بر دارايی مسيح نظارت می. مسيح حمايت ميکند، از نام مسيح دفاع ميکند و از منافع مسيح حفاظت ميکند

 .دهد را  در تجربيات شاگردان و در کليسا جالل میعيسی مسيح  القدس طور خالصه روح
در .   ناميده شده اند) پاراکلتس: در زبان يونانی ( "وکيل مدافع " و " نماينده "  روح القدس و عيسی مسيح هر دو ) ٢

، ١٦: ١٤يوحنا (القدس نماينده عيسی مسيح درروی زمين و حتی در مسيحيان مدافع عيسی مسيح است  حاليكه روح
درحاليكه .  )١: ٢اول يوحنا (مدافع مسيحيان است نماينده يا ، عيسی مسيح خودش در نزد خدای پدر در آسمان )٢٦
عبرانيان (گويد  گويد مسيح نيز از سوی مسيحيان با خدای پدر سخن می قدس از طرف مسيح با مسيحيان سخن میال روح
 ).  ٢٤: ٩ ؛ ٢٥: ٧
    
 .القدس، عيسی مسيح در درون مسيحيان است روح)  پ
اما . بود" خدا با ما "  او –عيسی مسيح به آسمان صعود کند، نماينده خدا روی زمين در نزد مردم بود    قبل از اينکه )١

  ؛ اعمال رسوالن ٥٠: ٢٤لوقا (در رابطه با جسم زمينی خود، عيسی مسيح زمين را ترک کرد و به آسمان صعود نمود 
٩: ١.( 
نماينده يا وکيل " وقتی مسيح وعده داد آه . را برای مسيحيان فرستاد" نماينده يا وکيل مدافع ديگری "  او از آسمان ) ٢

نماينده يا وکيل مدافع ديگری " نبود بلكه منظورش " شخص متفاوت ديگری " فرستد، منظورش   می"مدافع ديگری 
عيسی مسيح در مجسم شدن در بدن انسانی نماينده يا مدافع خدا روی زمين  ).٧: ١٦يوحنا (بود " درست مانند خودش 

برای روح القدس  .يح را نمايندگی ميکند و خدا يا عيسی مسگرفته استرا  روح القدس جايگاه عيسی مسيحاکنون . بود
. بودمسيحيان روی زمين همان گونه است که عيسی مسيح می بود اگر او هنوز شخصًا در زمان حاضر روی زمين 

و ) فلسطين(وقتی عيسی مسيح هنوز در بدن جسم يافته خود روی زمين بود، منحصر به يک مکان مشخص روی زمين 
اما اکنون عيسی مسيح به . بود)  ميالدی٣٠حدود سال چهارم قبل از ميالد تا (خ بشری يک دوره مشخص زمانی در تاري

روح القدس بعنوان روح خدا يا روح مسيح به يک مکان مشخص . آسمان صعود کرده و روح القدس را فرستاده است
القدس  به آار روح . روی زمين منحصر نيست و همچنين محدود به يک دوره مشخص زمانی در تاريخ بشری نيست

 مسيحيان و با القدس تا ابد  روح. دهد  وکيل مدافع خدا يا عيسی مسيح روی زمين ادامه میياعيسی مسيح به عنوان نماينده 
 ).١٧ – ١٦: ١٤يوحنا ( مسيحيان زندگی ميکند در
زيرا آنها . دريافت نمودتوان آنها را بصورت مجزا  توان از هم جدا آرد و نه می القدس و عيسی مسيح را نه می  روح) ٣

روح " يا "  روح خدا" او . است" خود ديگر عيسی " القدس  روح. يک وجود خدايی هستند و يک ذات الهی دارند
برای مسيحيان روی روح القدس ). ١٠ – ٩: ٨روميان (است " مسيح در ما " او . آند است آه در ما زندگی می" مسيح

  .بودی بود اگر او هنوز شخصًا در زمان حاضر روی زمين زمين همان گونه است که عيسی مسيح م
 
 .آند القدس جهان را نسبت به گناه متقاعد می روح  - ٢
 

  ٣٢ – ٢٨، ١٨: ١ روميان ؛ ١١ – ٨: ١٦ ؛ ٣٦ ، ١٨ – ١٦: ٣ يوحنا  :بخوانيد
هم مسيحيان ميشود، هم شامل غيرمسيحيان و  القدس در ارتباط با جهان که   عملكردهای روح:آشف و گفتگو آنيد

 چيست؟
 توبيخ آردن، محكوم آردن، مجرم شناختن يا به طور خالصه  به معنی فاش آردن،" ملزم آردن  " واژه : مالحظات

 .متقاعد آردن است
 

  .آند القدس مردم را نسبت به گناه متقاعد می روح)  الف
سازد به اين معنی آه  مردم را فاش میخدايی  بیالقدس  روح. آند و گناه را افشا می کند قعيت گناه را آشكار میااو و ) ١

مخصوصّا جدايی و ياغيگری . دهد ارتباط غلط آنها را با خدايی آه خود را درکتاب مقدس آشكار آرد، به آنها نشان می
ه جانب او آنها را نسبت به اتكاء به  خود، سرنوشت خود را تعيين آردن، حق ب. سازد آنها را نسبت به خدا برمال می

 .بودن، از خود راضی بودن، خودخواهی، فقط در فكر نيازهای خود بودن و خودرای بودن متقاعد ميسازد
دهد بخصوص  سازد يعنی ارتباط غلط آنها نسبت به ساير مردم را به آنها نشان می  مردم را برمال میشرارتالقدس  روح
آارهايی آه خدا قدغن آرده و غفلت در انجام آارهايی آه خدا او نسبت به انجام بعضی . محبتی آنها نسبت به ديگران بی

 .آند فرمان انجام آنها را داده، آنها را ملزم می
فهماند  آورد و به آنها می شان، را در نزد نور مقدس الهی می  يعنی شخصيت و اخالق واقعی بنابراين او خود واقعی مردم،
 .ندچه ماهيتی دار آه نسبت به آنچه بايد باشند، 
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آند،   او آنها را توبيخ می.آند، رد ميکند و متقاعد ميسازد او مردم را در رابطه با جدی بودن شرايطشان توبيخ می ) ٢
 و شرير هستند و بنابراين نسبت به زير پا گذاشتن قوانين بی خداگويد آه آنها نادرست،  يعنی در فكر و قلبشان به آنها می

آه از " آند متقاعد می"آنها را  ". رد ميکند " توجيهات و مشاجرات آنها برعليه خدا را او تمام . مقدس خدا مجرم هستند
او مردم را در مورد اينکه شايسته مجازات . آنند شود در مقابل خدا احساس شرمساری  ديد خدا مجرم هستند و باعث می

و با احساس درك آنند  وخامت گناهانشان را بنابراين آاری می آند آه آنها). ٢٣: ٦روميان (مرگ هستند متقاعد ميسازد 
 .آند متقاعد میعميق گناهكار بودن، شرمساری و پشيمانی آنها را  

 
  .آند القدس مردم را نسبت به عدالت متقاعد می روح)  ب

"  آنند باعث می شود تا مردم درك" القدس  روح. آند او عدالت خدا و عدالتی را آه خدا از مردم انتظار دارد  آشكار می
 واقعيت و ضرورت آنچه خدا از طريق عيسی مسيح  خدا چه عدالتی نسبت به مردم دارد يعنی او مردم را به حقيقت،

قيام  او آنها را به حقيقت، واقعيت و ضرورت تجسم، مرگ، . آند برای نجات مردم از گناه و داوری انجام داد متقاعد می
 خدا چه عدالتی از مردم درك آنندآند تا مردم  القدس همچنين آاری می حو رو. آند و سلطنت گرفتن مسيح متقاعد می

توانند نجات پيدا نكنند  ، دراينصورت می) درصد١٠٠(مگر آنكه آنها ازديد خدا دارای عدالتی آامل باشند . انتظار دارد
 آورند و عدالت آامل او را آند آه بايستی به مسيح ايمان او مردم را متقاعد می). ١٠: ٣  ؛ غالطيان ١٠: ٢يعقوب  (

آند آه امكان عادل شدن آنها در نظر خدا و جود  پس او مردم را متقاعد می). ٢١: ٥دوم قرنتيان (برای خود دريافت کنند 
 .دارد اگر توبه آنند و به عيسی مسيح ايمان آورند

 
 . آند القدس مردم را نسبت به داوری متقاعد می روح)  پ

او آنها را متقاعد . آه واقعّا گمشده هستند" آند آه مردم درك آنند  آاری می" القدس  روح. آند ر میاو داوری خدا را آشكا
اند و اگر توبه نكنند و ايمان نياورند تا ابد هالك خواهند  آند آه پيش از اين در مقابل خدای قدوس و عادل محكوم بوده می
اگرمردم راستی را تکذيب کرده و عيسی . ايی خدا وجود داردآه داوری نه" باعث می شود مردم درك آنند " او . شد

 .مسيح را رد آنند، آنها را نسبت به حقيقت، واقعيت و ضرورت داوری متقاعد ميسازد
 
  .آند القدس درمسيحيان آار می روح  - ٣
 

 القدس در ارتباط با مسيحيان چيستند؟  عملكردهای روح:آشف و گفتگو آنيد
. دهد مسيحيان قرار میمهيا نمود، در دسترس القدس آنچه آه مسيح برروی صليب  طيكاست، روحاز زمان پن: مالحظات

او آار آامل . برد بكار میالقدس در زمان حاضر در زندگی ايمانداران  ، روحبدست آوردآنچه مسيح درتاريخ گذشته  
آند آه  آند، آاری می مردم را احياء میاو . برد  به آار میمسيحيانعيسی مسيح در زمان گذشته را، در زندگی امروز 

 . آند آند و آنها را تقديس می آالم خدا را بشنوند، آنها را به اطاعت آردن هدايت می
 

 .آند او مردم را احياء میاين است آه  القدس تاآيد کتاب مقدس بر در رابطه با آار روح)  الف
   ٨ – ٥: ٣ يوحنا :بخوانيد
 :مالحظات

هدف ).  ١٤ – ١٣: ٢دوم تسالونيكيان  ( آردن به واقعيت درآوردن هدف ابدی خدا در زمان معين استاحياء و تازه   )١
. القدس و از طريق ايمان به راستی نجات يابند ابدی خدا در انتخاب افراد معين اين است آه از طريق آار تقديس روح

رساند  خ و از طريق پيام انجيل به انجام میخدا هدف ابدی خود را با دعوت آردن از آنان در زمان خاصی در تاري
او آنها را شريك طبيعت الهی ) ٨ – ٣: ٣يوحنا  (القدس احياء و تازه آردن ايشان است  هدف روح). ١١: ١افسسيان (

دهد آه ايمانداران نيز اين تازگی و احياء را درك  القدس به نحوی اين آار را انجام می روح). ٤: ١دوم پطرس (سازد  می
دهد آه فرزند خداست و آن شخص مسيحی در خدا  و خدا هم در او  او در قلب يك مسيحی، شهادت می. آنند  تجربه میو

نميشود، اما خدا از طريق " خدا " مسيحی هرگز ). ١٣: ٤ ؛ ٢٧، ٢٠: ٢ ؛ اول يوحنا ١٦ : ٨روميان  (آند  زندگی می
سيح توسط  به اجرا در آوردن آار آامل نجات مسيح بر القدس جالل دادن م هدف روح. روح در مسيحيان ساکن است

 .های شخصی مردم، است روی صليب در زندگی
به خاطر همين مسيحيان اعتراف ). ٧ – ٣: ٣تيطس ( احياء و تازه آردن آامّال مختص به عمل مستقل خدا است  ) ٢
القدس، به وجدان شخص  يات بخش روحآار ح.  )٨: ٢افسسيان (يابند  آنند آه فقط با فيض و رحمت خدا نجات می می

آلود و از شيطان به سوی خدا باز  از دنيای گناه  يعنی از خودخواهی،شود تبديل میآند طوريكه او  گناهكارچنان نفوذ می
 ايمانو . شامل پشيمانی نسبت به گناه و ايمان به مسيح است تبديل ).١٨: ٢٦  ؛  ٤٢ – ٣٧: ٢اعمال رسوالن (گردد  می

: ١٣ ؛ اعمال رسوالن ٢٩: ١ فيليپيان ؛  ٨: ٢افسسيان (، عطايی از سوی فيض خدا  )١٧: ١٠روميان (عوت خدا نتيجه د
 دستهايی خالی است آه با آن، ايمان.  )١: ٥روميان (گردد  ای است آه با آن شخص عادل می و در عين حال وسيله) ٤٨

از طريق موعظه انجيل، مردم به .  )١٢: ١يوحنا (پذيرد  بخشد، می يک شخص نجاتی را آه خدا سخاوتمندانه به او می
مردم از طريق پاسخ خود بر پايه ايمان ). ١٨: ٢٨ ؛ ١٩: ٣  ؛ اعمال رسوالن ١٥: ١مرقس (شوند  تبديل شدن دعوت می

وح ، دريافت ر)١: ٥روميان (ای جديد با خدا  عادل شمردگی منجر به رابطه.  )٢٢: ٣روميان   (شوند عادل شمرده می
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و دريافت توانايی برای داشتن  ) ١١ – ٧: ١٥ ؛ اعمال رسوالن ١٣: ١  ؛ افسسيان ١٦ – ١٥: ٨روميان (پسرخواندگی 
 ).١٤ – ٤: ٦روميان (شود  زندگی تازه و مقدس  می

 
 .آند مردم آالم خدا را بشنوند او آاری میدررابطه با آار روح تاآيد کتاب مقدس براين است آه )  ب

 ٢٦: ١٤ ؛ ١٥ – ١٣: ١٦وحنا  ي :بخوانيد
 :مالحظات

 آه او با آن به افكار، قلب و زندگی هردو، غير مسيحيان و شمشيری. القدس است کتاب مقدس ابزار خاص روح)  ١
القدس هميشه از قسمتهای خاصی از کتاب مقدس برای تعليم، انگيزش و تغيير مسيحيان در  روح. آند مسيحيان نفوذ می

او مسيحيان را به جميع راستی ). ١٢: ٤ عبرانيان   ؛١٧: ٦افسسيان (آند  ف زندگيشان استفاده میهمه وضعيتهای مختل
 – ١٣: ١٦يوحنا (دهد  آنند و آنها را با تمام چيزهايی آه عيسی مسيح آموزش داده است تعليم می کتاب مقدس هدايت می

 ). ٢٦: ١٤ ؛ ١٥
فقط کتاب مقدس و آل کتاب مقدس تنها . و در محتوا خطاناپذير است هر آلمه کتاب مقدس به وسيله روح الهام شده ) ٢

کتاب مقدس برای تعليم راستی، برای افشاء آردن گناه و رد آردن . مقياس مقتدر زندگی و اعتقادات مسيحی است
ست توجيهات و مشاجرات عليه خدا، برای بازگرداندن مردم به سوی راههای خدا، برای آموزش آنچه در نظر خدا در

 ).  ١٧ -١٦: ٣دوم تيموتائوس (است و برای تجهيز آنها در انجام آار خدا، مفيد است 
آالم ). ١٧: ١٤ ؛ ١٧: ١٧يوحنا (القدس  روح راستی است   کتاب مقدس به عنوان آالم خدا راستی است و روح) ٣

 – ٩: ٢٣ارمياء ( گيرد  ر می قراعينی خدا در کتاب مقدس در مقابل نبوتهای ذهنی و خوابهای مردم در تضاد آشکار
برای مثال اسرائيل درآينده آسيبی ( درحاليكه مشخصه انبياء آاذب تمايل آنها به پيشگويی آينده بود ٢٣در ارمياء ). ٣٢

. آردند  اين بود آه آنها آالم مكشوف خدا را به مردم اعالم و آنها را به توبه دعوت میحقيقی، ويژگی انبياء )نخواهد ديد
خالصه و از همه . ن هميشه بايستی هدايت ذهنی روح در قلبشان را با آالم عينی خدا در کتاب مقدس امتحان آنندمسيحيا

تعمق،   بررسی،  بنابراين شنيدن، خواندن،. آند القدس مسيحيان را در طريق کتاب مقدس هدايت می مهمتر اين آه روح
 .مهم استحفظ آردن و به آاربردن کتاب مقدس در زندگيمان بسيار 

 
  .آند او مردم را به اطاعت از آالم خدا هدايت میدر ارتباط با آار روح تاآيد کتاب مقدس به اين است آه )  پ

 ٢: ١ اول پطرس :بخوانيد
او حقايق ). ١٨ – ١٧: ١افسسيان  (آند آه مسيحيان حقايق کتاب مقدس را درك آنند  القدس آاری می روح: مالحظات

شود آه آنها بيشتر و بيشتر مطيع خدا و آالم  برد و باعث می  قلب و زندگی مسيحيان به آار می،کتاب مقدس را در فكر
: ١اول پطرس (شود آه مسيحيان از عيسی مسيح اطاعت آنند  القدس به خصوص شامل اين می آار تقديس روح. او باشند

" گويد  القدس می پس روح). ٣٢: ٥ل رسوالن اعما(را اطاعت آنند  دهد آه او القدس خود را به آسانی می خدا روح). ٢
). ٨ – ٧: ٣عبرانيان " (امروز اگر آواز او را بشنويد دل خود را سخت مسازد چنانكه در وقت جنبش دادن خشم او 

، )خدا و شرور بی(بنابراين مسيحيان مسئوليت دارند آه به اين موضوع توجه آنند آسی درميان ايشان قلبی گناهكار 
در عوض مسيحيان . نداشته باشد آه او را از خدای زنده دور سازد) مقاوم و ياغی(يا سخت ) شكاك و منتقد(ايمان  بی

پس هرآس آه گوش ) ١٣ – ١٢: ٣عبرانيان . (بايستی هر روزه يكديگر را به اطاعت آردن از آالم خدا تشويق آنند
پس آسانی آه طبق الزام ). ٧، ١: ٢مكاشفه (گويد بشنود  دارد بايد آنچه روح به تمام کليساهای مسيحی دنيا می

و اطاعت و توانند و قطعّا خود را مطيع خدا و آالم خدا خواهند ساخت  خواهند، می میآنند  القدس زندگی می روح
تواند  خواهند، نمی نمیآنند  آلود خود را پيروی می اما آنانيكه آه طبيعت گناه. خشنودی خدا را هدف خود قرار خواهند داد

در ارتباط با آار ). ١٢ – ٩: ١ آولسيان    ؛٨ – ٥: ٨روميان   ( قطعّا  خود را مطيع خدا يا آالم خدا نخواهند ساختو
 .روح، تاآيد کتاب مقدس بر دريافت معرفتی تازه نيست بلكه اطاعت از معرفتی است آه در کتاب مقدس آشكار شده است

 
 .مردم را به تقدس هدايت آندراين است آه در ارتباط با آار روح، تاآيد کتاب مقدس ب)  ت

 ٢٦ – ١٣: ٥ غالطيان  :بخوانيد
 :مالحظات

دوم قرنتيان (آند آه آنها بيشتر و بيشتر به شباهت عيسی مسيح تبديل شوند  القدس مسيحيان را طوری تقديس می  روح) ١
: ٨روميان (آشند  لود خود را میآ القدس، مسيحيان اعمال زشت جسم گناه از طريق قدرت سكونت روح). ١٨ – ١٧: ٣
القدس زندگی  آلود بلكه با هدايت و قدرت روح آنند آه ديگر نه برطبق اعمال طبيعت گناه آنها اينطور انتخاب می). ١٣

آلود انسان، خود را به صورت گناهان جنسی ظاهر  طبيعت گناه. ه شوددثمرات روح القدس ببارآورآنند و در نتيجه 
، در گناهان اجتماغی ) خرافه گرايی(پرستی و جادوگری   جنسی و افراط، در گناهان روحانی مثل بتمثل فساد. آند می

سازد مثل محبت خوشی و  های بنيادين روحانی ظاهر می ميوه روح خود را در آيفيت. آلود و نزاع های گناه طلبی مثل جاه
وابطی مثل وفاداری  نسبت به خدا، فروتنی نسبت به سالمتی، و در اثرات اجتماعی مثل حلم، مهربانی و نيكويی و در ر

 . مردم و پرهيزگاری نسبت به خود
همه به معنی اين هستند آه يك مسيحی " القدس  راه رفتن با روح" و يا " هدايت شدن ازروح " ، "زندگی در روح  " ) ٢

زندگی او را آنترل آرده  و بيش  گی آند، دهد در درون يا قلب او به عنوان خداوند و استاد زند به عيسی مسيح اجازه می
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دليل قابل مشاهده زندگی . سازد از پيش او را تحت تاثير خود قرار دهد و او هميشه خود را تسليم اقتدار و اراده مسيح می
 ). ١٧ – ١٦: ٣ ؛ افسسيان ٢٦ – ١٣: ٥غالطيان (القدس در شخص مسيحی ثمره روح است بخصوص محبت  روح

 
آند تا نسبت به وضعيت تباه شده خود متقاعد شوند، عيسی مسيح را بشناسند،  قدس مردم را هدايت میال  روح:خالصه

به (آند  القدس برطبق اراده آامل خدا برای مسيحيان دعا می روح. جالل دهند و کتاب مقدس را درك و اطاعت آنند
 .آنند م حقيقتّا اين تبديل را تجربه میآند و مرد او تبديلی واقعی در مردم ايجاد می).  مراجعه کنيد٢ضميمه 

 
 

 القدس در آليسا آار روح  -پ 
 

 :القدس سه اتفاق مهم را اعالم آرد ريزش روح  در پنطيكاست، :تعليم دهيد
 ).٣٦ – ٣٢: ٢اعمال  (پنطيكاست مهر خدا بر مقام مسيح بودن عيسی مسيح بود )  ١
 ).٤٧ – ٣٧: ٢اعمال (پنطيكاست سبب تاسيس آليسا بود )  ٢
 ).٨: ١اعمال (پنطيكاست به شاگردان برای انجام آارهايشان قدرت بخشيد )  ٣
 

 : القدس بيشتر توجه آنيم  اجازه دهيد به اين سه عملكرد روح
 
 .القدس جالل دهنده عيسی مسيح است   در تجربه مسيحيان روح-١
 

 .دهد او در آليسای مسيح، عيسی مسيح را در مرآزيت قرار می
 

 القدس چيست؟  در ارتباط با عيسی مسيح عملكرد روح: گفتگو آنيدآشف و
 

 .القدس شناخت شخصی عيسی مسيح را عطا می کند روح)  الف
  ٦: ٤ دوم قرنتيان  :بخوانيد
 : مالحظات

آند آه نور خدا در قلبهای مسيحيان  او آاری می. دهد او مكاشفه خدای نامرئی را در جسم يافتن عيسی مسيح شرح می
بخشد آه آنها را در عيسی مسيح آشكار  های پر جالل خدا می رخشد يعنی او مستقيمّا به قلبهای آنان شناختی از ويژگیبد

القدس شناخت نسبت به خدای زنده را آه شامل مكاشفه عيسی  روح.  )١٥: ١ ؛ آولسيان ٦: ٤دوم قرنتيان (ساخته است 
: ٨ ؛ اعمال رسوالن ٣٢ – ٣٠: ٢٠يوحنا  (به آنان عطا می کند باشد از طريق موعظه و تعليم کتاب مقدس  مسيح می

٣٥.( 
 
 .دهد القدس به عيسی مسيح شهادت می روح)  ب

 ١٤: ١٦ ؛ ٢٦: ١٥ يوحنا :بخوانيد
  :مالحظات

. دهد جالل می مسيحيان عيسی مسيح را  دهد و در تجربه و زندگی او نه خود بلكه عيسی مسيح را در مرآز قرار می
 ) ١٤: ١٦يوحنا (
 
 .آند القدس آالم مسيح را بازگو می روح)  پ

 ١٥ – ١٤: ١٦ ؛ ٢٦: ١٤ يوحنا :بخوانيد
  :مالحظات

 .  او بدون وابستگی به مسيح سخنی نمی گويد
 
 .اقرار آنندآند آه مسيحيان واقعی عيسی مسيح را به عنوان خداوندشان  القدس آاری می روح)  ت

 ٣: ١٢ اول قرنتيان  :بخوانيد
  :ظاتمالح

شود  او باعث می. شود آه آنها در زندگی روزمره خود نشان دهند آه عيسی مسيح خداوند و استاد آنها است او باعث می
 ).٢: ١ ؛ اول پطرس ٨ – ٥: ٨روميان ( آنند اطاعت عيسی مسيح شوند و او را تسليمآه مسيحيان 

 
 بر   چه در تجربه شخصی و چه در تجربه عمومی،القدس بوده است، شود از سوی روح هر حرآتی آه ادعا می: خالصه

اگر يك مسيحی يا آليسای مسيحی، انسان را . شود دهد، امتحان می اين اساس آه چه جايگاهی را به عيسی مسيح می
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. القدس را ندارد دهد بدينگونه آشکار می کند که  نشانه روح دهد يا بعضی تجربيات روحانی را بزرگ جلوه می جالل می
 . تواند محبت سرد را نسبت به عيسی مسيح تحمل آند لقدس نمیا روح

 .  استجالل دادن عيسی مسيحالقدس در تجربه مسيحيان  عملكرد اصلی روح
 
  .القدس رئيس آليسای مسيحی است روح  - ٢
 

 القدس درارتباط با آليسا چيست؟  عملكردهای روح:آشف و گفتگو آنيد
 

 .سازد  مسكن روحانی خدا میالقدس آليسای مسيحی را روح)  الف
 ٢٢: ٢ افسسيان :بخوانيد
 : مالحظات

در پنطيكاست آنها در مسيح تبديل به بدن مسيح  شدند آه . قبل از پنطيكاست شاگردان، جمع بدون انسجامی از افراد بودند
 . )٥ – ٤: ٢اول پطرس (يك ساختمان يا فقط يك سازمان نيست بلكه موجودی زنده است 

 
 .سازد قدس مسيحيان را تبديل به اعضای واقعی آليسای مسيحی میال روح)  ب

 ١٣ – ١١: ١٢ اول قرنتيان :بخوانيد
 : مالحظات
يعنی " تعميد با روح " ازطريق  . سازد القدس يك فرد را تبديل به عضو واقعی آليسا، آه بدن مسيح است، می فقط روح

حی واقعی و عضو واقعی آليسای مسيح، آه بدن مسيح است، فقط از طريق احياء و تازه کردن، شخص مبدل به يك مسي
آيد تا در مسيح ساآن  آيد تا در مسيحی ساآن شود و شخص مسيحی می مسيح می از طريق احياء و تازه کردن، . شود می

اول (شود  القدس می از طريق احياء و تازه کردن، بدن شخص مسيحی تبديل به هيكل روح). ١٣ – ١٢: ١يوحنا (شود 
 .گردد  بر روی زمين می و شخص مسيحی نيز قسمتی از بدن مسيح) ١٦: ٣قرنتيان 

 
 .آند القدس رهبران را تبديل به ناظرين واقعی آليسای مسيحی می روح)  پ

 ٢٨، ١٧: ٢٢ اعمال :بخوانيد
 : مالحظات
. د، موثر واقع شوددهن شود آه عملكرد آليساهای محلی آه آليسای جهانی را تشكيل می القدس باعث می فقط روح

آسانی ) جمع به شکل : توجه آنيد(به عنوان شبانان يا کشيشان . گيرد القدس رهبران را با فعاليتهای زير به آار می روح
به صورت . آه بايد شبانی آنند و بخصوص تمرآز آنها بر مردم است يعنی آنها را مراقبت، تغذيه و محافظت آنند

 منظم فعاليتهای مختلف در آليسای محلی مديريتها بخصوص برفعاليتها، مخصوصّا آه تمرآز آنناظرين يا مديران 
 . است

 
 .القدس مسئول آموزه صحيح و شيوه آار آليسای مسيحی است روح)  ت

 ٢٨: ١٥ اعمال رسوالن :بخوانيد
 : مالحظات
گيری  گيری با رای جديد تصميمشيوه . تواند در يك نظرخواهی، مباحثات آليسای محلی را هدايت آند القدس می فقط روح

آليساهای مسيحی بايستی آنچه مسيح از طريق روح . آزادانه، هيچگاه نبايد جانشين اراده آشكار خدا در کتاب مقدس شود
 ).٧، ١: ٢مكاشفه (گويد بشنوند  به آنها می

 
 .بخشد القدس آزادانه عطايای روحانی را به مسيحيان می روح)  ث

 ١١: ١٢  ؛ اول قرنتيان ٨ – ٤: ١٢ روميان :بخوانيد
 : مالحظات
هدف عطايای روحانی بنای آليسای مسيحی . آند چه عطايای روحانی را مسيحيان دريافت آنند القدس تعيين می فقط روح

دهد آه هدف خدا اين نيست آه مسيحيان يا آليساهای مسيحی يك شكل باشند بلكه  تنوع عطايای روحانی نشان می. است
آليسای مسيح شامل انسانهايی نيست آه بايستی در  طرز لباس پوشيدن، حرف زدن و فعاليت . گوناگونهای  شكلبه 

درست مثل هر جسم انسانی، آليسای مسيحی . آردن همرنگ يكديگرباشند و همه آنها خدمات يكسانی در آليسا انجام دهند
يای مختلف زيادی هستند وعملكردهای روحانی آنها دارای عطا. باشد شامل انسانهای مختلف با شخصيتهای متفاوت می

. برند  بكار میموعظه و تعليمهستند و عطايای روحانی را برای  دهان بعضی مسيحيان مثل. دهند مختلفی را نشان می
 قلببعضی ديگر مسيحيان مثل . آنها بيشتر برای صفاتی مثل شبانی يا مديريت يا رهبری و تعليم مناسب هستند و غيره

آنها برای انجام خدماتی مثل مالقات بيماران، آمك به . برند را به آار میرحم و اعانات  عطايای روحانی مثل هستند و
 .نيازمندان و معلولين و اداره معتادين مواد مخدر و غيره مناسب هستند
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 .آند القدس جلسات و خدمات مسيحی را هدايت می روح)  ج
 ٣: ٣ليپيان ي ف  ؛١٨: ٦ ؛ ١٩ – ١٨: ٥ افسسيان :بخوانيد
 : مالحظات
آردن و  برای مثال، به جای انتقاد. تواند باعث شود جلسات و خدمات مسيحی از روح پر شوند القدس می فقط روح

القدس   روحبنابراين. داوری، مسيحيان به شكرگذاری از خدا برای همه چيز و در هر وضعيت ادامه خواهند داد
 .آند يم، پرستش، دعا و سرود خواندن آنها را هدايت میها، شهادت دادن، موعظه، تعل گفتگو

 
 .آند القدس اعضاء و فعاليت آليساهای مسيحی را به نحو موثری اداره می  روح:خالصه

 
  .القدس مجری خدمات بشارت مسيحی در سرتاسر جهان است روح  - ٣
 

 ت؟القدس درارتباط با خدمات بشارتی چيس  عملكردهای روح:آشف و گفتگو آنيد
 

 .آند تا مبشر باشند روح القدس را انتخاب و دعوت می)  الف
 )١: ١ اول قرنتيان ؛ ١٨ -١٣: ٢٦اعمال رسوالن  (٤-١: ١٣اعمال رسوالن   :بخوانيد
 : مالحظات

 او .رساند داند چه آسی آارهايی را آه اجرای آنها در اين دنيا ضروری است به بهترين نحو به انجام می فقط خدا می
 آليسای محلی بايستی به اين اشخاص مسئوليتهای محلی .آند تا مبشر باشند ان مشخصی را انتخاب و دعوت میمسيحي

 .واگذار نكند و آنها را با دعا و در صورت امكان از نظر مالی حمايت آند
 
 .دهد القدس به هر خادم مسيحی وظيفه مخصوص خودش را می روح)  ب

 )٩ – ٥: ٣ ؛ اول قرنتيان ٣٤: ١٣مرقس  (١١،  ٦ – ٤: ١٢ اول قرنتيان  :بخوانيد
 : مالحظات

القدس آن عطای روحانی آه بيشترين آمك  پس، روح . داند آه چه آاری برای هر مسيحی مناسب ترين است فقط خدا می
 .را به او در انجام مسئوليتش می آند به هر يك از آنان می بخشد

 
 .آند القدس درها را باز و بسته می روح)  پ

 )٨ – ٧: ٣ ؛ مكاشفه ٣: ٤آولسيان  (١٠ – ٦: ١٦ اعمال رسوالن :بخوانيد
 : مالحظات

. باشند آيند و آدام اشخاص برای انجام وظايف مناسبترين می داند آه در اين لحظه آدام مكانها مهم به شمار می فقط خدا می
القدس با هدايت قلب  را از طريق روحمسيح اين آار . آند ها را برای خادمينش باز و بسته می درب فرصت اوفقط 

 تبديل يافته  اشخاصبه سمتالقدس خادمين مسيحی را  روح. دهد خادمينش و با پيش آوردن موقعيتهای خاص انجام می
  )٢٩ – ١٩: ١٠اعمال رسوالن ( و مامور نظامی رومی  )٣٥ – ٢٩: ٨اعمال رسوالن ( مثل خواجه سرای حبشی مهمی

های شرورانه روحهای شرير را بتواند  دهد تا نقشه دس به خادمين مسيحی قدرت تشخيص نيز میالق روح. آند هدايت می
 ).١١ - ٩: ١٣اعمال رسوالن (ببيند و بتواند با اقتدار عمل آند 

 
   .آند القدس خادمين مسيحی را تشويق می روح)  ت

 ٥٢ – ٤٩: ١٣ اعمال رسوالن  :بخوانيد
 : مالحظات

 . بخشد د و به نوايمانان مسيحی حتی در مواقع جفا خوشی میآن القدس تشويق می روح
 

 .آند القدس ماموريت بزرگ مسيحايی را به صورت موثری هدايت می  روح:خالصه
 
 

  ) دقيقه٨ ( دعا  ٥
  در پاسخ به آالم خدایدعا

 
 آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد های ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته
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 )  دقيقه٢( منزل   تكليف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
را برای " القدس   و عملكردهای روحيتشخص " آموخته های درس  .که شاگردان بسازيد  متعهد باشيد به اين-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 
ه آنيد از روش حقيقت محبوب استفاد.   بخوانيد٨ – ٥ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت روميان -رازگاهان   ـ ٢

 .   و يادداشت برداريد
)  " ٤ – ١: ٦افسسيان . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد-بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش " های خانواده مسيحی چيست؟  ويژگی
  .يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص -دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢٢درس 
 

  دعا  ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

  ) دقيقه٢٠ ( درميان گذاشتن برآات  ٢
 روميان

 
در ، با ديگران )٨ – ٥روميان  (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت

 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 . ميگذارد، بحث نكنيد
 
 

 ) دقيقه٢٠(حفظ آردن تعمق و   ٣
 ٣٢: ١٠  متی  -شاهد بودن 

 
 

 تــعمــق  -الف 
 
 ٣٢ : ١٠متی    -شاهد بودن  : حفظیآيه

 ."پس هرکه مرا پيش مردم اقرار آند من نيز در حضور پدر خود آه در آسمانست او را اقرار خواهم آرد " :متن آيه
متی (عيسی اين آلمات را به دوازده شاگردش وقتی گفت آه به آنها فرمان رفتن و موعظه آردن پيغام ملكوت خدا را داد 

با وجود اين حقيقت آه شاگردان عيسی با مخالفت با پيغام و شيوه زندگيشان مواجه خواهند شد بايستی ). ١٠ – ٥: ١٠
 : برای اينكه شاگردان بدون واهمه شهادت دهند، عيسی چهار دليل می آورد. پيغام انجيل را بدون ترس اعالم آنند

 
توانند مانع شرمندگی علنی خود شوند   شما نمیچون دشمنان توانيد بدون ترس شاهد عيسی مسيح باشيد،  شما می  -١

 ).٢٧ – ٢٦: ١٠متی (و شما نيز علنّا مورد تاييد قرار خواهيد گرفت 
 

 جفا و آشتار مسيحيان يك روز علنی و آشكار خواهد  شان، توانند مانع اين شوند آه مخالفت شريرانه دشمنان نمی)  الف
اند  نان مسيحيان در مقابل تمام مردمی آه برروی زمين زندگی آردهدر روز داوری نهايی، دشمنان مسيح و دشم. شد

: ١٤جامعه (گويد آه خدا هر آار و همينطور هر چيز مخفی را داوری خواهد آرد  کتاب مقدس می. شرمنده خواهند شد
١٢.( 

 
داوری نهايی مسيح و در روز . توانند مانع اين شوند آه روزی شاگردان در مأل عام تاييد خواهند شد دشمنان نمی)  ب

گويد  کتاب مقدس می. اند گرامی شمرده خواهند شد شاگردانش در مقابل تمام مردم آه تا به حال روی زمين زندگی آرده
 ).٢٧: ١٦متی (آه مسيح هرآس را برطبق اعمالی آه انجام داده است پاداش خواهد داد 

 .بترسند ) انـجيل(شجاعانه  پيغام  ملكوت پــس، شاگردان عيسی مسيح نبايد از اعالم آشكارا، صريح و 
 
توانند روح شما را بكشند بلكه فقط  توانيد بدون ترس شاهد عيسی مسيح باشيد، چون دشمنانتان نمی شما می  -٢

 ).٢٨: ١٠متی  (جسمتان را
توانند انجام  میفقط يك آار را هرگز ن دشمنان مسيح و دشمنان مسيحيان آرزوی انجام هر آاری را هم آه داشته باشند 

در حاليكه جسمتان بخش مرئی و مادی وجود شما است روحتان بخش نامرئی . توانند روح شما را بكشند دهند، يعنی نمی
 .و غيرمادی وجود شما است
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توجه محبت آميزاو  توانند اراده خداوند و توانيد بدون ترس شاهد عيسی مسيح باشيد، چون دشمنانتان نمی شما می  -٣
 ).٣١ – ٢٩: ١٠متی (ت به شما را تباه سازند نسب

اما اگر خدا از همه گنجشكان آه تقريبّا هر آدام آنها . واقعيت دارد آه درست مثل گنجشك شما نيز روزی بايستی بميريد
چه آسی بيش از  .  چقدر بيشتر درحال حاضر از شما محافظت خواهد آرد آند ، آيند، مواظبت می ارزش بشمار می بی
هر آنچه آه . شكان بسيار ارزش دارد؟ خدا وعده داده آه از زندگی و آارشما به طريق خاصی محافظت خواهد آردگنج

افتد، در مقابل چشمان هميشه ناظر خدا و فقط درصورتی آه او از وقوع آن راضی  برروی زمين برای شما اتفاق می
 ).٢٨: ٨روميان (دهد  بوده باشد رخ می

 
آند فقط در صورتی آه شما  دون ترس شاهد عيسی مسيح باشيد، چون عيسی شما را اعتراف میتوانيد ب شما می  -٤

 ).٣٣ – ٣٢: ١٠متی  (او را درمقابل مردم اعتراف آنيد
يعنی اينكه هيچوقت . اعتراف آردن او يعنی اينكه آشكارا اقرار آنيد آه عيسی مسيح نجات دهنده و خداوند شما است

در روز داوری ). ٣٨ – ٣٤: ٨مرقس ( حتی دشمنانتان از عيسی مسيح خجل نخواهيد شد درحضور مردم يا جهان يا
: ٢٥متی (اند شما را اقرار خواهد آرد  نهايی، عيسی نيز آشكارا در مقابل تمام انسانهايی آه برروی زمين زندگی آرده

٣٦ – ٣٤.( 
 

 حفظ آردن و مرور  -ب 
 
 . ای از دفترچه يادداشت خود بنويسيد ارت سفيد يا روی صفحهآيه کتاب مقدس را برروی يك آ:   بنويسيد-١
 ٣٢: ١٠  متی –شاهد بودن . ای صحيح حفظ آنيد آيه کتاب مقدس را به شيوه:  حفظ آنيد-٢
 . ايد از يكديگر بپرسيد ای را آه حفظ آرده به گروههای دو نفری تقسيم شويد و آخرين آيه:   مرور آنيد-٣
 
 

 ) دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 ٤ – ١: ٦افسسيان  های خانواده مسيحی چيست؟ ويژگی

 
 . را با يكديگر بررسی  آنيد٤ – ١: ٦ قدم بررسی  کتاب مقدس، افسسيان ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم٤ – ١: ٦ افسسيان :بخوانيد
 .ود تا تمام قسمت خوانده شبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 

 
 

 آشف آنيد:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد

 . ويسيدبن
بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه . به خاطر داشته باشيد. گذارند  در ميان میموارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

  
  )١ کشف

 زيرا ای فرزندان، والدين خود را در خداوند اطاعت نماييد،. " شود  يافت می١  :٦از نظر من يك حقيقت مهم در افسسيان 
آنند اين آيه بدين معنی است آه بايد فقط درصورتی والدين را اطاعت نمود آه  بعضی فكر می". آه اين انصاف است 

اين فرمان به اين معنی است آه من بايستی والدينم را . اما اين صحيح نيست. باشند مسيحی میيعنی "  در خداوند " آنها 
درحاليكه بسياری از فرزندان . باشم خودم مسيحی میم بلكه به اين خاطر آه نه به خاطر اينكه مسيحی هستند اطاعت آن

آنند، فرزندان مسيحی بايستی از والدينشان اطاعت آنند چون اين فرمانی است آه  غيرمسيحی از والدينشان اطاعت نمی
 و مسيحی نباشند، بايستی از فرزندان مسيحی حتی اگر والدينشان با مالحظه، منصف. مسيح انجام آن را به آنها داده است

 .آنها اطاعت آنند
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 )٢ کشف
درحاليكه ". و ای پدران، فرزندان خود را به خشم نياوريد . " شود  يافت می٤: ٦از نظر من يك حقيقت مهم در افسسيان 

در آولسيان اين عبارت . باشند فرزندان وظيفه اطاعت از والدين را دارند، والدين نيز موظف به تشويق فرزندانشان می
فرزندان خشمگين و ". ای پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد مبادا شكسته دل شوند "  نيز نوشته شده است ٢١: ٣

چون . تلخ صيرت ميشوند اگر هميشه روی اشتباهات آنها تاکيد کنيد و هرگز در باره کارهای درست آنها سخن نگوييد
گرچه آنها آامل نيستند، نبايد عمّال آنها . است آه هميشه فرزندانم را تشويق آنمباشم از نظر من مهم  دارای فرزندانی می

 .ام آه مشوق بودن را ترجيح دهم پس تصميم گرفته. را خشمگين آنم و روح آنها را برنجانم
 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 روه آنها را بپرسيد؟های مختلف وجود دارند آه مايليد در گ  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را مطرح  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی٤ – ١: ٦سعی آنيم تمام حقايق مربوط به افسسيان 
 . آنيم

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:ذاريددر ميان بگ
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه  درادامه نمونه. ن پيدا آنيدجوابی برايشا

 .)با آن مباحث آمده است
 

در بعضی فرهنگهای دنيا، فرزندان می آموزند که بايد .   سؤال اول در ارتباط با اطاعت آردن از والدين است)١سؤال 
يطی از والدينشان اطاعت آنند و تا هنگام مرگ پدر و مادر، والدين بر فرزندانشان در سرتاسر زندگی و تحت هر شرا

 آنند؟ اما برطبق کتاب مقدس تا چه سنی فرزندان بايستی همچنان از والدينشان اطاعت . اقتدار مطلق دارند
 :مالحظات

 . آند اين سؤال بسيار مهم است چون قلب تمامی فرهنگهای دنيوی را لمس می
 ساله بود، والدينش را اطاعت ١٢ای  وقتی عيسی هنوز پسر بچه. دهيد نخست به نمونه خود عيسی توجه آنيماجازه 
در هر صورت وقتی عيسی بزرگ و مشغول آار زندگی خودش شد، ديگر مطيع والدينش ). ٥٢ – ٤١: ٢لوقا (آرد  می

پس .  بالغ با مسئوليتی مستقل در زندگيش بوداو شخصی). ٣٥ – ٣١: ٣مرقس (آورد  نبود و آرزوهای آنها را به جا نمی
بلكه . دهد آه مسيحيان بايستی والدينشان را در سرتاسر زندگيشان و تحت هر شرايطی اطاعت آنند کتاب مقدس تعليم نمی
سن  يعنی تا وقتی آه زير هنوز آودك هستند بايستی آنها را اطاعت آننددهد آه مسيحيان تا وقتی آه  کتاب مقدس تعليم می

شود آه مسيحيان خانه والدين خود را ترك  بزرگسالی هنگامی شروع می. باشند بلوغ، نابالغ و وابسته به والدين خود می
پس اطاعت از والدين دارای محدوده . آنند باشند يا وقتی آه ازدواج می آنند يا وقتی آه ديگر وابسته به والدينشان نمی می

 . الی بايد از والدينشان اطاعت آنندفرزندان تا زمان بزرگس. زمانی است
 

 راههای عملی احترام گذاشتن به والدين چيست؟.   سؤال دوم در ارتباط با احترام گذاشتن به والدين است)٢سؤال 
  :مالحظات

 های خودخواهانه يا يعنی توجه آردن زياد، نشان دادن توجه و محبت آردن بدون اآراه و بدون انگيزه" احترام گذاشتن " 
مثالهای زير به ارتباط تمام مردم جهان با والدينشان، ارتباط با والدين همسرشان و به ارتباط آنها با خدا به عنوان . ترس

احترامی آردن يا احترام گذاشتن به والدين خودتان، والدين  پنج راه برای بی. پدر آسمانی اختصاص داده شده است
 .وجود داردهمسرتان و خدا به عنوان پدر آسمانی شما 

 
 .بگذاريد حترامابا بحث نكردن، به والدينتان   -١

برای مثال بر سر اينكه چه لباسی برای پوشيدن مناسب . با آنها برسر مسائلی آه ارزش واقعی روحانی ندارند بحث نكنيد
شود آه  حث آردن باعث میب. است يا اينكه آدام برنامه تلويزيونی را بايد ديد يا آارهای خانه را چه آسی بايد انجام دهد

 . والدين احساس آنند  نظرياتشان مسخره است
توانيد به طريقی مثبت به والدينتان احترام بگذاريد؟ به آرامی بر نقطه نظر خودتان تاآيد آنيد و سپس اجازه  چطور می

دهيد آه  ما ايمانتان را نشان میبه اين ترتيب ش. آند، آن را انجام دهد ای آه او را بيشتر خشنود می دهيد آه خدا به شيوه
 .خدا بر هر شرايطی مسلط است و توانايی انجام آنچه را که برای شما بهترين است، دارد

 
 .به والدينتان احترام بگذاريد با اهميت دادن به پيشنهادات و مشورتهايشان،   - ٢

 .ايد ردهاحترامی آ آنيد به آنها بی  مشورت والدينتان را رد می وقتی بدون توجه،
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دهند، از  توانيد به طريقی مثبت به والدينتان احترام بگذاريد؟ هرگاه والدينتان پيشنهاد يا مشورتی به شما می چگونه می
به خصوص در . اند استفاده آنيد آيد از سالهای تجربيات و حكمتی آه اندوخته هر وقت فرصتی پيش می. آنها ياد بگيريد

 . و مهارتهايشان از آنها چيزهايی ياد بگيريدزمينه قوتها، استعدادها، دانش
 
  .تان، به والدينتان احترام بگذاريد با دخالت دادن آنها در زندگی واقعی  - ٣

احترامی  آنيد، به آنها  بی آنيد، چه احساسی داريد و واقعّا چه می دهيد آه والدينتان بدانند به چه فكر می وقتی اجاره نمی
دهيد آه  ايد و به آنها هيچ فرصتی نمی ريزی آرده دهيد آه والدينتان بدانند چه برنامه  اجازه نمیهمينطور وقتی. ايد آرده

بينيد شريك  ها، در آسيبهايی آه می وقتی  والدينتان را در تفريحات، در دردها، در خوشی. های شما تاثير گذارند برنقشه
شود آه آنها احساس   از زندگی واقعی و تصميماتتان باعث میروش حذف والدين. ايد احترامی آرده سازيد به آنها بی نمی

 . آنند ارزش ارتباط با شما را ندارند
بعضی اوقات اينكار . توانيد به طريقی مثبت به والدينتان احترام بگذاريد؟ با والدينتان ارتباط برقرار آنيد چگونه می

برای حرف زدن با . شود ذاشتن به والدين محسوب میها برای احترام گ مشكل است اما هنوز هم يكی از بهترين روش
دهيد، آنچه آه با دوستانتان و  در مورد فعاليتهايتان، آنچه آه در مدرسه يا سرآار انجام می. آنها، قدم اول را شما برداريد

 خدا، مردم و دنيا، در با آنها در مورد آنچه آه به آن ايمان داريد، درمورد. دهيد با آنها صحبت آنيد يا در آليسا انجام می
با دخالت . ايد، صحبت آنيد آنيد يا برای انجام آن نقشه آشيده آنيد، احساس می مورد اعتقادات مسيحی، آنچه آه فكر می

به تجربه و حكمت والدينتان احترام بگذاريد و مشورت آنها را . ها و تصميماتتان به آنها احترام بگذاريد دادن آنها در نقشه
آنيد آه به آنها  های آنها باشد، در آنها اين احساس را ايجاد می  حتی اگر تصميم نهايی شما خالف خواسته.جويا شويد
 .ايد ايد و نظريات آنها را جدی گرفته گوش آرده

 
 .با خدمت آردن آنها، به والدينتان احترام بگذاريد  - ٤

 خواهش انجام آاری را آرده باشند، به آنها آنيد آه آنها از شما اگر فقط  در صورتی والدين خود را خدمت می
توانيد خدمت آنيد، در آجا آسی به  تمرين آنيد آه به اين موضوع توجه داشته باشيد آه آجا می. ايد احترامی آرده بی

انجام توانيد آن را  خدمت شما نياز دارد و يا آاری هست آه ديگران اشتياق يا توانايی انجام آن را نداشته باشند و شما می
 .قدم اول را در خدمت آردن و آمك آردن برداريد و منتظر اين نمانيد آه والدينتان از شما چيزی بخواهند. دهيد

 
 .با دوست داشتن آنها، به والدينتان احترام بگذاريد  - ٥

ادن به آنها و دهيد مثل مالقات آردن آنها، هديه د وقتی شما فقط برطبق ضروريات فرهنگی به والدينتان محبت نشان می
محبت خالص مسيحی چيزی فراتر از تعصبات فرزندان . ايد احترامی آرده هايشان، واقعّا به والدينتان بی انجام خواسته

محبت اصيل مسيحی نسبت به قصورات صبور است و اشتباهات . آيند است آه از نظر فرهنگی ضروری به شمار می
ترسند آه اطاعت شما از عيسی مسيح بر روی شما تاثيرات منفی  الدينتان میشويد و وقتی آه مسيحی می. بخشد آنها را می

ترسند آه شما تحصيالتتان را به خوبی انجام ندهيد، آارخوبی نتوانيد بدست آوريد در زندگی موفق نباشيد و  می. بگذارد
 مذهبه فرهنگتان را از دست بدهيد و ترسند آ می. اندازی داشته باشيد و والدينتان را از نظر مالی حمايت آنيد نتوانيد پس

ايمان مسيحی خود را با دقت برای آنها توضيح دهيد و به آنها ثابت آنيد آه از طريق آنچه عيسی . تحقير کنيدآنها را 
 .پذيرتر و با محبت تر است  مسيح برای شما انجام داده است شما تبديل به شخصی شده ايد آه مسئوليت

 
 توانند مشوق فرزندانشان باشند؟ پدران چگونه می. ارتباط با تشويق فرزندان است  سؤال سوم در )٣سؤال 

  :مالحظات
راههای زيادی هست آه . نااميد آردن به معنی مايوس آردن آنها است. آنند بعضی پدران، فرزندانشان را نااميد می

توانيد  ها نسبت به والدينشان می های بچه العمل با مشاهده عكس. توانند فرزندانشان را نااميد آنند پدران از طريق آنها می
گيری و حمايت  پذير و خشمگين و افسرده شدن، گوشه برای مثال تحريك. آند بفهميد آه چه چيزهايی فرزندان را نااميد می

 . دها نشانگر اين است آه پدر بايستی شيوه رفتارش را نسبت به فرزندانش عوض آن العمل اين عكس. نكردن از والدين
آنم از اين طريق آه اجازه دهد اين سه چيز در  تواند احترام را به فرزندانش منتقل آند؟ فكر می يك پدر چطور می

 .پذيری، رشد اعتقادات شخصی و رشد روابط بالغانه آنها فرزندانش رشد آند، رشد مسئوليت
 

 .پذير رشد آنند اجازه دهيد آه پسران و دختران شما مسئوليت)  الف
اما اگر تمرين . آوريد هدف شما راضی آردن فرزندانتان است احتماّال  آنها را لوس، خودخواه و بوالهوس بار میاگر 

آنيد در ارتباط با قسمتهايی از زندگيشان به آنها مسئوليتهای بيشتر و بيشتری بسپاريد بنابراين تبديل به شخص بالغ 
 :ی چهار مرحله وجود داردپذير برای رشد مسئوليت. پذيری خواهند شد مسئوليت

 
اگر فرزند از . فرزند بايد بياموزد که اطاعت کند. گيريد در مرحله اول تمام تصميمات را شما برای فرزندانتان می)  ١

اما کودک بايد ياد بگيرد که . پذيرفتن انتخابی که برای او مهيا کرده ايد سرپيچی کرد، برايش انتخابی ديگر فراهم کنيد
ها آنچه آه  گيريد بچه با تصميماتی آه می. دهيد ها هنوز خيلی کوچک هستند انجام می  اين مرحله را وقتی بچه.انتخاب کند
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آنند بايستی مسئوليتهای بيشتر و بيشتری را به آنها  ها رشد می اما در حاليكه بچه. آموزند صحيح و آنچه غلط است می
 .بسپاريد

 
اين مرحله را بخصوص وقتی . باشد ری و انجام آنها همراه با فرزندانتان میگي مرحله دوم مرحله انتخاب و تصميم)  ٢

 خوبی برای آنها باشيد و همچنين معيارهای آيفی و قوانين  نمونه. دهند روند انجام می ها به مدرسه ابتدايی می بچه
 .خانوادگی وضع آنيد

 
اما باز هم احتياج به تاييد . خاب آنند و تصميم بگيرنددر مرحله سوم به فرزندانتان اجازه دهيد آه برای خودشان انت)  ٣

آزادی بيشتر آنها بستگی به . دهيد روند انجام می ها به دبيرستان می اين مرحله را بخصوص وقتی بچه. و نظارت دارند
بارتند بعضی قسمتهای مهم برای آموزش مسئوليت پذيری ع. پذيری بيشتر و پاسخگويی آنها نسبت به شما دارد مسئوليت

حمل پول، به تنهايی مسافرت آردن، برقرار آردن دوستی .  پرهيزگاری آارهای مدرسه يا شغل، روابط خانوادگی،: از
 .و رشد روابط شخصی با خدا

 
دهيد اين را  ها اجازه می به بچه. دهيد آه هرآاری را خودشان انجام دهند در مرحله نهايی به فرزندانتان اجازه می)  ٤

آنند در  اند و نسبت به هر آاری آه می حاال آنها بزرگساالن بالغی شده.  دهند آه شخصی بزرگسال شده باشندوقتی انجام
 .برابر شما پاسخگو و مسئول نيستند بلكه در برابر خدا

 
 .اجازه دهيد آه پسران و دختران شما در اعتقادات شخصی شان رشد آنند)  ب

اعتقادات و عقايد شخصی شما آشيده شوند، هرگز در ايجاد اعتقادات و عقايد ها به سوی  تا زمانی آه توقع داريد بچه
پس توقع نداشته باشيد فرزندانتان به صورت مطلق از اعتقادات، ايمان، ارزشها و اولويتهای . شخصی رشد نخواهند آرد

 و در داشتن عقايد سالم رشد آنند شما اطاعت آنند بلكه آنها را تشويق و آمك آنيد تا در ايجاد اعتقادات، ايمان، ارزشها 
رشد اعتقادات . بدين ترتيب آنها اشخاص بالغ مسئولی خواهند شد. و آمك آنيد تا آنها را براساس کتاب مقدس بنا آنند

 .باشد دارای سه قدم می
 
 ) ٢٦ – ٢٥: ١٠لوقا  (.اجازه دهيد آه فرزندتان حقايق کتاب مقدس را برای خودش آشف آند: قدم اول)  ١
 
  .اجازه دهيد آه فرزندتان خودش آاربرد آن حقيقت را انتخاب آند: قدم دوم)  ٢
 
 .نتايج آاربرد او را با يكديگر مورد گفتگو قرار دهيد: قدم سوم)  ٣

يعنی  اينكه لباس بايستی از نظر اخالقی .  کتاب مقدس دارای دو اصل است،برای مثال، در ارتباط با مسئله لباس پوشيدن
اين دو اصل برای . شده باشد يعنی مردم را به گناه وسوسه نكند و بايستی از نظر فرهنگی مناسب شرايط باشدپذيرفته 
آند يا  فرزند شما انتخاب می. در اين محدوده فرزند شما انتخاب آزادانه دارد. آند گيری محدوديتهايی را ايجاد می تصميم

 .دهيد ر آن را بر سايرين و خودش مورد گفتگو قرار میگيرد و شما نتايج انتخاب و تاثي تصميم خود را می
 
 .اجازه دهيد آه پسران و دختران شما ارتباطات بالغانه برقرار آنند  )پ

کتاب مقدس هر ايماندار را در يك خانواده خاص، . هدف شما نبايستی ايجاد استقالل باشد بلكه وابستگی سالم به يكديگر
نظريه کتاب مقدس نسبت به دنيا شامل افراد به صورت جداگانه . دهد خاص قرار میدر يك آليسای خاص و در اجتماعی 

نظريه . ها، افراد در آليساها و افراد در اجتماعات نيست به اين معنی که هرآس راه خود را برود، بلكه افراد در خانواده
پس .  هم وظيفه خاصی برای انجام داريمکتاب مقدس نسبت به دنيا اين است آه همه ما به يكديگر نياز داريم و نسبت به

های اجتماعی متفاوت ارتباط  هايتان آمك آنيد تا دوستان خوبی پيدا آنند، با مردم از اجتماعات مختلف وبا زمينه به بچه
 .برقرار آنند و با جنس مخالف رابطه سالم ايجاد آنند

 
  مسيحی بايستی چگونه فرزندانشان را تربيت آنند؟والدين.   سؤال چهارم در ارتباط با تربيت فرزندان است)٤سؤال 

  :مالحظات
ها طبق دستورخداوند يعنی  تربيت بچه. باشند دومسئوليت اصلی پدر، محبت آردن به مادر فرزند، و تربيت فرزندش می

حقايق کتاب  در تعليم خداوند يعنی اينكه فرزندتان در عمل از  تربيت بچه. آموزش حقايق کتاب مقدس به فرزندتان است
 .در تربيت فرزندتان دومحدوده مهم وجود دارد. مقدس اطاعت آند

 
 .فرزندتان را طوری تربيت آنيد آه شهروندان خوبی برای اين دنيا باشند)  الف

تربيت يعنی تشويق آنها دوباره . ها را تمرين دهيم حقايق را به اجراء گذارند مهمتر از همه تربيت بدين معنی است آه بچه
های  با آموزش زندگی شخصی او در زمينه. بعضی مواقع تربيت آردن شامل نظم بخشيدن يا تنبيه آردن است. دوبارهو 

 .آنيد آه شهروند خوبی برای اين جهان باشد زير فرزندتان را طوری تربيت می
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 .فرزندتان را به سوی بلوغ عقلی، جسمی، روحانی و اجتماعی آموزش دهيد)  ١
 .آموزش دهيد تا حكيم باشدفرزندتان را )  ٢
 .فرزندتان را آموزش دهيد تا دوست بدارد)  ٣
 

 .های سالم مصالح ساختمانی يك ملت سالم هستند خانواده
 
 .فرزندانتان را طوری تربيت آنيد تا شهروندان خوب ملكوت خدا باشند)  ب

آنها را طوری . ر کتاب مقدس آشكار آرده استآنها را طوری تربيت آنيد تا خود را آامّال به خدايی بسپارند آه خود را د
آنها را تربيت . قيد و شرط خدا را اطاعت آنند آنها را تربيت آنيد تا بی. تربيت آنيد آه به خدا در تمام شرايط اعتماد آنند

ا دوست شان ر از همه مهمترآنها را طوری تربيت آنيد تا خدا و همسايه. آنيد تا زندگی مقدس و عادالنه داشته باشند
 .بدارند و خودشان را بپذيرند

 
 

 به آارببريد:  ٤قدم 
 چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است؟  آاربرد :توجه آنيد

 افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس :در ميان بگذاريد و بنويسيد
 .يه آنيد ته٤ – ١: ٦افسسيان 
  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

ه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گرو. ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ).فهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند(
 
  

 )٤ – ١: ٦افسسيان (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

درهرچيز والدينتان را اطاعت آنيد مگر از شما بخواهند آاری برخالف  :های زيرسن بلوغ برای بچه  - ١: ٦ •
 .فرامين خدا و تعاليم کتاب مقدس انجام دهيد

 در هر شرايطی به والدين، پدر و مادر همسرتان و خدا به عنوان پدر آسمانی :برای تمامی مردم  - ٢: ٦ •
ام بگذاريد و آن امکان را برای مدت زمان معينی  امکان عملی را انتخاب کنيد که به آنها احتر.احترام بگذاريد
 .گسترش دهيد

هيچگاه فرزندتان را نااميد يا مايوس نكنيد خواه زير سن بلوغ بوده يا بالغ شده : برای تمامی پدران  - ٤: ٦ •
 .باشد

آه آن  فرزندانتان را در حقايق کتاب مقدس تربيت آنيد به طوری :برای پدران فرزندان زير سن بلوغ  - ٤: ٦ •
 .حقايق را به اجرا بگذارند

 
 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

خواهم در زندگيم اين عادت را داشته باشم آه مشورت والدينم را بطلبم و از حكمت آنها در  بخصوص می •
خواهم با جدی گرفتن توجهات والدينم به آنها  آنم اما می گيرم و انتخاب می خودم تصميم می. زندگی بياموزم

 .رام بگذارماحت
پذيری، ايجاد اعتقادات شخصی، روابط بالغانه  خواهم مشوق فرزندانم باشم و آنها را به مسئوليت بخصوص می •

فهمم آه اين يكی از بزرگترين مسئوليتهايی  می. با مردم و بيان احساساتشان به روش پرهيزآارانه تشويق آنم
 .استاست آه خدا به عنوان پدر يا مادر به من محول آرده 

 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 

در دعايتان به آنچه که در طی اين . ( آشکار کرده است، دعا کنيم٤ – ١: ٦در مورد حقيقتی که خدا به ما در افسسيان 
بياد داشته باشيد که . بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد

 .)  در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کردافراد درهر گروه،
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 ) دقيقه٨( دعا   ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  نفری ادامه دهيد٣ يا ٢های  به دعا آردن در گروه

 
 

 )  دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود  رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و :سر گروه(

 .) بنويسند
 را ٤ – ١: ٦افسسيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .يدتعليم دهيد يا بررسی آن برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 
از روش حقيقت محبوب استفاده آنيد .  بخوانيد١٢ - ٩ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت  روميان -رازگاهان   ـ ٢

 .   و يادداشت برداريد
 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين .   را حفظ کنيد٣٢: ١٠ متی -  آيه شاهد بودن -حفظ کردن   ـ ٣
  .ه برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفت-دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢٣درس 
 

  دعا  ١
 

 
 .حضور خداوند بياوريده  و اين دوره شاگردسازی را ب خود دعا آنيد و گروه:سرگروه

 
 

 )  دقيقه٢٠( پرستش  ٢
 خدا فياض است

 
 . خدا فياض است :موضوع

 
  سنت فريسيان  - ١
 

  ٢٣ -١  :٧ مرقس :بخوانيد
ترين  گرفتند، ده يك جزيی ای دوبار روزه می آردند، هفته ه بار دعا میبودند و هر روز س" مذهبی " فريسيان خيلی 

فريسيان .  قانون و تبصره ای آه خود وضع آرده بودند حفظ آنند٦١٣آردند  دادند و سعی می اموالشان را به معبد می
ت بدست خود ساخته خودشان و بنده قوانين و شريع) ٣٤: ٨يوحنا (آنها بنده گناه . بسيار مذهبی بودند، اما آزاد نبودند

 .بودند) ١٣: ٢٩اشعياء (
 
 سنت بعضی از مسيحيان زمان حاضر  - ٢
 

به " دهند   را به جای فرايض تعليم می نمايند زيرا آه رسوم انسانی پس مرا عبث عبادت می  " ٧    : ٧ مرقس  :بخوانيد
 با آليسا مشغول باشند، هر يكشنبه در دو خواهند آه هر روز بنحوی همين شكل بعضی از آليساها از اعضايشان می

ميزان معينی از . در آليسا بشكل خاصی لباس بپوشند. جلسه شرآت آنند، روش معينی از پرستش يا تعميد را دنبال آنند
 هايی ايمان بياورند آه چندان از شبان و رهبران آليسا در هر امری اطاعت آنند، به آموزه. درآمد خود را به آليسا بدهند

هرچند کتاب مقدس اين موارد . روشن نيست چقدر براساس کتاب مقدس است، تا هر روز رازگاهان داشته باشند و غيره
شود آنها  آند، آه باعث می بعضی آليساها تقاضاها، قوانين و شريعت جديدی برای اعضايشان توليد می. دهد تعليم نمیرا 

  در کليسامن بايد در زير قوانين ساخته انسان" ، به دنيای  " نمايمخواهم در زير فيض خدا زندگی  من می" از دنيای 
 . ، منتقل شوند"زندگی آنم 

شود، مسيحيان آزاد دوباره تبديل به  وقتی چنين قوانينی آه ساخته انسانها است تبديل به شريعتی در بين انسانها می
آنند و بعنوان يك مسيحی  ، رهبرانش او را ملزم میوقتی يك مسيحی اين شريعت انسانی را حفظ نكند. گردند غالمان می

اين وضعيت ممكن است باعث شود آن ايماندار ديگر آن شريعت انسانی را . نمايند غيرروحانی يا نامطيع محكوم می
. اش آزاد نيست آند آه ديگر در انتخاب روش زندگی رعايت نكند و حتی ديگر به آليسا نيايد، زيرا او احساس می

آنند برای مثال آه او چطور بايد زندگی آند تا در آن گروه يا  های ديگری ابداع می يگر هم قوانين و شريعتاشخاص د
 .آليسای خاص پذيرفته شود

 
 زير شريعت بودن يا زير فيض بودن  - ٣
 

 . "مسيحيان در زير شريعت نيستند بلكه زير فيض " ١٤: ٦ روميان  :بخوانيد
 

 عت بودنقانونّا در زير شري)   الف
اش بطور آامل اطاعت شده و هر مورد  آند آه تمام قوانين اخالقی از آنجا آه خدا قدوس و عادل است، عدالتش ايجاب می

و چون همه . تمام انسانها در وضعيت طبيعی قانونّا در زير شريعت هستند. سرپيچی از آن بطور آامل مجازات شود
 ).١٠: ٢ يعقوب ؛ ١٠: ٣غالطيان (شوند  ه انسانها محكوم میهم) ٢٣: ٣روميان  (اند  انسانها گناه آرده

 
 قانونّا در زير فيض بودن)  ب

اما خدا چون خدای پرمحبتی هم هست، محبتش آفاره آاملی برای گناهان هرآسی آه به عيسی مسيح ايمان بياورد فراهم 
عادالنه شريعت بجای ما پرداخت آرد عيسی مسيح جريمه گناهان ما را طبق معيار ). ٢٥ – ٢٤: ٣روميان  (آند  می
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" زير فيض" نيستند بلكه "  زير شريعت " ، همه آسانی آه به عيسی مسيح ايمان دارند قانونّا ديگر  )٢١: ٥دوم قرنتيان  (
 . هستند

ند  گويد آنها ديگر زير سلطه گناه نيست پولس بمنظور اطمينان بخشيدن به مسيحيان در آشمكش خود در مقابل گناه، می
 باشد، آنها ديگر در زير شريعت بعنوان شرط عادل شدن در مقابل خدا زندگی درآنها و خواه در اطرافشانخواه گناه 

زير " در ) قانونّا(آسی آه هنوز . آنند ای نه بخاطر لياقت ما است زندگی می آنند بلكه در زير فيض آه هديه نمی
تواند  شيده شدن، عادل شدن و مصالحه با خدا محروم است  هرگز نمیآند و در نتيجه از امتياز بخ زندگی می" شريعت

آند و از امتياز بخشيده شدن، عادل شدن و مصالحه با خدا  زندگی می" زير فيض " در ) قانونّا(اما آسی آه . تقديس شود
ن زندگی تقديس شده و  برای داشت.خواهد و ديگر به زندگی در گناه ادامه نخواهد داد تواند، نمی نمیبرخوردار است، 

 .جديد در اين دنيا، شخص احتياج به دريافت فيض خدا دارد آه در عيسی مسيح آشكار شده است
 
 از نظر احساسی در زيرشريعت بودن)  پ

 در واقع با اين آار آن  آند تا اعضای آليسا از آن اطاعت آنند، هرگاه يك مسيحی يا يك آليسا قوانينی انسانی را وضع 
از نظر احساسی در زير شريعت بودن يعنی شما احساس . آيند می" زير شريعت " ز نظر احساسی دوباره به افراد ا
اين قوانين، ". مجبور هستيد که کارهايی را انجام دهيد " يا اينکه " بايد آارهای در خواستی خاصی انجام دهيد " آنيد  می

شويد اين  و هنگامی آه شما موفق نمی.  حق انتخاب هستندشريعت و ضوابط انسانی نشانگر اجبار و وظيفه و نداشتن
و حتی " غير روحانی " و " فرد نامطيع " ، "گناهكار" قوانين و شريعت ساخته شده بدست انسان را رعايت آنيد، 

آنيد آه    خود شما طوری احساس و رفتار میتجربيات و احساساتو بدين ترتيب در . شويد قلمداد می" شخص بدی"
پس برای اجتناب از اين احساس گناه، محكوميت و بد . ايد ر محبت خدا يا محبت برادران و خواهران را از دست دادهانگا

" زير شريعت " وقتی شما از نظر احساسی در . بودن، شما مصرانه اين قوانين و شريعت انسانی را حفظ خواهيد آرد
شما در واقع . اند متمرآز خواهيد شد ری آه اين قوانين را وضع آرده ديگانسانهای، از ديد  آنکه هستيد بهّ باشيد طبيعتا 

 .شويد اند می نه تنها بنده اين قوانين انسانی بلكه همينطور بنده انسانهايی آه اين قوانين را ساخته
 
 از نظر احساسی در زير فيض بودن)  ت
ايمانداران قانونّا . گيريد آند قرار می حكوم میيعنی شما خارج از قلمرو و شريعتی آه شما را م" در زير فيض بودن " 

آند تنها عدالت عيسی مسيح  وقتی خدا به شما نگاه می. گيرند آند قرار نمی در مسيح، ديگر درزير شريعتی آه محكوم می
تی آه او  ايماندار به مسيح ديگر در زير هيچ شريعاحساسی و تجربی،اما حتی از نظر .  )٢١: ٥دوم قرنتيان  (بيند  را می

شما نه تنها قانونّا در زير فيض خدا . گيرد را محكوم آند و باعث شود او احساس گناهكار يا بد بودن داشته باشد قرار نمی
افتيد نبايد  حتی وقتی شما در گناه خاصی می. بايد از نظر احساسی و تجربی در زير فيض خدا باشيد هستيد بلكه حتی می

 . ايد محبت برادران و خواهران در مسيح را از دست دادهاحساس آنيد آه محبت خدا يا 
خارج مجازات يا رد شدن از طرف خدا نيست بلكه باالتر از آن  نتيجه گناه برای يك ايماندار در مسيح هرگز محكوميت، 

توانيد  یشويد،  م گيريد يا مرتكب گناه خاصی می  بنابراين هرگاه آه شما تصميم اشتباهی می.شدن از مشارآت با خدا
شما هميشه آزاد . انتخاب آنيد آه بازگرديد و در زير فيض زندگی آنيد، بعبارت ديگر مشارآت خود را با خدا احياء آنيد

تا بين آامّال آزاد بودن از . هستيد تا بين حيات و مرگ و همينطور محبت آردن و محبت نكردن يكی را انتخاب آنيد
وقتی شما .  ترس و بدی قرار گرفتن، يكی را انتخاب آنيد بندگی گناه، محكوميت،احساس گناه، محكوميت، ترس و بدی يا 

آنيد، به رفتار عاری از محبتی آه نسبت به خدا يا شخص ديگری   در زير فيض زندگی میاحساسی و تجربیاز نظر 
گرديد، گناهانتان را  ی خدا باز میو بالفاصله بسو. ِشويد  متمرآز میايد برآنچه انجام دادهانديشيد يعنی  ايد می انجام داده

 ). ٩: ١اول يوحنا  (دهيد  پذيريد و به مشارآت با خدا ادامه می بخشش را می آنيد،  اعتراف می
و بوسيله بازگشت بسوی خدا، . ايد عادل شده هستيد و قبّال " زير فيض "  در  بخش آامل مسيح شما قانونّا بخاطر آار نجات

 .هستيد  و  در حال تقديس شدن می باشيد" زير فيض " رآت با خدا، شما از نظر احساسی در اعتراف گناه و ادامه مشا
 

رحمت و نيكويی آه فراتر از لياقتتان به شما نشان  او را بخاطر فيض، .  خدا را بعنوان خدای فياض بپرستيد:پرستش
 .های سه نفره پرستش آنيد او را در گروه. داده پرستش آنيد

 
 

 )  دقيقه٢٠ (ذاشتن برآات  درميان گ ٣
 روميان

 
در با ديگران ) ١٢ – ٩روميان  (قسمت مشخص شده از  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را به نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
هيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت د. آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 . ميگذارد، بحث نكنيد
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 ) دقيقه٧٠( تعليم  ٤
 مشخصات يك شاگرد

 
 معنی آلمه شاگرد درعهد جديد  -الف 

 
 . است يا سرگروه استادیيك شاگرد پيرو  -١
 

  ٢٨: ٩  ؛٦٦، ٦٠: ٦  ؛ يوحنا ١٧: ٦ ؛ لوقا ١٨: ٢ مرقس :بخوانيد
 در اين قسمتها چيست؟" شاگرد "  معنی آلمه :آشف و گفتگو آنيد

فريسيان شاگردانی داشتند همينطور يحيی تعميد .  در دوران باستان فالسفه و رهبران مذهبی شاگردانی داشتند:مالحظات
آلمه شاگرد در اين قسمتهای کتاب مقدس بمعنای . و عيسی هم شاگردان بسيار زيادی داشت. دهنده هم شاگردانی داشت

بهرحال . باشد  مشخص و در مشارآت و در حال پيروی او می يا سرگروهیاست، آسی آه متعلق به استادی" وپير"
علت اين امر اين بود . آشيدند آردند بعد از مدت آمی از متابعت او دست می گرچه بسياری در ابتدا عيسی را پيروی می

آنها مشتاق نبودند بهای شاگردی حقيقی مسيح را . يقی اومند بودند، نه شاگردی حق آه آنها فقط به معجزات عيسی عالقه
 .بپردازند

 
 . عيسی مسيح استپيرویيك شاگرد   -٢
 

  ١٥ – ١٣: ٣ ؛ مرقس ١١ – ١: ٥ ؛ لوقا ٥١ – ٣٥: ١ يوحنا :بخوانيد
 آرد؟  عيسی اولين شاگردانش را چطور دعوت :آشف و گفتگو آنيد

بودن با " دعوت از شاگردان، دعوت به ". بدنبال من بيا " و "   ببين بيا و"  به دعوت عيسی توجه آنيد :مالحظات
 انسانها را وادار ، تاثير پرقدرت و مستقيم شخص عيسی همراه با تعليم پرقدرتش.رود بود  در هرجا آه او می"عيسی 

 اين نظر آه هميشه با باشد از می" پيروی آننده " آلمه شاگرد در اين قسمتها بمعنی . آرد تا شاگردان عيسی شوند می
دعوت عيسی از شاگردانش دارای هيچ محدوديت اجتماعی نيست، در بين شاگردانش .  هستند در کار اوعيسی

ماهيگيران گناهكاری مثل پطرس، يعقوب و يوحنا، يك غيور به اسم شمعون و يك باجگير طرد شده به اسم متی هم 
 .بودند

 
 .آموزد يك شاگرد از عيسی مسيح می  -٣
 

  ٤٠: ٦لوقا : بخوانيد ) الف
 چيست؟" شاگرد "  در اينجا معنی آلمه :آشف و گفتگو آنيد

دهد آه  عيسی تعليم می.  استآموز آموز و آار ياد گيرنده، دانش آلمه عيسی در اين قسمت کتاب مقدس بمعنی :مالحظات
 آموز آار شود بايد مربیقبل از اينكه او .  شوده يا سرگروآموز خوبی باشد تا بتوانند معلم يك شاگرد حقيقی ابتدا بايد دانش

 .باشد
 
 ١٢ – ٩: ٤ ؛ فيليپيان ١٣: ٤ ؛ اعمال رسوالن ٣٠ – ٢٨: ١١ ؛٢٣: ٤  ؛ متی ١٥ – ١٣: ١٣ يوحنا :بخوانيد ) ب

 گيرند؟  شاگردان چطور ياد می:آشف و گفتگو آنيد
او زندگی و خدمت عيسی را . گيرد پيروی عيسی ياد میاو در حين . گيرد يك شاگرد با ديدن، شنيدن و تقليد آردن ياد می

همچنين او با انجام . گيرد او هم از تعاليم و هم از نمونه عيسی مسيح و رسوالنش ياد می. آند از نزديك با دقت مشاهده می
 .آند گيرد و تجربيات بيشتری آسب می تعاليم عيسی ياد می

 
 .يك شاگرد يك مسيحی است  -٤
 

 ٢٢ – ٢١: ١٤ ؛ ٢٦: ١١ ؛ ١٩ ، ٢ – ١: ٩ ؛ ٧: ٦ل رسوالن  اعما:بخوانيد
 در اين قسمتهای کتاب مقدس چيست؟" شاگرد "  معنی آلمه :آشف و گفتگو آنيد

اند، ولی اغلب آنها را  ناميده شده " مردمی آه متعلق به راه هستند"  در تاريخ آليسای اوليه، مسيحيان گاهی :مالحظات
 را مسيحیباشد و تقريبّا همان معنای آلمه  اگرد بمعنای عضو يك جامعه مذهبی جديد میآلمه ش. خواندند میشاگرد 

 .دهد می
 

 های خاص يك شاگرد ويژگی  -ب 
 

 . عيسی مسيح استیآموز و پيرو  يك شاگرد، يك دانش:معرفی آنيد
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 .های خاصی دارند عيسی تعليم داد آه شاگردانش ويژگی
 
 ٢١ – ١٦: ٣يوحنا :   بخوانيد-١
 های خاص شاگردان حقيقی عيسی مسيح چيست؟  ويژگی:شف و گفتگو آنيدآ

يك  .او شخصّا به عيسی مسيح ايمان دارد های يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح اين است آه يكی از ويژگی: مالحظات
 ايمان دارد آه او. شاگرد فقط بدنبال يك استاد خاص به اسم عيسی نيست بلكه او با تمام قلب و ذهنش به عيسی ايمان دارد

او ايمان .  آه طبيعت انسانی را برخود گرفت و آمد تا در ميان انسانها بر روی زمين زندگی آند عيسی مسيح خداست،
او ايمان دارد آه عيسی مسيح، نورجهان است و او در پی آن  نور است و در . دارد آه عادل شده و حيات جاودان دارد

 .آند آن نور زندگی می
 
  ٣٢ – ٣١: ٨يوحنا : يد  بخوان-٢

   دراين قسمت کتاب مقدس چه چيزی ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح است؟ :آشف و گفتگو آنيد
 . آند او از عيسی مسيح و تعاليمش اطاعت می  يك ويژگی شاگرد حقيقی عيسی اين است آه :مالحظات

دهد، بلكه  هد داشت و هرآاری آه بخواهد را انجام نمیيك شاگرد عيسی مسيح به هرچه آه دوست داشته باشد اعتقاد نخوا
های  اطاعت از تعاليم عيسی مسيح شامل انجام فعاليت. آند  اطاعت میهابه تعاليم عيسی مسيح ايمان داشته و از آن
 ).٢٧: ١  ؛ يعقوب ٣٦ – ٣٤: ٢٥متی (گردد   اجتماعی بنفع بينوايان، رنجديدگان و فقرا می

 
 )٩: ٣ ؛ اول قرنتيان ٣٤: ١٣ مرقس (١٧ – ١٢: ١٣ ؛ ٢٦: ١٢ يوحنا:   بخوانيد-٣

  در اين قسمت کتاب مقدس چه چيزی ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح است؟ :آشف و گفتگو آنيد
  .خادم بودن اوست های يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح   يكی از ويژگی:مالحظات

هر ايماندار وظيفه .  انجام ماموريت او برروی آره زمين بوددعوت شاگردی، دعوتی برای آار با عيسی مسيح در
يكی ديگر از مشخصات يك خادم مشتاق بودن . خاصی را آه در ملكوت خدا برای او در نظر گرفته شده دريافت ميکند

تاق است تا وظايف او حتی مش. او به انجام وظايفی است آه ديگران يا تمايلی به انجام آن ندارند يا قادر به انجام آن نيستند
 .ای مثل شستن پای آثيف مسافران حقيرترين برده را دريك خانه طبق سنت آن زمان انجام دهد وظيفه

 
 )٨ – ٤: ١٣اول قرنتيان ( ؛ ٣٥ – ٣٤: ١٣يوحنا :   بخوانيد-٤

  در اين قسمت کتاب مقدس چه چيزی ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح است؟ :آشف و گفتگو آنيد
  .دهد او در روابطش محبت نشان می  يك ويژگی شاگرد حقيقی عيسی اين است آه :حظاتمال

محبت صبور و مهربان است، محبت . اين نوع محبت، محبتی فداآارانه و غير خودخواهانه مانند محبت عيسی است
د و در پيشرفت ديگران بخش محبت اطوار ناپسند ندارد و پرهيزگار است، محبت می. فروتن است، حليم و سخاوتمند است

محبت در نيكی آردن . آند و اميدوار است آه خدا بتواند شرايط را عوض آند محبت به ديگران اعتماد می. آند شادی می
 .آند روی انسانها تاثير بگذارد تا آنها برای خدا و انسانهای ديگر مفيد باشند به مردم استقامت دارد و سعی می

 
 ١٦ ، ٨ – ٥: ١٥يوحنا :   بخوانيد-٥

 های خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح چيست؟   در اين قسمت کتاب مقدس ويژگی:آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات

  .ماند او در عيسی مسيح می مهمترين ويژگی يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح اين است آه)  الف
اين به معنای آوشش برای حفظ . باشد تان می ماندن در عيسی مسيح به معنای قبول آردن عيسی مسيح در قلب و زندگی

اين به معنای تسليم آردن خود و تمام زندگی خود به عيسی مسيح و . يك رابطه شخصی با مسيح و کتاب مقدس است
ای ظاهری با عيسی  هرآس آه تنها رابطه. رابطه با مسيح بايد بسيار صميمانه باشد نه بشكلی مصنوعی. تعاليم اوست

 . كنده خواهد شدمسيح دارد به آتش اف
 
  .آوردن ثمرات زياد و ماندگار است ويژگی ديگر يك شاگرد حقيقی عيسی،)  ب

و يك مسيحی با آوردن . آورد ماند ثمرات روحانی می درس اصلی اين است آه يك شاگرد تنها وقتی آه در مسيح می
 .دهد آه شاگرد حقيقی عيسی مسيح است ثمرات زياد و ماندگار، نشان می

 :در آتاب مقدس معانی متفاوتی دارد " ثمره" 
 
 ).٦: ١آولسيان (باشند   جديد مینوايمانانآنند  ثمره توليد شده بوسيله آسانی آه انجيل را موعظه می)  ١
دگار ناميده شده آه به مسيحيان بالغ و با نثمرات ماآنند  ثمره توليد شده بوسيله آسانی آه شاگردان را تربيت می)  ٢

 . )١٦: ١٥يوحنا  (آند  میپشتكار اشاره
 ). ٢٣ – ٢٢: ٥غالطيان ( است شخصيت مسيحیالقدس  ثمره توليد شده بوسيله روح ) ٣
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اين هرس آردن . آورند آورند و با هرس خدا آنها باز ميوه بيشتری می با ماندن در مسيح، شاگردان ثمره بيشتری می
دهد اين  يعنی خدا اجازه می. شود گردد می ها حاصل می یشامل توبيخ شدن بوسيله خدا، اصالح و انضباطی آه از سخت

آورند يعنی  با توجهات دائمی و بنا آردن نوايمانان، شاگردان ثمره ماندگار می. وقايع در زندگی يك ايماندار اتفاق بيافتد
 . تربيت ايماندارانی بالغ و با پشتكار
 ٣٠ برابر و در ديگران ٦٠ برابر، در بعضی ١٠٠م او دهد در بعضی از شاگردانش آال در مثل برزگر عيسی تعليم می

شوند و از نظر توآل،  اين بخاطر اين است آه همه مسيحيان به يك اندازه از گناهانشان پشيمان نمی. آورد برابر ثمر می
ه همينطور در بشارت و شاگردسازی افراد با هم متفاوتند و هم. امانت يا شجاعت و غيرت همه در يك سطح نيستند

 . ، شرايط و ماموريت يكسانی ندارندی روحانیايمانداران عطايا
 
 بوده و از تاثير عيسی مسيح او تحت آنترل آالم  های يك شاگرد حقيقی عيسی اين است آه  يكی ديگر از ويژگی)  پ

  .آن آالم دگرگون شده است
آلمات عيسی ). ٣: ١٥يوحنا (گرداند  سازد، به عبارت ديگر شاگردان جديد را عادل می آلمات عيسی مسيح پاك می

يوحنا (مسيح بايد آنچنان بر ذهن، قلب و رفتار شاگرد تاثير بگذارد آه او دائمّا و مرتبّا در حال تغيير بسوی آمال باشد 
٧: ١٥.( 

 
 .دعا آردن طبق خواست عيسی مسيح استشخصيت ديگر شاگرد حقيقی عيسی )  ت
 
  ٤٢ – ٣٩: ٦لوقا   :  بخوانيد-٦

  در اين قسمت کتاب مقدس ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح چيست؟ : و گفتگو آنيدآشف
او مستعد است تا شخصيتش درحضور خدا شكل  های شاگرد حقيقی عيسی اين است آه  يكی از ويژگی: مالحظات
 . بگيرد

قبل از . غيير دادن ديگران استفاده آنديك شاگرد ابتدا بايد بياموزد تا بوسيله خدا عوض شود تا خدا بتواند از او برای ت
هدف يك شاگرد بايد اين باشد آه در شخصيت و . ها و نواقص خود باشد اينكه او ديگران را اصالح آند بايد متوجه ضعف

 .رفتارش شبيه مسيح گردد
 
 
 ٢٦ – ٢٣: ٩ لوقا :  بخوانيد-٧

  حقيقی عيسی مسيح چيست؟در اين قسمت کتاب مقدس ويژگی خاص يك شاگرد  :آشف و گفتگو آنيد
  .شود های انكار نفس و فداآاری ديده می او نشانه  يكی از ويژگيهای شاگرد حقيقی عيسی اين است آه در:مالحظات

تنها تعهد او جالل دادن هر روزه مسيح است آه بوسيله موعظه به مسيح و پذيرش طرد شدن، تحقير شدن و رنج آشيدن 
 .گيرد ناشی از آن صورت می

 
  ٦٢ – ٥٧: ٩لوقا :   بخوانيد-٨

  در اين قسمت کتاب مقدس ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح چيست؟:آشف و گفتگو آنيد
  .باشد او آامّال وقف عيسی مسيح می های شاگرد حقيقی عيسی اين است آه   يكی از ويژگی:مالحظات

 . عيسی از او پيروی کنداولين شاگرد داوطلب پيروی از عيسی، ميخواست بدون دعوت)  الف
ديد آه جمعيت انبوهی بدنبال عيسی  او می. پوشی آرد او آنقدر مشتاق پيروی وی بود آه از توجه به بهای شاگردی چشم

خواست با مرآز اين اتفاقات يعنی عيسی در ارتباط  اند و او می دهند، و مردم آامّال مشتاق او شده هستند، معجزات رخ می
يوحنا (ها او را بيرون آردند  جليلی). ١٨: ٥يوحنا (بينيم منطقه يهودا عيسی را رد آرد  استان انجيل میبا ادامه د. باشد
، سامريان از جا دادن به او امتناع آردند )٣٤: ٨متی  (جدريان از او خواهش آردند تا سرزمينشان را ترك آنند ) ٦٦: ٦
شاگردی ). ٤٦: ٢٧متی (الخره حتی آسمان او را رها آرد و با) ٢٣: ٢٧متی (، زمين او را نپذيرفت )٥٣: ٩لوقا (

 ).٣٠ – ٢٥: ١٤لوقا ( اين بهای شاگردی است . طرد شدن و رنج آشيدن است دائمی به معنايی درگيری،
 
  .دومين داوطلب شاگردی، ميخواست با معيارهای خودش از عيسی پيروی کند)  ب

خواست چون رسوالن يك پيرو  از يك طرف او می. سی پيروی کنداو آماده نبود که از عيسی بر اساس معيارهای عي
خواست اول برود و پدرش را دفن  او می. گذاشت و از طرف ديگر برای پيروی عيسی شرط می. نزديك به مسيح باشد

خواست ذهن اين شخص خاص را متوجه اين حقيقت آند آه او خداوند حاآم  ولی عيسی می. آند، آه بتازگی مرده بود
خواست تا او درك آند آه در ملكوت خدا،  او می. ت و بايد بطور آامل و بدون هيچ شرط و اما و اگری اطاعت شوداس

بخاطر آوريد آه اين سخن عيسی خطاب . های خانوادگی معمولی بسيار مهمتر است خانواده روحانی و الهی از وابستگی
يوحنا (گويد مسيحيان نبايد بفكر والدينشان باشند  سی نمیعي. به يك داوطلب شاگردی خاص و نه به همه شنوندگان است

يك مسيحی بايد گويد آه  اما عيسی بصراحت می). ١٢: ٢٦متی (يا به مراسم دفن آنها اهميت ندهند ) ٢٧ – ٢٦: ١٩
 .عيسی را بيشتر از والدينش محبت آند  و يك شاگرد بايد عيسی را بدون قيد و شرط اطاعت آند
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 شاگردی، بدون در نظر گرفتن قدرتی که خانواده، دوستان و تأثيرات سخنان ميتوانند بر او داشته سومين داوطلب)  پ
 .باشند، ميخواست از عيسی پيروی کند
توانست درون قلب او را ببيند چيزی آه برای خود آن شخص  عيسی می. شناخت او احتماّال خود را خيلی خوب نمی

دانست آه وقتی  عيسی می. توانست قلب او را جستجو آند و ذهنش را بخواند ، عيسی می)٢٥: ٢يوحنا (غيرممكن بود 
گويد  عيسی می. شود تا همانجا بماند و به عيسی ملحق نشود رسد به آسانی متقاعد می اين داوطلب شاگردی او به خانه می

آند يا حسرت   نگاه نمیيك شاگرد راستين عيسی هرگز به عقب. يك مسيحی هرگز نبايد از پيروی عيسی دست بكشدآه 
 .خورد زندگی گذشته خود را نمی

 
 ٣٣، ٢٧ – ٢٦: ١٤ لوقا :  بخوانيد-٩

 های کتاب مقدس يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح چه خصوصيات خاصی دارد؟   در اين قسمت:آشف وگفتگو آنيد
 :مالحظات

عيسی مسيح، برتر از هر رابطه برای او، محبت های شاگرد حقيقی عيسی مسيح اين است آه  يكی از ويژگی)  الف
  .باشد ديگری می

اين بدين معنا نيست آه يك شاگرد بايد از . داند  خانواده خودش و حتی خودش می يك شاگرد، مسيح را باالتر از والدينش،
به دهد تا  کتاب مقدس به مسيحيان فرمان می. آنها را ترك و فراموش آند اش نفرت داشته باشد و  والدين و خانواده

اش را  تا فرزندانشان را در اوامر خداوند بزرگ آنند و حتی همسايه والدينشان توجه آنند، تا همسرانشان را محبت آنند، 
اگربايد بين مسيح .  )٣٧: ١٠متی  (باشد   میآمتر ترجيح دادنآلمه تنفر در اين قسمت به معنای . چون خودش محبت آند

ا انتخاب آرد، مسلمًا درخواست آن عضو خانواده هرچه هم پر شور و حرارت و تقاضای يكی از اعضای خانواده يكی ر
باالترين وفاداری يك شاگرد بايد نسبت به عيسی مسيح باشد و هيچ رابطه ديگری نبايد جانشين آن . باشد، بايستی رد شود

بدين ترتيب او . آند خاب میيك شاگرد، عيسی مسيح را بدون هيچ قيد و شرطی بعنوان خداوند و راهنمای خود انت. گردد
 .دهد تمام تعهدات و روابط ديگر خود را در مقابل وفاداری و عشقش به عيسی مسيح در الويت بعدی قرار می

 
او فداآاری و رنجهای ناشی از جديت در ايمان خود را ويژگی ديگر يك شاگرد حقيقی عيسی اين است آه  )  ب
 .  اوست"حمل صليب "  اين معنی واقعی .پذيرد می

 
او عيسی مسيح را باالتر از همه چيز و تمام آرزوهای مربوط به ويژگی ديگر يك شاگرد حقيقی عيسی اين است آه  )  پ

 . دهد اين جهان قرار می
پيروزی، شهرت و  دهد محبت پول،  او اجازه نمی. يك شاگرد آماده است تا برای پيروی مسيح هر چيزی را فدا آند

وقتی او بايد بين پول درآوردن، موفقيت، قدرت يا شهرت در يك . الحيت شاگردی مسيح بسازدقدرت، او را فاقد ص
چون . آند های دنيوی پشت می گرايی و موفقيت به جاذبه مادی طرف و پيروی مسيح در طرف ديگر يكی را انتخاب آند، 
 .سازد شاگرد بيش از هر چيز ديگر خود را وقف عيسی مسيح می

 
  ٤٨ – ٤٥: ٢٤لوقا  :  بخوانيد-١٠

  در اين قسمت کتاب مقدس ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح چيست؟  :آشف و گفتگو آنيد
   .باشد شاهد عيسی مسيح می يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح دارای اين ويژگی است آه  :مالحظات

 يا نگهداری سنتها باشند، بلکه  آنان فقط هايی امين برای انتقال تعاليم عميق مسيحی و نقش شاگردان اين نبود آه واسطه
 بودند آه فرزندان آوچكیآنها هرگز جزو فالسفه يا اساتيد متبحر شريعت نبودند بلكه در ميان . شاهدان مطيع مسيح بودند

به  بودند آه خدا از بخشيدن ملكوت گله آوچكیآنها همان ). ٢٧ – ٢٥: ١١متی . (خدا به آنها مكاشفه خود را بخشيده بود
 . )١٠: ٥ متی   ؛٣٢: ١٢لوقا  (آنها خشنود بود  

 
  ٢٥ – ٢٤ :١٠ متی :  بخوانيد-١١

  در اين قسمت کتاب مقدس ويژگی خاص يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح چيست؟ :آشف و گفتگو آنيد
 شمرده او مشتاق است تا بخاطرعيسی مسيح حقير يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح دارای اين ويژگی است آه  :مالحظات

 . شود
و ) ٢٠: ١٠يوحنا (، ديو زده و ديوانه  )٢٧ – ٢٤: ١٢متی (خواندند " ای در دست شيطان  وسيله" مخالفان عيسی او را 
 رفتار  مردم با شاگردان مسيح همانطور آه با مسيح رفتار آردند،. خواندند  می )٢٥  :١٠متی ( حتی شيطان مجسم 

 ؛ دوم ١٢ – ١٠: ٥متی  ( گيرند  تفاهماتی روبرو خواهند شد و مورد جفا قرار میشاگردان نيز با چنين سوء . آنند می
 . )١٢: ٣تيموتائوس  

 
 ٥٢: ١٣ متی :  بخوانيد-١٢

  در اين قسمت کتاب مقدس چه ويژگی خاصی در يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح وجود دارد؟ :آشف وگفتگو آنيد
  .برد او حقايق ملكوت را در زندگی بكار میآه  يك ويژگی شاگرد حقيقی عيسی اين است : مالحظات
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يك . است" شاگرد شده در موضوعات ملكوت " الفظی بمعنای  از نظر تحت" در ملكوت تعليم يافته است " عبارت، 
او تعليم يافته و تربيت شده تا حيات ملكوت . آند را درك و تمرين می" ملكوت خدا " شاگرد عيسی تعاليم عيسی درباره  

تا در خدمت پيشرفت ملكوت باشد همانطور آه در . شود، زندگی آند  تعليم داده می٧ تا ٥آنطور آه در متی بابهای را 
.  انجيل متی باشد١٩ و ١٨تا دارای روحيه و روابط ذآر شده در بابهای . شود  انجيل متی تعليم داده می١٣های باب  مثل

خدا باشد، تا حقايق ملكوت را با سخاوتمندی و بفراوانی با ديگران در های حقايق ابدی ملكوت  اش مملو از گنج و خزانه
اين حقايق ملكوت، نه تنها مطالبی باستانی و بخوبی اثبات شده، بلكه حقايقی جديد با آاربردی تازه برای . ميان بگذارد

در اين " قيقی شريعت معلمين ح" شاگردان عيسی . تمام جوانب زندگی، برای همه مردم، در شرايط متفاوت ميباشند
 .آند آنها مفسران ملكوت ميباشند آه واقعيت قوانين مستقل الهی را در اين دنيا  آشكار می. دوران هستند

 
 ٢٠ – ١٨  :٢٨متی :   بخوانيد-١٣

  در اين قسمت کتاب مقدس يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح دارای چه ويژگی خاصی است؟ :آشف و گفتگو آنيد
 او .او هميشه در حال شاگردسازی استهای يك شاگرد حقيقی عيسی مسيح اين است آه   ويژگی يكی از :مالحظات

. دهد آه مطيع مسيح شوند آند و به آنها تعليم می های ديگر می شروع به رفتن به ميان مردم، چه همسايگان، چه حتی قوم
اين وظيفه پولس رسول هم ). ٧: ٦اعمال (بود " اطاعتش از ايمان " در آتاب اعمال رسوالن اولين ويژگی يك شاگرد 

". ها به خاطر اسم او به او فيض و رسالت يافتيم برای اطاعت ايمان در جميع امت" خوانيم آه   می٥: ١در روميان . بود
آنند و انسانها را از همه قومها  شاگردان عيسی انجيل را اعالم می. باشد و اين وظيفه شاگردان عيسی مسيح هم می

اطاعت از تعاليم عيسی ). ٢٦ – ٢٥: ١٦روميان  (آنند تا به عيسی مسيح ايمان آورند و از او اطاعت آنند  میرهبری 
 ). ٢٧: ١ يعقوب ؛ ٣٦ – ٣٤ : ٢٥متی (شود  مسيح شامل تعهدات اجتماعی نسبت به فقيران، بينوايان و محرومان هم می

 
 ٣٢: ٥رسوالن  اعمال :  بخوانيد-١٤

 باشد؟ در اين قسمت کتاب مقدس شاگرد حقيقی عيسی مسيح دارای چه ويژگی خاصی می :آشف و گفتگو آنيد
 . القدس در او ديده شود شواهد حضور و فعاليت روحيك ويژگی شاگرد حقيقی عيسی مسيح اين است آه  : مالحظات

 – ٢٦  ،١٧ : ٩اعمال (بود القدس  زيرا او به عيسی ايمان داشت و پر از روح. پولس بعنوان يك شاگرد حقيقی پذيرفته شد
دهد و  او عيسی مسيح را جالل می). ١٧ - ١٦: ١٤يوحنا (آند  القدس برای هميشه در شاگردان زندگی می روح). ٢٧

القدس بهيچ وجه شاگردان حقيقی مسيح  شاگردان بدون روح. بخشد تا آار عيسی مسيح را انجام دهند شاگردان را قوت می
 ).٢ – ١ :١٩رسوالن اعمال (نيستند 

 
 

 ) دقيقه٨ ( دعا  ٥
 دعای در پاسخ به آالم خدا

 
های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
 

 )  دقيقه٢ ( منزل   تكليف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
را برای يكديگر، برای " مشخصات يك شاگرد " آموخته های درس  .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد ، شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد
از روش حقيقت محبوب استفاده .  بخوانيد١٦ – ١٣ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت روميان -رازگاهان   ـ ٢

 .   آنيد و يادداشت برداريد
  )١: ٧ – ١٤: ٦دوم قرنتيان . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد-بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣

 قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  ٥از روش " ی ارتباط  تحت يوغ نابرابر چيست؟ها ويژگی"
 .برداريد

  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(رد دفترآموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وا  ـ٥
 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢٤درس 
 

  دعا  ١
  

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 ) دقيقه٢٠(تن برآات  درميان گذاش ٢
 روميان

 
در با ديگران ) ١٦ -١٣روميان (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  از قسمت مشخص شده به نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 . ميگذارد، بحث نكنيد
 
 

 )  دقيقه٢٠(حفظ آردن تعمق و   ٣
 مرور آيات در باره زندگی تازه در مسيح

 
 شيوه  مرور آيات حفظ شده کتاب مقدس  -الف 

 
 :مرور آيات قبًال حفظ شده از کتاب مقدس دارای قسمتهای زير است •
 
تكرار، بهترين روش برای . ايد روزی يكبارتكرار کنيد  آخری کتاب مقدس را آه حفظ آرده آيه٥ :  مرور کنيد- ١

ايد حداقل    آيه آخری را آه حفظ آرده٥پس . بخاطرسپردن آيات کتاب مقدس و بازگو کردن صحيح آنها است
 مرور مجدد "ينكه به مجموعه بنابراين شما هر آيه جديد کتاب مقدس را قبل از ا. يكباردرروزبه مدت پنج هفته مرورآنيد

 . بار مرور می آنيد٣٥آيات قبلی حفظ شده اضافه آنيد، در حدود " 
به معنی مرورکردن تمام آيات قبًال حفظ شده از کتاب مقدس است که هرسه هفته  " مرور مجدد " :  مجددًا مرورکنيد- ٢

اطرآوردن تمام آياتی است آه قبّال از کتاب مقدس آيات قبل، بهترين روش برای به خ " مرورمجدد. " يکبارانجام ميشود
بنابراين همه .  آيه از آن را هر روز دوباره مرور کنيد٥ آيه قبلی که حفظ کرده ايد، ١٠٠پس ازبين هر. ايد حفظ آرده

 .آياتی را که قبًال حفظ کرده ايد هر سه هفته يکبار دوباره مرورمی کنيد
. تها يا دفترچه يادداشت مربوط به آيات حفظی را با خودتان همراه داشته باشيد مجموعه آار:  همراه داشته باشيد- ٣

 آيه آخرکتاب مقدس را ٥. ازآنها در زمان مسافرت و وقتهای اضافی درطی روز، برای مرور، تعمق و دعا استفاده آنيد
ورکنيد، در مورد محتويات اين آيات ايد مرور آنيد، تعدادی از آياتی را آه قبّال حفظ آرده ايد، مجددًا مر آه حفظ آرده

 .تعمق و دعا آنيد
. دانيد ايد به طور صحيح می  از يكديگر سؤال آنيد تا مطمئن شويد آيا هنوز آياتی را آه حفظ آرده:  امتحان کنيد- ٤

وههای همچنين گاهی به گر. درطی هر مالقات گروهی، دو به دو آخرين آيه ای را که حفظ کرده ايد از يکديگر بپرسيد
ايد از يکديگر سؤال  آنيد تا مطمئن شويد آيا عالوه برتمام آيه کتاب   آيه ای را آه قبّال حفظ آرده٥دو نفری تقسيم شويد و 

به عنوان عالمت راهنما، گاهی موضوع، عنوان يا . دانيد میبدون حتی يك اشتباه  مقدس، موضوع، عنوان ومحل آيه را  
 .ه نخست آيه را بگوييدمحل آيه و بعضی اوقات چند آلم

 
 "زندگی تازه در مسيح "   مرور دونفری آيه های -ب  

 
 ٧: ١  اول يوحنا -  مشارآت -٤
 ٣٢: ١٠  متی -  شاهد بودن -٥

 ١٧: ٥  دوم قرنتيان -  مسيح -١
 ٤: ٤  متی -  آالم -٢
 ٧: ١٥  يوحنا -  دعا -٣
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 ) دقيقه٧٠( بررسی کتاب مقدس  ٤
 ١: ٧ – ١٤: ٦  دوم قرنتيان حت يوغ نابرابر چيست؟های ارتباط ت ويژگی

 
 . را با يكديگر بررسی  آنيد١: ٧ – ١٤: ٦ قدم بررسی  کتاب مقدس، دوم قرنتيان ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم١: ٧ – ١٤: ٦ دوم قرنتيان :بخوانيد
 .وانده شود تا تمام قسمت خبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 

 
 آشف آنيد:  ٢قدم 

 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
خود آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه . به خاطر داشته باشيد. گذارند يكديگر در ميان میموارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با (
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
". ايمانان نرويد  زير يوغ نابرابر با بی" گويد    اين است آه می١٤: ٦يك نكته مهم برای من از دوم قرنتيان   )١ کشف

ايمانان ادامه  به هم يوغ شدن نامتناسب با بی" گويد،  الفظی آلمات اين آيه می در زبان اصلی آتاب عهد جديد، ترجمه تحت
ايمانان بشكلی  گويد آه بعضی مسيحيان در آليسای قرنتس از قبل با بی اين قسمت تلويحّا بما می". ندهيد و ندهيد و ندهيد 

دهد آه ديگر بعد از اين در اين شرايط سازشكارانه  ولس رسول به اين مسيحيان دستور میپ. نامتناسب هم يوغ شده بودند
ايمانان هستم، بايد زندگی شخصی خود را ارزشيابی آنم تا ببينم آيا دربعضی  چون من هميشه در بين بی. باقی نمانند

ها يا روابط سازشكارانه، آنار  ا از تمام وضعيتام؟ من بايد خود ر ايمانان هم يوغ شده قسمتهای زندگيم بشكل نابرابر با بی
 .بكشم

 
گويد از ميان ايشان بيرون  خداوند می"  اين بود آه نوشته شده ١٧: ٦يك حقيقت مهم برای من از دوم قرنتيان   )٢ کشف

د بالفاصله از و شما باي: " گويد الفظی آلمات اين آيه می در زبان اصلی آتاب عهد جديد ترجمه تحت". آييد و جدا شويد 
گويد آه بعضی  دوباره اين قسمت تلويحّا بما می" . ايمانان جدا شويد ايمانان بيرون بياييد و بايد آامّال از بی بين بی

دهد آه  پولس رسول به آنها دستور می. دادند ايمانداران در آليسای قرنتس همچنان شرايط سازشكارانه خود را ادامه می
مسيحيان بصراحت از . ور آامل و برای آخرين بار به اين شرايط سازشكارانه خاتمه دهنديكبار و برای هميشه، بط

از آنجايی آه مسيحيان هميشه در بين . اند داشتن بعضی روابط خاص و شرآت در بعضی فعاليتهای خاص منع شده
 .ه روابط و فعاليتهايی خودداری آنندآنند، من بايد به ايمانداران ديگر اطالع دهم آه آنها بايد از چ ايمانان زندگی می بی
 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

ود را های خ فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی١  :٧ – ١٤: ٦سعی آنيم تمام حقايق مربوط به دوم قرنتيان 
 . مطرح آنيم
های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). رای ديگران مطرح سازدازافراد سؤال خود را ب

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه  درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد

 .) استبا آن مباحث آمده
 

 چيست؟" يوغ ) " ١٤: ٦دوم قرنتيان (  )١سؤال 
ای است آه دو حيوان را  وسيله. آنند ای است آه دو حيوان بوسيله آن در آنار هم آار می  در اينجا يوغ وسيله:مالحظات
ايستند و  میروند، باهم  با يك سرعت راه می . آنند بطوريكه آنها در يك جهت حرآت می نمايند بندند و متصل می بهم می
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اگر يك حيوان از راه راست منحرف شود ديگری را هم با خود . دهند بطور آلی همه چيز را در هماهنگی با هم انجام می
اگر يكی از حيوانات آرام حرآت آند و بايستد، او حيوان ديگر را هم مجبور به آرام حرآت آردن و . آشاند به آن سو می
شود آه آنها همديگر را  اين امر باعث می. ان سعی آنند تا دو رهبر متفاوت را دنبال آننداگر اين دو حيو. آند ايستادن می

 . هل بدهند يا بكشند و در نتيجه هيچ نوع پيشرفتی صورت نگيرد
او ".  گاو و االغ را باهم جفت آرده، شيارمنما "گويد   را در ذهن داشت آه می١٠: ٢٢پولس رسول آلمات آتاب تثنيه 

برد و آنرا با اين شرايط  آنند بكار می ايمانان ازدواج می ا برای تاآيد در مورد ناسازگاری ايماندارانی آه با بیاين اصل ر
ايمان او را از راه راست  يابد آه چطور فرد بی شود بزودی در می ايمان هم يوغ می ايمانداری آه با يك بی. دهد تطبيق می

 .دهد تا از ايمانش دست بردارد  فشار قرار میتحتآند و حتی او را  میآشد، رشدش را آند  خدا به طرف ديگری می
 

 ايمان دارد؟  يك ايماندار چه وجه اشتراآی با يك بی )١٥:  ٦دوم قرنتيان (  )٢سؤال 
خورند،  برای مثال، هر دو غذای يكسانی می. ايمان وجه اشتراك دارد  يك ايماندار در موارد مشخصی با بی:مالحظات
درعين حال چيزهای . آنند و غيره شوند و پول يكسانی استفاده می  پوشند، سوار اتوبوس مشترآی می سانی میلباس يك

محور  برای مثال، . ايمانان است و مسيح، ايمانداران را از آن چيزها جدا آرده است خاصی هم هست آه مختص بی
ايمانان دردنيا است در  گنج بی. ار، عيسی مسيح استايمانان خودشان هستند درحاليكه محور زندگی يك ايماند زندگی بی

 مسيحيانايمانان ارزشهای دنيای حاضر است، درحاليكه ارزشهای  ارزشهای بی. حاليكه گنج ايمانداران در آسمان است
.  بدنبال جالل خدا هستندايماندارانايمانان  در جستجوی جالل انسان هستند در حاليكه  بی. ارزشهای ملكوت خدا است

 .ايمانان ندارند  در اموری مثل جهت زندگی، هدف زندگی و ارزشهای زندگی، هيچ وجه اشتراآی با بیمسيحيانبنابراين 
 

وجود دارد آه کتاب مقدس آنها را نهی " روابط تحت يوغ نابرابر " هايی از  چه نمونه) ١٤: ٦دوم قرنتيان (  )٣سؤال 
 آند؟ می

 :مالحظات
 ١١ – ٩: ٥ابر در اول قرنتيان ارتباط تحت يوغ نابر ) الف

لكن نه مطلقّا با زانيان اين جهان يا طمعكاران و يا ستمكاران يا . در آن رساله به شما نوشتم آه با زانيان معاشرت نكنيد" 
نويسم آه اگر آسی آه برادر ناميده  لكن االن به شما می. بايد از دنيا بيرون شويد پرستان، آه در اين صورت می بت
پرست يا فحاش يا ميگسار و ستمگر باشد، با چنين شخص معاشرت نكنيد  بلكه غذا  د، زانی يا طماع يا بتشو می

 . "مخوريد
آنند خودداری  دهد تا از معاشرت با مسيحيان اسمی آه مانند غيرمسيحيان رفتار می کتاب مقدس به مسيحيان فرمان می

با مسيحيان اسمی آه مانند غيرمسيحيان " ی درگيرارتباط زير يوغ از نظر معاشرت" بنابراين يك مسيحی نبايد . نمايند
 .آنند، شود رفتار می

 
 ٦ – ٥: ٦ارتباط تحت يوغ نابرابر دراول قرنتيان   )ب
؟ بلكه برادر با  گويم، آيا از ميان شما يك نفر دانا نيست آه بتواند در ميان برادران خود حكم آند بجهت  انفعال شما می" 

 ."ايمانان رود و آن هم نزد بی اآمه میبرادر به مح
وقتی يك مسيحی با . دهد آه اختالفات حقوقی خود را پيش يك قاضی غيرمسيحی نبرند کتاب مقدس به مسيحيان فرمان می

آنها بايد به مسيحيان حكيم در آليسا اجازه دهند تا در مورد اختالفاتشان   گردد،  مسيحی ديگری دچار اختالف حقوقی می
باشد بهتر است رنج متضرر شدن را بپذيرد و داوری نهايی را به دستان  اگر اين اختالف غيرقابل حل  می.  آنندداوری

 .با غيرمسيحيان شوند" ازنظر حقوقی درگير ارتباط زير يوغ " بنابراين يك مسيحی نبايد . خدا واگذار آند
 
 ٣٩: ٧ارتباط تحت يوغ نابرابر در اول قرنتيان   )پ
  اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گرديد تا به هرآه بخواهد منكوحه شود،. ی آه شوهرش زنده است، بسته استزن مادام" 

 . "ليكن در خداوند فقط
از نظر کتاب مقدس يك مسيحی . دهد آه از ازدواج با غيرمسيحيان خودداری آنند کتاب مقدس به مسيحيان فرمان می

آند و فعاالنه  القدس در او زندگی می عبارت ديگر خداوند به واسطه روحآسی است آه واقعّا متعلق به خداوند است، ب
به زبان ديگر يك مسيحی آسی است آه خود را آامّال تسليم حاآميت و خداوندی عيسی . آند اش را هدايت می زندگی

غ نابرابر با يك گويد يك ايماندار نبايد درگير يك ارتباط زير يو  بروشنی می١٤: ٦دوم قرنتيان . مسيح نموده است
 . يک مسيحی فقط بايستی با يک مسيحی ازدواج کند. ايمان شود بی

در (شود  آند هم می گيری شامل روابط مخصوص بين زن و مردی آه با انگيزه ازدواج با هم معاشرت می اين نتيجه
سيحی هم موضوع درواقع حتی دوستی بسيار نزديك با يك غيرم). بعضی فرهنگها آنرا معاشرت نامزدی مينامند

گذارند و  ترين افكار و احساسات خود را با هم درميان می شوند عميق وقتی دو دوست با هم صميمی می. خطرناآی است
بهرحال . گذارند شوند و عميقّا برهم تاثيـــر می آنها به هم وابسته می. اند را برای مدتها بياد خواهند داشت آنچه شنيده

توانند بسادگی و با  اين مسيحيان نمی. شود غيرمسيحی تبديل به يك ارتباط زير يوغ نابرابر میدوستی بسيار نزديك با يك 
و با آن آرزوها، ارزشها و هدفهای دنيوی درگير . تفاوتی از آنار آرزوها، ارزشها و هدفهای غيرمسيحيان بگذرند بی
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از آنجايی آه رابطه خاص بين . ثير خواهد گذاشتهر آنچه غير مسيحيان ايمان دارند بر ايمان اين مسيحيان تأ. شوند می
شود، يك مسيحی نبايد چنين  ، جزء اين روابط بسيار نزديك محسوب می)يا نامزدی(مرد و زن با داشتن تصميم ازدواج 

اگر من با اين شخص غيرمسيحی " گويند  البته بعضی مسيحيان می. رابطه خاصی را با يك غيرمسيحی گسترش دهد
آيند  آيند نيست؟ نه اين برای خدا خوش آيا اين برای خدا خوش." او را بطرف مسيح راهنمايی خواهم آردازدواج آنم 

: فرمايد خدا همچنان می. آند  منع می١٤: ٦و دوم قرنتيان   ٣٩: ٧نيست چون او بروشی اين موضوع را در اول قرنتيان 
يوغ نابرابر " بنابراين يك مسيحی نبايد درگير). ١٦: ٧ اول قرنتيان" (شوی؟  دانی آه باعث نجات او می از آجا می" 

ترك آردن عيسی مسيح بخاطر هر نوع رابطه دوستانه . با يك غيرمسيحی شود" يوغ نابرابر نامزدی " يا " ازدواج
حتی اگر دوست غيرمسيحی شما فقط بمنظور خشنود آردن شما تصميم بگيرد مسيحی . آوری است ديگر امر بسيار تاسف

و شما، هم در دوستی با خدا و هم آن . ولی با تمام قلب مسيح را پيروی نكند، در اين امر هيچ نكته مثبتی وجود نداردشود 
ما بايد عاقل باشيم و از آنچه خدا گفته . اگرچه هيچ چيز برای خدا غيرممكن نيست. خوريد شخص غيرمسيحی لطمه می

 .خواهد ايمانان نرويم زيرا خدا حقيقتًا شادی ما را می نابرابر با بیدهد آه زير يوغ  خدا بهما فرمان می. اطاعت آنيم
 
  ٧: ١٠ارتباط تحت يوغ نابرابر در اول قرنتيان   )ت
قوم به اآل و شرب نشستند و برای لهو و لعب برپا : پرست شويد، مثل بعضی از ايشان، چنانكه مكتوب است و نه بت" 

 ". شدند 
هايی هــمراه با افراط و  چنين جشن. دهد آه در لهو و لعب غيرمسيحيان شرآت آنند یکتاب مقدس به مسيحيان فرمان م

های  دربعضی از اين جشنها، رقص. نوشيدند خوردند و بخصوص الكل زيادی می مردم زياد غذا می. باشد روی می زياده
مردم ). ٥ – ٣: ٥ افسسيان  ؛٥ – ٣: ٤اول پطرس (های آثيف هم وجود دارد  وحشيانه، موسيقی بلند، فرياد زدن و جوك

هايی بطور مرتب و هميشگی در ديسكوها انجام  امروزه چنين جشن. اعمال شهوانی، زناکارانه و خرافی بجا می آوردند
با " بنابراين يك مسيحی نبايد . اند ای بشدت خود را، با مواد مخدر و روابط جنسی غيراخالقی درگير آرده و عده. شود می

 .با غيرمسيحيان شود"  جشنهايی درگير ارتباط زير يوغ شرآت در چنين
 
شود بطوريكه انتظام  ايمانان می ايمانان شامل ارتباط بسيار نزديك با بی  با بیبرابر  ارتباط زير يوغ نا:خالصه   )ث

 اصول ايمانان آه منجر به سازش در يعنی روابط بسيار نزديكی با بی. مسيحی قادر به رشد آردن و افزايش نباشد
 .مسيحی گردد

 
 اند؟ مسيحيان از چه روابط تحت يوغ نابرابر ديگری منع شده  )٤سؤال 

هايی آه شامل ارتباط بسيار نزديك با غيرمسيحيان    تعليم درباره روابط زير يوغ نابرابر درتمام زمينه:مالحظات
 :شود، آاربرد دارد، برای مثال می
 يک مسيحی ممكن است تا وقتی مجبور به انجام . يك غيرمسيحی شريك گردديك مسيحی نبايد در امور تجاری با ) الف

، شراآتی غير مجازاما يك شراآت تجاری . ی آار آنداموری آه توسط خدا منع گرديده، نشده است، برای يك غيرمسيح
ها سهيم  سئوليتها و م گيری آنند و در تصميم گذاری می است بين يك مسيحی و يك غيرمسيحی آه در آن هر دو سرمايه

دادن و فريب دادن ديگران توسط شخص غيرمسيحی و  تواند منجر به انجام اعمالی مثل رشوه چنين شرايطی می. هستند
 .شريك شدن ناخواسته آن شخص مسيحی در نتايج اين اعمال گردد

 
 .يك مدرسه مسيحی نبايد يك معلم غيرمسيحی را استخدام آند ) ب
 
ليسايی ملحق شود آه کتاب مقدس را بعنوان آالم مصون از خطای خدا قبول ندارد يا آليسايی يك مسيحی نبايد به آ  )پ

 يك مسيحی نبايد مسيحی ديگری را آه کتاب مقدس را بعنوان .شود روشنی در آن موعظه نمیه آه پيغام کتاب مقدس ب
 .  خود بپذيردمعياری مطمئن و دارای اقتدار نهايی الهی قبول ندارد بعنوان معلم و راهنمای

 
يك مسيحی نبايد درگير ارتباط زير يوغ توسط شرآت در فعاليتهايی آه برخاسته از تفكری غيرمسيحی هستند،  ) ت

های نامناسب،  های نامناسب تلويزيونی، خواندن آتابها و مجالت نامناســب، رفتن به آلوپ  مثل تماشا آردن برنامه.بشود
ای آه معيارهای مسيحی را  يك مسيحی بايد از هر زمينه. های نامناسب و غيره ن سازما، احزاب وها پيوستن به جشن

چه آنها ارزشهای ضد . ستايد، فاصله بگيرد آورد و ارزشهای ضد مسيحی را می خسته آننده و قديمی بحساب می
 .باشد مسيحی، مذهبی، اجتماعی يا حقوقی و يا هر ارزش ضد مسيحی ديگری 

 
بنابراين مسيحيان نبايستی ). ١٦ – ١٣: ٥متی (ه مسيحيان نور جهان و نمک زمين هستند  مسيح ميگويد ک:خالصه

 بلکه روشنايی ببخشند در جايی که ظلمت حاکم است و طعم باشند در جايی ،بطورکلی از اجتماع غير مسيحی دوری کنند
: ١٧يوحنا (ايستی از اين دنيا باشند مسيح همچنين ميگويد که مسيحيان در دنيا هستند اما نب.  نيست در جامعهکه طعمی

مسيحيان نبايد اجازه دهند که دنيای گناه آلود آنها را تحت تاثير قرار دهد، بلکه بر دنيا بخاطر مسيح تاثير ). ١٦ – ١٤
   .  بگذارند
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ن است، ايما اگر يك مسيحی هنوز درگير ارتباط تحت يوغ نابرابر در بعضی قسمتهای زندگی خود با يك بی  )٥سؤال 

 بايد چكار بكند؟
از ميان  ايشان بيرون « : گويد پس خداوند می. " گويد را انجام دهد  می١٧: ٦ او بايد آاری را آه دوم قرنتيان :مالحظات

 از ميان ايشان  "شود که  با اين فرمان تكميل می". ايمانان نرويد  زير يوغ نابرابر با بی" فرمان ". » آييد و جدا شويد 
مسيحيان بايد . ای برای تغيير شرايط نامناسب بردارند مسيحيان بايد بالفاصله قدمهای فعاالنه". ييد و جدا شويد بيرون آ

در زير يوغ برابر با مسيحيان ديگر بروند و در يك جهت حرآت آرده، همديگر را در ايمان آمك و تشويق نموده با 
مسيحيان، زير يوغ برابر ازدواج، خدمت و شاهد مسيح بودن مسيحيان بايد با ديگر . اتحاد، همديگر را خدمت آنند

 .بروند
 
 

 به آارببريد:  ٤قدم 
 چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است؟  آاربرد :توجه آنيد

 اساس  افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر:در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد١: ٧ – ١٤: ٦دوم قرنتيان 
  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

اد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت به ي. ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ).فهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند(
  

 )١: ٧ – ١٤: ٦دوم قرنتيان (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

هرگز با مسيحيان . آنند نشويد مسيحيان اسمی آه مانند غيرمسيحيان رفتار می با" يوغ معاشرتی " درگير  •
فقط با مسيحيان واقعی وارد . های بسيار نزديك نشويد آنند وارد دوستی اسمی آه مانند غيرمسيحيان رفتار می

 .دوستی بسيار نزديك شويد
هرگز شكايت خود را از يك مسيحی ديگر به نزد يك قاضی . ان نشويدبا غيرمسيحي" يوغ حقوقی " درگير  •

 .بلكه اين شكايت را نزد رهبران يا مسيحيان حكيم مطرح آنيد. غيرمسيحی نبريد
هرگز با انگيزه ازدواج شروع به معاشرت . با غيرمسيحيان نشويد" يوغ نامزدی " يا " يوغ ازدواج " درگير  •

 .ه ازدواج با  يك مسيحی فكر آنيدفقط ب. با يك غيرمسيحی نكنيد
هايی  فقط در جشن. هايی نرويد هرگز به چنين جشن.  با غيرمسيحيان نشويد "های ناهنجار  يوغ جشن" درگير  •

 .شرآت آنيد آه درتضاد با ارزشهای مسيحی نباشد
 . هرگز با غيرمسيحی شريك  شغلی نشويد. با غيرمسيحيان نشويد" يوغ شراآت شغلی " درگير  •
 .شود قط به آليسايی ملحق شويد آه در آنجا کتاب مقدس بعنوان آالم خدا به روشنی موعظه و اطاعت میف •
 .آورند و از زمينه غيرمسيحی هستند هم يوغ نشويد با ارزشها و فعاليتهايی آه عادتی را بوجود می •

 
 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

مسيحی واقعی بودن طرف مقابل و اينكه او واقعّا خواهم برای ازدواج، به   من بخصوص می:شخص مجرد •
من تصميم گرفته ام هرگز برای ازدواج به افراد غيرمسيحی . شناسد و دوست دارد، توجه بكنم خداوند را می

 . با يك غيرمسيحی نخواهم رفت" نامزدی " و " ازدواج " من زير يوغ نابرابر . فكر نكنم
خواهم افكار و  من نمی. خوانم هايی می  مجالت و روزنامه  آتابها،خواهم مواظب باشم آه چه من بخصوص می •

در ارتباط با ارزشها و فعاليتهايی که . قلبم را با ارزشها، آرزوها و تصورات دنيای غيرمسيحی آلوده بكنم
 . عادات مرا شکل ميدهند، زير يوغ نابرابر با دنيای غير مسيحی نخواهم رفت

 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 

در دعايتان به آنچه که در . ( آشکار کرده است، دعا کنيم١: ٧ – ١٤: ٦ حقيقتی که خدا به ما در دوم قرنتيان در مورد
بياد داشته . طی اين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد

 .)  دعا خواهند کردباشيد که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی،
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 ) دقيقه٨( دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 . برای يكديگر و برای مردم سرتاسر دنيا دعا آنيد. ای دو يا سه نفره ادامه دهيد هبه دعا آردن در گروه

 

 ) دقيقه٢( تكليف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
انيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود  رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخو:سر گروه(

 .) بنويسند
 – ١٤: ٦دوم قرنتيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با.  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ ١

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد  را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، ١: ٧
از روش حقيقت محبوب استفاده آنيد و .  بخوانيد٤ – ١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت پيدايش -رازگاهان   ـ ٢

 .   يادداشت برداريد
 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين .   آيات در باره زندگی تازه در مسيح را مرور کنيد-حفظ کردن   ـ ٣
 .برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته -دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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                                                           ١ ضميمه
 ذات خدا  

 
 . بفهمندبهتراين بررسی کمک ميکند تا افراد  ذات خدا را 

 
 
 .ذات خدا غير قابل درک است  -١
 

  ٣ -١: ١نيان  ؛ عبرا١٨: ١ ؛ يوحنا ١٦ -١٥: ٦ ؛ اول تيموتائوس ٨ - ٧: ١١ ايوب :بخوانيد
  چگونه مردم ميتوانند بقدر کافی ذات خدا را تشريح کنند؟ :کشف و گفتگو کنيد

بدون مکاشفه خدا ما انسانها هرگز نميتوانيم حتی بدانيم که خدايی هست و .  ذات خدا غير قابل درک است:مالحظات
ر ميتوانيم پی به ذات خدا ببريم که خود خدا آن را ما انسانها فقط تا آنقد. هرگز نميتوانيم مطلبی در باره ذات خدا بفهميم

ما فقط خدا را تا آنجا . بدون مکاشفه خود خدا، ذات الهی او برای انسان بصورت راز باقی ميماند. برای ما مکاشفه کند
ر باره خودش به ما ميتوانيم در باره خدا آنچه را بگوئيم که او د. ميتوانيم بشناسيم که خود او خودش را به ما آشکار سازد

 . ما گفته است
 
 .خدا خودش را مکاشفه و ظاهر کرده است برای اينکه مردم بتوانند او را بشناسند  -٢
 

 . قسمتهای در داخل پرانتز را از کتاب مقدس مطالعه کنيد:بخوانيد
  را بشناسند؟  خدای غير قابل درک خودش را چگونه به مردم مکاشفه کرد تا مردم بتوانند او:کشف وگفتگو کنيد

 به بشر آشکار  را مسيحيان به يک خدا ايمان دارند، يعنی به يک وجود خدايی با يک ذات خدايی که خودش:مالحظات
بلکه خدا خودش را در ميان . خدا از مخلوقش، از قومش و از هرچه که برای قومش اتفاق ميافتد بدور نميماند. ميسازد

 . کرده استخلقت خود و تاريخ بشری آشکار و ظاهر
 

   :خلقت)  الف
 

خلقت قدرت، زيبايی . خدا به ما از طريق خلقت مکاشفه کرده است که او وجود دارد و اينکه بسيار قدرتمند و منظم است
 ).٢٠ -١٩: ١ ؛ روميان ٧ -١: ١٩مزامير (و نظم خدا را آشکار می کند 

 
   :قلب انسان)  ب
 

ود روی قلب انسانها و وجدانی که به آنها داده که آنان را محکوم يا تبرئه خدا، توسط نوشتن بخشی از قوانين اخالقی خ
قلب . ميکند، مکاشفه کرده است که او خدايی است که از آنچه که بد است متنفر و آنچه که خوب است را دوست دارد

 ).٢٠ :٥ ؛ اشعيا ١٥ -١٤: ٢روميان (انسان آشکار کننده اين حقيقت است که خدا اصول اخالقی دارد 
 
   :اعمال و سخنان)  پ
 

در بين خلقت خود و در تاريخ بشری ) ٤: ٤متی (و سخن گفتن ) ١٣: ٤٣اشعيا (خدا خودش را توسط عمل کردن 
 کتاب مقدس افکار، نقشه ها،. نوشته های کتاب مقدس ثبت شده اند سخنان او در اعمال و. مکاشفه و ظاهر کرده است

خدا در گذشته از طريق پيامبران بدفعات واز طرق گوناگون با اجداد ما صحبت . سازدسخنان و اعمال خدا را آشکار مي
کرد اما در اين دوران آخر او از طريق پسرش، عيسی مسيح، که جايگزين دقيق وجود خدايی است، با ما صحبت کرده 

 ).  ٣ -١: ١عبرانيان (است 
 
   :خدا با ما)  ت
 

خدا بدون اينکه ذات الهی خودش را رها . ن انسانی مکاشفه و ظاهر کرده استخدا خودش را از طريق در بر گرفتن بد
 ؛١٩ ،١٥: ١؛ کولسيان ١٨ ،١٤ ،١: ١يوحنا (کند، ذات انسانی در بر گرفت و وارد خلقت خود و تاريخ بشری گرديد 

 وجود، شخصيت ، مسيحعيسی). ٩: ١٤يوحنا . " ( خدا را ديده است،هر که مرا ديده: " به اين دليل عيسی گفت). ٩: ٢
 . و ويژگی خدا را آشکار ميکند
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 .  انسانی وجود داشته باشدبدنبعضی افراد ميگويند که خدا هرگز نميتواند در يک 
خدا از ميان بوته به وی ندا ... فرشته خداوند در شعله آتش از ميان بوته ای بر وی ظاهر شد، : " ميگويد اما عهد عتيق

 ).              ٤ -٢: ٣خروج ... " (» ، ای موسی ای موسی« در داد و گفت 
  

نيز  اگر خدا قادر است که در يک بوته سوزان وجود داشته يا ساکن شود، مطمئنًا قادر است که در يک بدن پاک انسانی
 .باشد

 
   :روح خدا در ما)  ث
 

افسسيان (و در کليسای مسيحی ) ٢٠ -١٩: ٦اول قرنتيان (خدا خودش را توسط سکونت در بدنهای فرد فرد ايمانداران 
روح القدس قدرت حضور خدا را در زندگی های . در ميان خلقتش و در تاريخ بشری آشکار و ظاهر ميکند) ٢٢: ٢

 .قومش و در توانايی خدا جهت تغيير اساسی قومش آشکار ميسازد
 
  .خدا خودش را در عيسی مسيح، پسر خدا، مکاشفه و ظاهر ميکند  -٣
 

 .، بدانگونه که در کتاب مقدس بکار رفته، نبايستی اشتباه فهميده شود" پسر خدا "عبارت 
 .کتاب مقدس از سه نوع پسرها صحبت ميکند

 
   :جسمانیيک پسر )  الف

 
 . داردجسمانیدر زبانهای اصلی کتاب مقدس معنای " پسر" کلمه 

 مادر که از يک جسمانی ميکند از يک فرزند صحبت" از جسم، جسم متولد ميشود. " يکند اشاره مجسمانیبه يک پسر 
اما بر خالف همه .  بود که از مريم باکره متولد شده بودجسمانیعيسی يک پسر ). ٦: ٣يوحنا ( بدنيا آمد جسمانی

 جسمانی، او يک پدر جسمانیو برخالف همه اشخاص  ).١٥: ٤عبرانيان (، او کامًال بدون گناه بود جسمانیاشخاص 
 نيست، زيرا خدا دارای بدنی جسمانیدر ارتباط با عيسی مسيح بهيچوجه بمعنای يک مفهوم "  پسر خدا "عبارت . نداشت

 عيسی مسيح مربوط به اين حقيقت است که خدا جسمانیطبيعت .  با انسانها نداردجسمانینيست و هيچگونه رابطه 
خدا اينچنين عمل کرد برای . شد" ا با ما خد"خودش بدون کنار گذاشتن طبيعت الهی خود، طبيعت انسانی در بر گرفت و

. اينکه به انسانها مکاشفه کند که او کيست، برای اينکه نقشه نجات را آشکار کند و برای اينکه انسانها را نجات دهد
و عيسی مسيح فقط . عيسی مسيح فقط در طبيعت انسانی خود مرد و بنابراين کفاره را جهت گناهان قومش فراهم ساخت 

عت انسانی خود از مرگ برخاست و بنابراين برای قوم خود تضمينی جهت يک زندگی تازه هم اکنون روی زمين در طبي
 .و ضمانتی جهت يک بدن قيام کرده پس از مرگ شد

 
   :يک پسر سمبوليک)  ب
 

 .در زبانهای اصلی کتاب مقدس همچنين دارای يک معنی سمبوليک است" پسر" کلمه 
 مضاف اليه اشاره به چيزی ميکند که اين پسردرآن سهيم است، يا به شخصی که شايسته آن بهمراه يک" پسر" کلمه 

: ١٦لوقا " (پسران نور" بعنوان مثال، عبارت . چيزاست و يا شخصی که در يک نوع رابطه نزديک با آن چيز قراردارد
او سهيم هستند، " نور" شند و حتی در اشاره به انسانهايی ميکند که در يک رابطه نزديک با نور، عيسی مسيح، ميبا) ٨

 . يعنی در ويژگيهای واالی انسانی اومانند حکمت، قدوسيت، عدالت و محبت او
آنها بدين معنی . تحت اللفظی نبوده بلکه سمبوليک هستند) ٢ -١: ٥٩اشعيا " (چشم خدا " و " بازوی خدا " عبارات 

بيش از آن خدا توانايی شنيدن دعاها و توانايی عمل کردن جهت  دارد، بلکه جسمانینيستند که خدا بازوان و چشمان 
 دارد جسمانیبه اين مفهوم نيست که خدا چشمان ) ٩: ١٦دوم تواريخ ايام " (چشمان خدا " عبارت . نجات انسانها را دارد

 .بلکه اينکه خدا بعنوان روح ابدی هر شخصی و هر چيزی را ميبيند
 دارد، بلکه بيش از آن خدا قادر است جسمانیاين معنی را ندارد که خدا يک پسر " پسر خدا " بهمين صورت، عبارت 

که خود را در طبيعت انسانی ظاهر و آشکار کند و اينکه خدا در واقع خود را در طبيعت انسانی عيسی مسيح آشکار و 
ر ويژگيهای بی مانند با خدا قرار دارد و سهيم د) يگانه(عيسی مسيح در يک رابطه نزديک بی نظير. ظاهر ساخت

کتاب مقدس هرگز از خدا و عيسی مسيح بعنوان دو خدای جدا از هم صحبت نميکند، بلکه . طبيعت الهی خدا می باشد
 . روی زمين مکاشفه و ظاهر کرد" با ما " بيشتر از يک خدا که خود را بعنوان خدا در آسمان و خدا 
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  :يک پسر روحانی)  پ
                  

 .در زبانهای اصلی همچنين معنی روحانی نيز دارد" پسر " کلمه   )١
تفاوت بزرگی بين يک ). ٦: ٣يوحنا ." (تآنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح اس" 

 يک همه مردم روی زمين بعنوان فرزندان والدين انسانی متولد ميشوند و.  و يک فرزند روحانی استجسمانیفرزند 
 آنان فرزندان –اما تنها ايمانداران به عيسی مسيح بعنوان فرزندان خدا نيز متولد ميگردند .  دارندجسمانیطبيعت 
 آنها از والدين جسمانیدر حينی که طبيعت ). ٨ -٣: ٣يوحنا ( خدا نيستند، بلکه فرزندان روحانی خدا ميباشند جسمانی
طبيعت روحانی آنان ديگر پس از اين برده خطا، .  روح القدس ميآيدیخدا آنها ميآيد، طبيعت روحانی آنان از جسمانی

و طبيعت . شرم، قدرت و فريب گناه نيست، بلکه آزاد گرديده است تا بيشتر و بيشتر به شباهت عيسی مسيح رشد کند
 –) ٢٦: ٢ تيموتائوس دوم( که مجبور باشند اراده او را انجام دهند –روحانی آنان ديگر پس از اين برده شرير نميباشد 

 که آنچه را که در ديدگان خدا درست است، انجام ميدهند و خدا و برادرخود را دوست دارند –اما يک فرزند خدا شده اند 
 ).١٠: ٣اول يوحنا (
 
 جسمانی او پسر –ناميده شده است " پسر خدا " بهمين صورت، از يک طريق بی نظير روحانی، عيسی مسيح )  ٢

 خود را تنها از مريم باکره دريافت کرد، جسمانی در حينی که عيسی مسيح طبيعت .سر روحانی خدا استنيست بلکه پ
 ). ٣٥ -٣٠: ١لوقا (ذات الهی و روحانی خود را از خدای روح القدس دريافت کرد 

 
 .توجه کنيد که کتاب مقدس در باره اينکه عيسی مسيح روح خدا و کلمه خدا ميباشد، چه ميگويند

از من درخواست کن و امتها را به ميراث تو ... گفته است، تو پسر من هستی ) مسيح(به من ) خدا(او : " رميگويدمزامي
 )٨ -٧: ٢مزمور ." (خواهم داد و اقصای زمين را ملک تو خواهم گردانيد

ه شد و روح خدا را اما عيسی چون تعميد يافت، فورًا از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاد: "  ميگويدعهد جديد
اين است پسر حبيب من که از او « آنگاه خطابی از آسمان در رسيد که . ديد که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی ميآيد

 )١٧ -١٦: ٣متی " (» .خشنودم
 که بحسب جسم از نسل داود متولد شد، و بحسب روح قدوسيت، پسر خدا به قوت معروف )پسر خدا (در باره پسر خود" 

 )٤ -٣: ١روميان " (د از قيامت مردگان يعنی خداوند ما عيسی مسيح گردي
  
 .خدای واحد دارای درون مجزا است  -٤
 

 . قسمتهای در داخل پرانتز را از کتاب مقدس مطالعه کنيد:بخوانيد
  اجزای درونی ذات الهی خدای واحد چيستند؟ :کشف و گفتگو کنيد

 : مالحظات
 پدر و پسر و روح القدس)  الف

 
مسيحيان به خدای واحد ايمان دارند، يعنی به يک وجود الهی با يک ذات الهی که خودش را بعنوان خدای پدر، خدای 

 . پسر و خدای روح القدس مکاشفه و ظاهر ميکند
 
 خدای واحد، بعنوان پدر، سرچشمه نقشه الهی برای هستی و تاريخ و سرچشمه .فقط معنی روحانی دارد" پدر" کلمه )  ١
  بعنوان پدر، اين خدای واحد سرپرست خانواده خودش در آسمان و زمين است.قت، مکاشفه و خلقت مجدد استخل
، آن يگانه ای که هر يک از فرزندان روحانی او با وی يک رابطه شخصی و نزديک دارند )١٥ – ١٤: ٣افسسيان (
 ).  ١٣ – ٩: ٦متی (
 
احد، بعنوان پسر، عيسی مسيح، خدای واحدی است که بدون خدای و. فقط معنی روحانی دارد" پسر" کلمه )  ٢

 کنارگذاشتن ذات الهی خود، طبيعت انسانی دربرگرفت و ازطريق مريم باکره وارد خلقت خود و تاريخ بشری شد
عيسی ). ٢٣: ١؛ متی ١٤: ٧اشعيا (گرديد " خدا با ما "  عيسی مسيح ).٩: ٢ ؛ ١٥: ١ ؛ کولسيان ٧ – ٦: ٢فيليپيان (

 ).١٨، ١٤، ١: ١يوحنا (خدا است که در ميان خلقت و تاريخ بشری ظاهر شد " کلمه " ح مسي
 
 ؛ اول ١٠ – ٩: ٨روميان (روح القدس، خدای واحدی است که ميايد تا بعنوان روح الهی در درون بدنهای قوم خدا )  ٣

 . زندگی کند) ٢٢ – ١٩: ٢افسسيان  ()کليساها(و در بين اجتماع قوم خدا روی زمين ) ٢٠ – ١٩: ٦قرنتيان 
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  تثليث)  ب
  
مسيحيان، بطور سنتی انديشه . يک کلمه کتاب مقدسی نيست، بلکه کلمه ای مربوط علم الهيات است" تثليث " کلمه )  ١

در زبان " (شخص "اما، واژه .  خود را در سه شخص مکاشفه کرد، ابراز ميکنند،های باال را با گفتن اينکه خدای واحد
هيچگاه نظريه يک شخص مفرد را بيان نميکند، بلکه فقط نظريه يک تميز درونی که درون ) اوپستاسيس: نیيونا

 خودش را در بين خلقت و ،اين حقيقت بيان کننده اين است که خدای واحد. وحدانيت ذات الهی وجود دارد را بيان ميکند
و بعنوان روح ساکن درون قومش روی زمين مکاشفه در تاريخ بشری بعنوان پدر در آسمان و بعنوان پسر روی زمين 

 . کرده است
     
" نام "کلمه ). ١٩: ٢٨متی  (بندتعميد ميا" روح القدس  و و پسر نام پدر" ، درند غسل تعميد ميگيروقتی مسيحيان)  ٢

کلمات ). ٤: ٦تثنيه ( وجود الهی است يک خدا، يک آشکار ميسازد که او نام واحد خدا.  کلمه ای مفرد و نه جمع ميباشد
خدای واحد يا . يک تميز درونی در بين وحدانيت ذات الهی وجود داردآشکار ميکند که " پدر، پسر و روح القدس " 

ذات الهی پدر، پسر و روح القدس دارای . وجود الهی واحد خودش را بعنوان پدر، پسر و روح القدس مکاشفه کرد
 . هستنديکسان

 
 ؛ ٦: ٩اشعيا " (خدا " و حتی ) ٦٤ -٦٣: ٢٦متی " (پسر خدا " ، )٢٣: ١متی " (خدا با ما " ح بنابراين، عيسی مسي)  ٣

روح "  و بنابراين روح القدس .ناميده شد) ٩ – ٨: ١ ؛ عبرانيان ١٣: ٢ ؛ تيطوس ٢٨ :٢٠ ؛ ٥: ٩ ؛ روميان ١: ١يوحنا 
 .    ناميده شد) ٥ ، ٣: ٥اعمال رسوالن " (خدا " و حتی ) ١٠ -٩: ٨روميان " (مسيح در شما " ،  "روح مسيح " ،  "خدا 
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  ٢ضميمه 
 سازد هايشان استوار می القدس، مسيحيان را در ميان رنج روح

 
 

هايشان استوار   اين است آه او مسيحيان را در ميان رنج روح يک نکته تاآيد شده در کتاب مقدس در مورد آار
 .سازد می

 
  ٢٧ – ٢٦: ٨ روميان :بخوانيد

مخصوصّا . گردند هايشان استوار می القدس در تمام ضعف های فعلی خود با آمك دائمی روح سيحيان در ميان رنجم
توانند با  بوسيله شفاعت روح القدس برای آنها و دعا مطابق اراده آامل خدا برای تمام نيازهايشان آه خود مسيحيان نمی

 .آلمات اين مطالب را بيان آنند
 
 
 .آند هايشان مدد می  مسيحيان را در تمام ضعفالقدس، روح  - ١
 

سازد، بهمين  شان استوار می های فعلی يعنی همانطور آه اميد به جالل آينده، مسيحيان را در رنج" به همين طريق " 
روح حاضر است که فروتنانه قسمتی از بار رنج . آند شان مدد می های فعلی القدس مسيحيان را در ضعف شكل روح
؛ دوم ١٥: ٤عبرانيان  (توانند هر نوع ضعفی باشند  میضعف ها.   را بر خودش بگيرد و دائمّا به آمك آنها بيآيدمسيحيان
هايی آه به طور خاص بخاطرپيروی مسيح گريبانگير  های عادی اين دنيای پر از درد و رنج ، رنج )٥: ١٢قرنتيان 

 .نان در دعا نمی باشداين کمک مطمئنًا تنها محدود به ضعف آ. شوند مسيحيان می
 
 
 .آند  ياری می دانند، توانند بيان آنند يا حتی خود نمی القدس، مسيحيان را مخصوصّا در نيازهايی آه نمی روح  - ٢
 

شود آنها از آنچه بايد باشند، يا انجام دهند  شوند آه باعث می هايی اخالقی يا روحانی روبرو می هميشه مسيحيان با شكست
دانند بايد برای چه چيزی دعا آنند يا بعبارت ديگر چه دعايی برای اين  مسيحيان هميشه نمی.  قاصر باشند يا دعا آنند،

 – ٩: ١ آولسيان ؛١٣ – ٩: ٦متی  (دانند بايد برای چه دعا آنند  اگرچه آنها بطور آلی می. شرايط خاص مناسب است
دانند آلمات چه  آنها نمی. اص برای چه چيزی دعا آننددانند در هر نياز، مشكل يا شرايط خ مسيحيان اغلب نمی). ١٢

مسيحيان اغلب از نيازهای ). ٢٤ – ٢٢: ١ فيليپيان ؛ ١٠ – ٧: ١٢دوم قرنتيان (خواست خدا هماهنگ است  دعايی با
واقعی القدس از نيازهای  اما روح. توانند آنها را در دعاهايشان ابراز آنند خبر هستند بنابراين نمی مخفی قلب خود بی

توانند آن را در دعا بيان آنند و هم نيازهايی آه حتی در مورد آنها اطالعی  مسيحيان با خبر است، هم نيازهايی آه نمی
بعنوان يک وکيل مدافع، روح از نيازهای واقعی مسيحيان با خبر است و برای برآورده شدن اين نيازها به نزد . ندارند

 . آند خدا شفاعت می
 :در اين مورد وجود داردچهار نكته مهم 

 
 آه مسيحيانیو نه  آند  القدس است آه شفاعت می دهد اين روح نكته اول اين است آه اين قسمت آالم تعليم می)  الف

 .آنند دعا می
 

القدس باعث  گويند روح آنها می. دهد مسيحيان بايد چگونه دعا آنند بعضی مسيحيان معتقدند اين قسمت آالم نشان می
توان با آلمات بيان آرد در دعا  هايی غيرقابل بيان دعا آنند يعنی آرزوها و احساساتی را آه نمی سيحيان با نالهشود م می

القدس آنچه آه بايد  گويند روح اين مسيحيان می. توان درك آرد توان شنيد ولی نمی به حضور خدا بياورند دعايی آه می
القدس در  ها يا صداهای غيرقابل بيان اين مسيحيان را، دعای روح آسانی نالهاين تفسير، به . آند بگويند به آنها ديكته می

ترين شكل  همچنين اين تفسير ممكن است باعث شود بعضی مسيحيان فكر آنند عالی. آند درون و بوسيله آنها قلمداد می
" دعای به زبانها "  دعا را بعضی مسيحيان اين شكل. باشد دعا آه مورد تأييد خداست دعا با آلمــات غيرقابل درك می

 ). باشد شود اين دعای پولس و نه دعای روح می گفته میگاهی آه  ، ١٧ – ١٤: ١٤اول قرنتيان (دانند  می
مسيحيان چگونه در اينجا تاآيد براينكه  . آند القدس است آه شفاعت می دهد آه اين روح درك صحيح اين قسمت نشان می

آند  اين انسان نيست آه دعا می. آند القدس برای مسيحيان به نزد خدا شفاعت می روحچگونه بلكه آنند نيست  دعا می
ها، دعای انسان  القدس و اين ناله آند در اينجا انسان قصد دعا آردن ندارد بلكه روح القدس است آه شفاعت می  بلكه روح

 ).٢٧: ٨ روميان(شود  القدس آه بصورت شفاعت بيان می های دعای روح نيست بلكه ناله
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 ).٣٤: ٨روميان (مثل شفاعت مسيح است ) ٢٧: ٨روميان (القدس  نكته دوم اين است آه شفاعت روح)  ب
 

يوحنا (آند   است و مسيح، افكار و اراده او را در مسيحيان نمايندگی میوکيل مدافع مسيحالقدس  در انجيل يوحنا، روح
است و وکيل مدافع مسيحيان القدس  روح   اما در آتاب روميان،).١٠ – ٩:  ٨ ؛ روميان ١٤: ١٦ ؛ ٢٦ ، ١٧ – ١٦: ١٤

او در  ) ٢ – ١: ٢ اول يوحنا ؛٢٥: ٧ عبرانيان ؛ ٣٤: ٨روميان (نيازها و خودشان را در حضور خدا نمايندگی ميکند 
ن دارند آه بنابراين مسيحيان شفيعی در آسما. آورد ايستد و نيازهايشان را به حضور خدای پدر می آنار مسيحيان می

باشد، شفاعت مسيح مثل دعای پدر برای همه اعضای  القدس می مسيح است و شفيعی ديگر در خانه قلبشان آه روح
ها را به نزد پدر آسمانی بيان  القدس مثل دعای مادری است آه نيازهای يكی از بچه خانواده است ولی شفاعت روح

 .آند می
 
 .القدس دعاهايی تنظيم شده با آلمات قابل فهم نيست های روح نكته سوم اين است آه ناله)  پ

توان  القدس مسلمّا دارای محتوی است اما نمی شفاعت روح. هستند غيرقابل بيان  بيان نشدنی ياالقدس های روح آه يا ناله
 .آنرا با آلمات قابل درك انسانی بيان آرد

 
غيرقابل بيان مسيحيان، به تخت بيان نشدنی يا های  نالهالقدس به شكل آه يا  نكته چهارم اين است آه شفاعت روح)  ت

 .رسد خداوند می
زيرا خدا قلب مسيحيان را . درك آرد ، بعنوان آنچه آه در قلب مسيحيان ثبت شدهتوان  القدس را تنها می های روح ناله

القدس  شفاعت روح). ٢٧: ٨روميان (يابد  های غيرقابل بيان و بدون آلمات را می آند و در آنجا اين ناله جستجو می
های   بنابراين نه تنها ناله.آند از مسيحيان بعنوان وسايلی برای دعا، استفاده میهای غيرقابل بيان  بوسيله اين ناله

بر طبق اين . شود های خود ايمانداران ابراز می گيرند، بلكه گاهی هم بصورت ناله القدس در قلب مسيحيان قرار می روح
دهد، و فرد مسيحی بايد مواظب باشد آه دعای خود  القدس برای يک مسيحی انجام می آنچه است که روحتفسير تاآيد بر

های غيرقابل بيان  القدس از ناله اگرچه يك مسيحی از اين حقيقت آگاه است آه روح. القدس اشتباه نگيرد را با دعای روح
ها   ادعا آند آه وقتی  دعايش را با آلماتی غيرقابل درك يا نالهتواند آند، او نمی يا بدون آلمات او برای شفاعت استفاده می

های قلب را  مسيحيان نبايد فراموش آنند آه خدا انگيزه. القدس است آند، اين شفاعت روح يا صداهای ديگر ابراز می
 ).١٠ – ٩: ١٧ ارمياء ؛٢٧: ٨روميان (آند  تفتيش و جستجو می

 
 
 .قدس برطبق اراده آامل اوستال داند آه شفاعت روح خدا می  - ٣
 

: ٢٨ اول تواريخ ؛ ٧: ١٦اول سموئيل (او از همه افكار قلب ما با خبر است . آند خدا دائمّا قلب ايمانداران را تفتيش می
القدس  و او از موضوع، معنی و انگيزه شفاعت روح.  )١٣: ٤ عبرانيان ؛ ٥: ٤ اول قرنتيان ؛١٠ – ٩: ١٧ ارمياء ؛٩

القدس هميشه موثر  پس شفاعت روح. القدس همان روش تفكر خداست زيرا روش تفكر روح.  باخبر استبرای مسيحيان
روميان    (بخاطر همين است آه حتی يك مسيحی خالص و واقعی تاکنون هالك نگشته است. ماند ثمر نمی است و هرگز بی

مسيحيان رخ نـــخواهد داد و همچنين اينكه و بخاطر همين است آه هيچ اتفاق خارج از اجازه خدا برای ) ٣٠ – ٢٩: ٨
غيرقابل بيان  بيان نشدنی وهای اين ناله). ٢٨: ٨روميان  (آن اتفاق برای تحقق هدف عالی خدا برای آنان، کمکی نباشد 

سيان افس(عمل آند " خدا قادر است زيادتر از آنچه بخواهيم يا فكر آنيم " آند آه  درقلب مسيحيان به اين حقيقت اشاره می
٢٠: ٣( . 



 ١٠٠ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 

   ٣   ضميمه
 غيبت و تهمت: شخصيت مسيحی

 
 
 غيبت و تهمت  - ١
 

 گويد؟  کتاب مقدس در مورد غيبت و تهمت چه می:آشف و گفتگو آنيد
 :بخوانيد

 ).زند احمق است آسی آه تهمت می (١٨: ١٠امثال 
 ).سازد غيبت آننده، رازها را فاش می (١٣: ١١امثال 
 ).آند نده، دوستان خالص را از همديگر جدا میغيبت کن (٢٨: ١٦امثال 
 ).غيبت کننده باعث جدايی بين دوستان خالص ميشود (٩: ١٧امثال 
 ).شود غيبت آننده سبب نزاعها می (٢٠: ٢٦امثال 

 
 
  آسيب  - ٢
 

 آنند؟  غيبت و تهمت چه آسيبهايی ايجاد می:آشف و گفتگو آنيد
 :بخوانيد

 ).رزين و شمشير و تبرتيز به همسايه استغيبت مثل زدن تب (١٨: ٢٥امثال 
 ).شدگان خود نفرت دارد دروغگو از مجروح (٢٨: ٢٦امثال 
 ).خشم مانند قتل است (٢٢ – ٢١: ٥متی 

 
 
 قضاوت  - ٣
 

 چگونه خدا غيبت و تهمت را مجازات ميکند؟ : آشف و گفتگو آنيد
 :بخوانيد
و کسی که ... ، شاهد دروغگو ... ، زبان دروغگو، : ... داردهفت چيز است که خدا از آنها نفرت  (١٩ -١٦: ٦امثال 

 .)باعث نزاعها شود
 .)شاهد دروغگو بی سزا نخواهد ماند و در نهايت هالک خواهد شد  (٩ ، ٥: ١٩امثال 

 .)حنانيا و سفيره به خدا دروغ گفتند و مردند (١١ -١: ٥اعمال رسوالن 
 
 
 حکمت  - ٤
 

 وانيد شخصی حکيم بشويد؟چگونه ميت: آشف و گفتگو آنيد
 :بخوانيد

 )فرد حکيم هرگز دروغ نميگويد (٨ -٧: ٨امثال 
 )شخص حکيم دهان خود را نگه ميدارد بنابراين جان خود را حفظ ميکند (٣: ١٣امثال 
 )شخص حکيم هرچه که ميشنود باور نميکند (١٥: ١٤امثال 
 )فرد حکيم اول گوش ميدهد و سپس جواب ميدهد (١٣: ١٨امثال 
 )فرد حکيم هميشه هر دو طرف را بررسی و تحقيق ميکند (١٧: ١٨امثال 
 )شخص حکيم از رابطه با افراد زياده گو پرهيز ميکند (١٩: ٢٠امثال 
 )شخص حکيم با فرد تندخو دوستی و معاشرت نميکند (٢٤: ٢٢امثال 
 )فرد حکيم هميشه صادق، شفاف و بی ريا است (٣٧: ٥متی 
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 اصول  - ٥
 

  ٣٧ -٣٣: ١٢ ؛ متی ٢٦ -٢١: ٢متی : نيدبخوا
 ؟)منظور حقايقی که هميشه حقيقت هستند(تعدادی از اصول بر طبق کتاب مقدس چيستند : آشف و گفتگو آنيد

 
 .شود دل شخص مسيحی با گفتارش آشكار و شناخته می)  الف

غيبت يا تهمتی آه . شود د، شناخته میشون دل انسان با آلماتی آه از دهانش خارج می. شناسند اش می درخت را از ميوه
 .سازد گردد، آنچه را آه در قلب انسان است،  آشكار می آميزی آه علنی بيان می شود و يا آلمات خشونت مخفيانه گفته می

 
 .مسيحيان بايستی از بابت هر حرف نابجايی آه به زبان آورده باشند در روز داوری نهايی جوابگو باشند)  ب
 
 .يح مابين يك مسيحی و برادران و خواهران او قرار داردعيسی مس)  پ

نبايد عيسی مسيح را جدا از . گيرد با دعوت به شاگردی، عيسی مسيح بين شاگرد و برادران و خواهران او قرار می
آه برادر يا ) به صورت غيبت، تهمت و يا با لحن خشمگينانه (هر حرف باطلی . خواهران وبرادران به حساب آورد

های ما را در نظر  احترام آند و يا باعث لجاجت و درگيری او با آليسا شود، پرستش و قربانی اهری را در آليسا بیخو
 اول(توان جدای از خدمت به برادر يا خواهر خود به حساب آورد  پرستش مسيحی را نمی. آند خدا غيرقابل قبول می

راه رسيدن به برادر . و خواهرانمان را به ما سپرده استعيسی مسيح رفاه و خيريت برادران ). ١١ – ٩: ٢يوحنا 
اين فيض خدا است آه به جای داوری . مصلوبمان عيسی مسيح از طريق مصالحه با برادران و خواهران زمينی ما است

  برادران و خواهرانمان آشتیدهد آه با داوری نهايی به ما اجازه می روز شدن در
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  ٤ضميمه
  روشهای عملی در آموزش شاگردسازیامتيازات استفاده از

 
 کاربرد و مشخصات آن چيستند؟. اين دوره شاگردسازی چندين روش عملی را آموزش ميدهد

 
  امتيازهای پرستش  -١
 

   با خدا آشنا شدن)  الف
 

 توسط  خدا را،هر زمان که جهت پرستش جمع می شويد، افراد. برای پرستش خدا بايستی در ابتدا بشناسيم که او کيست
انسانهايی که . آموزش دادن يا تعمق کردن با يکديگر روی يک موضوع مشخص يا ويژگی خدا، بهتر و بهتر ميشناسند

ميآيند با خدايی آشنا ميشوند که خودش را در کتاب " خدا " از سوابق مذهبی مختلف با تصورهای کامًال متفاوت در باره 
وعات يا مشخصات متفاوت خدا بعنوان مثال، قدوسيت خدا، عدالت موض. مقدس و در عيسی مسيح مکاشفه کرده است

 .خدا، فيض خدا، رحمت خدا و وفاداری خدا می باشند
 
   ياد گرفتن پرستش)  ب
 

توان  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست، آه می" پرستش . " پرستش بيش از خواندن سرودهاست
 . يوه زندگی نشان دادآنرا با انواع متفاوت دعا و ش

  توسط پرستش بخصوص با نگاه به موضوعات و ويژگيهای مطروحه باال، هر جلسه - گوناگونی در محتوا)  ١
 . پرستشی، متفاوت، جذاب و بسيار آموزنده ميشود

ر و پرستش د. پرستش در دعا ممکن است در کلمات، در سرودها يا در سکوت بيان شود  - گوناگونی در روشها)  ٢
 . زندگی ممکن است در قطع رابطه با گناه، تغيير عادات، بطور نمونه زندگی کردن و خدمت به خدا و مردم آشکار شود

  
    امتيازات روش حقيقت محبوب دروقت رازگاهان  -٢
 

يک نظم مسيحی است که مسيحيان بايستی بطور مرتب، در صورت امکان، روزانه  تمرين ) وقت خلوت(رازگاهان 
 :روش حقيقت محبوب در رازگاهان، مسيحيان را بطور همزمان در چندين نظام مسيحی تربيت ميکند. کنند

 .دعا، خواندن، انتخاب، تعمق، شفاعت و در ميان گذاشتن با ديگران
 

  .دعا کنيد: قدم اول)  الف
 

و هوشيارانه بحضور  طور سنجيدهدعا ميکنيد تا ب. شاگردان ميآموزند که قلبهايشان را برای مالقات با خدا آماده سازند
." چشمانم را بگشا تا چيزهای شگفت انگيز در کالم تو ببينم: " ميتوانيد به اين صورت کوتاه دعا کنيد. خدا وارد شويد

 )١٨: ١١٩مزمور (
 
 .قسمتی از کتاب مقدس را بخوانيد: قدم دوم)  ب
 

 را فقط با جستجوی يک محل خلوت يا فقط با تعمق در خدا. شاگردان ياد ميگيرند که بتنهايی کتاب مقدس را بخوانند
خدا را مالقات می کنيد در زمانيکه از خدا . افکار درونی خود يا در يک انديشه بشری مانند شعر مالقات نميکنيد

به اين دليل است که شما بايد قسمتی از کتاب مقدس را . درخواست ميکنيد که کالمش را بطور آشکار به شما بگويد
 .انيد و انتظار داشته باشيد که خدا از طريق کالمش در کتاب مقدس شخصًا با شما صحبت کندبخو

 
 
 
 .يک حقيقت محبوب را انتخاب کنيد: قدم سوم)  پ
 

 .شاگردان ميآموزند که خود را توسط انتخاب کردن محدود کنند
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تاب مقدس است، هدف يک وقت   در حاليکه هدف بررسی کتاب مقدس فهميدن و کاربرد يک قسمت در ک- هدف)  ١
بنابراين بهترين اين است که . رازگاهان گسترش يک رابطه شخصی و نزديک با خدا برای آن روز مشخص ميباشد

 .    در آن قسمت کتاب مقدس و نه روی همه حقايق در آن قسمت متمرکز باشيديک حقيقتروی 
 در يک قسمت کتاب مقدس اراده و تصميم شما را با انتخاب کردن فقط يک حقيقت از تمام حقايق موجود  - حد)  ٢

به شما کمک ميکند تا به آنچه واقعًا مهم است تمرکز داشته باشيد و نه اينکه فقط به آن . رعايت امور روحانی رشد ميدهد
ن به شما همچني. جيزهايی توجه کنيد که تمايل داريد يا آن چيزهايی که خودشان را به شما بعنوان فوری نمايان ميکنند

يک بررسی کتاب مقدس به وقت بسيار بيشتری .  دقيقه يا بيشتر داشته باشيد٢٠کمک ميکند تا وقت رازگاهان کافی بين 
 .نياز دارد

 
 .روی حقيقت محبوب خود تعمق کنيد: قدم چهارم)  ت
 

 .شاگردان ياد ميگيرند که روی حقايق محبوب تعمق کنند
قط خواندن يک قسمت کتاب مقدس و تعمق روی يک حقيقت خاص در کتاب تفاوت بزرگی است بين ف  -هدف  )  ١

هدف از خواندن اين است که اطالعات بدست آوريد و يک ديد خوب عمومی از يک قسمت کتاب مقدس دريافت . مقدس
ه هدف تعمق اين است که ديد عميقی از يک حقيقت درون يک قسمت از کتاب مقدس بدست آوريد و اينکه آنچه ک. کنيد

 .خدا ميخواهد شما با آن حقيقت در زندگی خود انجام دهيد را کشف کنيد
 به آرامی در باره آنچه خدا قصد دعا در باره معنی کلمات در حقيقت محبوتتان، تفکرتعمق مسيحی شامل   -روش  )  ٢

 آنها در دفترچه دنثبت کر نتايج و تنظيم کردن آن حقيقت به زندگی شخصی خود، ارتباط دادندارد به شما بگويد، 
 .يادداشت رازگاهان خود است

 
  .حقيقت محبوب خود را دعا کنيد: قدم پنجم)  ث
 

 .آنها ياد ميگيرند که دعا کنند. شاگردان ميآموزند که به خدا پاسخ دهند زمانيکه خدا با آنها صحبت می کند
شما کمک ميکند تا بشناسيد که برای چه دعا کردن در باره آنچه خدا در کتاب مقدس با شما سخن گفته است به )  ١

 .چيزهايی دعا کنيد
 .  شما به آنچه که خدا در کتاب مقدس به شما گفته است پاسخ ميدهيد –دعای شما يک گفتگو با خدا ميشود )  ٢
 .    ياد ميگيريد که دعاهای بسيار مشخصی را دعا کنيد)  ٣
 . ردم ديگر، اعضای خانواده خود، افراد نزديک و دور دعا کنيدياد ميگيريد که نه تنها برای خود بلکه برای م)  ٤
 
    امتيازات در ميان گذاشتن برکات رازگاهان  -٣
 

 وقتی دو نفراز شما يا گروهی کوچک از افراد هر روز در هر هفته يک قسمت يکسان از کتاب مقدس را بخوانيد  )الف
در ميان گذاشتن . ، هر روز يکديگر را تشويق به رشد کردن ميکنيدو سپس آنها را باهم يکبار در هفته در ميان بگذاريد

 . برکات رازگاهانتان هر هفته در طی مالقات گروه به همه کمک ميکند تا يک وقت رازگاهان مرتب داشته باشند
 
ه، در واقع جدا از مالقات هفتگی گروه کوچکتان، توسط در ميان گذاشتن برکاتی از وقت رازگاهانتان از هفته گذشت)  ب

 ) ٢٥ -٢٤: ١٠عبرانيان . (يکديگر را به محبت کردن در روابط و کارهای خوب در فعاليتها ترغيب ميکنيد
 
توسط  بنوبت در ميان گذاشتن برکاتی از وقت رازگاهانتان از هفته گذشته، ياد ميگيريد که يکديگر را آموزش دهيد )  پ
در هر مسيحی ساکن است، او اعضای گروه کوچک را ميآموزد تا به اين دليل که روح القدس ). ١٦: ٣کولسيان (

 . شوند يا سر گروهمعلمين
 
      قدم بررسی کتاب مقدس٥امتيازات روش   -٤
 

 بخش ٥ قدم بررسی کتاب مقدس سهيم کردن هر عضو گروه کوچک در مشارکت کردن در هر يک از٥هدف روش 
هر سر گروه خيلی آسان است که بررسی کتاب مقدس را به يک در غير اين صورت، برای . بررسی کتاب مقدس است

آموزش کتاب مقدس و صحبت يکطرفه تغيير دهد يا خيلی آسان است که يک يا دو شاگرد فعال در سخنوری، بررسی 
 .کتاب مقدس را تحت سلطه خود قرار دهند

 
  : بخوانيد-قدم اول )  الف

  
 . گر بخوانندشاگردان ميآموزند که کتاب مقدس را با يکدي



 ١٠٤ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

به جای اينکه يکی از اعضای گروه تمام قسمت کتاب مقدس را بخواند، هر عضو گروه بنوبت يک يا چند آيه از )  ١
 .از ابتدا هر عضو گروه کوچک در مشارکت سهيم است. قسمت کتاب مقدس را ميخواند

اما . آن قسمت کتاب مقدس استهدف خواندن کتاب مقدس بدست آوردن اطالعات و دريافت يک ديد عمومی از )  ٢
هدف بررسی کتاب مقدس فهميدن همه حقايقی است که در آن قسمت کتاب مقدس موجود است و بجا آوردن کاربردهای 

 . امکان پذير حقايقی است که در آن قسمت کتاب مقدس وجود دارد
  
 : کشف کنيد-قدم دوم )  ب
 

 . ر آن قسمت کتاب مقدس ميفهمند و نه روی آنچه هنوز نميفهمندشاگردان ياد ميگيرند که متمرکز باشند روی آنچه د
قبل از اينکه شاگردان در تالش برای فهميدن همه حقايق مشکل و جواب همه سؤالها در آن قسمت کتاب مقدس فرو 

. س ميکنندبروند، شاگردان ترغيب ميشوند تا در ابتدا همه حقايقی را کشف کنند که ميفهمند و افکار و قلوب آنها را لم
آن وقت . وقت بررسی کتاب مقدس بايستی توسط فضای مثبت کشف حقايق و کاربرد مشتاقانه اين حقايق مشخص باشد

به همين دليل است که کشف حقايق . نبايستی توسط يک فضای منفی مشکالت و سؤالهای جواب داده نشده مشخص شود
 .قبل از سؤالها ميباشد

 
 : سؤال کنيد-قدم سوم )  پ
 
 . صحيح تشريح و تفسير کننداگردان ميآموزند که چگونه کتاب مقدس را بطورش
 
مطالبی در کتاب ). ٩ - ٨: ٥٥اشعيا (حقايق در کتاب مقدس بهيچوجه افکار انسانها نيستند، بلکه افکار خدا هستند )  ١

 بايد به شاگردان آنچه که او بنابراين روح القدس). ١٦: ٣دوم پطرس (مقدس وجود دارند که فهميدن آنها سخت ميباشند 
 . قصد دارد در هر قسمت کتاب مقدس بگويد، آموزش دهد

همانطوريکه قوانين رانندگی وجود دارند تا مردم را کمک کند که بدون ايجاد تصادف رانندگی کنند، قوانينی نيز )  ٢
به کتاب . ن اشتباه کردن بفهمند کتاب مقدس وجود دارند که به شاگردان کمک ميکنند کتاب مقدس را بدوتشريحبرای 

کتاب مقدس خودش بهترين کتاب . مراجعه کنيد"  صحيح کتاب مقدس تشريح " ٢٩سوم دستورعمل شاگردسازی، درس 
و هميشه عهد .  کنيدتشريحهميشه يک قسمت از کتاب مقدس را در نور کامل پيام کتاب مقدس .  کتاب مقدس استتشريح

سرگروه بايستی شاگردان را هدايت کند تا بخشهای ديگر کتاب مقدس را .  کنيدتشريحرعتيق را در نور عهد جديد تفسي
 . جستجو کنند تا به آنان کمک کنند که سؤالهايی را که می پرسند، بفهمند

بجای اينکه سرگروه در همه سوالها انديشه کند، هر عضو گروه اين فرصت را دارد که حداقل يک سؤال را که او )  ٣
بدين طريق همه سؤالهای شاگردان در گروه مطرح . درون گروه گفتگو شود از آن قسمت کتاب مقدس بپرسدمايل است 

 . ميشوند و سؤالها هميشه سؤالهای مناسب هستند
 
     : بکار ببريد-قدم چهارم )  ت
 

 ).٢٧ – ٢٤: ٧متی (شاگردان ياد ميگيرند که آموزشهای کتاب مقدس را بکار ببرند 
 
ينکه شاگردان يک کاربرد شخصی از هر قسمت کتاب مقدس برداشت کنند، بهتر است که اعضای گروه در قبل از ا)  ١

 .ابتدا با يکديگر تبادل نظر کنند و فهرستی از کاربردهای امکان پذير از حقايق درون آن قسمت کتاب مقدس تهيه کنند
هر شاگرد .  بداند، باور کند، باشد يا انجام دهدسپس هر شاگرد ممکن است از خدا بپرسد که از او چه ميخواهد که)  ٢

شاگردان . ممکن است از يکی از اين کاربردهای امکان پذير را انتخاب کند و آنرا بعنوان يک کاربرد شخصی بکار ببرد
ممکن است که کاربرد شخصی خود را با گروه کوچک در ميان بگذارند، اما نبايستی از آنها درخواست شود که حتمًا 

 .را انجام دهندآن
 
    : دعا کنيد-قدم پنجم )  ث
 

 .شاگردان ميآموزند که وقتی خدا با آنها صحبت ميکند، به خدا پاسخ دهند
 
بعد از بررسی يک قسمت کتاب مقدس با يکديگر، هر شاگرد در گروه کوچک بنوبت به آنچه خدا در آن بخش کتاب )  ١

 .را به سوی خدا دعا می کندمقدس به او گفته است پاسخ ميدهد و آن حقيقت 
در ابتدا خدا با ما از . بررسی کتاب مفدس و دعا در کنار هم قرار گرفته اند تا دو سوی يک مکالمه را تشکيل دهند)  ٢

 . طريق بررسی  کتاب مقدس سخن ميگويد و سپس ما توسط دعا با خدا صحبت ميکنيم
 



 ١٠٥ صفحه             دوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

  امتيازات تعمق و حفظ کردن  -٥
 

 .يحی تعمق کردن و حفظ کردن را که متفاوت از خواندن و بررسی کردن هستند، ياد ميگيرندشاگردان دو اصل مس
 
 . ياد ميگيريد که روی معنی يک قسمت کتاب مقدس قبل از اينکه آن بخش کتاب را حفظ کنيد، تعمق کنيد)  ١
برای اينکه ) ١١، ٩: ١١٩ر مزمو(ياد ميگيريد که تعدادی از سخنان مهم خدا را در فکر و قلب خود مخفی کنيد )  ٢

روح القدس بتواند سخنان خدا را بخاطر شما بياورد، هر گاه وسوسه ميشويد که گناه کنيد، هر زمان که ميخواهيد بر طبق 
اراده خدا دعا کنيد، هر وقت که يک وعده خدا را در کتاب مقدس در نظر ميگيريد، هر گاه که ميخواهيد به سؤال يک 

 . هيد، هر زمان که ميخواهيد شهادت دهيد يا يک حقيقت خدا را آموزش دهيدشخص جواب خدا را بد
 .تعدادی از مهمترين آبات کتاب مقدس را حفظ ميکنيد)  ٣
 
 امتيازات دعای در پاسخ به کالم خدا  -٦
 

رسی  کتاب شاگردان ياد ميگيرند که خواندن و بر. شاگردان ميآموزند که به خدا وقتی با آنها صحبت ميکند پاسخ دهند
خواندن، بررسی، تعمق و حفظ کتاب مقدس نيمه اول يک مکالمه . مقدس مانند خواندن و بررسی هر کتاب ديگری نيست

بنابراين دعای در پاسخ به کالم خدا پس از . خدا توقع دارد که به آنچه به شما ميگويد، پاسخ دهيد. بين خدا و شما است
 . قت رازگاهان بسيار مهم استخواندن يا بررسی کتاب مقدس و پس از و

 
 امتيازات تکليف منزل  -٧
 

يک شاگرد . شاگردان ياد ميگيرند که به آموزش شاگردی در گروه کوچک توسط انجام تکاليف خود در منزل ادامه دهند
وقتی بايستی بياموزد که نه تنها زمانی که با ديگر مسيحيان است، اصول منظم روحانی را انجام دهد، بلکه همچنين 

     .اصول منظم روحانی را عمل کندبتنهايی در خانه يا با ديگر غير مسيحيان در محل کار است، اين 


