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 CSB 525ورۀ خدمات مسیحی ، دخدمت موعظه و تعلیم
 

 این که در صورتی. باشد می قدیم ترجمه مقدس کتاب، از  شده نقل آیات کلیه
 مژده«، »نو هزارۀ«جدید  ها را از ترجمه توانید آیه ، می دشوار است تان برای ترجمه
 .بیابید و بخوانید»  تفسیری« و یا ترجمۀ» عصر جدید برای
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  توجه

 

تنهایی هیچکس را خادم   و الهیات بهمقدس کتابمطالعه و کسب دانش در زمینه 
دارند که حاضر باشند  یافت میفقط کسانی افتخار خدمت به خداوند را در. سازد نمی

؛ حاضر باشند افتخار را  ؛ حاضر باشند، آخر باشند، نه اول» ریاست«کنند، نه »  خدمت«
 !به دیگران بدهند و از حق خود بگذرند

سازد، روحیۀ خدمتکاری  آنچه که یک مسیحی را شایسته خدمت به خداوند می
، و فقط آنگاه  ه باشد، آنگاهای در وجود مسیحی شکل گرفت اگر چنین روحیه.  است

توانند او را برای خدمت مؤثرتر مجهز   میمقدس کتاباست که دانش الهیات و 
 .سازند

 ! آمین. ای در همۀ ما شکل بگیرد دعای ما این است که چنین روحیه

 
 



 

  مقدمه

 

توانید کالم خدا را از  چگونه می :شما در حال مطالعه موضوع بسیار مهمی هستید
 برای مقدس کتاباین دو روش . طرز مؤثری انتقال دهید عظه و تعلیم بهطریق مو

اما طی تاریخ کلیسا، هر یک از . انتقال کالم خدا از بسیاری جهات شبیه به هم هستند
اند که آنها را از یکدیکر متمایز  ، از خصوصیات خاصی برخوردار شدهها این روش

نیافتگان  ز خواهند ساخت تا به نجاتً                             این دو روش مجموعا شما را مجه.  ساخته است
، باعث رشد روحانی و تحقق بلوغ در زندگی کسانی  بشارت بدهید؛ و همچنین

 .کنید شود که ایشان را خدمت می می

بخش نخست شما را با ماهیت .  این دورۀ درسی به سه بخش تقسیم شده است
 آشنا ، و تعاریف موعظه و تعلیم مقدس کتاب، خصوصیات خدمت در  خدمت
ً                                                                    خواهید آموخت که چگونه باید آمادگی شخصی بیابید تا حقیقتا به نیازهای . سازد می

همچنین فنون الزم جهت کسب آمادگی عملی چه در موعظه و چه در . مردم برسید
تعلیم را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک خواهد نمود تا بدرستی کالم حقیقت 

 .را با دیگران در میان بگذارید

در اینجا مفهوم . شود طور خاص به خدمت موعظه مربوط می ش دوم بهبخ
. های مربوط به آن را مورد مالحظه قرار خواهیم داد تر موعظه ، دالیل آن و مثال وسیع

.  بررسی خواهیم کرد-کنیم   یعنی پیامی را که وعظ می-همچنین محتوای موعظه را 
آوری  ، چگونه مطالب موعظه را جمع فرا خواهید گرفت که برای حداکثر تأثیرگذاری

 .، آن را ارائه دهید و تنظیم کرده

هایی از این خدمت  ، نمونه بخش سوم به مفهوم و ضرورت خدمت تعلیم پرداخته
ما به بررسی نکات ضروری در امر تعلیم خواهیم .  دهیم  ارائه میمقدس کتابرا از 

؛  ن خواهد ساخت، ماهیت عمومی خدمت معلم را روش پرداخت که در ضمن
همچنین رهنمودهایی ارائه خواهیم داد که به شما کمک خواهند کرد که رشد و بلوغ 



  خدمت موعظه و تعلیم۶

سپس به اهمیت . کنید، پدید آورید روحانی را در زندگی کسانی که خدمتشان می
آوری و  هنگام تهیه درس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که جمع تعیین هدف به

سرانجام نیاز به .   به شاگردان تا چه حد مهم استتنظیم مطلب و نحوۀ ارائه آنها
 .برقراری تعادل میان موعظه و تعلیم را در خدمتتان مشاهده خواهید کرد

 و ها  و دیدگاهها باشد که این کتاب درسی باعث هدایت و تنویر شما شود و روش
برای ای مؤثر باشید  خصائل مورد نظر ارباب آسمانی را در شما پدید آورد تا وسیله

 . انتقال پیام او به دیگران

 

  اهداف درسی

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این کتاب

 .، توضیح دهید  نیاز به موعظه و تعلیم را تجزیه و تحلیل کرده- ۱

 توصیف شده مقدس کتاب خصوصیات واعظین و معلمین کارآمد را که در - ۲
 .، تشخیص دهید است

 را در زندگی شخصی مقدس کتابآمد در  خصوصیات واعظین و معلمین کار- ۳
 .خود پدید آورید

ها  سازی موعظه  و آمادهمقدس کتاب نشان دهید که فنون ضروری برای مطالعۀ - ۴
 .کارشان ببرید توانید به اید و می و دروس را درک کرده

 یک موعظه و یک درس را آماده سازید که هر یک مقدس کتاب بر مبنای - ۵
 .قعیتی معین باشندمناسب استفاده در مو

 

  نویسندۀ این کتاب درسی

 شبان کلیسایی در جنوب شرقی ایاالت متحده )(Ernest Pettryارنست پتری 
مدت نه سال نیز .  آمریکا است و مدت بیست سال به این کار اشتغال داشته است

زمینۀ تجربی وسیع او در موعظه و تعلیم در .  معلم مدارس عمومی بوده است



 ۷مقدمه 

، خادمین و مردان بازنشسته و در  عنوان سخنگوی اردوهای جوانان  بهموفقیت او
 . سمینارهای تعلیم خادمین در خارج از ایاالت متحده سهم بزرگی داشته است

 Lakeland در South Eastern Bible Collegeِ                                    آقای پتری بعد از آنکه با موفقیت از 
 ادامه Florida Southern Collegeالتحصیل شد، تحصیالت خود را در  فلوریدا فارغ

  .، لیسانس خود را دریافت نمود داده
 

  نحوه مطالعه این کتاب

ای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن  کتاب حاضر به شیوه
 .صورت خودآموز استفاده کند به

های  سپس قسمت.  ، کلیات و اهداف درس ارائه شده است در مقدمه درس
این . به یک مطالعه نمایید و به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهیدمختلف درس را یک 

ی صحیح سؤاالت را در آخر هر ها پاسخ. اند سؤاالت در البالی دروس گنجانده شده
،  برای کمک به خودتان. ی خود را با آنها مقایسه کنیدها جواب.  درس خواهید یافت

 . نگاه نکنیدها د، به پاسخای بهتر است تا زمانی که خودتان به سؤاالت پاسخ نداده

این خودآزمایی شما را در . در پایان هر درس نیز یک خودآزمایی وجود دارد
اید، یاری  ً                                                          خاطر سپردن مطالب درس و یادگیری نکاتی که احیانا توجه نکرده به
 . پاسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده است. دهد می

 

  ارزش دانشگاهی این دوره

معادل یک واحد دانشگاهی ارزش دارد »  خدمت مسیحی« کتاب از دورۀ هر
ی دوره ها توانند کتاب دانشجویان می). باشد  واحد می۱۲۸لیسانس الهیات معادل (
   :را به سه شیوه مطالعه کنند»  خدمت مسیحی«

توانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی   را میها ، این کتاب نخست
 بخوانند؛
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شرح زیر  ی میانی را بهها ، و در پایان فقط آزمون توانند آن را مطالعه کرده ، می دوم
 بگذارنند؛

، آزمون رسمی و نهایی را طبق  ی میانیها توانند پس از گذراندن آزمون ، می سوم
 .توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند

 

  های میانی آزمون

در بخش .  ی میانی را خواهید یافتها مربوط به آزمون، سؤاالت  در پایان کتاب
نام و نشانی خود را بر روی پاسخنامه . ای وجود دارد ، پاسخنامه انتهایی این آزمون

، پاسخنامه را برای ما ارسال دارید  پس از آن. بنویسید، و سپس به سؤاالت پاسخ دهید
 . ، به شما عودت دهیم تا آن را اصالح کرده

یک گواهینامه تقدیم دانشجو »  خدمت مسیحی«ِ                   ام هجده کتاب دورۀ پس از اتم
 .خواهد شد

 

 ) نهایی(آزمون رسمی 

، برای  ی میانیها توانند پس از گذراندن آزمون دانشجویانی که مایل باشند، می
تکمیل دانشگاه گلوبال ، یک فرم ثبت نام رسمی  دریافت آزمون رسمی هر کتاب

این آزمون از آنجا که . ، آزمون رسمی را بگذرانند  مربوطهنمایند و با پرداخت هزینه
در . ارزش دانشگاهی دارد، باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا گذرانده شود

، دانشجو یک واحد کسب ) و باالتر٪۸۰امتیاز (رت موفقیت در این آزمون صو
 . خواهد داشتدریافت انشگاه گلوبال خواهد کرد و گواهی مربوط به آن درس را از د

دانشجو هجده واحد »  خدمت مسیحی«در صورت تکمیل هجده کتاب دوره 
،  در این صورت. کند  واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب می۱۲۸رسمی از 
، تحصیل الهیات را تا حد  تر دانشگاهی های پیشرفته تواند با ورود به دوره دانشجو می

قابل ذکر است که . ادامه دهد)  واحد۱۲۸ ( یا لیسانس) واحد۶۴(فوق دیپلم 
  .واحدهای این دوره برای سطح لیسانس دوم قابل استفاده نخواهد بود



 ۹مقدمه 

کنیم که این  دعا می. هنگام مطالعۀ این کتاب برکت دهد باشد که خداوند شما را به
طرز  ، به شما کمک کند تا به تان غنا بخشیده مطالعه به زندگی و خدمت مسیحی

 .سهم خود را در بدن مسیح تحقق بخشیدمؤثرتری 
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   اول درس

  شما و خدمت

 

، اما  هر چه در توانم بود انجام دادم.  کنم میشرم شکست را هنوز هم احساس «
وقتی که ایمانداران آمدند تا دعا کنند، . هیچکس در اثر موعظه من به حرکت در نیامد

 موعظه ...متن موعظه:  یستمگر میطرز غیر قابل کنترلی  ای زانو زدم و به در گوشهمن 
آیا خدا ! ، هیچکس برای نجات به جلو نیامد بدتر از همه ....یک شکست کامل بود

خدا مرا  ...آن این بود که.  مرتکب اشتباهی شده بود؟ خیر، من مرتکب خطا شده بودم
 ...اهم موعظه کنمخو میدیگر ن ...ام  دعوت نشدهمن برای موعظه.  دعوت نکرده است

اهی خو میبرادر، . "ام خورد ، دستی بر شانه در حالیکه در فالکت و پریشانی بودم«
! باور کردنی نبود" ؟ اند دعا کنیم به ما کمک کنی تا به اتفاق برای کسانی که جلو آمده

 ».یازده نفر برای نجات جلو آمده بودند

ت تبدیل به یک شبان موفق و یک واعظ برجسته گردید، لیکن نویسندۀ این جمال
تجربۀ او نشان . این کلمات را هنگامی نوشت که کار موعظه را تازه آغاز کرده بود

اند انجیل را موعظه تو میارد، د میی مردم را دوست ها هد که کسی که جاند می
 . خداوند جذب نمایدسوی  به، آنان را کرده

. اید زرگ ایماندارانی هستید که به دعوت خداوند پاسخ دادهشما یکی از گروه ب
انید برای نجات گمشدگان و کمک تو مییی هستند که آنها را ها موعظه و تعلیم روش

َ                                                                      به ایمانداران برای بدل شدن به مسیحیان نیرومند مورد استفاده قرار دهید این کتاب . َ
سازی و عرضۀ موفق  ای آمادههای الزم بر درسی به شما کمک خواهد کرد تا مهارت
 .و مطمئن درس و موعظه را کسب کنید

در این درس خواهید آموخت که خدا از شما انتظار دارد چه خصوصیاتی و 
 .خصائلی داشته باشید، و چه نوع کاری انجام دهید

 



  درس اول۱۴

  رئوس مطالب

  مفهوم خدمت

  خصوصیات الزم برای خدمت

  دو خدمت خاص

 

  اهداف درس

  :  این درس باید قادر باشید کهبعد از اتمام

 .خصوصیات خادم را طبق عهدجدید توصیف کنید ●

 .خدمت خادم در عهدجدید را مورد بحث قرار دهید ●

در زندگی شخصیتان خصوصیات الزم برای یک خادم را مطابق عهدجدید  ●
 .پرورش دهید

 



 ۱۵شما و خدمت 

 های یادگیری فعالیت

 این امر به شما کمک خواهد . رئوس مطالب و اهداف درس را مطالعه کنید-  ۱
 .هنگام مطالعه فرا گیرید، تشخیص دهید کرد تا مطالبی را که باید به

برای پاسخگویی به . ، تمرینات درس را انجام دهید  متن درس را خوانده-  ۲
 نگاه ها اگر پیش از آنکه به پاسخ. انید از دفتر یادداشتتان استفاده کنیدتو میسؤاالت 

ه خود پاسخی بنویسید، از دورۀ درسی استفادۀ بیشتری خواهید کنید، سعی کنید ک
 .ی داده شده در انتهای درس مقایسه کنیدها ی خود را با پاسخها پاسخ. برد

ی ها ی خود را به دقت با پاسخها پاسخ.  به خودآزمایی انتهای درس بپردازید-  ۳
ا که پاسخ صحیح به هر یک از اقالمی ر. داده شده در انتهای این کتاب مقایسه کنید

  .اید، مرور نمایید آنها نداده

  
  متن درس

  مفهوم خدمت

 

  مقدس کتاب الگوی

؟ چه  ؟ چه باید بکنم انم خدمت مؤثر را فرا گیرمتو می؟ چگونه  خدمت چیست
 ؟ ؟ چه تعلیمی باید بدهم ؟ چگونه باید موعظه کنم نوع شخصی باید باشم

احساس کرد که باید وارد خدمت شود، این هنگامی که تیموتاؤس برای اولین بار 
، یک خادم دیگر عهدجدید  تیطس. ً                                       سؤاالت و سؤاالت دیگری احتماال به ذهنش آمد

 . ً                                 احتماال با سؤاالت مشابهی مواجه گشت

عالقۀ شما به این کتاب درسی حاکی از آن است که یا به نحوی در خدمت 
شاید شما نیز سؤاالتی نظیر .  شدکلیسایی مشغول هستید، یا در آینده مشغول خواهید

 کمک مقدس کتاب در اینصورت مناسب است که از. های باال داشته باشید سؤال



  درس اول۱۶

هایی هستند که توسط  نامه)  اول و دوم تیموتاؤس و تیطس(های شبانی  رساله. بطلبید
طور خاص معطوف به کسانی است که کار خدمت  اند که به پولس رسول نگاشته شده

مادامی که خداوند را . طور کامل بخوانید ها را به باید این رساله. دهند یرا انجام م
ً                                                                       خدمت کرده و احتماال در خدمت موعظه و تعلیم شرکت دارید، الزم خواهد بود که 

ها حاوی همۀ مطالب  این نامه. ی آتی به آنها رجوع نماییدها طی روزها و سال
 .ی دارند، اما اهمیت اساس عهدجدید در مورد خدمت نیست

 

 . سه رسالۀ شبانی را نام ببرید-  ۱

های شبانی را بخوانید تا نگرشی کلی از رهنمودهای داده شده به کسانی   رساله-  ۲
 . که مشغول خدمت هستند داشته باشید

  : عبارات صحیح را انتخاب کنید-  ۳

a(کار به دو مرد جوانتر که متعهد خدمت  های شبانی توسط رسولی کهنه  رساله
دهد  ها توصیۀ سودمند بسیاری به کسانی می این رساله.  لیسا بودند نوشته شده استک

 .که مایلند وارد نوعی خدمت کلیسایی شوند

b(های شبانی با اشاره به کیفیات خدمت مسیحی و توصیف رفتار خادمین  رساله  ،
 . سازنداند که افراد غیر استخدامی را از ورود به خدمت دلسرد برای این نوشته شده

c(ها، پولس رسول همۀ خصوصیات الزم برای خدمت را مطرح   در این رساله
 .شندبا میارد که در کالم خدا بسیار مهم د می، بلکه فقط آنهایی را عرضه کند مین

 

وی با تأسف روزهای گذشته را . وردآ می، امر خدمت را یک امتیاز بحساب  پولس
 کرد  می، با خداوند عیسی مخالفت ار قرار دادهورد که کلیسا را مورد آزآ میخاطر  به
لید با میهنگامی که وی چیزهایی را که به آنها ). ۱۴-  ۱۲ :۱اول تیموتاؤس (
برای . اند که باید دور افکنده شوندد می»  ِ         فضلۀ صرف«رد، کارهای خود را شما میبر

حتی زحمت . )۱۱-  ۸ :۳فیلیپیان (است »  زیان کامل«او به جز معرفت مسیح همه چیز 
. زدسا می، جالل سهیم شدن در رنجهای مسیح را منعکس  خاطر انجیل و آزار دیدن به

 تا مسیح قدرتش را نشان کرد  میاش را فرصتی مناسب تلقی وی ضعف جسمانی
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 و احتیاجات و زحمات و ها  و رسواییها از ضعف«: سخنان او از این قرارند. دهد
دوم قرنتیان (»  ، آنگاه توانا هستم زیرا که چون ناتوانم،  خاطر مسیح شادمانم  بهها تنگی
۱۲: ۱۰.( 

های شبانی، در مورد رهبری کلیسا به دو مرد جوان یعنی پسرانش  پولس در رساله
در بخش بعدی خواهیم دید که وی به تیموتاؤس و تیطس .  در ایمان مطالبی نوشت

، چه   شده استدر مورد شخصیت یک خادم و نوع کاری که برای آن خوانده
  .یدگو می

 

های شبانی درک پولس را از   دور حروف مربوط به عباراتی که در رساله-  ۴
  :بیند میوی خدمت را بدینصورت . ای بکشید ، دایرهکند میخدمت توصیف 

a(کاری که باید همانند هر کار دیگری انجام شود . 
b(اعتمادی مقدس   

c(یک امتیاز  

d( و احترام فرصتی برای کسب وجهه  

e( داشته باشدسختی به همراه ممکن است  سهیم شدن در زحمات مسیح که. 

f(عایدی مالیای برای کسب سطح باالیی از   وسیله 

 

   خدمات کلی و خدمت خاص

 خدمت کلی

اجازه دهید که برای .  ؟ ما این سؤال را در آغاز درس مطرح کردیم خدمت چیست
ساختار کلیسا، بسیاری برای خدمت خوانده در .   رجوع کنیممقدس کتاب پاسخ به
 ۱۳- ۸ :۳این امر در اول تیموتاؤس .  ً                                           اند، اما نه الزاما برای خدمت موعظه و تعلیم شده

همانند ) شود  میگاهی به ایشان با عنوان شماس اشاره(این مددکاران .  مشهود است
سایر خدمات فهرست . کنند میاند خدمت ن  توصیف شده۷- ۱های  کسانی که در آیه

انید مشاهده کنید که هر تو می. شود  می یافت۸- ۴ :۱۲ و رومیان ۲۸ :۱۲در اول قرنتیان 
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ی ها همۀ این جایگاه. ، جایگاهی در خدمت دارد کسی که عضوی از بدن مسیح است
هر خدمتی به طریقی در . تر باشند خدمت مهم هستند، حتی اگر برخی از آنها برجسته

پولس این امر را . ِ                                 سازی آن برای خدمت مسیحی سهم دارد  آمادهبلوغ و رشد کلیسا و
، رسوالن و انبیا و مبشرین و شبانان  ید که مسیحگو می،   توضیح داده۱۲ :۴در افسسیان 

،  سازی آنان برای کار خدمت و بنای بدنش و معلمان را برای تکمیل مقدسین و آماده
  .شود  مین امر در کتاب اعمال یافتهایی از ای نمونه.  یعنی کلیسا، بخشیده است

 

ها مواجه شدند،   مسیحیان اولیه با مسأله تقسیم اعانات در بین بیوههنگامی که
این عمل رسوالن .  آنان را بر این مهم گماشتند،هفت مرد را انتخاب کردند و رسوالن

 بسپارند ً                                                      آزاد ساخت تا بتوانند خود را تماما به خدمت کالم و دعامسئولیترا از این 
 کرد  میدر یافا، طابیتا با دوختن پوشاک برای نیازمندان خدمت). ۴-  ۱ :۶اعمال (
یوسف به برنابا تغییر نام داد زیرا که برای دیگران تشویقی بشمار ). ۴۱- ۳۶ :۹اعمال (
وی با پولس دوست شد و او را به رسوالن در اورشلیم ). ۳۶ :۴اعمال (فت ر می

ً                                          بعدا او در طرسوس به جستجوی پولس پرداخت و ). ۲۷-  ۲۶ :۹اعمال (معرفی کرد 
برنابا ). ۲۶- ۲۵ :۱۱اعمال (او را به انطاکیه آورد تا در خدمت آن کلیسا کمک کند 

ً                        و بعدا از سوی کلیسا به ) ۱ :۱۳اعمال (عنوان معلم و نبی خدمت کرد  همچنین به
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روزگار عهدجدید، در ). ۲ :۱۳اعمال (همراه پولس برای کار تبشیر فرستاده شد 
اما این نیز درست است که . فتندیا میمسیحیان طرق بسیاری برای خدمت خداوند 

 .اند تری خوانده شده برخی برای خدمات خاص

 

طرز صحیحی مفهوم خدمت کلی را آنطور   دور حرف مربوط به عبارتی که به-  ۵
 .ای بکشید ، دایرهکند می، توصیف شد میکه در کلیسای اولیه درک 

a(خاطر  ، و کسب حیثیت و مقام و احترام به  خدمت فرصتی بود برای مدیریت
 . فتیا میمقامی که شخص در کلیسا 

b( عبارت خدمت داللت بر گروه کوچکی از افراد داشت که حیات روحانی 
 .کردند  میهای تعلیمیشان هدایت واسطۀ موعظه و فعالیت کلیسا را به

c(که برای بدن او بر شد می به خداوند درک ای نسبت عنوان وظیفه  خدمت به 
 .شد میروی زمین انجام 

 

  خدمت خاص

در بین خدمات کثیر و متنوع کلیسا، خداوند برخی را مقرر نموده است تا خدمت 
 .وردآ می، از بدن انسان مثال  پولس برای تشریح این خدمات. خاصی انجام دهند

هر ایمانداری عضوی ). ۲۳- ۲۲ :۱افسسیان (شد با میمسیح سر کلیسا یعنی بدنش 
با وجود اینکه تمام ). ۶-  ۴ :۱۲اول قرنتیان  (کند میاز بدن او بوده به طریقی خدمت 

اند، برخی  ایمانداران برای خدمت در مفهوم عام آن که در باال ذکر شد خوانده شده
،  وی برخی را رسول«: شندبا میای خاص برای کلیسا  دار خدمت یا وظیفه عهده
 ۱۱ :۴افسسیان (» ای را نبی، بعضی را مبشر و دیگران را شبان و معلم مقرر نمود دهع

ِ                                                        موعظه و تعلیم دو خدمت خاص کلیسا هستند برای آماده کردن ).  ترجمه تفسیری-  ِ
، و کمک به کل کلیسا برای رشد و بلوغ  تمامی قوم خدا برای خدمت به مسیح

طور خاص این دو خدمت را  رۀ درسی بهدر این دو). ۱۳- ۱۲ :۴افسسیان (روحانی 
 .مورد بررسی قرار خواهیم داد
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 دور حرف مربوط به عبارتی که هدف خدمات خاص در کلیسا را قید -  ۶
  :هدف خدمات خاص در کلیسا عبارت است از. ای بکشید ، دایرهکنند می

a(باال کشیدن با استعدادترین افراد به مواضع رهبری . 

b(ای مؤثر عمل نماید، مانند   مدیریت تا کلیسا بتواند به شیوه ایجاد نظامی از
 .های تجاری شرکت

c(و بشارت به جهان ِ                                      پدید آوردن رشد روحانی و وحدت در بدن ، . 

 

  خصوصیات الزم برای خدمت

 

 یمقدس کتاب خصوصیات
از خود . ، آیات قید شده را با حالت دعا بخوانید هنگام مطالعۀ این مطالب به
ِ                                 القدس به شما در یافتن معنی آن و  ید؟ روحگو می به من چه مقدس کتاب :بپرسید

 .چگونگی پیاده کردن آن کمک خواهد کرد

 ۷- ۱ :۳برخی از خصوصیات رهبران در روزگار عهدجدید، در اول تیموتاؤس 
دار خدمتی  ها شخصیت کسی را که قرار است در کلیسا عهده این آیه.  آمده است

پولس . دقت بخوانید این آیات را پیش از ادامه مطالعه درس به. ندک میباشد، توصیف 
این میل به خدمت . کند میابتدا آنانی را که مشتاق انجام خدمتی هستند، تشویق 

خدا .  اما اشتیاق و حتی دعوت نیز کافی نیست. گواهی است بر دعوت خدا از شما
ابتدا باید آن شخصی . ت نماییدشروطی بنیادین تعیین کرده است که باید آنها را مراعا

انید کاری را انجام دهید که او تو می،  ؛ بعد از آن باشید که خدا خواهان آن است
 .اهدخو می

هر کسی خواهان این است که . در اینجا الزم است که دل خود را تفتیش کنید
چرا .  خدا را خدمت کند، باید از خود بپرسد که چرا مایل به چنین کاری است

انید به این تو می یا خدمت کنید؟ تنها شما واهید تعلیم دهید، یا موعظه خو می
 .سؤاالت در وجدان خود و به خدا پاسخ دهید
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آنگاه هر یک از دالئل افراد را برای .  را بار دیگر بخوانید۱ :۳ اول تیموتاؤس -  ۷
اس سپس دور حرف مربوط به دلیلی که احس. خدمت کردن مورد ارزیابی قرار دهید

 .ای بکشید ، دایره ی استمقدس کتاب  مطابق خصوصیاتکنید می

a( وی خود را شخصی تصور .  نوایمانی است با استعدادهای طبیعی بسیارمسعود
، در کند میطور علنی خدمت  نظر او کسی که به به.  که باید در خط مقدم باشدکند می

فته است تا وارد خدمت از اینرو، وی تصمیم گر.  تر از دیگران است کار خدا مهم
 .شود

b(وی همواره در کلیسا حضور .   آلفرد مدت سه سال است که مسیحی است
منظم به کسانی که خداوند را طور  به و کند می را مطالعه مقدس کتاب ، یافته
اهد که خو می که خداوند از او کند میوی احساس . هدد میسند شهادت شنا مین
 را مقدس کتاب وی با جدیت بیشتری. لیسا شودتر وارد خدمت ک طرزی فعال به

وی به رهبران کلیسا .  تا خداوند دری را به روی او بگشایدکند می، دعا  مطالعه کرده
 .گفته است که هرگاه و هر کجا که الزم باشد، آماده است تا خدمت کند

 

عیب  ید که ایشان باید بیگو می، ابتدا  پولس هنگام برشمردن خصوصیات خادمین
این بدین معنی نیست که ایشان باید کامل باشند، بلکه منظور این است که باید . باشند

 عقاید  یا پیروی ازعفتی بیبکوشند از شهرت خوبی برخوردار باشند، یعنی متهم به 
، باید به امانت و پاکی و درستکاری مشهور کند می  کسی که خدمت. غلط نباشند

این شرط دو بار در تیطس .  کوی مسیحی استاینها بخش مهمی از سیرت نی. باشد
 .تان بخوانید مقدس کتاب آن را در.   تکرار شده است۷- ۶ :۱

، تصریح شده که زندگی خانوادگی خادمین  در رسالۀ اول پولس به تیموتاؤس
، مرد باید  برای انطباق با این خصوصیات. ای برخوردار باشد باید از خصوصیات ویژه
اشد و با زنان دیگر روابط نامشروع نداشته باشد؛ همچنین باید فقط با همسر خود ب

 باید در زندگی کند میشخصی که خدمت . درستی اداره کند اش را به خانواده
وی باید با چنان درستی و . خانوادگی خود همیشه سرمشقی از اخالق مسیحی باشد
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ک رهبر احترام قائل اش را اداره کند که ایشان به خدمت او در مقام ی محبتی خانواده
هد که میان زندگی کلیسایی و زندگی خانوادگی تشابهی د میپولس نشان . باشند

درستی اداره کند، کلیسا را نیز نخواهد  اش را به اگر مردی نتواند خانواده. وجود دارد
بر چیزهای اندک «: عیسی این اصل را بدینصورت تعلیم داد. توانست مراقبت نماید

 ).۲۱ :۲۵متی (»   را بر چیزهای بسیار خواهم گماشتامین بودی، تو

اینها . ، پرهیزگار، و صاحب نظم و ترتیب باشد یک خادم مسیحی باید متعادل
نباید هیچ جنبۀ خشن یا ناهنجاری در .  ی یک مرد مؤدب و نجیب استها ویژگی

، او چه در طرز فکر و چه در اعمال خود. گفتار و رفتار یک خادم به چشم بخورد
 .، منعکس سازدکند میخوبی انجیلی را که موعظه  باید به

 

  :رهبر مسیحی باید. ای بکشید  دور حرف مربوط به هر عبارت صحیح دایره-  ۸

a(نمونۀ کمال باشد . 

b(شهرت خوبی چه در بین مسیحیان و چه در بین غیر مسیحیان داشته باشد . 

c(خوبی اداره نماید ه نمونۀ امانت و پاکی باشد و خانوادۀ خود را ب. 

d(باید مؤدب و نجیب باشد و ظاهر و باطنش بازتاب مناسبی از انجیل باشد . 

 

اش به تیموتاؤس مطرح  ِ                                               پولس در ارتباط با خود خدمت سه نکته را در رساله
در آن روزگار، این . نواز باشد  باید غریبکند می، کسی که خدمت  نخست. زدسا می

هنگام مسافرت نیاز به محلی برای  م بود، زیرا خادمین بهحکم برای انتشار انجیل مه
نوازی را  زمین در مهمان این حکم همچنین رسم زیبای مردم مشرق. اقامت داشتند

، و  ، خوراک روی دیگران برای استراحت باز بودن در خانۀ شخص به. کرد  میتقویت
 .نوازی بود ، نشانۀ مهمان جایی برای گذراندن شب

 مسئولیتاز آنجایی که . ید که خادم باید قادر به تعلیم باشدگو می ً           ثانیا پولس
. ، ایشان باید قادر به تعلیم باشند  به دیگران استمقدس کتاب ، تعلیم عمدۀ خادمین

 ، باید تالش کند کهکند مینشخصی که خود را قادر به تعلیم دادن احساس 
َ                                         را مطالعه نماید تا بتواند بدل به معلممقدس کتاب  . خوبی شودَ
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.  که افراد جدیداالیمان وارد خدمت نشوندکند میو در آخر، پولس توصیه 
آوری نیاز به  ای است که برای رشد و نمو و میوه نوایمان شبیه به بذر تازۀ کاشته شده

شد، با میِ                                                  برای پدید آوردن خصوصیات رهبری که برای خدمت ضروری . زمان دارد
ِ                                              خود نخست یک پیرو امین باشد تا بتواند تبدیل وقت الزم است زیرا که شخص باید

اند تو میالبته این امر بدین معنی نیست که نوایمان ن. به خادمی مؤثر و قابل گردد
 .ً                                                                     جایگاه قابل توجهی در خدمت عمومی یا خدماتی که قبال توصیف شد داشته باشد

 

دمت ی کسانی است که در خمقدس کتاب  خصوصیاتزیر از موارد کدام یک -  ۹
  :کنند میشند؟ کسانی که خدمت با میکلیسا 

a(نواز باشند  باید مهمان. 

b(باید قابلیت تعلیم را در خود شکوفا سازند . 

c(باید ارادۀ قوی داشته باشند . 

d(نیاز به تحصیالت عالی دارند . 

e(باید از لحاظ روحانی بالغ باشند . 

f(گر و مقتدر باشند  باید کنترل. 

 

خاطر نفع  آنانی که به. دوستی هشیار باشند باید نسبت به پولخادمین کالم 
، نه در  ند، نه در کسب مال توفیق خواهند یافتشو میشخصی وارد امر خدمت 

ای دارد و  خدا برای برآورده ساختن نیازهای شخصیتان نقشه.  نشا نیخدمت روحا
خادمی که طمع سرعت بر سر  محکومیت به. شما باید برای تحقق آن به خدا بنگرید

 .شود  میاموال را دارد نازل

، میگسار نباشند و نه اهل جنگ و  کسانی که در امر خدمت هستند باید صبور بوده
جویی، باید به حلم و مالیمت و  جای میگساری و خشونت و ستیزه به.  جدال و نزاع

 .جویی شهرت داشته باشند صلح

ی باشد که خارج از روابط خیلی مهم است که خادم مسیح مورد احترام کسان
، باید اول در خود او کند میخصائلی که شخص به دیگران توصیه . شندبا میکلیسایی 
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اگر در زندگی او نادرستی و عهدشکنی و بیثباتی مشاهده شود، از نفوذ . مشاهده شود
اگر زندگی ما . شود  می خدا دارد کاستهسوی  بهاو بر کسانی که سعی در هدایت ایشان

 نباشد، هر قدر هم که موعظه یا دعای ما پرشور و حتی درست باشد، درست
 .یمان عبث خواهد بودها تالش

 

حلم و مالیمت و .  بهترین پاسخ برای تکمیل این جمله را برگزینید-  ۱۰
 ، باید برای چه کسانی مشهود باشد؟ جویی خادم صلح

a( بندیا می مردمی که در کلیسا حضور. 

b(سیحی مردم جامعۀ غیر م. 

c(مسلکان مسیحی، غیر مسیحیان و اعضاء خانواده هم:   همۀ مردم . 

 

 در مورد شرایط خدا برای خادمین ممکن است مقدس کتاب این بررسی کوتاه از
اما همان آیاتی که بیانگر مقام واال و . نظر آید ، و خیلی جدی به ، پرمطالبه سختگیرانه

خادم مسیح باید . کند میی او را نیز تعیین شد، ضوابط باالی اخالقبا میمحترم خادم 
 نه با کند میهمواره در نظر داشته باشد که او دیگران را با خصائل خود هدایت 

 نیز بسیار رفیع و دشوار مسئولیتش،  از آنجا که خدمت امتیازی است رفیع.  سخنانش
لوقا (»  گرددبه هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر«: عیسی فرمود.  است
۱۲: ۴۸.( 

 

این .   آمده است۹-  ۶ :۱ فهرست دیگری از خصوصیات خادم در تیطس -  ۱۱
 را زیرسپس تمرین .  مقایسه کنید۷- ۱ :۳، آن را با اول تیموتاؤس  فهرست را خوانده

 ).انید از دفتر یادداشت استفاده کنیدتو می(انجام دهید 

a(بیان کنیدشود می  پنج خصوصیت را که در هر دو متن یافت . 

b(آنها کدامند؟.  دو خصوصیت در هر دو فهرست یکسان هستند 

c(طور خاص به خدمت مربوط است و در   یکی از مقتضیات در تیطس به
 ؟ آن کدام است. ردخو میتیموتاؤس به چشم ن
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d( ید که در تیموتاؤس مطرح گو می تیطس در مورد فرزندان رهبران کلیسا چه
 ؟ نشده است

e(بنویسید وصیات باقیمانده در تیطس را که در اول تیموتاؤس نیامده خص ،. 
  

ِ                            ی خادمین را با نوشتن شماره مقدس کتاب  بر مبنای فهرست زیر، خصوصیات-  ۱۲
 در مقابل ۲ تصریح شده است و شماره مقدس کتاب  در مقابل هر خصوصیتی که در۱

 .اند، مشخص نمایید  تصریح نشدهمقدس کتاب آنهایی که در

a( بودنعیب بی   

b(فقط با همسر خود باشد  

c(مورد تأئید مدیریت کلیسا بودن   

d(نواز بودن  مهمان  

e(برخورداری از شرایط تحصیلی مقتضی برای رهبری کلیسا  

f(دوست بودن ، مالیم بودن و صلح  منضبط بودن  

g(توانایی کنترل خانواده و اعمال رهبری روحانی مناسب در خانه                                                           ِ . 

 

 صوصیات عمومیخ

  مطالعه

.  باشدمقدس کتاب  خدمت است باید مشتاق مطالعۀمسئولیتهر کسی که دارای 
هر . خوبی آشنا باشید  بهمقدس کتاب ، باید با اگر خدمتتان موعظه یا تعلیم است

، باید برای مطالعۀ آن نیز خوانده  شخصی که برای خدمت کالم خوانده شده است
اگر خواندن و نوشتن را به کسی تعلیم .  مستلزم دومی استزیرا که اولی . شده باشد

پس آیا . معلم موسیقی باید خودش موسیقی بداند. هید، باید خودتان آن را بدانیدد می
دقت بداند؟ مطالعه بهایی است  هد، آن را بهد می را تعلیم مقدس کتاب نباید کسی که

 واعظ مفید انجیل یا معلم کالم اهید کهخو میاگر . که باید برای کسب دانش بپردازید
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  ارائهمقدس کتاب هایی برای مطالعۀ اینک توصیه. باشید، باید بهای آن را بپردازید
 . دهیم می

 عادت کنید و از این عادت پیروی مقدس کتاب الزم است که به مطالعۀ روزانه
 .رزیدپرتی به هنگام مطالعه اجتناب و االمکان از هر نوع وقفه یا حواس حتی. کنید
ِ                       هر کتاب یا منبع کمکی .  و دفتر یادداشتتان را در دسترس قرار دهیدمقدس کتاب ِ

 .مورد نیاز را نیز در دسترس داشته باشید

هید، یک مکان ثابت نیز د میهمانطور که وقت منظمی را به مطالعه اختصاص 
کار  مهم نیست که این مکان در سایر مواقع برای چه منظوری به. باید داشته باشید

. ، باید آن را به مکان مطالعه تبدیل نمایید مقدس کتاب ود، اما به هنگام مطالعهر می
انید که اکنون وقت د مییید، در ذهن خود آ می به آن مکان هنگامی کهبدین ترتیب 

 .شدبا میانجام این بخش مهم از کار مسیحیتان 

 

بر طبق .  مقایسه کنید۱۵ :۲، با دوم تیموتاؤس   را خوانده۱۵ :۳ اول پطرس -  ۱۳
طور کلی و برای خادمین   را برای مسیحیان بهمقدس کتاب ، اهمیت مطالعۀ این آیات

 .برای این پاسخ از دفتر یادداشتتان استفاده کنید. طور اخص توضیح دهید به
  

ِ                                                               عبارات زیر را که بر اهمیت داشتن زمان و مکان خاص برای مطالعۀ-  ۱۴ ِ 
 .رد، بخوانیداگذ می تأکید مقدس کتاب

a(اگر از آنها راضی .  به موقعیت خودتان از نظر زمان و مکان مطالعه فکر کنید
 که باید وضع کنید می را بنویسید، و اگر احساس ۱هستید، در مقابل جمالت زیر عدد 

.  را در مقابل آن جمله بنویسید۲خود را در یکی از این موارد بهبود بخشید، عدد 
 ، موقعیت من

 .کند میلت مناسبی را برای مطالعه ایجاد حا.... 

 . تر سازم ام را منضبط  که مطالعهشود  میباعث.... 

 . تمام منابع الزم برای مطالعه را در دسترس دارم.... 

 .وردآ میوجود  خلوت الزم برای تمرکز بر مطالعه را به.... 
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 . ند که در این وقت خاص مشغول هستمفهما میبه دیگران .... 

 . ند که آن مکان در این زمان اشغال استفهما میبه دیگران  ....

 .کند می کمک مقدس کتاب هایم در مورد مطالعه ریزی فعالیت به برنامه.... 

 .شدبا میدارای نور و لوازم مناسب برای مطالعه مؤثر .... 

b( انید برای بهبود مکان مطالعه و تنظیم تو می در دفتر یادداشتتان آنچه را که
، وقت منظم و خاصی برای مطالعه داشته  تتان انجام دهید بنویسید تا به این ترتیبوق

 .باشید

 

نوعی با مطالعۀ کتب عادی تفاوت   بهمقدس کتاب به خاطر داشته باشید که مطالعۀ
ید و معنای آن گو می چه مقدس کتاب هدف عمدۀ شما دانستن این است که. دارد

و لیکن «: عیسی فرمود.  القدس است ک دارید روحای که برای کم منبع عمده.  چیست
یوحنا (» چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد

۱۶: ۱۳.( 

القدس  به همین دلیل ما باید متکی به تعلیم روح.   مکاشفۀ الهی استمقدس کتاب
ً          اوال تنها . مر وجود دارددو دلیل برای این ا. باشیم تا ما را به تمامی راستی هدایت کند
اند امور خدا را تو میً                ثانیا تنها روح . اندد میروح است که همه چیز را در مورد خدا 

 .آشکار کند

 

ها توضیح دهید که چرا  بر مبنای این آیه.  را بخوانید۱۵- ۹ :۲ اول قرنتیان -  ۱۵
پاسخ .  ریمالقدس قرار گی برای ما اساسی است که در این دو حوزه تحت تعلیم روح

 .خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید

a( اند؟د می چگونه است که روح اهداف خدا را 

b(؟شود  می حقیقت کالم خدا چگونه برای ما روشن  
 

 در دسترس ما قرار دارد، در مقدس کتاب باید از منابع کمکی که برای مطالعه
القدس در درون خود  در عین حال از کمک خاص روح.  مواقع لزوم استفاده کنیم
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 باز گردید و ببینید پطرس چگونه دریافت که ۱۷-  ۱۳ :۱۶به متی .  شیمبا میمند  بهره
متوجه خواهید شد که این حقیقت از پدر بر او مکشوف شد، نه .  عیسی، مسیح است

 . از طریق درک انسانی یا تجربه

 

زیر به بهترین  در کدام مورد مقدس کتاب القدس در امر مطالعۀ  خدمت روح-  ۱۶
 ؟ وجه توصیف شده است

a(مقدس کتاب  ارائۀ هدایت به ایماندار مستقل از . 

b( دادن بصیرت نسبت به کالم و آشکار کردن اینکه کالم چگونه در زندگی و 
 .شود  میخدمت شخص پیاده

c(بدست دادن الهام مقطعی که شخص به هنگام مطالعۀ کالم بدان نیاز دارد .  
 

  محبت

زیرا «  :مایدفر میپولس . کننده در همۀ خادمین باشد یح باید نیروی ادارهمحبت مس
، چونکه این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد  محبت مسیح ما را فرو گرفته است

اند از این به بعد برای خویشتن  و برای همه مرد تا آنانی که زنده. پس همه مردند
 ).۱۵- ۱۴ :۵دوم قرنتیان (»  شان مرد و برخاستزیست نکنند بلکه برای او که برای ای

، به حد کافی خوب یا قوی  ، بدون محبت مسیح ای برای خدمت هیچ انگیزه
یک حقوقدان یا پزشک یا تاجر ممکن است با . نیست که به آن معنی و قدرت ببخشد

تری به مردم خدمت کند، اما یک خادم باید محرک محبت مسیح  های ضعیف انگیزه
خادمی قدیمیتر » ! عاشق موعظه هستم«:  یکبار واعظ جوانی گفت. شته باشدرا دا

ی ما به ها محبت خدا در دل» «بله ولی آیا مردم را دوست داری؟«: پاسخ داد
انید تو میشما نیز ). ۵ :۵رومیان (»  القدس که به ما عطا شد ریخته شده است روح

 .همانند پولس تحت حکومت محبت باشید
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،   توجه نموده۲ و ۱های  ً              مخصوصا به آیه.  را بخوانید۱۳- ۱ :۱۳قرنتیان  اول -  ۱۷
 .ِ                                                                 با عبارات خاص خود توضیح دهید چرا محبت باید انگیزۀ اصلی خدمت باشد

 

  نگرش

های پولس را در مورد نگرش درستی که  ، توصیه  را خوانده۷- ۱ :۵اول پطرس 
نقش خادم را با نقش شبان گله او . شخص باید نسبت به خدمت داشته باشد بخوانید

یوحنا (او این مثال را از عیسی بعد از رستاخیزش شنیده بود . یدنما میمقایسه 
.  وی تنها چند روز پیش از آن انکار کرده بود که از پیروان عیسی است). ۱۹- ۱۵ :۲۱

عیسی برای آنکه او را به مشارکت بازگرداند، سه بار از او اقرار محبت گرفت و هر 
 کامل مراقبت از گله شامل خوراک مسئولیت. ار به او گفت که از گله مراقبت نمایدب

این تصویر . شدبا میها و گوسفندان  دادن به آن و برآورده ساختن تمامی نیازهای بره
 . زیبایی از مراقبت شبانی است

 

 سپس . را بخوانید۳- ۱ :۳؛ اول قرنتیان ۲ :۲؛ اول پطرس ۳ :۶- ۱۱ :۵ عبرانیان -  ۱۸
 .ای بکشید ، دور حرف مربوط به هر عبارت صحیح دایره جمالت زیر را خوانده

a(ند که باعث تقویت حیات روحانی طی تجربۀ اولیۀ شو میها با شیر تغذیه   بره
 .شود  مینجات

b(؛ آنها نیاز به خوراک سفت دارند که به   شیر برای گوسفندان بالغ مناسب نیست
 .کند میبلوغ روحانی کمک 

c(باشد و   شبان باید نسبت به نیازهای نوزادان روحانی و بالغین روحانی حساس 
 .، بر این پایه آماده سازد القدس باید خدمت خود را با هدایت روح

d( از شبان  دفاع بوده ً                             نند، معموال از لحاظ روحانی بیما می کسانی که بره باقی ،
 مسئولیتوی کودکی روحانی جزو کمک به ایشان برای رفتن به فراس. ندشو میدور 

 . عمدۀ خادم است
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 . در دفتر یادداشتتان پاسخ دهیدزیر بر پایۀ جدول زیر، به سؤاالت -  ۱۹

 
 خصوصیات شبان روحانی

  ۶ -  ۱  :۲۳مزمور 
  سازد شبان نیازها را برآورده می

 اسـتراحت  و ، آب  خوراک- مایحتاج گوسفندان 
 .تا بتوانند رشد کنند

ــرا کــه در راه - هــدایت   را هــای خــودش او زی
 .کند هدایت می

 چـوب و عـصایش امنیـت - حفاظت و اصالح 
 .ترسند دهد، طوری که گوسفندان هرگز نمی می

 حتی هنگامی که دشمن تهدیـد - نیازهای فعلی 
 .کند می

یابد، به اضافۀ نیکویی  محبتی که هرگز پایان نمی
 . و رحمت

 ۷ - ۴ :۱۵لوقا 
  شبان

دنبـال گوسـفند  هکند و ب منیت رها میگله را در ا
  .گردد گمشده می

دهد تـا زمـانی کـه گمـشده  به جستجو ادامه می
 .اعاده گردد

 .گرداند گمشده را به گله باز می
 .کند از بازگشت گوسفند گمشده شادی می

 

  ۱۶ :۱۰یوحنا 
 شبان نیکو

 .بیند نجات را برای گوسفندانش تدارک می
ــی ــفندانش را م ــد؛  گوس ــز او را شناس ــا نی آنه

 .شناسند و به او اعتماد دارند می
آنهـا را ، کنـد های راست آنها را هدایت می به راه

کنـد و  کنـد، از ایـشان محافظـت مـی تغذیه مـی
 .سازد نیازهایشان را برآورده می

سرمشق خوبی است و گوسفندان بـا اطمینـان از 
 .کنند او پیروی می

است در مورد گوسفندانش نگران است و حاضر 
 .برای آنها بمیرد

نگران تمامی گوسفندان است زیرا کـه وی دل و 
 .بصیرت یک شبان را دارد

 ۷ - ۱ :۵اول پطرس 
     گلهشبان

 .کند از روی اراده از گوسفندان مراقبت می
ــار کنــد  خــدمت مــی ــه از روی اجب ــرا کــه ن زی

 .گوسفندان را دوست دارد
 .کند از روی نگرانی و فروتنی خدمت می

گـر و  اش مالیم است و نـه کنتـرل ریروش رهب
  .گیرانه سخت

 . برای پیروان خود سرمشق خوبی است
 .تر باشد مایل است که مطیع شبانان قدیمی

به هنگام خدمت نگران نیست زیرا که به رئـیس 
 .شبانان اعتماد دارد
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a(نیازهایشان : کند میکم به سه طریق از گوسفندان خود مراقبت   یک شبان دست
 صورت بهبا استفاده از این کلمات . کند می، هدایت و جستجو سازد رآورده میبرا 

، کلماتی از هر آیه  تحت تیتر مناسب. تیتر، در دفتر یادداشتتان سه فهرست ایجاد کنید
 .کند میرا بنویسید که مراقبت شبان را از گوسفندان توصیف 

 b( کدام فهرست در سؤال aبه چه چیزی در مورد ؟ این امر  ترین است  طوالنی
 عنوان شبان قوم خدا اشاره دارد؟ خدمتتان به

c(عنوان شبان قوم خدا باید نگران گوسفندان گمشده باشید؟ پاسخ خود را   آیا به
 .بر مبنای یکی از این آیات ثابت کنید

d(آنکه  گونه داشته باشد بی اند یک خدمت شبانتو مینظر شما آیا یک شخص   به
 د؟شبان کلیسا باش

e( شخصی که دل یک شبان را ندارد )با یک )  یعنی نگران نیازهای گله نیست
اند تو میآیا چنین خادمی .   آمده مقایسه شده است۱۳- ۱۲ :۱۰مزدور که در یوحنا 

 ً                                            حقیقتا نیازهای روحانی مردم را برآورده سازد؟

  

  ظرفیت روحانی 

ه باشد و هم درک ، باید هم قدرت روحانی داشت خادم برای توفیق در خدمت
ارید، باید همانند یک گیاه د میحیات روحانی که به هنگام نجات دریافت . روحانی

 و دعا برای تغذیه مقدس کتاب مطالعۀ روزانۀ. جوان و ظریف مورد مراقبت قرار گیرد
ید، وظیفۀ شما شو می وارد خدمت هنگامی که.  و رشد آن حیات نوین الزم است

ید که خدا روح گو میپولس به ما .  فع نیازهای روحانی استانجام امور روحانی و ر
- ۹ :۲اول قرنتیان (را داده است تا هر آنچه را که برای کلیسا تدارک دیده است بدانیم 

انیم تو می،   چیزهای خاصی را که خدا تدارک دیده است درک کنیمهنگامی که). ۱۲
های مربوط به تولد  رسوالن واقعیت.  آنها را در قدرت روح در زندگی افراد پیاده کنیم

انستند؛ با اینحال وی به ایشان حکم کرد که در د میعیسی، مرگ و رستاخیزش را 
اورشلیم بمانند تا پیش از آنکه شروع به شهادت دادن به دیگران کنند، از روح پر 
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اعمال (ند، وعدۀ قدرت داد کشید میوی به کسانی که آمدن روح را انتظار . شوند
 ؟ آیا جرأت داریم که خود را کمتر از آنان آمادۀ خدمت به دیگران نماییم). ۸- ۴ :۱

برخی .  ممکن است متوجه شوید که خصوصیات دیگری برای خدمت الزم است
ی باشند، برخی سنتی یا فرهنگی و بقیه مقدس کتاب از این خصوصیات ممکن است

 مدنی باید مراعات قوانین.  باید رعایت شوندمقدس کتاب همۀ مقتضیات. مدنی
 ضدیت داشته مقدس کتاب طور اخص با برخی اصول یا احکام شوند مگر آنکه به

حد اطاعت از مقتضیات سنتی و فرهنگی، موضوعی است که در ذهن خود . باشند
القدس به شما کمک  ، و هدایت روح مقدس کتاب دعا، مطالعۀ. باید آن را حل کنید

وقتی مشغول خدمتی . ر این امور شکل دهیدخواهند کرد تا باورهای خود را د
، بیشتر به آنچه که در نظر خدا درست  ید که خدا برایتان فراهم ساخته استشو می
 .، پی خواهید برد است

 

وار  ، فهرست  دو خصوصیت روحانی را که برای خدمت مؤثر ضروری است-  ۲۰
 .بیان کنید

 

  دو خدمت خاص

 

  خدمت موعظه

خدمت به معنی .  ، مرور نماییم  که در مورد خدمت گفتیماجازه بدهید آنچه را
انجام وظیفه است و از آنجایی که طرق بسیاری برای انجام وظیفه وجود دارد، طرق 

لیکن خدمات خاصی برای بدن مسیح نیز . بسیاری نیز برای خدمت وجود دارد
 و تعلیم را اکنون خدمات موعظه.  ، شبانان و معلمین وجود دارد نظیر خدمت مبشرین

 .عنوان دو روش انتقال کالم خدا مورد مالحظه قرار خواهیم داد به
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 ؟ موعظه چیست
موعظه عبارتست از اعالم علنی یک اندیشه یا یک عمل و تشویق به پذیرش یا رد 

ً          معموال در .  ِ                                                          موعظه یعنی ارائه علنی و رسمی وعظ توسط خادم در مقابل جماعت.  آن
پیام موعظۀ مسیحی این است که عیسی مسیح . یدآ مییش نای پ روند موعظه وقفه

، و متعهد  ، ایمان به مسیح های بشارتی، دعوت به توبه هدف اولیۀ موعظه.  َ         سرور است
ای است که توسط آن مسیحیان تغذیۀ  موعظه همچنین وسیله. شدبا میشدن به او 

 .دندگر می، قادر به رشد در ایمان  روحانی دریافت داشته

در تمام عالم بروید و «: ؛ او فرمود موعظه توسط خداوند داده شده استحکم 
پولس دو بار تیموتاؤس را ). ۱۵ :۱۶مرقس (» جمیع خالیق را به انجیل موعظه کنید

هم که به کالم موعظه کنی، و در د میتو را قسم «: زد که موعظه نمایدسا میمکلف 
در جای ). ۲ :۴دوم تیموتاؤس (»  مواظب باشی]در این زمینه[فرصت و غیر فرصت 

دوم (»  عمل مبشر را بجا آور و خدمت خود را به کمال رسان«: مایدفر میدیگر نیز 
ی مهمی است که خدا برگزیده تا انجیل به ها موعظه یکی از روش). ۵ :۴تیموتاؤس 

 .گوش تمام نوع بشر برسد

 
 



  درس اول۳۴

 را ۱ شماره ندکن می در مقابل آن عباراتی که خدمت موعظه را تعریف -  ۲۱
 . را۲ شماره کنند میبنویسید و در مقابل آنهایی که موعظه را تعریف ن

a(بدون وقفه و   اعالم علنی و گستردۀ یک پیام توسط خادم به حضور جماعت ،
 .انتظار واکنش متقابل حضار

b(ای که وجه مشخصۀ آن نوعی سخنرانی است به اضافۀ برخی سؤاالت   خطابه
 .ها و پاسخ

c(وقفه که توسط یک سخنگو به گروهی از مردم   پیام طوالنی، فوری و بی یک
 .کند میِ                                         که پذیرش یک عمل یا یک اندیشه را تشویق شود  میعرضه

d(کنندگان از   که شرکتشود  میای غیر رسمی که طی آن شخص باعث  جلسه
ین جلسه ، مطالبی را فرا گیرند؛ ا طریق کاربرد اصول و قواعد یا الگوها یا تجربیات

 .ممکن است توسط کنش متقابل حضار دچار وقفه شود

 

  خدمت تعلیم

 را ها ، همۀ امت پس رفته«:  فرمودهنگامی کهحکم تعلیم توسط خداوند داده شد 
ام حفظ  و ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده شاگرد سازید

تنبیه و توبیخ و نصیحت نما با «: رمودپولس به تیموتاؤس ف). ۲۰-  ۱۹ :۲۸متی (» کنند
ِ                              پولس در توصیف خادم خوب عیسی ). ۲ :۴دوم تیموتاؤس (»  کمال تحمل و تعلیم ِ

این امور را حکم و تعلیم «: هدد میاین حکم را ) ۱۶- ۴ :۴اول تیموتاؤس (مسیح 
، روش عمدۀ دیگری است که خدا برگزیده تا انجیل را به  تعلیم). ۱۱آیه (» فرما
 .می ملل در همۀ نقاط جهان برساندتما

 

 ؟ تعلیم چیست
.  تعلیم یعنی آموزش دادن و یا کمک به دیگری در کسب دانش یا یک مهارت

واسطۀ ایمان ابالغ و پذیرفته شده  تعلیم عبارتست از توضیح دقیق آن اصولی که به
 نمونهای جدید ره سوی فراگیری تجربه معلم کسی است که یادگیرندگان را به.  است
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، و مطالب  اند مانند موعظه شامل بیان رسمی، منظمتو میگرچه تعلیم . شود می
اند شامل بحث در مورد این تو میگسترده در مورد یک موضوع خاص باشد، اما 

مطالب نیز باشد؛ به این ترتیب که یادگیرندگان بین خود و یا با معلم به کنش متقابل 
ِ                                       ادارۀ مطالب آموزشی و فراهم ساختن محیط تعلیم مستلزم تنظیم و . دازندپر می

یرد و پذ میهای آموزشی در کالس صورت  برخی از تجربه. شدبا میآموزشی خوب 
 . برخی دیگر خارج از کالس

 که افراد تشویق گردند از شود  میحکم عیسی برای تعلیم شامل این حقیقت نیز
پولس ). ۲۰- ۱۹ :۲۸متی (د ، تعالیم او را قاعدۀ زندگی خود قرار دهن او پیروی کرده

خاطر مسیحیان روم شکر کرد زیرا که از تعلیمی که دریافت کرده بودند،  خدا را به
،  ، پس از موعظۀ پطرس در روز پنطیکاست). ۱۷ :۶رومیان  (کردند  میاطاعت

پطرس نیز مطالب بیشتری در . استند بدانند که چه گامی باید بردارندخو میجمعیت 
 مقدس کتاب محتوای تعلیم مسیحی،). ۴۲- ۳۶ :۲اعمال (ان داشت تعلیم ایشان بی

هدف تعلیم بلوغ .  انگیزش آن نیز تشویق یادگیرندگان به درک و عمل است.  است
 . مسیحی است

 

طرز صحیحی خدمت تعلیم را تعریف   دور حرف مربوط به هر عبارتی که به-  ۲۲
 .ای بکشید  دایرهکند می

a(ن گستردۀ انجیل توسط یک خادم در حضور جماعت  تعلیم عبارتست از اعال
 .یردپذ میکه طی آن کنش متقابل حضار نسبت به پیام ارائه شده صورت ن

b( تعلیم عبارتست از تشویق دیگران به یادگیری از طریق ارائه توضیحات در 
ً                                       ، که طی آن معموال نوعی بحث میان معلم و  مورد اصول یا الگوها یا تجربیات

 .دگیر می صورت دانشجویان

c(تعلیم عبارتست از سخنرانی در یک کالس در مورد موضوعی معین   .
های معلم  ود که از طریق شنیدن گفتهر میهند و انتظار د مییادگیرندگان گوش فرا 

 .مطالبی را بیاموزند
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   خاتمه

شند، یعنی سکۀ با میدر عهدجدید، موعظه و تعلیم در واقع دو روی یک سکه 
ا صحیح نخواهد بود که معنی کلمات موعظه و تعلیم را محدود کنیم و لذ.  خدمت

 یا اصول کردند  میبگوییم که خادمین عهدجدید یا انجیل را بر گمشدگان موعظه
هد که در موعظۀ عیسی و د می نشان مقدس کتاب .ادندد میعقیدتی را به کلیسا تعلیم 

 میزانی موعظه به چشم رسوالن مقداری تعلیم وجود داشت و در تعلیمشان نیز
ها با خط  توجه داشته باشید که تعلیم و موعظه در خدمت عیسی در کنیسه. ردخو می

به ). ۳۸ و ۲۷، ۲۲، ۲۱ :۱؛ مرقس ۴۴ :۴؛ لوقا ۲۳ :۴متی (ند شد میباریکی از هم متمایز 
اد و هم یهودیان و د می، تعلیم  همان شکل پولس نیز در کنیسۀ قرنتس موعظه کرده

، و ۵، ۴ :۱۸اعمال (خت که عیسی همان مسیحاست سا می یهودیان را متقاعد هم غیر
، ۸ :۱۹اعمال (و در افسس وی پیام نجات را تعلیم داد و گمشدگان نجات یافتند ). ۱۱
بعد از توبۀ زندانبان در فیلیپی، پولس تعمید آب و خدمت عملی مسیحی را ). ۱۹-  ۱۸

ان از عهدجدید چنین نتیجه گرفت تو می کلی طور به). ۳۴- ۳۰ :۱۶اعمال (موعظه کرد 
. دد و تعلیم بیشتر به رو بناگر میکه موعظه بیشتر به شالودۀ تجربه مسیحی مربوط 

 .، نیاز به هر دو دارد یک عمارت برای کامل شدن

، تعلیم و  این است که کلیسا از طریق شهادت دادن»  مأموریت بزرگ«حکم کامل 
و هر انسانی ) ۲۰-  ۱۹ :۲۸متی (و هر فرهنگ ) ۸ :۱اعمال (موعظه باید به هر مملکت 

 .برسد) ۱۵ :۱۶مرقس (

های  در بخش. شندبا می، مالحظات اولیه مربوط به موعظه و تعلیم  این نکات
 .تر مطالعه خواهیم کرد طور کامل بعدی، هر یک را به
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 خودآزمایی

 

ی خود ها سپس پاسخ. ، به سؤاالت خودآزمایی پاسخ دهید بعد از مرور این درس
هر یک از مواردی را که به . ی داده شده در انتهای این کتاب مقایسه کنیدها را با پاسخ

 .اید، مرور نمایید آنها پاسخ غلط داده

 

  : یکی از خصوصیات اولیه برای رهبری عبارتست از-  ۱

a(میل یک مسیحی به اعمال کنترل بر دیگر مسیحیان                                              ِ . 

b(سیح یک نیاز برای رهبران وجود دارد درک اینکه در بدن م. 

c(اند  تصدیق اینکه همۀ مسیحیان برای خدمت خوانده شده. 
  

 . عبارتی را که جزو خصوصیات شخص خادم نیست مشخص کنید-  ۲

a(شهرت خوبی کسب کند  در نتیجۀ رفتار و اصول عقایدش ،. 

b(اگر قرار است که خدمت کند، باید از لحاظ انسانی کامل باشد . 

c(صادق، پاک و درستکار باشد  باید راست ،. 
  

 ........، اش  یک رهبر باید در زندگی شخصی و خانوادگی-  ۳

a(شوهر یک زن باشد . 

b(اش باشد  قادر به ادارۀ خانواده. 

c(رفتار، و در گفتار و کردار و ظاهر خود نمونه باشد ، خوش  منضبط. 

d(همۀ موارد باال در موردش صدق کند . 
  

 که کند میدور حرف مربوط به عباراتی که خصوصیات کسی را توصیف  -  ۴
 ......وی باید. ای بکشید مایل است در خدمت کالم انجام وظیفه کند، دایره

a(نواز باشد  مهمانی شخص. 

b(خاطر محبت به خدا و خلق خدمت کند  به. 

c(صبر، شفقت و پرهیزگاری نشان دهد . 
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d(اش را بپوشاند ی شخصیها کست، ش  از طریق پیشرفت در خدمت. 
  

  :  برای خادمین آمده است رفیع هستند زیرا کهمقدس کتاب  خصوصیاتی که در-  ۵

a(اش معیارهای اخالقی واالی   اعتماد زیادی که مردم به رهبران دارند، الزمه
 .دشو میشد، معیارهایی که از غیرخادمین طلب نبا میایشان 

b(ن باید از معیارهای بسیار واالیی برخوردار باشند،  وقتی افراد ببینند که رهبرا
 .تمایلی نخواهند داشت که خودشان نیز رهبر شوند

c( افراد همیشه در راه رسیدن به این اهداف واال تالش خواهند کرد، حتی اگر هم 
 .نتوانند به آنها دست یابند

  

 در مقابل ۲ِ                      ی خدمت موعظه و شماره ها  در مقابل ویژگی۱ با گذاشتن شماره -  ۶
، خصوصیاتی را که در عهدجدید برای موعظه و تعلیم  ِ             ی خدمت تعلیمها ویژگی

 .، مشخص کنید تعیین شده

a(واسطۀ خادم در حضور گروهی از مردم  اعالم کالم به . 

b( هدایت افراد در روند فراگیری و اکتشاف از طریق شرکت حضار و طرح 
 . سؤاالت

c(» ندشو میه بر روی زمین پاشید» بذرها. 

d(ندشو میصورت منفرد در باغ کاشته   گیاهان به. 
  

 ................ خدمت موعظه و تعلیم شبیه کار یک شبان است زیرا که -  ۷

 .........................نوازی اهمیت دارد زیرا که   حکم مربوط به مهمان-  ۸

 ..................ا که  باید مشتاق مطالعۀ کالم باشد زیرکند می شخصی که خدمت -  ۹

، زیرا   الزامی استکنند میالقدس در زندگی کسانی که خدمت   خدمت روح-  ۱۰
 .کند میمهیا . .............که او 

 

  



 ۳۹شما و خدمت 

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

اند، لذا پاسخ سؤال بعدی را پـیش  پاسخ به سؤاالت بر طبق نظم عادی داده نشده
رۀ مـورد نیازتـان بپردازیـد و سـعی کنیـد به جـستجوی شـما. از موعد نخواهید دید
  .پیشاپیش نگاه نکنید

 

۱۲  - a( ۱ -  شده استتصریح  

  b( ۱  -تصریح شده است   

  c( ۲ -تصریح نشده است   

  d( ۱  -تصریح شده است   

  e( ۲  -تصریح نشده است   

  f( ۱ -تصریح شده است   

  g( ۱  -تصریح شده است   
  

  موتاؤس و تیطس، دوم تی  اول تیموتاؤس-  ۱
  

 باید خود را در مطالعۀ کالم خدا ورزیده سازد تا کند می شخصی که خدمت -  ۱۳
 او مقدس کتاب مطالعۀ.  این خدمت معقول او به خداست. از لحاظ روحانی رشد کند

ی مناسبی به کسانی بدهد که صمیمانه در مورد ایمان و ها زد تا پاسخسا میرا قادر 
 .کنند میامید مسیحی تحقیق 

  

 .ید باشه این تکلیف را انجام دادهدقت کنید ک -  ۲
  

۱۴  - a(پاسخ خودتان  . 

  b(انید در بهبود مکان تو می، تا آنجا که   امیدوارم که این امر را جدی گرفته
 که وقت روزانۀ منظمی را برای مطالعه کنم میهمچنین پیشنهاد . مطالعه بکوشید
 .کنار بگذارید

  



  درس اول۴۰

۳  - a(صحیح   

b( غلط  

c(صحیح   
  

۱۵  - a( او .  افکار مخفی خدا راِ   اق حتی اعمکند می روح همه چیز را تفحص
،  کنیم  میالقدس دعا  به روحهنگامی که. اندد میارادۀ خدا و نیز نیازهای همۀ ما را 

 .زدسا میروح راه حل نیازهای ما را برحسب ارادۀ خدا برآورده 

  b( از  کشیم میمق در حضور خدا انتظار ، دعا و تع  در مطالعههنگامی که ،
تنها شرط این است که روح را در خود .  بینیم میواسطۀ کالم تعلیم  سوی روح به

حقایق روحانی و کاربرد آن در زندگی خود و زندگی کسانی .  ساکن داشته باشیم
ً                د که حقیقتا در گیر می، تنها هنگامی در دسترس قرار  که با ایشان مشارکت داریم

 . ح زندگی و سلوک نماییمرو
  

۴  - b(اعتمادی مقدس   

c(یک امتیاز  

e(سهیم شدن در زحمات مسیح که ممکن است سختی به همراه داشته باشد . 
  

۱۶  - b( دادن بصیرت نسبت به کالم و آشکار کردن اینکه کالم چگونه در زندگی 
 .ودر میکار  و خدمت شخص به

  

۵  - c( شد که برای بر روی   درک می به خداوند نسبتای وظیفهعنوان  به خدمت
 .شد انجام میبدن او بر روی زمین 

  

سازی و  های آماده نظر من روشن است که اگر تمام مهارت به.   پاسخ خودتان-  ۱۷
، اگر محبت به سخنان ما  ای را ارائه دهیم عرضۀ موعظه را داشته و خدمت مسح شده
 .ً                                  محتوا ندهد، کامال شکست خواهیم خورد

  

۶  - c( پدید آوردن رشد روحانی و وحدت در بدن، و بشارت به جهان. 
  



 ۴۱شما و خدمت 

شبان با حساس ماندن در قبال نیازهای تمامی .  همۀ اینها صحیح هستند-  ۱۸
 سوی  بهاند مراقبت و حمایت ضروری را بدست دهد که به رشد گلهتو میگوسفندان 

 .ثمرآوری و بلوغ روحانی سالم کمک نماید
  

۷  - b(ت سه سال بود که مسیحی شده بود آلفرد مد. 
  

۱۹  - a(  

 کند جستجو می کند هدایت می بیند تدارک می

  ۲۳مزمور 
  همۀ نیازها برای زندگی، رشد و شکوفایی -

   هدایت- 
   ها، شادی، مسح  ضیافت- 
  تجربه در مشارکت - 

  هنگام نزاع دشمن  ضیافت به-

 به طرقی درست - 
   

 گمراه   تفقد از کسی که-
  است

  ۱۰یوحنا 
برای زنـدگی، رشـد و   همۀ نیازهای گوسفندان- 

  شکوفایی
   مراقبت محبتانه برای خاصان خود- 
خـاطر آنهـا  ، بـه آنها دفاع کـرده  آماده است تا از- 

 .بمیرد

ــود را  ــان خ خاص
  برای چـرا بیـرون

 .برد می

   سایر گوسفندان- 

  ۱۵لوقا 
   بازگرداندن کسانی که گمشده بودند- 

  ی از شادی برای نجات گمشدگان مثال-

 اصــرار در جــستجوی -  
  گمشده

  ۵اول پطرس 
    مراقبت کامل از گوسفندان- 

 ای از اعتماد نمونه -

  رهبری مالیم

 



  درس اول۴۲

b(که تدارک دیدن کند میاین امر اشاره .  ترین آنهاست  اولین فهرست طوالنی 
 .  عمده استمسئولیتبرای گوسفندان 

c(شاهد نگرانی شبان برای دیگر گوسفندانی هستیم که ۱۶ :۱۰در یوحنا .   بله 
 .اند هنوز به گروه نپیوسته

d(عقیدۀ من خدمت رسیدگی به نیازها بر عهدۀ تمامی ماست که جزئی از  به.   بله
درک خوبی از نیازهای دیگر گوسفندان » گوسفند«عنوان  به.  خانوادۀ خدا هستیم

 .حلی برای هر مشکل وجود دارد  شبانان راهانیم که با وجود رئیسد میداریم و 

e(چنین شخصی تمایالت خاص خود را در دل ! »خیر«یم گو می.   پاسخ خودتان
این دلیل گفتۀ قبلی ماست که شما باید دل خود را . دارد و توجهی به رفاه گله ندارد

 .اهید وارد خدمت شویدخو می، از خدا سؤال کنید که چرا  تفحص کرده
  

۸  - b(هرت خوبی چه در بین مسیحیان و چه در بین غیر مسیحیان داشته باشد ش. 

c(خوبی اداره نماید  نمونۀ امانت و پاکی باشد و خانوادۀ خود را به. 

d(باید مؤدب و نجیب باشد و ظاهر و باطنش بازتاب مناسبی از انجیل باشد . 
  

ن و تعمق بر روی ما این را از طریق خواند.   باید درک روحانی داشته باشیم-  ۲۰
سپس برای غلبه بر ترس درونی و موانع بیرونی نیاز به .  کنیم  میکالم و دعا کسب

زد که کار خداوند را سا میقدرت روح ما را قادر .  القدس داریم قدرت و هدایت روح
 . به انجام رسانیم

  

۹  - a(نواز باشند  باید مهمان. 

b(ند باید قابلیت تعلیم را در خود شکوفا ساز. 

e(باید از لحاظ روحانی بالغ باشند . 
  

۲۱  - a( ۱ -مثال مناسب   

  b( ۲  -بدون مثال   

  c( ۱ -مثال مناسب   

  d( ۲  -بدون مثال    



 ۴۳شما و خدمت 

۱۰  - c(مسلکان مسیحی، غیر مسیحیان و اعضاء خانواده هم:   همۀ مردم . 
  

۲۲  - b(شود  می تعلیم خدمتی است که باعث فراگیری دیگران. 
  

۱۱  - a( خشن نبودن ، پرهیزگار، میگسار نبودن ، تنها یک زن عیب بی ، . 

  b( ۱  - نباید طمع پول داشته باشد-  نباید پول دوست باشد . 

 .نواز باشد  باید مهمان-  نوازی کند   باید غریبان را مهمان-  ۲         

  c(باید محکم به پیام بچسبد . 

  d(جویی و یا نااطاعتی معروف  به ستیزه،   کودکان رهبران باید ایماندار بوده
 .نباشند

  e(درستکار بودن ، دوستدار نیکویی بودن ، زودخشم نبودن  متکبر نبودن ،  ،
 . ، منضبط بودن مقدس بودن

  



 



 

   دوم درس

 خود را آماده سازید

 

اید که چگونه طی چند روز کار  آیا هرگز به تابلوی نقاشی یک هنرمند توجه کرده
ای از تصویر را   در جلسۀ اول او ممکن است خطوط ساده؟شود  میتکمیل
بعد از چند روز، . ، یک جویبار، یا یک انبار قدیمی یک حوضچه: ریزی کند طرح

. اند  که آن خطوط ساده چگونه جان گرفتهبینید می، کنید میوقتی به همان تصویر نگاه 
. شود  میا روشن، جزئیات مشخص و دورنم  کامل شدهها پس از اتمام نقاشی، رنگ

،  ً                    صرفا در ظرف یک جلسه.  ای شبیه به این کار است  تا اندازهمقدس کتاب مطالعۀ
. ، یا وعظ را آماده کرد، یا درس را تکمیل نمود ان بر موضوع احاطه یافتتو مین

 های قبلیمان اضافه ، به آموخته ؛ هر چه فرا بگیریم شونده مطالعه امری است انباشت
ای است که گویی تصویر ما از آن هرگز کامل  گونه  بهمقدس کتاب حقایق. شود می
، طی مطالعات خود بارها و بارها  مقدس کتاب عنوان یک پژوهشگر شما به. دشو مین

ای جدید فرا خواهید گرفت که موجب  به آن رجوع خواهید کرد و هر بار نکته
 .ددگر میتر شدن تصویر حقیقت  تکمیل

نکه خود را برای خدمت به نیازهای مردم از طریق ، در ضمن ای در این درس
 .  را خواهید آموختمقدس کتاب ، روش مطالعۀ درستکنید میموعظه و تعلیم آماده 

 

  رئوس مطالب

  برای عبادت شخصیمقدس کتاب مطالعۀ

 تر  برای درک عمیقمقدس کتاب مطالعۀ

 ادامه دادن به رشد شخصی



  درس دوم۴۶

  اهداف درس

  : باید بتوانید، پس از مطالعۀ این درس

 . را برای عبادت شخصی توضیح دهیدمقدس کتاب نیاز به مطالعۀ ●

 . را برای اهداف خاصی مطالعه کنیدمقدس کتاب ●

 .نیاز به ادامۀ رشد شخصی را توصیف کنید ●

 

 های یادگیری فعالیت

 .، به سؤاالت درس بر طبق روال معمول پاسخ دهید  متن درس را مطالعه کرده-  ۱

ی ها دقت با پاسخ ی خود را بهها ، پاسخ  خودآزمایی انتهای درس پرداخته به-  ۲
هر یک از مواردی را که به آن پاسخ صحیح . عرضه شده در انتهای کتاب مقایسه کنید

 .اید مرور نمایید نداده

طور منظم خود را با استفاده از فرم ارزیابی شخصی در   که بهکنم می پیشنهاد -  ۳
ِ                                              این امر به شما کمک خواهد کرد که بدل به مسیحی . ی کنید، ارزیاب این درس
 .تری شوید حساس

 



 ۴۷خود را آماده سازید 

  متن درس

  برای عبادت شخصیمقدس کتاب مطالعۀ

 

 و هر هفته در کند می برای یک شرکت بزرگ در شهر کار )Bill Blase(ِ          بیل بلیز 
روز . هدد می، به بزرگساالن تعلیم  مقدس کتاب اش در یک کالس کلیسای محلی

ود تا در ر می به اداره  هفت و ربع، اما او ساعتشود  می آغاز۸اری بیل از ساعت ک
من با تسبیح و دعا صبح را شروع «: یدگو میوی . تنهایی به عبادت خصوصی بپردازد

ام   و دربارۀ آنچه که خواندهنشینم می، ساکت  مقدس کتاب  و بعد از خواندنکنم می
این وقتی که هر .  یسمنو میرا در دفتر یادداشتم گاهی اوقات چیزهایی .  ندیشما می

 ». درستی آغاز کنم  که روزم را بهشود  می، باعث کنم میصبح صرف عبادت 

ویژه برای شما که به دیگران  عبادت شخصی برای هر مسیحی اهمیت دارد، به
 طوری ارد بهد میاین کار شما را نسبت به حضور خدا هشیار نگاه . کنید میخدمت 

ِ                  تر شدن این رابطه  در حین عمیق. زیدسا می، و سیرت او را منعکس  زیبایی، فیضکه 
، بصیرت شما نسبت به خدمت و نیاز  القدس کمک روح با او و رشد روحانیتان به

اند به درک شما از رابطه میان عبادت تو میقیاس زیر .  رشد خواهد کردها انسان
لیۀ روز به جستجوی علف یک گاو در ساعات او. شخصی و خدمت کمک کند

. کند می، برای مدتی در سایه استراحت  سپس آب پیدا کرده. بدیا می، آن را  پرداخته
، بر سر راه خود به   طویله در پیش گرفتهسوی  به، در پایان روز، راه خود را سرانجام

 ود که شیرر میوی به چراگاه ن.  او هیچگاه به فکر تولید شیر نیست. دازدپر میچرا 
در مورد شما و . وی آنجاست تا بخورد، آب بنوشد و در سایه لم بدهد. تولید کند

دازید تا موعظه و درس تولید پر میشما به دعا ن:  عبادت خصوصیتان نیز چنین است
، تنها با  با اینحال. کنید میخاطر نفع و بنای شخصی خود این کار را  شما به. کنید

،  هنگام خدمت به دیگران در خواهید بود که بهِ                              تغذیۀ زندگی روحانی شخصیتان قا
 .آنان را تقویت نمایید



  درس دوم۴۸

انید تنها آن چیزهای روحانی را که تو می، شما کند میعنوان کسی که خدمت  به
 به دیگران خدمت هنگامی که. ً                                             واقعا به شما تعلق دارند با دیگران تقسیم کنید

ید برای خود شما زنده و واقعی هید باد می، کالمی که موعظه کرده یا تعلیم کنید می
، باعث برکت کند می از ورای دل و ذهن شما عبور هنگامی کهکالم خدا . باشد

ای اصیل و واقعی   رابطهفقط زمانی که. هندد میکسانی خواهد شد که به شما گوش 
 هنگامی که.  او هدایت کنیدسوی  بهانید دیگران راتو میه باشید، داشتبا خدا 
انید به دیگران کمک کنید تا همان تو می، کند می را هدایت و تقویت القدس شما روح

.  تجربه را کسب کنند، زیرا که تنها تجربۀ شماست که با دیگران قابل تقسیم است
ی کالم خدا را برای خود جستجو ها ی سرسبز و نیز آبها شبان روحانی باید چراگاه

انید تو میفقط آنچه را که دارید، . دی برکت ببرها کند و آنگاه دیگران را به آن مکان
، و آنها خواهند دانست که چه هنگام در مشارکت با )۶ :۳اعمال (به دیگران بدهید 

 ).۱۳ :۴اعمال (اید  خدا بوده

 

  :ای بکشید  دور حرف مربوط به هر عبارت صحیح دایره-  ۱

a(ها و دانشی است که  منظور تقویت مهارت  عبادت شخصی در وهلۀ اول به
 . برای خدمت الزم است

b( ی و زندگی افرادی که مقدس کتاب های ، اگر به نمونهکند می کسی که خدمت
َ                           در تاریخ کلیسا بدل به غول اند مراجعه کند، حتی اگر خودش نیز از  ی روحانی شدهها َ

 تجربیات روحانی سوی  بهاند دیگران راتو میلحاظ روحانی رشد نیافته باشد، 
 .دتر رهنمون شو عمیق

c(اند دیگران را بسمت تجربیاتی هدایت کند که خود او از آن تو می شخص ن
 . برخوردار نیست

d(اش با  ، زندگی روحانی خود و رابطه  شخص باید برای هدایت مؤثر دیگران
 .مسیح را تقویت نماید
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خود را به .  در اینجا برخی پیشنهادها برای عبادت شخصیتان ارائه شده است
برای تنها بودن با خدا، هم وقت معین کنید ، و هم .  و تعمق عادت دهیددعای روزانه

 هنگامدانیال دعا را عادت روزانۀ خود کرده بود و آن را حتی . وقت اختصاص دهید
 خدا یوشع را هنگامی که). ۱۰ :۶دانیال (رویارویی با مرگ در درۀ شیران ادامه داد 
، آن را   صورتیکه کل شریعت خدا را خواندهرهبر اسرائیل نمود، به او وعده داد که در

قابلیت ). ۹- ۶ :۱یوشع (بجا آورد، موفقیت و کامیابی شامل حال او خواهد گردید 
، بستگی زیاد به  شما در تحقق وفادارانۀ خدمتی که خدا شما را برای آن خوانده است
ت شما ممکن اس. رابطۀ شما با خدا و کوشایی شما در اطاعت از کالمش دارد

ابید؛ اما باید بدانید که در هر خو می هم دیر ها ید و شبخیز میها زود بر صبح
 .شرایطی باید وقتی برای مشارکت و رفاقت با خدا اختصاص دهید

 

این آیات .  را بخوانید۴۶- ۳۹ :۲۲ و لوقا ۴۲- ۳۲ :۱۴ و مرقس ۴۶- ۳۶ :۲۶ متی -  ۲
 موزد؟آ می به ما زیرچه چیزی در مورد موارد 

a(ا دع 
b(ی روحانیها  پاسخ مردم به بحران 

c(روح و جسم   

 

 چگونه دعا کنید

در دل خود روح شکرگزاری و . عبادت خود را با تسبیح و پرستش آغاز کنید
به رحمت و نیکویی و محبت او به هنگام شکرگزاری . تسبیح را پرورش دهید

ای و   حالتی محاورهبا. فرا گیرید که این احساسات را با کالم بیان کنید. بیندیشید
 .، با پدر آسمانی خود گفتگو کنید شخصی، همچون گفتگوی فرزند با پدرش

داود . انید احساسات درونی خود را آزادانه ابراز کنیدتو میدر دعای خصوصی 
، و تسبیح خدای )۵-  ۱ :۲۸مزمور (، شکایت از دشمنان   مزامیر  هیجاناتوسیلۀ به

 دعا، تلخی، خشم و محرومیت دل وسیلۀ به. کرد  میازرا ابر) ۱۲- ۱ :۳۰مزمور (خود 
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خود را خالی کنید؛ سپس در حضور او انتظار بکشید تا با فیض و نیکویی او پر 
 ).۲۳ :۴امثال (اگر افکارتان درست باشد، زندگیتان نیز درست خواهد بود . شوید

 

  باشد؟ی زیرها  دعا و تسبیح در عبادت شخصی فرد باید دارای کدام ویژگی-  ۳

a( تقاضای منظم و مصرانه برای نیازهای شخصی و شاید هم نیازهای کلیسا و 
 .جامعۀ فرد

b( او روح هنگامی که ابراز محبت و قدردانی، به اضافۀ انتظار در حضور خدا 
 .کند می، او را با فیض و نیکویی خود پر  شخص را تازه کرده

c( حضور خدا، شکایات و تقاضاها به مشکالتصمیمانه  بردن  . 

 

  بخوانیدمقدس کتاب چگونه

، آن را در مرکز عبادت شما قرار خواهد  مقدس کتاب ای منظم برای خواندن برنامه
، کالم نیز برای روح شما کند میهمان نقشی را که خوراک برای جسم شما بازی . داد

ً            گر اصال غذا نظر کنید و زنده بمانید اما ا انید از یک وعده غذا صرفتو می. کند میایفا 
؛ باید کالم را  در مورد زندگی روحانی شما نیز چنین است. نخورید، خواهید مرد

 یا کنید میانید، درک نخو میاگر همۀ مطالبی را که . برای زنده ماندن داشته باشید
 ، آقای شبان«:  یکبار مردی گفت. خاطر بسپارید، مأیوس نشوید انید همه را بهتو مین

اهد خو میذهن من ن.  انم آن را در ذهنم حفظ کنمتو میانم اما نخو می را مقدس کتاب
به خواندن ادامه بدهید؛ زنبیل آب را در خود نگاه «: شبان پاسخ داد» .آن را نگاه دارد

 ».شود  می، تمیز ارد، اما با عبور آبد مین

ه یک برنامه این است ک. های مختلفی وجود دارد ، برنامه مقدس کتاب برای مطالعه
. ، پنج فصل از آن را بخوانید ، و در تعطیالت آخر هفته ، سه فصل ِ                 هر روز کاری هفته

.  را به پایان برسانیدمقدس کتاب ، یک بار انید در ظرف یکسالتو می،  در اینصورت
ها دو  ها یک مزمور و دو فصل از عهدجدید، و شب برنامۀ دیگر این است که صبح

اما هر چه . ن مطالعۀ شما بستگی به وقت شما داردمیزا. فصل از عهدعتیق بخوانید
خاطر  این نکته را نیز خوب به. تر رشد و پیشرفت خواهید کرد بیشتر بخوانید، سریع
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؛ از اینرو، از عهدجدید باید  ، عهدجدید است بسپارید که مرکز ایمان و عمل مسیحیت
 . بسیار دقیق آگاهی داشت

عجله .  اجازه بدهید که با شما صحبت کندانید،خو می را مقدس کتاب هنگامی که
وقتی را با خدا بگذرانید . نکنید، به اندازۀ کافی صبر کنید تا خدا چیزی به شما بگوید

 . کالمش با شما صحبت کندوسیلۀ بهو به او فرصت بدهید تا 

  متنی ازهنگامی که. انید در دعا و تسبیح مورد استفاده قرار دهیدتو میکالم را 
، آن را به خداوند کند میِ                                    بید که دعا یا پرستش دل شما را بیان یا می را سمقد کتاب

 ۲۳-  ۱۵ :۱افسسیان .  ، دعایی است برای بخشایش۵۱عنوان مثال مزمور  به. تقدیم کنید
، یکی از ۶۶انید خداوند را با مزمور تو می.  دعای پولس است برای ایمانداران افسس

ی دیگری را ها گاه بخش به ، گاه به همین شکل. سرودهای تسبیح داود پرستش کنید
وقتی آنها را در دعا و پرستش . کار ببرید انید آنها را نیز بهتو میخواهید یافت که 

 .ید، باعث برکت و بنای شما خواهند شدبر میکار  خداوند به

ای را  ، آیه بر روی یک کارت. تان را به خاطر بسپارید برخی از آیات مورد عالقه
کارت را همراه داشته باشید، و طی روز به . ید و روی کارتی دیگر، محل آن رابنویس

کار  ، آیه را به های مناسب در فرصت. آن نگاه کنید و آن را با محلش به خاطر بسپارید
 ذهن و دل خود را با کالم خدا پر هنگامی که. ، آن را با دیگران در میان بگذارید برده
. ، تقدیس خواهند شد ، چه افکارتان و چه کردارتان گیتانی زندها ، همه بخشکنید می

ای خواهد بود برای هر کسی که با شما مالقات  رفتار نیکوی شما شبیه به هوای تازه
 .کند

 

 و کالم او را قاعدۀ زندگی کند میکسی که وفادارانه در دعا با خدا وقت صرف 
 .اردد مییگران بر زد، گام مهمی در راه آمادگی برای خدمت به دسا میخود 
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 شاید برای شما سودمند باشد که ببینید تا چـه - ۴

آید، بـرای دعـا و  هایی که پیش می حد از فرصت
بـرای اینکـه . اید ردهکمقدس استفاده  مطالعۀ کتاب

ها را  نشان دهید که چند بار هر یک از این فعالیت
 را xدهیـد، در سـتون مناسـب عالمـت  انجام می
  .بزنید
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              عبادت خصوصی

              عبادت خانوادگی

              هنگام صرف غذا شکرگزاری به

              حفظ حالت دعا در محل کار

              هنگام رفت و آمدهای روزانه دعا یا تعمق به

              هنگام خواب  بهدعا 

              شوید خوابی می  دچار بیهنگامی کهدعا  

              شوید  صبح بیدار میهنگامی کهدعا 

              دعا با کسی که نیازی دارد

              آیند که به خانه برای دیدار شما می دعا با کسانی

              هنگام مالقات با دیگران دعا به

              ای یرهدعا در گروه دعا یا دعای زنج 

              مقدس خواندن منظم کتاب

              مقدس خاطر سپردن کتاب به

              مقدسی شرکت در سمینارهای کتاب 

               مقدس تعمق در مورد کتاب

              مقدس رفتار بر اساس معیارهای کتاب

               مقدس پیروی از الگوهای کتاب

              مقدس در خدمت کاربرد کتاب
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   مهمکند میوضیح دهید چرا عبادت شخصی در زندگی کسی که خدمت  ت-  ۵
 .ً                                                   لطفا برای این پاسخ از دفتر یادداشتتان استفاده کنید.  است

 

 تر  برای درک عمیقمقدس کتاب مطالعۀ

 

 دستیابی به دیدی کلی: روش ترکیبی

بد، و آمادگی برای یا میمشکل بتوان گفت که آمادگی شخصی در کجا پایان 
.  آغاز و پایانی وجود نداشته باشدهیچ یک شاید برای . شود  میاز کجا آغازخدمت 

 را آغازی برای آمادگی برای مقدس کتاب ، خواندن اما اجازه بدهید در این درس
 . خدمت فرض کنیم

 ، نیاز داردکند میهر کسی که خدا را از طریق موعظه یا تعلیم کالم خدمت 
، مستلزم این  عنوان یک کل  بهمقدس کتاب ا شدن باآشن. دقت بداند  را بهمقدس کتاب

است که آن را از آغاز تا انتها خواند تا بتوان محتوای آن را شناخت و تعلیم آن را 
ای  ، باید بر پایه مقدس کتاب خواندن برای حصول آگاهی از تمام مطالب. درک کرد

خدمت با ذهن و . نیدک میمنظم انجام شود و نه فقط زمانی که موعظه یا درسی آماده 
ای برای ما  دهنده ، تجربۀ پاداش دلی پر از کالم خدا برکتی برای شنوندگانتان بوده

 .خواهد بود

یک بار از :  برای لذت بردن از یک تابلوی نقاشی، باید دو بار به آن نگریست
ز انید ابتدا اتو میهید د می؛ یا اگر ترجیح  ای دور، و یک بار دیگر از نزدیک فاصله

هنگامی ،  به هر حال. نزدیک به آن نگاه کنید، سپس برای نگاه دوم از آن فاصله بگیرید
عنوان یک کل و بعد نیز با تمام جزئیاتش مشاهده کنید، برداشت   بتوانید آن را بهکه

 وجود مقدس کتاب به همان طریق دو نوع نگرش به.  بهتری از تصویر خواهید داشت
 بدست مقدس کتاب کیبی است که تصویری کلی از، روش تر یک برداشت. دارد
 را در کنار هم مقدس کتاب ی متعددها  بخشیمانتو می،  در این روش مطالعه. هدد می

 اجزاء صورت به، جزئیات  ؛ طبق این روش قرار دهیم تا یک تصویر کلی بدست آوریم
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 مجزا و صورت بهند، یعنی در ارتباط با کل تصویر، نه شو میمکاشفۀ کلی مشاهده 
شان را با   و رابطهمقدس کتاب ی مختلفها این تصویر کلی، وحدت بخش.  مستقل

 .هدد مییکدیگر نشان 

 

  :ای بکشید  دور حرف مربوط به هر عبارت صحیح دایره-  ۶

a( خواندن ما  انیمخو می را برای حصول آگاهی کلی مقدس کتاب هنگامی که ،
 .  بدانیم دقت ه بتوانیم تمامیت آن را بهای منظم انجام شود طوری ک باید بر پایه

b(الزم است که کالم را با  مقدس کتاب  برای بیشترین فایده بردن از خواندن ،
مطالعه )  برای دیدن جزئیات(و از نزدیک ) دیدن تصویر کلی(اندازی کلی  چشم
 . کنیم

c(مقدس کتاب ، شخص با خواندن تمام مقدس کتاب  در روش ترکیبی مطالعۀ  ،
 .کند مینسبت به وحدت آن آگاهی پیدا 

  

 . را در دفتر یادداشتتان توصیف کنیدمقدس کتاب  روش ترکیبی مطالعۀ-  ۷

 

 دستیابی به تصویری کلی: اهمیت مطالعه به روش ترکیبی

 کرد  میپسرک کنار پنجره ایستاده بود و به صدای رعد که فضای بیرون را پر
 قطع برق، هم داخل خانه و هم ه دلیلود و ب باریده بها باران ساعت. ادد میگوش 

در یک . ها را به لرزش درآورد ناگهان برقی زد و صدای رعد پنجره. بیرون تاریک بود
، درختانی که  یی پر از آبها آسا، گودال باران سیل: ، چشمانش کل صحنه را دید لحظه

کل تصویر . فید سیاه و سصورت به و همه - ند، نهرهای پر آب شد میدر اثر باد خم 
 . در ذهنش نقش بست

 تصویری کلی از آن ، برای نخستین بارمقدس کتاب مطالعه یک کتاب یا بخشی از
ً                                                         این همان روش ترکیبی است که قبال قید شد، و در مورد مطالعۀ (. هدد میدست  به

جزئیات مطلب فقط .) ودر میکار   یا بخشی بزرگ از آن بهمقدس کتاب یک کتاب از
سرعت  کتاب یا آن بخش را به.   تا طرح کلی کتاب را درک کنیمنندک میکمک 
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راحتی  بخوانید تا از پراکنده شدن حواستان اجتناب کنید و فقط آنچه را که به
های بعدی  ِ                                این اولین قرائت سریع برای قرائت. انید درک کنید، به خاطر بسپاریدتو می

 .اهمیت دارد

 

. سرعت بخوانید ، به ستیابی به یک تصویر کلیمنظور د  را به۳۲- ۲۳ :۱۴ متی -  ۸
تان را از این آیات در یک یا دو جمله  ، استنباط کلی  را بستهمقدس کتاب سپس

 .خالصه کنید
  

 ِ                            هد که چرا روش ترکیبی مطالعۀد میدرستی توضیح   از عبارات بهکدام یک -  ۹
  : که؟ روش ترکیبی به این دلیل ارزشمند است   ارزشمند استمقدس کتاب

a( یا یکی از مقدس کتاب هد که برای درک کاملد می جزئیات مهمی را بدست 
 . ، طی قرائت اول ضروری است کتب آن

b( هدد می استنباطی کلی و یک طرح کلی از کل تصویر بدست. 

c(یا یکی از کتب آن را در یک لحظه بدست مقدس کتاب  روح یا هدف کلی 
 .هدد می

 

  ی درک مفهوم متنمطالعه برا: روش تحلیلی

صبح روز بعد، پسرک در کنار همان پنجره ایستاد و به طلوع خورشید، و آسمان 
در . همه چیز سر جای خود بود، و فقط باد و باران قطع شده بود.  صاف نگریست

روشنی دید و متوجه شد که همه چیز رنگی دارد و  ، جزئیات همه چیز را به نگاه دوم
 . دیگر سیاه و سفید نیست

انید، همین اتفاق رخ خو می را دو یا سه بار مقدس کتاب  یک متن ازهنگامی که
، جزئیات مربوط به طرح کلی که بار اول  انیمخو میوقتی متنی را بار دوم . هدد می
ممکن . دگیر میخود  ، گویی همه چیز رنگ بهشود  میتر ، تکمیل دست آورده بودیم به

در . متن رجوع کنید تا همۀ جزئیات را درک کنیداست الزم باشد که بارها به همان 
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در این .  به حک شدن در ذهن و دل شماکند میچنین مواقعی است که متن شروع 
 .تدریج نه فقط محتوا، بلکه معنی متن را نیز درک خواهید کرد مرحله است که به

 

 .ای بکشید  دور حروف مربوط به عبارات صحیح دایره-  ۱۰

a(درک مفهوم متن این است که با ادامۀ قرائت سریع هدف مطالعه برای  
 .  برای دستیابی به تصویری کلی، اطالعات اضافی کسب نماییممقدس کتاب

b(شیم بر کو میتر، که طی آن  ای است آهسته ، مطالعه  مطالعه برای درک مفهوم
 .جزئیاتی متمرکز شویم که به تصویر کلی معنا و مفهوم ببخشند

c(رک مفهوم فقط به این معنی است که همان مطالب را چندین بار  مطالعه برای د
ید بدست آوریم و نیز به ما گو می، استنباطی از آنچه که  بخوانیم تا آن را به ذهن سپرده

 .  تا معنی آن را درک کنیمکند میکمک 

 

، مستلزم مطالعه و قرائت دقیق  مقدس کتاب ، روش تحلیلی مطالعۀ به این ترتیب
 تقسیم و تجزیه ها  تا کل متن را به بخشکند میاین امر به شما کمک . شداب میمتن 

 ها انید مشاهده کنید که بخشتو میهمچنین . نمایید تا معنی بیشتری را کشف کنید
،   با این شیوهمقدس کتاب خواندن. ندشو میچگونه به یکدیگر و نیز به کل مربوط 

، و کلمه به کلمه به شما کمک خواهد  آیه، آیه به  ، فصل به فصل یعنی کتاب به کتاب
بدیهی است که این روش .  کسب کنیدمقدس کتاب کرد تا دانش و درک کاملی از

نجامد، حتی ممکن است در تمام طول عمرتان ادامه داشته ا می بطول ها مطالعه سال
،  قرائت سیستماتیک. رزدا میباشد، اما حصول دانشی کامل از کالم خدا به زحمتش 

یق و اندیشمندانه جزء ضروری آماده شدن برای خدمت کالم در موعظه و تعلیم دق
 . است

 

یی را که از ها اکنون برداشت.  دو بار دیگر بخوانیداقلحد را ۳۲-  ۲۳ :۱۴ متی -  ۱۱
 .اید، در دفتر یادداشتتان بنویسید مطالعۀ دقیق بدست آورده
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برای این تمرین نیز از . ایید را توصیف نممقدس کتاب ِ                    روش تحلیلی مطالعۀ-  ۱۲
 .دفتر یادداشتتان استفاده کنید

  

 ادامه دادن به رشد شخصی

 

رابطۀ ما با خدا یک زندگی . وردآ میبار   و ثمر بهکند میای رشد  هر موجود زنده
پطرس ما را . در آن نیز باید رشد و ترقی و بارآوری مشاهده شود.  روحانی است

دهندۀ ما عیسی مسیح ترقی  عرفت خداوند و نجاتدر فیض و م« که کند میدعوت 
بدون شک علت این چالش برای ادامۀ رشد، گرایش ). ۱۸ :۳دوم پطرس (»  کنیم

 . است»  افول«طبیعی ما به 

 در همان ابتدای خدمتشان در ترقی و کنند میگاهی اوقات کسانی که خدمت 
 که شود  میی ظاهربرای برخی این گرایش هنگام. ندشو میرشد شخصی دچار افول 

هد که اولین د میبرای بقیه هنگامی رخ . ندشو میرسمیت شناخته  برای اولین بار به
ی ها برخی از خادمین در سال. ورندآ میفرصت برای موعظه یا تعلیم منظم را بدست 

ی بعدی عالقۀ خود را به ها  و سپس در سالکنند میاولیۀ خدمتشان رشد و ترقی 
 کنند می که احساس کنند می»  افول«شاید ایشان هنگامی . هندد میبلوغ بیشتر از دست 

یا ممکن است . اند که به هدفشان رسیده یا به اندازۀ کافی به رسمیت شناخته شده
 .ی بزرگتری پیش بروندها  چالشسوی  بهاحساس کنند که قادر نیستند

زندگی ً                                                             جایی برای اینگونه واکنش در تجربۀ مسیحی وجود ندارد، خصوصا در 
هر سطحی از ترقی پاداش خاص خود را دارد، . کند میکسی که به دیگران خدمت 

سطوح باالتری وجود دارد که باید . وردآ میبار ن اما هیچ پیشرفتی رضایت کامل را به
 . به آن رسید، زیرا که فیض و دانش خداوند عیسی مسیح الیزال است

ً                                ما توجه داشته باشید تا به بلوغ های مختلف زندگیتان دائ الزم است که به عرصه
زند که در آن سا میالقدس چارچوبی را مهیا  کالم خدا و روح. متعادلی دست یابید

اجازه بدهید که . ، بالغ و مولد گردید َ                                      طوری رشد کنید که بدل به یک شخص متعادل
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های رشد فکری، روحانی، اجتماعی، و جسمانی زندگی انسان را مورد  عرصه
ها الگویی تعیین فرموده  ؛ عیسی مسیح برای رشد در این عرصه ر دهیممالحظه قرا

 ).۴۰ :۲لوقا (است 

 

 . توضیح دهید که چرا در زندگی خادم نیاز به رشد دائمی وجود دارد-  ۱۳

 

 رشد فکری

 نائل آمده مقدس کتاب اند ادعا کند که به معرفت کاملتو میهیچکس هرگز ن
یک بخش معین .  ، و تعلیم است ، الهام ری از حقیقتناپذی کالم خدا منبع پایان.  است
این . ددگر میای  های تازه  در اثر مطالعه ساعیانه باعث کسب بصیرتمقدس کتاب از

دد و با دستیابی به شناخت بیشتر از عیسی گر میامر باعث کسب رضایت شخصی 
 .زدسا میتر  ، تجربه روحانیتان را عمیق مسیح

هنگامی ،  عنوان مثال به. ان با تجربۀ مدرسه مقایسه کردتو مینیاز به رشد فکری را 
زده  د، هیجانگیر می، چیزهایی را در سطح ابتدایی فرا   کودک شما به مدرسه رفتهکه
هایش هیچگاه پیشرفت نکند، آیا  ، و مهارت ، قدرت استدالل اما اگر دانش. یدشو می

 درک شما از امور روحانی و اگر! یدشو مینگران نخواهید شد؟ البته که نگران 
 نیز دلیل خوبی خواهند داشت برای کنید میافزایش پیدا نکند، کسانی که خدمتشان 

، باید برای رشد فکری خود غذای کند میً                              یقینا کسی که دیگران را تغذیه .  نگران شدن
 .کافی داشته باشد

یاب  یک آیه. برای رشد فکری و ذهنی خود، از کتب مفید استفاده کنید
از سایر .  در دسترس داشته باشیدمقدس کتاب و یک فرهنگ لغات)  ٓ      االیات کشف(

با شخصی که به قضاوت او اعتماد دارید .  نیز استفاده کنیدمقدس کتاب های ترجمه
 .، از او بخواهید که شما را با کتب و منابع مفید آشنا بسازد مشورت کرده

ای نیز بهره  های درسی مکاتبه  دورهانید از دیگرتو می،  برای رشد و ترقی فکریتان
.  شویدمقدس کتاب مدت یا حتی بلندمدت شاید بخواهید وارد کالج کوتاه. بگیرید
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 رشد و مقدس کتاب ، نکتۀ مهم برای شما این است که در دانش و درکتان از بهرحال
بخش  های الهام ند، زندگینامهشو میبسیاری از کسانی که وارد خدمت . ترقی نمایید

انند معرفت شما را بر افرادی نظیر تو میاین کتب . انندخو میادمین بزرگ را خ
. اند گسترش دهد ، در ایمان رشد کرده خودتان که خود را به مسیح سپرده

ی خوبی را برای ها ، مثال های ایشان در مورد فیض خدا، به شما الهام بخشیده شهادت
 .کردهای شما در آینده فراهم خواهد  دروس و موعظه

 

 دور حرف مربوط به عباراتی که به طرز صحیح نیاز به ادامۀ رشد فکری در -  ۱۴
 .ای بکشید  دایرهکند میزندگی خادم را توصیف 

a(و قابلیت روز افزون برای خدمت   رشد فکری موجد رضایت شخصی، الهام ،
 .شدبا میحقایق کالم خدا 

b(سازی شخص برای   آماده، باالترین اولویت در مقدس کتاب  بر طبق تعلیم
 .شدبا می، رشد در عرصۀ فکری  خدمت

c(شدبا میی حیات روحانی سالم ها  رشد معرفت یکی از ویژگی. 

d(طرز مؤثر کالم خدا را اعالم کند، باید رشد   اگر قرار باشد که کسی همچنان به
یعنی شخص باید همانقدر که حقایق . اش نیز همچنان ادامه داشته باشد فکری
 .مند گردد ، از درون نیز از آنها بهرهکند میانی را به بیرون تراوش روح

 

 رشد روحانی

، نوعی کنید می به دیگران خدمت هنگامی که. رشد روحانی فرایندی است دائمی
یید زیرا که ایشان برای تعلیم و ارشاد به شما نما می نسبت به آنها تقبل مسئولیت

انید مراقبت الزم را از ایشان بعمل تو یمدر حین رشد روحانی خود، . ندنگر می
ارادۀ خدا برای هر یک از ما این است .  گونگی است هدف روحانی ما مسیح. آورید

مادامی که با خداوند خود در ). ۲۹ :۸رومیان (که به صورت مسیح متبدل شویم 
 . شویم  می، بیشتر شبیه به او کنیم  میمشارکت بوده و در معرفت کالمش رشد
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ه چیزی بیشتر در مورد فیض و معرفت خداوند عیسی وجود دارد که باید هموار
پولس هرگز این میل سوزان را از دست ). ۱۸ :۳دوم پطرس (فرا گرفته و تجربه شود 

تا او را و قوت «: اردد می، این اشتیاق را اینچنین بیان   خدمتها بعد از سال. نداد
»  اسم و با موت او مشابه گردمی وی را بشنها قیامت وی را و شراکت در رنج

تجربۀ روحانی شما باعث رشد شما در شناخت مسیح خواهد شد، ). ۱۰ :۳فیلیپیان (
تر،  ً                         شما تدریجا دلسوزتر، فهیم. و این امر خصائل روحانی را در شما رشد خواهد داد

این فرایندی . ، و مملو از محبت او خواهید شد های دیگران صبورتر نسبت به ضعف
 .هدد میواسطه آن خدا دل شبانی را در ما رشد  که بهاست 

پولس در . هدد میتجربۀ پولس رسول مثال عالی از رشد روحانی را به ما بدست 
ابتدای کار بشارتی خود، معیار بسیار سختی را برای زندگی و خدمت مسیحی در 

ترک ، پولس و برنابا را طی اولین سفر بشارتی  وقتی یوحنای مرقس.  پیش گرفت
عنوان نوعی میدان خالی کردن تلقی نمود و نخواست که  ، پولس این امر را به گفت

اما وقتی ). ۴۱- ۳۶ :۱۵اعمال (فرصت دیگری به او بدهد تا قابلیت خود را نشان دهد 
هایش  ، واکنش)۱۱-  ۴ :۸رومیان (پولس آموخت که بر طبق هدایت روح زندگی کند 

 رفتارهای قدیمی او که تحت کنترل طبیعت .در قبال دیگران نرم و مالیم شد
، تغییر کرد و رفتارهای تحت کنترل روح  واسطه انضباط مالیم روح اش بود، به انسانی

اش که  ِ                        این تغییر عملی در زندگی. بار آورد جایگزین آنها شد و حیات و آرامش را به
مرقس را «:  اش به تیموتاؤس منعکس شده است نتیجۀ رشد روحانی بود، در گفته

دوم تیموتاؤس (»  ، با خود بیاور زیرا که مرا به جهت خدمت مفید است برداشته
۴: ۱۱.( 

واسطه کار  مان به ی قدیمیها ، و ارزشها داوری  رفتارها، پیشبینیم می هنگامی که
 که رشد روحانی واقعی در ما پدید آمده و شویم  میبد، متوجهیا میالقدس تغییر  روح
 .وردآ میثمر 

، و یک خادم امین  ، یک رسول شناخته شده عنوان یک ایماندار بالغ لس حتی بهپو
اش پیش برود و پیشرفت کند   هدف نهاییسوی  به که نیاز دارد کهکرد  میاحساس
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زم و سا میتن خود را زبون «: یدگو میوی در مورد خود چنین ). ۱۴-  ۱۲ :۳فیلیپیان (
اول (»  ، خود محروم شوم گران را وعظ نمودم، مبادا چون دی ارمد میآن را در بندگی 

، او در مورد قصور و ضعف در تالش روحانی هشدار  ؛ در این آیه)۲۷- ۲۴ :۹قرنتیان 
، ناخشنود کنند میخدا از کسانی که از امکانات روحانی برای بلوغ استفاده ن. هدد می
 ).۳۹- ۳۸ :۱۰عبرانیان (شد با می

 هستند برای رشد روحانی؛ طی این های مناسبی ی زندگی فرصتها سختی
؛ از این تجربیات  بید که خدا تنها منبع کمک به شما بوده استیا می در ها سختی
بارهای سنگین زندگی باعث تقویت . انید برای کمک به دیگران استفاده کنیدتو می
 .هندد میی خوبی به شما ها ؛ اوقات سخت درسشود  میشما

این .  ای محول کرده است خدمت یا وظیفهخدا به هر عضوی از بدن مسیح 
اما اگر آن را مورد . کار بیندازید بد که آن را بهیا میخدمت وقتی رشد و شکوفایی 

 که در خدمت شود  میرشد روحانی باعث.  غفلت قرار دهید، از بین خواهد رفت
 .خود مؤثرتر شوید

 

   از دفتر یادداشتتانانیدتو می. ( نیاز به رشد روحانی مداوم را توضیح دهید-  ۱۵
  )استفاده کنید

 

 رشد اجتماعی

ها، و دیگر  وی در مراسم عروسی، ضیافت. عیسی شخصی اجتماعی بود
،  وی در ساحل به مالقات ماهیگیران رفته. کرد  میی اجتماعی شرکتها آیی گردهم

وه انب. ادد می و در کنارۀ دریا تعلیم کرد  میها موعظه ، در کنیسه گشت میدر شهرها 
،  ند تا سخنان او را شنیدهشد میدنبال او روان  ها به  و در دهکدهها جمعیت بر سر کوه

هر کجا که مردم بودند، عیسی نیز در آنجا بود و هر کجا . از برکاتش برخوردار شوند
متی (»  مزرعه این جهان است«: عیسی فرمود. که عیسی بود مردم نیز آنجا بودند

:  از رهبران بیداری روحانی بزرگ در انگلستان گفتو جان وسلی یکی ) ۳۸ :۱۳
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هد که چقدر مهم است د میاین امر نشان . » جهان حوزۀ خدمت کلیسایی من است«
 . که نیازهای جامعه خود را تشخیص بدهیم و به آنها برسیم

دروس و .  انیم به مردم خدمت کنیم که با ایشان در تماس باشیمتو میزمانی 
شی از تماس شخصی هستند به برآورده ساختن نیازهای مردم هایی که نا موعظه
؛ برخی از بزرگترین حقایقی که او بیان کرد  میعیسی به افراد خدمت. کنند میکمک 

گاهی اوقات مردم تنها طی تماس شخصی دل . فرمود، خطاب به یک شخص بود
 .زندسا می، نیازهای خود را آشکار  خود را گشوده

مردم نیاز به مراقبت و محبت . مه جا وجود داردفرصت برای خدمت در ه
بکوشید طوری رفتار کنید که مردم بعد از جدا شدن از شما احساس . شخصی دارند

فکر کردن به نیازهای . بهتری نسبت به خود داشته باشند تا پیش از مالقات با شما
ی برای اند فرصتتو میهر تماس شخصی . دیگران را بدل به عادت زندگی خود نمایید

 .خدمت باشد

هر شخص فقط جزئی از .  آمیز مستلزم کنار آمدن با دیگران است خدمت موفقیت
هر .  ، از اینرو باید فرا بگیریم که با یکدیگر همکاری کنیم بدن مسیح یعنی کلیساست

 .  از ما مستقل نیستهیچ یکشخصی به دیگری احتیاج دارد؛ 

تان  ند که درگیر امور جامعهشو میها برای خدمت هنگامی ظاهر  برخی فرصت
انید نسبت به امور اخالقی و روحانی محل زندگی خود توجه تو میفقط زمانی . شوید

 .نشان دهید که در امور جامعه خود دخیل شوید

خاطر دخیل شدنتان در امور اجتماعی از شما انتقاد کنند،  مردم ممکن است به
 را خدمت ها اما او به آن طریق انسان). ۱۹ :۱۱متی (همانطور که از عیسی انتقاد کردند 

به خاطر داشته باشید که مسیحیان نمک . انید این کار را بکنیدتو میکرد؛ شما نیز 
 باید ها این تماس. جهان هستند و باید با مردم در آمیزند و باعث برکت ایشان گردند

؛  آورده سازیمبا این هدف انجام شوند که به مردم خدمت کنیم و نیازهایشان را بر
 .سوی او خواهند آمد ، آنان با نجات و شادی مسیح آشنا خواهند شد و به اینچنین
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طرز صحیحی فواید ناشی از   دور حرف مربوط به تمامی عبارات زیر که به-  ۱۶
دخیل شدن در امور . ای بکشید  دایرهکنند میدرگیری در امور اجتماعی را مشخص 

  :اجتماعی

a(ی ها اند تماستو میورد، یعنی جایی که آ میکز فعالیت جامعه  شخص را به مر
 .ددگر میشخصی برقرار کند که منتهی به فرصت برای خدمت 

b(زیرا که عمل اجتماعی هدف کلیساست  قلب خدمت است ، . 

c( تأثیر خوشایند زندگی مسیحی را وارد زندگی اخالقی و روحانی جامعه 
 .کند می

 

 رشد جسمانی

: کند می، به مراقبت از بدن اشاره   عبارات خطاب به تیموتاؤسپولس با این
ای دارد، لیکن دینداری برای هر چیز مفید است که وعدۀ  ریاضت بدنی اندک فایده«

روشنی تعلیم   بهمقدس کتاب ).۸ :۴اول تیموتاؤس (» زندگی حال و آینده را دارد
 به همان روشنی بازگو مقدس کتاب اما.  ، برتر از حیات روحانی نیست هد که بدند می
بدیهی است که هر یک ). ۱۶ :۳اول قرنتیان (القدس است  ، هیکل روح  که بدنکند می

، و  ، عادات خوب و سالم مراقبت مناسب. شدبا میل مراقبت از بدنش مسئواز ما 
اگر از بدن خود مراقبت کنید، آن . شدبا میِ                               ورزش جزو ضروری زندگی هر مسیحی 

، به آن  اگر بدن خود را مورد غفلت قرار داده. هیدد میهیکل خدا جالل عنوان  را به
در اینجا همانند . ً                                                            صدمه بزنید، طبعا طبق قوانین طبیعی باید بهای سنگینی بپردازید

؛ شما نه باید با فعالیت زیاد بدن خود را  ها، حفظ توازن بسیار مهم است سایر زمینه
. ، تنبل بار آورید  ورزش نکردن و فعالیت اندکفرسوده سازید، و نه اینکه آن را با

ارید، حالتان بهتر خواهد بود و بهتر د وقتی بدن خود را در شرایط خوبی نگاه 
انید فکر کنید، و کل واکنش شما نسبت به امور زندگی و خدمت بهبود خواهد تو می

 . یافت
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. نیاز دارید با کلمات خود، توصیف کنید که چرا به رشد جسمانی و ورزش -  ۱۷
 .پاسخ را در دفتر یادداشتتان بنویسید

 

با . ِ                                           های رشد برای زندگی و خدمت متوازن مهم هستند هر یک از این زمینه
اگر . اینحال لزومی ندارد که به خود موضوع رشد، توجه بیش از حدی نشان دهید

د طور طبیعی صورت خواه ند، رشد بهشو میکارهایی را انجام دهید که باعث رشد 
اما .  یک طفل ممکن است زمین را حفر کند تا ببیند که بذر رشد کرده یا نه.  گرفت

هد که به رشد آن کمک کند؛ د میرد و کارهایی انجام کا مییک کشاورز فقط بذر را 
 .بار خواهد آورد ، محصول به خود رشد کرده بذر خودبه
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 خودآزمایی

 

 شخصی در زندگی خادم را بهتر  از عبارات زیر، نیاز به عبادتکدام یک -  ۱
 ..........؟ عبادت شخصی،کند میتوصیف 

a(شود  می باعث رشد رابطۀ روحانی اساسی میان شخص و خداوند. 

b( هنگام عبادت  زد که پیام درس یا موعظه خود را بهسا می شخص را قادر
 .شخصی تهیه کند

c( زدسا می کاری مقرر مسئولیت الگوی خوبی برای. 
  

 و عبادت شخصی در زندگی مقدس کتاب ، نیاز به خواندن این درس در -  ۲
 ؟ ، با کدام نیاز زیر مقایسه شده است شخص خادم

a(نیاز روان انسان به مشارکت با سایر مسیحیان  . 

b(نیاز روح به طراوت و تازگی ناشی از حضور خداوند . 

c(اش  نیاز بدن به خوراک روزانه . 
  

، زندگی عبادی باثباتی را  ود را پر از کالم خدا کرده کسی ذهن خهنگامی که -  ۳
 ، کدام مورد زیر در او مشاهده خواهد شد؟کند میحفظ 

a(و تسلط بر امور روحانی ی سریعها  تیزهوشی، پاسخ ،. 

b(و افکار و رفتار نیکو که شبیه به تنفس هوای  ، نگرشی سالم ای شیرین  روحیه ،
 .شندبا میتازه 

c(ددگر میعه که منتهی به انزوا از مردم و امور دنیوی  جدایی از جام. 
  

اند تا تصویری کلی از آن بدست آورد، خو می را مقدس کتاب  وقتی شخص-  ۴
 ؟ چه روشی را مورد استفاده قرار داده است

a(تحلیلی  

b(ترکیبی  

c(ضد و نقیضی  
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  با روش شکستن و تقسیم کل به اجزاء، کمکمقدس کتاب  خواندن دقیق-  ۵
 ؟  تا بتوانید جزئیات را بهتر درک کنید، مربوط به کدام روش استکند می

a(ترکیبی  

b(ضد و نقیضی  

c(تحلیلی  
  

، مورد  هد که عیسی در حکمت و قامت نمو کردهد می به ما تعلیم مقدس کتاب -  ۶
ید که عیسی برای ما سرمشقی بر گو میپطرس ). ۴۰ :۲لوقا (لطف خدا و انسان بود 

ها چنین  از این آیه). ۲۱ :۲اول پطرس (ی او بنهیم ها ت تا قدم در گامجای گذاش
  ید که ارادۀ خدا برای ما این است کهآ میبر

a(عنوان تجربۀ نهایی بپذیریم و هرگز انتظار رشد و ترقی نداشته   نجات را به
 .جا آورد باشیم زیرا که عیسی همۀ اینها را به

b(تماعی پدید آوریم رشد فکری، جسمانی، روحانی و اج . 

c(محض اینکه آغاز شد، منتهی به رشد   انتظار داشته باشیم که حیات روحانی به
 .و ترقی گردد

  

 که پطرس مسیحیان را فرا خواند تا در فیض و معرفت خداوند ی یکی از دالیل-  ۷
  رشد کنند این است که در انسان این گرایش طبیعی وجود دارد که

a(ان به هنگام توبه دریافت کرد، دریافت تو میزهایی را که  احساس کند تمام چی
 . کرده است

b(اکتفا کند  به تجربۀ نجات و آگاهی خود از اینکه مسیحی است ،. 

c(از تالش برای رشد و بلوغ شخصی دست بکشد . 
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  نیاز به رشد در شناخت کالم خدا دارد زیراکند می شخصی که خدمت -  ۸

a(ه تمام غنای آن پی ببرد زیرا هر بار که آن را اند بتو می شخص هرگز ن
 . کنیم  میتری کشف ، نکات جدید و عمیق انیمخو می

b(هر چه طوالنیتر آن را مطالعه کنیم:   این حکم خداوند و شهادت تجربۀ ماست  ،
 . کنیم  میبیشتر رشد

c( هر دو مورد a و b. 
  

اگر شخص  در چارچوب رشد روحانی شخصی، واقعیت این است که -  ۹
 کار نبرد و شکوفا نسازد، خدمت خود را به

a(به اندازۀ کافی در انجام مأموریت بزرگ مسیح مؤثر نخواهد بود . 

b(خدمتش از بین خواهد رفت  . 

c(تأثیر شود ی بعد مآال بیها  ممکن است در سال. 
  

   رشد در عرصۀ امور اجتماعی، امری است اساسی زیرا که-  ۱۰

a(های اجتماعی نجات دهیم م که جهان را از طریق فعالیتای  ما دعوت شده . 

b(اند تا به جامعۀ خود خدمت کنند و شهادت دهند  مسیحیان خوانده شده. 

c(کنیم  می، بین افراد جامعه محبوبیت پیدا  وقتی در امور اجتماعی دخیل هستیم . 
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۹  - b( 
  

۱  - a(غلط   

b(غلط   

c(صحیح   

d(صحیح   
  

۱۰  - a(غلط   

  b(صحیح   

  c(صحیح   
  

۲  - a(دعا . یدنما میها آماده و تقویت   دعا اهمیتی حیاتی دارد و ما را برای تجربه
اگر :  زندگی عیسی برای همۀ ما یک الگوست. از لحاظ جسمانی کاری است دشوار

، باید   کنیمً                                                               قرار باشد که حقیقتا بار سنگین نجات گمشدگان را بر دوش خود احساس
 . دست آوریم دید روحانی آن را بر روی زانوان به

b(اکثر ما، مانند شاگردان عیسی، در درک اهمیت دعای جدی و شفاعت   ،
. کنند میبراستی که تعداد اندکی از افراد آنطور که باید دعا .  آهسته و کند هستیم

 دعا کردن را تعلیم به ما چگونه«به خاطر آورید که شاگردان به عیسی نگفتند که 
 .» به ما دعا کردن را تعلیم ده«: ، بلکه گفتند» ده

c( به وقت هنگامی که، اما »بله دعا خواهم کرد«: یدگو می روح انسان به سرعت 
ای  گونه شدت بکوشیم تا وقت دعا را ایجاد کنیم و آن را به ، باید به سیمر میدعا 

 . استوار انجام دهیم
  

ً            احتماال این . شدبا می ۸تر از پاسختان به سؤال  ً         اال مبسوط پاسخ شما احتم-  ۱۱
، خود از  اید که عیسی شاگردانش را به کنارۀ دیگر فرستاده واقعیت را در نظر گرفته

در این اثنا، شاگردان . جمعیت کناره گرفت و به تنهایی بر کوهی بر آمد تا دعا کند
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و صبح زود عیسی بر . ردیدندمواجه با امواج خروشان دریا و طوفانی سهمگین گ
ابتدا شاگردان ترسیدند، اما در آن موقع عیسی خود را . روی آب ظاهر گردید

اما . ، کوشید تا نزد او رود پطرس وقتی دید که آن شخص عیسی است. شناساند
، نزدیک بود غرق   نگاه خود را از عیسی برگرفت و به امواج نگریستهنگامی که

 .خاطر ایمان اندکش سرزنش کرد داد و او را بهعیسی او را نجات . شود
  

۳  - b( 
  

 ، هر بخش را مورد بررسی قرار مقدس کتاب  در روش تحلیلی مطالعۀ-  ۱۲
ِ           ، درک کلی  با مطالعۀ دقیق و عمیق هر بخش.   تا معنایش را کشف کنیمدهیم می

 . کنیم  می حاصلمقدس کتاب بهتری از
  

در غیر . را عالمت بزنید»  روزانه«اری از اقالم  صمیمانه آرزو دارم بتوانید بسی-  ۴
های مهم از زندگی   که تصمیم بگیرید که برای بهبود این حوزهکنم میاینصورت دعا 

 .تان تالش کنید روحانی
  

سیم که دیگر ر می از ما هرگز به جایی نهیچ یک،  نظر من به:   پاسخ خودتان-  ۱۳
تنها .  رشد دائمی در کالم داشته باشیمما دعوت داریم تا . جایی برای رشد نباشد

 .  که از لحاظ روحانی رشد کنیمشویم  میصورت مسیح متبدل هنگامی به
  

 عبادت شخصی رابطۀ بنیادین روحانی را میان خداوند و خادم شکوفا -  ۵
، شخص بصیرت روحانی نسبت به خزائن فیض خدا  ِ                     با شکوفایی این رابطه. زدسا می
شخص . کار ببرد  بهها  آن را در مورد نیازهای انسانشود  میدرورد و قاآ میدست  به
،  تر از آنچه که خود تجربه کرده است  عمیقی حیاتسوی  بهاند دیگران راتو مین

، با  ، مراقبت از خود را بر عهدۀ خداوند گذاشته شخص در دعا و پرستش. هدایت کند
ورد ارادۀ خدا، هم تنویر ، شخص در م مقدس کتاب در مطالعه. شود  میفیض خدا پر

 .شود  میدد و هم طاهر، و برای خدمت آمادهگر می
  

 . دایره کشیده باشیدd و a  ،cی ها  باید دور پاسخ-  ۱۴
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 .شندبا می همۀ این عبارات صحیح -  ۶
  

ما . شدبا می بزرگترین نیاز ما شناخت عیسی و هر چه بیشتر شبیه شدن به او -  ۱۵
 ت با او در دعا و تسلیم کامل زندگیمان به او انجاماین کار را از طریق مشارک

 . دهیم می
  

واسطه آن چگونگی مربوط شدن  ای است که به  روش ترکیبی وسیله-  ۷
،  با این روش.  کنیم  می را به کل مکاشفه مطالعهمقدس کتاب ی مختلفها بخش

، وحدت  ن، و بدینسا کنیم  مینگاه» ای دورتر از فاصله« را مقدس کتاب تصویر کلی
  را نسبت به یکدیگر و نسبت به کل مکاشفه درکمقدس کتاب ی مختلفها بخش
 . کنیم می

  

 .ای کشیده باشید  دایرهc و a باید دور عبارات -  ۱۶
  

 هنگامی که. کردند  میدوازده شاگرد با طوفانی در جلیل مبارزه.   پاسخ خودتان-  ۸
 .نزد او رودعیسی بر روی آب ظاهر گردید، پطرس سعی نمود که 

  

طرز  ، باید به القدس است از آنجا که بدن شما هیکل روح.   پاسخ خودتان-  ۱۷
کارآیی بدن شما هنگامی به بهترین وجه خود را نشان . مناسبی از آن مراقبت کنید

. ً                    ، و منظما ورزش کنید ، به اندازۀ کافی استراحت نموده هد که خوب تغذیه کردهد می
 .اردگذ مییار مهمی بر روی واکنشهای ذهنی و روحانی شما تندرستی شما تأثیر بس

  



 

   سوم رسد

  آماده کردن مطالب

 

؛ همچنین خدمت  طور کلی توصیف کردیم ، خدمت را به در درس اول این بخش
، آمادگی شخصی  در درس پیشین.  طور اخص تعریف کردیم موعظه و تعلیم را به

، به موضوع آماده کردن مطالب  ر این درسد.  برای خدمت را مورد بررسی قرار دادیم
 . برای موعظه و تعلیم خواهیم پرداخت

، لذا اولین منبع اخذ مطلب برای موعظه و   پیام خداست به انسانمقدس کتاب
هید، مهم است که از سخنان د می یا تعلیم کنید می موعظه هنگامی که. شدبا میتعلیم 

سعی کن که خود را «: ا پیروی کنیدپولس به تیموتاؤس در مورد خدمت کالم خد
دوم (» خوبی انجام دهد مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم خدا را به

 مقدس کتاب ، نکاتی در مورد دو جنبۀ مهم از تفسیر در این درس). ۱۵ :۲تیموتاؤس 
اهمیت زبان لغوی و ) ۲، و  اهمیت مضمون یا چارچوب متن) ۱:  خواهید آموخت

طور مناسب موعظه یا درس را آماده  ین امر به شما کمک خواهد کرد تا بها. مجازی
 .طرز مؤثری به دیگران انتقال دهید سازید و حقایق الهی را به

ی عملی را برای گردآوری و تنظیم ها ، برخی از راه در بخش آخر این درس
 .مورد بررسی قرار خواهیم داد)  سیستماتیک(مند ای روش گونه مطالب به

 

  رئوس مطالب

  اهمیت چارچوب متن

 سؤاالتی برای برانگیختن فکر

 زبان لغوی و مجازی

  گردآوری و تنظیم مطالب
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  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعه این درس

 . استفاده کنیدمقدس کتاب از چارچوب متن برای تفسیر درست ●

 مقدس کتاب مورد محتوایمند استفاده کنید تا فکرها را در  از سؤاالت هدف ●
 .برانگیزید

 . را از یکدیگر تشخیص دهیدمقدس کتاب زبان لغوی و مجازی ●

 .آوری و تنظیم کنید برای موعظه و تعلیم مطالب را جمع ●

 

 های یادگیری فعالیت

 .، به سؤاالت به طریق معمول پاسخ دهید  متن درس را مطالعه کرده-  ۱

ی ها ی خود را بدقت با پاسخها ، پاسخ اخته به خودآزمایی انتهای درس پرد-  ۲
هر یک از مواردی که پاسخ صحیح به آن . مندرج در انتهای این کتاب مقایسه کنید

 .اید مرور نمایید نداده

 را ۱، سپس آزمون میانی  را بدقت مرور نموده) ۳ تا ۱ی ها درس( بخش اول -  ۴
 .نیدتکمیل ک

مقـدس اولـین منبـع  کتاب
اخذ مطلب برای موعظه و 

 .باشد تعلیم می
 مقدس کتاب
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  متن درس

  اهمیت چارچوب متن

 

  رچوبتعریف چا

 شامل مطالبی است که آن متن را مقدس کتاب چارچوب یا مضمون یک متن از
های قبل و بعد از یک آیه چارچوب   و فصلها ها، پاراگراف آیه. کند میاحاطه 

 مقدس کتاب تر شامل آن بخش از چارچوب گسترده. هندد میبالفصل را تشکیل 
، یک فصل یا حتی ها مل پاراگرافاند شاتو میاست که کمی دورتر از متن قرار دارد و 

 شما مقدس کتاب کاربرد چارچوب برای تفسیر.  شودمقدس کتاب یک کتاب کامل از
اشتباهات در .  کمک خواهد کردمقدس کتاب را در آماده کردن درس یا موعظه از

 از مقدس کتاب ید که یک آیۀآ میزمینۀ اصول اعتقادات و مسائل عملی هنگامی پیش 
آیات «آن آیاتی که . شود  می و معنی نادرستی به آن دادهشود می چارچوبش جدا

ند، اغلب آیاتی هستند که از چارچوب طبیعیشان بیرون کشیده شو مینامیده »  مدرک
اهد آن را باور کند، خو میای که شخص  عقیده»  اثبات«طور مستقل برای  اند، و به شده
ثبات ممکن است  راد جاهل و بیهد که افد می هشدار مقدس کتاب .وندر میکار  به

؛ از اینرو، )۱۶ :۳دوم پطرس (توضیحات نادرستی در مورد کالم خدا ارائه دهند 
ِ                                                     که از طریق تعلیم صحیح کالم خدا، مقبول او واقع شوند کند میخادمین را تشویق 

 ).۱۵ :۲دوم تیموتاؤس (

 

چارچوب ؟   کدام استمقدس کتاب  بهترین تعریف برای چارچوب متنی از-  ۱
  مقدس کتاب متنی از

a(بر مبنای مقدس کتاب  به بخشی از خاصی تالشی است برای اطالق معنای 
 . مقدس کتاب ِ                  دیدگاه خود شخص از

b(خودی خود مشخص است  معنی بدیهی یک آیه است که به . 
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c(شود  میهای پیش و پس آن متن  یا فصلها ها یا پاراگراف  شامل آن آیه. 

 

  تشریح چارچوب

 ان دید، در یک آیۀ منفرد ازتو می، تمام طرح قالیچه را ن همانطور که در یک تار نخ
اما همانطور که طرح قالیچه . ان تمام حقیقت را مشاهده کردتو می نیز نمقدس کتاب

صورت تار و پود در کنار هم قرار گرفته باشند،   بهها  که تمام نخشود  میزمانی دیده
های مربوط به یک   که تمامی آیهشود  میمشاهدهکل طرح حقیقت نیز هنگامی 

وقتی به . طرز مناسبی در کنار یکدیگر قرار بگیرند صورت تار و پود به ، به موضوع
. ددگر می بهترین تفسیرکنندۀ حقایق خودش مقدس کتاب ،کنید میچارچوب توجه 

 دسمق کتاب اند برای تفسیرتو میاجازه بدهید ببینیم که مسألۀ چارچوب چگونه 
 .کار رود به

توجه داشته باشید که . َ                       ، مثل کرکاس را بخوانید  رجوع کرده۳۰-  ۲۴ :۱۳به متی 
اکنون .  جمعیت پراکنده شدند، عیسی مثل را برای شاگردانش توضیح دادهنگامی که

 را بخوانید تا با تفسیر خود عیسی از این مثل آشنا ۴۳- ۳۶ :۱۳چارچوب را یعنی متی 
، اگر بدقت به چارچوبشان توجه کنید، معنای خود را آشکار ها اکثر مثل. شوید
 .زندسا می

 

از دفتر یادداشتتان : (، به سؤاالت زیر پاسخ دهید  را خوانده۱۰- ۵ :۱۱ لوقا -  ۲
 )استفاده کنید

a( موضوع مرکزی این متن عبارتست از ........ 

b( موزد که آ میَ                                عیسی با کاربرد این مثل به ما.......... 

 

 آمده ۳۹- ۱۰ :۷ها در یوحنا  زارش دقیق بازدید عیسی از اورشلیم برای عید خیمهگ
کسی که به من ایمان آورد، از «: ، فرمود ، ندا در داده در روز آخر عید عیسی ایستاده.  است

این سخن در خود چارچوب ). ۳۸آیه (» بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد
ن را گفت دربارۀ روح که هر که به او ایمان آرد او را عیسی ای«: شود  میتوضیح داده
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حال جالل  القدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به ، زیرا که روح خواهد یافت
ِ                         ، تفسیر صحیح گفتۀ عیسی  این توضیح که در چارچوب داده شده). ۳۹آیه (» نیافته بود ِ

  .کند می بیان قدسم کتاب ً                                      شد، زیرا که نویسنده این را مستقیما دربا می
 

این امر درک شما را از .  را بخوانید و به این سؤال پاسخ دهید۲۰- ۱۳ :۲ یوحنا -  ۳
این قدس را «:  وقتی عیسی به یهودیان گفت. هدد میکاربرد مناسب چارچوب نشان 

 ؟کرد  می، به این مورد زیر اشاره»خراب کنید که در سه روز آن را بر پا خواهم نمود
a( آسای خود را نشان دهد ای بود تا قدرت معجزه که قادر به انجام معجزه به این. 

b(دست رومیان و نیاز به سه هزار سال برای تجدید بنای آن  به تخریب هیکل به . 

c( به جسد خود، واقعیتی که شاگردان آن را تنها بعد از آنکه او از مردگان 
 .برخاست درک کردند

 

  تعریف کلمات توسط چارچوب

ما باید دقت کنیم که اجازه . اند در یافتن معنی کلمات مفید باشدتو میرچوب چا
، معنی و اهمیت آن را تعیین کند زیرا که چارچوب یک  دهیم چارچوب یک کلمه

 که در بیش از یک مفهوم شود  می، مانع از این کلمه بروشنی معنی آن را محدود کرده
آنگاه برخی از «: یدگو میید صدوقیان  چیزی در مورد عقا۱۸ :۱۲مرقس . تفسیر شود

 نکتۀ جدیدی به این ۸ :۲۳اعمال » صدوقیان که منکر قیامت بودند نزد عیسی آمدند
 .هدد می و عقاید فریسیان را نیز شرح کند میموضوع اضافه 

 

، آیات زیر را بخوانید   درک اهمیت چارچوب در تعیین معنی کلماتمنظور به -  ۴
  :، بنویسید چارچوب برای هر کلمه تعیین شدهو معنایی را که توسط 

a( هدد می چنین معنی عمانوئیل کلمۀ ۲۳ :۱ در متی :.......... 

b( بدین معنی استعیسی کلمۀ ۲۱ :۱ در متی   :............ 

c( بدین معنی استجلجتا کلمۀ ۳۳ :۲۷ در متی   :.............. 

d( بوانرجس کلمۀ ۱۷ :۳ در مرقس           َ َ َ  .................:  نی است بدین معُ
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 سؤاالتی برای برانگیختن فکر

 

  کشف موقعیت مطلب

 را کشف کنید، مقدس کتاب اگر موقعیت و مناسبت یک نوشته یا یک گفته از
ً                                          تقریبا همۀ عبارات عیسی پاسخی بود به برخی . منظور آن را بهتر درک خواهید کرد

ی بود به نیاز درونی یک انسان مذهبی تعلیم او در مورد تولد تازه پاسخ. ها موقعیت
در ارتباط با چاه یعقوب مطرح شد »  آب حیات«گفتار او در مورد ). ۲۱-  ۱ :۳یوحنا (
ً                                                    شاگردان از دهکدۀ سامره بازگشتند، عیسی فورا ایشان هنگامی که). ۳۰- ۱ :۴یوحنا (

فصل حصاد و نیاز به کارگر در ) ۳۵- ۳۱ :۴یوحنا (را در مورد خوراک و ارادۀ خدا 
، برای درک  ِ                           ، موقعیت و مناسبت آن تعلیم در هر مثال. تعلیم داد) ۳۸- ۳۶ :۴یوحنا (

 .کامل آن اهمیت دارد

 

، موقعیت و مناسبت هر یک را در دفتر یادداشتتان   آیات زیر را خوانده-  ۵
 .بنویسید

a( ۴۰- ۳۵ :۶ یوحنا 

b( ۲۷ :۱۹ متی 

 

در لوقا )  ، و پسر گمشده سفند، سکهگو(تعلیم عیسی در مورد چیزهای گمشده 
ان بهتر درک کرد که موقعیتی را که باعث بیان این تو می را هنگامی ۲۳- ۴ :۱۵

و چون همۀ «: کند میلوقا این تعلیم را با این گفته آغاز . حکایات شد، کشف کنید
ن مدند تا کالم او را بشنوند، فریسیان و کاتباآ میباجگیران و گناهکاران به نزدش 

پس !" ردخو مییرد و با ایشان پذ می، گناهکاران را  این شخص: "گفتند میکنان  همهمه
، زن و پدر نسبت به  واکنش شبان). ۳- ۱ :۱۵لوقا (» عیسی برای ایشان این مثل را زد

اما خشم پسر بزرگتر . چیزهای گمشده در تضاد کامل با رفتار فریسیان و کاتبان بود
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، نمونه کاملی است از واکنش فریسیان نسبت به  اش دهنسبت به برادر بخشوده ش
 .مرزیدآ میگناهکارانی که عیسی 

 

 در چه موقعیت و مناسبتی بیان شد؟) ۳۷-  ۳۰ :۱۰لوقا ( مثل سامری نیکو -  ۶

a(؟ همسایۀ من کیست«:  در پاسخ به سؤال یک فقیه که پرسیده بود« 

b( از سوی دوازده شاگرد » ودیک همسایۀ خوب بتوان  میچگونه « زیرا که سؤال
 .مطرح شده بود

c( اجتماعی را درک نکرده بودمسئولیت به یک معلم که . 

 

.  اند مهم است  تحت چه شرایطی نوشته شدهمقدس کتاب درک اینکه کتب
، کتاب رومیان در شرایطی نوشته شده که اشتیاق به بازدید از کلیسای  عنوان مثال به
دو رساله به کلیسای قرنتیان در ). ۱۵-  ۸ :۱رومیان  (کرد  می، بر دل پولس سنگینی روم

ی شفاهی فرستادگان این کلیسا، و سؤاالت کتبی ایشان از پولس ها پاسخ به گزارش
 ).۱ :۱۲؛ ۱ :۸؛ ۲۵، ۱ :۷؛ ۱۱ :۱اول قرنتیان (اند  نگاشته شده

ای در  بندی کتاب یا چرخش عمده ، گاه به تقسیم های متن کلمات یا جمله
، در فیلیپی قیصریه عیسی مرحلۀ جدیدی  عنوان مثال به. کنند میادهای آن اشاره روید

چه چیزی باعث این تغییر ). ۲۱ :۱۶متی (از خدمت خود به شاگردان را آغاز کرد 
، در گفته )۲۰- ۱۳ :۱۶متی  (شود  میعمده در تعالیمش شد؟ پاسخ در متن یافت

خاطر دارید که  ً        حتما به. » دای زنده، پسر خ تویی مسیح«:  شمعون که اعالم داشت
ً                                                                         عیسی تقریبا نیمی از خدمت خود را صرف تعلیم این حقیقت به شاگردان کرده بود 

وقتی شاگردان این حقیقت را درک کردند، او .  که وی همان مسیحای موعود است
بالفاصله شروع به تعلیم این واقعیت به ایشان کرد که وی در مقام مسیحا باید 

هرگاه این چرخش عمدۀ وقایع را مشاهده . ، بمیرد و دوباره زنده شود شیدهزحمت ک
،  های بعدی انجیل متی آمده است ، تأکید مکرر بر روی مرگ او را که در فصل کنیم

 .بهتر درک خواهیم کرد
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ان تقسیمات مختلف یک کتاب را از تکرار بعضی جمالت یا کلمات تو میگاه 
در کتاب .  را مشاهده کنید۱ :۱۲؛ ۱ :۸؛ ۲۵ :۷؛ ۱ :۷ قرنتیان ، اول برای مثال. تشخیص داد

 . کنیم  می مشاهده۴۶ :۱۳ و ۱ :۸اعمال رسوالن نیز تغییر مسیر خدمت را در 

اند، بیانگر مفهوم خاصی در متن  برخی کلمات یا جمالت که تکرار شده
ن همه برای و ای«:  یکی از عبارات تکراری در انجیل متی، این جمله است. شندبا می

این جمله در متی » .آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود، تمام گردد
 و غیره تکرار شده است و بیانگر این واقعیت است که متی ۲۳ :۲؛ ۱۷ :۲؛ ۱۵ :۲؛ ۲۲ :۱

انجیل خود را به این منظور نوشته که به یهودیان ثابت کند که عیسی ناصری همان 
 .شدبا می عهدعتیق ِ             مسیحای موعود

انید، سؤاالتی از خو می مقدس کتاب در مورد موقعیت و مناسبت بخشی که از
؟ چه چیزی باعث انجام این امر شد؟  شرایط چیست: خود بپرسید، سؤاالتی نظیر اینها

؟  و چه چیزی باعث شد که این حرف گفته شود؟ چرا این کلمات تکرار شده است
؟ و چرا؟ برای یافتن پاسخ  ؟ یا نوشته شده است ستخطاب به چه کسی گفته شده ا

این امر به درک شما از متن غنا . ، به چارچوب متن رجوع نمایید این سؤاالت
انید در موعظه و تعلیم تو میهایی در اختیار شما قرار خواهد داد که  ، مثال بخشیده
 .کار برید خود به

 

 چگونه به ما کمک مقدس بکتا یها  شرح دهید که موقعیت و مناسبت بخش-  ۷
 .  تا آنها را درست تفسیر کنیمکند می

 

 ید؟گو میچه کسی سخن 

 عجیب مقدس کتاب اگر این جمله در). ۹ :۲ایوب (» خدا را ترک کن و بمیر«
انید چه کسی و تحت چه شرایطی آن را بر د میید، بدین خاطر است که نآ می نظر به

اش  بار شوهرش را دید که بجز زندگی قتزن ایوب وقتی وضع ر.  زبان رانده است
هد که د میچارچوب متن نشان .  ، این سخن را گفت از دست داده استهمه چیز را 
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اگر بدانید که چه کسی و در . ایوب گفتۀ او را رد کرد و در ایمانش به خدا استوار ماند
. ییدید، قادر خواهید بود که آن گفته را درست تفسیر نماگو میچه شرایطی سخن 

باید تشخیص دهید که فالن گفته را شخصی خداترس بیان داشته است یا شخصی 
؛ متی ۵- ۱ :۳پیدایش (سخنان شیطان .   آمده استمقدس کتاب شریر، زیرا که هر دو در

دانیال (های مردان شریر نظیر نبوکدنصر پادشاه  ، همراه با گفته)  و غیره۱۱- ۱ :۴
بدیهی است که .   ثبت شده استمقدس کتاب ، در)۹- ۸ :۳استر (و هامان ) ۳۰- ۲۸ :۴

ای متفاوت نسبت به سخنان افراد خداترس مورد  گونه سخنان افراد شریر را باید به
 ، اما تمام کسانی که در  از الهام خداستمقدس کتاب تمام.  توجه قرار دهیم

هم است همین دلیل م به. شندبا میً                       یند، ضرورتا سرمشق ما نگو می سخن مقدس کتاب
 .یدگو میکه بدانیم چه کسی سخن 

 

  : پاسخ دهیدزیر، به سؤاالت   مقایسه کرده۲۶ :۱۳ را با نحمیا ۲- ۱ :۱ جامعه -  ۸

a( ؟کند می چه کسی صحبت ۲-  ۱ :۱ در جامعه 
b(؟  دیدگاه او در جامعه تحت تأثیر چه شرایطی بوده است 
c(؟کند می  نحمیا به چه دلیلی از مثال سقوط سلیمان استفاده 
 

بید، یا میید آگاهی گو می از شرایط و شخصی که سخن هنگامی کهگاهی اوقات 
، اصرار پطرس در موعظۀ انجیل به  عنوان مثال به. بندیا میتری  آن سخنان معنی عمیق

زد که متوجه سا میهنگامی معنی کامل خود را عیان ) ۱۸-  ۱ :۱۱اعمال (غیر یهودیان 
نکه به خانۀ کرنیلیوس برود و برای غیریهودیان موعظه ید که پطرس پیش از آشو می

-  ۸ :۱۰اعمال  (کرد  میکند، با چه شدتی با رویایی که خدا به او نشان داد مخالفت
اعمال (اش به رویایی که خدا بر او نازل کرد  سخنان پولس در مورد وفاداری). ۲۱
ید که وی برای اطاعت از بیا میارد که در گذ میهنگامی تأثیر خود را بر جای ) ۱۹ :۲۶

وقتی وی به کلیسای فیلیپی ). ۳۰-  ۲۲ :۱۱دوم قرنتیان (این رؤیا چقدر دچار رنج شد 
- ۱۲ :۴فیلیپیان (این مطلب را نوشت که آموخته است که در هر شرایطی قانع باشد 

انید، خو میای را   گفتههنگامی که). ۱۴- ۱۲ :۱فیلیپیان (شت نو می، از زندان نامه )۱۳
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چارچوب متن این امر را .  ید مهم استگو میناختن شخصیت فردی که سخن ش
 .زدسا میروشن 

 

هد د می آن عبارتی از عبارات زیر را انتخاب کنید که به بهترین وجه توضیح -  ۹
، چرا باید بدانید که چه کسی سخن  مقدس کتاب هنگام بررسی معنی بخشی از که به
 .یدگو می

a(ید سودمند استگو می، دانستن اینکه چه کسی سخن  مقدس کتاب  در تفسیر  ،
 . هد بدانیم که آیا عبارت صحیح است یا نهد میزیرا که این امر به ما اجازه 

b(اهمیت   دانستن اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی یک مطلب را گفته است ،
ای پیروی زد درک کنیم که آیا حکمی برسا میبسیاری دارد زیرا که این امر ما را قادر 

 .دشو میای است که به رابطۀ ما با خدا مربوط ن ً                                داده شده است یا اینکه صرفا گفته

c( دانستن اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی مطلبی را گفته است تنها برای 
  . درک تصویر کلی مهم است و نه برای ارزیابی ارزش آن

 

 زبان لغوی و زبان مجازی

 

  توضیح

قاعدۀ .  کاربرد طبیعی، عادی و معمولی کلمات و جمالتزبان لغوی عبارتست از 
، و لغوی آنها در نظر  ، اولیه  را در مفهوم متداولمقدس کتاب کلی این است که کلمات

طور بدیهی لغوی  دنبال معنی مجازی بگردیم که زبان به تنها زمانی باید به.  بگیریم
، کلیسا  ، قوم اسرائیل ، یونس وح، آدم و حوا، ن هیج دلیلی وجود ندارد که عدن. نباشد

، و امور واقعی در نظر نگیریم و به آنها ها ، مکان عنوان اشخاص یا اورشلیم نوین را به
 .شدبا می دشوار نمقدس کتاب درک زبان لغوی.  شک کنیم

ً                                                                         زبان مجازی یعنی سخن گفتن در بارۀ چیزی با استفاده از مفاهیمی که معموال به 
،   یک صخرهصورت به خدا مقدس کتاب ، وقتی در برای مثال. رندچیز دیگری اشاره دا
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ً        یا مثال .  ییمگو می) یا استعاری(، این را زبان مجازی شود  می، و یک سپر مجسم قلعه
، یک مرد نیک به درختی شکفته  عنوان یک تاکستان اشاره شده است اسرائیل به به بنی

 شیر غرانی که از پی طعمه صورت به، و شیطان  در کنار رودخانه تشبیه شده است
عنوان وسیلۀ   بهها زبان مجازی در تمامی فرهنگ.  ود تصویر گردیده استد می

 برای تعلیم از مقدس کتاب .  متداول استکند میارتباطی که به ادراک کمک 
این . اند  که از زندگی روزمرۀ خانوادگی و شهری گرفته شدهکند میتصاویری استفاده 

،   که بشر کالم خدا را در قالب اموری که برایش مهم یا جالب استشود  میامر سبب
ارد که به خاطر گذ می تأثیری بر ذهن مقدس کتاب بدینسان حقیقت. دریافت کند

 . سپردن آن آسان است

، اما ردیابی و درک آنها  ان یافتتو می مقدس کتاب صنایع بدیع را در سراسر
د بگویید که یک متن مجازی است یا لغوی؟ در انیتو میچگونه .  همیشه ساده نیست

االمکان باید در مفهوم لغوی آن   حتیمقدس کتاب :اینجا یک قاعدۀ ساده وجود دارد
ِ                                           ان برداشت مجازی از آن کرد که استنباط لغوی تو میدر نظر گرفته شود؛ تنها زمانی 

ر مورد لغوی یا  تا دکند می، به شما کمک  چارچوب و مفهوم عام. آن قابل قبول نباشد
حتی زبان مجازی نیز به یک حقیقت لغوی . ِ                               مجازی بودن یک متن تصمیم بگیرید

 مورد مقدس کتاب برای درک زبان مجازی باید طریق کاربرد آن را در. اشاره دارد
مالحظه قرار دهیم و الزم است که بدقت پیشینه عهدعتیق و عهدجدید را مطالعه 

ِ                           انیم حقیقتا صنایع بدیع بهتو می تنها بدین طریق است که.  کنیم  . کار رفته را درک کنیم ً

، تشبیه دو چیز یا اندیشۀ  استعاره.  ، استعاره است ترین صنایع بدیع یکی از متداول
. کار برده شده باشد به» همانند«یا »  همچون«ای نظیر  متفاوت است که در آن کلمه

 . مثال مشاهده کنیدعنوان  را به۱۴ :۲۶ و امثال ۱۶- ۱۳ :۱۰۳مزمور 
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های زیر، مشخص کنید که کدام عبارت از زبان مجازی استفاده   در مثال-  ۱۰
 ۲ و برای استفادۀ مجازی، عدد ۱برای استفادۀ لغوی عدد . ، و کدام از زبان لغوی کرده

 .را بنویسید

a(ئیل زندگی کرد ، در بیت  یعقوب از آنجا رفته. 

b(ند همچنان دهان خود را نگشودبر میای که برای ذبح   مثل بره. 

c(ی آسمان گشوده ها ُ                              های لجه عظیم شکافته شد و روزن  جمیع چشمه)شد.( 

d(در روزهای پیش از آنکه اسرائیل پادشاهی داشته باشد، قحطی   در ایام گذشته ،
 .بر زمین حادث شد

 

  چند نمونه

ا باید از نو وقتی عیسی به نیقودیموس فرمود که انسان برای دیدن ملکوت خد
چگونه «: ، وی حیرت زده شد و پاسخش چنین بود)۱:۳-۸یوحنا  (مولود گردد

 که بار دیگر داخل شود  میآیا ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟
کار برد و نیقودیموس  عیسی زبان مجازی به). ۴آیه (» ، مولود شود؟ شکم مادر گشته

وی پنداشت که عیسی : اق مشابهی با زن سامری افتاداتف. آن را لغوی تفسیر کرد
یوحنا  (کند می، به آب چاه یعقوب اشاره کرد  می از آب زنده صحبتهنگامی که

۴: ۷ -۱۵.( 

. فرینندآ میگاهی اوقات مردم با برداشت لغوی از اصطالحات مجازی، مشکل 
، جمعیت شروع )۵۲- ۴۸ :۶یوحنا (عنوان نان اشاره کرد  وقتی عیسی به بدن خود به

» ؟ اند جسد خود را بدهد تا بخوریمتو میچگونه این شخص «: ، گفتند به همهمه کرده
عنوان شراب  عنوان خوراک و به خون خود به آنگاه عیسی به بدن خود به). ۵۲آیه (

در اینجا بسیاری از شاگردانش دیگر از او پیروی نکردند، زیرا که درک . اشاره کرد
 کند میعقل سلیم مشخص ). ۶۶-  ۶۰ :۶یوحنا (ان مشکل بود این گفته برای ایش

ً                                               که منظور عیسی واقعا این نبود که بدن و خون خود ) حتی اگر چارچوب چنین نکند(
 هنگامی که. پطرس این مطلب را درک کرد. عنوان خوراک به ایشان خواهد داد را به
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ی حیات ابدی جمعیت دور شدند، وی اعتماد خود را مبنی بر اینکه سخنان عیس
حتی امروز نیز ایماندارانی وجود دارند که ). ۶۹- ۶۶ :۶یوحنا (خواهد داد، ابراز کرد 

برخی عقیده دارند که نان و شراب عشاءربانی . در این مورد دچار سوءتفاهم هستند
 .ددگر میطور واقعی تبدیل به خون و بدن خداوند عیسی  به

 

اکنون به سؤاالت زیر .  را بخوانید۲۹- ۲۳ :۱۱ و اول قرنتیان ۲۸-  ۲۶ :۲۶ متی -  ۱۱
 )انید در دفترتان بنویسیدتو مییتان را ها پاسخ: (پاسخ دهید

a(منظورش این بود که نان » این است بدن من«:   وقتی عیسی در مورد نان گفت ،                         ِ
 .............شکسته شده عبارت است از 

b( ون من در عهدجدیداین است خ«:   عیسی در مورد پیاله گفتهنگامی که« ،
 .................منظورش این بود که 

 

عیسی با کاربرد زبان مجازی، از امور واقعی برای تعلیم حقایق روحانی در برخی 
، شفای مرد کور )۳۹- ۳۷ :۷یوحنا (روز عید و آب زنده : ها استفاده کرد مناسبت

یوحنا ( پای شاگردان و شستن) ۲۷- ۱ :۱۱یوحنا (، مرگ ایلعازر )۴۱- ۱ :۹یوحنا (
انید براحتی رخدادهای واقعی تو میانید، خو می را ها آیا وقتی این بخش). ۱۷- ۱ :۱۳

 را از زبان مجازی متمایز کنید؟

 

ان براحتی تشخیص داد که آیا متن لغوی است یا تو می گاهی اوقات ن-  ۱۲
،  وع کرده رج۲۷- ۱۸ :۱۸ و لوقا ۲۷- ۱۷ :۱۰، مرقس ۲۶- ۱۶ :۱۹به متی . مجازی

 . بخوانیدشود  میسخنان عیسی را در مورد شتری که از سوراخ سوزن رد

a(آیا این گفته لغوی است یا مجازی؟  

b( یا  هید، یا بر اساس عقل سلیمد می آیا این را بر پایۀ چارچوب متن تشخیص ،
 هر دو؟

c( غوی ، ل کار رفته ؟ آیا زبان به ان آموخت چیستتو می درسی که از این مثال
 است یا مجازی؟
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  گردآوری و تنظیم مطالب

 

  را آغاز کنیم»  باغ موعظه«چگونه یک 

، باید مطالبی را گردآوری کرد و بطریقی منظم بایگانی نمود  برای موعظه و تعلیم
همانطور که برای تهیه یک خوراک باید .  و برای استفاده در مواقع الزم نگاه داشت

. ود، برای تهیه موعظه و درس نیز باید مطالبی گرد آوردآوری نم مواد غذایی را جمع
به همین دلیل . همچنین مهم است که بتوان به هنگام لزوم مطالب را بسرعت پیدا کرد

 . یک سیستم بایگانی مورد نیاز است

 پوشه و یک جعبه مقوایی یا چوبی ۲۵ای مرکب از  انید یک سیستم سادهتو می
ای که در دفاتر  یک جعبۀ فلزی قابل حمل یا جعبه،  در صورت امکان. تهیه کنید

 .ند، عالی خواهد بودگیر میاداری مورد استفاده قرار 

؛ این بذر یک اندیشه کند میگیری  شروع به شکل» بذر«ها از یک  اکثر موعظه
این . سدر می نظر به که در یک لحظه خاص پر از معنی مقدس کتاب است یا یک آیه از

 صورت بهند، باید شو می، نیاز و غیره ناشی  ، تجربه ، مشاهده طالعهها که از م اندیشه
ی زیر به شما کمک خواهد کرد تا موعظه را همچون ها گام. موعظه شکل داده شوند

گیری  ، از مرحلۀ اندیشه تا شکل تهیه کنید و از آن برای تهیه موعظه»  باغ موعظه«یک 
 .، استفاده نمایید کامل آن

 

باغ «،  که به گردآوری، بایگانی، و بسط سیستماتیک مطالب موعظه دلیل این-  ۱۳
  : ییم این است کهگو می»  موعظه

a(موعظه و تعلیم بسیار شبیه باغبانی است  . 

b(های موعظه بسیار شبیه باغبانی است  تنوع موضوع . 

c(سندر می«، و »کنند میرشد و نمو «،  ها مانند یک باغ گیاه  اکثر موعظه«. 
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این پوشه . را بچسبانید» بذر« بر روی یک پوشۀ بایگانی برچسب -  م اولگا
یک صفحۀ کوچک را در جیب و در . های موعظه خواهد بود حاوی تمامی اندیشه

هایی به ذهنتان آنها را یادداشت  کنار تخت خود نگاه دارید که به هنگام آمدن اندیشه
. جای دهید» بذر«، در پوشۀ  قل کردههای متحدالشکلی منت آنها را بر روی ورقه. کنید

از برخی از آنها استفاده خواهید کرد و از برخی دیگر . شندبا میاینها آغاز موعظه 
، مورد مالحظه قرار  استفاده نخواهید کرد، اما الزم است که هر یک را نگاه داشته

 .دهید

ای   اندیشهههنگامی ک. را بچسبانید»  ساقه« بر روی پوشه دیگر برچسب -  گام دوم
. منتقل کنید»  ساقه«به پوشۀ » بذر«، آن را از پوشه کند میشروع به شکوفایی و رشد 

، کند میند و اندیشه از لحاظ حجم و قدرت رشد شو میتدریج زیاد  وقتی مطالب به
اگر در آن واحد بر روی بیش از یک موعظه کار . یدآ میوجود  ساقۀ موعظه به

 .الزم خواهد بود، بیش از یک پوشه کنید می

این پوشه حاوی موعظۀ . را بزنید»  میوه« بر روی پوشۀ سوم برچسب -  گام سوم
اندیشه مورد نظر شکل .  این ثمرۀ زحمت شماست. شدبا میً                     کامل یا تقریبا کامل 

 . ً                          ، و بذر کامال رشد کرده است گرفته

اطالعات و بندی  آوری و دسته ها برای جمع انید از همان جعبۀ پوشهتو میشما 
، یکی برای هر  به چهار پوشه نیاز خواهید داشت. ها برای موعظه استفاده کنید مثال

برای هر موضوع یک . »امید«، و » تقدیس«، »آشتی«، » نجات«:  یک از این موضوعات
 مورد ۵اینها چهار موضوع عمدۀ موعظه هستند که در درس . کار ببرید پوشه به

ان در یکی از این چهار پوشه تو میها و اطالعات را  المث. بررسی قرار خواهیم داد
انید از این منابع اخذ تو میتان را  برخی از مطالب موعظه. بندی کرد آوری و دسته جمع
 .کنید

بر روی پوشه . اید، نگاه دارید هایی را که موعظه کرده در پوشۀ دیگری، وعظ
 نگاه زیر را با عناوین در داخل پوشه فهرستی. را بچسبانید» ها موعظه«برچسب 

، و  ، تاریخ موعظه ، محل آیات) یکی از چهار موضوع(، موضوع  شمارۀ موعظه: دارید
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آنها را . اش وارد کنید هنگام بایگانی این اطالعات را برای هر موعظه به.  محل موعظه
  موعظه یا یکسال۱۰۰ تا ۵۰بعد از . ، به ترتیب شماره نگاه دارید برای مراجعه سریع

 .، پروندۀ دیگری را تشکیل دهید موعظه

انید در آن تغییراتی بوجود تو میای است که در صورت لزوم  این یک سیستم ساده
ها و  ً                                                                          آورید یا آن را گسترش دهید؛ اما فورا شروع کنید به گردآوری و بایگانی اندیشه

را این امر باعث خواهد شد که موعظه یا تعلیم خود . مند طریق روش مطالب به
 .تر و مؤثرتر انجام دهید راحت

 

 .بسازید»  باغ موعظه« توضیح دهید که چگونه و چرا باید یک -  ۱۴

 



 ۸۷آماده کردن مطالب 

 خودآزمایی

 

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را در مقابل هر یک : غلط -  سؤاالت صحیح
 .بنویسید

 

 .شدبا می شامل تمام مطالب اطراف آن مقدس کتاب  چارچوب یک بخش از-  ۱

 مقدس کتاب یند که یک آیۀآ میهات عقیدتی و عملی هنگامی پدید  اشتبا-  ۲
 .شود  میخارج از چارچوب آن در نظر گرفته شده و معنی غلطی به آن داده

 مقدس کتاب  که تار و پودهایشود  می الگوی کامل حقیقت هنگامی مشاهده-  ۳
 .طرز مناسبی به هم بافته شوند به

َ                         اگر کسی به چارچوب مثل-  ۴ دقت توجه کند، توضیح اکثر آنها بسیار ساده ها ب َ
 . است

، اما برای یافتن   سودمند استمقدس کتاب  چارچوب برای تعیین معنی آیات-  ۵
 .کند مینمعنی لغات منفرد چندان کمکی 

 ، درک منظور ، واقعه و غیره را بدانیم  اگر جایگاه و مناسبت گفتار، نوشته-  ۶
 .دشو  میتر  بسیار سادهمقدس کتاب

ً               که ما واقعا کنند می چنان موضوعات جهانشمولی را مطرح مقدس کتاب  کتب-  ۷
 . یمبر میاند، چندان سودی ن با درک شرایطی که تحت آنها نوشته شده

کنندۀ یک تغییر موضوع  ً                                             کاربرد برخی لغات یا جمالت تکراری غالبا مشخص-  ۸
 .شدبا مییا تأکید 

ً                           ند، واقعا ضرورتی ندارد به شو می ظاهر مقدس کتاب  مادامی که کلمات در-  ۹
 . فکر این باشیم که چه کسی و تحت چه شرایطی آنها را بیان داشته است

 باید قاعدۀ ایمان و عمل ما قرار مقدس کتاب یها  در تعیین اینکه کدام بخش-  ۱۰
 . گیرد، ضروری است بدانیم که خدا برای هدایت ما چه چیزی را بیان داشته است



  درس سوم۸۸

بعد از. باشد کتاب درسی میاین آخرین درس از بخش اول این
، به سؤاالت   را مرور کرده۳ تا ۱، دروس  اتمام این خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۱آزمون میانی 

 معنی لغوی دارد مقدس کتاب  راهنمای کلی برای تعیین اینکه بخشی از یک-  ۱۱
، مگر آنکه  اش در نظر گرفت  را باید در معنای لغویمقدس کتاب : یا مجازی این است

 .اش قابل قبول نباشد استنباط لغوی

، روشن » لذا همچون شیر غرانی بر تو خواهم تاخت«: یدگو می وقتی متنی -  ۱۲
 . طور لغوی درک کنیم ن را بهاست که باید آ

 .عنوان زبان سمبولیک یا نمادین توصیف کرد ان بهتو می زبان مجازی را -  ۱۳

، این است که افکار » باغ موعظه« یکی از دالیل اولیه در خصوص نیاز به یک -  ۱۴
 که برای بسط کامل آنها وقت کنند میها اغلب هنگامی به ذهن ما خطور  و اندیشه
 . نداریم

 تا کند مینوعی انضباط است که به شما کمک »  باغ موعظه« ساختن یک -  ۱۵
 .مطالب مورد نیاز خدمتتان را پیش از آنکه به آنها احتیاج داشته باشید بسط دهید
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۸  - a(سلیمان   

b(بود، مرتکب گناه شد و دچار ا علیرغم اینکه وی پادشاهی بزرگ و با تقو 
 . الت بدبینانۀ وحشتناکی نسبت به زندگی گشتچنین ح

c( وی از این مثال استفاده کرد تا به تبعیدیان بازگشتی هشدار دهد، مبادا که 
 .اشتباهی نظیر سلیمان را تکرار کنند

  

۱  - c(شود  میهای پیش و پس آن متن  یا فصلها ها، پاراگراف  شامل آن آیه. 
  

۹  - b(گفته است از اهمیت بسیار برخوردار  دانستن اینکه چه کسی چیزی را 
  .است

  

۲  - a(دعا  

b( باید ثابت قدم باشد کند می وقتی شخص دعا ،) مشاهده ۱۷ :۵یعقوب 
 ).شود، ایلیا صمیمانه دعا کرد

  

۱۰  - a( ۱ -زبان لغوی  

  b( ۲  -زبان مجازی  

  c( ۲ -زبان مجازی  

  d( ۱  -زبان لغوی  
  

۳  - c(شاگردان آن را تنها بعد از آنکه او از مردگان  به جسد خود، واقعیتی که 
 .) ایم  بدست آورده۲۲ و ۲۱های  این حقیقت را از آیه. (برخاست درک کردند

  

۱۱  - a(تأدیب «: یدگو میاشعیا .  سمبولی از بدنش که برای ما شکسته خواهد شد
 ).۵ :۵۳اشعیا (»  ی او ما شفا یافتیمها سالمتی ما بر وی آمد و از زخم

  b(پیاله سمبول خون او بود که کفارۀ گناهان تمامی نوع بشر گردید . 
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۴  - a(خدا با ماست   

b(قومش را از گناهانش نجات خواهد داد  

c(مکان جمجمه   

d(مردان رعد  
  

۱۲  - a(مجازی  

  b(چارچوب   

  c( انند زندگی و وجود خود تو می کسانیکه دوستدار ثروت هستند به سختی
 .دی مسیح تسلیم کنندرا به خداون

  

۵  - a(خاطر اشتیاق تکرار معجزۀ   عیسی این تعلیم را هنگامی داد که جمعیت به
 . نفر بدنبال او روان شده بودند۵۰۰۰خوراک دادن به 

b( شاگردان کمی پیش از آن شنیدند که عیسی به مرد ثروتمندی گفت که 
، عیسی گفت که  و رفتوقتی که ا. تمام مایملکش را بفروشد و بدنبال او بیاید

:  سپس پطرس گفت. برای افراد ثروتمند وارد شدن به ملکوت سخت خواهد بود
 »؟ ایم چه خواهیم داشت ما که همه چیز را رها کرده«

  

۱۳  - c(رشد و نمو«،  ها همانند فرایند موجود در یک باغ گیاه  اکثر موعظه «
 .»سندر می« و کنند می

  

۶  - a( ؟ همسایۀ من کیست«: فقیه که پرسید در پاسخ به سؤال یک« 
  

 است    موعظه را که مایل» بذرهای«اند تو می،   شخص با استفاده از چند پوشه-  ۱۴
» بذرها« این هنگامی که. ، آنها را منظم و محفوظ نگاه دارد ً                     عدا بسط دهد جدا کردهب

قرار داده »  ساقه«، در پوشۀ  های بسط یافتۀ موعظه نمو کردند، به همراه دیگر اندیشه
برای استفادۀ آتی قرار داده »  میوه«های کامل در پروندۀ  سرانجام موعظه. ندشو می

این کار انضباطی است برای آنکه ما را نسبت به نیاز فزاینده به داشتن . خواهند شد
 .ای از مطالب موعظه برای استفاده به هنگام نیاز آگاه سازد ذخیره



 ۹۱آماده کردن مطالب 

 تا کند می به ما کمک مقدس کتاب  مناسبت متنی ازموقعیت و.   پاسخ خودتان-  ۷
اند،  اند، موضوعاتی که برای اصالح قید شده شرایطی که تحت آن نوشته شده
 . اند و منظور و هدف اولیه را درک کنیم کسانیکه خطاب به ایشان نوشته شده

  
 



 

  



 

  
  
  
  

  دومبخش 
  

   خدمت موعظه
 



 



 

   چهارم درس

  مفهوم موعظه

 

 چه نوع کند میدیدیم که خدمت چیست و شخصی که خدمت ،  در بخش اول
.  به آمادگی شخصی و عملی مورد نیاز برای خدمت نظری افکندیم. فردی باید باشد

 و مفهوم ادر این درس معن.  اکنون آماده هستیم تا از نزدیک به خدمت موعظه بنگریم
رای خدمت و نیز ای است ب ، برخی دالئل مربوط به اینکه چرا موعظه وسیله موعظه

 .ی از موعظه را مورد مشاهده قرار خواهیم دادمقدس کتاب های برخی مثال

، تعریف موعظه را که در درس اول داده شد، بسط خواهیم داد و  در این درس
ما این . ِ                               تر واژۀ موعظه بررسی خواهیم کرد اصطالحات عهدجدید را برای درک کامل
تری از موعظه ، آنگونه  یم کرد تا معنی دقیقکلمات را در زبان اصلی مالحظه خواه

مشاهده خواهیم کرد که .  ، بدست آوریمکردند  میکه مسیحیان اولیه آن را درک
، روش معتبری برای انتقال کالم خدا بود، امروز نیز  ، در آن زمان همانطور که موعظه

 .شدبا میای مؤثر  بخش انجیل وسیله برای انتقال پیام نجات

 تا از امکان بالقوۀ آن برای کنم می، دعا  بررسی معنا و مفهوم موعظهبه هنگام 
، و آماده کردن کلیسا برای بازگشت مسیح  ، تقویت ایمانداران جذب گمشدگان
 .استفاده نمایید

 

  رئوس مطالب

  تعریف موعظه

  دالئل موعظه

  های موعظه نمونه
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 اهداف درس

   :، باید بتوانید پس از مطالعه این درس
 . توضیح دهیدمقدس کتاب مفهوم موعظه را بر اساس ●
  .ی برای اعالم پیام انجیل دفاع کنیدمقدس کتاب ای عنوان وسیله از موعظه به ●
ی، ثابت کنید که موعظه شامل مقدس کتاب های بر مبنای کاربرد کلمات و نمونه ●
 .شود  میی متنوع انتقال حقایق الهیها روش

 

 های یادگیری فعالیت
 .، به سؤاالت به شیوۀ معمول پاسخ دهید  متن درس را مطالعه کرده-  ۱
ی داده ها ی خود را بدقت با پاسخها ، پاسخ  به خودآزمایی انتهای درس پرداخته-  ۲

هر یک از مواردی را که پاسخ صحیح به آن . شده در انتهای این کتاب مقایسه کنید
 .اید مرور نمایید نداده

 



 ۹۷مفهوم موعظه 

   متن درس
  تعریف موعظه

 

  تعریف سنتی
ی دیگر که حاوی ها موعظه عبارتست از اعالم حقیقت از سوی انسان به انسان«

،  بدون در نظر گرفتن این دو عامل.  حقیقت و شخصیت:  دو عنصر اساسی است
ترین تعاریفی  ترین و دقیق این جمله حاوی یکی از روشن» .ان موعظه کردتو مین

ِ                       این جمله از آن فیلیپس . ظه متصور بودهای مدید برای موع است که برای مدت
همچنین . شدبا می ۱۹، یک واعظ مشهور آمریکایی قرن )Phillips Brooks(بروکس 
ِ                             عنوان فوران یافتن حیات است موعظه به َ ِ                                   ؛ انتقال پیام الهی است که از صافی  َ

 .کند میشخصیت انسان عبور 

لیسای اولیه برای انتقال ای است که خدا برگزیده و از سوی ک موعظه وسیلۀ عمده
 دچار ها با وجود اینکه موعظه طی قرن.  مژدۀ انجیل به مردم مورد استفاده قرار گرفت

، عناصری   را از عهدجدید کم و بیش حفظ کرده استه، اما عناصر اولی تغییر گشته
 . نظیر اعالم و بشارت و تعلیم

 

   : ین عناصر استارد که موعظه حاوی اد می تعریف سنتی موعظه بیان -  ۱
a(تفسیر، و سؤال  تشریح ،  
b(حقیقت و شخصیت    
c(و قابل اطمینان بودن  اقتدار، منطق ،  
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 یمقدس کتاب تعریف
اعالم کردن در «یکی از تعاریف عمدۀ موعظه کردن در عهدجدید عبارتست از 

ن دعوت آن به توبه و ایما.  پیام موعظه در عهدجدید، انجیل بود.»مقام یک منادی
ً                                             الزم بود که مژدۀ انجیل علنا اعالم شود زیرا که .  بود، و هدف آن بشارت به گمشدگان

ند و شنید می، تدفین و رستاخیز مسیح را  این نخستین باری بود که مردم مفهوم مرگ
  .کردند  میدرک

ندرت به یک نطق  ، اما به اشاره شده»  موعظه«با وجود اینکه در عهدجدید بارها به 
امروزه در .  ً                                   معموال داللت دارد بر اعالم مژدۀ انجیل»  موعظه«. کند میلت رسمی دال

؛ این همان شود  می، پیام انجیل برای اولین بار به مردم اعالم بسیاری از نقاط جهان
  . ای است که در عهدجدید اعالم کردن در مقام منادی تعریف شده است موعظه

تر و عملی موعظه که امروز  تعریف وسیعان این تعریف از موعظه را با تو میآیا 
برای مثال واعظین در عهدجدید این فرصت مخصوص .  ، انطباق داد؟ بله جاری است

را یافتند که مژده انجیل را بالفاصله بعد از زندگی، مرگ و قیام و صعود خداوند 
، لذا هدف بدیهی  انجیل برای یهودیان و غیریهودیان تازگی داشت. اعالم کنند

های موعظه  بدون شک به همین دلیل است که نمونه. ، نجات گمشدگان بود عظهمو
تر  اما بعدها وقتی کلیسا بالغ. رزدو میدر عهدجدید بر روی جذب گمشدگان تأکید 

های عهدجدید به نگارش در آمد، پولس به تیموتاؤس که شبان  شد و برخی از کتاب
فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و به کالم موعظه کنی و در «:  بود، حکم کرد که

امروزه ). ۲ :۴دوم تیموتاؤس (»  تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی با کمال تحمل و تعلیم
بدینسان موعظۀ امروزی .  موعظه بر اساس این دستور عهدجدید بسط پیدا کرده است

شد، بلکه موعظۀ کالم با میخاطر نجات  نه تنها شامل اعالم انجیل به گمشدگان به
، بر طبق  بنابراین. رای ایمانداران نیز هست تا در ایمان خود تشویق و تقویت شوندب

 .اند ، هر دو هدف موعظه در عهدجدید تعلیم داده شده مقدس کتاب دستور و الگوی
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  .ای بکشید  دور حرف مربوط به عبارات صحیح دایره-  ۲
a(ی انجیل به نجات طور کلی، موعظه کردن در عهدجدید به ندا و اعالم علن  به

  .کند مینیافتگان اشاره 
b( درک ما این است که به  کنیم  می از موعظۀ عهدجدیدی صحبتهنگامی که ،

طی . کند می که خادم به تبع آن وعظ خود را عرضه شود  مییک نطق رسمی اشاره
، نظرات روحانی خود را در مورد موضوع مورد  ، مردم سؤاالتی طرح کرده این وعظ
  .هندد میئه بحث ارا

c(ی اولیۀ کلیسا، تأکید موعظه بر روی جذب گمشدگان بود؛ حال ها  طی سال
  .ً                                                          آنکه رشد روحانی و بلوغ ایمانداران بعدا مورد تأکید واقع شد

d(شود  می، هم توسط کالم و هم الگوی زندگی مسیحیان منتقل  پیام انجیل. 
 

شرح این . ان مژده است، بی تعریف عمدۀ دیگر عهدجدید از عبارت موعظه کردن
 که کنیم  میدر آن مشاهده.  بیمیا مینوع موعظه را در وهلۀ اول در کتاب اعمال 

ایشان پیام خود را . کردند  میفتند، ماجرای عیسی را بازگور میایمانداران هر کجا که 
ند، فتیا میها، در بازارها، یا هر جا که امکان آن را  ها، در جاده از طریق گفتگو در خانه

ادند؛ انجیل زندگی د میایشان متهورانه بر قدرت انجیل شهادت . ادندد میانتشار 
ند و ایشان مژده کشا میایمانان را به مباحثه  ایشان را طوری تغییر داده بود که بی
القدس  این ایمانداران که پر از روح. کردند  میً                                   نجات را تماما و از روی اعتقاد بیان

همچنین با فضال . کردند  می صحبتها ها و زندان دار در کنیسهبودند، با تهور و اقت
ادند، به د مییعنی کسانیکه به کردار و پندار انبوه مردان و زنان آن روزگار شکل 

ادند و در حضور رهبران د می، در مقابل حکام سیاسی شهادت  استدالل پرداخته
ایشان . ادندد میواهی مذهبی که ذهنشان اغلب در مقابل حقیقت انجیل بسته بود، گ

دند نمو می، از همان رویه استفاده کردند  میاغلب با انبوه جمعیتی که میانشان زندگی
 که پیام انجیل را کردند  می، و آنان را متقاعد ، شهادت و گواهی دادن یعنی استدالل

موعظۀ انجیل را به همه «در واقع وقتی عیسی شاگردان را فرستاد تا وظیفۀ . بپذیرند
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،  متحقق سازند، به ایشان تعلیم داد تا از تمامی عناصر ارتباط نظیر موعظه»  خالیق
،  مأموریت ایشان هدایت مردم به دیدن. ، شهادت و گواهی دادن استفاده کنند تعلیم

 .درک و تجربۀ قدرت انجیل بود
 

 

عنوان بازگو کردن مژده تعریف شود، این تعریف   موعظه کردن بههنگامی که -  ۳
   : در وهلۀ اول بدین معنی است

a(معرفی رسمی انجیل در جلسات رسمی .  
b(بیان غیر رسمی انجیل توسط واعظین غیر استخدامی .  
c(به هر وسیله و در همه جا  اعالم انجیل به مردم ، 

 

انبوهی از .  واسطه گواهی شخصی و اعالم علنی انتشار یافت بدینسان انجیل به
، و  نیافتگان جذب نجات: اشتندد میبا یک هدف پیام را اعالم ،  ِ                   ایمانداران وقف شده

با وجود اینکه این ایمانداران . ِ                                                  دادن یگانه امید ممکن به دنیایی فاقد امید و ظلمانی
 و در دنیای مشرکین بودند، پیام بسرعت در سراسر ها همانند گوسفند در بین گرگ

، شکنجه و آزار  ی اولیهها ن سالطی ای.  امپراطوری روم و فراتر از آن منتشر گشت
و غیرت و . گشتند میند، متعهدتر برد  میتر بود؛ اما هر چه ایمانداران بیشتر رنج تلخ

، مسیحیت جای خود را در  در ظرف سه قرن. قاطعیت ایشان به پاداش خود نیز رسید
اند بر تو میهای جهنم نیز ن امپراطوری روم باز کرد و ثابت شد که حتی دروازه

بدینسان پیام انجیل تأثیر دائمی خود را ). ۱۸ :۱۶متی (کلیسای عیسی مسیح غالب آید 
ی اولیه به بعد، پیشرفت روحانی کلیسا ها از آن سال.  بر جهان بر جای گذاشت
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همه .  بستگی به اهمیت و جایگاهی داشته است که به موعظۀ کالم داده است
ِ              ی موعظه صورت مقدس کتاب ِ      مفهومهای بیداری روحانی بدنبال بازگشت به  نهضت

 . پذیرفته است
 

  در مورد هر یک از دو تعریف عمدۀ در دفتر یادداشتتان بحث کوتاهی -  ۴
عالوه بر .  از موعظۀ عهدجدیدی که در این بخش آمده است بنویسیدمقدس کتاب

 .های مهم هر یک را نیز ارائه دهید ، جلوه تعاریف
 

 های عهدجدیدی واژه

عدادی از تعاریف عهدجدیدی در بارۀ موعظه کردن را مورد مالحظه تا اینجا ت
یی اشاره ها ی به تعدادی از روشمقدس کتاب قرار دادیم و مشاهده کردیم که زبان

.  ه استکرد  مینیافتگان استفاده  که کلیسای اولیه برای معرفی انجیل به نجاتکند می
 که شویم  می، متوجه دهیم  میقرارتر مورد تعمق  طور کامل وقتی موضوع موعظه را به

برخی لغات .  ی ارتباطی دیگری در واژگان عهدجدید پیشنهاد شده استها روش
، در حالیکه بعضی لغات دیگر از کنند مییونانی به روش شخصی و غیر رسمی اشاره 

که به درک امروزی ما از موعظه (انند ر میعرضۀ رسمیتر و ممتد پیام از منبر سخن 
 زیری متنوع انتقال انجیل که توسط واژگان عهدجدید ها به روش).  استنزدیکتر 

  .اند توجه نمایید پیشنهاد شده

Kerruso این امر به ابالغ علنی اشاره  است و»اعالم در مقام یک منادی« به معنی 
؛ همچنین کند میاین کلمه شامل تصویر یک منادی است که چیزی را اعالم . دارد

موعظۀ انجیل . شدبا میر است که نمایندۀ شخص دیگری شامل تصویر یک سفی
 کند می، هم نقش منادی را ایفا کند می، زیرا کسی که موعظه  شامل هر دو مفهوم است

کار   بار در عهدجدید به۶۰این واژه ). ۲۰ :۵دوم قرنتیان (و هم نقش سفیر مسیح را 
؛ ۱۵-  ۱۴، ۸ :۱۰؛ رومیان ۵ :۸؛ اعمال ۱ :۳متی :  ، از جمله در این آیات برده شده است
 .۲ :۴دوم تیموتاؤس 
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euangellizo ای است که کلمات  این کلمه. » ؛ موعظۀ مژده بیان مژده« به معنی
 انجیل از آن )evangel( مبشر، و )(evangelist تبشیر، )(evangelizeانگلیسی 
  مربوططرز تنگاتنگی به خود موعظه از آنجا که محتوای پیام به. اند گرفته شده

)  یا بازگو کردن(موعظه :  و هم پیام راکند می، این کلمه هم روش را توصیف شود می
کار رفته   بار در عهدجدید به۷۰این واژه در حدود .  پیام است»  مژده«؛  روش است

 .۴۲ :۵؛ و اعمال ۱۸ :۳؛ لوقا ۵ :۱۱، از جمله متی  است
 

انیم تو می،  با موعظۀ کلیسای اولیهِ                                         از دو واژۀ عهدجدیدی ذکر شده در ارتباط -  ۵
  :نتیجه بگیریم که موعظه عبارت بود از

a(یک سبت برنامهمسئولیت،   در وهلۀ اول                 َ  . ریزی شده یا فعالیت روز مقدس َ
b( ها  تمامی ایمانداران در همۀ اوقات و همۀ مکانمسئولیت. 
 

اری سازمان یافته که ، در اکثر موارد به گفت مشاهده خواهید کرد که دو واژۀ پیشین
های  ، واژه در مقابل. کند می، اشاره  وریمآ میطور عام امروزه آن را موعظه بحساب  به
تر را برای اعالم پیام نجات به گمشدگان  ی غیر رسمیتر و سازمان نیافتهها  روشزیر

همچنین توجه داشته باشید که در عهدجدید مطالب اندکی در مورد . کند میتوصیف 
، حال آنکه در مورد بیان مژده و گفتگو با  و ارائۀ سخنرانی گفته شده استموعظه 

 . دهنده مطالب زیادی ثبت شده است مردم در مورد عیسای نجات
 

Laleo معنی . شدبا می»  بازگو کردن«، و » گفتگو کردن«، » صحبت کردن« به معنی
ه یک گفتگو مفهوم و نسبت ب»  بازگو کردن آن«اللفظی عبارتست از  طور تحت آن به

ترجمه شده »  گفتن «مقدس کتاب ً                  این کلمه معموال در. هدد میشخصیتری را بدست 
 این روش را ۱۹ :۱۱اعمال .  کار رفته است  بار به۲۵۰است و در عهدجدید بیش از 

 .اردد میخوبی بیان  به
 

Martureo اهی این کلمه مفهوم گو.  است»  گواهی دادن«یا »  شاهد بودن« به معنی
. شدبا میهد که بر پایۀ اعتقادات راستین و بدیهی د میای را بدست  دادن متقاعدکننده
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یحیی تعمیددهنده یک چنین شاهدی بود که از سوی خدا مأموریت داشت تا در 
 بار در ۷۰این روش اعالم انجیل بیش از . مورد نور نجات خدا شهادت دهد

هایی   نمونه۳ :۱۴؛ و ۳۲ :۵؛ ۸ :۱؛ اعمال ۱۵ ،۸، ۷ :۱یوحنا .  کار رفته است عهدجدید به
 .شندبا میاز این روش 

 

Dialegomai این کلمه داللت . شدبا می» برقرار کردن دیالوگ یا گفتگو« به معنی
.  ، و امکان سؤال و کنش متقابل در مورد پیام عرضه شده دارد بر تبادل نقطه نظرات

 قرار دارد که در آن )Monologue(نفره  ِ                                  این روش در نقطۀ مقابل سخن گفتن تک
در اینجا یک موقعیت تعلیم و فراگیری . شود  میگفتار توسط یک شخص انجام

ید زیرا که با متقاعد کردن مردم به آ میاین کلمه تحت عنوان موعظه . وجود دارد
کار  این واژه تنها چند بار در عهدجدید به.  پذیرش پیام انجیل و نجات توأم است

 .۴ :۱۸؛ ۱۷، ۲ :۱۷؛ اعمال ۳۴ :۹مرقس : شدبا میهایی از آن   نمونهزیرارد رفته که مو
 

Katangello دو واژۀ دیگر یعنی . شدبا می» طور کامل و با اقتدار گفتن به« به معنی
plero و parresiazomai را به »  آشکارا و با تهور صحبت کردن«و »  پر کردن«، معانی

 ۳ :۱۷؛ و ۳۶ :۱۵؛ ۳۸ :۱۳این کلمه را در اعمال . ندفزایا میمفهوم کاملیت و اقتدار 
 . ان یافتتو می

 

 زیر، شاخص تمامی موارد   چهار واژۀ عهدجدیدی اخیر مربوط به موعظه-  ۶
  :شند به استثناءبا می

a(بخش خدا در زندگی   گواهی، که شامل توضیح مقتدرانه و منطقی کار نجات
  .شدبا میشخص 

b( دیالوگ )که به کنش متقابل و تبادل نقطه نظرات اشاره ) هگفتگوی دو طرف ،
  .کند می

c(گفتگو که داللت بر روش شخصی و غیر رسمی دارد .  
d(هد و کنش د میعنوان سخنگو گفتاری را ارائه   سخنرانی، که یک شخص به

  .متقابل در آن وجود ندارد
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مشخص  معنی موعظه را آنگونه که در اصل از سوی کلیسای اولیه درک شد -  ۷
هایی که از کلمات عهدجدیدی گرفته شده و مفهوم موعظه را  در مقابل توصیف. کنید

ً                                                        را قرار دهید، و در مقابل آن مفاهیمی که بعدا بسط پیدا ۱هند، عدد د میبدست 
  . را قرار دهید۲کردند، عدد 

a(ای برای ایجاد رشد و بلوغ روحانی  عنوان وسیله  موعظه در وهلۀ اول به
  .شد میان تلقی ایماندار

b(موعظه  ً                                                       در جهانی که نجات خدا را کامال مورد غفلت قرار داده است ،
  . ای است برای ندای پیام و بشارت به گمشدگان وسیله
c( ای در مورد چگونگی   ایمانداران شهادت روشن و مقتدرانههنگامی که

دن دیگران در  از سهیم کرشود  میهند، موعظه عبارتد میتغییرشان توسط خدا ارائه 
  .مژده طی گفتگویی شخصی

d(و محاوره در مورد مطالبات  ، کنش متقابل  موعظه شامل تبادل نقطه نظرات ،
  .شد میانجیل 
e( موعظه مشتمل است بر پیام عرضه شده توسط یک شخص به یک گروه یا 

 . جماعت برای جذب گمشدگان و شکوفایی زندگی روحانی ایمانداران
 

  دالئل موعظه
 

 وش منتخب خدار

در «یحیی تعمیددهنده . خدا موعظه را برگزید تا پیام نجات خود را اعالم نماید
توبه کنید زیرا ملکوت )  از گناهانتان: ( گفت میبیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده 

های یک منادی و سفیر را داشت  وی تمام نشانه). ۲-  ۱ :۳متی (» ! آسمان نزدیک است
ید، و آ مییام به دیگری، آماده کردن راه برای کسی که بعد از او اعالم پ: یعنی

 ). مشاهده شود۳آیه (نمایندگی یک حکومت 
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طور علنی مأموریت خود را اعالم کرد، موعظه را برای انتقال  وقتی عیسی به
روح خداوند بر «: وی نبوت اشعیا را خواند. پیامش به نوع بشر در اولویت قرار داد

 و مرا فرستاد )euangellizo(را که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم من است زی
 به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه  را، و اسیران دالن را شفا بخشم تا شکسته

  و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیدۀ خداوند موعظه کنم)Kerusso(کنم 
 )Kerusso( «) بار دیگر با عبارات خود اهمیت خدمت عیسی ). ۱۹- ۱۸ :۴لوقا

مرا الزم است که به شهرهای دیگر نیز به ملکوت «: کند میاش را توصیف  موعظه
لوقا (»  ام  زیرا که برای همین کار فرستاده شده)euangellizo(خدا بشارت دهم 

پس در کنایس جلیل «: شود  میگسترۀ خدمت موعظه در آیۀ بعدی مشاهده). ۴۳ :۴
 مأموریت بزرگ را بر عهدۀ هنگامی که). ۴۴ :۴لوقا (» )Kerusso(د نمو میموعظه 

در تمام عالم بروید و جمیع خالئق را به انجیل موعظه «:  شاگردان نهاد، به ایشان گفت
 کردند  می، در هر جا موعظه و شاگردان بیرون رفته«). ۱۵ :۱۶مرقس (» کنید

)Kerusso(د، کالم را بو میه آیاتی که همراه ایشان  و بکرد  می و خداوند با ایشان کار
وقتی ایشان از حکم موعظه اطاعت کردند، ). ۲۰ :۱۶مرقس (» دانیدگر میثابت 

پیامشان با قوات و آیات ثابت شد و انبوه جمعیت ایمان آوردند و کلیسا بدل به 
 .شده گردید لشکری نیرومند و بسیج
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که کاربرد موعظه را از سوی ی سمت چپ را با عبارات سمت راست ها  نام-  ۸
  :هد، منطبق کنیدد میخدا برای اعالم پیام نجات نشان 

a(منادی آمدن ملکوت آسمان بود .  
b(پیام عیسی را موعظه کردند  به همه جا رفته ،.  
c(آمد تا مژده را موعظه کند .  
d(شدگان موعظه خواهد کرد  نبوت کرد که عیسی برای فقیر و کوبیده. 

 سی عی- ۱           
   یحیی تعمیددهنده- ۲           
  اشعیاء- ۳           
   شاگردان- ۴           

 

، موعظه   پولس برای کلیسای قرنتس رساله نوشتهنگامی کهتوجه داشته باشید 
ورند توصیف کرد، آ میعنوان روش منتخب خدا برای نجات کسانی که ایمان  را به

 کرد  می یهودیان را ردآسای مورد توجه روشی که حکمت یونانیان و آیات معجزه
  ).۲۵-  ۲۱ :۱اول قرنتیان (

 را جهالت ها  که یهود را لغزش و امتکنیم  میلیکن ما به مسیح مصلوب وعظ«
لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قوت خدا و حکمت .  است

  ).۲۴- ۲۳ :۱اول قرنتیان  (»خداست

حکم دیگری در مورد موعظه ارائه پولس در رسالۀ خود به کلیسای روم دفاعیۀ م
سپس ادامه ). ۱۲- ۵ :۱رومیان (وی اعالم کرد که نجات برای تمامی مردم است . داد
سپس ). ۱۳ :۱۰رومیان (»  زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت«: داد

   : ، نوشت مند را بسط داده استداللی نظام

اند؟ و چگونه ایمان آورند به  ایمان نیاوردهپس چگونه بخوانند کسی را که به او «
 ندا داده -  Kerusso(؟  اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ کسی که خبر او را نشنیده
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لهذا ایمان از شنیدن است و  و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟)  شده
  ).۱۸- ۱۴ :۱۰رومیان  (»شنیدن از کالم خدا

ید که آ میایمان به مسیح برای نجات هنگامی پدید :  نیاز به موعظه روشن است
 که در شود  میی ارتباطیها و این شامل همۀ روش. انجیل برای مردم موعظه شود

  .شدبا می، منعکس  های عهدجدید که موعظه ترجمه شده است واژه

.  بدینسان برای پیشبرد ملکوت خدا در زندگی افراد، به روش جدیدی نیاز نیست
او از وسایل .  عنوان اولین وسیله برای انتقال انجیل برگزیده است  بهوی موعظه را

، و نه از عمل اجتماعی و نه  سیاسی برای بنای ملکوت روحانی استفاده نکرده است
 .ً                                   اند حقیقتا زندگی مردم را تغییر دهدتو میزیرا که تنها انجیل . از فعالیت فرهنگی

 

پنج گام پیشنهادی توسط پولس در . نید را دوباره بخوا۱۵-  ۱۴ :۱۰ رومیان -  ۹
   :وار بنویسید ، به ترتیب وقوعشان فهرست بردن پیام نزد نجات نیافتگان

a(  
b(  
c(  
d(  
e( 

 

 الگوی عهدجدید

موعظۀ عهدجدیدی در مرحلۀ اولیه خود شکل یک ابالغیه یا اعالمیۀ رسمی از 
 محور پیام یعنی این موعظه همواره حول.  خدا برای نجات تمامی مردم داشتطرف 
،  رسوالن. دکر می، موعظه ن» موعظه«ِ          خاطر خود  هیچکس فقط به. خیدچر میانجیل 

های مشابهی را  و موضوع»  مسیح مصلوب«، » توبه و آمرزش گناهان«، » انجیل مسیح«
  .عمل موعظه در این مرحله هرگز جدا از پیام نجات نبود. کردند  میموعظه
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، چنانکه خداوند ایشان را  ند به اعالم مژده در اورشلیمً                         ایمانداران فورا شروع کرد
پطرس به همراه دیگر شاگردان در روز پنطیکاست برای ). ۸ :۱اعمال (امر کرده بود 

پطرس تحت الهام ). ۴۲- ۱۴ :۲اعمال (اولین بار، مژده انجیل را اعالم نمود 
. اند حقق یافتههای گذشته چگونه در وقایع حاضر ت القدس نشان داد که نبوت روح

ایمانان  عدۀ کثیری از بی. آنگاه وی جمعیت را بر آن داشت که نجات الهی را بپذیرند
و وقتی مردم سؤال کردند که چه باید بکنند، پطرس به ایشان . توسط پیام جلب شدند

، سه  در نتیجۀ این پیام جذاب. ، تعمید بگیرند توصیه کرد که از گناهانشان توبه کرده
الگو تعیین شده بود؛ کلیسا رشد کرد و ایمانداران به .  به کلیسا افزوده شدندهزار نفر

 .، انجیل را موعظه کردند همه جا رفته
 

 رسوالن و رهبران کلیسا در روز پنطیکاست و در ایام بالفصل آن اولین -  ۱۰
   :نمونۀ موعظه را بدین طریق مستقر ساختند

a(فتندر می  اعالم علنی پیام انجیل به هر کجا که.  
b(یافته برای انتشار انجیل ی کوچک و سازمانها  تعیین گروه .  
c(ها تشکیل   برگزاری جلسات موعظه که تنها در برخی مواقع و در برخی مکان
 . فتیا می

 

، تنها  ، موعظۀ علنی برای انبوه جمعیت و ارائه یک موعظه ً                 چنانکه قبال دیدیم
شکنجه و آزار، ایمانداران را مجبور کرد که . بودروش انتشار انجیل در کلیسای اولیه ن

، به نواحی یهودیه و  همه ایمانداران به جز رسوالن«. از طرق دیگر نیز استفاده کنند
پس آنانی که متفرق شدند، به هر جایی که «). ۱ :۸اعمال (» سامره پراکنده شدند

ای  ر سطح گستردهاین امر د). ۴ :۸اعمال (» ادندد میسیدند، به کالم بشارت ر می
باعث کاربرد شهادت شخصی و بازگو کردن مژده گردید، روشی که فراگیر و مؤثر 

  :بود

و آنانی که به سبب اذیتی که در مقدمۀ استیفان بر پا شد متفرق شدند، تا فنیقیه و «
لیکن .  و به هیچ کس به غیر از یهود و بس کالم را نگفتندگشتند میقبرس و انطاکیه 



 ۱۰۹مفهوم موعظه 

یشان که از اهل قبرس و قیروان بودند، چون به انطاکیه رسیدند با یونانیان بعضی از ا
د بو میادند، و دست خداوند با ایشان د مینیز تکلم کردند و به خداوند عیسی بشارت 

  ).۲۱- ۱۹ :۱۱اعمال (، به سوی خداوند بازگشت کردند  و جمعی کثیر ایمان آورده

 ر نهایت امانت انجیل را موعظهمشخص نشده است که این ایمانداران که د
ای به رسمیت  عنوان روحانیون حرفه ، به ، آیا از سوی کشیشان اورشلیمکردند می

از طرفی ایشان به خدمات منبری و یا سخنرانی در جلسات .  شناخته شده بودند یا نه
و هر » کردند  میانجیل را بازگو«طور ساده  علنی منصوب نشده بودند بلکه فقط به

شدگان کلیسا  پراکنده. ساندندر میانستند، مژده را به گوش مردم تو میکه کجا 
 اقصا نقاط سوی  به، ، یهودیه و سامره  با انجیل از اورشلیمهنگامی کهواسطه جفا،  به

 مشاهده ۸ :۱اعمال (جهان رفتند، نقطۀ عطفی را در کتاب اعمال بوجود آوردند 
 ).شود

 

داران در اورشلیم در اثر جفا بر هم خورد، و  طولی نکشید که تمرکز ایمان-  ۱۱
   : نتیجه آن شد که موعظه

a( ی پراکندۀ ها یرفت که رسوالن به سوی گروهپذ می تنها هنگامی صورت
  .فتند تا جلسات عبادتی برگزار کنندر میمسیحیان 

b(ی شخصی اعالم پیام ها  کمتر وابسته به اعالم علنی شد و بیشتر تابع روش                  ِ
  .گردید
c( متروک گردید و دیگر هرگز نیروی عمدۀ بشارتی آنگونه که در ابتدا بود نشد. 

  

مرد نابینای . شهادت شخصی روش دیگری در عهدجدید برای انتشار انجیل بود
، فقط شهادت شخصی کردند  میمادرزاد در مورد شفای خود به کسانی که سؤال

اش شهادت   در مورد توبهپولس در کتاب اعمال سه بار). ۲۵ :۹یوحنا (خود را داد 
هنگام ایمان آوردنش رخ داده بود و معنی آن در  در هر مورد او فقط آنچه را که به. داد

  ).۲۹- ۱ :۲۶؛ ۲۱- ۱۰ :۲۴؛ ۲۲-  ۱ :۲۲اعمال  (کرد  میاش را بازگو زندگی
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وی . کرد  میوگو استفاده ً                                              پولس همچنین برای موعظۀ انجیل مکررا از روش گفت
ِ                       و در مورد مسیح بودن شد می، وارد کنیسۀ محلی  حی آگاهانهبرحسب عادت و طر

ند و شد میبرخی متقاعد ). ۳-  ۱ :۱۷اعمال  (کرد  میعیسی با یهودیان بحث و مشاجره
، و کنش  ، بحث این مباحثات به حضار امکان سؤال). ۵- ۴ :۱۷اعمال (برخی دیگر نه 

گان به ایمان آوردن به پیام انجیل ، متقاعد کردن شنوند هدف محاوره. ادد میمتقابل را 
- ۱ :۱۸ی مربوط به استفادۀ پولس از این روش اعمال ها برای دیگر مثال(و نجات بود 

  ). مشاهده شود۱۰-  ۸ :۱۹؛ ۱۹، ۴

اما دو . کرد  میی متنوعی استفادهها کلیسای عهدجدید برای انتشار انجیل از روش
، انجیل را در وهلۀ اول   این مرحلهایشان در.  پیام و هدف: عنصر همیشه ثابت بود

 .کردند  میبرای نجات گمشدگان موعظه
 

  .ای بکشید  دور حرف مربوط به هر عبارت صحیح دایره-  ۱۲
a(هد که موعظۀ انجیل هدف خاصی د می، نشان   الگوی عهدجدید برای موعظه
  . نجات گناهکاران:  داشت
b(یل از سوی رسوالن برای بشارت  کلیسای اولیه ابتدا در نتیجۀ اعالم علنی انج

  .به گمشدگان رشد کرد
c(پراکنده ساخت و با این پراکندگی ها  جفا و آزار، شاگردان را به دوردست 

  . خدمت موعظه پایان یافت
d( ایماندارانی که بعد از مرگ استیفان متفرق شدند و به نقاط دیگر رفتند، رسما                                                                           ً

 .منصوب شده بودند»  واعظ«عنوان  از سوی مشایخ اورشلیم به
e(وگو و  های شخصی، گفتگوهای خصوصی، و کاربرد گفت  انجیل توسط شهادت

 .محاوره منتشر گردید
 



 ۱۱۱مفهوم موعظه 

 مؤثر بودن آن در تاریخ و در عصر حاضر

های جهنم  عیسی فرمود که کلیسایش را بنا خواهد کرد، طوری که حتی دروازه
ز پنطیکاست به بعد، جایگاه و و از رو). ۱۸ :۱۶متی (نیز بر آن غالب نخواهند آمد 
دشمنان پولس رسول وقتی ادعا کردند که وی جهان را . ً                         قدرت موعظه کامال جا افتاد

، بر قدرت موعظه او صحه  ً                                                زیر و رو کرده و عمال نظم اجتماعی را برهم زده است
، تأثیری نیرومند بر شهرهای بزرگ و  وی در طول سفرهایش). ۶ :۱۷اعمال (گذاشتند 
  ).۲۶ :۱۹اعمال (مامی ایاالت امپراطوری روم گذارد حتی ت

پولس به ایمانداران قرنتس یادآور شد که فواید عظیمی که در بین ایشان حاصل 
). ۵-  ۱ :۲اول قرنتیان (شده توسط روح بوده است  ، در نتیجۀ موعظۀ مسح شده

،  بدینسان.  ومت، و غیر قابل مقا ، متقاعدکننده قدرتمندانه: بدینسان مژده منتشر گردید
های متعدد،  ، مسیحیت توانست بر جفا، مخالفت حکومتی، بدعت در آغاز قرن چهارم

رسمیت پذیرفته شد،  مسیحیت نه تنها در امپراطوری روم به. و طفولیت خود فائق آید
  .اندازی جدید، از مرزهای امپراطوری گذشت و به اقصای عالم رسید بلکه با چشم

اما هر جا .  یی از پیشرفت عظیم و نیز افول را ثبت کرده استها تاریخ کلیسا دوره
که کلیسا بیداری روحانی را تجربه کرد، این امر همواره توأم بوده با اعالم پویای کالم 

  .خدا

اما . ، موعظه دچار تغییرات مختلفی شد ی پس از تولد کلیسای اولیهها طی قرن
وده که خدا برگزید و کلیسای اولیه همچنان روش بسیار مؤثر برای انتقال حقیقت ب

ای برای جذب  عنوان وسیله ، سودمندی خود را به امروزه موعظه. کار برد آن را به
. هدد می، نشان کنند میهای مردم که در شهرهای پر جمعیت جهان زندگی  توده

، مژده را برای تبشیر گمشدگان اعالم  امروزه در جلسات عمومی، منادیان حقیقت
دهنده  عنوان خداوند و نجات  و جمع کثیری از مردم عیسی مسیح را بهکنند می
  .یرندپذ می
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 بینندۀ تلویزیون و شنوندۀ رادیو از طریق این وسایل ارتباط ها ، میلیون عالوه به
،  ، نوارهای انجیل و در نواحی دور افتاده. ندشنو میجمعی، هر هفته موعظۀ انجیل را 

جزوات انجیل همان پیام را در . ندبر میی گرسنه ها موعظۀ پیام انجیل را به دل
سانند؛ در این اثنا گواهی مؤثر و شهادت ر می نفر دیگر ها سطحی شخصی به میلیون

ی ها و هر هفته در کلیساهای بیشمار و مکان. وردآ می، بسیاری را نزد مسیح  امین
. شود  میضه، کالم خدا برای نجات گمشدگان و بلوغ روحانی ایمانداران عر وعظ
این امر .  سد که موعظه امروزه بیش از هر وقت دیگری مهم استر می نظر به

، کلیسا را برای آمدن خداوند آماده  القدس  که روحکند میً                      مخصوصا وقتی صحت پیدا 
ید که موعظه بیش از پیش در حال شکوفایی آ می چنین برها از تمام شاخص. یدنما می
 . است

 

، بحث کوتاهی را در مورد جایگاه موعظه در تجربۀ کلیسا  تتان در دفتر یادداش-  ۱۳
 .بنویسید

 

  های موعظه نمونه
 

  از عهدعتیق

 که در مقام منادی بینیم میهایی از انبیایی را  ، نمونه ِ                      در خدمت نبوتی عهدعتیق
ً               ، ارمیا مکررا  عنوان مثال به. کنند مییند و در مقام سفیر او خدمت گو مییهوه سخن 

وی و دیگر ). ۵، ۱ :۲، ۴ :۱ارمیا (» ، گفت کالم خداوند بر من نازل شده«:   استگفته
  که نظر خدا را در مورد شرایط موجود آشکارکردند  میانبیا پیامی را به مردم ابالغ

،  ، منادی پیام خدا در ایام عهدعتیق بوده ایلیا، اشعیا و هوشع در بین دیگران. کرد می
خدمت ایشان برای دعوت قوم به . به قومش اسرائیل اعالم کردندبا امانت پیام خدا را 

 .توبه و خدمت وفادارانه به خدا، و اعتماد به رهایی الهی بود
  



 ۱۱۳مفهوم موعظه 

 از عهدجدید

مراجعه به آیات : ً                                                  موعظه در عهدجدید عمدتا حاوی این سه عنصر مشترک بود
؛ و  عیسی مسیح، رستاخیز، و عروج  ؛ اعالم روشن و مقتدرانه زندگی، مرگ عهدعتیق

اعمال (پیام پطرس در اورشلیم .  دعوت شنوندگان به ایمان به او برای دریافت نجات
، و پیام پطرس به )۶اعمال (، خطابیۀ استیفان به شورا )۳اعمال (، پیام او در هیکل )۲

منظور  های عهدجدیدی به هایی از موعظه ، نمونه)۱۰اعمال (خانوادۀ کرنیلیوس 
ای از بحث  نمونه) ۱۷اعمال (پیام پولس در تپۀ مریخ . شندبا مین بشارت به گمشدگا

 .شدبا می نجات سوی  بهمنظور هدایت گمشدگان و سخنرانی به
 

 ، متوجه های موعظه در عهدعتیق و عهدجدید توجه کنیم  چنانچه به نمونه-  ۱۴
 .ردخو میً                        ها مشترکا در آنها بچشم   که این جنبهشویم می

a(شد میظه که در روزهای سبت برگزار  جلسات رسمی موع. 
b(خدمت در مقام سفیر خدا، و موعظه برای مشاهده نتایج  اعالم ، . 
c(جلسات غیررسمی، فقدان رهبری کارآمد، و مشاهدۀ نتایج دائمی                                                          ِ. 
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 خودآزمایی
 

 در کدام مورد زیر به بهترین وجه توصیف شده مقدس کتاب  مفهوم موعظه در-  ۱
  ؟ است
a(ی که خدا برای وقتی خاص و مکانی خاص برای آشنا کردن مردم با ا  وسیله

  .انجیل انتخاب کرد
b(ای که خدا برای جذب گمشدگان و رشد و بلوغ ایمانداران برای   وسیله

  .برد  میکار کار برده و هنوز نیز به بازگشت عیسی به
c(ذب  کلیسای اولیه شروع به جهنگامی کهی ارتباطی که خدا ها  یکی از روش

  . کار برد، ولی دیگر مناسب نیست مردم به انجیل نمود به
  

بیم که این یا می، در  کنیم  می صحبتمقدس کتاب  وقتی از مفهوم موعظه در-  ۲
   :مفهوم مشتمل است بر

a( در وهلۀ اول اندیشۀ یک خدمت رسمی، سازمان یافته و منبری که توسط یک 
  .لی داشته باشندآنکه حضار کنش متقاب  بیشود  میشخص هدایت

b( و کند میً                                                      عمدتا مفهوم یک کالس را دارد که در آن یک شخص سخنرانی 
ند که در مورد موضوع شو می و حضار ترغیب شود  میگاهی اوقات سؤاالتی مطرح

  .به کنش متقابل بپردازند
c(گفتگوی شخصی، گواهی،  ی متنوع انتقال حقیقت شامل اعالمها  روش ،

  . ائه نمونه، محاوره و ار شهادت
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عنوان  انیم به بهترین وجه از موعظه بهتو می با اشاره به کدام مورد زیر، -  ۳
  ؟ ی برای انتقال انجیل دفاع کنیممقدس کتاب ای وسیله
a(واسطه آن کلیسا  ، زیرا که آن تنها وسیلۀ ممکن است که به  منطق موعظه
  .اند مأموریت بزرگ را به انجام رساندتو می

b(عنوان یکی از طرق اولیۀ انتقال احکام کلیسا  سا که از موعظه به سنت کلی
  . استفاده کرده است

c(و الگوی کلیسای  ، احکام عیسی در مورد آن  نمونۀ یحیی تعمیددهنده ،
  . کار برده است عهدجدیدی که آن را اینچنین مؤثر به

  

بیم که یا یم در عهدجدید، در euangellizo و kerussoهای یونانی   از واژه-  ۴
   :موعظه عبارتست از تعهد یک شخص در

a(منظور بشارت به گمشدگان عنوان یک منادی و سفیر مسیح به  عمل به .  
b(که در مقابل  منظور جذب کسانی  ملحق شدن به یک محاوره یا مشاجره به

  .کنند میانجیل مقاومت 
c(سمی که عنوان یک شاهد در حضور مقامات ر  دادن شهادت شخصی و عمل به

  .مخالف انجیل هستند
  

   :نظر تاریخ کلیسا عبارت بود از  موعظه از نقطه-  ۵
a(اثر شده است  نیرویی توانا در آغاز که در ایام کنونی متروک و بی .  
b(برای جلب پذیرش مردم و هنگامی که،  اش ی اولیهها اثر در سال  بی 

  .تر نیاز بود  به روشی شخصیها حکومت
c(ای  ً               و بعدا وسیلهشد میای برای جذب گمشدگان تلقی  وان وسیلهعن  در اصل به

  .برای رشد و بلوغ ایمانداران شد
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، با جمله یا توصیف مناسب از سمت چپ   موارد زیر را از سمت راست-  ۶
  .منطبق کنید

a(عنوان سفیر برای جذب   اعالم در مقام منادی و نمایندۀ شخص دیگری بودن به
   گمشدگان

b( ؛ بیان مژده مژده موعظۀ   
c(ای برای رشد و بلوغ روحانی مسیحیان تلقی شده است عنوان وسیله  موعظه به   
d(واژۀ یونانی   شاهد یا گواه بودن ،martureo  
e(منظور متقاعد کردن مردم به پذیرش انجیل ، به وگو و محاوره  برقراری گفت   

    مفهوم بعدی موعظه- ۱         
   ه نمونۀ این روش موعظه است یحیی تعمیددهند- ۲         
  طرزی بسیار مؤثر از این روش استفاده کرد  پولس به- ۳         
  هدد می این تعریف موعظه را بدست euangellizo واژۀ یونانی - ۴         
   مفهوم اولیۀ موعظه- ۵         
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 ها پاسخ صحیح تمرین
 

۸  - a( ۲ -یحیی تعمیددهنده    
b( ۴ -شاگردان    
c( ۱  -عیسی   
d( ۳ -اشعیا   

  

۱  - b(حقیقت و شخصیت    
  

۹  - a(ارسال پیام    
b(موعظه یا اعالم پیام    
c(شنیدن پیام    
d(باور کردن پیام    
e(دعوت به کمک    

  

۲  - a(صحیح    
b(غلط    
c(صحیح    
d(صحیح    

  

۱۰  - a( فتندر می اعالم علنی پیام انجیل به هر کجا که.  
  

۳  - c(وسیله و در همه جا، به هر  اعالم انجیل به مردم   
  

۱۱  - b(ی شخصی اعالم ها  کمتر وابسته به اعالم علنی شد و بیشتر تابع روش             ِ
  .پیام گردید

  

  . پاسخ خود را با بحث موجود در متن مقایسه کنید-  ۴
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۱۲  - a(صحیح    
  b(صحیح    
  c(غلط    
  d(غلط    
  e(صحیح    

  

۵  - b( ها و همۀ مکان تمامی ایمانداران در همۀ اوقات مسئولیت.  
  

ی کلیسای اولیه در اعالم ها ، موعظه در تالش نظر من به.   پاسخ خودتان-  ۱۳
اش قدرتمند  ه موعظه، برحسب اینک کلیسا در سراسر تاریخش. ً                     انجیل رفیعا مؤثر بود

، وسیلۀ بسیار  موعظه امروزه.  ، پیشرفت کرده یا افول نموده است یا ضعیف بوده
  .شدبا می گمشدگان مؤثری برای بشارت به

  

۶  - d(هد و کنش د میعنوان سخنگو گفتاری را ارائه   سخنرانی، که یک شخص به
  .متقابل در آن وجود ندارد

  

۱۴  - b(خدمت در مقام سفیر خدا، و موعظه برای مشاهده نتایج  اعالم ، .  
  

۷  - a( ۲ -تجربۀ بعدی   
b( ۱ -تجربۀ اولیه    
c( ۱  -تجربۀ اولیه    
d( ۱ -ۀ اولیه تجرب   
e( ۲ -تجربۀ بعدی   

 



 

   پنجم درس

  پیام موعظه
 

ی متنوعی است برای ها ً                                             قبال فرا گرفتیم که در عهدجدید، موعظه شامل روش
، خبر  فتند و پیام نجات را موعظه کردهر میایمانداران به همه جا .  انتشار پیام انجیل

پویا تأثیر بسزایی بر های شخصی و  ایشان با شهادت. کردند  میخوش انجیل را بازگو
موعظۀ عهدجدیدی همچنین به روش رسمیتر و سازمان . روی نسل خود گذاشتند

 که طی آن یک شخص خدمت خود را از طریق ارائۀ یک کند میتری اشاره  یافته
ایشان چه با یک شخص .  اشتد میای شبیه به موعظۀ امروزی عرضه  موعظه به شیوه

، پیامشان یکسان کردند  میبسیاری از افراد موعظه و چه برای تعداد گفتند میسخن 
ً                                                بعدا پولس به تیموتاؤس تعلیم داد که کالم را برای . بود و آن انجیل عیسی مسیح بود

دوم تیموتاؤس (نماید »  تنبیه و توبیخ و نصیحت«ایمانداران موعظه کند و ایشان را 
 روحانی و حفظ ایشان  بلوغسوی  بههدف این خدمت اخیر، هدایت ایمانداران). ۲ :۴

  .از عقاید غلط بود

های عمده برای موعظۀ عهدجدیدی را برای  ، چهار حوزه از موضوع در این درس
دو . تر مورد مالحظه قرار خواهیم داد های رسمیتر و سازمان یافته کاربرد در موقعیت

، حال شود  میموضوع اول یعنی نجات و مصالحه بیشتر مربوط به نجات نیافتگان
،  ایم مطالبی که برای هر یک ارائه داده. شدبا مینکه تقدیس و امید بیشتر برای کلیسا آ
انید آنها را تو می عبارات قصار که صورت بهاند، بلکه   موعظه تنظیم نشدهصورت به
 .باشد که آن را مفید بیابید. شکل موعظه بسط دهید به
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 پیغامی برای کلیسا پیغامی برای دنیا

  رئوس مطالب

  پیام نجات
   پیام مصالحه
   پیام تقدیس
  پیام امید

 

  اهداف درس
 

   :، باید بتوانید پس از مطالعه این درس
  .محتوای چهار موضوع مهم موعظه را خالصه کنید ●
  . توضیح دهید که چرا محتوای موعظه شامل بیش از یک موضوع است ●
 .نقش امید متبارک را در ترغیب ایمانداران به خدمت تشخیص دهید ●
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 های یادگیری فعالیت
 

  .، و اهداف درس را بخوانید ، رئوس مطالب دمه درس مق-  ۱
بعد از اتمام آن به خودآزمایی . ، بر روی متن درس کار کنید  به شیوۀ معمول-  ۲

 .ی خود را کنترل کنیدها ، پاسخ پرداخته
 

  متن درس

   پیام نجات
  

تر از اعالم خبر   مهمهیچ یکی، مقدس کتاب ها برای موعظۀ از بین تمامی موضوع
، زیرا که بدون پذیرش پیام  این یک موضوع اساسی است. شدبا می نجات نخوش
: عیسی به پیروانش حکم کرد و فرمود. ندما می باقی نها ، جایی برای دیگر پیام نجات

این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه «، و » را شاگرد سازیدها ، همه امت پس رفته«
 عیسی نتایج این عمل را نیز روشن الوهع به). ۱۴ :۲۴؛ ۱۹ :۲۸متی (» خواهد شد
، تعمید یابد نجات یابد؛ و اما هر که ایمان نیاورد بر او  هر که ایمان آورده«:  ساخت

 وقتی پیام نجات موعظه). ۳۶، ۲۱-  ۱۵ :۳؛ یوحنا ۱۶ :۱۶مرقس (» حکم خواهد شد
دی و گیری کرد، انتخاب بین حیات اب ، مسائلی که باید در موردشان تصمیمشود می

 .شدبا میموت ابدی 

اینکه تمامی مردم ) ۱: ، دو چیز باید مورد تأکید واقع شود در اعالم پیام نجات
دهنده  اگر بتوانند راه نجات مسیح را بشنوند و بپذیرند، مسیح نجات) ۲گناهکارند، و 

 و نه اجازه کنند میبا اینحال بسیاری از افراد نه مشکل خود را درک . شود  میایشان
ما باید به ایشان نشان دهیم که مسأله . هند چیزی وضعیت ایشان را تغییر دهدد می

 .اساسی این است که تمامی مردم گناهکارند
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  انسان گناهکار است

؟ اگر شبیه به اکثریت مردم کنید میچه چیزی مشاهده . به اطراف خود بنگرید
، جنگ و مرگ را  ونت، خش ، نفرت ، طمع باشید، دنیایی از ناخوشی، بیماری، رنج

بید که این مسائل جهانی یا میها و مجالت را بخوانید، در  اگر روزنامه. خواهید دید
؟  منشأ همه این مشکالت چیست:   کهکنند میبسیاری از افراد با شگفتی سؤال . هستند

ید که منشأ تمام مشکالت انسان گو می به ما مقدس کتاب ، ؟ خوب راه حل کدام است
؟ گناه عبارتست از قصور از زندگی بر طبق قوانین خدا و یا  اما گناه چیست.  گناه است

:  ً                                         ، اما گناه چیزی بیش از صرفا نااطاعتی است این کار نااطاعتی است.  نقض آشکار آن
بزرگ کردن خود . آن عبارت است از بزرگ گرداندن خود و کوچک کردن خدا

زندگی، امتناع از وارد کردن خدا  غفلت از عنصر روحانی در صورت بهممکن است 
هرگاه که این حاالت خود را نشان . گر شود ها، سخنان و اعمال جلوه در افکار، برنامه

 .ددگر میدهند، باعث رویگردانی خدا 
 

آیات زیر را بخوانید و این دو . شود  می هر کسی به دو طریق بدل به گناهکار-  ۱
  .در دفتر یادداشتتان بنویسیدطریق را 

a( ۱۹- ۱۲ :۵ رومیان  
b( ۲۳، ۱۸- ۱۰ :۳ رومیان 

 

.  منتقل شد زیرا که آدم رئیس و نمایندۀ نسل بشر بودها گناه آدم بر تمامی انسان
آلود  کرد، تمام نسلش هبوط کرد و همگان طبیعت گناه)  سقوط(هنگامی که او هبوط 
 نسبت به طبیعت گناهکار سبب گردنکشی، عصیان و نافرمانی. را به میراث بردند

 که مردم شود  میبنابراین طبیعت گناهکار باعث). ۲۱- ۱۹ :۵غالطیان (قانون خداست 
  .آلودی را انجام دهند اعمال گناه

انسان بدلیل طبیعت گناهکار، .  ، جدایی انسان از خود و از دیگران است نتیجۀ گناه
 تحت تأثیر - ، تعقل و اراده   عواطف-   و همۀ اجزاء طبیعت او یعنی شود  میفاسد
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واسطۀ گناه  ذهن او به. اند خود را نجات دهدتو می، ن ً                 او کامال عاجز شده. دگیر میقرار 
، ارزش آنها را  اند امور روحانی را درک کردهتو میآنقدر فاسد شده است که ن

و .  برای او چیزهای روحانی احمقانه و غیرمنطقی است). ۱۴ :۲اول قرنتیان (بشناسند 
  .اند امور خدا را دریابدتو میحانی، نبدون درک رو

 
   :، به هر یک از سؤاالت پاسخ دهید  آیات زیر را خوانده-  ۲
a( گناه هستند..................ایمانان  ید که بیگو می ۲۰- ۱۵ :۶ رومیان .  
b( شند با میشان  ید کسانی که تحت کنترل طبیعت انسانیگو می به ما ۶ :۸ رومیان
  .روحانی را داشته باشند. ................تظار انند فقط انتو می

c( اش  ارد که وقتی شخصی تحت کنترل طبیعت انسانید می بیان ۷ :۸ رومیان
  . نیست.............   شده و قادر و مایل به.......................شد بدل به با می

d( کنند می شان اطاعت ارد کسانی که از طبیعت انسانید می بیان ۸ :۸ رومیان ،
  .سازند.......................  انندتو مین

e( یند که اگر شخصی در مسیح گو می به ما ۱۷ :۵ و دوم قرنتیان ۱۷- ۱ :۸ رومیان
  .خواهد بود................  اش تحت کنترل ، زندگی بوده.............................  باشد

 
   : یم کهگیر میاز این مالحظات نتیجه 

ً                              انند به آنچه که واقعا نیکو و تو میشند و نبا می تحت تأثیر هبوط ها همۀ انسان -  ۱
  .مطلوب خداست فکر کنند و خواهان آن باشند، یا آن را انجام دهند

دلیل فیض خدا کارهای بسیار نیکی انجام  ، بهها  گاهی اوقات بعضی انسان-  ۲
 ایشان مادامی که تحت کنترل اما زندگی. ندشو میای تلقی  ی برجستهها ، انسان داده

  .شدبا میطور کامل مطلوب خدا ن ن باشند، بهشا نیطبیعت انسا
اش در گناه  واسطه بندگی ، به  قابلیت انسان در انتخاب نیکی و عمل به آن-  ۳

  ).۲۰، ۱۷ :۶رومیان (محدود است 
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ت آنگاه زندگی او تح.  ، نجات خداست  تنها راه آزادی انسان از بندگی گناه-  ۴
 .اند مطلوب خدا واقع شودتو می،  القدس درآمده کنترل روح

 

این پیام پولس .  را بخوانید و آن را تجزیه و تحلیل نمایید۳۱-  ۱۶ :۱۷ اعمال -  ۳
  .اکنون به سؤاالت زیر پاسخ دهید. شدبا میبه شورای شهر آتن 

a( خدا و شریعتش ، زیرا که مردم از............ً                       ید که خدا قبال از گناه گو می پولس 
  .بیخبر بودند

b(ارد که مادامی که انجیل موعظهد میاش بیان   با اینحال پولس در موعظه 
  .کنند. .............. در همه جا ............. که کند می، خدا حکم شود می

c( ید که خداآ می همۀ مردم باید از گناهانشان رویگردان شوند، زیرا که روزی 
  .هد کردخوا............. 

d( حال آنکه برخی ............ پاسخ به پیام نجات پولس این بود که برخی افراد 
  ..............دیگر 

  

 با) ۲۶-  ۱۷ :۳اعمال ( دعوت پطرس را از مردم در خاتمۀ پیامش در هیکل -  ۴
برای این پاسخ از . مقایسه کنید) ۳۱-  ۲۹ :۱۷اعمال (دعوت پولس از شورای شهر آتن 

 .دداشتتان استفاده کنیددفتر یا
 

، باید پیامی را   از آنجا که گناه منشأ مشکالت انسان استکنیم  میلذا مشاهده
انیم تو می. ، نتایج آن و درمان آن بپردازد ، علل آن موعظه کنیم که به واقعیت گناه

، نتایج آن برای  ، با بررسی موضوع هبوط موعظه را بر اساس مندرجات کتاب پیدایش
انید از رسالۀ تو مییا اینکه ). ۳- ۱پیدایش ( و راه خدا برای گناهکار، آغاز کنید انسان

انید تجزیه و تحلیل عالی تو مییا .  موعظه کنید۸- ۳های  پولس به رومیان بویژه فصل
- ۱۲ :۱یعقوب (یعقوب را در مورد طریق عملکرد گناه برای فریب انسان دنبال کنید 

ها، شنوندگان موعظه را نسبت به کار شیطان برای  جیلهای عیسی در ان وسوسه). ۱۵
 نیز مشاهده ۱۷- ۱۵ :۲ و اول یوحنا ۱۸-  ۱۰ :۶افسسیان (زد سا میفریب انسان آگاه 

به هر طریقی که موضوع را بررسی کنید، نجات مردم و درک ایشان از جنگ ). شود
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 .روحانی که درگیر آن هستند، اهمیت حیاتی دارد
 

چیست و چه چیزی مسأله را حل خواهد کرد؟ پاسخ این سؤال را  اثرات گناه -  ۵
 .در دفتر یادداشتتان بنویسید

 

 هدد میمسیح نجات 

. شدبا میبخش دوم موضوع نجات این است که عیسی مسیح راه حل مشکل گناه 
، شخص باید از لحاظ روحانی از نو شود  میاز آنجا که گناه منتهی به موت روحانی

 در مورد مسأله گناه موعظه هنگامی کهه به خاطر داشته باشید که همیش. مولود شود
انسان درست . ، مطرح سازید دهنده است ، باید پیام امید را نیز که هدیۀ نجاتکنید می

تولد . ید، باید در خانوادۀ خدا نیز متولد شودآ میهمانطور که در خانواده انسانی بدنیا 
و از آن ) ۳۹- ۳۷ :۲آعمال (گناهانش توبه کند روحانی مستلزم این است که انسان از 

همچنین باید برای آمرزش گناهان اعتماد خود را بر عیسی . بکلی رویگردان شود
رومیان (شد با میاش  و اقرار کند که وی خداوند زندگی) ۳۱- ۳۰ :۱۶اعمال (بنهد 
باره یرد، از روح خدا دوپذ میوقتی شخص تدارک الهی برای نجات را ). ۱۰- ۹ :۱۰

ش را بدست ا گی روح کنترل زندهنگامی کهو ). ۱۷ :۵دوم قرنتیان  (شود  میمولود
اش با خدا  و به رابطه) ۱۰ :۸رومیان  (شود  مید، او از لحاظ روحانی زندهگیر می
 ).۱۶- ۱۴ :۸رومیان  (برد  میعنوان فرزند او پی به

خدا برویم و توبه کنیم و  سوی  بهآور است که بدانیم این آزادی را داریم که چه شادی
 .  به ما داده شده استمقدس کتاب این اطمینان در.  ایمان آوریم

 

این .  را بخوانید۱۹ :۳؛ ۳۸ :۲؛ اعمال ۲۹ :۶؛ یوحنا ۵، ۳ :۱۳؛ لوقا ۳ :۱۸؛ ۲ :۳ متی -  ۶
، از دفتر  برای این پاسخ. هندد میآیات چه چیزی در مورد آزادی انسان به ما تعلیم 

 .ن استفاده کنیدتاتیادداش
 

 سوی  به،  حکم شده است که از گناه توبه کردهها روشن است که به همۀ انسان
و اگر ایشان برای واکنش نسبت به این حکم آزاد نبودند، در . دهنده باز گردند نجات
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، بدون   در گناهها د جز مضحکه کردن بندگی انسانبو میاینصورت این حکم چیزی ن
، طبق قصد او  اند در اراده و عملتو میاما انسان به کمک خدا . قدرت یا مفهوم واقعی

دهنده ایمان آورد و نجات او را  ، به نجات از گناهانش توبه کرده: گام بردارد یعنی
 ).۱۳- ۱۲ :۲فیلیپیان (بپذیرد 

پیام ). ۱۵ :۱؛ فیلیپیان ۵ :۸اعمال (پیام نجات عهد جدید، عیسی مسیح خداوند بود 
، رستاخیز و  ، زندگی بدون گناه او، مرگ ود بر تولد عیسی از باکرهانجیل مشتمل ب

خت و موعظه شنا میکلیسای اولیه پیام دیگری را ن. ایستادنش بر دست راست خدا
، و پطرس نام )۲ :۲اول قرنتیان  (کرد  می، مسیح مصلوب را موعظه پولس. دکر مین

 ).۱۲ :۴اعمال (د نمو میعنوان تنها وسیلۀ نجات اعالم  عیسی را به
 

و پولس را ) ۴۳-  ۳۴ :۱۰؛ ۲۶- ۱۲ :۳؛ ۴۱- ۱۴ :۲اعمال (های پطرس   موعظه-  ۷
های  اگر موضوع. از لحاظ محتوایشان تجزیه و تحلیل کنید) ۴۱- ۱۶ :۱۳اعمال (

اند، محل آیۀ مربوطه را زیر آیات مربوط به  ها ذکر شده سمت راست در این موعظه
 .آن موعظه بنویسید

 
  ۴۱ - ۱۶ :۱۳  ۴۳- ۳۴ :۱۰  ۲۶ - ۱۲ :۳  ۴۱- ۱۴ :۲  ها عیسی در موعظههای مربوط به   موضوع

a (جد داودی او   
b (گناه او زندگی بی   
c (خدمت الهی او   
d (شدن از پیش تعیین شدۀ اومصلوب                          ِ  
e (رستاخیز او   
f (جالل یافتن او   
g (واکنش مورد انتظار  

        

 

) ۱:  د مشتمل بر دو موضوع عمده است، پیام موعظۀ عهدجدی طور خالصه به
) ۲، و  ی عهدعتیقها دهنده در تحقق نبوت عنوان خداوند و نجات عیسی مسیح به
این الگوی اعالم و دعوت را . ، ایمان و اعتراف به خداوندی عیسی دعوت به توبه
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َ                                                                 ان در تعدادی جاها در عهدجدید از جمله مثل ضیافت بزرگ مشاهده کرد تو می لوقا (َ
۱۴: ۱۶ -۲۴.(  

ی مربوط به ایمان را بر ها ، پیامکردند  میکسانی که در ایام عهدجدید خدمت
 سپس از شنوندگان دعوت. ادندد میهای عهدعتیق و تعالیم عیسی ارائه  مبنای نوشته

هر که ایمان .  ایمان بردارندسوی  بهاند، گامی  که بر پایۀ پیامی که شنیدهکردند می
-  ۱۶ :۱رومیان (سید ر می؛ و قدرت انجیل بدینسان به اثبات  فتیا میورد، نجات آ می
۱۷.( 

 

 که مسیح چگونه راه حل گناه کند می دور حرف مربوط به عبارتی که توصیف -  ۸
 ها راه حل برای گناه و موت روحانی انسان. ای بکشید و موت روحانی است دایره

  ..............، دهنده است مسیح نجات
a(عضویت در یک کلیسا را نیز  شان به معرفت خود بر مسیحشرطی که ای  به ،

  .اضافه کنند
b(عنوان  ورند و او را بهآ می، به مسیح ایمان   زیرا وقتی ایشان از گناهان توبه کرده

  .ندشو مییرند، از لحاظ روحانی از نو مولود پذ میخداوند 
c(انند تو میشند،  زیرا اگر فقط در اعتقادشان به قدرت مسیح در نجات صادق با
  .ن نجات یابندشا نیواسطه تأئید ذه به

 

  پیام مصالحه
 

 مصالحۀ انسان با خدا

مصالحه یعنی بازگشت به صمیمیت .  ، جنبۀ مصالحه است جنبۀ دیگر پیام نجات
، گناهکارند و بنابراین  کنیم  میمردمی که در میانشان زندگی و کار.  یا برقراری صلح

، علت گسستگی رابطۀ خدا  چنانکه دیدیم). ۱۱- ۱۰ :۵رومیان (شند با میدشمنان خدا 
اما مسیح مرد تا گناه انسان ). ۲ :۵۹؛ اشعیا ۱۰- ۸ :۳پیدایش (، گناه بوده است  و انسان
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برای برقراری صمیمیت . را محو کند، گناهانی که باعث این خصومت و جدایی بود
مسیح برای ما  نگاه که گناهکار بودیمآ«:  ، خدا اولین گام را برداشت میان خدا و انسان

دوم (» خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه داد «عالوه به). ۸ :۵رومیان (» مرد
.  ، پیام مصالحه مربوط به رفع اختالف میان خدا و انسان است بنابراین). ۱۹ :۵قرنتیان 

، انسان بار دیگر  واسطه کفارۀ عیسی مسیح به. کند میاین امر، همه چیز را اصالح 
  .اند با خدا سلوک کندتو می

عنوان یک ایماندار، با خدا  شما به.  لذا کلیسا دارای پیام و خدمت مصالحه است
، وظیفه و  ی گمراه و پریشانحالها ِ                 عنوان خادم انسان اکنون شما به. اید مصالحه کرده

ن ایشان به شما باید در متقاعد کرد. خدمت برقراری مصالحه را برعهده دارید
  ).۲۱-  ۱۸ :۵دوم قرنتیان (مصالحه با خدا، به نفع خدا عمل کنید 

  

 آیا تا بحال نسبت به یک دوست خوب خطا ورزیده و او را خشمگین -  ۹
ً                                                                       اید تا بعدا با او مصالحه کنید؟ احساسات او از چه قرار بود؟ احساسات شما  کرده

 احساسات خدا چه چیزی در ، در مورد در این فصل.  را بخوانید۱۵چطور؟ لوقا 
 .بید؟ به این سؤاالت در دفتر یادداشتتان پاسخ دهیدیا می

 

  مصالحۀ انسان با انسان

 خدمت به گناهکاران است تا با مسئولپس از آنکه شخص با خدا مصالحه کرد، 
واسطه مسیح  درست همانطور که خدا به). ۱۸ :۵دوم قرنتیان (خدا مصالحه کنند 

ایم  عرضه کرد، به همان ترتیب ما که ایماندار هستیم فرا خوانده شدهصلح را به جهان 
. وردآ میعمل  خدا دعوت خود را از نوع بشر توسط ما به.  تا سفیران مسیح باشیم

زیم که در سا میما یا شنوندگان خود را متقاعد !  عمل در این مرحله اجباری است
نند، ما میل انفعال در گروه خود باقی  فعال باشند و یا اینکه ایشان در حاها جذب جان

مسیحیان غیر . ندشو میهای کثیر اطراف ایشان بدون خدا وارد ابدیت  در حالیکه توده
. ندشو میافکن  ، عیبجو و تفرقه فعال بزودی قدرت و بصیرت خود را از دست داده
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  مسیحی غیرفعال  ها صیاد جان

اعد ، نشان دادن امتیاز متقکنید میوظیفۀ شما نسبت به کسانی که به ایشان خدمت 
مردمی که به .  دهنده است کردن مردم به مصالحه با خدا از طریق پذیرش مسیح نجات

 باشند که برکات خدا بر ها انند گروهی پویا و صیاد جانتو می کنید میایشان خدمت 
محور و فاقد بصیرت باشند -  یا اینکه ممکن است گروهی خود. شود  میایشان نازل

شان را  های خدادادی مسئولیتآنکه هرگز   بینندک میکه از هیجانات پرستش عبور 
 .متحقق سازند

 
 

 

  

یک . انند اثرات تجربۀ مسیحی شما را متصور سازندتو میدو شکل مارپیچ باال 
این روش اندازۀ مارپیچ .  ، شروع خط از بیرون و حرکت تدریجی به مرکز است روش

.   دایره استصورت بهن طریق دیگر آغاز خط از مرکز و بسط آ. زدسا میرا محدود 
، مصالحه نیز با  به همان طریق. دشو میاین روش محدودیتی برای اندازۀ دایره قائل ن

الزم است که بدون حد . کند مینلیکن در اینجا خاتمه پیدا . شود  میشما و خدا آغاز
 . کسانی که در خارج از صلح با خدا هستند حرکت کندسوی  بهو مرز
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  ارد؟د می کدام اندیشه را ابراز مقدس کتاب در واژۀ مصالحه -  ۱۰
a( کسی به بندگی گناه فروخته شده باشد، باید بازخرید شودهنگامی که .  
b(خشم خدا بر گناهان انسان باید فرونشانده شود .  
c(شود  می مشارکت میان خدا و انسان که در اثر گناه از بین رفته بود، اعاده. 

 

  پیام تقدیس
 

های قبلی بیشتر با  موضوع.  موعظۀ عهدجدیدی، تقدیس استموضوع سوم در 
 تجربۀ نجات شخص سر و کار داشتند، اما تقدیس مربوط به رشد و بلوغ این تجربه

ی مربوط به تقدیس را درک ها ، پیامکنید میاگر مردمی که به ایشان خدمت . شود می
و هرگز ) ۳- ۱ :۳تیان اول قرن(نکنند، بدون شک در روحانیت نوزاد باقی خواهند ماند 

). ۲۹ :۸رومیان (گونگی که هدف زندگی مسیحی است رشد نخواهند کرد  در مسیح
 .لذا این موضوع بخشی از خدمت موعظۀ شماست که اهمیت حیاتی دارد

 

 ِ                  تقدیس زندگی مسیحی

تقدیس عبارتست از جدا کردن از استفادۀ غیر روحانی و دنیوی برای وقف به 
عنوان  به. ان به خدا وقف کردتو می، یا چیزها را ها ، مکان اشخاص.  خدمت مقدس

عنوان یک کلیسا  اند بهتو می، اکنون  ً                                        ، چیزی که قبال یک مغازه یا دکان بوده است مثال
ییم که این مغازه برای کار خداوند جدا گو می،  در اینصورت. مورد استفاده قرار گیرد

ی هستند که از شیوۀ قدیمی زندگی جدا ، افراد مسیحیان.  شده یا وقف گردیده است
  .اند ، وقف شیوۀ نوین زندگی شده شده

 که شخص تولد دوباره را تجربه کرده باشد شود  میزندگی روحانی هنگامی آغاز
ً               ، مآال به بلوغ  و این زندگی نوین در روح باید رشد و ترقی کرده). ۸- ۱ :۳یوحنا (

لوقات تازه در مسیح باید کوشش کنیم در عنوان مخ ما به). ۱۷- ۱ :۱۵یوحنا (برسد 
این میل به شبیه او ). ۲۴- ۲۰ :۴افسسیان (افکار، گفتار و اعمالمان شبیه به او گردیم 
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، عادات قدیمی ما اثر خود را  ؛ با اینحال شدن پاسخ اولیۀ ما به تجربۀ تولد تازه است
- دگی گذشتۀ ما خودوجه مشخصۀ زن. ندشو میارند و مانع این ترقی گذ میبر ما بجا 

غالطیان (مرکزی بود، زیرا که تحت کنترل طبیعت انسانی گناهکارمان قرار داشتیم 
القدس هستیم و روح در ما ثمر  اما اکنون تابع کنترل روح). ۹- ۵ :۸؛ رومیان ۲۱- ۱۹ :۵

  ).۲۶- ۲۲ :۵غالطیان (ورد آ میببار 

ه برای بالغ شدن استعداد دارد، طور بالقو وی از بدو تولد به. به یک نوزاد فکر کنید
به همان . شود  میاما تنها از طریق فرایند رشد و ترقی است که بدل به فرد بالغی

، اما  طور بالقوه مستعد بلوغ روحانی هستیم عنوان نوزادان روحانی، به طریق ما نیز به
و ) ۲۵ :۵ غالطیان( که با روح گام برداریم شویم  میتنها هنگامی از لحاظ روحانی بالغ

مادامی که با روح راه ). ۱۸ :۳دوم پطرس (در فیض و معرفت مسیح رشد کنیم 
هر روز .  انیمر می، آنها را ب ، باید در مقابل امیال طبیعت کهنه مقاومت ورزیده ویمر می

 ، تصمیم خود را مبنی بر زندگی برای مسیح تأئید کنیم  میکه از امیال روح پیروی
  ).۹- ۵ :۸رومیان  (نماییم می

انگیزی را تجربه  ، تغییر روحانی هیجان مسیحیان قرنتس در نتیجۀ تجربه تولد تازه
؛ اما در فرایند زندگی روحانی و ضمن حرکت از )۱۱- ۹ :۶اول قرنتیان (کرده بودند 

 را با ۴- ۱ :۳اول قرنتیان (طفولیت به بلوغ روحانی، با برخی مشکالت مواجه شدند 
واسطه  خوشبختانه برای آنها و برای ما، خدمت خداوند به). د مقایسه کنی۱۱- ۱ :۶

، بیشتر  ورد تا در فرایند تدریجی بلوغآ میبار  ، و هدایت را به ، وحدت خادمینش قوت
 ).۱۶-  ۱۰ :۴افسسیان (به مسیح شبیه شویم و در ایمان خود ثابت بمانیم 
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 عبارت تقدیس را  در تمرین زیر، دور حروف مربوط به عباراتی که معنی-  ۱۱
  :ای بکشید هند، دایرهد میتوضیح 

a( مسیحیان دیگر گناه   که در آنکند می تقدیس به زندگی کامل و مطلقی اشاره ،
  .ندشو می، دچار اشتباه ن نورزیده

b(مکان یا چیزی از کاربرد دنیوی و وقف آن به   تقدیس یعنی جدا کردن شخص ،
  . خدمت مقدس

c(جوهر  گونگی است صات آن رشد و بلوغ در مسیح زندگی روحانی که مشخ ،
  . تقدیس است

d( تقدیس تنها برای کسانی است که در خدمت نیاز به فیض و معرفت 
سایر مسیحیان بخشی از سیستم دنیا هستند که وقف مسیح . مخصوصی دارند

 .اند نشده
 

 تقدیس به کمک کالم خدا

با صالبت تمام . سیت را بجویدِ                                            مسیحی از نو مولود شده باید تشویق شود که قدو
در پی تقدسی که بغیر از آن هیچکس خداوند را «به ما هشدار داده شده است که 

 ، ما را ِ                 این پیگری قدوسیت). ۱ :۷؛ دوم قرنتیان ۱۴ :۱۲عبرانیان (»  نخواهد دید بکوشیم
:  عیسی در دعای خود به پدر چنین گفت.  کالم خدا هدایت خواهد کردسوی به
و پولس ). ۱۷ :۱۷یوحنا (»  کالم تو راستی است.  را به راستی خود تقدیس نماایشان«

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و «ارد که د میاعالم 
» تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود.  تربیت در عدالت مفید است

  ).۱۶ :۳دوم تیموتاؤس (

نگیزد، و ماهیت خدا و ا می، وجدان ما را بر  را آشکار ساختهکالم خدا گناه
،  یاند و نفوذ و قدرت روح را که در دسترس ماست نشان دادهنما میسرمشق مسیح را 

. شدبا میمعرف اقتدار نهایی در تمام موضوعات تعلیم و عمل در زندگی مسیحی 
  . تً                                         ، کالم خدا برای زندگی مسیحی کامال اساسی اس بدین ترتیب
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تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید «
  )۱۷ -۱۶ :۳دوم تیموتائوس (» تا مرد خدا کامل و به جهت عر عمل نیکو آراسته شود. است

، زندگی مسیحی خود را بر  کنیم  می، آن را مراعات وقتی کالم خدا را شنیده
، برخالف مرد نادانی که خانۀ خود را روی شن بنا کرد  نهیم میای محکم بنا  شالوده

، برای )۲۶ :۵؛ افسسیان ۳ :۱۵یوحنا (واسطه کالم طاهر شده  ما به). ۲۶- ۲۴ :۷متی (
، پیروی از امر  انیم بکنیمتو میبهترین کاری که ). ۱۷ :۱۷یوحنا  (شویم  میخدا جدا

این «: شدبا می،  خدا به یوشع در مورد در اولویت قرار دادن کالم خدا در زندگیمان
کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر 

راه خود را فیروز ، عمل نمایی زیرا همچنین  آنچه در آن مکتوب است متوجه شده
  ).۸ :۱یوشع (» هی شداخواهی ساخت و همچنین کامیاب خو

  
 
 
 
 
 

پاسخ خود را در دفتر .  نقش کالم خدا را در فرایند تقدیس توصیف کنید-  ۱۲
 .یادداشتتان بنویسید

  

 ، مددکنندۀ ما روح

ورد؛ کالم خدا نیز در آ میبار  مشاهده کردیم که تولد دوباره زندگی جدیدی را به
القدس را در تقدیس مورد مالحظه  اکنون نقش روح.  زندگی جدید راهنمای ما است

، زیرا او کسی است که میل باطنی به زندگی مسیحی را در ما پدید  دهیم  میقرار
  .وردآ می

ادند، اما حتی آن د میایمانداران عهدعتیق شریعت موسی را راهنمای خود قرار 
رومیان (ید آورد زیرا که طبیعت انسان ضعیف بود نیز نتوانست آزادی از گناه را پد



  درس پنجم۱۳۴

.  اهد انجام دهیمخو میخدا روح خود را به ما داده است تا بتوانیم آنچه را که او ). ۳ :۸
). ۹، ۶-  ۵ :۸رومیان (در اینصورت دیگر تحت کنترل طبیعت انسانی نخواهیم بود 

هد، بلکه د میرا نشان های خدا  ، خواسته روح درونی نه تنها حقیقت را آشکار کرده
 کنیم  می خود را به او تسلیمهنگامی کههمچنین قدرت اطاعت از احکام خدا را 

رومیان (زد تا آزاد از گناه زندگی کرده سا میاین روح است که ما را قادر . هدد می
روح به ما میل باطنی را ). ۲۵- ۲۲ :۵غالطیان (و ثمر روحانی ببار آوریم ) ۱۳- ۱۲ :۸

  .هدد میتکاری برای درس

القدس را در کار تقدیس با نقش یک رقیب در صحنۀ نبرد  انیم نقش روحتو می
، وقتی انسانیت قدیمی تحت کنترل طبیعت گناهکار  پیش از تولد دوباره.  مقایسه کنیم

،  هنگام تولد دوباره اما به.   و زندگی روحانی وجود نداشتکرد  میبود، گناه حکومت
، از آنجا که کنترل  ، وارد نبرد شدهشود  میون شخص ساکنالقدس که در در روح

ِ           شخص تحت هنگامی که. دگیر می، ابتکار عمل را بدست کند میزندگی نوین را تقبل 
، میدانی که توسط انسانیت کهنه اشغال شده کند میْ                              کنترل روح خود را به او تسلیم 

ُّ                       دس ساکن در ما تبدل الق ما که بدینسان توسط روح. شود  میً                  بود، تدریجا تسخیر َ َ ِ
»  شویم  میمتبدل) گونگی مسیح(از جالل تا جالل به همان صورت «،  ایم حاصل کرده

  ).۱۸ :۳دوم قرنتیان (

مردمی که به ایشان .  پیام تقدیس برای حفظ و رشد زندگی روحانی حیاتی است
فادۀ زند، استسا میهای شما که این امر را روشن  ، در اثر موعظهکنید میخدمت 

 .وافری خواهند برد
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القدس چگونه به  ارند که روحد می در تمرین زیر، در مقابل عباراتی که بیان -  ۱۳
 را قرار دهید و در مقابل ۱، عدد کند میِ                                   ما در زیستن زندگی مسیحی مقبول کمک 

  .بگذارید را ۲، عدد کنند میعباراتی که این نقش را توصیف ن
a(کند میمرکز را ایجاد -  ِ             زندگی مسیحالقدس میل باطنی برای  روح.  
b(که مسیح را شود  میالقدس باعث  بدلیل عصیانگر بودن طبیعت انسانی، روح 
  . طرز مقبولی خدمت کنیم به

c(القدس در زندگی انسان بستگی به میزان تسلیم شخص به هدایت   کار روح
  .روح دارد

d(هد که خدا چه د مینشان ، به ما  القدس حقیقت را بر ما آشکار ساخته  روح
  . اهد انجام دهیمخو میزد تا آنچه که خدا سا می، و ما را قادر کند میچیزی طلب 

 

 پیام امید
 

در « :زیرا که عیسی فرموده بود. کلیسای عهدجدید کلیسایی در حال انتظار بود
ضر وم تا برای شما مکانی حار می.  گفتم میخانۀ پدر من منزل بسیار است واال به شما 

یم و شما را برداشته با خود آ می، باز  کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم
  ).۳- ۲ :۱۴یوحنا (» شم شما نیز باشیدبا میخواهم برد تا جایی که من 

ایشان باور . راه بازگشت خداوند بودند به اعضای کلیسای اولیه مشتاقانه چشم
این امید . عیسی چشم از جهان فرو بندنددند که نسل آنان پیش از بازگشت کر مین

، در بحبوحۀ  ، به کارشان حالت فوریت بخشیده ، زندگی ایشان را طاهر ساخته متبارک
 ً                ایشان عمیقا درک. بخشید میآزار و جفای جدی، شهامت و استواری به ایشان 

 که فراسوی زندگی کنونی، زمانی برای حساب پس دادن برای این شیوۀ کردند می
، بر آن  داوری آینده ایشان را تشویق به پرهیزکاری کرده.  گی وجود خواهد داشتزند
، پاداشی برای خدمتشان در  اشت که به طریقی زندگی کنند که بجای خسراند می

،   سال کلیسا را تشویق و ترغیب کرده است۲۰۰۰این امید قریب . انتظار داشته باشند
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وقتی این .  رای کلیسای اولیه ارزش داشتو امروزه نیز همانقدر ارزش دارد که ب
، نور امید بر  ، در جهانی که بدون مسیح فاقد امید استکنید میموضوع را موعظه 

 .کنید میالنه را نیز تشویق مسئوهمچنین زندگی مسیحی . نگیزیدا می
 

  اشتغال به کار و خدمت

این امید . کرد  میکلیسای عهدجدیدی با امید بازگشت خداوند زندگی و خدمت
 که بسیاری که در آزار و زحمت بودند، تحمل بیشتری از خود نشان شد میباعث 
پولس رسول که نسبت به ). ۴ :۱؛ دوم تسالونیکیان ۳ :۱اول تسالونیکیان (دهند 

ِ                                                                           نیازهای این ایمانداران و نسبت به تشویق ایشان حساس بود، با تعلیم دادن همین 
همانطور که از این ). ۱۸- ۱۳ :۴اول تسالونیکیان (خت سا میامید، ایشان را دلگرم 

است که مسیحیان نه آمدن خداوند را مورد غفلت خو می، وی ن شویم  میآیات متوجه
، بدست  هنگام انتظار این رویداد عظیم های خود را به مسئولیتقرار دهند و نه اینکه 
 کار خود را مورد ً                                        و البته عیسی قبال ضرورت خدمت با امانت در. فراموشی بسپارند
 .تأکید قرار داده بود

 

 را بخوانید و ۸- ۶ :۱؛ و اعمال ۴۰- ۳۵ :۱۲؛ لوقا ۳۰- ۱۴ :۲۵؛ ۵۱-  ۴۵ :۲۴ متی -  ۱۴
   :به این سؤاالت پاسخ دهید

a(شدبا می. .........، نیاز به   موضوع مشترک بین این آیات.  
b(بازگشت خداوند ......... ..  که ما نباید خود را نگرانکنند میها مشخص   این آیه
  .  باشیم...........، بلکه باید به فکر  بنماییم

c(مشخص است که برای یک خادم خوب است که خداوندش او را   ..........
  . غافل است............  بیابد؛ اما خیلی بد خواهد شد اگر ببیند که او از

 
انتظار بازگشت او را خداوند انتظار ندارد که شاگردانش در تنبلی و بطالت 

به همین دلیل او ایشان را به چالش طلبید تا انجیل را در همه جا موعظه کنند . بکشند
برای ما دعا کنید تا کالم «:  ، گفت انداز شده نگرانی را طنین پولس این دل). ۸ :۱اعمال (
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شت و گذ میبا وجود اینکه زمان ). ۱ :۳دوم تسالونیکیان (» خداوند جاری شود
شان شجاع   تا در امید نجات آتیکرد  میمد، پولس ایمانداران را تشویقآ میاوند نخد

ً                 وی مخصوصا تنبلی ). ۱۱- ۱ :۵اول تسالونیکیان ( چه زنده باشند و چه مرده -  باشند 
و ) ۱۲- ۶ :۳؛ دوم تسالونیکیان ۱۴ :۵اول تسالونیکیان  (کرد  میو بیکاری را سرزنش

، با تأمین معاش خود، سرمشق   خدمت به تسالونیکیانخود او و همکارانش به هنگام
  .ادندد میمناسبی به ایشان ارائه 

د، مأیوس و کسل شو میای متحقق ن  که وعدهبینند میً                 مردم معموال وقتی 
شما . این امر ممکن است در ارتباط با بازگشت مسیح نیز صدق کند. ندشو می
د که نه تنها عیسی وعده داد که باز انید به مردم نشان دهیتو میعنوان یک خادم  به
باز خواهد  این عیسی«: ، گفتند ها نیز بر این واقعه شهادت داده دد، بلکه فرشتهگر می

زد که در روزهای آخر بسیاری این سا میپطرس خاطرنشان ). ۱۱ :۱اعمال (»  گشت
ین زیرا که دلیل ا) ۹- ۳ :۳دوم پطرس (واقعۀ موعود را به استهزاء خواهند گرفت 

در این بین ما باید سخنان پولس رسول را مورد توجه قرار . کنند میتأخیر را درک ن
انید که زحمت شما در خداوند د میپیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون «:  دهیم

 ).۵۸ :۱۵اول قرنتیان (»  باطل نیست
 

   : پیام بازگشت خداوند باید به طرق زیر بر زندگی مسیحی اثر گذارد-  ۱۵
a(تشویق مسیحیان به تحمل سختی و جفا بدلیل این امید متبارک  .  
b( تشویق و انگیزش مسیحیان به انجام احکام خدا در زمینۀ موعظۀ انجیل به همۀ 
  . خالئق

c( ایجاد اضطراب در ما زیرا که با داوری آتی مواجه خواهیم شد و طی آن باید 
  . در مورد خدمتمان حساب پس بدهیم

d(د قید شده در  تمام موارa  ،b و c  
e( تمام موارد قید شده در a و b  
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 پاکی زندگی

بار  ِ                                                                بازگشت مسیح اثر نیرومندی بر زندگی مقدس ایمانداران در جهان شرارت
ً                                                           عیسی مکررا به شاگردانش در مورد غفلت نسبت به بازگشتش هشدار . کنونی دارد

   :یشان چنین فرمود پیرامون بازگشت خود به ا۳۷- ۳۲ :۱۳وی در مرقس . داد

ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان «
 انید که آن وقت کید می، دعا کنید زیرا ن پس بر حذر و بیدار شده.  و نه پسر هم

، خانۀ خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت  مثل کسی که عازم سفر شده. شود می
پس . ا به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند، هر یکی ر داده

ید، در شام یا نصف شب آ میانید که در چه وقت صاحب خانه د میبیدار باشید زیرا ن
اما آنچه به شما . ، شما را خفته یابد مبادا ناگهان آمده.  یا بانگ خروس یا صبح

  »!بیدار باشید:  یمگو می، به همه  یمگو می

ما همچنین .  ، یعنی بشارت به جهان  کار او بر عهدۀ ما گذاشته شده استمسئولیت
، در حین انتظار برای بازگشت او،  ایم تا زندگی مقدسی داشته به چالش طلبیده شده

و چنانکه ). ۱۳-  ۱۲ :۳اول تسالونیکیان (در محبت خود نسبت به یکدیگر رشد نماییم 
  .  برای بازگشت او بیدار باشیم، به ما امر شده است که دیدیم

ها باعث پرهیزکاری ما هستند و باید هر یک از ما را برحذر دارند  مسئولیتاین 
های این دنیا مشغول نباشیم زیرا که آن روز ممکن  که به عیاشی و میگساری و دغدغه

 ).۳۴ :۲۱لوقا (، ما را به دام اندازد  است ناگهان آمده
 

، به سؤاالت مربوط به هر یک در ارتباط با  را خوانده هر یک از آیات زیر -  ۱۶
  . ما در قبال بازگشت خداوند پاسخ دهیدمسئولیت

a( موضوع متن عبارتست از ۴۰-  ۳۵ :۱۲ در لوقا ....................  
b( هد که د می به ما هشدار ۳۶- ۳۴ :۲۱ لوقا.......................  
c( ه باید بیدار باشیم مبادا دچار کشود  می یادآور۵۱- ۴۲ :۲۴ متی  ...............
  . شویم
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d( ارد که در حین انتظار برای بازگشت د می ما را بر آن ۶ :۵ اول تسالونیکیان
  . باشیم.........................  خداوند،

e( باشیم....................   تاطلبد می، پطرس ما را به چالش ۷ :۴ در اول پطرس . 
 

های ما در ارتباط با این  مسئولیت.  ید مسیحی امید بازگشت خداوند استپایۀ ام
، زندگی قدوسی داشته باشیم و در  واقعیت این است که مشغول کار خداوند بوده

گیری،  ، شرم یا در حالت غافل ، طوری که بتوانیم بدون ترس گونگی بالغ شویم مسیح
  . از او استقبال کنیم

ا مأمور کردند تا از مزرعه کوچک خانوادگی برای مدت والدین یک پسر بچه او ر
پدرش انجام چند . یست برای کاری به شهر بروندبا مییک روز مراقبت کند، زیرا 

پسرک تمام . کار را به او محول کرد و به او یادآور شد که مزرعه را ترک نکند
ه را ترک ، مزرع کارهای محوله را بسرعت به پایان رساند و علیرغم هشدار پدرش

وقتی با دوستش مشغول بازی .  کرد و برای دیدن دوستی، به مزرعۀ همسایه رفت
وی بسرعت به خانه رفت و با تأسف متوجه شد که .  بود، ناگهان طوفانی درگرفت

 خانوادگی با ارزش در مقدس کتاب یک.  های باز وارد خانه شده است باران از پنجره
، هراس بر   را دید، با تجسم بازگشت والدینمقدس ابکت وقتی.  اثر باران از بین رفت
 خود امین نبود، مواجه شدن با مسئولیتاز آنجا که نسبت به .  دلش مستولی گشت
،  به همان ترتیب اگر ما نیز مطیع احکام خداوند نباشیم. کرد  میوالدین او را شرمسار

: کند میچنین اشاره یوحنا به این مضمون .  ، شرمسار خواهیم گشت به هنگام آمدنش
االن ای فرزندان در او ثابت بمانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشیم و در هنگام «

  )۲ ۲:۸اول یوحنا (»  ظهورش از وی خجل نشویم

های ایماندار است تا  ید متبارک بازگشت خداوند، یکی از بزرگترین انگیزهام
 ).۳ :۳ اول یوحنا(زندگی پاک و پر ثمری را زیست نماید 
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هد که امید آمدن مسیح چگونه د می دور حرف مقابل هر عبارتی که توضیح -  ۱۷
  .ای بکشید باید بر زندگی مسیحی اثر گذارد دایره

a( مسیحیان با دانستن اینکه مسیح ممکن است هر لحظه بیاید، باید سعی کنند که 
تظر شوند تا او ظاهر بینی کنند تا دست از کار بکشند و در دعا من زمان آمدن را پیش

  .گردد
b( آگاهی از بازگشت او باید به هر مسیحی کمک کند تا خود را طاهر سازد زیرا 
  .اند که باید ابدیت را در حضور او بگذراندد می

c( این واقعیت که او خواهد آمد باید هر یک از ما را بر آن دارد تا در انجام احکام 
  . ماهیت او امین باشیماو در مورد بشارت به جهان و انعکاس 

d( اند تو می آگاهی از آمدن مسیح باید ما را از بدی یا هر آنچه که بین ما و او
  .حائل شود و یا ما را شایسته آسمان نسازد، نگاه دارد

 

  داوری و پاداش

اول (پولس برای توصیف زندگی مسیحی، مثال مسابقات ورزش را عرضه کرد 
های اعطا شده در مسابقات ورزشی  ، جایزه ح این مثالوی با طر). ۲۷-  ۲۴ :۹قرنتیان 

 مقایسه شود  مییی که در پیشگاه تخت داوری مسیح به مسیحیان دادهها را با پاداش
ید که آ می bema، از واژۀ یونانی  ای که تخت داوری ترجمه شده است واژه. کند می

 بدینسان عبارت bema.  است» جایگاه داوری«اللفظی آن در این مضمون  معنی تحت
 بر روی آن ها بود از سکویی که داوران برای نظارۀ مسابقات و دادن پاداش

  :کند میپولس به هنگام نوشتن به قرنتیان به این مطلب اشاره . نشستند می

، زیرا  ، پسندیدۀ او باشیم لهذا حریص هستیم بر اینکه خواه متوطن و خواه غریب«
یح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را الزم است که همۀ ما پیش مسند مس

  ).۱۰- ۹ :۵دوم قرنتیان (» ، چه بد بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک

داوری مسیحیان بالفاصله بعد از آنکه به حضور خدا آمدند صورت خواهد 
هدف این داوری، ارزیابی خدمت هر ! تنها مسیحیان حاضر خواهند بود.  پذیرفت
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رومیان (، و نه ارزیابی ایمانشان در امر نجات ها  تعیین پاداشمسیحی است برای
انست که خودش نیز تحت د مییم که پولس نیز بر می، پی  از این آیات). ۱۲- ۱۰ :۱۴

، بدقت مورد  ایم کارهایی که در این زندگی انجام داده.  این داوری قرار خواهد گرفت
اول قرنتیان (اند  ۀ ناپاک انجام شدهکارهایی که با انگیز.  بررسی قرار خواهد گرفت

، یا کاه ظاهر خواهند شد، زیرا که این  ، گیاه  چوبصورت به)  مشاهده شود۳- ۱ :۱۳
 و هیچ پاداشی برای این کارها شود  می، براحتی در آتش سوخته مواد ناپایدار بوده
اما . قضاوت خواهند شد»  سزاوار آتش«در حضور او، آنها فقط . داده نخواهد شد

 صورت بهاند،  کارها یا خدماتی که با انگیزۀ محبت خدا و دقت برای کار او انجام شده
، تجربه آتش  ند زیرا که این مواد پایدار بودهشو میی قیمتی ظاهر ها طال، نقره و سنگ

بار ). ۱۴ :۳اول قرنتیان (در نظر او، آنها سزاوار پاداش خواهند بود . کنند میرا تحمل 
، تعیین این نیست  این نکته مهم است که هدف این داوری بر ایمانداراندیگر تأکید 

ند، بلکه برای تعیین پاداش کارهایی است که شو میبند یا هالک یا میکه ایشان نجات 
  .اند در این زندگی انجام داده

هر چه ). ۲۷- ۱۱ :۱۹لوقا (عیسی در مثل قنطارها در مورد پاداش امانت تعلیم داد 
اقعیت حضور یافتن در مقابل مسند داوری مسیح و حساب پس دادن در بیشتر از و

، بیشتر خواهیم کوشید تا او را با دلی صمیمی  تر شویم مان آگاه مورد خدمت مسیحی
  . ای پاک خدمت کنیم و انگیزه

  

، عباراتی را برگزینید که به بهترین   را بدقت خوانده۱۵-  ۱۰ :۳ اول قرنتیان -  ۱۸
 مسیحی و داوری و پاداش خدمت را خالصه مسئولیتآیات در مورد وجه تعلیم این 

  .کنند می
a( مسیحیان زندگی روحانی خود را با بنا کردن بر روی شالودۀ مسیح آغاز 
های مناسب پاداش به  اطاعت از احکام او، خدمت مملو از امانت و انگیزه. کنند می

  . عنی از دست دادن پاداش استها به م همراه دارد؛ حال آنکه کوتاهی در این زمینه
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b( هد، پاداش به همراه دارد؛ حال آنکه د می مقدار خدمتی که شخص انجام
لذا . کنند میانند خدمتی قابل مالحظه انجام دهند، پاداش دریافت نتو میکسانی که ن

  . مقدار و کمیت کار قابل پاداش است
c(ارهایی که برای ، و ب  لزومی ندارد که شخص نگران مقدار و کمیت خدمت

ترین چیز  کیفیت مهم. های خدمتش باشد ، یا حتی نگران انگیزه مسیح تحمل کرده
تر از مقدار زیادی خدمت است که  مقدار اندکی خدمت نیکو بسیار مهم.  است

  .هدد میشخص انجام 
  

ِ         ایمانان  بی. بینند میکارهای ایمانداران در پیشگاه مسند داوری مسیح پاداش 
وقتی تمام کسانی که مسیح . ً                                      ر بعدا در داوری نهایی داوری خواهند شدتمامی اعصا
اند در حضور خدا بایستند و نامشان در دفتر حیات یافت نشود، به  را نپذیرفته

، محبت  با توجه به این نکته). ۱۵- ۱۱ :۲۰مکاشفه (مجازات ابدی افکنده خواهند شد 
ار دیر شود، انجیل را بر گمشدگان زد که پیش از آنکه بسیسا میمسیح ما را وادار 

  . موعظه کنیم

ای کارگر خندق عمیقی را حفر کردند تا  در یکی از شهرهای بزرگ ما، عده
، سه تن از  ها فرو ریخته ناگهان دیواره. ی تلفن جدیدی را در آن جای دهندها کابل

ده را از کار شدند که مردان دفن ش ، بقیه دست به بالفاصله. کارگران را مدفون کرد
ً                          یکی از افراد ظاهرا بسیار . جمعیت زیادی گرد آمد. چنگال مرگ نجات دهند

 که مردان گرفتار شده را کردند  میخونسرد ایستاده بود در حالیکه دیگران تالش
، برادر تو در آن خندق  حمید«: بعد از چند دقیقه دوستی به او فریاد زد. نجات دهند

، کتش را در آورد و بدرون خندق رفت تا به نجات  این را شنیدهنگامی که» ! است
  .برادرش کمک کند

وقتی هر یک از ما درک کنیم که هر مرد و زنی برادر و خواهر ماست که مسیح 
محبت . ار نخواهیم شدذخاطر او مرد، ما نیز از هیچ تالشی برای نجات آنها فروگ به

 تا آنها را کند می کمک القدس در دل ما ریخته شده است به ما خدا که توسط روح
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همانگونه که مسیح محبت نمود، دوست بداریم و کمک خواهیم کرد تا ایشان از 
  .، نزد خدا بیایند گودال گناه آزاد شده

، کنید میِ                                                         حقایق مربوط به امتیازات و پاسخگویی عالم آینده را اعالم هنگامی که
ی دارند، برانگیزید تا ثمر و ضعیف خواهید توانست کسانی را که زندگی مسیحی بی

همچنین قادر خواهید شد که کسانی را که . مادامی که فرصت باقی است تغییر یابند
. واسطه فیض او ظفرمند شوند خاطر نام او متحمل زحمت هستند تشویق کنید تا به به

 از مقدس کتاب براستی عظیم است زیرا که در صفحات» پیام امید«مطالب موعظه از 
از مطالعۀ عمیق در زمینۀ این . ندشو می، به وفور یافت   تا مکاشفهپیدایش گرفته

 .موضوع استفاده بسیار خواهید برد
 

ِ                اند مشوق زندگی تو می توضیح دهید که داوری و پاداش ایمانداران چگونه -  ۱۹
 .برای این پاسخ از دفتر یادداشتتان استفاده کنید. ِ                مسیحی مؤثر باشد
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 خودآزمایی
 

 . درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید-   یا غلط سؤاالت درست
 

، نیازی به  ، زیرا بدون واکنش مثبت به آن پیامی اساسی است»  پیام نجات «-  ۱
  . نخواهد بودها دیگر پیام
، منشأ مشکالت   گناه که منتهی به جدا شدن مردم از خدا و از یکدیگر شده-  ۲
  . ستها انسان
های  ، وفور کارهای نیک و معرفت بر قابلیت ، تحصیالت  راه حل مشکل گناه-  ۳

  . شخصی است
واسطه تولد تازه قابل عالج است و آن  ، تنها به ِ                          موت روحانی ناشی از گناه-  ۴

  . دهنده بنهیم ندد که ما ایمانمان را بر مسیح نجاتپیو میوقوع  هنگامی به
یم این است که بر میکار  مان به های زیادی را در موعظه  دلیل اینکه موضوع-  ۵
  .کند می، حمایت ایشان را جلب  ، مردم را جذب کرده تنوع
 حیات روحانی باید با کالم خدا تغذیه شود و با صمیمیت با خدا تقویت گردد -  ۶

  .، مورد تمرین قرار گیرد و با سهیم گرداندن دیگران در خبر خوش
  .دازدپر می خدا و مردم  مصالحه موضوعی است که به تسویۀ اختالفات میان-  ۷
 مستقیمی برای مسئولیتاند،   با وجود اینکه ایمانداران با خدا مصالحه کرده-  ۸

های رهبران  مسئولیتً                                                       مصالحه دادن دیگران با خدا ندارند، زیرا که این صرفا جز 
  . کلیساست

  .با موضوع رشد و پیشرفت در تجربۀ مسیحی سر و کار دارد»  پیام تقدیس «-  ۹
ای بعد از تجربۀ تولد  این است که مسیحیان در مرحله»  پیام تقدیس« -  ۱۰
  .دندگر میگناه و کامل  ً            ، تدریجا بی شان تازه
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، زندگی  طور اضطراری، خدمت ارزش بسیاری دارد زیرا که به» پیام امید «-  ۱۱
النه در انجام وظایف محوله را مسئو، و کار  ، شجاعت استوار در ایام سخت مقدس
  .کند می تشویق
، بوقوع خواهد   پیش مقرر فرمودهها  آمدن خداوند در زمانی که خدا مدت-  ۱۲

  .پیوست و به وظیفۀ مسیحی ربطی ندارد
به تمام مسیحیان داده شده است زیرا که گرایش انسان »  بیدار ماندن«ِ       حکم -  ۱۳

یده اینگونه است که در صورت متحقق نشدن وقایعی که برای آن انتظار طوالنی کش
  .شود  میتوجه ، سست و بی است
  .شود  می مسیحیمسئولیتً                                              آماده بودن برای آمدن مسیح مستقیما مربوط به -  ۱۴
خاطر خدمت   مسیحیان در داوری حاضر خواهند شد تا زندگیشان به-  ۱۵

  .، مورد ارزیابی قرار گیرد ، و نتایج بدست آمده های خدمت مسیحی، انگیزه
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 ها پاسخ صحیح تمرین
 

۱۰  - c(  
  

۱  - a(ملزم به گناه و تحمل عواقب آن هستندها ، تمامی انسان  بدلیل گناه آدم .  
b(آلود انجام داده است  هر انسانی اعمال گناه .  

  

۱۱  - a(غلط    
  b(صحیح    
  c(صحیح    
  d(غلط    

  

۲  - a(بنده    
b(موت    
c(دشمن خدا، اطاعت از احکام خدا   
d(سازد خدا را خشنود   
e(القدس ، روح قتی تازه خل   

  

واسطه آن  هد که بهد میای را بدست  کالم خدا وسیله.   پاسخ خودتان-  ۱۲
، رفتار   اموری نظیر زندگیمان.انیم ارادۀ خدا را برای بسیاری از امور بشناسیمتو می

گونگی، قدرتی که برای زندگی خداپسندانه  ، چگونگی رشد در مسیح درست و غلط
، چگونگی تمایز قایل شدن میان روح  بار در دسترس ماست تدر این جهان شرار

خطا و روح راستی، و آنچه که خدا در مورد هر مسأله مربوط به ایمان و عمل 
  .یدگو می

  

۳  - a(چشم پوشیده    
b(؛ توبهها  تمامی انسان   
c(جهان را عادالنه داوری   
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d(او را مسخره کردند؛ به او پیوستند و ایمان آوردند   
  

۱۳  - a( ۱  
  b( ۲  
  c( ۱  
  d( ۱  

  

هر دو آنها جهل نسبت به نجات خدا را قید کرده و هر دو به .   پاسخ خودتان-  ۴
زد که به همراه سا میپطرس خاطرنشان . توبه برای آمرزش گناهان دعوت کردند

 که شود  میید؛ با اینحال وی همچنین متذکرآ می، پذیرش خدا و برکت  آمرزش
پولس به داوری آینده . شندبا میمشروط به اطاعت مردم از احکام او ً                برکات خدا بعدا 

، خدای زنده را خدمت کنند  عنوان دلیل اینکه چرا مردم باید از گناه رویگردان شده به
 در همه جا حکم ها ارد که خدا به همۀ انساند میوی همچنین بیان . کند میاشاره 

  .کرده است تا از گناهان بازگشت نمایند
  

۱۴  - a(خدمت مملو از امانت    
  b(؛ انجام کار او  زمان  
  c( ؛ انجام احکامش یش امینها مسئولیت در   

  

طبیعت .  گناه بر هر جزء طبیعت انسان اثر گذاشته است.   پاسخ خودتان-  ۵
 ها بدینسان انسان. اند برای او مقبول باشدتو میآلود ما در ضدیت با خداست و ن گناه

خاطر گناهشان با مجازات ابدی مواجه  و به. اند ، از خدا جدا شده بردۀ گناه بوده
تنها راه عالج تولد تازه از طریق ایمان به عیسی مسیح و به تدارک او . خواهند شد
  .شدبا میبرای نجات 

  

۱۵  - e( تنها موارد قید شده در a و b  
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ارد که د میبر آن ، ایشان را   بودهها آنها همه معطوف به انسان.   پاسخ خودتان-  ۶
اگر برای نشان دادن واکنش آزاد نبودند، در اینصورت این احکام . کاری انجام دهند

  .شد میمعنی  بی
  

۱۶  - a(آماده بودن    
  b(مراقب و بیدار باشیم    
  c(دقتی و اهمال  بی   
  d(هشیار و پرهیزکار   
  e(پرهیزکار و بیدار   

  

۷  -   
های مربوط به  موضوع
  ها عظه در موعیسی

۲: ۱۴ - ۴۱  ۳: ۱۲ - ۲۶  ۱۰: ۳۴ -۴۳  ۱۳: ۱۶ - ۴۱  

a (جد داودی او  
b (گناه او زندگی بی  
c (خدمت الهی او  
d (مصلوب شدن از پیش                 ِ  

  شدۀ او تعیین

e (رستاخیز او  
f (جالل یافتن او  
g (ارظواکنش مورد انت  

  ۳۰آیه 
  ۲۲آیه 
  ۲۲آیه 
  ۲۳آیه 

  
  ۳۲ - ۲۴آیات 
  ۳۶ - ۳۳آیات 
 ۳۹ - ۳۸آیات 

  ۲۳ - ۲۲و 

  ۲۲آیه 
  ۱۴آیه 
  ۲۵آیه 

 ۱۵ - ۱۳آیات 
  ۱۸و 

  ۱۵آیه 
  ۲۱ و۱۳آیات 
  ۲۰ - ۱۹آیات 

  

  
  ۳۹آیه 
  ۳۸آیه 

  
  

  ۴۱ - ۴۰آیات 
  ۳۶آیه 
  ۴۳آیه 

  ۲۵ - ۲۳آیات 
  ۲۸آیه 

  ۳۱ - ۳۰آیات 
  ۲۹ - ۲۸آیات 

  
  ۳۷ - ۳۳، ۳۰ آیه

  ۳۴آیه 
  ۴۰ - ۳۸آیه 

  
۱۷  - b(  

  c(  
  d(  

  



 ۱۴۹ م موعظهاپی

۸  - b(  
  

۱۸  - a(  
  

 خدا، شادی عظیمی را در سوی  بهبیم که بازگشتیا میدر .  اسخ خودتان پ-  ۹
  .وردآ میحضور او ببار 

  

از آنجا که مسیحیان باید حساب زندگی مسیحی خود را پس .   پاسخ خودتان-  ۱۹
بدهند، دلیل محکمی در دست دارند تا هشیارانه در انجام احکام خداوندشان در 

این واقعیت که . ، بکوشند های مناسب انگیزهتبشیر، زندگی طاهر و خدمت با 
االمکان  طور ابدی هالک خواهند شد، باید مسیحیان را بر آن دارد تا حتی ، به ایمانان بی

، بستگان و  ، خانواده کاری کنند که گمشدگان نجات یابند زیرا که بسیاری از ایشان
 .شندبا میدوستان خود ما 



 



 

   ششم درس

  روش موعظه
 

 چهار موضوع یا پیام عمده و دالئل مربوط به اهمیت آنها را مورد ۵در درس 
فرا گرفتیم که برای خادمین هشیار، اقیانوسی از مطالب برای .  بحث قرار دادیم

 . اکنون به روش موعظه خواهیم پرداخت.  استفاده موجود است

فرا . ، خواهید آموخت که وعظ را چگونه تهیه و موعظه کنید در این درس
 اهید گرفت که برای هر موعظه هدفی در نظر بگیرید و مطالبی را بر پایۀ آیاتخو
عالوه بر . طور مؤثر منتقل سازید ، پیام را به آوری و تنظیم کرده  جمعمقدس کتاب

، ببینید که آیا  های خود را ارزیابی کرده ، خواهید آموخت که موعظه فنون تهیه موعظه
،  همچنین باید بدانید که آیا خدمت شما از طریق موعظه.  اید یا نه به هدف خود رسیده

فراهم کرده است را ِ                                                       خوراک روحانی مناسب برای رشد و پیشرفت ایمان ایمانداران 
  . یا نه

خاطر داشته باشید که  ید، بهگیر میها را فرا  وقتی چگونگی تهیه و ارائه موعظه
انجیل عیسی . شدبا یمقدرت نجات در شخص واعظ یا در روش مورد استفادۀ او ن

،  پولس رسول این حقیقت را بیان داشته. شدبا میمسیح است که قدرت نجات 
، برای نجات هر  زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست«: یسدنو می

هرگز الزم نیست که از ). ۱۶ :۱رومیان (» کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی
بار  اش قدرت اوست و ضامن به ن پیام خداست و پشتوانهآ! انجیل شرمسار شوید

 !آن را با اطمینان موعظه کنید و ببینید که خدا چه خواهد کرد.  آوردن نتایج
 

  



  درس ششم۱۵۲

   رئوس مطالب

   تعیین هدف
   آوری مطالب جمع

   تنظیم مطالب
   انتقال پیام
   ، یک سرمشق پطرس

 

  اهداف درس

   :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس
  . برای موعظۀ مؤثر اساسی است»  تعیین هدف«توضیح دهید که چرا  ●
  .مورد بحث قرار دهیدرا آوری مطالب برای تهیۀ موعظه  نقش جمع ●
  .نیاز به تنظیم مطالب موعظه را توجیه کنید ●
ریزی و تهیه کنید و آن را  پیامی را برای رسیدن به یک هدف خاص برنامه ●

  .انتقال دهید
 



 ۱۵۳روش موعظه 

 های یادگیری فعالیت

  . مقدمه و متن درس را بخوانید-  ۱
  .ی خود را کنترل کنیدها ، پاسخ  به خودآزمایی انتهای درس پرداخته-  ۲
 را تکمیل ۲سپس آزمون میانی ). ۶-  ۴دروس ( بخش دوم را بدقت مرور کنید -  ۳
  .نیدک

 

   متن درس
   تعیین هدف

  
پس از . ویدر میانید که به کجا ریزی کنید، باید اول بد برای اینکه سفری را برنامه

، برای موعظه کردن  به همان ترتیب.  که چگونه به آنجا برسیدکنید میریزی  آن، برنامه
اگر در نظر . نیز اول باید هدفی در نظر بگیرید، سپس برای رسیدن به آن کار کنید

 و دارید که به هنگام موعظه چیزی را متحقق سازید، باید هدف معینی داشته باشید
  .، الزم است که دو چیز را مورد مالحظه قرار دهید برای تعیین این هدف

عیسی نه تنها نیازهای مشترک همۀ . ، نیازهای مردم را باید تشخیص دهید اول
خت شنا می، بلکه نیاز خاص هر شخص را نیز )۳۲- ۳۱ :۶متی (انست د میافراد را 

هایی  ، و مفید بودن نمونه ه مقبول بودن، ب ، به نجات نیاز به محبت). ۵۰- ۴۳ :۱یوحنا (
! نیازهای فردی نیز باید برآورده شوند. از نیازهایی هستند که بین همۀ افراد مشترکند

ً                                                   وی شخصا به بسیاری از افراد که نیازهای خاصی داشتند . و عیسی این کار را کرد
 ).۲۶- ۱ :۴؛ ۱۴- ۱ :۳؛ یوحنا ۴۵- ۴۰ :۱؛ مرقس ۱۴- ۹ :۱۲؛ ۳۱- ۲۷ :۹متی (خدمت کرد 

 

  



  درس ششم۱۵۴

   :  پاسخ دهیمزیر یک از سؤاالت کدام تا به کند می هدف موعظه به ما کمک -  ۱
a( ام چه چیزی را متحقق سازد؟ اهم که موعظهخو می  
b(یند؟گو میهای مورد نظر چه   آیه  
c(؟  این حقایق را چگونه به زندگی شنوندگانم انطباق دهم  

 
 در مورد نیاز بیمار به هنگامی کهعیسی . رده سازید، باید نیازهای مردم را برآو دوم

مرقس ( بود ها ِ                                        ، منظورش اشاره به برآوردن نیازهای انسان گفت میپزشک سخن 
، نه تنها آن نیاز کنید میوقتی برای برآورده ساختن نیازی خاص موعظه ). ۱۷ :۲
  .مک شوداند برآورده شود، بلکه به بسیاری از دیگر افراد نیز ممکن است کتو می

هد، نه د می، شکارچی فقط یکی از آنها را هدف قرار  به هنگام شکار بلدرچین
اگر برای هر پیام .  در مورد موعظه نیز همین امر صادق است. تمام دسته پرندگان را

  .یک هدف در نظر بگیرید و به آن برسید، به مردم بیشتر کمک خواهید کرد

ای بکنم تا  ل بعدی این است که چه موعظه نیاز را تعیین کردید، سؤاهنگامی که
، وقتی درصدد خدمت به  القدس ؟ به خاطر داشته باشید که روح به نیاز پاسخ دهم

، از آن  به هدایت او اعتماد کرده. نیازهای مردم هستید، شما را هدایت خواهد کرد
ساخت پیروی کنید؛ او پیامی به شما خواهد داد که نیازهایشان را برآورده خواهد 

  ).۱۲-  ۱۰ :۲اول قرنتیان (



 ۱۵۵روش موعظه 

 در مورد نیازهای مردم هنگامی کهند که شو میً               غالبا متوجه کنند میکسانی که خدمت 
 در دلشان مقدس کتاب هایی از ، آیهکند میالقدس ایشان را هدایت   و روحکنند میدعا 

،  وعظهم. کنند میآنگاه این آیات محدوده و موضوع موعظه را تعیین . شود  میگذاشته
 و مقدس کتاب ً                                                            چنانکه بعدا در این درس خواهیم دید، تشریح وفادارانۀ این آیات

هنگام  گاه نیز به. شدبا میالقدس  واسطه قدرت روح کاربردشان برای نیازهای شنوندگان به
 و جهد میای از صفحات آن بیرون  ، گویی ناگهان آیه مقدس کتاب مطالعه و بررسی عادی

هر طریقی که در دل شما گذاشته  به)  یا آیات(آیه .  اهد که آن را موعظه کنیمخو میاز ما 
  .کنندۀ ماهیت و شکل و هدف موعظۀ شما خواهد بود شود، تعیین

 ، ید و شما برای یافتن پاسخ آنشو میگاهی اوقات با نیاز جدیدی مواجه 
 به نیازهای  پاسخیمقدس کتاب در مواقع دیگر، در. کنید می را جستجو مقدس کتاب

، برای هر پیام باید یک هدف در نظر بگیرید؛  در هر حال. کنید میموجود مشاهده 
سپس موعظه را تهیه کنید و ارائه دهید تا به نیازی که توسط هدف مشخص شده 

اهد به نیازی پاسخ گوید، باید موضوع و هدف خو میای که  موعظه. است پاسخ دهید
  .داشته باشد

 

بوط به عباراتی که توضیحات صحیحی در مورد ضرورت  دور حروف مر-  ۲
  .ای بکشید هند، دایرهد میتعیین هدف خاص برای موعظه 

a(اش هدف خاصی نداشته باشد، در این خطر قرار دارد   اگر خادم برای موعظه
  .اش واکنش مثبت نشان ندهد که کسی در مقابل موعظه

b(کن است در مورد منظور هد، ممد میهدف گوش  های بی  کسی که به موعظه
  .خادم و هدف او دچار اغتشاش فکری شود

c(اش هدفی ندارد، عموما گرایش دارد که از موضوعی   خادمی که برای موعظه                                              ً
  .آنکه شنوندگانش را به عمل خاصی فرا خواند به موضوع دیگر بپرد بی

d(د، حاکیگیر میاش هدف خاصی در نظر ن  این واقعیت که خادمی برای موعظه 
  . از اتکای کامل او به خداست

 



  درس ششم۱۵۶

  آوری مطالب جمع
 

 ید؟گو می چه مقدس کتاب

 وقتی نیاز تعیین شد و هدف موعظه مشخص گردید، سؤال بعدی این است که
ید، گو می چه مقدس کتاب ید؟ به هنگام تحقیق در مورد اینکهگو می چه مقدس کتاب

 هرگز منظورش آن نبوده  چیزی استخراج نکنید کهمقدس کتاب مراقب باشید که از
حتی یک مو هم از سر شما «، اطمینان پولس رسول در مورد اینکه  عنوان مثال به.  است

این .  عنوان راه حل طاسی مطرح نشده است ، به)۳۴ :۲۷اعمال (» کم نخواهد شد
 فرا گرفتید، ۳چنانکه در درس .  گفته حاکی از گسترۀ نامحدود حفاظت خداست

همچنین باید معنی روشن و لغوی متن در نظر . کند میعیین معنی را چارچوب ت
 را مقدس کتاب بنابراین اگر متنی از. پذیر نباشد گرفته شود مگر آنکه این کار امکان

و اگر . ی نادرست اجتناب خواهید ورزیدها بگیرید و به آن وفادار بمانید، از برداشت
 بنا نهید، با اقتدار موعظه قدسم کتاب هر پیام را بر مبنای ادعای ساده و مستقیم

 مقدس کتاب اگر. پذیرفته خواهد شد» کالم خداوند«عنوان  خواهید کرد و پیام شما به
 آن صورتدر . ید بیابیدگو می مقدس کتاب ، سعی کنید آنچه را کهکنید میرا جستجو 

 نیازهای ، انتظار داشته باشید که خدا به انید پیام خدا را با اطمینان اعالم کردهتو می
 . پاسخ دهدکنید میمردمی که به ایشان خدمت 

 

شخص :  در دفتر یادداشتتان دو یا سه جمله برای توضیح این عبارت بنویسید-  ۳
 در ارتباط با موضوع چه مقدس کتاب به هنگام تهیۀ یک موعظه باید مشخص کند که

 .یدگو می
 



 ۱۵۷روش موعظه 

 ؟ ام چه چیزی تجربه و مشاهده کرده
؛ کند میای است که رشد  د، بلکه مانند میوهشو می ساخته نموعظه مثل یک ماشین
با . شود  مید، بلکه مانند پیامی است که دریافتشو میمثل یک عمارت ساخته ن

بخشی از فرایند . شود  می، ساخته و بنا ان گفت که موعظهتو میاینحال از یک لحاظ 
چه : سؤال را بکنیداز خود این .  تهیه موعظه عبارتست از تفکر و تعمق و مطالعه

زد؟ سا میدارتر  ی را معنیمقدس کتاب ام که این متن چیزی مشاهده یا تجربه کرده
 دیگر، تجربه یا مشاهده یی را طی تجربۀ شخصمقدس کتاب کدام حقایق این متن

، از تجربۀ خود یا تجربۀ دیگری که  ؟ اما باید مطمئن شوید که به هنگام موعظه ام کرده
بدقت بسنجید که چه . آزردگی یا خجالت شود، استفاده نکنیدممکن است باعث 

به خاطر داشته باشید که الزم نیست . یید و مردم چه برداشتی از آن خواهند کردگو می
ها در مواردی سودمند  ٔ                                                      در مال عام به تجربۀ شخصی اشاره کنید، حتی اگر این تجربه

ربه کرده و از حقیقتی که به ها، در صورتی که آنها را تج ها و مثال حکایت. باشند
اغلب چنین . بخشند می فایده برده باشید، به یک متن قدرت و معنی کشند میتصویر 
  . زند تا کاربرد حقیقت را در زندگی روزمره مشاهده کنیمسا میهایی ما را قادر  تجربه

  

 



  درس ششم۱۵۸

طرز صحیحی توضیح   دور حروف مربوط به عبارات صحیح زیر را که به-  ۴
،  آوری مطالب موعظه تا چه حد اساسی است که تجربه و مشاهده در جمعهند د می
  .ای بکشید دایره

a(خاطر قابلیت آنها در سرگرم   مشاهدات و تجربیات شخصی در یک موعظه به
  .کردن افراد اهمیت دارند

b(ها و توضیحات در موعظه اهمیت دارند زیرا که این مطالب متن  مثال 
ی چقدر عملی مقدس کتاب هد که حقایقد می، نشان  تر کردهدار ی را معنیمقدس کتاب
  .هستند
c( تا حقایق کالم خدا را در کند می تجربۀ افراد و مشاهدات ایشان به ما کمک 

، آنچه که خدا برای دیگران انجام داده  بدینسان.  مورد موقعیت خودمان پیاده کنیم
 .، برای من نیز انجام خواهد داد است

 

 ؟ انمد میچه 
،  ، شنیده ، خوانده چه چیزی تا کنون در مورد این موضوع: از خود سؤال کنید

ذهن خود .  ؟ در اینجا به تخصیص وقت و دعا و تعمق نیاز هست ام ، یا اندیشیده دیده
اجازه دهید که متن همانند یک . را برای یافتن هر چیز سودمندی تفحص کنید

.  به حقیقت مورد نظر را بیرون بکشدربا عمل کند و هر نوع اطالعات مربوط آهن
 چیزی را که دارید هنگامی که. زمان و تجربه به ذخیرۀ اطالعاتی شما خواهد افزود

ید، شروع خواهید کرد به توجه به چیزهایی که بر سر راهتان قرار بر میکار  به
 عیسی برای توضیح حقایق روحانی، از: این نکته را به خاطر داشته باشید. ندگیر می

لذا هر آنچه را که دارید مورد استفاده قرار . چیزهای سادۀ دنیای طبیعی استفاده کرد
  .دهید؛ و از آن همچون منبعی برای موعظه مطلب بیرون بکشید

اید، از هر مطلبی که در  عالوه بر چیزهایی که تجربه و مطالعه و مشاهده کرده
 ۳چنانکه در درس . فاده کنیداید، است بندی کرده آوری و دسته مورد این موضوع جمع

انید برای افزایش ذخیرۀ مطالب تو می، این مجموعه اطالعات چیزی است که  دیدیم
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 .مورد نیاز برای موعظه استفاده کنید
 

برای این پاسخ . آوری مطالب برای موعظه بیان کنید  اهمیت دانش را در جمع-  ۵
 .از دفتر یادداشتتان استفاده کنید

 

   تنظیم مطالب

 

  ریزی موعظه برنامه

هر ساله باید یک یا دو بار به .  ریزی ضروری است ، برنامه برای یک موعظۀ خوب
روی  اید؛ و نیز به پیش ، ببینید که در ارتباط با موعظه در کجا قرار داشته عقب نگریسته

 و موضوعات و مقدس کتاب از موعظۀ متون. ویدر میخود بنگرید تا ببینید که به کجا 
اعمال (، کل منظور خدا را موعظه نمایید  همانند پولس. ی مشابه اجتناب کنیدها پیام
، ببینید که آیا حقایق و  ای خود را بدقت مطالعه کرده الگوهای موعظه). ۲۷- ۲۶ :۲۰

  . اید یا نه  را مورد غفلت قرار دادهمقدس کتاب متون عظیم

های متی،  ، تمثیل ئیلاسرا ، سفرهای بنی چرا یک سری پیام در مورد ده فرمان
ریزی نکنید؟  در یوحنا را برنامه»  من هستم«معجزات انجیل یوحنا، یا مباحث عظیم 

. هید، موضوعات جدید به فکرتان خواهد رسیدد میوقتی خدمت موعظه را ادامه 
شما و . ِ                                                   ، از انتخاب تصادفی موضوعات برای موعظه اجتناب ورزید تر از همه مهم

  .، بهره ببرید ریزی شده خوبی برنامه از یک برنامۀ موعظه که بهشنوندگانتان باید 

تان اهمیت دارد، بلکه برای تهیه و  ای ریزی نه تنها برای کل خدمت موعظه برنامه
غیر ممکن است که تنها . ودر می نیز مهم بشمار کنید میعرضۀ هر پیامی که موعظه 

زیرا . ی کرده و برداشت کنید، آبیار ، یک موعظۀ خوبی را کاشته در عرض یک هفته
لذا . دگیر میرا در بر »  واعظ«های زندگی  که بنای موعظه روندی است که تمام جنبه

  .العمر ، فرایندی است رشدیابنده و مادام آن
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 تا مردم را از آن جایی که هستند به کند میموعظه پلی است که به شما کمک 
و مطالب کافی به شما کمک خواهد برنامۀ خوب . جایی ببرید که الزم است باشند

، شما را قادر خواهد  یک برنامۀ منظم و رشدیابندۀ موعظه. کرد تا آن پل را بسازید
، وقتی بر روی  عالوه به. ساخت تا به رشد و ترقی روحانی افراد کمک کنید

، ایشان را با هر پیامی که موعظه کنید می موعظه مقدس کتاب های عظیم موضوع
اند و باید پویایی و تازگی تو میای  ، زیرا که هر موعظهطلبید میچالش  به کنید می

تر خدا رهنمون   معرفت عمیقسوی  بهالقدس را داشته باشد که ما را ناشی از روح
.  و روح به ما کمک خواهد کرد تا حقیقت کالم را در زندگیمان پیاده کنیم. شود

ا کمک خواهد کرد تا پیامهایی را ای منظم و رشدیابنده به م همچنین برنامۀ موعظه
مردم . ندشو می، براحتی به خاطر سپرده  موعظه کنیم که جالب و قابل درک بوده

 بعد از خاموش شدن طنین صدای شما، ها ، مدت انند در مورد اینگونه حقایقتو می
  .تعمق کنند

 

وعظه ریزی در تهیۀ م  دور حروف مربوط به عباراتی که در مورد اهمیت برنامه-  ۶
  .ای بکشید صحت دارد، دایره

a( اند از تو مییزد، ر میاش  ای ای برای خدمت موعظه  کسی برنامههنگامی که
ً                                                                             موعظۀ متون و موضوعات مشابه اجتناب ورزد، زیرا که منظما آنچه را که انجام داده 

ای  طرز هوشمندانه  و لذا آنچه را که الزم است انجام دهد بهکند میاست مرور 
  .کند میریزی  برنامه
b(ی را مقدس کتاب زد که تمام تعالیمسا می، شخص را قادر  ریزی موعظه  برنامه

ی اجتناب مقدس کتاب موعظه کند و بدینسان از نادیده گرفتن حقایق و متون عظیم
  .رزدو می

c(سوی  بهانید مردم را از طفولیت روحانیتو می،  تان ریزی دقیق موعظه  با برنامه 
  .گونگی بیشتر رهنمون شوید حی و مسیحهدف بلوغ مسی
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d(یید که خودکفا هستید نما می، مشخص کنید میریزی  تان را برنامه  وقتی موعظه
  .شیدبا میو دیگر وابسته به خداوند ن

e(زد که سا می، مستمعین شما را قادر  ای منظم و رشدیابنده  یک برنامۀ موعظه
 بلوغ روحانی سوی  بهفی که ایشان راهای مختل  و موضوعکنید میآنچه را که موعظه 

  .، درک کنندکند میهدایت 
 

  تعیین حقیقت مرکزی

  باید یک حقیقت مرکزی داشته باشد که ازکنید میهر پیامی که موعظه 
حقیقت مرکزی قلب پیام .  گرفته شده و موعظه بر روی آن بنا شده باشدمقدس کتاب
اگر پیام برای شما روشن نباشد، . مهم است که آن را در یک جمله بنویسید.  است

اگر بتوانید پیام را در یک جمله خالصه . برای شنوندگان شما نیز روشن نخواهد بود
. آنکه به موضوعات متفرقه منحرف شوید، آن را بهتر عرضه کنید انید بیتو میکنید، 

راحتی اند آن را بتو میاگر بتوانید چکیدۀ پیام خود را در یک جمله بگنجانید، شنونده 
انجام این امر ممکن است مشکل باشد، اما به هنگام موعظه به شما . به خاطر بسپارد
 .کمک خواهد کرد
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 و مطالب ها ، شواهد، مثالها وقتی حقیقت مرکزی را انتخاب کردید، تمام تالش
های ثانوی  اجازه ندهید که اندیشه. کمکی شما باید در جهت بسط آن حرکت کنند

در مورد آن دعا . در بسط این یک حقیقت مرکزی بکوشید. رت کنندحواس شما را پ
َ                                       و تعمق کنید تا بدل به جزئی از شما شود رئوس ( برای تهیه طرح کلی هنگامی کهو . َ

هدف شما . ویدر میً                                          آماده شدید، دقیقا خواهید دانست که به کجا )  مطالب موعظه
 .همچون شیشه شفاف خواهد شد

 

ی یک موعظه برای تهیه و عرضۀ موعظه اهمیت دارد  انتخاب حقیقت مرکز-  ۷
  ............زیرا که حقیقت مرکزی،

a(ای است برای  ، در وهلۀ اول وسیله  در برانگیختن تخیل شنوندگان مؤثر بوده
  . جلب توجه ایشان

b( و هم به عرضۀ آنکند می چکیدۀ کل پیام است که هم به تهیه موعظه کمک  .  
c( کند میادم سعی در جلب کدام حضار را دارد و تعیین  که خکند می مشخص 

  .که سعی دارد به کدام نیاز خاص پاسخ دهد
 

 ای منظم تنظیم به شیوه

در این مرحله الزم است که تمام مطالب را به ترتیبی منطقی و قابل استفاده 
طرح کلی یک موعظه وسیلۀ مؤثری برای تنظیم و سازماندهی این . سازماندهی کنید

طرح کلی یک موعظه نسبت به ارائۀ موعظه مثل نسبت اسکلت به . شدبا میب مطال
طرح کلی، حیاتی و ضروری .  ، و اسکلت فلزی به یک ساختمان چند طبقه است بدن
اکنون به مالحظۀ سازمان موعظه و بسط سیستمی که در این زمینه به شما !  است

  . دیمگر میکمک خواهد کرد باز 

تشریح متن .  ، شکل ساده و غیر رسمی موعظه است مقدس کتاب تشریح متن
سه . یمقدس کتاب ً                                                           معموال عبارت است از تفسیر آیه به آیه یا کلمه به کلمۀ یک متن

ی؛ موعظه موضوعی؛ مقدس کتاب تفسیر آیه به آیۀ یک متن: شکل موعظه وجود دارد
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ً         تر صرفا  یک وعظ پیشرفته. و مخلوطی از این دو یعنی وعظ آیه به آیه و موضوعی
این شکل . شدبا میگیری افزوده شده به تفسیر جاری  دارای یک مقدمه و یک نتیجه

 است که مورد مالحظه قرار خواهیم داد که بعد از متن)  یا موعظه(پیشرفتۀ وعظ 
  .گیری ، و نتیجه ، متن ی و حقیقت مرکزی، مشتمل است بر مقدمهمقدس کتاب
 

هدف اساسی مقدمه جلب .  در برای خانه استمنزلۀ   مقدمۀ موعظه به.  مقدمه- ۱
 انید از یک ماجرایتو میمقدمه را .  توجه و ایجاد عالقه در شنونده است

. ، و نظایر آن اخذ کنید ، یک تجربه ، یک رویداد روزمره ی، یا یک داستانمقدس کتاب
ازی تان از آغ  موعظهشود  میاین باعث. ، آن را بنویسید مقدمه را بدقت تهیه کرده

مقدمه .  مقدمه باید کوتاه باشد، شاید حدود دو یا سه دقیقه. خوب برخوردار باشد
ای تهیه  ، جمله برای انتقال از مقدمه به متن موعظه. باید به متن موعظه مربوط باشد

 .شکل طبیعی و منطقی صورت گیرد کنید تا این انتقال به
 

. یمقدس کتاب  آیۀ متن متن یک وعظ مشتمل است بر تفسیر آیه به.  متن- ۲
بندی ظاهر شود،  های متن را بدقت مطالعه کنید تا زمانی که نوعی نظم و دسته آیه

این امر ادارۀ . متن را محدود به سه یا چهار قسمت کنید. بویژه در متون طوالنیتر
 های متن از متن در اینجا فرایند تشکیل قسمت. زدسا میتر  موعظه را راحت

بازگو کنید : کار برید یک یا دو آیه را برای بیان محتوا به) ۱:  استی آمده مقدس کتاب
نشان دهید که این : کاربردی از این محتوا را بدست دهید) ۲ید؛ گو میکه آن چه 

برای این حقایق و کاربرد آنها ) ۳بد؛ یا میمحتوا چگونه در زندگی شنوندگان کاربرد 
هایی  بۀ شخصی توضیحات و مثالی، مشاهده یا تجرمقدس کتاب ، متن از طبیعت
های  سپس به سراغ آیه یا آیه. کل مطالب را در یک جمله خالصه کنید) ۴بیاورید؛ 
 .، همین فرایند را تکرار کنید بعدی رفته
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، برای هر بلوک از ۱۳ در مورد اول قرنتیان زیر در طرح کلی پیشنهادی -  ۸
  .، یک عبارت محتوایی بنویسید های داده شده آیه

  ». کن بزرگتر از همه محبت استل«، ۱۳ :۱۳اول قرنتیان :  متن
  . بزرگترین چیز در جهان محبت است: حقیقت مرکزی

a( ۱ - .............................) ..۳- ۱های  آیه(  
b( ۲ - ..............................) .۷- ۴های  آیه (  
c( ۳  - ..............................) .۱۳- ۸ای ه آیه( 

  

یعنی مزمور (حالی و مصیبت را از متن  ، چهار کاربرد پریشان زیر در طرح کلی -  ۹
  .و نیز از تجربیات خودتان از زندگی بازگو کنید) ۷۱ :۱۱۹

  ». مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایض تو را بیاموزم«، ۷۱ :۱۱۹مزمور :  متن
  .  استً                           مصیبت غالبا یک ضرورت زندگی: حقیقت مرکزی

a( ۱ - مصیبت ..........  
b( ۲ - مصیبت ..........  
c( ۳  - مصیبت ..........  
d( ۴ - مصیبت ..........  

 

، سه )۶- ۴ :۱۱متی (گانۀ عیسی به سؤال یحیی تعمیددهنده   بر پایۀ پاسخ سه-  ۱۰
کار  عنوان نکات عمده برای متن این طرح کلی موعظه به جمله بنویسید که بتوانند به

 .وندر

  »؟ ای یا باید منتظر دیگری باشیم آیا تو همان آینده«، ۳ :۱۱متی :  متن
  آیا مسیح آن چیزی است که جهان به آن نیاز دارد؟: حقیقت مرکزی

a( ۱ - ید گو می عیسی..............................)  ۴آیه(  
b( ۲ - ید گو می عیسی..............................)  ۵آیه(  
c( ۳  - ید گو می عیسی..............................)  ۶آیه( 
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زیرا که برای من زندگی مسیح «: کرد  می شخصی بر اساس این متن موعظه-  ۱۱
اند تو می) ۱: چهار نکته عمدۀ او عبارت بودند از). ۲۱ :۱فیلیپیان (» است و مردن سود
اند سخت به زندگی بچسبد؛ تو می) ۳اند با زندگی بسازد؛ تو می) ۲از زندگی بگریزد؛ 

اند خود را به دستان کسی بسپارد که از او بزرگتر است و به وی اجازه دهد تو می) ۴
   :او عبارت بود از» حقیقت مرکزی«،  بر پایۀ این نکات. ش را اداره کندا گیکه زند
a(ناپایداری زندگی .  
b(امکانات برای زندگی خوب  .  
c(امروزه با زندگی چه باید کرد .  

 

، به خاطر داشته باشید که حقیقت مرکزی کنید میوقتی پیام موعظه را آماده 
همانطور . های آنند ، پره های مختلف متن موعظه همانند محور چرخ است و قسمت

 و در ضمن به آن وصلند، اعتبار هر کنند میهای چرخ از میله به بیرون حرکت  که پره
حقیقت موجود در هر بخش . ت مرکزیبخش از موعظه نیز ناشی است از آن حقیق

هر قسمت از متن موعظه باید برخاسته از . کند مینیز اعتبار حقیقت مرکزی را اثبات 
 . ریزی شده است ی باشد که بر آن پیمقدس کتاب آن متن

 

گیری آخرین و بهترین شانس برای رساندن حقایق پیام به دل  نتیجه. گیری  نتیجه- ۳
، چه  ای برادران«:  زرگی که هر موعظه باید برانگیزد، این استسؤال ب.  شنوندگان است

. هر انجمن و جماعتی حق دارد که به این سؤال پاسخ دهد). ۳۷ :۲اعمال (» ؟ کنیم
گیری  نتیجه.  گیری باید پاسخ را ارائه دهد و عبارتست از فراخوان نهایی برای عمل نتیجه

آخرین کلمات باید مؤثر . ر از مقدمه باشدت باید جداگانه نگاشته شود و نباید طوالنی
ِ                                                        ، بیان کوتاه و مجدد حقیقت اصلی، یک آیه یا یک سرود، همۀ  یک مثال مناسب! باشند

گیری را همچون  نتیجه. کار برده شوند ِ           ار پیام بهظاینها باید برای دستیابی به نتیجۀ مورد انت
 تصمیم جلسه را ترک گویند که بگذارید که جماعت با این. تیری به قلب شنوندگان بزنید
  ).۲۷- ۲۴ :۷متی (شند با میکنندۀ حقیقت  فقط شنونده نیستند، بلکه عمل
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با قرار دادن )  از سمت راست(ی موعظه را ها های زیر از بخش  توصیف-  ۱۲
  .مشخص کنید)  از سمت چپ(شمارۀ مربوط به نام هر بخش 

a(ه استی که موعظه بر روی آن بنا شدمقدس کتاب  پایۀ .  
b(کند می موعظه هدایت سوی  به، آنها را ای که توجه مردم را جلب کرده  وسیله.  
c( هد و نحوۀ بکارگیری آن را د می تفسیر محتوا که موضوع را توصیف و توضیح
  .هدد میارائه 
d(تمرکز و توجه موعظه بشکلی فشرده و چکیده  .  
e( ند تا شو میطلبیده  شنوندگان به چالش هنگامی که مرحلۀ عمل موعظه

  .واکنشی نشان دهند
  ) آیه یا آیات(ی مقدس کتاب  متن- ۱           
   حقیقت مرکزی- ۲           
    مقدمه- ۳           
    متن موعظه- ۴           
  گیری  نتیجه- ۵           

  

 در دفتر یادداشتتان توضیح دهید که پنج بخش یک موعظه چگونه باید برای -  ۱۳
 .موعظه تنظیم شوند

 

  یامانتقال پ

 
.  انتقال یا برقراری ارتباط یعنی دادن اطالعات از طریق گفتار و نوشتار و غیره

وقتی شنوندگان . روند ارتباط هنگامی کامل است که پیام داده و پذیرفته شده باشد
شما . انیدد میانند که در مورد آن موضوع شما چه د میهای شما را درک کنند،  گفته

»  وسیلۀ سنجش«عنوان یک  اند بهتو میچهار دستورالعمل زیر . اید پیام را انتقال داده
 .مورد استفاده قرار گیرد تا بر طبق آن بتوانید مهارت ارتباطی خود را بسنجید
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 بر طبق برنامه پیش بروید

یسند و آن را در مقابل نو میطور کامل  های خود را به برخی واعظین موعظه
، چنانکه اشاره شد، موعظه  ِ                  طرح کلی آماده شدهبقیه از روی یک . انندخو میجماعت 

هر روشی که اتخاذ کنید، اگر برای موعظه طرحی را آماده ساخته ولی از آن . کنند می
 مطالب را بخوبی هنگامی کهبا اینحال . پیروی نکنید، نتیجۀ ناچیز بدست خواهد آمد

داشته باشید که پیام انید انتظار تو می، سپس از روی برنامه پیش بروید،  آماده کرده
 .خود را بخوبی منتقل کنید

 

از طرح .  پاسخی را انتخاب کنید که این جمله را به بهترین وجه تکمیل کند-  ۱۴
  ...............موعظه باید بدقت پیروی کرد،

a(ارباب واعظ است و او غالم آن، زیرا که آن طرح  .  
b( اند د می و کند می چه اندد می طوری که مردم احساس کنند که شخص خادم

  .ودر میبه کجا 
c(نیازها نیز  ِ                                                         تا اطمینان حاصل کنیم که هدف از پیش تعیین شده متحقق شده ،

  .ندشو میبرآورده 
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 تان موجز و ملموس باشد موعظه

 که باید حرفی بزنند؛ اما برخی دیگر حرفی برای کنند میبرخی افراد احساس 
! ، چیزی برای گفتن دارد انجیل آماده کرده استهر واعظی که پیامی از . گفتن دارند

فقط آنقدر . به هدف بزنید. گیر بپرهیزید معنی و تکرار کلمات وقت از جمالت بی
کلمات غیر ضروری در موعظه . کننده نشود بگویید که پیامتان قابل درک باشد و کسل

بهتر . دچسبن میی تمیز یک کشتی ها یی هستند که به طنابها  و صدفها مثل جلبک
آن است که مردم را طوری ترک کنید که ایشان همچنان خواهان ادامۀ پیام شما 

  .باشند، تا اینکه به صحبت ادامه دهید و مردم خواهان ترک شما باشند

کنندۀ عمل  کار ببرید که توصیف کلماتی به. کار ببرید زبانی واضح و ساده به
در مورد افراد، .  ا در مورد بودنبیشتر در مورد انجام دادن صحبت کنید ت. باشند
به امور . کار برید و نه زبان مجازی زبان ملموس به.  و چیزها موعظه کنیدها مکان

،   که قابل لمس- از کلمات تجسمی استفاده کنید . خاص بپردازید و نه امور کلی
کار ببرید که حقیقتی را که موعظه  هایی به مثال. ، بو کردن و دیدن باشند شنیدن
با . هندد میای هستند که اجازه دخول نور را  آنها همانند پنجره.  روشن سازندکنید می

و موعظۀ شما نباید شامل !  ً                                             اینحال یک خانه تماما از پنجره تشکیل نشده است
ً                                                                      پایان از مثال باشد که ممکن است واقعا مردم را سرگرم کند، اما ایشان را  ای بی رشته

 .لی نگاه دارداز لحاظ روحانی تشنه و خا
 

بر پایۀ اطالعات داده شده .  حروف مربوط به عبارات صحیح را انتخاب کنید-  ۱۵
   : یم کهگیر می، نتیجه »تان موجز و ملموس باشد موعظه«در مبحث 

a(طور غیر ضروری در مورد چیزهایی   برخی از خادمین گرایش دارند که به
  .دشو میصحبت کنند که مربوط به هدف کلی موعظه ن

b(و  القدس ، و به هدایت روح ً                                             کسی که واقعا نسبت به نیازها و احساسات مردم ،
به عقل سلیم حساس باشد، وقت موعظه را با سخنان نامربوط و غیر ضروری و 

  .کند مین، تلف  حمله به عقاید این و آن
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c(ها و  ها، مثال  خادم باید بکوشد که در خدمتش به تعادل برسد، و حکایت
ِ                                              کار نبرد، بلکه از آنها برای توضیح حقایق اعالم ای شخصی را بیهوده بهه تجربه شده  ِ

  .استفاده کند

 

   به هدفرسیدنموعظه برای 

، بدلیل شراکت آن در رسیدن به شود  میهر چیزی که در طرح کلی موعظه یافت
ن ، همه چیز باید در رسیدکنید میوقتی موعظه . شدبا میشدۀ پیام  ِ                 هدف از پیش تعیین

در آغاز موعظه با . ، به هدف پیام فکر کنید به هنگام موعظه. به آن هدف دخیل باشد
 موعظه را به هنگامی کهمردم در همان وضعی که هستند ارتباط برقرار کنید؛ آنگاه 

اگر هدف شما . اهید آنجا باشندخو میسانید، آنها را به آنجایی ببرید که ر میپایان 
تر هر پیامتان بخشی از خدمت شما به  در مفهومی کلیانتقال پیام موعظه باشد، 

هدف پیام شما، بخشی از هدف خدمت . مردمی خواهد بود که خادم ایشان هستید
، طوری که گمشدگان مسیح )۲۷ :۲۰اعمال (یعنی اعالم کل هدف خدا : شدبا میشما 

 .را یافته و ایمانداران در ایمان بالغ شوند
 

  .، جمله مربوطه را تکمیل کنید ههای زیر را خواند  آیه-  ۱۶
a( ید که هدف او گو می پولس رسول به مشایخ کلیسای افسس ۲۴ :۲۰ در اعمال

  ..............در خدمت عبارتست از 
b( اش مشتمل بوده  ارد که موعظهد می پولس بیان ۲۷-  ۲۶، ۲۱- ۲۰ :۲۰ در اعمال

  ......................است بر 
c(پولس شنوندگان خود را ۱۵- ۱۴ :۳ با فیلیپیان ۲۷- ۲۴ :۹یان  با مقایسۀ اول قرنت ،

  ............................... به کند میتشویق 
d( ارد که دورۀ خود را به کمال د می پولس اعالم ۸- ۶ :۴ در دوم تیموتاوس
  ............................، به هدف خود رسیده است و منتظر  رسانده
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طور  اشید که پولس هدفی برای خدمت خود قائل بود، یعنی چه بهتوجه داشته ب
 سوی  بهشید مردم را از گناهکو می، )۲۰ :۲۰اعمال (طور خصوصی  عمومی و چه به

وی . او همچنین دارای اهداف شخصی بود. خدا و پیام فیض خدا باز گرداند
ک شخص ، بدل به ی است که آنقدر درگیر خدمت شود که خود محروم شدهخو مین

خوب است ). ۱۶- ۷ :۳؛ فیلیپیان ۲۷-  ۲۴ :۹اول قرنتیان (ثمر گردد  روحانی باطل و بی
 . که ما نیز از توصیه و سرمشق او پیروی کنیم

 

  آوری نتایج جمع

ساند و آن را ر می، خدا نتایج آن را به ثمر کنید می کالم را موعظه هنگامی که
 - نتایجی که در جستجوی آن هستید )! ۶ :۱۲۶؛ مزمور ۱۱ :۵۵اشعیا  (کند میتضمین 

واسطه خدمت کالم و روح صورت   تنها به-  بنای ایمانداران  یانجات گمشدگان
 .یردپذ می

 

   :آوری نتایج انجام دهید ، این کارها را برای جمع بعد از انجام موعظه

وی ایشان را متوجه . القدس فرصت دهید تا در دل مردم کار کند  به روح-  ۱
 ).۸ :۱۶یوحنا (شان خواهد کرد و راه خدا را برای رفع آن نیاز نشان خواهد داد نیاز

ً                                 پطرس به جمعیت دقیقا گفت که برای . ای ارائه دهید  اطالعات کوتاه و ساده-  ۲
 ).۳۹- ۳۸ :۲اعمال (واکنش به پیامش چه باید بکنند 

ت باشد، گیری پیام شما یک دعو اگر نتیجه.  به جماعت فرصت واکنش بدهید-  ۳
 .انید انتظار واکنش داشته باشیدتو می

 واعظ C.H. Spurgeonاین حکایت در مورد واعظی گفته شده است که به 
 کنیم  میچگونه است که ما همان انجیل را موعظه«: برجسته نزدیک شده از او پرسید

شما «: اسپرجان پاسخ داد» ؟ کنم میورید که من حاصل نآ میو شما نتایجی را بدست 
: واعظ پاسخ داد» ؟ ، انتظار واکنش ندارید، آیا چنین نیستکنید میهر بار که موعظه 

به همین دلیل است که شما واکنشی «: اسپرجان متذکر شد» . چرا همینطور است«
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، انتظار داشته باشید که خدا کاری کند که کنید میوقتی موعظه » !کنید میدریافت ن
 .تغییری در زندگی مردم رخ دهد

 

  . چهار دستورالعمل برای انتقال یک پیام را از حفظ بازگو کنید-  ۱۷
  

 داده شده کنند می چهار رهنمودی که به خادمین در مورد پیامی که موعظه -  ۱۸
   : ریزی شده است  طرحزیر، برای کمک به ایشان در موارد  است
a(رای  از طریق کاربرد زبانی پیراسته و زیبا، طرح معماها و تعریف حکایت ب

  .، بدل به واعظین استادی شوند جلب توجه مردم
b(اند برسند  با برقراری ارتباط مؤثر با مردم به هدفی که برای موعظه قائل شده.  
c(طوری که مردم مهارت و ورزیدگی  های موعظه  عادت کردن به مکانیسم ،
  .ای ایشان را بشناسند حرفه

 

  ، یک سرمشق پطرس
 

بعد .  عادی است که بدل به واعظی کارآمد گردیدشمعون پطرس نمونۀ یک فرد
، برای هزاران نفر در )۷۲ :۲۶متی (از آنکه او عیسی را در مقابل یک کنیز انکار نمود 

القدس که در روز پنطیکاست بر او نازل  قدرت روح). ۲اعمال (اورشلیم موعظه کرد 
  ).۸ :۱اعمال (، هراس قبلی او را به تهور تبدیل کرد  گشت

ً                    ، دقیقا دارای همان  ، آنطور که در اعمال ثبت شده است موعظۀ پطرسروش 
 ، ، وی از مرحلۀ نیازهای مردم آغاز کرده با وجود این.  های ما نیست ساختار وعظ

تاریخ (وی با مطالب آشنایی آغاز کرد .  پاسخگویی به آن نیازها حرکت کردسوی به
ای مردم چگونه در مسیح متحقق و توضیح داد که برنامۀ نجات خدا بر)  عهدعتیق
 نشان داد که تولد، زندگی، مرگ و قیام و عروج عیسی، تحقق عالوه به.  شده است

گیری، شنوندگان خود را دعوت  و سرانجام در نتیجه.  های عهدعتیق بوده است نبوت
، به عیسی ایمان آورند تا بتوانند از نجات الهی  کرد تا از گناهانشان توبه کرده
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، سالمتی، ایام تازگی و مصون بودن از داوری  یعنی آمرزش گناهان: دار شوندبرخور
  . آینده

شبه فرا نگرفته  ، یک توجه کنید که پطرس همه چیز را در مورد موعظه و مردم
 ۱۰ تا ۸ و ۵، ۴، ۳، ۲در درک و رشد آگاهی روحانی او طی خدمتش در اعمال . بود

ر جایی که به خانواده کرنیلیوس خدمت رد یعنی دخو میپیشرفت مشهودی به چشم 
، یا  اش ی موعظهها ، در اثر روش یا مکانیسم ترقی مورد مشاهده در پطرس. کرد

القدس است که تبشیر غیر  بلکه این اطاعت او از هدایت روح.  مطالعاتش نیست
، خدا از طریق کار  پیش از خدمتش در خانۀ کرنیلیوس.  پذیر ساخت یهودیان را امکان

القدس  واسطه روح و به) ۱۷- ۹ :۱۰اعمال (، پطرس را با رؤیا ترغیب کرد  اش عالیمت
؛ خدا بر او آشکار )۲۰- ۱۹ :۱۰اعمال (، گفت که به قیصریه برود  با او صحبت کرده

بعد .  طور کامل برای تمام جهان تدارک دیده است ساخت که چگونه راه نجات را به
تر شد زیرا دریافت که  ر، خدمت پطرس راحتآو های روحانی شگفت از این تجربه

  .سدر می، کالم خدا به دیگران  وی کانالی بیش نیست که از طریق آن

هد که د میتجربۀ او نشان .  اعالم انجیل:  پیام پطرس یک جنبۀ مرکزی داشت
خدا افراد ). ۱۶ :۱رومیان (، بلکه در انجیل است  قدرت در شخص یا در روش نبوده

 که کنند میترین خادمین نیز تصدیق  د، اما حتی قابلگیر میکار  ل را بهورزیده و قاب
  ).۵-  ۳ :۲اول قرنتیان (د، بلکه با قدرت روح شو میانجیل با حکمت انسانی موعظه ن

االمکان تمام   که مطالعات خود را گسترش دهید و حتیکنیم  میما شما را تشویق
رین وجهی این پیام انجیل را موعظه ها را بدست آورید و بکوشید تا به بهت مهارت
ورید یا آ میهایی که بدست   که قدرت نجات در مهارتشویم  میاما یادآور. نمایید

یعنی انجیل خداوند : کنید میقابلیتی که دارید نیست بلکه در پیامی است که موعظه 
 . عیسی مسیح
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طریق هند به چه د می دور حروف مربوط به عبارات صحیحی که توضیح -  ۱۹
  .ای بکشید ، دایره پطرس سرمشق یک واعظ در عهدجدید است

a( پطرس نمونۀ یک واعظ عهدجدید است زیرا که به یک موضوع اصلی 
  . دازد یعنی انجیل خداوند عیسی مسیحپر می

b( هد که تا چه حد کاملی از ساختار موعظه در انتقال د می خدمت پطرس نشان
  . انجیل استفاده کرده است

c( ای برای مؤثر بودن انجیل  ، دلیل متقاعدکننده ارزیابی خدمت پطرس در
  . کنیم  می، مشاهدهشود  می در قدرت روح ابالغهنگامی که

d(که کند می، مشخص   گزارش خدمت پطرس در مقام واعظ در کتاب اعمال 
، پاسخ  ، زیرا از مرحلۀ نیاز افراد شروع کرده وی همواره هدفی را در ذهن داشته است

  .کرد  میبه آن نیازها را مطرح
e( ظروف خالی«هد که از آنجایی که خدا د می سرمشق پطرس در خدمت نشان «
، آمادگی ضروری نیست و رشد روحانی  ، تحصیالت مهم نبودهبرد  میکار را به

  .شدبا میشخص خادم الزم ن
f(بیم که خدا از یا می، در ۱۰-  ۱های   از گزارش خدمت پطرس در اعمال فصل

، و  اش با مردم ، زندگی و تعالیم عیسی، رابطه دانش پطرس در مورد تاریخ اسرائیل
 .ِ                                                              ، استفاده کرد تا به قابلیت او در برقراری ارتباط مؤثر غنا بخشد متون عهدعتیق
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 خودآزمایی
 

  . بهترین پاسخ به هر سؤال را انتخاب کنید- ای  سؤاالت چندگزینه
که تعیین هدف برای خدمت »  نیست«ل این  از عبارات زیر دلیکدام یک -  ۱

  ؟ موعظۀ مؤثر اساسی است
a(احتمال دارد که شخص واکنش خوبی دریافت نکند  بدون هدفی روشن ،.  
b( انند مسیر تو می وقتی هدف روشنی وجود نداشته باشد، مردم به دشواری

  .موعظه را دنبال کنند
c( تبعیت کامل از روح با » هیچ هدفی« شنوندگان احساس خواهند کرد که

  .کند مینبرابری 
d(گرایش دارند که از موضوعی به   خادمین بدون در نظر گرفتن اهدافی روشن ،

  .آنکه روال عمل را برای شنوندگان توضیح دهند موضوع دیگری بپرند بی
  

   : زد کهسا می، خادم را قادر   تعیین هدف-  ۲
a(پی ببرد که عالئق شنوندگانش چیست  .  
b(ای که به آن عالقه دارد متمرکز شود وی نوع موعظه بر ر.  
c(و سازمان یافتۀ مورد پیروی اکثریت واعظین تبعیت عیب بیهای   از موعظه 
  .کند می

d( سدر می به نیازهای مردم.  
  

   :آوری مطالب عبارتست از ، یکی از کارکردهای اولیۀ جمع  مطابق این درس-  ۳
a(اید ضوعی که انتخاب کرده در مورد مومقدس کتاب  کشف پیام.  
b(ای برای تعیین و استفاده از مطالب منبع مانند کاری که   تهیه یک سیستم حرفه

  .کنند مینویسندگان و سخنرانان بزرگ 
c( که وی کند می القا کردن این مطلب به مردمی که خادم به ایشان خدمت 

  .  استنظر بهی صاحمقدس کتاب ، در زمینۀ هر موضوع شخصی قابل و منظم بوده
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d(پیروی از انضباط شخصی در مطالعه که امیدواریم به امر خدمت کمک کند .  
  

آوری  ، جزء مهمی از جمع  آنچه که شخص مشاهده و تجربه کرده است-  ۴
  ، ود زیرا که مشاهدات و تجربیاتر میمطلب بشمار 

a(زدسا می، مردم را سرگرم   دارای خصلت جالبی بوده.  
b(ای برای انتقال و کاربرد حقایق کالم در زندگی روزمره عمل  لهعنوان وسی  به
  .کند می

c( هایش تنوع بخشیده زد تا به محتوای موعظهسا می شخص خادم را قادر  ،
  .بدینسان از کسل شدن مردم بپرهیزد

d( ساندر می گسترۀ دانش شخص خادم را به اثبات.  
  

  ب دارد زیرا،آوری مطال انم نقش مهمی در جمعد می آنچه که -  ۵
a(تعمق و دعا رشد و ترقی  ، مطالعه ، مشاهده  دانش من از طریق تجربیات ،
  . طرز مؤثرتری پیاده کنم  تا حقیقت را بهکنند میبد و تمامی اینها به من کمک یا می

b( انم آن چیزی است که شنوندگان من مآال د می مجموع کل تمام آنچه که                                    ً
ً              ، باید دائما  گر بخواهم که انتقال دهندۀ مؤثری باشمدریافت خواهند کرد؛ بنابراین ا

  . مطالعه کنم
c(ترین بخش کار موعظه است و این امر باید مرا بر آن دارد که   عقاید من مهم

  . زندگی خود را وقف فراگیری دانش کنم
  

ریزی موعظه قرار دارد که به درد این  ، نیاز به برنامه  تحت مقولۀ تنظیم مطالب-  ۶
   :ردخو می موارد
a( تا خدمتش در مقام واعظ منظم باشدکند می به شخص کمک .  
b(زدسا میپذیر  ً                 را عمیقا امکانمقدس کتاب های بزرگ  درک موضوع.  
c( ورد که باید به نیازهای آ می ابزار ارتباطی سودمندی در صورت به هر موعظه را

  .مردم پاسخ دهد
d( شامل تمام موارد a  ،b و c شدبا می.  
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e(های موجود در   شامل تنها اندیشهa و b شدبا می.  
  

   حقیقت مرکزی برای موعظه اهمیت دارد زیرا-  ۷
a( کند می توجه را جلب.  
b( ای   و انتظار چه نتیجهکند می که واعظ برای چه کسی موعظه کند می مشخص
  .را دارد

c(شکل کوتاه شده پیام است  .  
d( کند می از حضار واکنشی طلب.  

  

.  مفید است به استثناء یک موردزیرنظیم منظم یک وعظ برای تمام اهداف  ت-  ۸
  ؟ آن مورد کدام است

a(جلب توجه شنوندگان   
b(یمقدس کتاب ، و کاربرد محتوای متن تصویر کشیدن ، به  توضیح  
c(کنندۀ واکنش روحانی  تضمین  
d(عنوان نتیجۀ پیام  جلب توجه شنوندگان به عملی خاص به   

  

هد که د میاو همیشه به سؤاالتی پاسخ «:  در مورد یک خادم چنین گفت کسی -  ۹
  ؟  استزیر از مشکالت کدام یکً                      این خادم احتماال دچار » .سدپر میهیچکس ن

a(ممکن است که ماهیت ارتباط را درک نکرده است  .  
b( او در پاسخ به آن نیازها مسئولیت ممکن است نسبت به نیازهای مردم و 

  . حساس نیست
c(شود  می ممکن است از اهدافی برخوردار نباشد که به شنوندگانش مربوط.  
d(سد که فقط مشکالت توصیف شده در ر مینظر   بهa و bرا داشته باشد .  
e(ممکن است که از تمام مشکالت توصیف شده در a  ،b و cرنج ببرد .  
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بعد از انجام این . باشداین آخرین درس از بخش دوم می
، به سؤاالت آزمون میانی   را مرور کرده۶  تا ۴س ، درو خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۲شماره 

  .نید درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص ک- سؤاالت درست یا غلط 
 برای ارتباط برقرار کردن مؤثر الزم است شخص فقط یک برنامه داشته -  ۱۰
  .باشد
 شخص خادم باید رو راست و گفتاری واضح داشته باشد، از کلمات غیر -  ۱۱

، نسبت به  کار گیرد، و به هنگام خدمت ضروری پرهیز کند، زبان استعاری را به
  .القدس و شنوندگانش حساس باشد روح
دم مؤثر در صدد رسیدن به هدفی است که برای پیام خود تعیین کرده  خا-  ۱۲
  . است
، نتایجی بدست آورد، کند می خادمی که انتظار دارد هر بار که خدمت -  ۱۳

  .برخوردی غیر واقعی دارد
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 ها پاسخ صحیح تمرین
 

۱۰  - a(اند سؤال کن  از کسانی که مرا مالقات کرده .  
  b( اند مشاهده کن آمده کسانی را که نزد من .  
  c(خودت مرا امتحان کن  .  

  

۱  - a( ام چه چیزی را متحقق سازد؟ اهم که موعظهخو می  
  

۱۱  - c(امروزه با زندگی چه باید کرد .  
  

۲  - a(صحیح    
b(صحیح    
c(صحیح    
d( غلط )های  القدس گفته عیسی گفت که روح.  ً                         معموال این نشان تنبلی است

اما در وهلۀ اول بر ماست که ذهن خود را ) ۲۶ :۱۴یوحنا (ورد آ میاو را به یاد ما 
، هر کسی را که خدا ۱۵ :۲تشویق پولس در دوم تیموتاؤس .  با کالم او پر کنیم

  .)طلبد میبرای خدمت خوانده است به چالش 
  

۱۲  - a( ۱ -یمقدس کتاب  متن  
  b( ۳  -مقدمه    
  c( ۴ -متن موعظه    
  d( ۲  -حقیقت مرکزی   
  e( ۵  -گیری موعظه  نتیجه   

  

 در مقدس کتاب ً                                      برای ما مطلقا اساسی است که آنچه را که.   پاسخ خودتان-  ۳
انیم به آن تکیه تو میاین تنها اقتداری است که .  ید معین کنیمگو میمورد یک موضوع 

هد د میزد، و نیز نشان سا می، زیرا ارادۀ خدا را در مورد موضوع مربوطه آشکار  کنیم
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این قاعدۀ خداست که بر مبنای آن باید رفتار خود را .  رفتار ما چگونه باید باشدکه
  .ً                                 بسنجیم و نه صرفا عقیدۀ یک شخص را

  

پنج بخش یک موعظه باید همانند ساختار یک بنا تنظیم .   پاسخ خودتان-  ۱۳
سپس حقیقت مرکزی که بر روی . ی باید شالوده موعظه باشدمقدس کتاب متن. شود

مقدمه . ای را در مورد محتوای موعظه ارائه دهد  قرار دارد، باید عبارت چکیدهشالوده
 متن موعظه باید با تشریح متن.   بخشی از بناستکند میکه ایجاد عالقه و جلب توجه 

. ، آجرهایی را به عمارت موعظه اضافه کند ی و ارائه کاربرد آنمقدس کتاب
گیری  د شنوندگان را به مرحلۀ تصمیم، بای گیری، که سنگ رأس موعظه است نتیجه
  .برساند

  

۴  - a(غلط    
b(درست    
c(درست    

  

۱۴  - c(نیازها نیز  ِ                                                      اطمینان حاصل کنیم که هدف از پیش تعیین شده متحقق شده ،
  .ندشو میبرآورده 

  

وقتی بر .  عنوان منبعی برای زندگی مهم است دانش شخصی به.   پاسخ خودتان-  ۵
القدس به شما کمک خواهد کرد تا از این منبع  ، روحیدکن میروی متن تعمق 

های   و نمونهها مثال. ِ                                                 شخصی، مطالبی برای اعمال حقیقت روحانی بیرون بکشید
  .ندخیز میً                                             مناسب برای موعظه اکثرا از ذخیرۀ دانش شخصی بر

  

۱۵  - a(صحیح    
  b(صحیح    
  c(صحیح    

  

۶  - a(صحیح    
b(صحیح    
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c(صحیح    
d(غلط    
e( صحیح   

  

۱۶  - a( انجام مأموریت و تکمیل کاری که خداوند عیسی بر عهدۀ او گذاشته 
  . اعالم خبر خوش: است یعنی

  b( موعظۀ هر آنچه که برای تولد، رشد و ترقی روحانی مردم ضروری 
  . است
  c(سلوک با هدفی در ذهن طوری که آنچه را که میل خدا برای زندگی  

  . واهند ساختایشان در روح است متحقق خ
  d( جایزۀ پیروزی که برای کسانی در نظر گرفته شده است که با موفقیت به 

  .سندر میآن هدف 
  

۷  - b( و هم به عرضۀ آنکند میموعظه کمک تهیۀ  چکیدۀ پیام است که هم به    
  

  . پاسخ خود را با چهار نکتۀ داده شده مقایسه کنید-  ۱۷
  

۸  - a(اهمیت محبت    
b(ت خصوصیات محب   
c(دائمی بودن محبت    

  

۱۸  - b(اند،   با برقراری ارتباط مؤثر با مردم به هدفی که برای موعظه قائل شده
  .برسند

  

۹  - a( اش بیندیشد ارد که بر روی زندگی گذشتهد می شخص را بر آن.  
b( تر  های آتی خردمندانه  تا از فرصتطلبد میً                        غالبا شخص را به چالش

  .استفاده کند
c(و نیز به هدف یا کاربرد آن در زندگی افراد   شخص از مصیبت به درک ،

  .بخشد میوسعت 
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d( دارتر گردد اند باعث شود تا رابطۀ شخص با خدا معنیتو می.  
  

۱۹  - a(صحیح    
  b(غلط    
  c(صحیح    
  d(صحیح    
  e(غلط    
  f(صحیح    

 



 



 

 

  
  
  
  

   بخش سوم
  خدمت تعلیم

   
  

 



 



 

   هفتم درس
  

  مفهوم تعلیم
 

 را صید کرد، باید به ها  وقتی تورها را به ساحل کشید و جانها صیاد جان
نصیحت اخالقی بپردازد، یعنی باید روش زندگی را به آنانی که به پیام نجات واکنش 

 یافتگان بر اساس پیام انجیل از گناه این نجات. اند، آموزش دهد مثبت نشان داده
اند؛ از اینرو باید بدانند که  ای یافته زندگی تازهاند و در پسر خدا   خدا بازگشتهسوی به

ای  خدمت تعلیم آن وسیله. این تجربه را چگونه در زندگی روزمره خود پیاده کنند
 که مسیحی بودن در زندگی شخصی و کند میاست که کلیسا به کمک آن تشریح 

  .اجتماعی چگونه باید باشد

واسطه  ، و نوایمانان به ستبدینسان تعلیم برای حفظ نتایج بشارت ضروری ا
ود و چه چیزی در زندگی مسیحی ر میبند که چه چیزی از آنان انتظار یا میتعلیم در

واسطه آن متبدل  ، به  تعلیم را پذیرفتههنگامی که.  برای آنان تدارک دیده شده است
  .هندد میند، از طریق رشد روحانی و بلوغ به آن پاسخ شو می

َ                                        ، بدل به مردان و زنان بیباک ایمان گشته یریمپذ می وقتی تعلیم کالم خدا را َ  ،
های طفولیت روحانی در وهلۀ اول و سپس در برابر فریب  انیم در برابر تجربهتو می
 عیسی صورت بهً                و تدریجا بیشتر ). ۱۴ :۴افسسیان (گرانۀ دشمن مقاومت کنیم  حیله

شد که هدف ما همواره با). ۱۸ :۳ قرنتیان ۲ (شویم  می، شاهد جالل او رشد کرده
  ).۲۰ :۳افسسیان (پاسخگویی به کار او در زندگیمان باشد 
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   رئوس مطالب

   تعریف تعلیم
   دالیلی در مورد ضرورت تعلیم

  مقدس کتاب های تعلیم در نمونه
  

  اهداف درس

   :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس
  .یدمفهوم سه معنی خاص تعلیم را مشخص کنید و توضیح ده ●
  .ی برای خدمت تعلیم را مورد بحث قرار دهیدمقدس کتاب  دالیل●
های عهدعتیق و عهدجدید، ضرورت خدمت تعلیم را اثبات   با استفاده از مثال●
  .کنید

 

  های یادگیری فعالیت

این بخش زمینۀ .  بخش مربوط به خدمت تعلیم را در درس اول مرور کنید-  ۱
  .هدد میمورد خدمت تعلیم بدست خوبی برای مطالعۀ گستردۀ شما در 

 . بخش مقدمه و متن درس را طبق روال همیشگی مطالعه کنید-  ۲
 



 ۱۸۷مفهوم تعلیم 

  متن درس

  تعریف تعلیم
 

 به خاطر اول عنوان شد،در درس را که ممکن است تعریف کلی موعظه و تعلیم 
در آنجا خاطر نشان کردیم که این طرق ارتباطی، دو جنبۀ خدمت . داشته باشید

  با خط باریکی از هم متمایزیمچنین فرا گرفتیم که این دو طریق ارتباطه. هستند
ی، نتیجه گرفتیم که مقدس کتاب با اینحال بعد از بررسی بسیار دقیق شواهد. شود می
هد، د میطور کلی در عهدجدید، خدمت موعظه شالودۀ حیات روحانی را تشکیل  به

عبارت دیگر، الگوی  یا به. وردآ میو تعلیم روبنای عمارت روحانی را بوجود 
آنکه هدف  ، حال هد که هدف موعظه به هدایت به ایمان استد میعهدجدید نشان 

 . تعلیم بنا و بلوغ شاگردان است

 ۴درس (ها برای بشارت به گمشدگان نیست  اما درست همانگونه که همۀ موعظه
 مواردی در .شدبا میها نیز برای بلوغ ایمانداران ن ، تمام تعلیم)مشاهده شود

یک مثال قابل .  عهدجدید وجود دارد که در آن تعلیم ماهیتی بشارتی داشته است
) ۸ :۱۹؛ ۴ :۱۸اعمال (ها  وی گاهی در کنیسه. شود  میتوجه در خدمت پولس مشاهده

عنوان گفتاری عرضه  پیام تپۀ مریخ به. ادد میتعلیم ) ۹ :۱۹اعمال (و در مدارس فلسفه 
گسترده در کنیسه و در میدان عمومی مطرح گردیده بود شد که بدنبال مباحث 

 ).۳۱-  ۱۶ :۱۷اعمال (

پولس در تسالونیکی وارد کنیسۀ یهودیان شد و مدت سه هفته در مورد کتب 
 که عیسایی که کرد  میاد و ثابتد می و آنها را توضیح کرد  میمقدس بحث و مناظره

 زیرا آورد ثمر میعلیمی او و خدمت ت.  هد همان مسیح موعود استد میاو بشارت 
). ۴-  ۱ :۱۷اعمال (ای از مردم تصمیم گرفتند که به او بپیوندند  که تعداد قابل مالحظه

 .، هدف عمدۀ این جلسات تعلیمی بود بشارت
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امروزه .  ی استمقدس کتاب ، عملی تعلیم پیام انجیل برای جذب نجات نیافتگان
 کار برده ط عدۀ بسیاری با موفقیت بهنیز وسیلۀ سودمندی برای تبشیر است که توس

، الگوی عمومی کلیسای عهدجدید این بود که هدف موعظه القای  با اینحال. شود می
 . شاگردسازی،ایمان باشد و هدف تعلیم

، » هدایت مطالعه«: برخی از این معانی عبارتند از. واژۀ تعلیم معانی بسیاری دارد
باعث تغییر «، و » آموختن را سبب شدن«، » کسب دانش یا مهارتی را سبب شدن«

، یعنی فعالیت پویایی  ً                                               مخصوصا توجه داشته باشید که تعلیم باعث امور است. » شدن
اجازه بدهید که برخی از معانی تعلیم را مورد مالحظه . وردآ میبار  است که نتایجی به

 . قرار دهیم
 

 شود  میسبب آگاهی

.  است» مند ساختن از دانش و دادن آگاهی بهره«یکی از عوامل بسیار مهم تعلیم 
، آگاهی از  عنوان مثال به.  در عهدجدید، تعلیم بر پایۀ متون عهدعتیق قرار داشت

ها، قدوسیت  ِ                                                      ، عزم خدا در برقراری ارتباط با قوم اسرائیل و سایر امت ، هبوط آفرینش
ئل دیگر، همه از ، و آگاهی از بسیاری مسا دهنده ، و نیاز به نجات خدا، ماهیت گناه
 متجسم، مکاشفۀ عهدجدیدی نیز مشتمل است بر  عالوه به. یدآ میمتون عهدعتیق 

، نبوت که برنامۀ خدا را روشن شود  می، که شرح آن در اناجیل یافت شدن کلمه
. ، و مبانی عقیدتی که پیرامون کاربرد احکام خدا به ما آگاهی و دانش داد ساخت

وط به مکاشفه خدا، چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید، های مرب تمامی این واقعیت
شایستگی خدمت کنیم و از لحاظ  انیم خدا را بهتو میفقط زمانی .  برای ما مهم است

بنابراین جزء .  روحانی رشد کنیم که از طبیعت خدا و نقشۀ او برای خود آگاه شویم
 مقدس کتاب  تعلیم ما،و محتوای.  مند کردن از دانش مهم تعلیم عبارت است از بهره

  .شدبا مییعنی مکاشفۀ مکتوب خدا 

، دلیل نگارش این کتاب را  لوقا در مقدمۀ انجیل خود که خطاب به تیوفلس است
). ۴ :۱لوقا (» ای دریابی تا صحت آن کالمی که در آن تعلیم یافته«: کند میاینگونه بیان 
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، قیام و  لد، زندگی، مرگهای مربوط به انجیل یعنی تو لوقا برای تیوفلس واقعیت
او پیش از آنکه اهمیت درک این مطالب را . اردد میعروج خداوند عیسی را بیان 

. ساندر میهای اساسی را به آگاهی او  ها و داده یست واقعیتبا میتعلیم دهد، 
 گام اولیه در مقدس کتاب متن) شناخت عینی(ها و اطالعات   دادهِ        ، تعلیم بدینسان

 این است که مقدس کتاب بنابراین شالودۀ عمارت یادگیری.  ستآموزش مسیحی ا
 .باعث شویم فرد این اطالعات و دانش واقعی را بیاموزد

 

  .ی را بیان کنیدمقدس کتاب  دو دلیل در مورد علت نیاز ایمانداران به دانش-  ۱
a(....................  
b(....................  
  

 شود  میسبب درک کردن

تعلیم عیسی شامل تفسیر و توضیح .  ، تفسیر و تشریح ارتست از توضیحتعلیم عب
، نظیر )۲۰- ۱۷ :۵متی (وی به تعالیم قدیمی شریعت . شد می مقدس کتاب متون

- ۳۱ :۵متی (، طالق )۳۰- ۲۷ :۵متی (، زنا )۲۵- ۲۱ :۵متی (موضوعاتی همچون خشم 
معنی جدیدی ) ۴۸- ۳۸ :۵متی (، انتقام و محبت )۳۷- ۳۳ :۵متی (، سوگند )۳۲

، دعا، روزه و  محبت. وی به طریقی نو و تازه اصول حیات را توضیح داد. بخشید
چگونگی نگرش شخص به مایملکش نیز جزو چیزهایی بودند که عیسی تعلیم 

ند، زیرا که وی باعث شد میمردم از تعالیم او دچار حیرت ). ۳۴-  ۱ :۶متی (اد د می
. شان قابل عمل گردد ا بودند، در زندگی روزمره که دانشی که مردم دارشد می

اشت گذ می و این بر شنوندگانش اثر - ادد می، او با اطمینان و اقتدار تعلیم  درضمن
 ).۲۹- ۲۸ :۷متی (

، تعلیم مستلزم آن است که از  اید که گاهی اوقات آیا هرگز به این امر توجه کرده
؟  از کالم خدا هستند، دست بکشیمهای قدیمی خود که بر مبنای درک غلط  اندیشه

طور  ، عیسی به شنوندگان خود یادآور شد که گرچه تورات زنا را به عنوان مثال به
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، اما اگر شخص به زنی با دیدۀ شهوت نگاه کند، قانون خدا را کند میخاص محکوم 
ً                  این افشاگری حتما ). ۲۸- ۲۷ :۵متی (، در دل خود مرتکب زنا شده است  نقض کرده

 کردند  میاری را تکان داد، یعنی آن بدکارانی را که تنها با زبان خود خدا را عبادتبسی
ادند و دلشان از خدا بسیار دور بود زیرا که با اعمالشان د میً                           و قلبا احکام او را انجام ن
گاهی اوقات مردم طبق عادت در ). ۹- ۱ :۱۵متی  (کردند  میروح شریعت را نقض
چنین رفتاری .  ند اما دلشان نسبت به خدا عاصی استشو میمراسم عبادی حاضر 

اشعیا این حقایق را به مردم روزگار خویش تعلیم . مقبول خدا نیست و باید تغییر یابد
طریقی عملی تعبیر  ، احکام خدا را به این نوع تعلیم).  مشاهده شود۱اشعیا (داد 
این .  گی شخص چیست ببینیم که اهداف خدا برای زندکند می و به ما کمک کند می
اند ما را هدایت کند تا برطبق استانداردی که او در کالمش وضع کرده است تو میامر 

 . زندگی کنیم
 

   :، به سؤاالت زیر پاسخ دهید  را خوانده۳۷- ۲۵ :۱۰ لوقا -  ۲
a( به سؤال مطرح شده توسط فقیه ۲۶ عیسی در آیه ) چنین پاسخ داد) ۲۵آیۀ :

فقیه یهودی از پاسخ او در » انی؟خو میده است و چگونه در تورات چه نوشته ش«
   ................؟ مورد طریق به ارث بردن حیات جاودانی، چه چیزی دریافت

b(اش کیست   وقتی فقیه سؤال کرد که همسایه) عیسی حکایت سامری )۲۹آیه ،
ایۀ ما ، عیسی در واقع توضیح داد که همس واسطه این حکایت به. نیکو را بیان کرد

  .باشد. ..........
 

، باعث شد تا شنوندگانش درک کنند که محبت تنها  عیسی از طریق این حکایت
او احکام .  د که دوستشان داریم یا مورد عالقۀ آنها هستیمشو میمحدود به کسانی ن

مربوط به دوست داشتن خدا و همسایه را طوری تعبیر کرد تا شنوندگانش بتوانند 
برای یهودیانی که حاضر نبودند . سی بدانند که با ایشان در تماسندهمسایه را هر ک

ِ                                                                            ملت مجاور یعنی سامریان و سایر ملل غیریهودی مجاور را همسایۀ خود بدانند، این 
اد طوری که د میً                                                          حکایت دانشی را که ایشان قبال کسب کرده بودند، بروشنی توضیح 
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بدینسان تعالیم و توضیحات عیسی . ندکار ببند ایشان بتوانند آن را در زندگی خود به
اد که اگر شخصی د می، نشان ) ها و اطالعات داده(در مورد احکام خدا در تورات 

ً                                                                           حقیقتا بخواهد کار درستی انجام دهد و اگر واقعا خدا را دوست بدارد، همنوعان  ً
، و بدون در نظر گرفتن جایگاه نژادی یا اجتماعی  خود را نیز دوست خواهد داشت

خود، کمک و محبت خواهد )  یا همکیش(فراد، به هر نیازمندی همچون همسایه ا
  .کرد

ِ                                                                        توجه کنید که عیسی این کارکرد آموزش را چگونه در مورد آن دو شاگرد مأیوس  ِ
هنگامی که او مصلوب گردید، ایشان همۀ امید . کار برد که عازم عموآس بودند، به

دند، پیمو میاکنون که به اتفاق هم راه . دادندِ                                     خود را در مورد مسیحا بودن او از دست 
های موسی آغاز کرد و  او با نوشته.  وی شروع کرد به تفسیر کتب مقدس برای ایشان

، دوباره برخیزد  یست متحمل زحمت شدهبا میبه انبیا رسید و توضیح داد که مسیحا 
او . کرد  میتفسیروی در اینجا وقایع اخیر را در پرتو کتب مقدس ). ۳۵-  ۱۳ :۲۴لوقا (

ای بر معنی و مفهوم آنها  این وقایع را در چارچوب درستشان قرار داد و پرتو تازه
وقتی عیسی با : اد، به واکنش این دو شاگرد توجه کنیدد میوقتی عیسی تعلیم . افکند

یعنی باعث درک ایشان (د گشو میفت و کتب مقدس را برایشان ر میایشان در جاده 
  . ختسو میدرونشان ، دل در )شد می

و یک ) ۲۶ :۱۱اعمال (کلمۀ شاگرد به کسی اشاره دارد که به مسیح ایمان دارد 
ً                                        شد، یعنی کسی که متعهد به یک زندگی کامال با مینوآموز یا کارآموز در امور مسیح 

. کند میعهدجدید نیز این مفهوم را تأئید ). ۳۳، ۲۷-  ۲۶ :۱۴لوقا (وقف شده به اوست 
یعنی شاگرد ساختن :   شاگردی پاسخ مثبت داده استمسئولیتترین شاگرد به باال

 را در خود رشد دهد، ها ، این ویژگی اما برای اینکه یک نوایمان). ۱۹ :۲۸متی (دیگران 
  .باید معنی و مفهوم نجاتی را که یافته دریابد یعنی باید تعلیم یابد که چه باید بکند

 عیسی به مرد حبشی بشارت داد و او وی در مورد. فیلیپس را در نظر بگیرید
 هنگامی کهو . سپس فیلیپس تعمید آب را به او توضیح داد). ۳۵ :۸اعمال (ایمان آورد 

ً                             این امر تماما با احکام عیسی ). ۳۸-  ۳۶ :۸اعمال (آبی یافتند، مرد حبشی تعمید گرفت 
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ام مسیح را یعنی شاگردسازی، تعمید ایشان در آب و تعلیم اینکه احک: در توافق بود
- ۵ :۸اعمال (این الگو مورد پیروی فیلیپس در سامره ). ۲۰- ۱۹ :۲۸متی (بجا آورند 

) ۳۴-  ۳۰ :۱۶اعمال (، و پولس در فیلیپی )۱۹- ۱۷، ۵ :۹اعمال (، حنانیا با سولس )۱۷
 . قرار گرفت

 

شد، با می)  تفهیم(ای از تعلیم که هدف آن ترغیب درک   بر مبنای مطالعۀ جنبه-  ۳
   : انیم بگوییم کهتو می

a(معلم باید کاری بیش از دادن یک شناخت عینی به شاگردانش انجام دهد .  
b( ها برای   کاربرد شناخت عینی، شخص باید درک کند که این دادهمنظور به

  .شخص او چه معنایی دارند
c(تا آن را در شرایط شویم  می با داشتن درکی از مفهوم شناخت عینی، آماده 

  . خودمان پیاده کنیمزندگی 
d( همۀ موارد a  ،b و cصحیح هستند .  
e( تنها a و bصحیح هستند .  

 

ند، برنابا از اورشلیم شد میفتند و به کلیسا افزوده یا میوقتی اهالی انطاکیه نجات 
عنوان  ً                         نتیجتا بسیاری مسیح را به. فرستاده شد تا آنان را تشویق و تقویت نماید

 حفظ این حصاد روحانی، برنابا سولس را از طرسوس به منظور به. خداوند پذیرفتند
). ۲۶- ۱۹ :۱۱اعمال (همراه آورد و مدت یکسال به تعداد زیادی از مردم تعلیم دادند 

، جایی که تبشیر و خدمات  بدون شک این نکته حائز اهمیت است که در انطاکیه
 یعنی پیروان مسیح - سیحی ِ                                                      تعلیمی مؤثر تلفیق شده بودند، شاگردان برای اولین بار م

آنان نه تنها تعالیم مسیح را پذیرفتند، بلکه همچنین نتایج شاگردی را .  خوانده شدند- 
، مردم   انجیل موعظه شدههنگامی که:  الگوی عهدجدید روشن است. نیز درک کردند

 .عنوان شاگردان خداوند عیسی زندگی کنند نجات یافتند، آموختند که به
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   : پاسخ دهیدزیر، به سؤاالت   را خوانده۱۲- ۱ :۸  نحمیا-  ۴
a( وقتی عزرا تورات را برای مردمی خواند که به اندازۀ کافی بالغ بودند که درک 
  اد؟د می، کدام جنبه از تعلیم را نشان )۳- ۲های  آیه(کنند 
b( الویان ایستادند تا سهم خدمت تعلیمی خود را بجا آورند هنگامی که )های  آیه
  تصویر کشیدند؟ ، کدام جنبه از تعلیم را به)۸-  ۷

c(شان چه بود؟  وقتی مردم مفهوم احکام تورات را دریافتند، واکنش  
 

های صحیحی از تعلیم هستند که   دور حروف مربوط به عباراتی که نمونه-  ۵
  .ای بکشید ، دایره مشتمل بر توضیح و تفسیر است

a( ختند، در مورد مفهوم مرگ و قیام شنا می دو شاگردی که متون عهدعتیق را
  .مسیح تعلیم دیدند

b( معلم جمشید بر روی شناخت عینی تأکید دارد، لذا سخنرانی خود را بسرعت 
  .هدد می، مقادیر زیادی اطالعات به شاگردانش انتقال  انجام داده

c( که چرا اینقدر اهمیت دارد که کند می نویسندۀ رساله به عبرانیان استدالل 
  ).۴- ۱ :۲عبرانیان (دگان چنین نجات عظیمی را مورد غفلت قرار ندهند خوانن
d( در مورد شرایط رهبری تعلیم ۷- ۱ :۳ِ                                    پولس در رسالۀ شبانی اول تیموتاؤس ،
  .کند می، آنها را تشریح  داده

 

 شود  میسبب ایجاد تغییر

 علیم دراین هدف ت.  تعلیم باید باعث تغییر شود، چه در طرز فکر و چه در اعمال
بند، یا میها تغییر  از طریق تعلیم احکام عیسی، طرز فکر و اندیشه.   استمقدس کتاب

شاگردان در . یدآ می و بدنبال آن رشد و بلوغ کند میً                             نتیجتا روال زندگی نیز تغییر 
فتند، گر میایشان همانطور که پیام معلم را فرا . عهدجدید، آموزش دیده و پیرو بودند

 شاگردان را هنگامی کهاین هدفی بود که عیسی . کردند  مییز پیرویاز سرمشق او ن
 ).۲۰-  ۱۹ :۲۸متی (، پیش روی ایشان نهاد کرد  میمأمور به تعلیم
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.   استمقدس کتاب  چیزی بیش از دادن اطالعات و تفسیرمقدس کتاب تعلیم
مل پیاده حقیقت باید در ع. چیزهای آموخته شده باید در زندگی روزمره پیاده شوند

الحقیقه  اگر شما در کالم من بمانید، فی«:  عیسی آن را بدین طریق مطرح ساخت. شود
یوحنا (شاگرد خواهید شد و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد 

 ، آزادی حاصل ، با شناخت حقیقت و عمل کردن به آن بدین طریق). ۳۲- ۳۱ :۸
  .شود می

یا انجام آنچه که تورات (ِ                      هری قواعد آموخته شده با اینحال صرف اجرای ظا
طور سفت و  لبۀ تیز انتقاد عیسی متوجه فریسیانی بود که به.  کافی نیست) یدگو می

. فتندگر می، اما طهارت باطنی را نادیده کردند  میسخت مناسک و سنت را مراعات
دم باید آنچه که اد که مرد میوی تعلیم . کرد  میوی فقدان روحانیت درونی را محکوم

. درست است انجام دهند تا مقبول خدا واقع شوند، نه اینکه توجه مردم را جلب کنند
یعنی رفتار ما که نتیجۀ تغییر (وی نخست به فکر خصائل ما بود و بعد به فکر عمل ما 

  ). روحانی باطنی است

که کالم را ، فرمود که آنانی برد  میهنگامی که عیسی موعظۀ باالی کوه را به پایان
، همچون کسانی هستند که خانه را بر روی شن بنا کنند می، به آن عمل ن شنیده
اند  ، به مردمی تشبیه شدهشود  می، اعمالشان دگرگون آنانی که کالم را شنیده. کنند می
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بند که یا میعیسی فرمود که تنها کسانی نجات . کنند میکه خانه را بر روی صخره بنا 
 ).۲۷- ۲۴ :۷متی (ان حاکی از تغییر باطنی باشد بشنوند و اعمالش

 

 در مقابل رفتارهای توصیف شده در ستون راست شمارۀ یکی از موارد سمت -  ۶
  .چپ را قرار دهید

a( ۲۸-  ۲۵ :۲۳ متی  
b( ۲۷- ۲۶ :۷ متی  
c( ۲۴- ۲۳ :۱ یعقوب  
d( ۲۵- ۲۴ :۷ متی  
e( ۲۵ :۱ یعقوب  
f(مورد کند مینم کارهایی که واسطه تما ، موقعیت خود را به  این شخص ،

  .هدد میقضاوت قرار 
g(ای ندارد، دائما در مورد ایمان خود و آنچه   این فرد، در حالیکه با دیگران رابطه                                          ً

  .کند میکه در بارۀ ایمان آموخته است صحبت 
h( اما کردار کند مین این شخص در مورد استعدادها یا ایمان خود صحبت ،

  . ایمان داردهد کهد مینیکوی او نشان 
    رعایت ظاهری احکام- ۱           
    شنوندۀ بدون عمل- ۲           
    شاگرد نمونه- ۳           

 

واسطه آن زندگی کند  ، به  تا کالم را تعلیم دادهکرد  می، تیموتاؤس را تشویق پولس
اد که د میوی به او هشدار . اش را ببینند و اجازه دهد که دیگران رشد روحانی

ایی که تعلیم داده است زیست کند تا هم خود را نجات دهد و هم واسطه چیزه به
ً                   پولس شدیدا اعتقاد ). ۱۶- ۱۱ :۴اول تیموتاؤس (هند د میکسانی را که به او گوش فرا 

 و آیات ۱۸ :۲او در رومیان . داشت که نتیجۀ نهایی تعلیم باید تغییر زندگی باشد
اگر ایشان بر مبنای تورات . کند میبعدی، به آگاهی یهودیان از کالم خدا اشاره 
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خاطر اینکه مطابق معیارهای   باید بهآن صورت، در  انند که خواست خدا چیستد می
دانستن کالم خدا و تفسیر درست آنها کافی .  محکوم شوندکنند میآن زندگی ن

انیم به دیگران تعلیم تو می آن صورتدر .  واسطه کالم تغییر یابیم ما باید به.  نیست
 .م که بر طبق سرمشق ما و سخن ما شاگردان مسیح باشنددهی

 

 کنید می فرض کنید که شخصی برای دیدار شما و افرادی که به ایشان خدمت -  ۷
،  با اینحال. هدد میاو خیلی زود قابلیت واقعی برای تعلیم دیگران را نشان .  آمده است

هید شد که او کارهایی را اگر او را روز به روز مورد مشاهده قرار دهید، متوجه خوا
این کشف چه تأثیری بر عقیدۀ شما . هدد میید، خود انجام نگو میکه به دیگران 

 .؟ برای این سؤال از دفتر یادداشتتان استفاده کنید نسبت به این معلم خواهد داشت
  

، به ما توصیه شده است که آنچه را که او  کنیم  میوقتی خداوند را خدمت
. ً                  را منظما بخواند۲۳- ۲۱ :۲هر معلمی باید رومیان ). ۴۶ :۶لوقا (هیم ید انجام دگو می

 که از پیروانش کند میاو باید مطمئن شود که خودش مطابق همان معیاری رفتار 
اعمال ما رساتر از ). ۹- ۵ :۱؛ تیطس ۱۲- ۱۱ :۶؛ ۱۳-  ۱ :۳اول تیموتاؤس (انتظار دارد 

 دهیم  می یا تعلیمکنیم  می آنچه که موعظهاگر رفتار ما با. یندگو میسخنانمان سخن 
 .همخوانی نداشته باشد، مردم هرگز پیام ما را نخواهند شنید

 

برای این . شدبا می توضیح دهید که چرا تغییر طرز فکر و رفتار، هدف تعلیم -  ۸
 .پاسخ نیز از دفتر یادداشتتان استفاده کنید

 

  دالئلی در مورد ضرورت تعلیم
 

  مقدس کتاب برای تحقق حکم

که عیسی بر دوش رسوالنش نهاد، برای خدمت تعلیمی »  مأموریت بزرگ«
 را شاگرد ها ، همۀ امت پس رفته«: وی به شاگردانش چنین حکم کرد.  اساسی است
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ام  تعمید دهید و تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده سازید و ایشان را
  ).۲۰- ۱۹ :۲۸متی (» حفظ کنند

). ۲ :۴دوم تیموتاؤس (»  با کمال تحمل تعلیم ده«:  به تیموتاؤس حکم کردپولس
آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل «:  وی همچنین گفت

ُ                                 او به مسیحیان کولسی نیز حکم کرد ). ۲ :۲دوم تیموتاؤس (» تعلیم دیگران هم باشند
، و مسیحیان غالطیه را ترغیب نمود تا )۱۶ :۳کولسیان (که یکدیگر را تعلیم دهند 

  ).۶ :۶غالطیان (نیازهای معلمین خود را تأمین کنند 

، هم معلم و هم تعلیم را  عهدجدید در هر یک از سه فهرست مربوط به خدمت
 اگر نعمت ما برحسب فیض خدا تعلیم است«:  پولس به رومیان نوشت. برد  مینام

اش به افسسیان در اشاره به معلمین  وی در رساله). ۷- ۶ :۱۲رومیان (»  باید تعلیم دهیم
در جای دیگر به امر ). ۱۱ :۴افسسیان (» بعضی شبانان و معلمان را او بخشید«:  گفت

،  اول رسوالن: و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا«:  تعلیم جایگاه مهمی داده شده است
 .)۲۸ :۱۲اول قرنتیان (»  دوم انبیا، سوم معلمان

 

  ؟  خدمت تعلیمی عهدجدید بر کدام پایه قرار داشت-  ۹
a(ی تعلیمی رایج و فنون ارتباطاتها  روش   
b(گذاری شده بود سنجی که در ایام عهدعتیق بنیان-   طرق تعلیمی زمان.  
c(مأموریت بزرگی که مسیح مقرر کرد و حکم و سرمشق رسوالن    

 

 سمت بلوغ روحانیه هدایت نوایمانان ب

ایشان هنوز در تجربۀ مسیحی . ندشو مینان مانند نوزادان وارد خانوادۀ خدا نوایما
، مسیحیان نوزاد نیز باید کنند میو درست همانگونه که کودکان رشد . طفل هستند
خدا در ). ۲ :۲اول پطرس (بلوغ روحانی باید هدف هر ایمانداری باشد . رشد کنند

ا تشکیل دهد که قادر به خدمت به دیگران نظر دارد که با ایمانداران بالغ کلیسایی ر
انید که د می، شما کند میعنوان کسی که خدمت  به). ۱۶-  ۱۳ :۴افسسیان (باشد 
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آنان نتیجۀ خدمت تعلیم و . ندشو میطور ناگهانی در کلیسا ظاهر ن ایمانداران بالغ به
. کنند میموعظه و رابطۀ روحانی حیاتی است که افراد با خداوند عیسی حفظ 

،  ند، در کارزار زندگی پیاده کردهگیر میایمانداران دروس روحانی را که بدینسان فرا 
 .ورندآ میبار  هند، و ثمرات روحانی مناسب را بهد میمورد امتحان قرار 

ی بسیار ها این فرایند رشد روحانی شبیه به بنای یک معبد مقدس است با سنگ
نار هم قرار گیرند و مسکن خدا را تشکیل اند تا در ک  آماده شدهها ؛ این سنگ متنوع

تعلیم وسیلۀ مهمی برای کمک به ). ۵ :۲؛ اول پطرس ۲۲-  ۱۹ :۲افسسیان (دهند 
یی زنده هستند و با رشد روحانی، برای برنامۀ خدا ها ایمانداران است که سنگ

 .دندگر میمناسب 

سیاری کرد ی بها رد و تالششما میپولس بلوغ مسیحی را هدفی برای ایمانداران 
 تا کرد  میوی نوایمانان را تشویق). ۲۹- ۲۸ :۱کولسیان (تا باعث رشد آنان گردد 

). ۱۲ :۴کولسیان (عنوان مسیحیان بالغ در اطاعت کامل از ارادۀ خدا استوار بمانند  به
،  پطرس نیز ایمانداران را به چالش طلبید تا در فیض و معرفت خداوندمان رشد کرده

تبار نیز ترغیب شدند تا تعالیم  مسیحیان یهودی). ۱۸ :۳دوم پطرس (به بلوغ برسند 
عبرانیان ( بلوغ روحانی گام بردارند سوی  به، ابتدایی در مورد مسیح را ترک گفته

۶: ۱.(  

توجه داشته باشید که هدف .   برای بلوغ مسیحی مهم استمقدس کتاب تعلیم
یمانداران برای کار خدمت است ، آماده کردن تمامی ا عطایای خدمت از جمله تعلیم

؛ دوم قرنتیان ۱۳-  ۱۱ :۴افسسیان (، هر چه بیشتر شبیه مسیح شوند  تا در ایمان بنا شده
این جایگاه !  ای است گونگی، آرزوی بلندمرتبه رسیدن به مسیح). ۲۹ :۸؛ رومیان ۱۸ :۳

ن فرایند اما ای. وردآ می، آن را بجا  شد که کالم را شنیدهبا میدر دسترس هر کسی 
رشد و ترقی روحانی مستلزم وقف شدگی و تعهد هر . دشو میخود انجام ن خودبه

  ).۱۷- ۱۰ :۳فیلیپیان (، درست همانطور که در مورد پولس چنین بود  یک از ماست

ً                        طفل به هنگام تولد کامال . شدبا میرشد مسیحی بسیار شبیه به رشد و نمو کودک 
، کودک  اما در فرایند زمان.   شخص دیگری استزندگی او وابسته به.  دفاع است بی
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ً                   اند کامال از خود و تو میً         بعدا وی . د که کارهایش را خودش انجام دهدگیر میفرا 
 خانوادۀ خود را مسئولیت، وی  به هنگام بلوغ کامل. حتی از دیگران نیز مراقبت نماید

 نیاز به مراقبت محبانه به همان ترتیب در کلیسا نیز نوزادان در مسیح. دگیر میبرعهده 
هنگامی ً      بعدا ). ۲ :۲اول پطرس (در ابتدا رژیم ایشان ساده است . و خدمت کالم دارند

کار  ، به ِ                                           ن را از طریق اعمال کالم خدا در زندگی روزمرهشا نی زندگی روحاکه
و ) ۱۴ :۵عبرانیان  (کنند می مسیحیان بالغ و استواری رشد صورت بهندازند، ا می

). ۱۲ :۴افسسیان  (کنند می قبول مسئولیت، نسبت به دیگران  یحیان بالغهمانند مس
شان شامل  عنوان مسیحیان بالغ رژیم غذایی  که ایشان اکنون بهکنیم  میمشاهده

؛ و خدمت آنان ) مقایسه کنید۱۴ :۵ را با عبرانیان ۲ :۳اول قرنتیان (خوراک جامد است 
یم وسیلۀ مهمی است که خدا در اختیار کلیسا تعل. شدبا میبه دیگران گواه بلوغ ایشان 

های شاگردی و مقتضیات  مسئولیتتا به نوزادان در مسیح کمک شود تا قرار داده 
 .رشد و بلوغ روحانی را درک کنند
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تلقی ما از نقش تعلیم در به بلوغ رساندن ). بهترین پاسخ را انتخاب کنید (-  ۱۰
نی و حیات بیولوژیکی به موازات یکدیگر  که حیات روحاکند مینوایمانان آشکار 

  ........................قرار دارند،
a( زیرا که زندگی در هر دو مورد، اگر قرار باشد که بلوغ متحقق شود، باید مورد 

  .تغذیه و پرورش قرار گیرد
b(اند، یعنی در مراحلی نظیر تولد، رشد، بلوغ و   زیرا در چرخۀ زندگی شبیه
  . مرگ
c(ی ابدی هستندها  که هر دو در وهلۀ اول نگران ارزش زیرا. 

 

تعلیم نوایمانان برای تبدیل به ) ۱:  خدمت تعلیم دارای دو هدف عمده است
تعلیم ایمانداران بالغ و مجهز کردن ایشان برای خدمت مسیحی ) ۲؛ و  مسیحیان بالغ

؛ انجام  افی نیستبودن ک.  البته باید تذکر دهیم که در اینجا تعادل الزم است. مؤثر
، کارهای  یک شخص بالغ از آنجایی که نیکوست.  خود کافی نیست خودی دادن نیز به

  . تا تعادل مورد نیاز بر قرار شودکند میکالم خدا کمک . نیک انجام خواهد داد

. یدنما می اصالح و تربیت ، تأدیب،طور کامل مجهز به تعلیم کالم خدا معلم را به
.  تا ایمانداران را برای هر خدمتی آماده سازدکند میه معلم کمک این کاربرد کالم ب

دوم (خدا معلمین را در کلیسا مقرر کرده است تا این خدمت را به انجام رسانند 
  ).۱۷- ۱۶ :۳تیموتاؤس 

 

هند که د میطرز صحیحی توضیح   دور حرف مربوط به عباراتی که به-  ۱۱
  .ای بکشید ند، دایرهشو یمنوایمانان چگونه بدل به مسیحیان بالغ 

a(ند؛ یعنی بدون هرگونه شو میطور خودکار بدل به مسیحیان بالغ   نوایمانان به
  .ندشو می، یا هدایتی بالغ  ، هدف تالش
b(استعدادهای   وقتی نوزادان روحانی غذای روحانی را دریافت کرده ،
  .ندوش می، بالغ  ً                     ند، تدریجا ترقی کردهبر میکار  ن را بهشا نیروحا
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c(رژیم غذایی روحانی و قابلیت ایماندار در مراقبت از   مشخصۀ فرایند بلوغ ،
  . ِ                                 خود و برآوردن نیازهای دیگران است

 

  مقدس کتاب های تعلیم در نمونه
 

 های عهدعتیق نمونه

خدا تورات را به او داد تا قوم . موسی نخستین معلم برجستۀ عهدعتیق بود
وی به والدین توصیه کرد که هر روز و در هر ). ۱۴ :۴ه تثنی(اسرائیل را تعلیم دهد 

در واقع کل زندگی ). ۷ :۶تثنیه (موقعیتی، تورات را به فرزندانشان تعلیم دهند 
تورات .  شخصی، مذهبی، و ملی قوم اسرائیل بر پایۀ شریعت موسی قرار داشت
ی، مدیریت مرجع نهایی در امور مربوط به تشریفات مذهبی، اخالقی، عدالت اجتماع

، کاهنان و الویان در تعلیم این شریعت  و در فرایند زمان. مدنی و امور خارجه بود
  ).۸نحمیا (شرکت داشتند 

عالوه بر . موسی با صبر و مهارت بسیار، احکام خدا را به بنی اسرائیل تعلیم داد
ی ، وی اهمیت احکام خدا را در زندگی شخصی، اجتماع ِ                        این مرحلۀ اطالعاتی تعلیم

- ۱ :۲۸؛ ۲۶- ۱۲ :۷تثنیه (وی باعث شد که مردم برکات اطاعت . و ملی توضیح داد
را ) ۳۰تثنیه (و شرایط بازگشت روحانی ) ۶۸- ۱۵ :۲۸تثنیه (و عواقب نافرمانی ) ۱۴

ً                                                            ی تعلیم او عمیقا مورد قدردانی واقع شد، زیرا که بنی اسرائیل ها سال. درک کنند
این امر ). ۳۱ :۲۴یوشع (امانت خدا را خدمت کردند  بعد از مرگ او در کمال ها سال

تغییرات عمیقی در طرز فکر و رفتار قوم : هدد مینتایج عملی تعلیم او را نشان 
 .بار آمد اسرائیل به

 

برای این واقعیت که . سؤال پاسخ دهیداین ، به   را خوانده۱۵-  ۶ :۲ داوران -  ۱۲
و نه آنچه را که او برای ایشان انجام خت شنا مینسلی بوجود آمد که نه خداوند را 

 ان اقامه کرد؟تو میداده بود، چه دالئلی 
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، معطوف بود بر  ی روحانی عظیم در دوران بعدی تاریخ قوم اسرائیلها بیداری
عنوان مثال از  ، عزرا و نحمیا به ، یهوشافاط پادشاه سموئیل.  بازگشت به تعالیم تورات
اول ( خدا هدایت کردند سوی  بهم را به بازگشت، مرد طریق تعلیم دادن تورات

  ).۸-  ۱ :۸؛ نحمیا ۱۰ :۷؛ عزرا ۷ :۱۷؛ دوم تواریخ ۲۵- ۱ :۱۲سموئیل 
 

ای از تعلیم در عهدعتیق   دور حرف مربوط به هر عبارت صحیحی که نمونه-  ۱۳
  .ای بکشید ، دایره است
a( فتگر می تعلیم در عهدعتیق فقط از نیاز انسان نشأت .  
b(رهنمودهای خاصی در مورد قوانین و احکامش  دا عالوه بر ارائۀ تورات خ ،

  .طرزی استوار و ساعیانه تعلیم داده شود داد تا به
c(ی متعدد روحانی در عهدعتیق نتیجۀ مستقیم تعلیم شریعت خدا بودها  بیداری.  
d(در بین های تعلیمی و تربیتی   کاهنان و الویان در ایام عهدعتیق به انجام فعالیت

  .اسرائیل کمک کردند
 

 های عهدجدید نمونه

عالوه بر خدمت خاص موعظه که برای آن مسح شده . عیسی استاد معلمین بود
سخنان تعلیمی او با تمام جزئیات در اناجیل . شود  میعنوان یک معلم یاد بود، از او به

.  بینیم می، مثال عالی از این خدمت را ۷ تا ۵های  در متی فصل.  حفظ شده است
همۀ «عیسی بعد از آنکه سرمشقی برای تعلیم مقرر کرد، به شاگردانش حکم نمود که 

 ).۲۰-  ۱۹ :۲۸متی (و مبانی عقیدتی را به هر شاگردی بیاموزند »  را تعلیم دهندها امت

رهبران کلیسا . کلیسای عهدجدید از سرمشق و حکم خداوند پیروی کرد
. ختندسا می شاگرد شد می را که به کلیسا افزوده ، هر کسی نوایمانان را تعلیم داده

بخش اعظم . فتند تا کالم را تعلیم دهندر می، ایشان به همه جا  عالوه بر موعظه
 .عهدجدید تعالیم کلیسای اولیه است در شکل مکاتبات با کلیساها و افراد

 

 . دو نمونه از تعلیم در عهدجدید را بیان کنید-  ۱۴
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 مکاتبات عهدجدید

سی پیش از آنکه به آسمان بازگردد، شاگردان را آماده ساخت تا تعلیم بیشتری عی
). ۱۵-  ۱۲ :۱۶یوحنا (القدس دریافت دارند  را که قصد داشت به ایشان بدهد، از روح

انستند تمام آن مطالبی را که او قصد داشت در آن لحظه تو میاز آنجا که ایشان ن
 تمامی حقیقت سوی  بهلقدس گذارد تا ایشان راا بگوید بپذیرند، این را بر عهدۀ روح

بر اساس سخنان عیسی، ). ۲۶ :۱۴یوحنا (، تعلیم دهد  ، هدایت کرده رهنمون شده
مانند )  تعالیم(مبانی عقیدتی . یست تعالیم او را بسط و توسعه دهندبا میرسوالن 

از طریق ) ۱۴ :۱۸لوقا (عقاید مربوط به عادل شمردگی که توسط عیسی قید شده بود 
های  ً                    پولس مکررا در نوشته). ۲ :۵-  ۲۱ :۳رومیان (رسوالن بسط یافت و تشریح شد 

، به تعلیم عیسی که از طریق مکاشفه به آن دست  رجوع کرده» کالم خداوند«خود به 
- ۱۱ :۱؛ غالطیان ۱۵ :۴؛ اول تسالونیکیان ۲۳ :۱۱اول قرنتیان (د نمو مییافته بود، اشاره 

های   مکتوم مانده بود، در نوشتهّ     سرصورت به ها تی عهدعتیق که قرنمبانی عقید). ۱۲
؛ افسسیان ۱ :۴؛ اول قرنتیان ۲۶ :۱کولسیان (رسوالن مسیح آشکار شد و حفظ گردید 

۳: ۳ -۵.( 
 

برای این . ، به هر یک از سؤاالت زیر پاسخ دهید  را خوانده۱۲ :۱۶ یوحنا -  ۱۵
 . کنید از دفتر یادداشتتان استفادهها پاسخ

a(انستند تعلیم بیشتری را تو می توضیح دهید که چرا شاگردان در آن هنگام ن
 .تحمل کنند

b( انیم از خدمت تعلیم دریابیمتو می از این مثال چه چیزی . 
 

هند که چرا مسیح جان سپرد، مرگ او چه د میهای عهدجدید توضیح  رساله
؛ دوم ۱۸ :۵دوم قرنتیان (ه بود ، و اهمیت آن برای کل عالم چ چیزی را متحقق ساخت

ها بدون شک  محتوای این رساله). ۱۴ :۲؛ عبرانیان ۳- ۲ :۱؛ تیطس ۱۰ :۱تیموتاؤس 
 .شد میهمان پیام شفاهی رسوالن بود که در کلیساها تعلیم داده 
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 رساله به ۲۱.  های عهدجدید موجود است ، در رساله کل نظام عقیدتی مسیحیت
 ده است که با رساله به رومیان آغاز و به کتاب یهودا ختمافراد و کلیساها نوشته ش

مکاشفه که توسط یوحنا خطاب به کلیساهای آسیای صغیر نوشته شده . شود می
ها کل عقاید عهدجدید را برای کلیسای اولیه و  این رساله. ، ماهیت نبوتی دارد است

س با الهام از سوی های مقد این نوشته. هدد مینیز برای ایمانداران امروزی تشکیل 
همچنین هدف آنها ). ۲۱- ۲۰ :۱دوم پطرس (اند  خدا، برای هدایت کلیسا نگاشته شده

دوم (شد با میتعلیم ایمانداران در مورد زندگی مسیحی و تبدیل آنها به مقدسین بالغ 
 ).۱۷- ۱۶ :۳تیموتاؤس 

 

  ا کردند؟ مکاتبات عهدجدید، نقش تعلیمی مربوط به کدام موارد زیر را ایف-  ۱۶
a( تصویب عقاید جدید توسط رسوالن از طریق تشکیل مرتب شوراهای 

  .کلیسایی
b(و قیام او به تمام نوع بشر  ، زندگی، مرگ  توضیح اهمیت جسم پوشیدن مسیح ،

  . برای نجات گناهکاران و بلوغ ایمانداران
c( وار و اند برای کلیساهای محلی در ایام دشتو می حفظ نظرات رهبران کلیسا که

  .مواقع فشار، رهنمودی سودمند باشد

 



 ۲۰۵مفهوم تعلیم 

 خودآزمایی
 

این جنبه از تعلیم باعث . های انجیل باید در تعلیم ما منعکس شوند  واقعیت-  ۱
  دد؟گر می از موارد زیر کدام یکتغییر در 

a(درک    
b(تغییر   
c(آگاهی   

  

یقت هد که حقد می، نشان   آن جنبۀ تعلیم که متضمن توضیح و تفسیر بوده-  ۲
 از موارد زیر کدام یکاند در زندگی روزمره پیاده شود، باعث تغییر در تو میچگونه 

  دد؟گر می
a(درک    
b(آگاهی   
c(تغییر   

  

 از کدام یک تعلیمی که با اعمال و طرز فکر یک شخص سر و کار دارد، به -  ۳
  ؟شود  میموارد زیر مربوط

a(درک    
b(تغییر   
c(آگاهی   

  

ی برای ترغیب کلیسا به انجام خدمت تعلیمی بر پایۀ مقدس ابکت  یکی از دالئل-  ۴
  کدام اندیشه زیر قرار دارد؟

a(یکبار که شخص بدل به ایماندار به مسیح شد، الزم است که شاگرد نیز بشود .  
b(هر کسی در بدن مسیح باید متعهد تعلیم گردد .  
c(بیشتری را اند رشد روحانیتو می و نشود  می موعظه تنها باعث نجات شخص 

  .در ایماندار باعث شود
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ای برای رساندن ایمانداران به بلوغ  عنوان وسیله  در کالم خدا از تعلیم به-  ۵
   : ، زیرا که روحانی، دفاع شده است

a(ی کوچک و چه در ها  روش ارتباطی راحتی است که چه در گروه
  .ی وسیع کاربرد داردها جماعت

b( اند تغذیۀ تو میزندگی روحانی سر و کار دارد، لذا ن موعظه تنها با مفاد ابتدایی
  .بلوغ روحانی را مهیا سازد

c(؛ بنابراین باید کنند میعنوان طفل آغاز   همۀ ایمانداران زندگی روحانی رابه
، به  ی گاه و بیگاهها توسط یک رژیم غذای روحانی، و تجربیات مناسب و امتحان

  .بلوغ برسند
  

شند؟ دور حرف با میهای تعلیم در عهدعتیق  ر، نمونه از موارد زیکدام یک -  ۶
  .ای بکشید مربوط به هر عبارت صحیح دایره

a(اد، عمال هرگز مردم را در د میاسرائیل انتقال   موسی گرچه تورات را به بنی                         ً
  .معنی صحیح کلمه تعلیم نداد

b( این امر در این . کند می عهدعتیق نتایج خدمت تعلیمی موسی را گزارش
  . بعد از رحلت موسی، به خدا وفادار ماندها قعیت مشهود است که اسرائیل تا سالوا

c(انست تکلیف تعلیمی خود را بجا آورد، همیشه تو می هرگاه که قوم اسرائیل ن
  .کرد  میبه حد سقوط روحانی و افول ملی و خفت نزول

d(ه شده بود اسرائیل وعده داد  بازگشت و بیداری روحانی تنها در صورتی به بنی
  .که بتواند مناسک تشریفاتی را که مورد غفلت قرار داده بود مراعات کند

e( ند، احتیاج به توضیح و تفسیر شنید می آموختیم که وقتی قوم قرائت تورات را
  .طرز مناسبی به آن واکنش نشان دهند آن داشتند تا بتوانند به
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دور حرف . هدد مینشان های تعلیم در عهدجدید، برخی حقایق را   نمونه-  ۷
  .ای بکشید مربوط به هر عبارت صحیح دایره

a( عیسی هر یک از شاگردانش را آزاد گذاشت تا یا موعظۀ انجیل را انتخاب کنند 
  .و یا تعلیم به ایمانداران را

b(تعلیم بسیاری داد و سرمشقی برای پیروانش  اش  عیسی طی خدمت زمینی ،
،  ِ                                                 یشان حکم کرد که با تعالیم او مردم را شاگرد ساخته وی به اعالوه به.  بجا گذاشت

  .او بدینسان اهمیت تعلیم را نشان داد. مبانی عقیدتی را به ایشان القا کنند
c( عالوه بر سرمشق عیسی، بسیاری از تعالیم در عهدجدید بشکل مکاتبات با 

  . کلیساها و افراد صورت گرفته است
  

دور حرف . کرد  میش تعلیمی ارزشمندی ایفا مکاتبه در ایام عهدجدید، نق-  ۸
  .ای بکشید مربوط به هر عبارت صحیح دایره

a( اکثریت مکاتبات )از رهبران کلیسایی که  عهدجدید عقیدتی بوده)  رساالت ،
  . فتگر میباورهای خود را بر طبق رسم محلی تدوین کرده بودند، نشأت 

b(ح تعالیم عیسی، مکررا به کالم هنگام بسط و توضی ، به  پولس و دیگر رسوالن                             ً
  .ادندد میً                                                                 خداوند که شخصا شنیده یا از طریق مکاشفه دریافت کرده بودند، ارجاع 

c( مکاتبات )عهدجدید حاوی مکاشفۀ اضافی حقیقت خدا بود که در )  رساالت
  .شد میتعالیم عیسی یافت ن
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 ها پاسخ صحیح تمرین
 

۹  - c(  
  

   : به هر ترتیبی-  ۱
a(نچه که خدا از ایشان انتظار دارد آگاه شوند تا بر آ.  
b(ی اساسی قرار داردها  زیرا که درک بر پایۀ شالودۀ آگاهی.  

  

۱۰  - a(  
  

۲  - a( فرا گرفت که تمامی احکام در محبت به خدا و دوست داشتن همسایه 
  . خالصه شده است

b(دوستانه  هر کسی است که نیازمند کمک نوع .  
  

۱۱  - a(غلط    
  b(ست در   
  c(درست   

  

۳  - d(همۀ موارد a  ،b و c شندبا می صحیح.  
  

بسیار بدیهی است که هشدارهای موسی در مورد تعلیم .   پاسخ خودتان-  ۱۲
تعلیم در سطح . به دست فراموشی سپرده شده بود) ، و در جاهای دیگر۷ :۶تثنیه (

عۀ روحانی در ، نتیجۀ آن فاج ملی و اجتماعی و در خانواده مورد غفلت واقع شده
  .تمامی سطوح بود

  

۴  - a(دانش را به ایشان ابالغ کرد.  وی باعث شد که ایشان آگاه شوند.  
b(زیرا که تورات را توضیح کنند میعنوان عامل درک مجسم   تعلیم را به ،

  .دادند تا مردم بتوانند کاربرد و معانی آن را درک کنند
c(که از مراعات مقبول شریعت ً                                       عمیقا تکان خوردند زیرا که متوجه شدند 

اما وقتی رهبرانشان آنان را برای عمل مثبت به چالش . خدا بسیار دور بودند
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، پر از شادی عظیمی  طلبیدند، ایشان بدون خودخواهی با دیگران مشارکت کرده
  .شدند

  

۱۳  - a(غلط    
  b(درست    
  c(درست    
  d(درست    

  

۵  - a(درست    
b(غلط    
c(درست    
d(ت درس   

  

.  های عمدۀ تعلیم عهدجدید است تعلیم عیسی یکی از نمونه.   پاسخ خودتان-  ۱۴
شتند نو می، رساله  عالوه بر آن برخی برای تعلیم. ادندد میپیروانش همچنین تعلیم 

بنابراین . داختندپر مییعنی به توضیح و تفسیر بیشتر حقایق عرضه شده توسط عیسی 
  .شندبا می، دو نمونه از تعالیم عهدجدیدی  تعلیم عیسی و مکاتبات رسوالن

  

۶  - a( ۱ -رعایت ظاهری احکام    
b( ۲ - بدون عمل شنوندۀ   
c( ۲  - بدون عمل شنوندۀ   
d( ۳ -شاگرد نمونه    
e( ۳ -شاگرد نمونه    
f( ۱  -رعایت ظاهری احکام    

g( ۲ - بدون عمل شنوندۀ   
h( ۳ -شاگرد نمونه    
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۱۵  - a(بدون شک به عدم توانایی شاگردان در درک و . ی خودتانها  پاسخ 
ایشان برای درک . کند میگذاری بر حقایق اضافی در حالت نابالغ ایشان اشاره  ارزش

القدس را  کامل و تحمل تجربی عواقب شاگردی، نیاز داشتند که تنویر و قدرت روح
  .دریافت کنند

  b( به سمت حقایق  کردهبیم که در تعلیم باید با حقایق ساده آغاز یا می در ،
در حین این کار، شنوندگان ما از لحاظ روحانی بالغ .  تر حرکت کنیم پیچیده
  .ندشو می

  

اکثریت ما اعتمادی به خدمت تعلیمی این شخص نخواهیم .   پاسخ خودتان-  ۷
  . داشت

  

۱۶  - b(زندگی، مرگ و قیام او به تمام نوع   توضیح اهمیت جسم پوشیدن مسیح ،
  . جات گناهکاران و بلوغ ایماندارانبشر برای ن

  

تغییر حالت و رفتار ضروری است تا ثابت شود که تعلیم ما .   پاسخ خودتان-  ۸
این تغییر رفتار گواه این است که شخص مطالب عرضه شده را فرا .  مؤثر بوده است
 را دریافت کرده و به آنها عمل ها  که شخص آن آگاهیکنیم  میمشاهده.  گرفته است

 .شود  میبدینسان راه برای رشد و ترقی بیشتر آماده.  موده استن
 

  
 



 

   هشتم درس

  قلب تعلیم
 

.  ، دو دلیل در مورد ضرورت خدمت تعلیم را مالحظه کردیم در درس پیشین
خت و در سا می را متحقق مقدس کتاب ، حکم مشاهده کردیم که در عهدجدید تعلیم
اکنون یک حکم روشن را .  بلوغ بودسوی  بهوهلۀ اول معطوف به هدایت ایمانداران

 در خصوص خدمت جامع تعلیم مورد مالحظه ۳۰- ۲۸ :۲۰در عهدجدید از اعمال 
 برای تحقق اهداف.  میمنا می، حکمی که آن را ضروریات تعلیم  دهیم  میقرار
 .، طرق انجام این خدمت تعلیمی را بررسی خواهیم کرد مان یمقدس کتاب

ی بزرگ ها های تعمیر اتوبوس ا با کتاب راهنمای تکنیسین رمقدس کتاب شخصی
، راه   تا اشکاالت را ردیابی کردهکند میاین کتاب به ایشان کمک .  مقایسه کرده است

های  ی غیر ضروری و استفادهها ، از خرابی حل تعمیر را بیابند و به این ترتیب
داپسندانه بدست  رهنمودهایی برای زندگی خمقدس کتاب .نادرست اجتناب شود

،  هد، و ما را از خطراتی که ممکن است رابطۀ ما را با خدا بر هم زند آگاه کردهد می
مان از  ، بالغ شویم تا زندگی  که هر یک از ما بتوانیم ترقی کردهکند میطرقی را توصیه 

بنابراین ما باید خدمت تعلیم و موعظه خود را بر پایه کالم . لحاظ روحانی مولد باشد
  . دا بنا کنیمخ

ی گرانبهای خزائن کالم خدا، ترغیب ها دعای ما این است که با کشف سنگ
این . شوید که خدمت تعلیمیتان را با اشتیاق و شور و شوق بسیار به پیش ببرید

ان تمام عمر را به تفحص در مورد آنها تو میخزائن آنچنان گسترده و بیکران است که 
، در  انید کشف کردهتو میبع غنی آن رسید، به منابعی که آنکه به انتهای منا پرداخت بی

 .کار ببرید خود شکوفا سازید و به
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  رئوس مطالب

  ضروریات تعلیم

  هدایت گله
   تغذیۀ گله

  حفاظت از گله
 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعه این درس

  . بیان کنیدمقدس کتاب ، ضروریاتی را از برای خدمت تعلیم ●
  .، نقش آن را تجزیه و تحلیل نمایید اصول عقیدتی مسیحی را تعریف کرده ●
  . تنظیم کنید را، آنها  یافتهمقدس کتاب ِ                                  برای عرضۀ درس موضوعی، مطالبی از●
ی ها  را برای مطالعۀ بخشمقدس کتاب  اهمیت کاربرد روش بررسی اجمالی●
  . تشریح کنیدمقدس کتاب ِ      طوالنی

 

 کتابچه راهنما
 العمل زیر را به دقت دنبال کنیددستور

*************************
*************************
*************************

**************  
*************************
*************************

*************************
*************************
*************************

*************************
**************  

*************************
*************************

*************************
*************************
*************************

******************** 



 ۲۱۳قلب تعلیم 

 های یادگیری فعالیت

 اول و دوم تیموتاؤس و تیطس را بسرعت بخوانید تا دیدی کلی از مطالب آن -  ۱
سپس آنها را دوباره بدقت بخوانید و توجه کنید که پولس تأکید دارد . بدست آورید

ای  ، اندوخته این نکات. که معلمین کلیسا باید در زمینۀ چه نکاتی به تعلیم بپردازند
 .تان بدست خواهد داد یمیغنی از مطالب را برای خدمت تعل

سپس بر طبق روال .  مقدمه و رئوس مطالب و اهداف درس را مطالعه کنید-  ۲
،  ، به خودآزمایی پرداخته بعد از اتمام درس. معمول بر روی متن درس کار کنید

 .ی خود را کنترل کنیدها پاسخ
 

  متن درس

  ضروریات تعلیم
 

 ست از این نکته آگاه باشید که در، الزم اکند میشما در مقام کسی که خدمت 
. ان آنها را برای تعلیم مورد استفاده قرار دادتو می منابع عظیمی هست که مقدس کتاب
 باید به کند می، جوانی به من گفت که احساس  ورم که چند سال پیشآ میخاطر  به

جای دیگری برای خدمت برود، چون بر این باور بود که ظرف مدت سه سال از 
افراد دیگری را .   را تعلیم داده و موعظه کرده استمقدس کتاب ، تمام مطالب خدمتش

سم که مدت بیش از بیست سال در یک جا خدمت کرده بودند، و خدمتشان شنا می
تفاوت میان این دو نوع خادم . ً                                    ، پویا، و طبعا در جذب مردم موفق بود دهنده انگیزش

 ؟ ه بودند، در چیستکه به دعوت خدا برای خدمت پاسخ مثبت داد
دازند، پر می یا به مطالعه کنند میً                                           بعضی خادمین ندرتا خود را برای تعلیم آماده 

 ، و رشد در حین خدمت ، دعا، خدمت دیگران حال آنکه بعضی دیگر غرق در مطالعه
سانند و انضباط یا انگیزۀ ر میدستۀ نخست خیلی زود مطالب آشنا را به پایان . شود می

ِ                                                                        ای مطالعه و آماده کردن مطالب بیشتر ندارند، لذا به نقطۀ دیگری نقل مکان الزم را بر ِ
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ً                      دستۀ دوم آنقدر عمیقا . انند سه سال دیگر نیز تکرار کنندد می تا آنچه را که کنند می
انند وقفۀ بین جلسات را تحمل کنند تو مینگران رشد و ترقی مردم هستند که بندرت 

ایشان . را با توشۀ غنی کالم خدا سیراب سازنداهند جماعت خود خو میزیرا که 
انند که د میهمچنین . انند که خدمتشان باید باعث رشد روحانی جماعت شودد می

باید حس تمیز روحانی را در جماعت تقویت کنند تا قادر شوند که درست و غلط را 
ی که ند که ساعیانه خود را آماده کنند، طورشو میلذا بر آن . از هم تشخیص دهند

 .خدمتشان به نیازهای روحانی مردم پاسخ دهد

، سه عامل حیاتی و اساسی را )۳۵-  ۱۸ :۲۰اعمال (دعوت پولس از کشیشان 
در . زد که خدمت تعلیم و موعظه تشریحی ما باید شامل آنها شودسا میمطرح 

 مخصوص رهبران را در حفاظت گله از خطاهای عقیدتی مسئولیت، ۳۰- ۲۸های  آیه
بدین . کند می همانطور که یک شبان از گوسفندان خود حفاظت کنیم می مشاهده
. ، تغذیه و محافظت گلۀ قوم خدا خواهد بود ، خدمت ایشان مستلزم هدایت ترتیب

 .ارندد میپایانی از مطالب درسی را عرضه  این سه کارکرد، توشۀ بی
 

ن کلیسای ، سه عامل خدمت را که پولس برای رهبرا  در دفتر یادداشتتان-  ۱
 .، اهمیت هر یک را توضیح دهید افسس مطرح ساخت بیان کرده

 

  هدایت گله
  

ای را که خدا بدیشان سپرده  پولس کشیشان افسس را به چالش طلبید تا خود و گله
در امر رهبری روحانی مطالب زیادی هست که معلم باید از آن آگاه . بود، محافظت کنند

، بتواند تصمیمات  اید از لحاظ روحانی حساس بودهعنوان یک رهبر ب معلم به. باشد
او باید اهداف روشنی . صحیحی اتخاذ کند و مردم را ترغیب نماید که از آنها پیروی کنند

اجازه بدهید که برخی از .  بتواند نقش خود را در برنامۀ خدا تشخیص دهد باشد و داشته
 کند میاؤس و تیطس مشخص های خود به تیموت کیفیات رهبری را که پولس در رساله

  . مالحظه نماییم
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 ۱۶ :۴ و اول تیموتاؤس ۱۰ :۳؛ دوم تیموتاؤس ۱۲-  ۱۱، ۷- ۶ :۲؛ ۸- ۷ :۱ تیطس -  ۲
ید که یک روش بسیار مهم تعلیم وجود گو میپولس در مقام معلم به ما . را بخوانید

 .برای توصیف این روش از دفتر یادداشتتان استفاده کنید. دارد
 

هنگامی . عنوان رهبر مردم باید شخصی قادر به انجام عمل قاطع باشد معلم بهً       ثانیا 
ی مقدس کتاب ، به تعالیم غیر  کسی در بدن مسیح در برابر تعلیم کالم مقاومت کردهکه
دوم تیموتاؤس (اش عمل کند  خاطر خیریت گله طور قاطع به دازد، معلم باید بهپر می
، خطاها  ، رهبر باید با محبت الح یا توبیخ الزم استوقتی اص). ۱۵ :۲؛ ۹ :۱؛ تیطس ۵ :۴

 تشویق الزم است باید مبادرت به این کار هنگامی کهرا اصالح کند؛ در مواقع دیگر 
 ).۲ :۴دوم تیموتاؤس (کند 

، درک ارادۀ خدا برای خودش و برای مردمی است که به   سوم یک معلممسئولیت
ا، شخص باید اهدافی را در نظر بگیرد که برای درک ارادۀ خد. کند میایشان خدمت 

اگر ارادۀ خدا این باشد که اعضای بدن مسیح . به او در تحقق این امر کمک کنند
عنوان شاهدان مؤثر خدمت کنند، در این صورت هدف او باید این باشد که  به

بدون ). ۲ :۲دوم تیموتاؤس (ایمانداران را طوری تربیت کند که بدل به شاهد گردند 
 کنند میدفی کلی و فراگیر برای این کار و اهداف میانی مناسب که به شخص کمک ه

ِ                                                                          تا به هدف اصلی برسد، این خطر وجود دارد که خدمت خادم نیازهای روحانی افراد 
پولس به . های بستۀ غیر مولد هدایت کند  دایرهسوی  بهرا برآورده نسازد و ایشان را

، هدفی که در کتب مقدس شود  میی یادآورتیموتاؤس هدف و مقصودش را در زندگ
 ).۱۷- ۱۴ :۳دوم تیموتاؤس (اند  روشن شده

انم مردم را در باری که تو میشاید این سؤال به ذهنتان خطور کرده باشد که چگونه 
؟ یکی از  ی را در پیش گیرممقدس کتاب ، اهداف خدا بر دوش من گذاشته سهیم کرده

برای .  ، کاربرد دروس موضوعی است نی و بلوغ رشد روحاسوی  بهطرق هدایت مردم
ی، مقدس کتاب های ان از شخصیتتو می طبق روش موضوعی، مقدس کتاب مطالعه
، و چیزها استفاده کرد تا اصول مربوط به حقایق مسیحیت و رهنمودهای  ی مهمها مکان
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 رادۀ خداً                                                                       زندگی روزمره را تعلیم داد، اصولی که منتهی به رشد روحانی و نهایتا درک ا
طور مؤثر  اند بهتو میاجازه بدهید ببینیم که هر جنبه از دروس موضوعی چگونه . شود می

  .در هدایت گلۀ خدا مورد استفاده واقع قرار گیرد

 را مقدس کتاب های مختلف  بررسی شخصیت. مقدس کتاب های شخصیت
ه ایجاد انید موضوع درس قرار دهید طوری که در شنوندگانتان عالقه و توجتو می

یکی از . ی کسب کنند، و مورد تشویق قرار گیرندمقدس کتاب شود و ایشان اطالعات
یعقوب و عیسو یک نمونه .  ، مقایسه و مقابلۀ زندگی دو شخصیت استها روش

انید مواردی نظیر اینها تو می، در مورد آنها  برای مثال). ۳۳ :۴۹- ۱۹ :۲۵پیدایش (هستند 
) ۳، و  ی بلوغشانها سال) ۲،  زندگی خردسالیشان) ۱: را مورد مقایسه قرار دهید

انیم مشاهده تو میها  با تجزیه و تحلیل دقیق این شخصیت. دروسی که فرا گرفتند
اند، اصول حاکم بر زندگیشان  کنیم که در کجا موفق بوده و در کجا شکست خورده

ا شکست ، و این اصول زندگی چگونه منتهی به موفقیت روحانی ی چه بوده است
های  پذیر باشد، باید ارزیابی عهدجدید را از شخصیت هر جا که امکان. گردید

انید به مطالعه آنها بپردازید، تو مییی که ها دیگر شخصیت. عهدعتیق مطرح سازید
 .، مریم و مرتا ، داود و شائول اسحاق و اسماعیل: عبارتند از

 

ماییم که ارادۀ خدا را برای  تشویق نکنیم  میانیم کسانی را که خدمتتو می -  ۳
ی تشخیص مقدس کتاب های زندگیشان از طریق دروس موضوعی بر اساس شخصیت

   : دهند و بجویند زیرا که این نوع دروس
a(ند و گیر میاند که بسرعت وقایع مهم را در بر   آنقدر بخوبی سازمان یافته

  .شدبا میفراگیری آن نیز برای دانشجویان ساده 
b( اند که برای دیگران حکم برکت و الهام را  افرادی الهام گرفته از زندگی
  . اند و زندگیشان مطبوع خدا بوده است داشته
c(های زندگی شخصیت طرزی جامع همۀ جنبه اند تا به  سازمان یافته 
  .ی را دربر گیرندمقدس کتاب
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این نوع دروس که باید با محبت عرضه شوند، فقط فهرست کارهای مجاز و 
آنها الگویی را برای زندگی بدست . هندد میِ                            مجاز زندگی مسیحی را ارائه نغیر
،  ساند، و ایمان شخص را بنا کردهر می، به دیگران فایده  هند که مطلوب خدا بودهد می

  .کند میفرایند بلوغ مسیحی را تنظیم 
 

ا  همۀ اینه- های جغرافیایی  ، جنبه ی جنگها ها، میدان  شهرها، دهکده.ها مکان
، ارائه  کاربرد مطالب از عهدجدید و عهدعتیق. کنند میمطالعات را جالب توجه 

 و ها ، مفهوم نام ای از دروس را در مورد سفرهای بنی اسرائیل های گسترده مجموعه
یی که قوم در آنجا اردو زدند، بصیرت نسبت به ماهیت و ارادۀ خدا و روش ها مکان

، به کجاها سفر کرده و به کجاها  از کجا آمدهرهبری او، و مفهوم اینکه اسرائیل 
یی را که پولس طی سفرهای ها انید مکانتو میهمچنین . هدد میرهبری شد، بدست 

اش در آنجا کلیساهایی را تأسیس نمود، و جایگاه آنها در استراتژی  بشارتی
یدن ، و موفقیت عظیمی را که در نتیجۀ پیروی از یک برنامۀ ساده برای رس اش بشارتی

ای باید از طریق  چنین مطالعه. به هدف روحانی نصیبش شد، مورد مالحظه قرار دهید
 .  به یکی از کلیساهایی که خود بنیان نهاد نوشتپولسای انجام شود که  مطالعه رساله

 

  . عبارات صحیح را مشخص کنید-  ۴
a( ی قید شده درها ان برای تعلیم و کاربرد حقایق روحانی، از مکانتو می 
زند سا میی آنها تجربیاتی را منعکس ها  استفاده کرد، زیرا که اغلب ناممقدس کتاب

 .اند که در پیشرفت روحانی قوم خدا اهمیت داشته

b(یی که پولس در آنها خدمت کرد عمال مهم نبودند، زیرا که او فقط در ها  مکان                                                               ً
  .اد که برایش مقدور بودد می و تعلیم کرد  میجاهایی موعظه

c(اند تو می،  العه در مورد شهرهایی که پولس در آنها خدمت کرد مانند قرنتس مط
اطالعات زیادی را در مورد فرهنگ و رسوم مردم و چگونگی کار خدا در تحقق 

ای منحط  اش به ما بدهد و نیز رهبری او را در توسعه کلیسایش در بین جامعه اراده
  .نشان دهد
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 تا حقایق الهی را بشناسند و تجربه کنند، کنید میوقتی گلۀ خود را هدایت . چیزها
 انند به شما در انتقال مؤثر پیامتو می مقدس کتاب بسیاری از اشیاء و چیزهای

انید معنی هر قطعه از وسائل خیمه تو میعنوان مثال  به.  کمک کنندمقدس کتاب
یزی بهتر ، نشان دهید که آنها چگونه در دورۀ عهدجدید نماد چ اجتماع را تعلیم داده

عنوان راهنمای آموزشی،  یا اینکه با استفاده از کتاب عبرانیان به. اند تری بوده و دائمی
انید برتری کهانت جاودانی مسیح را بر کهانت الویان در عهدعتیق مورد تو می

 های ها و ضیافت ، تمثیل ، خانواده ، ازدواج دعاها، معجزات. مالحظه قرار دهید
انید مطالعه کنید چرا که به شما تو میها چیزهایی هستند که ، همۀ این مقدس کتاب

تر   زندگی روحانی غنیسوی  بهطرزی مؤثر کمک خواهند کرد تا قوم خود را به
 .رهنمود شوید

، رهبری شما باید دیگران را برانگیزد تا از شما در خدمت به استادتان  و سرانجام
ید که وی سرمشقی برای ما گو میها،  پطرس در مورد عیسی، استاد معلم. پیروی کنند

و اشتیاق ). ۲۱ :۲اول پطرس (ی او بگذاریم ها بر جای گذاشته که باید پا در اثر گام
، این هدف را برای خود  هنگام تعلیم به). ۱۰ :۳فیلیپیان (دل پولس شبیه او شدن بود 

د که تعیین کنید که آنقدر پر از محبت عیسی باشید که دیگران خواهان این شون
اول  (کنید میزندگی خود را بدست همان استادی بسپارند که او را خدمت 

 ).۱۶- ۱۵ :۴تیموتاؤس 
 

 را که معلم باید از خود نشان دهد، مقدس کتاب های مربوط به رهبری از  مثال-  ۵
هایی که   را بنویسید، و در مقابل مثال۱های صحیح عدد  در مقابل مثال. مشخص کنید

  . را۲هند عدد د میی رهبری را نشان نمقدس کتاب اصول
a( کند می معلم کارآمد با مراعات دقیق قواعد، رهبری.  
b( تا از او بخشد می معلم کارآمد بدلیل حاالت و اعمال خود، به دیگران الهام 

  .پیروی کنند
c( کند می معلم موفق به روشنی مقصود خود را از تعلیم درک.  
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d(ارد د میویان را مشغول و متعهد نگاه  معلم موفق کسی است که دانشج
  ).عنوان هدف عمدۀ خود به(

e( اند تصمیماتی اتخاذ کند که بر خدمت تو می معلم دانا شخصی است قاطع و
  .اردگذ میاش اثر  شبانی

f( اهد تعلیم دهد، بیشتر به خو می معلم دانا کسی است که در انتخاب مطالبی که
  .کند میهای جماعت توجه  خواسته

 

  غذیۀ گلهت
 

هایی است برای شنوندگانمان تا  هدف ما در خدمت مسیحی، ایجاد فرصت
مطالبی از حقایق کالم خدا بیاموزند و به آن واکنش نشان دهند، طوری که از لحاظ 

عنوان رهبر، از برخی  ما به. ً                                            روحانی رشد کنند و تدریجا در ایمان بالغ شوند
 تا کنیم  می اقتدار کالم خدا استفادهای بر پایۀ های تعلیمی و موعظه فعالیت

شنوندگانمان را به بلوغ برسانیم و اساسی است که کالم خدا را در تمامیت آن انتقال 
، بلکه این  ً                                               ، هدف ما صرفا رساندن قوم به معرفت کالم خدا نیست با اینحال.  دهیم

ا عیسی مسیح  رابطه بسوی  به، ایشان را مقدس کتاب واسطه تعلیم و موعظۀ است که به
، باعث رشد  ای که منتهی به کارهای نیک و زندگی متقیانه شده ، رابطه هدایت کنیم

  .ددگر میروحانی و بلوغ 
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، تغذیۀ گله  در چارچوب خدمت تعلیمی که بر عهدۀ شما گذاشته شده است
عنوان رژیم غذایی منظم روحانی به  های عظیم زندگی به معنی تعلیم موضوع به

های مربوط به روابط و  های عملی و روحانی، موضوع شد، موضوعبا میعت جما
، اصول  مقدس کتاب ماهیت و منشأ: ها عبارتند از برخی از این موضوع.  رفتار و غیره

، نقش کلیسا،  ، دنیای روح ، گناه ، انسان القدس ، روح اعتقادات مربوط به خدا، مسیح
ندگی مسیحی نیز باید جزو این فهرست قرار ِ               تجربیات شخصی ز. داوری، و امور آخر

؛ و همچنین مفهوم خانوادۀ مسیحی و ) ، پرستش و خدمت عنوان مثال به(گیرد 
همینطور باید در مورد پاسخ مسیحیت .  چگونگی برقراری و حفظ هماهنگی در خانه

.  مسیحی در قبال جامعه و جهان تعلیم دهیدمسئولیتبه مشکالت اجتماعی و 
 کنید میبدینسان مشاهده . ید در پی شکوفایی بیشتر رهبری روحانی باشیدهمچنین با

ً             و عمال همۀ شود  میمطالبی که باید تعلیم دهید، شامل حوزۀ وسیعی از مطالب
  .دگیر میهای زندگی را دربر  جنبه

عنوان یک رژیم غذایی کامل روحانی برای  انید بهتو مییکی از طرق مؤثر که 
 مقدس کتاب کار برید، روش بررسی اجمالی ی جماعتتان بهپاسخگویی به نیازها

اند تو می مقدس کتاب بررسی.  مقدس کتاب ، یعنی مطالعۀ اجمالی بخشی از است
، یا یک فصل  ، یا بخشی طوالنی از آن مقدس کتاب شامل بررسی دقیق یکی از کتب

  . توجه کنیدها به نحوۀ انجام هر یک از این روش. گردد

های  ً              ها، معموال آیه  به فصلمقدس کتاب تقسیم.  مقدس کتاب  ازبررسی یک فصل
ها یک موضوع کامل  برخی فصل. وردآ میمربوط به یک موضوع واحد را یکجا جمع 

،  ، محبت۱۳شد، اول قرنتیان با می، دعای خداوندمان ۱۷ً               ند، مثال یوحنا گیر میرا در بر 
 بررسیها مطالب عالی را برای  لهر یک از این فص.  ، رستاخیز بدن۱۵اول قرنتیان 

های مناسب برای مجموعه درسها  فهرست دیگر فصل. هندد می بدست مقدس کتاب
، ۵، دوم پادشاهان ۱، یوشع ۳۲، تثنیه ۲۰ و ۱۲، خروج ۲۲ و ۳پیدایش : عبارتند از

، ۱۵ و ۱۱، یوحنا ۱۵لوقا : ؛ و از عهدجدید  از عهدعتیق۵۳، و اشعیا ۹۰ و ۵۱مزمور 
  .۲۲، و مکاشفه ۱، اول یوحنا ۲، دوم تیموتاؤس ۲ افسسیان
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 یک ۲۴ و ۲۳، ۲۲مزمور . ، مطالعه نمود ان یکجا جمع کردهتو میها را  برخی فصل
، ۲۲مزمور : ان تحت این عناوین قرار گیرندتو میهند که د میتایی را تشکیل  گروه سه
عنوان  ان بهتو می را ۷ و ۶، ۵متی .  ، پادشاه۲۴؛ و مزمور  ، شبان۲۳؛ مزمور  دهنده نجات

 حاوی ۳ و ۲و مکاشفه . کار برد به»  موعظۀ باالی کوه«ای از دروس در مورد  مجموعه
  .شدبا میی عیسی به هفت کلیسای آسیا ها پیام

در اینجا مطالب و پیشنهادهایی وجود دارد که به شما در تهیه و تعلیم اول قرنتیان 
،  ای بوده فصل دارای ساختار بسیار سادهاین . کنند می، یعنی فصل محبت کمک ۱۳

اند شبیه به تو مییک طرح کلی ساده از فصل .  براحتی به سه بخش قابل تقسیم است
  :این باشد

   فصل محبت-  ۱۳اول قرنتیان 
  )۳- ۱های  آیه( عظمت محبت - الف          
  )۷- ۴های  آیه( خصلت محبت - ب          
  )۱۳- ۸های  آیه(حبت  دائمی بودن م- ج          

 

 برای مقدس کتاب های در بررسی خود، سایر آیات مربوط به محبت و نیز مثال
، باید آن را در چارچوب  برای درک دقیق متن. تشریح این حقیقت را بگنجانید

اگر مطلب و وقتتان کافی باشد، . مناسبش با توجه به آیات پس و پیشش قرار دهید
  .ه سه درس تقسیم کنیدانید بررسی خود را بتو می

 ِ                                                                موضوع اصلی یعنی محبت را با طرح سؤاالتی که از خود محتوای متن ناشی
؟  ؟ خصوصیات آن کدام است محبت چیست: ، بسط دهید، سؤاالتی نظیر اینهاشود می

؟ اگر درس را به این طریق ارائه کند می؟ چه چیزی تولید شود  میگر چگونه جلوه
  . نخواهید شددهید، از موضوع خود منحرف

ً               اند بعدا برای تو میی یک فصل چگونه ها انید مشاهده کنید که بخشتو میاکنون 
ی دیگر الزم ها برای تعلیم این بخش و بخش. بندی شوند مطالعه و تعلیم تقسیم

ریزی کنید که بدانید چند جلسه برای آن  خواهد بود که طوری با دوراندیشی برنامه
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 مقدس کتاب ۀ شما در آماده کردن و تعلیم یک فصل ازتجرب.  احتیاج خواهید داشت
ریزی   برنامهمقدس کتاب های به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید برای بررسی کتاب

 .کنید
 

دعای «ها، با متنی سر و کار داریم که به  در این آیه.  را بخوانید۲۶- ۱ :۱۷ یوحنا -  ۶
ای،  آیه تن را به سه بخش سهما این م.  معروف است»  عیسی در مقام کاهن اعظم

  .موضوع مرکزی هر بخش را تعیین کنید.  ایم شرح زیر تقسیم کرده به
a(۵- ۱های   آیه  
b(۱۹- ۶های   آیه  
c(۲۶- ۲۰های   آیه  

 

ً                                       ، سه بخش کامال مشخص وجود دارد که هر یک ۱۷مشاهده کردیم که در یوحنا 
، مطالب  ِ                  این سه بخش عمدهدر. هدد میای بدست  امکان بسط و توسعۀ قابل مالحظه

یم که بر میدر سراسر این فصل پی . ردخو میعنوان نکات فرعی به چشم  فراوانی به
دانستن اینکه کاهن .  ه استکرد  میای در زندگی خداوندمان ایفا دعا چه نقش عمده

  ).۲۵ :۷عبرانیان  (بخشد می، به ما قدرت و الهام کند میاعظم ما همواره برای ما دعا 

 یک کتاب از)  سیستماتیک(ِ    مند مطالعۀ روش.  مقدس کتاب ررسی یک کتاب ازب
برحسب طوالنی بودن کتاب و دقت .   بسیار مفید است و باعث برکتمقدس کتاب
شما باید خیلی .  یا شاید یکسال وقت اقتضا کندها ای ماه ، چنین مجموعه تان مطالعه

ریزی  در برنامه. اتی خود را انجام دهیدریزی مقدم ، برنامه پیش از اولین جلسۀ مطالعه
  .اولیه چندین امر را باید مورد مالحظه قرار داد

 برای مطالعۀ اجمالی، باید نیازهای کالس را مقدس کتاب در انتخاب یک کتاب از
یک . منابع مورد استفاده نکتۀ دیگری است که باید به آن توجه نمود. در نظر بگیرید

ریزی و آماده  اند کمک زیادی به شما در برنامهتو می یاب کتاب تفسیر و یک آیه
 و دفتر مقدس کتاب اما اگر این منابع نیز در دسترس نباشند، از. ساختن دروس بکند

  .یادداشتتان استفاده کنید
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آوری  انید مطالب مورد استفاده را جمعتو میپیش از شروع دروس تا آنجا که 
به هنگام ارزیابی مطالبی که از . کنیدهدف عمدۀ بررسی خود را تعیین . نمایید
اید، تعیین کنید که چند جلسه برای پرداختن به مطالب  آوری کرده تان جمع مطالعه

از سه یا . ها را مشخص کنید انید تاریخ مجموعهتو میسپس .  احتیاج خواهید داشت
ان در کنندگ برای اینکه شرکت.  را اعالم کنیدها ، تاریخ آغاز کالس چهار هفته قبل

، از ایشان بخواهید که کتاب مورد بررسی را  ً                             کالس بدانند موضوع درس کال چیست
، خیلی جلو  سعی کنید که به هنگام تهیۀ هر درس). المقدور چند بار حتی(بخوانند 

های بصری را آماده سازید  آوری و تنظیم کنید و کمک باشید تا بتوانید مطالب را جمع
  .را به افراد محول کنیدو به هنگام لزوم تکالیفی 

ِ            برای انجیل .   استمقدس کتاب ، انتخاب خوبی برای اولین بررسی یکی از اناجیل
 یکی، انگلیسهای  در بعضی از ترجمه. بندی کلی تهیه کنید تان یک تقسیم انتخابی
حتی اگر به چنین .  بندی کلی برای هر کتاب در آغاز آن ذکر شده است تقسیم
، خودتان   داشته باشید، الزم خواهد بود که برای جزئیات خاصبندی دسترسی تقسیم

طور کامل یک طرح  ، به با تهیه طرح کلی و جزئیات آن. یک طرح کلی تدوین نمایید
های آیه به آیۀ هر یک  زد که مجموعهسا میکلی بدست خواهید آورد که شما را قادر 

ه کنید، قادر خواهید شد که اگر از روش طرح کلی استفاد. از اناجیل را تعلیم دهید
تهیه و تعلیم ).  یا برای موعظه( را برای تعلیم تنظیم کنید مقدس کتاب سایر کتب

؛ اما در عوض فواید مطالعه   وظیفۀ پر زحمتی استمقدس کتاب بررسی یک کتاب از
  .رزدا میبرای شما و جماعتتان به زحمت آن 

برای رشد و ) غذای روحانی (ای از مطالب درسی های شبانی، گنجینه در رساله
، راهنمایی پولس رسول را به همکاران  زیردر تمرینات .  ترقی مسیحی خواهید یافت

های  توصیه.  دهیم  میهای جامع تعلیمی مورد مالحظه قرار مسئولیتخود در زمینۀ 
 .زدسا میدقیق او در مورد محتوای این تعلیم عظمت کار را خاطر نشان 
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   :، به سؤاالت مربوط به هر یک پاسخ دهید  خوانده آیات زیر را-  ۷
a( افراد . ......... که مأموریت تعلیمی پولس کند می مشخص ۹، ۳-  ۱ :۱ تیطس

اینها مبتنی هستند بر . دگیر می در بر شود  میرا که منتهی به تقوا.........  برگزیدۀ خدا و
  ........امید به 

b( خدا در مورد حیات ابدی در ابدیت . .........ارد که د می اعالم ۳ و ۲ :۱ تیطس
 کرد و اعالم آن را بر عهدۀ ...........و در زمان مناسب وی کالمش را . شود  میمتحقق

  .پولس رسول نهاد تا ایمان ایمانداران را بنا کند
c( طور استوار به   است که بهمسئولارد که معلم د می اعالم ۹ :۱ تیطس........ 

، و  صحیح تشویق کرده. .........ی تعلیم داده شده است و دیگران را با بچسبد که به و
  .، توبیخ نمایدکنند می .............نیز کسانی را که با آن 

d( کسانی که ........، برای افشاء  هد که تعلیم عقاید صحیحد می نشان ۹ :۱ تیطس 
 آشکار ۱۴-  ۱۰ :۱ ، و تیطس رزند، ضروری استو میبا پیام حقایق مکشوف مخالفت 

 پولس رسول  ............، در این مورد عبارت است از  زد که هدف معلمین کذبهسا می
 را بدست آورند، و ............بر این باور بود که معلمین کذبه باید توبیخ شوند تا شاید 

  .و نادرست انسانی و ضد حقیقت وقعی نگذارند.. .......به 
 

، سپس جمالت صحیح   را خوانده۱۱ :۲؛ تیطس ۱۰ :۴، ۶-  ۳ :۲ اول تیموتاؤس -  ۸
های تعلیمی پولس   که یکی از موضوعکنند میاین آیات مشخص . را انتخاب کنید

   :رسول عبارت بود از
a(ها  طرح خدا برای نجات تمامی ملت.  
b(محدود بودن هدیۀ نجات به برگزیدگان                                    ِ .  
c(یمان دارند نجات مسیح فقط برای کسانی مؤثر است که ا.  
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هد که زمانی خواهد آمد که د می پولس هشدار ۷-  ۱ :۴ در اول تیموتاؤس -  ۹
تعالیم صحیح که بر پایه کتب مقدس قرار دارند، از سوی برخی به دست فراموشی 

ایشان تعالیمی را جایگزین آن خواهند کرد که ناشی از این امور . سپرده خواهد شد
   :شدبا می

a(ها ، به فلسفۀ انسان  در سیستم دنیوی بسیار تحصیل کرده بوده تعالیم کسانی که 
  .تکیه دارند

b(هایی که جهل بسیار هست و تعالیم رسمی اثری نگذاشته است  در حوزه .  
c(باعث   ارواح ناپاک و دیوهایی که درصدد مخدوش کردن تعالیم انجیل بوده ،
  .دندند که بسیاری از مردم به تعالیم غلط آنها بپیونشو می

  
  
  
  
  

 
  .های سمت چپ را با آیات مناسب از سمت راست منطبق کنید  موضوع-  ۱۰

a( ۷- ۱ :۲ اول تیموتاؤس  
b( ۱۷-  ۱۰ :۳ دوم تیموتاؤس  
c( ۱۶- ۳ :۵ اول تیموتاؤس  
d( ۲- ۱ :۶ اول تیموتاؤس  
e( ۱۶-  ۱۵ :۱ اول تیموتاؤس  
f( ۱۰-  ۱ :۲ تیطس  

g( ۱۸-  ۱۷ :۵ اول تیموتاؤس  
h(۷- ۱ :۳ؤس  اول تیموتا  
i( ۲- ۱ :۳ تیطس  

  .اند نجات یابدتو میترین گناهکار هم  خاطر رحمت خدا، حتی پست  به- ۱       

القدس شما   نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روحپس«
را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن 

  )۲۸ :۲۰اعمال رسوالن  (»را به خون خود خریده است
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  .  دعا اساس هماهنگی اجتماعی است- ۲       
  .اهید که رهبر شویدخو می پس - ۳         
   کلیسا در بهزیستی اجتماعیمسئولیت - ۴         
  .کند میدمت حمایت از کسی که خ:  مقدس کتاب  حکم- ۵         
   بندگیمسئولیت - ۶         
   بهای شاگردی و خدمت مسیحی- ۷         
  .طرزی مؤثر زندگی کند اش به  هر مسیحی باید در جامعه- ۸         
   های مدنی مسیحیان مسئولیت - ۹         

 

 .  توضیح دهید که منظور از تغذیۀ گله چیست-  ۱۱
 

  محافظت از گله
 
 با برد  میآمیز ای مخاطره اش را به منطقه درست همانگونه که شبان وقتی گله

، به همان ترتیب شبان روحانی نیز مواجه با خطرات جدی شود  میخطراتی روبرو
انند یک تو میخطرات بسیارند که . اش را نابود سازد اند وحدت گلهتو میدد که گر می

 بدنبال د که دیگرانن، باعث شو ، ایمان برخی را نابود ساخته گروه را تجزیه کرده
،  همین دلیل است که شما در مقام خادم به. زبان روان شوند معلمین دروغین و چرب

 . دارید که از گوسفندانتان محافظت نماییدمسئولیت
 

. ، عبارات صحیح را انتخاب کنید  را یک بار دیگر خوانده۳۰-  ۲۸ :۲۰ اعمال -  ۱۲
ید و جایی که باید شو میها برای شناخت ماهیت خطری که با آن مواجه  این آیه(

  ).، بسیار مهمند انتظارشان را داشت
a( هد که گرگان درنده به میان گله خدا در افسس خواهند د می پولس هشدار هنگامی که

  .شود  می یعنی خطراتی که بیرون از گروهشان ناشیکند میآمد، به خطرات بیرونی اشاره 
b(فسس در معرض خطر نبود کلیسای ا.   نگرانی پولس در اینجا واقعی نیست

  . القدس قرار داشت زیرا که تحت کنترل روح
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c( که از بین خود کلیسای افسس حقیقت را شود  می اشاره به کسانی۳۰ در آیۀ 
این امر حکایت از . کشند می، برخی ایمانداران را بدنبال خود  وارونه جلوه داده

  .ندشو میس ناشی خطرات درونی دارد یعنی مشکالتی که از خود کلیسای افس
 

  
  
  
  
  

تان برای زندگی کامل مسیحی و خطراتی که با آن  شما برای آماده کردن گله
ِ     مند  ِ                                                ای بسیار سودمند در اختیار دارید، یعنی تعلیم روش مواجه خواهند شد، وسیله

هدف تعلیم دروس اعتقادی، آگاه ساختن مؤمنین از حقایق انجیل .  اعتقادات صحیح
ترین  ی الهیاتی، پاسخ به اساسیها هدف تعلیم چنین درس. شدبا میطریق صحیح  به

عنوان مثال تعلیم مربوط به  به. انند مطرح سازندتو میسؤاالتی است که ایمانداران 
ان هدف و مفهومی تو میخدا به سؤاالتی در رابطه با آشنایی با عالم هستی و اینکه آیا 

ید که آیا انسان گو میط به انسان به ما تعلیم مربو. هدد می، پاسخ  برای زندگی یافت
تعلیم .  ، وارد رفاقت با خدا و خدمت گردد یا نه اند معنی زندگی را درک کردهتو می

هد که آیا امکان دارد انسان از اسارت د میمربوط به نجات به سؤاالتی نظیر این پاسخ 
  . گناه و تباهی بازخرید شود یا نه

قادات بر روی حقایق مکشوف شده در کالم خدا تأکید اولیه در دروس اصول اعت
زیرا . شد، اما در کنار آن نیاز به کاربرد حقیقت در زندگی مسیحی نیز وجود داردبا می

، شبیه به پزشکی کند میمعلمی که درسی را بدون مطرح کردن کاربردش عرضه 
  . دارویی تجویز کندکند میهد اما فراموش د میاست که درد بیمارش را تشخیص 

 را مقدس کتاب انید یک کتاب یا یک بخش ازتو می،  برای تعلیم اصول اعتقادات
انید برای تعلیم اصل اعتقادی مربوط به بازگشت تو میعنوان مثال  به. کار ببرید به

، یا برای اصل مربوط به شخصیت مسیح از  خداوند، از اول و دوم تسالونیکیان
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 اصول ها در این بخش.  استفاده کنید۸ومیان القدس از ر ، یا برای اصل روح کولسیان
  .اند ً                        عقیدتی مستقیما عرضه شده

، باید تمام آیات مربوط کنید میی را آغاز مقدس کتاب  مطالعۀ یک اصلهنگامی که
 ممکن است بخواهید یک واژۀ اعتقادی را در تمام. آوری کنید به آن اصل را جمع

اما وقتی . یاب استفاده نمایید ید از یک آیهانتو می بیابید؛ برای این منظور مقدس کتاب
. ، با یکدیگر مقایسه کنید بید، باید تمام آنها را بدقت تعریف کردهیا میها را  آیه

 و مقدس کتاب ، باید از سایر منابع مفید نظیر فرهنگ لغات همچنین در صورت امکان
قادات باید با آیات مربوط به اصول اعت.  استفاده کنیدمقدس کتاب المعارف دائرۀ

  . همخوان باشندمقدس کتاب اند و با مضمون کل چارچوب متنی که در آن واقع شده

این امر فایدۀ . شدبا میترین وظایف شما تعلیم اصول صحیح  ، یکی از مهم بنابراین
ً               ثانیا این امر . مثبتی برای تنویر مردم نسبت به نقشۀ خدا برای زندگی و بنای ایمانشان دارد

،  ا برای مواجه شدن با خطرات زندگی، چه در داخل کلیسا و چه در دنیای بیرونایشان ر
ِ                                                               اما تأکید ما صرفا بر روی محافظت از زندگی روحانی شخصی خود در . زدسا میآماده  ِ ً

هنگام خدمت بشارت و اجرای حکم  اهیم بهخو می، بلکه  برابر حمالت دشمن نیست
  . ت دشمن نیرومند باشیمعیسی، در مقابل حمال»  مأموریت بزرگ«

ً                            ها یقینا بر سر راه ما قرار   و تجربهها ً                                         ما حتما حمالت را تجربه خواهیم کرد؛ آزمایش
، در معرض جفا و  یمبر می؛ و مادامی که جنگ نیکوی ایمان را به پیش  خواهند گرفت

ین ا). ۲۵- ۲۰ :۲؛ اول پطرس ۱۲- ۱۰ :۳؛ ۳ :۲دوم تیموتاؤس (سختی قرار خواهیم گرفت 
:  ، لیکن او ظفرمندانه گفته استکنند میها امتیاز کسانی است که از خداوند پیروی  تجربه

در اینجا عیسی ). ۳۳ :۱۶یوحنا (»  ام خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده«
برای شاگردان در جهان زحمت : زدسا میً                                     برخی امور ظاهرا متناقض را خاطر نشان 

از آنجا که در مورد این مخاطرات از پیش .   سالمتی خواهند داشتخواهد شد، اما در وی
انیم خود را آماده سازیم تا در برابر حمالت بیرونی تو می، بهتر  به ما هشدار داده شده است

یی را که حیات کلیسا را ها ، و عصیان درونی و عقاید غلط و خودخواهی پایداری کنیم
  . بارزه نماییم، با آن م  تشخیص دادهکند میتهدید 



 ۲۲۹قلب تعلیم 

اند   تعالیم غلط یا مشکل روحانی را که در هر یک از آیات زیر توصیف شده-  ۱۳
   :منطبق کنید)  سمت چپ(با منبع خاص مشکل )  سمت راست(

a( حملۀ درونی- ۱                 ۷- ۳ :۱ اول تیموتاؤس   
b( حملۀ بیرونی- ۲               ۲۰-  ۱۹ :۱ اول تیموتاؤس   
c( ارتداد شخصی- ۳                 ۷- ۱ :۴ اول تیموتاؤس   
d( ۱۰- ۳ :۶ اول تیموتاؤس  
e( ۲۱-  ۲۰ :۶ اول تیموتاؤس  
f( ۲۶-  ۲۳، ۱۸-  ۱۴ :۲ دوم تیموتاؤس  

g( ۱۳- ۱۰، ۹- ۱ :۳ دوم تیموتاؤس  
h( ۵- ۳ :۴ دوم تیموتاؤس  
i( ۱۰ :۴ دوم تیموتاؤس  
j( ۱۵-  ۱۴ :۴ دوم تیموتاؤس  
k( ۱۴- ۱۰ :۱ تیطس  
l( ۱۰- ۹ :۳ تیطس  

 

نسان ضروریات تعلیم را مورد مالحظه قرار دادیم و توصیف روشنی برای بدی
.   عرضه کردیمکند می ترقی روحانی و بلوغ هدایت سوی  بهاش را کسی که گله

ای از مطالب درسی قابل استفاده و طرق متنوع  همچنین دریافتیم که در کالم گنجینه
اهداف لیم خود همواره باید در تمام تعا. سازمان دادن آن برای عرضه وجود دارد

،  ما خواهان این هستیم که جماعت خود را آگاه کرده.  به خاطر داشته باشیمخود را 
ً                                                             ، و تشویق و اصالح کنیم تا ایشان برای هر عمل نیکویی کامال مجهز  الهام ببخشیم

 ).۱۷ :۳دوم تیموتاؤس (گردند 
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 خودآزمایی
 

 .ن جمالت زیر را تعیین کنیددرست یا غلط بود:  سؤاالت درست یا غلط
 

های روحانی خادمی دارد که حیات  مسئولیت ضروریات تعلیم اشاره به -  ۱
  .ساندر می، به بلوغ  ، ترقی داده روحانی قومش را حفظ کرده

 های برجسته  گاهی اوقات معلم دروسی را بر اساس زندگی شخصیت-  ۲
که از سرمشق ایشان الگوبرداری هد تا جماعت را الهام ببخشد د می ارائه مقدس کتاب
 که مورد شود  مییی جاریها دادن چنین الگوهایی مؤثر است زیرا که از زندگی. کنند

  . پسند خدا بوده است
ند تا روشن شو می اصول اعتقادات مسیحی در وهلۀ اول برای این تعلیم داده -  ۳

ورهای خود عنوان با سازند که کلیسای مسیحی چه چیزهایی را در طول زمان به
  . اتخاذ کرده است

 هدف از تعلیم اصول اعتقادات مسیحی تعلیم صحیح حقایق انجیل به -  ۴
  .شدبا میمسیحیان 

ترین سؤاالت   هدف دروس مربوط به اصول اعتقادات پاسخگویی به اساسی-  ۵
  . زندگی است که برای مردم مطرح است

در مورد بازگشت خداوند  تعالیم نظیر آنچه که در اول و دوم تسالونیکیان -  ۶
  .شندبا می، مطالب تعلیمی بسیار خوبی برای دروس موضوعی شود  مییافت
 در دروس موضوعی که در آن دوران مقدس کتاب های  با مطالعۀ شخصیت-  ۷

 کودکی و بزرگسالی و تجربیات مهم زندگی ایشان با یکدیگر مقایسه و مقابله
  .  ترقی روحانی مناسب و بلوغ سوق دهیمسوی  بهانیم جماعت خود راتو می، شود می

ِ                              بیشتر مربوط به ماهیت محدود مقدس کتاب  سودمندی بررسی اجمالی-  ۸
  .ندگیر میموضوعاتی است که مورد بررسی قرار 
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ً            ، عموما بر  کار ببریم  بهمقدس کتاب انیم برای بررسی اجمالیتو می مطالبی که -  ۹
 مقدس کتاب ر پایۀ یک کتاب کامل ازپایۀ چندین فصل طوالنی از یک کتاب یا ب

 های ، زیرا موضوع مقدس کتاب شد، نه بر پایۀ یک فصل یا فقط چند فصل ازبا می
  .ً                          معموال بسیار طوالنی هستندمقدس کتاب
، باید بررسی خود  یمبر میکار   را بهمقدس کتاب  وقتی روش بررسی اجمالی-  ۱۰

  .  احاطه کنیمندخیز میرا با سؤاالتی که از محتوای درس بر
، تنها   را هدایت کنیممقدس کتاب  اگر قرار باشد که بررسی کل یک کتاب از-  ۱۱

  . ریزی کنیم تا خودمان و مطالبمان را آماده کنیم کافی است که از قبل بخوبی برنامه
انیم د میند ارزشمند شو میهای شبانی یافت  ً                               معموال تعالیمی را که در رساله-  ۱۲

در این . کرد  میطور کامل احساس سول نیازهای روحانی گله را بهزیرا که پولس ر
 که چگونه باید سالمت روحانی کند میلین توصیف مسئوً                   ها، وی دقیقا برای  رساله

  .قوم خدا را تأمین کرد
شد زیرا که با می، تعلیم اصول صحیح اعتقادات   یکی از طرق حفاظت گله-  ۱۳

انیم تو میهند که بر روی آن د می بدست عقاید صحیح پایۀ محکمی از حقیقت را
  . زندگی روحانی خود را بنا کنیم

 مردم عقاید صحیح را هنگامی که که کند میهای شبانی آشکار   رساله-  ۱۴
ند که توسط عقاید ناشی از ارواح گیر می، در معرض این خطر قرار کنند میفراموش 

  .پلید منحرف شوند
تی، بیشتر کاربرد است و نه حقیقت مکشوف  تأکید اولیه در یک درس عقید-  ۱۵
  . شده
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 ها پاسخ صحیح تمرین
  

۷  - a(حیات ابدی ، معرفت  ایمان ،  
b(مکشوف  وعده ،   
c(مخالفت ، تعلیم  پیام انجیل ،   
d( خطای، سود نامشروع )های یهودی ، افسانه ، ایمانی صحیح) پول در آوردن  

  

 ضروری خدمت است که مستلزم رهبری عامل:  باید چنین چیزی بنویسید-  ۱
عامل دوم . کند میدار مردمی است که شخص به ایشان خدمت  هدایت روحانی هدف

منظور از تغذیه رژیم متعادلی است که به سمت رشد روحانی و بلوغ .  تغذیه است
عامل سوم محافظت است که شامل آماده کردن مردم است برای . کند میهدایت 

  . تشخیص درست و غلط
  

۸  - a(ها  طرح خدا برای نجات تمامی ملت.  
c(نجات مسیح فقط برای کسانی مؤثر است که ایمان دارند .  

  

آنچه که معلم در .  ، مثال آوردن است یکی از بهترین طرق تعلیم.   پاسخ خودتان-  ۲
پیام تعلیمی که از .  تر است ، برای شنوندگانش جذاب زندگی خود تجربه کرده است

ند و شنو می، بر دل کسانی که  مسیحی استواری برخوردار استپشتوانۀ زندگی 
  .نشیند می بینند می

  

۹  - c(  
  

۳  - b(  
  

۱۰  - a( ۲  
  b( ۷  
  c( ۴  
  d( ۶  
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  e( ۱  
  f( ۸  
  g( ۵  
  h( ۳  
  i (۹  

  

۴  - a(صحیح    
b( غلط )القدس   خواهید دید توسط روح۱۰- ۶ :۱۶، چنانکه در اعمال  پولس

هایی خدمت کرد که از لحاظ استراتژیکی مراکز مهمی وی در جا. هدایت شد
  ).انست در نواحی دیگر منتشر شودتو میبودند و از آنجا انجیل 

c(صحیح    
  

منظور ما این است که گوسفندان باید با آن نوع غذای .   پاسخ خودتان-  ۱۱
 به)  شیر کالم(تعلیم حقایق ساده . روحانی تغذیه شوند که رشد سالمی ببار آورد

هایشان  مسئولیترند، خو می، وقتی از گوشت کالم  با اینحال.  نوایمانان اساسی است
، در کنند می حقیقت را در شرایط واقعی زندگیشان پیاده هنگامی کهو . ندگیر میرا فرا 

، آن چیزی  تهیۀ غذای روحانی برای تمامی گوسفندان. کنند میامور خدا رشد و ترقی 
  . ایم نامیدهاست که تغذیۀ گوسفندان 

  

۵  - a( ۲ -غلط    
b( ۱ -صحیح    
c( ۱  -صحیح    
d( ۲ -غلط    
e( ۱ -صحیح    
f( ۲  -غلط    
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۱۲  - a(صحیح    
  b(اما اگر ایشان در کند میالقدس افراد را برای رهبری مسح  روح.   غلط ،

واسطه  روح به. شود  میً                                        هایشان شکست بخورند، کار قطعا دچار اشکال مسئولیت
به همین دلیل است که . زور  و نه بهکند میای تسلیم شده حکومت ه زندگی

خدا در جستجوی کسانی است که .  خصوصیات رهبری اینقدر سخت است
  ). مشاهده شود۳۰ :۲۳حزقیال  (کنند میطرزی مؤثر برای او رهبری  به

  c(صحیح    
  

۶  - a(کند می دعا ش عیسی برای خود  
b( دکن می عیسی برای شاگردانش دعا  
c( کند می عیسی برای تمامی ایمانداران دعا  

  

۱۳  - a( ۱ -حملۀ درونی   
  b( ۳  -ارتداد شخصی   
  c( ۱ -حملۀ درونی   
  d( ۱  -حملۀ درونی   
  e( ۳  -ارتداد شخصی   
  f( ۱ -حملۀ درونی   
  g( ۲  -حملۀ بیرونی   
  h( ۱  -حملۀ درونی   
  i( ۳ -ارتداد شخصی   
  j( ۲ -حملۀ بیرونی   
  k( ۱ -حملۀ درونی   
  l( ۱ -حملۀ درونی   

 
  



 

   نهم درس

  روش تعلیم
 

، معنی تعلیم و قلب تعلیم مطالبی  ، در مورد خدمت تعلیم ر دروس اول این بخشد
این درس به شما کمک خواهد کرد تا .  دازیمپر میاکنون به روش تعلیم .  ارائه دادیم

ریزی کنید و  گویی به این نیازها برنامه، برای پاسخ نیازهای جماعت خود را ارزیابی کرده
آنچه که در این درس فرا . ، تعلیم دهید ی را آماده نمودهمقدس کتاب سرانجام دروس

همچنین در خواهید یافت که . تان خواهد بود ید، کمک عملی برای خدمت تعلیمیگیر می
و چگونه از آوری و تنظیم نمائید  ی، چگونه مطالب را جمعمقدس کتاب برای تهیۀ دروس

  .های یادگیری جماعت خود استفاده کنید فنون تعلیمی برای ارتقاء تجربه

. القدس مددرسان شما خواهد بود هید، روحد می را تعلیم مقدس کتاب هنگامی که
عیسی فرمود که . ، معلم شما خواهد بود هید به شما الهام دادهد میوی کالمی را که تعلیم 

، چیزهایی را که گفته  ، شما را به تمام راستی هدایت کرده دهالقدس به شما تعلیم دا روح
انید تحقق این تو میشما ). ۱۳ :۱۶؛ ۲۶ :۱۵؛ ۲۶ :۱۴یوحنا (است به خاطر شما خواهد آورد 

خدا این حقیقت را برای اشخاصی که . هنگام تعلیم از خدا مطالبه کنید وعده را به
داند؛ در این گر می و مناسب زندگیشان  تبدیل به امری واقعی، شخصیکنید میخدمتشان 
  .انید انتظار داشته باشید که ثمرۀ کار خود را مشاهده کنیدتو می،  صورت

  

  رئوس مطالب

   تعیین هدف
   آوری مطالب جمع

   تنظیم مطالب
   نتقال پیاما

  عیسی، سرمشق ما
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  اهداف درس

   :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس
 و کل خدمت ها ای از درس  درس یا مجموعه اهمیت هدف را در تهیۀ●
  .تان توجیه کنید تعلیمی
  .ِ                                      ماهیت و هدف طرح درس را توصیف نمایید●
  .ِ                                                            رابطۀ میان روش تعلیم و یادگیری مؤثر را مورد بحث قرار دهید●
  .کار برد مورد ارزیابی قرار دهید یی را که در تعلیم بهها  خدمت عیسی و روش●

 

 های یادگیری فعالیت

سپس بر روی متن . ، و اهداف درس را بخوانید ، رئوس مطالب  مقدمۀ درس-  ۱
،  ، به خودآزمایی پرداخته بعد از اتمام درس. درس بر طبق روال معمول کار کنید

 .ی خود را کنترل کنیدها پاسخ
 

  واقعیت حقیقت
+  

  شخصی کردن حقیقت
+  

  تـــردن حقیقـاده کــپی
 حصول نتیجه= القدس روح× 



 ۲۳۷روش تعلیم 

   متن درس
  تعیین هدف

 
ودش هم خ«: یدگو میشاید این گفته را در مورد برخی رهبران شنیده باشید که 

هایی  منظور از گفته» !دپر میاز این شاخه به آن شاخه . اهد چکار کندخو میاند د مین
دهی،  باری فاقد سازمان طرز اسف ِ                                    ، بیان این حقیقت است که شخص رهبر به اینچنین
ً                                                 بدون داشتن هدف برای خدمت خداوند، یقینا در تحقق . شدبا می، و هدف  بصیرت ِ
ا گذاشته است شکست خواهیم خورد، و در رسیدن به ای که او برعهدۀ م وظیفه

ای که خدا در آسمان برای ما در نظر گرفته است موفق نخواهیم  هدف و بردن جایزه
  ).۱۴ :۳فیلیپیان (شد 

هدف آن چیزی است که مایلید با تالش » ؟ هدف چیست«ممکن است بپرسید که 
های واضح  خورداری از هدف، بر در زمینۀ خدمتتان به دیگران. آن را متحقق سازید

به اندازه ) ۱: هدف خوب سه وجه مشخصه دارد. برای تعلیم مؤثر اساسی هستند
به اندازه کافی روشن است که قابل ) ۲خاطر سپرده شود؛  کافی کوتاه است که به

بدون اهداف . به اندازۀ کافی مشخص است که بتوان به آن رسید) ۳نوشتن باشد؛ و 
  .ً                                                      ال امکان سردرگمی و پرداختن به امور غیر اساسی وجود دارد، معمو تعلیمی روشن

 مطالبی که باید از) ۱: ، این نکات را مد نظر قرار دهید هنگام تنظیم هدف به
ان به هم تو میاین دو مورد را .  نیازهای شاگردان) ۲ تعلیم دهید؛ و مقدس کتاب

ای شاگردان مربوط ی را به نیازهمقدس کتاب سعی کنید که مطالب.  مربوط ساخت
ِ                                                ان طوری عرضه کرد که به نیازهای عمومی و بلندمدت تو میاکثر مطالب را . سازید

  .شاگردان پاسخ دهد
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توجه کنید که آنها .  سه نوع هدف وجود دارد که باید در امر تعلیم در نظر داشت
 .چه اهمیتی برای هدف کلی شما دارند

 

کمک به ) ۱: یحی عبارتند از دو هدف عمومی معلمین مس. اهداف کلی- ۱
تربیت ایشان برای اینکه گمشدگان ) ۲و :  دانشجویان برای بدل شدن به مسیحیان بالغ

  و هدایت ایشانمقدس کتاب تعلیم دانشجویان به مطالعۀ. را جذب خداوند کنند
الزم است که برای این . ای هستند ً                                    خدمت مسیحی نیز عموما اهداف شایستهسوی به

برای رسیدن به این . تر را در نظر بگیرید ای چند ماهه یا طوالنی  دورهاهداف کلی،
، یا  مقدس کتاب ، مطالعۀ یک کتاب از انید مطالعۀ اصول مهم اعتقاداتتو میاهداف 

یک (انید سه ماه تو می.  را در مد نظر بگیریدمقدس کتاب زندگی یک شخصیت از
، رومیان ۱۳، اول قرنتیان ۱۱برانیان ع (مقدس کتاب را به یک فصل از)  جلسه در هفته

 مقدس کتاب انید یک سال را برای مطالعه یک کتاب ازتو می. اختصاص دهید) ۸
، به مطلع کردن جماعتتان کنید میوسایلی که انتخاب . مانند انجیل متی در نظر بگیرید

زندگی : ها مسئولیتهای بلوغ مسیحی کمک خواهد کرد، یعنی این  مسئولیتاز 
  . ، خدمت بدون خودخواهی، و میل به شهادت دادن  با ثباتِ      مسیحی

 

، در حدود پنجاه و پنج سال فعال بود و حدود   کلیسایی در یک شهر کوچک-  ۱
. ، خدماتی را برعهده داشتند طور منظم گرد هم آمده ایشان به.  پنجاه عضو داشت

داشتند )  یا خارجیخانگی(تماس ایشان با مردم جامعه اندک بود، نه برنامۀ تبشیری 
های کلیسا تأمین بود و برنامه سال به  هزینه. ردخو میو نه رشد کلیسایی به چشم 

یا ( شما مشکل نظر به. میدندنا می» کار کلیسای ندانم«مردم شهر آن را . سال همان بود
 .؟ پاسخ این سؤال را در دفتر یادداشتتان بنویسید این کلیسا چیست)  مشکالت

 

 شما باید در کمال دقت فکر و دعا کنید تا . ربوط به فرد و کالس اهداف م- ۲
نیازهای کالس و نیازهای فردی را چنانکه . اهداف فردی و کالسی را تعیین نمایید

.  پاسخ به هر یک از این نیازها، یک هدف است. سید مورد مالحظه قرار دهیدشنا می
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 شاید بزرگترین نیاز درک . مورد نیاز باشدمقدس کتاب شاید تعلیم اصول اساسی
بسیاری اوقات الزم است تعلیم .  در مورد زندگی مسیحی باشدمقدس کتاب اصول

انند، در زندگی هر روزه پیاده د میداده شود که مؤمنین چگونه حقایقی را که از قبل 
انید دروس را تو می. انید اهداف را با در نظر داشتن این نیازها تعیین کنیدتو می. کنند
 .ترین نیاز شاگردانتان برآورده شود ن آماده کنید و تعلیم دهید تا اساسیچنا

 

   : ً                                              اهداف فردی و کالسی ماهیتا طوری هستند که معلم-  ۲
a(هد که به این د میمدت خود را طوری انطباق  طور ساده هدف طوالنی  به

  .نیازها پاسخ داده شود
b(رتباط دادن دروس به این نیازهای  وی باید در ارتباط با این نیازها و چگونگی ا
  .، فکور باشد و دعا کند گروه
c(اند انتظار داشته باشد که دروسش را آنقدر شخصی بگرداند که به تو می هرگز ن

  .ید رضایت دهدآ میوی باید به نفع کلی که بدنبال تعلیمش . نیازهای خاص پاسخ بدهد
 

ِ             دادن آگاهی، : ده باشد هر درس باید دارای یک هدف عم.  اهداف هر درس- ۳
انید این هر سه عنصر تو می. ، یا تغییر دادن یک طرز فکر یا یک رفتار ارائۀ توضیحات

ً                                                با اینحال همۀ اینها باید متفقا در رسیدن به هدف . را توسط یک درس تحقق بخشید
بهتر آن است که . اید سهم داشته باشند ای که از پیش برای درس تعیین کرده عمده

 هدف داشته باشید و به آن برسید، تا اینکه دو هدف داشته باشید و به فقط یک
هرگاه به . مشکل است که در هر درس به بیش از یک هدف رسید. هیچکدام نرسید

مدت و عمومی خودبخود متحقق خواهند  هدف هر درس برسید، اهداف طوالنی
 .ا متحقق سازید آنها رتان تعلیمواسطه  اهداف خود را تعیین کنید، سپس به. شد
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واسطه   از این توصیه در پاراگراف قبلی که اهداف خود را تعیین کنید و به-  ۳
   : یم کهگیر می نتیجه -  به آنها برسید تان تعلیم
a(؛ و چارچوب عملی  شتابیم  آنها میسوی  بهیی هستند کهها آل  اهداف فقط ایده

  .ندنیستند که بتوانند از ساختار تعلیمی ما حمایت کن
b( بهتر آن است که برای هر درس اهداف بسیاری داشت زیرا که این امر یافتن                                                                      ِ

  .زدسا میتر  محتوای درس را ساده
c( را تعیین کنیدتان تعلیم که محتوا و تأکید کنند می اهداف روشن به شما کمک .  

  

 دور حرف مربوط به هر عبارت صحیح که دلیل تنظیم هدف در تهیه و عرضۀ -  ۴
  .ای بکشید هند، دایرهد میی را ارائه مقدس تابک دروس

a(شخص معموال از یک موضوع به موضوع دیگر منحرف   بدون تعیین هدف ،                                             ً
  .ً                                دازد که غالبا اهمیت ثانوی دارندپر می، به مطالب بسیاری  شده

b( هد که او د می، نشان کند می معلمی اهداف تعلیمی خود را تعیین هنگامی که
را در مورد آنچه که دانستن و داشتن احساس و انجامش برای  مقدس کتاب معیار

اند که چگونه وظیفۀ تعلیمی خود را متحقق د میدانشجویان مهم است درک کرده و 
  .سازد
c(تعیین اهداف متضمن این است که یک معلم فقط الزم است که مطالب  
ا نیازهای فردی  و فنون تعلیم را بداند و لزومی ندارد که جماعتش را و یمقدس کتاب

  .ایشان را بشناسد
d(تر آن است که در هر درس یک هدف را متحقق سازیم تا اینکه چندین   راحت

متمرکز   این هدف تمام توجه را بر تهیه و عرضۀ درس.  هدف مختلف داشته باشیم
  .زدسا می

 



 ۲۴۱روش تعلیم 

  آوری مطالب جمع
 

 هد؟د می ی چه تعلیممقدس کتاب

ی است که به کالم خدا مراجعه کنید تا دریابید که در ، اساس بعد از تعیین اهدافتان
 .یدگو میاید، چه  مورد مطلبی که برای پاسخگویی به نیازهای جماعتتان انتخاب کرده

، شالودۀ تمامی تعلیم مسیحی است و باید پایه  ، کتاب معلم مسیحی بوده مقدس کتاب
، وقتی  با وجود این. ، فقط مکمل هستند سایر مطالب.  باشدها و محتوای همۀ درس

ی در دسترس باشد، مقدس کتاب ای از دروس ریزی شده های خوب و برنامه مجموعه
این مطالب . عنوان مطالب منبع اضافی استفاده کنید انید از آنها با اطمینان بهتو می

طور قابل  انند بهتو میً                                                    عموما به بررسی شما وسعت و عمق و تمرکز خواهند داد و 
  . کاهش دهندکنید میقدار وقتی را که صرف تهیۀ درس ای، م مالحظه

ان با اقتدار کامل بیان کرد زیرا که کالم خدا تو میی را مقدس کتاب حقایق
ان در مورد هر موضوع مربوط به ایمان تو می، اولین سؤالی که  همین دلیل به. شندبا می

  ید؟گو می چه مقدس کتاب و عمل مسیحی مطرح کرد، این است که

 که جماعتتان نسبت به کنید می، فرض کنیم که شما احساس  نوان مثالع به
، تردید  ، استعدادها و موقعیتی که خدا به ایشان داده است ن در قبال وقتمسئولیتشا

از . ن آگاه سازیدمسئولیتشاشما خواهان این هستید که این مردم را نسبت به . دارند
انید به تو میدازند، پر مین موضوع  که به ایمقدس کتاب میان چند بخش عالی از

ً            مخصوصا آیه ( اشاره کنید ۴۸- ۳۵ :۱۲سخنان عیسی در مورد مباشر امین در لوقا 
-  ۱۰ :۳اول قرنتیان (هایش به قرنتیان   مسیحی را در رسالهمسئولیتپولس نیز ). ۴۸
،  وهعال به. زدسا میمطرح ) ۱۲-  ۹ :۱۴رومیان (، و به رومیان )۱۰ :۵؛ دوم قرنتیان ۱۵

ند فهما میهد، به ما د میتوضیحات یعقوب در مورد ایمانی که خود را در عمل نشان 
که تجربۀ حیاتی مسیحی جاری شدن محبت عملی نسبت به خدا و همنوعانمان 

  ).۲۶- ۱۴ :۲یعقوب (شد با می
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تمامی کتب از الهام «:  کنیم  میدر اینجا عمق گفتار پولس را به تیموتاؤس مشاهده
، تا مرد   به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید استخداست و

). ۱۷- ۱۶ :۳دوم تیموتاؤس (» خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود
 بسیار اهمیت دارد زیرا که ارادۀ خدا را برای مردم روشن مقدس کتاب مطالب
آن بنا کنید؛ و حقایق تفحص خود را در آن آغاز کنید؛ درس خود را روی . زدسا می

با این کار، شما . هند پیاده کنیدد میآن را در مورد خود و کسانی که به شما گوش فرا 
هید که حقایق را با زندگی د میالقدس امکان  ، به روح جماعت خود را تنویر کرده
 .روحانی ایشان انطباق دهد

 

برای این .  دهیدعنوان منبع مطالب تعلیمی توضیح  را بهمقدس کتاب  اهمیت-  ۵
 .، از دفتر یادداشتتان استفاده کنید پاسخ

 

 ؟ ام چه چیزی فرا گرفته
،  آوری مطالب برای تعلیم این است که هر چه را که خوانده بخشی از روند جمع

هرچه را که . خاطر آورید ، بهشود  میاید که مربوط به درس مورد نظر شنیده یا دیده
 ممکن است به توضیح یا پیاده کردن درس کمک اید و تجربیات شخصی که آموخته

ها  ی روزنامهها رادیو، تلویزیون و گزارش: به وقایع جاری بیندیشید. کند، به یاد آورید
، افکار خود را یادداشت کنید میدر حینی که اینچنین تفکر . انند سودمند باشندتو می
.  در نظر بگیریدشود  میاید که مربوط به درس ، هر چه را که فرا گرفته خالصه. کنید

. ، استفاده کنید ترین مطالب را گرد آورده از بین تمامی این منابع فقط بهترین و مناسب
ها و  ، و تجربیات شما و نیز حکایت ها، کشفیات ، بینش و چنانکه پیشتر گفتیم

و اگر این عوامل . انند به محتوای درس جنبۀ شخصی دهندتو می،  های دیگران نمونه
. کار ببرید، تجربۀ یادگیری شنوندگان خود را ارتقا خواهید داد نی را با احتیاط بهانسا

 .کار خواهید برد اید نیز به آوری کرده و بایگانی کرده البته مطالب مناسبی را که جمع
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 تجربیات یادگیری گذشته مطالب سودمندی برای محتوای درسی بدست -  ۶
  : هند زیرا کهد می

a( روی تجربیات ذهنی شخص بنا شده باشند، بیشترین مطالب  دروسی که بر
  .شندبا می در زندگی مردم مقدس کتاب عملی و قابل استفاده در پیاده کردن حقایق

b( طرقی را   تا حقایق درس را توضیح دادهکنند می این تجربیات به شما کمک ،
  .حی پیاده کردان در زندگی مسیتو میپیشنهاد کنید که به تبع آنها این حقایق را 

c(بخشند می، به ارائۀ مطالب روح   آنها کالس را سرگرم کرده.  

 

  تنظیم مطالب
 

 ریزی کنید یک مجموعۀ درسی را برنامه

مشتمل است بر تعدادی درس متوالی که دارای موضوع مشابهی »  مجموعه«
ر مورد ان یک مجموعه درسی را اختصاص داد به تعالیم دتو می،  عنوان مثال به. هستند

، یا مسائل مربوط به زندگی مسیحی؛ اینها  مقدس کتاب اصول عقیدتی یا یکی از کتب
یک . شدبا میهمگی مطالبی هستند که توضیحشان مستلزم بیش از یک یا دو درس 

مجموعه درسی ممکن است از چند هفته تا چند ماه یا حتی یک سال وقت اقتضا کند 
 چند مقدس کتاب ِ    مند برای تعلیم و موعظۀ نظامبرخی خادمین . آمیز باشد تا موفقیت

ریزی مؤثر،  با اینحال رمز این نوع تعلیم عبارتست از برنامه. اند سال وقت صرف کرده
، ایمانداران مسیحی  با توجه به این عوامل.  بینانه و آمادگی مناسب تعیین اهداف واقع

  .را از خود بروز خواهند داد، شواهد بلوغ روحانی  تردید در ایمان رشد و نمو کرده بی

انید با این تو میشما . هدد مییک مجموعه درسی امکان مطالعۀ عمیق را بدست 
طرز مؤثرتری دانشجویان را وادار به  ، به روش تکالیفی برای دانشجویان تعیین کرده

وقتی ایشان در فرایند یادگیری شرکت کنند، در مورد حقایق روحانی به . فعالیت کنید
مشاهده این نتایج در . سند که باعث استواری روحانی خواهد شدر میی بصیرت

هنگامی ، باعث خواهد شد که درک کنید که  ، شما را به هیجان آورده زندگی شاگردان



  درس نهم۲۴۴

داند، ایشان گر می، حقیقت را واقعی  القدس دل و ذهن مردم را منور کرده  روحکه
  .یندآ میً                        تدریجا به صورت مسیح در 

، از پیش بدقت تعیین کنید که کنید میریزی  ای از دروس را برنامه هوقتی مجموع
این .  چه مدت بطول خواهند انجامیدها چه مطالبی را مطرح خواهید کرد و درس

اگر یک . ، در جهت نیل به آنها بکوشید و محترمشان بشمارید ها را اعالم کرده برنامه
 برایشان پر محتوا ها وع درسریزی شده باشد و موض مجموعۀ درسی بخوبی برنامه

 .باشد، و هدف مشخصی را دنبال کند، هیچگاه احساس خستگی نخواهند کرد
 

انید، فوائد مختلف یک مجموعۀ درسی را تو می، تا آنجا که   در دفتر یادداشتتان-  ۷
 .بیان کنید

 

 ن نظم بدهیدات به مطالب

 مورد مقدس ابکت در اینجا یک برنامۀ درسی مناسب را برای یک درس سادۀ
ها را بیان کنید و  این برنامه به شما اجازه خواهد داد تا داده. بررسی قرار خواهیم داد

  .هید، مشخص سازیدد میی را که تعلیم مقدس کتاب توضیح دهید و کاربرد حقایق

 ، متن نکات مقدماتی یک درس مشتمل است بر تعیین موضوع درس
، یعنی   موضوع درس عنوان درس است. ی، حقیقت مرکزی و هدف درسمقدس کتاب

اگر آن . ی باید بدقت انتخاب شودمقدس کتاب متن. موضوعی که باید تدریس شود
یک اندیشۀ . ، البته ترتیب زمانی را دنبال خواهد کرد متن بخشی از یک مجموعه است

 به خاطر. کامل را از یک پاراگراف یا بیشتر انتخاب کنید که محتوای درس را بیان کند
تمام دیگر مطالب باید بر پایۀ آن .   شالودۀ درس استمقدس کتاب متن: داشته باشید
  .، برای توضیح و تشریح و کاربرد آن حقیقت مورد استفاده قرار گیرد قرار گرفته

شما باید آن را به یک یا .  ی استمقدس کتاب حقیقت مرکزی، حقیقت اصلی متن
سپس هدف . بخشی از برنامۀ درسی بنویسیدعنوان  ، به دو جملۀ کوتاه محدود کرده

این امر به شما . ، به هنگام تهیه و تعلیم درس مقابل خود داشته باشید درس را نوشته
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انید تو میً      بعدا . ، هدف درس را متحقق سازید کمک خواهد کرد تا به هنگام تدریس
 .کار برید اید یا نه به آن را برای مشاهدۀ اینکه آیا به هدف درس رسیده

 

  دازد؟پر می، به کدام موارد زیر   نکات مقدماتی درس-  ۸
a(تعیین نقطۀ مرکزی درس و چارچوب آن    
b(متن درس    
c(تنظیم حالت درس    

 
، متن  مقدمه: ، سه بخش اصلی وجود دارد ی مقدماتی یک درسها بعد از بخش
 .گیری اصلی، و نتیجه

 

ایجاد آمادگی برای یادگیری ،  ، جلب توجه کالس هدف مقدمۀ درس.   مقدمه- ۱
مقدمه ممکن است شامل مرور، طرح سؤالی که . شدبا میو معرفی موضوع درس 

نکتۀ مهمی که باید به . ، یا چارچوب کلی باشد ید، یک مثالآ میپاسخش در درس 
طور تنگاتنگ مربوط به  ید باید بهبر میکار  خاطر داشت این است که هر چه را که به

  .دمتن اصلی درس شو

، و کاربرد  ها، توضیحات  متن اصلی درس مشتمل است بر داده. متن اصلی- ۲
این طرح کلی . ی باید طرح کلی داشته باشدمقدس کتاب متن. یمقدس کتاب متن
یی در مورد کنش ها ، یادداشتها مثال. کند میی اصلی متن درس را تعیین ها بخش
. ندگیر می طرح کلی درس قرار ،های بصری در متن ی تعلیم و کمکها ، روش متقابل

  .همه اینها باید در هدف کلی درس و کمک به رسیدن به هدف درس سهیم باشند

.  ً                                               گیری معموال مشتمل است بر کاربرد حقیقت مرکزی درس نتیجه. گیری  نتیجه-  ۳
درس را . گیری به آن پاسخ داده شود سؤالی است که باید در نتیجه» ؟ حاال چه«
، یا نگاهی به درس بعدی، یا تکلیفی  ه کاربردی در مورد اصول درسان با ارائتو می

 .برای جلسۀ آتی خاتمه داد
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سمت (های مناسبشان  با توصیف)  سمت چپ(ی طرح درس را ها  بخش-  ۹
  .منطبق کنید)  راست
a(گیری  نتیجه- ۱                       شالودۀ درس  
b(وع درس موض- ۲        هدفی که مایلید درس آن را متحقق سازد   
c(متن اصلی- ۳        ، و کاربردهای درس ها، توضیحات  داده   
d( هدف درس- ۴         کند می آنچه که توجه کالس را جلب    
e(مقدمه- ۵           یمقدس کتاب  حقیقت اصلی متن    
f(حقیقت مرکزی- ۶                  فراخوان محکم به عمل   

g(یمقدس کتاب  متن- ۷                       عنوان درس 
 

  ال پیامانتق
 

 طرح درس را دنبال کنید

اگر از طرح درسی پیروی کنید، . تان پیروی کنید هنگام تدریس از طرح درسی به
،  با وجود این. ای نخواهد شد تعلیم شما هرگز تابع هیجانات یا الهامات آنی و لحظه

، خالقیت مشروعی را که با هدف درس هماهنگی دارد  یک طرح درسی خوب
در واقع یک طرح خوب به معلم این آزادی را . د نخواهد کردمتوقف یا محدو

طور خالق اداره کند و توضیحات اضافی را ارائه دهد و  هد که کالس را بهد می
 طرح درسی به شما کمک عالوه به. طور فعال در یادگیری دخالت دهد کالس را به

  . هدف درس گام برداریدسوی  به که با اطمینانکند می

با . ریزی شدۀ درس پیروی کنید و بالفاصله وارد موضوع شوید نامهاز مقدمۀ بر
، عالقه را برانگیزید و به متن اصلی  ، توجه را جلب کرده کالس ارتباط برقرار کرده

  .تان انجام دهید همۀ اینها را توسط برنامۀ از پیش تعیین شدۀ مقدمه. مطالب بپردازید

آموزشی، و کنش   وسایل کمکی تعلیمی،ها بر طبق اقتضای درسی، از روش
از طریق دخالت دادن فعال شنوندگان خود، یادگیری را هدایت . متقابل استفاده کنید
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، به  ها را بیان نمایید؛ به کالس کمک کنید تا به استنتاجاتی رسیده داده. کنید
. ، در جهت تحقق آن کار کنید هدف درس را در نظر داشته. کاربردهای درس بپردازند

های رودخانه برای  طر داشته باشید که طرح درسی برای درس در حکم کنارهبه خا
طرح درسی کانالی است که از طریق آن مطالب درسی به هدف . رودخانه هستند

ارد طوری د مینگاه » جاری«هد که درس را د می، ساختاری را بدست  کانال. سندر می
شود که جریان الهام را نباید چنانکه دیدیم بدل به سدی . که هدف متحقق شود

  .متوقف سازد

اگر . گیری منتهی شود مهم است که درس را طوری به اتمام رسانید که به نتیجه
اید ندارید، برخی از موارد متن اصلی را حذف  فرصت عرضۀ تمام آنچه که مهیا کرده

 وقتی را که طرح درسی برای آن.  گیری را نه حذف کنید و نه کوتاه اما نتیجه. کنید
،  گیری، کاربرد درسی را مطرح کرده هنگام نتیجه به. کار برید ، به تعیین کرده است

القدس برای کمک به  به خاطر داشته باشید که روح. شنوندگان را به عمل فراخوانید
وی ایمانداران را هم برای خواستن و هم برای انجام دادن مقصود .  شما حاضر است

 !ً                      تماما بر او تکیه کنید). ۱۳ :۲فیلیپیان (زد سا میخدا برای زندگیشان قادر 
 

، چند دلیل مربوط به مهم بودن پیروی از طرح درسی را   در دفتر یادداشتتان-  ۱۰
 .عنوان کنید

 

  مربوط به نیاز مردم باشدتان تعلیمگفتارتان روشن و 

،  شنوایی، بینایی، المسه(این حواس . های ذهن هستند حواس پنجگانه دروازه
. شندبا میپنج طریق مستقل انتقال احساسات به وجدان انسان ) ی و بویاییچشای
، متخصصین در امر  عالوه به.  کنیم  می این حواس است که ما ارتباط برقراروسیلۀ به

اند که اگر مطالب توسط بیش از یک طریق عرضه شوند، بیشتر در  تعلیم پی برده
اند محتوای انتزاعی و تو می بصری همین دلیل است که وسایل به. نندما میخاطر 

 صورت بهتجسم و تصویر، چه . تر و قابل فراگیری سازند ذهنی یک درس را ملموس
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عکس یا کلمات به شنوندگان کمک خواهند کرد تا چیزهای تعلیم داده شده را مدت 
  .تری در خاطر حفظ کنند طوالنی

 د چیزهایی صحبتاید؟ وی در مور آیا هرگز به روش تعلیمی عیسی توجه کرده
،  یک برزگر، یک عروسی، یک معبد، یک کودک: انستند ببینندتو می که مردم کرد می

، انگور، ماهیگیر، گاوهای نر،  زن ، باد، سکۀ یک بیوهها ، سوسن ، پرندگان یک سکه
انید برای تو می که کند میهر موقعیت تعلیمی به چیزی اشاره . ها، و حصاد دروازه

،  ، جداولها ریزی کنید که از عکس برنامه. ن استفاده نماییدتجسم حقیقت از آ
انند سطح عرضۀ شما تو می، پوسترها، و اشیاء مختلفی که  ، تختۀ سیاهها ها، مدل نقشه

همچنین شما باید از وسایل سمعی و بصری در صورتیکه . را باال ببرند، استفاده کنید
 تصور کنید که چقدر یک درس موثرانید تو میآیا . در دسترس باشند استفاده کنید

اند بشنود، ببیند و اشیایی که یک حقیقت واحد را تو می زمانی که شاگرد شود می
 هند لمس کند؟د میتعلیم 

 

ی قبلی در مورد مکانیسم فراگیری مشاهده ها  از آنچه که در پاراگراف-  ۱۱
   : یم کهگیر می، نتیجه  کردیم
a(ند زیرا که ما کار فراگیری را به گیر میر یاد  مردم از طریق دیدن و شنیدن بهت

  .ندبر میایم که ایشان از آن تجربه لذت  نحوی تغییر شکل داده
b(االمکان چندین حس   مؤثرترین طریق تشویق فراگیری، دخالت دادن حتی

  . شنونده در فرایند یادگیری است
c(این است که به ورند آ میهای درسی نتایج بهتری را ببار ن  دلیل این که کتاب

 .شندبا میاندازۀ کافی حاوی تصویر ن
 

زبان پلی است مابین دانش شما و . از زبانی استفاده کنید که درک آن راحت باشد
مفاهیم پیچیده و مشکل را با کلماتی ساده . کار برید کلمات ساده به. نیاز دانشجو
شناخته شده و آشنا با چیزهای . کلمات جدید را با مثال توصیف نمایید. توضیح دهید
توجه کنید که وقتی آب شفاف و . ، به امور ناشناخته و ناآشنا ختم کنید شروع کرده
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وجود ، گاهی اوقات آب بدلیل  با اینحال. رخشدد می، نور چگونه در آن  پاک است
در این موقع آب را . هدد میشفافیت خود را از دست  و شود  میاجسام معلق کدر

ها و مفاهیم را از  به همان طریق الزم است که شما نیز اندیشه. دادباید از صافی عبور 
هرگاه که . صافی ذهنتان عبور دهید که در تفکر و گفتارتان مثل شیشه شفاف شوند

نور اجازۀ «طرزی مؤثر ارتباط برقرار کنید و به  انید بهتو میزبان شما روشن باشد، 
  .دهید» عبور

آنچه «:  قانون طالیی یک مثال است. م بود، ساده و مستقی زبان عیسی، روشن
خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید، زیرا این است تورات و 

عیسی »  همسایۀ من کیست« سؤال شد هنگامی که). ۱۲ :۷متی (» صحف انبیاء
ی عیس). ۳۷- ۲۵ :۱۰لوقا (اد د میحکایتی را تعریف کرد که به روشنی به سؤال پاسخ 

وی از تولد انسان استفاده کرد تا در مورد . کرد  میمطابق سطح درک مردم صحبت
وی بر سر چاه یعقوب آب خواست تا در مورد آب زنده . تولد روحانی تعلیم دهد

ِ      حصاد . کردند  می از مراقبت الهی خدا صحبتها پرندگان و سوسن. صحبت کند
یوحنا (تظار خبر خوش را داشتند خت که انسا می مردم نیازمند را متصور ،سفیدشده

ها  ، تشبیه)۳۴ :۱۳متی (ها  ، یعنی از مثلبرد  میکار وی آزادانه زبان مجازی را به). ۳۵ :۴
زبان او مبهم و ). ۱۰-  ۱ :۱۵یوحنا (ها  ، و استعاره)۳۲ :۱۳لوقا (ها  ، کنایه)۳۷ :۲۳متی (

متی (خت سا یم، سؤاالت خاصی را مطرح  بلکه موضوع مشخصی داشت. کلی نبود
های دقیقی داده  وی وعده). ۴۰- ۳۴ :۲۲متی (اد د میی دقیقی ها ، و پاسخ)۴۶- ۴۱ :۲۲

 ).۳۹- ۳۷ :۱۰متی  (کرد  میو شرایط مشخصی را طرح) ۲ :۲۴متی (
 

ً                                              که در آن دانشجو یقینا بیشترین مطالب را فرا زیر دور حرف مربوط به مثال -  ۱۲
  .ای بکشید خواهد گرفت دایره

a(های مسافرتی رسول را  ، جاده لمی استراتژی تبشیری پولس را توضیح داده مع
، تصاویری از شهرهایی که کلیساها در آن یافت  بر روی تختۀ سیاه ترسیم کرده

  .هدد میند نشان شد می
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b(ها و اشکال را مطرح  ، بسیاری داده  معلم در مورد سفرهای پولس صحبت کرده                    َ
  .کند مینز هیچ تصویری استفاده وی در گفتار خود ا. زدسا می

c( اما توضیح اندکی در کند می معلم بسرعت نقشۀ سفرهای پولس را بررسی ،
  .هدد میمورد جزئیات سفرها 

  

 مؤثرترین روش عرضه دروس ۱۲ در سؤال )a توضیح دهید که چرا مثال -  ۱۳
 .شدبا می

 

 رسانی و کنش متقابل را رعایت کنید اطالع

در طول تدریس . ۀ درس معلم ماهری شرکت کرده باشیدشاید تاکنون در جلس
کار برده است و  او، بدون شک تحت تأثیر وسائل متنوعی که برای انتقال درسش به

شجاع باشید زیرا . اید اند قرار گرفته ی او پاسخ دادهها هایی که مردم به روش شیوه
که قابلیت شما را در ی تعلیمی استفاده کنید ها انید از تنوعی از روشتو میشما نیز 

ی تعلیمی را ها اجازه دهید که تعدادی از این روش. تعلیم مؤثر ارتقا خواهند داد
  . مورد مالحظه قرار دهیم

 

ً               ، صرفا درس را برد  میکار معلمی که روش سخنرانی را به.  روش سخنرانی-  ۱
د و دانشجویان ارد میهد و کاربرد آن را بیان د می و توضیحاتی را ارائه کند میبازگو 

ً                                                        این روش وسیعا مورد استفاده است و طریق مؤثری برای معرفی . هندد میفقط گوش 
با اینحال این .  اطالعات جدید و پرداختن به مطالب بسیار در مدت زمان کوتاه است

روش مستلزم تهیۀ ساعیانۀ مطلب و مهارت بسیار در سخنرانی 
،  ذ بهترین نتیجهبرای اخ.  طویل و حفظ موقعیت یادگیری است

کار   بهها روش سخنرانی باید در ارتباط با تنوعی از دیگر روش
ی بصری و برخی مواقع کنش متقابل ها با دخالت کمک. رود

 .ثمر آورد اند نتایج خوبی را بهتو میدانشجو، این روش 
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:  ید کهگو میفتد وقتی کسی به شما ا میچه اتفاقی برای شما .   تعریف حکایت-  ۲
؟ تعریف حکایت روش ارتباطی مؤثری »وردآ می، داستانی را به خاطرم  ین موضوعا«

، کنجکاوی را برانگیخته و هیجانات را فرا  حکایات توجه را جلب کرده.  است
، مثال یا کاربرد حقیقت مورد استفاده  ان برای مقدمهتو میها را  حکایت. انندخو می

انید د می، مطمئن شوید که آن را خوب کنید میوقتی که حکایتی را تعریف . قرار داد
اند روش تو میکار رود،  طرزی مناسب به این فن اگر به. کنید میً              و کامال احساس 

 .ارتباطی بسیار مؤثری باشد
 

ً                               عیسی مکررا روش تعلیم سؤال و .  روش سؤال و جواب-  ۳
، »اهید؟خو میچه » «انند؟د میمردم مرا که «. کار برد جواب را به

اینها برخی از سؤاالتی هستند که او مطرح » ؟کنید می فکر چه«
ً                                          سؤاالت باید روشن و خاص باشند و معموال توسط .  ساخت

، بتوانند  شاگردان باید سؤاالت او را درک کرده. معلم طرح شوند
زد که در قبال سا میاین روش ایشان را متعهد . به آنها پاسخ دهند
اهید که خو می از دانشجویان هنگامی که. شان دهند، کنش متقابل ن ِ               حقایق عرضه شده
 .شود  میدارتر گیری بزنند، کالس برای ایشان معنی دست به نتیجه

 

ها و عقاید در یک  ، اندیشه  بحث عبارتست از تبادل اطالعات.  گروه بحث-  ۴
االمکان   حتیکند می، کمک  معلم بحث را اداره کرده.  گروه

او کالس را به سمت . ن شرکت کنندبیشترین اعضاء کالس در آ
های کالسی  بحث. کند میگیری هدایت  تصمیمی معین یا نتیجه

، تبادل بین  از این جهت مفیدند که اجازه اظهار نظر آزاد را داده
، آن را  ارد که حقیقت را جستهد میزد و اعضاء را بر آن سا میپذیر  اعضاء را امکان

کننده  ، تعداد افراد شرکت  بودن در تحقق این اهدافبا اینحال برای موفق. ابراز کنند
این روش با موفقیت بسیار توسط تعداد قابل . نباید بیش از ده یا دوازده نفر باشد

 . ای از معلمین مورد استفاده قرار گرفته است مالحظه
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یی را که برای بحث کلی بسیار وسیع ها  کالس.های کوچکتر بندی  گروه-  ۵
ی کوچکتر ها انید به گروهتو می، )دوازده نفربیش از (هستند 

. هر گروه کوچک نباید شامل بیش از ده نفر باشد. تقسیم کنید
سؤال یا . در هر گروه از یک نفر بخواهید که بحث را اداره کند

مسأله را در اختیار او بگذارید تا در گروهش مورد بحث واقع 
 مورد  مشغول بحث درها مادامی که هر یک از گروه. شود

در وقت از پیش تعیین شده . ، به هر یک از آنها سر بزنید سؤال تعیین شده است
 را جمع آورید و اجازه بدهید که رهبر هر گروه نظرات گروه خود را به کل ها گروه

،  ً                                                   غالبا بحث در مورد استنتاجات گروهی خیلی سودمند بوده. کالس گزارش دهد
، کل  گاه شما باید نظرات مختلف را خالصه کردهآن. کند میعالقۀ بیشتری را ایجاد 

  .گیری سوق دهید کالس را به سوی یک نتیجه
  

ی ها ، مسافرت پروژه:  ی تعلیمی دیگری نیز وجود دارد از قبیلها البته روش
ما این بحث را به تعدادی از . تحقیقی، از حفظ خوانی، کاردستی و کار نوشتاری

.  ایم ند محدود کردهشو میت انجام شده و انجام ی عمدۀ تعلیم که با موفقیها روش
، بهترین فنون به  ، از اینها استفاده کرده انید برای تنوع بخشیدن به روشتانتو میشما 

  .کار برید تان به آمیز در خدمت تعلیمی اثبات رسیده را برای ارتباط موفقیت

باشید که کالس خاطر داشته  به: در اینجا پیام مهمی در مورد تعلیم وجود دارد
 نقش عمدۀ یک معلم هدایت کالس.  ، نه برای موعظه درس برای تدریس است

شما . کنندۀ یادگیری تلقی کنید شما خود را یک تسهیل.   تجربۀ تعلیمی استسوی به
همانطور که یک تیم . در کالس هستید تا شاگردان را در کسب دانش کمک کنید

 احتیاج به یک راهنما دارد، اعضای ودش  میتجسسی وقتی وارد فضاهای ناآشنا
در این صورت معلم . دن، نیاز به یک راهنما دار کالس شما نیز در جستجوی دانش

دهندۀ «، تا فقط یک  را خواهد داشت»  کننده هدایت«و »  کمک«بیشتر نقش یک 
هید، دانشجویان خود را طوری هدایت کنید که بدل د می تعلیم هنگامی که. » اطالعات
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ای است که  عنوان یک معلم این بزرگترین هدیه به. های مستقل شوند آموزندهبه 
به شخصی یک ماهی «: یدگو میالمثل قدیمی  چنانکه یک ضرب. انید بدهیدتو می

رد؛ اما به او ماهیگیری را بیاموزید، و او برای تمام خو میبدهید، او آن را در یک روز 
 ».عمر ماهی خواهد خورد

 

  
  
  
  
یی که آن را توصیف ها رۀ هر روش تعلیمی را در مقابل پاراگراف شما-  ۱۴
   : قرار دهیدکنند می

  ی کوچکترها بندی گروه) ۱         
   تعریف حکایت) ۲         
   ی بحثها گروه) ۳         
    جواب- سؤال ) ۴         
  سخنرانی) ۵         

a(» اوضاع و شرایط را توضیح  در کالس در مورد یونس صحبت کرده»  حمید ،
 شخص برای پاسخگویی به دعوت خدا را به مسئولیتهد و حقیقت مربوط به د یم

  .زدسا میزندگی هر فرد مربوط 
b(دانشجویان را  ی مهم را معرفی کردهمقدس کتاب  یک اصلحمود م ،) ۱۰حدود 
وی با احتیاط اما با . کند میسمت مالحظۀ برخی موضوعات مهم هدایت  به) نفر

 دانشجویان حقیقت هنگامی که، و  ر را به شرکت دعوت کردهاطمینان تمام افراد حاض
، او اظهار نظر آزاد و کنش متقابل را تشویق کنند می، آنرا بیان  را برای خود جسته

  .یدنما می

  خاطر داشته باشید که کالس درس برای تدریس است، به
  .نه برای موعظه
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c( کند می آندره درس خود را با نوشتن تعدادی سؤال بر روی تخته سیاه آغاز .
، پاسخ و  اهد که راه حلخو می ، از کالس وی از یک سؤال به سؤال دیگر پرداخته

  .استنتاجاتی را ارائه دهند
d( ورم که لباس آ میخاطر  حکایت یک مرد ثروتمندی را به«: یدگو می معلم چنین

گذرانی سپری  ش در نعمت و خوشا گیتن داشت و زند کتان مرغوب ارغوانی به
  .»شد می

e(» یک تجریۀ ، سپس  شروع کردهمقدس کتاب درس خود را بر پایۀ» مریم 
، توضیح  ی را معرفی کردهمقدس کتاب  تا حقیقتیکند میمربوط به موضوع را تعریف 

  .بدهد و پیاده کند
f(هد تا د می، به هر گروه سؤالی   کالس خود را به چند گروه تقسیم کردهدین فر

ند تا اعضاء را تشویق به ز می سر ها در مورد آن بحث کنند و به هر یک از گروه
 .بحث کندشرکت در 

 

 طوری تعلیم دهید که به هدف برسید

ِ                                                گیری هر درس برسید و شاگردان را دعوت کنید تا در  شما باید به مرحلۀ نتیجه
اهداف . قبال عملی که توسط هدف درس تعیین شده است واکنش نشان دهند

های درس حاکم  ی تکی، باید همواره در تمام جنبهها ای یا درس ی مجموعهها درس
گیری هر درس  نتیجه. کند میاین امر در مورد تهیه و عرضه درس نیز صدق . باشند

، آن را  بالفاصله بعد از اتمام درس. باید شما را بسمت تحقق هدف درس سوق دهد
  . اید یا نه مرور کنید تا ببینید که آیا به هدف درس رسیده

های   موقعیت، حالتی عملی داشته باشید و آن را به در زمینۀ کاربرد حقیقت درس
هید، اذهان را باز و منور د میحقیقتی که تعلیم . ِ                                   واقعی زندگی شاگردانتان مربوط سازید

گونگی را توسعه  ، دعوت به تعهد را عمیقتر نموده و مسیح ، باعث رشد روحانی شده کرده
ری هید باید طود می، به خاطر داشته باشید که حقیقتی که تعلیم  تر از همه اما مهم. هدد می

، آنرا رعایت  عیسی وقتی گفت کسانی که سخنان او را شنیده. پیاده شود که مؤثر باشد
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، در واقع کند می شبیه به مرد دانایی هستند که خانۀ خود را بر روی صخره بنا کنند می
و گفت کسانی که حقیقت را در زندگی پیاده . کار برد حقیقت را در مورد شنوندگانش به

، طوری  بنابراین. کند میمرد نادانی هستند که خانه را بر روی شن بنا  شبیه به کنند مین
عمل نکنید که دانشجویان به نقطۀ عمل برسند و همانجا درس را به پایان برسانید بلکه 

 عمل نمودن به حقیقت هدایت کنید طوری که بدل به کنندگان کالم سوی  بهایشان را
  ).۲۲ :۱یعقوب (شوند و نه فقط شنوندگان 

  

 در دفتر یادداشتتان توضیح دهید چرا مربوط ساختن حقیقت درس به -  ۱۵
 . ، مهم است زندگی عملی روزمره

 

 عیسی، سرمشق شما
 

. هیچ شخص آگاهی این واقعیت را انکار نخواهد کرد.  عیسی استاد معلمین است
 و آنها سخنان تورات.  عنوان یک معلم در سخنانی بود که گفت بخشی از عظمت او به

سخنان او اقتداری .  گفت میوی سخنانی را که از پدرش شنیده بود . انبیاء بودند
  ).۲۸ :۷متی  (کرد  میزده داشت که مردم را حیرت

وی از هر . شود  میعنوان یک معلم مربوط به روش او بخش دیگر عظمت او به
نۀ وسیله و روش ممکن استفاده کرد تا با گفتاری صریح حقیقتی را که مردم تش

های او در مورد  حکایت. وی استاد بیان حکایت بود. شنیدنش بودند، تعلیم دهد
درس . سامری نیکو و پسر گمشده از لحاظ زیبایی، سادگی و حقیقت نظیر ندارند

ِ                                           های او آنقدر واضح بود که فقط یک کور سرسخت  موجود در هر یک از حکایت
  .انست آن را نادیده انگاردتو می

اد، بیشتر به عظمت او در مقام د می که تعلیمشان کنیم  میتوجهوقتی به کسانی 
عنوان شاگرد انتخاب  ً                                  وی ظاهرا و از روی عمد کسانی را به.  یمبر مییک معلم پی 

 از دوازده نفر چیزی بیش از هیچ یک. کرد که شباهت زیادی به یادگیرندگان نداشتند
اما او . و بسیار انسانی بودندایشان حقیر، ضعیف . مهارت و تعلیمی متوسط نداشتند
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ای  شعله. ایشان را تعلیم داد؛ ایشان نیز آنچه را که فرا گرفتند، به دیگران تعلیم دادند
ای  ، بدل به زبانۀ قدرتمند منتشر شونده که او در این ظروف ضعیف و حقیر افروخت

  . شد که برای همیشه جهان را با گرما و نور محبت ابدی روشن ساخت

، سرمشقی را برای ما  عنوان یک معلم ِ                        ز این دالئل عظمت عیسی بههر یک ا
مؤثر بودن تعلیم ما در گرو .  کالم خدا منبع حقیقت و اقتدار ماست. هدد میبدست 

و موقعیت تعلیم ما .  ارادۀ ما در کاربرد زبان سادۀ مملو از بار حقیقت تصویری است
  .ه دیگران تعلیم خواهد داد، تکیه داردبر قابلیت ما در تعلیم شخصی که به نوبۀ خود ب

 و کنید میآوری، تنظیم و آماده  ، مطالب را جمع  اهداف را تعیین کردههنگامی که
اما در فرایند . هید، نتایجی قطعی خواهید دیدد میپیام را با قاطعیت و اعتقاد انتقال 

 در دل انسان القدس است که حقیقت را ، به خاطر داشته باشید که این روح تهیه درس
طرز زیبایی درک شود اما تا زمانی که با  روش شما ممکن است به. زدسا میروشن 

ی خودتان ها القدس ممزوج نگردد، تنها معرف تالش واسطه روح زندگی روحانی به
، به  ، دعا کنید تا روح خدا شما را در خدمتتان مسح کرده تر از همه مهم. خواهد بود

،  اگر پر از روح او باشید، در قوت. زهای مردم خود پاسخ دهیدشما کمک کند تا به نیا
، در ایمان رشد  و مردم پاسخ داده.  حکمت و شفقت خداوند پیش خواهید رفت

 . او جذب خواهند کردسوی  به، دیگران را کرده
 

ای بود،  هد چرا عیسی چنین معلم برجستهد می هر عبارت صحیحی که نشان -  ۱۶
  .انتخاب کنید

a(ی قدیمی بنا نهاد که همه با آن موافقت ها یسی تعالیم خود را بر پایۀ سنت ع
  .داشتند
b( استاد معلمین این قابلیت را دارد که به پیروانش چنان بصیرت و تعهدی را 

  .الهام بخشد که ایشان نیز بدل به معلم شوند
c(ر ی عیسی که وجه مشخصۀ آنها اقتدار بود، بر پایۀ کالم خدا قراها  درس
  . داشت
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d(هایی بود که درک آنها دشوار بود و این   روش تعلیمی عیسی شامل تمثیل
مستلزم متفکران بزرگی بود تا بر روی حقایق عمیق او تعمق کنند تا منظور او را 

  .کشف نمایند
e(ای استفاده  عیسی برای انتقال حقیقت به شنوندگانش از زبان تصویری ساده 
 .کرد می
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 خودآزمایی
 

  .ها را انتخاب کنید بهترین پاسخ: ای الت چند گزینهسؤا
  ؟ بینانه و خاص کدام است  یکی از دالئل عمدۀ مقرر کردن اهداف واقع-  ۱
a( هدد می به دانشجو نوعی درک از ماهیت مطالب مورد مطالعه.  
b( که معلم باید مطلقا در حدود آن عمل کندکند می چارچوب یا مرزهایی را تعیین                                        ً.  
c(به نیازهای مردم پاسخ دهدمقدس کتاب زد تا با تعلیم مبنی برسا میم را قادر  معل .  

  

  ؟ مدت تعلیم مسیحی کدام مورد زیر است  یک نمونه از هدف عمومی طوالنی-  ۲
a(عمیقا در خدمت مسیحی   شدهها  مشاهدۀ اینکه مردم بدل به جاذب جان ،                       ً

  .اند متعهد گشته
b(ی چگونه به زندگی مسیحی مربوطمقدس کتاب  میل به مشاهدۀ اینکه یک اصل 
  .شود می

c(برای اینکه دانشجویان در نتیجۀ این درس بتوانند متعهد مسیح شوند .  
d(همۀ موارد باال   

  

  ؟کند می از موارد زیر را تأمین کدام یکل کسی است که مسئو معلم -  ۳
a(اهداف سازمانی که وی جزوی از آن است  .  
b(عنوان یک کل یز نیازهای مردم به نیازهای افراد و ن .  
c(یعنی تعلیم یک درس که بخوبی تعادل یافته و :   شرایط و مقتضیات حرفۀ تعلیم

  . دهی شده است دقت سازمان هب
  

   :  داشته باشیم زیرا کهمقدس کتاب  برای ما بسیار اهمیت دارد که اهدافی مبتنی بر- ۴
a( کتاب پر اقتدار و مقدس محترم عنوان   از سوی تمامی مردم بهمقدس کتاب
  . که باید آن را الگوی زندگی خود قرار دهندشود  میشمرده

b( این نوع اهداف به دانشجویان انگیزۀ الزم برای اینکه دانشجویان موفقی باشند 
  .هدد می
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c(کند می به نحوی است که به یادگیری کمک مقدس کتاب  ساختار مطالب در.  
d(ۀ اقتدار کالم خدا برخوردارند؛ بنابراین با آنچه که خدا  چنین اهدافی از پشتوان

  .اهد هماهنگی داردخو میبرای ما 
  

  : ، منظور این است که کنیم  میریزی  وقتی یک مجموعۀ درسی را بدقت برنامه-  ۵

a(در نظر داریم مطالعۀ عمیق یک موضوع را عرضه کنیم  . 

b(محترم خواهیم شمرد هایی داریم که در جهت آنها کار کرده  برنامه ،. 

c(سازمان یافته و منظمی هستیم تا به نیازهای  ریزی شده  دارای مطالب برنامه ،
 . روحانی مردم خود پاسخ دهیم

d(همۀ عوامل باال را در نظر داریم  . 

e( تنها عوامل نام برده شده در a و bرا در نظر داریم  . 
  

 از موارد کدام یکاربرد آن در  اهمیت طرح درسی مرهون قابلیت معلم در ک-  ۶
  : زیر است

a(ارد؛ د میهنگام تدریس در کالس باز   ساختار تعلیم که او را از خالقیت زیاد به
 .اردد میاو را در راه راست نگاه 

b( هدد می برنامۀ حمله یا استراتژی رسیدن به هدف درس را ارائه. 

c(ه کار تهیه برای یک هفته را هد که بداند چگوند میای که به وی اجازه   وسیله
 .تنظیم کند

  

نگیزد، ا میطور خاص واکنش شنوندگان را بر  آن بخش از طرح درسی که به-  ۷
 چه نام دارد؟

a(حقیقت مرکزی  

b(هدف درس   

c(گیری  نتیجه 
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، ارزش بسیار  اش در زمینۀ رسیدن به هدف  طرح درسی عالوه بر مقصود اولیه-  ۸
  : دارد زیرا که

a(آموزشی و کنش متقابل کمک  ، وسایل کمک ی تعلیمها  هماهنگ شدن روش به
 .ً                                                 طوری که آنها توأما در رسیدن به هدف دخالت دارندکند می

b(و این امر معلم را قادر کند میمنزلۀ ریلی است که درس بر روی آن حرکت   به 
انشجویان دار برای د زد تا گام به گام به سمت بنای تجربیات یادگیری معنیسا می

 .حرکت کند

c(هنگام تدریس بر روی ریل نگاه داشته  با این نوع ساختار سودمند، معلم به 
 .کند میهنگام ارزیابی آنچه که انجام داده است کمک دریافت  ً            و بعدا بهشود می

d(همۀ موارد باال  

e( تنها موارد a و b 
  

  : نیست معلم باید به خاطر داشته باشد که تعلیم همان موعظه -  ۹

a(اش دادن اطالعات است و باید شاگردان را   بنابراین معلم باید بداند که وظیفه                                      ِ
 .همیشه وابسته به خود نگاه دارد

b( بنابراین باید خود را یک هماهنگ کننده بداند که شاگردان را در فرایند 
 .دارد یادگیری، به تفکر وا می

c(نسان وی باید در دادن درس و کنترل بدی.  اما او درسی دارد که باید تعلیم دهد
نظر او توافق داشته باشد، اصرار  ً                                                  افکار دانشجویان به نحوی که افکارشان تماما با نقطه

 .ورزد
  

سمت (ی مناسبشان ها با توصیف)  سمت چپ(ی متنوع تعلیمی را ها  روش-  ۱۰
  :منطبق کنید)  راست

a(قیقت اظهار نظر آزاد، و تشویق دانشجویان به جستجوی ح . 

b(مثال یا کاربرد حقیقت عنوان مقدمه  بیان یک حکایت یا تجربه به ، . 
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c( تا دانشجویان تشویق به شرکت کند می روشی که به دقت سؤاالتی طرح 
 .شوند

d(ی کوچکتر ها  روشی که درصدد است که تعداد زیاد دانشجویان را به گروه
، نظرات  حث را تشویق کردهتقسیم کند، طوری که هر یک رهبری داشته باشد تا ب

 .گروه را به معلم و سایر شاگردان گزارش دهد

e(شود  میکار برده  این روش برای ارائه مقدار زیادی اطالعات در مدتی کوتاه به .
 .دازدپر می، توضیح و کاربرد مطالب درسی  معلم به بازگو کردن

   جواب-   روش سؤال - ۱           

 کتری کوچها بندی  گروه- ۲           

  روش سخنرانی- ۳           

   بحث- ۴           

   تعریف حکایت- ۵           
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۹  - a( ۷ 
b( ۴ 
c( ۳ 
d( ۵ 
e( ۶ 
f( ۱ 

g( ۲ 
  

، فقدان بدیهی منظور یا هدف وجودی   من اشکال آننظر به.   پاسخ خودتان-  ۱
. »کند میحمل « را ً                       ، این کلیسا صرفا خدمات بینانه بدون بصیرت و اهداف واقع.  است

،  عنوان یک سرگرمی تلقی کرده است ، خدمات را به کسی ممکن است بگوید که آن
بار این است که هر  واقعۀ اسف.  طوری که سرگرمی آن بدل به یک مقصود شده است

 که کنند میاند به این سطح سقوط کند و آمار ثابت تو میکلیسایی بدون هدف 
 .اند بسیاری چنین بوده

  

 . پاسخ خود را با بحث موجود در متن مقایسه کنید-  ۱۰
  

۲  - b( 
  

۱۱  - b( 
  

۳  - c( 
  

۱۲  - a( 
  

۴  - a(صحیح   

b(صحیح   

c(غلط   
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d(صحیح   
  

 باید مؤثرترین روش باشد زیرا که a پاسخ شما باید یادآور شود که مثال -  ۱۳
ها بر روی ، حال آنکه بقیه تنکند میطور لفظی و هم بصری عرضه  مطالب را هم به

 .کاربرد یک حسن متمرکزند
  

 منبعی است از محتوای تعلیمی زیرا که ارادۀ خدا مقدس کتاب .  پاسخ خودتان-  ۵
ید که گو میبه ما . شدبا میآن قاعده زندگی و رفتار ما . کند میرا برای قوم خدا آشکار 

.  انیم بشناسیمتو می، زندگی و وقایع آتی  ، عالم ، گناه چه چیزی را در مورد خدا، انسان
 در.  شده در اختیار نداریم ِ                  ای از حقیقت مکشوف در هیچ منبع دیگری چنین گنجینه

، بجا  انیم آن را درک کردهتو می که کند می خدا با ما به طرقی صحبت مقدس کتاب
 .شود  میو تنها طریق اوست که منتهی به حیات ابدی.  آوریم

  

۱۴  - a( ۵ -سخنرانی  

  b( ۳  -ی بحثها  گروه  

  c( ۴ - جواب-   سؤال   

  d( ۲  -تعریف حکایت   

  e( ۲  -تعریف حکایت   

  f( ۱ -ی کوچکترها بندی  گروه 
  

۶  - b( 
  

ً                    ی اعمال شود، واقعا مقدس کتاب  حقیقتهنگامی کهتنها .   پاسخ خودتان-  ۱۵
مان  حی، در سلوک مسی ما در برابر حملۀ شیطان تقویت شده. ددگر میدار و مؤثر  معنی

 تا با مشاهدۀ نتایج شویم  می، و ترغیب ، از سرمشق دیگران الهام گرفته تشویق شده
اگر حقیقت پیاده نشود ، .  مان بهتر رشد کنیم ، در زندگی مسیحی ِ                  عملی کاربرد حقیقت

جنبۀ کاربردی درس . مردم گرایش خواهند داشت که آن را فقط یک نظریه تلقی کنند
، اهدافی را که برای آن مقرر  حقیقت را پیاده کرده. ر ندهیدخود را مورد غفلت قرا
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، در روح  اید متحقق سازید، و مشاهده خواهید کرد که مردم رشد و ترقی کرده کرده
 .ندشو میبالغ 
  

 )به هر ترتیبی: (یدکرد  مییست به این شکل مطرحبا می -  ۷

a( زدسا می مطالعۀ عمیق بر روی یک موضوع را ممکن. 

b(هدد میاگردان تکلیف  به ش. 

c(زدسا میتر   شراکت دانشجو را سهل. 

d(کند میتان متمرکز   توجه را بر روی اهداف روحانی گروه. 

e( کند می از طریق اطالع قبلی، ایجاد عالقه. 

f( و رفتار پرورش ها  تا ترقی استوار در دانش روحانی، ارزشکند می کمک 
 .یابد

  

۱۶  - a(غلط   

  b(صحیح   

  c(صحیح   

  d(غلط   

  e(صحیح   
  

۸  - a( 

  



 

   دهم درس

  بسوی خدمتی متعادل

 

تا اینجا، آن دسته از . اید اکنون به دهمین و آخرین درس این کتاب رسیده
. ، مورد مالحظه قرار دادید ی را که برای خادم خدا الزم استمقدس کتاب خصوصیات

هنگام آماده کردن عملی خود برای  هِ                                               همچنین ابزارها و فنون متنوعی را که رهبر آگاه ب
طرزی استوار  اگر این اصول را به. کار برد، مشاهده کردید خدمت به دیگران باید به

. ، به تدریس دروس بپردازید انید با مهارت و اعتماد موعظه کردهتو میکار ببرید،  به
 انتقال  که خدا به شما کمک کند تا حقیقت را به کسانی که نیاز دارندکنم میدعا 
اهم از صمیم قلب با شما در مورد برخی چیزهایی صحبت کنم خو میاکنون . دهید

 .شندبا میهنگام خدمت برای شما مهم  که معتقدم به

شد تنها با یک پارو قایقی را هدایت کند؟ کو میاید که  آیا تا کنون شخصی را دیده
شاید تا کنون دیده . انداند قایق را قدمی به جلو برتو میچنین شخصی ن!  ام من دیده

، در  کشد چگونه در یک سمت حیوان معلق مانده باشید که گاه باری که حیوانی می
یا شاید قایقی را دیده . حالیکه حیوان باید از راه سراشیبی و خطرناکی عبور کند
، باعث واژگون شدن آن  باشید که سرنشینانش بر روی یک سمت آن جمع شده

در . زندسا میهای زندگی واقعی اهمیت تعادل را خاطر نشان  یتاین موقع. اند گردیده
تعادل را در این درس مورد بحث قرار . خدمت به مردم نیز نیاز به تعادل وجود دارد

 .خواهیم داد

موعظه و تعلیم دو طریقی هستند که خدا برای انتقال حقیقت الهی به مردم 
کار  د که هر دو را با مهارت و کفایت بهیگیر میدر حینی که فرا .  نیازمند برگزیده است

دعا .  ببرید، هیچگاه نباید فراموش کنید که کارآیی و مؤثر بودن شما ناشی از خداست
، بیشتر   که هر روز در حضورش بمانید و روزبروز بیشتر به او وابسته شدهکنم می

 .آنگاه است که موفقیت شما در خدمت او تضمین خواهد شد. شبیه به او شوید
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  رئوس مطالب

  اهمیت تعادل

 » از شما استدعا دارم«

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

 .، مورد بحث قرار دهید ِ                                        معنی تعادل را در خدمت موعظه و تعلیم شخص ●

 .رمز موفقیت خدمت موعظه و تعلیم شخص را تجزیه و تحلیل کنید ●

ر بنا و به بلوغ رساندن بدن مسیح مورد القدس را در کا خدمت جامع روح ●
 .ارزیابی قرار دهید

 

 های یادگیری فعالیت

 را ۳، سپس آزمون میانی  را بدقت مرور کرده) ۱۰-  ۷ی ها درس(بخش سوم 
 .نیدتکمیل ک
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  متن درس

  اهمیت تعادل

 

 مؤثر واقع شوید، باید تعادل داشته تان تعلیماگر قرار باشد که در خدمت موعظه و 
امکان این وجود دارد که در پیام یا روشتان .  عدم تعادل همواره یک خطر است. شیدبا

 .و یا در هر دو دچار عدم تعادل شوید

مادری دارای یک پسر سه ساله و یک .  را در نظر گیریدزیرموقعیت خانوادگی 
پسر کوچکتر اشتهای خوبی دارد، اما غذاهای نرم را بیشتر .  پسر سیزده ساله است

ارند دوست دارد و گذ میپسر بزرگتر هر نوع غذایی را که جلویش . ست دارددو
مادر از .  تر است او گوشت دوست دارد با وجود اینکه خوردن آن مشکل. ردخو می

 که این چیزها را در دستور غذای کند میآنجا که هر دو پسر را دوست دارد، سعی 
، ایشان را تغذیه کند، زیرا  ن راضی بودهاالمکان بگنجاند تا هر دو پسر از آ روزانه حتی

 .که هر دو پسر احتیاج به رشد و پرورش دارند

، با همین موقعیت در زمینۀ امور روحانی کند میشما در مقام کسی که خدمت 
وند، عدۀ دیگری تازه ر میدر ضمن اینکه برخی افراد رو به بلوغ . مواجه خواهید شد

شما باید در صدد آن باشید که . کنند می را آغاز نشا نیند و حیات روحاشو میمتولد 
مناسب باشد ) ۲ :۲اول پطرس (حقایقی را تعلیم دهید که هم برای نوزادان در مسیح 

تر را تغذیه کند  و هم حقایق و اصول روحانی را مطرح کنید که ایمانداران بالغ
 دعا هنگامی کهاما  آید، نظر بهاین امر ممکن است کار دشواری ). ۱۴- ۱۱ :۵عبرانیان (
 تا خداوند مطالب درست را به شما عطا فرماید، وی آنچه را که برای پاسخ کنید می

 . به نیازهای تمام قوم او ضروری است در اختیار شما خواهد گذاشت

 

وید که در یک صبح یکشنبه حدود ر می فرض کنید که به بازدید کلیسایی -  ۱
 ها  و جانکند میوعظۀ بشارتی عالی را موعظه شبان م. وردآ میسیصد نفر را گرد هم 

پیام و »  مقدس کتاب در جلسۀ مطالعه«بار دیگر در شب چهارشنبه . بندیا مینجات 



  درس دهم۲۶۸

بید که این یک الگوی استانداردی برای یا میدر . یدشنو میدعوت بشارتی دیگری را 
د افرادی که اید، در مورد تعدا در حالیکه تحت تأثیر قرار گرفته.  تمام خدمات است
بله «: یدگو میاو . کنید میند با یکی از اعضاء کلیسا صحبت گیر میبرای مسیح تصمیم 

ید که نما میً                     بند، اما ظاهرا چنین یا میی بسیاری نجات ها ما شاهد هستیم که جان
آنها . کنند می، آن را بدل به کلیسای خانوادگی و همیشگی خود ن مردم در اینجا نمانده

 شما مشکل در خدمت این نظر به» .ندشو می، در آنجا مستقر  ساها رفتهبه دیگر کلی
 .؟ پاسخ به این سؤال را در دفتر یادداشتتان بنویسید کلیسا چیست

 

ند، شروع به نشان دادن عالئم شو میوقتی مردم از لحاظ روحانی تغذیه ن
نقل در این مرحله ممکن است ایشان به گروه دیگری . کنند میگرسنگی روحانی 

ای  فایده ً                                                            ، یا تدریجا از خدمات کناره گیرند و بدل به موجودات روحانی بی مکان کرده
ِ                                                  انست از طریق گنجاندن برخی تعالیم الهیاتی و موعظۀ تو میاین شبان . گردند

در اینصورت بدون . تشریحی به پیام بشارتی خود، روش موعظه خود را تنوع ببخشد
 .ادد یمشک با موفقیت به نیازها پاسخ 

پولس . ، تعادلی میان موعظه و تعلیم برقرار سازیدکنید می خدمت هنگامی کهلذا، 
، خود را به  آیم تا مادامی که نه«: به تیموتاؤس توصیه کرد که هر دو کار را انجام دهد

یک روش ارتباطی که ). ۱۳ :۴اول تیموتاؤس (» قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار
موعظۀ .  زد، موعظۀ تشریحی استسا میو تعلیم برقرار تعادل عالی را بین موعظه 

 قرار دارد که موضوع یا اندیشۀ مرکزی مقدس کتاب تشریحی بر مبنای چندین آیه از
 ً                                             بخش عمدۀ مطالب برای این نوع موعظه مستقیما از. زدسا میواحدی را مطرح 

ائۀ  و ارمقدس کتاب ، روشن ساختن معنی متن هدف. شود  می گرفتهمقدس کتاب
،  موعظۀ تشریحی توسط بسیاری افراد برجسته. شدبا میکاربرد آن به زندگی امروزی 

 . کار رفته است با موفقیت بسیار به

، چه در موعظه و  همچنین متوجه خواهید شد که روش بررسی محتوای پیامتان
عنوان  به. کنید می، تحت تأثیر جمعیتی قرار دارد که برایشان صحبت  چه در تعلیم



 ۲۶۹سوی خدمتی متعادل  به

، پی خواهید برد که  ً                                                   ثال اگر به یک کالس مدرسۀ ابتدایی بروید، مثال کالس دومم
اگر معلم بخواهد توجه آنها را جلب کند، . کوچکترها طیف توجه محدودی دارند

، مدتی  آموزشی استفاده کند و بر روی یک موضوع باید از زبان زنده و وسایل کمک
،  در مقابل. پژوه هستند ی طفالن دانشاین نوزادان به عبارت. طوالنی توقف نکند

ید که دانشجویان وقتی معلم شو میهنگام تدریس در یک کالس دانشگاهی، متوجه  به
 . ، توجهشان به معلم استکند میمدت یکساعت و نیم سخنرانی 

،  عنوان مثال به. ً                                                         شما این دو نوع واکنش را مکررا در خدمتتان شاهد خواهید بود
 مطالب عقیدتی را در یک هنگامی کهید که نوزادان در مسیح، ممکن است متوجه شو
این . سندر می نظر بهتوجه  هید، ناآرام و ناراحت و بید میجلسۀ طوالنی ارائه 

هند که این مطالب در این مرحله از رشد، برایشان د میً               احتماال نشان ها واکنش
ود تغییراتی همچنین ممکن است متوجه شوید که باید در روش خ.  سنگین است

های حسی ایشان را در  کار ببرید که بیشتر جنبه شاید الزم باشد که روشی را به. بدهید
ی ها یا ممکن است دریابید که طی یک مجموعه پیام. تجربۀ یادگیری فرا بگیرد

باید به نیاز آنها پاسخ . نندما میتر گرسنۀ گوشت روحانی قویتر  بشارتی، افراد بالغ
وقتی نسبت به نیازهای . ه کل خدمت خود را به حال تعادل درآورید، بکوشید ک داده

القدس حساسیت نشان دهید،  ، به هدایت روح متفاوت تمامی حضار خود آگاه بوده
 .قادر خواهید بود که به نیاز همۀ افراد پاسخگو باشید

 
  

 
 
 

واهید ، قادر خکنید میتان تقسیم   ثروت بیکران کالم خدا را با جماعتهنگامی که
شد که از این گنجینه چیزهای جدید و قدیمی بیرون بکشید که باعث برکت 

 .، مطلوب نیز واقع شود تان شده جماعت

 

  هنگام خدمت سعی کنید که تعادلی میان  به
  .موعظه و تعلیم برقرار سازید
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  : عبارات صحیح را انتخاب کنید-  ۲

a(یم که تمام یادگیرندگانگیر میها و مطالب درس گذشته نتیجه   از این داده  ،
تر  موزند که درک مفاهیم آسانآ میر ها، زمانی مطالب درسی را بهت ً             مخصوصا مبتدی

 .کار رود آموزشی نیز به ، وسایل کمک ها و توضیحات کافی بوده باشد و مثال

b( جنبۀ روحانی وجود انسان همانند یک ارگانیسم زنده است که باید بر طبق 
یعنی نوزادان روحانی نیاز به شیر دارند و افراد بالغ نیاز به . میزان رشدش تغذیه شود

 . شتگو

c( هید، واقعا مهم نیست که چگونه د می تا زمانی که برای جماعتتان کاری انجام                              ً
 چرا که کالم خدا در هر حال تا چیزی را -  کنید مییا با چه خوراکی ایشان را تغذیه 

 .ددگر میثمر باز ن متحقق نسازد بی

 

 افراد این برخی. شندبا می، دو طریق انتقال حقیقت  موعظه و تعلیم چنانکه دیدیم
،  اند که موعظه ایشان بر این عقیده. زندسا میدو وسیله را از یکدیگر متمایز 

در هر حال این . ندازدا میکار  نگیزد و تعلیم تعقل را بها میاحساسات و عواطف را بر
، عناصری را کم و بیش و از برخی لحاظ از  ، زیرا که هر یک ً                    تمایز صرفا ذهنی است

ً                             شنوندگان باید حقیقت را کامال :  موعظه و تعلیم هر دو مهم هستند.دیگری در بر دارد
اما شکر خدا «: زدسا میپولس هر دو را به تجربۀ رومیان مرتبط . درک و احساس کنند

، مطیع آن صورت تعلیم  دید، لیکن االن از دلبو میرا که هر چند غالمان گناه 
ی ها حقیقت بر همۀ بخش). ۱۷ :۶رومیان (» اید اید که به آن سپرده شده گردیده

ً                 نگیزد، و نهایتا ا می، سپس احساسات را بر ابتدا وارد ذهن شده. اردگذ میشخص اثر 
 و نه - هد د میحقیقتی که کل شخص را تحت تأثیر قرار . شود  میمعطوف به اراده

 .بار خواهد آورد ، ثمر به تر بوده  پر دوام- فقط یک جنبه از او را
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  :وردآ میتغییر روحانی مثبتی در شخص بوجود  حقیقتی که -  ۳

a( کند می اراده تغییر هنگامی که باید در وهلۀ اول یک موضوع عقالنی باشد؛ ،
 .ندگیر میدنبال آن تحت تأثیر قرار  احساسات و عواطف به

b( در وهلۀ اول یک موضوع عاطفی است زیرا که عقل )خارج )  یا قدرت تعقل
 . استاز برد موضوعات روحانی 

c(شود  می، باعث تغییر اراده ، بر عواطف اثر گذاشته  وارد تعقل شده. 

 

. ددگر می، باعث استقرار تعادل در بشارت و تربیت  تعادل در موعظه و تعلیم
، دیگران فقط به تربیت شاگردان  برخی فقط نیاز به بشارت را مشاهده کرده

تعادل .  مورد غفلت قرار گیرد نبایدهیچ یکهر دو ضروری هستند؛ و . دازندپر می
،   که فقط خدمت بشارتی بر عهدۀ ایشان استکنند میها فکر  بعضی.  الزم است

در موارد دیگر، اصرار شخص بر این .  که نباید تعلیم دهندکنند میبنابراین تصور 
اند گمشدگان را جذب تو می، ن است که از آنجایی که خدمت او شاگردسازی است

حکم خداوند مبنی بر موعظه .  ر دو کار برای ما ممکن و ضروری استانجام ه. نماید
واسطه مأموریت او مبنی بر شاگرد ساختن  به) ۱۵ :۱۶مرقس (انجیل بر همۀ خالیق 

، نه کند میخدمت ما را خداوند تعیین . شود  میمتعادل) ۲۰- ۱۹ :۲۸متی (همۀ مردم 
 .میل و خواست ما

عیسی با زن سامری . ادل در عبادت خواهد شدتعادل در موعظه و تعلیم باعث تع
خدا روح است و هر که او را «: در مورد عبادتی که خدا طالب آن است صحبت کرد

کالم موعظه شده و ). ۲۴ :۴یوحنا (» ید به روح و راستی بپرستدبا میپرستش کند 
تجربۀ و هر جا که بر . شود  میپرستی ، بدون مسح روح منتهی به آیین تعلیم داده شده
 القدس بیش از کالم تأکید گذاشته شود، مواجه با تعصب و غیرت ذهنی در روح

 . القدس پرستش واقعی عبارتست از تعادل کامل میان کالم و تجربۀ روح.  شویم می

 



  درس دهم۲۷۲

  : عبارات درست را مشخص کنید-  ۴

a(مأموریت بزرگ در وهلۀ اول دعوتی است به بشارت  . 

b(یم که خدمت به مردم باید گیر می داده است نتیجه  از احکامی که خداوندمان
ی جدید، رفتار جدید و ها ، سبک زندگی جدید، ارزش تام باشد یعنی باید تولد دوباره

 .، خدمت باید به همۀ این نیازها پاسخگو باشد خالصه. رشد تدریجی را ببار آورد

c(القدس ه روح پرستش واقعی خدا عبارتست از پاسخ متعادل انسان به کالم و ب . 

 

در اینجا شاهد عامل بشارت هستیم زیرا .  مراجعه کنید۴۷- ۴۲ :۲به اعمال 
 ً            ثانیا متوجه. فتندگر میهای ایمانداران قرار   که انبوه مردم تحت تأثیر شهادتبینیم می
فتند و روند گر می که کسانی که جذب شده بودند، تحت تعلیم رسوالن قرار شویم می

عامل سوم نیز در این مورد منحصر بفرد اهمیت . شد مین آغاز شاگردسازی بدینسا
ایشان به اتفاق یکدیگر غذا . مشارکت یا رابطۀ ایمانداران با یکدیگر: داشت یعنی

 ، مایملک و اموال خود را بین خود تقسیم ، خدا را تسبیح گفته ، دعا کرده خورده
اگر این سه عامل در . ده بودو این امر یک روح وحدت زیبایی را ایجاد کر. کردند می

گروه شما متعادل باشند، نتایج مثبتی را خواهید دید؛ اگر آنها در حال تعادل نباشند، 
 .گروه شما متحمل زحمت خواهد شد

ی ایمانداران گرایش دارند که تنها بر روی یکی از این عوامل ها برخی گروه
 گروهی که بر روی تعلیم. شدبا میاما ببینید که نتایج آن از چه قرار . متمرکز شوند

 گرا نگارد، سرد و ذهنا می تأکید دارد و بشارت و رفاقت را نادیده مقدس کتاب
 را مورد مقدس کتاب گروهی که رفاقت را عمده شمرده و بشارت و تعلیم. شود می

و گروهی که بر روی بشارت . هد، سطحی و احساسی خواهد شدد میغفلت قرار 
 رد، پر از ایماندارانیشما میی را ثانوی مقدس کتاب ت و تعلیم، رفاق تأکید ورزیده

 .اند ، از لحاظ روحانی گرسنه  که تنها بودهشود می

ً     مثال . کنند میی ایمانداران توجه خود را معطوف به دو عامل ها دیگر گروه
رزد و بشارت را نادیده و میی و رفاقت تأکید مقدس کتاب گروهی که بر روی تعلیم
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 و وجه مشخصۀ آن از خود راضی کند مید، فقدان حیات و پویایی را تجربه نگارا می
 اما کند میگروهی که بر روی رفاقت و بشارت اصرار .  ، تنبلی و رخوت است بودن
ً                                     د، غالبا در معرض مزاحمت عقاید غلط و گیر می را نادیده مقدس کتاب تعلیم
ی و مقدس کتاب که تعلیمو گروهی . دگیر میانگیز قرار  ی کوچک تفرقهها گروه

اند رفاقت را ترغیب کند، مسیحیانی را ببار تو میرد ولی نشما میبشارت را عمده 
انند آن را بدیگران انتقال دهند، اما هرگز روابط تو می،  ورد که کالم را شناختهآ می
 .زندسا میداری با دیگر ایمانداران برقرار ن معنی

سازی، و مشارکت وجود داشته باشد، ، تعلیم برای شاگرد هر جا که بشارت
هرگاه که این عوامل در . عوامل ضروری برای ایجاد بلوغ روحانی فراهم خواهد بود

ی مذهبی ها انیم شاهد توسعۀ جماعتتو میحال تعادل مناسب قرار داشته باشند، 
 . سالم و قوی باشیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
از . قیقی را نشان دهید، توجه دائمی و د الزم است که برای حفظ خدمت متعادل

روی یک چیز بیش از حد  که بر پی خواهید برد که زمانی. هر گونه افراطی بپرهیزید
اگر مراقب باشید .  ً                                                    تأکید شود، چیز دیگری حتما مورد غفلت قرار خواهد گرفت

 .انید تعادل را برقرار سازیدتو می

 

ای که یک شخص  ، بهترین نتیجه۴۷- ۴۲ :۲ بر مبنای بررسیمان از اعمال -  ۵
  : اند از آن بگیرد این است کهتو می

a( یک نوع سالمت و کاملیتی در برنامۀ کلیسای اولیه وجود داشت که رشد 
ای را  ایمانان و پرورش مشارکت قابل مالحظه ، شهادت مؤثر به بی روحانی ایمانداران

 .ردندک  میاین عوامل اساسی رشد و پویایی را ترغیب.  ختسا میپذیر  امکان

  رفاقت          تعلیم          بشارت
نتایج مثبتی را شاهد ... اگر این سه عامل در حال تعادل باشند
  .خواهید بود
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b(برخاسته از نیاز به سبک زندگی خوب بود که  ای که شکل گرفت  برنامه ،
 .هدفش حل مشکالت روحانی تا سر حد امکان بود

c(ای که از آن   آنچه که اتفاق افتاد در وهلۀ اول نتیجۀ شرایط محلی بود و برنامه
 .ناشی شد، یک الگوی هنجاری رفتار برای یک گروه سالم مسیحیان نبود

 

 عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی«: یسدنو میلوقا 
زیرا که از لحاظ .  براستی نیز این یک نمونه از رشد متعادل است). ۵۲ :۲لوقا (» کرد می

عملی این بدین معنی است که وی از نظر عقالنی، جسمانی، روحانی و اجتماعی 
،  ، و رشد روابط عمیق لیمی متعادلای و تع واسطه خدمت موعظه به. کرد  میرشد

، از شهادتی نیرومند و مشارکتی واقعی برخوردار خواهند  جماعت مؤمنین رشد کرده
 . ایم آنگاه احساس خواهیم کرد که خدمات خود را متحقق ساخته. شد

طور  آن را به.   بزرگترین کمک ماستمقدس کتاب ، برای نیل به خدمتی متعادل
ی ها پیام و روش. نید و از آن در نهایت کوشش پیروی نماییدسیستماتیک مطالعه ک
 .خود را با آن بسنجید

هید د می، تعلیم  ی که موعظه کردهمقدس کتاب رونوشتی از موضوعات و متون
مطمئن شوید که بر . رونوشت خود را حداقل یکبار در سال کنترل کنید. نگاه دارید
از موضوعات مورد عالقه و محبوب . اید  مطالعه و خدمت کردهمقدس کتاب طبق کل

همانطور که میل دارید به غذاهای خود تنوع ببخشید، به همان ! خود برحذر باشید
 نیز نیاز به تنوع در پیامی دارند که شما کنید میترتیب مردمی که به ایشان خدمت 

 .هیدد می و تعلیم کنید میموعظه 

یید، به شما نما میالم کوشش از خداوند بخواهید که وقتی در اعالم کل پیام ک
ای و تعلیمی متعادلی را  او به شما کمک خواهد کرد تا خدمت موعظه. کمک کند
 .حفظ کنید

 

برای این .  اهمیت تعادل در خدمت تعلیم و موعظه را مورد بحث قرار دهید-  ۶
 .پاسخ از دفتر یادداشتتان استفاده کنید



 ۲۷۵سوی خدمتی متعادل  به

 » از شما استدعا دارم«

 

،  ً                                                   تعریف او را از موعظه قبال در این کتاب نقل قول کردیمفیلیپس بروکس که 
برخی . هزاران نفر در نتیجۀ خدمت او به مسیح گرویدند. واعظی فرهیخته و قابل بود
یکی از دوستان او طی یک سفر دریایی دو نفره . انستندد میافراد دلیل موفقیت او را ن

وی بعد از .  خود پنهان شدواعظ چندین ساعت از نظر دوست. به این راز پی برد
، به اتاق مشترک خود بازگشت و در را  آنکه در جاهای مختلف به دنبال او گشت

یش رو به آسمان ها ، دست وی در آنجا فیلیپس بروکس را در حالیکه زانو زده. گشود
وی در را بر روی » ! خدایا به من قدرت ببخش«:  گفت می و کرد  میبود یافت که دعا

 . چه بودها مقدس بست و دریافت که منبع قدرت او با خدا و با انساناین صحنۀ 

 

 .، به سؤاالت مربوط به هر یک پاسخ دهید  را خواندهزیرهای   آیه-  ۷

a( زد که عیسی پیش از آنکه خدمت خود را در آن سا می آشکار ۳۸- ۳۵ :۱ مرقس
د، وی به ایشان یادآور شد  شاگردانش او را یافتنهنگامی که؛ ............روز آغاز کند، 
 ..............زیرا که . .........های دیگر بروند و در آنجا  که باید به دهکده

b( از جمعیت کناره ........... که عیسی کند می مشخص ۱۸ :۹ و ۱۶ :۵ لوقا 
 .............فت تا بتواند ر میی خلوت ها فت و به مکانگر می

c( بود، تبدیل .............د که عیسی وقتی در حال هد می نشان ۳۶- ۲۸ :۹ لوقا 
 . هیأت یافت

d( که عیسی پیش از آنکه دوازده نفر را برگزیند، کند می مشخص ۱۶- ۱۲ :۶ لوقا 
............. 

e( هد که برخی پیکارهای روحانی، پیش از آنکه پیروزی د می نشان ۲۹ :۹ مرقس
 .شدبا می.............  بدست آید، مستلزم

f( اولویت زیادی قائل بودند..........و . ......... که رسوالن برای کند می آشکار ۴ :۶ اعمال .  

g( که کند می به ایمانداران توصیه ۱۸ :۶ افسسیان ............... 
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اند جایگزین تو می، هیچ استعداد و هیچ آموزشی نکنید می خدمت هنگامی که
 ، موعظه و تعلیم تبدیل به یک سخنرانی ن آنبدو. قدرت روحانی در زندگی شما شود

دوم (، مرده است  بخش روح چنین موعظه و تعلیمی بدون قدرت حیات. شود می
در دعا . بنابراین به این اکتفا نکنید که وعظ کرده و سخنرانی نمایید). ۶ :۳قرنتیان 

زل شود؛ ی شما ناها منتظر خدا بمانید، تا زمانی که کالم همانند آتشی بر استخوان
. عنوان منادی و سخنگوی خدا صحبت کنید منتظر شوید تا زمانی که بتوانید به

  :هنگام خدمت از الگوی پولس پیروی کنید به

، با فضیلت کالم یا حکمت نیامدم چون  ، چون به نزد شما آمدم و من ای برادران«
میان شما دانسته زیرا عزیمت نکردم که چیزی در .  دمنمو میّ                       شما را به سر خدا اعالم 

و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد .  مسیح و او را مصلوب باشم جز عیسی
شما شدم و کالم و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و 

 ).۵- ۱ :۲اول قرنتیان (» ، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا قوت

، شما از الگوی خدمت در کنید میت روح اعالم وقتی کالم خدا را در قدر
در حضور خداوند منتظر بمانید تا آنکه قدرت . ییدنما میعهدجدید پیروی 

اعمال (القدس بر شما نازل شود همانطور که بر ایمانداران عهدجدید نازل شد  روح
بری برای این  راه میان.  مسح شدن برای خدمت تنها ناشی از خداست). ۴- ۱ :۲

شده به  ِ                                       و مردم هرگز توسط چیزی کمتر از پیام مسح. یابی روحانی وجود ندارد تقدر
ی بهتر هستند، ها مردم در جستجوی روش: خاطر داشته باشید به. یندآ میجنبش در ن

اهد کسانی پیام او را ابالغ کنند خو میاو .  اما خدا در جستجوی خادمین بهتری است
، توصیه شده است که کند می کسانی که او مسح و به. ً                          که تماما به او اتکا دارند

 ).۱۱ :۱۲رومیان (هنگام خدمت خداوند، در روح غیور باشند  به

 



 ۲۷۷سوی خدمتی متعادل  به

بار  ای به  دریافت قدرت برای آن نوع خدمتی که نتایج روحانی قابل مالحظه-  ۸
 ..............ورد،آ می

a(نه   خدمت بر اساس تجربۀ شخصی و روحانی فرد قرار دارد و بنابراین برای ،
 . ، نه قابلیت و تحصیالت استعداد ضروری است

b(ها و تجربیات آموزشی شخص به  ها، مهارت  ناشی از وقف شدن قابلیت
 . مورد استفاده قرار گیرندکند میخداوند است تا همانگونه که او هدایت 

c( هد؛ لذا هر چه در ابتدا د می بستگی به چیزهایی دارد که شخص به خدا
  .اند بیشتر با این شخص کار کندتو میتر به خدا بدهد، خدا شخص بیش

 

برای ما «:  یک بار یک مسیحی به مدیران یک انجمن میسیونری چنین نوشت
برای موعظه و تعلیم » .ی سوزان بفرستید تا محبت خدا را بیان کنندها افرادی با دل

ل به دو شاگردی که عازم انجی. ، به دلی فروزان نیاز دارید ، عالوه بر قدرت روح انجیل
یافته  هد که چگونه باید شور و شوقی الهامد می و نشان کند میعموآس بودند اشاره 

آنکه خود را بشناساند، به  عیسی به ایشان ملحق شد و بی. )۱۳:۲۴-۳۵لوقا  ( داشت
وی به ایشان توضیح . حکایت آنان در مورد مصلوب شدن و قبر خالی گوش فرا داد

.   از موسی گرفته تا انبیا، در مورد او چه گفته شده استمقدس کتاب مامداد که در ت
 نان را برکت داد و پاره کرد، ایشان او را شناختند، اما او از نظر ایشان هنگامی کهً      بعدا 

،  ختسو میآیا دل در درون ما ن«): ۳۲آیه (سپس به یکدیگر گفتند .  ناپدید گشت
دل در درون » ؟کرد  مید و کتب را به جهت ما تفسیرونم میوقتی که در راه با ما تکلم 

. زدسا ، کالم را بر شما مکشوف  شما خواهد سوخت وقتی مسیح با شما صحبت کرده
، منتظر او شوید تا با شما کنید می دعا هنگامی که! در طلب چنین فروزشی باشید

ی خدمت و وقتی برا.  سخنان او آتشی در روح شما بر خواهد افروخت. صحبت کند
مردم احساس خواهند . یستید، هیچکس به منبع قدرت شما شک نخواهد کردا می

، واکنش  اید، و ایشان به پیامی که استاد شما برای آنان داده است کرد که با عیسی بوده
 .نشان خواهند داد
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ش نسبت به خدا کمتر شد و ا گی، یکی از خادمین انجیل وابست چند سال پیش
و از آنجا که وقت کمتری . کرد  میها، قابلیت و تحصیالت خود تکیهبیشتر بر استعداد
برخی از . ، خدمت او گرما و قدرت خود را از دست دادکرد  میصرف زانو زدن

ل که نیاز به تغییر نوع رهبری را احساس کرده بودند، بر روی منبر مسئوبزرگان 
آقا، ما «: کرد  مییانیادداشت مشکل را به روشنی ب. یادداشتی برای خادم گذاشتند

 شبان یادداشت را خواند، در هنگامی که). ۲۱ :۱۲یوحنا (»  اهیم عیسی را ببینیمخو می
لذا به مکان خلوتی رفت و تصمیم . ای در هم شکسته شد حالت ندامت فروتنانه

وی وقتی که . ش بدست آوردا گیگرفت که دعا کند تا زمانی که قدرت خدا را در زند
، بدل به مرد حکیمی گردید و تصمیم گرفت که دیگر  خود برخاستاز خلوت دعای 

و . های خود پشت منبر برود هرگز این جرأت را به خود ندهد که با تکیه به قابلیت
. ً                                        ، شوق و بصیرتی را که قبال داشت بدست آورد ، وی آتش فتر میچنانکه انتظار 

بار چنین نوشته  این. حضار قدرشناس اکنون یادداشت دیگری بر روی منبر نهادند
  ).۲۰ :۲۰یوحنا (» ، چون خداوند را دیدند، شاد گشتند و شاگردان«: شده بود

دعای من برای شما این است که هم با شور و اشتیاق و هم با قدرت موعظه 
ای از  عنوان هدیه  که همواره خدمت خود را بهکنم میهمچنین دعا . ، تعلیم دهید کرده

گویی  هنگام پاسخ ه هرگز تازگی، قدرت و نیرویی را که ابتدا بهخدا تلقی کنید و اینک
 »! ؛ مرا بفرست لبیک«: دهنده داشتید، از دست ندهید به دعوت نجات

 
 
  

 
 
 
 

  هنگام خدمت به
  توانند  یچ یک نمینه استعداد و نه تحصیالت، ه

 .قدرت روحانی در زندگی شما شوند جایگزین



 ۲۷۹سوی خدمتی متعادل  به

ِ               ی خدمت روحانی ها  عباراتی را عالمت بزنید که در ارتباط با ویژگی-  ۹
  :شندبا میآمیز صحیح  موفقیت

a( شد، تدریجا از تماس با میخداوند و قومش ً                               کسی که واقعا در صدد خدمت به                    ً
 .دگیر میبا مردم کناره 

b( هر چه شخص بیشتر با مردم سروکار داشته باشد، بیشتر به دعا و شفاعت نزد 
 .دازدپر میخدا برای ایشان 

c(نشانۀ شخص واقعا روحانی، ضعف و خجول بودن است                                              ً . 

d(چون . روحانی تکیه کندهای طبیعی خود برای خدمت   شخص نباید بر قابلیت
بنابراین با تهور، قدرت .  ید و حامل مسح اوستگو میاند که برای خدا سخن د میاو 

 .و اقتداری خدمت خواهد کرد که توجه مردم را جلب خواهد نمود

e( از آنجا که مردم اینقدر با هم تفاوت دارند، ضروری نیست که شخص خادم از 
ذارد، یعنی برانگیخته و غیور در روح باشد و برای لحاظ هیجانی از خود زیاد مایه بگ

،  زیرا از آنجا که کار متعلق به خداست. انجام کار خدا شور و انگیزۀ زیادی نشان دهد
 . خود به خود انجام خواهد شد، چه برای آن الهامی داشته باشیم یا نداشته باشیم
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 خودآزمایی

 

 .مالت زیر را مشخص کنیددرست یا غلط بودن ج:   غلط- سؤاالت درست 
  ، تنها این اواخر کشف شد و برخاسته  نیاز به تعادل در خدمت موعظه و تعلیم-  ۱
 .شدبا می یا روش کلیسای اولیه نمقدس کتاب از

تر  شند؛ بنابراین یکی مهمبا میً                                          موعظه و تعلیم صرفا دو روش انتقال حقیقت -  ۲
 .شدبا میاز دیگری ن

کار   است که موعظه برای برانگیختن احساسات بهً                    عموما پذیرفته شده-  ۳
 .دگیر میکار  ود؛ حال آنکه تعلیم تعقل را بهر می

شد، با میکار رود، هدف اثر گذاشتن بر کلیت شخص   هر وسیلۀ ارتباطی که به-  ۴
 .، احساسات و اراده او یعنی بر تعقل

 .رندشما می برخی، موعظه را وسیلۀ بشارت و تعلیم را وسیلۀ شاگردسازی -  ۵

تدارکات الزم برای .  طور خاص معطوف به بشارت است  مأموریت بزرگ به-  ۶
 مقدس کتاب اند، در همه جای واسطه بشارت جذب شده ِ                      شاگردسازی کسانی که به

 .شود  مییافت

، نه بر ماهیت  هنگام پرستش بر روی روح تأکید کنیم تر آن است که به  مهم-  ۷
 . القدس ِ               مکمل کالم و روح

 شخص باید روشها و پیام خود را فقط با نتایج خدمتش بسنجد، نه با هیچ -  ۸
 .معیار مطلق دیگری

 باید نوعی تنوع را در رژیم روحانی که به افراد کند می شخصی که خدمت -  ۹
 .هد بجویدد میتحت خدمت خود 

های   و مهارتها ای و تعلیمی، تلفیق روش  راز موفقیت در خدمت موعظه-  ۱۰
 . تر از همه هوشمندی است ردی، شخصیت جذاب و مهمکارب



 ۲۸۱سوی خدمتی متعادل  به

این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب 
 را مرور ۱۰ تا ۷های  ، درس ز اتمام این خودآزماییبعد ا.  است
از رهنمودهای .  پاسخ دهید۳، به سؤاالت آزمون میانی شماره  کرده

 .داده شده پیروی کنید

اند که منبع   معلمین و واعظین بزرگ تمامی ایام دارای این وجه مشترک بوده-  ۱۱
 تا این تماس را کردند  میً                              ، و دائما خود را به دعا وادار قدرت خود را تشخیص داده

 .دندبو میحفظ کنند، زیرا بدون آن برای خدمت روحانی مناسب ن

، تعلیم  ی اولیۀ کسانی که در قدرت روح موعظه کردهها  یکی از ویژگی-  ۱۲
 . هند، شور و غیرت الهام یافته استد می

ها  القدس باید شخص خادم را در انتخاب و تهیۀ دروس و موعظه  روح-  ۱۳
، دل شنوندگان را لمس کند تا فواید  ، او را مسح نموده هنگام خدمت ، به هدایت کرده

 .متحقق شوندروحانی 

 نباید تعلیم دهد، زیرا کند می، شخصی که موعظه  مقدس کتاب  بر طبق روش-  ۱۴
، شخص  بنابراین برای هر یک از این خدمات. که این عطایای خدمت از هم متمایزند

 . متفاوتی الزم است

 در شرایطی که تعلیم و موعظه دو روش مختلف ارتباطی هستند، تفاوت -  ۱۵
ی بشارتی را برای جذب ها حظه نیست که شخص نتواند هم پیامآنقدر قابل مال

 .گمشدگان ابالغ کند و هم دروسی را برای شاگردسازی تدریس کند

 
 



  درس دهم۲۸۲

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۵  - a( 
  

بدیهی است که پیام معطوف به نیازهای بشارتی است تا .   پاسخ خودتان-  ۱
 .برقراری تعادل میان آن و رشد و بلوغ مسیحی

  

، زیرا که به  تعادل در خدمت از اهمیت حیاتی برخوردار است.   پاسخ خودتان-  ۶
 که هم در جهت بشارت و رشد کلیسا خدمت کنید و هم در جهت کند میشما کمک 

، روش و  این نیازهای متفاوت بر پیام. شاگردسازی و پاسخ به نیازهای بلوغ مسیحی
،  ، شما را از مردگی روحانی و تعصب ادل، تع عالوه به.  تأکید شما اثر خواهند گذاشت

. اردد میهید، مصون د میمادامی که در پرستش جایگاه مناسبی به کالم و روح 
، تغذیه   که شخص را نزد مسیح آوردهکند می، به ما کمک  خالصه اینکه تعادل

اش را که منتهی به بلوغ  ، تمام ترقی روحانی روحانی و روابطش را تدارک دیده
 . دد، مهیا سازیمگر می روحانی

  

۲  - a(صحیح   

b(صحیح   

c( غلط )و باید هر .  ها و گوسفندان هستیم ل تغذیۀ برهمسئو، ما  عنوان شبان به
 ).اش تغذیه شود خاطر بهزیستی روحانی کاری که ممکن است بکنیم تا گله به

  

۷  - a(به همین خاطر بود که آمده بود-  موعظه کنند- کرد  می دعا . 

b( منظما یا مکررا یا طبق عادت                            ً  .؛ دعا کند ً

c(دعا  

d(کرد  می تمام شب دعا 

e(دعا یا دعا و روزه   

f(دعا، کار موعظه   

g(دائما در روح دعا کنند خاطر نیازهای بسیار خدمت و بدن مسیح  به ،                        ً. 



 ۲۸۳سوی خدمتی متعادل  به

۳  - c( 
  

۸  - b( 
  

۴  - a(غلط   

b(صحیح   

c(صحیح   
  

۹  - a(غلط   

b(صحیح   

c( غلط )مشاهده کنید۷ :۱صیه پولس به تیموتاؤس را در دوم تیموتاؤس تو .( 

d(صحیح   

e( غلط )آنکه تحت  اند ماجرای خدمت عیسی را بخواند بیتو میشخص ن
 را ۳۸- ۳۶ :۹ و متی ۴ :۹ یوحنا - ، قرار نگیرد کرد  میتأثیر فوریتی که تحت آن کار

 انجیل باید پیش از آمدن و خدمت ما اهمیت حیاتی دارد، زیرا که. مشاهده کنید
 ).۱۴ :۲۴ متی -  اعالم شود ها خداوند بر جمیع امت

  
 



 



 

  ها ییخودآزما پاسخ

  

 ۱درس 
۱  - c  
۲  - b 

۳  - d 

 c ، و a  ،bی ها  پاسخ-  ۴

۵  - a 

۶  - a( ۱ 
b( ۲ 
c( ۱ 
d( ۲ 
 کامل به شبان طور  به همانطور که گوسفندان برای دریافت نیازهای خود-  ۷

،  های خداترسانه نیازهای روحانی افراد نیز به خدمت کالم خدا، نمونهوابسته هستند، 
 . های الهی خادمین وابسته است و مشورت

، و  ، و حاکی است از روح سخاوت دهندۀ توجه به دیگران است  زیرا نشان-  ۸
 ).۸ :۱۰متی (زد سا مینیازها را نیز برآورده 

ید و اینکه گو می چه مقدس بکتا اندد می است که خادم آن صورت فقط در -  ۹
، این حکم رسول  درضمن. شود  میاین پیام چگونه به زندگی روزمره افراد مربوط

زد که به آنانی که در بارۀ سا میو ما را قادر ) ۱۵ :۲دوم تیموتاؤس (مسیح است 
 ).۱۵ :۳اول پطرس (، پاسخ دهیم کنند میایمانمان سؤال 

 . که بدون آن خدمت ما مؤثر نخواهد بوددکن می قدرت و درک روحانی مهیا -  ۱۰

 
 



  خدمت موعظه و تعلیم۲۸۶

 ۲درس 
۱  - a 

۲  - c 

۳  - b 

۴  - b 

۵  - c 

۶  - b 

۷  - c 

۸  - c 

۹  - b 

۱۰  - b 

 

 ۳درس 
   صحیح-  ۱

   صحیح-  ۲

   غلط-  ۳

   صحیح-  ۴

   غلط-  ۵

   صحیح-  ۶

   غلط-  ۷

   صحیح-  ۸

   غلط-  ۹

   صحیح-  ۱۰

   صحیح-  ۱۱

   غلط-  ۱۲



 ۲۸۷ ها پاسخ خودآزمایی

   صحیح-  ۱۳

   صحیح-  ۱۴

   صحیح-  ۱۵

 

 ۴درس 
۱  - b 

۲  - c  
۳  - c 

۴  - a 

۵  - c 

۶  - a( ۵ 
b( ۴ 
c( ۱ 
d( ۲ 
e( ۳ 

 

 ۵درس 
   صحیح-  ۱

   صحیح-  ۲

   غلط-  ۳

   صحیح-  ۴

، باید از  اهیم از یک زندگی روحانی سالمی برخوردار باشیمخو می اگر -  غلط -  ۵
 . یک رژیم روحانی مناسب و متنوع پیروی کنیم

   صحیح-  ۶

  ح صحی-  ۷



  خدمت موعظه و تعلیم۲۸۸

   غلط-  ۸

   صحیح-  ۹

   غلط-  ۱۰

   صحیح-  ۱۱

   غلط-  ۱۲

   صحیح-  ۱۳

   صحیح-  ۱۴

   صحیح-  ۱۵

 

 ۶درس 
۱  - c 

۲  - d 

۳  - a 

۴  - b 

۵  - a 

۶  - d 

۷  - c 

۸  - c 

۹  - e 

   غلط-  ۱۰

   صحیح-  ۱۱

   صحیح-  ۱۲

   غلط-  ۱۳

 



 ۲۸۹ ها پاسخ خودآزمایی

 ۷درس 
۱  - c 

۲  - a 

۳  - b 

۴  - a 

۵  - c 

۶  - a(غلط   

b(صحیح   

c(صحیح   

d(غلط   

e(صحیح   

۷  - a(غلط   

b(صحیح   

c(صحیح   

۸  - a(غلط   

b(صحیح   

c(صحیح   

 

 ۸درس 
   صحیح-  ۱

   صحیح-  ۲

   غلط-  ۳

   صحیح-  ۴

   صحیح-  ۵

   غلط-  ۶



  خدمت موعظه و تعلیم۲۹۰

   صحیح-  ۷

ای جامع   را بگونهمقدس کتاب زد که مطالعهسا میاین روش ما را قادر ( غلط -  ۸
 ) انجام دهیم

ان بر روی یک فصل تو می را مقدس کتاب ی اجمالیها بررسیبعضی از ( غلط -  ۹
 ) ها انجام دهیم یا دستۀ کوچکی از فصل

   صحیح-  ۱۰

 )الزم است در جماعتتان توجه و حالت انتظار ایجاد کنید( غلط -  ۱۱

   صحیح-  ۱۲

   صحیح-  ۱۳

   صحیح-  ۱۴

 )حقیقت مکشوف شده در درجه اول قرار دارد( غلط -  ۱۵

 

 ۹درس 
۱  - c 

۲  - a 

۳  - b 

۴  - d 

۵  - d 

۶  - b 

۷  - c 

۸  - d 

۹  - b 

۱۰  - a( ۴ 
  b( ۵ 
  c( ۱ 



 ۲۹۱ ها پاسخ خودآزمایی

  d( ۲ 
  e( ۳ 

 

 ۱۰درس 

   غلط-  ۱

   صحیح-  ۲

   غلط-  ۳

   صحیح-  ۴

   صحیح-  ۵

   غلط-  ۶

   غلط-  ۷

   غلط-  ۸

   صحیح-  ۹

   غلط-  ۱۰

   صحیح-  ۱۱

   صحیح-  ۱۲

   صحیح-  ۱۳

   غلط-  ۱۴

   صحیح-  ۱۵



 



 

 
 
 
 
 
 
 

   و تعلیم  موعظه تخدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   میانی یها آزمون
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   گرامی دانشجوی

 

   تهیه  درسی  کتاب  این  جزئیات  بهتر تمامی منظور یادگیری  به  میانی یها آزمون
  یها  درس  از مطالعۀ ً        لطفا پس. باشد  می  چند درس  به  مربوط هر آزمون.    است شده

 . آنها را بگذرانید  به بوط مر ، آزمون  شده مشخص

  پس.  بزنید  عالمت  پاسخنامه در ورقۀبدون مراجعه به کتاب،  را   صحیح یها پاسخ
 . ما بفرستید  برای  تصحیح جهت را   پاسخنامه ، ورقۀ  میانی  آزمون  هر سه از گذراندن

حد  وا  دهید و یک  امتحان  رسمی صورت به را   درس  مایلید این که در صورتی
   با ما تماس  امتحان  تشریفات  و انجام  نام  ثبت ً                 کنید، لطفا جهت  کسب دانشگاهی
 . بفرمایید حاصل

 

   موفقیت با آرزوی
 
 
 
 



 

   ۱   شماره  میانی آزمون
 )۳ تا ۱  های  درس  به مربوط(

 

   و غلط  صحیح  سؤاالت-   اول بخش

 .  نمایید  مشخصb  حرف را با   غلط  و جمالتa   را با حرف  صحیح جمالت

 .  برخوردار است  روحانی  و درک  کارآمد از قدرت  خادم  یک- ۱

 .شود  می  نیز ختم  آن  آغاز و به  با پیامش ِ             رهبری خادم  وظیفۀ- ۲

   برای  الزم  و دانش  مهارت  که  نیست  این  اول  در وهلۀ  شخصی  عبادت  هدف- ۳
 . بخشد  را شکل خدمت

   یک  هم  شخص  که  است  این ، مستلزم  آن  درکمنظور به  مقدس ابکت   خواندن- ۴
 .  و نزدیک  دید دقیق  یک  باشد، و هم  داشته  آن  از محتوای دید کلی

 .  است  آشکار آیه  معنی  همان مقدس کتاب از   بخش  یک  چارچوب- ۵

 . یلغو   از زبان  است ای نمونه»   است  من خدا صخرۀ «  عبارت- ۶

   را بیان  آن  که  و کسی مقدس کتاب از   خاص  ماجرای  یک  از شرایط  آگاهی- ۷
 .  است  اساسی  آن  و تفسیر درست  درک دارد، برای می

  
  ای  چندگزینه  سؤاالت-  ومد  بخش

 . بزنید  نمایید و عالمت  را انتخاب  پاسخ ترین صحیح

 ؟  است دام عهدجدید، ک  طبق  از کار خادم  مهم  جنبۀ  یک- ۸
a(خدمت   

b(امور شخصی  انجام   

c(اش  اداری های  مهارت  مناسب  شکوفایی  

d(مداومش  تحصیالت   



  خدمت موعظه و تعلیم۲۹۶

   مورد زیر تلقی  کدام  را طبق  او آن دهد که  می  نشان  از خدمت  پولس  درک- ۹
 کرد؟ می

a(امتیاز  و یک  مقدس  امانتی  

b(ندار ایما ِ          مؤثر یک  خدمت  برای  تنها مکان 

c(اکثر افراد تر از شأن  پایین  امری  

d(قدرت  برای  جایگاهی   
  

  مورد زیر باشد؟  کدام  باید مطابق  عهدجدید، خادم  طبق- ۱۰

a(کند  می  خدمتشان  که  کسانی  برای گناهی  و بی  از کمال  الگویی. 

b(خود ، و مدیر خانوادۀقِ      ، صاد  باتقوا، خویشتندار، خالص  

c(اش  اراده  خود با قدرت معۀ رهبر جا  

d(خوب کنندۀ  و بحث ، سخنران ، ماهر در نگارش کرده  تحصیل   
 

  کرد؟  مورد زیر مقایسه  با کدام توان  را می  عهدجدید، خادم  طبق- ۱۱

a(کند  می  را هدایت  تولید محصول گر ماهر که  صنعت  یک. 

b(بگیرد  ماهی ی زمان داند کجا و چه  می  که  ماهیگیر مجرب  یک . 

c(رسد  می اش  گله  نیازهای  به  که  چوپانی. 

d(آورد  بوجود می  شاهکارهایی  با مهارت  هنرمند که  یک. 
 

 ؟»باشد نمی «  از موارد زیر درست کدام یک - ۱۲
a(است  فرد با مسیح  رابطۀ ، تقویت  شخصی  عبادت  هدف  . 

b(است  نکرده  تجربه  خودش  کند که ایت هد  چیزی  را به تواند دیگران  نمی  شخص  .  

c(دهد  افزایش  خدمت  را برای  شخص  دانش  که  است  این  برای  عبادت . 

d(روحانی  و درک  ایمان  بنای  خدا باشد، باعث  کالم  بر پایه  که  شخصی  عبادت   
 .کند  می  هدایت  روحانی  بلوغ  را بسوی گردد، و شخص می

  



 ۲۹۷های میانی  آزمون

 از  ای ، نمونه  آن  از وحدت  دید کلی  یک  کسبمنظور به  مقدس تابک   خواندن- ۱۳
 ؟  است  مطالعه  روش کدام
a(همدید  روش  

b(تحلیلی  روش   

c(انتقادی  روش   

d(ترکیبی  روش   
  

   آن یها  بخش  کردن  یا تقسیم  خرد کردن  به مقدس کتاب   مطالعه  روش  کدام- ۱۴
  یابد؟  دست  معنی  تا بهپردازد  اجزاء کوچکتر می به

a(ترکیبی   

b(تحلیلی   

c(چارچوبی   

d(تکمیلی   
  

  زیرا  خداوند رشد کنیم  و شناخت کند تا در فیض  می  خدا ما را تشویق  کالم- ۱۵

a(نکند  کار را دنبال  این  که  است  این  انسان  طبیعی  گرایش . 

b(رشد کنیم  زمینه  ما در این  ما انتظار دارد که  دنیای  . 

c(آوریم  اینها را بدست  که شویم  می  نجات  شایسته  زمانی  فقط  . 

d(کند  ترقی  در امور غیرروحانی  همیشه  که  است  این  انسان  گرایش . 
 

 بیاورد،   ایمان  من  به  که  کسی  آن  از درون  زنده  آب نهرهای«:  فرمود  مسیح- ۱۶
   او داده  مؤمنین باید به  می  که القدس  روح  را در بارۀ  سخنان این.   خواهد گشت جاری

  از  است ای  نمونه۳۹  آیه). ۳۸:۷-۳۹یوحنا (»  گفت شود، می

a(مجازی  زبان  . 

b(لغوی  زبان  . 

c(چارچوب  توسط  تشریح  . 

d(بر انگیختن ذهن  برای  سؤالی                 ِ . 



  خدمت موعظه و تعلیم۲۹۸

 را  مقدس کتاب  ند تا انسانک  می انگیزد و کمک  را بر می  ذهن  که  سؤاالتی- ۱۷
 ............. کند، بهتر درک

a(کند  می  توجه  گذشتگان  و رسوم  تعصبات  به. 

b(کند  می  توجه مقدس کتاب روزگار   و اجتماعی  سیاسی  شرایط  به. 

c(شخص  آن  که گوید، و شرایطی می   سخن  که  بر ماجرا، کسی  حاکم  اوضاع  به   
 .کند  می ، توجه  است فته گ  سخن  آن حتت

d(کند  می  توجه  وقایع  تاریخی  اهمیت  به. 
  

   را چه  روحانی  حقایق  تشریح  برای  زندگی  از امور روزمره هایی  کاربرد تمثیل- ۱۸
 نامند؟ می

a(مجازی  زبان   

b(چارچوبی  ارتباط   

c(لغوی  زبان   

d(گرافیکی  تشریح   
  

 ؟» نیست «  مجازی  از زبان ای  نمونه از موارد زیر کدام یک - ۱۹
a(» هستم  در گوسفندان من   «)۷:۱۰ا یوحن(  

b(» داد  رهایی  زورآورم مرا از دشمنان  «)۱۷:۱۸ر مزمو.( 

c(» است  اسرائیل  خاندان  یهوه تاکستان   «)۷:۵ا اشعی.( 

d(» ما  غیر از خدای  صخره کیست  «)۳۱:۱۸ر مزمو.( 
 



 ۲۹۹های میانی  آزمون

   ۲   شماره  میانی آزمون
 )۶ تا ۴  های  درس  به مربوط(

 

   و غلط  صحیح  سؤاالت-   اول بخش

 .  نمایید  مشخصb   را با حرف  غلط  و جمالتa   را با حرف  صحیح جمالت

  .  است  روحانی  تولید بلوغ  هدفش  دارد که  خدا اشاره  کالم  اعالم  به ً              معموال موعظه-۱

   است ای  وسیله  موعظه  که  گفت  بدرستی وانت  کلیسا، می  سنت  با استناد به- ۲
 .  انجیل  اعالم برای

  ، نیازی به  آن  به  نسبت  مثبت  واکنش  زیرا بدون  است  بسیار اساسی  نجات  پیام- ۳
 . دیگر نخواهد بود  و تعالیمها پیام

 . دارد  مختلفی  نیازهای  زیرا انسان  است  مختلفی  موضوعات  دارای  موعظه- ۴

کند   را تشویق می گردد و شنوندگان  ایجاد امید می  سبب  در مورد آینده  موعظه- ۵
 . باشند  داشته  مقدسی  زندگی که

   غیر روحانی ای  بگونه  شخص  که  است  از این  حاکی  موعظه  برای  هدف  تعیین- ۶
 . دارد  خود تکیه های بر قابلیت

 .  است  وقت ادن، هدر د  موعظه  برای  مطلب آوری  جمع- ۷

  

    چند جوابی  سؤاالت-  ومد  بخش

 .  نمایید  را انتخاب  پاسخ ترین صحیح

  ، موعظه مقدس کتاب   طبق- ۸

a(آن  ارائۀ  نحوۀ  به  بیشتر محدود است  . 

b(شنوندگان  دخالت  منبر بدون  از پشت  رسمی  است  خدمتی  . 

c(نمونه، و  ، مکالمه ، گفتگو، شهادت  اعالم  یعنی . 

d(دارند  حضار نیز در امور شراکت  در آن  که  است  کالسی . 



  خدمت موعظه و تعلیم۳۰۰

   برای یمقدس کتاب   است ای  وسیله  آن  که  است  این  موعظه  تعریف  بهترین- ۹
   به  با توجه  انجیل اشاعه

a(در مورد موعظه  رسوالن  کلیسایی  شوراهای  نگرش  . 

b(زمینه  در این  اولیه  کلیسای  شدۀ  پذیرفته  سنت  . 

c(اولیه ، و کلیسای ، عیسی  تعمیددهنده  یحیی  الگوهای  . 
  

، euangellizo و kerusso  ِ                       یونانی عهدجدید، یعنی  دو کلمۀ  از این- ۱۰
  از موارد زیر درگیر شود؟ کدام یک در   شخص شد که  می  باعث  موعظه  که آموزیم می

a(مسیحیت های در مورد اعتبار ادعا  رسمی  مباحثۀ   

b(مسیحیت  دشمنان  و جذب  پیروزیمنظور به   ایمان  مدافع ِ            دار شدن نقش  عهده  

c(بودند  مخالف  با انجیل  که  حکومتی  مقامات  در مقابل  شاهد بودن . 

d(و سفیر مسیح  منادی  به  شدن  تبدیل   
  

  شد برای  می  تلقی ای  وسیله  در اصل  موعظه- ۱۱

a(ایمانداران  بلوغ  برای ً           عدا ابزاری و ب  بشارت  . 

b(رفت کار می  به  رسوالن  توسط  اینکه  بشرط  ایجاد بلوغ . 

c(یهود  از دین  مسیحیت  از جدایی  دفاع . 

d(انجیل  در مورد حقایق نیافتگان  نجات  متقاعد ساختن  . 
  

  بود زیرا  عهدجدید، نجات  طبق  موعظه  اساسی  موضوع- ۱۲

a(گشت  می  آن  بدنبال  بود، بلکه  آماده  فقط ه دنیا ن . 

b(شد  می  غیرضروریها ، سایر پیام  پیام  این  بدون. 

c(بود  رایج  در فلسفه  زمان  از این  پیش  موضوع  این . 
  

  مورد زیر سروکار دارد؟  کدام  به  اول  در وهلۀ  مصالحه  پیام- ۱۳

a(یی رها  کسب  برای  آزادی  بهای  پرداخت . 

b(در خانواده  گسسته  روابط  مسألۀ  . 

c(خدا و انسان  میان  اختالفات  تسویه  . 



 ۳۰۱های میانی  آزمون

d(گناه  خدا در مورد مجازات  رضایت  جلب  . 
  

   که  است  این مان  متعدد در موعظه های  موضوع  نیاز به  علت- ۱۴

a(دهیم  ارائه ای  چیز تازه  جماعت  به خواهیم  می  . 

b(،یابیم  نیاز می  متفاوتی  روحانی  غذایی  رژیم  به با رشد بیشتر . 

c(است  بسیار متداول  در موعظه  معاصر، تنوع  در دوران  . 
  

 اثر   ایمانداران  موارد زیر بر زندگی  در همۀ  در مورد آخرالزمان  موعظه- ۱۵
 ؟  مورد کدامست آن.  مورد گذارد، جز یک می

a(باشیم  مسیح  منتظر بازگشت سادگی دارند تا به می   ما را بر آن  نبوتی یها  پیام  . 

b(کنند  می  مقدس  زندگی  به ها ما را تشویق  موعظه  این. 

c(کنند  می  را تشویق  مسیح  به  وفادارانه  خدمت هایی  موعظه  چنین. 

d(بخشد  ما امید می ، به مقدس کتاب   بر طبق  آینده  از رویدادهای  آگاهی. 
  

 کند تا  می  زیرا کمک  است  مهم  موعظه برای»   هدف تعیین «- ۱۶

a(پاسخگو باشیم  مردم های  خواسته  به  . 

b(ببخشیم ، شکل  خوب  را مانند خادمین مان  موعظه  اهداف  . 

c(ماست  میل  باب  که  متمرکز شویم ای  موعظه  نوع  بر آن  . 

d(برسیم  جماعتمان  نیازهای  به  . 
  

   که  است این»   مطلب آوری جمع «  اصلی هداف از ا  یکی- ۱۷

a(کنیم  استفاده  ممکن  منابع  از تمامی  . 

b(مفید بوجود آوریم  از مطالب  و استفاده  یافتن  برای ای  حرفه  روشی  . 

c(گوید  می  چه ایم  کرده  انتخاب  که  خدا در مورد موضوعی  کالم  که یابیم در. 
  



  خدمت موعظه و تعلیم۳۰۲

، بجز   موارد زیر مفید است  همه  برای  موعظه  مطالب ردن ک  و مرتب  تنظیم- ۱۸
 ؟  است  مورد کدام آن.  مورد یک

a(کنیم  خود را تعیین دهد تا لحن  می  بدست یمقدس کتاب   اساس  یک  متن  . 

b(است  موفقیت ، متضمن سازی  و مرتب دهی  و سازمان  تنظیم  شیوۀ  . 

c(شود   می  نیز باعث  مرکزی ، و حقیقتشود  می  توجه  جلب  باعث  مقدمه
 . متمرکز شوند  موعظه  بر ماهیت شنوندگان

d(را برای کند و شنوندگان  می بندی  و جمع ها را شرح ، آیه  موعظه  اصلی  متن   
 .سازد  می  آماده گیری تصمیم

  

 برقرار  ن ما با ایشا ، اما ارتباط  بدهیم  اطالعات  مردم  به مان  ما باید با موعظه- ۱۹
  ................شود مگر اینکه نمی

a(کنند  را دریافت  آن  هم  و جماعت  را بدهیم  پیام . 

b(باشیم  کرده  را تکمیل  و انتقال  ارتباط  رسمی  مراحل  . 

c(باشند  را شنیده  پیام  شنوندگانمان . 

d(باشند  داشته  پیام  در مورد آن  نظر مساعدی  شنوندگان . 

 



 ۳۰۳های میانی  آزمون

   ۳   شماره  میانی مونآز
 )۱۰ تا ۷  های  درس  به مربوط(

 

    و غلط  صحیح  سؤاالت-   اول بخش

 .  نمایید  مشخصb   را با حرف  غلط  و جمالتa   را با حرف  صحیح جمالت

 .  است ِ              ، دادن اطالعات  معلم  تنها وظیفۀ- ۱

 .  است  در فرایند یادگیری  و اولیه  مهم ها گامی  داده  درک- ۲

 . کلیسا  سنت  انتقال  یعنی  مسیحی  اعتقادات  اصول- ۳

   را از محتوای  شاگردان شود که  می  منظور تعیین  این ً           عمدتا به  درس  اهداف- ۴
 . سازد  آگاه  بعدی درس

 .گیرد  می  صورت مقدس کتاب   از حکم خاطر اطاعت  در کلیسا به  تعلیم- ۵

   روحانی  زندگی  و بلوغ  و شکوفایی  حفظ یاز به از ن  برخاسته  تعلیم  ضروریات- ۶
 .باشد  می مؤمنین

 باید بر موعظه   خادم شود که  می  مربوط  نکته  این  به  فقط  در خدمت  تعادل- ۷
 .  بگذارد یا بر تعلیم تأکید بیشتری

 

    چند جوابی  سؤاالت-  ومد  بخش

 . نمایید  را انتخاب  پاسخ ترین صحیح

  ........... که  استوار است  اندیشه  بر این مقدس کتاب   بر اساس م امر تعلی- ۸

a(برخوردار باشد  باید از معلمینی  هر نسلی . 

b(یابد، باید شاگرد نیز بشود  می  نجات  که  هر کسی. 

c(شود  رشد می  باعث  و تعلیم  بنیادین  است  امری  موعظه. 

d(درگیر شوند م تعلی  باید در خدمت  ایمانداران  همه . 

  



  خدمت موعظه و تعلیم۳۰۴

  دارد؟  نام کند، چه  در طرز فکر و رفتار ایجاد می  تغییری  که  تعلیم  نوع  آن- ۹

a(ایجاد تغییر  برای  تعلیم  

b(سرگرمی  برای  تعلیم   

c(محور-  آگاهی  تعلیم 

d(محور-   درک  تعلیم 
  

   برای تعلیم«باشد،   و تفسیر می  توضیح  بیشتر متوجه  که  از تعلیم  جنبه  آن- ۱۰

a(باشد می»   پذیرش. 

b(باشد می»   آگاهی. 

c(باشد می»   کردن  درک. 

d(باشد می»   ایجاد تغیری. 
  

   تعلیم  از آنها ضروریات که»  نیست «  از موارد زیر جزو نیازهایی کدام یک - ۱۱
 شود؟  می ناشی

a(کند د را تغذیه خو  قوم  روحانی کوشد زندگی دهد، می  می  تعلیم  که  کسی  آن  

b(شود  می  از مسیحیان  محافظت  باعث  تعلیم 

c(با   موعظه  آنکه شود؛ حال  می  عقالنی  تشخیص  ایجاد حس  باعث  تعلیم 
 . سروکار دارد احساسات

d(شود  می  روحانی  رهبری گذارد، باعث  می  بر جای  که  سرمشقی  رهبر از طریق. 
  

   معلم  که  است  معنی بدین»   گله تغذیه «- ۱۲

a(دهد  تعلیم  روحانی  اطفال  را به  ساده  حقایق . 

b(دهد تر تعلیم  بالغ  گوسفندان  را به تر الهیاتی  عمیق  حقایق . 

c(کند  تأمین  روحانی  غذای  از رژیم  جزئی مثابه  را به  حفاظت . 

d(موارد باال  همه . 
  



 ۳۰۵های میانی  آزمون

  ...........گیرد که  می  صورت  هدف با این  مقدس کتاب   اعتقادات  اصول  مطالعه- ۱۳

a(شود  داده  هر کلیسا تعلیم  مشخص  اعتقادات  اصول . 

b(شوند  آماده  کامل  مسیحی  زندگی  برای  جماعت . 

c(بدوانند  ریشه  بنیادین  در حقایق  ایمانداران . 

d(متمرکز شود  طبیعی  حیات  اساسی  بر مسائل  توجه . 
  

  زیرا  باشیم  داشته مقدس کتاب بر   مبتنی  اهدافی  که  است  بسیار مهم ما  برای- ۱۴

a(و کار ما دارد  زندگی  خدا برای  که  است  اهدافی  آنها معرف . 

b(باشند  موفقی  شاگردان دهد که  را می  انگیزه  این  شاگردان  به . 

c(باشد  ما می  در تعلیم  موفقیت  ساختار متضمن  این. 
  

 ........................ که  است  آن  باوجدان علم م- ۱۵

a(داند  می  و تشکیالتش  سازمان  هدف  به  خود را در نیل  اولویت. 

b(داند  می  معلمی  شغل  استانداردهای  به  خود را رسیدن  هدف. 

c(افراد برسد  نیازهای  به کوشد فقط  می . 

d(برسد  جماعت  جمعی های افراد و نیز نیاز  تک  تک  نیازهای  به . 
  

  عنوان  به  از آن  ما در استفاده  در قابلیت  درس  طرح  ارزش- ۱۶

a(است  نهفته  معلم  نشدۀ ریزی  برنامه  خالقیت  در مقابل  مانعی  . 

b(است  نهفته  مهم  مطالب  تمام  به  دادن  پوشش  برای ریزی  برنامه  برای ای  وسیله  . 

c(است  نهفته  درس  هدف  به  رسیدن  برای ژی یا استرات  طرح  . 

d(است  نهفته  در مسیر درس  ماندن  باقی  برای  ساختار خشک  یک  . 
  

 .............شود،  می  در شخص  مثبت  ایجاد تغییر روحانی  باعث  که  حقیقتی- ۱۷

a(دارد  و منطقی  عقالنی ً               عمدتا ماهیتی . 

b(او  و ارادۀ  و احساسات  بر عقل رد، یعنیگذا  اثر می  شخص  بر تمامیت . 

c(است  امر احساسی ً           اساسا یک  . 

d(و الغیر  است  امر روحانی ً          صرفا یک . 



  خدمت موعظه و تعلیم۳۰۶

   مورد زیر یافت ، در کدام  و تعلیم  در موعظه  راز موفقیت ترین  اساسی- ۱۸
 شود؟ می

a(خدا  به  خادم  کامل  وقف  

b(شخص  سرشتی های  استعدادها و مهارت  شکوفایی   

c(تعلیم  در زمینۀ  تحصیل  در جهت  شخص  دائمی  تالش   

d(دهند  می  انجام  حرفه  در این  سایرین  که  است  از کارهایی  بودن  مطلع. 
  

   مورد زیر سخن ، در مورد کدام کنیم  می اشاره»   در خدمت تعادل «  به  وقتی- ۱۹
 ؟ گوییم می

a(و تعلیم ظه موع  میان  در روش  تعادل   

b(گوشت«و » شیر «  میان  غذایی  در رژیم  تعادل  ما در حفظ  مسؤولیت « 

c(شاگردسازی«و »  بشارت «  میان  تعادل « 

d(موارد باال  همه . 

  
  

  


