
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  دوره  شاگرد سازی  از  رادیو
 

 سوم  کتاب -    دستورعمل شاگردسازی 
 

 

 



 ٢ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 مـــقـــدمــــھ
 

 آیا می خواھید بعنوان شاگرد عیسی مسیح رشد كنید؟
 آیا می خواھید بھ ایمانداران دیگر نیز كمك كنید تا در ایمانشان رشد كنند؟

عیسی .   را مطالعھ كنید و مطالبش را بكار ببرید و خود را بیازماییداب دستورعمل شاگردسازیچھار كتدراینصورت 
مردم از ھمھ جا میآیند ). ٤٣ ، ٣٩: ١یوحنا " (از من پیروی کنید " و" بیایید و ببینید: " او بھ مردم گفت. شاگرد ساخت

، علت اینكھ مردم در تمام كشورھای جھان او را تا ببینند او چگونھ زندگی كرد و زندگی اش را صرف چھ كاری نمود
 .پیروی می كنند این است كھ آنھا در می یابند عیسی كیست  و چھ اعمالی انجام می دھد

 .او زندگی انسانھا را دگرگون  می سازد، او زندگی ما را كامالّ  دگرگون ساخت
 

او می خواست این شاگردان در حال . ھا را آماده ساختعیسی با دعا دوازده نفر را انتخاب كرد تا شاگردانش باشند و آن
وقت بگذرانند، تا بھ كالمش گوش دھند و زندگی اش را از نزدیك ببینند، از زندگی اش سرمشق گیرند " با او"  رشد

 ).١٥ -١٣: ٣مرقس (ومانند او خدمت كنند 
و آنھا ) ٢٠ -١٨: ٢٨متی " ( شاگردان بسازیدبروید ھمھ امتھا را: " حدود دوسال بعد عیسی بھ شاگردانش ماموریتی داد
 ). ٨: ١اعمال رسوالن (رفتند و از اورشلیم تا اقصای عالم شاگردان ساختند 

این شاگردان ھم بھ نوبھ خود شاگردان بیشتری تربیت كردند و بھ مكان ھای دور دست دیگر رفتند و آنچھ را یاد گرفتھ 
 )٢: ٢تائوس دوم تیمو(بودند بھ دیگران انتقال دادند 

 . بنابراین امروزھم شاگردان خداوند عیسی مسیح در تمام كشورھای جھان درحال تربیت شاگردان جدید ھستند
 :پولس رسول تعلیم می دھد كھ عیسی مسیح بھ مسیحیان ماموریت مشخصی داده است

 ).١٦ -١١: ٤ان افسسی" (تا قوم خدا را برای انجام خدمت آماده بسازند بطوریكھ بدن مسیح بنا شود" 
 

 چھار كتب دستورعمل شاگردسازی، كمك كردن بھ سرگروه ھا در مجھز كردن ایماندارانی است كھ تحت ھدف
 .شاگرد، یك مسیحی بالغ می باشد. سرپرستی آنھا ھستند تا آنان شاگردان مسیح بشوند

 
 :موارد زیر یاری می كنداین دوره، آموزش شاگردان را عملی و كاربردی می سازد چون سرگروه ھا  را در 

 . ماه تمام كرد٣ درس می باشد كھ می توان آنرا در ١٢ ھر یك از چھار كتابھای دستورعمل شاگردسازی شامل -١
 . آیات اشاره شده از کتاب مقدس بھ شاگرد کمک میکند تا عیسی مسیح و کتاب مقدس را بشناسد-٢
بھ سرگروه  درھدایت " كشف و گفتگو كنید" ، "بخوانید " العمل ھایی كھ با حروف پررنگ چاپ شده مثل  دستور-٣

 .گروه كمك می كند
جواب مختصری بھ ھر سوال می دھند كھ می توانند بعنوان خطوط راھنما برای سرگروه مورد استفاده  " مالحظات " -٤

 .قرار گیرند
گردی مسیح بطور انفرادی یا  این دوره آموزشی بطور انفرادی یا گروھی، روش ھایی عملی را برای تمرین شا-٥

 .گروھی تعلیم می دھد
 . ھر درس دارای یك تكلیف خارج از كالس می باشد-٦
 انتقال این دوره آموزشی بھ دیگران بسیار آسان است و بعد از گذراندن دروس یکی ازکتب دستورعمل شاگردسازی، -٧

یک گروه کوچک دیگر تعلیم دھند، می توانند یك فقط شاگردانی کھ تصمیم دارند این دوره آموزشی شاگردسازی را بھ 
 .نسخھ از آن كتاب دستورعمل شاگردسازی را دریافت كنند

 
نام " یھوه. " استفاده میشود" یھوه"  در این دوره برای درک بھتر در زبان فارسی، از کلمھ خداوند بھ جای :توجھ

 .خداوند درزبان عبرانی است
 

رعت تعداد شاگردان مسیح را در محل زندگی شما افزایش دھد و عده زیادی مطیع دعای ما این است كھ خداوند بھ س
 ).٧: ٦اعمال رسوالن (ایمان گردند 

". زیرا كھ از او و بھ او و تا او ھمھ چیز است و او را تا ابداالباد جالل باد، آمین : " با امید بھ اینکھ نام خداوند جالل یابد
 ) ٣٦: ١١رومیان (
 

 ازی از رادیودوره شاگرد س
 

 
 



 ٣ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 
 حقوق مؤلف کتاب

 
از آنھا جھت ) کپی کردن(رونوشت برداشتن . این چھار كتب دستورعمل شاگردسازی مشمول حقوق مؤلف ھستند

 .آموزش مجاز است، اما بدون اجازه كتبی نویسنده، فروش، تغییر مطالب و یا ترجمھ آنھا بھ زبانھای دیگرممنوع میباشد
 

 :توصیھ
ی بدین منظور تھیھ شده است کھ بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسیاری گردد، اما از آنجا کھ این دوره آموزش

ھدف چھار کتب دستور عمل شاگردسازی، آموزش یا مجھز كردن مسیحیان است، توصیھ میشود کھ فقط سرگروه ھای 
 .ل، كپی یا رونوشت بردارنداین دوره آموزش شاگردسازی از چھار كتاب دستورعمل شاگردسازی برابربا اص

ھر شاگرد فقط پس از آنکھ یک درس یا یک کتاب دستورعمل را بپایان رسانده و میخواھد شخص یا گروه كوچك 
 .دیگری را تعلیم دھد، می تواند یك نسخھ از آن درس یا كتاب دستورعمل را داشتھ باشد

 
 دوره شاگرد سازی از رادیو



 ٤ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 مطالبفھرست 

   سوم كتاب -ی دستورعمل شاگردساز
 
 صفحھ

    ٢ مؤلف کتابمقدمھ و حقوق 
 

 ١برنامھ آموزشی  
 

  ھر- نفرباشد ١٠ تا ٣بین حدود گروه تعداد افراد  -  ساعت در ھفتھ٢ تا ٥/١ حدود - یك برنامھ ھفتگی برای سھ ماه
 .یابد ان میشود و با دعای در پاسخ بھ كالم خدا و یك تكلیف برای منزل پای برنامھ با دعا شروع می

 
 ٢٥درس 

 
 
 

 ٢٦درس 
 
 
 

                   ٢٧درس 
 
 
 

 ٢٨درس 
 
  

 
 ٢٩درس 

 
 
 

   ٣٠درس 
 
 
 

 ٣١درس 
 
 
 

  ٣٢درس 
 
 
 

                 ٣٣درس 
 
 
 

   ٣٤درس 
 
 
 

 
 ) رك ما استخدا ماورای د(پرستش 

 )٤ - ١پیدایش (درمیان گذاشتن بركات 
 )طرح پرسشروش : رازگاھان(تعلیم 

 
 ) ٩ -٦پیدایش (درمیان گذاشتن بركات 

 ) ٢٣: ٣ رومیان -  گناهماھیت(حفظ كردن 
 )" فرھنگی كلیسا  وظیفھ " ٢٥: ٢ - ٢٤: ١پیدایش (بررسی کتاب مقدس 

 
 ) خدا قابل شناخت است(پرستش 

 ) ١٥ - ١٢پیدایش (ن بركات درمیان گذاشت
 ) بخش دوم-مفاھیم : انجیلپیغام (تعلیم 

 
 ) ١٩ - ١٦پیدایش (درمیان گذاشتن بركات 

 ) ١٤: ١٢جامعھ  - مجازات گناه(حفظ كردن 
 )"وظیفھ بشارتی كلیسا  " ٤٢ - ١٢: ٥  رسوالناعمال(بررسی کتاب مقدس 

 
 ) خدا محافظ است(پرستش  

 ) ٢٣ - ٢٠ایش پید(درمیان گذاشتن بركات 
 )توضیح صحیح کتاب مقدس: کتاب مقدس(تعلیم 

 
 )١٣: ٧ -٤خروج (درمیان گذاشتن بركات 

 ) ٨: ٥رومیان : كفاره گناه(حفظ كردن 
 ) "كلیسارسالت بین المللی وظیفھ  " ٢٠ - ١٨: ٢٨ی مت(بررسی کتاب مقدس 

 
 ) خدا رھایی دھنده است(پرستش 

 ) ١٠ - ١٤: ٧خروج (درمیان گذاشتن بركات 
 )دعادر استفاده از کتاب مقدس : دعا(تعلیم 

 
 ) ١٤ - ١١خروج (درمیان گذاشتن بركات 

 ) ٩ - ٨: ٢ افسسیان -  استھدیھنجات یك (حفظ كردن 
 )"اھداف كلیسا  " ١٦ - ١: ٤افسسیان (بررسی کتاب مقدس 

 
 )  گر است كوزهمانند یک خدا (پرستش 

 ) ١٩ - ١٦خروج (درمیان گذاشتن بركات 
 )كاربردھای عملی: اطاعت(تعلیم 

 
 ) ١٤ - ١١اعداد (درمیان گذاشتن بركات 

 ) ١٢: ١ یوحنا  -  ایمانتوسطنجات (حفظ كردن 
 )  "رھبری كلیسا"  ٧ - ١: ٥اول پطرس (بررسی کتاب مقدس 

٨ 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
٢٤ 
 
 
 
٣١ 
 
 
 
٣٧ 
 
 
 
٤٧ 
 
 
 
٥٤ 
 
 
 
٦١ 
 
 
 
٦٩ 
 
 
 
٧٦ 
 
 
 



 ٥ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

                  ٣٥درس 
 
 
 
 

                                             ٣٦درس 

 
 ) اشتیاق حضور خدا(پرستش 

: ١٧     ؛ ٢٠ - ١٨: ١٦ ؛ ٥ - ١: ١٣ ؛ ٢١ - ١٣: ١١تثنیھ (درمیان گذاشتن بركات 
 ).٢٢ - ١٤: ١٨ ؛ ١٣ - ٩: ١٨  ؛ ٢٠ - ١٤

 ) كلیسا-  مسیحی اجتماع:مشاركت (تعلیم 
 

 ) ١٣ :٣١ - ٢٨ تثنیھ(درمیان گذاشتن بركات 
 ) آیات در باره انجیلمرور (حفظ كردن 

مسیحیان بعنوان یک  " ٢٨ - ١٢،  ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان ( بررسی کتاب مقدس
 )    . "ی میکنندبدن در کلیسا عمل و زندگ

٨٤ 
 
 
 
 
٩٢ 
 
 
 
 

 
 

   ١ضمیمھ 
 

               ٢ضمیمھ
 

                                            ٣ضمیمھ

  در کتاب مقدس" كلیسا "  واژه: مشارکت
 

 كلیسای مسیحیدر  شکل و عملکرد: مشارکت
 

 حیاتی است كلیسا بھ عنوان بدن مسیح، : ارکتمش

٩٨ 
 
٩٩ 

 
١٠٢ 

 
 :را مالحظھ كنید" بروید و شاگردان بسازید "  کتاب اول - ھای دستور عمل شاگردسازی ضمیمھ
 ھای رازگاھان، بررسی کتاب مقدس، تعمق و حفظ كردن روش



 ٦ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ٢ی برنامھ آموزش
 

.  فشرده آموزشی شش روزه استفاده كرددورهو یا در یك  ) وز كاملیك ر(ای یكروز  توان ھفتھ این برنامھ فشرده را می
 یا ٣حدود بین  گروه تعداد افراد ھر. ھای كوچك تقسیم كنید با ھمراھی یك سرگروه آموزش دیده، بھ گروهتمام گروه را 

  . باشد نفر١٠
  

 :برنامھ پیشنھادی
 

٩:٠٠ - ٩:٣٠  
 ٩:٣٠ ـ  ١١:٠٠

 
 ١١:٣٠ ـ  ١٣:٠٠

 
١٦:٠٠ - ١٧:٠٠  

 
 

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

 
 

 )گروه(پرستش 
 )گروه(تعلیم 

 وقت استراحت
 )گروه(بررسی  کتاب مقدس 

 وقت استراحت  
 وقت اضافی برای پایان دادن تعلیم یا بررسی کتاب مقدس، برای پاسخ بھ سؤاالت

)                                                                                                                                                                                                                                                        گروه(ی یا برای یک تعلیم دیگراحتمال
 وقت استراحت                                            

 )دونفری(تعمق و حفظ كردن آیات 
 )              بھ تنھایی(مطالعھ  کتاب مقدس برای رازگاھان 

 )          دو نفری(رازگاھان 
        )     در گروھھای كوچك حداكثر ده نفره(در میان گذاشتن بركات و دعا 

 
 

 
 )٢٦ و ٢٥دروس ( اول روز

 
 دعا 

 ) خدا ماورای درك ما  است(پرستش 
 ) روش طرح پرسش: رازگاھان(تعلیم 

 )  "وظیفھ فرھنگی كلیسا"  ٣: ٢ - ٢٤: ١پیدایش ( کتاب مقدس بررسی
 ) ٢٣: ٣رومیان   -  گناهماھیت(حفظ كردن 

 ) ٩ - ٦ ؛ ٤: ١پیدایش ( کتاب مقدس برای رازگاھان مطالعھ
 ) ٤پیدایش   :دونفری(رازگاھان 

  و دعا  برکاتدرمیان گذاشتن
 

 )٢٨ و ٢٧دروس (دوم روز 
 

 دعا
 ) خدا قابل شناخت است(پرستش 

 )  بخش دوم- مفاھیم: انجیلپیغام (تعلیم 
 )  " كلیسابشارتیوظیفھ  " ٤٢ - ١٢: ٥  رسوالناعمال( کتاب مقدس بررسی

 )  ١٤ :١٢ جامعھ - مجازات گناه(حفظ كردن 
 )  ١٩ - ١٦ ؛ ١٥ - ١٢پیدایش ( کتاب مقدس برای رازگاھان مطالعھ

 ) ١٧پیدایش : دونفری(رازگاھان 
 درمیان گذاشتن بركات و دعا 

 
 )٣٠ و ٢٩دروس (سوم روز 

 
 دعا 

 ) خدا محافظ است (پرستش 
 ) توضیح صحیح کتاب مقدس: کتاب مقدس(تعلیم 

 )  " كلیسارسالت بین المللییفھ وظ " ٢٠ - ١٨: ٢٨متی ( کتاب مقدس بررسی
 )  ٨: ٥ رومیان -کفاره گناه  (حفظ كردن



 ٧ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ) ١٣: ٧ - ٤ ؛ خروج  ٢٣ - ٢٠پیدایش  (کتاب مقدس برای رازگاھان مطالعھ 
 ) ١٩ - ١: ٢٢پیدایش  : دونفری(رازگاھان 

 درمیان گذاشتن بركات و دعا
 

 )٣٢ و ٣١دروس (چھارم روز 
 

 دعا
 ) استخدا رھایی دھنده (پرستش 

 ) دعا كردن با استفاده از کتاب مقدس: دعا(تعلیم 
 )  "اھداف كلیسا " ١٦ - ١: ٤افسسیان ( کتاب مقدس بررسی

 ) ٩ - ٨: ٢ افسسیان -  استھدیھنجات یك (حفظ كردن 
 )  ١٤ - ١١،  ١٠ - ١٤: ٧خروج ( کتاب مقدس برای رازگاھان مطالعھ

 ) ٤٢ - ١: ١٢خروج : دونفری(رازگاھان 
  و دعا برکاتن گذاشتندرمیا

 
 )٣٤ و ٣٣دروس (پنجم روز 

 
 دعا

 ) گر است كوزهمانند یک خدا (پرستش 
 )  كاربردھای عملی:اطاعت(تعلیم 

 )  "رھبری كلیسا " ٧ - ١: ٥اول پطرس  ( کتاب مقدس بررسی
 )  ١٢: ١ یوحنا -  ایمانتوسطنجات (حفظ كردن 

 ) ١٤ - ١١ ؛ اعداد ١٩ - ١٦خروج ( کتاب مقدس برای رازگاھان مطالعھ
 ) ٦: ١٩ - ١٧: ١٨خروج : دونفری(رازگاھان 

 درمیان گذاشتن بركات و دعا
 

 )٣٦ و ٣٥دروس (ششم روز 
 

 دعا 
 )  اشتیاق حضور خدا(پرستش 

 ) كلیسا،  مسیحی اجتماع: مشاركت(تعلیم 
 ) . "لیسا عمل و زندگی میکنندمسیحیان بعنوان یک بدن در ک " ٢٨ - ١٢، ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان ( کتاب مقدس بررسی

 )  انجیلر آیات در بارهمرو(حفظ كردن 
 - ٩: ١٨  ؛ ٢٠ - ١٤: ١٧ ؛ ٢٠ - ١٨: ١٦ ؛ ٥ - ١: ١٣ ؛ ٢١ - ١٣: ١١تثنیھ ( کتاب مقدس برای رازگاھان مطالعھ

 )  ١٣: ٣١ - ٢٨ ؛ ٢٢ - ١٤: ١٨ ؛ ١٣
 ) ٢٢ - ٩: ١٨تثنیھ  :دونفری(رازگاھان 

  و دعادرمیان گذاشتن بركات
 
 

 امکانات برای  تعلیم دیگراحتمالی
 

  در کتاب مقدس" كلیسا "  واژه: مشارکت  :١ضمیمھ 
 كلیسای مسیحیدر  شکل و عملکرد: مشارکت  :٢ضمیمھ 
 حیاتی است كلیسا بھ عنوان بدن مسیح، : مشارکت  :٣ضمیمھ 
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 ٢٥درس 
 

 دعا ١
 

 
 .حضور خداوند بیاوریدھ ی را ب دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردساز:سر گروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش   ٢
 خدا ماورای درك ما است

 
 ).  را مالحظھ كنیداولكتاب  -دستورعمل شاگردسازی . ( بخش  دوم- خدا ماورای درك ما است :موضوع

 
 پرستش چیست؟ : تعلیم دھید

 انواع متفاوت دعا و عملی ساختن آن در زندگی، تسلیم و وقف بھ خدا كھ با تمجید،  پرستش یعنی داشتن روحیھ احترام، 
 . توان آن را نشان داد می

  .شویم برای پرستش خدا باید بدانیم خدا چھ كسی است در این درس با یكی از خصوصیات خدا آشنا می
 ) . تعلیم مربوط بھ خدا ماورای درك است را بخوانید:سرگروه(
 
  .كند  وجود خودش را در چارچوب زمان آشكار میولی با این. محدود بھ زمان نیست خدا  - ١
 

ھای   كھ برای خلقت كل ھستی مورد نیاز بود مربوط بھ ذات الھی است و با واژه" زمانی " ٤: ٩٠مزمور : بخوانید
دانیم زمان چیزی است كھ خدا در روز  زیرا ھمانطور كھ ما انسانھا ھم می. مربوط بھ نظام زمانی بشر قابل بیان نیست

خدا ھستی و ). ١٤: ١پیدایش (خــلق نمود را  روزه ٣٦٥ ساعتھ و سال ٢٤ارم خلقت بوجود آورد یعنی وقتی كھ روز چھ
 خود " خلقت شش روزه الھی "قبل از اینكھ دستور  یعنی، )  ١: ١پیدایش ( خلق كرد " ابتدا"تمام اجرام آن و زمین را در
ھای  توان با واژه  را نمی" ھر روز الھی خلقت "مدت زمان . جود آورد را بو " ساعتھ٢٤ "را بدھد و قبل از اینكھ روز

 محدود گرچھ مدت زمان یك روز معمولی كھ توسط خدا خلق شد). ٥:  ١پیدایش (مربوط بھ نظام زمانی بشر بیان كرد 
"  زمان  "ھخدا محدود بھ خلقت خود نیست، پس او محدود ب.  روز است٣٦٥  محدود بھ ساعت و یك سال معمولی٢٤ بھ

ھای  او در محدوده. شود حال  و آینده نمی  مربوط بھ گذشتھ،  " چارچوب زمانی "او محدود بھ. شود خلقت خود نمی
 بھ ،ھمانند قبل.  زمان را با شتاب بھ جلو برده یا بھ تعویق اندازد،تواند ھمانند گذشتھ خدا می. گنجد  تاریخی بشر نیز نمی

 .  از زمان، یعنی بھ زمان آینده بھ پیش رودگذشتھ برگردد و یا بھ فراتر
داند و آنھا را با قدرت مقتدرانھ و  او وقایع تاریخ بشر را می. در تاریخ بشر، خدا باالتر از نظام زمانی بشر ایستاده است

ا در این نظام زمانی بشر مخلوق خداوند است و اگرچھ او باالتر از این نظام است اما خود ر. كامل خود تحت تسلط دارد
با از طریق دربرگرفتن ذات بشری در كنار ذات الھی، خدا وارد چارچوب زمانی و . سازد چارچوب زمانی آشكار می

 توانست از طریق آن خودش را كامًال بر بشر آشكار سازد  این تنھا راھی بود كھ خدا می. شود تاریخ بشر می
 ). ١: ١ ؛ اول یوحنا ٤: ٤غالطیان (
 
  .گوید درك كنند كند و می توانند آنچھ خدا فكر می با این وجود مردم می.  ماورای درك ما استافكار خدا   -٢
 

  ٢٩: ٢٩ ؛ تثنیھ ٩ - ٨: ٥٥اشعیاء : بخوانید
توان از افكار خدا در رابطھ با  برای مثال می. ھای بسیاری است كھ بر بشر آشكار نكرده است خدا دارای افكار و برنامھ

افكار او در ارتباط با منشاء شریر، افكار او دررابطھ با اینكھ چرا بھ بشر اجازه داد تا در   توسط او، خلقت ھستی ه نحو
این . گناه سقوط كند و بسیاری از افكار دیگر او در مورد نجات و داوری مردم كھ بر بشر آشكار نكرده است، نام برد

اغلب برای  خدا، . بل درك نبوده  و پاسخ آنھا را نخواھد یافتافكار متعلق بھ فرمان ابدی خدا است و ھرگز توسط بشر قا
توان  برای مثال می. كند ھایی است كھ ھیچگاه آنھا را بر بشر آشكار نمی انجام بعضی كارھا دارای افكار، برنامھ و شیوه

د و زندگی ما در نظر گرفتھ كند و یا  زمانی را كھ برای تول از اینكھ چرا افراد خاصی را بھ عنوان والدین ما  انتخاب می
ھای جسمی، روانی و عقلی خاصی را بھ ما داده است  است، محل تولد و زندگی ما برروی زمین، علت اینكھ چرا ویژگی

 كامل، مقتدرانھ و ابدی او برای ھ این چیزھایی كھ بر ما آشكار نشده است كامًال با برنام ھمھ بھ ھر حال، . و غیره نام برد
نجاتش در تاریخ بشر  ھ ھا وجود دارد كھ او در ارتباط با خودش، ذات الھی و نقش بسیاری برنامھ. ناسب استزندگی ما مت

چیزھای ھمھ این .  متعلق ھستند" چیزھای مخفی یا اسرار خــدا " این چیزھا بھ  ھمھ. برای بشر آشـــكار نكرده اســـت
 .  فقط متعلق بھ خدا است،مخفی یا اسرار



 ٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

خدا در ارتباط با ذات و شخصیت خود، طبیعت . بسیاری ھم ھست كھ خدا آنھا را بر بشر آشكار كرده استاما چیزھای 
این موضوعات در زمره   ھمھ. سقوط كرده انسان و نقشھ نجاتش در تاریخ بشر، چیزھایی بسیاری را آشكار كرده است

 . اند ھایی است كھ بر بشر آشكار شده برنامھ
 . توانیم و بایستی آنھا را درك كنیم می. اند  متعلق بھ ما و فرزندان ما ھستند دهموضوعاتی كھ  آشكار ش

 
  .خدا نامحدود است قدرت  - ٣
 

  ٢٧، ١٧: ٣٢ ارمیاء :بخوانید
مشكالت و . ھیچ چیز برای خدا مشكل نیست. خدا با قدرت عظیم و مقتدارانھ خود تمام ھستی را بوجود آورده است

ھای خدا  ، موانع  یا بد اقبالی ھای بشر ھرگز برای برنامھ)سمی، عقلی، روانی، اجتماعی وغیرهج(ھای بشر  ناتوانایی
ممكن است اینھا برای ما معضل . شوند و ھیچگاه اھداف خدا را محدود نمی كنند و یا مانع آن نمی. آیند مانع بھ شمار نمی

خدا در ). ٣٧: ١لوقا (چیز برای خدا غیرممكن نیست ھیچ . آیند بھ شمار آیند ولی ھرگز برای خدا مشكل بھ حساب نمی
 بھ درصدصد ھایش را بھ صورت  دھد و افكار و نقشھ خواھـــد انجام می او آنچھ می. سرتاسر ھستی قادر مطلق است

ه پس بــایستی ایمان بیاوریم كھ ھر آنچھ برای فرزندان او پیش می آید با اجاز. )٢٧، ٢٤: ١٤اشعیاء (انجام می رساند 
 . الھی او اتفاق می افتد

 
  .خدا نامحدود است دانش  - ٤
 

   ٤ - ١: ١٣٩مزمور : بخوانید
او . بیند او چیزھای درونی و ظاھری را می. بیند او چیزھای مرئی و نامرئی را می. داند بیند و می خدا ھمھ چیز را می

در مقابل چشمان او، . ز دید خدا مخفی نیستدر خلقت ھیچ چیز ا. بیند عقلی، روانی و روحانی را می حقایق جسمی، 
خدا، ). ١٣: ٤عبرانیان (یعنی شخصیتی كھ روزی بــھ او جواب پس خواھیم داد، ھـــمھ چیز علنی و آشكـــار است 

ھا و   انگیزه ھمھ. داند دھیم را می كنیم و انجام می كنیم، احساس و بیان می ھرآنچھ كھ در تخیالت ما است، بھ آن فكر می 
 .  و بدون ترس زندگی كنیمشفافپس بایستی . داند ھای ما را می نگرش

 
  .حضور خدا نامحدود است  - ٥
 

  ١٢ - ٧  :١٣٩مزمور  :بخوانید
او در ھمھ جای ھستی و باالتر از آن . او محدود بھ جسم انسانی و ھیچ مكانی بر روی زمین نیست. خدا روح است
 . تواند بھ جایی برود كھ خدا آنجا حاضر نباشد ھیچكس نمی.  خدا مخفی شودتواند از حضور ھیچكس نمی. حضور دارد

 
ھایش را درك كند  صفات كامل و حضور او، برنامھ و انگیزه تواند ذات و شخصیت خدا،    گرچھ ھیچ انسانی نمی:نتیجھ

دس و از طریق عیسی مسیح برما كالم و اعمال او را درك كنیم كھ خودش در کتاب مق ای افكار،  توانیم تا اندازه ولی می
 . آشكار كرده است

 
 . خدا را با این عنوان كھ ماورای درك ما است در گروھھای كوچك سھ نفره پرستش كنید: سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 پیدایش

 
 

در میان با دیگران ) ٤ - ١ پیدایش(  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت
 ).  بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
 . میگذارد، بحث نكنید
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 )  دقیقھ٧٠(تعلیم  ٤
 پرسشطرح رازگاھان بھ روش 

 
ای را تجربھ خواھید كرد كھ خدا آن را  العاده زمانیكھ ھر روز با عیسی مسیح مشاركت داشتھ باشید، بركت فوق :مقدمھ

در دستورعمل . رازگاھان روزانھ، مھمترین بخش نظارت روحانی روزمره است. ریزی كرده است برای شما برنامھ
. ایم، یعنی رازگاھان بھ روش حقیقت محبوب ازگاھان را یاد دادهھای ر ، یكی از روش١، درس  اول كتاب- شاگردسازی

 . ترین روش را برای خود انتخاب كنید مناسب. در این درس روش دیگری را برای رازگاھان فرا خواھیم گرفت
 
 

 )خدا( برای مشاركت با عیسی مسیح ،ای برای داشتن فرصتی روزانھ انگیزه  - الف 
 
  مسیحآغاز مشاركت با عیسی  - ١
 

   ٢٤: ٨  ؛ ٢٩ - ٢٧: ٦یوحنا : بخوانید
بدون ایمان . بدون ایمان ھیچكس نجات نخواھد یافت. شود مشاركت با عیسی مسیح با ایمان بھ او آغاز می: تعلیم دھید
 فقط زمانی آغاز ، بعالوه داشتن رازگاھان،پس مشاركت با مسیح. با عیسی مسیح مشاركت داشتھ باشد تواند كسی نمی

 . شود كھ عیسی مسیح را در قلب  و زندگی خود بھ عنوان نجات دھنده و خداوند پذیرفتھ باشید می
 
 دالیلی برای مشاركت با عیسی مسیح    - ٢
 

 چرا مشاركت با عیسی مسیح برای یك مسیحی ضروری است؟ در ھر بخش از کتاب مقدس،  :كشف و گفتگو كنید
 

 . كنیم یض و راستی خدا را تجربھ می چون ف،مشاركت با مسیح ضروری است ) الف
    ١٧ - ١٦: ١ یوحنا :بخوانید

این واقعیت ندارد كھ مسیحیان بایستی برای خوشنود ساختن . مشاركت با عیسی مسیح فیض و راستی را بھ دنبال دارد
با مرگ و قیام . ستفرسا و غیرممكن ا چنین مسیحیتی طاقت. را نگھ دارند )بكنید و نكنیدھا( صدھا قانون و احكام ،خدا

ھمچنین واقعیت خدا، . كند بخشد و اطاعت از خدا را ممكن می فیض، گناھان را می. عیسی، فیض قابل دسترس گردید
شد كھ ما  پس مشاركت روزانھ با عیسی مسیح باعث می. گیرد گناه، نجات و نحوه زندگی در دسترس ما قرار می انسان،  

خواھید فیض خدا  شما نمی.  درست مثل برخورد امواج دریا با ساحل، را تجربھ كنیماین بركت یعنی دریافت متوالی فیض
 را ھر روز از دست بدھید، اینطور نیست؟

 
 . شناسیم  چون خودمان را می،مشاركت با مسیح  ضروری است)  ب
 

    ٢٥: ٢یوحنا  :بخوانید
. شناسد دارد، فقط عیسی مسیح ما را كامًال میاما این واقعیت ن شناسیم،  ممكن است تصور كنیم كھ خودمان را مـی

عیسی مسیح ھمھ چیز را در مورد ما، . كند مشاركت با مسیح  ما را بھ سوی شناخت آنچھ كھ واقعًا ھستیم ھدایت می
 . دھد كنیم، ھویت و شخصیت ما را رشد می داند، پس درحالیكھ با او مشاركت می ھا و قابلیتھای ما می ضعف 

 . كنیم چون نیاز پذیرفتھ شدن را تجربھ می ا مسیح ضروری است، مشاركت ب ) پ
 

  ٣٧: ٦یوحنا : بخوانید
امنیت و  ھر انسانی دارای سھ نیاز روانی است یعنی، پذیرش، . كند مشاركت با عیسی مسیح نیاز پذیرش ما را رفع می

ما نیاز . ھ و این احساس را داشتھ باشد اولین نیاز روانی ھر انسان این است كھ بداند مورد پذیرش قرار گرفت.ارزش
مشاركت روزانھ با .  مورد پذیرش قرار گیریم،ھای غیرعادی داریم ھمینطور كھ ھستیم  یعنی با تمام ضعفھا و ویژگی

 . آورد پذیرفتھ شدن و محبت شدن را برای ما بھ ارمغان می تجربھ مورد نیاز بودن،  عیسی مسیح، 
 
 . شویم چون از خدا ھدایت می است، مشاركت با مسیح ضروری  ) ت
 

    ١٢: ٨یوحنا : بخوانید
توانیم  اگر در نور مسیح سلوك كنیم، می. شویم در مشاركت با عیسی مسیح بھ صورت واضح برای زندگیمان ھدایت می

وقتی . انتظار داردخواھد و تصمیماتی بگیریم كھ او از ما  در راھی قدم بزنیم كھ خدا می ھای واقعی خدا را ببینیم،  ویژگی
پس مشاركت روزانھ با عیسی مسیح موجب ھدایت بھ .  خدا مشكل نیست كشف اراده كنیم،  در نور عیسی مسیح سلوك می
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 . شود اینكھ او از ما انتظار دارد چھ كسی باشیم و چھ كاری را انجام دھیم برای ما قابل درك می. شود سوی اراده خدا می
 

 . كنیم چون آزادی حقیقی را تجربھ می ی است، مشاركت با مسیح ضرور  )ث
 

  ٣٢ - ٣١: ٨یوحنا : بخوانید
آزادی . شود مشاركت با عیسی مسیح آزادی كل بشر را موجب می. آورد مشاركت با عیسی مسیح آزادی را بھ ھمراه می

ابط شیطانی را موجب  عادتھا و رو،ھا ھمچنین آزادی از افكار و نگرش. گردد از نادانی و تعالیم غلط را سبب می
 . شود كھ ما را بستھ اند  باعث آزادی ما از چیزھایی می،پس مشاركت با عیسی مسیح ھر روزه. شود می

 
 . كنیم مشاركت با مسیح ضروری است، چون امنیت را تجربھ می  )ج
 

    ٢٨ - ٢٧: ١٠یوحنا  :بخوانید
ھیچ  ھیچ وضعیت و. وانی دوم انسان، امنیت داشتن استنیاز ر. آورد مشاركت با عیسی مسیح امنیت را بھ ارمغان می

بخشد كھ ھر  پس مشاركت با عیسی مسیح ھر روزه بھ ما این اطمینان را می. تواند ما را از دست خدا برباید شخصی نمی
دا سازد دھد و قادر نیست كھ ما را از خدا و محبت او ج افتد با اجازه مقتدرانھ الھی رخ می آن روز اتفاق می آنچھ در

 ). ٣٩ - ٣٧: ٨رومیان (
 
 . كنیم مشاركت با مسیح ضروری است، چون محبت و حضور خدا را تجربھ می  )چ
 

    ٢٣، ٢١: ١٤یوحنا : بخوانید
با مشاركــت روزانھ با عیسی مسیح ھر روزه حلم، . كنیم محبت و حضور خدا را تجربھ می در مشاركت با عیسی مسیح، 

شود تا ما حضورش را در زندگیمان و در شرایط  كند و باعث می او ما را تشویق می. كنیم ربھ میمھربانی و اعتماد را تج
 . مختلف زندگی تجربھ كنیم

 
 . كنیم مشاركت با مسیح ضروری است، چون با ارزش بودن را تجربھ می)  ح
 

    ٥: ١٥ یوحنا :بخوانید
ما دوست .  ارزش داشتن است،نیاز روانی سوم ھر انسانی. آورد مشاركت با عیسی مسیح ثمرات بسیار زیادی بھ بار می

اگر با عیسی . داریم كھ زندگی ھدفمندی داشتھ باشیم كھ در آن بھ ما نیاز داشتھ باشند و سھمی در زندگی داشتھ باشیم
مشاركت اگر با عیسی مسیــح . توانیم كاری انجام دھیم كھ دارای ارزش ابدی باشد مسیح مشاركت نداشتھ باشیم نمی

مشاركت روزانھ با عیسی مسیح، ھر روزه بھ زندگی . ارزشی ابدی بھ ثمر برسانیم با،  بسیار توانیم میوه  می،داشتھ باشیم
كند تا ھر روزه بر مردم و اتفاقات آن  توانیم این را تجربھ كنیم كھ عیسی مسیح از ما استفاده می می. بخشد ما ارزش می
 . تاثیر بگذاریم

 
 . كنیم  با مسیح ضروری است، چون دوستی واقعی را تجربھ میمشاركت  )خ
 

    ١٤: ١٥یوحنا : بخوانید
دھد كھ در  بھ عنوان دوست ما، مسیح اولویت را بھ این می. شود مشاركت با عیسی مسیح موجب دوستی با او می

 .كشد تا بھترین باشیم را باال میاو ھمیشھ ما . جستجوی مصاحبت با ما باشد و حاضر بھ دادن ھر قربانی در راه ما است
. گذارد ترین افكارش را با ما در میان می او صمیمانھ. كشاند تا كارھای اشتباه انجام دھیم ھیچوقت ما را بھ پایین نمی

 . آورد ، دوستی ھر روزه او را با ما بھ ارمغان می مشاركت روزانھ با عیسی مسیح
 

شود تا ما ھر روز بركات   موجب میالوه یک وقت رازگاھان روزانھ،، بعمشاركت روزانھ با عیسی مسیح: خالصھ
 ). ٣: ١افسسیان ( بركاتی كھ خدا طراحی كرده است تا مسیحیان از آنھا برخوردار شوند ،العاده خدا را تجربھ كنیم فوق

 
 

 داشتھ باشیم؟) خدا(چگونھ فرصتی روزانھ برای مشاركت با عیسی مسیح  : روش  - ب
 

قبًال رازگاھان بھ روش . شود، كنار بگذارید  نامیده می" رازگاھان " خاصی را برای مشاركت با خدا، كھ وقت: تعلیم
امروز رازگاھان بھ ).  را مالحظھ كنید١، ضمیمھ اول كتاب -دستورعمل شاگردسازی ( را فرا گرفتید "حقیقت محبوب"

 :رد  قدم دا٥این روش نیز .  را یاد خواھید گرفت"طرح پرسش" شیوه 
 



 ١٢ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  .نزد خدا دعا كنید  - ١
 

 خداوندا بر من آشكار كن "توانید اینطور دعا كنید  برای مثال می. كند تا افكار شما متوجھ خدا شود دعایی كوتاه كمك می
  ." بیاموزبھ من ،طریقی را كھ بر آن بروم. كھ چھ كسی ھستی، مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آوردم

 ). ١٥: ٣عبرانیان  ("اجازه بده تا امروز صدای تو را بشنوم  خداوندا،  "  یا اینكھ  )١٠، ٨: ١٤٣مزمور (
 
  .کتاب مقدس را بخوانید  - ٢
 

 .  از کتاب مقدس را بخوانیدفصل و یا كل یك قسمتیك 
بھ شما ) د را مالحظھ كنی٢، ضمیمھ اولكتاب  - دستورعمل شاگردسازی  ( " برنامھ خواندن کتاب مقدس "یــــك  ) الف

 . كند تا تمام کتاب مقدس را بھ صورت منظم بخوانید كمك می
بھ شما   ) را مالحظھ كنید٣ ضمیمھ اول،كتاب  -دستورعمل شاگردسازی  (" شیوه عالمتگذاری کتاب مقدس "یك  ) ب

 . كند تا درحین خواندن فكر كنید كمك می
این . مع شوند و بھ صورت گروھی رازگاھان داشتھ باشندتوانند ھر روز با ھم ج  میگروه كوچك از مسیحیانیك )  پ

در بعضی كشورھا، مسیحیان ھر روز صبح بسیار . دن بطور روزانھ با عیسی مشاركت داشتھ باشیکكند تا ھر كمك می
ا  با ھم کتاب مقدس بخوانند و با یكدیگر دع،شوند تا رازگاھان داشتھ باشند زود، با یكدیگر در گروھھای كوچك جمع می

 . كنند
 
 .  كنیدطرح را پرسشھا  - ٣
 

  یك یا چند سؤال انتخاب كنید؟،خواھید بیشتر بدانید  در مورد آنچھ كھ می،از بین موضوعات
 :از یك یا چند سؤال زیر استفاده كنید

 
 القدس؟ گیرم؟ یا در مورد مسیح یا روح  در مورد خدا چھ چیزی را یاد می از کتاب مقدس،  : خدا -١سؤال 

گوید؟ در حال حاضر در  كند؟ درحال حاضر بھ من چھ  می گوید؟ چھ كاری می  بھ چھ چیز شباھت دارد؟ چھ چیز میاو
 دھد؟ زندگی من چھ كاری را انجام می

   ١٠، ٨: ٢٢ دو سؤال پولس در اعمال رسوالن ،برای مثال
  " چھ كنم؟  خداوندا،  "  )٢  "  خداوندا تو كیستی؟   " )١
 

آنھا چھ   گیریم؟ مردم بھ چھ چیز شباھت دارند؟ در مورد مردم چھ چیزی را یاد می ز کتاب مقدس،  ا:م  مرد-٢سؤال 
 ھا، موقعیتھا و اشتباھاتی دارند؟ خواھش ھا، نگرشھا،  كنند؟ چھ انگیزه گویند؟ چھ می می

 
  چھ كسی ھستم؟ چرا اینجا ام؟ گیرم؟  از كجا آمده  از کتاب مقدس در مورد خودم چھ چیزی را یاد می:  من-٣سؤال 

كنم؟  دھم یا در انجامش غفلت می كنم و ایمان دارم؟ چھ كاری را انجام می روم؟ بھ چھ فكر می ھستم؟ بھ كجا می
 توانستم درآینده چھ كسی بشوم؟ می

 
 چھ كسی باشم  خدا قصد دارد كھ من چھ چیز را بدانم و یا بھ چھ چیز ایمان آورم؟ خدا در نظر دارد كھ:تغییر  -٤سؤال 

 یا چھ كاری را انجام دھم؟ از سوی من الزم است چھ پاسخی بھ خدا یا كالم خدا داده شود؟
 

 : برای مثال  خود را طرح كنید، پرسشھایتوانید  می
 

 در ارتباط با عیسی مسیح كجا قرار دارم؟ و دوست دارم كھ در ارتباط با او در كجا قرار بگیرم؟ :ارزیابی  -٥سؤال 
 

  چھ چیز را درك نكردم و دوست دارم كھ در گروه خود آن را بپرسم؟ : درك -٦ سؤال
 

بخشد؟ آیا مرا مضطرب  ترساند یا بھ من امید می  درمورد آنچھ خواندم چھ احساسی دارم؟ آیا مرا می: احساسات -٧سؤال 
 ؟دكن یا تشویق می

 
كند؟ عیسی چگونھ  سی چگونھ مردم را خدمت میكند؟ عی عیسی چگونھ با مردم ارتباط برقرار می : خدمت -٨سؤال 

دھد؟ عیسی نسبت بھ مخالفتھا و مشكالت  دھد؟ عیسی چگونھ بھ طرح پرسش مردم پاسخ می مردم را تعلیم و آموزش می
 داد؟ العملی نشان می چھ عكس

 



 ١٣ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 كاذب چھ ارتباطی  ا انبیاء بایستی چگونھ با سایر مسیحیان و كلیساھا ارتباط برقرار كنم؟ بایستی ب: ارتباطات -٩سؤال 
داشتھ باشم؟ چگونھ بایستی با آدمھای شریر ارتباط داشتھ باشم؟ چگونھ بایستی با فقرا، مظلومین و معلولین ارتباط داشتھ 

 باشم؟
 

  چھ ویژگی خوبی را بایستی رشد دھم؟: ویژگی -١٠سؤال 
 
  .بركشفیات خود تعمق كنید  - ٤
 

را بھ  ای بگیرید و آن  از آن قدرت تازه خواھید حقیقت را درك كنید،  تعمق كنید چون می .بر آنچھ كشف كردید تعمق كنید
 . كار ببندید

 :تعمق مسیحی دارای چھار قسمت زیر است. تعمق مسیحی با تعمق در سایر مذاھب متفاوت است
   .بھ كار بستن و نوشتن فكر كردن، دعا كردن، 

 . كنید فكر میپس درمورد معنی كلمات مھم . خواھید درك كنید كنید چون می تعمق می. فكر كنید ) الف
پرسید كھ او    و از خدا میكنید دعا میپس آھستھ در قلبتان . گوید بدانید خواھید آنچھ خدا بھ شما می مــی. دعا كنید ) ب

دھد كھ آن حقیقت از او بخواھید حقیقت را برای شما توضیح دھد و بھ شما نشان  .قصد دارد چھ چیز بھ شما بگوید
انتظار داشتھ باشید كھ صدای خدا . با دعا حقایق را با خدا مورد گفتگو قرار دھید. بایستی چگونھ در زندگی شما عمل كند

 . را در روح خود بشنوید
پس آن حقیقت را با زندگی شخصی خود و جھانی كھ در آن زندگی . خواھید حقیقت را تمرین كنید می. ارتباط دھید  )پ
كند  كدام حقیقت مرا تازه می" ، " در نور این حقیقت نیاز من چیست؟ " بپرسید مثل سؤاالتی از خود .ارتباط دھیدكنید  می

  " بھ طور خالصھ چھ پاسخی باید بھ خدا بدھم؟"، "خواھد چھ كاری را انجام دھم؟   خدا از من می" ،"بخشد؟ و قوت می
پس مھمترین افكار تعمق خود را در یك دفترچھ .  بسپارید و منتقل كنیدخواھید حقیقت را بھ خاطر  می.بنویسید  )ت

 . بنویسیدیادداشت 
 
  . خود فكر كنیدپاسخھایدرمورد   - ٥
 

 .  پاسخی است بھ آنچھ خدا بھ شما گفتھ است،بھ خاطر بسپارید كھ دعا. در مورد مھمترین افكار تعمق خود دعا كنید
 
 

 اھانپیشنھادات عملی برای رازگ  - پ
 
 یك عادت روزانھ  - ١
   

 . رازگاھان روزانھ داشتھ باشید: تعلیم دھید
 . بھ تنھایی یا با دیگران رازگاھان داشتھ باشید)  الف
 .  استفاده كنیدطرح پرسشاز روش حقیقت محبوب یا روش )  ب
 .ھمچنین از برنامھ خواندن کتاب مقدس و شیوه عالمتگذاری کتاب مقدس استفاده كنید)  پ
  

 دفترچھ یادداشت رازگاھان  - ٢
 

 . یك دفترچھ یادداشت رازگاھان داشتھ باشید: تعلیم دھید
سؤال یا  اید،  تاریخ، محل قسمتی از کتاب مقدس كھ در رازگاھانتان خوانده: عادت كنید موارد زیر را یادداشت كنید

 و منظم كردن افكارتان بھ شما كمك خواھد كرد ثبت.  كھ دارید و تمام كشفیات و تفكرات مھم حاصل از تعمقتانسؤاالتی
كند تا  دفترچھ یادداشت رازگاھانتان بھ شما كمك می. تا حقایق خدا را واضح كنید، بھ خاطر بسپارید و منتقل كنید

ت كند تا بعدھا آنچھ خدا در گذشتھ بھ شما گفتھ اس ھمچنین بھ شما كمك می. رازگاھان خود را با سایرین درمیان بگذارید
خوانید بھ شما نشان خواھند داد كھ خدا چطور شما را ھدایت كرده  وقتی بعدھا این یادداشتھا را می. بھ خاطر بیاورید

 . است
 
  رازگاھان گروھی  - ٣
 

 . رازگاھان گروھی داشتھ باشید: تعلیم دھید
كشفیات و . گفتگو كنیدخواھید   میسؤاالتی استفاده كنید و تصمیم بگیرید كھ در مورد چھ طرح پرسشاز روش 

 . باھم دعا كنید. كاربردھای خود را درمیان بگذارید
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 درمیان گذاشتن بركات رازگاھان  - ٤
 

 . ھر ھفتھ بركات رازگاھان خود را درمیان بگذارید: تعلیم دھید
كی از ھر شخص ی. بھ درمیان گذاشتن بركات اختصاص دھید شوند، قسمتی از وقت را اگر گروه شما ھفتگی جمع می

 . گذارد  گروه درمیان میھمھرازگاھان ھای خود را كھ در طی ھفتھ قبل داشتھ  است با 
 
 

 ) دقیقھ٨(دعا  ٥
 دعای در پاسخ بھ كالم خدا

 
ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد  اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت
 . حضور خدا بیاوریداید بھ گرفتھ

 
 

 )   دقیقھ٢ ( منزلتكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .)بنویسند
  
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

   . ٨ یا متی ٣٤تاب مقدس را انتخاب كنید برای مثال مزمور قسمتی از ک: تمرین در گروه
 .  رازگاھان گروھی داشتھ باشید"طرح پرسش " با استفاده از روش 

مردم موعظھ از  را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی طرح پرسش رازگاھان بھ روش :تعلیم
 .كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید

  استفاده كنید" طرح پرسش" از روش .  بخوانید٩ - ٦ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت پیدایش  -رازگاھان   ـ  ٢
 .   و یادداشت بردارید

را در ) وظیفھ فرھنگی كلیسا - ٢٥: ٢ - ٢٤: ١پیدایش (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 .دس استفاده کنید و یادداشت  بردارید قدم  بررسی کتاب مق٥از روش  .خانھ آماده كنید

  .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 .  درست كنید)  یا پوشھ(گاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفترپرستش، راز
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 ٢٦درس 
 

 دعا  ١
 

 
 .حضور خداوند بیاوریدھ  دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 )   دقیقھ٢٠( درمیان گذاشتن بركات  ٢
 پیدایش

 
در میان ، با دیگران )٩ - ٦پیدایش (اھان خود را از قسمت مشخص شده  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگبھ نوبت
 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (بگذارید

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
 . میگذارد، بحث نكنید

 
 

 )  دقیقھ٢٠ (حفظ كردن  و تعمق  ٣
 ٢٣: ٣رومیان : ماھیت گناه

 
 تــعمــق  - الف

 
  ٢٣ - ٢١: ٣ رومیان :بخوانید

 
یعنی عدالت خدا كھ . دھند  لكن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاھر شده است چنانكھ تورات و انبیاء بر آن شھادت می"

اند   زیرا ھمھ گناه كرده، زیرا كھ ھیچ تفاوتی نیست،ایمان آورندو كل آنانیكھ   ایمان بھ عیسی مسیح است بھ ھمھ  بھ وسیلھ
 . "باشند  و از جالل خدا قاصر می

 
 گناهماھیت  

 ٢٣: ٣ومیان ر 
 

این آیھ حفظی را روی یک صفحھ یا 
 :تختھ سیاه بنویسید

از جالل  اند و زیرا ھمھ گناه كرده" 
  ".باشند خدا قاصر می

 ٢٣: ٣رومیان  

 

 
  گناه در کتاب مقدسمفھوم   - ١
 

گناه بھ معنی . شود در کتاب مقدس این مفھوم مربوط بھ ارتباط ما با خدا می. واژه گناه بھ معنی بھ ھدف نزدن است
ھدف خدا برای زندگی مردم این است كھ در زندگی ارتباطات . نرسیدن بھ ھدفی است كھ خدا برای زندگیمان دارد

اما چون با خدا، سایر مردم و حتی با خودشان ارتباط صحیحی ندارند در . ھندصحیح داشتھ و كارھای درست انجام د
دھند و از بعضی  شوند و چون كاری را كھ در نظر خدا درست است انجام نمی کتاب مقدس گناھكاران نامیده می

 . اند  گناھكاران نامیده شده،دنا معیارھایی كھ خدا برای زندگی انسان دارد قصور كرده
ھدف و معیار خدا . كنند، خالف ھدفی است كھ خدا برای زندگی آنان دارد ھ مردم دنیا زندگی صحیح تلقی میھرآنچھ ك

كارھای خوب ھیچكس بھ . كند  كافی خوب زندگی نمی ھیچكس بھ اندازه. در عیسی مسیح و کتاب مقدس آشكار شده است
 پس حتی ".باشند  اند و از جالل خدا قاصر می  كرده زیرا ھمھ گناه"گوید   می٢٣: ٣رومیان .  كافی خوب نیست اندازه

 مردم دنیا  تمامی. دھند در نظر خدا گناھكار ھستند ای دارند و كارھای خوب بسیار انجام می كسانی كھ زندگی بسیار نمونھ
ی نیست كھ در نظر گناه فقط بھ معنی انجام كار  كلمھ. اند اند و از معیارھای كامل خدا قاصر آمده بھ ھدف خدا دست نیافتھ

 ه، انجام ندادن كارھایی است كھ از نظر  خدایی كھ خود را درکتاب مقدس آشكار كرد،خدا اشتباه است بلكھ عالوه بر آن
 . گناه فقط داشتن ارتباطی غلط با خدا نیست بلكھ نداشتن ھیچ نوع ارتباطی با خدای کتاب مقدس است. صحیح ھستند
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 ریشھ و میوه گناه   - ٢
  

گناه     چون آنھا بھ میوه،اند باز ھم گناھكارند قتل یا جرمی انجام نداده اند،  اند، دزدی نكرده گویند دروغ نگفتھ انی كھ میكس
 . كنند و نھ بھ ریشھ آن نگاه می

ی حتی اگر اشخاص. دھد نیازی از خدا است و ارتباط از ھم گسیختھ با خدا را شرح می  خودكفایی یا بی، ریشھ گناه )الف
درصورتیكھ زندگی  وجود دارند كھ مجرم، دزد یا دروغگو نباشند ولی با این وجود ارتباطی با خدای زنده نداشتھ باشند، 

آشكار كرد،   باز ھم گناھكارند چون در زندگی خود از خدای زنده ای كھ در کتاب مقدس خود را،خوبی ھم داشتھ باشند
 باز ھم گناھكارند چون زندگیشان براساس نظریات ،ذھبی داشتھ باشندحتی اگر زندگی بسیار م. جدا و مستقل ھستند

 . مذھبی خود ایشان است
 توسط مذھبی خود را شخصًا  -ریشھ گناه، كنار گذاشتن ھدف خدا برای زندگیتان است و اینكھ معیارھا واھداف اخالقی

ای  یشھ گناه، زندگی كردن خارج از محدودهر. خودتان و جدا از خدایی تعیین كنید كھ خود را درکتاب مقدس آشكار كرد
ابداع كردن و ایمان آوردن بھ  ریشھ گناه، . ھای الھی است  بدون تمامی محدودیت، زندگییااست كھ خدا تعیین كرده است 

 .میباشد مکاشفھ کرده است،ی از خدایی كھ خود را در کتاب مقدس یبینی و فرھنگ خودتان و جدا جھان
 
 ،میوه گناه. میوه گیاه، ریشھ گناه را نمایان، قابل دید و غیر قابل تکذیب میسازد. كند  ریشھ گناه رشد میاز، میوه گناه ) ب

انجام كاری است كھ خدا قدغن كرده و انجام . شامل ھمھ كارھای اشتباه و ھمچنین غفلت از انجام كارھای صحیح است
    ؛٢٣ - ٢٠: ٧ھایی كھ خدا قدغن كرده است در مرقس فھرست چیز. ندادن كاری است كھ خدا دستور آن را داده است

 توضیحپس گناه فقط . شوند  یافت می٨: ٢١ مكاشفھ ؛ ٣: ٣  تیطس  ؛٢١ - ١٩: ٥ غالطیان  ؛٣٢ - ٢٨: ١رومیان 
 ، یعنی خدایی كھ خود را در کتاب مقدس آشكار كرد،مفھوم كارھای اشتباه نیست بلكھ ارتباط از ھم گسیختھ با خدای زنده

 بایستی بھ مردم كمك كنند تا ھم مفھوم ریشھ و ھم مفھوم میوه را درك ،كنند وقتی مسیحیان انجیل را موعظھ می. میباشد
 . كنند

 
 جالل خدا  - ٣
  

یعنی ) ٢٧: ١پیدایش (خدا اولیـــن مرد و زن را بـــھ شباھت خود آفرید . خداست جالل خدا، بیان ذات الھی و حضور
آنھا شباھت خود را بھ خدا از دست  بعد از سقوط درگناه، . ھای خدا بودند مثل حیات، تقدس و محبت آنھا دارای ویژگی

نامقدس و ناپاك  ، )١٩: ٣پیدایش (در عوض از نظر روحانی و جسمی مردند . ھای خدا را نداشتند دادند و دیگر ویژگی
 و خود را از خدا پنھان كردند )  ٩ - ٨: ٤پـــیدایش (، محبت خود را از دســت دادند )٥: ٦پیدایش (شدند 

 ). ١٠ - ٨: ٣پیدایش (
 آن شباھت خود بھ خدا در نتیجھ مردم ھدفی كھ خدا برای زندگی آنھا داشت و  ھمھ.  است٢٣: ٣این ھمان مفھوم رومیان 

 بھ  انسانھاكینزدیمعیار خدا برای . ھای ضروری الھی و احساس حضور خدا ھستند آنھا فاقد ویژگی. را از دست دادند
بعد از سقوط انسان در .  كاملیت نیست درصدصدعادل شمرده شدن و پذیرفتھ شدن توسط او، چیزی كمتر از معیار ، او

انسانھا تائید خدا را    ھمھ در نتیجھ،پس. ھیچ انسانی صالحیت نزدیك شدن بھ خدا و پذیرفتھ شدن توسط او را ندارد گناه،
 .باشند  بلكھ سزاوار محكومیت الھی میآنھا را تحسین کندكھ خدا الیق نیستند   و از دست داده

   
ھای پر جالل خدا و در نتیجھ   ویژگی.گناھی یا كاملیت ھستند  ھمھ انسانھا فاقد وضعیت نخستین خود یعنی بی:خالصھ

 . اند تائید خدا را از دست داده
 

 حفظ كردن و مـــرور  - ب
 
 . بنویسیدخود وی یك كارت سفید یا یك صفحھ از دفترچھ یادداشت آیھ کتاب مقدس را ر  :بنویسید -١
 ٢٣: ٣رومیان :  گناهماھیت. آیھ کتاب مقدس را بھ روش صحیح حفظ كنید :حفظ كنید -٢
 .  تفسیم شوید و آخرین آیھ حفظی را از یكدیگر بپرسیدیبھ گروھھای دو نفر :مرور كنید -٣
 

 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 ٢٥: ٢ - ٢٤: ١پیدایش  -فھ فرھنگی كلیسا وظی

 
 . را با یكدیگر بررسی كنید٢٥: ٢ - ٢٤: ١ قدم بررسی کتاب مقدس، پیدایش ٥با استفاده از روش 

  
 بخوانید:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم٢٥: ٢ - ٢٤: ١ پیدایش :بخوانید
 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود
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  كشف كنید: ٢قدم 
 چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر :توجھ كنید
 دھد؟  قرار می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفتر یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 . بنویسید
بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم  (:ان بگذاریددر می

 . بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذاریم). در میان بگذارند
در ھر گروه : بھ خاطر داشتھ باشید. ذارندگ موارد زیر، مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر در میان می(

 .) گذارند كھ نباید لزومّا  یکسان باشند كوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم در میان می
 

 خلقت مرد و زن بھ شباھت خدا  . باشد  می٢٧: ١ یك حقیقت مھم از نظر من در پیدایش ) ١ کشف
من .  الزم استشخصیت خدا ھر دو جھت بیان زن مرد و مشخص ھای  ویژگی. زن را بھ شباھت خود آفرید وخدا مرد

بھ من  بھ عنوان صورتی از خدا، . با حیوانات، پرندگان و خزندگان بسیار تفاوت دارم چون آنھا شباھتی بھ خدا ندارند
 خلقت ،ك كنمكند تا خودم را در این حقیقت كمك می.  بھ ویژگیھای خداوند داده شده است ھای شخصیتی مشابھ ویژگی
 . العاده خود را تحسین كنم و اعتماد بھ نفسی سالم داشتھ باشم فوق

 
   بركت خدا. باشد  می٢٨: ١ یك حقیقت مھم از نظر من درپیدایش ) ٢ کشف

خدا در مورد بركت دادن بھ خلقت و . كند  بھ مرد و زن اشاره می در کتاب مقدس این اولین جایی است كھ خدا مستقیمًا
كھ . این نخستین مكاشفھ خدا بر انسان است.  بھ طوركلی اما درمورد بركاتش با مرد و زن مستقیمًا سخن گفتحیوانات

 این مطلب بطور آشکار نشان میدھد کھ تفاوت بزرگی بین .بخشید  بھ اوھدف زندگیدر آن خدا از طرف خود وظیفھ و 
 .انسانھا و حیوانات وجود دارد

ای شخصی با دیگران و   با خدا، رابطھشخصیای  ام تا رابطھ من آفریده شده. فریدای خاص آ خدا مرا برای وظیفھ
ای نگھداری  در ارتباط با خدا، از شباھت خود بھ او، بھ طرز شایستھ. ای مسئوالنھ نسبت بھ خلقت خدا داشتھ باشم رابطھ
 بایستی آن را تحت كنترل  رارتباط با طبیعت،د.  بھ تفاوتھای میان مرد و زن احترام می گذارم در ارتباط با مردم،. كنم می

 . درآورم و بر آن حكمرانی كنم
 

 سؤال کنید :  ٣قدم 
 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید

ھای خود را  فھمیم، سؤال مورد آنچھ نمی را درك كنیم و در ٢٥: ٢ - ٢٤: ١سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ پیدایش 
 . مطرح كنیم

ھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفتر یادداشت خود   تا آنجایی كھ امكان دارد سؤال:بنویسید
 .بنویسید

ھ ھر كدام بعد از این كھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید ك (:در میان بگذارید
 ). ازافراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه،  (:گفتگو كنید
حظاتی در رابطھ ھایی از سؤالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مال درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
 .) با آن مباحث آمده است

 
  چیست؟٢ و پیدایش فصل ١ارتباط بین پیدایش فصل   )١سؤال 

، تبیین دیگری از داستان خلقت نیست کھ اصل آن از یک منبع یا سرزمین دیگری باشد ٢ پیدایش فصل :مالحظات
کھ تاریخ پس از تکمیل خلقت آغاز شد  آشکارا آموزش میدھد ٤: ٢پیدایش . آنطوریکھ بعضی افراد مدعی شده اند

 ).٣: ٢ - ١: ١پیدایش (
، یک تببین جدیدی از تاریخ بھ شیوه مدرن نیست زیرا زمان در چھارمین روز خلقت آفریده شد ١پیدایش فصل )  الف

لقت از آنجا کھ خ. ، مکاشفھ خدا در ارتباط با خلقت جھان و بخصوص زمین میباشد١پیدایش فصل ). ١٤: ١پیدایش (
، مرد و زن در زمانیکھ خدا چیزھای دیگر را خلق کرد )٢٧ - ٢٦: ١پیدایش (انسان عمل نھایی آفرینش خدا بود 

، برای چھ کسی خدا چیزھا )١: ١پیدایش (بعدھا خدا بھ آنھا آشکار کرد کھ چھ کسی ھر چیزی را آفرید . حضور نداشتند
 ؛ ٧: ٤٣ ؛ اشعیاء ٢٨: ١پیدایش (ی خدا تمام چیزھا را آفرید و برای چھ ھدف) ٢٩، ٢٦، ١٤: ١پیدایش (را خلق کرد 

 ).١٦: ١کولسیان 
و خلقت زن را ) ١٧ - ٨: ٢پیدایش (، باغ در عدن )٧ - ٤: ٢پیدایش (، خلقت مرد بطور خاص ٢پیدایش فصل )  ب
ھ اخراج آنھا از باغ در  تاریخ سقوط مرد و زن در گناه و در نتیج٣پیدایش فصل . تشریح میکند)  ٢٥ - ١٨: ٢پیدایش (

 .عدن را توصیف میکند
 



 ١٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ترتیب تاریخی خلقت گیاھان و انسان چھ بود؟ ) ٢سؤال 
 آشکار میکند کھ خدا در ابتدا گیاھان و درختان را آفرید، سپس حیوانات و در ١ در حینی کھ پیدایش فصل :مالحظات

در ابتدا خلقت مرد، سپس خلقت : یب دیگر است بنظر میرسد کھ دارای یک ترت٢نھایت مرد و زن را، پیدایش فصل 
 متناقض یکدیگر نبوده بلکھ کامل کننده ھمدیگر ٢ و ١گیاھان و حیوانات و در نھایت خلقت زن، اما پیدایش فصل 

 .میباشند
 

خلقت مرد کھ در زمین کار کرده و محصوالت تولید : ، شروع بھ تعریف تاریخ بشری میکند٧ - ٤: ٢ پیدایش ) الف
 . دمیکن

متن اصلی این قسمت بھ زبان ." در زمانیکھ خدا زمین و اسمانھا را آفرید، انسان را شکل داد" تمام این قسمت میگوید 
ترجمھ آن . عبری یک جملھ مشکل است کھ از یک پایان ابتدایی، یک پایان میانی و یک پایان نھایی تشکیل شده است

قبل از آنکھ اینھا ) و درختان( و آسمان را آفرید در کنار ھمھ بوتھ ھا در زمانیکھ خداوند خدا زمین" بصورت زیر است 
روی زمین پدیدار شوند و بھ عالوه ھمھ گیاھان زمین قبل آنکھ آنھا آشکار شوند، از آنجا کھ خداوند خدا ھنوز باران را 

پیدایش : پایان ابتدایی(انجام دھد ھنوز آدمی نبود کھ کار کشت و زرع در زمین را ) از آنجا کھ(بر زمین نبارانده بود و 
 خداوند ---) ٦: ٢پیدایش : پایان میانی( اما بخار از زمین بر آمده و تمام اطراف زمین را سیراب میکرد ---) ٥ - ٤: ٢

پایان " (خدا آدم را سرشت، از غبار زمین و در بینی او نفس حیات را دمید، کھ بدین ترتیب آدم یک وجود زنده گردید 
 ).٧: ٢ پیدایش :نھایی

برای سالھا ھیچ بوتھ، نھال و درختانی نبود .   وضعیت ابتدایی را توصیف میکند)٥ - ٤: ٢پیدایش : (پایان ابتدایی  )١
کھ رشد کنند، ھیچگونھ گیاھان وحشی در روی زمین و گیاھان کشت شده در مزارع نبودند زیرا خدا ھنوز باران را 

 . کھ بر روی زمین کشت و زرع کندنفرستاده بود و انسانی نیز نبود 
در زمانیکھ خدا .   آنچھ را کھ اتفاق افتاد، وقتیکھ خدا گیاھان را آفرید تشریح میکند)٦: ٢پیدایش : (پایان میانی  )٢

او در ابتدا بخار را از زمین آفرید برای اینکھ شرایطی را برای ) ١٣ - ١١: ١پیدایش (گیاھان و درختان را خلق کرد 
او بخار را کھ از زمین بر میآمد آفرید، برای اینکھ سطح زمین نمناک شده و زمینھ . ھان و درختان فراھم سازدرشد گیا

 میگوید کھ خدا قطره ھای آب بخار را بھ باال میفرستد ٢٧: ٣٦ای برای تشکیل ابرھای باران زا بوجود آورد، ایوب 
 .بطوریکھ بصورت باران جاری میشوند

او آدم را از مواد زمین سرشت و از نفس .   توصیف میکند کھ خدا چگونھ آدم را آفرید)٧: ٢پیدایش : (پایان نھایی  )٣
بدن او بھ دنیای مادی خلق شده تعلق داشت اما : ذات انسان یگانھ بود. خود در بینی او دمید تا آدم یک موجود زنده گردد

 .دا نمایان ساختروح یا جان او از نزد خدا آمده بود و انسان را بھ شباھت خ
 
 تاسیس باغ در عدن:  ادامھ میدھد کھ تاریخ بشری را تعریف کند١٧ - ٨: ٢پیدایش )  ب
خداوند خدا در محلی در عدن، باغی را درست کرد، کھ در جایی در شرق، از دید گزارشگر این مکاشفھ قرار  ) ١

 .محل چھار رودخانھ در زمان تاسیس باغ نمیتواند مشخص شود. داشت
بلکھ بھ رشد درختان بعدٌا در باغ، ) ١١ - ٩: ١پیدایش ( اشاره بھ آفرینش درختان در تمام زمین نمیکند ٩: ٢پیدایش   )٢

در وسط باغ دو درخت مخصوص وجود داشتند، درخت حیات، فقط حیات فیزیکی را آنطوریکھ . در عدن اشاره میکند
). ٢٢: ٣پیدایش (خصوصٌا میتوانست زندگی جاودانھ را عطا کند میوه بقیھ درختان میسر میکردند، فراھم نمیکرد بلکھ م

شناخت ). ١٦ - ١٥: ٧اشعیا (درخت معرفت خوب و بد، دانش و شناخت کامل را در مورد آنچھ خوب و بد بود، میداد 
. دخوب و بد نھ توسط خوردن از میوه این درخت، بلکھ دقیقٌا از طریق نخوردن از میوه این درخت بھ آدم داده ش

صرف نظر کردن . ممنوعیت خدا در خوردن از میوه این درخت بھ آدم حق صحیح در داشتن معرفت خوب و بد را داد
ھمچنین حفاظت کردن . از خوردن از میوه درخت، خوب بوده و خوردن از میوه درخت، بد وشایستھ مجازات مرگ بود

محافظت از باغ، خوب بوده و سھل انگاری :  میبخشیداز باغ بر علیھ  نوعی نیروی شریر بھ آدم معرفت خوب و بد را
 .در مراقبت از این نیروی شریر بد بود

بعالوه کاری پر ارزش و آوردن ) ٣١: ١پیدایش (آفرینش کامل . خدا بھ آدم وظیفھ کار کردن و مراقبت از باغ را داد ) ٣
 . ظاھر میشود٣رد، کھ فقط در پیدایش فرھنگ بروی زمین، آدم ھمچنین بایستی از نوعی نیروی شریر محافظت میک

 .  آموزش میدھند کھ گیاھان و درختان قبل از خلقت مرد و زن آفریده شده بودند٢ و ١ ھر دو پیدایش فصل :نتیجھ
 

 ترتیب تاریخی آفرینش حیوانات و انسان چھ بود؟  )٣سؤال 
 بطور واضح تعلیم ٢٧ - ٢٠: ١پیدایش . نخلقت ز: ، ادامھ بھ شرح تاریخ بشری میدھد٢٥ - ١٨: ٢ پیدایش :مالحظات

، خالصھ ای از خلقت مرد ٢٧ - ٢٦: ١پیدایش . میدھد کھ پرندگان و حیوانات قبل از آفرینش مرد و زن خلق شده بودند
 آشکارا آموزش ٢پیدایش فصل . و زن است بدون اینکھ عنوان شود چھ مدت زمانی بین خلقت مرد و زن وجود داشت

 .از مدت قابل مالحظھ ای پس از خلقت مرد آفریده شدمیدھد کھ زن بعد 



 ١٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 . نمی آموزد کھ خدا در یافتن شریکی مناسب برای مرد خطا کرد١٩: ٢پیدایش )  الف
 را بگونھ ای ترجمھ میکنند کھ بنظر میرسد کھ خدا حیوانات و پرندگان را پس از انسان خلق ١٩: ٢بعضی افراد پیدایش 

انات و پرندگان را بعنوان نتیجھ یک اشتباه خدا در آفرینش یک شریک مناسب برای مرد آنان ھمینطور خلقت حیو. کرد
آنھا میگویند کھ مرد در میان حیوانات و پرندگان گشت و بر آنھا نام نھاد، اما خدا نتوانست یک شریک . تفسیر میکنند

 بیافریند ٧: ٢ بود، مرد را در پیدایش مناسب در میان آنان بیابد، این تفسیر امکان پذیر نیست زیرا خدایی کھ قادر
 . خلق کند٢٢ - ٢١: ٢میتوانست بآسانی زن را در پیدایش 

 
 .  آموزش میدھد کھ خدا در ابتدا اشتیاقی را در مرد برای مشارکت با شریکی مناسب برانگیخت٢٠ - ١٨: ٢پیدایش )  ب

 عنوان کرد، ھمانطور کھ بیان ٢٢ - ١٩: ٢  بیان مشخصی را قبل از آفرینش زن در پیدایش١٨: ٢خدا در پیدایش 
فعل بھ زبان عبرانی در پیدایش .  مطرح کرد٢٧: ١ قبل از آفرینش مرد و زن در پیدایش ٢٦: ١مشخصی را در پیدایش 

 اینطور ١٩: ٢ترجمھ صحیح پیدایش ". خدا سرشتھ بود: " بھ بھترین وجھ بصورت ماضی بعید قابل ترجمھ است١٩: ٢
ا، خداوند از زمین تمام حیوانات صحرا و پرندگان آسمان را سرشتھ بود، او آنھا را نزد آدم آورد تا آنان وقتی خد: " است

بنابراین پس از اینکھ خدا پرندگان را سرشتھ بود " را نامگذاری کند، و ھرطورکھ مرد آنان را نامید، نام آنھا گردید
و پرندگان و حیوانات را ) ٢٧ - ٢٦: ١پیدایش ( مرد را آفرید ،)٢٥ - ٢٤: ١پیدایش (و حیوانات ) ٢٣ - ٢٠: ١پیدایش (

توسط نام نھادن، مرد نشان داد کھ طبیعت و خصوصیت ھر ). ٢٠ - ١٩: ٢پیدایش " (نزد مرد آورد تا بر آنان نام بگذارد
ھ تفاوت توسط حرکت در میان حیوانات و درک وجود آنھا، مرد بطور عمیق متوج. نوع پرنده و حیوانی را درک کرد

شیوه ." اما برا ی آدم یار مناسبی یافت نشد" ، ٢٠: ٢مطلب بیان شده در پیدایش . خودش با تمام انواع دیگر خلقت گردید
این خدا نبود بلکھ مرد بود کھ در یافتن یک یار ." آدم برای خودش یار مناسبی نیافت" گفتن بھ زبان عبرانی است کھ 

پرندگان و . قی را برای مشارکت بیدار کرد کھ فقط یک زن میتواند آنرا راضی کندخدا در مرد اشتیا. مناسب خطا کرد
فقط یک وجود انسانی دیگر کھ با او برابر بود میتوانست این اشتیاق را . حیوانات نمیتوانستند این اشتیاق را خشنود کنند

برای اینکھ راز عمیق یکی شدن آن دو را  خدا زن را از دنده مرد آفرید ٢٢ - ٢١: ٢بنابراین در پیدایش . رضایت بخشد
 زن کامٌال برابر مرد بود زیرا او از دنده مرد گرفتھ شده بود تا مددکار او باشد و نھ از ٢٤ - ٢٣: ٢در پیدایش . تاکید کند

 . پای مرد تا برده او باشد یا از سر او کھ فرمان دھنده بھ او باشد
 . د کھ حیوانات قبل از آفرینش مرد و زن خلق شده بودند تعلیم میدھن٢ و١ ھردو پیدایش فصل :نتیجھ

 
  ؟سازد چھ چیز انسان را از سایر مخلوقات متمایز می  )٤سؤال 

 .  انسان متفاوت از سایر مخلوقات آفریده شد:مالحظات
 

 دمید و انسان گوید كھ خدا  انسان را از خاك زمین سرشت و دم حیات را در انسان  می٧: ٢ پیدایش  - جسم انسان  )الف
  خود انسان را با دستھای خود و دم حیات بخش خود آفرید، درحالیكھ خدا حیوانات را با فرمان حیات. موجود زنده شد

 .  این است كھ جسم انسان بسیار خاص و دارای سرنوشتی خاص است   این نشاندھنده. بوجود آورد
 
بھ آنھا طبیعتی . دا مرد و زن را بھ صورت یا شبیھ خود آفریدگوید كھ خ   می٢٧ - ٢٦: ١ پیدایش   - روح انسان)  ب

باشند و  ھای واقعی و شخصیتی خدا را دارا می انسانھا ویژگی. روحانی داده شده كھ با طبیعت خدا ھماھنگی دارد
. ستندنظیر ھ از این لحاظ در كل خلقت، انسانھا بی. باشند رونوشتھایی از شخصیت خدا ولی با درجاتی متفاوت می 

 . ھیچ موجود دیگری در خلقت، دارای شباھت خدا نیست دركنار مرد و زن، 
 

این نخستین باری بود . گوید كھ خدا با مرد و زن مستقیمًا سخن گفت  می٢٩ - ٢٨: ١ پیدایش  - ارتباط انسان با خدا  )پ
 كھ انسان دارای این توانایی است كھ خدا بھ این مفھوم.  خدا بھ انسان بود این نخستین مكاشفھ. كھ خدا با مردم سخن گفت

حكمرانی بر تمام  بھ عالوه خدا بھ مرد و زن وظیفھ حكمرانی بھ زمین را داد، . را درك كند و با خدا ارتباط برقرار كند
و را پس خدا این چنین آشكار ساخت كھ زمین را برای انسان آفرید و ا. مخلوقات زنده و استفاده از تمام گیاھان و درختان

 ). ١٥: ٢پیدایش ( خلقت خود قرار داد مباشر
 

بھ صورت منطقی  تواند فقط انسان می. انسان دارای وجود جسمی و روانی است یعنی ھم جسم دارد و ھم روح :خالصھ
تواند بدون استدالل  دارای قدرت شھودی است و می تواند بین درست و غلط تمیز قائل شود،  فكر كند، وجدان دارد و می

 . با او ارتباط برقرار كند دارای قدرت طراحی و خالقیت است و توانایی درك خدا را دارد و میتواند رك كند، د
 

 ؟میباشدآیا ازدواج صرفًا نھادی انسانی است یا نھادی الھی ) ٢٤  : ٢ پیدایش(  )٥سؤال 
 .  نھاد فرھنگی خدا استیکازدواج : مالحظات

 
 و با خلق بیدار کرد، خدا نیاز مرد را بھ یك شریك زندگی ٢ و ١  فصلپیدایش در .ازدواج ایده و نھاد خدا است  )الف

 قبل از سقوط  .او با برقراری ارتباط زناشویی نیز از خود ابتكار عمل نشان داد. زن برای انسان ابتكار عمل نشان داد



 ٢٠ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 :  شرایط ضروری و الھی زیربا. مرد و زن در گناه، خدا ارتباط زناشویی را بھ عنوان یك ارتباط خاص برقرار كرد
 . در ازدواج، مرد و زن بایستی والدین خود را ترك كنند ) ١
 مرد طوری بھ ھمسر خود بپیوندد كھ ، ارتباط زناشویی ارتباطی میان یك مرد و یك زن است كھ الزم است در آن )٢

 . جدا کرد از ھم ن آنھا راھرگز نتوا
فقط محدود بھ بعد از ازدواج و وقوع آن فقط محدود بھ چارچوب ارتباط  و  رابطھ جنسی محدود بھ این مرد و زن  )٣

 . زناشویی است
 
 و ھم پولس رسول ١٩ھم خداوند عیسی مسیح درمتی . بعد از سقوط انسان در گناه، خدا از نھاد ازدواج حفاظت كرد  )ب

 . بقای آن بر كل زمین ادامھ یابد  ایستیكنند كھ نھاد زناشویی خدا، نھادی است كھ ب  این را تكرار می٥در افسسیان 
 

 آیــا انسانھای روی زمین بایستی بدون محدودیت بھ تكثیر شدن ادامھ دھند؟) ٢٨: ١پیدایش (  )٦سؤال 
 . مسئولیت افزایش تعداد مردم روی زمین: مالحظات

 
 پس خدا آدم را بھ "گوید   كھ می٢٧ - ٢٦: ١ بعد از پیدایش ،م كھ این فرمانیكن بھ این نكتھ توجھ می. قبل از سقوط  )الف

 در پس فرمان.  داده شد، سقوط مرد و زن در گناه است  كھ شرح نحوه٣ فصل و قبل از پیدایش "صورت خود آفرید 
ھدف نخستین خدا پركردن زمین با انسانھایی بود كھ بھ او شباھت .  داردتوضیح در متن خود نیاز بھ ٢٨: ١پیدایش 
خدا زمین را آفرید تا از انسانھایی پر شود كھ او را . یتی كھ قبل از سقوط انسان در گناه وجود داشتھمان وضع. داشتند
 خدا زمین را بھ گونھ ای طراحی .دھند كنند و او را جالل می كنند، در او سلوك می دوست دارند، اطاعت می شناسند،  می

 ). ٢٤: ٤افسسیان (حقیقی باشد کرد کھ پر از انسانھایی شبیھ بھ خدا در عدالت و قدوسیت 
 
م كھ آدم پسری بھ شباھت و بھ صورت یخوان  می٢ - ١: ٥بھ ھر حال بعد از سقوط در گناه در پیدایش . بعد از سقوط ) ب

شباھت خدا را دارا  شود كھ ھمانند قبل ازسقوط،  از زمان سقوط انسان درگناه، زمین از انسانھایی پر می. خود داشت
خواھد كھ این زمین را با انسانھایی بھ  خدا ھمچنان می. دھد  این وجود، خدا ھدف اولیھ خود را تغییر نمیبا. باشند نمی

دوم (شود  ای می بخش عیسی مسیح، انسان تبدیل بھ خلقت تازه  از طریق كار نجات).١: ٩پیدایش  (شباھت خود پرسازد
 نظیر افزایش جمعیت روی زمین، كنترل سؤاالتیا چنین پس وقتی مسیحیان ب). ٢٤ - ٢٠: ٤ افسسیان  ؛١٧: ٥قرنتیان 

خواست زمین را  كھ او نمی شوند، باید ھدف خدا را مورد توجھ خود قرار دھند تعداد زایمان یا تعداد فرزندان مواجھ می
 مسئولیت و توانایی،انتخاب،  خدا بھ مرد و زن  در مجموع.با ھر نوع انسانی پر سازد بلكھ با انسانھایی بھ شباھت خود

 اما خدا بھ ھمھ مردان و زنان مسئولیت پر کردن این زمین را با انسانھایی کھ دارای شباھت .فرصت بارورشدن را داد
 .خدا با ثمرات عدالت و قدوسیت حقیقی ھستند، داده است

 
 دھد؟ چگونھ انسان وظیفھ خود یعنی تسلط بر زمین را انجام می) ٢٨: ١پیدایش (  )٧سؤال 
 .  مسئولیت اداره كردن زمین برای خدا:تمالحظا

 
ھماھنگ كردن  الفظی یعنی غلبھ كردن، تحت انقیاد درآوردن یا مطیع ساختن،  تسلط داشتن بھ صورت تحت واژه   )الف

مسكونی ساختن .  پس وظیفھ و ھدف مرد و زن پرورش دادن مناطق پرورش نیافتھ خلقت خدا است.وتحت تاثیرقراردادن
ھای قابل كشت و اھلی ساختن حیوانات وحشی بھ حیوانات  ھای راكد بھ زمین تبدیل سرزمین ل مسكونی، مناطق غیرقاب

آنھا بایستی قوانین طبیعی موجود در خلقت خدا را كشف كنند یعنی دانشی پاسخگو را بھ كار گیرند و از قوانین . خانگی
زراعت و صنعت بدون محدودیت  ل حق بھ كارگیری علم، بھ ھر حا. فیزیكی و شیمیایی برای سالمتی انسان استفاده كنند

 . نیست
 
پس وظیفھ و ھدف ھر مرد و زنی، حفاظت . واژه تسلط داشتن ھمچنین بھ معنی محافظت و نگھداری كردن است  ) ب

ت كھ استفاده از منابع زمین دارای محدودیتھایی اس. كردن خلقت خدا از سوء استفاده، استفاده نابجا و تخریب آن است
انسان نباید از منابع زمین در جھت ثروتمند كردن خودخواھانھ خود و یا نابودی انسانھای . اند توسط خدا وضع شده

آب یا زمین  او نباید از خلقت خدا با آلوده كردن اتمسفر، ھوا، . كنند، استفاده كند دیگری كھ روی كره زمین زندگی می
ردن دائمی توازن دقیق طبیعت شده و منجر بھ نابودی نژاد بشر بھ روی زمین استفاده كند كھ باعث بھ ھم خو طوری سوء

 . كفایتی در اداره امور باعث اتالف منابع روی زمین و در نتیجھ قحطی و فقر گردد ھمچنین نباید با بی. گردد
 

رھنگ ھر ملتی ف. مسئولیت تسلط داشتن شامل انتقال فرھنگ کتاب مقدس یا مسیحی بھ مردم سراسر جھان است  )پ
خرافات و ارزشھایی است كھ از طریق اعتقادات، تجربیات، رفتارھا، روابط و  شامل دید دنیوی آنھا، حقایق، باورھا، 

 . شوند آشكار می) آداب و رسوم(سنن آنھا 
مردم   در طی سالھا،. بعد از سقوط در گناه، فرھنگ تمام ملل دنیا بھ تدریج از خدای زنده و فرھنگ او فاصلھ گرفت

ھدف خدا این است كھ نھ تنھا . اند آلود را در فرھنگ خود پذیرفتھ ھای گناه و بارھا و بارھا جنبھ اند بدون خدا زندگی كرده



 ٢١ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

خداوند قصد دارد كھ قوم خاص خدا را با فرھنگی خاص بھ نام فرھنگ ملكوت بر . مردم بلكھ فرھنگ آنھا را تغییر دھد
خدا در کتاب مقدس است، ھدف اغلب تعالیم کتاب   اینكھ رفتار انسانی مخالف مكاشفھبھ دلیل . روی زمین بوجود آورد
 . مقدس تغییر فرھنگ است

 
 دھد؟ انسان چگونھ وظیفھ حكمرانی برزمین را انجام می) ٢٨: ١پیدایش (  )٨سؤال 

 : مالحظات
 

س وظیفھ و ھدف مرد و زن كنترل پ.  بھ معنی حكمفرمایی و تحت انقیاد درآوردن است" حكومت كردن "واژه   )الف
خوانیم،   چنین می١٠: ١٢برای مثال در امثال . تمام مخلوقاتی است كھ خدا در ھوا، بر خشكی و در دریا خلق كرده است

پس یك مسیحی نباید نسبت بھ . " كیشی است  كند اما زحمتھای شریران ستم  مرد عادل برای جان حیوان خود تفكر می" 
ھمینطور یک مسیحی . شد بلكھ بایستی در چارچوب حیطھ مالكیت خود بھ خوبی از آنھا مراقبت كندحیوانات ظالم با

  .بایستی از تمام مخلوقات خدا مراقبت کند
 
 . ھا درجھت منافع مردم است  پرندگان و ماھی،وظیفھ انسان استفاده از این حیوانات  )ب

قبل از سقوط .  و با توجھ بھ سالمتی مردم، بر حیوانات حكومت كندھای عاقالنھ و آموزنده گیری انسان بایستی با تصمیم
 اما. اش برای خوراك بھ بشر داد آورد را ھمراه با دانھ انسان در گناه، خدا ھر دانھ حاصلخیز و ھر درختی كھ میوه می

ای را نیز برای خوراك  دهآلود در اثر طوفان، ھر نوع حیوان، ماھی و پرن خدا بعد از سقوط درگناه و خرابی دنیایی گناه
ای كھ زندگی دارد برای شما طعام باشد ھمھ را چون علف سبز   و ھر جنبنده"خوانیم،   می٣: ٩در پیدایش . بھ آنھا بخشید
 . "بھ شما دادم 

 
مسئولیت حكومت كردن شامل حكمرانی بر . ھا و پرندگان است مسئولیت حكمرانی محدود بھ حیوانات، ماھیاین   )پ

آنھا را برده  بدین معنی كھ بعضی مردم نباید مستبدانھ بر سایر انسانھا حكومت كنند، بھ آنھا ظلم كنند، . مردم نیستسایر 
بھ مردم  ھیچ فردی در ھر ملتی حق ندارد کھ. یك ملت ھیچ حقی ندارد كھ بر ملت دیگر حكمرانی كند. سازند و بكشند

  .یا بھ آنان جفا رساندخود یا بیگانگان ظلم کند، آنھا را برده سازد 
 
 انسانھایی مانند  بعالوه پادشاھان یھودا مانند داود در عھد عتیقتوانند مسئولیتھای دولتی را بپذیرند؟ آیا مسیحیان می  )ت

 بوده و تاثیر  در کشورھای بزرگی مانند مصر و پارسدانیال و نحمیا ھمھ دارای موقعیت مھم دولتی یوسف،  موسی، 
. رفت نیقودیموس یكی از اعضای قدرت دولتی یھودیان بھ شمار می در عھد جدید، .  دیگران داشتندبسیار خوبی بر

  والییک ١٣ در اعمال یک افسر مھم اتیوپی، ٨در اعمال . ، افسر نظامی رومی مسیحی شد١٠ و اعمال ٧درلوقا 
 .  یكی از اعضای شورای آتن مسیحی شد١٧قبرسی و در اعمال 
. شود میدر حاکمیت نیز  مردم را از ھر طبقھ اجتماعی نجات بخشد و این شامل انسانھای با نفوذ عیسی مسیح آمد تا

 بایستی با توجھ بھ موقعیتشان تاثیر بسیار خوبی بر ،شوند وقتی اشخاصی كھ دارای منصب دولتی ھستند مسیحی می
 مردم بخصوص   است كھ برای ھمھ از مسیحیان خواستھ شده٤ - ١: ٢در اول تیموتائوس . سایرین داشتھ باشند

خواھد كھ آنھا ھم راستی را بشناسند و نجات   دعا كنند زیرا خدا می" در حاکمیتپــادشاھان و جمیع صاحبان منصب"
 . پس مسیحیان الزم است كھ برای مقامات دولتی كشور خودشان دعا كنند. یابند

 
الیكھ ھنوز بسیاری از مردم روی زمین در فقر و درح .مسئولیت حكمرانی شامل جھان ماورای زمین نیست)  ث

 .ارزش را در راه كشف فضای خارجی زمین تلف كند كنند، انسان نباید پول و منابع با گرسنگی زندگی می
 
 

 بکار ببرید:  ٤قدم 
 چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :توجھ كنید

فكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اساس  ا:در میان بگذارید و بنویسید
 . تھیھ كنید٢٥: ٢ - ٢٤: ١پیدایش 

  خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟:توجھ كنید
كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با دیگران در . د بنویسید این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت خو:بنویسید

بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از یك حقیقت . میان بگذارید
 .كاربردھای متفاوتی می یابند

 ).  مقدس میباشندنمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب، فھرست زیر(
 



 ٢٢ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ) ٢٥: ٢ - ٢٤: ١پیدایش  ( پذیر كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 

 .  پیوستھ ھوشیار باشید كھ خدا شما را خلق كرده تا در دنیا بھ او شباھت داشتھ باشید٢٧: ١ •
و ھای خود  بچھ.  در پر كردن زمین با مردمانی كھ بھ خدا شباھت دارند شركت فعال داشتھ باشید٢٨: ١ •

 . ھای سایرین را طوری تربیت كنید تا عیسی مسیح را بشناسند و بھ صورت خدا تبدیل شوند بچھ
یعنی دانش پاسخگو را بھ . آموز، قوانین طبیعی موجود در خلقت خدا را كشف كنید  بھ عنوان یك دانش٢٨: ١ •

 . كار گیرید و از این قوانین فیزیكی و شیمیایی برای سالمتی انسان استفاده كنید
 . استفاده نابجا و خرابی محافظت كنید  از خلقت خدا در برابر سوءاستفاده، ٢٨: ١ •
 .  را بھ مردم سراسر جھان منتقل كنید یا مسیحیفرھنگ کتاب مقدسی ٢٨  :١ •
ھای روی زمین، برای سالمتی مردم تصمیمات عاقالنھ و   حیوانات و ماھی، در ارتباط با منابع پرندگان٢٨: ١ •

 . ریدآموزنده بگی
 اگر یك مسیحی دارای منصبی دولتی است اجازه دھید تا آنجا كھ امكان دارد بر اجتماع خود تاثیر مفید ٢٨: ١ •

 . داشتھ باشد
 

 كاربردھای شخصی نمونھ ھایی از 
 

قسمتی از . ام سبت بھ مسئولیت فرھنگی كھ خدا بھ مسیحیان داده است بھ شناخت بسیار بھتری دست یافتھن  )الف
  :پس ما مسیحیان نیاز داریم كھ بھ مسائل زیر بھ صورت جدی توجھ كنیم. ت مسیحی حفاظت از خلقت خدا استمسئولی

برای مثال متوقف كردن تخریب الیھ ازن اطـــراف . متوقف كردن تخریب طبیعت در بھ ھم زدن تعادل زیستی  )١
 .  زنجیره غذاییر دزمین، تخریب جنگلھای انبوه بارانی، مراتع و تخریب بعضی حیوانات

برای مثال، متوقف كردن آلودگی آبھا كھ در اثر ریختن سموم و فضوالت صنعتی بھ .  متوقف كردن آلودگی جھان )٢
شود، متوقف كردن آلودگی ھوا كھ در اثر گسترش نامتناسب صنایع و حمل و نقل ایجاد  ھا ایجاد می و دریاچھ ھا رودخانھ

 . شود و كاھش آلودگی صوتی می
برای مثال متوقف كردن تزریق ھورمون رشد بھ حیواناتی كھ .  متوقف كردن مصارف خطرناك درعلم كشاورزی )٣

ھا و تغییر ساختار  ھای خطرناك و مواد رنگی بھ خوراكی كنند، اضافھ كردن نگھدارنده مردم گوشت آنھا را مصرف می
 . غذاھا با مھندسی ژنتیك در گیاھان

ای و تولید مواد  ھای ھستھ برای مثال، متوقف كردن تولید بمب. ناك در علوم صنعتیمتوقف كردن مصارف خطر  )٤
 . ھای میكروبی و شیمیایی برای جنگ

عمد پزشکی قتل  برای مثال متوقف كردن سقط بچھ ناخواستھ، .  متوقف كردن مصارف خطرناك درعلوم پزشكی )٥
 .  و مھندسی ژنتیك در انسان از رنجنجاتبرای 

 
عالوه بر . ام كھ مسئولیت فرھنگی كھ خدا بھ كلیسا سپرده است محدود بھ مسائل طبیعی نیست اعد شده متق )ب

 . ضروریات بایستی شامل مسائل عقلی، روانی، اجتماعی و روحانی باشد
ھای گروھی   كھ در رسانھخشونت از جھت منفی، مسیحیان بایستی بر علیھ چیزھایی مثل دروغ، عكسھای قبیح و  )١
آنھا بایستی با قانونی ساختن سقط جنین و . مبارزه كنند ھا، تلویزیون و نمایش تلویزیونی انتشار وسیعی دارد،  ل مجلھمث

 آنھا بایستی با قماربازی و دیگر بازیھای .گرایی و ھمینطور با تن دادن بھ تبعیض نژادی و فساد مبارزه كنند ھمجنس
آنھا باید با تولید و پخش و استفاده از مواد مخدر مقابلھ . سازند، مبارزه کنندسرگرم کننده ای کھ بسیاری را برده خود می

  .کنند
بایستی با . ایمانی غلبھ كنند خدایی و بی  بر بیپیام ایمان مسیحیاز جھت مثبت، مسیحیان بایستی با بشارت   )٢

كن كردن شرارتھای اجتماعی و  ھبایستی در ریش. ثمری درمیان مسیحیان غلبھ كنند شاگردسازی بر عدم بلوغ و بی
 . سھیم باشندارزشھای ناپاك 

ھای سالمندان، نھادھای آموزشی و امكانات تفریحی سالم  بایستی در امر ساختن نھادھای مفید مانند بیمارستانھا، خانھ
ی و بھ راھنمایبایستی مردم را . شراكت داشتھ باشند كھ بھ جای ضدیت با خدا تاثیر واقعی مسیحی را بھ جا می گذارد

تمامی قسمتھای  مسئولیت فرھنگی كلیسا مربوط بھ كل بشر، . آنھا كمك كنند تا از زندگی شكست خورده خود شفا یابند
 . ھای فرھنگ انسان است خلقت و تمامی جنبھ

 
 

 دعا کنید:  ٥قدم 
در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی (.  آشکار کرده است، دعا کنیم٢٥: ٢ - ٢٤: ١در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در پیدایش 

بیاد داشتھ باشید . این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمرین کنید کھ در فقط یک یا دو جملھ دعا کنید
 .)کھ افراد درھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کرد
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 )  دقیقھ٨ (دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید.  سھ نفری ادامھ دھیدبھ دعا در گروه ھای دو یا

 
 

 )  دقیقھ٢ ( منزل تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .)بنویسند
  
 .ان بسازید  متعھد باشید بھ اینکھ شاگرد-تعھد   ـ  ١

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا ٢٥: ٢ - ٢٤: ١پیدایش  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید برای گروھی از مردم موعظھ كنید، 

تفاده كنید  اس طرح پرسشاز روش. بخوانید ١٥ - ١٢ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت پیدایش -رازگاھان   ـ  ٢
 .   و یادداشت بردارید

 آیھ حفظی قبلی را مرور ٥ھر روز آخرین .  را حفظ کنید٢٣: ٣ رومیان -  گناهماھیت - ١  آیھ انجیل -حفظ کردن   ـ  ٣
 .  کنید

 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 .  درست كنید)  یا پوشھ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٢٧درس 
 

  دعا ١
 

 
 .را بھ حضور خدا بیاورید دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی :سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 خدا قابل شناخت است

 
توسط فکر و تصور یک فیلسوف یا پیامبر، آفریده   کھییخدابتی نیست کھ توسط انسانی خلق شده باشد یا   خدا، :موضوع
 . توان شناخت  را میی کتاب مقدسخدا. خدای مكاشفھ استخدای کتاب مقدس، . شده باشد

 
 خدای مكاشفھ  - ١
 

  ١٣ - ١: ٤٦ اشعیاء :بخوانید
ھایشان بیاورند و ثابت كنند كھ این  كند تا دالیلی برای زنده بودن بت خدا بتھا و پرستندگان آنھا را بھ مبارزه دعوت می

 . تن نداشتندبتھا و پرستندگان چیزی برای گف. قادر بھ پیشگویی چیزھایی ھستند كھ بعدھا  واقعًا  اتفاق خواھند افتاد بتھا
 . تنھا خدای زنده و حقیقی خودش را بھ روشھای واضح زیر، آشكار كرده است تا مردم او را بشناسند

 
اما خدا زرگران ). ٦: ٤٦اشعیاء (سازند   زرگران بتھایی از طال و نقره می.  خدای کتاب مقدس مخلوق نیستتنھا ) الف

 . اما خدا مردم را آفرید. سازند مردم بتھایی از فلسفھ و مذھب می. را آفریده است
 
اما خدا غیرقابل قیاس ). ٦: ٤٦اشعیاء (  وزن كرد،توان با وزنھ بتھا را می.  خدای کتاب مقدس قابل قیاس نیستتنھا  )ب

 ). ٥: ٤٦ اشعیاء (ماند  باقی می
 

آنھا زیرا . اند  آشكار نكردهبتھا ھیچگاه چیزی را.  خدای کتاب مقدس خود را در تاریخ انسان آشكار كرده استتنھا  )پ
 خدای سایر مذاھب ھرگز خود را روی زمین بصورتی کھ خدای کتاب مقدس در .جان ھستند واقعًا زنده نبوده و بی

 مذاھب برای رسیدن بھ بتھایشان بایستی مسیری را طی دیگر پیروان بنابراین. عیسی مسیح مکاسفھ کرد، آشکار نکردند
، با قوانین و اعمال )ھندوئیسم(نھانی خرافی با یوگا، زھد، اعمال یا مذھب  ، )بودائیسم(تگانھ كنند مثال از طریق راه ھش

اما خدای کتاب ). عصر جدید حرکت (كنند  یا با ھر راه مذھبی دیگری كھ خود انتخاب می)  اسالم یھودیت،  (مذھبی 
 زنده است   وجود دارد و واقعًا  چون او حقیقتًا، آشكار كرده است روی زمینمقدس از ابتدای تاریخ بشر خود را بر مردم

مسیح طبیعت انسانی را بھ خود گرفت، روی زمین آمد و بین ما زندگی  عیسی خدای کتاب مقدس در ).٩: ٤٦اشعیاء (
 ). ١٨: ٣اول پطرس (كرد و ما را نجات داد 

 
بینی  افتد پیش  را كھ در آینده اتفاق میبتھا ھیچگاه چیزی.  خدای کتاب مقدس آینده را پیشگویی كرده استتنھا  )ت

بینی  ھا و سایر مذاھب نیز ھیچگاه چیزی را كھ واقعًا بعدھا درتاریخ اتفاق افتاده باشد پیش ھمچنین بتھای فلسفھ. اند نكرده
ای بر). ١٠: ٤٦ اشعیاء (اما از زمان شروع خلقت، خدا اتفاقات آینده روی زمین را پیشگویی كرده است . اند نكرده

مسیح عیسی كند ھزاران سال قبل از اینكھ  ای كھ شیطان را نابود می  نجات دھنده آن، آمدن)آدم و حوا( نخستین انسانھا
 سال قبل از وقوع آن برای ٢٠٠ خروج از مصر بیش از .پیشگویی شده است) ١٥: ٣پیدایش (واقعًا بھ زمین بیاید 

بینی كرد   سال قبل از وقوع آن پیش٩٤٠ خروج از بابل را ،موسی. )١٤ - ١٣: ١٥پیدایش (ابراھیم پیشگویی شده بود 
 سال قبل ٢٠٠٠ تا ٥٠٠ نبوت درارتباط با عیسی مسیح درعھد عتیق وجود دارد كھ ٦٠بیش از ). ٦٣ - ٤٥: ٢٨تثنیھ (

 . اند بینی شده از آمدن مسیح و قبل از بھ انجام رسیدن آنھا در عیسی مسیح پیش
 

ای قابل حركت نیستند مگر اینكھ پرستندگانشان آنھا  بتھا از ھیچ نقطھ. كند مقدس قومش را حمل می خدای کتاب تنھا  )ث
 ). ٤ - ٣: ٤٦اشعیاء (كند  اما خدا قومش را از بدو تولدشان حمل می). ٧: ٤٦ اشعیاء (ھای خود حمل كنند  را روی شانھ

 
 ).٧  :٤٦اشعیاء (دھند   اشكھای پرستندگان خود پاسخ نمیبتھا ھیچگاه بھ. شنود  خدای کتاب مقدس دعاھا را میتنھا  )ج

 ھای دعای کتاب مقدس اما خداخدایان سایر مذاھب بسیار متعالی یا بیش از حد دور ھستند کھ بتوانند دعاھا را بشنوند،
 ). ٢٤: ٦٥اشعیاء (شنود  قوم خود را می
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حتی قادر نیستند وقتی ). ٧: ٤٦ اشعیاء (نند نجات دھند توا بتھا ھیچكس را نمی. دھد  خدای کتاب مقدس نجات میتنھا)  چ
 قوم خود ی کتاب مقدساما خدا). ٢ - ١: ٤٦اشعیاء (شــوند خود را نجات دھند  درمیان بار حیوانات حامل خود اسیر می

 )٢٥: ٤٣ اشعیاء( و او آنان را از گناھانشان رھا میسازد )٤: ٤٦اشعیاء (دھد  را از اسارت نجات می
  

بعضی دیگر بتھایشان را درافكار خودشان . اند سرتاسر تاریخ بعضی انسانھا بتھایی از طال، نقره و چوب ساختھدر 
آنھا برطبق اداركات انسانی خود از اینكھ خدا بایستی بھ چھ چیز شباھت  داشتھ باشد، بتھا را طراحی . اند پرورانده

 حــداو و میگویند کھ خدا یک   اعالم میکنند وحدانیت ذات خدا یھودیان ادارك خود را در مورد،برای مثال. اند كرده
خــدا یھودیان درک خودشان را از طریقی کھ خدا انسانھا را نجات میدھد اعالن میکنند و میگویند کھ .  استعدددر

در  اخودشان راعتقاد شخصی  و یھودیان بخشد از طریق نگھ داشتن شریعت بھ روش یھودی نجات میانسانھا را فقط 
 خدای یھودیان، خدایی قومی شده . استتنھا قوم اسرائیل قوم خدااینکھ چھ کسانی قوم خدا ھستند بدینگونھ ادعا میکنند کھ 

  .است
 فقط متعلق بھ مذھبی ا در مورد خداھنظریات آن. خدای زنده در کتاب مقدس نیست  مكاشفھنظریات آنھا در باره خدا اما 

 زیرا من "...) ٥: ٤٦اشعیاء (نظیر است  كند كھ خدا بی شعیاء نبی بھ آنھا چنین اعالم میا. است كھ انسان ساختھ است
و آنچھ را كھ واقع    آخر را از ابتداء. خدا ھستم و نظیر من نی.قادر مطلق ھستم و دیگری نیست خدا ھستم و نظیر من نی

من ... ند و تمامی مسرت خویش را بجا خواھم آوردگویم كھ اراده  من برقرار خواھدما و می. كنم نشده از قدیم بیان می
 ). ١١  - ٩: ٤٦اشعیاء  (. "گفتم و البتھ بجا خواھم آورد و تقدیر نمودم و البتھ بھ وقوع خواھم رسانید

 
  واسطھ مكاشفھ  - ٢
 

  ٢٧ - ٢٥: ١١ متی :بخوانید
شود  این درك از خدا بھ كسانی داده میآید و  درك صحیح خدای کتاب مقدس فقط از طریق خداوند عیسی مسیح بدست می

انسانھایی كھ .  مسیح واسطھ بین خدا و مردم است عیسی. خواھد این امر را بر آنھا آشكار سازد كھ عیسی مسیح می
 ). ١٩: ٨یوحنا (شناسند  شناسند خدای پدر را نیز می عیسی مسیح را می

 
 . روھھای كوچك سھ نفره بپرستیدخدا را با این عنوان كھ قابل شناخت است در گ  :سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 پیدایش

 
در با دیگران ) ١٥ - ١٢پیدایش ( و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ).بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بازگو میبھ كسی كھ بركاتش را 

 .میگذارد، بحث نكنید
 
  

 )  دقیقھ٧٠(تعلیم  ٤
  بخش دوم-مفاھیم : انجیلپیغام 

  
بھ مردم . رح دھیمكنیم  ش ھایی را كھ استفاده می گذاریم، بایستی بتوانیم واژه  وقتی انجیل را با مردم درمیان می:مقدمھ

، ) را مالحظھ كنید٢، درس اولكتاب  -دستورعمل شاگردسازی  ( "داوری"  و  "مرگ" ، " گناه "كمك كنید تا مفاھیم 
 .  را درك كنند" ایمان بھ عیسی مسیح " و مفھوم " چرا عیسی مسیح تنھا راه بھ سوی خدای پدر است "
 

 دھنده جھاناھمیت عیسی مسیح بھ عنوان تنھا نجات   - الف
 

 و در ھیچ كس غیر از او نجات نیست زیرا كھ اسمی دیگر زیر آسمان بھ مردم عطا نشده كھ بدان " گوید،  انجیل میپیام 
 ). ١٢: ٤اعمال  ("باید ما نجات یابیم 

ردم را نجات شوند واقعًا م دھنده نامیده می دھنده جھان است؟  چرا سایر آنانی كھ نجات  چرا عیسی مسیح تنھا نجات:سؤال
 . دھند؟  توجھ كنید كھ چرا فقط عیسی مسیح صالحیت دارد كھ نجات دھنده باشد نمی
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 ادعاھای منحصر بفرد خود عیسی مسیح  - ١
 

 . عیسی مسیح خودش مدعی ادعاھای زیر بود  )الف
  ١٠ - ٩،  ٦: ١٤ ؛ ٣٨ - ٣٦: ١٠ ؛٣٠ - ١٦: ٥یوحنا : بخوانید

 ورد خودش مدعی چھ ادعاھای منحصر بفردی است؟ عیسی درم  :كشف و گفتگو كنید
حیات ابدی را بھ كسی . دھد كند كھ خدای پدر انجام می او ھمان كارھایی را می. او با خدای پدر مساوی است: مالحظات

 و او تنھا راه بھ سوی خدای پدر  تمامی مردگان را قیام خواھد داد و داوری خواھد كرد. خواھد می بخشد كھ خودش می
كند  كند كھ خدای پدر خود را از طریق او آشكار می او ادعا می. دھنده است كند كھ تنھا نجات  عیسی مسیح ادعا می،است

ھركس كھ مرادید خدای پدر را دیده  "گوید  بھ ھمین علت است كھ می. دھد و كار نجات خود را از طریق او انجام می
 . "است 
 . اند وط بھ نبوتھایی است كھ انجام شدهاین ادعاھا معتبر ھستند چون مرب  )ب

  ٥: ٥٣   ؛١٤: ٧اشعیاء : بخوانید
 چرا این ادعاھا ارزشمند ھستند؟ : كشف و گفتگو كنید

 خدا  " سال قبل از اینكھ عیسی مسیح واقعًا بھ زمین بیاید خدا پیشگویی كرد كھ این نجات دھنده ٧٠٠در حدود : مالحظات
 نبوت عھد عتیق در ٦٠بیش از .  خواھد شد تا ما نجات یابیم"بھ سبب تقصیرھای ما مجروح  " ، نامیده خواھد شد"با ما 

 تای آن فقط در یك روز از زندگی او ٣٠دھنده در عیسی مســیح انجام شده است كھ از این تعداد  مورد آمدن این نجات
 . اتفاق افتاده است

ھا را انجام  ھنده را پیشگویی كرد و عیسی مسیح این پیشگویید خدا آمدن نجات. تصادفی بودن آن كامًال غیرممكن است
 . بھ ھمین علت ادعاھای او حقیقت دارند. داد
 
  ی منحصر بفرد رسوالن در مورد عیسی مسیحھاادعا  - ٢
 

  ١٢: ٤اعمال : بخوانید
 در ارتباط با عیسی مسیح رسوالن چھ ادعاھای منحصر بفردی داشتند؟ : كشف كنید
و این . الن ادعا كردند كھ خدا فقط یك نام بھ انسان بر روی زمین داده است كھ با آن بایستی نجات یافترسو: مالحظات

 . بلكھ تنھا راه است،عیسی مسیح فقط یكی از راھھای نجات یافتن نیست.  عیسی مسیح است،نام
  
  خدا و انسان  عملكرد بی نظیر عیسی مسیح بھ عنوان واسطھ  - ٣
 

 . ح تنھا واسطھ استعیسی مسی  )الف
  ٥: ٢اول تیموتائوس : بخوانید

 دھنده بھ عنوان واسطھ چیست؟  عملكرد نجات: كشف و گفتگو كنید
نظیر ھستند، چون فقط عیسی مسیح واجد شرایط بود تا  عیسی مسیح و رسوالن مدعی این ادعای بی: مالحظات

قت ھمھ چیز را تعیین كرد در ارتباط با نجات ھم ھمھ درست ھمانطوریكھ خدا در ارتباط با خل. دھنده جھان شود نجات
قبل از . خدا تصمیم گرفت كھ چگونھ مردم جھان از گناھانشان و یاغیگری برعلیھ وی نجات یابند. چیز را تعیین نمود

 تصمیم گرفتھ بود كھ خود وارد زمان و فضای مخلوق خود شود و در عیسی مسیح انسان گردد  خلقت جھان، خدا قبًال
 ).٤: ١افسسیان (بی عیب او باشیم  آفرینش جھان خدا ما را انتخاب کرده بود کھ قوم پاک و  قبل از).٢٠: ١اول پطرس (

خدا خودش بھ تاریخ انسان وارد شد با بسیاری از انسانھای روی زمین شریك گردید تا مردم را از گناھانشان نجات 
واژه ). ١٠: ١٤یوحنا  ("كند  من ساكن است او این اعمال را می پدریكھ در "گوید،  بھ ھمین دلیل عیسی می. بخشد

بھ عنوان واسطھ، عیسی مسیح نماینده خدا بھ نزد . گیرد واسطھ بھ معنی شخصی است كھ ما بین خدا و انسان قرار می
ا واسطھ میان خدا و او تنھ. است) ٢ - ١: ٢اول یوحنا ( انسان بھ نزد خدا   و نماینده)١٥: ١ ؛ کولسیان ٢٣: ١متی  (انسان

 .  بی نظیر است بسیار مھمشیوه بھ سھ  زیرا اوانسان است
 
 . نظیر است عیسی مسیح بی ) ب

 نظیر است؟  چرا عیسی مسیح بی: كشف و گفتگو كنید
 .  كامل خدا بھ انسان است او مكاشفھ. كند فقط عیسی مسیح خدا را كامًال آشكار می  )١

  ٣: ١ ؛ عبرانیان ٩: ٢ ؛١٥: ١ ؛ كولسیان ٨ - ٦: ٢ فیلیپیان ؛ ١١ - ٩: ١٤ ؛ ١٨، ١٤: ١یوحنا : بخوانید
 خدا در قالب انسان نبوده ،ھیچ انسان دیگری. ھیچ انسان دیگری در كل تاریخ جھان این ادعا را نكرده است: مالحظات

 درخشش جالل ،ی مسیحعیس. است یعنی خدایی كھ ذات انسانی ھم بھ خود گرفت و در تاریخ درمیان مردم زندگی كرد
 از وجود راستینیعیسی مسیح نمایش .  مثل تقدس و محبت خدا،ھای الھی خدا خدا است یعنی توصیف مرئی تمام ویژگی

 تجلی قابل رویت ،عیسی مسیح.  یعنی او نمایش دقیقی از واقعیت خدا و وجود واقعی یا ذات بنیادین او است،خدا است
 . خدای نادیدنی است



 ٢٧ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 . ای كامل برای كفاره گناھان است او قربانی. گناه بود و تا ابد كامل است یسی مسیح بیفقــط ع  )٢
  ٢٨ - ٢٦: ٧ ؛ ١٥: ٤عبرانیان : بخوانید

پس آنھا این صالحیت را نداشتند كھ بھ جای . گناھی نكرده است ھیچ رھبر مذھبی دیگری در دنیا ادعای بی: مالحظات
 تا قربــــانی داشتگنــــاه بود و این صالحیت را  فقط عیسی مسیح بی. ناھكارندگناھكاران بمیرند چون خودشان ھم گ

 . بپردازدكاملی باشد كھ جریمھ گناھان ما را 
  .فقط عیسی مسیح از مرگ قیام كرده است و تا ابد زنده است  )٣

 ٢٥ - ٢٣: ٧ عبرانیان :بخوانید
 ھیچ رھبر مذھبی .كند كند و از آنھا محافظت می  دعا میاو كاھن اعظم كاملی است كھ برای ایمانداران :مالحظات

آنھا مرده اند و  .دیگری در تاریخ پس از مرگ از مردگان برنخواستھ است، تمامی آنھا ھنوز در قبور خود دفن میباشند
یسی مسیح خدا با قیام مسیح از مردگان نشان داد كھ عاما . نمیتوانند ھیچکسی را نجات داده یا از کسی مواظبت کنند

 روز رسوالن منتخب خود را آموزش ٤٠بعد از قیام صدھا نفر شاھد دیدن او بودند و بھ مدت . دھنده جھان است نجات
او بھ آسمان صعود كرد و بھ دست راست خدای پدر نشستھ است، و از آنجا از طریق موعظھ انجیل فیض، ملكوت . داد

 . كند  زمین برقرار میخود را در قلبھا و زندگی میلیونھا نفر بر روی
وقتی ). ٢: ٦ قرنتیان دوم؛   ١: ٢٧امثال (در ھر صورت، فیض نجات فقط تا قبل از بازگشت او در دسترس است 

پس دیگر فرصتی برای توبھ و ایمان .  بھ زمین بازگردد برای داوری خواھد آمد نھ برای نجاتدوبارهعیسی مسیح 
 . شنوید توبھ كنید و ایمان آورید یبنابراین وقتی انجیل را م. نخواھد بود

 
 مفھوم ایمان در کتاب مقدس  -ب 

 
 زیرا خدا جھان را اینقدر محبت نمود كھ پسر یگانھ خود را داد تا ھركھ بر او ایمان آورد ھالك " گوید،  انجیل میپیام 

 ). ١٦: ٣یوحنا  ("نگردد بلكھ حیات جاودانی یابد 
 
  وردن بھ عیسی مسیح توبھ كنند؟چرا مردم بایستی با ایمان آ  - ١
 

 : تعلیم دھید
ایمان مسیحی . شود كھ منطق متوقف شده باشد ایمان در جایی شروع نمی. ایمان مسیحی جھشی در تاریكی نیست

دھند خدا در تاریخ انسان سخن گفتھ و عمل كرده   است كھ نشان میوقایعیکتاب مقدس پر از .  استواقعیتھابراساس 
ر اتفاق تاریخی دیگری كھ صریحًا درتاریخ امروز پذیرفتھ شده است، کتاب مقدس و راستی محتوای آن بیش از ھ. است

 از اصل کتاب مقدس، ترجمھ ھای کتاب مقدس بھ زبانھای ھای مكتوب دارای شاھدان شنیداری، دیداری، دست نوشتھ
كسی كھ از بررسی این .  استحتوای آن برای کتاب مقدس و حقایق برای اثبات م باستانشناسی مستند مداركمختلف و

بھ ھمین علت است كھ . پیغام مسیحیت مھمترین پیام دركل تاریخ بشریت است. كند كند عاقالنھ عمل نمی مدارك غفلت می
 . مردم بایستی بھ پیغام مسیحیت توجھ كنند

 
  سازد؟ پذیر می چھ كسی ایمان بھ عیسی مسیح را امكان  - ٢
 

 دا در ارتباط با ایمان انسان كجا قرار گرفتھ است؟ خ: كشف و گفتگو كنید
شود و  ایمان در کتاب مقدس بھ صورت الینفك بھ قدم اول خدا وابستھ است كھ شامل مكاشفھ و فیض او می: مالحظات

بدون مكاشفھ و فیض خدا، ایمان غیرممكن . شود  میاوھمینطور بھ پاسخ انسان بستگی دارد كھ شامل اعتماد و اطاعت 
     .ستا

خدا ھمیشھ با مكاشفھ و فیض خود اولین است و انسان ھمیشھ با پاسخ خود كھ .  ایمان كامل نیست انسان،بدون اطاعت
 . باشد است، دومین می ) اعمال نیكو(و اطاعت )  اعتماد(شامل ایمان 

 
 مكاشفھ خدا   )الف

  ٨ - ٦: ١١ ؛ عبرانیان ١٧ - ١٤: ١٠رومیان : بخوانید
خدا ). ١٧ - ١٤: ١٠رومیان (دارد  ا فرستادن شخصی بھ نزد شما برای موعظھ انجیل، قدم اول را برمیخدا ھمیشھ ب

بھ او واكنش )  عمل(اش و وجودش را بر نوح و ابراھیم آشكار كرد، پیش از آنكھ آنھا بتوانند با ایمان و اطاعت  اراده
 ). ٨ - ٦: ١١عبرانیان (نشان دھند 

 
 فیض خدا   )ب

  ٤٨: ١٣ ؛ اعمال ٢٩: ١  ؛ فیلیپیان ٨: ١٦  ؛ ٤٤  :٦یوحنا  :بخوانید
یوحنا  (القدس  ا كار كردن درفكر و قلب آنھا از طریق روحبو )  ٤٤: ٦یوحنا (خدا ھمیشھ با كشاندن مردم بھ سوی مسیح 

رند كھ تجربھ ایمان كنند و قبول دا آورند تصدیق می بھ ھمین دلیل آنانیكھ ایمان می. دارد قدم اول را برمی)  ٨  :١٦



 ٢٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  ؛ ٤٨: ١٣ ؛ اعمال رسوالن ٢٩: ١ ؛ فیلیپیان ٩ - ٨: ٢افسسیان (آوردنشان عطایی بـــزرگوارانھ از سوی خدا است 
 ). ٢٧: ١٨ ؛ ١٤: ١٦

 
 پاسخ انسان   )پ

  ٢٢: ٢ ؛ یعقوب ١٠ - ٨: ٢افسسیان : بخوانید
 ایمان .دھد خدا و با گرفتن عطای بزرگوارانھ نجات، پاسخ می  انسان بھ قدم نخست خدا، با ایـــمان آوردن بھ مكـــاشفھ

 درختی است كھ ریشھ آن فیض خدا و   ایمان نمایانگر تنھ.دستان خالی انسان است کھ عطای نجات خدا را دریافت میکند
جد "  میگوید  با در نظر گرفتن پاسخ انسان، عیسی مسیح).١٠ - ٨: ٢افسسیان  (میوه آن بیانگر اعمال خوب انسان است 

." کھ بھ شما می گویم بسیاری طلب دخول خواھند کرد و نخواھند توانست و جھد کنید تا از در تنگ داخل شوید زیرا
پاسخ بر طبق ایمان انسان شجاعت، کوشش و مجاھده برای آنچھ عیسی مسیح تقدیم ). ١٤ - ١٣: ٧ ؛ متی ٢٤: ١٣لوقا (

 .میکند را الزم دارد
 
  تواند بھ عیسی مسیح ایمان آورد؟ میانسان چگونھ  - ٣
 

  ٢٠: ٣ ؛ مكاشفھ ١٧، ١٣، ١٠، ٩: ١٠ ؛ رومیان ١٢: ١یوحنا : بخوانید
 شنود باید چگونھ بھ آن پاسخ دھد؟  شخصی كھ انجیل را می: كشف و گفتگو كنید

 . ایمان بھ عنوان پاسخ انسان بھ قدم اول خدا دارای سھ عنصر است: مالحظات
 

بدون شنیدن حقیقتی كھ درانجیل است، ایمان آوردن . شنود خص با گوشھایش انجیل عیسی مسیح را می ش.شناخت  )الف
 . او نخواھد دانست كھ بھ چھ چیز ایمان بیاورد. غیرممكن است

 
 .آورد كھ این پیغام، حقیقتی نھ فقط برای سایر مردم بلكھ برای خود او است شخص با قلبش ایمان می). ایمان(اعتماد   )ب

بدون آنكھ او در فكر و قلب خود قبول كند كھ این حقیقت برای شخص اوست، پیغام انجیل بدون ایجاد تاثیر یا تغییری در 
 . ماند سطح شناخت باقی می

 
در دعایش او بایستی اعتراف . خواند تا او را نجات بخشد كند و عیسی مسیح را می  شخص با دھانش دعا می.پذیرش  )پ

او بایستی عیسی مسیح را درقلب و زندگی .  بلكھ خداوند كل ھستی،ح خداوند است نھ فقط خداوند اوكند كھ عیسی مسی
تواند نجات یابد  یعنی بدون پذیرفتن عطای نجات در قلب و زندگی خود، او نمی بدون پاسخ بھ انجیل، . خود بپذیرد

 ). ١٧: ٥رومیان (
 
  بایستی چكار كند؟اگر شخصی ایمان آوردن را كاری سخت بداند،   - ٤
 

  ٩: ٩ ؛ متی ٥٠ - ٤٣،  ٣٩ - ٣٧: ١یوحنا : بخوانید
 :تعلیم دھید 

 .  ھدایت میکندایمانبھ اطاعت،   )الف
یوحنا و . " از عقب من بیا "و . " بیایید و ببینید "گفت،  كرد بھ آنھا می وقتی عیسی مردم را بھ شاگردی دعوت می

.  با عیسی بھ جایی كھ او اقامت داشت رفتند  و آن روز را با عیسی گذراندندندریاس از دعوت عیسی اطاعت كردند وآ
فیلیپس از دعوت عیسی اطــاعت كرد و بھ گروه كوچك سھ نفره شاگردان . بعد از آن ھیچگاه پیروی او را ترك نكردند

نتنائیل از پیغام  . "بیا و ببین  " دربازگشت خود فیلیپس نتنائیل را دعوت و بھ او گفت ). ندریاس، پطرسآیوحنا، (پیوست 
." ای استاد تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل ھستی: " او ایمان آورد و گفتاو اطاعت كرد، بھ نزد عیسی آمد، ) دعوت (

 . اش را ترك كرد و عیسی را پیروی كرد كار روزانھ   و اطاعت كردھمچنین متی دعوت عیسی را
 آنطوریکھ ما در منجر بھ ایمان آوردن سریع او نشــد ) پیروی عیسی مسیح(شاگردی حداقل درمورد نتنائیل، دعوت بھ 

آنھا شنیدند، ایمان آوردند و سپس اطاعت کردند، نتنائیل شنید،  حینی کھ در .چنین انتظاری داریموضعیت دیگران 
نتنائیل ذاتًا . گردی او شد اطاعت نتنائیل از دعوت عیسی منجر بھ ایمانی خالص و شا.اطاعت کرد وسپس ایمان آورد

بھ ھمین دلیل فیلیپس سعی نكرد كھ او را با حقایق انجیل و یا با . آورد شنید ایمان نمی منتقد بود و بھ آسانی بھ ھرچھ می
اطاعت ) بیا و ببین (فقط بعد از اینكھ نتنائیل از این دعوت . " بیا و ببین " متقاعد كند بلكھ بھ سادگی گفت، بحثو  جر
پذیر و واقعی  فقط وقتی ایمان آوردن برای نتنائیل امكان. عیسی را پیروی كرد  ایمان آورد و بھ عنوان یك شاگرد، كرد،

شد كھ از دعوت عیسی مسیح اطاعت كرد و از زیر درخت انجیر بلند شد تا برود عیسی را ببیند بدین صورت ایمان 
اطاعت از دعوت عیسی مسیح یعنی  راه بھ سوی ایمان و شاگردی،  تنھا آوردن بھ عیسی مسیح برای او واقعیت پیدا كرد

 . " از عقب من بیا  " و یا" بیا و ببین "



 ٢٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 . اطاعت از دعوت عیسی بھ شاگردی ضروری است  )ب
شود  و مسیحیت  درغیر اینصورت این دعوت تبدیل بھ مسیحیت بدون شاگردی می. از دعوت عیسی بایستی اطاعت كرد

درچنین مسیحیتی ایمان بھ خدا وجود دارد اما پیروی ازعیسی مسیح . شھ مسیحیت بدون مسیح استبدون شاگردی ھمی
شود اما عیسی مسیح را بھ عنوان  ای كھ جانشین پدر بودن خدا می  افسانھ،چنین ایمانی فقط یك نظریھ ذھنی است. نیست

ایمان بھ اینكھ . ما بدون پیروی از عیسی مسیحدر چنین مذھبی اعتماد بھ خدا وجود دارد ا. كند پسر زنده خدا حذف می
). ١٩: ٢یعقوب (لرزند  حتی شیاطین نیز ایمان دارند كھ خدایی وجود دارد و می . فقط یك خدا وجود دارد كافی نیست

توانند با  تنھا ارتباط واقعی كھ مردم می). ١٧: ٢یعقوب (ایمان بھ خدا بدون پیروی از عیسی مسیح ایمانی مرده است 
ھمچنین ایمان ابراھیم با . یسی مسیح داشتھ باشند این است كھ از دعوت او بھ شاگردی اطاعت كنند و او را پیروی كنندع

 ). ٢٢: ٢یعقوب (اعمالش كامل شد 
 

 " بیا و ببین "بیند، بایستی از دعوت عیسی مسیح یعنی   انجیل را مشكل میواقعیتھایپس وقتی شخصی ایمان آوردن بھ 
كند بھ وضعیتی وارد  خیزد و عیسی مسیح را پیروی می وقتی چنین شخصی برمی.  اطاعت كند"ب من بیا  از عق"یا 
 . شود  واقعی می پذیر و حقیقتًا شود كھ ایمان آوردن امكان می
 
 چرا دعوت عیسی بھ شاگردی اینقدر مھم است؟   - ٥
 

 :تعلیم دھید
 

 .دعوت عیسی مسیح بھ شاگردی ضروری است ) الف
   ٥٨ - ٥٧: ٩لوقا : نیدبخوا

اولین . تواند بھای شاگردی را محاسبھ كند  چون ھیچكس واقعًا نمی،دعوت عیسی مسیح بھ شاگردی ضروری است
 منتظر دعوت عیسی بھ شاگردی نماند او خودش چنین پیشنھاد داد كھ عیسی را بھ ھرجا كھ رود ،داوطلب شاگردی
 ،شاگردی. گاه ممكن است جایی برای سرنھادن نباشد ردی سنگین است وعیسی پاسخ داد بھای شاگ. پیروی خواھد كرد

ھیچكس داوطلبانھ زندگی یك شاگرد را برای خود انتخاب نخواھد  راه صلیب است چون عیسی در مسیر صلیب بود، 
وانست  پاسخی بھ عیسی نداد و نت،این داوطلب شاگردی. تواند دعوت كند ھیچكس خود را بھ چنین سرنوشتی نمی. كرد

بدھد چون اختالف میان پیشنھاد داوطلبانھ برای شاگردی عیسی مسیح و دعوت عیسی مسیح بھ پیروی از او بسیار زیاد 
 . بود

 
 . دعوت عیسی مسیح بھ شاگردی مطلق است ) ب

   ٦٠ - ٥٩: ٩لوقا : بخوانید
بھ ھیچ چیز نھ .  قرار گیرددعوت عیسی مسیح بھ شاگردی مطلق است چون ھیچ چیز نباید ما بین عیسی و شاگردی

دومین داوطلب . شریعت مذھبی و نھ سنن اجتماعی نباید اجازه داد كھ مابین عیسی مسیح و دعوت شخص قرار گیرد
اما او ھنوز اسیر قوانینی بود كھ معلمین مذھبی یھود آن را شرح .  از طرف عیسی بھ شاگردی دعوت شد،شاگردی

خواست در  خواھد چھ كند اما با این وجود می دانست كھ عیسی از او می او می. كناول برو و پدرت را دفن : دادند می
میان اطاعت از دعوت عیسی مسیح بھ شاگردی و شخصی كھ داوطلب شاگردی بود، . نخست شریعت را انجام دھد  وھلھ

بھ .  قویتر از ھر سدیدعوت عیسی بھ شاگردی بایستی قویترین دعوت باشد.  مانند یك سد قرار گرفت،یك قانون مذھبی
ھرچیزی را كھ مابین عیسی مسیح و شخص . ھیچ چیز نباید اجازه داد كھ مابین عیسی مسیح و دعوت شونده قرار گیرد

 ،قوانین مذھبی و سنن اجتماعی پیشین. دعوت شده قرار گیرد بایستی خرد كرد و بھ خاطر عیسی مسیح كنار گذاشت
.  حق ادعای خود را از دست خواھند داد،گیرند ز او بھ عنوان یك شاگرد قرار میزمانیكھ مابین عیسی مسیح و پیروی ا

خدا كالم آخر و نھایی خود را در . این قوانین مذھبی و سنن اجتماعی بایستی بھ خاطر پیروی عیسی مسیح خرد گردند
پیروی . ایستی اطاعت شودبدعوت عیسی مسیح بھ شاگردی  ).٢ - ١: ١عبرانیان (عیسی مسیح و از طریق او بیان كرد 

 . فیض است، دعوت عیسی مسیح).١٨ - ١٤: ٢٦اعمال (داوطلب او نمیتواند دعوت مقتدرانھ عیسی مسیح را رد کند 
از آن پس این فیض زندگی میلیونھا نفر در . فیلیپس و نتنائیل غلبھ یافت ندریاس، پطرس، آاین فیض در زندگی یوحنا، 

 . تسراسر جھان را تسخیر كرده اس
 

 .  نامشروط استیدعوت عیسی مسیح بھ شاگرد ) پ
   ٦٢ - ٦١: ٩لوقا : بخوانید

ھای خود را  دعوت عیسی مسیح بھ شاگردی نامشروط است چون ھیچكس اجازه ندارد كھ در شاگردی وضعیت یا واژه
 از  كھ کردپیشنھاد  چنین ، بلکھسومین داوطلب شاگردی مسیح نیز منتظر دعوت عیسی بھ شاگردی نماند. تحمیل كند

 ،درحالیكھ نخستین داوطلب شاگردی. ریزی شده در زندگی خود  پیروی خواھد كرد عیسی بھ صورت كاری برنامھ
ھای خود را برای شاگردی   محاسبات، شرایط و واژه، بھای شاگردی را محاسبھ نكرد سومین داوطلب شاگردی اصًال

درحالیكھ دومین . اش برود و با اھل خانھ خداحافظی كند كھ بھ خانھاو در وھلھ نخست خواست . مسیح تعیین كـــرد
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 خودش ترتیبی داد كھ ، گرفتار موانع موجود در مذھب و فرھنگ خود بود داوطلب سوم شاگردی،داوطلب شاگردی
تی خواست عیسی مسیح را پیروی كند اما این پیروی بایس او می. بین عیسی مسیح و او قرار گیرندما ،موانع خودش
یافت كھ شرایط  شاگردی برای او احتمالی بیش نبود كھ فقط در صورتی تحقق می. ھای خودش قرار گیرد براساس واژه

نخست باید این كار بكنید و بعد . پس او شاگردی را بھ سطح درك انسان از شاگردی پایین آورد. خاصی انجام شود
شاگردی .  بودگردی واقعی نبود بلكھ نوعی از مذھب انسانینوع شاگردی او دیگر شا. بایستی آن كار را انجام دھید

 . واقعی ھیچ نوع شرایطی را كھ مابین عیسی و اطاعت از دعوت او بھ شاگردی قرار گیرد تحمل نخواھد كرد
 

 یعنی ،بیند، بایستی از دعوت عیسی مسیح اطاعت كند  انجیل را سخت میواقعیتھایپس وقتی شخصی ایمان آوردن بھ 
 بھ موقعیتی وارد ،كند خیزد و عیسی مسیح را پیروی می وقتی چنین شخصی برمی . " از عقب من بیا " یا " ببینبیا و"

پذیرفتن میزان خطری كھ برداشتن اولین قدم در پیروی . شود پذیر و حقیقتًا واقعی می  امكان،شود كھ ایمان آوردن می
شود باید از وضعیتی كھ مانع  كسی كھ دعوت می. خالص است تنھا راه برای آموختن مفھوم ایمان ،عیسی مسیح دارد
 بیرون آید و اولین قدم را بھ سوی عیسی مسیح بردارد یعنی بھ وضعیتی وارد شود كھ بتواند ،شود ایمان آوردن او می

 . شروع بھ ایمان آوردن كند
 

  راكند كھ ایمان آوردن اد می وضعیتی ایج" از عقب من بیا " و " بیا وببین " دعوت عیسی مسیح یعنی :خالصھ
. شود این وضعیت یعنی ایمان خالص و پایدار با برداشتن قدم اطاعت بھ سوی عیسی مسیح شروع می. كند پذیر می امكان

ایمان از طریق . آورد كھ صادقانھ مطیع است فقط شخصی ایمان می. آورد فقط شخصی كھ مطیع است صادقانھ ایمان می
 ). ٢٩ - ٢٨: ٦یوحنا (واطاعت حقیقی، ایمان آوردن است )  ٢٢: ٢یعقوب (شود  مانی خالص میعمل اطاعت تبدیل بھ ای

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا  ٥
  در پاسخ بھ كالم خدایدعا

 
ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد  اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت
 . حضور خدا بیاوریداید بھ  گرفتھ

 
 

 )  دقیقھ٢ ( منزل تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .)بنویسند
  
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی از مردم  "   بخش دوم-نجیل مفاھیم ا" آموختھ ھای درس 
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید موعظھ كنید، 

از روش طرح پرسش استفاده كنید . بخوانید ١٩ - ١٦ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت پیدایش -رازگاھان   ـ  ٢
 .   و یادداشت بردارید

را )  بشارتی كلیسا وظیفھ- ٤٢ - ١٢: ٥  رسوالناعمال(  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -س بررسی  کتاب مقد  ـ  ٣
 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و یادداشت  بردارید٥از روش . در خانھ آماده كنید

  .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 .درست كنید)  یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٢٨درس 
 

 دعا
 

١ 

 
 . حضور خداوند بیاوریدھ  شاگردسازی را ب دعا كنید و گروه خود و این دوره:سر گروه

 
  )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات 

 پیدایش
٢  

 
در ، با دیگران  )١٩ - ١٦پیدایش (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید  كھ بركاتش را بازگو میبھ كسی

 .میگذارد، بحث نكنید
 

 )   دقیقھ٢٠ (حفظ كردن   تعمق و
 ١٤: ١٢جامعھ : مجازات گناه

 ٣  

 
 تعمـــق  - الف

 
 ١٤ - ١٣، ٧ - ٥، ١: ١٢جامعھ : بخوانید

در روزھای جوانیت بیاد آور قبل از آنكھ روزھای بال برسد و سالھا برسد كھ بگویی مرا از اینھا  پس آفریننده خود را "
 و خاك بھ زمین … قبل از آنكھ مفتول نقره گسیختھ شود …رود   جاودانی خود می چونكھ انسان بھ خانھ. خوشی نیست

  پس تمام امر را بشنویم از خدا بترس و …دبرگردد بھ طوریكھ بود و روح نزد خدا كھ آن را بخشیده بود رجوع نمای
   ".دار چونكھ تمامی تكلیف انسان این است اوامر او را نگاه

 
 مجازات گناه 

 ١٤: ١٢جامعھ 
 

این آیھ حفظی را روی یک صفحھ یا 
 :تختھ سیاه بنویسید

ا ھركار مخفی خواه یزیرا خدا ھر عمل را 
 .نیكو و خواه بد باشد بھ محاكمھ خواھد آورد

 ١٤: ١٢جامعھ 

 

 
 : خدا از دو طریق گناه را مجازات میکند •
 
  .كند خدا در داوری فعلی خود گناه را تنبیھ می  - ١
 

 ٨ - ٧: ٦غالطیان : بخوانید
 . "توان كرد زیرا كھ آنچھ آدمی بكارد ھمان را درو خواھد كرد  خدا را استھزاء نمی" 

. این قوانین زیر پا گذاشتھ شوند با خود مجازات را خواھند آورداگر . خدا برای خلقت خود قوانینی وضع كرده است
 . برای مثال اگر نسبت بھ قانون فیزیكی جاذبھ زمین غفلت كنید سقوط وحشتناكی خواھید داشت

موارد زیر مثالھایی از زیر پا گذاشتن قوانین خدا و . خدا قوانینی روحانی و اخالقی نیز برای مردم وضع كرده است
آب و  دھد كھ ھوا،  كند خدا اجازه می وقتی كھ انسان از زمین و طبیعت آن محافظت نمی. ن است بھ آنھا توجھ كنیدنتایج آ

 خدا اجازه ،كنند وقتی مردم تنبل ھستند و كار نمی. شود خاك آلوده شوند و این موجب ابتالء بھ انواع گوناگون بیماریھا می
 پس خدا اجازه ،جنگند  كھ مردم از ھمدیگر متنفر ھستند و برعلیھ ھمدیگر میوقتی. دھد كھ آنھا فقیر و گرسنھ شوند می
 باالخره خدا اجازه ،وقتی كھ مردم در زمینھ صنعت و تجارت دچار فساد ھستند. دھد كھ آنھا ھمدیگر را نابود كنند می
 پس ،دھند ا تحت ظلم قرار میاگر مردم مستبد باشند و زیردستان خود ر. دھد كھ تجارت و اجتماع آنھا متالشی شود می

. كند گناھكار را گرفتار می بھ طرق مختلف بسیاری نتایج گناه، . دھد كھ كشور آنھا با جنگ تخریب شود خدا اجازه می
داوری فعلی خدا دردرون قوانین خلقت و . دھد كھ نتایج گناه خود را درو كنند كارند و خدا اجازه می مردم گناه را می
بعضی . تواند قوانین خدا را زیر پا گذارد و از آنھا فرار كند ھیچكس نمی. اند لی خلقت او وضع شدهدرون قوانین عم

 . مواقع، خدا اجازه خواھد داد كھ گناه ھر انسانی با داوری فعلی او مواجھ شود
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  .كند خدا در داوری آینده خود گناه را تنبیھ می  - ٢
 

  ٢٧: ٩عــبرانیان : بخوانید
 . "مردم را یك بار مردن و بعد از آن جزا یــافتن مقرر است  و چنانكھ "

بعد از پایان تاریخ بشر در این دنیا، . بعد از مرگ داوری نھایی خواھد بود. گوید كھ مرگ پایان نیست کتاب مقدس می
 روز داوری نامیده این روز،. اند داوری كند  مردم را كھ تا آن موقع زندگی كرده عیسی بھ زمین باز خواھد گشت تا ھمھ 

 . مسیحیان را از غیرمسیحیان جدا خواھد كرد عیسی مسیح، . شده است
 

ای  كارھای شریرانھ  آنھا بھ خاطر ھمھ). ٤٦ - ٤١: ٢٥متی ( برای قصوراتشان غیرمسیحیان داوری خواھند شد  )الف
، ١٨: ٣یوحنا ( و رد كردن عیسی مسیح  ایمانی آنھا بھ خاطر بی). ١٤: ١٢جامعھ (اند داوری خواھند شد  كھ انجام داده

شانس ). ٩ - ٨: ١دوم تسالونیكیان  (و بھ خاطر غفلت از خدا و نااطاعتی نسبت بھ انجیل داوری خواھند شد ) ٣٦ 
آنھا از حضور خدای زنده محروم خواھند شد و ھرگز نیكویی و رحمت اورا . ای برای نجات یافتن نخواھد بود دوباره

 ؛ مكاشفھ ٤١: ٢٥متی (آنھا با ھالكت ابدی مجازات خواھند شد یعنی بھ جھنم خواھند افتاد . ھ فقط خشم اونخواھند دید بلك
٨  :٢١ .( 

 
). ١٥ - ١٠: ٣ ؛ اول قرنتیان ١٠: ٥دوم قرنتیان (اند   نسبت بھ اینكھ چگونھ زندگی كردهمسیحیان داوری خواھند شد ) ب

ند شد بھ خاطر ایمان بھ عیسی مسیح آنھا قبًال از مرگ بھ سوی حیات عبور بھ ھرحال آنھا با ھالكت ابدی محكوم نخواھ
 ). ١: ٨رومیان (ھیچ قصاصی نیست برای آنانی كھ در عیسی مسیح ھستند ). ٢٤:  ٥یوحنا (اند  كرده

 
 حفظ كردن و مرور كردن  - ب

 
 .  یادداشتتان بنویسیدای از دفترچھ كوچك  آیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید یا صفحھ:بنویسید -١
 ١٤: ١٢جامعھ   :مجازات گناه .  آیھ کتاب مقدس را بھ روشی صحیح حفظ كنید:حفظ كنید -٢
 .  تقسیم شوید و آخرین آیھ حفظی کتاب مقدس را از ھمدیگر بپرسیدی بھ گروھھای دو نفر:مرور كنید -٣
 
 

 ) دقیقھ ٧٠( کتاب مقدس بررسی
 وظیفھ بشارتی كلیسا

٤   

 
 . را با یكدیگر بررسی كنید٤٢ - ١٢: ٥  رسوالن قدم بررسی کتاب مقدس، اعمال٥تفاده از روش با اس

 
 بخوانید:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم٤٢ - ١٢: ٥  رسوالن اعمال:بخوانید
 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 كشف كنید:  ٢قدم 

مت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر  چھ حقیقتی در این قس:توجھ كنید
 دھد؟  قرار می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفتر یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 . بنویسید

گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای  (:در میان بگذارید
 . بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذاریم). در میان بگذارند

در ھر گروه . بھ خاطر داشتھ باشید. گذارند موارد زیر، مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر در میان می(
 .) گذارند كھ نباید لزومّا  یکسان باشند وچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم در میان میك
 

   )١ کشف
. كند اما خدا درھای بستھ را باز می)  الف. است" اما " كلمھ )  الاقل در متن اصلی(یك حقیقت مھم برای من در این متن 

اند  رسد انگار دشمنان پیروز شده بھ نظر می. ن را بھ زندان انداختندخوانیم كھ دشمنان انجیل رسوال  می٢٠ تا ١٢در آیھ 
" ). درمتن فارسی نیامده است (" اما "خوانیم   نخست می١٩اما در آیھ . توانند انجیل را موعظھ كنند و دیگر رسوالن نمی

چھ . وعظھ انجیل توسط رسوالن شوندتوانند مانع م دشمنان نمی. " خداوند درھای زندان را باز كرد  شبانگاه فرشتھ)  اما(
 . تضادی، دشمنان رسوالن را بھ زندان انداختند اما خدا درھای زندان را باز كرد



 ٣٣ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  دشمنان انجیل آماده بودند تا محاكمھ نمایشی ٢٦ تا ٢١در آیھ . شود كھ آنھا مردم را تعلیم دھند اما خدا باعث می  )ب
 . سنھدرین را فرا خواندندآنھا تمام اعضاء .  كنند بزرگی را اجراء

ھای مذھبی بود و بزرگترین اقتدار قانونی در میان یھودیان بھ  سنھدرین بزرگترین قدرت دولتی بخصوص در زمینھ
شود بھ  جریان محاكمھ برعلیھ رســـوالن آغاز می. این قدرت را داشتند كھ مردم را بھ شدت مجازات كنند. رفت شمار می
 را " اما " دومین ٢٢در آیھ  درھر صورت، . ز سنھدرین بھ كار رسوالن پایان خواھد دادرسد كھ در آن رو نظر می

درھای زندان ھنوز بستھ است و محافظین در جلوی در . "پس خادمان رفتھ ایشان را در زندان نیافتند ) اما (". خوانیم می
سنھدرین  مات و . ر دادگاه محاكمھ كردكسی نیست كھ بتوان د. زندان حضور دارند اما ھیچكس در داخل زندان نیست

چھ . دھند اند و بھ مردم تعلیم می شخصی برای سنھدرین پیغام آورد كھ رسوالن در صحن ھیكل ایستاده. مبھوت بود
 مردم را معبدشود كھ آنان درست درھمان   خدا باعــث میاماكنند  ای آماده می دشمنان برعلیھ شاگردان محاكمھ. تضادی

 . تعلیم دھند
 

خوانیم كھ بزرگترین قدرت مذھبی كشور كھ یكی از دشمنان   می٣٢ تا ٢٧در آیات . سازد اما خدا آنھا را جسور می  )پ
. كند یعنی این دستور كھ نباید در نام عیسی تعلیم دھند انجیل بود، شاگردان را متھم بھ نااطاعتی از دستور قبلی خود می

اما بھ جای . ھا سعی دارند رھبران اسرائیل را در نظر مردم گناھكار جلوه دھندھمچنین شاگردان را متھم كردند كھ آن
باید بیشتر از انسان  خدا را می) اما ("رسوالن پاسخ دادند . خوانیم  را می" اما  " سومین٢٩پاسخ بھ اتھاماتشان در آیھ 

 و ھیچكس در این اقتدار نیست كھ با فرمان خدا بھ آنھا دستور داده بود تا انجیل را بھ ھمھ موعظھ كنند. "اطاعت نمود 
و با آنھا در ارتباط با مرگ و قیام و ضروری بودن توبھ .  انجیل را موعظھ كردند،آنھا حتی بھ سنھدرین. خدا مقابلھ كند

چھ . القدس را در قلبش خواھد یافت آنھا گفتند كھ ھركس از خدا اطاعت كند روح. و بخشش از گناھان سخــن گفتند
 . سازد تا با دشمنانشان انجیل را موعظھ كنند  خدا رسوالن را جسور میاماكنند  دشمنان متھم و سرزنش می. دیتضا

 
خوانیم كھ بعضی از دشمنانشان   می٣٩ تا ٣٣در آیات . اما خدا باعث شد كھ دشمنانشان از آنھا طرفداری كنند  )ت

رسد كھ انگار رسوالن تا بھ مرگ سنگسار   بھ نظر میاغلب چنین. خواستند رسوالن را بكشند عصبانی شدند و می
او بھ .  "كند  فریسی غماالئیل نام دخالت میی اما شخص". خوانیم  را می"   اما" چھارمین ٣٤اما در آیھ . خواھند شد

. تضادیچھ . كرده اند دھد كھ با عجلھ عمل نكنند چون ممكن است معلوم شود كھ آنھا با خدا منازعھ  دشمنان ھشدار می
دشمنان آنھا برای متوقف كردن نقشھ پلیدشان استفاده از یکی از  خدای مقتدر اماخواستند رسوالن را بكشند  دشمنان می

 . كند می
 

كنند و  خوانیم كھ دشمنان رسوالن را تنبیھ می  می٤٢ تا ٤٠در آیھ . دھند اما قوم خدا بھ اطاعت از خدا ادامھ می  )ث
رسد كھ انگار صاحبان قدرت  دوباره بھ نظر می. كنند كھ در نام عیسی مسیح موعظھ كنند دوباره آنھا را قدغن می

خوانیم كھ رسوالن با شادی تنبیھ خود را   می٤١اما در آیھ . اند موعظھ در مورد عیسی مسیح را متوقف كنند توانستھ
 معبدنھ تنھا انجیل را در جاھای عمومی آنھا . پذیرفتند و ھمچنان اطاعت از خدا را بر اطاعت از انسان ترجیح دادند

دشمنان بھ مخالفت خود در برابر . چھ تضادی. دادند ھای مردم نیز اینكار را انجام می دادند بلكھ حاال در خانھ تعلیم می
 .  قوم خدا بھ اطاعت از خدا بھ موعظھ انجیل در ھمھ جااماموعظھ انجیل ادامھ دادند 

 
  )٢ کشف

اغلب وقتی . "باید بیشتر از انسان اطاعت نمود   خدا را می"گوید،   است كھ می٢٩: ٥ن در اعمال یك حقیقت مھم برای م
:  پاسخ سؤال من است٢٩متعجبم كھ بزرگترین قدرت دنیا كیست؟  آیھ  كنم،  بھ سؤال در مورد موضوع قدرت فكر می

این حقیقت بھ من كمك . ر این دنیا استاو باالتر از ھر اقتدار دیگر موجود د. ترین قدرت روی زمین خداست عظیم
 . كند تا تصمیمات مھمی در مورد نحوه رفتارم در این دنیا و بخصوص نحوه بشارت دادنم بگیرم می

 
 

 سؤال کنید :  ٣قدم 
 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید

ھای خود را مطرح  فھمیم، سؤال  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی٤٢ - ١٢: ٥حقایق مربوط بھ اعمال سعی كنیم تمام 
 . كنیم

ھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفتر یادداشت خود   تا آنجایی كھ امكان دارد سؤال:بنویسید
 .بنویسید

ی گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھر كدام بعد از این كھ مدتی بھ اعضا (:در میان بگذارید
 ). ازافراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه،  (:گفتگو كنید
 سؤالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ ھایی از درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
 .) با آن مباحث آمده است



 ٣٤ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 بخشید؟  چطور بایستی این را تفسیر كرد كھ سایھ پطرس بیماران را شفا می)  ١٦: ٥اعمال ( ) ١سؤال 
شدند انبوھی  بھ خداوند متحد می ایمانداران بیشتری " بھترین ترجمھ برای این قسمت بھ این صورت است كھ، :مالحظات

كند سایھ او بر بعضی   تا وقتی پطرس عبور می…ھا بیرون آوردند  بھ قسمیكھ مریضان را در كوچھ. از مردان و زنان
 ھیچ ارتباطی با جادوگری دربین مردم ندارد بلكھ شرح تاریخی ایمان آنھا بھ عیسی توضیحاتاین . "از ایشان بیفتد 

 .  استمسیح و معجزات خدا
درجنیسارت ). ٣٠ - ٢٧: ٥مرقس  (زنی با لمس لباسھای عیسی، فورًا شفا یافت .  اتفاق افتاده بود اتفاقات مشابھ با آن قبًال

ای از ردای او را لمس  كردند كھ فقط گوشھ تمام مردم آن نواحی بیمارانشان را بر تختھا گذاشتھ و از عیسی خواھش می
تواند  یوزباشی رومی ایمان داشت كھ عیسی می). ٥٦ - ٥٥: ٦مرقس  (یافت  كرد شفا می كنند  و ھر كھ آن را لمس می

این اتفاقات ). ١٠ - ٨: ٨متی (غالم او را شفا دھد بدون اینكھ با او تماس شخصی داشتھ و حتی حضور داشتھ باشد 
 . مدارك قوی از ایمان مردم بھ عیسی مسیح بود

ای ھمانند معجزاتی را  تاثیر مشابھ)  ١٦: ٥اعمال (ست كھ سایھ پطرس رسول بھ ھمان صورت، در اینجا خدا راضی ا
تکھ ھمانگونھ كھ خدا راضی بود كھ دستمالھا و . گذاشت داشتھ باشد كھ درموارد دیگر كالم و حركات رسوالن بھ جا می

معجزات ). ١٢ - ١١  :١٩اعمال (ھا آزاد شوند   پولس را بھ نزد بیماران برده تا آنھا شفا یابند و دیوزدهلباساز ھایی 
مردم بھ انجیلی ایمان داشتند كھ رسوالن . رسوالن بیشتر تحت تاثیر ایمان مردم بود تا اینكھ علت ایمان آوردن آنھا باشد

ای كھ خدا با  وسیلھ. كردند پس این ایمان را ھم داشتند كھ بیمارانشان را برای شفا بھ نزد رسوالن بیاورند آن را اعالن می
كھ صاحب  با سایھ و یا بدون ھیچ تماسی، از نظر عیسی مسیح  با دستمالھا،  داد، با كالم، با حركات،  آن ایشان را شفا می

 . تمامی قدرت آسمان و زمین است، مھم نبود
 

بھ این آیا  " باید بیشتر از انسان اطاعت نمود  خدا را می"گوید،  وقتی پطرس می. حدود قدرت) ٢٩: ٥اعمال  () ٢سؤال 
 معنی است كھ ما مسیحیان ھمیشھ بایستی از دولتھای موجود در دنیا نااطاعتی كنیم؟ 

.  اطاعت استوار ھستند-برطبق کتاب مقدس ھفت ارتباط قابل شناسایی وجود دارد كھ براساس قدرت . خیر :مالحظات
ھیچ . باشند ن دارای قدرتی محدود میدرھر صورت تمام قدرتھای روی زمی. مسیحیان بایستی از این قدرتھا اطاعت كنند

و خدا قدری از قدرت خود را بھ رھبران . فقط خود خدا دارای اقتدار مطلق است. قدرتی بر روی زمین مطلق نیست
ھفت رابطھ . آنھا نیز نسبت بھ ھمھ چیز در برابر خدا پاسخگو و مسئول ھستند. مختلف روی زمین واگذار كرده است

 :اند عبارتند از ب مقدس توصیف شدهدارای قدرت كھ در کتا
 

گوید،   می٧: ٤یعقوب . خدا دارای بیشترین اقتدار و قدرت مطلق بر تمامی مردم و ھمھ چیز است. خدا و انسان  )الف
ھمچنین تمام رھبران وسایر انسانھای با قدرت بایستی . ھمھ مردم بایستی مطیع خدا باشند. "پس خدا را اطاعت نمائید"

را  او كند تا او را بــشناسند،   مردم را دعوت می خدا ھمھ. خدا مردم را برای جالل خودش آفریده است. وندمطیع خدا ش
باالترین ھدف برای تمام مردم این است كھ برای جالل خدا زندگی . دوست بدارند، او را اطاعت كنند و خدمتش كنند

 . كنند
 
 پس انسان چیست "گوید،   می٦، ٤: ٨مزمور .  خلقت خود داده استبر خدا بھ انسان قدرتی محدود. انسان و خلقت  )ب

بھ  خدا. " او را بر كارھای دست خودت مسلط نمودی و ھمھ چیز را زیر پای وی نھادی … ؟آوری كھ او را بھ یاد
سان نباید ان. اما قدرت انسان نسبت بھ زمین محدود است. انسان این مسئولیت را داده است كھ از خلقت او مواظبت كند
 تبر بر درختھایش مزن "گوید،   می١٩: ٢٠برای مثال تثنیھ . نسبت بھ خلقت خدا ھر كاری را كھ دوست دارد، انجام دھد

 . انسان نباید خلقت خدا را آلوده یا نابود كند. "خوری پس آنھا را قطع مكن  و آنھا را تلف مساز چونكھ از آنھا می
 

 ای زنان "گوید،   می١٨: ٣ت محدودی بر ھمسرش داده است چون كولسیان خدا بھ شوھر قدر. شوھر و زن  )پ
 ١٩: ٣اما قدرت شوھر نیز محدود است چون كولسیان . " استخداوند کنید، زیرا این خواست شوھران خود را اطاعت 

ر رابطھ شوھر بایستی قدرتش د. " ای شوھران زوجھای خود را محبت نمائید و با ایشان تلخی مكنید "گوید،  می
بھ خاطر داشتھ باشید كھ خدا مؤسس امر ازدواج است و خدا رابطھ بین . محبت و بھ نرمی بھ كار برد زناشویی را فقط با

انسانھا و مذاھب جدید این قدرت را ندارند كھ آنچھ خدا مؤسس آن است  تغییر . شوھر و زنش را بوجود آورده است
 . دھند

 
 ای فرزندان "گوید،   می٢٠: ٣كولسیان . الدین قدرت محدودی بر فرزندانشان داده استخدا بھ و. والدین و فرزندان  )ت

اما قدرت والدین نیز محدود است چون . "والدین خود را در ھمھ چیز اطاعت كنید زیرا كھ این پسندیده است درخداوند 
والدین بایستی از اقتدار . "ستھ دل شوند  ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید مبادا شك"گوید،    می٢١: ٣كولسیان 

خدا ). ٢٤: ١٣امثال ( خود بر فرزندانشان درجھت تشویق آنھا و در صورت لزوم در جھت تادیب آنھا استفاده بكنند
ھای جدید آموزشی قدرت تغییر آنچھ خدا  سیستم انسانھا، فرھنگ و. ھمچنین مؤسس رابطھ بین والدین و فرزندان است

 . ندارندمؤسس آن است 
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بخشند قدرت محدودی بر  خدا بھ حكمرانان سیاسی و قانونگذران و آنانی كھ بھ یك كشور نظم می. حكام و زیردستان  )ث
لھذا ھر منصب بشری را بھ خاطر خداوند اطاعت كنید خواه  " گوید،   می١٤ - ١٣: ٢اول پطرس . مطیعانشان داده است

مسیحیان . "ی ھستند بھ جھت انتقام كشیدن از بدكاران و تحسین نیكوكاران  و خواه حكام را، كھ رسوالن و…پادشاه 
اما قدرت تمام حاكمین نیز دارای محدودیت است . بایستی در ھر چیزی كھ درست است حكام كشورشان را اطاعت كنند

انسانھا از نظر قدرت در مھم نیست كھ این . "باید بیشتر از انسان اطاعت نمود   خدا را می"گوید،   می٢٩: ٥چون اعمال 
چھ مقامی ھستند اگر آنھا چیزی برخالف اراده خدا انتظاردارند ما مسیحیان بایستی با درخواست آنھا با مالیمت مخالفت 

 . كنیم
 
 ای "گوید،   می٢٢: ٣خدا بھ رئیسان نیز قدرت محدودی بر مرئوسین آنھا داده است كولسیان . رؤسا و مرئوسین  )ج

اما قدرت روسای زمینی نیز دارای محدودیت است چون . " جسمانی خود را درھر چیز اطاعت كنید غالمان آقایان
دانید شما را نیز آقایی ھست در   ای آقایان با غالمان خود عدل و انصاف را بجا آرید چونكھ می"گوید،   می١: ٤كولسیان 

ست و یك روز او را پاداش خواھد داد یا مجازات ھر رئیسی بایستی بھ خاطر داشتھ باشد كھ خدا آقای او ا. "آسمان 
اگر یكی از رؤسای زمینی چیزی برخالف اراده خدا . خواھد كرد ھمانطور كھ او با مرئوسین خود رفتار كرده است

 . ھای او مخالفت كنیم بخواھد ما مسیحیان بایستی با مالیمت با خواستھ
 
              . ان كلیسا قدرت محدودی بر اعضای كلیسا داده استخدا بھ رھبر. رھبران روحانی و پیروان روحانی )چ

كشند و   اما ای برادران بھ شما التماس داریم كھ بشناسید آنانی را كھ در میان شما زحمت می"، ١٢: ٥اول تسالونیكیان 
 چون ،ی نیز محدود استاما قدرت شبانان و سایر رھبران مذھب. "كنند  پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت می

 رھبران کلیسا نباید بر آنانی کھ بھ ایشان سپرده شده اند، گوید كھ می) ٢٨ - ٢٥: ٢٠متی  (٤ - ١ : ٥اول پطرس 
 بایستی نھ با حكومتی مستبدانھ بلكھ با ارائھ یك روحانیرھبران . دن نمونھ باشبرای اعضای کلیسا بلكھ کنندخداوندی 

 . اند، رھبری كنند ن آنانی كھ بدیشان سپرده شدهنمونھ شخصی و با خدمت كرد
 

 دادند؟  رسوالن بخصوص بر چھ چیز شھادت می)  ٣٢: ٥اعمال  () ٣سؤال 
رسوالن بھ طور خاص از طرف عیسی مسیح دعوت شده بودند تا شاھدان خود او یعنی عیسی مسیح باشند : مالحظات

 یا حتی روحانیبعضی سازمانھای مسیحی، یا بعضی رھبران   ای، و نھ شاھدان بعضی كلیساھای فرقھ)  ٨: ١اعمال (
درسرتاسر تاریخ مسیحیت، شیطان سعی كرده است كھ . ھای مسیحی و بعضی انواع تجربیات مسیحی بعضی اصل

مواظب . ھای افراد خاص بكشاند طلبی محتوای شھادت مسیحی را از عیسی مسیح بھ طرف اھداف خودخواھانھ و یا جاه
كردند یعنی  رفت او را دنبال می رسوالن جزء اولین گروه شاگردان عیسی بودند و ھرجا كھ او می. اذب باشیدشھادتھای ك

توانستند شاھدین دست اول زندگی، مرگ و قیام باشند  پس آنھا می. از زمانی كھ او خدمتش را شروع كرد تا بھ صعود
شاھد بودند كھ چگونھ سنھدرین . ھای یھودی و رومی بودندآنھا شاھد تجربیات او درمقابل قدرت). ٢٢ - ٢١: ١اعمال  (

شاھد بودند كھ چطور یھودیان از قدرتھای شریر رومی برای كشتن عیسی بر . ند عیسی را بھ مرگ محكوم كرد،یھودی
). ٣٢ :٢اعمال (شاھد بودند كھ خدا چگونھ اورا ازمردگان قیام داد ). ٣٠: ٥   ؛٢٣: ٢اعمال (روی صلیب استفاده كردند 

القدس نیز بھ عیسی  ھمچنین روح). ٣١: ٥اعمال (و شاھد بودند كھ خدا با صعود او را بھ دست راست خود باال برد 
 ). ١٤: ١٦یوحنا  (دھد  دھد و عیسی مسیح را درمیان ھمھ گروھھای مسیحی جالل می مسیح شھادت می

ی خودخواھانھ تغییر دھند بلكھ ھمیشھ شاھد عیسی ھا طلبی پس مسیحیان ھیچگاه نباید شھادت خود را با اھداف و جاه
 . مسیح باشند

 
 

 ببرید بكار:  ٤قدم 
 چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :توجھ كنید

اس  افكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اس:در میان بگذارید و بنویسید
 . تھیھ كنید٤٢ - ١٢: ٥اعمال 

  خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟:توجھ كنید
كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با دیگران در .  این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت خود بنویسید:بنویسید

شید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از یك حقیقت بھ یاد داشتھ با. میان بگذارید
 .كاربردھای متفاوتی می یابند

 ). نمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند، فھرست زیر(
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   )٤٢ - ١٢: ٥اعمال (پذیر  كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 

 . بھ عنوان ایمانداران ھمدیگر را درشھرتان مالقات كنید  - ١٢  :٥ •
 . انتظار این را داشتھ باشید كھ دستگیر و زندانی شوید  - ١٨: ٥ •
 . ھمچنین انتظار داشتھ باشید كھ خدا درھای زندان را بھ روی شما باز كند  - ١٩: ٥ •
 . بھ مردم پیغام كامل این زندگی جدید را بدھید  - ٢٠: ٥ •
در برابر دستوراتی كھ قدرتمندان مخالف اراده خدا صادر می كنند مسیحیان بایستی با   - ٢٩ - ٢٨  :٥ •

 . مالیمت بگویند كھ خدا را بیش از ھر انسان دیگری اطاعت می كنند
 . انتظار داشتھ باشید كھ با حرف زدن در مورد عیسی مسیح با مردم كتك بخورید  - ٤٠: ٥ •
 .  شویدبیند كھ بھ جھت اسم او رسوا یح شما را شایستھ میشاد باشید  وقتی مس  - ٤١: ٥ •
 .  كھ عیسی ھمان مسیح است دست برنداریدخبرخوشھیچگاه از تعلیم و اعالم این   - ٤٢  :٥ •

 
 كاربردھای شخصینمونھ ھایی از 

 
ار خود را خواھم اقتد بخصوص می.  اطاعت را بھ خاطر داشتھ باشم-خواھم ھفت رابطھ مبتنی بر قدرت  می)  الف

خواھم برای رھبری سایر مسیحیان بھ جای  برای مثال می. برمبای كھ کتاب مقدس قرار داده است بھ كار  در محدوده
 . برایشان نمونھ خوبی باشم و آنھا را خدمت كنم خداوندی كردن بر آنھا، 

 
كردند موعظھ   انجیل سعی میھر بار كھ دشمنان. بسیار تحت تاثیر شجاعت رسوالن و حاكمیت خدا قرار گرفتم)  ب

ھیچ چیز در این . كرد تا بھ موعظھ انجیل ادامھ دھند كرد و بھ آنھا كمك می  خدا مداخلھ میخود ،آنان را متوقف كنند
خواھم از  می. جنگد دنیا مسیحیان را از موعظھ انجیل بھ تمام ملتھای جھان باز نخواھد داشت چون خدا برای آنھا می

 .  كنمنمونھ آنھا پیروی
 

 دعا کنید :  ٥قدم 
در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی این . ( آشکار کرده است، دعا کنیم٤٢ - ١٢: ٥در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در اعمال 

بیاد داشتھ باشید کھ . بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمرین کنید کھ در فقط یک یا دو جملھ دعا کنید
 .) ه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کردافراد درھر گرو

 
 )  دقیقھ٨(دعا 

 شفاعتدعای 
٥   

 
 .برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید. بھ دعا در گروه ھای دو یا سھ نفری ادامھ دھید

 
 )  دقیقھ٢ ( منزلتكلیف

 برای درس بعدی
٦   

 
ا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و ی:سر گروه(

 .)بنویسند
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای ٤٢ - ١٢: ٥اعمال  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .دتعلیم دھید یا بررسی كنی گروھی از مردم موعظھ كنید، 

  پرسش استفاده كنید از روش طرح.  بخوانید٢٣ - ٢٠ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت پیدایش -رازگاھان   ـ  ٢
 .   و یادداشت بردارید

 .   آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید ١٤: ١٢ جامعھ -   آیھ مجازات گناه-حفظ کردن   ـ  ٣
 .ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  در این -دعا   ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥

 .   درست كنید)  وشھیا پ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٢٩درس 
 

 دعا
 

١ 

 
 . دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را بھ حضور خداوند بیاورید:سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش 
 خدا محافظ است

٢ 

 
 .  خدا محافظ است:موضوع
 ٧: ٣٤ ؛ مزمور ١٦ - ١: ٩١ مزمور  ؛١٧ - ٨: ٦ پادشاھان دوم: بخوانید

 
  یخ گذشتھ چگونھ از قوم خود محافظت كرد؟خدا در تار  - ١
 

 . كھ خداوند چگونھ از الیشع نبی و خادمش محافظت كرد بھ طور خالصھ شرح دھید
 . بر سھ چیز تاكید كنید

 . گفت دانست و آن را بھ نبی می كرد می  ھر آنچھ كھ دشمن در اطاق خوابش بیان میخداوند  )الف
 . باشند ر از آنانی ھستند كھ با دشمن ھمراه می بیشت او و لشگر فرشتگانخداوند  )ب
ھای آتش را كھ در اطراف آنھا بود و از آنھا محافظت  چشمان قومش را بازكرده تا اسبھا و ارابھ تواند  میخداوند  )پ
 . كرد ببینند می

 
  .كند خدا امروز چگونھ محافظت می  - ٢
 

 . خدا چگونھ در گذشتھ از آنھا محافظت كرده استاجازه دھید كھ اعضاء با یكدیگر درمیان بگذارند كھ 
 

 . را بھ عنوان محافظ در گروھھای كوچك سھ نفره بپرستید  خدا:سرگروه
 
 

 )   دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات 
 پیدایش

٣ 

 
در با دیگران ) ٢٣ - ٢٠پیدایش ( و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ).بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (یان بگذاریدم
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

 .میگذارد، بحث نكنید
 
 

 )  دقیقھ٧٠ (تعلیم 
  صحیح کتاب مقدستوضیح

٤ 

 
)  ٢: ٤دوم قرنتیان (او نباید حقیقت را تحریف كند . تفسیر کند كھ کتاب مقدس را درست وظیفھ ھر مسیحی است :مقدمھ

دھند كھ  ھم عیسی و ھم پولس ھشدارمی). ١٥: ٢دوم تیموتائوس  (بلكھ كالم راستی را در مسیری درست ھدایت كند 
 فقط حقیقتی كھ براساس تعلیم ).٢ - ١: ٤ ؛ اول تیموتائوس ١١ - ١٠: ٢٤متی  (معلمین كاذبی وجود خواھند داشت 

 ). ٣٢ - ٣١: ٨یوحنا ( باشد مردم را آزاد خواھد ساخت " مسیحعیسی"
 

درست مثل انسانھایی كھ برای داشتن مسافرتی امن احتیاج بھ قوانین ترافیكی، برای داشتن زندگی سالم بھ قوانین 
 برای درك مردم دولتی دارند، بھ ھمین صورت بھداشتی و برای داشتن زندگی سازگار در كنار ھم  احتیاج بھ قوانین

 .  دارندتوضیح،احتیاج بھ قوانین  صحیح کتاب مقدس
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ھا، نبوت و  ھا، وعده کتاب مقدس شامل چندین نوع اثر ادبی است مثل شریعت، تعالیم، تاریخ، شعر، سرود، حكمت، مثل

 ما در . کھ آن اثر ادبی را توضیح میدھندھستندھای ادبی دارای قوانین مخصوص بھ خود  ھركدام از این دستھ. مكاشفھ
 . تاریخ  انتظار وجود حقایق ادبی، در شعر زبان مجازی، در حكمت مقایسھ ودر مكاشفھ انتظار وجود تصاویر را داریم

 . معرفی خواھیم كردرا برای توضیح صحیح کتاب مقدسدر این بررسی ما فقط چند قانون 
  

  و زبانماھیت :١قانون 
 

  و زبان ماھیت  :١ن قانو
کتاب مقدس مرجع  بنابراین چون خدا مؤلف کتاب مقدس است،، کتاب مقدس در ماھیت خود ھم ماوراء طبیعی  )الف

 دو دارای ھیچ قسمتی از کتاب مقدس  . قابل اعتماد است کتاب مقدس كامًال  و بنابراین .مطلق افكار و رفتار بشر است
 .مفھوم متفاوت نیست

بنابراین .  استکرده انسانی بھ انسان دیگر آشكار طریق ازود راكالم خخدا چون  طبیعی استچنین ھم دسکتاب مق  )ب
 . شما، كالم خدا است خود زباندرکتاب مقدس 

 
  .ماوراء طبیعی است کتاب مقدس در ماھیت خود،   - ١
 

  ٢: ١س  و تیط١٩: ٢٣ ؛ اعداد ٢١ - ٢٠: ١ پطرس ؛ دوم ١٦: ٣دوم تیموتائوس : بخوانید
 :تعلیم دھید 

 
پس . کتاب مقدس شامل سخنان بسیاری از طرف خدا است. القدس است  روح، کتاب مقدس خدا  نویسنده.مقتدر  )الف

 . و رفتار مسیحی کتاب مقدس نھ تنھا مرجع مطلق افكار و رفتار انسان است بلكھ مرجع نھایی است برای اصل
  
 کتاب مقدس ابدی است ولی با این وجود در .ھای خود خدا است ه ویژگی كالم خدا منعكس كنند.قابل اعتماد  )ب

چون خدا  .باشد قابل اعتماد می ، مقدس و دقیق است پس كامًال حقیقت ،کتاب مقدس. شود چارچوب زمان آشكار می
 فاوتدو مفھوم مت واضح آشكار سازد ھیچ قسمتی از کتاب مقدس  بطورقابل اعتماد است و قصد دارد كھ ھدفش را

 . بھ شما چھ بگوید داشتھ است، در ھر قسمت کتاب مقدس قصد پس بایستی سعی كنید درك نمایید كھ خدا . ندارد
 
 . کتاب مقدس درماھیت خود طبیعی است  - ٢
 

  ٤ - ١: ٣٦ ارمیاء   ؛ ٨  :٣٠ ؛ اشعیاء ١٤ - ١٣: ١٦ ؛ ٢٦: ١٤یوحنا    ؛٤٣: ٢٢متی : بخوانید
 :تعلیم دھید 

خدا با انسان سخن گفت و . شود  کتاب مقدس كالم خدا است كھ از طریق انسان بھ انسان منتقل می.لی اصھایزبان
 نوشتھ شــده ی کھ خدا کالم خود را مکاشفھ کرد،ای زمان کتاب مقدس بھ زبان محاوره. انسان كالم خدا را ثبت كرد

و عھد جدید بھ یونانی نوشتھ شده )   آرامیو قسمت كوچكی از آن بھ زبان (عھد عتیق در اصل بھ زبان عبری . است
 . زبان اصلی عبری و یونانی معیار می باشند کتاب مقدس، توضیحات ھا و  برای تمام ترجمھ. است

بھ . كند ترجمھ شد و عھد جدید این ترجمھ را بھ عنوان كالم خدا تلقی می. م.  ق٢٥٠ عھد عتیق قبل از .ھا ترجمھ
 دقیقی از عھد عتیق عبری و   چون ھدف آن ترجمھ،س بھ زبان شما ھم كالم خدا استعالوه ترجمھ معتبر کتاب مقد

توانایی خواندن کتاب مقدس بھ زبانھای اصلی و یا بھ یك زبان جدید دیگر كمك بزرگی برای . عھد جدید یونانی باشد
 .  صحیح کتاب مقدس استتوضیح

 
  یكپارچگی و شفافیت - ٢قانون 

 
  و شفافیت یكپارچگی :٢قــانون 

 . او در جھان استنقشھ ثبت شده خدا و  کتاب مقدس تنھا مكاشفھ  )الف
 در عھد .در عھد عتیق، عھد جدید پنھان است" .  ھستند زیرمفھوم بھ عھد عتیق و عھد جدید یكپارچھ و ھماھنگ  )ب

 .  کتاب مقدس بھترین شرح دھنده خود استبنابراین ".شود جدید، عھد عتیق آشكار می
 
  .کتاب مقدس یكپارچھ است - ١
 

  ٢٠: ١ دوم قرنتیان   ؛١٨ - ١: ١٠ ؛ عبرانیان ١٧ - ١٦ :٢ ؛ كولسیان ١٧: ٥متی : بخوانید
 : تعلیم دھید



 ٣٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

عھد عتیق برای عھد جدید   :آنھا مكمل ھم ھستند.  عھد عتیق و عھد جدید با یكدیگر متناقض نیستند.آمادگی و انجام  )الف
 .  رساند انجام می بھ عھد جدید، عھد عتیق راكند و ایجاد آمادگی می

 
ھا،  نمونھ کتاب مقدس عھد عتیق را شریعت، .  در ھر صورت، پیشرفتی در مكاشفھ وجود دارد.پیشرفت در مكاشفھ  )ب

دید عھد ج. "شوند   حقایقی است كھ در مسیح یافت می" و عھد جدید " سایھ نعمتھای آینده است "نامد  ھا می نبوتھا و وعده 
پس عھد عتیق را . دھد ھا را انجام می ھا، نبوتھا و وعده دھد كھ چگونھ خدا در مسیح شریعت عھد عتیق، نمونھ تعلیم می

 .تعلیمات عھد جدید معیار ھستند.  كردتشریحھمیشھ بایستی در نور عھد جدید 
 
  . را شرح میدھدکتاب مقدس خود  - ٢
 

 ٢٨ - ٢٥: ١٠لوقا : بخوانید
داد كھ  ھایی می اند پاسخ  مردم در رابطھ با چیزھایی كھ در کتاب مقدس نوشتھ شدهسؤاالت عیسی مسیح بھ :تعلیم دھید

با تعالیم واضح )  ١: ٢٤تثنیھ (او عبارتھای مبھم قسمتی از کتاب مقدس را . آنھا ھم در کتاب مقدس نوشتھ شده بودند
 را شرح پس کتاب مقدس خود). ٨ - ٣: ١٩ ؛ متی ٢٤: ٢ ؛ ٢٧: ١پیدایش (داد  قسمتھای دیگرکتاب مقدس شرح می

.  نیست متفاوتھیچ قسمتی از کتاب مقدس دارای دو مفھوم.  کتاب مقدس بھترین توضیح دھنده کتاب مقدس است.میدھد
 . پس سعی كنید مفھومی را درك كنید كھ ھدف خدا بوده است

 
 القدس و ایمان  روح - ٣قانون 

 
 انالقدس و ایم  روح :٣قانون 
خدای روح القدس باعث میشود کھ مردم کالم کتاب مقدس .  خدای کتاب مقدس، مؤلف و موضوع کتاب مقدس است)الف

 .را بفھمند
 . ایمان بھ عیسی مسیح ھمیشھ بر پایھ کالم کتاب مقدس استوار است)ب
 

 درست   تا کتاب مقدس راارند ددر قلبشانبھ عیسی مسیح القدس و ایمان  روحبنابراین خوانندگان کتاب مقدس نیاز بھ  
 .  كنندتشریحدرك و 

 
 . القدس و ایمان دارند انسانھایی كھ روح  - ١
 

 ؛ ١٧ - ١٤: ١٠ رومیان  ؛٤٥ - ٤٤: ٢٤ ؛ لوقا ١٥ - ١٣: ١٦ ؛ ٢٦: ١٤ ؛ ٤٧ - ٤٥،  ٤٠ - ٣٩: ٥یوحنا : بخوانید
  ١٥ - ٧: ٢اول قرنتیان 
 ایمان.  آشكار كرده است درك كند در کتاب مقدسكند تا آنچھ خدا  روشن میالقدس فكر و قلب انسان را روح: تعلیم دھید

فقط ایماندارانی . آید اش بدست می در مورد خودش و اراده در کتاب مقدس خدا    از طریق شناخت مكاشفھبھ عیسی مسیح
 .  كنندتشریحكھ دارای تولد تازه ھستند قادرند کتاب مقدس را درست 

 
  .القدس و ایمان ندارند روحانسانھایی كھ   - ٢
 

  ١٦: ٣ ؛ دوم پطرس ٤ - ٣: ٤ ؛ ١٧ - ١٤: ٣ ؛ دوم قرنتیان ٢٩: ٢١متی : بخوانید
توانند کتاب   پوشیده است بھ طوریكھ نمی ھنوزجلوی چشمان آنھا اند و غیرمسیحیان از نظر روحانی مرده: تعلیم دھید

اظھارات . فایده است  بی مسیحیالقدس و ایمان دون داشتن روحبررسی مداوم کتاب مقدس ب.  كنندتشریحمقدس را درست 
 تولد  ھنوز كھ آنھاواقعیت خدای کتاب مقدس بایستی درنور این ، عیسی مسیح وغیرمسیحیان در ارتباط با کتاب مقدس

 . تازه ندارند ارزیابی شود
 

  شنوندگان مخاطب - ٤قانون
 

  شنوندگان مخاطب  :٤قانون 
کتاب مقدس بھ آن اشاره  ھر قسمت  تعیین كنید  مخاطبینی كھ خدا در .كند دگان متفاوتی اشاره میکتاب مقدس بھ شنون

ھا و ممنوعیتھا، فرامین و نبوتھای موجود در کتاب   صحیح وعدهتوضیحاین قانون برای . كرده است چھ كسانی ھستند
  .مقدس مفید است

 . تمام مردم یا ھمھ مسیحیان بازگوشده است بعضی مواقع حقیقت بخصوصی در کتاب مقدس برای  )الف
 . گروه، سن یا شرایط خاصی است در بعضی مواقع دیگر یك حقیقت خاص محدود بھ شخص،   )ب

 



 ٤٠ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  . می باشدھ مخاطبینھمبرای دس  مق كتاب مشخصی ازحقیقت موجود درمتنبعضی مواقع   - ١
 

  ١: ١ پطرس دوم   ؛٢٧ - ٢٥: ١٤لوقا : بخوانید
 ؛  ٣٨ - ٣٤: ٨ ؛ ١٥: ١مرقس  (ملتھای دنیا اختصاص بھ تمام  زیر کتاب مقدسھایحقیقت موجود در قسمت: تعلیم دھید

 ؛ ٣٥ - ٣٤: ١٣یوحنا ( مسیحیان  تمام اختصاص بھ زیر کتاب مقدسھایحقیقت موجود در قسمت.  دارد)١٦: ٣یوحنا  
 . دارد ) ١: ١ پطرس دوم ؛ ٢ - ١: ١اول پطرس 

 
  . استمعین برای مخاطبینی کتاب مقدس  مشخصی ازوجود در متنحقیقت مگاھی   - ٢
 

  ١: ١ ؛ مالكی ٣٠ - ٢٨،  ٢١، ١٧: ١٠مرقس : بخوانید
   ؛١٤ - ١١، ٧: ١٧اول تواریخ (محـــدود بھ شخصی خـــاص،  زیر  کتاب مقدسھایحقیقت موجود در قسمت: تعلیم دھید

 ؛ ١٤ - ٩: ١٧پیدایش (محدوده زمانی خاص ، )١٠ - ٨: ٦ اشعیاء   ؛١: ١مالكی (، گروھی خاص )٢١: ١٠مرقس 
 )٧: ٢ ؛ مكاشفھ ٢٠ - ١١: ٣٣ ؛ حزقیال ١٠ - ٦: ١٨ارمیاء (یا وضعیتی خاص ) ١٥ - ١٢: ٦  ؛٤ - ٣: ٥ غالطیان

 .است
 

 ھا و تاكیدسبکھای ادبی  - ٥قانون 
 

  ھا و تاكید سبکھای ادبی :٥قانون 
 تعیین ،كند  استفاده می در ھر بخش کتاب مقدس كھ خداسبکی را. ف ادبی است مختلسبککتاب مقدس شامل چند   )الف

 برای مثال، یکی از تمثیل ھای عیسی .ی کھ آن اثر ادبی را شرح میدھد، توضیح دھید را براساس قوانینسبکكنید و ھر 
 . را بر اساس قوانینی کھ تمثیل ھا را توضیح میدھند، تشریح کنید

 را تعلیم لی اص، قسمت خاص کتاب مقدسمحتوای یکتعیین كنید كھ . اکیدھای گوناگون است کتاب مقدس شامل ت )ب
 . كند، بھ تاریخ مربوط است یا یك وعده یا یك نبوت است دھد، یا شنونده را بھ انجام عملی تشویق می می

 
، نبوت، مكاشفھ و غیره و تعالیم، تاریخ، شعر، حكمت، مثل کتاب مقدس شامل چند سبك مختلف ادبی است مثل قوانین، 

سبك قسمت خاصی از کتاب مقدس را تعیین كنید و .  مخصوص بھ خودش را داردتوضیح قوانین ،ھركدام از این سبكھا
  .ی کھ آن اثر ادبی را شرح میدھد، توضیح دھید را براساس قوانینسبکھر 

 اصلی را تعلیم ، قسمت خاص کتاب مقدسیکمحتوای تعیین كنید كھ . کتاب مقدس ھمچنین شامل تاکیدھای گوناگون است
 .كند، بھ تاریخ مربوط است یا یك وعده یا یك نبوت است دھد، یا شنونده را بھ انجام عملی تشویق می می

 
   :تعلیمی است تاكید بر یك اصلوقتی   - ١
 

  ٦: ١٤یوحنا : بخوانید
در . ا اختصاص دارد، بایستی بھ آن ایمان بیاوریدی است كھ بھ شمل تاكید بر اص کتاب مقدسقسمت اگر در: تعلیم دھید

برای مثال، . اصل را بھ خصوص با توجھ بھ اسامی موجود در آن تنظیم كنید.  تاكید بر اصلی تعلیمی است٦: ١٤یوحنا  
ی کھ شما و ھر اصل.  توجھ كنید"پدر"  و  "ھیچكس" ،  "حیات" ،  "راستی" ، "راه " ، ") عیسی( من "بھ اسامی 

 " . عیسی تنھا راه بھ سوی پدر است"  کھ این استحی باید ایمان بیاوردمسی
 
  :تاكید بر تشویق شخص بھ انجام فعالیتی استوقتی   - ٢
 

  ٣٥ - ٣٤: ١٣یوحنا : بخوانید
 - ٣٤: ١٣دریوحنا .  بایستی آن را انجام دھید، تاكید بر فعالیتی مختص شما است کتاب مقدساگر در قسمت: تعلیم دھید

 ،برای مثال. این فعالیت را بھ خصوص با توجھ بھ افعال آن تنظیم كنید.  تاكید بر تشویق شخص بھ انجام فعالیتی است٣٥
 شاگرد من " و "ھمھ خواھند فھمید "، " شما نیز محبت نمایید "، " چنانكھ من محبت نمودم "، " محبت نمایید "بھ افعال 

 ما مسیحیان بایستی ھمدیگر را محبت كنیم  " این استمسیحی باید اطاعت کندنی کھ شما و ھر فرما.  توجھ كنید"ھستید 
 ". درست مثل عیسی مسیح كھ ما را محبت كرد

 
 :تتاكید در ارتباط با تاریخ اسوقتی   - ٣
 

  ١١: ١٧اعمال : بخوانید
  ن كنید كھ آیا باید از آن نمونھ ارتباط با یك واقعھ تاریخی است، بایستی تعیی قسمت کتاب مقدساگر تاكید در: تعلیم دھید

 . تاریخی پیروی كنید یا خیر



 ٤١ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 مسیحیان نباید از رفتار بد برای مثال. پس نباید ھیچوقت ازآن پیروی كنید  موجود درتاریخ منفی است  اگر نمونھ
، مسیحیان نباید مثال دیگر. نوشتھ شده است ١١ - ٦: ١٠اول قرنتیان اسرائیلیھا در عھد عتیق پیروی کنند آنطوریکھ در 

رھبران .  نوشتھ شده است١١ - ٩ یوحنا ٣ ، دیوترفیس در عھد جدید پیروی کنند، بطوریکھ درمسیحیاز رفتار بد رھبر
آنھا  .)٤ - ١: ٥ ؛ اول پطرس ٢٨ - ٢٥: ٢٠متی ( خداوندی كنند ،اند ھیچگاه نباید بر آنانی كھ بدیشان سپرده شدهمسیحی 

 نپذیرند یا مانع مسیحیان در انجام كارھای  در کلیسایشانسایر مسیحیان را حی را رد كنند،  سایر رھبران مسیھرگز نباید
 .خوب و درست شوند

اما نباید انتظار داشتھ باشید كھ سایر .  از آن نمونھ خوب پیروی كنید، ممکن استای درتاریخ حالتی مثبت دارد اگر نمونھ
 .ھ قسمت دیگری از کتاب مقدس آن را تعلیم یا انجام آن را دستور داده باشدمسیحیان ھم آن نمونھ را دنبال كنند مگر اینك

برای مثال مسیحیان شاید ھر آنچھ کھ در بازار فروختھ میشود یا میزبان برای آنھا تھیھ کرده است، بخورند یا آنھا ممکن 
بھ ھر حال آنھا نبایستی فردی را است از انجام اینکار صرف نظر کنند در صورتیکھ وجدان آنھا ایشان را منع میکند، 

آنھا نبایستی دیگر مسیحیان را مجبور کنند کھ آنگونھ کھ  . کھ گوشت میخورد یا از خوردن آن اکراه دارد، محکوم کنند
: مثال دیگر ).١  :١١  - ٢٣  :١٠اول قرنتیان  ؛ ١٤: ١٥ - ١: ١٤رومیان (خود ایشان انتخاب کرده اند، رفتار کنند 

د كھ آیا ند و ارزیابی كننھر روز کتاب مقدس را بررسی كن و دننمونھ خوب اھالی بیریھ را دنبال كنستی مسیحیان بای
نباید از سایر مسیحیان بخواھید كھ این شما  اما ).١١ :١٧  رسوالناعمال (.كند یا خیر  حقیقت را بیان میی،واعظ یا معلم

 .ھر روز بررسی كنندنمونھ را دنبال كنند و اصرار كنید كھ کتاب مقدس را 
 
 :تاكید بر یك وعده یا نبوت استوقتی   - ٤
 

 ١٦،  ٨: ٣ غالطیان ؛ ١٩ - ١٧: ١١ عبرانیان   ؛١٨: ٢٢ ؛ پیدایش ٢١: ١٤یوحنا : بخوانید
ارمیاء (، وضعیت )١٨ - ١٥: ٢٢پیدایش (اگردر این قسمت تاكید بر یك وعده یا نبوت است، پس مخاطبین : تعلیم دھید

 - ١١: ٢ ؛ افسسیان ٢٩ - ٢٦: ٣ ؛ غالطیان ٤٤ - ٤٢  :٢١ ؛ ١٢ - ١١: ٨متی (، تحقق آنھا )١٨  ؛ حزقیال١٧ - ٥: ١٨
نبوتھای عھد عتیق بایستی در نور تعالیم عھد جدید كھ . و موارد كاربردشان را تعیین كنید)  ١٠ - ٤: ٢اول پطرس    ؛٢٢

 ١: ٩عاموس (مثال نبوتھایی از عھد عتیق مربوط بھ اسرائیل برای .  گردندتشریحدارای موضوعی مشابھ با آن ھستند، 
اعمال (شود   در عھد جدید مربوط بھ تمام ایمانداران و بخصوص ایمانداران امتھا میھا آنتشریحشوند اما   می ) ١٢ -١

 ). ٢٨: ٣ ؛ غالطیان ١٢: ١٠رومیان   ؛ ١٩ - ١٤: ١٥
 

 ت و اصلسن  - ٦قانون 
 

   سنت و اصل  :٦قانون 
 . چیزی است كھ كلیسا بایستی تعلیم دھد تعالیم، فرامین و ممنوعیتھای موجود در کتاب مقدس تعیین كننده 

 . ، نمیباشددھد  آنچھ كھ کتاب مقدس تعلیم میهندنك كلیسا تعیین .  ھرگز قاعده و قانون نیستندی کلیساییسنتھا  )الف
 . دن شوتشریح یدرستبدرنورتعالیم واضح کتاب مقدس ارزیابی و   ھمیشھ ھر كلیسایی بایستیباورھای ونامھ ھااعتقاد )ب
 
  .سنتھای مذھبی ھرگز قاعده و قانون نیستند  - ١
 

 :تعلیم دھید 
 

   فعالیتھای مذھبی  )الف
ھا بیھوده است   با ھدایا، بخور و جشنمعبدخدا بر اشعیاء نبی آشكار كرد كھ پرستش سنتی  - ١٨ - ٨: ١اشعیاء   :بخوانید

  .كنند ترك نمی كنند و كارھای اشتباه خود را انگیز ھستند وقتی مردم از قوانین خدا اطاعت نمی حتی نفرتو 
 
  خوابھا، رویاھا و الھام  )ب

ادعا   ھستند کھ خدا بھ ارمیاء نبی آشكاركرد ھمیشھ اشخاص بسیاری- ٤٠ - ٢٥ ، ٢٢ -٢١، ١٦: ٢٣ارمیاء  :بخوانید
 كاذب از رویاھا و خوابھای موجود در افكار  درحالیكھ انبیاء. اما خدا آنھا را نفرستاده است میباشندھ نبی خدا ک میکنند

قوم خدا بایستی بین كالم خدا و كالم مردم . كنند گویند، انبیاء واقعی وفادارانھ كالم خدا را اعالم می خودشان سخن می
بسیاری از مردم از الھام . ای شریرانھ خود بازگشت كنندشود كھ مردم از راھھ كالم واقعی خدا باعث می. تمیز قایل شوند

 انسانی  ھایچــنین الھام. كالمی كھ توسط خودشان الھام یا آشكار شده است و نھ توسط خدا گویند یعنی  خودشان سخن می
  .دنكن  كالم انسانی است و كالم خدا را تحریف می تمامًا

 
 سنتھا   )پ

را )   یھودیروحانیان(ھا و معلمین شریعت  عیسی مسیح فریسی - ٤٦ - ٤٤: ١١  ؛ لوقا٩ - ١: ٧مرقس  :بخوانید
ھایی را نگاه دارند كھ دست بھ دست و از نسلی  اند تا سنت  را كنار گذاشتھ در کتاب مقدسكند كھ فرامین خدا مالمت می
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 مھمتر از آنچھ کتاب مقدس تعلیم ھای سنتی خود را گیری كند كھ تصمیم او آنھا را سرزنش می. اند بھ نسلی منتقل كرده
 پیروی و " ھستند  انسانیقوانین تعلیم داده شده"  کھ چنین سنتھا و تعالیمی، او گفت ). ٣: ١٥متی (دھند  دھد قرار می می

او گفت كسانی كھ سنتھا را مھمتر از كالم خدا بھ ). ٧ - ٦: ٧مرقس (عبادت خدا است در بی فایده روشی چنین رسومی، 
كند  ، اجتناب مینامشخص راه نمایان كور ھستند و بایستی از آنھا اجتناب كرد مثل شخصی كھ از یك قبر ،آورند یشمار م

 ). ٤٦ - ٤٤: ١١ ؛ لوقا ١٤ - ١٣: ١٥متی (
 
  .قرار گیرد اند  شدهتشریح اصل مسیحی بایستی براساس تعالیم واضح کتاب مقدس، كھ بھ درستی   - ٢
 

  ١٧ - ١٦: ٣ ؛ دوم تیموتائوس ١٥ - ١٤: ٣ ؛ اول تیموتائوس ٦  :٤ ؛ اول قرنتیان ٢٦، ٢٤: ٧متی : بخوانید
 :تعلیم دھید

 
  . باید بر پایھ کتاب مقدس استوار باشداصل  )الف

تعالیم، . اند قرار گیرد  شدهتشریحاصل مسیحی بایستی براساس تعالیم، فرامین و ممنوعیتھای کتاب مقدس كھ بھ درستی 
  رھبران کلیسا،فرامین و ممنوعیتھای ھر كلیسا یا عیتھای کتاب مقدس دارای اقتدار بیشتری از تعالیم، فرامین و ممنو

بارھا و بارھا، عیسی و رسوالن بھ آنچھ در کتاب مقدس مكتوب است اشاره .  ھستند،معلمین یا دانشمندان یا فیلسوفان
ھای مشھور، پدران كلیسا، مفسرین  و نھ بھ آنچھ ربی) ٤١ - ٤٠: ١٣ ؛ اعمال ١٦: ٢ ؛ اعمال ٢٦ - ٢٥: ١٠لوقا (كردند 

 . کتاب مقدس و یا نویسنده یك كتاب مسیحی گفتھ است
 
  . کرده شودعــملبھ تعالیم عیسی مسیح باید   )ب

). ٢٦، ٢٤: ٧ ؛ متی ٢٤: ٨یوحنا (عیسی تعـــلیم داد كھ مردم بایستی بھ كالم او ایمان آورند و آن را بھ اجراء گـــذارند 
دوم (یوحنای رسول فرمان داد ھرآنكس كھ در تعلیم مسیح ثابت نماند یا تعلیم مسیح را بجا نیاورد نباید او را پذیرفت 

 ). ٢٤ - ٢١: ٣اول یوحنا    ؛١١ - ٩یوحنا 
 

  .ھرگز از محدوده آنچھ در کتاب مقدس نوشتھ شده خارج نشوید  )پ
: ٣ تیموتائوس دوم ؛ ٦: ٤ قرنتیان اول ("تجاوز نكنید )  دركالم(است  از آنچھ مكتوب "پولس رســول قانونی گذاشت 

: ٣اول تیموتائوس  ؛ ٩: ٤فیلیپیان ( او پیروی كنند نامھ ھایخواھد تا از دستورات مكتوب در  او از كلیسا می). ١٧ - ١٦
 کھ کالم خود را،  و عیسی مسیح خودش ھشدار اکیدی میدھد بھ ھر فردی).١٦، ٢ - ١: ٣دوم پطرس    ؛١٥ - ١٤

مکاشفھ (تفسیرھا و توضیحات خود را بھ کتاب مقدس اضافھ میکند یا بخشی از کالم  کتاب مقدس را از آن خارج میکند 
١٩ - ١٨: ٢٢.(  

 
 قرار گیرد و نھ ،اند  شدهتشریحمسیحی بایستی براساس تعالیم صریح کتاب مقدس، كھ بھ درستی   پس اصل .نتیجھ ) ت

ھر كلیسایی، ھر چقدر ھم كھ با باورھای  و نامھ ھااعتقاد. پدران كلیسا و مفسرین ، معلمین مذھبیای ھ براساس نوشتھ
   شدهشریحتوجھ بھ خالصھ كردن ایمان مسیحی مفید باشند، بایستی ھمیشھ در نور تعالیم صریح کتاب مقدس بھ درستی ت

 . و ارزیابی شوند
 

  مسئولیت - ٧ قانون
 

   مسئولیت:٧قانون 
 . ف کتاب مقدس آشكار كردن راستی خدا و تغییر زندگی انسانھا استھد
 كند و حقایق آن را بكار تشریحھر مسیحی این حق و مسئولیت را دارد كھ کتاب مقدس را برای خود بررسی و   )الف
 .  و بھ كار بردتشریح کرده او بایستی آن حقیقت کتاب مقدس را بھ درستی اما. برد
 . شوندكاذب بایستی رد تعالیم . تی حقیقت را تعلیم دھد بایسھر مسیحی  )ب
 
 مسئولیت شناخت، درك و اطاعت از حقیقت   - ١
 

 ؛ فیلیپیان ١٦: ٣ ؛ كولسیان ٥٢ - ٥١: ١٣ ؛ ٢٤: ٧ ؛ متی ١٧: ١٧ ؛ ٢٣، ٢١، ٦: ١٤ ؛ ٣٢ - ٣١: ٨یوحنا : بخوانید
  ٤ - ٣: ١ پطرس دوم، ٩: ٤

 : تعلیم دھید
 

 عیسی مسیح بھ ما .باشند  خدا است و تعالیم عیسی مسیح راستی می در موردمسیح خودش حقیقتعیسی . شناخت  )الف
 .آن حقیقت مسلمًا ما را آزاد و تقدیس خواھد كرد. فرمان داد كھ حقیقت او را بشناسیم در آن بمانیم و از آن پیروی كنیم
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گویند درك كنند، تعالیم آنھا را بھ اجراء  چھ آنھا میعیسی و شاگردانش بارھا از مردم عادی خواستند كھ آن. اطاعت  )ب
 ). ١٠: ٧عزرا (بگذارند و حتی آنھا را بھ سایر مردم تعلیم دھند 

 
 مقدس باشید زیرا خدا مقدس "خواستند  انبیاء، عیسی مسیح و شاگردان بارھا از خوانندگان کتاب مقدس . ویژگی ) پ

 . شدن اطاعت از تعالیم کتاب مقدس است و نھ فقط آگاھی از این تعالیمراه مقدس ). ١٦ - ١٤: ١اول پطرس   ("است 
 
 مسئولیت رد كردن معلمین كاذب  - ٢
 

  ١١ - ٩ ؛ دوم یوحنا ٢٣ - ٢٠: ٢ ؛ اول یوحنا ٩: ١ ؛ تیطس ٢٦ - ٢٣: ٢دوم تیموتائوس : بخوانید
 . ھایشان نپذیرند مسیحیان بایستی معلمین كاذب را رد كنند و آنھا را بھ خانھ: تعلیم دھید

 
  فرھنگ - ٨قانون 

 
   فرھنـــگ:٨قانون 

آنچھ کھ خدا میخواھد کھ بایستی در زندگی انسانی . متن فرھنگی کتاب مقدس شامل تعالیم در باره رفتار انسانی است
 .  حدود کندمتن فرھنگی کتاب مقدس ھمیشھ برای رفتار مسیحی معیار است مگر اینکھ کتاب مقدس آن را م. اتفاق بیافتد

 فرھنگ انسانی در ھر جای دنیا یا در ھر دوره زمانی، تعیین کننده آنچھ کھ کتاب مقدس آموزش میدھد، نیست  )الف
 .زیرا آلوده بھ گناه و انحراف از آنچھ کھ خدا اراده کرده کھ فرھنگ باشد، است

 کھ فرھنگ انسانی در ھر جای دنیا و در  فرھنگ ملکوت خدا، کھ کتاب مقدس آموزش میدھد، تعیین کننده آنچھ است )ب
 .ھر دوره زمانی بایستی بشود

 
 فرھنگ و متن فرھنگی  - ١
 

 ٢١ - ١٨: ٣ كولسیان ؛ ٤٤ - ٤٣، ٣٩ - ٣٨، ٣٢ - ٣١ ، ٢٨ - ٢٧، ٢٢ - ٢١: ٥متی : بخوانید
 :تعلیم دھید

 : دو چیز است شامل در ھر دوره تاریخی زمانی ھرگروه از مردمفرھنگ)  الف
 ارزشھا  و اخالق، خرافات و روحیھ زمانھ آنھا نظریھ دنیوی، حقایق و باورھا، )  ١
 .                 روابط و نھادھای آنھا بیان می شوند، اعتقادات، تجربیات، رفتار، سنتھا و رسوماتطریقھ ای کھ این نکات در ) ٢
 
 :دو چیز است شامل  نیز کتاب مقدسمتن فرھنگی)  ب
 كھ یا بایستی از آنھا اجتناب كرد یا آنھا را دگرگون ی فرھنگ بشر و منحطآلود ھای گناه ھ از جنبشرحی)  ١

 . ٣٢ - ١٨: ١ مثال رومیان بعنوان .ساخت
 . ٧ - ٥ فصلھای مثال متی بعنوان. تعلیـــم فرھنگ ملكوت خـــدا كھ بایستی پذیرفتھ و پیروی شود)  ٢

 
 آلود انسانی فرھنگ گناه  - ٢
  

 ٣٢ - ١٨: ١رومیان : بخوانید
، )٨: ٤پیدایش  (قتل : آلود فرھنگ انسانی تردید ندارد ھای گناه از یك طرف کتاب مقدس در ثبت و شرح جنبھ: تعلیم دھید

 - ٤: ١٩پیدایش  (بازی  ھمجنس ، )٤: ١١پیدایش (، استقالل از خدا )٥، ٢: ٦پیدایش (ایمانان  ازدواج بین ایمانداران و بی
عدم صداقت  ، )٨ - ١: ٣٢خروج (پرستی  بت ، )٣١،  ٧ - ٢: ٣٤پیدایش  (الیت جنسی قبل از ازدواج ، تجاوز یا فع)٥

)  ١٠ - ٩سوم یوحنا (رھبری مستبدانھ كلیسا   ،)٢٣ -١٨: ٨( آرزوھای گناه آلود ،)٤: ٥ - ٣٢: ٤اعمال  (نسبت بھ پول 
 این  از ھمھ. غیرهو ) ٢٣ - ٢٠ ، ١٦ - ١٤: ٢مکاشفھ (سازشکاری با آموزش غلط و رفتار شریرانھ در کلیساھا و 

 . آنھا را دگرگون ساختباید ھای فرھنگ انسانی بایستی اجتناب كرد یا  جنبھ
 
 فرھنگ ملكوت خدا  - ٣
  

  ٤ - ١: ٥پطرس اول  ؛ ٧ - ١: ١٣ ؛ رومیان ٢٠ - ١٨: ١٦تثنیھ : بخوانید
 :تعلیم دھید 

 .دبخش  و ارزشیابی فرھنگی میبیینخدا ت  )الف
 از این دنیا و در تمام مکانیدھد كھ بھ چھ طریقی فرھنگ انسانی درھر  از طرف دیگر، کتاب مقدس بوضوح تعلیم می

 و ارزشیابی بیینتقریبًا تمام تعالیم، فرامین و ممنوعیتھای کتاب مقدس دارای ت. بایست تغییر كنند دورانھای تاریخ بشر می
 ه زمانی دور ھر خدا دوست دارد فرھنگ انسانھا درھر جایی از این دنیا و دردھند كھ باشد یعنی تعلیم می فرھنگی می
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بھ چھ حقایقی بایستی ایمان آورند، چھ  دھد كھ انسانھا بایستی چگونھ بھ دنیا نگاه كنند،  کتاب مقدس تعلیم می. چگونھ باشد
 خدا رسومیباط برقرار كنند و چھ سنتھا و ارزشھا و چھ اخالقی را باید حفظ كنند، چھ رفتاری داشتھ باشند و چگونھ  ارت

 . دنكن را خشنود می
 
 . دھد خدا فرھنگ ملكوت خدا را تعلیم می  )ب

فرامین و  بھ وسیلھ ممنوعیتھا، . شود در کتاب مقدس فرھنگ انسانی پیوستھ ارزشیابی شده و منع یا بھ آن فرمان داده می
ھای مردم درسرتاسر دنیا اشاره كند و آن فرھنگ را طوری تغییر  گروھ تعالیم، ھدف خدا این است كھ بھ فرھنگ ھمھ

خدا قصد دارد كھ قوم خاص خدا را با فرھنگی خاص بھ نام فرھنگ ملكوت . دھد تا تبدیل بھ فرھنگ ملكوت خدا شود
 ). ٧ - ٥ھای فصلموعظھ سركوه، متی  برای مثال، (خدا ایجاد كند 

 
 . انسانی بایستی تبدیل بھ چھ چیز شودکتاب مقدس نشان می دھد  كھ فرھنگ   )پ
ای از زمان نگاه كنیم كھ دیگر  درست نیست كھ بھ متن فرھنگی کتاب مقدس بھ صورت محدود بھ دوره ، بنابراین)  ١

 . رود برای مسیحیان امروزه قاعده و قانون بھ حساب نمی
صی در گذشتھ نوشتھ شده باشند بلكھ كتابھای كتابھای کتاب مقدس فقط كتب تاریخی نیستند كھ با فرھنگ انسانی خا)  ٢

مكاشفھ خدا ھستند كھ ھدف خدا را برای فرھنگھای انسانی آشكار می كنند و ھمینطور اینكھ او دوست دارد كھ آنھا درھر 
 .  شوند اشخاصی تبدیل بھ چھه زمانی دور ھر این دنیا و دردر مکانی

ھای   وھمینطور جنبھ نوشتھ شدخودو مکانی کھ  زمان  درگ بشر فرھن و منحطآلود ھای گناه کتاب مقدس جنبھ)  ٣
 .كند تاریخ بشر را آشكار میزمانی  ه دورھر از این دنیا و در جاییدرھر ی  فرھنگ بشر و منحطآلود گناه
انی در تاریخ انس ه زمانی دور ھر از این دنیا و درمکانیدھد كھ فرھنگ انسانی درھر   تعلیم میکتاب مقدس ھمچنین)  ٤

 برای تمام مردم در سراسر معیاریمسیحیان بایستی متن فرھنگی کتاب مقدس را بھ عنوان . باید  بھ چھ چیز تبدیل شود
 .جھان و سرتاسر دورانھای تاریخ بشر بھ حساب آورند

 
  :مثالھایی از کتاب مقدس جھت فرھنگ اصولی)  ت
تعالیم موسی و پولس علیھ فساد   .)٩ - ٣: ١٩متی  (است ھمیشھ معیار تعلیم مسیح درارتباط با ازدواج و طالق)  ١

 تعالیم پولس در ارتباط با .)٢٧ - ٢٤: ١ رومیان ؛ ٢٣ - ٢٢، ٢٠،  ٦ - ٣: ١٨الویان  ( ھمیشھ معیار میباشندجنسی
گی  ھم آنھا.)٢١ - ١٨: ٣ ؛ كولسیان ٣٣ - ٢٢: ٥افسسیان (ھمیشھ قانون و قاعده ھستند  مسئولیتھای اعضاء خانواده

 چگونھ در ازدواج و زندگی ھا در ھر جا و در ھر دوره تاریخیانسانتمامی دھند كھ خدا دوست دارد كھ  تعلیم می
 . خانوادگی رفتار كند

و در ) ٧ - ١: ١٣رومیان  (ھمچنین تعالیمی در کتاب مقدس وجود دارد كھ خدا دوست دارد انسان چگونھ در دولت   )٢
و ) ٤ - ١: ٥ ؛ اول پطرس ١٥ - ١: ٣اول تیموتائوس   ؛١٦ - ١: ٤افسسیان (دركلیسا  ،  )٢٠ - ١٨: ١٦تثنیھ (دادگاھھا 

 .رفتار كند)  ١٧: ٥ - ١٧: ٤افسسیان  (در اجتماع خارج از كلیسا 
معیار و زمانھا  اند پس در ھمھ جا و در ھمھ   تعالیم دیگر کتاب مقدس محدود نشدهتوسطچون این تعالیم کتاب مقدس 

 . ند ھستقاعده
 

  تــاریخ - ٩قانون 
 

 تاریـخ  :٩قانون 
 .متن تاریخی کتاب مقدس ھرگز معیاری برای رفتار مسیحی نیست

آنچھ کتاب مقدس تعلیم  تمام وقایع تاریخی و نمونھ ھای رفتار بشری کھ در کتاب مقدس ثبت شده اند، تعیین کننده  )الف
 .چھ خدا قصد داشت کھ آنھا باشند آلوده است، نیستند، زیرا اغلب با گناه و انحراف از آندھد می
بایستی درنور تعالیم واضح کتاب  تمام وقایع تاریخی و نمونھ ھای رفتار بشری کھ در کتاب مقدس ثبت شده اند،  )ب

 تاریخی  از وقایعاتیمتن تاریخی کتاب مقدس شامل توضیح.  و ارزشیابی شوندتشریح  و فرامین و ممنوعیتھای آنمقدس
 ھیچگاه  متن تاریخی کتاب مقدس. اتفاق افتادھا واقعًا زندگی انسان خدا مشاھده کرد کھ در آنچھ: است بشریو رفتار
 .  قاعده رفتار كندمعیار و نیست مگر اینكھ کتاب مقدس با آن بھ صورت  برای رفتار مسیحیو قاعدهمعیار 

 
ی کمال مردم و امتھاطرف گفت و انجام داد و آنچھ ی متعال ما از یک شود بھ آنچھ خدا کتاب مقدس مربوط میدر تاریخ 

 . اند گفتھ و انجام دادهنیافتھ از طرف دیگر در گذشتھ 
 
   توسط خدا و تاریخ پاسخھای انسان بھ خداتاریخ نجات  - ١
 

 : باشند  میجزاحكایتھای تاریخی کتاب مقدس دارای دو ھدف م
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  .میکندل  و عممیگویدسخن  تاریخ بشری خدا در سرتاسر  )الف
 وسیلھ در تاریخ بشر را ب سھم خودوخواست اش  این ھدف خدا است كھ خود را، برنامھ. كند کتاب مقدس این را آشكار می
توانیم بھ واقعیت و حضور خدای زنده در  تاریخ نجات مھم است چون بھ وسیلھ آن میاین . حكایتھای تاریخی آشكار كند

 .  را درك كنیمبشریتمھ نجات او برای تاریخ بشر پی ببریم و ھمینطور برنا
 
 . دھد  بھ كالم و اعمال خدا پاسخ میی، بشر تاریخانسان در سرتاسر  )ب

 ھمچنین ھدف خدا این است كھ پاسخ مختلف افراد، گروھھا و امتھا در تاریخ. كند کتاب مقدس این را نیز آشكار می
ھا یا خدا را خشنود و یا ناخشنود  این پاسخ. خی آشكار كند حكایتھای تاریوسیلھ را نسبت بھ كالم و اعمالش ببشری
فھمیم كھ مردم در نظر خدا بھ چھ شباھت  می تاریخ پاسخھا و رفتار انسان مھم میباشند، چون بھ وسیلھ آن .ساختند می

 . كنیم  را درك میبشریت عمیقدارند و وضعیت سقوط 
 
 . اند  ارزشیابی نشده یاتشریح كھ  در کتاب مقدسنمونھ ھای تاریخی  - ٢
 

 .  و قاعده نیستمعیارتاریخ کتاب مقدس   )الف
پس تاریخ انسان یا . شود  یا ارزشیابی نقل یا شرح داده میتوضیحاغلب اوقات تاریخ انسان در کتاب مقدس بدون 

 ایمان بیاورد یا رفتار دھند كھ چگونھ انسان بایستی آنھا تعلیم نمی:  و قاعده نیستندمعیارھای تاریخی کتاب مقدس  نمونھ
 . كنند كھ واقعًا چگونھ انسان در طی تاریخ رفتار كرده است فقط بازگو می. كند

 و قاعده است مگر اینكھ کتاب مقدس با یك اراده خاص خدا بھ معیار مكشوف خدا در کتاب مقدس ھمیشھ  درحالیكھ اراده
 و معیار نیست مگر اینكھ با یك پاسخ خاص ھمانند معیارپاسخ انسان بھ اراده خدا ھیچگاه . صورت محدود رفتار كند

مگر اینكھ کتاب ھستند و قاعده معیار در حالیكھ تعالیم مربوط بھ رفتار انسانی ھمیشھ بھ صورت . قاعده رفتار بشود
قدس  نیست مگر اینكھ کتاب ممعیارتوصیف رفتار انسانی ھیچگاه بھ صورت . مقدس با آنھا بھ صورت محدود رفتار كند
 . با آنھا بھ صورت قانون و قاعده رفتار كند
یا معیار د ھمیشھ بھ صورت ن شده باشتوضح دادهكھ درست )  متن فرھنگی(ممنوعیتھا، فرامین و تعالیم کتاب مقدس 

كنند كھ خدا دوست دارد مردم  آنھا آشكار می): مگر اینكھ کتاب مقدس بھ صورت محدود با آنھا رفتار كند(مقتدر ھستند 
 ھای  وقایع تاریخی و نمونھاما. چگونھ رفتار كنند، و آنچھ بایستی در زندگی انسان و در تاریخ انسان اتفاق بیفتد چیست

مگر اینكھ کتاب مقدس بھ صورت . ( و مقتدر نیستندمعیارھرگز بھ صورت )  متن تاریخی( کتاب مقدس شخصی در
نند كھ مردم واقعًا چگونھ بھ ممنوعیتھا، فرامین و تعالیم خدا پاسخ ك آنھا آشكار می):  و قاعده با آنھا رفتار كندمعیار
 کتاب مقدس ھرگز  شخصی درھای وقایع تاریخی و نمونھ.  اتفاق افتاد و تاریخ بشر آنچھ واقعًا در زندگی انسان،اند داده

 و یا ھرجای دیگر کتاب  و مقتدر نیستند مگر اینكھ تعلیم واضحی درارتباط با موضوعی مشابھ در متنمعیاربھ صورت 
 . مقدس آنھا را حمایت كنند

 
  . استتوضیحیتاریخ کتاب مقدس  ) ب

 :برای مثال. دھد ھای تاریخی تعیین كننده آنچھ کتاب مقدس تعلیم می دھد نیستند بلكھ آن را توضیح می نمونھ
 برای تمام معیاریقطعًا ) ٨ - ٥: ٦تی م( باطل آن مانند امتھا بدون تكرار و  در خفا در باره دعا کردن تعلیم مسیح )١

در ھیچ كجای ) ٣٥ :١مرقس ( ودر صبحگاه خلوتمكانی  نمونھ مسیح یعنی دعا كردن در اما پیروی از. مسیحیان است
 از نمونھ مسیح در اینجا پیروی شایدمسیحیان .  و قاعده نیستمعیار یا ارزیابی نشده است، پس توصیفکتاب مقدس 

 این را بھ صورت اصل مسیحی در بیاورند یا ستینبایھرگز  دعا كنند اما  بروند تا صبح زودخلوت در مكانی و بھبكنند 
 . برد آن کنندبھ كاررا مجبور سایر مسیحیان 

 ی مسیحقطعًا برای كلیسا)  ١٥ :١٦مرقس ( ھمچنین فرمان عیسی برای موعظھ كردن انجیل در سر تا سر جھان )٢
 )٢٠ :١٥رومیان  (شده بود موعظھ بھ آن در جاھایی كھ قبًال ر باره موعظھ نکردن انجیلد شیوه پولس اما.  استمعیار

مسیحیان شاید آزادانھ انتخاب .  نیستمعیار و قاعده یا ارزشیابی نشده است پس تشریحجایی دیگر از کتاب مقدس در 
 شیوه پولس.  کنند پولسبھ انجام روشکنند کھ از نمونھ پولس پیروی کنند اما ھرگز نبایستی دیگر مسیحیان را مجبور 

 . پولس استشخصی كار شیوه فقط توصیف آن  . از آن پیروی كندکھتعلیمی برای كلیسای مسیح نیست 
 
 .اند  یا ارزشیابی شدهتشریح كھ  در کتاب مقدسھای تاریخی نمونھ  - ٣
  

فقط از این موارد . اند  یا ارزشیابی شدهدهتوضیح داده شھای تاریخی،   تاریخ انسان یا نمونھ، کتاب مقدس بار درچند
 ممکن است بصورت زیر توضیح ھای تاریخی كھ توان از نمونھ پس فقط می. توان تعلیمی عمومی را  استنتاج كرد می

 : برای مثال.  یا ارزیابی شده اند پیروی كردداده شده
 

  تاریخ کتاب مقدس بھ عنوان یك ھشدار  )الف
 …ھا برای ما شد تا ما خواھشمند بدی نباشیم چنانكھ ایشان بودند  و این امور نمونھ"گوید،   می١١ - ٦ :١٠اول قرنتیان 
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 بر اساس این متن از کتاب مقدس وقایع خاص ".و اینھمھ بھ طور مثل بدیشان واقع شد و برای تنبیھ ما مكتوب گردید
مردم . دم در مقابل انجام كارھای اشتباه ھشدار دھنداند تا بھ مر در تاریخ کتاب مقدس ثبت شده)  ھای بد نمونھ(تاریخی 

 . آنھا ھشدار گیرندمجازات از تمام كارھای اشتباھی كھ در کتاب مقدس شرح داده شده است اجتناب كنند و از دبای
  
  نصیحتتاریخ کتاب مقدس بھ عنوان یك   )ب

بر اساس این قسمت کتاب .  "كنم میاقتدا یز بھ مسیح  پس اقتداء بھ من نمائید چنانكھ من ن"گوید،   می١ :١١اول قرنتیان 
. دندھ اراده بنیادی خدا را نشان   پیروی كنند كھ اعمال آنھا،  نیک انسانھای   از نمونھ وقتیمقدس مسیحیان بایستی فقط

  :برای مثال
برای ممکن است از نمونھ پولس پیروی کنند، اما آنھا  از نمونھ پولس  کھ آنھا بایداستفرمان داده نشده مسیحیان  بھ  )١

برای گذراندن کار کردن او گذاشت و  رفتن بھ یك سفر بشارتی یا از نمونھ شاگردسازی او در ھر شھری كھ بھ آن پا می
 . شوند ھا صریحًا در جاھای دیگر کتاب مقدس توصیھ می  كنند چون تمام این نمونھپیروی ،زندگی خود

 كنیسھ بھ منظور تأسیس  یك كلیسا پیروی نكنند  یکنھ پولس درایجاد شكاف دراما مسیحیان ممكن است از نمو  )٢
 یا ارزشیابی توصیفدر جای دیگری از کتاب مقدس  فقط تعریف شده و چون این اتفاق تاریخی) ١٠ - ٨: ١٩اعمال (

 . نشده است
 

 تاریخ کتاب مقدس بھ عنوان یك تعلیم عمومی ) پ
 یا توضیح داده از کتاب مقدس  دیگر در متن یا در جایی شخصییا نمونھی تاریخفقط در صورتی كھ یك واقعھ 

 یا ارزشیابی یك نمونھ توضیح توسطبرای مثال . توان از آن یك تعلیم عمومی استنتاج كرد ارزشیابی شده باشد می
ذارنــد، مـــطرح گ تاریخی، پولس اصل شریك ساختن بركات مادی را با آنانی كھ بركات روحانی را با شما درمیان می

 ). ٦: ٦؛ غالطیان   ١٤: ٩ ؛ اول قرنتیان ٢٧ - ٢٦: ١٥رومیان (سازد  می
 
 

 )  دقیقھ٨(دعا 
  در پاسخ بھ كالم خدایدعا

٥ 

 
ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد  اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت
 .   حضور خدا بیاوریداید بھ گرفتھ

 
 

 )  دقیقھ٢ (منزل  تكلیف
 برای درس بعدی

٦ 

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .) بنویسند
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

كنید آنھا را پیوستھ بكار  خوانید و مطالعھ می ظ كنید و ھرگاه کتاب مقدس را می را حف صحیح قانون توضیح٩
درس توضیح صحیح کتاب مقدس را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی از مردم . گیرید

 .تعلیم دھید یا بررسی كنید موعظھ كنید، 
از روش طرح پرسش استفاده كنید . بخوانید ١٣: ٧ - ٤ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت خروج -رازگاھان   ـ ٢

 .   و یادداشت بردارید
 ) كلیسارسالت بین المللی وظیفھ - ٢٠ - ١٨: ٢٨متی (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و یادداشت  بردارید٥از روش . را در خانھ آماده كنید
 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا  ـ   ٤

 )٣: ٥مزمور (
ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .درست كنید)  یا پوشھ(ل یك دفترپرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منز



 ٤٧ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ٣٠درس 
 

 دعا
 

١ 

 
 . دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را بھ حضور خداوند بیاورید:سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات 
 خروج

٢ 

 
با دیگران ، )١٣: ٧ - ٤خروج (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (در میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

 .میگذارد، بحث نكنید
 
 

 )  دقیقھ٢٠(حفظ كردن  تعمق و
 ٨: ٥رومیان : کفاره گناه

٣ 

 
 

 تعمق  -الف 
 

دینان وفات یافت   زیرا ھنگامیكھ ما ھنوز ضعیف بودیم در زمان معین مسیح برای بی"،  ١٠- ٦ :٥رومیان : بخوانید
. زیرا بعید است كھ برای شخص عادل كسی بمیرد ھر چند در راه مرد نیكو ممكن است كسی نیز جرات كند كھ بمیرد

پس چقدر . از اینكھ ھنگامیكھ ما ھنوز گناھكار بودیم مسیح در راه ما مرد دكن لكن خدا محبت خود را در ما ثابت می
زیرا اگر در حالتی كھ دشمن . بیشتر اآلن كھ بھ خون او عادل شمرده شدیم بھ وسیلھ او از غضب نجات خواھیم یافت

ت حیات او نجات بودیم بھ وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن بھ وساط
 . "خواھیم یافت 

 
 گناهکفاره  

 ٨: ٥رومیان  
 

این آیھ حفظی را روی یک صفحھ یا 
 :تختھ سیاه بنویسید

كند  خدا محبت خود را در ما ثابت می
از اینكھ ھنگامیكھ ھنوز گناھكاربودیم 

 .مسیح درراه ما مرد
 ٨: ٥رومیان  

 

  
 محبت خدا  - ١
  

، خدا با بزرگترین ٨: ٥در رومیان . كند بلكھ با اعمالش  ما را محبت نمی  خدا فقط در حرف؟کرد محبت ما بھ خدا چگونھ
زندگی خود را خدا خدا در عیسی مسیح طبیعت انسانی بھ خود گرفت و در عیسی مسیح، . قربانی ممكن ما را محبت كرد

 . ناھان دادخدا خودش را در عیسی مسیح بعنوان یک قربانی کفاره برای گ. بھ جای ما داد
 
   مسیح مرگ عیسی  - ٢
 

 عیسی مسیح بھ چھ نوع مرگی مرد؟ 
 

  .عیسی بھ خاطر گناه شخصی خود نمرد ) الف
 این طریق روبرو شدن اما). ٧  :١٢جامعھ ( است  و شامل جدایی جسم از روح)  ٢٣: ٦رومیان (مرگ نتیجھ گناه است 
 ). ١٥: ٤عبرانیان  (چون او دارای گناھی شخصی نبود. عیسی با مرگ نبود



 ٤٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 
  .ترک نشده بود خدا  از سویدر مرگ، عیسی مسیح  )ب

قبل از ). ٨: ٢١مكاشفھ    ؛٩ - ٨: ١ ؛ دوم تسالونیكیان ٤٦: ٢٥متی (شود  مرگ ابدی شامل جدایی ابدی انسان از خدا می
 خدای پدر اما). ٤٦: ٢٧متی  (اشدب بھ خاطر گناھان ما او را ترک کرد تا بعنوان مجازاتی  خدااینكھ عیسی مسیح بمیرد،

.  ترك نگفت بلكھ محبت و مسرت نیكوی خود را از او دریغ نداشت در مرگ مرگ وھنگام را در عیسی مسیحنھ تنھا 
 خود را بھ دستان خدای پدر سپرد  وقتی عیسی مسیح روی صلیب مرد ناامید نبود بلكھ بھ نزد خدای پدر دعا كرد و روح

اش متحد ماند چون عیسی مسیح با قدرت   زمانیكھ جسم او در قبر بود، ذات الھی او با ذات انسانی در و).٤٦: ٢٣لوقا (
 ). ١٨ - ١٧: ١٠یوحنا (خودش از مردگان قیام كرد 

 
 . بودمجازات گناه بنا بر حکم شریعت خدا مرگ عیسی مسیح یك  ) پ

خیلی مھم است كھ عیسی مسیح ). ٢٣: ٦رومیان ( است مجازات گناه بر طبق حکم شریت خدامرگ درکتاب مقدس 
 .  بودبرطبق حکم شریعت خدا مرگ او مرگی بلکھ بھ قتل نرساندنداو را . مرگ طبیعی یا تصادفی نداشت

. او بھ خاطر جرمی كھ خودش مرتكب شده بود محكوم بھ مرگ نشد.  انسانی محكوم بھ مرگ شدشریعت بھاناو ب ) ١
با  .گناه اعالم كرد  او یعنی پنطیوس پیالطس او را بی تند و چندین بار محاكمھ كنندهمخالفینش حتی یك گناه در او نیاف

برعلیھ مقام سیاسی توانستند  چون از آنچھ یھودیان می  پنطیوس پیالطس عیسی مسیح را بھ مرگ محكوم كردوجود این
 . انسانی را كھ بكار برد محكوم ساختگناه، پیالطس ھم خود و ھم عدالت   بی شخص آنبا محكوم كردن. ترسید كنند میاو 
 دنیادرھمان زمان خدای پدر، خدای پسر را بھ خاطر گناھان كل .  الھی محكوم بھ مرگ شدشریعت بھانعیسی ب ) ٢

 از این طریق  خشم مقدس و کھگناھان شد برای قربانی كفاره یک  ش با مرگ،عیسی مسیح. محكوم بھ مرگ ساخت
 .  برطرف ساخت ھمھ انسانھا در تمام دنیا کھ عیسی مسیح را پذیرفتند،ن علیھ گناھاراعادالنھ خدا 

مصلوب شدن روش . بمیرد مصلوب شدشدن این مھم است كھ عیسی مسیح بھ جای اینكھ با سربریدن یا سنگسار 
قط برای شد بلكھ ف برای شھروندان رومی استفاده نمیکھ شد  آور محسوب می شرمآنقدر . مجازات رومی بود و نھ یھودی

 مقتضیات شریعتتمام با با مردن بر روی صلیب، عیسی .  بکار میرفتھا  مجرمین و بردهبدترینانسانھای حقیر و برای 
او مانند یك ملعون مرد چون در :  الھی را نیز پرداخت كردشریعت مقتضیاتو در ھمان زمان تمام روبرو گردید انسانی 

 باز خریدمسیح ما را از لعنت شریعت . "ست ھر كھ بر دار آویختھ شود  ملعون ا" است  شده نوشتھ١٣: ٣غالطیان 
 ). ١٣، ١٠: ٣غالطیان (چونكھ در راه ما لعنت شد 

 
 اھمیت مرگ عیسی   - ٣
 

  چھ نتایجی دارد؟ مسیحمرگ عیسی
 

ردن عدالت و تقدس   كفاره ساختن گناه یعنی خشنود ك.)١٠: ٤اول یوحنا  (ای برای گناه بسازد عیسی مرد تا كفاره  )الف
مرگ . كند خدا را در مقابل گناھكار برطرف میعادالنھ پس كفاره، خشم . كند گناه را مجازات سازد خدا كھ ایجاب می

ای مسیح دیگر نیازی  با قربانی كفاره. كند ای بود، قربانی كھ خشم خدا را نسبت بھ گناه ما  دور می مسیح یك قربانی كفاره
اش وقتی است كھ پرده  نشانھ. شود استفاده می  بی و آوردن حیوانات برا ی قربانیست وعبادتگاه ھیكلھا نی بھ سایر قربانی

از آن بھ بعد ھر کھ بھ عیسی مسیح ایمان دارد امکان رسیدن مستقیم بھ ). ٥١: ٢٧متی  (ھیكل از باال تا پایین دو پاره شد
  .)١٨: ٢افسسیان   (خدا از طریق روح خدا را دارد

 
عادل ساختن گناھكار یعنی اینكھ او از نظر خدا دیگر  ). ٩ - ٨: ٥رومیان  (مسیح مرد تا گناھكاران را عادل سازد  )ب

سازد و تا ابد او را   عادل می او را كامًال. كند بخشد و او را از محكومیت ابدی تبرئھ می خدا گناھكار را می.  نیستمقصر
 . كند  این عنوان رفتار میآورد و با او بھ كامًال عادل بھ حساب می

 
 

 حفظ كردن و مرور ـ   ب
 
 .  بنویسیدخودآیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید یا روی یك صفحھ از یك دفترچھ یادداشت : بنویسید -١
    ٨  :٥ رومیان: كفاره گناه. آیھ کتاب مقدس را بھ روش صحیح حفظ كنید :حفظ كنید -٢
 .  تقسیم شوید و آخرین آیھ حفظی را از یكدیگر بپرسیدیفر بھ گروھھای دو ن:مرور كنید -٣
 
 
 
 
 



 ٤٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 )   دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس 
  كلیسارسالت بین المللیوظیفھ 

٤ 

 
 . را با یكدیگر بررسی  كنید٢٠ - ١٨: ٢٨ قدم بررسی  کتاب مقدس، متی ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانید:  ١قدم 

 . بخوانیم را با ھم ٢٠ - ١٨: ٢٨ متی :بخوانید
 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 كشف كنید:  ٢قدم 

 چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر :توجھ كنید
 دھد؟  قرار می
 در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفتر یادداشت خود كنید، كشف نمایید،  یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 . بنویسید

بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم  (:در میان بگذارید
 . ریمبھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذا). در میان بگذارند

در ھر گروه . بھ خاطر داشتھ باشید. گذارند موارد زیر، مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر در میان می(
 .) گذارند كھ نباید لزومّا  یکسان باشند كوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم در میان می

 
 ) ١ کشف

  .اقتداری كھ ھمراه با این وظیفھ استیعنی  است ١٩ - ١٨: ٢٨یك حقیقت مھم از نظر من در متی 
بھ این مفھوم كھ ھیچ اقتدار یا قدرت . كند كھ تمام قدرت در آسمان و زمین بھ او داده شده است  عیسی ادعا می١٨در آیھ 

این ادعا بھ این معنی نیز ھست كھ او بر تمامی قدرتھای سراسر جھان، تسلط و . دیگری در جھان از او بزرگتر نیست
بھ ھمین علت . تواند مانع بازگشت مردم قومھای مختلف بھ سوی مسیح شود شیطان بستھ شده است و نمی. قدرت دارد

ممكن است . عیسی بھ ما مسیحیان بزرگتریـــن مسئولیت جھان را داده است یعنی رفتن و شاگردساختن تمامی قومھا
ت این تصور درست ھم باشد در صورتی كھ برای ممكن اس. تصور كنم كھ این مسئولیت بسیار بزرگ و مشكل است

اگر برای رفتن و شاگرد سازی فقط متكی بھ خودم باشد انجام این مسئولیت غیرممكن . انجام آن فقط بھ خودم تكیھ كنم
پذیر  ولی درصورتی كھ برای رفتن و شاگردسازی وابستھ بھ عیسی مسیح و قدرت او باشم، كاری امكان. خواھد بود
 برای من این حقیقتی عالی است كھ عیسی مسیح ھیچگاه بدون دادن توانایی انجام یك كار، مسئولیت آن را بھ .خواھد شد

سپارد پس فیض، قدرت و حكمت انجام آن را نیز بھ من  ای را بھ مـــن می ھرگاه عیسی مسیح وظیفھ. من نخواھد سپرد
 . اده شده استكند چون تمامی قدرت بھ او د او این كار را می. خواھد داد

 
  )٢ کشف

  .ای كھ ھمراه با این وظیفھ است وعده است یعنی ٢٠ - ١٩: ٢٨یك حقیقت مھم از نظر من در متی 
او بھ من فرمان . دھد كھ بزرگترین مسئولیت موجود در جھان را انجام دھم  عیسی مسیح بھ من فرمان می١٩در آیھ 

اما او مرا برای این . كلیسا استبین المللی رسالت   این وظیفھ. ی كنمدھد كھ بروم در سرتاسر اقوام جھان شاگردساز می
دھد كھ تا انقضای    می او وعده. دھد كھ در این خدمت ھمراه من است  وعده می٢٠در آیھ . فرستد خدمت بھ تنھایی نمی

بھ تنھایی و بدون حضور او سپارد تا  اینكھ عیسی مسیح ھیچگاه كاری را بھ من نمی. عالم ھر روزه ھمراه من خواھد بود
كند،  عیسی مسیح بھ من وعده داد كھ ھرگاه مسئولیتی را بھ من واگذار می. انجام دھم، برای من حقیقتی عالی است
 . كند چون از مردگان قیام كرده و زنده است او اینكار را می. درحین انجام وظیفھ كنار من خواھد بود

 
 سؤال کنید :  ٣قدم 

 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ این متن چھ سؤاالتی در زمینھ در :توجھ كنید
 . بپرسیمھای خود را  فھمیم، سؤال را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢٠ - ١٨: ٢٨سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ متی 

 کنید و سپس آنھا را در دفتر یادداشت خود ھای خود را واضح و صریح مطرح  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤال:بنویسید
 .بنویسید

بعد از این كھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھر كدام  (:در میان بگذارید
 ). ازافراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازد

و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه، سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید  (:گفتگو كنید
ھایی از سؤالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ  درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
 .)با آن مباحث آمده است



 ٥٠ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  ت؟ آیا عیسی زمانی صاحب تمامی اقتدار نبوده اس. ادعای عیسی)  ١٨: ٢٨متی  ( )١سؤال 
 : مالحظات

 
   عیسی مسیح تمامی اقتدار را در دست داشت چون او ھمھ چیز را آفریده است و بھ كلمھ،دربر گرفتن جسمقبل از   )الف

 ). ٣: ١  ؛ عبرانیان ٣ - ١: ١یوحنا (قوت خود حامل ھمھ چیز بوده است 
 
 درنزد خدای پدر داشت خالی كرد  جسمدر بر گرفتن او خود را از جاللی كھ قبل از دوران در جسم بودن،در )  ب
قدرت از بکار بردن او ). ٨ - ٦  :٢فیلیپیان (و طبیعت انسانی ضعیفی را كھ ما داریم بھ خود گرفت )  ٥: ١٧یوحنا (

مرگ  اقتدارمحدودش را بر نیروھای طبیعی، روحھای شریر، بیماری، اما با این وجود، . خودداری کردالھی نامحدودش 
 . ار گرفتبکو دشمنانش 

 
او بھ عنوان ھدیھ یا .  بھ دست راست خدای پدر تمامی قدرت جھان بھ او داده شده استقیام و صعود بعد از مرگ، )  پ

 و در "خوانیم،   می١٤ - ١٣  :٧در دانیال .  خود حق استفاده از این قدرت را دارد بخشپاداشی در قبال انجام كار نجات
سر انسان با ابرھای آسمان آمد و نزد قدیم االیام رسید و او را بھ حضور وی آوردند و رویای شب نگریستم و اینك مثل پ

سلطنت جاودانی و  سلطنت و جالل و ملكوت بھ او داده شده تا جمیع قومھا و امتھا و زبانھا او را خدمت نمایند سلطنت او
 عیسی مسیح كتابی را از دست خدای ١٤ - ١: ٥در مكاشفھ ). ٧: ٩اشعیاء (زوال است و ملكوت او زایل نخواھد شد  بی

یعنی او فقط . گیرد كھ ھر دو طرف آن نوشتھ است كھ او فقط اقتدار و قدرت بازكردن مھرھای این كتاب را دارد پدر می
 از زمانی  ھستندای  عمده عملیمحتوای این كتاب شامل اصول. رساند كند و بھ انجام می محتوای این كتاب را آشكار می

: ٦مكاشفھ (تا بھ زمان داوری نھایی )  ٢: ٦مكاشفھ (كند می تا غلبھ  آید یسی مسیح بھ عنوان غلبھ كننده بیرون میكھ ع
از این جھت خدا "  خوانیم،   می١١ - ٩: ٢درفیلیپیان  و .میباشدازنخستین آمدن مسیح تا بازگشت اومنظور، )١٧ - ١٢

فوق از جمیع نامھا است بدو بخشید تا بھ نام عیسی ھر زانویی از آنچھ نیز او را بھ غایت سرافراز نمود و نامی را كھ 
از زمان . "درآسمان و برزمین است خم شود و ھر زبانی اقرار كند كھ عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر 

  .دھد  قبیلھ و با ھر زبانی نجات می، او مردم را از ھر قوم،آمدن اولیھ عیسی مسیح تا بھ اآلن
 
 ھر انسانی  نامحدود اقتدار او برکاربرد شرح داده شده است، ٢٥ - ٢٤ و ١٣ كھ در متی ،اش در زمان آمدن ثانویھ)  ت

 .  بخصوص با قیام تمام مردگان، داوری ھمھ مردم و احیای زمین.بودجھان قابل رویت خواھد در   موجودات ھمھبرای
 

 كنند؟  ج فعل موجود در این آیھ چگونھ با یكدیگر ارتباط پیدا میپن.  فرمان عیسی مسیح) ١٩: ٢٨متی  ( )٢سؤال 
 : مالحظات

 و پسر و پدر امتھا را شاگرد بسازید و ایشان را بھ نام   رفتھ ھمھبنابراین  "فرمان عیسی مسیح این است،  ) الف
 بسیار بنابراین   كلمھ. "ند حفظ كنند ا اموری را كھ بھ شما حكم كرده  القدس تعمید دھید و ایشان را تعلیم دھید كھ ھمھ روح

 و ھمھ افرادادعای اقتدار او بر ھمھ . كند  وصل می١٩ با فرمان او درآیھ ١٨مھم است و ادعای عیسی مسیح را در آیھ 
ت  امتھای جھان قابل انجام اس دھد تا بفھمیم كھ فرمان او بـــرای تحقق این وظیفھ درمیان ھمھ چیز بھ ما این امكان را می

بدون اقتدار و حضور او ھیچ . د شدنخواھساختھ  و ساختھ شوند  میتواننددر سراسر جھانان شاگرد. و بایستی انجام شود
پذیر است و قطعًا اتفاق   امكان،اما حاال با اقتدار و حضور او ھر آنچھ كھ او بھ ما فرمان آن را داده. پذیر نیست چیز امكان
 . خواھد افتاد

 
این . فعل اصلی شاگردساختن است.  ھستنداطاعت کردنتن، شاگردساختن، تعمید دادن، تعلیم دادن و   رفپنج فعل  )ب

شاگردان عیسی مسیح بایستی درسراسر جھان .  است دھد كھ این فرمان پیوستھ قابل اجراء فعل در زبان اصلی نشان می
سھ فعل ).  ثانویھآمدندوره بین نخستین آمدن و  (و تا بھ انتھای این دوران بھ شاگردسازی بیشتر برای مسیح ادامھ دھند

رفتن، تعمید دادن و تعلیم دادن در زبان اصلی وابستھ بھ فعل اصلی ھستند و ھمچنین حالت دستوری فرامین را دارا 
 مشخصی وجود دارد كھ احتیاج بھ برداشتن قدم و تالشی زیاد برای اینكھ مردم شاگرد عیسی مسیح شوند شیوه . باشند می
 . دارد
شاگردان عیسی مسیح نباید منتظر بمانند تا مردم بھ نزد آنھا بیایند، بلكھ قدم نخست را آنھا برداشتھ و بھ نزد   )١

 . ھمھ قومھای جھان بروند
شاگردان عیسی مسیح بایستی انجیل را برای آنان موعظھ كنند آنھا را بھ توبھ و ایمان بھ انجیل دعوت كنند و   )٢

 . شاگرد عیسی مسیح باشندب کنند کھ آنھا نیز آنان را ترغی
القدس آشكار  شاگردان عیسی مسیح بایستی ایمانداران را در نام یك خدا، كھ خود را در پدر، پسر و روح  )٣

 . ساخت، تعمید دھند
 . شاگردان بایستی آنھا را تعلیم دھند كھ احكام عیسی مسیح را اطاعت كنند  )٤
 
 



 ٥١ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  مسیح كیست؟ " شاگرد ")  ١٩: ٢٨ متی  ( )٣سؤال 
یك شاگرد پیرو و كارآموزعیسی .  معنای شاگرد تنھا مبدل شدن نیست بلكھ معنی آن فراتر از یك تبدیل است:مالحظات

ھای خاصی را بھ شاگردانش نسبت داده  عیسی خودش ویژگی. عیسی مسیح فاتح فكر و قلب او بوده است. مسیح است
 را مالحظھ ٢٣، درس دوم كتاب - دستورعمل شاگردسازی( آنھا را بررسی كردیم است كھ در یك جلسھ تعلیمی دیگر

او دارای . آموزد  پیرو عیسی مسیح است و در حین پیروی از عیسی مسیح از او می،بھ طور خالصھ شاگرد). كنید
 بھ معنی این "  شاگردساختن"پس . دھند فكر و قلب او متعلق بھ عیسی مسیح است ھای خاصی است كھ نشان می ویژگی

بدین معنی كھ باید بھ آنھا كمك كرد تا تعالیم عیسی را . است كھ مردم تمام امتھا پیروان و كارآموزان عیسی مسیح شوند
 . در رابطھ با ویژگیھای یك شاگرد در خود تقویت كرده و از آن برخودار شوند

 
   باید رفتھ و انجیل را موعظھ كنید؟ھابھ نزد كدام امت  )٤سؤال 

تواند بسیار وسیع بوده و  امروزه امت می.  در کتاب مقدس بھ معنای امروزی این واژه نیست" امت "معنی : مالحظات
توان  امروزه بھ زحمت می. كنند شود كھ با زبانھا و فرھنگ متفاوت در مرزھای آن زندگی می شامل انسانھایی نیز می

 امت بھ مفھوم گروھی از مردم است كھ با سنتھایی  اب مقدس كلمھاما در کت. بین یك امت و یك كشور تمایز قائل شد
انسانھای این گروه نسبت بھ ھمدیگر پیوستگی . مانند دھد، با یكدیگر متحد باقی می مشخص، كھ بھ آنھا حس وحدت می

سب و دارای زبان، اصل و ن  یك امت معموًال. كنند و شیوه مشتركی برای زندگی كردن دارند مشتركی را حس می
تاریخی مشترك یا مشخصھ آن داشتن حرفھ یا وضعیت اقتصادی مشترك است مثل كشاورزان یا كارگران كارخانھ یا 

حتی یك  امروزه، . و یا ویژگی آن داشتن وضعیت جغرافیایی و مذھبی مشترك است. رستورانھا و یا دانشجویان دانشگاه
 گوید كنند و عیسی مسیح می تی است كھ در مرزھای آن زندگی می متفاوچنین امتھا یا گروه ھای مردمیكشور ھم دارای 

آنھا نباید فقط بھ كشورھای .  قومـــھا رفتھ و آنھا را شاگرد عیسی مسیح بسازند امتھا یاكھ شاگردانش باید بھ نزد تمام این
 . اگرد بسازند گروھھای مختلف مردم رفتھ و آنھا را ش مختلف بروند بلكھ بایستی در ھر كشوری بھ نزد ھمھ

 
 یابند؟  چرا مسیحیان تعمید می)  ١٩: ٢٨متی  ( )٥سؤال 

، تعمید با یا در آب مسئولیت )١٢ - ١١: ٣متی (در حینی کھ تعمید با روح القدس مسئولیت عیسی مسیح است  :مالحظات
شنوند و  كھ انجیل را میانسانھایی .  یك فرمان است" تعمید دھید " ایشان را ).١٩: ٢٨متی (شاگردان عیسی مسیح است 

: ٢  رسوالناعمال(برای آمادگی جھت تعمید، توبھ و پذیرفتن كالم الزم است . آورند بایستی تعمید گیرند بھ آن ایمان می
 . شود تعمید در کتاب مقدس یك مراسم قابل رویت است كھ با استفاده از آب انجام می). ٤١ - ٣٨

 
اول قرنتیان ( میباشد کھ تعمیدی با روح القدس القدس سمبلی از كار درونی روحكھ  تعمید یک نشانھ نمایان است)  الف
 .نامیده میشود) ٥: ٣تیطس (یا تولد دوباره توسط روح القدس ) ١٣: ١٢

 
اعمال ( از اطمینان درونی روح القدس کھ ھمھ گناھان آنھا آمرزیده شده اند تعمید ھمچنین یک مھر نمایان است)  ب

و اینکھ اکنون بھ ) ٧، ٣: ٦رومیان ( درصد درنظر خدا عادل شمرده شده اند صد، کھ آنان )١٦: ٢٢ ؛ ٣٨: ٢رسوالن 
 ).     ٢٩ - ٢٦: ٣غالطیان (قوم تحت عھد و پیمان خدا تعلق دارند 

 
 ، ٣: ٦ رومیان(کرده اند آلود قطع   با دنیای گناهان راارتباطش بھ اینکھ آنھا تعمید در نھایت یک تعھد و اعالن است)  پ
متی (کتاب مقدس وارد گردیده اند و شاگردان عیسی مسیح شده اند ارتباطی حیاتی با خدای تثلیث ، بدرون )١٩ ، ١٣ ، ٦

 را بھ خانواده خود پذیرفتھ و اینكھ عیسی مسیح، انتعمید یك نشانھ و مھری است بر این كھ خدای پدر ایماندار. )١٩: ٢٨
 .میکند را تقدیس آنان ساكن شده و آنھاح خدا در  را آزاد ساختھ و روآنانپسر خدا 

 
 چرا بھ مسیحیان جدید بایستی تعلیم داد كھ اطاعت كنند؟ )  ٢٠: ٢٨متی (  )٦سؤال 

. امتھا تعلیم دھند كھ از تمام فرامین عیسی مسیح اطاعت كنندمردم دراین بھ شاگردان عیسی مسیح بایستی : مالحظات
رساند، شاگردان بایستی حقیقت كل کتاب  اش را در متن تاریخی كل کتاب مقدس می اقعیچون تعالیم عیسی مسیح مفھوم و

 زیرا كھ از اعالم نمودن شما بھ تمامی اراده خدا "گوید،   پولس می٢٧: ٢٠در اعمال . مقدس را بھ مردم تعلیم دھند
ا تعلیم دھند بلكھ بھ آنھا اطاعت از دھد كھ نھ تنھا راستی ر بھ عالوه عیسی بھ شاگردانش فرمان می. "كوتاھی نكردم 

 آنانحقیقتی را كھ . اطاعت از تعالیم عیسی مسیح است مشخصھ پیروان واقعی عیسی مسیح، . راستی را نیز تعلیم دھند
. دن در راستی بمانآنان را تسخیر كند كھ آنھاقلب و اراده   بایستی آنچنان فكر، راستی. دن بایستی بھ عمل آوراندآموختھ 

 . توان از یكدیگر جدا كرد شناخت و اطاعت را نمی ، ٩: ٤ و فیلیپیان ٢٤، ٢١  :٧بق متی برط
 

 خواھد كھ شاگرد او باشد؟  آیا عیسی مسیح از ھر مسیحی می  )٧سؤال 
او از ھر مسیحی . كند فقط ایمان آوردن بدون پیروی و یا اطاعت از او، عیسی مسیح را خشنود نمی.  بلھ:مالحظات
خالصھ، . ھای یك شاگرد را آشكار كند از او بیاموزد و ویژگی ارد كھ بھ او ایمان آورد، از او اطاعت كند، انتظار د

 . ایمان آورد و از او اطاعت كند عیسی مسیح از ھر مسیحی انتظار دارد كھ بھ او 
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 شوند؟  آیا ھمھ مسیحیان جھان شاگرد او می  )٨سؤال 
 او را ترك  ازشدند پیروی گی عیسی ھم، بسیاری از كسانی كھ شاگرد او نامیده می در دوران زند قبًال. خیر: مالحظات

گوید داخل ب"  ا خداوندا،خداوند"  بھ عیسی نھ ھر كھ ). ٦٦: ٦یوحنا (دانستند  كردند چون تعالیم او را بسیار سخت می
و در مثل ضیافت عروسی، ھمھ ). ٢١ :٧متی  (خواھد شد زیرا ایشان آنچھ را کھ خدا میگوید انجام نمیدھند خداملكوت 

آنانی كھ خود را با عیسی مسیح پوشانده نباشند بیرون . شدند برای ماندن درمھمانی واجد شرایط نبودند آنانی كھ وارد می
 ). ١٤ - ١١  :٢٢متی (انداختھ خواھند شد 

 
 آیا ھمھ مسیحیان بایستی در امر شاگردسازی دخالت داشتھ باشند؟  ) ٩سؤال 
رفتند و امتھا را شاگرد  آنھا بایستی می. عیسی این فرمان را بھ ھر یازده شاگرد خود داد ، ٢٨در متی . بلھ: ظاتمالح
یكی . كردند آنھا با تعلیم دادن مردم نسبت بھ اینكھ از ھمھ فرامین عیسی مسیح اطاعت كنند، شاگردسازی می. ساختند می

پس فرمان . " رفتھ ھمھ امتھا را شاگرد سازید "ت كنند این فرمان است از فرامینی كھ این شاگردان جدید بایستی اطاع
ھر مسیحی بایستی شاگرد عیسی مسیح باشد و ھر مسیحی بایستی بھ . شاگردسازی فرمانی بھ تمام مسیحیان جھان است

ھر .  استاین فرمان فراتر از محدودیتھای ھر كلیسای محلی. سایر مسیحیان كمك كند تا شاگرد عیسی مسیح شوند
 . كلیسای محلی بایستی در سایر مكانھا شاگردسازی كند و ھر مسیحی بایستی بھ دیگران كمك كند تا شاگرد مسیح شوند

 
 دھد؟  ای می كنند چھ وعده عیسی مسیح بھ آنانی كھ شاگردسازی می. وعده عیسی مسیح)  ٢٠: ٢٨متی  ( )١٠سؤال 

  :مالحظات
 بھ "، اینك  ترجمھ بھتر كلمھ. "باشم   من ھر روزه تا انقضای عالم ھمراه شما میاینک و "دھد،  عیسی مسیح وعده می

 ھر روزه  كلمھ. خواھد كھ ھر روز این وعده او را بھ خاطر بیاورند عیسی مسیح از شاگردانش می.  است"خاطر آوردن 
 با  پس روز قبلی كھ ھر روزدھد  می بھ این معنی كھ عیسی وعده. دھد  معنی می" ا روزھھمھ "در زبان اصلی نیز

باشد اما این  ھر روز تجربیات و مشكالت خود را دارا می. باشد تاكید بر روزھا پشت سر یكدیگر می. باشد شاگردانش می
این تا آمدن ثانویھ او ادامھ خواھد داشت .  درآن روز با شاگردانش خواھد بود خودشاطمینان را ھم دارد كھ عیسی مسیح

عیسی مسیح .  و زمین جدید را آغاز خواھد كرد جدیدكھ او بھ این دوران پایان خواھد داد و دوران آسمانیعنی تا زمانی 
 كنند او  اطاعت می،سازیدب انھمھ  امتھا شاگرددر و بروید دھد  در حالیكھ آنھا از فرمان او یعنی  بھ شاگردانش وعده می

با . با تمام محبت، حكمت و قدرتش آنھا را ھمراھی خواھد كرداو .  ھر روز در این خدمت ھمراه آنھا خواھد بودخودش
با حكمت عیسی مسیح شاگردان . اند محبت كنند توانند انسانھایی را كھ با نفرت تباه شده محبت عیسی مسیح شاگردان می

وانند بر شرارت ت با قدرت عیسی مسیح شاگردان می. توانند درمیان دنیایی پیچیده تصمیماتی عاقالنھ و عملی بگیرند می
 . این دنیا و نیروھای شیطانی غلبھ كنند

 
  كلیسا چیست؟ رسالت بین المللی، وظیفھ بنابراین  )١١سؤال 

 : مالحظات
ھر كلیسا بایستی بھ نزد انسانھای دیگر با زبان، .  داده شده است٢٠ - ١٨: ٢٨ كلیسا در متی  بین المللیرسالت  وظیفھ

  كلیسا رسالت بین المللیوظیفھ .  متفاوت رفتھ و آنھا را شاگرد عیسی مسیح بسازدسنتھا، شغل یا وضعیت اقتصادی
 . پذیر است چون عیسی مسیح خودش با تمام اقتدارش حضور دارد امكان

 
  

  بھ كارببرید:  ٤قدم 
  چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :توجھ كنید

 افكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اساس :یددر میان بگذارید و بنویس
  . تھیھ كنید٢٠ - ١٨: ٢٨متی 

   خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟:توجھ كنید
كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با دیگران در . خود بنویسید این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت :بنویسید

بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از یك حقیقت . میان بگذارید
 . كاربردھای متفاوتی می یابند

 ).تاب مقدس میباشندنمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از ک، فھرست زیر(
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 )٢٠ - ١٨: ٢٨متی (پذیر  كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 

 ھیچوقت از سایر مردم یا شرایط سخت نترسید چون تمام قدرت روی زمین بھ عیسی مسیح داده شده - ١٨: ٢٨ •
 . است

تمامی  ام دھید چون اوای را كھ عیسی مسیح بھ شما سپرده است انج توانید وظیفھ  ایمان بیاورید كھ می- ١٨: ٢٨ •
 . قدرت را در اختیار دارد

 . اند شاگردسازی كنید  قدم اول را بردارید و در جاھایی كھ مردم ھرگز انجیل را نشنیده- ١٩: ٢٨ •
 بھ مسیحیان جدید حقایق مھم کتاب مقدس را تعلیم دھید و بھ آنھا تعلیم دھید كھ از فرامین عیسی - ١٩: ٢٨ •

 . مسیح اطاعت كنند
 .  ھر روز بھ خاطر بیاورید كھ عیسی مسیح با حكمت و قدرتش ھمراه شما است- ٢٠: ٢٨ •

 
 كاربردھای شخصینمونھ ھایی از 

  
خواھم انجیل  می. اند بروم خواھم قدم اول را بردارم و بھ نزد اشخاصی كھ در شھر من ھرگز انجیل را نشنیده می  )الف

 . را شاگرد عیسی مسیح بسازم م آنھاخواھ می. را برای آنھا موعظھ كنم و تعلیم دھم
 
مسیحیان جدید  ھر ھفتھ بعضی از ما با. خواھم بھ تعلیم مسیحیان ادامھ دھم كھ از تعالیم عیسی مسیح اطاعت كنند می ) ب

خواھند ھمراه با ما آنھا یاد . اند موعظھ كنیم و تعلیم دھیم  آن را نشنیده بیرون رفتھ و انجیل را برای كسانی كھ ھرگز قبًال
 . گرفت كھ از آنچھ عیسی تعلیم داده است اطاعت كنند

 
 

 دعا کنید :  ٥قدم 
در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی این . ( آشکار کرده است، دعا کنیم٢٠ -  ١٨: ٢٨در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در متی 

بیاد داشتھ باشید کھ .  جملھ دعا کنیدبررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمرین کنید کھ در فقط یک یا دو
 .) افراد درھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کرد

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا 
 شفاعتدعای 

٥ 

 
 .برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید. بھ دعا در گروه ھای دو یا سھ نفری ادامھ دھید

 
 

 )   دقیقھ٢ ( منزلتكلیف
 برای درس بعدی

٦ 

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .) بنویسند
 
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

  را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای٢٠ -  ١٨: ٢٨متی  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید گروھی از مردم موعظھ كنید، 

از روش طرح پرسش استفاده .  بخوانید١٤ - ١٠: ٧ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت خروج -رازگاھان   ـ  ٢
 .   كنید و یادداشت بردارید

 .  حفظی قبلی را مرور کنید آیھ ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید ٨: ٥ رومیان -  گناه   كفاره-حفظ کردن   ـ  ٣
 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(وارد دفترمورد شاگردسازی را آموختھ ھای جدید در  ـ ٥

 .درست كنید)  یا پوشھ(بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتررازگاھان، آیات حفظی، 
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 ٣١درس 
 

 دعا ١
 

 
 .سازی را بھ حضور خدا بیاورید  خود و این دوره شاگرد  دعا كنید و گروه:سرگروه

 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 دھنده است خدا رھایی

 
 .دھنده است  خدا رھایی:موضوع
  ٢٣ - ١: ٢٠  ایامدوم تواریخ: بخوانید

 
 .چگونھ خدا در تاریخ گذشتھ قوم خود را رھایی داده است  - ١
 

 . لشگری بزرگ رھایی دادھبھ صورت خالصھ شرح دھید كھ خدا چگونھ قوم خود را از حمل
 :بر سھ چیز تأكید كنید

 ) ٤آیھ ( طلب كمك كنید خداوندھمھ با ھمدیگر جمع شوید تا از  در زمان حملھ، )  الف
 ) ١٢آیھ ( و نزد یكدیگر اقرار كنید كھ برای مقابلھ با حملھ ھیچ قدرتی ندارید ندخداونزد )  ب
 در این نبرد بھ جای شما خداوندایمان داشتھ باشید كھ .  نشویدمایوسجنگید، نترسید و ن مھاجمین خود برعلیھ)  پ

 ) ٢٠، ١٧ - ١٥آیھ (بخشد خواھید دید   بھ شما میخداوندد و نجاتی را كھ یجنگ خواھد 
 
 .دھد خدا امروز چگونھ رھایی می  - ٢
 

با ھم ،  درگذشتھ آنھا را از حمالت رھایی داده چگونھخداونداجازه دھید كھ اعضاء بھ طور خالصھ در مورد اینكھ 
 .گفتگو كنند
 .دھنده درگروھھای كوچك سھ نفره پرستش كنید خداوند را بھ عنوان رھایی: سرگروه

 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 خروج

 
با دیگران ) ١٤ - ١٠: ٧خروج (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ).بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (در میان بگذارید
رید، در مورد آنچھ  در میان بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذی. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

 .میگذارد، بحث نكنید
 

 )  دقیقھ٧٠(تعلیم  ٤
 استفاده از کتاب مقدس در دعا

 
گوید و دعا كردن راھی  خواندن یا شنیدن كالم کتاب مقدس راھی برای شنیدن چیزی است كھ خدا بھ شما می :مقدمھ

کتاب . ن دعا كردن از کتاب مقدس خود استفاده كنیدیاد بگیرید كھ در حی. است برای اینكھ خدا صدای شما را بشنود
 .توانید بھ حضور خدا بیاورید مقدس ھمچنین دارای دعاھایی است كھ می

 
 .یتان استفاده كنیدھااز كلمات کتاب مقدس در دعا  :انگیزه  -الف 

 
 . کتاب مقدس مشابھ تجربیات شما استمردم درتجربھ   - ١
 

 ٣١ - ١٨: ٤اعمال : بخوانید
ھ وضعیت موجود آنھا چگونھ آیات کتاب مقدس كھ این مسیحیان در دعایشان از آنھا استفاده كردند ب:  كنیدگفتگوف و كش

 ؟شود مربوط می
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رسوالن اخیرًا تجربھ كرده بودند كھ چگونھ قدرتمندان یھودی بیھوده توطئھ كردند تا خدمت خدادادی عیسی : مالحظات
آنھا این تجربھ را داشتند كھ چطور قوم رومی بـــرعلیھ عیسی مسیح ). ٧١ - ٤٧: ٢٢لوقا (مسیح را متوقف كنند 

آنھا دیده بودند كھ چطور پادشاه یھودی ). ٥٦ - ١: ٢٣لوقا (خشمگین شده و او را مصلوب كرده بودند )  خدابرگزیده(
: ٢٣لوقا (قرار كردند ھیرودیس و حاكم رومی پنطیوس پیالطس در ضدیت با عیسی مسیح با یكدیگر رابطھ دوستانھ بر

 ١: ٣اعمال (رسوالن شخصی مفلوج را شفا دادند و این باعث ایمان آوردن بسیاری از یھودیان بھ عیسی مسیح شد ). ١٢
 و دریك محاكمھ ساختگی آنھـــا را قدغن كردند كھ در مورد  اما روسای یھود رسوالن را دستگیر و زندانی كرده). ٢٦ -

ھدف تمام این تھدیدات روسای یھود این بود كھ ). ٢٢ - ١: ٤اعمال (نكنند و تعلیم ندھند عیسی مسیح اصًال موعظھ 
درحالیكھ برای آن مسیحیان این تھدیدات منجر بھ این شد كھ دعاھای آنھا زیادتر شده و . مسیحیان ترسیده و سكوت كنند
او درخواست شجاعت بیشتر جھت اعالن بنابراین مسیحیان بھ حضورخدا دعا کرده و از . در سخنرانی جسورتر شوند

 .استفاده كردند) ٢ - ١: ٢مزمور   ( در دعاھایشان نزد خدااز كلمات مكتوب کتاب مقدسآنھا . انجیل کردند
 
 .دھد كھ برای چھ دعا كنیم شناخت اراده خدا از طریق کتاب مقدس بھ ما اطمینان می  - ٢
 

 ١٤: ٥اول یوحنا : بخوانید
. نھ مسیحیان اولیھ پیروی كنید و در حضور خداوند از كلمات کتاب مقدس در دعایتان استفاده كنیداز نمو: تعلیم دھید

 .استفاده از کتاب مقدس در دعایتان دارای دو فایده بزرگ است
دانید كھ برای چھ  نمی  اغلب، ھستیدنوایمانبخصوص وقتی كھ ھنوز مسیحی . خواھید فھمید كھ برای چھ دعا كنید)  الف

توانید در دعایتان بھ حضور  توانید کتاب مقدس را باز كنید و عبارتھای بسیاری پیدا كنید كھ می اما حاال می. دعا كنیدچیز 
 .بایستی مشابھ با چیزھایی دعا كنید كھ کتاب مقدس در مورد آنھا سخن گفتھ است. خدا از آنھا استفاده كنید

 
کتاب مقدس در دعایتان استفاده  غیره در ھا و وقتی از تعالیم، وعده.  خدا دعا خواھید كرد با اطمینان و بر طبق اراده)  ب
اش را در کتاب مقدس آشكار كرده است و وقتی شما در  خدا اراده. گردد كنید اغلب دعایتان موجب خشنودی خدا می می

 اراده  پایھكنید بسیار آسانتر دعایتان برطبق اراده خدا و نھ بر ستفاده میحضور خدا برای دعایتان از كلمات کتاب مقدس ا
 .شنود شوید كھ خدا دعاھایتان را می بھ این ترتیب بیشتر مطمئن می. گیرد شخص خودتان قرار می

 
 .چگونھ از كلمات کتاب مقدس دردعایتان استفاده كنید: روش  -ب 

 
 . در دعاھایتان چھار روش عملی وجود داردبرای استفاده از کتاب مقدس: تعلیم دھید

 
  .از کتاب مقدس در دعای رازگاھانتان استفاده كنید  - ١
 
.  از این قسمت انتخاب كنید و بر روی آن تعمق كنید راتوانید یك قسمت از کتاب مقدس را بخوانید، یك حقیقت محبوب می

 افکار خود در مورد این حقیقت را بعنوان پاسخی در . كنیدسرانجام از این حقیقت برای دعا كردن بھ حضور خدا استفاده
تان یا شخصی در نزدیكی و یا   برای شخصی در خانواده، برای خودتان حقیقتدر مورد آن.  دعا كنید بھ خداواكنش

ت برای توانید درمورد این حقیق كنید می وقتی ھمراه با یكی از دوستانتان دعا می. شخصی كھ از شما دور است دعا كنید
 . نیز دعا كنید خوددوست

 
 .  بررسی کتاب مقدس استفاده كنید در طیاز کتاب مقدس در دعایتان  - ٢
 
 بھ شما آموختھ است بعنوان کتاب مقدسدر   خدا كھ راحقایق مھمی. توانید قسمتی از کتاب مقدس را بررسی كنید می

خواھد چگونھ یكی از حقایق  نید كھ خدا از شما میبخصوص در این مورد دعا ك.  دعا كنید بھ خداواكنشپاسخی در 
 .موجود در این قسمت کتاب مقدس را در زندگیتان بكار برید

 
 .از کتاب مقدس در دعای انفرادی خود استفاده كنید  - ٣
 

حقایق  نھایتكنید قسمتی از کتاب مقدس را بخوانید، سعی كنید كھ حقایق آن را درك كنید و در  وقتی بھ تنھایی دعا می
از افكار، احساسات و درخواستھای نویسنده  . دعا كنید بھ خداواكنش بعنوان پاسخی در  آیھ بھ آیھراموجود در ھر آیھ 

 .کتاب مقدس برای بیان افكار، احساسات و درخواستھایتان بھ خدا استفاده كنید
 
 . دعای گروھی استفاده كنیدطیاز کتاب مقدس در   - ٤
 

سعی كنید . توانید بھ اتفاق ھم قسمتی از کتاب مقدس را بخوانید كنید می  صورت گروھی دعا میوقتی با ھمدیگر و بھ
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بھ گروھھای كوچك .  واكنش بھ خدا دعا كنیدپاسخی در ھر آیھ بھ عنوان  را ازحقایقد ر آخر حقایق آن را درك كنید و 
 پاسخی در بعنوان ، آیھ بھ آیھ رااب مقدس حقایق موجود در آن قسمت کتی ھر گروه دونفردر.  تقسیم شویدیدو نفر

برای مثال، نفر اول بھ طور . در مورد حقایق موجود در یك آیھ دعا كنیدھر یک بھ نوبت . واكنش بھ خدا دعا كنید
كند و   دعا می٢ و سپس نفر دوم بھ طور خالصھ در مورد حقایق موجود در آیھ ١خالصھ در مورد حقایق موجود در آیھ 

دانند كھ برای چھ چیز دعا كنند و ھركدام از اعضاء گروه   مینو ایمانشیوه خوب است چون ھمھ مسیحیان این  .غیره
شخص دیگر آسانتر از دعا كردن در یك گروه یک معموًال دعا كردن با . آورد چند بار فرصت دعا كردن بدست می

 .بزرگ است
 

 تانی کتاب مقدسی در دعاھایھادعاکاربرد ھایی از  نمونھ  -پ 
 

ھا نزد خدا با توجھ بھ دعا )اول: توان بھ سھ گروه اصلی تقسیم كرد دعاھا را می. كتاب مزامیر شامل دعاھای بسیار است
ھا نزد خدا با دعا )سوم.  ارتباط با خداتجدید بنا یا عمیق کردن ھا نزد خدا با توجھ بھدعا )دوم. احتیاجات شخصی خود

 . دیگرانتوجھ بھ احتیاجات شخصی
 
 ھا نزد خدا با توجھ بھ احتیاجات شخصی خوددعا  - ١
 

كردند كھ از خدا بسیار  بعضی اوقات آنھا احساس می. نویسندگان کتاب مقدس انسانھایی معمولی مانند من و شما بودند
گرفتند و بعضی  بعضی مواقع برای گناھانشان ماتم می. كردند دور ھستند و بعضی اوقات بھ خدا احساس نزدیكی می

كردند تا خدا آنھا را ھدایت كند و بعضی  بعضی مواقع دعا می. گرفتند اقع تحت جفا و شرارت سایر انسانھا قرار میمو
توانید برای خود استفاده كنید  بیایید بھ چند نمونھ از این دعاھا كھ می. كردند تا خدا زندگیشان را تغییر دھد مواقع دعا می

 .توجھ كنیم
كنید از افكار و احساسات نویسنده برای بیان افكار و   مقدس برای دعا كردن استفاده میوقتی از این دعاھای کتاب

 .احساسات خودتان و از درخواستھای نویسنده بھ عنوان درخواستھای خودتان در حضور خدا استفاده كنید
 

ھر . خالصھ کنیداه شش دعاھای زیر را توسط  نوشتن فقط عنوان و مرجع آیھ کتاب مقدس روی یک کاغذ یا تختھ سی
 جھت دعا ١٥از مزمور . تقسیم کنیدگروه را بھ گروه ھای کوچک دو یا سھ نفری . توضیح دھیددعا را  خیلی کوتاه 

 .بنوبت دعا کنیدبعنوان پاسخی در واکنش بھ خدا یک یا دو آیھ را . استفاده کنیدکردن دعای تغییر 
 طردشدگیدعای )  الف

 ممكن است مسیحیان احساس طردشدگی كنند؟  در چھ راه ھایی: کنیدسؤال
 ٩ - ٧: ٧٧ مزمور ؛ ٣ - ١: ١٣مزمور : بخوانید

از این دعای کتاب مقدس .  را بخوانیدطردشدگیكنید خدا شما را طرد كرده است دعای  وقتی احساس می: تعلیم دھید
سب خدا دوباره بھ شما بسیار در زمان منا. ، استفاده كنیدرد شدگیبرای بیان تشویش ناشی از احساس طردشدگی و 

 .شود نزدیك می
 
 دعای رنج)  ب

 كنند؟ مسیحیان رنج را تجربھ ممکن است   در چھ راه ھایی: کنیدسؤال
  ١٧ - ٩  ،٤ - ٢: ٣١مزمور : بخوانید

گیرید كھ رنج  رسانند یا دروضعیت سختی قرار می شوید كھ بھ شما جفا می وقتی با دشمنانی مواجھ می: تعلیم دھید
بھ .  و احساس درد استفاده كنیدترس آلوداز این دعای کتاب مقدس برای بیان افكار . كشید، دعای رنج را بخوانید می

 چھ عظیم است "خاطر داشتھ باشید كھ وضعیت شما در دستھای خدا است و شما ھم بعدھا با نویسنده خواھید گفت، 
 ایشان را درپرده روی …ای  آدم ظاھر ساختھ كالنت پیش بنیای و برای مو احسان تو كھ برای ترسندگانت ذخیره كرده

 )٢٠ -١٩آیات  " (.ای از عداوت زبانھا مخفی خواھی داشت ایشان را درخیمھ. خود از مكاید مردم خواھی پوشانید
 

 دعای آزمایش ) پ
 چرا مھم است كھ با دعای آزمایش دعا كنیم؟:  کنیدسؤال

 ٢٤ - ٢٣  ،٧ - ١: ١٣٩مزمور : بخوانید
با بیان دعای کتاب . كنید كھ زندگی شما مناسب نیست با دعای آزمایش دعا كنید دانید یا احساس می وقتی می: تعلیم دھید

از خدا بخواھید تا . ترین احساسات شما را بیازماید ھای مخفی شما را تفتیش كند و عمیق مقدس از خدا بخواھید كھ انگیزه
داند كھ چھ چیز درفكر و قلب شما مخفی است  خدا از قبل می. یند شما را برمال كندترسھا، جراحتھا و رفتارھای ناخوشا

 و حق را خواھید "گوید،  عیسی می. ھایی در درون شما پنھان شده است خواھــــد تا شما از او بپرسید كھ چھ چیز اما می
 ،ھای ماھیت شما اریكترین جنبھ در مورد تحقیقت،  حتی )٣٢: ٨یوحنا  ("شناخت و حق شما را آزاد خواھد كرد 

 .تواند آزادتان سازد می



 ٥٧ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 دعای تسلیم ) ت
  چھ مواردی را بایستی مسیحیان بارھا و بارھا تسلیم كنند؟: کنیدسؤال

  ١٠ - ٧  ،٥ - ٤: ٢٥مزمور : بخوانید
 این دعای کتاب مقدس با. با دعای تسلیم، دعا كنید شوید،  وقتی از پیروی راھھای نامطیعانھ خود خستھ می: تعلیم دھید

خواھید راھھای نامطیعانھ شما بھ راھھایی تبدیل شوند كھ خدا برای شما انتخاب كرده  اشتیاق خودتان را بیان كنید كھ می
 را تجربھ كنید ١٤ و ١٢ نویسنده درآیھ  توانید تجربھ پس شما ھم می. راھھای خود را بھ راھھای خدا تسلیم كنید. است

و با اطمینان . " سر خداوند با ترسندگان او است " و "ریقی كھ اختیار كرده است خواھد آموخت  او را بھ ط"یعنی 
 آورد چشمان من دائمًا بھ سوی خداوند است زیرا كھ او پایھای مرا از دام بیرون می"  را دعا خواھید كرد ١٥كلمات آیھ 

 .  خدا را تجربھ كنیدكند تا محبت و امانت تسلیم راھھای خدا شدن شما را ھدایت می. "
 

 دعای تغییر ) ث
 ممكن است مسیحیان دعا كنند؟) تبدیل(برای چھ تغییراتی : كنیدسؤال 
 ١٥مزمور : بخوانید

با این دعای کتاب مقدس اشتیاق خودتان را . خواھید تغییر كنید و پاك شوید با دعای تغییر دعا كنید وقتی می: تعلیم دھید
ھمراه با این نویسنده اعالم كنید كھ بھ بیان حقیقت، . زندگی پاكی در حضور خدا داشتھ باشیدخواھید  كنید كھ می بیان می

. ھای دیگری نیز وجود دارد كھ دوست دارید تغییر كنند شاید زمینھ. انجام كارھای درست و نفرت از فساد اعتقاد دارید 
 . را تغییر دھد و او شما را تغییر خواھد داداز خدا بخواھید شما. پس برای این چیزھا ھم در حضور خدا دعا كنید

 ).٣٧: ١لوقا  ( " زیرا نزد خدا ھیچ امری محال نیست "ایستد، گفت، ای كھ در حــضور خدا می فرشتــــھ
 
 دعای ھدایت ) ج

 ھایی مسیحیان احتیاج بھ ھدایت دارند؟  درچھ زمینھ: کنیدسؤال
  ١٠ - ٨: ١٤٣مزمور : بخوانید

با .  برای مسیر زندگی خود و یا درزمان مشكالت بھ ھدایت خدا نیاز دارید دعای ھدایت را بكار ببریدوقتی: تعلیم دھید
 ٨: ٣٢شما نیز آنچھ خدا در مزمور . این دعای کتاب مقدس اشتیاق خود را نسبت بھ دانستن خواست خدا بیان كنید

ی كھ باید رفت ارشاد خواھم نمود و ترا بھ چشم  ترا بھ حكمت خواھم آموخت و بھ راھ"تجربھ خواھید كرد،  گوید،  می
 ."خود كھ بر توست نصیحت خواھم فرمود 

 
   ارتباط با خداتجدید بنا یا عمیق کردن ھا نزد خدا با توجھ بھدعا  - ٢
 

نویسندگان کتاب مقدس انسانھایی ھستند كھ در رابطھ شخصی خود با خدا رشد و در بعضی مواقع برای ارتباط خود با 
كنند و احتیاج دارند آنھا را بھ خدا  بعضی مواقع بھ دلیل وجود گناه در زندگیشان احساس گناه می. كنند  تالش میخدا

پس احتیاج دارند كھ بھ شدت . توانند حقیقت خدا یا حضور و نزدیكی او را تجربھ كنند بعضی مواقع نمی. اعتراف كنند
ند از خدا بھ خاطر كاری كھ انجام داده است تشكر كنند و او را برای خواھ در بعضی مواقع دیگر می. روی خدا را بطلبند

توانید با استفاده از  بھ بعضی از این دعاھای کتاب مقدس توجھ كنید كھ می. آنچھ كھ ھست بپرستند یا خود را وقف او كنند
 .آنھا رابطھ خود را با خدا افزایش دھید

 
ھر دعا . خالصھ کنید مرجع آیھ کتاب مقدس روی یک کاغذ یا تختھ سیاه پنج دعاھای زیر را توسط  نوشتن فقط عنوان و

 - ٨ ، ٥ - ٢: ١٠٣از مزمور . تقسیم کنیدگروه را بھ گروه ھای کوچک دو یا سھ نفری . توضیح دھیدرا  خیلی کوتاه 
 .وبت دعا کنیدبنبعنوان پاسخی در واکنش بھ خدا یک یا دو آیھ را . استفاده کنید جھت دعا کردن دعای تغییر ١٤

 دعای اعتراف)  الف
  چرا اعتراف بھ گناھان برای مسیحیان مھم است؟: کنیدسؤال

 ١٢ - ٧  ،٤ - ١: ٥١مزمور : بخوانید
اید یا وقتی گناھانتان شما را خرد  شوید كھ نسبت بھ خدا، سایر مردم یا خودتان گناه كرده وقتی متوجھ می: تعلیم دھید

با استفاده از این دعای کتاب مقدس تقصیر خود را اعتراف كنید و از او بخشش .  كنیدكنند با دعای اعتراف دعا می
تواند مانند گناه باعث شود كھ شما تا بھ این حد  ھیچ چیز نمی. بخواھید و پاكی و احیای خود را از او درخواست كنید

شدگی از سوی خداوند و ناامیدی را ایجاد تواند در شما تا این حد احساس طرد تنھا گناه است كھ می .احساس تقصیر كنید
پس تاخیر نكنید با این دعای اعتراف، دعا كنید و حقیقت .  گناه شما را تخریب كند تواند بھ اندازه ھیچ چیز نمی. كند

 .  " شمرد د خدا دل شكستھ و كوبیده را خوار نخواھ" را تجربھ كنید، ١٧موجود در آیھ 
 
 دعای تجربھ حضور خدا)  ب

 توانند بیشتر از حضور خدا در زندگیشان آگاه شوند؟  چگونھ مسیحیان می: کنیدسؤال
 ١٦مزمور : بخوانید



 ٥٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

كنید با دعای تجربھ حضور خدا،  كنید یا حضور و نزدیكی او را احساس نمی وقتی واقعیت خدا را لمس نمی: تعلیم دھید
 : از این آیھ کتاب مقدس برای موارد زیر استفاده كنید. دعا كنید

  وتعمق كردن براین حقیقت كھ جدای از خدا ھیچ چیز خوبی ندارید)  ١
 دھید خدا را در مقابل خود ببینید و كھ در ھر آنچھ انجام میکردن اینتمرین )  ٢
 وارد شدن آگاھانھ در حضور خدا )  ٣

. بارھا و بارھا تمرین كنیمچون ما انسانھا بسیار زمینی و غیرروحانی ھستیم نیاز داریم كھ وارد شدن بھ حضور خدا را 
پس حقیقت . كنید كھ تماستان با خدا قطع شده است با آن دعا كنید   را حفظ كنید و ھر وقت احساس می٨ و ٢: ١٦مزمور 

خدا بــھ شما طریق حیات را خواھد آموخت و شما را با خوشی حضور خود .  را تجربھ خواھید كرد١١موجود در آیھ 
 .پر خواھد ساخت

 
 ای ستایشدع ) پ

  بھ خاطر چھ چیزھایی مسیحیان بایستی خدا را بپرستند؟: کنیدسؤال
 ١٤ - ٨  ،٥ - ٢  :١٠٣مزمور : بخوانید

ھای خدا فكر  آورید و در مورد تمام ویژگی وقتی تمام كارھای خوبی كھ خدا برایتان انجام داده است بھ یاد می: تعلیم دھید
اش در زندگیتان استفاده  العاده ن دعا برای ستایش شخصیت خـــدا و اعمال فوقاز ای. كنید با دعای ستایش دعا كنید می
 . با دعا و یا خواندن سرود خدا را تمجید كنید. كنید
ھر چقدر .  سایر مردم اعالم كنید كھ خدا كیست و تمام امتیازاتی را كھ خدا برای ترسندگان خود قائل است تحسین كنیدبھ

ھرچقدر بیشتر خدا را بشناسید بیشتر او را تمجید خواھید . وانید بھتر خدا را خواھید شناختبیشتر کتاب مقدستان را بخ
   .كرد

 
 دعای شكرگزاری)  ت

  برای چھ چیزھایی مسیحیان باید خدا را شكر كنند؟: کنیدسؤال
 ٨ - ٤: ١٠٧مزمور : بخوانید

توانید با   می، بگویید" شكر"دا نسبت بھ خودتان ھای خ حمتھا و مھربانیر تمام  خاطرخواھید بھ وقتی می: تعلیم دھید
 كھ  راتمام مواردی. كند تا خدا را شكر كنید این دعای کتاب مقدس بھ شما كمك می. دعای شكرگزاری دعا كنید

 . اضافھ كنید، میتوانیدخواھید بخصوص برای آنھا شكرگزاری كنید می
 

 دعای وقف ) ث
 توانند برای خدا وقف كنند؟  چھ چیزھایی را مسیحیان می: کنیدسؤال

 ٤ - ١: ١٠١مزمور : بخوانید
 با این دعای کتاب مقدس تعھد خود را بیان .خواھید خود را وقف خدا كنید، با دعای وقف دعا كنید وقتی می: تعلیم دھید

 " گاه نخواھم کرد شریری نچیزبھ ھیچ  " بھ خدا بگویید  وتوانید ھمچنین دعا كنید می. كنید كھ زندگی پاكی خواھید داشت
 .   "دارم   را مكروه میشریرانكار " و 
 
  دیگرانھا نزد خدا با توجھ بھ احتیاجات شخصیدعا  - ٣
 

. كنند و بعضی مواقع برای داوری دشمنانشان نویسندگان کتاب مقدس دربعضی مواقع برای بركت گرفتن دیگران دعا می
بیایید بھ . توان برای شفاعت دیگران از آنھا استفاده كرد ت كھ میای اس العاده عھد جدید ھمچنین دارای دعاھای فوق
 .  توانید با استفاده از آنھا برای دیگران دعا كنید بعضی از این دعاھا توجھ كنید كھ می

 
ھر دعا . خالصھ کنیدسھ دعاھای زیر را توسط  نوشتن فقط عنوان و مرجع آیھ کتاب مقدس روی یک کاغذ یا تختھ سیاه 

 جھت دعا ٥ - ١: ٢٠از مزمور . تقسیم کنیدگروه را بھ گروه ھای کوچک دو یا سھ نفری . توضیح دھیدلی کوتاه را خی
 .بنوبت دعا کنیدبعنوان پاسخی در واکنش بھ خدا یک یا دو آیھ را . استفاده کنیدکردن دعای تغییر 

 
 دعای بركت)  الف

 گران بطلبند؟توانند برای دی  چھ بركاتی را مسیحیان می: کنیدسؤال
 ٥ - ١: ٢٠مزمور : بخوانید

از دعاھای کتاب مقدس برای . توانید با دعای بركت، دعا كنید خواھید شخصی دیگر بركت یابد می وقتی می: تعلیم دھید
 اینان "خوانیم،   می٧در آیھ . البتھ این بركات در اعتماد كردن بھ خدا ریشھ دارند. بركت یافتن دیگران استفاده كنید

كنندگان  معنای ضمنی آن این است كھ دریافت. " اما ما نام یھوه خدای خود را ذكر خواھیم نمود ،ھا و آنان اسبھا را ابھعر
آنھا بایستی انتظار داشتھ باشند كھ خدا بھ درخواستھایشان جواب بدھد و بھ . این بركات ایمانداران بھ خدا ھستند

 .ھایشان موفقیت ببخشد نقشھ



 ٥٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 داوریست درخوادعای  ) ب
توانند برای داوری شدن دیگران دعا كنند؟                                                                                                                                                                                         آیا مسیحیان می: کنیدسؤال

 ٢٨ - ٢٧: ٦ لوقا  ؛٢ - ١: ٩٤ مزمور  ؛٩: ٥٥مزمور : بخوانید
توانید از این دعاھای کتاب مقدس  ھای آشكار نسبت بھ ضعیفان و مظلومین ھستید می عدالتی وقتی شاھد بی: تعلیم دھید
 .عدالتی شریران، فساد مبتكران و ظلم قدرتمندان استفاده كنند  بیاز خود  خشمبرای اظھار

   دعا كنید، توانید می، كنند نزاع برای پیشبرد اھداف خود استفاده می خشونت و بینید كھ شریران چگونھ از وقتی می  )١
 ." سرگردان کن ای خداوند آنھا را "
 توانند دعا كنند می ھا برای اھداف خود سوءاستفاده می شنوید كھ دروغگویان از رادیو، تلویزیون و روزنامھ وقتی می  )٢

 ." نما مغشوش زبانھایشان را "كنید، 
د چگونھ باندھای نابود میکننپناه را  خوانید كھ چگونھ حكمرانان مغرور و خودخواه زمین، فقرا و انسانھای بی وقتی می

چگونھ گانگسترھا تاجرین  اطالع ھستند، كنند كھ از خطر آن بی ھایی پخش می  سموم خود را بین بچھ،مواد مخدر
كشانند، پس  طلبان، جنگ را از كشوری بھ كشور دیگر می دھند، چگونھ جنگ مورد اصابت گلولھ قرار میدرستكار را 

 .توانید در دعایتان برای مخالفت با این شریران از دعاھای کتاب مقدس استفاده كنید بایستی دعا كنید و می
ط در نزد خدا بسیار بامعنی است پس عالوه درست و غل. مسیحیان ایمان دارند كھ خدا حاكم مقتدر و اخالقی جھان است

 کرده اند در عھد جدید  بیشتر نور را دریافت  قوم خدابھ ھر حال.  داوری نیز باید عمل كند،بر فیض، در جھان اخالقی
م توانند انتقا توانند دشمنانشان را لعنت كنند و نمی  عھد جدید مسیحیان نمی  در عھد عتیق و در نور مكاشفھ قوم خداتا

مسیحیان بایستی برای افراد شرور دعا كنند كھ آنھا از شرارتشان بھ سوی خدا بازگشت كرده و فیض خدا را . بگیرند
توانند دعا كنند كھ خدا دخالت كند و با  بھ ھرحال اگر آنھا توبھ نكنند و بھ شرارتشان ادامھ دھند مسیحیان می. بپذیرند

مسیحیان ھرگز ). ٢١ - ١٧: ١٢رومیان (نید كھ داوری فقط از آن خدا است اما فراموش نك. داوری خود مانع آنھا شود
 . نباید تروریست شوند

 
 دعای شفاعت ) پ

  دعا كنند؟ برای دیگر مسیحیانتوانند  برای كدام تقاضاھای خاص مسیحیان می: کنیدسؤال
 ١٢ - ٩: ١كولسیان : بخوانید

 از این دعای کتاب مقدس استفاده كنید و از خدا تقاضاھای خاص آنھا كنید وقتی برای سایر مسیحیان دعا می: تعلیم دھید
 آنھا را با درك اراده خود پرسازد یا دعا كنید آنھا طوری ،دعا كنید خــــــدا  از طریق فھم و حكمت روحانی. را بطلبید

یا دعا كنید آنھا در ھر كار . ازندیا دعا كنید كھ آنھا از ھر لحاظ خداوند را خشنود س. زندگی كنند كھ سزاوار خداوند است
یا دعا كنید خدا آنھا را با قوتش تقویت كند یا دعا . یا دعا كنید در شناخت خدا بیشتر و بیشتر رشد كنند. خوب میوه بیاورند

 .دند یا دعا كنید در ھر وضعیتی با شادی خدا را شكر كننكھ تحمل و صبر داشتھ باش كنید
 

از دعاھای موجود در كتاب مزامیر و . ر حضور خدا از دعاھای کتاب مقدس استفاده كنیددر دعاھای خودتان د :خالصھ
از درخواستھای دعای این . ھمچنین دعاھای عیسی و رسوالن در عھد جدید برای بیان افكار و احساساتتان استفاده كنید

 .نویسندگان کتاب مقدس بھ عنوان درخواستھای خودتان درحضور خدا استفاده كنید
 

  تعالیم کتاب مقدس در دعاھایتان مواردی از استفاده  -ت 
 

ھا و حكمت موجود در کتاب مقدس در دعاھایتان  وعده توانید از تعالیم، عالوه بر دعاھای کتاب مقدس، ھمچنین می
 قبل  ھمچنینكھ كنید، نھ فقط قبل از تعلیم کتاب مقدس بلتشریحالبتھ بایستی سعی كنید کتاب مقدس را درست . استفاده كنید

 .از استفاده از كلمات آن در دعاھایتان
 
 . در دعاھایتان استفاده کنیدلیم در مورد شخصیت و اعمال خدااتعاز   - ١
 

  توجھ الھیبارهدعا در  ) الف
 ٢٣مزمور : بخوانید

اظب گوسفندانش كند درست مثل یك شبان كھ مو دھد كھ خدا چگونھ از شما محافظت می این مزمور شرح می: تعلیم دھید
از خدا بخواھید از شما مواظبت كند طوری كھ شما نسبت بھ . از این مزمور برای دعا درحضور خدا استفاده كنید. است

از او بخواھید تا شما را در . از اوبخواھید كھ بھ استراحت و غذای شما توجھ كند. نیازھایتان ھیچ كمبودی نداشتھ باشید
از او بخواھید كھ شما را . شوید بھ شما كمك كند  مواقعی كھ با مشكالت بزرگ مواجھ میمسیر مستقیم ھدایت كند و در

 .در برابر دشمنانتان تایید كند و از ھمھ مھمتر خود را وقف كنید كھ در سرتاسر زندگیتان در حضور خدا زندگی كنید
 
 دعا در مورد رھایی خدا ) ب

 ٣٤مزمور : بخوانید
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 از خدا .از این مزمور برای دعا در حضور خدا استفاده كنید. گوید رھایی خدا سخن میاین مزمور از : تعلیم دھید
از او بخواھید كھ در مواقعی كھ شكستھ دل ھستید بھ . بخواھید تا شما را از تمامی ترسھا، شرم و مشكالتتان رھایی بخشد
 .شما تقرب جوید و ھنگامی كھ روح كوفتھ دارید شما را نجات بخشد

 
 . در دعاھایتان استفاده کنیدلیم درمورد زندگی مسیحیا تعاز  - ٢
 

 دعا در مورد ارتباطات)  الف
 ٢١ - ٩: ١٢رومیان : بخوانید

 .از این تعلیم در دعایتان استفاده كنید. این تعلیم درمورد نحوه ارتباط مسیحیان با یكدیگر است: تعلیم دھید
 
 دعا در مورد توجھ بھ اعضای كلیسا ) ب

 ١٢ - ١: ٢اول تسالونیكیان  :بخوانید
از این تعلیم در .  كنندتوجھ اعضای كلیسا بھاین تعلیم در این مورد است كھ چگونھ بایستی رھبران كلیسا : تعلیم دھید

از خدا بخواھید كھ شما ھم بتوانید با وجود مخالفت شدید، انجیل را با شھامت موعظھ كنید و در . دعایتان استفاده كنید
از خدا بخواھید كھ شما درھنگام برخورد با اعضاء كلیسا بتوانید مانند یك مادر . ل یافتن از انسان نباشیدجستجوی جال

 .آرام و مثل یك پدر مشوق  باشید
 

  كلیسا دعا درمورد تشویق اعضاء)  پ
 ١٠ - ١: ٢تیطس : بخوانید

از این تعلیم در .  اعضای كلیسا را تشویق كننداین تعلیم در این مورد است كھ چگونھ بایستی رھبران كلیسا،: تعلیم دھید
از خدا بخواھید  . درست باشد دعایتان استفاده كنید از خدا بخواھید كھ فقط بتوانید چیزی را تعلیم دھید كھ براساس آموزه

 .نند زندگی كخداپسندانھتر نمونھ خوبی برای مسیحیان جوانتر باشند و بھ آنھا تعلیم دھند كھ  كھ مسیحیان قدیمی
                                                                                                                                                                                                                     

 دعای گروھی، نخست قسمتی از کتاب مقدس را  در یك جلسھ.  استفاده كنیداز تعالیم کتاب مقدس در دعایتان :خالصھ
از گروه بپرسید كھ آیا در رابطھ با این قسمت دوست دارند سؤالی را بپرسند؟ قبل از دعا در مورد این قسمت . بخوانید

ھر گروه دو در ه دھید كھ اجاز. سپس گروه را بھ گروھھای كوچك دو نفره تقسیم كنید. سعی كنید آن قسمت را درك كنید
 . دعا كنند را یك آیھھربار بھ نوبت و ، آیھ بھ آیھ رانفره این قسمت کتاب مقدس

 

 )  دقیقھ٨(دعا  ٥
 استفاده از کتاب مقدس در دعا

 
در نھایت گروه را بھ گروه ھای دونفری .  را بخوانید و سپس این قسمت را توضیح دھید٢١ - ٩: ١٢ رومیان :بخوانید
 . دعا كنید رایك آیھ کنید و بنوبت ھر نفر تقسیم

 

 )  دقیقھ٢ ( منزل تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .)بنویسند
 
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی از " استفاده از کتاب مقدس در دعا " ھ ھای درس آموخت
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید مردم موعظھ كنید، 

از روش طرح پرسش استفاده كنید و . بخوانید ١٤ - ١١ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت خروج -رازگاھان   ـ  ٢
 .   یادداشت بردارید

را در خانھ آماده   ) اھداف كلیسا-١٦ - ١: ٤افسسیان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣
 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و یادداشت  بردارید٥از روش . كنید

 .د باشید  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مور-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥
 .  درست كنید)  یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٣٢درس 
 

 دعا  ١
 

 
 .این دوره شاگردسازی را بھ حضور خداوند بیاورید دعا كنید و گروه خود و :سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
 خروج

 
در ، با دیگران )١٤ - ١١خروج (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید ی كھ بركاتش را بازگو میبھ كس

 .میگذارد، بحث نكنید
 
 

 ) دقیقھ٢٠ (ظ كردنحفتعمق و  ٣
 ٩ - ٨: ٢افسسیان : نجات یک ھدیھ است

  
 تعمـــق  -الف 

 
 دولتمند است از حیثیت محبت عظیم خود كھ با ما نمود ما را  لیكن خدا كھ در رحمانیت". ١٠ - ٤: ٢افسسیان : بخوانید

اید و با او برخیزانید و در جایھای  نیز كھ درخطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا كھ محض فیض نجات یافتھ
مسیح عیسی دارد نھایت فیض خود را بھ لطفی كھ بر ما در  آسمانی در مسیح عیسی نشانید تا در عالمھای آینده دولت بی

اید بھ وسیلھ ایمان و این از شما نیست بلكھ بخشش خداست و نھ از اعمال تا  ظاھر سازد زیرا كھ محض فیض نجات یافتھ
ھیچكس فخر نكند زیرا كھ منفعت او ھستیم آفریده شده درمسیح عیسی برای كارھای نیكو كھ خدا قبل مھیا نمود و تا در 

 ."آنھا سلوك نماییم 
 
 . استھدیھیك نجات  

 ٩ - ٨: ٢افسسیان 
 

این آیھ حفظی را روی یک صفحھ یا 
 :تختھ سیاه بنویسید

اید  زیرا كھ محض فیض نجات یافتھ
بھ وسیلھ ایمان و این از شما نیست 
بلكھ بخشش خداست و نھ از اعمال تا 

 .ھیچكس فخر نكند
 ٩ - ٨: ٢افسسیان 

 

 
 محبت، رحمت و فیض خدا  - ١
 

چون خدا غیرقابل درك است محبت او ) ٨: ٤اول یوحنا (ت، رحمت و فیض چیست؟  خدا محبت است تفاوت میان محب
ھایی از  رحمت و فیض خدا جنبھ). ٨ - ٧: ٧تثنیھ (نظیر خواھد بود  نیز نسبت بھ گناھكاران ھمیشھ غیرقابل درك و بی

رحمت خدا، محبت اونسبت بھ ما بھ . بخشد كند درحالیكھ فیض خدا ما را می رحمت خدا بر ما رحم می. محبت او ھستند
فیض او، محبتش نسبت بھ ما در مواقعی است كھ بھ . ای است كھ احتیاج بھ دلسوزی او داریم عنوان انسانھای بیچاره

 .عنوان شخص گناھكار ناالیق بھ بخشش و نجات او نیاز داریم
 
 .نجات از طریق فیض است و نھ با اعمال  - ٢
 

لھ فیض، بھ معنی نجات از گناه است بدون آنكھ ھیچ شایستگی برای دریافت آن داشتھ باشیم و بھ نجات یافتن بھ وسی
بھ معنی نجات از مجازات گناه و دریافت حیات ابدی و بھ . مفھوم نجات از عذاب گناه است یعنی كامال بخشیده شدن

نجات یافتن . ید است از حال تا بھ ابداالبادمعنی نجات از قدرت ذات گناھكار است یعنی توانایی برای داشتن زندگی جد
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 . از طریق فیض دقیقًا نقطھ مقابل نجات از طریق اعمال نیكو است
نجات یافتن از طریق اعمال یعنی نجات بھ وسیلھ كارھای نیكو، یعنی كارھای نیكویی كھ الزم است شخص از طریق 

طریق نیكویی، اعمال مذھبی یا اعمال خوب شخصی اگر نجات از . نیكویی ذاتی خود و با تالش زیاد بدست آورد
توانستند با افتخار در حضور خدا بایستند و بگویند  پذیر بود پس مردم بھ خدا و یا كار نجات او نیازی  نداشتند و می امكان

 ." من، خودم را نجات دادم "
 خدا .ایم  اعمال خودمان نجات یافتھدھد كھ ما توسط فیض خدا و نھ از طریق درھر صورت کتاب مقدس صریحًا تعلیم می

او آن را بھ عنوان عطایی  كند و نجات او از طریق مرگ و قیام عیسی مسیح عمل می. خالق و عطاء كننده نجات است
ای از سوی  نجات بھ وسیلھ فیض یعنی اینكھ نجات از ابتدا تا بھ آخر ھدیھ. بخشد آورند می مجانی بھ كسانی كھ ایمان می

 .توانیم آن را بدست آوریم یا بخریم ما لیاقت آن را نداریم و نمیخدا است و 
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گرچھ دید . یابیم ایمان، نجات می و  فیض ای عیسی مسیح بھ وسیلھ تمام مسیحیان ایمان دارند كھ ما از طریق كار كفاره
گویند كھ ایمان عطایی از سوی خدا نیست بلكھ فقط  بعضی مسیحیان می. مسیحیان نسبت بھ ایمان با یكدیگر متفاوت است

 .گویند كھ ایمان ھم عطایی از سوی خدا و ھم مسئولیت انسان است سایر مسیحیان می. مسئولیت انسان است
 

 . این نظریھ كھ ایمان فقط مسئولیت انسان است ) الف
 نیست بلكھ فقط " ایمان " مربوط بھ "ت این از شما نیست بلكھ بخشش خداس  و"گویند كھ كلمات  بعضی مسیحیان می
گویند كھ نجات، عطای فیض خدا است ولی ایمان  پس آنھا می.  است"اید   محض فیض نجات یافتھ"مربوط بھ عبارت 

 .عطای فیض خدا نیست بلكھ مسئولیت انسان است
نجات از مردم  این " ، اینکھگفتن  بعد و " نجات از طریق فیض است "، گفتن این نظریھ مناسب نیست چون ابتدا اما

بیشتر بھ كلمھ ای كھ بالفاصلھ  ً  طبیعتا" این "ھمچنین كلمھ  .می باشد تكرار غیرضروری  "نیست بلكھ بخشش خداست
 ." نجات "ای كھ از آن دورتر است یعنی  گردد تا بھ واژه  برمی" ایمان "یعنی ) كلمھ قبل(پیش از آن آمده 

 
 .طای خدا استاین نظریھ كھ ایمان ع ) ب

 ایمان بخشش خدا است و نھ " و " فیض كار خدا است نھ كار انسان  "این مسیحیان معتقدند كھ در ارتباط با نجات،
 ؛ ١٥: ١مرقس (گویند كھ گرچھ مسئولیت و عمل ایمان آوردن مسئولیت انسان است  آنھا می. "چیزی از جانب انسان 

 تاكید بر این حقیقت است كھ ایمان ھم در شروع و ھم در ادامھ ١٠ - ٥: ٢با وجود این در افسسیان ) ١٦: ١رومیان 
پولس رسول ). ٦: ١فیلیپیان (نجات كامل انسان از آغاز تا بھ پایان كامًال وابستھ بھ خدا است . كامًال وابستھ بھ خدا است

قت است كھ افسسیان بھ وسیلھ فیض دلیل اثبات این فیض این حقی. گوید  سخن می"نھایت فیض خدا   دولت بی" از ٧درآیھ 
اما مبادا در افسسیان این فكر شروع بھ رشد كند كھ حداقل بھ خاطر ایمانشان، شایستھ . اند و از طریق ایمان نجات یافتھ

كند كھ حتی این ایمان یا استفاده از این ایمان از آنھا نیست بلكھ عطای  این اعتبار ھستند پس پولس بالفاصلھ اضافھ می
 مسئولیت ایمان آوردن و اقدام بھ ایمان آوردن از جانب ما است اما این فقط ھنگامی میسر است كھ خدا آن . استخدا

 . اش نیستیم بھ ما بدھد ایمان را بھ عنوان عطایی كھ شایستھ
 ١: ١ و دوم پطرس ١٣ - ١٢: ٢ ؛ ٢٩: ١  ؛ فیلیپیان ٢٧: ١٨ ؛ ١٤: ١٦ ؛  ٤٨: ١٣اعمال : بخوانید

 
  لاطھ بین ایمان  و اعمراب  - ٤
  

 . یابیم ما بھ وسیلھ اعــمال خود نجات نمی  )الف
داشتن یك زندگی اخالقی و شرافتمندانھ و نگاھداشتن تمامی فرامین  .یابیم ما بھ وسیلھ نـــگاھداشتن شریعت نــــجات نمی

رھای مذھبی یا كارھای خوب نجات ما بھ وسیلھ انجام كا) ٢٠: ٣رومیان  (ھیچكس را بر روی زمین عادل نكرده است 
چون جالل خدا را بھ خاطر نجات ما از طریق فیض و بھ وسیلھ كارش از طریق مسیح برروی ) ٩: ٢افسسیان (یابیم  نمی

 .رباید صلیب می
د یعنی یابیم، بلكھ تنھا با تصمیم ابدی خدا كھ در زمانی آن را بھ انجام رسانی ما از جانب خودمان با ھیچ تالشی نجات نمی

بدین ). ١٤ - ١٣: ٢دوم تسالونیكیان (القدس درما  با فرستادن شخصی دیگر برای موعظھ انجیل برای ما و با كار روح
 .شود شود كنار گذاشتھ می ای كھ در ما موجب فخر  ترتیب ھر زمینھ

 
 ). ١٠: ٢افسسیان  (نجات می یابیم تا كارھای نیكو انجام دھیم ) ب

ریزی كرده است كھ وجود  خدا طوری برنامھ. لقت مجدد روحانی ما انجام كارھای خوب استھدف از خلقت جسمی و خ
سرتاسر زندگی ما بایستی پر از كارھای نیكویی باشد كھ خدا . ما بر روی زمین ھدف مھمی داشتھ و بسیار ارزشمند باشد

ھیم محصول ما نیست بلكھ حاصل تدارك خدا پس حتی كارھای خوبی ھم كھ باید انجام د. آماده كرده تا در آنھا سلوك كنیم
خدا خالق كارھای نیكو، تدارك بیننده كارھای . تمامی كارھای نیكو از جانب خدا، از طریق خدا و برای خدا است. است
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تمامی .  و از نظر آینده فقط بھ خدا بستگی دارد آنزندگی ما در زمان حال، در منشاء .نیكو و ھدف كارھای خوب است
 .)٣٦: ١١رومیان ( آن او باد جالل از

بھ ما  ریشھ نجات، فیض خدا است كھ در آن او. توان با یك درخت شكوفا و پر از میوه تصور كرد نجات را می
مسیح ما مؤمنین . میوه نجات كارھای خوبی است كھ او آماده كرده تا در آنھا سلوك كنیم. بخشد القدس و ایمان را می روح

اعمال و رفتار مسیحی ما با . )١٦،  ٥: ١٥یوحنا  ( كھ بایستی میوه بسیار و ماندنی بھ بار آوریم كند بھ خود را ملزم می
 ). ٢٢: ٢یعقوب (ایمان مسیحی ما با یکدیگر عمل میکنند و آن ایمان را کامل میسازند 

 
 حفظ كردن و مــرور  -ب 

 
 .  بنویسیدخودز دفترچھ یادداشت  آیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید و  یا یك صفحھ ا:بنویسید -١
  ٩ - ٨: ٢افسسیان :  استھدیھنجات یك . آیھ کتاب مقدس را بھ روش صحیح حفظ كنید :حفظ كنید -٢
 .  بھ گروھھای دو نفره تقسیم شوید و آخرین آیھ حفظی از کتاب مقدس را از یكدیگر بپرسید:مرور كنید -٣
 
 

 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 ١٦ -١: ٤  افسسیان - سااھداف كلی

 
 . را با یكدیگر بررسی  كنید١٦ - ١: ٤ قدم بررسی  کتاب مقدس، افسسیان ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانید:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم١٦ - ١: ٤ افسسیان :بخوانید
 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 

 كشف كنید:  ٢قدم 
 چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر :توجھ كنید
 دھد؟  قرار می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفتر یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 . بنویسید

 اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم بعد از (:در میان بگذارید
 . بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذاریم). در میان بگذارند

در ھر گروه . ھ باشیدبھ خاطر داشت. گذارند موارد زیر، مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر در میان می(
 .)گذارند كھ نباید لزومّا  یکسان باشند كوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم در میان می

 
 . رشد کلیسا بستگی زیاد بھ اتحاد و تنوع دارد کھ  است١١ - ١: ٤یك حقیقت مھم از نظر من درافسسیان )  ١کشف 

 
 اتحاد كلیسا نیز بستگی بھ نوع زندگی دارد كھ ھر فرد مسیحی براساس این.  رشد كلیسا بستگی بھ اتحاد كلیسا دارد) الف

كنند یعنی زندگی كھ مشخصھ آن تواضع و  وقتی ھمھ مسیحیان بھ شایستگی دعوتی كھ دارند زندگی می. كند آن زندگی می
 ).٦ - ١: ٤سیان افس(كند  شود و رشد می  متحد میبسیار آسان تر آن كلیسا بنابراینفروتنی، حلم و محبت است 

 
.  كلیسا دارد و این تنوع نیز بستگی بھ عملكرد عطایای روحانی ھركدام از اعضاء داردتنوع رشد كلیسا بستگی بھ ) ب

شود و رشد   متحد میبھ آسانی كلیسا بنابراینكنند  وقتی تمام مسیحیان، دیگران را با عطایای روحانی خود خدمت می
كند كھ مورد نیاز  د كھ مورد نیاز است و در دیگر مسیحیان نیز این حس را ایجاد میكن ھر مسیحی احساس می. كند می

 ).١١ - ٧: ٤افسسیان (ھستند 
 

رشد كلیسا بسیار وابستھ بھ روابط، بلوغ و خدمات   کھ است١٦ - ١٢: ٤یك حقیقت مھم برای من در افسسیان   )٢کشف 
  .كلیسا است

یقین مسیحیان بالغ كھ دارای . شود باعث رشد كلیسا می) ١٥: ٤افسسیان (د ای كھ براساس راستی و محبت باش رابطھ
خدمات و كمكھای مختلف مسیحی . باشند باعث رشد كلیسا خواھند شد می) ١٤ - ١٣: ٤افسسیان ( مسیحی شخصی ھای

 باشند ھرچقدر كھ خدمت و كمكھای مسیحی در كلیسا بیشتر. باعث رشد كلیسا خواھند شد) ١٦، ١٢: ٤افسسیان (
 . مسیحیان مختلف و بیشتری در كلیسا دارای عملكرد فعاالنھ خواھند بود
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 كھ براساس تنوع بسیاركمكھا و خدمات باشد باعث رشد اتحادی كھ براساس ھمشكل بودن باشد مانع رشد كلیسا و اتحادی
 .كلیسا خواھد شد

 
 

 سؤال کنید :  ٣قدم 
 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید

ھای خود را مطرح  فھمیم، سؤال  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی١٦ - ١: ٤سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ افسسیان 
 . كنیم

 دفتر یادداشت خود ھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤال:بنویسید
 .بنویسید

بعد از این كھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھر كدام  (:در میان بگذارید
 ). ازافراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازد

دن در مورد آنھا در گروه، سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كر (:گفتگو كنید
ھایی از سؤالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ  درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
 .)با آن مباحث آمده است

 
د كند ھدف كلیسا بایستی این باشد كھ نسبت بھ داشتن یك زندگی مسیحی بھ مسیحیان تاكی) ١: ٤افسسیان  () ١سؤال 

  در خدا مسیحیان را بھ چھ زندگی. "اید رفتار كنید   با شایستگی آن دعوتی كھ بھ آن خوانده شده" گوید،   می١: ٤افسسیان 
 كند؟ كلیسا دعوت می

تواضع، فروتنی، صبر، تحمل یكدیگر، : شود زندگی كھ شایستھ دعوت خدا است با ھفت حسن زیر شناختھ می: مالحظات
  :برای مثال. لحمحبت، یگانگی و ص

 
  مسیحی كھ فروتن و بردبار است دارای قدرتی درونی است كھ آسیب ناشی از رنج را بھ فروتنی چیست؟ ) الف

اراده نیست كھ حاضر باشد در مقابل ھمھ  مسلمًا  مسیحی بردبار شخصی ضعیف یا بی. كشمكش با آن ترجیح می دھد
گویند یا  شود تا واكنش منفی نشان دھد و آنچھ مردم می ی عصبانی نمیبھ آسان. درزمان عصبانیت مطیع است. زانو بزند
در . كند با مالیمت بر حق و حقوق خود تاكید می. آورد دھند، سریع بھ عنوان حمالت شخصی بھ حساب نمی انجام می

 تمام حق و حقوق شوند ھیچ حقی ندارد و واقع او پی برده است كھ در مقابل چیزھایی كھ ذاتًا حق و حقوق اومحسوب می
 .شود او از طریق فیض بھ او داده می

 
اعتقاد بھ اینكھ . صلح با خدا یعنی آزادی از گناه.   یك مسیحی با خدا و با سایر مردم در صلح استصلح چیست؟ ) ب

 ما اعتقاد بھ اینكھ مشكالت زمان حال بھ خیریت. صلح، رھایی از ترس است.اند گناھان مربوط بھ گذشتھ بخشیده شده
صلح با خدا بھ افكاری . سازد اعتقاد بھ اینكھ آینده، ما را از خدا جدا نمی. شدگی است صلح، آزادی از احساس ترك. است

سازد و دوباره بھ یك زندگی از ھم گسیختھ یكپارچگی  بخشد، قلبی خالی را با رضایت خاطر پر می آشفتھ آرامش می
صلح با سایر مردم یعنی . اس گناه، ترس یا طردشدگی درارتباط با آنھاصلح با دیگران یعنی عدم وجود احس. بخشد می

 .نزاع وكشمكش با یكدیگر جای خود را بھ ارتباطی ھماھنگ و بنا كننده داده است
 

چگونھ بایستی وحدت كلیسا را درك كنیم . ھدف كلیسا حفظ وحدت با وجود تفاوتھا است) ٦ - ٤: ٤افسسیان (  )٢سؤال 
  شرح داده شده است؟٦ا  ت٤كھ در آیات 
. وحدت كلیسا خارجی ومكانیكی نیست بلكھ درونی و زنده است. تاكید بر وحدت كلیسا است ، ٦ - ١در آیات : مالحظات

 سكونت مسیح  نباید  باالتر از آن قرار گیرد و این وحدت نتیجھ) مثل یك فرقھ( انسانی یا ساختار كلیسایی سازمانھیچ 
ظر روحانی یكپارچھ اســت، یعنی بدن واحد مسیح، ھركدام از ما مسیحیان بایستی برای حفظ  و چون كلیسا از ن. است

مسیحیان با . شود  این وحدت نھ با وحدتی سازمانی بلكھ بھ شكل وحدتی روحانی آشكار می.این یگانگی تالش كنیم
یك شخص از گناھانشان نجات داده  آنھا را  ھمھ. دھند  وحدت كلیسا درسراسر جھان را نشان می،پرستش خدایی واحد

ھمھ دارای یك . القدس در ھمھ آنھا ساكن است، ھمھ آنھا ایمانی دارند كھ در کتاب مقدس ثبت شده است یك روح. است
 .محبت و یك امید ھستند

 
 چگونھ مسیحیان بطور عملی اتحاد در روح را حفظ میکنند؟)  ٣: ٤افسسیان (  )٣ سؤال

 :   دات برای مسیحیان جھت حفظ اتحاد در روح عبارتند از تعدادی پیشنھا:مالحظات
 . خود را قبل از اینکھ عضو یک فرقھ مشخص بدانید، یک عضو در بدن مسیح ببینید )الف

 
 اعتقادنامھ رسوالن را وقتی با مسیحیان جمع میشوید با یکدیگر بزبان اعتراف کنید و دعای خداوند را با ھم دعا  )ب
 .کنید
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مکاشفھ ھای خود را از . با ھم سرود بخوانید. کبار در سال با مسیحیان در ھمسایگی خود مالقات کنید حداقل ی )پ
 .با ھم دعا کنید و با یکدیگر مشارکت داشتھ باشید. قسمتھای منتخب کتاب مقدس با ھم در میان بگذارید

 
 .بطورعملی بھ کلیسایی کھ در ھمسایگی شما بھ زحمت افتاده است کمک کنید  )ت
  

 تنوع موجود  چگونھ بایستی. ھدف كلیسا حفاظت از این تنوع در عین یكپارچگی است) ١١ - ٧: ٤افسسیان (  )٤ سؤال
ھدف كلیسا بایستی این باشد كھ بھ عملكرد عطایای  شرح داده شده است؟  ١١ - ٧در كلیسا را درك كرد كھ در آیات 

 طایای روحانی بنگریم؟  ما مسیحیان بایستی چگونھ بھ ع. روحانی اجازه دھد
این تنوع نتیجھ تنوع موجود در عطایای روحانی است .  تأكید بر تنوع موجود در كلیسا است١١ - ٧در آیھ : مالحظات

 .بخشد  مییش در جھانكھ عیسی مسیح خودش بھ كلیسا
 

طایای روحانی در ھدف فھرست ع. تنوع زیادی از نظر عطایای روحانی وجود دارد مسیح بدن در بین اعضای  )الف
.  ارائھ لیستی كامل یا جامع نیست٨ - ٤: ١٢ و در رومیان ٣٠ - ٢٨: ١٢، در اول قرنتیان ١١ - ٧: ١٢اول قرنتیان 

بخشد چون ھر كدام از اعضاء از عطایای خود برای خدمت دیگران  تنوع عطایای روحانی اتحاد كلیسا را ارتقاء می
مسیحیان عطایای روحانی را نھ بھ خاطر خودشان بلكھ . یر مسیحیان نیاز داردكند و در عوض بھ خدمات سا استفاده می

 .اند برای خدمت دیگران، برای تجھیز مسیحیان در انجام انواع خدمات و برای بنای كلیسای مسیح دریافت كرده
 
 .  ما مسیحیان در ارتباط با عطایای روحانی بایستی سھ چیز مھم را بھ خاطر داشتھ باشیم) ب
 و نھ محصولی از )٨ - ٧: ٤ ؛ افسسیان ١١: ١٢اول قرنتیان ( بایستی تصدیق كنیم كھ عطای روحانی یك ھدیھ است  )١

 .مھارتھا یا ابتكارات خودمان
 …فیض" .  بایستی بھ عطای خودمان بھ عنوان یكی از عطایای روحانی بسیار نگاه كنیم كھ در اندازه محدود است )٢

 ).٧: ٤ان افسسی ( "بھ حسب اندازه
، و بعضی دیگر خادمین ھستند )٧: ١٢رومیان (بایستی تشخیص دھیم کھ بعضی از عطایا، خدمتھا ھستند مانند تعلیم  ) ٣

 )١١: ٤افسسیان (مانند معلمین 
 بلكھ برای منافع كل كلیسا و جالل خودمان بایستی مشتاق باشیم تا عطای روحانی خود را نھ بھ خاطر جالل دادن  )٤

 ). ١١ - ١٠: ٤اول پطرس (ار بریم خدا بك
 

 مفھوم نزول و صعود عیسی مسیح چیست؟) ١٠ - ٨: ٤افسسیان )  (٥سؤال 
  :مالحظات

آنچھ کھ مزمور در باره خدا میگوید در عیسی مسیح بھ انجام .  گرفتھ شده است١٨: ٦٨این سخنان از مزمور  ) الف
ام آن از سوی یک مؤلف یعنی روح القدس الھام شده است، و از زیرا مسیحیان فقط یک کتاب مقدس دارند کھ تم. رسید

آنجا کھ عھد عتیق بھ بھترین وجھ در مکاشفھ عھد جدید توضیح داده شده است، پولس رسول این حق را دارد کھ آنچھ را 
 بر دشمنان در عھد عتیق خدا. کھ در عھد عتیق در باره خدا گفتھ شده است در عھد جدید برای عیسی مسیح بکار بگیرد

 و با پیروزمندی بھ آسمان صعود کرد و بسیاری را بھ ھدایا دریافت کردخود روی زمین غلبھ کرد، از افراد مغلوب 
 و ھدایا داددر عھد جدید عیسی مسیح توسط مرگ و قیامش روی زمین بر مردم غلبھ کرد، بھ مردم زمین . اسارت گرفت

 مسیحیان اسیرانی ھستند کھ ١٤: ٢در دوم قرنتیان .  را بھ اسارت گرفتبا پیروزمندی بھ آسمان صعود کرد و بسیاری
. آنھا اکنون عیسی مسیح را در مسیر پیروزمندانھ او پیروی میکنند. توسط محبت، فیض و بخشش او مغلوب شده اند

ریافت کرد او د. عیسی مسیح ایشان را بعنوان پاداش و جایزه عمل انجام شده کامل نجات توسط خودش دریافت کرد
او این اسیران را گرفت برای اینکھ آنھا را بھ پادشاھی  خود بسپارد تا کارھای ملکوت را در . برای اینکھ عطا کرد
 ھدایایی ھستند کھ بھ ١١: ٤در این متن رسوالن، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین در افسسیان . روی زمین انجام دھند

منظور از این ھدایا ترجیحٌا خادمین . حیان در خدمتشان در بدن مسیح تجھیز کنندکلیسای مسیحی داده شده اند تا مسی
 . ھستند تا خدمتھا

 
" باالتر از جمیع افالک " یا بھ اعماق زیر زمین در مقابل صعود او بھ " اسفل زمین "  نزول عیسی مسیح بھ  )ب

ره نمیکند بلکھ بھ نزول عیسی مسیح بھ پست پولس رسول بھ نزول عیسی مسیح بھ یک دنیای پست ارواح اشا. میباشد
اگرچھ عیسی مسیح کامٌال با خدا برابر بود او خود را از . ترین مقامی کھ یک بشرھرگز میتواند رفتھ باشد اشاره میکند

این مقام پر جالل خالی کرد، طبیعت سقوط کرده بشری را بر خود گرفت، خادم تمامی بشر گردید و در نھایت بعنوان 
بنابراین خدا او را بھ باالترین مقام در ھستی سرافراز نمود تا ) ٨ - ٥: ٢فیلیپیان (نایتکار جھت گناھان بشر مرد یک ج

تمام زانوھا زمانی در برابر او خم شوند وھمھ زبانھا روزی اعتراف کنند کھ او شاه شاھان و خداوند خداوندگاران است 
 ھرگز بھ این مقام نزول نکرد کھ گناھان تمام دنیا را بر خود بگیرد و ھیچکسی جز عیسی مسیح). ١١ - ٩: ٢فیلیپیان (

ھیچکسی جز عیسی مسیح بھ این مقام کھ در دست راست خدای پدر ). ٤٦: ٢٧متی (رنج عذاب جھنم را تحمل کند 
 )١٤ - ١: ٥مکاشفھ (بنشیند صعود نکرد کھ نقشھ خدا را در جھان آشکار کرده و بھ اجرا درآورد 
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او کلیسای مسیحی را با تمام ). ٩: ٤افسسیان (روزی او کامل خواھد شد زمانیکھ او تمامی ھستی را پر سازد پی ) پ

او تا زمانیکھ تمام دشمنانش را ). ٣ - ١: ٣ ؛ اول یوحنا ٤: ١ ؛ دوم پطرس ٢٣: ١افسسیان (پری خود پر خواھد ساخت 
او تمام چیزھا را در روی زمین و در آسمان تحت ) ٢٥: ١٥ اول قرنتیان(زیر پایھای خود بیاندازد سلطنت خواھد کرد 

 ).٤٤: ٢دانیال (پادشاھی او در نھایت تمام ھستی را پر خواھد ساخت ). ١٠: ١افسسیان (اختیار خود در خواھد آورد 
 

 مسیحیان یك كلیسا چگونھ روابط بین. ھدف كلیسا بایستی افزایش روابط بین مسیحیان باشد) ١٣: ٤افسسیان  () ٦سؤال 
 ؟دھد را افزایش می

 .ھریك از اعضاء ارتباطات مسیحی را افزایش می دھد: مالحظات
 

برای مثال، یكدیگر را محبت . كنیم  بنا می" مسئولیتھای نسبت بھ یكدیگر " ما مسیحیان ھمدیگر را با انجام ) الف
 .دھیم یگر را با تمامی حكمت، تعلیم و ھشدار مییكد. كنیم كنیم، یكدیگر را تشویق می كنیم، بارھای یكدیگر را حمل می می

 
 تا ھمھ بھ یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و بھ انسان كامل بھ اندازه قامت پری مسیح "گوید،   می١٣ آیھ ) ب

بایستی براساس ایمان باشد یعنی یگانگی در كلیسا بایستی براساس تعالیم کتاب مقدس كھ  یگانگی روابط ما. " برسیم
یگانگی و وحدت در روابط ما بایستی براساس معرفت ما نسبت بھ عیسی مسیح نیز . دھد باشد ایمان مسیحی را تشكیل می

اش  دھنده یعنی اتحاد در كلیسا بایستی براساس شناخت شخصی ھر مسیحی از عیسی مسیح بھ عنوان نجات. قرار گیرد
 . ارتباطی نزدیك با او داشتھ باشیم  مشاركت مداوم شخصی وشناخت عیسی مسیح مستلزم این است كھ ما مسیحیان. باشد

 پس روابط بین مسیحیان بایستی براساس رابطھ شخصی ھر مسیحی با عیسی مسیح، شناخت ھر مسیحی از تعالیم کتاب 
 .ھای کتاب مقدس قرار گیرد مقدس و اطاعت ھر مسیحی از گفتھ

 
كلیسا . ی شاگردسازی مسیحیان جدید یعنی بلوغ آنھا در مسیح باشدھدف كلیسا بایست) ١٥ - ١٣: ٤افسسیان  () ٧سؤال 

 ؟سازد چگونھ از مسیحیانش شاگردان می
 تا ھمھ "گوید،   می١٤ - ١٣آیات . سازند  شاگرد می ،مسیحیان بالغ با كمك سایر مسیحیان از مسیحیان جدید: مالحظات

بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد ھر تعلیم نباشیم از تا .  بھ انسان كامل، بھ اندازه قامت پری مسیح برسیم…ما 
یعنی بھ . كنیم ما مسیحیان جدید را تبدیل بھ شاگردان مسیح می. "اندیشی برای مكرھای گمراھی  بازی مردمان درحیلھلدغ
 و از عیسی كمك می كنیم كھ رابطھ شخصی شان با عیسی مسیح در حال رشد باشد، در شخصیت خود رشد كنند آنھا

 پایداری، ١٥ - ١٤بعضی نتایج مرئی بلوغ برطبق آیات .  شبیھ شدن بھ مسیح است ،میزان بلوغ. مسیح اطاعت كنند
راستی در اعتقادات، كالم و اعمال   شاگـــرد عیسی مسیـــح با پایداری در تعالیم کتاب مقدس، . راســـتی و محبت ھستند

 .شود ھ میو با محبت در روابط و رفتارش شناخت
 

چگونھ یك كلیسا . ھدف كلیسا تجھیز تمام مسیحیان برای انجام بعضی خدمات است) ١٢: ٤افسسیان ( ) ٨سؤال 
 ؟كند مسیحیانش را تجھیز می

آنانی كھ دارای عطایای روحانی برای تجھیز دیگران ھستند بایستی عمل مجھز ساختن اعضای كلیسا را : مالحظات
، )واعظین(، انبیاء )مبلغین(گویند  كھ اینھا رسوالن   می١٢ - ١١آیات . افراد رھبران كلیسا نیستندالزامًا این . انجام دھند

پس تمام مسیحیان . مبشرین، شبانان و معلیمن ھستند كھ بایستی قوم خدا را برای انجام كار خدمت آماده یا مجھز كنند
 تا  خدمات مختلف زیادی در كلیسای محلی و ھمینطور شوند آنھا مجھز می. بایستی برای انجام كار خدمت تجھیز شوند

 بشارت دھند دیگران تجھیز شده اند تا شوند تا در كلیسای جھانی انجام دھند برای مثال بعضی مسیحیان تجھیــز می
ظبت خدمت كنند، ببخشند، موا مشورت دھند،   موعظھ كنند، تعلیم دھند، شاگردان بسازند ھمینطور آنھا مجھز شده اند تا

 پس از ھریك از اعضاء بایستی.  داشتھ باشند در کلیساھیچكدام از اعضاء كلیسا نباید حضوری غیرفعال. كنند و غیره
كلیسای ). ٦ - ٥: ٣ ؛ اول قرنتیان ٣٤: ١٣مرقس (ای فعال باشد كھ عیسی مسیح بھ او سپرده است   در آن وظیفھمدتی

 اگر ھر مسیحی در جھان امروز یك كار خدمت را اما  ، بوده است موثرترین گروه انسانی روی زمین در واقعمسیحی
 بھ مردم قومھای مختلف روی زمین در تاکنون  مسیحیان .شود بھ عھده گیرد كلیسای مسیحی حتی از قبل ھم موثرتر می

. دتھ انلت داشھا و اجتماعات سالم در سراسر جھان دخا مسیحیان در كار ایجاد خانواده. گفتھ اندمورد عیسی مسیح سخن 
، كتابھا و  مسیحیان بھ دنیا. مسیحیان امکانات مثبتی در مدارس، بیمارستانھا ودیگر مراکز اجتماعی مھیا ساختھ اند

ھر . بخشند ھای خوب تلویزیونی برای دیدن می ھای خوب برای خواندن، موزیك مناسب برای خواندن و برنامھ مجلھ
مردم روی  زندگی ای برقراری ملكوت او باشد یعنی حكومت عالی اودر قلب وای در دست خدا بر مسیحی بایستی وسیلھ

بخشد، دركیفیت روحانی و ھمینطور از نظر كمیت عددی رشد    وقتی یك كلیسای محلی این اھداف را تحقق می.زمین
 .جالل میدھد  و چنین کلیسایی خدا را بیشتركند می
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 بھ كارببرید:  ٤قدم 
 ھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟چ  كاربرد :توجھ كنید

 افكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اساس :در میان بگذارید و بنویسید
 . تھیھ كنید١٦ - ١: ٤افسسیان 
 دیل بھ یك كاربرد مشخص بكنید؟ خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تب:توجھ كنید
كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با دیگران در .  این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت خود بنویسید:بنویسید

بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از یك حقیقت . میان بگذارید
 .ی یابندكاربردھای متفاوتی م

 ).نمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند، فھرست زیر(
 

 )١٦ - ١: ٤افسسیان  (پذیر كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 

 .بھ شایستگی دعوتی كھ از عیسی مسیح دارید زندگی كنید - ١: ٤ •
بھ آسانی عصبانی نشوید و . د را كنترل كنید خشم خو.یاد بگیرید كھ متواضع و بردبار باشید - ١: ٤ •

دھند را بھ عنوان حمالت شخصی  گویند یا انجام می سریع آنچھ دیگران می. العمل منفی نشان ندھید عكس
 .برحق و حقوق  خود اصرار نكنید. در نظر نگیرید

 . تالش كنید تا یگانگی روح را در گروه یا كلیسای خود حفظ كنید - ٣: ٤ •
،  یك )خدا باالتر از ھمھ، از ھمھ و در ھمھ(بھ خاطر داشتھ باشید كھ فقط یك خدا وجود دارد  - ٦ - ٤: ٤ •

خدایی كھ در قلوب (القدس  و یك روح) خدایی كھ در تاریخ ذات انسانی بھ خود گرفت(خداوند عیسی مسیح 
 فقط یك كتاب مقدس بھ خاطر داشتھ باشید كھ). ٦: ٨اول قرنتیان ) (كند  ایمانداران زندگی می و زندگی

در ) بدن(بھ خاطر داشتھ باشید كھ فقط یك كلیسا . دھد وجود دارد كھ ایمان مورد نظر خداوند را تعلیم می
تمام گروھھا و كلیساھای مسیحی بھ یك بدن تعلق دارند درست مانند اعضای . سراسر جھان وجود دارد

 .جسمی كھ بھ یك بدن جسمانی متعلق ھستند
قت را بپذیرید كھ عطای روحانی شما یك عطای سنجیده است یعنی عیسی مسیح آن را بھ این حقی - ٧: ٤ •

 .اندازه بھ شما داده و اندازه آن محدود است
 ھستید وظیفھ شما تجھیز مسیحیان برای یافتن مبلغاگر شما شبان، معلم، مبشر، واعظ یا  - ١٢ - ١١: ٤ •

شبانان نباید ھمھ كارھای . وكمك بھ بنای بدن استجایی در بدن مسیح، داشتن خدمت یا دعوتی در بدن 
 . نیز دارای عملكرد باشند خواھد كھ سایر اعضاء این بدن می) عیسی مسیح(سر . كلیسا را انجام دھند

  معیار بلوغ شبیھ شدن بھ .ھدف شما بایستی رشد و بنا باشد طوری كھ بتوانید بالغ شوید - ١٤ - ١٣: ٤ •
 : سیار مھم داردرشد دومحدوده ب. مسیح است

  شناخت شما از ایمان مسیحی در کتاب مقدس ) ٢ معرفت و ارتباط شخصی با عیسی مسیح  ) ١
رشد  ھدف شما بایستی رشد شخصی باشد تا بیشتر و بیشتر شبیھ عیسی مسیح باشید و در - ١٦ - ١٥: ٤ •

 . داشتھ باشیدسھمیكلیسا 
 

 كاربردھای شخصینمونھ ھایی از 
خواھم خود را وقف این كنم كھ بعضی مسیحیان جدید را بھ سوی بلوغ درمسیح ھدایت   بعد، میاز حاال بھ  )الف
ھای خوب مسیحی را ظاھر كنند و از تعالیم  خواھم بھ آنھا كمك كنم تا ارتباطشان با مسیح رشد كند، ویژگی می. كنم

 .کتاب مقدس اطاعت كنند
خواھم بعضی را برای  می. ای انجام خدمات دركلیسا ادامھ دھمخواھم بھ تجھیز بیشتر و بیشتر مسیحیان بر می)  ب

 .بشارت بعضی دیگر را برای شاگردسازی مسیحیان جدید و بعضی را برای موعظھ و تعلیم و غیره تجھیز كنم
 

    
  دعا کنید:  ٥قدم 

تان بھ آنچھ کھ در طی این در دعای. ( آشکار کرده است، دعا کنیم١٦ - ١: ٤در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در افسسیان 
بیاد داشتھ باشید کھ . بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمرین کنید کھ در فقط یک یا دو جملھ دعا کنید

 .) افراد درھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کرد
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 )  دقیقھ٨(دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای یكدیگر و مردم سرتاسردنیا دعا كنید.  سھ نفره ادامھ دھیدبھ دعا كردن در گروه ھای دو یا

 
 

 ) دقیقھ٢(تكلیف منزل  ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .)بنویسند
  
 .اگردان بسازید  متعھد باشید بھ اینکھ ش-تعھد   ـ  ١

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای ١٦ - ١: ٤افسسیان  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید گروھی از مردم موعظھ كنید، 

اده كنید و از روش طرح پرسش استف. بخوانید١٩ - ١٦ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت خروج -رازگاھان   ـ  ٢
 .   یادداشت بردارید

 آیھ حفظی قبلی را ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید ٩ - ٨  :٢ افسسیان -  استھدیھ  آیھ نجات یك -حفظ کردن   ـ  ٣
 .  مرور کنید

 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر ـ  ٥
 .درست كنید)  یا پوشھ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٣٣درس 
 

 دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بیاوریدھ ب دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را :سر گروه

 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 گر است كوزهمانند یک خدا 

 
 .گر است كوزهمانند یک خدا   :موضوع
  ١٠ - ٩: ٦٣  ؛ اشعیاء ١٠ - ١: ١٨ارمیاء : بخوانید

 
 .دھد كند شكل می گر  كوزه را بھ بھترین شكلی كھ تصور می كوزه  - ١

كند كھ  گل كوزه تعیین نمی. دھند  را در گذشتھ و در حال حاضر شكل میھا گران كوزه  كھ چگونھ كوزهشرح دھید
 .گر چگونھ آن را شكل دھد كوزه

 
 .گر است و ما در دستان او گل ھستیم  كوزه مانند یکخداوند  - ٢

 :تاكید كنیدبرسھ چیز 
 

و ھدف او را برای خود ) ٤: ٤٣اشعیاء (محبت . ای دارد  خداوند برای نحوه شكل دادن ھركدام از ما برنامھ) الف
 .بھ خاطر بیاورید) ١١: ٢٩ارمیاء (
 
و بالیی كھ قصد ) شود پشیمان می(كنید، خداوند خواھد برگشت   وقتی شرارتی مرتكب می شوید ولی از آن توبھ می) ب

 .آن را داشتھ است نخواھد داد
 

پشیمان (ی كھ گفتھ است برایتان انجام می دھد  بھ ھر حال، اگر دوباره در نظر او  شرارت كنید خداوند از آن نیكوی) پ
 .برخواھد گشت) شود می

 
 ؟نگاه كرد” شود  پشیمان می“ چگونھ بایستی بھ این حقیقت كھ خداوند   - ٣

بینی  دھد و این تغییر غیرقابل پیش رسد گویی خداوند فكرش را تغییر می در بعضی قسمتھای کتاب مقدس بھ نظر می
  ؛ ٦ - ٥: ٦پیدایش (كند  شود و بازگشت می شود، پشیمان می تصمیمات گذشتھ خود محزون میخداوند نسبت بھ  .است

؛ اشعیاء  ١٥ - ١٤: ٢١ ؛ اول تواریخ ١٦ - ١٥: ٢٤ دوم سموئیل  ؛٣٥ ، ١١: ١٥ ؛ اول سموئیل ١٤ - ٩: ٣٢خروج 
 ).١٠ - ٧: ١٨ ؛ ارمیاء ١٠ - ٩: ٦٣

 .دھد نیست بلكھ تغییر مكاشفھ خدا و اجرای آن را شرح میپشیمانی خدا بھ معنی تغییر برنامھ ابدی او 
 

مردم از نتایج .  است" تأسف "دربعضی مواقع فقط یك . بینی است  غیرقابل پیش" پشیمانی "دررابـــطھ با مردم،  ) الف
ند اما ترس می) مجازات، از دست دادن دارایی، از دست دادن خوشبختی، از دست دادن شھرت و قدرت(بد گناھانشان 

ای  مردم واقعًا از كارھای شریرانھ.  واقعی است" غم "در بعضی مواقع . كنند كنند و از گناھانشان بازگشت نمی توبھ نمی
 ).١١ - ٨: ٧دوم قرنتیان (گیرند كھ از آن بازگشت كنند  كنند و تصمیم می اند توبھ می كھ انجام داده

 
خدا ھرگز . پشیمانی خدا ھرگز بھ پشیمانی مردم شباھت ندارد. ینی استب  قابل پیش" پشیمانی "در رابطھ با خدا،  ) ب

  خدا تا بھ ابد خدای مقدس و عادلی است كھ .خدا تغییرناپذیر است. كند بینی تغییر نمی ھا  غیرقابل  پیش  مانند انسانھا و بت
ھدف . بخشد كنند گناھانشان را می ھ میخدا تا بھ ابد خدایی رحیم و فیاض است كھ وقتی مردم توب. كند گناه رامجازات می

پس . گذارد دھند بر آن تأثیر می ابدی خدا شامل تصمیم ابدی او است و نگرش و پاسخی كھ مردم نسبت بھ او دارند و می
پشیمانی خدا تغییر تصمیم او . العمل مقدس و عادالنھ خدا نسبت بھ توبھ و اطاعت مردم است پشیمانی خدا، عكس

 اقتدار است كھ در ارتباط با اجرای اھداف ابدی او درتاریخ بشر و در نتیجھ تغییر نگرش انسان رخ بطورمصمم و با
 .دھد می

 
 ،را تغییر خواھد داد اش خدا تصمیم خود از طرف دیگر، با مھربانی دلسوزانھ .دھد تغییر می خدا تھدیدات خود را ) پ

 )٨ - ٧: ١٨ارمیا  (.انجام نخواھد داداگر شریران از گناھانشان توبھ كنند تھدیدات خود را 
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 اگر قوم او ،دھد از طرف دیگر خدا بــا خشم مقدسش تصمیمات خود را تغییر می. دھد اش را تغییر می خدا وعده ) ت
 ).١٠ - ٩: ١٨ارمیاء (شرارت كنند واز او اطاعت نكنند وعده ای كھ بھ قوم خود داده است انجام نخواھد داد  

این است كھ مردم بھ ) شود كھ پشیمانی خدا نامیده می(اش  و اعمال خدا در مكاشفھ و اجرای اھداف ابدیھــدف تغییركالم 
 .توبھ كشیده شوند و از این طریق نقشھ ابدی او كامًال اجراء شود

 
 . درگروھھای كوچك سھ نفره بپرستید استگر  كوزهبھ عنوان شخصیتش کھ مانند یکخدا را : سرگروه

 

 )  دقیقھ٢٠(شتن بركات درمیان گذا ٣
 خروج

 
در با دیگران ) ١٩ - ١٦خروج ( و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ).بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
و را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان بھ حرفھایش اھمیت دھید و ا. كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

 .میگذارد، بحث نكنید
 

 )  دقیقھ٧٠(تعلیم  ٤
 كاربردھای عملی

 
ھدف از كاربرد . خدا کتاب مقدس را بھ شما داده است تا نھ فقط راستی را بشناسید بلكھ زندگیتان را تغییر دھد :مقدمھ

 .ح شویداین حقایق کتاب مقدس این است كھ بیشتر و بیشتر شبیھ مسی
 

 كاربرد چیست؟  -الف 
 

بھ معنی استفاده از  .كاربرد پاسخی است كھ خدا مشتاق آن است و بھ معنی اطاعت كردن از كالم خدا است:  دھیدتعلیم
تواند بھ معنی استفاده از كالم خدا برای كمك بھ سایر  ھمچنین می. کتاب مقدس بھ منظور رشد كردن و تغییر یافتن است

 .كردن و تغییر یافتن آنھا باشدمردم در رشد 
ای را تجربھ كنید كھ در حال تغییر   کتاب مقدس زندگیبررسیتوانید با خواندن و  كنید، می وقتی اعتماد و اطاعت می

ھمچنین الزم است كھ نسبت بھ . اید زندگی شما را تغییر خواھد داد الزم است ایمان بیاورید حقیقتی كھ كشف كرده. است
  بدون ایمان، .بدین ترتیب قطعًا تغییر خواھید كرد. گوید را انجام خواھید داد ید كھ آنچھ خدا بھ شما میخود متعھد شو

 کتاب مقدس كامل بررسیتواند خدا را خشنود سازد و بدون كاربرد آن، خواندن یا   کتاب مقدس نمی بررسیخواندن یا
 :زیر را بپرسیدسئواالت  پایان یافت بایستی از خودتان  شما از کتاب مقدسبررسیبعد از اینكھ خـــواندن یا . نیست
خواھد   خدا از من می،ام رابطھ با آنچھ خوانده  در،سازد چھ واكنشی خدا را خشنود می چھ واكنشی را دوست دارد؟ خدا 

 ؟چكار كنم
 

 چرا كاربرد حقایق کتاب مقدس مھم است؟  -ب 
 

 .حی بھ اطاعت وابستھ استدر کتاب مقدس، بعضی از قسمتھای مھم زندگی مسی
اجازه دھید کھ ھر یک از شاگردان یک قسمت کتاب مقدس را بخوانند و سپس بگذارید کھ گروه : كشف و گفتگو كنید

    .كدام قسمت زندگی مسیحی بھ اطاعت وابستھ استی کتاب مقدس  قسمتھا آندر ھر یك ازکشف کند کھ 
 
  ٢١: ٧متی : بخوانید  )١

 .ای نجات مھم استاطاعت بر :مالحظات
 ٢٤: ١٠مرقس (یا نجات یافتن ) ٨ -٣: ٣یوحنـــا (ای با تولد تازه  در کتاب مقدس،  وارد شدن بھ ملكوت خدا معنی مشابھ

افسسیان (    یابید  كنید یا نجات می بھ این معنی نیست كھ شما با انجام بعضی كارھای خوب تولد تازه پیدا می. دارد) ٢٧ -
 انجام اراده خدا ھمان ایمان آوردن بھ ٢٩ - ٢٧: ٦برطبق یوحنا . دھد ام اراده خدا شما را نجات میانج). ١٠ - ٨: ٢

 .عیسی مسیح است كھ خدای پدر فرستاد
 
 ٢٧ - ٢٤: ٧متی : بخوانید ) ٢

 .اطاعت برای مبدل شدن بھ شخصی حكیم مھم است :مالحظات
 .شود حكمت است شتھ میمعرفتی كھ بھ اجراء گذا. معرفت بدون اطاعت حماقت است
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 ٤٦: ٦لوقا : بخوانید ) ٣
 .برای خداوندی مسیح اطاعت مھم است :مالحظات

 .كند كھ عیسی مسیح واقعًا خداوند و پادشاه شما است ثابت می. كند اطاعت، پیروی شما از عیسی مسیح را ثابت می
 
 ٤٩ - ٤٧: ٦لوقا : بخوانید  )٤

  .ھم استاطاعت برای پایداری و قوت م :مالحظات
فقط وقتی كالم عیسی مسیح را بھ اجراء . تان مھم است اطاعت برای ساختن بنیادی محكم در زندگی و خدمت مسیحی

 .تواند قوی رشد كند، سختی روزگار را تحمل كنید و بر گناه پیروز شوید گذارید زندگی مسیحی شما می می
 
 ٢٢، ١٧: ٢یعقوب : بخوانید  )٥

 .مان مھم استاطاعت برای ای :مالحظات
كند تا تاثیر مثبتی بر زندگی شما داشتھ  اطاعت، ایمان شما را زنده می. كند كھ ایمان شما خالص است اطاعت ثابت می

 .بدون اطاعت، ایمان شما فقط ایمانی مبتنی بر عقل و یا  ایمانی مرده خواھد بود. باشد
 
  ٢٣، ٢١: ١٤یوحنا : بخوانید  )٦

 .ت مھم استاطاعت برای محب :مالحظات
اطاعت راھی است برای اینكھ شما شخصًا . كھ واقعًا او را دوست دارید دھید با اطاعت از فرامین عیسی مسیح، نشان می

 .محبت و حضور خدا را تجربھ كنید
 
 ٣٦ - ٣٥: ١٠عبرانیان : بخوانید  )٧

 .ھا و پاداش خدا مھم است اطاعت برای دریافت وعده :مالحظات
 .ھای خدا را دریافت خواھید كرد از اراده او اطاعت كنید وعدهفقط در صورتی كھ 

 
  ٢٢: ٣اول یوحنا :  بخوانید )٨

 .اطاعت برای دعا مھم است :مالحظات
 .دھید، دعاھایتان جواب داده خواھد شد سازد انجام می كنید و آنچھ او را خشنود می وقتی از فرامین خدا اطاعت می

 
 ٢٠ - ١٨: ٢٨متی : بخوانید  )٩

 .اطاعت از نظر شاگرد بودن مھم است  :مالحظات
 .كنید، پس شاگرد واقعی او ھستید وقتی از دستورات عیسی مسیح اطاعت می

  
 ھدف كاربرد .خدا کتاب مقدس را نھ فقط برای شناخت راستی بلكھ برای تغییر یافتن زندگیتان بھ شما داده است :خالصھ

 .یشتر و بیشتر شبیھ مسیح شویدحقایق موجود در کتاب مقدس این است كھ ب
 

 پذیر حقایق کتاب مقدس توجھ كنیم؟ چگونھ بھ كاربردھای امكان  -پ 
 
  .دھید توضیحکتاب مقدس را درست ـ  ١
 

 . توضیح دھیدقبل از اینكھ حقایق کتاب مقدس را بھ كاربرید بایستی نخست آن قسمت کتاب مقدس را درست : تعلیم دھید
 . کتاب مقدس اھمیت دارندتوضیحاز نظر كاربرد، چھار قانون .  را مالحظھ كنید٢٩درس 

 
گرچھ حقایق کتاب مقدس ). ٣٥: ٢٤متی (مكاشفھ آن تا بھ ابد راستی است . کتاب مقدس مصون از خطا است ) الف

پذیر است چون ما  مصون از خطا است، ھم درك و ھم كاربرد این حقایق دارای محدودیت و در بعضی مواقع خطا
 .كار و ناقص ھستیمگناھ

 
و قصد دارد تا ھدفش را واضح و آشكار ) ٢: ١تیطس (خدا راستگو است . کتاب مقدس فقط دارای یك مفھوم است ) ب

كلمات موجود در . پس ھیچكدام از قسمتھای کتاب مقدس دو پھلو نیست ).١٧: ١٧یوحنا (کتاب مقدس حقیقت است . سازد
كنید  خوانید و آن را بررسی می وقتی کتاب مقدس می .باشد  مدنظر خداوند میکتاب مقدس فقط دارای مفاھیمی است كھ

 .بایستی اشتیاق شما بھ چنگ آوردن ھدف خدا باشد
 

. كنند عھد عتیق و عھد جدید یكدیگر را كامل می. وحدتی در آن است، یك مكاشفھ. کتاب مقدس در خود تناقض ندارد ) پ
در کتاب مقدس پیشرفتی در . رساند شود و عھد جدید، عھد عتیق را بھ انجام می میعھد عتیق برای آمدن عھد جدید آماده 
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 و ھر قسمت کتاب مقدس را در متن كل کتاب توضیح دھیدپس عھد عتیق را در نور عھد جدید  .مكاشفھ خدا وجود دارد
 .توضیح دھیدمقدس 

 
نبوتھا را بایستی برطبق قوانین خودشان ھا، شعر و   سخنان مجازی، مثل.توضیح میدھدکتاب مقدس خودش را  ) ت

تعالیم صریح بھ توضیح تعالیم مبھم . شوند اولویت قائل شد در اغلب موارد باید برای تعالیمی كھ تكرار می. توضیح داد
 .كند تعالیم عھد جدید معنی نبوتھای عھد عتیق را آشكار می. كنند كمك می

 
  . كنیدپذیر گوناگون توجھ بھ كاربردھای امكان ـ  ٢
 

 .پذیر گوناگون توجھ كنید قبــل از اینكھ یك كاربرد شخصی بیابید بھ كاربردھای امكان: تعلیم دھید
در یك گروه كوچك، تفكراتتان را با یكدیگر در میان بگذارید و از حقایق موجود در این قسمت فھرستی از كاربردھای 

 .پذیر آماده كنید امكان
 

 .پذیر داشتھ باشد دین كاربرد امكانھر حقیقت ممكن است چن ) الف
اگرچھ ھر حقیقت خاص در یك قسمت کتاب مقدس . بھ خاطر داشتھ باشید كھ كاربرد پاسخی است كھ خدا مشتاق آن است

تواند بھ تنھایی بیانگر واقعیت باشد ولی كاربرد آن حقیقت ممكن است برای انسانھای مختلف و در وضعیتھای مختلف  می
در ھرصورت ھیچكدام از این كاربردھای . پذیر داشتھ باشد ك حقیقت ممكن است چندین كاربرد امكانی. متفاوت باشد

 .پذیر با راستی کتاب مقدس تناقض ندارد امكان
 ١٥: ٢٠خروج : بخوانید

 . را مورد گفتگو قرار دھید) حقیقت(پذیر این فرمان  كاربردھای امكان: گفتگو كنید
 .ھستند) حقیقت(پذیر این فرمان  ی امكانموارد زیر كاربردھا: مالحظات

 .در یك مركز خرید نمی توانید كاالھای فروشی را بدزدید)  ١
 .توانید از پول شركت اختالس كنید نمی در محل كار، )  ٢
 .توانند شیرینی بدزدند ھا نمی در خانھ بچھ)  ٣
 مؤلفلبی رونوشت بردارید كھ دارای حقوق توانید موزیك بدزدید و یا از مطا ھای گروھی نمی در زمینھ رسانھ)  ٤
 .باشند می

 .پذیر گوناگون آن را در نظر بگیرید كنید كاربردھای امكان كنید یا یادداشت می ھمچنین برای ھر حقیقت كھ بررسی می
 
 : پذیر فكر كنید كند تا بھ كاربردھای امكان  كھ بھ شما  كمك میسؤاالتی ) ب
 آیا ": موارد توجھ كنیداین توانید بھ  می.  ھستندشناخت؟  كاربردھا درزمینھ بدانمز را خدا قصد دارد كھ من چھ چی)  ١

دارد تا آن  آیا تعلیمی وجود " ،" كنم؟ یافتای وجود دارد تا آن را در ؟ آیا نتیجھدانمای وجود دارم كھ آن را ب حقیقت تازه
 " آیا حقیقتی برای حفظ كردن وجود دارد؟ " ،" آیا شناختی برای كسب كردن وجود دارد؟   " ،"را كسب كنم؟ 

: موارد توجھ كنیداین توانید بھ  می.  ھستندایمان؟  كاربردھا در زمینھ ایمان آورمخدا قصد دارد كھ من بھ چھ چیز )  ٢
ست تا آن را ای ھ  آیا وعده" ،"  ؟ آیا اعتقادی وجود دارد تا كسب كنم  " ،"آیا حقیقتی وجود دارد تا بھ آن ایمان بیاورم؟"

 " ؟خواھد در آن بھ او اعتماد كنم  آیا موضوعی وجود دارد كھ خدا از من می" ، "؟مطالبھ كنم
آیا  ":  موارد توجھ كنید اینبایستی بھ.  ھستندشخصیت  ؟  كاربردھا در زمینھباشمخدا قصد دارد كھ من چھ كسی  ) ٣

 آیا احساسی برای ابراز یا " ، "ای تغییر دادن وجود دارد؟آیا نگرشی بر "، " ؟عمل نیكویی ھســت تا آن را رشد دھم
 "  آیا تشویقی برای پذیرفتن وجود دارد؟  آیا ویژگی شخصیتی وجود دارد كھ بھ آن عمل كنم؟ كنترل كردن وجود دارد؟

  :وارد توجھ كنیدماین توانید بھ  می. ھستند رفتاركاربردھا در زمینھ   ؟انجام دھم خدا قصد دارد كھ من چھ كاری را ) ٤
 آیا ھشداری وجود "،   "آیا تعلیمی برای بھ كاربردن وجود دارد؟  " ،"آیا فرمانی وجود دارد كھ از آن اطاعت كنیم؟ "

 آیا عادتی ھست كھ آن را كنار " ،"  آیا تصمیم یا انتخابی برای گرفتن وجود دارد؟ "،" دارد كھ بھ آن توجھ كنیم؟
 آیا گناھی ھست " ،"  آیا ارتباطی ھست كھ آن را احیاء كرد؟" ،" ت كھ باید آن را آغاز كنم؟ آیا عادتی ھس" ،" گذاشت؟

 ،"  برای درمیان گذاشتن وجود دارد؟مطالبی آیا  " ،" ای برای پیروی وجود دارد؟  آیا نمونھ" ،" كھ آن را كنار گذاشت؟
 "رستش و شكرگزاری خدا وجود دارد؟  آیا دلیلی برای پ "
 

 واع مختلف كاربردھاان ) پ
 . كنید برای مثال خواندن كتابھای بد را متوقف می. دھند پایان میبعضی از كاربردھا بھ عمل خاصی )  ١
 . برای مثال مالقات با دوستان خوب را شروع كنید. كنند آغاز میبـــعضی از كاربردھا عمل خاصی را )  ٢
برای مثال، وقت زیادی را با ھمسر و فرزندانتان . دھند افزایش یا كاھش میبعضی كاربردھا عمل خاصی را ) ٣
 .كنید گذرانید و یا پول كمی را صرف خرید كاالھای تجملی می می
برای مثال .  تغییر استفرآیند طوالنیسایر كاربردھا قسمتی از . شوند بعضی كاربردھا بالفاصلھ اجراء می) ٤
تغییر یك عادت خاص یا ویژگی شخصیتی . یتان تغییر دھیدخواھید عادتی خاص یا ویژگی شخصیتی را در زندگ می
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 : فرآیند تغییر بھ خوبی با كلمات زیر شرح داده شده است. ممكن است ماھھا یا سالھا بھ طول بكشد. احتیاج بھ زمان دارد
 

 كــــارید، عمــــلی را درو خواھید كرد وقتی فـــكری را می
 را درو خواھیـــد كـردكارید، عـــادتی  وقتی عمــــلی را می
 كارید، شخصیــتی را درو خواھید كرد وقتی عـــادتی را می
 كارید، سرنوشتی را درو خواھید كرد وقتی شخصیتی را می

 
 ؟بسازیم  " كاربردھای شخصی "چگونھ از حقایق کتاب مقدس  ت ـ 

 
دید و از حقایق موجود در آن، فھرست كوتاھی خواندید و یا بررسی كر بعد از اینكھ قسمتی از کتاب مقدس را : تعلیم دھید

پذیر را انتخاب كنید و از آن كاربرد شخصی را نتیجھ  پذیر آماده كردید، یكی از كاربردھای امكان از كاربردھای امكان
 .خواھید در ھفتھ آینده آن را تمرین كنید بگیرید كھ می

 
  .یك كاربرد شخصی انتخاب كنید ـ  ١

با دعا از میان كاربردھای .  كاربردی شخصی بسازید"خواھد چھ پاسخی دھم؟  خدا از من می" با پرسیدن این سؤال 
 . پذیر موجود در فھرست كوتاھتان یكی را انتخاب كنید امكان

 
 .كاربرد شخصی خود را با پنج قدم زیر یادداشت كنید ـ  ٢
 
 

 . مرجع کتاب مقدسی آن را یادداشت كنید " منبع کتاب مقدسی كاربرد من چیست؟ " .  مرجع کتاب مقدس -١قدم 
 ١٥: ٢٠خروج : برای مثال

 و توضیح دھید سعی كنید كھ این قسمت را درست "گوید؟   این قسمت کتاب مقدس چھ می".  حقیقت کتاب مقدس -٢قدم 
 .خدا مردم را منع میکند از اینکھ دزدی کنند:  برای مثال.یادداشت بردارید

 زندگی من چقدر با این  در نور این حقیقت نیاز فعلی من چیست؟ گوید؟  چیزی بھ من میخدا چھ .  نیاز من -٣قدم 
كند؟  در قسمت خاصی كھ نیاز دارم تغییر كنم  حقیقت تفاوت دارد؟  این حقیقت چگونھ من را بھ تغییر كردن ترغیب می

خواھد شما  ت كنید كھ خدا چگونھ مییادداش كند تا پیشرفت بیشتری داشتھ باشم؟  چگونھ این حقیقت من را ترغیب می
 .خدا بھ من نشان داد کھ من از زمان متعلق بھ رئیسم میدزدیدم:  برای مثال.تغییر كنید

خواھد من چھ چیز را بدانم، بھ آن ایمان بیاورم، چگونھ باشم یا چھ كاری را  بھ طور خاص  خدا می.  كاربرد من -٤قدم 
ھمیشھ كاربردھایتان را ساده بسازید . خواھد بپذیرید یادداشت كنید را كھ خدا میانجام دھم؟ برنامھ خاص انجام عملی 

اگر كاربرد شما در زمینھ آموزش یك نگرش، عادت یا ویژگی است مدت زمانی .  قابل درك، واقعی و قابل انجام؛یعنی
من در نزد خدا تصمیم گرفتم کھ : ثال برای م.ریزی كنید خواھید بھ دقت و آگاھانھ روی آن جنبھ كار كنید برنامھ را كھ می

 . مدت زمانی کھ میبایستی کار کنم ترک کنمنیز بھ موقع بر طبقمحل کارم را  کارم را سر وقت شروع کنم و
اید و از او چھ  بھ طور خالصھ یادداشت كنید كھ بھ خدا چھ گفتھ " دعای من در پاسخ بھ خدا چیست؟ ". دعا  -٥قدم 

بھ من کمک کن تا مدت . ی پدر آسمانی عزیز، مرا ببخش از اینکھ من از زمان رئیسم دزدیده اما:  برای مثالطلبیدید؟
 .زمانی را کھ من بایستی کارکنم بھ کار کردن بپردازم

 
  .كاربردھای شخصی قبلی خود را بررسی كنید ـ  ٣

 : مثال برای .درصورت امكان، راھی برای اطمینان از انجام كاربردھای شخصی خود پیدا كنید
توانید كاربردتان را با یك دوست یا یك مشاور روحانی درمیان بگذارید تا در زمان انجام آن، شما را امتحان و  می)  الف

 .تشویق كند
 . توانید كاربردھایتان را در لیست دعایتان بنویسید و بھ طور مرتب برای آنھا دعا كنید می)  ب
 .ن روی آینھ بچسبانیدتوانید یادداشتی از كاربردھایتا می)  پ
ھایی كھ بایستی خود را از آن نظر امتحان كنید این است كھ چگونھ  یكی از زمینھ. گھگاه خود را امتحان كنید)  ت

 .كاربردھای شخصیتان بھ شما كمك كرده است
 

 تمرین نوشتن كاربرد حقایق کتاب مقدس ث ـ 
 

ای از كاربردھای  با این تمرین، فھرست خالصھ. وچك انجام دھیدتمرین زیر را بھ تنھایی یا در یك گروه ك: دستورالعمل
 . شود یك كاربرد شخصی نوشتھ میزیر، قدم پنج استفاده از شود و از طریق آن، با  آوری می پذیر جمع امكان
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 .پذیر را تمرین كنید آوری فھرست كوتاھی از كاربردھای امكان جمع ـ  ١
 

 ١٠ - ١: ٣امثال : بخوانید
 پذیر آیات زیر چیست؟ بعضی از كاربردھای امكان: كنیدگفتگو 

پذیر  ممكن است این آیات كاربردھای امكان. پذیر است ھایی از كاربردھای امكان موارد زیر فقط نمونھ( :مالحظات
 ).دیگری نیز داشتھ باشند

 
 ٢ - ١: ٣امثال  ) الف

 .پذیر آن حفظ كردن این تعلیم یا فرمان است یك كاربرد امكان
 . پذیر دیگر این است كھ در ھنگام موعظھ یا تعلیم شخص دیگر یادداشت بردارید كاربرد امكان

 
 ٤ - ٣: ٣امثال  ) ب

برای مثال . پذیر این آیھ این است كھ نسبت بھ یكنفر محبت خود را با انجام كاری مھربانانھ بھ اونشان دھیم كاربرد امكان
 .دھم  بھ فرزندم نشان میمن با فرزندم بھ پارك می روم و محبتم را

پذیر دیگر این است كھ نسبت بھ دیگری كاری را وفادارانھ انجام می دھم و بدین صورت وفاداری خود را  كاربرد امكان
 .برای مثال با دعا كردن منظم  وفاداری خود را بھ خدا  نشان دھید. بھ او نشان می دھم

 
 ٦ - ٥: ٣امثال  ) پ

است كھ خودرأیی و تكیھ بر خود را كنار بگذارید و در عوض بھ مشورت حكیمانھ و دقیق پذیر این  یك كاربرد امكان
 . گوش كنید

 .خواھید كاری انجام دھید یا تصمیمی بگیرید دعا كنید پذیر دیگر این است كھ ھر وقت می یك كاربرد امكان
 
 ٨ - ٧: ٣امثال  ) ت

 . رست استپذیر اجتناب از رفتن بھ مكانھای ناد یك كاربرد امكان
 یك كاربرد. كند بر من اثری بد داشتھ باشد پذیر دیگر دوری از شخص شریری است كھ سعی می یك كاربرد امكان

 .پذیر دیگر كنار گذاشتن عادتی خاص و مضر است امكان
 

 ١٠ - ٩: ٣امثال  ) ث
 . ستپذیر آن بخشیدن مقدارمعینی پول بھ صورت ماھانھ برای خدمت مسیحی ا یك كاربرد امكان
 .پذیر دیگر این است كھ خانھ من برای مالقات مسیحیان در دسترس باشد یك كاربرد امكان

 
 .نوشتن یك كاربرد شخصی را با روش پنج قدم تمرین كنید ـ  ٢
 

 .بھ گروھھای كوچك دو نفره تقسیم شوید: تقسیم شوید
 .كند ال انتخاب میپذیر با ھر دو نفر یك كاربرد از فھرست كاربردھای امكان: انتخاب كنید

 . پذیر بنویسند با استفاده از روش پنج قدم، ھر دو نفر یك كاربرد امكان: بنویسید
 . خواند ھر گروه دو نفره كاربرد شخصی خود را برای گروه می: درمیان گذاشتن

 ). ھای زیر توجھ كنید بھ نمونھ(
 

 " نبع کتاب مقدسی كاربرد من چیست؟ م".  کتاب مقدسیمنبع  -١قدم 
 . "ھایت را راست خواھد گردانید  بشناس و او طریق  راھھای خود او را  در ھمھ" ، ٦ - ٥: ٣امثال 

 "گوید؟   این قسمت از کتاب مقدس چھ می ".  حقیقت کتاب مقدس -٢قدم 
 . كنندفكر و دعابھ جای اینكھ فقط فكر كنید و انجام دھید، مسیحیان بایستی قبل از اقدام بھ كاری 

  " در نور این حقیقت نیاز من چیست؟ " "گوید؟   خدا بھ من چھ می".  نیازمن -٣قدم 
دوست . طلبم كنم و حكمت و قدرت خدا را نمی اغلب قبل از اینكھ بھ انجام كاری دست بزنم دعا نمی. من عجول ھستم

 . دارم كھ بیشتر بھ خدا وابستھ باشم
  "ر خاص چھ چیزرا بدانم، بھ آن ایمان بیاورم، باشم یا انجام دھم؟خواھد كھ من بھ طو خدا می " .  كاربرد من -٤قدم 

 این کار .برنامھ عملی من این است كھ برای ھر فعالیت یا مسئولیت مھم قبل از اینكھ آنھا را انجام دھم برایشان دعا كنم
 .را میخواھم برای دو ھفتھ تمرین کنم

  "؟  دعای من در پاسخ بھ خدا چیست".  دعای من -٥قدم 
 بھ خود را كنار بگذارم و قبل از اینكھ تصمیمی بگیرم یا قبل از صحبت با مردم یا  پدر آسمانی عزیزم، كمكم كن تا اتكاء

 .در نام عیسی، آمین. م توجھ کنمی بھ من کمک کنم تا بھ تو در تمام راه ھای زندگ.مسافرت بھ جایی، دعا كنم



 ٧٥ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 )  دقیقھ٨ (دعا  ٥
 خدا در پاسخ بھ كالم یدعا

 
ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد  اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت
 .اید بھ حضور خدا بیاورید گرفتھ

 
 

 )  دقیقھ٢ ( منزل تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن :سر گروه(

 .)بنویسند
  
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی از مردم موعظھ " كاربردھای عملی " آموختھ ھای درس 
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید كنید، 

از روش طرح پرسش استفاده كنید و .  بخوانید١٤ - ١١ نیمی از یك فصل را از قسمت اعداد  ھر روز-رازگاھان   ـ  ٢
 .   یادداشت بردارید

 را در خانھ آماده ) رھبری كلیسا- ٧ - ١: ٥اول پطرس (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 .ادداشت  بردارید قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و ی٥از روش  .كنید

 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥
 .درست كنید)  یا پوشھ(یمی و این تكلیف منزل یك دفترپرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعل



 ٧٦ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ٣٤درس 
 

 دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بیاوریدھ  دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
 اعداد

 
در ، با دیگران )١٤ - ١١اعداد (ده   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شبھ نوبت

 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

 .میگذارد، بحث نكنید
 

 )  دقیقھ٢٠(حفظ كردن تعمق و  ٣
 ١٢: ١  یوحنا -توسط ایماننجات 

 
 تعـــمــق  -الف 

 
او درجھان بود . گرداند ودر جھان آمدنی بود آن نور حقیقتی بود كھ ھر انسان را منور می " ، ١٣ - ٩: ١یوحنا : بخوانید

 بھ آن و جھان بھ واسطھ او آفریده شد و جھان او را نشناخت بھ نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند و اما
كسانی كھ او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی بھ ھركھ بھ اسم اوایمان آورد كھ نھ از خون و نھ از 

 . "و نھ از خواھش مردم بلكھ از خدا تولد یافتند  خواھش جسد
 
 نجات توسط ایمان 

 ١٢: ١یوحنا 
 

این آیھ حفظی را روی یک صفحھ یا 
 :تختھ سیاه بنویسید

اما بھ آن كسانی كھ او را قبول كردند و 
یعنی بھ  قدرت داد تا فرزندان خدا گردند

  .ایمان آورد كھ بھ اسم او ھر
 ١٢: ١یوحنا 

 

  
 .نجات جھانی نیست ـ  ١

این بدان معنی نیست كھ او ھر انسانی را نجات .  "گرداند  آن نور حقیقی است كھ ھر انسان را منور می  "عیسی مسیح 
  جھانی بودن نجات را تعلیم ٩: ٣ و دوم پطرس ١١: ٢، تیطس ١٠: ٤، ٤: ٢ و اول تیموتائوس ٩: ١یوحنا . دھد می
  و بھ ھمھ آنانی كھ .بخشد   بھ این معنی است كھ عیسی مسیح بھ ھركس كھ انجیل را بشنود تنویر روحانی می.دھند نمی

بھ ھر حال اكثر آنانی كھ انجیل را می . نی را می دھدشنوند بھ میزانی قدرت درك موضوعات روحا پیغام نجات را می
و بھ ) نشناخت(كھ جھان عیسی مسیح را تشخیص نداد  دھد این متن صریحا تعلیم می. دھند شنوند بھ آن پاسخ مناسبی نمی

باز ھم كنند  بسیاری از آنانی كھ این نور یا تنویر را دریافت می) ١١ - ١٠: ١یوحنا ) (نپذیرفت(مد نگفت  آاو خوش
انسانھایی كھ یكبار ). ٢١ - ١٩: ٣یوحنا (آیند   بینند اما بھ نزد آن نور نمی آنھا نور را می. دھند تاریكی را ترجیح می

البتھ از طریق راھھا و (توانند دوباره توبھ كنند  و پس از آن دوباره افتادند، نمی) از گمراھی نجات یافتند(منور گشتند 
 ).٢٧: ١٠ ؛ مرقس ٨ - ٤: ٦ان عبرانی) (تالشھای انسانی

 
 . یعنی بھ آن ایمان آورددریافتنجات را بایستی  ـ  ٢
 

دنیا عیسی ). ٥  :١ یوحنا) (درك نكرد(درنیافت تاریــكی، نور یعنی عیسی مسیح . مالک شدن یعنی آن را دریافتن ) الف
) ندنپذیرفت(مد نگفتند  آیح را خوشقوم خودش، اسرائیل عیسی مس). ١٠: ١ یوحنا) (نشناخت( مسیح را تشخیص نداد

یعنی ھمھ آنانی كھ بھ عیسی مسیح ) کردندقبول  ( خوش آمد گفتند عیسی مسیح  بھ  بھ ھمھ آنانی كھ اما). ١١  :١ یوحنا ( 
بھ . نجات بھ عیسی مسیح وابستھ است). ١٢: ١یوحنا (دھد تا فرزندان خدا شوند  آورند، عیسی مسیح قدرت می ایمان می
، بھ ورود عیسی مسیح بھ قلب تشخیص دھداش  دھنده  نجات یافتن، شخص بایستی عیسی مسیح را بھ عنوان نجاتمنظور



 ٧٧ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 معنی ایمان و .مد گوید و عیسی مسیح و نجاتی كھ او با مرگ و قیامش فراھم كرده است دریافت كند آو زندگیش خوش
  .باور بھ عیسی مسیح این است

 
 بھ آن كسانی كھ او را قبول كردند قدرت  " گوید،  الفظی می  بھ صورت تحت١٢: ١حنا یو. دریافت را اوھركس كھ  ) ب

دھنده را رد كردند، افرادی از میان یھودیان و ھم امتھا   درحالیكھ دنیا و یھودیان متحدًا نجات "داد تا فرزندان خدا گردند  
كند كھ  فرقی نمی). ١٦: ٣یوحنا (معنی مترادف دارد  "  ھر آنكس "  با عبارت " بھ آن كسانی كھ "عبارت . او را پذیرفتند

شان بزرگترین  از حاال بھ بعد، مردم صرفنظر از ملیت یا اجداد جسمانی. آن شخص یكی از یھودیان و یا از امتھا باشد
 .كنند عطای روحانی یعنی نجات را دریافت می

 
  .سازد نجات، شخص را فرزند خدا می ـ  ٣
 

یھودیان اغلب بھ حقوق موروثی . ترجمھ این کلمھ با کلمات حق یا امتیاز بھتر فھمیده میشود .قدرتمعنی کلمھ  ) الف
یھودیان و نیقودیموس اعتقاد داشتند كھ ھر ). ٣٣: ٨یوحنا (نامند   می" فرزندان ابراھیم "كنند و خود را  خود افتخار می

ھیچكس با تولد یا اجداد طبیعی .   در حضور خدا دارد مقام روحانی را بدست می آورد كھزیستیشخص با علل جسمی و 
 برای فرزند خدا شدن، ایمان بھ عیسی مسیح است یعنی با حقانیتتنھا ). ١٣ - ٦: ٩رومیان (شود  فرزند خدا نمی

 .او را دریافت کردنو خوشآمد گفتن بھ عیسی مسیح 
 
و بـــا تولد ) ١٨: ٥  ؛ رومیان ٥: ١افسسیان (شود   ایماندار از طریق فرزندخواندگی پسر خدا می.فرزند خدایک  ) ب

 پولس و یوحنا نجات ھمان تولد تازه ن،از نظرھر دو رسوال). ١٦: ٨ رومیان   ؛١٣: ١یوحنا (شود  تازه فرزند خدا می
 .كند دھد و آنھا را بھ شباھت خدا تبدیل می القدس بھ ایمانداران زندگی تازه می  روح خدای.است

شود  كسی با خواھش جسم خود فرزند خدا نمی. شود  خونی یعنی با اجداد طبیعی خود فرزند خدا نمیھیچكس از طریق
ھیچكس از طریق اراده انسان فرزند خدا ). ٨ - ٧: ٨رومیان (یعنی با تصمیم و اراده آزاد جسمانی یا منحرف انسان 

 .شود  مولود شدن از خدا فرزند خدا میھر كس فقط با. شود یعنی با قدرت جسمی یا تولید مثل یك جنس مذكر نمی
 

ای كھ حیات خدا بھ    از ھمان لحظھ.شود آورد فرزند خدا می ای كھ شخص ایمان می از ھمان لحظھ. فرزند خدا شوید ) پ
گوید كھ بھ ھر   می١٢ :١یوحنا  وقتی . گردد شود و بھ ملكوت خدا وارد می شود او فرزند خدا می جان او وارد می

بلكھ . افتد  كھ فرزند خدا شدن در آینده اتفاق میبھ این مطلب اشاره نمیکنددھد تا فرزند خدا شود   را میحقاین ایماندار 
.  را دارند تا بھ كاملترین مفھوم آن یعنی با روحی كامًال تقدیس شده و جسمی تبدیل یافتھ  فرزند خدا شوندحقآنھا این 

 از شدنھمچنین فرزند خدا . شود رد اما فقط با قیامت از مردگان كامل میافتد كھ شخصی ایمان آو نجات وقتی اتفاق می
 الھی را حقاز آن بھ بعد او فرزند خداست و این . شود كھ شخص مسیح را در قلب و زندگیش بپذیرد وقتی شروع می

 وقتی روح شخص شود یعنی این با آمدن ثانویھ عیسی مسیح درك می. دارد كھ بھ كاملترین مفھوم آن فرزند خدا شود
شود و دائمًا بیشتر و  ایماندار درسرتاسر زندگیش بر روی زمین تقدیس می. شود  تبدیل می  تقدیس و جسم او كامًال كامًال

 ). ٣ - ١: ٣اول یوحنا (شود كھ سرانجام خواھد بود  بیشتر بھ چیزی تبدیل می
 

 .ھم یك فرآیند تدریجی استتبدیل بھ فرزند خدا شدن ھم نتیجھ عمل آنی خدا است و   :نتیجھ
 این تبدیل فقط اما. شویم  فرزند خدا می،شود ھای ما می  كھ خدا وارد جان،ما ایمانداران از ھمان لحظھ زندگی خود

 " فرزند خدا شدن "بھ ھمین علت است كھ یوحنا ازكلمات . شود یعنی وقتی كھ مسیح را رو بھ رو ببینیم درآینده كامل می
 . كند  استفاده می"دا بودن  فرزند خ"بھ جای 

 حفظ كردن و مرور  -ب 
 
 . بنویسیدخودای در دفترچھ یادداشت   آیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید یا روی صفحھ:بنویسید  -١
 . ١٢: ١ یوحنا  -  ایمانتوسطنجات .  آیھ کتاب مقدس را بھ روش صحیح حفظ كنید:حفظ كنید  -٢
 .اید را از ھمدیگر بپرسید ای كھ حفظ كرده  نفره تقسیم و آخرین آیھبھ گروھھای دو :کنیدمرور   -٣
 

 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس   ٤
 ٧ - ١: ٥اول پطرس   - رھبری كلیسا

 
 ھدف این بررسی کتاب مقدس یافتن درک عمیق تری در باره آنچھ عھد جدید در مورد رھبری کلیسا آموزش :مقدمھ

 .   میدھد، میباشد
با کلمات فارسی پیرکلیسا و پیران ) جمع(و پرسپیتروی ) مفرد(رسی در ھمھ جا کلمات یونانی پرسپیتروس در این بر

پویمن  با کلمات فارسی ناظر و ناظرین و کلمات یونانی) جمع(و اپیسکوپوی ) مفرد( کلیسا و کلمات یونانی اپیسکوپوس
 . شده اندبا کلمات فارسی شبان و شبانان ترجمھ) جمع(پویمنس  و) مفرد(



 ٧٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 . كنید با یكدیگر بررسی را  ٧ - ١: ٥ اول پطرس ، کتاب مقدسبررسی قدم ٥روش  از استفاده با
 

 بخوانید:  ١قدم 
 .  را با ھم بخوانیم٧ - ١: ٥ اول پطرس :بخوانید

 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود
 

 كشف كنید:  ٢قدم 
ین قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر  چھ حقیقتی در ا:توجھ كنید
 دھد؟  قرار می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفتر یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 . بنویسید

عضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم بعد از اینكھ مدتی بھ ا (:در میان بگذارید
 . بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذاریم). در میان بگذارند

روه در ھر گ. بھ خاطر داشتھ باشید. گذارند موارد زیر، مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر در میان می(
  .)گذارند كھ نباید لزومّا  یکسان باشند كوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم در میان می

 
  "انپیر"  آنھا را: كند استفاده می پیران کلیسا برای  سھ واژه است كھ از ٣ و ٢یك حقیقت مھم برای من در آیھ   )١ کشف

 :یونانی(و ناظرین ) پویمنس :یونانی( شبانان ،)١٧ :٥وس  اول تیموتائ  ؛١٧: ٢اعمال  ( ) پرسپیتروی :یونانی(
  : معنی استسھاین حقیقت دارای . نامد می) اپیسکوپوی

 
 .  نخست اینكھ رھبران دارای ھیچ سلسلھ مراتبی دركلیسای عھد جدید نیستند) الف
كھ توسط یك گروه از مردانی ، بل) كشیش یکشبان یایک ( رھبرعھد جدید، نھ توسط یك  در دوم اینكھ كلیسای محلی) ب

 آنھا بھ  وظیفھ). ١٤: ٤اول تیموتائوس (شد  ھدایت می ) پرسپیترویان :یونانی(شدند   نامیده می "پیران کلیسا شورای "كھ 
 امتیاز یك شخص ،رھبری). ٢٨: ٢٠اعمال رســـوالن (ناظرین شرح داده شده است کشیشان یا  ،عنوان كار شبانان

 .نامیده میشوند، میباشد"  پیران "کھ وھی از مردان نیست بلكھ وظیفھ گر
 

در اصل کلمھ، اشاره بھ مردی پیر میکند کھ در جامعھ دارای تجربھ ) پرسپیتروس" (پیر" سوم اگرچھ کلمھ )  پ
 ٢٨: ٢٠در اعمال " پیر" در کتاب مقدس کلمھ . بیشتری بود، این کلمھ در کتاب مقدس فقط محدود بھ یک پیرمرد نیست

 بیش از ھمھ اشاره بھ یک رھبر بعنوان یک ٤ -١: ٥ و اول پطرس ٦ - ٥: ١ ؛ تیطوس ١٧: ٥ول تیموتائوس ؛ ا
اگر مردی جوان برطبق کتاب مقدس قابلیت و . خدمتگزار در کلیسا میکند کھ قابلیتھا و مسئولیتھای خاصی دارد
 ٧ - ٦: ٣ ؛ اول تیموتائوس ٢٣ - ٢١: ١٤اعمال  (شایستگی دارد، او بھ این معنی میتواند رھبر یا خدمتگزار کلیسا بشود

فقط بھ سن فرد از لحاظ تحت الفظی اشاره نمیکند بلکھ از لحاظ روحانی " پیر" بنابراین کلمھ ). ١٢: ٤؛ اول تیموتائوس 
 .  نیز بھ یک ایماندار بالغ در یک مقام رھبری و خدمت اشاره میکند

 
رسوالن . نامد میپیران کلیسا است كھ پطرس رسول خود را ھم یكی از  ١ یك حقیقت مھم برای من در آیھ )٢ کشف

ای منحصر بھ فرد در جھان یا كلیسای جھانی داشتند و كلیسای اولیھ را  نظیر بودند كھ وظیفھ مسیح گروھی انسانی و بی
كرد بھ عنوان یكی  د میپطرس درھر كلیسای محلی كھ آن را بازدیاما . ھا و امتھا تاسیس كردند در بین یھودیان، سامری

  كرده بود كھ خودش بھ كلیسا"پیران کلیسا "  در باره او خودش را تسلیم ھمان تعالیمی. كرد عمل میپیران کلیسا از 
 .كرد بر ھیچیك از كلیساھای محلی خداوندی نمی  داده بوده وتعلیم

 
 سؤال کنید :  ٣قدم 

 مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ھای   در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید
ھای خود را مطرح  فھمیم، سؤال  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی٧ - ١: ٥سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ اول پطرس 

 . كنیم
 یادداشت خود ھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفتر  تا آنجایی كھ امكان دارد سؤال:بنویسید
 .بنویسید

بعد از این كھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھر كدام  (:در میان بگذارید
 ). ازافراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازد

 مورد آنھا در گروه، سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در (:گفتگو كنید
ھایی از سؤالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ  درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
  .)با آن مباحث آمده است

 



 ٧٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 چھ كسی رھبر مطلق كلیسا است؟  )١ سؤال
 . "ا بنا می كنم برین صخره كلیسای خود ر و "گوید،  ، عیسی می١٨: ١٦درمتی   :مالحظات

 
كلیسای جھانی و تمام كلیساھای محلی درسراسر . " این كلیسای من است "گوید،  او می. عیسی مالك كلیسا است )الف

: ٢٠اعمال  (او كلیسا را با خونش خریده است . جھان بھ رھبران یا اعضایشان متعلق نیستند بلكھ فقط بھ عیسی مسیح
٢٨ .( 

 
و یا ھر پیران کلیسا ، مبلغین  "كنم  كلیسای خود را بنا میمن  " گوید،  بھ عالوه عیسی می. ا استعیسی بنا كننده كلیس ) ب

مردم بھ عنوان  كند و ا ز  را بنا مییش كلیسا،عیسی. كند بھ تنھایی یك كلیسای محلی را بنا نمیخودشان انسان دیگر 
 ). ٥: ١٥یوحنا ( نیستیم ،اری كھ دارای ارزش ابدی باشدجدای از عیسی مسیح قادر بھ انجام ك. كند خادمینش استفاده می

 
 خدا عیسی مسیح را تعیین كرد تا سر تمامی خلقت و ھمچنین سر كلیسا ٢٢: ١در افسسیان . عیسی سر كلیسا است ) پ

ھانی  بتنھایی شبان اعظم کلیسای جعیسی مسیح. ھیچ انسانی بر روی زمین ممكن نیست كھ این مقام را بدست آورد. باشد
 بنا بنابراین عیسی مسیح). ٢٥: ٢اول پطرس (، او بتنھایی ناظر یا اسقف جانھای ما میباشد )٤: ٥اول پطرس (است 

 .  او بھ تنھایی رھبر مطلق و ابدی كلیسا است.مالك و سر كلیسا است از حال و تا بھ ابداالباد كننده، 
 

 ؟چھ كسی رھبر بنیادین كلیسا است  )٢سؤال 
 :مالحظات

 
  .رسوالن عیسی بنیادگزاران اولین کلیسا در تاریخ بودند  )لفا

 - ٣٧، ١٤: ٢اعمال ( انجیل را بھ یھودیان موعظھ كردند و نخستین كلیسای محلی درمیان یھودیان تأسیس شد ،رسوالن
 ؛  ١٧ - ١٤: ٨اعمال (ھا تأسیس شد حضور رسوالن ضروری بود  زمانیكھ اولین كلیسای محلی درمیان سامری). ٤٢
 انجیل را درمیان امتھا موعظھ كردند و اولین كلیسای محلی در میان امتــھا تأسیس شــد ،سرانجام اینكھ رسوالن). ٣١:  ٩
 ). ١٤ - ١٣  فصلھایو در اولین سفر بشارتی پولس، اعمال ، ١١ - ١٠  فصلھایدر قیصریھ، اعمال(
 
  .رسوالن عیسی رھبران بنیادین کلیسا بودند  )ب

 شاگرد عیسی ١١ رسوالن، ). ٢٠: ٢افسسیان (گوید كھ كلیسا بر بنیاد رسوالن و انبیاء ساختھ شده است  قدس میکتاب م
آنھا اولین  . و فرستاده شدند و شاھدین مرگ و قیام او بودندخوانده ،آنھا توسط عیسی مسیح انتخاب. مسیح و پولس ھستند

انبیاء یـــعنی واعظیــن و مشوقین الھام یافتھ، .  امتھا تأسیس كردنــدھا و ی تاریخی را در میان یھودیان، سامریھاكلیسا
این رسوالن و آنانی كھ بھ ایشان كمك ). ٣٢: ١٥اعمال  (كردند  تیطس و سیالس بھ آنھا كمك می مانند تیموتائوس، 

.  را تعیین كردند " کلیساپیران" ی محلی بھ نام ھاگذار كلیسا كردند درمیان كلیساھای امتھا، نخستین رھبران پایھ می
 رھبران بنیادی ، پس رسوالن. ھیچكس واجد شرایط نبود٢٢ - ٢١: ١رسوالن جانشینی نداشتند چون مطابق اعمال 

ھا را در تاریخ  چون درمیان اكثریت گروھھای مردم در کتاب مقدس، نخستین كلیسا) ١٤: ٢١مكاشفھ (كلیسا ھستند 
فرزندان پادشاھی شمالی و قوم اسرائیل (ھا  ، سامری)از پادشاھی جنوبی قوم یھودا (ن یعنی در میان یھودیا. تأسیس كردند

 . )٨: ١اعمال رسوالن  ()سرزمین اسرائیلاز  بھ غیر از نقاط دیگر(و امتھا ) با نژادی مختلط
 

  .در کلیساھای محلی عمل میکردند" پیران کلیسا " رسوالن عیسی بعنوان   )پ
 انجیل بھ  پطرس رسول در زمان موعظھ. خواند  می"یک پیرکلیسا " رس رسول خود را ، پط١: ٥در اول پطرس 

ھا و امتھا ونوشتن چند كتاب عھد جدید مانند یك  غیرمسیحیان و تاسیس اولین كلیسای محلی در میان یھودیان، سامری 
اول (بود پیران کلیسا  ی ازنند یككرد عملكرد او ما اما زمانیكھ در یك كلیسای محلی زندگی و كار می. رسول عمل كرد

: ٦ اعمال رسوالن   ؛١ ؛ سوم یوحنا ١دوم یوحنا (نمودند   عمل می"پیران کلیسا " سایر رسوالن ھم مانند ). ١: ٥پطرس 
 ، بودر بیشتریاما چون وظیفھ اصلی و دعوت آنھا شاگردسازی درمیان سایر قومھا و تأسیس كلیساھای محلی دیگ). ٤

اعمال  (كردند  ھای محلی خودشان انتخاب می  كلیسا"پیران کلیسا "  كلیسای محلی را بھ عنوان بھ سرعت اعضاء
 ).٥: ١ تیطس   ؛٢٣: ١٤رسوالن 

 
 ؟رھبران منصوب كلیسا چھ كسانی بودند  )٣سؤال 

 :مالحظات
 

  .در بین یھودیان" پیران کلیسا "  ) الف
)  ٧ - ١: ٦اعمال (و نحوه انتخاب شماسان اشاره شده است ) ١٩ - ١٣: ٣مرقس (در کتاب مقدس بھ انتخاب رسوالن 

 كلیسای اورشلیم نخست دراعمال "پیران" بھ . خوانیم  كلیسای یھودیان چیزی نمی"پیران کلیسا " اما در مورد انتخاب 
ن دلیل كھ بھ ای. ای نشده است  اشاره شده است اما بھ انتخاب آنھا درھیچ جا اشاره٢: ١٥ و سپس در اعمال ٣٠: ١١



 ٨٠ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 رھبران "پیران "  در دوران عھد عتیق قبًال. ند دائمی و ضروری موجود در كلیساھای یھودی بودرھبران تنھا "پیران"
ھا و یا مردانی بودند كھ در اجتماع یھود دارای چنین موقعیتھایی  پیران یھودی یا سران خانواده. رسمی قوم خدا بودند

). ١٨ - ٩: ١ ؛ تثنیھ ١٧ - ١٦: ١١ ؛ اعداد ٢٣ - ١٧: ١٨ ؛ ١٦: ٣خروج (شدند  بوده و توسط خود مردم انتخاب می
 بدون انجام انتخابات رسمی و ھمچنین "پیران" وقتی رسوالن، نخستین كلیساھا را در میان یھودیان تأسیس كردند، نھاد 

 .  واضحی در كتاب اعمال رسوالن قسمتی از تشكیالت جدید بود بدون اشاره
 
 . درمیان امتھا" ان کلیسا پیر"  ) ب

. چون امتھا دارای چنین بنیادی نبودند.  شده استاشارهكلیسا در میان كلیساھای امتھا بھ صورت واضح " پیران"  بھ نھاد
 "تعیین نمودند پیران کلیسا را  در ھر كلیسا بھ جھت ایشان "پس رسوالن و ھمكارانشان كھ این كلیساھا را تأسیس كردند 

 باال بردن "اللفظی بھ معنی انتخاب از طریق  بھ صورت تحت"معین نمودند"واژه ). ٥: ١ ؛ تیطس ٢٣: ١٤اعمال  (
این واژه بھ . ن بودندتعیین کنندگاتواند این معنی را داشتھ باشد چون  فقط پولس و برنابا   است اما در اینجا نمی"دستھا 

. ای شود  انتخاب و یا نحوه مراسم آن اشاره ن اینكھ بھ نحوهتعیین كردن یا منصوب كردن است بدو معنی انتخاب كردن، 
مورد دیگری است كھ قبًال دراعمال رسوالن ثبت ھمانند ، "پیران کلیسا " توانیم چنین فرض كنیم كھ شیوه انتخاب  پس می

). ٦ - ٥: ٦اعمال (ذاری نمودند تگاست یعنی جایی كھ ایمانداران، شماسان را انتخاب كردند و رسوالن آنھا را دس شده
 گــروه  " ھر كلیسای محلی رسمیو رھبری) ٥: ١تیــطس ( شده  كلیسا بودنـــد منصوب رھبران "پیران کلیسا " پس 

 ). ١٤: ٤اول تیموتائوس  (است "پیران کلیسا 
 

 آیا در دوران عھد جدید رھبران کلیسایی دیگری باالتر از پیران کلیسا وجود داشتند؟  )٤سؤال 
 :تمالحظا

 
  .پیران کلیسا اختیارات برابر داشتند ولی وظایف آنھا متفاوت بودند  )الف

اول (بعضی از پیران کلیسا امور کلیسا را اداره میکردند در حالیکھ دیگر پیران کلیسا موعظھ میکردند و تعلیم میدادند 
 آنھا با یکدیگریک شورای پیران کلیسا اگرچھ وظایف آنھا در داخل کلیسای محلی متفاوت بودند، اما). ١٧: ٥تیموتائوس 

ان آموزش دیده توسط تمایز موجود جدید بین رھبر). ١٤: ٤اول تیموتائوس (تشکیل میدادند )  پرسپیتریون: یونانی(را 
تمایز موجود جدید بین شبانان رسمًا معین شده و . کتاب مقدس و دیگر پیران کلیسای ھنوز وجود نداشتمدارس آموزش 

زیرا تمام پیران کلیسا بعنوان شاگردان آموزش داده شده بودند و سپس بعنوان .  کلیسای نیز وجود نداشتدیگر پیران
 ).٢٣ - ٢١: ١٤اعمال (پیران کلیسا معین شدند 

 
  .پیران کلیسا درون شورای پیران کلیسا با یکدیگر مشاوره و تبادل نظر میکردند)  ب

یران کلیسا در کلیسای محلی در افسس دستور داد کھ نھ تنھا بھ گلھ  پولس رسول بھ پ٢٨ ، ١٧: ٢٠بر طبق اعمال 
بنابراین حتی یکی از پیران کلیسا در شورای پیران کلیسا بر . بعنوان ناظرین توجھ کنند بلکھ از یکدیگر نیز مراقبت کنند

رھبری باالتر از پیران کلیسای در کتاب مقدس ھیچ اشاره ای بھ ھیچگونھ . دیگر پیران کلیسا مقام و اختیار باالتر نداشت
تمایز موجود جدید بین یک اسقف بعنوان یک رئیس بر تمام رھبران . محلی در طی دوران عھد جدید مشاھده نمیشود

 .وجود نداشت) کشیشان(کلیسا 
 

  .جلسھ مالقات در اورشلیم یک مجمع کلیسایی باالتر بر شورای پیران کلیسا نبود ) ث
 جلسھ مالقات در اورشلیم جلسھ ای بین نمایندگان ایمانداران از کلیسای محلی غیر یھودی ٣٥ - ١: ١٥بر طبق اعمال 

ھدف این مالقات این بود کھ . در انطاکیھ در سوریھ و پیران کلیسای محلی اورشلیم در یھودیھ بھ ھمراه رسوالن بود
دیان مسیحی شده در شھر انطاکیھ آمده بودند مشکالت مربوط بھ یھودیان بھ مسیح گرویده در اورشلیم کھ بھ نزد غیر یھو

جلسھ مالقات . و سعی کرده بودند کھ آنھا را مجبور بھ نگھ داشتن قوانین مذھبی یھودی کرده بودند، را بررسی کنند
بھ این جلسھ ھرگز قدرتی داده نشده بود کھ اختیار تام . اورشلیم یک جلسھ نمایندگان از ھمھ کلیساھای محلی موجود نبود

ھیچ نوع اشاره ای از . بر دیگر کلیساھای محلی داشتھ باشد و خود نیز ھرگز ادعای داشتن چنین اختیاراتی ھم نداشت
ھیچگونھ مجمع کلیسایی نمایندگی کھ برتر از شورای پیران کلیسا درھر کلیسای محلی در دوران عھد جدید باشد، 

ی باالتر بر تمام کلیساھای محلی و شورای پیران کلیسای تمایز موجود جدید بین یک مجمع کلیسای. مشاھده نمیگردد
 .محلی وجود نداشت

 
  بایستی رھبران كلیسای محلی باشند؟  "پیران کلیسا " فھمیم كھ  چگونھ می  )٥سؤال 

  :مالحظات
 

  .را رھبران کلیسا ساخت" پیران کلیسا " خدا از طریق روح القدس   )الف
وارد  طلبد و وقتی آنھا كلیسای افسس را می) پرسپیتروی :یونانی(  " پیران کلیسا " پولس ٢٨ ، ١٧: ٢٠برطبق اعمال 

 شما را ،القدس  و تمامی آن گلھ را كھ روح راخویشتن "  بر طبق ترجمھ تحت الفظی یونانیگوید شوند بھ آنھا چنین می می
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او كلیسای خدا را كھ   ) پویماینینیونانی(ید شبانان باش تا ، نگاه داریده،مقرر فرمود) اپیسکوپوییونانی  (ناظرینبر آن 
 كلیسای محلی بھ "پیران" دھد كھ   ھمانند پطرس رسول، پولس رسول نیز تعلیم می".آن را بھ خون خود خریده است

و  آنھا را، بھ عنوان ناظرین  ھمانند پطرس رسول، پولس رسول نیز وظیفھ. اتفاق ھم رھبران آن كلیسای محلی ھستند
 "شبانان"، "ناظرین "، "پیران "  كلمات "شناسی واژه  "دھد كھ با توجھ بھ  این موضوع نشان می. دھد رح میشبانان ش

 .اند درعھد جدید بھ صورت مترادف استفاده شده
 
 .خدا از طریق روح القدس وظایف رھبران در کلیسا را توضیح میدھد ) ب

پیران   شورای"  در ھر كلیسای محلی فقط یك گروه بھ نام .در كلیسای عھد جدید سلسلھ مراتب رھبران وجود نداشت
 بیانگر بلوغ و " پیر"واژه  . كردند  وجود داشت و آنھا مسئولیت رھبری كلیسای محلی را بین ھمدیگر تقسیم می"کلیسا 

ئولیتھای  ماھیت مس"و شبان  ناظر"واژه  . تجربھ روحانی رھبر و ھمچنین احترام بیشتری است كھ او سزاوار آن است
پیران " تمام .  كلیسای خود باشندانشبانو  ین كلیسای محلی بایستی ناظر"پیران" پس تمام . دھد   را نشان می"پیرکلیسا " 

 .تعلیم و مدیریتی در كلیسای محلی خود ھستند  دارای عملكردھای شبانی، "کلیسا 
 

 ؟چیستپیران کلیسا   شوراینخستین وظیفھ   )٦سؤال 
  . باشنداناین است كھ بر گلھ خدا شبانپیران کلیسا   تین وظیفھنخس :مالحظات

گلھ خدا را كھ در میان شما است بچرانید و نظارت آن را " این است كھ پیران کلیسا  رسول، وظیفھ پطرسبر طبق نظر 
نباید در .  استدقیقًا مشابھپیران کلیسا  وظایف ٢٨: ٢٠برطبق نظر پولس رسول در اعمال .  )٢: ٥اول پطرس  ("بكنید

بایستی پیران کلیسا  شورای ھرعضو . پیران کلیسا ازشوراییھر كلیسا فقط یك شبان یا كشیش وجود داشتھ باشد بلكھ 
بایستی ناظر كلیسای محلی باشند پیران کلیسا بھ عنوان شبان، . شبان باشد و یا مسئولیتھای شبانی در كلیسا داشتھ باشد

آنھا بایستی با نیت  رشد و سالمتی روحانی، اعضای كلیسای محلی . كو كھ این چنین بوددرست مثل، عیسی یعنی شبان نی
یک بھ عنوان شبان بایستی نھ بھ خاطر مقام بلكھ بھ عنوان پیران کلیسا . را تغذیھ، محافظت، مواظبت و ھدایت كنند

نیز محافظت پیران کلیسا حلی از سایر بایستی عالوه بر اعضای كلیسای مپیرکلیسا ھر .  وظایفشان را انجام دھد،وظیفھ
بایستی دربرابر تعالیم پیران کلیسا . نسبت بھ شخصی دیگر پاسخگو ھستندپیران کلیسا بدین ترتیب ھم اعضاء و ھم . كند

 كھ واقعًا محتاج  کلیسای محلیھمچنین بایستی نسبت بھ اعضایآنھا . )٣١ - ٢٨: ٢٠اعمال  (بسیار ھوشیار باشند غلط 
 بایستی بیماران "پیران کلیسا " .  ایمانان، توجھ نشان داده و از آنھا مھربانانھ مراقبت كنند ھا و نو بیوه ثل یتیمان، ھستند م

 .را مالقات كرده و برای آنھا دعا كنند
 

 ؟چیستپیران کلیسا  شورایدوم   وظیفھ  )٧سؤال 
  .شندبا خانھ خدا پیران کلیسا این است کھ مدیرانوظیفھ دوم  :مالحظات

از  چگونھ پیران کلیسا بعنوان ناظرین بایستی بدانند کھ چگونھ خانواده خود را اداره کنند و ،٥: ٣ اول تیموتائوس در
 تیطس در. یی مدیریت میکنند نیكوپیران کلیسا امور کلیسا را بھ  ،١٧: ٥اول تیموتائوس در . دننمای كلیسای خدا نگھداری 

 واز طریق نمونھ بودن بھ دیگران جھت می در اینکھ پشاپیش کلیسا حرکت میکنند کنندمیپیشوایی ، پیران کلیسا  ٧: ١
بایستی برای مثال پیران کلیسا . مدیریت میکنندھای كلیسا   دارایی بروآنھا بر ھمھ اعضای کلیسا در فعالیتھایشان . دندھ

  .ا را اداره كنند كلیس دیگرھای آموزشی و خدمات عملكرد جلسات كلیسای محلی، بشارت، برنامھ
كند و ھمسر و فرزندانش بھ توجھ بیشتری احتیاج دارند پس  بھ خوبی مدیریت نمی را  خانواده خودپیرکلیسا،اگر یك 

شیوه . )٥ - ٤: ٣اول تیموتائوس  (اش را برطــرف كند گیری كند تا احتیاج خانواده  خود كنارهمقام رھبریبایستی از 
اند بلكھ آنھا را از طریق بھ جا گذاشتن یك  وندی كردن بر آنانی باشد كھ بدیشــان سپرده شدهنباید خداپیران کلیسا رھبری 

 .نمونھ رھبری كنند
 

 ؟چیستپیران کلیسا  شورایوظیفھ سوم   )٨سؤال 
  .این است كھ معلمان كالم خدا باشندپیران کلیسا  سوم  وظیفھ :مالحظات

، خدمت  ١٧: ٥ اول تیموتائوس  در. بھ تعلیم باشدقادر باید ان ناظرین، پیران کلیسا بعنو ٢: ٣اول تیموتائوس در 
پیران کلیسا بعنوان ناظرین این است ، ٩: ١ تیطس  در.خدا میباشد كالم  و موعظھتعلیممخصوص بعضی از پیران کلیسا 

 .مایدد و مخالفان را توبیخ نن كنتشویق تعلیم صحیح ا تا بتواند بباشند امین  خدا كالمکھ نسبت بھ
بایستی تمامی اراده  پیران کلیسا بھ عنوان معلمین،. شوند این وظیفھ شامل تمام وظایفی است كھ بھ کتاب مقدس مربوط می

بایستی بھ آنھا تعلیم . بھ اعضای كلیسای محلی تعلیم دھند) ٢٠: ٢٠اعمال (و ھر آنچھ مفید باشد ) ٢٧: ٢٠اعمال (خدا 
 :مسئولیتھای آنھا شامل موارد زیر است). ١٩: ٢٨متی (ور داده است اطاعت كنند دھند كھ از ھر آنچھ عیسی مسیح دست

بایستی بھ اعضای كلیسای محلی تعلیم دھند، . آنھا بایستی كالم خدا را ھم بھ مسیحیان و ھم بھ غیر مسیحیان موعظھ كنند
 .فتگو كنند و تصمیم بگیرند گلیآنھا بایستی در مورد مسائل اص. آنھا را تشویق كنند و بھ آنھا ھشدار دھند

 
 ؟چیستپیران کلیسا  شورایوظیفھ چھارم   )٩سؤال 

 . خدا و مردم باشندخدمتگزاراین است كھ پیران کلیسا  چھارم  وظیفھ :مالحظات
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كنند و رؤسا  آگاه ھستید كھ حكام امتھا برایشان سروری می  "گوید   ھمھ شاگردان را طلبیده و می٢٨ - ٢٥: ٢٠در متی 
خواھد بزرگ گردد خادم شما باشد وھر  شان مسلطند لیكن درمیان شما چنین نخواھد بود بلكھ ھر كھ درمیان شما میبرای

خواھد در میان شما مقدم بود غالم شما باشد چنانكھ پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلكھ تا خدمت كند و جان خود  كھ می
بایستی وظایف را بھ نفع دیگران انجام پیران کلیسا  خدا و مردم، زارانخدمتگبھ عنوان . "را در راه بسیاری فدا بسازد 

متفاوت با مفھوم آن کامًال شیوه رھبری رھبران كلیسا بایستی . استپیران کلیسا ای از رھبری  این وظیفھ خالصھ. دھند
اند   بر آنانیكھ بھ ایشان سپرده شدهبایستی با رضایت خاطر، آزادانھ و مشتاقانھ خدمت كنند و نبایدپیران کلیسا . در دنیا شد

بایستی برای ایمانداران نمونھ باشند و بھ جای اینكھ با دادن دستورات رھبری كنند بایستی با بجا گذاشتن . خداوندی كنند
 . اعضاء را خدمت كنند بایدبھ جای اینكھ خدمت كرده شوند. یك نمونھ آنھا را ھدایت كنند

 
 ؟ چگونھ باید باشدپیران کلیسات بھ نگرش مسیحیان نسب  )١٠سؤال 

 : مالحظات
 

 محدودیت اقتدار)  الف
بھ عالوه .  اقتدار بخشیده است اما اقتدار آنھا محدود بھ وظایفشان است كھ در باال بھ آنھا اشاره شدپیران کلیساخدا بھ 

قدرت نجات .  ھستندپیران کلیسا شورایالقدس و  روح  تحت اقتدار عیسی مسیح یعنی تحت اقتدار کتاب مقدس، پیرانخود 
دادن عطایای روحانی،  القدس،  دادن، تغییر دادن و استفاده كردن و بركت دادن مردم، ھدایت از طریق كالم خدا و روح

اما در زمینھ . پیران کلیسا است و نھ  مسیحمحول كردن وظایف و دعوت برای خدمات خاص در نھایت بھ عھده عیسی
 . دارای اقتدار ھستند و اعضای كلیسا بایستی مطیع رھبری ایشان باشندپیران کلیسا سپرده شده، ای كھ بھ ایشان وظیفھ

 
 اطاعت ) ب

ھمچنین جوانان و پیران ھر . ، اطاعت استپیران کلیسادھد كھ نگرش صحیح نسبت بھ   تعلیم می٦ - ٥: ٥اول پطرس 
نخست مرد پیر تأثیر گذاشتن بر مرد   وظیفھ. كند فاده می است" ھمچنین "پطرس از كلمھ . دو بایستی مطیع یكدیگر باشند

 دوم مرد پیر این است كھ از مردان جوان  وظیفھ. نخست مرد جوان این است كھ تحت تأثیر مرد پیر باشد  جوان و وظیفھ
 ). ١: ٥اول تیموتائوس (تأثیر بپذیرد و وظیفھ دوم مرد جوان تأثیر گذاشتن بر مرد پیر است 

 
  فروتنی)  پ

ھا یا  توانایی شخص فروتن از اھمیت، . نگرشی كھ خدا ھم از اعضاء و ھمچنین از رھبران انتظار دارد فروتنی است
كند و یا  شخص فروتن ھمچنین مغرورانھ از خود دفاع نمی.  باشدپیر کلیساشود حتی اگر یك  موفقیتھای خود مغرور نمی

خص فروتن دیگران را تحقیر نمیکند بلکھ آنھا را از خود بھتر بھ  یک ش.كند دیگران را زیر سلطھ خود آورد سعی نمی
 ).٤ - ٣: ٢فیلیپیان (حساب میآورد 

 
 

 بھ كارببرید:  ٤قدم 
 چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :توجھ كنید

فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اساس  افكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و :در میان بگذارید و بنویسید
 .  تھیھ كنید٧ - ١: ٥اول پطرس 
  خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد مشخص بكنید؟:توجھ كنید
یگران در كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با د.  این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت خود بنویسید:بنویسید

بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از یك حقیقت . میان بگذارید
 .كاربردھای متفاوتی می یابند

  ).فھرست زیرنمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند(
 

 )٧ - ١: ٥اول پطرس  (پذیر كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 
.  بخواھد وظایفی كھ مسیح بھ آنھا محول كرده انجام دھندپیران کلیساتواند از سایر   میپیرکلیسا یك  - ١  :٥ •

توانند از   ھریك از اعضا كلیسا ھم می،چون این درخواست ھمچنین در کتاب مقدس ھم ثبت شده است
 . انجام دھندپیران کلیساوان  بخواھند كھ وظایفشان را بھ عنپیران کلیسا

آنھا را با كالم خدا تغذیھ كنید، از آنھا با .  كلیسا شبان باشید  ھستید برای سایر اعضاءپیرکلیسا اگر  - ٢: ٥ •
شدن دارند راه اعضایی كھ آمادگی گم. ھای خدا تشویق كنید دعا و تذكرات محافظت كنید و آنھا را با وعده

 .  ھا و یتیمان مواظبت كنید از بیوه. مندان را مالقات كنیدبیماران و سال. شناسایی كنید
 مشتاق   ھستید ھمیشھ اعضای كلیسا را بھ عنوان یك ناظر خدمت كنید یعنی كامًالپیرکلیسااگر   - ٢: ٥ •

 . و مشتاق خدمت ھستید) نھ طمع برای پول(انجام وظیفھ ھستید، انگیزه صحیح دارید 
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آنھا فقط .  انسانھایی كھ مال شما نیستند مانند یك رئیس مستبد حكومت نكنید ھستید برپیرکلیسااگر   - ٣: ٥ •
 .اند بھ شما سپرده شده

 .ری كنیدبتوانند دنبال كنند، كلیسا را رھ ای كھ ھمھ می  ھستید با بجا گذاشتن نمونھپیرکلیسا اگر  - ٣: ٥ •
 نخست مرد پیر تأثیر  وظیفھ. ع باشند مرد جوانتر و ھم مرد پیر بایستی ھر دو نسبت بھ ھم مطی - ٥،  ٣: ٥ •

دوم مرد  وظیفھ .  نخست مرد جوانتر این است كھ تحت تأثیر مرد پیر باشد گذاشتن بر مرد جوانتر و وظیفھ
 . دوم مرد جوان تأثیر گذاشتن بر مرد پیر است پیر این است كھ از مرد جوان تأثیر بپذیرد و وظیفھ

 .، خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازیدز اعضای كلیسا یا یكی اپیرکلیسابھ عنوان   - ٦: ٥ •
 یا یكی از اعضای كلیسا، تمام اندیشھ خود را بھ وی واگذارید زیرا كھ او برای پیرکلیسابھ عنوان   - ٧: ٥ •

 .شما فكر می كند
 

 نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی
 

ز یاد گرفتم كھ یك رھبر مسیحی  انسانھایی را كھ امرو .من یك رھبر و معلم جوانان دركلیسای محلی ھستم  )الف
. خواھم چنین رھبری باشم می. كند بھ عالوه او با نمونھ بودن آنھا را رھبری می. كند كند، خدمت می رھبری می

ام را با رضایت خاطر، مشتاقانھ و بخصوص  اند خداوندی كنم بلكھ وظیفھ خواھم بر آنانی كھ بھ من سپرده شده نمی
 . نھ انجام دھمفروتنا

 
کتاب مقدس امروز بخصوص بھ یادم آورد كھ وظیفھ من بھ طور خاص شبانی قوم خدا است .  ھستمپیرکلیسا من یک)  ب

. من است كھ درك كنم فعالیتھای خدا بھ منظور خدمت كردن قوم  خدا است  وظیفھ.  فعالیتھای خدا باشممدیر برایو اینكھ 
بر  نبایستی  یادآوری كنم كھدیگر پیران کلیسا رابایستی .  فعالیتھای خدا سوء استفاده كرداز قوم خدا نباید در جھت انجام

بایستی مواظب مردم باشم، آنھا را تشویق كنم و با . نیمقوم خدا خداوندی كنیم و از آنھا برای انجام اھدافمان سوء استفاده ك
 .گذارم بھ آنھا انگیزه بدھم نمونھ شخصی كھ از خود بھ جا می

 
  دعا کنید:  ٥قدم 

در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی این . (آشکار کرده است، دعا کنیم ٧ - ١: ٥اول پطرس در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در 
بیاد داشتھ باشید کھ . بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمرین کنید کھ در فقط یک یا دو جملھ دعا کنید

  .)ر مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کردافراد درھر گروه، د
 

 )  دقیقھ٨(دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای یكدیگر و مردم دنیا دعا كنید.  نفری ادامھ دھیدسھ یا دوبھ دعا كردن در گروه ھای 

 

 )  دقیقھ٢ ( منزل تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا :سر گروه(

 .) بنویسند
 
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای ٧ - ١: ٥اول پطرس  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .یدتعلیم دھید یا بررسی كن گروھی از مردم موعظھ كنید، 

 ١٤: ١٧، ٢٠ - ١٨: ١٦ ؛ ٥ - ١: ١٣  ؛ ٢١ - ١٣: ١١ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت  تثنیھ -رازگاھان   ـ  ٢
 .   از روش طرح پرسش استفاده كنید و یادداشت بردارید.  بخوانید٢٢ - ١٤: ١٨ ؛ ١٣ - ٩: ١٨ ؛ ٢٠ -

 آیھ حفظی قبلی را ٥ھر روز آخرین . را حفظ کنید ١٢: ١ یوحنا -  ایمانتوسط نجات - ٥  آیھ انجیل -حفظ کردن   ـ  ٣
 .  مرور کنید

 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 . درست كنید)  یا پوشھ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر



 ٨٤ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 ٣٥درس 
 

 دعا  ١
 

 
 .حضور خداوند بیاوریدھ  دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را ب:سرگروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 اشتیاق حضور خدا

 
  بودن مشتاق حضور خدا  بعنوان پرستش:موضوع
 . ١٧ - ١٢: ٣٣ خروج :بخوانید

 
 :كند، موارد زیر را انجام دھید وقتی خدا شما را دعوت بھ انجام كاری می  - ١
 

 . از خدا بخواھید طریق خود را بھ شما تعلیم دھد  )الف
 خدا بھ شما تعلیم داده است شما ھم ھر آنچھ. قبل از اینكھ شما دیگران را تعلیم دھید نخست خدا بایستی شما را تعلیم دھد

بخصوص بھ خدا اجازه دھید كھ بھ شما تعلیم دھد كھ او چھ كسی است و . توانید بھ نوبھ خود بھ سایر مردم تعلیم دھید می
 و صمیمانھ بشناسید و باز ھم بتوانید مھربانی او را در حضورش بیابید  ھایی دارد تا بتوانید خدا را شخصًا چھ ویژگی

 ). ١٣ - ١٢ :٣٣وج خر(
 
 . از خدا بخواھید كھ ھمراه شما بیاید)  ب

 از خدا بخواھید كھ .بدون خدا انجام دھیدبرای خدا، بیرون نروید تا كاری را . حضور خدا را در زندگی و كارتان بطلبید
 ). ١٥ - ١٤ :٣٣خروج (با شما بیاید و از طریق شما كار كند 

 
  ).١٦ :٣٣خروج (یان است حضور خدا نشانھ تمایز مسیح  - ٢
 

كند حضور خدای  یكی ازچیزھایی كھ رھبر مسیحی و مسیحیان را از سایر رھبران مسیحی و مردم جھان متمایز می
 .)٢٠: ٢٨متی (زنده است 

 
 ).٩ :١اول یوحنا  (خدا حاضر است وقتی كھ گناھانتان را اعتراف كنید و پاكی و بخشش او را بپذیرید ) الف
 ). ٣٩: ١٠لوقا  (نشینید تا از او یاد بگیرید ر است وقتی كھ رازگاھان دارید و بھ نزد پایھای او میخدا حاض ) ب
: ٣كولسیان  (دھید دھید و انگار آن را بھ خاطر او انجام می خدا حاضر است وقتی كھ كار روزانھ خود را انجام می ) پ
ابستگی کامل بھ کار انجام شده نجات بخش او، در معنی سخن گفتن و عمل کردن در وھ در نام عیسی مسیح ب). ١٧

 .وابستگی کامل بھ اراده مکشوف او در کتاب مقدس و در وابستگی کامل بھ محبت، قدرت، حکمت و حضور او میباشد
  او را بطلبید…دھید ھدایت، حكمت، قوت و كمك و  خدا حاضر است وقتی برای ھر آنچھ كھ آن روز انجام می ) ت
 ؛ یوحنا ٢ - ١: ١٢٧مزمور  (بھ خاطر داشتھ باشید، كھ انجام ھر كاری بدون خدا كامًال بیھوده است ). ٦ - ٥: ٣امثال (

 .تان زندگی روزمره خود را ارزشمند بسازید   پس با تجربھ حضور خدا در زندگی روزانھ.)٥: ١٥
 

 . ه او را بپرستیددر گروھھای كوچك سھ نفر. خدا را با طلب حضور مداوم او، بپرستید  :ســرگروه
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 تثنیھ

 
   ؛٥ -١: ١٣؛ ٢١ - ١٣: ١١تثنیھ ( و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

ھای  ادداشتیا از روی ی (در میان بگذاریدبا دیگران ) ٢٢ - ١٤: ١٨ ؛ ١٣ - ٩: ١٨ ؛ ٢٠ - ١٤ : ١٧ ؛ ٢٠ - ١٨: ١٦ 
 ).بخوانیدرازگاھان آن روز 

بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
  .میگذارد، بحث نكنید
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 )  دقیقھ٧٠( تعلیم  ٤
 )كلیسا( مسیحی اجتماع

 
ھای ذغال مشتعل   آتش قرمز باقی بماند كھ در كنار سایر تكھتواند ھمچنان یك تكھ  یك تكھ زغال فقط وقتی می:مقدمھ
اجتماع . ھمینطور یك مسیحی احتیاج بھ مشاركت با اجتماع سایر مسیحیان دارد تا بھ رشد و عملكرد خود ادامھ دھد. باشد

سی مسیح جدا تواند از سر خود یعنی عی كلیسا بدن مسیح است و نمی. مسیحیان در کتاب مقدس كلیسا نامیده شده است
 .شود

در حالیکھ موضوع کلیسا بایستی از . مبحث در باره کلیسا معموًال از طرف افراد از دیدگاه تاریخی آنھا شروع میگردد
کتاب مقدس از کلیسا بعنوان بدن واحد عیسی . آموزشی کھ عیسی مسیح و رسوالن در کتاب مقدس میدھند، آغاز شود

 .مسیح سخن میگوید
 

 )كلیسا( مسیحی جتماعاماھیت ـ   ال ف 
 

 مسیحی را اجتماعاین تصاویر ماھیت . اند رسوالن در عھد جدید از تصاویر مختلفی برای شرح قوم خدا استفاده كرده
 . دھند كھ بایستی بر عملكردھا و روش كار اجتماع مسیحی اثر گذارد تعلیم می

 
 .ز مردم كھ خدا درآنھا مسكن گزیده است مسیحی بنایی از آجر نیست بلكھ گروھی ااجتماع :اولتصویر  ـ  ١
 

 ٢٢ - ٢١: ٢ ؛ افسسیان ٥ - ٤: ٢ ؛ اول پطرس ١١ - ٦: ٣ ؛ اول قرنتیان ٢٥ - ٢٤: ١٧اعمال : بخوانید
 ؟ مسیحی در این تصویر چیستاجتماعماھیت : كشف و گفتگو كنید

 :مالحظات
 

  روحانیاجتماعی)  ال  ف 
 مسیحی ھرگز اجتماع.  خدا در روحــدس در خـــداونــــــد و سكونـــــتای روحانی، ھیــكل مقـ  مسیحی خانھاجتماع

 مسیحی معموًال اجتماع. كنند كھ مسیحیان در آنجا ھمدیگر را مالقات می) ساختمان كلیسا (ساختمان یا مكانی مادی نیست 
ای روحانی یا ھیكلی  مقدس  نھ مسیحی خااجتماعپس . كند گروھی از انسانھای زنده است كھ مسیح در قلب آنھا زندگی می

 .شوند است  و ھركدام از پیروان مسیح سنگ زنده نامیده می
 
 انیبنیادی روح)  ب

رسوالن شامل شاگردان مسیح و پولس . شامل رسوالن و انبیاء کتاب مقدس است) كلیسا( مسیحی اجتماعبنیاد روحانی 
 ھمراه با سایر انبیاء عھد . و ھیچ جانشینی نداشتندح ھستندآنھا شاھدان تاریخی دیداری و شنیداری عیسی مسی. شوند می

 مسیحی محلی اجتماعات انجیل را اعالم كردند، شاگردان ساختند و در ھرجا ،رسوالن) ٢٢ ،  ٣٢: ١٥اعمال (جدید 
 .تأسیس نمودند) كلیساھا(
 
  . است مسیحی یك شركت نیست بلكھ یك خانواده یا خانداناجتماع :تصویر دوم  - ٢
 

 . ١٥ - ١٤: ٣ ؛ افسسیان ١٩: ٢  ؛ افسسیان ١٥ - ١٤: ٣اول تیموتائوس : بخوانید
  مسیحی چیست؟اجتماعدراین تصویر ماھیت    :كشف و گفتگو كنید

 :مالحظات
 

 یك خانواده یا خاندان)  الف
 .  مسیحی خانواده یا خاندان خدا استاجتماع

 ای با تولد تازه خانواده ) ب
شوند اما فقط با فیض خدا و تـــولد تازه از طریق   حقوق و دریافت مزد، اعضاء یك شركت میمردم از طریق گرفتن

 ).١٣: ١٢ ؛ اول قرنتیان ٨ - ٣: ٣ ؛ ١٣ - ١٢: ١یوحنا (توانند اعضای خانواده خدا شوند  القدس می روح
 برادران و خواھران فرزندان ھمراه با پدر،  ای از خانواده ) پ

اما در خانواده الھی، خدا با عنوان پدر با . كند  با كارمندان خود بھ عنوان رئیس ارتباط پیدا میدریك شركت، كارفرما
 ). ٢ - ١: ٥اول تیموتائوس (كنند  فرزندان خود و اعضاء خانواده با عنوان برادران و خواھران با یكدیگر ارتباط پیدا می

   محبت خانواده ) ت
 خدا، بودن و محبت كردن در ارتباطات،  اما در خانواده. و تولید كاال استدریك شركت بزرگترین ارزش، كاركردن 

 .مھمترین ارزشھا است
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  . مسیحی فقط یك سازمان نیست بلكھ یك موجود زنده استاجتماع :تصویر سوم ـ  ٣
 

 ١٣ - ١٢: ١٢ ؛ اول قرنتیان ١٦: ٤ ؛ ١٥ - ١٤: ٢   ؛٢٣ - ٢٢: ١ افسسیان :بخوانید
 ؟ مسیحی چیست اجتماعدر این تصویر ماھیت: كشف و گفتگو كنید

 :مالحظات
 

 بدن مسیح ) الف
 مسیحی نباید فقط اجتماع. است) ١٥: ٢افسسیان (انسان جدید یک یا ) ٢٣ - ٢٢: ١افسسیان ( بدن مسیح ، مسیحیاجتماع

 زنده با اعضای بدنیده، یك موجود زن. زنده  عمل كند بلكھ بھ عنوان یك موجود)یا فرقھ (سسھؤبھ عنوان یك سازمان یا م
 .باشد كھ دارای زندگی مشترك ھستند مرتبط و وابستھ بھ یكدیگر می

 
 ضای بدناع ) ب

 مسیحی  با تولد تازه وسكونت اجتماعاند اما عضویت  یك سازمان فقط دارای اعضای موقتی است كھ روی كاغذ ثبت شده
ایمانداران در مسیح، اعضای این بدن ھستند و ). ٢٢ - ٢١: ١دوم قرنتیان (القدس تا ابد تضمین شده است  درونی روح

 .اند برای ھمیشھ بھ مسیح متصل شده
 

  سر این بدن ) پ
یعنی عیسی آن اما بدن مسیحی از طریق سر . شود ھدایت می) دبیر، رئیس یا مدیر(یك سازمان فقط با یك رھبر انسانی 

 ). ٢٣ - ٢٢: ١افسسیان (شود  مسیح ھدایت می
 
 اف بدناھد ) ت

رون و داما بدن مسیحی از . شود كند ھدایت می  كھ انسان وضع میقوانینیو سیاستھا رون و با اھداف، بییك سازمان از 
یك سازمان دارای اھداف محدود و ). ٢٢: ٢افسسیان  (شود  القدس ھدایت می بھ وسیلھ اھداف الھی كالم خدا و روح

).  ٥ - ٣: ١٠ ؛ دوم قرنتیان ١٠ - ٩: ١افسسیان (ای زندگی توجھ دارد ھ  مسیحی بھ ھمھ جنبھاجتماعتخصصی است اما 
 حال و زندگی آینده توجھ  زندگی ، جامعھحقیقت و عدالت، خانواده و   مسیحی بھ زندگی روحانی و معمولی، اجتماع

 مسیحی اجتماعاما . شود گیری یا فقط از طریق رھبری مستبدانھ انجام می گیری با رأی در یك سازمان تصمیم. كند می
گیری  تصمیم) توافق مشترك(بایستی ھمیشھ براساس کتاب مقدس تصمیم بگیرد و یا تا آنجا كھ امكان دارد با نظر عموم 

 ). ٢٨: ١٥اعمال (كند 
 

  رشد بدن)  ث
د را تازه كند و خو م رشد میومدابطور  مسیحی اجتماعاما . ماند ھای سنتی ثابت باقی می یك سازمان بھ دلیل وجود روش

كنند دارای دیدگاه، رفتار و فعالیتھای یكسان باشند اما اعضای  اعضای یك سازمان سعی می). ١٦: ٤افسسیان (كند  می
در بدن مسیح تنوع زیادی بین مردم، وظایف . كنند پذیرند و آن را تقویت می را می) تعداد اشكال(بدن مسیحی تفاوت 

 . و عطایای روحانی وجود دارد) خدمات(
 
  . است گوسفندان  گلھ ھمانند گاوان نیست بلكھ  گلھ مانند مسیحیاجتماع :تصویر چھارم  - ٤
 

  ٢٥: ٢ ؛ اول پطرس ٤ - ١: ٥اول پطرس : بخوانید
 ؟ مسیحی چیستاجتماعدراین تصویر ماھیت : كشف و گفتگو كنید

 : مالحظات
 

 ای با گوسفندان گلھ ) الف
 .شوند شبان اعظم و شبانان خوب زیردست او ھدایت می مسیحی گلھ خدا است و توسط اجتماع

 
 . كند ای كھ پیروی می گلھ ) ب

كنند اما گوسفندان ھمیشھ پشت سر شبان خود حركت  داران خود حركت می گلھ گاوھا جلوتر از گلھ  ،  در اغلب جاھای دنیا
كنند و  جھتی خاص و بھ زور حركت می مسیحی نباید بدین صورت یعنی شبیھ گلھ گاوان باشد كھ در اجتماع. كنند می

بلكھ بایستی ھمیشھ مانند گلھ گوسفندان با اشتیاق و با رضایت قلبی خود شبان اعظم . رھبرانشان بر آنھا خداوندی كنند
 را مانند شبانان  مسیحی اجتماعبایستی  پیران کلیسا .برد پیروی كنند یعنی عیسی مسیح را بھ ھر جا كھ او آنھا را می

 .پیران کلیسا مسیحی بھ عنوان گلھ خدا متعلق بھ خدا است و نھ بھ اجتماع. دکنن محبت و خدمت یر دستخوب ز
 
 



 ٨٧ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

  . استالمللی و جامع  مسیحی یك بدن ملی اختصاصی نیست بلكھ بدنی بیناجتماع :تصویر پنجم  - ٥
 

 ١٩ - ١٤: ٢ ؛ افسسیان ١٠ - ٩: ٥  ؛ مكاشفھ ١٠ - ٩: ٢اول پطرس : بخوانید
 ؟ مسیحی چیستاجتماعدر این تصویر ماھیت :  و گفتگو كنیدكشف

 :مالحظات
 

 قومی منتخب درمیان سایر قومھا ) الف
 قومھای  قوم منتخب و مقدس خدا كھ از میان ھمھ.  مسیحی قومی منتخب است، قومی مقدس، قومی متعلق بھ خدااجتماع

 خود اجتماعمسیحیان نباید . آیند  بھ شمار می “ قوم خــدا “، بلكھ حاال  زمانی یک قوم نبودنداند و  زمین انتخاب شده
مسیحیان ھمچنین نباید .  بطوریکھ مردم را از ملتھای دیگر نپذیرند ملی بھ حساب آورنداجتماعیرا بھ عنوان ) كلیسا (

این خدا . بگذارندھا را كنار  را بھ عنوان  یك فرقھ بھ حساب آورند و مسیحیان واقعی سایر فرقھ) كلیسا ( خود اجتماع
دوم تسالونیكیان (كند تا بھ قوم مقدس یا ملكوت او متعلق باشند  كھ مردم را انتخاب می) كلیسا( مسیحی اجتماعاست و نھ 

 ). ١٤ - ١٣: ٢ ؛ ١: ١
 
  المللی ملكوتی بین ) ب

ت عیسی مسیح، دیوار جدایی با كار كامل نجا. قوم و زبانی جمع می كند خدا مردم دنیا را از ھر قبیلھ، گروه انسانی، 
بھ .  شود دارد كھ قوم یھود را از قوم امتھا جدا ساختھ بود، برداشتھ می را بر می)  قواعد آن وقوانین تشریفاتی (ودشمنی 

 . عالوه  مسیح قوم منتخب خود از میان تمام قومھا را با خدا و ھمچنین با یكدیگر صلح می دھد
 - ٤٢: ٢١ ؛ ١٩ - ١٨: ١٦  ؛ ٤٣ - ٣٦: ١٣متی (خدا بھ شكل امروزی آن است  مسیحی تجلی آشكار ملكوت اجتماع

٤٤ .( 
  
  . مسیحی فعلی ھنوز واقعیتی كامل نیست اما كامل خواھد شداجتماع :تصویر ششم  - ٦
 

 . ١٠ -٩،  ٥ - ١: ٢١مكاشفھ    ؛١٠ - ٥: ١٩ مكاشفھ  ؛٣١ -٢١: ٤ ؛ غالطیان ٤٣ -٣٦،  ٣٠ -٢٤: ١٣متی : بخوانید
 ؟ مسیحی چیستاجتماعدر این تصویر ماھیت : كشف و گفتگو كنید

 :مالحظات
 

 )٣١ - ٢١: ٤غالطیان (زن برده و زن آزاد   )الف
منظور، بخصوص شریعت و .  زن برده، ھاجر نماینده اجتماعی است کھ تحت عھد بر طبق شریعت زندگی میکند )١

ھاجر فرزندانی بدنیا . ی کھ خدا با ابراھیم بستھ بود اضافھ شد بعد از وعده عھد٤٣٠آداب و رسوم موسی است کھ حدود 
آنان مردمی ھستند کھ ھنوز نیز تالش میکنند با نگھ داشتن شریعت . میآورد کھ بر طبق شریعت بھ اسارت گرفتھ شدند

 .شھروندان شھر کنونی اورشلیم زمینی مردمی ھستند کھ ھنوز دراسارت شریعت میباشند. عادل شمرده شوند
 
این عھد فیض با ابراھیم بستھ شد . زن آزاد، سارا نماینده اجتماعی است کھ بر اساس عھد بر پایھ وعده زندگی میکند ) ٢

سارا فرزندانی بدنیا میآورد کھ توسط عیسی مسیح از اسارت . و بطور مداوم مجددًا در طی دوران عھد عتیق بستھ شد
شھروندان . لقدس تولد تازه یافتھ اند و از طریق ایمان عادل شمرده میشوندآنان مردمی ھستند کھ توسط روح ا. آزاد شدند

بعضی از ایمانداران بھ عیسی مسیح ھنوز روی . شھر کنونی اورشلیم آسمانی  فقط ایمانداران بھ عیسی مسیح ھستند
یسی مسیح کھ تاکنون مرد ھمھ ایمانداران بھ ع. زمین سکونت دارند و اورشلیم آسمانی را بعنوان مادر خود دارا میاشند

 ).٢٤ - ٢٢: ١٢عبرانیان (اند باعیسی مسیح در اورشلیم آسمانی ھستند 
 
 .  و جشن عروسی برهشود عروسی كھ آماده می)  ب

فقط با آمدن ثانویھ . كند  نھایی عروس بره آماده می عروس مسیح است و خود را برای جشن) كلیسا( مسیحی اجتماع
از نظر ) كلیسا ( مسیحی اجتماع) ٢٦ - ٢٥: ١١رومیان (اند   اسرائیل و پری امتھا نجات یافتھعیسی مسیح، وقتی كھ پری

كند   مسیحی را آماده میاجتماعتا آنموقع عیسی مسیح . تعداد كامل و كامًال برای جشن عروسی بره آماده خواھد شد
 ؛ ٣ - ١: ١١دوم قرنتیان (ده میکند آما جشن عروسی بره  خودش را برای مسیحیاجتماعو ) ٢٧ - ٢٥: ٥افسسیان (

 .  مسیحی فعلی ھنوز واقعیتی كامل نیستاجتماعپس ). ٧: ١٩مكاشفھ  
 

   مبارز و پیروزاجتماعی ) پ
 ، ٩: ١١ عبرانیان  ؛ ١٨ - ١٠: ٦ ؛ افسسیان ١٩ - ١٨: ١٦متی ( فعلی مسیحی شامل كلیسای مبارز روی زمین اجتماع

 آسمان است  درو كلیسای پیروزمند) ١٢ - ١٠: ١٢مكاشفھ  ؛ ١٤ - ١٣: ١٣؛  ٣ - ١: ١٢ ؛ عبرانیان ١٣ ، ١٠
اما ). ١٤: ١٣ ، ٢٤ - ٢٢: ١٢ ؛ ١٦ - ١٤،  ١٠: ١١ ؛ عبرانیان ١٧ - ١٣: ٤ ؛ اول تسالونیكیان ١٥ - ١٤: ٣افسسیان (

یا عروس منكوحھ بره با آمدن ثانویھ عیسی مسیح جشن عروسی بره انجام خواھد شد و اورشلیم آسمانی یا عروس بره 



 ٨٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 كامل خدا اجتماعپس كلیسا تنھا كلیــسای پیروزمــند و . بھ روی زمین پایین خواھد آمد) ١٠ - ٩، ٢ - ١: ٢١مكاشفھ (
خود بر روی زمین جدید ساكن خواھد قوم با او  بره  وپس خداوند خدای قادر مطلقس). ٣ - ١: ٣اول یوحنا (خواھد بود 

و سپس کرده نابود کھ ھنوز بر زمین فعلی وجود دارند، ، درد و ھمھ چیزھای كھنھ را  او مرگ، سوگواری سپس.شد
 ). ٥ - ٣: ٢١مكاشفھ (ھمھ چیز را نو خواھد ساخت 

  
  ملكوت ناكامل و كامل ) پ

 مخلوط است از مسیحیان واقعی و اجتماعی فعلی مسیحی بھ عنوان قسمتی از ملكوت خدا درشكل فعلی آن اجتماع
، ٣٠ - ٢٤: ١٣متی (رسند   اغلب شبیھ ھم بھ نظر میآنھا.  مینامند ولی دوباره تولد نیافتھ اندمسیحیخود را مردمی کھ 

، سایر مردمان این افراد دوباره تولد نیافتھاما با آمدن ثانویھ عیسی مسیح، ). ٤: ٢ ؛ غالطیان ٣١ - ٢٩: ٢٠ اعمال  ؛٤٧
  ؛٥٠ - ٤٨، ٤٣ - ٣٦: ١٣متی (و بیرون و بھ جھنم افكنده خواھد شد شود از ملكوت ا شریر و ھر چیز كھ باعث گناه می

خواھد   مسیحی، مـــلكوت خدا و بھ شكل نھایی آن بر روی زمین جدیداجتماعپس تجلی مرئی و نھایی س). ٣٣ - ٣١: ٢٥
 ). ١٥: ١١  ؛ مكاشفھ ٣٤: ٢٥متی (بود 

 
 )كلیسا( جھانی مسیحی اجتماعیك  ب ـ  

 
 . مسیحی جھانی یا كلیسا وجود دارداجتماعفقط یك . دھد كھ فقط مسیح دارای یك بدن است میکتاب مقدس تعلیم 

 
 .یابد با عیسی مسیح ارتباط می) كلیسا( مسیحی اجتماعچگونھ این    - ١
 

 ؟ مسیحی چگونھ بایستی با عیسی مسیح ارتباط پیدا كنداجتماع: كشف و گفتگو كنید
 

 .  عیسی مسیح نجات دھنده و مالك او استپذیرد كھ  مسیحی میاجتماع  )الف
 . ٢٨: ٢٠ ؛ اعمال ١٨: ١٦متی : بخوانید

. متعلق بھ عیسی مسیح استفقط اما . متعلق بھ ھیچ انسان یا سازمان انسانی نیست) كلیسا( مسیحی اجتماع :مالحظات
با . دش آن را خریده استاین كلیسای خداست كھ او با خون خو. نامد  مسیحی را كلیسای من میاجتماععیسی مسیح 

آنھا . مرگش بر روی صلیب و قیامش، عیسی مسیح قوم منتخب خود را از ھر قبیلھ، قوم و زبانی در سراسر جھان خرید
: ١اول پطرس  ؛ ٢٠ - ١٩: ٦اول قرنتیان (متعلق بھ او ھستند كھ او آنھا را نھ با پول بلكھ با خون پربھای خود خرید 

١٩ - ١٨ .( 
 
  .پذیرد كھ عیسی مسیح مؤسس و بانی آن است  مسیحی میاجتماع  )ب

 . ١٩ - ١٨: ١٦متی : بخوانید
شود  گذاری می توسط ھیچ انسان یا سازمان انسانی بلكھ فقط توسط عیسی مسیح بنیان) كلیسا( مسیحی اجتماع :حظاتمال

ا بر بنیاد رسوالن كھ از میان آنھا  او كلیسای خود ر"، و برین صخره كلیسای خود را بنا میكنم "گوید  عیسی مسیح می
 ).ھا و امتھا بنیان نخستین كلیسا درمیان یھودیان، سامری(گذارد  پطرس رسول نقش رھبری داشت بنیان می

 
 . پذیرد كھ عیسی مسیح سر و ناظراست  مسیحی میاجتماع  )پ

 . ٤: ٥ ؛ ٢٥: ٢ ؛ اول پطرس ١٠ - ٩: ٢ ؛ ١٨ - ١٧: ١كولسیان : بخوانید
عیسی مسیح .  مسیحی نیست بلكھ فقط عیسی مسیح سر آن استاجتماعھیچ انسان یا سازمان انسانی سر : تمالحظا

: یونانی(عیسی مسیح ناظر.  عیسی مسیح سر كلیسای سراسر جھان است.)٥: ١٧متی (انتخاب خود خدا است 
 مسیح اقتدار خودش را بھ عنوان سرعیسی . شود  اومقامجایگزین تواند   زمینی نمیرھبركلیسا است و ھیچ ) اپیسکوپوس

 كلیسای محلی بھ كار گروه پیران کلیسا در ھرالقدس و  كلیسا از طریق کتاب مقدس، روحناظر كلیسا یا بھ عنوان 
جھان برای رفع ھمھ نیازھای . )٢٢: ١افسسیان (عیسی مسیح نھ فقط سر كلیسا است بلكھ سر جھان نیز ھست . گیرد می

 عیسی مسیح .كند عیسی مسیح بر تمام جھان بھ نفع كلیسا حكومت می). ٣: ١عبرانیان (بستھ است خود بھ عیسی مسیح وا
 ). ١٨: ٢٨متی (ای در جھان، خارج از تسلط مقتدرانھ او نیست  ھمچنین سر ھر قدرت كیھانی است و ھیچ نقطھ

 
 .  استپذیرد كھ بدن مسیح، پری و مكمل مسیح  مسیحی میاجتماع  )ت

 . ٢٣ - ٢٢: ١سسیان اف: بخوانید
درست مثل . توسعھ یك سازمان انسانی نیست بلكھ مكمل خود عیسی مسیح است) كلیسا( مسیحی اجتماع: مالحظات

و عـــیسی مسیح یك اتحاد ) كلیسا( مسیحــی اجتماع.  مسیحی نیز مكمل مسیح استاجتماععروس كھ مكمل داماد است 
 مسیحی این دعوت را ندارد كھ اراده اجتماع. دھد  را انجام می" سر "ه و ھدف دھند كھ در آن بدن اراد زنده را تشكیل می

كند تا نقشھ ای را  عیسی مسیح از اجتماع مسیحی استفاده می. و ھدف ھیچ انسان یا ھیچ سازمان انسانی را انجام دھد
  خودای برقراری ملكوت و عدالتھمینطور برای رشد و تقدیس ایمانداران و بر انجام دھد كھ او برای نجات گناھكاران، 
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) ٢٨: ١٢متی (و بعد در جھان فعلی ) ٢٢ - ٢١: ١٧لوقا (ملكوت او در وھلھ نخست درمیان قوم او . در جھان دارد
: ٢٥متی (و سرانجام كل جھان احیاء شده ملكوت او خواھد بود ) ٣٧ - ٣٦: ١٨یوحنا (حاضراست اما از جھان نیست 

 ). ٥ - ١: ٢١ ؛ مكاشفھ ٣٤
 

  .دھد ھا، تمامی جالل را فقط بھ خدا می  مسیحی در سرتاسر جمیع نسلاجتماع  )ث
 . ٢١: ٣افسسیان : بخوانید
). ١٤: ٦یوحنا (دھد مگر بھ خدا فقط و از طریق عیسی مسیح  بھ ھیچ انسان یا سازمانی جالل نمی) كلیسا( مسیح اجتماع

 ). ١١: ٤٨ ؛ ٨: ٤٢اشعیاء (دھد   نمیخدا جالل خودش را بھ ھیچ كس دیگری خواه انسان یا بت
 
  .شود اجتماع مسیحی چگونھ بنا می  - ٢ 

 
بلكھ در كیفیت روحانی و از نظر كمیت مقداری رشد . ماند ایستا یا بدون تغییر نمی) كلیسا( مسیحی اجتماع :تعلیم دھید

ی با تمامی خدمات مسیحی، رشد  مسیحاجتماع. رشد آن در كیفیت پیش نیازی حیاتی برای رشد كمی آن است. كند می
 .شود  بلوغ ھر ایماندار بنا می مداوم اتحاد در روابط بین ایمانداران و رشد فزاینده

 
 بشارت  ) الف

 . ١٢ - ٦: ٣، افسسیان ٢٧ - ٢٠: ٢٠اعمال : بخوانید
 ؟كند اجتماع مسیحی چگونھ از نظر كمیت رشد می: كشف و گفتگو كنید

پیروان مسیح انجیل فیض خدا را اعالم . كند بشارت دادن بھ مردم از نظر كمیت رشد می مسیحی با اجتماع: مالحظات
آنھا . كنند كھ بایستی با توبھ بھ سوی خدا بازگردند و بھ عیسی مسیح ایمان داشتھ باشند كنند و بھ ھمھ مردم بیان می می

ھیچكس مسیحی . كنند اگون خدا را اعالم میپایان مسیح و حكمت گون خدا، اراده كامل خدا، ثروت بی) پادشاھی(ملكوت 
اول (شود   بدون تولد تازه ھیچكس عضو واقعی بدن مسیح نمی.یك مسیحی واقعی بایستی از نو مولود شود. آید بھ دنیا نمی

 ؛ ٣٦، ١٨، ١٦: ٣یوحنا (یابد  بدون ایمان بھ عیسی مسیح ھیچكس نجات نمی). ٨ - ٣: ٣ ؛ یوحنا ١٣ - ١٢: ١٢قرنتیان 
 ). ١٢: ٤ ؛ اعمال ٦: ١٤

 
  بنا ) ب

 . ١٦ - ١١: ٤افسسیان : بخوانید
 ؟كند جامعھ مسیحی چگونھ از نظر كیفی رشد می: كشف و گفتگو كنید

.   نوایمانان را بھ سوی بلوغ  در مسیر رشد قرار دھد كند كھ ھمھ  مسیحی زمانی بھ رشد كیفی كمك میاجتماع: مالحظات
كھ معموًال بھ وسیلھ ). ٢٠ - ١٩: ٢٨متی (باشد  یروان در رشد و بلوغ در مسیح میشاگردسازی بھ معنای كمك بھ پ

دوست داشتن (شود  مسیحیان بالغ و با كمك كردن بھ سایر مسیحیان در انجام مسئولیتھایشان نسبت بھ یكدیگر انجام می
انان بھ اعضای یك گروه نیست ھدف شاگردسازی تبدیل نوایم). تشویق یكدیگر، غیره یكدیگر، تحمل بارھای یكدیگر، 

ای در حال رشد داشتھ باشند، مسیح را  بلكھ كمك بھ آنھاست تا شاگردان مسیح شوند و تشویق آنھا است تا با مسیح رابطھ
بعضی نتایج ) ١٣: ٤افسسیان (میزان بلوغ شبیھ شدن بھ مسیح است . اطاعت كنند و بھ شخصیتی شبیھ مسیح تبدیل شوند

 :ند ازمشھود بلوغ عبارت
دھنده و  و بر اساس شناخت شخصی مسیح بھ عنوان نجات) ایمان مسیحی(یگانگی براساس تعالیم کتاب مقدس )  ١

 ،)١٣: ٤افسسیان ( مشاركت ھر روزه با او  وخداوند
 ) ١٤: ٤افسسیان (ثبات و قوه تشخیص در تعالیم کتاب مقدس   )٢
 . )١٥:  ٤افسسیان ( راستی و محبت در تمام روابط ) ٣

یكی از دشمنان بزرگ رشد در اجتماع مسیحی جدا شدن از راستی وسازش با دروغ است خواه در اعتقادات، خواه در 
دشمن بزرگ دیگر رشد در اجتماع مسیحی این است كھ با افكار و احساسات، تجربیات و عالیق . حرف و یا در اعمال
 . تفاوت برخورد كنید  بیكنید خشك و كنید یا برای مسیح صید می مردمی كھ خدمت می

 
 تجھیز ) پ

 . ١٦، ١٢: ٤افسسیان : بخوانید
 ؟شود كلیسای مسیحی چگونھ بنا می: كشف و گفتگو كنید

واژه تجھیز بھ معنی احیاء، . شود  مسیحی با تجھیز تمام پیروان مسیح برای انجام كار خدمت بنا میاجتماع: مالحظات
 مسیحی، بھ وسیلھ اجتماعتجھیز مسیحیان برای انجام كاری خاص در . تكامل كردن، آموزش دادن و تجھیز كردن اس

. و نھ ضرورتًا توسط پیران کلیسا) ١١: ٤افسسیان  ( دارای عطا باشند  خاصشود كھ در آن زمینھ آنانی انجام می
 اجتماعر و ھم د) كلیسای محلی( مسیحی محلی اجتماعشوند تا خدمات مختلف بسیاری را ھم در  مسیحیان تجھیز می

شوند تا  برای مثال در حالیكھ بعضی از پیروان مسیح تجھیز می. انجام دھند) كلیسای جھانی (مسیحیان سراسر جھان 
ھمچنین در حالیكھ بعضی از پیروان مسیح . شوند تا از نوایمانان مواظبت كنند بشارت دھند، بعضی دیگر تجھیز می
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 بعضی دیگر برای رھبری یا برای نشان دادن رحم و شفقت بھ دیگران برای موعظھ كردن و تعلیم دادن مجھز می شوند
. حضور یابند) کلیسا(خود  در اجتماع مسیحی نباید بھ صورت غیرفعال اجتماعھیچكدام از اعضای . شوند تجھیز می

 ؛ اول ٣٤: ١٣مرقس (ای كھ مسیح بھ او سپرده است كار كند  سرانجام اینكھ ھر یك از اعضاء بایستی با انجام وظیفھ
 ). ٥: ٣قرنتیان 

 
 )كلیساھا(اجتماعات مسیحی محلی بسیار  پ ـ 

 
 .آمدند چگونھ بوجود ) كلیساھا(اجتماعات محلی مسیحی   - ١
 

ھای مسیحی محلی یا كلیساھای محلی ظاھر  كلیسا بدن مسیح است و خودش را در بسیاری از مشاركت: تعلیم دھید
اطاعت  از یك طرف دخالت قاطعانھ خدا و از طرف دیگر  نتایج تاریخی، )یساھاكل(اجتماعات مسیحی محلی . سازد می

  : برای مثال" … امتھا را شاگرد سازید  پس رفتھ ھمھ  " ھستند، ١٩: ٢٨مسیحیان از فرمان بزرگ موجود در متی 
 

 اجتماع تیجھ، اولیندر ن. كند ریزد و پولس رسول انجیل را موعظھ می القدس خود را می  خدا روح.٢اعمال   )الف
 . شود  در بین یھودیان دراورشلیم تأسیس می)كلیسای محلی(مسیحی محلی 

آنھا بھ ھر جا . شود خدا بھ جفای شدید پیروان مسیح در اورشلیم اجازه میدھد كھ باعث پراكندگی آنھا می. ٨اعمال   )ب
در سرتاسر یھودیھ، جلیل و سامره ) كلیساھا(لی در نتیجھ اجتماعات مسیحی مح. كردند رفتند انجیل را موعظھ می كھ می

 ). ٣١: ٩اعمال (تأسیس شدند 
و ھمینطور بھ پطرس در بام خانھ رویاھایی داد حتی قبل از ) کرنیکیوس(خدا بھ افسر نظامی رومی . ١٠اعمال  ) پ

) ی محلیكلیسا( مسیحی محلی در نتیجھ اولین اجتماع. اینكھ پطرس بھ میان امتھا برود و انجیل را برای آنھا موعظھ كند
 . درمیان امتھا و در قیصریھ تأسیس شد

آنھا موعظھ انـــجیل بھ امتھا را . دست خدا با پیروان مسیح بود كھ در اثر جفای عظیم پراكنده شده بودند. ١١اعمال  ) ت
در یك كشور خارجی ) ی محلیكلیسا(بزرگ  مسیحی محلــی اجتماعدر نتیجــھ یك . در انطاكیھ سوریھ آغاز كردند

 . تأسیس گردید
خدا پولس و برنابا را برای سفرھای بشارتی دعوت و جدا كرد و آنھا در ھر شھری كھ وارد . ١٤ - ١٣اعمال   )ث
 . در كشورھای دیگر آسیایی تأسیس شدند) كلیساھا(در نتیجھ اجتماعات مسیحی محلی . ساختند شدند شاگردان می می

پس . كرد رفتند ھدایت می  بشارتی را بھ جاھائیكھ باید  و یا نباید میگروهالقدس  از طریق روحخدا . ٢٠ - ١٦اعمال  ) ج
حتی در ) كلیساھا(آنھا رفتند و انجیل را درمناطقی جدید موعظھ كردند كھ منجر بھ تأسیــس اجتماعات مسیحی محلی 

او را تشویق كرد كھ مدتی طوالنی در مكانی خدا حتی بھ پولس فرمان داد و  ).٢٠ - ١٦اعمال (كشورھای اروپایی شد 
 ). ١٨اعمال (تری تعلیم دھد  خاص اقامت كرده و كالم خدا را برای مدت طوالنی

 
 .كردند چگونھ عمل می) كلیسا(اجتماعات مسیحی محلی   - ٢

  
 . ٤٢، ١٦ - ١٥: ٥ ؛ اعمال ٤٤ - ٤٢: ٢اعمال : بخوانید

 كردند؟   مسیحی محلی عمل میچگونھ این اجتماعات : كشف و گفتگو كنید
 جمع شدن و پراكنده شدن بود در ھر مكانی مسیحیان بھ ، مسیحی محلیاجتماعای  ھای پایھ  فعالیت،در آغاز: مالحظات

 . ركت و خدمت جمع می شدنداشمطور منظم برای پرستش و دعا، تعلیم و موعظھ، تعمید و شام خداوند و برای 
شدند تا موعظھ كنند، تعلیم و شفا  ھا و حتی بھ شھرھای مجاور پراكنده می یابانھا و خانھھمچنین در ھمسایگی، در داخل خ

 . دھند
 
 ؟شدند اجتماعات مسیحی محلی چگونھ رھبری می  - ٣
 

 . ٤ -١: ٥، اول پطرس ٩ -٥: ١ ، تیطـس٧ -١: ٣ و اول تیموتائوس ٢٨، ١٧: ٢٠، اعمال ٢٣ -٢١: ١٤اعمال : بخوانید
 شدند؟   اجتماعات مسیحی محلی چگونھ رھبری می: دكشف و گفتگو كنی

 پولس و پطرس بھ اتفاق  نامھ ھای نوشتھ شده توسط و ھمچنین نوشتھ شد لوقا کھ توسط اعمال رسوالنکتاب :مالحظات
ھدایت )  پرسپیتریون:یونانی(پیران کلیسا توسط شورای ) كلیسا( مسیحی محلی اجتماعدھند كھ ھر  ھم چنین تعلیم می

 توسط انسان، سازمان انسانی یا ھیچ فرھنگ انسانی تعیین پیران کلیساصالحیت، وظایف و محدوده اقتدار . شد می
 . شود بلكھ بھ وضوح شرح آنھا در کتاب مقدس آمده است نمی

 محلی اجتماعتوانند آنطور كھ دوست دارند   مسیحی محلی دارای رھبران است اما این رھبران نمیاجتماعگرچھ 
بایستی عمل كند نیز در کتاب مقدس ) كلیسا( مسیحی محلی اجتماعروشی كھ از طریق آن . ن را رھبری كنندمسیحیا

 مسیحی محلی این اجازه را ندارد كھ دستورات اجتماعھیچ رھبری در ) ١٥ - ١٤: ٣اول تیموتائوس (تعیین شده است 
 . کتاب مقدس را تغییر دھد
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توانند بر  نمی) كلیسا( مسیحی اجتماعدھند كھ ھیچیك از رھبران  م میبعالوه خداوند عیسی و پولس رسول تعلی
 ). ٣ - ٢: ٥،  اول پطرس ٢٨ -٢٥: ٢٠متی (اند خداوندی كنند  مـــسیحیانی كھ بدیشـــان سپرده شده

 
 .كردند اجتماعات مسیحی محلی در كجا جلسات خود را اداره می  - ٤
 

 . ٢٨ - ٢٤: ١٨ ؛ اعمال ٢٧ ، ٢٤: ١٠  ؛ اعمال١٢ ، ٥: ١٢  ؛ اعمال٤٢: ٥ ؛ اعمال ٢ - ١: ١فلیمون : بخوانید
 كردند؟   اجتماعات مسیحی محلی در كجا جلسات خود را اداره می: كشف و گفتگو كنید

ھای  كھ شرح آنھا در عھد جدید آمده است اغلب جلسات خود را در خانھ) كلیسا(اجتماعات مسیحی محلی : مالحظات
بھ منظور خدمت،  ھا،    آنھا در خانھ.كلیساھای خانگی یا مشاركتھای خانگی بودند كلیساھا، . ردندك مسیحیان اداره می

حتی امروزه نیز در . كردند عبادت منظم، برای تعلیم و موعظھ، دعا، بشارت و آموزش خادمین، ھمدیگر را مالقات می
 . كنند ھا مالقات می  خانھھمدیگر را در) كلیساھا(بسیاری از نقاط دنیا اجتماعات مسیح محلی 

 .  را مالحظھ كنید٣ و ٢ و ١  ھایھمچنین ضمیمھ
 
 

 )  دقیقھ٨( دعا  ٥
  در پاسخ بھ كالم خدایدعا

 
ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد  اید با دعا ھای دو یا سھ نفری تقسیم شده  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت
  .وریداید بھ حضور خدا بیا گرفتھ

 
 

 )  دقیقھ٢ ( منزل تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .) بنویسند
 
 .  متعھد باشید بھ اینکھ شاگردان بسازید-تعھد   ـ  ١

را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی از مردم "  )كلیسا( مسیحی  اجتماع"آموختھ ھای درس 
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید موعظھ كنید، 

از روش طرح پرسش استفاده .  بخوانید١٣: ٣١  - ٢٨  ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت تثنیھ-رازگاھان   ـ  ٢
 .   كنید و یادداشت بردارید

مسیحیان  - ٢٨ - ١٢  ، ٧ - ٤: ١٢اول قــرنتیان  (دی بررسی  کتاب مقدس  درس بع-بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 قدم  بررسی کتاب مقدس ٥از روش .  را در خانھ آماده كنید.)بعنوان یک بدن در کلیسا عمل و زندگی می کنند

 .استفاده کنید و یادداشت  بردارید
 . و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید-دعا   ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥

 .درست كنید)  یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٣٦درس 
 

 دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بیاوریدھ  دعا كنید و گروه خود و این دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
 تثنیھ

 
با دیگران ) ١٣: ٣١  - ٢٨ تثنیھ(  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را  از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ).بخوانیدرازگاھان آن روز ھای  یا از روی یادداشت (در میان بگذارید
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می

  .میگذارد، بحث نكنید
 
 

 )  دقیقھ٢٠(فظ كردن حتعمق و  ٣
 آیات در باره انجیلمرور

 
 

 شیوه مرور آیات حفظی کتاب مقدس  -الف 
 
تكرار، بھترین روش برای . اید روزی یــــكبار تـــكرار كنـــید كھ حفظ كرده  بھ این معنی كھ پنج آیھ آخری رامرور ـ  ١

اید حداقل یكبار در روز بھ  بنابراین پنج آیھ آخر را كھ حفظ كرده. بھ خاطر سپردن آیھ و بازگو كردن صحیح آن است
 ٣٥ را قبل از اینكھ بھ شیوه مرور آیات قبل اضافھ شود، در حدود پس ھر آیھ جدید کتاب مقدس.  ھفتھ مرور كنید٥مدت 

 .كنید بار مرور می
 
مرور آیات قبل بھترین .  شود بھ معنی مرور كردن تمام آیات سابق است كھ ھر سھ ھفتھ یكبار انجام می مرور مجدد ـ  ٢

 آیھ قبلی كھ حفظ ١٠٠بنابراین از ھر . یدا شیوه برای بھ خاطر آوردن تمام آیات کتاب مقدسی است كھ قبًال حفظ كرده
اید ھر سھ ھفتھ یكبار دوباره  پس ھمھ آیاتی را كھ قبًال حفظ كرده. اید پنج آیھ از آن را ھر روز دو بار مرور كنید كرده

 . مرور كنید
 
 از زمانی كھ .ببریدخودتان بھ سركار   مجموعھ كارتھا یا دفترچھ یادداشت مربوط بھ آیات حفظی را با.ھمراه ببرید ـ  ٣

پنج آیھ آخر کتاب مقدس . درحال مسافرت ھستید و از وقتھای اضافی درطی روز، برای مرور، تعمق و دعا استفاده كنید
درمورد محتویات این آیھ تعمق و دعا . اید دوبار مرور كنید چند آیھ را كھ قبًال حفظ كرده. اید مرور كنید را كھ حفظ كرده

 . كنید
 
درھر . دانید اید می كھ بطور صحیح حفظ كرده  از ھمدیگر آیات را بپرسید تا مطمئن شوید ھنوز آیاتی را.كنیدسؤال  ـ  ٤

ھمچنین گاھی دو بھ دو تقسیم . اید از یكدیگر بپرسید ای را كھ حفظ كرده جلسھ گروھی، دو بھ دو تقسیم شوید و آخرین آیھ
د از یكدیگر بپرسید تا مطمئن شوید عالوه بركل آیھ، نام مجموعھ، عنوان و  بودی  حفظ كرده ای را كھ قبًال شوید و پنج آیھ

 محل آیھ و بعضی اوقات چند كلمھ نخست آیھ را وبھ عنوان عالمت راھنما، عنوان . دانید محل آیھ را بدون اشتباه می
 . بگویید

 
 " انجیل "مرور دو بھ دو مجموعھ ھای   -ب 

 
 ٢٣: ٣رومیان . ماھیت گناه ) ١
 ١٤: ١٢جامعھ . مجازات گناه ) ٢
 ٨: ٥رومیان . كفاره گناه ) ٣

 ٩ - ٨: ٢ است افسسیان ھدیھ نجات یك  )٤
 ١٢: ١یوحنا .  ایمانتوسط نجات  )٥
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 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 .مسیحیان بعنوان یک بدن در کلیسا عمل و زندگی می کنند

 
 . را با یكدیگر بررسی  كنید٢٨ - ١٢،  ٧ - ٤: ١٢ اول قرنتیان  قدم بررسی  کتاب مقدس،٥با استفاده از روش 

 
 بخوانید:  ١قدم 

 .را با ھم بخوانیم ٢٨ - ١٢،  ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان  :بخوانید
 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 كشف كنید:  ٢قدم 

؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر  چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است:توجھ كنید
 دھد؟  قرار می
كنید، كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و افكارتان را در دفتر یادداشت خود   یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 . بنویسید

و نوشتن داده شد، بھ نوبت بركاتشان را با ھم بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن  (:در میان بگذارید
 . بھ نوبت بركات خود را از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذاریم). در میان بگذارند

در ھر گروه . بھ خاطر داشتھ باشید. گذارند موارد زیر، مثال دو شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر در میان می(
 .)گذارند كھ نباید لزومّا  یکسان باشند كات مختلفی را با ھم در میان میكوچك اعضای آن گروه ن

 
كلیسا بایستی چگونھ  در مورد این است كھ  ٢٦ - ١٢،  ٧ - ٤: ١٢یك حقیقت مھم از نظر من در اول قرنتیان   )١ کشف

 کتاب مقدس سھ اصل مھم را .كند  بدن انسان برای توضیح عملكردھای بدن مسیح استفاده می پولس از عملكرد.  عمل كند
 . دھد برای نحوه عملكرد كلیسا تعلیم می

 
 . كلیسا بایستی انجیل نجات از طریق مسیح را موعظھ كند ) الف

 اگر كسی از سر نو مولود نشود ملكوت خدا "گوید،  عیسی می. بدون ایمان بھ عیسی مسیح، ھیچكس نجات نخواھد یافت
تواند عضو كلیسا شود  گوید تنھا راھی كھ یك شخص می و در اینجا پولس رسول می)  ٥ ، ٣: ٣یوحنا  ( "تواند دید را نمی

). ١٣ :١٢اول قرنتیان ( دیاب  تولد تازه می اویعنی وقتیكھاو توسط روح القدس بھ درون کلیسا تعمید میابد، وقتی است كھ 
 )٨ -٣: ٣ یوحنا (.مسیحی بایستی از سر نو مولود شود. آید ھیچكس مسیحی بدنیا نمی

  
 .  استقبال كندتنوعكلیسا بایستی از وجود   )ب 

تفاوت اعضا در رابطھ با عطایای . دارد ولی بدن شامل اعضای بسیار متفاوتی استوجود  )کلیسا (گرچھ یك بدن مسیح
 و راھھای  اندخوانده شدهھمچنین در ارتباط با خدمات مختلفی كھ آنھا برای انجامشان  كنند و مختلفی است كھ دریافت می

برای مثال، یك مسیحی ممكن است عطای . كند القدس كار خود را بوسیلھ آنھا و در كلیسا آشكار می مختلفی كھ روح
ھا را خدمت كند و توانایی تدریس او بھ   كھ بعنوان یك معلم بچھخوانده شده استروحانی تعلیم را دریافت كرده باشد و 

مسیحی دیگری نیز . یف كردن داستانھای جالب کتاب مقدس آشكارمی شودخصوص از طریق كشیدن تصاویر و تعر
 كھ در بین بزرگساالن تدریس كند و توانایی تدریس او بخصوص با ھدایت خوانده شده استعطای تعلیم را دارد و 

كھ كلیسا بھ اعضا ھمچنین در ارتباط با جایگاھھای متفاوتی . شود  و غیره بزرگساالن در بررسی کتاب مقدس آشكار می
آنھا محول كرده است متفاوت می باشند برای مثال بھ یك مسیحی كھ دارای عطای روحانی رحم است، كمك بھ اعضای 

در حالیكھ بھ مسیحی دیگر با ھمین عطای روحانی، كمك بھ نابینایان و معلولین . نیازمند كلیسای محلی محول شده است
 .  سپرده شده است و غیرهجامعھ

ھمشكلی بھ معنی این انتظار است كھ تمام اعضا یكجور .  ویژگی آن استتنوعسای واقعی ھمشكلی نیست بلكھ ویژگی كلی
شود چون بسیاری از  ھمشكلی منجر بھ تفرقھ، نزاع و اختالف می. رفتار كنند و فعالیتھای مشابھی در كلیسا داشتھ باشند

شود چون   باعث اتحاد واقعی میتنوعاما . خدمتشان فعالیت كنندكنند با عطایای روحانی و  اعضا در كلیسا مجال پیدا نمی
تواند بھ آنچھ باید باشد تبدیل شود و آنچھ باید انجام دھد بھ جا آورد كھ دارای ھمھ جور اعضای  یك كلیسا فقط وقتی می

 . متفاوت باشد و ھمھ اعضا از یك مركز بھ نام سر یعنی عیسی مسیح اداره شوند
  

 . ا بایستی بطور متقابل بھ ھم وابستھ باشنداعضا كلیس  )پ
چشم بھ گوش و دست بھ پا نیاز . دركلیسا ھیچ دلیلی برای احساس پست بودن یا احساس برتر بودن و ارزشیابی نیست

ھر عضو بایستی توجھ خودش را بھ سایر اعضاء نشان . برای عملكرد كلیسا وجود ھر عضوی ضروری است. دارد
پس خدمت یكدیگر با . ا نیاز دارد كھ دیگران را خدمت كند و بھ خدمت دیگران نیز نیاز دارددھد و ھر یك از اعض
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تواند    درحالیكھ دست بدون پا نمی." محبت كردن یكدیگر"روحانی توصیف دیگری است از عبارت ) یعطایا(عطای 
تواند كاری انجام  یگر نمیكاری انجام دھد و پا بدون چشم، بھ ھمین صورت ھر عضوی بدون خدمت و عطای عضو د

بدین ترتیب كلیسای محلی و جھانی بھ بھترین نحوی بنا . خدمت و عطای ھر عضو مكمل عضو دیگری است. دھد
پس من دوست دارم كھ انجیل نجات را بھ سایرین موعظھ كنم و با عطایای خدادادی خود مردم را خدمت كنم و . شود می

 . من را با عطای روحانی خود خدمت كنندبا خوشحالی اجازه دھم كھ آنھا نیز 
 

كھ . كلیسا است ی روحانی دریااھمیت عطا در مورد ٢٨: ١٢یك حقیقت مھم از نظر من در اول قرنتیان   )٢ کشف
دھد كھ مھمترین عطایای  در این نامھ پولس رسول تعلیم می.  " … اول رسوالن دوم انبیاء سیم معلمان "گوید،  می

دھد كھ مھمترین عطایای روحانی رسوالن،   نیز تعلیم می١١: ٤در افسسیان . بیاء و معلمین ھستندروحانی رسوالن، ان
 . انبیاء، مبشرین، شبانان و مــعلمین ھستند

رسوالن مسیح گروه منحصر بھ فردی از شاگردانی بودند كھ عیسی خودش آنھا را انتخاب، دعوت و تعلیم داد و شاھدان 
 مسیحیانی ھستند كھ ھا،بھ ھر حال  رسوالن كلیسا. پولس ھم بھ این گروه متعلق بود. ودندعینی مرگ و قیام مسیح ب

امروزه ما چنین . فرستد تا بھ طور خاص در ھرجا كلیساھای جدید تأسیس كنند كند و می كلیسای محلی آنھا را انتخاب می
 . نامیم  كلیسا یا كلیساھای خانگی میین مؤسس ،انسانھایی را مبشرین

توانستند بگویند،  آنھا می. كردند می گو و پیغام خدا را بر مردم آشكارند كھ كالم خدا را بازدبیاء عھد عتیق كسانی بوان
بھ ھر حال . آنھا نیز گروه منحصر بھ فردی بودند.  و كالم آنھا در کتاب مقدس ثبت شده  است"گوید خداوند چنین می"

القدس اعالم و قلوب مردم   عطای نبوت ھستند، کتاب مقدس را با قدرت روحانبیاء عھد جدید بھ مفھوم كسانی كھ دارای
 . نامیم امروز ما چنین اشخاصی را واعظ می. كردند را لمس می

شبانان و  ، واعظین، مبشرین، مبلغین برطبق تعالیم کتاب مقدس مھمترین عطایای روحانی دركلیسای محلی، .نتیجھ
القدس بھ آنھا عطایای روحانی داده است بایستی  گوید اشخاصی كھ روح  پولس می٣١: ١٢در اول قرنتیان . معلمین ھستند

مشتاقانھ عطایای بزرگتر را بطلبند یعنی عطایای روحانی كھ با آنھا پیغام خدا با كلماتی بیان شود كھ برای ھمھ قابل فھم 
 بھتر اشاره عطایایاو بھ ھمین ). ٣: ١٤ان اول قرنتی(و مردم را بنا، نصیحت وتسلی دھند ) ١٩: ١٤اول قرنتیان (است 
 .كند می

 
 

 سؤال کنید :  ٣قدم 
 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟  در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید

فھمیم، سؤالھای  ی را درك كنیم و در مورد آنچھ نم٢٨ - ١٢،  ٧ - ٤: ١٢سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ اول قرنتیان 
 . خود را مطرح كنیم

ھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفتر یادداشت خود   تا آنجایی كھ امكان دارد سؤال:بنویسید
 .بنویسید

بعد از این كھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھر كدام  (:در میان بگذارید
 ). فراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازدازا

سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه،  (:گفتگو كنید
ھ ھایی از سؤالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابط درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
  .)با آن مباحث آمده است

 
 ماھیت یك عطای روحانی چیست؟    )١سؤال 

.  است مثل معلم بودنخدمت رسمی است مثــــل حكیمانھ حـــرف زدن یا یك  خاصعطای روحانی یك توانایی :مالحظات
 از فیض توصیفی. دھد تجلی قدرت و حكمت خدا از طریق مسیحیان است كھ خود را بھ شكل خدمات مختلف نشان می

حاصل  معموًال یك عطا است و). ١٠: ٤اول پطرس ( است اندمت مسیحیخ از طریق  در اشکال متنوعگوناگون خدا
ای است كھ مسیح  عطایی سنجیده است یعنی دارای محدودیت است و مطابق با اندازه. مھارت یا ابتكار مسیحیان نیست

 ). ٧: ٤افسسیان (بخشیده است 
 

 ؟ز عطایای مختلف در عھد جدید اشاره شده استبھ كدامیك ا  )٢سؤال 
 ٨: ١٢ و اول قرنتیان ٧، ١: ٧  و اول قرنتیان ٨ -٤: ١٢رومیان (منظور از فھرست عطایا درکتاب مقدس   :مالحظات

این فھرستھا . ارائھ فھرستی جامع نیست) ١١ - ١٠: ٤  و اول پطرس ١١: ٤  و افسسیان ٢٨: ١٢ و اول قرنتیان ١٠ -
كند ولی دارای این معنی ضمنی نیز ھستند كھ عطایای دیگری نیز در  طایای روحانی رایج دركلیسا اشاره میفقط بھ ع

  خروج(مقایسھ كنید با عطایای خالقیت و موسیقی . ای نشده است كلیسا موجود ھستند كھ در کتاب مقدس بھ آنھا اشاره
بھ عالوه ھریك از این ). ٧٢:  ٧٨ ؛ ١: ٤٥ ؛ ٣ - ٢: ٣٣ ؛ مزمور ١: ٣٦  ؛٣٥ ،٢٥، ١٠: ٣٥ ؛ ٦ - ١: ٣١، ٣: ٢٨

كند برای مثال چند نوع مختلف عطایای تعلیم وجود دارد مثل تعلیم بھ  عطایا خود را بھ شكلھای مختلفی  آشكار می
 .ھا یا تعلیم بھ معلولین وغیره ھاعضای بزرگسال كلیسا، تعلیم بھ گروھی از بچ
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 وحانی چیستند؟چھار ھدف مشخص عطایای ر  )٣سؤال 

 . عطایای روحانی چھار ھدف مشخص دارند:مالحظات
 ).١١ - ١٠: ٤اول پطرس ( خدمت كردن یكدیگر -١
 ).١٢: ١٤اول قرنتیان ( بنای كلیســـا -٢
 ).١٣ - ١١: ٤افسسیان ( تـــجھیز مسیحیان برای كــار خدمــت -٣
  .)١١: ٤اول پطرس ( ھدف نھایی عطایای روحانی جالل دادن خدا درھمھ چیز است -٤
 

 ؟در نھایت چھ كسی تعیین می كند كھ شما چھ عطایی را دریافت كنید  )٤سؤال 
بخشد و  قاطعانھ و سخاوتمندانھ عطایای روحانی را بھ مسیحیان می) القدس پدر، پسر، روح(خدای تثلیث  :مالحظات

). ١٠: ٤ ؛ اول پطرس ٧: ٤ ؛ افسسیان ٢٨، ١٨، ١١: ١٢اول قرنتیان (كند  عملكردھای خاصی را در كلیسا تعیین می
 بھتر روحانی را بطلبند و عطایایشوند تا  القدس بھ آنھا عطایای روحانی داده است، تشویق می گرچھ مسیحیان، كھ روح

كند كھ مسیحیان  نظیر باشند ولی ھمیشھ خدای تثلیث است كھ در نھایت تعیین می كنند بی در آن عطایا كھ كلیسا را بنا می
كند، بھ آنھا خدمات خاص  خدا جای مسیحیان را در بدن تعیین می. روحانی را دریافت خواھند كرد) یایعطا(ی اھ عطچ

 . بخشد كند بھ آنھا می كند و عطایای روحانی را كھ خودش تعیین می محول می
 

 كنند؟ روحانی خود را كشف می) یایعطا( مسیحیان چگونھ عطای  )٥سؤال 
 : مالحظات

 
. تعالیم کتاب مقدس در مورد عطایای روحانی، ویژگیھا و عملكرد آنھا را درك كنید. ا مطالعھ کتاب مقدس و دعاب  )الف

یا اینكھ او مقتدرانھ چھ . روحانی را بھ شما داده است بعد دعا كنید و از خدا بطلبید كھ بھ شما نشان بدھد كھ چھ عطای
 . را بھ شما بخشیده است)  یییاعطا(عطایی 

 
ھا، رھــبری جوانان، با عطای رحم  درخدمتھای مختلف دركلیسا شركت كنید مثل تعلیم بچھ. با خدمت در كلیسا  )ب

با خدمت كردن دیگران و بنای كلیسا . نسبت بھ نیازمندان، تشویق افرادی كھ در مشكالت ھستند، موعظھ انجیل و غیره
بخشد تا لوازمی زینتی برای  ا عطایای روحانی را نمیخد. كند روحانی شما شروع بھ ظاھر شدن می) یایعطا( عطای

روحانی خود را ) یایعطا(كنند عطای  مسیحیانی كھ خدمت نمی.  باشند برای خدمت كردنتواناییفخر كردن باشند بلكھ 
  .كشف نخواھند كرد

 
 دیگران را خدمت كنید ،طا آن ع انگیزد در زمینھ عطای روحانی توانایی است كھ شما را برمی. با ارزیابی خدمتتان  )پ

ناپذیر  چون عطایای روحانی از خدمت و بنای دیگران تفكیك. كند و با اشتیاق بھ خدمت در آن زمینھ، خود را ابراز می
 . شما است) یایعطا(شما بر دیگران دارد نشانھ خوبی از وجود عطای ) یا خدمات(ھستند  تاثیری كھ خدمت 

خواھند چھ كاری را  مردم اغلب از من می  كنند؟ گونھ خدمت مرا ارزشیابی مییحیان چ دیگرمس:از خودتان بپرسیدابتدا 
ی را بھ نفع آنھا گویند كھ من چھ كار آنھا می  توانم انجام دھم؟  را بھ خوبی میگویند كھ من چھ كاری آنھا می جام دھم؟ ان

 ام؟  انجام داده
برم؟  چھ كاری را بھتر  كنم؟  از انجام چھ كاری لذت می بی می خودم چگونھ خدمتم را ارزشیا:سپس از خودتان بپرسید

 كند؟  دھم كھ دیگران را بنا می دھم؟  چھ كاری انجام می انجام می
 

 یك مسیحی بایستی در مورد خودش دركلیسا چھ نظری داشتھ باشد؟    )٦سؤال 
  :مالحظات
 . ٢٧ - ١٤،  ٧ - ٤: ١٢ اول قرنتیان ؛ ٦ - ٣: ١٢ رومیان :بخوانید

 
  . درون کلیسا را تعیین میکند خدا تنوع ) الف

از نظر . درمیان مسیحیان تفاوتھایی وجود دارد كھ خدا با اراده مقتدرانھ و با ریختن فیض خود باعث ایجاد آنھا شده است
. د دارددھد تفاوتھایی وجو  بدن مسیح، عطایای روحانی و فیضی كھ خدا بھ ھركس میخدمتھای رسمی درمیزان ایمان، 

 . كند گیرد و جھت زندگی ھر یك را تعیین می اراده خدا ھم تفاوتھای میان مسیحیان را بكار می
 
  .خدا بھ فروتنان فیض می بخشد  )ب

 خوردن یا بدست آوردن امتیازی است  غرور شامل حسرت .  غرور است" فكرھای بلندتر از آنچھ شایستھ است "داشتن 
مسیحی كھ حسرت ترقی یا عطایی .  آمیز در امان نیست كس از اعتماد بنفس افراطھیچ. كھ بھ شخص تعلق ندارد

 قانع نیست عمًال خودش ،خورد و نسبت بھ آنچھ خدا سخاوتمندانھ بھ او بخشیده  در كلیسا را میخدمتی رسمیروحانی یا 
ی عطایا مسیحیان نباید با فكر داشتن). ٦ - ٣: ١٢رومیان ( ھمان فروتنی است " بھ اعتدال فكر نمایید ". دھد را جالل می
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دھد خودداری   كھ خدا سخاوتمندانھ بھ آنھا می روحانی كھ ندارند خود را مشغول كنند یا از قبول كردن عطایایروحانی
 .خدا بھ فروتنان فیض می بخشد. ھر دو اشتباه است ھم اعتماد بھ نفس بیش از حد و ھم فروتنی كاذب. كنند

 
  .ی بھ میزانی مشخص ایمان عطا میکندخدا بھ ھر مسیح  )پ
با توجھ . كند و نھ بھ كمیت آن  این آیھ بھ نوع ایمان اشاره می " بھ اندازه ایمانی كھ خدا بھ ھركس قسمت فرموده است "

ھای  هزآید و بدین ترتیب اندا  در كلیسا، ایمان ھر شخص بھ اجراء درمیعطایای روحانی و خدمات رسمیبھ تنوع 
كند یعنی بھ عنوان عضوی  با فیض عالی خدا ھر مسیحی بھره خود از ایمان را دریافت می. شوند ان ظاھر میمختلف ایم

كند كھ بایستی  كند و ایمانی دریافت می  و جایگاه خود را دریافت می، خدمت رسمیاز بدن مسیح او عطای روحانی
شویم بھ ایمان نیاز نداریم بلكھ ما  وقتی عضو كلیسا میما فقط . توجھ بھ آن و محدودیتھای آن بكار برد عطای خود را با

تمام عطایای  روحانی را فقط .  كلیسا نیاز داریمی متفاوت خود بھ عنوان اعضاخدمات رسمیبھ ایمان برای انجام 
 پس ھر عطای روحانی ھم در نوع). ١٣اول قرنتیان (محبت بھ طور صحیح بكار برد  توان با ایمان بھ مسیح و با  می

 .  و ھم در زمینھ كاربرد آن دارای محدودیت استخدمت رسمی
 

  روح چھ تفاوتی دارند؟   القدس و میوه عطایای روح  )٧سؤال 
، ٧: ١برطبق اول قرنتیان . القدس و كاربرد آن دلیل روحانی یا بالغ بودن نیست داشتن عطایای روحانی روح :مالحظات

نی یا بالغ نبود تمامی عطایای روحانی را در اختیار داشت آنھا بیشتر دنیوی و ، كلیسای قرنتس با وجود اینكھ روحا١: ٣
  بـــكار بردن عطایای روحانی بدون محبت برای سایر مسیحیان كامًال. ١: ١٣برطبق اول قرنتیان . در مسیح طفل بودند

قدس وھدایت شدن از او این نیست ال القدس، كنترل شدن توسط روح دلیل واقعی زندگی با روح. فایده است درنظر خدا بی
القدس محبت،  كند و میوه روح القدس درزندگیتان آن را اثبات می كھ عطایای روحانی را بكار بریم بلكھ ظھور میوه روح

 ). ٢٣ - ٢٢: ٥غالطیان (خوشی و سالمتی، حلم، مھربانی، نیكویی، ایمان، فروتنی و پرھیزگاری است 
 
 

 بھ كارببرید:  ٤قدم 
 چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :نیدتوجھ ك

 افكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اساس :در میان بگذارید و بنویسید
 . تھیھ كنید٢٨ - ١٢، ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان 
  كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد مشخص بكنید؟ خدا از شما می خواھد كدامیک از:توجھ كنید
كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با دیگران در .  این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت خود بنویسید:بنویسید

ك حقیقت بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از ی. میان بگذارید
 .كاربردھای متفاوتی می یابند

  ).فھرست زیرنمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند(
 

 )٢٨ - ١٢، ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان (پذیر  كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 

از بدن دارای عملكرد توانید خارج  درك كنید كھ بھ عنوان یكی از اعضای بدن مسیح  نمی - ١٢: ١٢ •
بھ ضمیمھ  (.تواند دارای عملكرد باشد ھر مسیحی فقط بھ عنوان قسمتی از كلیسای مسیحی می. باشید

  ) مراجعھ شود٣
تواند یك شخص را تبدیل بھ یكی   می توسط روح القدستولد تازهفقط ایمان داشتھ باشید كھ  - ١٣: ١٢ •

 . از اعضای واقعی بدن مسیح كند
بعنوان یک . چگاه در مورد خودتان افكار و احساسات تحقیرآمیز در سر نپرورانیدھی - ١٥: ١٢ •

 .عضو بدن مسیح شما برای دیگر اعضای بدن مسیح ھستید
بھ عنوان یكی از . ای كھ خدا در بدن مسیح بھ شما سپرده است بپذیرید جایگاه و وظیفھ - ١٨: ١٢ •

سایر اعضا برای زندگی مسیحی شما حیاتی بھ . اعضا بدن كامًال بھ عملكرد سایر اعضا نیاز دارید
 . آیند حساب می

بعنوان یک .  در سر نپرورانیدبلندپروازانھھیچگاه در مورد خودتان افكار و احساسات  - ٢١: ١٢ •
اعضای دیگر بدن . عضو بدن مسیح شما  مطلقًا احتیاج بھ اعضای دیگر بدن مسیح دارید تا عمل کنید

 .ما غیر قابل حذف ھستندمسیح برای زندگی مسیحی ش
 درك كنید كھ خدا اعضای بدن مسیح را طوری تركیب كرده است كھ ھریك از اعضا - ٢٥: ١٢ •

 . بایستی بھ عضو دیگر توجھی برابر داشتھ باشد
 . فكر كنید كھ آیا اعضایی ھستند كھ بایستی با آنھا شادی و یا رنج بكشید - ٢٦: ١٢ •
خدمات این خداست كھ مقتدرانھ عطایای روحانی مختلف و بھ خاطر داشتھ باشید كھ  - ٢٨: ١٢ •

 ). ٧: ٤  ؛ افسسیان ١١  :١٢اول قرنتیان (كند   آنھا را در كلیسا تعیین میرسمی
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 نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی

 
لعاده ا پی بردن بھ این موضوع فوق. را شكر كنم كھ بھ من وظیفھ و جایی در بدن مسیح داده است خواھم خدا می)  الف

  خدا .تمام اعضای بدن مسیح وجودشان ضروری است. است كھ سایر اعضا بھ كمك من و من بھ كمك آنھا احتیاج دارم
  .طلبد و بھ او نیاز دارد ھر عضوی را می

 
مانند تعلیم و  فقط بطور ساده بھ توانایی ھای بخصوصی ،پذیرم كھ بعضی از عطایای روحانی این حقیقت را می)  ب

واعظین، مبشرین، شبانان و  ، مبلغین مثل شاره نمی کنند بلکھ عملکردھای خاص یا خدمات رسمی در کلیساموعظھ ا
 درکتاب مقدس این خادمان، مجریان خدمات کلیسایی نیستند کھ دستیاران یا برتر از پیران کلیسا بعنوان .معلمین ھستند

ھ ھردو ھم پیران کلیسا و ھم اعضای معمولی کلیسا ممکن آنھا مشخص کننده این مطلب ھستند ک. رھبریت کلیسایی باشند
مسیحیانی کھ دارای چنین عطایای . است دارای چنین عطایای روحانی باشند و یا اینگونھ خدمات رسمی را انجام دھند

جھ اما قابل تو .روحانی می باشند در بدن مسیح مھمتر از اعضایی کھ دارای دیگر عطایای روحانی ھستند، نمی باشند
بدن   خدمتشان درھای برای كار مسیحبدن اعضایدیگر تجھیز جھتمسئولیت بعنوان  آنھا بھ طور خاص خدمت است کھ

 ). ١٢ - ١١: ٤افسسیان ( شده است معینمسیح 
 
 

 دعا کنید:  ٥قدم 
ایتان بھ آنچھ در دع. (آشکار کرده است، دعا کنیم ٢٨ - ١٢، ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در 

 . کھ در طی این بررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمرین کنید کھ در فقط یک یا دو جملھ دعا کنید
  .)بیاد داشتھ باشید کھ افراد درھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کرد

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 . برای یكدیگر و برای مردم دنیا دعا كنید.  سھ نفره ادامھ دھیدبھ دعا كردن در گروه ھای دو یا

 
 

  ) دقیقھ٢( منزل  تكلیف ٦
 برای درس بعدی

 
 رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود :سر گروه(

 .) بنویسند
 
 . شاگردان بسازید  متعھد باشید بھ اینکھ-تعھد   ـ  ١

 را برای یكدیگر، برای شخصی ٢٨ - ١٢، ٧ - ٤: ١٢اول قرنتیان  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید دیگر یا برای گروھی از مردم موعظھ كنید، 

 حقیقت محبوب استفاده كنید و از روش.  بخوانید٤ - ١ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت یوشع -رازگاھان   ـ  ٢
 .   یادداشت بردارید

 .   آیھ حفظی قبلی را مرور کنید٥ھر روز آخرین .  را مرور کنید" ٥ - ١ انجیل "  آیات مجموعھ -حفظ کردن   ـ  ٣
 . یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید،  در این ھفتھ برای كلیسا-دعا   ـ  ٤

 )٣: ٥مور مز(
ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(آموختھ ھای جدید درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .درست كنید)  یا پوشھ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر



 ٩٨ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 

 ١ضمیمھ 
  در کتاب مقدس"   كلیسا"كلمھ : مشارکت

 
 :  درکتاب مقدس معانی مختلفی دارداکلسیادر ھرصورت كلمھ .  استاکلسیا كلمھ كلیسا در زبان اصلی یونانی :تعلیم دھید

 
   بھ مفھوم دیگری غیر از كلیسا "اکلسیا"   - ١
 

 ). ٣٩: ١٩اعمال (  استمجمع قضایی بھ معنی یك اکلسیا  )الف
 
 ). ٤١، ٣٢: ١٩اعمال ( مردم جماعتا بھ معنی گردھمایی یا ی اكلس) ب
 

: ٧ ؛  اعمال ٢: ٢٠داوران (شوند  ھا، بخصوص وقتی برای اھداف مذھبی جمع می ا بھ معنی اجتماع اسرائیلییاكلس  )پ
٣٨.( 

 
  بھ مفھوم كلیسا  "ایاكلس"   - ٢
 

 .  یا كلیسای مسیحیاناجتماعا بھ معنی یاكلس
 .ارای كدام جنبھ از معانی خود استكند كھ كلیسا د متنی كھ این كلمھ در آن بكار رفتھ است تعیین می

  
 . تواند بھ معنی جلسھ كلیسایی، و اجتماع مسیحیان با یكدیگر باشد ا مییاكلس  )ال  ف 

 ).٦ ؛ سوم یوحنا ١٩: ١٤ ؛ ١٨: ١١اول قرنتیان (
 
 .كنند تواند بھ معنی كلیسا یا اجتماع كل مسیحیانی باشد كھ با ھم در یك مكان زندگی می ا مییاكلس  )ب

 
 ؛ ١٥: ٤ ؛ فیلیپیان ١٧: ٤ اول قرنتیان   ؛٣: ٨ ؛ ١١: ٥ ؛ اعمال رسوالن ١٧: ١٨متی (كلیسا در حالت مفرد  )١

 ). ١٦: ٥احتماًال اول تیموتائوس 
؛ ) ١: ١٣ ؛ ٢٦: ١١اعمال (؛ انطاكیھ ) ٢٢: ١١ ؛ ١: ٨اعمال (اورشلیم : اشاره بھ كلیسا در مكانھای خاص ) ٢

 مكاشفھ(؛ افسس ) ١: ١اول تسالونیكیان (تــســـالونـیكیھ    ؛)٢: ١اول قرنتیان (  قرنتس ؛)١: ١٦رومیان (سنخریھ  
 .  غیرهو )١: ٢

 - ١٨: ٨ ؛ دوم قرنتیان ١٧: ٧اول قرنتیان   ؛ ١٦: ١٦ ؛ رومیان ٥: ١٦ ؛ ٤١: ١٥اعمال (كلیسا در حالت جمع  ) ٣
٢٤ .( 

 ٢: ١غالطیان (؛ غالطیھ ) ١٤: ٢ ؛ اول تسالونیكیان ٢٢: ١الطیان غ(یھودیھ : اشاره بھ كلیساھا در مكانھای خاص ) ٤
ھر كلیسا بھ ). ١: ٨دوم قرنتیان (مكادونیھ   ؛) ٤: ١ ؛ مكاشفھ ١٩: ١٦اول قرنتیان (؛ آسیا ) ١: ١٦؛ اول قرنتیان 

 ). ٢٣: ١٤اعمال (صورت منفرد 
 

 . اتفاق ھم در یك خانھ معنی شود، جلسھ مسیحیان بھ ی خانگیتواند كلیسا ا مییاكلس ) پ
 ). ١٩: ١٦اول قرنتیان (و ھمچنین در افسس  ).٥: ١٦رومیان (در خانھ پرسكلھ و آكیال در روم كلیسایی برپا بود 

 ). ٢ -١: ١فلیمون (كــلیسایی در خـــانھ فلیمون برپا بــــود ).  ١٥: ٤كولسیان (در خانھ نیمفاس كلیسایی برپا بود 
 
 . كلیسای جھانی معنی شود كھ ھمھ مسیحیان واقعی بھ آن تعلق دارندتواند  ا مییاكلس ) ت

 ؛ ٣٢ - ٢٣: ٥ ؛ ٢١، ١٠: ٣ ؛ ٢٢: ١ ؛ افسسیان ٢٨: ١٢  ؛ ٤: ٦  ؛ اول قرنتیان ٣١: ٩ ؛ اعمال ١٨  :١٦متی (
 ). ١٦: ٥ ؛ احتماًال اول تیموتائوس ٦: ٣ و فیلیپیان ٢٤، ١٨: ١كولسیان 

 
 . تسای جھانی در بعضی موارد بھ صورت مجزا اشاره شده اسبھ كلیسای محلی یا كلی ) ث

  :کلیسارایج دیگر مفاھیم 
  در خدا و… كلیسا "). ١٦: ١٦رومیان (كلیسای مسیح ).  و غیره٣٢: ١٠ ؛ ٢: ١اول قرنتیان  (" كلیسای خدا "

 كلیساھای "). ٣٣: ١٤ اول قرنتیان(" كلیساھای مقدسین " ). ١:  ١اول تسالونیكیان  (" مسیح در خداوند عیسی
 ). ٤: ١٦رومیان  ( "امتھا 



 ٩٩ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 

 ٢ضمیمھ 
  كلیسای مسیحیشکل در و عملکرد: مشارکت

 
 ؟  باعث گوناگونی بسیار در کلیسای مسیحی میشود مسیحی است كھ در مشارکت شکل و عملکردچھ تفاوتی بین 

 
 تنوع و عملکرد ـ  ١
 

  عمل كند؟   مسیحی چگونھ بایستیاجتماع: كشف و گفتگو كنید
 .  را بپذیرندتنوع مسیحی بایستی اجتماعاعضای   )ال  ف 

 . ٢٨ - ١٨  ؛ ٧ - ٤: ١٢ ؛ اول قرنتیان ٨ - ٤: ١٢رومیان : بخوانید
 در ارتباط با تنوعاین . باشد ولی این بدن شامل اعضای مختلفی میوجود دارد  )کلیسا (گرچھ یك بدن مسیح :مالحظات

 .  مختلف بدن استجایگاھھای وی، کارھا یا خدمات خدمات رسمعطایای روحانی یا 
 
مسیحی از نظر عطایای روحانی معمول و غیرمعمول كھ بھ آنھا داده شده است اجتماع  اعضای :ی روحانیعطایا )١

 ). ٤: ١٢ ؛  ٥: ٣اول قرنتیان (تفاوت دارند 
 

و از نظر راه ھایی  شده است،  معمولی و رسمی، كھ بھ آنھا سپردهخدمات مسیحی از نظر اجتماع اعضای :خدمات )٢
اول قرنتیان (با یكدیگر تفاوت دارند کھ از طریق آنھا روح القدس کار خودش را توسط آنھا در بدن ظاھر میکند، 

 ،برای مثال دو مسیحی مختلف دارای عطایای روحانی تعلیم ھستند) ٣٤: ١٣ ؛ مرقس ٧ -  ٥: ١٢ ؛ ٢٨،  ٤: ١٢
ھا را خدمت كند درحالیكھ بھ دیگری خدمت تعلیم  ھ بخصوص بھ عنوان معلم، بچھبھ یكی از آنھا محول شده است ك

 یكی از آنھا توانایی خود را بخصوص با كشیدن تصاویر و خوب بازگو كردن داستانھای کتاب مقدس و. بزرگساالن
 .كند ھای کتاب مقدس و غیره آشكار می دیگری در خوب رھبری كردن بررسی

 
 با یكدیگر تفاوت دارند ند شده اقرار داده آن در از بدن كھ ھاییجایگاھ مسیحی در ارتباط با اجتماع ی اعضا:جایگاه )٣

برای مثال دو مسیحی مختلف ھر دو دارای عطای رحم ھستند بھ یكی كمك بھ نیازمندان ). ١٨ :١٢اول قرنتیان (
 از كلیسا و   محلی یا جامعھ در بیرونعضو كلیسای محلی و بھ دیگر كمك بھ نیازمندان و نابینایان و معلولین كلیسای

 . غیره سپرده شده است
 

ھمشكلی منجر ). ٢٠ - ١٤: ١٢اول قرنتیان (تنوع یك شكل بودن نیست بلكھ ) كلیسا( مسیحی اجتماعویژگی واقعی  •
 بھ شود اگر ھمھ معلم باشند پس چھ كسی از خود رحم نشان دھد؟   ناقص یا در كلیسا میاجتماعیبھ ایجاد خالء در 

یابند كھ با  یا كلیسا فرصت نمیاجتماع شود چون اعضای مختلف در آن  عالوه ھمشكل بودن منجر بھ تفرقھ می
چون خدمت ھر مسیحی مورد . شود  منجر بھ اتحاد واقعی میتنوعاما . ت خود عمل كننداعطایای روحانی و خدم

سیحی فقط درصورتی قادر بھ ارائھ كاری  ماجتماع. نیاز است و ھر مسیحی بھ خدمات سایرین نیز نیاز دارد
تواند بھ ماھیت حقیقی خود برسد كھ   مسیحی فقط وقتی میاجتماع باشد و متنوعشدنی است كھ دارای اعضای  انجام

 . اداره شوند ھمھ اعضای آن توسط یك قسمت مركزی  یعنی سر كھ ھمان عیسی مسیح است 
 

 . دباشندبل بھ یكدیگر وابستھ  بھ طور متقا بایستیاعضای اجتماع مسیحی)  ب
 . ٢٧ - ٢١: ١٢ اول قرنتیان :بخوانید

. ھیچ دلیلی برای احساس حقارت یا احساس برتری و ارزشیابی كردن وجود ندارد) كلیسا( مسیحی اجتماعدر : مالحظات
ھر یكی از اعضا .  مورد نیاز است)کلیسا ( مسیحیاجتماعھر عضو برای عملكرد . چشم بھ گوش و دست بھ پا نیاز دارد

 را نھ تنھا نسبت بھ مسئولیتھایشانآنھا بایستی . بایستی برای اعضای دیگر تقدم قائل شود و بھ آنھا توجھ نشان دھد
 .  خود نشان دھند بلكھ نسبت بھ اعضای بدن مسیح در سراسر جھان)كلیسای محلی(محلی مسیحی  اجتماعاعضای 

 
  شکل و عملکرد  -٢
 

 . مسیحیاجتماع ی در تاریخشکلھای ) ال  ف 
دوم قرنتیان    ؛٢٢ - ١٧: ١١اول قرنتیان    ؛٤٨ - ٤٧: ١٠ ؛ ٧ - ١: ٦ ؛ ٣٥ - ٣٤  :٤  ؛ ٤٧ - ٤٢: ٢اعمال : بخوانید

 . ٨: ٢ ؛ اول تیموتائوس ١٢: ١٣
 ؟  ند مسیحی درکتاب مقدس چیستشکلھا در اجتماعی از یھا نمونھ   :كشف و گفتگو كنید

 . بایستی عملکردھای خود را در شکلھای مقتضی و مناسب زمان حاضر بیان کنداجتماع مسیحی :مالحظات



 ١٠٠ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 
و با مالقات ) بھ جای ھر ھفتھ( مسیحی محلی در اورشلیم مشاركت خود را با مالقات روزانھ یكدیگر اجتماعاولین   )١

 ). ٤٦، ٤٢: ٢اعمال  (بیان کرد) بھ جای خانھ (معبدھای  در صحن
 
اعمال ( بیان کردند )بھ جای برگزاری شام خداوند درمراسم كلیسایی(مراه با خوردن غذا در خانھ شكستن نان را ھــ ) ٢

 ). ٢٢ - ١٧: ١١ ؛ اول قرنتیان ٤٦، ٤٢: ٢
 
بھ  (بیان میکردندبخشش خود را ساختن،  دیگران را شریك ،درھمھ چیز شریك بودن و از فراوانی آنچھ داشتنبا  ) ٣

 ). ٣٥ - ٣٤: ٤ ؛ ٤٥ - ٤٤: ٢اعمال ) (وھدایای کلیسایی آوری مرتب اعانات جای جمع
 
احتیاج خود برای برطرف  برای برطرف كردن مشكالت و برخوردھا، ) شماسان(خادمین با انتخاب و انتصاب  ) ٤

بھ جای اینكھ اجازه بدھند كھ ایمانداران عادی خودشان این  (بیان میکردندكردن مشكالت و برخوردھای ناخواستھ 
 ). ٧ - ١: ٦اعمال  ( )  را انجام دھندفتکالی

 
 مقدسانھ  آنھا با بوسھ). ٤٨ - ٤٧: ١٠اعمال (دادند  پیروان مسیح بعضی مواقع ایمانداران جدید را در خانھ تعمید می ) ٥

 دعا ھنگام دستھا  با بلند کردن کتاب مقدس درو اغلب از سنت) ١٢: ١٣دوم قرنتیان (كردند  بھ یكدیگر سالم می
 ).٢: ١٣٤  ؛ مزمور ٨: ٢اول تیموتائوس (كردند  میاده استف
 

مشابھ با موارد شکلھای توجھ داشتھ باشید كھ در ھیچ جای کتاب مقدس بھ مسیحیان تعلیم یا فرمان داده نشده تا از  •
 . باال تبعیت كنند

 
 . نددش  عملکرد تاریخی كھ تبدیل بھ شکلھای ) ب

 . ١٦ - ١٢: ٦ ؛ غالطیان ٢٨ - ٢٥: ٢٣ ؛ ٩ - ١  :١٥متی : بخوانید
 ؟  ند شده اعملکرد تبدیل بھ شکلھاھایی در کتاب مقدس وجود دارد كھ در آنھا  چھ نمونھ: كشف و گفتگو كنید

 ظاھری شکلھایھا  فریسی. شود  ھشدار داده میعملکردھا سنتی بھ شکلھای مسیحی در قبال تبدیل اجتماعبھ  :مالحظات
.  اجباری كرده بودندعملکردھایتبدیل بھ ) ختنھ و غیره ھا،  شستن ظرف و پیالھ وردن، شستن دستھا قبل از غذا خ(را 

 سنتی شکلھای مسیحی ھر اجتماعپس در . كند محكوم می كنند،   سنتی  كھ كالم خدا را باطل میشکلھایعیسی مسیح 
 ظاھری را كھ شکلھایی مسیح عیس). ٩ - ١: ١٥متی (بایستی مطابق با معیارھای کتاب مقدس بایستی ارزشیابی شود 

یک  مسیحی بایستی با  عملکرد گرچھ ھر بنابراین). ٢٩ - ٢٥: ٢٣متی (شوند محكوم كرد  فقط برای تظاھر انجام می
 .  ارائھ شودصادقانھ بایستی با مفھوم باشد و شکلی مسیحی ھر اجتماعانجام شود ولی در  شکلی نوع

ط بھ منظور ارائھ نمایشی خوشایند یا برای فرار از جفای كسانی انجام  باشكوھی كھ فقشکلھایپولس رسول درمقابل 
 ). ١٦ - ١٢: ٦غالطیان (دھد  كنند ھشدار می  سنتی تأكید میشکلھایشوند كھ بر  می

 
 . اند  گنجانده شدهفرھنگ ملی سنتی كھ کتاب مقدسی ھستند و بھ نحو مناسبی در شکلھای ) پ

 ).١٠ - ٨: ١٩ ،  ٨ -٧: ١٨اعمال  ( ؛٤ -١: ١٧ ؛  ٣٤ -٢٩: ١٦ ؛ ١٦ -١٣: ١٦  ؛٢٧، ٢٤، ٢٢: ١٠اعمال : بخوانید
 ؟  ند آمده افرھنگ ملی معاصر ھم در کتاب مقدس و ھم بھ نحو مناسبی درشکلھایكدامیك از : كشف و گفتگو كنید

فرھنگ ملی اسب با متنھمچنین  کتاب مقدسی و شکلی  عملکردھای خود را در بایستی)کلیسا ( مسیحیاجتماع :مالحظات
 . بیان کند خود

 
 او بیایید و   یوزباشی نظامی، كرنلیوس، پطرس رسول را دعوت كرد تا بھ خانھ:گروھی با شبكھ ارتباطات مشترك ) ١

این گردھمایی بزرگ امتھا درخانھ كرنیلیوس، نخستین . سخن بگوید و بستگان و دوستان نزدیكش را ھم دعوت كرد
دوستان نزدیك، ھمكاران یا  كدامیك از بستگان، ). ٢٧ ، ٢٤: ١٠اعمال ( در میان امتھا بود )کلیسا ( مسیحیاجتماع

 تا انجیل را بشنوند؟ ھمسایگان شما بایستی با ھم جمع بشوند
 
 پولس رسول مردم را در كنار یك رودخانھ در خارج از شھر برای دعا جمع :گروھی با ساختار اجتماعی مشترك ) ٢

پولس نیز ). ١٥ - ١٣: ١٦اعمال (ن شـــاگرد مسیح دراروپا بود اھــل خانـــھ او نیز پیرو مسیح شدند لیدیھ اولی. كرد
). ٣٤ - ٢٩: ١٦اعمال (بان و تمامی خاندان او پیرو مسیـــح شدند  زندان. بان درزندان سخن گفت با یك زندان

با  كنند،  د كھ درمكانی مشترك زندگی میخانواده یا اھل خانھ گروھی انسانی با ساختار اجتماعی مشترك  ھستن
كدام گروه از . كنند و با ھم پرستش می) اغلب بھ صورت ارباب و غالم، كارفرما و كارگران(كنند  ھمدیگر كار می

آموزان، پرسنل  دانش(دھند؟  می  شمــا تـــشكیل مردم ھماھنگ با شما یك خانــواده و یا خاندان را در مـــنطقھ
ھا یا  كدامیك از این خانواده). غیره و  گروه اقلیتھا قومھا،كاركنان كارخانھ،  گانان، زوجھای جوان، بازر نظامی، 
 توانید بھ انجیل نزدیك كنید؟   ھا را می خاندان
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كرد تا  ھمینطور كھ سنت پولس بود او گروھی از مردم را در كنسیھ محلی جمع می: گروھی با عالیق مشترك ) ٣

 - ١: ١٧اعمال ( آنان بود تا پیروان مسیح شوند متقاعد کردنھدف او . کتاب مقدس با ھم گفتگو كنندھا درمورد  ھفتھ
توانید درھر كلیسا یا ھر مكان مذھبی یا محل دیگری جمع كنید و با ھم درمورد انجیل  كدام گروه عالقمند را می). ٤

 کتاب مقدس گفتگو كنید؟
 
  شکلھارھنمودھایی برای )  ت

  چھ رھنمودھایی بایستی تعیین كننده باشند؟،كند  مسیحی انتخاب میاجتماع كھ شکلھایینسبت بھ   :گو كنیدكشف و گفت
 
  روح و راستی  )١

   ٢٤ - ١٩: ٤ یوحنا :بخوانید
حالتی كھ با آن . ھا در روح و در راستی انجام شود  پرستش شکلھایعیسی مسیح اعالم كرد كھ زمان آن رسیده كھ تمام

بلكھ بایستی ) ١٥ - ١٣: ١اشعیاء (پرستد نباید آن را تبدیل بھ نمایش ظاھری پرستش بسازد  سیحی خدا را میروح یك م
اش و با وقف آن و متمركز شدن بر آنچھ خدا  با تسلیم كردن زندگی بخشیدن دیگران،  او خدا را با. پرستشی درونی باشد

پرستد بایستی ھماھنگ با  تی كھ با آن فكر مسیحیان خدا را میو حال. كند از درون پرستش می ھست و انجام داده است، 
 ). ٢٤ - ٢٣: ٤یوحنا  (راستی باشد كھ خدا در کتاب مقدس آشكار كرده است 

 
  کتاب مقدس  )٢

  ١٣ - ٥: ٨ ؛ عبرانیان ٦: ٤ اول قرنتیان :بخوانید
. دنکتاب مقدس است تجاوز نكن در كتوببرد كھ از آنچھ م پولس رسول این حكم را برای خود و ھمكارانش بھ كار می

 ) ٦  :٤اول قرنتیان (
 عھد عتیق توسط عھد جدید. ای پیشرونده است كند كھ کتاب مقدس مكاشفھ  آنچھ در کتاب مقدس مكتوب است آشكار می-

 عملکردھابسیاری از. پس عھد عتیق ھمیشھ بایستی در نور عھد جدید تفسیر شود). ١٣ - ٥: ٨عبرانیان  (كھنھ شده است 
 ). ١٥  :٢فسسیان  ا ؛١٤: ٢ ؛ كولسیان ١٧: ٥متی (اند   منسوخ شدهوعھد عتیق انجام یا لغو  شکلھای و
زنده است، رفتار كنند  ی كھ كلیسای خدا  پولس رسول بسیار واضح نوشتھ است كھ مردم بایستی چگونھ در خاندان خدا -
در  توراتی درمورد پرستش عمومی و رابطھ بین زن و مرد، او براساس آموزه صحیح دس). ١٥: ٣اول تیموتائوس  (

 مسیحی مثل زنان اجتماعدرمورد گروھھای خاص   رھبران، مسئولیتھای مسیحی، درمورد اجتماعمورد انتخاب رھبران 
  .)یموتائوس اول ت رسالھ(حلم و فروتنی می دھد  محبت،  ایمان،  عدالت،   بھ دینداری، ترغیبھا  و اغنیاء و  سالمند، برده

 
 سودمند و سازنده ) ٣

   ٢٣: ١٠ اول قرنتیان :بخوانید
گرچھ بسیاری از .  مسیحی الزامی است و بعضی دیگر جایز اما  الزامًا  اجباری نیستنداجتماع درعملکردھابرخی 

سودمند و توانند مجاز باشند اما الزامًا درھر شرایطی   مسیحی تحت ھر شرایطی میاجتماعدر شکلھا  و عملکردھا
 . باشند سازنده نمی

 
 موریتأدعوت یا م  )٤

 ١٥ - ٥: ٣ اول قرنتیان :بخوانید
ولی دعوت خدا از ھریك از اعضا، بھ انجام برخی از   دھد،  را انجام میعملکردھا این  ھمھ گرچھ جامعھ مسیحی در كل، 

ھای  تواند شكل  خاص میعملکرد حتی یك.  خاص محول كرده استخدمتخدا بھ ھركدام .  محدود استعملکردھااین 
، نقره و یا  توان با مصالح مختلف مثل طال   برای مثال بنیاد را می.متفاوتی نسبت بھ آن تعھدات مختلف داشتھ باشد

 یك مسئولیت است اما درعین حال رھایی است چون دیگر الزم  نیست ھر  خدادعوت. ارزش بنا كرد ھای با سنگ
 عملکردما اجازه داریم كھ در بدن مسیح .  ما این اجازه را داریم كھ خود را محدود كنیم.فرصت عالی را دنبال كنید

فرھنگ ملی آن  کتاب مقدسی و مناسب با شکلی را بھ عملکرد داشتھ باشیم  و ما این اجازه را داریم كھ آن متفاوتی
 . آشکار کنیم
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  ٣ضمیمھ 
 .كلیسا بھ عنوان بدن مسیح حیاتی است: مشارکت

 
 ؟  رشد و خدمت کند سیحی بعنوان یک ایمانداریا برای یك مسیحی امكان دارد كھ بدون كلیسای مآ

 
 .دو شخص وجود دارند کھ تمام انسانھا را روی زمین نمایندگی میکنند ـ   ١

 ٤٥ ، ٢٢ -٢١: ١٥ ؛ اول قرنتیان ١٩ -١٧: ٥ رومیان :بخوانید
 

  نماینده تمام انسانھای روی زمیندو )  الف
 تمام انسانھای نجات سر بدنی است کھ ،مسیح. را نمایندگی میکند) بشریت ( گمشدهھایانسانسر بدنی است کھ تمام   ،مآد

  اجتماع . در تمام جھان است ایمانداران اجتماع سر ،مسیح.  سر نژاد بشری است،آدم. را نمایندگی میکند) کلیسا (یافتھ
یگانھ " یا ) ٢٢: ١افسسیان (نامیده شده است یسای مسیحی یا بدن مسیح كل  در تمام جھان در کتاب مقدس ایمانداران

 ، کھ مشمول تمام انسانیت كھنھنماینده) اولین بشر(آدم اول . دراعتقادنامھ رسوالن میباشد" کلیسای جھانی جامع مسیحی
 شد  انسانیت تازه نماینده) یحمسعیسی (آدم دوم .  در جھان و در طول تاریخ دنیا می باشدانسانھای طبیعی اما سقوط كرده

ھدف كلی كھ عیسی مسیح  بھ خاطر آن .  استکھ شامل تمام ایمانداران در مسیح موعود در جھان و در طول تاریخ دنیا
 . بودی یکتاخداتنھا بھ زمین آمد احیای مشاركت انسان گمشده با 

 
 . بدن با سر دارای زندگی مشتركی است ) ب

و ھمھ انسانھایی كھ بھ آدم دوم  درگناه آدم اول شریك ھستند) تمام نژاد بشر( اول پیوند دارند ھمھ انسانھایی كھ بھ آدم
با  ھمھ انسانھایی كھ با تولد انسانی خود. باشند  شریك میبدست آورد، مسیح كھ )نجاتی (وصل ھستند درعدالتی) مسیح(

: ٥رومیان  ( و محكومیت)١٧ ، ١٢: ٥رومیان  (مرگ ، )٥: ٥١ ؛ مزمور ٤: ١٤ایوب  (آدم اول ارتباط دارند درگناه
 روحانی با آدم دوم وصل ھستند درعدالت و  دوبارهآدمھایی كھ از طریق تولد   ھمھو .باشند  آدم اول شریك می)١٨

 ھمھ انسانھای وصل .)٢٢: ١٥ ؛ اول قرنتیان ١٩ - ١٤: ٥رومیان  (شریك ھستند) عیسی مسیح(زندگی جدید آدم دوم 
 ).١٠ - ٩: ٥رومیان ( دوم از غضب خدا رھایی یافتھ و با خدا آشتی داده شده اند شده بھ آدم

 
 . بر روی زمین وجود دارداجتماعفقط دو نوع  ـ  ٢
  

 کھ) ١٧ - ١٥: ٢اول یوحنا   (") شریر (دنیا   "ایمانان   بیاجتماع. دن انسانی در جھان وجود داراجتماع دو نوع فقط
کھ ) ١٨: ١٦متی  ("كلیسای جھانی   " ایمانداران  اجتماع.شود نامیده می) ١٣: ١كولسیان   ("قدرت ظلمت  " ھمچنین 
 . شود  نامیده می)٢٦ - ٢٥: ١٠مرقس  (" ملكوت خدا "یا ) ٢٣: ٥افسسیان  ( "بدن مسیح" ھمچنین 

.  تعلق دارد كھ كلیسا است ایمانداراناجتماعشود یا بھ  ایمانان است كھ دنیا نامیده می  بیاجتماعھر شخص یا متعلق بھ 
 ایمانداران نوری است كھ اجتماع ،در دنیا)  ١٦ - ١٤: ١٧یوحنا ( دنیا است در دنیا نیست اما ھنوز از ایمانداران اجتماع

 ). ١٦ - ١٤: ٥متی (بخشد  كند و طعم می  محافظت می،كند  نمكی است كھ تمیز می،درخشد در تاریكی می
 
  .تجربھ میشودبدن مسیح  درون نجات  ازاطمینان ـ  ٣
 

 . پذیر است نجات فقط درعیسی مسیح امكان ) الف
و در ھیچكس غیر از او نجات نیست زیرا كھ اسمی دیگر زیر آسمان بھ مردم عطا نشده است كھ بدان باید ما نجات  "

اینك ھمھ چیز تازه ای است چیزھای كھنھ درگذشت   پس اگر كسی در مسیح باشد خلقت تازه"). ١٢: ٤اعمال (" یابیم 
 ).  ١٧: ٥دوم قرنتیان  ("شده است 

 ). ١٣ - ١١: ٥اول یوحنا  ("آنكھ پسر را دارد حیات را دارد و آنكھ پسر خدا را ندارد حیات را نیافتھ است " 
 
 . تجربھ میشود بدن مسیح ون نجات در ازاطمینان ) ب

،  وجود و عملكرد او )١٣: ١كولسیان (شود  اخل مییابد و بھ ملكوت مسیح د وقتی شخصی از قدرت ظلمت رھایی می
بدن مسیح تعمید یگانھ  در  القدسروحیگانھ وقتی شخصی با . باشد  اطمینان او از نجاتش میاساس مسیحدرملكوت 

اساس  )کلیسای مسیحی ( وجود  و عملكرد او بھ عنوان قسمتی از بدن مسیح )١٣ - ١٢: ١٢اول قرنتیان (یابد  می
 . میباشدالقدس   از شراكتش درزندگی جدید روحاطمینان او

از  نظر روحانی بھ این معنی است كھ دارای عدالت و .  دارای مفھومی روحانی و عملی است" در مسیح بودن "
 القدس دائمًا این عدالت و روح.  است كھ عیسی مسیح بھ حساب ایمانداران گذاشتھ است)٣٠: ١اول قرنتیان  (قدوسیتی

 . )١٨ - ١٧: ٣ ؛ دوم قرنتیان ١٧ - ٥: ٨رومیان  (برد زندگی شخصی ایمانداران بھ كار میتقدس را در 
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ملحق شده ) كلیسای مسیحی ( جھانی ایمانداران اجتماعبھ صورت عملی بھ معنی بودن در بدن مسیح است یعنی او بھ 
و ھم در ) ٢٠ - ١٩: ٦ ؛ ١٧ - ١٦: ٣اول قرنتیان (القدس در ھر دو یعنی ھم در بدن ھر یك از ایمانداران  روح. است

 .كند  مینمایندگی را " عیسی مسیح  خود حضور") ٢٢ - ١٩: ٢افسسیان  كلیسای مسیحی، (بدن مسیح 
  بلكھ را تجربھ می کندنیست كھ اطمینان از نجات خود عیسی مسیح  با  خودفقط در رابطھ شخصیھر شخص ایماندار 

گوید كھ در نور است و از برادر خود  كسیكھ می" . دارد)  ایمانداراناجتماع( با عملكردی كھ در بدن مسیح ھمچنین
اول  ( "نفرت دارد تا حال در تاریكی است و كسیكھ برادر خود را محبت نماید در نور ساكن است و لغزش در وی نیست

امكان ندارد كھ بدن . ح جدا كردامكان ندارد كھ ارتباط یك ایماندار با برادرش را از ارتباطش با مسی). ١٠ - ٩: ٢یوحنا 
بھ عالوه امكان ندارد كھ جدای از عملكرد خود در ھر جای بدن . مسیح را از عیسی مسیح كھ سر این بدن است جدا كرد

ابط وبدن مسیح شامل كلیساھای محلی بسیار، مشاركتھای خانگی بسیار، و ر.  كرد را تجربھمسیح اطمینان از نجات خود
پس بدن مسیح عطای كامل عیسی مسیح بھ ایمانداران است كھ از طریق آن آنھا نھ . یكدیگر استشخصی مسیحیان با 

و تقدسی كھ عیسی مسیح بدست آورده است ) نجات(كنند بلكھ در عدالت  تنھا امنیت داشتن در عیسی مسیح را تجربھ می
 .شوند واقعًا شریك می

 
  .سیح نیز ھستپیوستن بھ مسیح در عین حال پیوستن بھ بدن م ـ  ٤
 

 . كند كلیسای مسیحی اشاره می بھ  مسیحی و  فرد بھ مسیح، بھ" انسان تازه  " ) الف
 .متن تعیین کننده معنی است

 
می زمین  خاک  از  است کھ انسان اول"آدم .  ٤٧: ١٥ اول قرنتیان :بخوانید. كند  بھ مسیح اشاره می" انسان تازه " )١

 .  پس انسان دوم یا انسان تازه عیسی مسیح است". آمداز آسمان است کھ   انسان دوم" و عیسی مسیح  "باشد
 
 " انسان كھنھ" . ٢٤ - ٢٠: ٤ و افسسیان ٧ - ٢: ٦ رومیان :بخوانید. كند مسیحی اشاره میفرد  بھ " انسان تازه " )٢

ب كرده تا برده ذات انسان كھنھ ھر انسان طبیعی است كھ آزادانھ انتخا. ایمان است بیفرد ماھیت احیاء نشده ھر 
" انسان تازه  " ).٨ - ٦: ٨رومیان (آلود خود است   كامًال  اسیر ذات گناه و در نتیجھ) ١٦: ٦رومیان (آلود باشد  گناه

شود و   ذات احیاء نشده یك بار و برای ھمیشھ بیرون كرده می،با ایمان. ایماندار استفرد  شده ھر  معرف ذات احیاء
توانند با ھم    انسان كھنھ و انسان تازه نمی.)٢٤،  ٢٢: ٤افسسیان (شود  رای ھمیشھ پوشیده میطبیعت تازه یكبار و ب
  . و وجود ندارندھمزمان زندگی كنند

 
عیسی مسیح ھر . ١٦ - ١٥: ٢ افسسیان :بخوانید. كند بدن مسیح اشاره می  بھ كلیسای مسیحی یعنی " انسان تازه  " )٣

.  در خود آفرید"یك انسان جدید" ا كھ ھر دو نسل آدم بودند را گرفتھ و از ھر دو  پیشین یھودیان و امتھاجتماعدو 
 شامل تمام ایمانداران از ھر ملتی در سراسر جھان  کھ بدن واحد مسیح،ی را خلق كردسیحبنابراین او یك كلیسای م

دراینجا . دھد  میآشتیا یكدیگر در این بدن واحد مسیح او یھودیان ایماندار و امتھای ایماندار را با خدا و ب. است
  یک" انسان تازه "این .  دارای مفھومی بیش از یك ایماندار است كھ عادل و تقدیس كرده شده باشد"انسان تازه"

 ).١٦ - ١٥: ٢افسسیان (اند   متشكل از تمام ایماندارانی است كھ درعیسی مسیح عادل و تقدیس كرده شدهاجتماع
 ١٢: ١٢اول قرنتیان (القدس تمام ایمانداران را فرد بھ فرد تعمید داده است  كھ در آن روحانسان تازه بدن مسیح است 

دنیا، (كند  فقط انسان كھنھ زیست می) جھانی بدن مسیح، كلیسای مسیحی(خارج ازمحدوده انسان تازه ). ١٣ -
 باشد بدون اصیلین بدن عضوی تواند درمسیح یعنی سر ا ھیچ ایمانداری نمی). ت آنفااختالانسانیت كھنھ با تمام 

 .  مسیحی یعنی بدن مسیح باشداجتماع صادقی از عضو  ھمچنیناینكھ
 

از  آشکارا  جدا شدن یا یک رشد تدریجی نیست، بلکھ یکیك فرایند) ٢٤، ٢٢: ٤افسسیان  ( در اینجادرآوردن و پوشیدن
  مطلباین. میباشد) كلیسای مسیحی( مقدس اجتماع بھ ن نمایاپیوستنیک یكبار و برای ھمیشھ و ) دنیا(آلـــود   گناهاجتماع

 ظلمت خارج شده و بھ ملكوت مسیح سلطھ قدرت از  تمام وجود تبدیل یافتھ و كھ یكبار و برای ھمیشھاین است معنی بھ
 ٩ :٣، كولسیان  صحبت مکند از زندگی دربدن مسیح١٦ - ١: ٤توجھ كنید كھ افسسیان ). ١٣: ١كولسیان (شود  وارد می

 . گویند  از بدن واحد مسیح سخن می١٤ :٣مركب از یھودیان و امتھا و كولسیان ) بدن (اجتماع از ١١ -
 
 . ناپذیر است شدن از مسیح  و از كلیسای مسیحی تفكیك"  انسان تازه  " ) ب

مسیح ، پری عیسی مسیح دربدن بھ ھمینگونھ). ٩ :٢كولسیان  (استپری الوھیت درجسم مادی عیسی مسیح ساكن 
 بنابراین و) بدن سر( ھر یك از ایمانداران در مسیح کھ فقط وقتی.باشد ساكن می) ٢٣ - ٢٢: ٢افسسیان  كلیسای مسیحی، (

 ؛ اول قرنتیان ١٩: ٣افسسیان (شود  می پر ،تمامی پری خدااندازه  بھاست ) بدن مسیح(ھمچنین ساكن دركلیسای مسیحی 
 ). ٣ - ١: ٣ ؛ اول یوحنا ٤: ١ ؛ دوم پطرس ٢١ - ٧: ٣  ؛ فیلیپیان١٨: ٣ ؛ دوم قرنتیان ٣٠: ١
 



 ١٠٤ صفحھ       سوم کتاب -سازی دستورعمل شاگرد 

 . نتیجھ ) پ
توانیم تصور كنیم كھ مسیح  نمی. یمکن جدا  مسیح از راتوانیم بدن مسیح ما نمی. انسان تازه ھم مسیح و ھم بدن مسیح است

نیم كھ كلیسای محلی اساسًا نباید چنین فكر ك. فقط درآسمان است و بدن مسیح فقط یك سازمان انسانی برروی زمین است
 بھ جدایی ناپذیر كھ بھ صورت میباشدیك سازمان مردمی است بلكھ ساختاری است كھ شامل یك بدن یعنی بدن مسیح 

 شتھ باشیمیك ارتباط شخصی دا) بدن سر( با مسیح  میتوانیم  نباید چنین فكر كنیم كھ.صل استمتمسیح یعنی سر این بدن 
 .  بودن در مسیح ھمچنین شامل بودن در بدن مسیح است. دن بھ بدن مسیح خودداری كنیمو در عین حال از ملحق ش

 
 .كنیممی برای خود زندگی توسط خود و نھ مــلحق شدن بھ بدن مسیح بھ این معنی است كھ دیگر نھ    ـ٥
 

 . ناپذیرند اعضای بدن از بدن تفكیك ) الف
یک  ما  در مسیح  ھمچنینندارد د یکسانكرعملداریم و ھر عضوی یك  اعضای بسیار  بایك بدنھر یک از ما ھمچنانكھ 

وقتی مردم در عیسی مسیح ایماندار ). ٥ - ٤: ١٢رومیان (بدن را تشکیل میدھیم و ھر عضو بھ یکدیگر متعلق است 
ز خارج از بدن  یا ھنوفرادپس ا). ١٣ - ١٢: ١٢اول قرنتیان (یابند  القدس دریك بدن مسیح تعمید می شوند با یك روح می

). ١٣: ١كولسیان (ملكوت مسیح درسلطھ قدرت ظلمت ھستند یا  ھنوز زیریا  فرادا. باشند مسیح ھستند یا دربدن مسیح می
. باشند كنند و یا اعضای خانواده خدا می یا دختر گمشده ھستند و زندگیشان را در دنیا تلف میگمشده  ھنوز پسر فراد یاا

بسیاری بدن مسیح شامل ). ٢٤ - ١١: ١٥لوقا (اند   یا پیدا شده می باشندھنوز گمشده. اند شدهھنوز مرده ھستند یا زنده 
 . ھای خانگی بسیار و ارتباطات شخصی مسیحیان با یكدیگر است و مشاركت كلیساھای محلی

 
 . توانند دارای عملكرد باشند اعضای بدن خارج از بدن نمی ) ب

ایمانداری كھ مانند دست است ھیچگاه فرد .  خود فراتر رود فردی از شخصیتتواند  نمی ھرگز ایمانداری فردھیچ
تا زمانی كھ در بدن انسان فقط دست وچشم انسان . مسیحی دیگری را كھ ھمانند چشم است بگیردفرد تواند جای  نمی

ھمانند دست یا چشم عمل ایمانداری كھ فرد  ھمینطور.  باشند كھ ھستند آنچھتوانند باشند و می ھستند دارای عملكرد می
خارج از بدن .  باشدواقعیتواند یك ایماندار  كند فقط تا زمانی كھ بھ عنوان یك عضو زنده بھ بدن مسیح وصل است می می

فقط تصور . تواند دارای عملكرد باشد تواند زنده بماند و نمی  نمی،مسیح، ایمانداری كھ ھمانند دست یا ھمانند چشم است
 . یك چشم بدون اینكھ بھ بقیھ اعضای بدن متصل باشد سعی كند كھ زنده و دارای عملكرد باشدكنید یك دست یا 

 مسیحی بھ زندگی . مسیحی داشتھ باشدزندگیتواند  كند نمی  كھ خود را از بدن مسیح جدا میفردیھر 
سیح  بلكھ مکند زندگی نھ برای خودش  وخودشدیگر نھ توسط ایماندار فرد این مفھوم است كھ ھر 

). ٥: ١٣ ؛ دوم قرنتیان ١٠: ٨ ؛ رومیان ٢٠: ٢غالطیان (كند   زندگی میایماندار و از طریق وندر
كند كھ با بدن او یعنی كلیسای مسیحی واحد در   ایمانداری زیست می فرد و از طریقون در فقطمسیح

 . سراسر جھان در مشاركت باشد


