
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  دوره  شاگرد سازی  از  رادیو
 

   کتاب چھارم-    دستورعمل شاگردسازی 
 

 



 ٢  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 مـــقـــدمــــھ
 

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

 .   را مطالعھ كنید و مطالبش را بكار ببرید و خود را بیازماییدار كتاب دستورعمل شاگردسازیچھدراینصورت 
 ). ۴٣ ، ٣٩: ١یوحنا  (" از من پیروی کنید " و" بیایید و ببینید": او بھ مردم گفت. عیسی شاگرد ساخت

ری نمود، علت اینكھ مردم در تمام مردم از ھمھ جا میآیند تا ببینند او چگونھ زندگی كرد و زندگی اش را صرف چھ كا
 .كشورھای جھان او را 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
 

 . ند و آنھا را آماده ساختعیسی با دعا دوازده نفر را انتخاب كرد تا شاگردانش باش
 وقت بگذرانند، تا بھ كالمش گوش دھند و زندگی اش را از نزدیك " با او" او می خواست این شاگردان در حال رشد

 ).١۵ -١٣: ٣مرقس (مانند او خدمت كنند  ببینند، از زندگی اش سرمشق گیرند و
و آنھا ) ٢٠ -١٨: ٢٨متی  (" امتھا را شاگردان بسازید بروید ھمھ": 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: ٢دوم تیموتائوس (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

 ).١۶ -١١: ۴افسسیان  ("د تا قوم خدا را برای انجام خدمت آماده بسازند بطوریكھ بدن مسیح بنا شو"
 

 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

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

 . 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 "پ شده مثل العمل ھایی كھ با حروف پررنگ چا  دستور-٣

 .گروه كمك می كند
 جواب مختصری بھ ھر سوال می دھند كھ می توانند بعنوان خطوط راھنما برای سرگروه مورد استفاده " مالحظات " -۴

 .قرار گیرند
 تمرین شاگردی مسیح بطور انفرادی یا  این دوره آموزشی بطور انفرادی یا گروھی، روش ھایی عملی را برای-۵

 .گروھی تعلیم می دھد
 . ھر درس دارای یك تكلیف خارج از كالس می باشد-۶
 انتقال این دوره آموزشی بھ دیگران بسیار آسان است و بعد از گذراندن دروس یکی ازکتب دستورعمل شاگردسازی، -٧

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

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

 .زبان عبرانی است  نام خداوند در" یھوه"
 

داوند بھ سرعت تعداد شاگردان مسیح را در محل زندگی شما افزایش دھد و عده زیادی مطیع دعای ما این است كھ خ
 ).٧: ۶اعمال 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
 ) ٣۶: ١١رومیان (
 
 ره شاگرد سازی از رادیودو



 ٣  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 حقوق مؤلف کتاب
 

از آنھا جھت ) کپی کردن(رونوشت برداشتن . ب دستورعمل شاگردسازی مشمول حقوق مؤلف ھستندااین چھار كت
 .آموزش مجاز است، اما بدون اجازه كتبی نویسنده، فروش، تغییر مطالب و یا ترجمھ آنھا بھ زبانھای دیگرممنوع میباشد

 
 :توصیھ
ره آموزشی بدین منظور تھیھ شده است کھ بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسیاری گردد، اما از آنجا کھ این دو

ب دستور عمل شاگردسازی، آموزش یا مجھز كردن مسیحیان است، توصیھ میشود کھ فقط سرگروه ھای اھدف چھار کت
 .برابربا اصل، كپی یا رونوشت بردارند از چھار كتاب دستورعمل شاگردسازی ،این دوره آموزش شاگردسازی

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  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 فھرست مطالب
   كتاب  چھارم-مل شاگردسازی دستورع

 
 
 

 صفحھ                                                                                                                                   
 ٢ حقوق مؤلف کتاب  ومقدمھ

 
 

 ١برنامھ آموزشی  
 

 ھر - نفرباشد ١٠ تا ٣ تعداد افراد گروه بین حدود - ساعت در ھفتھ ٢ تا ۵/١ حدود -یك برنامھ ھفتگی برای سھ ماه 
 .یابد شود و با دعای در پاسخ بھ كالم خدا و یك تكلیف برای منزل پایان می برنامھ با دعا شروع می

 
 

 ٣٧درس 
 

 
 ) تجربھ حضور خدا(پرستش 

 )۴  - ١یوشع (درمیان گذاشتن برکات 
 ) گروه اكتشاف: ثمر آوردن(تعلیم 

٨ 

  ٣٨درس 
 

 
 ) ٣۵: ٨ - ١۴: ۵یوشع (درمیان گذاشتن برکات 

 )٢ - ١: ١٢رومیان : خداوندی(حفظ كردن 
 )  پول در دنیا -١٩ - ٣: ۶س ئواول تیموتا(بررسی کتاب مقدس 

١٧ 

 ٣٩درس 
 

 
 ) گوش دادن بھ صدای خدا (پرستش 

 ) ۴ - ١روت (درمیان گذاشتن برکات 
 )هروحی بخشند:  مسیحیشخصیت(تعلیم 

٢۵ 

  ۴٠درس 
 

 
 ) ١۴، ١٢، ١٠، ٩اول سموئیل (درمیان گذاشتن برکات 

 )٢٣: ٩لوقا : خودانکار(حفظ كردن 
 )ھا در دنیا وسوسھ  -١١ - ١: ۴متی (بررسی کتاب مقدس 

٣٠ 

 ۴١درس 
 

 
 ) احترام گذاشتن بھ خدا(پرستش 

 )٢٢، ١٨، ١٧، ١۵دوم سموئیل (درمیان گذاشتن برکات 
 ) فرزند-باط بین والدین ارت: روابط(تعلیم 

٣٩ 

 ۴٢درس 
 

 
 ) ١٠، ٩، ٨، ۴نحمیا (درمیان گذاشتن برکات 

 ) ۴۵: ١٠مرقس : خدمت(حفظ كردن 
 )نبرد روحانی در دنیا  -٢٠ - ١٠: ۶افسسیان (بررسی کتاب مقدس 

۴٨ 

 ۴٣درس 
 

 
 ) شكرگذاری خدا(پرستش 

 )۵، ۴، ٣، ٢استر (درمیان گذاشتن بركات 
 ) كشف اراده خدا: خداوندی(تعلیم 

۵۵ 

 ۴۴درس 
 

 
 )٩، ٨، ٧، ۶استر (درمیان گذاشتن بركات 

 ) ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان : بخشندگی(حفظ كردن 
 ) رنج كشیدن در دنیا  -٢۵ - ١١: ٢اول پطرس (بررسی کتاب مقدس 

۶۴ 

  ۴۵درس 
 

 
 )زندگی برای جالل دادن خدا(پرستش 

 )١٢،١۴، ٢، ١ایوب (درمیان گذاشتن برکات 
 )القدس تعمید و پرشدن با روح: القدس روح(علیم  ت

٧٣ 



 ٥  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ۴۶درس 
 

 
 ) ۴٢ ، ۴١، ۴٠، ٣٩، ٣٨ایوب (درمیان گذاشتن برکات 

 ) ٢٠ - ١٨: ٢٨متی : شاگردسازی(حفظ كردن 
 )  ثمره روح القدس در جھان -٢۶ - ١٣: ۵غالطیان (بررسی کتاب مقدس 

٨٢ 

  ۴٧درس 
 

 
 )دعوت اوبھ وقف خود بھ خدا و (پرستش 

 )۴، ٣، ٢، ١جامعھ سلیمان (درمیان گذاشتن بركات 
 )ھای یك رھبر مسیحی ویژگی: رھبری(تعلیم 

٩١ 

 ۴٨درس 
 

 
 )٨، ٧، ۶، ۵جامعھ سلیمان (در میان گذاشتن بركات 

 ) مرور آیات درباره شاگردی(حفظ كردن 
 ) انتقال رھبری كلیسا در جھان - ٣٨ - ١٧: ٢٠اعمال (بررسی کتاب مقدس 

١٠١ 

 
 
 

              ١ضمیمھ 
 

 ده یك: گیدنبخش
 

١٠٨ 

 ٢ضمیمھ 
 

 خشم:  مسیحیشخصیت
 

١١۶ 

 ٣ضمیمھ 
 

 ه خداددرك نادرست در ارتباط با كشف ارا: خداوندی
 

١٢١ 

 ۴ضمیمھ 
 

  رھبری در كلیسای مسیحی  تاریخیسیر تحول: رھبری
 

١٢۵ 

  ۵ضمیمھ 
 

  در عھد جدید)شماسان(خادمان : رھبری
 

١٣١ 

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



 ٦  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ٢برنامھ آموزشی 
 
 

. و یا در یك دوره فشرده آموزشی شش روزه استفاده كرد ) یك روز كامل(ای یكروز  توان ھفتھ این برنامھ فشرده را می
 یا ٣تعداد افراد ھرگروه بین  حدود . تمام گروه را با ھمراھی یك سرگروه آموزش دیده، بھ گروه ھای كوچك تقسیم كنید

 .  نفر باشد١٠
 
 

 :برنامھ پیشنھادی
 

٩:٠٠ - ٩:٣٠  
 ٩:٣٠ ـ  ١١:٠٠

 
 ١١:٣٠ ـ  ١٣:٠٠

 
١ - ١٧:٠٠۶:٠٠  

 
 

 ١٧:٣٠ ـ  ۴۵:١٧
       ١٧:۴۵ ـ  ١٨:٣٠
    ١٨:٣٠ ـ  ١٩:٠٠
    ١٩:٠٠ ـ  ۴۵:١٩

 
 

 )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(یا برای یک تعلیم دیگراحتمالی 
                 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 

 
 

 )٣٨ و ٣٧دروس  (روز اول
 
 دعا

 )ضور خداتجربھ كردن ح(پرستش 
 ) گروه اكتشاف:ثمر آوردن(تعلیم 

 )پول در دنیا  - ١٩ -٣: ۶ سؤاول تیموتا( کتاب مقدسبررسی 
  )٢ - ١ :١٢ رومیان :خداوندی(حفظ كردن 

  )٣۵ :٨ - ١٣ :۵  ،۴ - ١یوشع ( در رازگاھان کتاب مقدسخواندن 
  )٢ - ١ یوشع :دو بھ دو(رازگاھان 

 در میان گذاشتن بركات و دعا  
 

 )۴٠ و ٣٩دروس  (وز دومر
 
 دعا

  ) بھ صدای خدادادنگوش (پرستش 
 ) بخشندهی روح: مسیحیشخصیت(تعلیم 

 ) دنیا درھا وسوسھ  - ١١ - ١ :۴متی ( کتاب مقدسبررسی 
  )٢٣ :٩ لوقا : خودانکار(حفظ كردن 

  )١۴ ،١٢ ،١٠ ،٩ ؛ اول سموئیل ۴ - ١روت ( برای رازگاھان کتاب مقدسخواندن 
 )٢ - ١روت    :دو بھ دو(رازگاھان 

 درمیان گذاشتن بركات و دعا
 
 
 
 
 
 
 



 ٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ) ۴٢ و ۴١دروس ( روز ســوم
 

 دعا 
 ) بھ خدا گذاشتناحترام(پرستش 

 ) فرزند- بین والدین  ارتباط:روابط(تعلیم 
 ) نبرد روحانی در دنیا - ٢٠ - ١٠ :۶افسسیان ( کتاب مقدسبررسی 

 )۴۵ :١٠ مرقس :خدمت(حفظ كردن 
  )١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ؛ نحمیا ٢٢ ،١٨ ،١٧ ،١۵دوم سموئیل ( در رازگاھان تاب مقدسکخواندن 

 )١٢  :٩ - ١ :٨ نحمیا :دو بھ دو(رازگاھان 
 در میان گذاشتن بركات و دعا 

 
 )۴۴ و ۴٣دروس  (روز چھــــارم

 
 دعا

 )شكرگذاری خدا(پرستش 
 ) خدا ه كشف اراد:خداوندی(تعلیم 

  ) رنج كشیدن در دنیا - ٢۵ - ١١ :٢اول پطرس ( کتاب مقدسبررسی 
  )٧ - ۶ :٩ دوم قرنتیان :گیدنبخش(حفظ كردن 

  )٩ - ٢استر ( در رازگاھان کتاب مقدسمطالعھ 
  )۴ - ٣استر   :دو بھ دو(رازگاھان 

 درمیان گذاشتن بركات و دعا 
 

 )۴۶ و ۴۵دروس  (روز پنجــــم
 

 دعا  
 )زندگی برای جالل دادن خدا(پرستش 

 )القدس  روحشدن با تعمید و پر:القدس روح(تعلیم 
 )جھان در  القدس روحه ثمر - ٢۶ - ١٣ :۵غالطیان ( کتاب مقدسبررسی 

  )٢٠ - ١٨ :٢٨ متی :شاگردسازی(حفظ كردن 
  )۴٢ - ٣٨ ،١۴ ،١٢ ،٢ ،١ایوب ( در رازگاھان کتاب مقدسخواندن 

  )٢ - ١ ایوب :دو بھ دو(رازگاھان 
 درمیان گذاشتن بركات و دعا

 
 )۴٨ و ۴٧دروس  (روز ششــم

 
 دعا

  ) دعوت او بھوقف خود بھ خدا و(پرستش 
  )ھای یك رھبر مسیحی  ویژگی:رھبری(تعلیم 

  ) رھبری كلیسا در جھانانتقال  - ٣٨ - ١٧ :٢٠اعمال ( کتاب مقدسبررسی 
 ) شاگردیآیات دربارهمرور (حفظ كردن 

 )٨ -١جامعھ ( در رازگاھان کتاب مقدسخواندن 
 )٢ -١جامعھ : دو بھ دو(اھان رازگ

 در میان گذاشتن بركات و دعا
 
 

 امکانات برای  تعلیم دیگراحتمالی
 

 ده یك: گیدنبخش      :      ١ضمیمھ 
 خشم :  مسیحیشخصیت      :      ٢ضمیمھ 
 در ارتباط با كشف اراده خدادرک نادرست : خداوندی:            ٣ضمیمھ 
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 ٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ٣٧درس 
  

 دعا
 

١ 
 

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

 )  دقیقھ٢٠(پرستش 
 تجربھ حضور خدا

٢ 
 

 حضور خدا و تقرب بھ او  ھ پرستش بھ عنوان تجرب:موضوع
 

 تسلیم و وقف بھ خدا كھ با دعاھای مختلف و ، تمجید، احترام، پرستش یعنی داشتن روحیھ؟ پرستش چیست: دھیدتعلیم
  .توان آن را نشان داد عملی ساختن آن در زندگی می

ا با تجربھ حضور خدا و  در این درس خواھیم آموخت كھ پرستش خود ر.برای پرستش خدا باید بدانیم خدا چھ كسی است
  .ابراز كنیم تقرب بھ او

 
 . خدا ھمھ جا حضور دارد  - ١
 

 ١٠ - ٧ :١٣٩ مزمور :بخوانید
 حضور یا ، اما ما ھمیشھ از وجود. خدا بھ ما نزدیك است. خدا در ھمھ جای جھان حضور دارد.خدا واقعًا وجود دارد

 .  را تجربھ کنیمبنابراین باید حضور خدا .نزدیك بودن او آگاه نیستیم
 
 .آگاھانھ بھ حضور خدا وارد شوید  - ٢
 

 ۴ :٢٧ مزمور :بخوانید
چیز این است كھ تمام ایام یک  آن .مجستجو كنیآنرا چیز را بطلبیم و یک آن  ، ما احتیاج داریم كھ یك چیز را بخواھیم

  . خداوند ساكن باشیم و جمال خداوند را مشاھده كنیمھ در خان،عمر
 ؟كار را عمًال انجام دھیمچگونھ این

 
 در طی سكوت بھ یاد خود بیاورید كھ خدا حاضر و نزدیك . دعا و پرستش خود را با سكوتی كوتاه شروع كنید )الف
 . با ھشیاری و با دقت بھ حضور و تقرب بھ خدا وارد شوید.است

 
ھا یا  ل خدا شامل تمامی ویژگی جما. دھیدھزیبایی خداوند بھ دعا یا پرستش خود ادام  با تعمق بر جمال و )ب

 آگاھانھ در مورد یكی از این . امانت و غیره، محبت،رحمت،  عدالت، تقدس،خصوصیات خدا است مثل قدرت
 برای شما کتاب مقدس  کالمھای خدا را با استفاده از القدس این ویژگی  اجازه دھید كھ روح.ھای خدا تفكر كنید ویژگی

 : زیر تعمق کنید در باره دو سؤال .توضیح دھد
 
 ؟این ویژگی خدا برای خود او چھ معنایی دارد  )١
 ؟این ویژگی خدا برای شخص شما چھ معنایی دارد  )٢
 
  .آگاھانھ با خدا قدم بزنید  - ٣
 

 ١١ ، ٨ :١۶ مزمور :بخوانید
 او .ش روی خود داشت داود ھمیشھ خداوند را پی.انجام دھید بطور مرتب و مداوم ، داود انجام داد را کھ آنچھ )الف

  .اندیشید آگاھانھ و با عالقھ بھ حضور و تقرب خدا می
 
 خود دخالت دھید و بدین صورت وارد شدن بھ حضور خدا را تجربھ ھبا اشتیاق خدا را در فعالیتھای زندگی روزان  )ب
 . خدا را دخالت دھید،گیرید میكنید و تصمیم  ریزی می  وقتی برنامھ. خدا را دخالت دھید، در ارتباط خود با مردم.كنید

  . خدا را دخالت دھید،كنید وقتی كار یا مطالعھ می
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 آگاھانھ بر .گذارد كھ شما لغزش بخورید بھ خاطر خود بیاورید كھ خدا واقعًا بھ دست راست شما ایستاده و ھرگز نمی  )پ
كند و ھمھ چیز   او بھ شما نگاه می.كنیدمعنای این موضوع  كھ خدا در این لحظھ بھ دست راست شما ایستاده است تفكر 

داند و بھ شما فكر   او ھمھ چیز را در مورد شما می.شنود دھد و ھمھ چیز را می  او بھ صدای شما گوش می.بیند را می
 .ید بھ صدای شما گوش كند و بھ شما چیزھایی را بگو،با شما ارتباط پیدا كند  ، او اینجا است تا شما را مالقات كند.كند می

 در زمانھای مختلف و در شرایط متفاوت حضور خدا برای  شما معانی مختلفی .او برای ھدف خاصی حضور دارد
 نصیحت یا توبیخ كند  و در مواقع دیگر آنجاست تا بھ شما آرامش ، بعضی مواقع خدا آنجاست تا بھ شما ھشدار دھد.دارد

 شما را تشویق كند و محرك شما باشد و ،ت تا بھ شما انگیزه دھد بعضی مواقع خدا آنجاس.و شفا دھد یا بھ شما قوت دھد
 چیزی را برای شما آشكار و دری را برای ، و در مواقع دیگر آنجاست تا چیزی را بھ شما تعلیم دھد.بھ شما كمك كند

  .شما باز یا بستھ كند
  .)٩ :۶ ؛ ٢٢ :۵پیدایش  (رفتند   خنوخ و نوح با خدا راه می )ت

 بیایید .)١۵ :١۵یوحنا ( عیسی شاگردانش را دوستان خود خواند .)٨ :۴١اشعیاء (راھیم را دوســـت خود خواند خدا ابــــ
  .با ھم و با اشتیاق حضور و تقرب بھ خدا را تجربھ كنیم

 
  . بھ خدا را تجربھ كنیدنزدیکی آگاھی از حضور و . خدا را بپرستیم، دقیقھ در سكوت٣ بیایید بھ مدت :پرستش

 
 ) دقیقھ٢٠ (رمیان گذاشتن بركات د

 یوشع
٣ 
 

در میان با دیگران ) ۴ - ١یوشع (  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

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

 
 )  دقیقھ٧٠(تعلیم 

 گروه اكتشاف: ثمر آوردن
۴ 
 

 بشارت دادن از طریق ، بشارت شخصی.برای موعظھ و تعلیم انجیل راھھای زیادی برای مسیحیان وجود دارد
 تلویزیون و ، فیلم، موسیقی و سرود،از طریق داستان  ،زوه از طریق ج،ھای گروھی  از طریق رسانھ،گروھھای كوچك

 در این تعلیم یاد خواھید گرفت كھ چگونھ اعضای یك .ای از یك گروه كوچك بشارتی است  گروه اكتشاف نمونھ.رادیو
برای  كنند كھ پیغام انجیل را گفتگو را مطالعھ و در مورد اعضای آن کتاب مقدستوانند طوری با ھم  گروه كوچك می
  .خود كشف نمایند

 
  برای بشارتکتاب مقدساصول   -الف 

 
 ؟ چھ اصلی برای بشارت وجود داردکتاب مقدس درھر متن : كنیدگفتگوكشف و 

 
  .برای غیرمسیحیان دعا كنید  - ١
 

  ١۴ :١۶ ؛ اعمال ۴ - ٢ :۴ كولسیان :بخوانید
 مرتب دعا كنید تا خدا فرصـــتی را یتانھا  و ھمسایھندوستان، ھمكارا ، برای اعضای غیر ایماندار خانواده:مالحظات

 دعا ابراز وابستگی خود بھ خدا و .برای درمیان گذاشتن انجیل با آنان ایجاد كند و قلبھایشان را باز كند تا پیغام را بپذیرند
  .ھای مردم است كار او در قلبھا و زندگی

 
  .بھ زندگی غیرمسیحیان وارد شوید  - ٢
 

  ٣٨  :١٠ ؛ اعمال ١٢ :٢یوحنا  :بخوانید
 عیسی مسیح و شاگردان چنین ، انبیاء. عالقھ آنھا را جلب كنیدزندگی غیرمسیحیان با وارد شدن بھ مسائل :مالحظات

 در مشكالت و در عالئق .شوید و مشاركت كنیدسھیم  درفعالیتھایشان . زندگی مفیدی در بین آنھا داشتھ باشید.كردند می
 اجازه دھید كھ زندگی شما را از نزدیك و بھ مدت طوالنی . عالقھ شخصی نـــشان دھیدآنھاو نسبت بھ آنھا شركت كنید 

 عالقھ شخصی و محبت شما ، كمك كردن، مشاركت، خلوص، امانتداری، قابل اعتماد بودن، كیفیت زندگی.مشاھده كنند
  . بھ سوی ارتباط با مسیح بكشانداعتمادی و نفرت آنھا از مسیح را از بین برده وآنھا را تواند بی می
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  .غیرمسیحیان را در زندگی خود مداخلھ دھید  - ٣
 

 ٣٩ - ٣٨ :١ یوحنا :بخوانید
ای   زندگی نمونھ خود در خانھ. عالقھ او را جلب كنید،زندگیتان با دعوت یك غیرمسیحی بھ موقعیتھای مختلف :مالحظات

 كھ مسیحیان " بیایند و ببینند " آنھا را دعوت كنید تا ،ان باز بگذارید خانھ خود را بھ روی غیرمسیحیب در،داشتھ باشید
 اجازه دھید كھ . آنھا را در فعالیتھایتان و مشاركتتان با سایر مسیحیان وارد سازید،كنند چھ كسانی ھستند و چھ كار می

پذیر است و این ارتباطات تأثیر  مكانخدا و سایر مسیحیان ابا  ،غیرمسیحیان از نزدیك و بھ مدت طوالنی ببینند كھ ارتباط
 .سازد كنید پیغام شما را قدرتمند می  عمل كردن بھ آنچھ موعظھ می.تان دارد  و خانوادهشماعمیقی بر 

 
  . را بخوانید یا بررسی كنیدکتاب مقدسبا غیرمسیحیان   - ۴
 

  ۴ - ٢ :١٧  ؛٣۵،  ٣١ - ٣٠ :٨ ؛ اعمال ١٧ - ١۴ :١٠ رومیان :بخوانید
 اعالم ، برای اینكھ شخصی ایمان آورد.شود  ایمان از شنیدن پیغام است و پیغام از طریق كالم مسیح شنیده می:ظاتمالح

 را بخوانند و بررسی کتاب مقدس غیرمسیحیان را دعوت كنید تا با شما .ناپذیر است تعلیم یا درمیان گذاشتن انجیل اجتناب
 بھ صورت کتاب مقدس یك گروه اكتشاف ، برای مثال.سب خواھد كرد بدین صورت او معرفت و درك انجیل را ك.كنند

 ذكر ١٧ شیوه شما بایستی شامل مواردی باشد كھ در اعمال .ھفتگی بھ مدت چندین ماه یا در سرتاسر سال تشكیل دھید
  ." کردن روشن " و "  ساختن واضح" ،"  کردن مباحثھ" :شده است

 
  .کتاب مقدس در مورد یك عبارت بحثا یعنی گفتگو ی "  کردنمباحثھ "  )الف
  .کتاب مقدس یعنی كامًال باز كردن قسمتھای سخت "  ساختنواضح "  )ب
 بخصوص حقایقی در ارتباط ، حقایق و مداركی را ارائھ دھیدکتاب مقدس یعنی از سایر قسمتھای " نروشن کرد "  )پ

  . مسیح و مرگ و قیام عیسی،با خدا
 كمك كنید . انسان و زندگی است، و حقایقی در مورد خداکتاب مقدس در مورد گفتگوشف و  ك،ھدف گروه اكتشاف  )ت

  :گوید را كشف كنند بخصوص در مورد عناوین زیر  واقعًا میکتاب مقدستا غیرمسیحیان آنچھ 
  ؟خدا چھ كسی است و چگونھ می خواھد با ما ارتباط برقرار كند  )١
  ؟كند  زمین چھ كرد و در حال حاضر چھ می بر روی،عیسی مسیح چھ كسی است  )٢
 ؟شود زندگی بدون خدا بھ چھ چیز شباھت دارد و بھ كجا منتھی می  )٣
 ؟شود زندگی با خدا بھ چھ چیز شباھت دارد و بھ كجا منتھی می  )۴
  ؟تواند با خدا ارتباط شخصی پیدا كند چگونھ یك شخص می  )۵
 
  .را برای خود كشف كننداجازه دھید كھ غیرمسیحیان حقایق   - ۵
 

  ١١ :١٧ ؛ اعمال ٢٨ - ٢۵ :١٠ لوقا :بخوانید
االت و با ؤ این كار را با پرسیدن س. را برای خود كشف كنندکتاب مقدس كاری كنید تا غیرمسیحیان حقایق :مالحظات

تری بر آنھا  ت تأثیر عمیق بدین ترتیب آن حقیق.خوانند انجام دھید كمك بھ آنھا در فكر كردن بھ مفھوم و نتایج آنچھ می
  .خواھد داشت و آن را بھتر بھ یاد خواھند آورد

 
  .ھای مورد نیاز خودشان درك كنند اجازه دھید كھ غیرمسیحیان حقیقت را با واژه  - ۶
 

 ٢٣ - ١٩ :٩ ؛ اول قرنتیان ١٩ - ١٨ :۴ لوقا :بخوانید
 احساس .ھایی كھ برای آنھا مناسب است درك كنند  واژه را باکتاب مقدس اجازه دھید كھ غیرمسیحیان حقایق :مالحظات

  .مردم نسبت بھ نیازھای زندگیشان  بسیار متفاوت است
 

مظلوم یا جفا دیده   ، گرسنھ یا فقیر، خستھ یا فرسوده، بیمار یا معلول.بعضی از مردم نیـــازھای جسمی دارنــــد  )الف
  .ھستند
خود را دوست   ،اند ھویت خود را از دست داده  ،كنند  احساس ناامنی می.ارنـــدبعضی از مردم نیازھـــای روانی د  )ب

  .ھای عمیق روانی در رنج ھستند كنند یا از زخم  با فشار شدید روانی زندگی می،ندارند
نسبت كشند  آور خود رنج می آلود یا شرم  از گذشتھ و وضعیت كنونی گناه.ھمھ مردم دارای نیازھای روحانی ھستند  )پ

  .اند  برعلیھ خدا یاغی ھستند یا فقط گمشده،كنند  نفرت می تلخی یابھ شخص دیگر احساس
 اسیر عادتھای زشت یا روابطی ھستند كھ فقط برای كسب رضایت خود .اغلب مردم دارای نیازھای رفتاری ھستند  )ت

 بھ آنھا نشان دھید كھ چگونھ .یدی غیرفعال ھستند یا در رابطھ با برقراری ارتباط یا ھر فعالیت جد.بھ دنبال آنھا می باشند
  . در موقعیتھای خاص آنھا كاربرد داردکتاب مقدسحقایق 
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  .بھ غیرمسیحیان كمك كنید تا حقیقت را بھ زندگیشان ارتباط دھند  - ٧
 

 ٢ - ١ :۶ ؛ دوم قرنتیان ١٩ :٣ ؛ اعمال ١۵ - ١۴ :١ مرقس :بخوانید
 ترغیب آنھا را تشویق یا . را بھ زندگی خود ارتباط دھندکتاب مقدسكنید تا حقایق  غیرمسیحیان را تشویق :مالحظات

دھنده و خداوند خود در قلبھا و   آنھا را دعوت كنید تا مسیح را بھ عنوان نجات. پاسخ دھندکتاب مقدسكنید كھ بھ پیغام 
ھای ما را  افكار ما گردد بلكھ زندگی را داد نھ فقط برای اینكھ باعث خشنودی کتاب مقدس خدا .زندگیشان بپذیرند

  .ید بلكھ در طی یك مالقات شخصی آ در گروه اكتشاف بدست نمیبشارت این جنبھ از .تغییردھد
 
 

 ای برای یك گروه بشارتی كوچك شیوه  -ب 
 

  . شیوه عملی یك گروه اكتشاف را تعلیم دھید:تعلیم دھید
 
  و فعالیتھامحیط ،مكان  - ١
 

 یك اطاق كوچك و یا یك مكان آرام در فضای بیرون و یكدیگر ، مكان مناسب انتخاب كنید مثل یك خانھ یك.مكان  )الف
  .را در آنجا مالقات كنید

  . نفر٨ تا ۴دود  در ح، نگھ داریدکم را  افراد تعداد.تعداد  )ب
 ،تھای خاص مسیحی مثل موعظھ بھتر است كھ شامل فعالی. انجام دھیدغیررسمی و بدون تشریفات فعالیتھا را .شیوه  )پ

 در بعضی . استکتاب مقدس كردن در مورد گفتگو خواندن و ، تنھا فعالیتھای گروه اكتشاف.سرودخوانی یا دعا نباشد
 در سایر فرھنگھا این فعالیتھا .باشد مفید و كمك كننده  ممکن استھا و مكانھا اضافھ كردن سرودخوانی و دعا فرھنگ

 در كشورھایی كھ مسیحیان تحت جفا ھستند .سازد  است دور میکتاب مقدسھ كشف حقایق مردم را از ھدف اصلی ك
در چنین .  سرودخوانی و با صدای بلند دعا كردن توجھ دشمنان را جلب خواھد كرد،چنین فعالیتھایی نظیر موعظھ

 . بشنودب براحتیدروضعیتی گروه كوچك بایستی بھ قدری آھستھ صحبت كند كھ ھیچكس نتواند صدای آنھا را پشت 
 در . افراد نباید با ھم وارد یا خارج شوند بلكھ ھركدام بھ تنھایی یا دو بھ دو اینكار را انجام دھندھدرچنین شرایطی ھم

  .ای كھ نسبت بھ شرایط شما بھترین است تصمیم بگیرید مورد شیوه
 اگر مناسب . اكتشاف یك موزیك مناسب بنوازید گروهگفتگوتر، قبل و بعد از   و امنطمئن تر در موقعیتھای م.محیط  )ت

  . نوشیدنی تعارف كنید مثل چاییگفتگو قبل و بعد از ،باشد
  کند دقیقھ نگاه دارد و بھ موقع شروع١٢٠ یا ٩٠ ،۶٠ بایستی بھ صورت توافقی زمان را محدود بھ سرگروه .زمان  )ث

ھا نیز  یت است كھ مردم بایستی در سایر زمینھ بھ خصوص این موضوع در جوامع مدرن دارای اھم.و خاتمھ دھد
  .لیتھای دیگری نیز ھستندئوفعالیت كنند و دارای مس

 
  یك مسیحی با یك یا دو غیرمسیحی  - ٢
 

گیرند كھ بھ مدت چند ماه ھر ھفتھ گروه اكتشاف داشتھ باشند ھریك از آنھا سعی  زمانیكھ چند مسیحی تصمیم می  )الف
  .ھا دعوت كند تان خود را بھ این جلسھكند تا یكی از دوس می
با  خدا، انسان و زندگی از دید کتاب مقدس  درباره حقایقیكشف و گفتگوبھ مردم بگویید كھ ھدف گروه اكتشاف   )ب

  .استیکدیگر 
 با گفتگو درطی زمان كشف و ،شخص مسیحی بایستی دوستش را بھ مكان جلسھ ھمراھی كند نزدیك او بنشیند  )پ

  .كار كنند و سرانجام با یكدیگر جلسھ را ترك كنندیكدیگر 
 
 معرفی  - ٣
 

 .) شغل یا تحصیلیھ رشت شاید،فقط اسم كوچك(كند   ھركس خود را معرفی می.گوید  بھ ھمھ خوشامد میسرگروه
  : را توضیح می دھد، بدین ترتیبگفتگو و ھمینطور شیوه كشف و  اکتشاف ھدف گروهسرگروه

 
  .استبا یکدیگر  کتاب مقدسدرباره خدا، انسان و زندگی از دید حقایق  یگفتگو كشف و ،شافھدف گروه اكت  )الف
 . ابتدا با یكدیگر و بعد بھ آرامی برای خودمان:خوانیم  را دوبار میکتاب مقدس از )یا یك عبارت( فصلما یك   )ب
  . خواھیم كردگفتگو دو نفره چكدرگروھھای كوال را ؤال مھم وجود دارد كھ ما نخست ھر سؤسھ یا چھار س  )پ
االتمان ؤ خواھیم كرد و ھمینطور تالش خواھیم كرد تا سگفتگو  سپس اكتشافات خود را با یكدیگر در میان گذاشتھ و )ت

  . روشن سازیم گروهتمامرا در 
  . را خواھیم داشتگفتگوای از  در پایان خالصھ  )ث



 ١٢  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 کتاب مقدسخواندن   - ۴
 

 کتاب مقدس  )الف
 مورد قسمتاز توانید  میصورت کمبود یک نوع ترجمھ در  . استفاده كنندکتاب مقدس  نوع ترجمھستی ھمھ از یكبای

  ،ھا را پخش كنید كھ ھر گروه كوچك کتاب مقدس طوری .فتوکپی گرفتھ و در دسترس ھمھ بگذارید کتاب مقدسمطالعھ 
 . داشتھ باشندکتاب مقدس یك ،یعنی یك مسیحی و دوستش

  .یكدیگر بخوانیدبا   )ب
 ھر یک بنوبت یکی بعد از دیگری در گروه یک آیھ ، یا آن قسمت را پیدا كردندکتاب مقدس فصلبعد از اینكھ ھمھ آن 

  .بخواند
  .بھ تنھایی بخوانید  )پ

  . یا قسمت را بخواندفصل بخواھید كھ بھ آرامی برای خودش یك یا چند بار آن  فردبعد از آن از ھر
 
  .شوند االتی كھ در گروه اكتشاف استفاده میؤ سانواع  - ۵

 بخصوص انجیل پیدا فصلد تا حقایق انجیل را در آن نكنمیاالتی استفاده كند كھ بھ اعضاء كمك ؤ بایستی از سسرگروه
  .كنند

 
  . باشدفصلاالت مختص بھ ھمان ؤ خاص بایستی سفصلنمونھ ھستند و در ھر برای االت زیر فقط ؤس

 : زیرال برای ھركدام از سھ گروهؤكند حداقل یك س  آماده میفصلال مھم از ھر ؤ س)ا چھاری(سھ سرگروه 
 
 
 

 ؟كند عیسی مسیح چھ می. ١گروه 
 :نمونھ سؤاالت برای مثال

 داد؟ عیسی چگونھ عالقھ خود را بھ مردم نشان می •
 داد كھ نیازھای مردم را درك كرده است؟ عیسی چگونھ نشان می •
  تی با نگرش معاصرین خود داشت؟نگرش عیسی چھ تفاو •
لجاجت،   انتقاد، داوری، شد؟ مشكالتی مانند نادانی، بیماری، پیش عیسی با یك مشكل خاص زندگی چگونھ مواجھ می •

 .خودخواھی، مخالفت، مرگ و غیره
 داد؟ عیسی چگونھ قدرت خود را برای كمك كردن بھ مردم نشان می •
 داد؟ قتدار خود را نشان مییك موقعیت خاص زندگی، ا عیسی چگونھ بر •
 داد چیست؟ اھمیت آنچھ عیسی انجام می •
 گوید؟ گوید چیست؟ یا او چرا این را می معنی آنچھ عیسی اینجا می •
 داد؟ برای مثال او چرا بھ زمین آمد؟ او چرا كارھایی بخصوص انجام می •
 آموزیم؟  دنیا میاز ســـخنان و عملكردھای عیسی چھ چیز در مورد طبیعت انسانی و زندگی و یا •
 
 
 

 ؟عیسی مسیح كیست. ٢گروه 
 :نمونھ سؤاالت برای مثال

 كند؟ نظیری از شخصیت او را آشكار می این اتفاق خاص چھ جنبھ بی •
 كند؟ عیسی در مورد خودش چھ ادعایی می •
  ھستم ؟"  نان حیات" یا " من نور جھان  " )برای مثال(گوید  منـــظور عیسی چیست وقتی كھ می •
 كردند كھ عیسی چھ كسی است؟ فكر میمردم  •
  گوید؟  عھد عتیق صدھا سال قبل در مورد عیسی چھ می مشخصنبییک  •
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ؟توانند با عیسی مسیح ارتباط پیدا كنند مردم چگونھ می. ٣گروه 
 :نمونھ سؤاالت برای مثال

 خواھد چگونھ با ما ارتباط پیدا كند؟ عیسی می •
 دھند؟  یا تعالیم عیسی واكنش نشان میانسانھای مختلف چگونھ بھ اعمال •
 گوید یك شخص بایستی برای داشتن ارتباط با او چكار كند؟ عیسی می •
 عیسی مسیح از ما چھ انتظاری دارد؟ •
 افتد؟ آورد چھ تغییراتی اتفاق می در شخصی كھ ایمان می •
 ربھ کند؟یک ایماندار در رابطھ اش با عیسی چھ چیزی را میتواند انتظار داشتھ باشد کھ تج •
 با عیسی چیست؟رابطھ نتایج شروع  •
 با عیسی چیست؟رابطھ نتایج رد كردن و نپذیرفتن  •
 ؟دالیل و برھانی استفاده میکنندچھ از مردم برای ایمان نیاوردن بھ عیسی  •
  یا پذیرفتن عیسی در قلب و زندگیتان چیست؟" ایمان آوردن " )برای مثال(معنی  •
  عیسی را در قلب و زندگی خود بپذیرد؟)رای مثالب(تواند عمًال  یك شخص چطور می •
 
 گفتگوكشف و   - ۶

  عمل متقابل  )الف
 . آمده است١٧ ھمانطور كھ در اعمال . توضیح دادن و ثابت كردن است، كردنگفتگو ،ویژگی گروه اكتشاف خواندن

 ا یكدیگر ارتباط متقابل دارندگروھی كوچك كھ ب .شود  تعلیم یا دعوت مردم بھ گرفتن یك تصمیم شامل آن نمی،موعظھ
  .ھای آن نیست وجھ تمایز گروه اكتشاف است و ارتباطی یكطرفھ از سوی سخنران بھ طرف شنوندگان از ویژگی

 
  .برای خودتان كشف كنید  )ب

 پس در طی . را برای خودشان كشف كنندکتاب مقدساین است كھ بھ مردم كمك كند تا حقایق  تمركز گروه اكتشاف بر
 شخص مسیحی بایستی دوستش را تشویق كند كھ )متشكل از یك مسیحی و دوستش( در گروه كوچك گفتگوان كشف و زم

االت اضافی دیگری ؤ فرد مسیحی از دوستش س.ھای خود را كسب كند گیری مشاھدات خود را انجام دھد و نتیجھ
  :پرسد مثل می
 " ؟پیدا كنیمتوانیم   را میحقایقیال چھ ؤ در ارتباط با این س"  )١
 " ؟كنی این چھ معنی دارد  فكرمی"  )٢
 ؟ بدھیمربطتوانیم این شرایط را بھ خودمان  امروز چطور می  )٣
 
  گفتگو )ھماھنگ کننده (هنظم دھند  )پ

  .کتاب مقدس باشد تا اینكھ معلم گفتگو  هدھند  یا نظمناظر بیشتر این است كھ سرگروهعملكرد 
 ؟پرسد ال مھم را میؤ او اولین سکتاب مقدسن بعد از معرفی و خواند  )١
 دقیقھ حقایق را كشف و در مورد ۵كنند كھ در مدت تقریبًا  گروه كوچك یعنی شخص مسیحی و دوستش سعی می  )٢

  . كنندگفتگواالت ؤپاسخ س
كند با   گروه را ھدایت می اعضایتمام گفتگو او .كند ال را در سطح كل گروه مطرح میؤ این سسرگروهسپس  ) ٣

الی كھ آنھا دوست دارند و ؤ با پرسیدن ھر س،تشویق تك تك افراد بھ مطرح كردن اكتشافات ابتدایی و نقطھ نظراتشان
 .اند  در مورد حقایقی بكشاند كھ آنھا كشف كردهگفتگو بھ  راكند كھ گروه  او سعی می. در مورد یك نظر خاصگفتگوحتی 
 در صورتیكھ مفید باشد خود او بھ یك . نبایستی از ھدف اصلی منحرف شودگیرد اما االت افراد را جدی میؤ سھھم
  .دھد الی پاسخ میؤدھد و یا بعد از جلسھ گروھی بھ س ال مشكل جواب میؤس
 .كند  اعضاء حاضر استفاده میھكند و از نظرات ھم ال را خالصھ میؤ پاسخ سسرگروه گفتگوتقریبُا بعد از ده دقیقھ  ) ۴

  .سازد و غیره ل مھم را مطرح میاؤسپس دومین س
ای از اكتشافات   خالصھسرگروه ، بار تكرار شد)یا چھار( بعد از اینكھ این فرایند سھ ، گروه اكتشافھدر پایان جلس ) ۵

 این تصویر بایستی حقایقی را .كند  ارائھ می)یا تکھ ای کاغذ(تختھ سیاه بر روی  را ترجیحًا بھ روش كشیدن تصویری
  . یافت شده اند، یا متن خاص مورد مطالعھفصلكھ در آن نشان دھد 

 
 زمان بعد از جلسھ گروه اكتشاف   - ٧

 دعوت  )الف
 گروه اكتشاف ھر ھفتھ .یابد لطفًا دوباره ھفتھ دیگر بیائید جلسھ گروه اكتشاف این ھفتھ خاتمھ می  " ،گوید  میسرگروه

 .   تشكیل می شود)در فالن ساعتیا ( و در ھمین زمان ) فالن جا دریا(درھمین مكان 
توانید بمانید و اگر مایل باشید  اگر اآلن كار دیگری دارید لطفًا در ترك كردن اینجا آزاد باشید گرچھ اگر دوست دارید می

  " .بیشتر صحبت كنیم



 ١٤  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

  .تماس خود را حفظ كنید  )ب
مالقات با دوستانشان در موقعیتھای دیگر وقت آورند بایستی بھ  مسیحیانی كھ دوستان خود را بھ جلسھ گروه اكتشاف می

  . پیدا كنندکتاب مقدس كردن حقایق گفتگو آنھا بایستی فرصتھایی را برای .بدھند
 
  .بھ درك او از انجیل توجھ كنید  )پ

اش  شود دوست مسیحی در زندگی خود میدھنده  بھ عنوان نجات پذیرفتن عیسی مسیح هھرگاه دوستی عالقمند یا آماد
تواند  پذیرند می ای كھ مردم عیسی مسیح را در زندگیشان می  شیوه.یستی مطمئن شود كھ او انجیل را درك كرده باشدبا

 بعضی مواقع بھتر . بعضی مواقع مفید است كھ با او دعا كرد تا عیسی مسیح را بھ زندگیش بپذیرد.بسیار متفاوت باشد
  .ل بپرسیداالت درستی درمورد درك او از انجیؤاست كھ فقط س

 
 تمركز بر انجیل  )ت

 بعضی . كامل استھ خود یك برنامھ است و ھر جلسھ بھ نوبکتاب مقدسبررسی بشارتی یک گروه  ،گروه اكتشاف
 بھ ھمین علت است .اما سایرین ھمیشھ شركت خواھند كرد  ، بعضی دیگر نامرتب خواھند آمد،آیند دوستان فقط یكبار می

 تا آنجائیكھ امكان دارد حقایق انجیل گفتگواالت و ؤتشاف ھدف این است كھ با استفاده از سكھ در طی یك جلسھ گروه اك
  .را واضح ساخت

 
 پیگیری  )ث

 ازاین مسیحیان یك گروه رشد یا . خود بپذیرندهدھند مسیح را بھ عنوان نجاتگروه اكتشاف،  پس از اینکھ افرادی در
توانید در سرتاسر سال ادامھ   مسیحی ھستید گروه اكتشاف را میخادمان  اگر دارای یك تیم.گروه شاگردی تشكیل دھید

 مسیحیان جدید . شاگردی فعالیت خواھند كردیا در گروه اكتشاف و بعضی در گروھھای رشد خادمان بعضی از .دھید
توان  را میدی یا  شاگر در بعضی شرایط گروه رشد .مدتی با ادامھ شركت در گروه اكتشاف از آن استفاده خواھند كرد
توان  مشاركت می  اما در پایان در قسمت پذیرایی و.در مكانی مشابھ با گروه اكتشاف اما در اطاقی دیگر تشكیل داد

  .ھمدیگر را مالقات نمود
 

 بخش پیشنھادی از كالم خدا برای یك گروه اكتشاف  -پ 
 
 برای گروه اكتشاف ٢ و افسسیان ٣ثل رومیان ھایی مفصل لوقا و یوحنا و ھمچنین ، مرقس،توانید از انجیل متی می

  .اند كھ در گروه اكتشاف مفید خواھند بود  ثابت كردهکتاب مقدس قسمتھای زیر از .استفاده كنید

 ا مسیح تولد٢٣: ٢ - ١٨: ١متی  )١
  وسوسھ ھا، تعلیم، موعظھ، شفا٢۵ - ١: ۴متی  )٢
 شریعت ھا، نور و نمك،   بركت۴٨ - ١: ۵متی  )٣
 پول،  ، دعا، روزه،ھدیھ دادن ٣۴ - ١: ۶متی  )۴

 اضطراب
درخت، ھا،   داوری، دعا، دروازه٢٩ - ١: ٧متی  )۵

 بنا كنندگان 
  شفا، بھای پیروی ٣۴ - ١: ٨متی  )۶
  شفا، دعوت، روزه، دعا٣٨ - ١: ٩متی  )٧
  معجزات، ملكوت، آرامش درون ٣٠ - ١: ١١متی  )٨
  سبت، خادم، ملكوت، خانواده۵٠ - ١: ١٢متی  )٩
 ھا  لثم ۵١ - ٢۴: ١٣متی  )١٠
  پاك و ناپاك ٢٠ - ١: ١۵متی  )١١
 ھا   مثل٣۵ - ١: ١٨متی  )١٢
 ثروتمندانھا،   ازدواج، بچھ٣٠ - ١: ١٩متی  )١٣
   مثل، مرگ، رھبری٢٨ -١: ٢٠متی  )١۴
 ھا   مثل۴۶ - ٢٨: ٢١متی  )١۵
  مثل، دولت، ازدواج، محبت۴٠ - ١: ٢٢متی  )١۶
  ریاكاران٣٩ - ١: ٢٣متی  )١٧
  آمدن ثانویھ۵١ - ١: ٢۴متی  )١٨
  آمدن ثانویھ، داوری نھایی۴۶ - ١: ٢۵متی  )١٩
 ، دستگیری، محاكمھدرگیری ٧۵ - ٣١: ٢۶متی  )٢٠
  محاكمھ، صلیب، دفن۶۶ - ١: ٢٧ )٢١
 عظیم قیام، مأموریت ٢٠ - ١: ٢٨متی  )٢٢

  ازلیت عیسی، دعوت شاگردان ۵١ - ١: ١یوحنا  )١
 معبد عروس، ٢٣ - ١: ٢یوحنا  )٢
 ، نجات، محكومیت  دوباره تولد٢١ - ١: ٣یوحنا  )٣
 پرستش روحانی+ القدس   روح۴٢ - ١: ۴یوحنا  )۴
 ادعاھای او در مورد ارتباطش با ۴٧ - ١: ۵یوحنا  )۵

  شھادتھایی در مورد عیسی+خدا 
شود   نانی كھ فاسد می٧٢ - ٢۵، ١۵ - ١: ۶یوحنا  )۶

 ل داردنانی كھ حیات ابدی بدنبا+ 
  ادعاھای عیسی۵٩ - ١: ٨یوحنا  )٧
 كوری روحانی+  كوری جسمانی ۴١ - ١: ٩یوحنا  )٨
  شبان و گوسفندان٣٩ - ١: ١٠نا یوح )٩
 جفا+  معجزه ۵٧ - ١: ١١یوحنا  )١٠
ایمانی  بی+ بینی مرگ   پیش۵٠ - ١: ١٢یوحنا  )١١

 یھودیان
 بینی خیانت و انكار  پیش٣٨ - ١: ١٣یوحنا  )١٢
 القدس روح+  ادعاھای عیسی ٢٧ - ١: ١۴یوحنا  )١٣
 ھا، نفرت دنیا  تاك و شاخھ٢٧ - ١: ١۵یوحنا  )١۴
 یسی دعای ع٢۶ - ١: ١٧یوحنا  )١۵
  دستگیری، محاكمات۴٠ - ١: ١٨یوحنا  )١۶
  محكوم شدن، صلیب، دفن۴٢ - ١: ١٩یوحنا  )١٧
  قیام، ظھور٣١ - ١ :٢٠یوحنا  )١٨



 ١٥  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 نبوت در مورد انسانیت، ١٢: ۵٣ - ١٣: ۵٢اشعیاء  )١
 رنج و پیروزی عیسی، مسیح

عادل شمردگی +  نیاز بھ عدالت ٣١ - ٩: ٣رومیان  )٢
 از طریق ایمان

حیات داشتن  + اندر گناھ مرگ ١٠ - ١: ٢افسسیان  )٣
 در مسیح

 ١١: ۵ - ١٣: ۴تسالونیكیان اول ، ١١ - ١: ١اعمال  )۴
 آمدن ثانویھ+ صعود 

  عظمت عیسی١۵ - ٩: ٢، ٢٣ - ١۵: ١كولسیان  )۵
 ۶  :٢٢ - ٢٢: ٢١،  ٨: ٢١ - ١١: ٢٠كولسیان  )۶

 آسمان و زمین جدید+ داوری نھایی 
 

+ روحانی، خدا +  قدرتمند ۴۵ - ١: ١مرقس  )١
 شده، موعظھ، تعلیم، شفا، محتاج و دلسوز وسوسھ 

+ ، كھنھ  سالم + اقتدار، بیمار ٢٧ - ١: ٢مرقس  )٢
 تازه

نیازھای انسانی، +  قوانین مذھبی ٣۵ - ١: ٣مرقس  )٣
+ خانواده زمینی   القدس،  روح +ھای شریر  روح

 خداخانواده 
 اقتدار بر طبیعت، دیوھا، ۴٣: ۵ - ٣۵: ۴مرقس  )۴

 و مرگبیماریھای عالج ناپذیر 
ندان، ثروتمند،  طالق، فرز٢۵ - ١: ١٠مرقس  )۵

 رھبران و بھ صلیب کشیدن او
مصلوب  محاكمھ، طرد شدن، ۴٧ - ١: ١۵مرقس  )۶

 ، دفنشدن
 
 

 ای از یك برنامھ گروه اكتشاف نمونھ  -ت 
 

  .موارد زیر مثالی از یك برنامھ گروه اكتشاف است
 
 مقدمھ  - ١

گفتگوی حقایق  ھدف گروه اكتشاف را توضیح بدھید كھ كشف و .وستش بنشینداجازه بدھید كھ ھر فرد مسیحی كنار د
 .درباره خدا، انسان و زندگی از دید کتاب مقدس با یکدیگر است

 
 خواندن  - ٢

از یک نوع ترجمھ کتاب مقدس و یا فتوکپی آن قسمت از کتاب .  را دوبار بخوانیدکتاب مقدس یا قسمت از فصلیك 
 سپس بگذارید كھ ھر ،بخواند را ٣٨ - ١: ٩در گروه ھر شخص بھ نوبت یك آیھ از متی نخست  .مقدس استفاده کنید

  . را بھ آرامی برای خود بخواند٣٨ - ١ :٩شخص متی 
 
 االتؤس  - ٣
  .كند االت مھم زیر را آماده میؤگروه سسر
 ؟داد  عیسی چگونھ عالقھ خود را بھ مردم نشان می) ١ال ؤس
 ؟ای مرد مفلوج كدام جنبھ از شخصیت مسیح آشكار گردید شفھ در واقع) ٢ال ؤس
 ؟)٣٧ :٩( "كم کارگر  حصاد فراوان است لیكن " ، منظور عیسی چھ بود وقتی گفت) ٣ال ؤس
  ؟ اشخاص مختلف چگونھ بھ عیسی پاسخ دادندفصل در این ) ۴ال ؤس

 كھ شامل یك مسیحی گروه كوچك دقیقھ در ۵االت مھم بھ مدت ؤ در مورد ھر یك از س گروهتمام در گفتگوقبل از ادامھ 
  . كنیدگفتگوگردد  و دوست او می

 
  گفتگو  - ۴

 .االت را در كل گروه روشن سازیدؤ سعی كنید كھ س. قرار دھیدگفتگواكتشاف گروه كوچك را در میان گذاشتھ و مورد 
  . ده دقیقھ وقت صرف كنیدگفتگوال مھم و ؤبرای ھر س

 
  خالصھ  - ۵

گذارد پاسخ را   با استفاده از آنچھ ھر یك از اعضاء گروه در میان می، در مورد آنگفتگوال مھم و ؤ ھر سدر پایان
 را نشان ٣٨ - ١ :٩با كشیدن یك تصویر كھ حقایق اصلی موجود در متی   ، در پایان جلسھ گروه اكتشاف.خالصھ كنید

ای از  خالصھ  این تصویر. گروه اكتشاف دعوت كنید اكتشافات را خالصھ كنید سپس ھمھ را برای جلسھ بعدی،دھد می
  . است٣٨ - ١ :٩متی 



 ١٦  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 مسیـــــــح
 
   عیسی دید  ایمانشان را  
       

 انسان      خــــدا
       

 انســـان واقــعًا       
بخشیده و شفــا یافتھ 

 .است
            

بـا انجام تمــام ایــن 
 چیـــزھا عیسی نشــان

ــھ چــھ كسی داد كـ
 .است

بـــعضی مــردم      
دانند كــــھ گناھكار  مــی
 . ھستند

 .گـناھان بخشیده نشده
از نظــــر اجتماعی 

 .مطرود
 .از نـــظر روانـی بیمار

 
بعضی مردم از نظر 
 .خودشــان عادل ھستند

عیسی اقتدار دارد تا گناھان را   
 .ببخشد

 . بخشد او واقعًا گناھان را می
 . كند علولین را احیاء میاو م

 . دھد او واقعًا بیماری را شفا می
 .دھد او واقــعًا مردگان را قیام می

 
 .خواھد زندگی تازه خدا، قلبی نو می

 
 آیا ایمان دارید كھ "عیسی پرسید، 
  "توانم كرد؟  این كار را می

  

 
 

 ) دقیقھ٨(دعا 
 دعای در پاسخ بھ كالم خدا

۵ 
 

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

 
 ) دقیقھ٢( منزل  تكلیف

 برای درس بعدی
۶ 
 
 دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در:سر گروه(

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

 تعلیم دھید یا ، مردم موعظھ كنیدجمعی از برای شخصی دیگر یا برای ،  را برای یكدیگر" گروه اكتشاف  "تعلیم 
ص غیرمسیحی شروع  دعا كنید و تصمیم بگیرید كھ آیا بایستی یك گروه اكتشاف را با بعضی اشخا.بررسی كنید

  .كنید
 از روش حقیقت محبوب . را بخوانید٣۵ :٨ - ١٣ :۵ از قسمت یوشع فصل ھر روز نیمی از یك - رازگاھان  -٢

  . یادداشت بردارید واستفاده كنید
را در خانھ )  پول در دنیا-١٩ - ٣: ۶س ئواول تیموتا( کتاب مقدس درس بعدی بررسی – کتاب مقدسبررسی   -٣

 .یادداشت بردارید  و استفاده كنید بررسی کتاب مقدس قدم۵ روش  از.آماده كنید
  .)٣ :۵مزمور  (   شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كارخدا در آن مورد باشید یک این ھفتھ برای- دعا  -۴
از تمام یادداشتھای خود در مورد . خود كنید) یا پوشھ(وارد دفتردر مورد شاگردسازی را  آموختھ ھای جدید  -۵

  .درست كنید)  یا پوشھ(و این تكلیف منزل یك دفتر یادداشتھای تعلیمی ، رازگاھان،پرستش



 ١٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ٣٨درس 
 

 دعا ١
  

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

 

 )  دقیقھ٢٠ (درمیان گذاشتن بركات   ٢
 یوشع

 
، با دیگران )٣۵: ٨ - ١۴: ۵یوشع (ز رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده  و بھ طور خالصھ بركات یكی ابھ 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 (تعمق و حفظ کردن ٣
 ٢ - ١: ١٢ رومیان - خداوندی

 
 تعــــمق  -الف 

 ٢ - ١: ١٢ رومیان :بخوانید
 
 خداوندی 

 ٢ - ١: ١٢رومیان 
 

 محل این آیھ حفظی را روی پشت
 : بنویسیدیا صفحھ یک کارت

 شما را بھ  بنابراین، ای برادران، "
كنم كھ  رحمتھای خدا استدعا می

ود را قربانی زنده مقدس بدنھای خ
پسندیده خدا بگذرانید كھ عبادت 

و ھمشكل این جھان . معقول شما است
مشوید بلكھ بھ تازگی ذھن خود 
صورت خود را تبدیل دھید تا دریافت 
كنید كھ اراده نیكوی پسندیده كامل خدا 

 ."چیست 
 ٢ - ١: ١٢رومیان 

 

 
   قربانی كردن برایپایھ و اساس  - ١
 

 است كھ در رومیان آنچھاین كلمات مربوط بھ . شود  شروع می"بھ رحمتھای خدا ... بنابراین  "با كلماتی مثل این قسمت 
چون در ابتدا، . توانند بدنھای خود را مثل قربانی زنده بھ خدا تقدیم كنند مسیحیان می.  نوشتھ شده است١١ - ١فصلھای 

خواھد كھ تعھدی را بپذیرند مگر اینكھ او  خدا ھرگز از مسیحیان نمی. خدا تنھا و یگانھ پسر خود را بھ خاطر ما بخشید
نخست خدا مسیح را بھ نفع ما قربانی كرد، پس او نیز از ما . لیت را داده باشدئوخودش بھ مسیحیان قدرت پذیرفتن آن مس

 . خواھد كھ خودمان را بھ خاطر او قربانی كنیم می
 
 وقف بدنھایمان  - ٢
 

 ١٩، ١٣ - ١٢: ۶ ؛ ١: ١٢ رومیان :بخوانید
 

  بدنھا  )الف
چون جسم ما و . بلكھ شامل تمام وجود و شخصیت ما است.  فقط بدن جسمانی نیست" بدنھایمان "در اینجا منظور از 

اعضای بدن ما فقط ابزاری ھستند كھ ما با آنھا اھداف خدا را انجام . اعضای آن تجلی وجود و شخصیت ما ھستند
 ما، دم حیات یا اصل جان. باشند دھند و جداناپذیر می ندگی، جسم و روح ما یك اتحاد را تشكیل میدر این ز. دھیم می



 ١٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

بخش درون ما و عنصر غیرمادی و نادیدنی طبیعت انسانی ما است بخصوص در ارتباط با جسم و زندگی ما بر  حیات
سانی ما است اما بخصوص در ارتباط با مشابھ روح ما است كھ آن ھم عنصر غیرمادی و نادیدنی طبیعت ان. روی زمین

 .خدا
 
  قربانی زنده ) ب

در عھد عتیق . باشند  انسان ھستند و حیوانی نمی،ھا ھا حیوان بودند اما در عھد جدید این قربانی در عھد عتیق تمام قربانی
در عھد عتیق . و نمیرندھای انسانی بایستی زنده بمانند  شدند اما در عھد جدید این قربانی ھا كشتھ می ھمھ قربانی

ھای انسانی را بایستی دائمًا تقدیم  كردند اما در عھد جدید این قربانی ای تقدیم می ھای حیوانی را بھ صورت دوره قربانی
بھ ھر حال . خدا احتیاجی ندارد كھ قومش خود را برای او بكشند بلكھ برای او زندگی كنند. ای نمود و نھ بھ صورت دوره

طبیعت . پذیر است كھ ما زندگی جدیدی در مسیح داشتھ باشیم زندگیمان برای خدا فقط در صورتی امكانقربانی كردن 
 کھخواھد  می. خواھد از گناه لذت ببرد و خواھشھای خـــودخواھانھ خود را انجام دھد می. خواھد بمیرد  ما نمی كھنھ

طبیعت کھنھ ما میخواھد . داشتھ باشد برای خود  رالذتو ھر نوع ) ٣٢: ١۵اول قرنتیان (بخورد و بنوشد و شاد باشد 
آید تا در قلب و زندگی ما زندگی كند طبیعت كھنھ ما روی صلیب  وقتی عیسی مسیح می. برای خودش زندگی کند

 تولد "كند كھ ما آن را بعنوان  ای را خلق می روح عیسی مسیح در ما طبیعت تازه. شود و بایستی آنجا بماند مصلوب می
طبیعت جدید ما نگرش عیسی مسیح را دارد و دوست دارد كھ دارای زندگی فداكارانھ و در خدمت . كنیم  تجربھ می" تازه

 . عیسی مسیح و سایر مردم باشد
 
  قربانی مقدس  )پ

شود كھ ما از گناه و  القدس در ما باعث می كار روح.  بھ معنی جدا شده از شیطان و وقف بھ خدا است" مقدس "كلمھ 
 . عیبی درمقابل چشمان خدا داشتھ باشیم واع مختلف آن متنفر باشیم و خود را ملزم بدانیم كھ زندگی بیان

جدا بودن مطلق از ھر نوع گناه .  مقدس است،برای مثال، محبت خدا. كند ھای خدا تجلی پیدا می تقدس در تمام ویژگی
 مقدس ،ھمچنین عدالت خدا. ھمراه با فساد جنسی باشدتواند  كند ونمی محبت خدا، خودخواه نیست، طرفداری نمی. است
این عدالت براساس قوانین ارزشھای مطلق است و بھ صورت مطلق . عدالتی است جدایی مطلق از ھر نوع بی. است

و حاال . ھای او تمامًا مقدس است رحمت، امانت و سایر ویژگی  بھ ھمین ترتیب، راستی خدا،. عادالنھ و منصفانھ است
القدس او ما را قادر  از طریق روح. وست دارد كھ ما مسیحیان نیز ھمین نوع تقدس را در زندگیمان نشان بدھیمخدا د
 . سازد تا چنین زندگی مقدسی داشتھ باشیم می

 
  .سازد قربانی كھ خدا را خشنود می  )ت

ما مسیحیان بھ ھر جا . سازد  خشنود میپذیرفتھ و آن قربانی خدا را معنی این است كھ خدا آن را قلبًا  بھ" مقبول "كلمھ 
 آیا این مكان و یا این اشخاصی كھ ھمراه من ھستند خدا را خشنود "رویم بایستی از خودمان این سؤال را بپرسیم  كھ می
 پاسخ بدھیم تتوانیم بھ وسیلھ آن بھ این سؤاال  تنھا راھی كھ می" كرد؟ سازند؟ عیسی مسیح در چنین وضعیتی چھ می می
كند تا  القدس ھدایت می خدا معموًال مسیحیان را از طریق کتاب مقدس و روح.  مكرر کتاب مقدس استبررسیندن و خوا

 .  داشتھ باشند كھ مقبول او باشد ایزندگی
 
  عمل روحانی پرستش یا عمل روحانی خدمت  )ث

خودمان را بھ عنوان قربانی پس وقتی كھ ما مسیحیان .  بھتر است كھ درست و صحیح ترجمھ شود" روحانی "كلمھ 
این یك زندگی . دھیم كنیم آنچھ را كھ درست و صحیح است از نظر خدا انجام می مقبول خدا بھ او تقدیم می زنده مقدس و

 روحانی است بلكھ وقتی تمام زندگی ،زده و احساساتی است  نھ وقتی كھ ھیجان،یك مسیحی. روحانی واقعی مسیحی است
 بلكھ  شرکت میکندسیحیمدر جلسات پرستشی او روحانی است نھ وقتی كھ . كند انی تقدیم خدا میخود را بھ عنوان قرب

 .  ھفتھھای روزدر تمامبخصوص 
 
  وقف افكارمان  - ٣

 ٢: ١٢رومیان   :بخوانید
 

 .  بگویید" نھ " )این دنیاھمرنگ شدن با (ھمشکلی با دنیا بھ   )الف
ما . وھای این دوران شیطانی را بھ خود بگیریم و یا خودمان را با آنھا وفق بدھیم كھ قالب و شكل الگنمی دھیمما اجازه 

مسیحیان واقعی از ھمرنگ شدن با تمامی .  كھ دنیای شیطانی ما را بھ صورت قالب خودش دربیاوردنمیدھیماجازه 
ھای  د جنسی، دوستان بد، گفتگوھای مبتنی بر انكار خدا، مذاھب دروغین، فسا  فلسفھ :كنند  می جریانات شیطانی اجتناب

ســـیاستھای افراطی، استفاده از داروھای  كننده،   لباسھای وسوسھ فعالیتھای سؤال برانگیز،  ھای كثیف، مخرب، مجلھ
ھمرنگ شدن با . كنند مسیحیان واقعی در مقابل ھر گونھ تأثیرات شیطانی مقاومت می. ورزشھای شدید و غیره  مخدر،

. كند بكشاند تواند ما را از خدا بھ سمت زندگی كھ او را ناراضی می ر مردم قدرت شدیدی است كھ میشیوه و رفتار سای
فاسد  حرف زدن بھ زبانی . ھای شیطانی دنیا یا ھمرنگ شدن با آن ما را شكل بدھند ما نباید دیگر اجازه بدھیم كھ جذابیت



 ١٩  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

خواندن كتابھا یا . قی غیراخالقی و فاسد را ادامھ ندھیمخواندن یا گوش دادن موسی. بی بندوبار را كنار بگذاریمیا 
با دوستان . در فعالیتھای سؤال برانگیز شركت نكنیم. كننده را نپوشیم لباسھای وسوسھ. ھای قبیح را كنار بگذاریم مجلھ

 . دنیوی خود ارتباط صمیمانھ برقرار نكنیم
 
 . گویید ب" بلھ "بھ تغییرات درونی خود نسبت بھ اراده خدا   )ب

 مردم شروع ظاھریدر حالیكھ ھمرنگ شدن با پیروی از الگوھای . سازیم ما خودمان را تسلیم احیای مداوم افكارمان می
این . شود ھا براساس اراده خدا آغاز می ھا و نگرش شود، تغییر و تبدیل نیز با تغییر درونی یا تبدیل افكار انگیزه می

تغییر درونی كھ سرانجام خود . ود را تسلیم ھمكاری با كالم خدا و روح خدا بسازیمشود كھ ما خ  آغاز می تغییرھنگامی
 . سازد سازد بھترین شیوه زندگی است كھ خدا را خشنود می را بھ صورت تغییری بیرونی متجلی می

 
 وعده خدا برای قربانی كردن  - ۴
 

 . دن كلیدی برای كشف كردن و قدم زدن در اراده خدا وجود دارشرطپنج 
 . تان را با خدا حفظ كنید  خود را وادار كنید كھ رابطھ شخصی و صمیمانھ* ۵: ١۵یوحنا   )الف
 .  و مقتدر خدا در کتاب مقدس اطاعت كنید، مکشوف از اراده آشكار *۴٩ - ۴۶: ۶لوقا   )ب
  .مکشوف نشده و مقتدر خدا شویدتسلیم اراده بنا بھ اقتضای شرایط،  * ٢٨: ٨رومیان   )پ
. پس ما بایستی از چیزھایی مشخص اجتناب كنیم.  با فكری كھ احیاء شده است تبدیل شوید* ٢: ١٢رومیان  ) ت

 . چیزھای شیطانی مشخصی را كنار بگذاریم و انجام كارھای مشخص خوبی را آغاز كنیم
بگیریم در پی عالئق بھ جای اینكھ اغلب بھ نفع خودمان تصمیم .  تصمیمات فداكارانھ بگیریم* ١: ١٢رومیان   )ث

. بھ جای اینكھ با ھزینھ خانواده پیشرفت شغلی كسب كنیم خودمان را وقف وظایف خانوادگی خود بسازیم. دیگران باشیم
قدرتمند و ثروتمند عالقھ نشان دھیم بھتر است كھ فقرا، معلولین و مظلومین را بھ   بھ جای اینكھ بھ انسانھای مذھبی،

 ). ١۴ - ١٢: ١۴وقا ل(زندگی خود دعوت كنیم 
 

 حفظ كردن و مرور  -ب 
 
 .  بنویسیدفحھ از دفترچھ یادداشت خود آیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید یا یك ص:بنویسید -١
  ٢ - ١: ١٢رومیان : خداوندی.  آیھ کتاب مقدس را بھ روش صحیح حفظ كنید:حفظ كنید -٢
 .  حفظی را از یكدیگر بپرسید تقسیم شوید و آخرین آیھ بھ گروھھای دو نفری:مرور كنید -٣
 
 

 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس  ۴
 پول در دنیا

 
 . را با یكدیگر بررسی كنید١٩ - ٣: ۶ قدم بررسی کتاب مقدس، اول تیموتاؤس ۵با استفاده از روش 

 
  بخوانید  :١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم١٩ - ٣: ۶ اول تیموتاؤس :بخوانید
 .  خوانده شودقسمتبخواند تا تمام  بھ نوبت یك آیھ را ھر یک

 
 

  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
رتان را در دفترچھ یادداشت افكا كشف نمایید، در مورد آنھا فكر كنید و ،كنید  یك یا دو حقیقتی را كھ درك می:بنویسید
 .  بنویسیدخود

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

 در ھر گروه ید کھبھ خاطر داشتھ باش. گذارند  شخصی است كھ بركاتشان را با یكدیگر درمیان میموارد زیر مثال دو(
 .  )دن باشلزومًا یکسانگذارند كھ نباید  كوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با ھم درمیان می

 



 ٢٠  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

قبًال فكر . سود عظیمی است با قناعت خداپرستی .باشد  می٨: ۶  یك حقیقت مھم از نظر من در اول تیموتاؤس )١كشف 
تری از پول و   و قناعت سود عظیمخداپرستیبینم كھ  كردم كھ پول درآوردن بیشتر، سود عظیمی است اما حاال می می

 .  زندگی كنمخداخواھم این را كشف كنم كھ چگونھ قانع باشم و چگونھ با  می. ثروت است
 

 . توانند بكنند میآنچھ مسیحیان . باشد  می١٩ - ١٨: ۶  یك حقیقت مھم از نظر من در اول تیموتاؤس )٢كشف 
خواھم بھترین  می. خواه پولدار باشم یا نباشم، بایستی پولم را برای دوران آینده یعنی برای ملكوت نگاه دارم

ش ارز گذاری مالی را در ملكوت خدا را بیند وزم پس بایستی صادقانھ گنج خود را در آسمان ذخیره كنم كھ بی سرمایھ
 . تواند آن را بدزدد شود و كسی نمی نمی

 
  سؤال : ٣قدم 

  در گروه آنھا را بپرسید؟مایلیدھای مختلف وجود دارد كھ   در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ:توجھ كنید
فھمیم سؤالھای خود را   را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی١٩ - ٣: ۶سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ اول تیموتاؤس 

 .طرح كنیمم
 و سپس آنھا را در دفترچھ یادداشت خود مطرح کنید تا آنجایی كھ امكان دارد سؤالھای خود را واضح و صریح :بنویسید
 . بنویسید

 افرادبعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن ونوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھركدام از  (:درمیان بگذارید
 ). ن مطرح سازد دیگرابرایسؤال خود را 
ر گروه سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا د (:گفتگو كنید

در ادامھ، نمونھ سؤاالتی كھ ممكن است شاگردان بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ با آن . جوابی برایشان پیدا كنید
 ). مباحث آمده است

 
ای برای كسب سود بسیار   را بھ عنوان وسیلھخداپرستیمعلمین كاذب چگونھ ) . ۵: ۶اول تیموتاؤس ( ) ١سؤال 
 پنداشتند؟ می

 در طی قرن اول معلمین كاذبی وجود داشتند كھ در آمیختن عجیب حقیقت كالم خدا با تخیالت و افكار پریشان :مالحظات
 وار نسب  ندیشھ آنھا در ارتباط با شریعت یھود و داستانھای افسانھمشاجرات موشكافانھ آنھا با ا. كردند خود افراط می

كردند و در   پیدایش یا كتاب تواریخ انتخاب می نامھ آنھا یكی از اسامی موجود در نسب. ھای یھودی ارتباط داشت نامھ
ھای  و بعدھا در دست نوشتھھای یھودی بود  این كار قسمتی از تعالیم ھمیشگی كنیسھ. ساختند مورد آن یك داستان زیبا می

آنھا نخست نمایشی از . آنھا از طریق تعالیم كاذبشان تجارت مالی عظیمی بوجود آوردند.  ثبت گردیدذیھودی بھ نام تلمو
ھای مذھبی را تنظیم كرده و برای  سپس دوره. مذھبشان را اجراء كردند تا بسیاری از مردم از وجود آنھا اطالع یافتند

نامیدند بھ عنوان   میخداپرستیبدین ترتیب آنھا از آنچھ .  خود دست مزدھای گزافی را تعیین نمودندھای دستورالعمل
در روزگار . فروختند این گروه معلمین كاذب، مذھب خود را بھ مردم می. ای برای پولدار شدن سوءاستفاده كردند وسیلھ

ھای مذھبی  ھر جایی كھ دوره. فروشند ود را بھ مردم میآنھا باز ھم مذھب خ. ما ھنوز چنین معلمینی بسیار فعال ھستند
سایر گروھھای . كنند این انتظار را دارند كھ مردم در عوض، دست مزدھای گزافی بھ آنان پرداخت كنند ارائھ می

رای مثال ب. كنند با ھدایا بھ مردم رشوه بدھند خرند و یا سعی می معلمین كاذب موجود در دنیا وفاداری مردم را با پول می
از تمام گروھھای كاذب مذھبی .  "دھیم  اگر بھ مذھب ما ملحق شوید، بھ شما تلویزیون و یا كار می  "گویند،  بھ مردم می
گوید كھ مكان تمام دروغگویان دریاچھ آتش خواھد بود كھ بھ آتش و كبریت افروختھ   می٨: ٢١مكاشفھ . برحذر باشید
 .شده است

 
  ریشھ ھمھ بدیھا خوانده شده است؟عشق بھ پول،چرا ) ١٠: ۶ اول تیموتاؤس ( )٢سؤال 

 پول تنھـــا ریشھ ھمھ عشق بھ.  خود پول ریشھ تمام بدیھا نیست اما طمع مردم نسبت بھ آن، ریشھ بدی است:مالحظات
 ). ١۵: ١٢عبرانیان (تواند باعث آلودگی بسیار گردد  بــــدیھا نیست، بلكھ تلخی و مرارت نیز می

 مرد جوان ثروتمند ٢٢ - ٢١: ١٠در مرقس . گردد خوانیم كھ چطور طمع پول باعث بدی بسیار می ب مقدس میدر کتا
 - ١٩: ١۶در لوقا . داشت كند زیرا او ثروتش را بیش از عیسی مسیح دوست می از پیروی عیسی مسیح صرفنظر می

اش بھ جھنم  او مرد و بھ خاطر خودخواھی. كند ، مردم ثروتمند از مھربانی در حق مرد فقیر یعنی ایلعازر غفلت می٣١
. شود او بعدھا مرتكب خودكشی می. كند تا بھ عیسی خیانت كند  یھودا بھ خاطر پول توافق می۶ - ١: ٢٢در لوقا . رفت

 ۶ - ١: ۵در یعقوب . میرند گویند و افتاده می غ میروحنانیا و سفیره در مورد ثروت خود د  ،١١ - ١: ۵در اعمال 
پرور ھستند در  باشند و تن اندوزند، دارای شیوه زندگی تجملی می  از ثروتمندان، ثروت خود را برای خودشان میبعضی

. كشند حتی برای اینكھ پولدارتر شوند انسانھای بیگناه را می. كنند كھ دستمزد كاركنانشان را بپردازند حالیكھ فراموش می
 .  بھ جھنم خواھند افتاد شان،دھد كھ آنھا در پایان زندگی یعقوب ھشدار می

 پول باعث شده است كھ بسیاری بھ خاطر پول با شخصی ازدواج كنند و در نتیجھ گرفتار بسیاری از مشكالت عشق بھ
 عشق بھ. طمع پول باعث شده است كھ بسیاری از تاجران بھ فریب و رشوه متوسل شده و تباه گردند. زناشویی گردند

ھای مالی بھ بار آورند و حتی برای اینكھ پولدارتر شوند  تمداران دروغ بگویند، رسواییپول باعث شده است كھ سیاس
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طمع پول باعث شده است كھ بسیاری از مردم دزدی كنند دیگران را غارت كنند و مرتكب . اند كشورشان را تباه ساختھ
 . ریشھ ھمھ بدیھا استعشق بھ پولمطمئنًا . قتل شوند

 
  ی بر زندگی شما دارد؟پول چھ تأثیر ) ٣سؤال 

 : مالحظات
 . تواند ھرگز شما را ارضاء كند پول نمی  )الف

را دوست دارد از شود و ھر كھ توانگری   آنكھ نقره را دوست دارد از نقره سیر نمی"خوانیم،   می١٧ - ١٠: ۵در جامعھ 
گذارد كھ   مرد دولتمند، او را نمی    سیری ...شوند  چون نعمت زیاد شود خوردندگانش زیاد می...شود  دخل سیر نمی

 . بخشد ارضاء كند ھرگز بھ زندگی شما آرامش نمیشما را تواند  پول ھرگز نمی.  "بخوابد 
 
 . تواند كالم خدا را در زندگی شما خفھ كند پول می  )ب

این حالت . اندازد  میھا را میان خارھا كارد بعضی از تخم ھا را می خوانیم كھ برزگر كھ تخم  می١٩ - ١٨: ۴در مرقس 
ھای زندگی، فریب ثروت و خواھش چیزھای دیگر وارد  شنوند اما نگرانی بیانگر انسانھایی است كھ كالم خدا را می

توانند كالم خدا را در زندگی شما خفھ سازد یعنی كالم  پول و ثروت می. سازد ثمر می شوند و كالم را خفھ یعنی بی می
 .ثیری نخواھد داشتخدا اصًال در زندگی شما تأ

 
 . ھای اصلی زندگیتان را فراموش كنید شود كھ شما اولویت پول باعث می  )پ

او تصمیم گرفت كھ انبار . خوانیم كھ امالكش محصول فراوان آورد  در مورد مرد ثروتمندی می٢١ - ١٣: ١٢در لوقا 
 اموال فراوان اندوختھ "او بھ خود گفت، . بزرگی بسازد و محصوالتش را در آن ذخیره كند تا سپس خیالش آرام بگیرد

در . ای احمق  "اما خدا بھ او گفت، . " بیارام و بھ اكل و شرب و شادی بپرداز اکنون. شده بھ جھت چندین سال داری
این اتفاق برای ھركس كھ برای . "ای از آن كھ خواھد بود؟  آنگاه آنچھ اندوختھ. ھمین شب جان تو را از تو خواھند گرفت

ھای نخست زندگی  توانند باعث شوند كھ شما اولویت پول و ثروت می. افتد اندوزد و برای خدا غنی نیست می خود می
 . را فراموش كنید خود یعنی محبت و خدمت كردن خدا،

 
 . پرست شوید تواند باعث شود شما بت پول می  )ت

 زیرا یا از یكی نفرت دارد و با دیگری محبت و یا بھ کنددو آقا را خدمت تواند  نمیھیچكس خوانیم کھ   می٢۴: ۶درمتی 
تواند  پول و ثروت می. را خدمت كنید  محال است خدا و ممونا، یعنی بت پول،. شمارد چسبد و دیگر را حقیر می یكی می

 . پرست سازد و كاری كند كھ شما بت پول را خدمت كنید شما را بت
بعد خواھیم دید كھ چگونھ مسیحیان . ر بدی بر روی یك مسیحی بگذاردتوانند تأثی بھ طور خالصھ، پول و ثروت می

 . توانند از پول برای داشتن تأثیری مثبت استفاده كنند می
 

 منظور از تباھی چیست؟  )۴سؤال 
برای مثال وقتی . آمیز و استفاده از آن برای انجام شرارت است تباھی یعنی بدست آوردن پول و ثروت از طریق شرارت

اید  دھید، تباه شده اید پس نمی وقتی پولی را كھ قرض گرفتھ). ١٣ - ١١: ١٩الویان (اید  كنید، تباه شده ی یا چپاول میدزد
اید وقتی  تباه شده). ۴: ۵یعقوب (اید  كنید، تباه شده وقتی از پرداخت دستمزد كاركنانتان خودداری می). ٢١: ٣٧مزمور (

اندوزید  عدالتی پول یا ھر چیز دیگر را می اید وقتی كھ با بی تباه شده). ١۵ - ١٣: ٢۵تثنیھ (كھ متقلب و فریبكار ھستید 
ھایی از  بندی نمونھ آزمایی، قماربازی یا شرط ھای بخت پول درآوردن از طریق فروش بلیط). ٨: ١۶ ؛ ٢: ١١امثال (

). ٢٣،  ٨: ١٧امثال (پذیرید  د و رشوه میدھی اید وقتی رشوه می تباه شده. باشند ھای نامشروع یا سود غیرمنصفانھ می گنج
كادو برای سودجویی اید وقتی كھ براساس روابط  تباه شده. مسیحیان بایستی بدانند كھ ھر نوع رشوه فساد و تباھی است

از اید وقتی كھ بھ یك قاضی یا یكی  تباه شده. كنید كھ ھمراه با یك معاملھ تجاری باشند دھید یا كادویی بزرگ ھدیھ می می
دھید تا در یك دادگاه قانونی در موردی بھ نفع شما رأی دھند یا یك حریف منفور را بھ نفع   پول میقضاییاعضاء ھیئت 

مجبور  اید وقتی مردم را تباه شده). ٨: ٢٨امثال (مند شوید   عالقھخواریاید وقتی كھ بھ ربا  تباه شده. شما كنار بگذارند
تباه . گیرید ھا و مراكز تجاری باج می اید وقتی از رستورانھا، مغازه تباه شده). ٧: ٧ جامعھ(كنید بھ شما پول بدھند  می
ھای جعلی یا مدارك تحصیلی  اید وقتی كھ نسخھ تباه شده. فروشید اید در صورتی كھ سیگار قاچاق یا مواد مخدر می شده

اگر از پرداخت مالیات خود طفره . كنید میھای اعتباری چاپ  اید وقتی پول جعلی یا كارت تباه شده. فروشید جعلی می
 . اید و غیره روید تباه شده می

 
  مجازات تباھی ) ب

دھند و  برای انسانھایی كھ رشوه می. خدا یقینًا فریب و فساد را مجازات خواھد كرد. خدا از فساد و تباھی متنفر است
ھر شخص تباه و فاسد ھشدار می دھد كھ او در معرض اند چھ اتفاقی خواھد افتاد؟ کتاب مقدس بھ  گیرند و تباه شده می

گیرد از نظر خدا، او از نظر اخالقی فاسد و گناھكار است با  دھد و یا رشوه می وقتی او رشوه می. خطری جدی است
 او. گناه، او برای خانواده خودش مشكالتی را بھ بار خواھد آورد حمایت از مجرمین و تحت فشار قرار دادن اشخاص بی
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 : ٢٧تثنیھ (بدترین مجازات این است كھ خدا او را لعنت خواھد كرد . اعث خرابی كشور، شھر و كلیسای خود خواھد شدب
و سرانجام او را بھ آتــش جھنم خواھد انــــداخت ) ٣۴: ١۵ایوب (خدا خانواده و دارایی او را نابود خواھد كرد ). ٢۵

 ).٩ - ٧: ١٨متی  (چون او باعث گناه كردن سایر انسانھا شده است
 

  شیوه زندگی یك مسیحی معمولی چگونھ باید باشد؟). ١٢ - ۶: ۶اول تیموتاؤس (  )۵سؤال 
 :مالحظات

 
 . مسیحیان بایستی در ھر شرایطی قانع باشند  )الف

باعث اما قناعت بھ آنچھ دارید . برد زند و حتی آن را از بین می  آسیب میخداپرستیخواھش و آرزوی پولدار شدن بھ 
مسیحیان بایستی بھ خاطر داشتھ باشند كھ ھنگام تولد چیزی با خود بھ این دنیا . شود  میرشد یک زندگی خداپسندانھ

پس مسیحیان بھ . پس پول یك دارایی موقتی است. برند میرند نیز با خود چیزی بھ ھمراه نمی ھمچنین وقتی می. آورند نمی
مسیحیان . ورد نحوه استفاده از پول در دوران كوتاه زندگی خود فكر كنند خود بایستی در مخداپرستیمنظور افزایش 

نباید ھرگز دوست داشتھ باشند پول خود را بیشتر كنند بلكھ بایستی دوست داشتھ باشند از ھر آنچھ خدا بھ آنھا داده است 
مال از این قانع باشند كھ از مسیحیان بایستی كا). ١٩ - ١٧: ۶اول تیموتاؤس (برای گسترش ملكوت خدا استفاده كنند 

 . نیازھای اولیھ زندگی برخوردار ھستند یعنی غذا برای خوردن و لباس برای پوشاندن بدن خود
 
 . مسیحیان بایستی از عشق بھ پول فرار كنند  )ب

. مطیع قدرت پولنھ  آنھا قوم مطیع فرامین خدا ھستند و. " قوم خدا "نیستند بلكھ ) بت پول (" ممونا " مسیحیان دیگر قوم
، حسادت، نزاع،  و غیرسالمكند، عالئق سؤال برانگیز ھای غلط می مسیحیان بایستی از چیزھایی كھ آنھا را درگیر آموزه

 . ھای شریرانھ، فساد، شرارت، طمع و عشق بھ پول بیشتر پرھیز كنند گرانھ، سوءظن سخنان حیلھ
 
 .ندباش زندگی خداپسندانھ خواھانمسیحیان بایستی   )پ

محبت، تحمل و آرامی   ، ایمان،باخداییمسیحـــیان بایستی بھ دنبال، در تعقیب و در جستجوی چیزھایی مثل عدالت، 
ھای او است  ایمان وابستگی فعاالنھ بھ خدا و وعده). ٣: ١اول تسالونیكیان (، صبر میوه امید است )٣٣: ۶متی (باشند 

 ؛ ١٣: ١٣ ؛ اول قرنتیان ۵ - ٢: ۵رومیان (گی كلیدی مسیحیان ھستند ایمان، محبت و امید سھ ویژ). ١١عبرانیان (
 ). ١٢ - ١٠: ۶ ؛ عبرانیان ٨: ۵ ؛ ٣: ١ ؛ اول تسالونیكیان ۵ - ۴: ١ ؛ كولسیان ۵ - ٢: ۴ ؛ افسسیان ۶ - ۵: ۵غالطیان 

 
 . مسیحیان بایستی بھ جنگ نیكوی ایمان بجنگند  )ت

 مبارزهیا ) ١: ١٢ ؛ عبرانیان ٢۵: ٩اول قرنتیان (وط بھ ھر نوع تالش ورزشی مربجھد یا جنگ در اینجا در اصل كلمھ 
مسیحیان . ھای او است ه اعتماد فعاالنھ بھ خدا و وعد  ایمان،). ٢: ٢ ؛ اول تسالونیكیان ٣٠: ١لیپیان یف(روحانی است 

د آن را بدست میآورند و نباید بھ كن وقتی عیسی آنھا را دعوت می. یكبار و برای ھمیشھ حیات جاودانی را بدست آورند
 . خود اجازه بدھند كھ آن را ترك كنند

 
 . اند حفظ كنند مسیحیان بایستی مأموریتی را كھ دریافت كرده  )ث

اش بھ  مأموریتی كھ تیموتاؤس در این نامھ دریافت كرده است این است كھ در شیوه زندگی مسیحی و انجام دادن وظیفھ
 خدادادی خود عمل كنند طوری كھ خدماتمسیحیان بایستی بھ . ر اداره كلیسا نمونھ باشدعنوان یك رھبر مسیحی د

 . ھیچكس نتواند آنھا را بھ خاطر غفلت سرزنش كند
 

 شیوه زندگی یك مسیحی ثروتمند چیست؟). ١٩ - ١٧: ۶اول تیموتاؤس  ( )۶سؤال 
برای یك . خواھش ثروتمند بودن اشتباه است ثروتمند بودن برای یك مسیحی نادرست نیست بلكھ آرزو و :مالحظات

. برای یك مسیحی این نادرست است كھ از طریق ھر فسادی پولدار شود. مسیحی این اشتباه است كھ بھ دنبال پول باشد
مسیحیان ثروتمند .  باشددادهكھ خدا بسیاری چیزھا را بھ او زمانیپولدار شود بخواھد برای یك مسیحی این اشتباه است كھ 

. آنھا با ثروتھای او كاری را انجام دھند خواھد  این ثروتھا را بھ آنھا سپرده است چون او می یستی بدانند كھ خدا ھمھبا
 .  خاصی را در ملكوت خود سپرده استخدماتخدا بھ مسیحیان ثروتمند 

 
 . چیزھایی كھ مسیحیان پولدار نباید انجام دھند  )الف

نباید بھ خاطر اینكھ ثروتمند ھستند مغرور یا . تفاوت و از خود راضی باشند ت خود بیمسیحی ثروتمند نباید نسبت بھ ثرو
 . ھرگز نباید بھ جای خدا وابستھ بھ ثروت خود باشند. متكبر باشند

 
 .چیزھایی كھ مسیحیان پولدار ممكن است انجام دھند  )ب

 . دمسیحیان ثروتمند ممكن از آنچھ خدا بھ آنھا بخشیده است خوشحال باشن
 . چیزھایی كھ مسیحیان پولدار باید انجام دھند  )پ
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ده باشند و بخواھند كھ دیگران را در ثروت خود نبایستی بخش. مسیحیان پولدار بایستی در انجام كارھای نیكو غنی باشند
 موضوع شرح این. ھای خود را بیندوزند  گنجدوران آمدن مسیحمسیحیان پولدار بایستی با در نظر گرفتن . شریك بسازند

می دھد كھ چرا كارھای خوب آنھا و در میان گذاشتن ثروتشان با دیگران بایستی با توجھ بھ ملكوت خدا انجام شود و نھ 
ترین  آنھا باید با حكیمانھ .لیت خاص سپرده شده استئوپس بھ مسیحیان ثروتمند یك مس. فقط اھداف بشر دوستانھ در دنیا

برای مثال بایستی ثروت خود را با یك كلیسای مسیحی كھ در . كوت خدا مصرف كنند پول و ثروتشان را در مل،شیوه
. در طی دوران یك قحطی، كلیساھای یونان مكادونیھ از كلیساھای فلسطین حمایت كردند. نیاز است درمیان بگذارند

امروزه این كار در بسیاری . نندحمایت ك رسالت تبلیغیھای  ، كار یا پروژهمبلغینتوانند از  مسیحیان ثروتمند ھمچنین می
 . افتد نقاط اتفاق می

 
 باشد؟ شیوه زندگی یك مسیحی كھ دارای مقامی عالی است چھ می  )٧سؤال 

 پس این دانیال بھ سایر وزراء و والیان تفوق جست زیرا كھ روح فاضل در "خوانیم،   می۵ - ۴: ۶ در دانیال :مالحظات
جستند تا شكایتی در   را بر تمام مملكت منصوب نماید پس وزیران و والیان بھانھ میاو بود و پادشاه اراده داشت كھ او

امور سلطنت بر دانیال بیاورند اما نتوانستند كھ ھیچ علتی یا تقصیری بیابند چونكھ او امین بود و خطایی یا تقصیری در 
 . "او ھرگز یافت نشد 
این .  و رھبران مذھبی تجار و حكمرانان دولتیسیاری از بتباھی گسترش یافتھ است بخصوص بین امروزه فساد و

. شوند برای مردم رنج و زحمتی ایجاد كرده اند كھ غیر قابل وصف است فاسدان درحالیكھ خودشان پولدار و قدرتمند می
 . اند از طرف دیگر بسیاری از آنھا گرفتار و رسواء شده

دانیال با آزاد بودن مطلق از ھر نوع فساد، شایستگی . متفاوت باشددانیال در چنین دنیایی زندگی كرد و جرأت نمود كھ 
این موضوع برای او شخصًا و برای شغل و موقعیت او مشكالت بزرگی بھ . خود را بھ عنوان یك مأمور دولتی نشان داد

رقانونی شمردند  و بھ خدا حملھ كردند و آن را غی آنھا بھ ایمان او. كشیدند ھمكاران نقشھ سقوط او را می. بار آورد
ھا كھ او متحمل شد در آخر  ولی با اینحال با وجود تمام این رنج. عاقبت او را بھ چاھی در مقابل شیران گرسنھ انداختند

 و شایستگی خود را بھ شویق می كند تا مثل دانیال باشند مسیحیان را ت،پس کتاب مقدس.  دانیال را محترم شمرد،خدا
خود را بھ عنوان . ك مأمور دولتی و بھ عنوان یك مسیحی در ھر مقامی در دنیا نشان دھندعنوان یك تاجر مسیحی، ی

جرأت داشتھ باشید كھ با فاسدان .  خود غفلت نكنندخدمتستكار و كامًال قابل اعتماد نشان داده و ھرگز نسبت بھ رفردی د
 . این دنیا تفاوت داشتھ باشید

 
 

 بكار ببرید:  ۴قدم 
 . پذیر است برد چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان كار :توجھ كنید

پذیر براساس   با ھم درمیان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكانصریحًا افكار خود را :درمیان بگذارید و بنویسید
 .  تھیھ كنید١٩ - ٣: ۶س ئواول تیموتا
 پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟  امكانھای كاربردیک ازخواھد كدام میاز شما  خدا :توجھ كنید
دغدغھ با دیگران  بدون كاربرد شخصی خود را .  این كاربرد شخصی را در دفترچھ یادداشت خود بنویسید: بنویسید

كنند و حتی از یك حقیقت   كاربرد حقایق متفاوتی را پیدا می،بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه. درمیان بگذارید
 . یابند دھای متفاوتی میكاربر

 ). میباشند کتاب مقدس ازاین قسمت در پذیر   كاربردھای امكان، نمونھ ھایی ازفھرست زیر(
 

  )١٩ - ٣: ۶س ئواول تیموتا(پذیر  كاربردھای امكاننمونھ ھایی از 
 
 کنید  حتی آنھا را بھ خانھ خود دعوت ن.دھند پرھیز كنید از كسانی كھ آموزه غلط تعلیم می * ٣: ۶ •

  ). ١١ -١٠دوم یوحنا (
كنند و در سایر مسیحیان سوءظن ایجاد  از كسانی كھ اغلب دوست دارند در مورد كلمات بجنگند، نزاع می * ۴: ۶ •

 .كنند پرھیز كنید می
 . كنند از طریق مذھب خود پول بدست بیاورند اجتناب كنید از كسانی كھ سعی می  *  ۵: ۶ •
 .  دارید قانع باشید و محلی برای زندگیا برای خوردن و لباس برای پوشیدندر صورتی كھ غذ   * ٨ - ۶: ۶ •
 از چنین آرزو و خواھشھایی .ھرگز خود را وادار نكنید كھ پولدارتر شوید. ھرگز عاشق پول نباشید   *١١ - ٩: ۶ •

 . فرار كنید
 .  محبت و امید پیروی كنید ایمان، ، باخداییاز عدالت،   * ١١: ۶ •
 . ھای خدا حفظ كنید  وعده خدا و مبارزه كنید تا اعتماد خود را بھجھد و گیر  ل یك كشتیمث *  ١٢: ۶ •
 . متعھد باشیدوفادارانھ بھ مأموریتی كھ خدا بھ شما سپرده است   * ١۴: ۶ •
 . دنرھبران مسیحی بایستی بھ مسیحیان ثروتمند بگویند كھ بھ خاطر ثروت و یا قدرتشان متكبر نباش  * ١٧: ۶ •
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رھبران مسیحی بایستی بھ مسیحیان ثروتمند بگویند كھ در انجام اعمال نیكو ثروتمند باشند و ثروت خود  * ١٨: ۶ •
 . را با افرادی كھ واقعًا نیازمند ھستند بھ مشاركت بگذارند

رھبران مسیحی بھ ثروتمندان مسیحی بایستی بگویند كھ از پول و دارایی خود برای پیشبرد ملكوت خدا  * ١٩: ۶ •
 . فاده كرده و گنج خود را در آسمان بیندوزنداست

 
  نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی

 
خواھم  می. ھایی باشم كھ خدا در مواظبت از آنھا بھ من اعتماد كرده است خواھم ناظر خوبی برای تمام دارایی می ) الف

خواھم از  می. ف ملكوت خدا كنمخواھم بقیھ پول خود را صر بخصوص نسبت بھ خوراك لباس و مسكن قانع باشم  و می
كنند و كلیساھای مسیحی  یك خانواده فقیر مسیحی كھ در ھمسایگی من ھستند و ھمچنین از كسانی كھ انجیل را موعظھ می

 . نمكنند حمایت ك را بنا می
 
شم و در انجام خواھم در ارتباط با پول درستكار با می. متفاوت باشم یك مسیحی عنوانبھ جامعھ خود خواھم در   می )ب

. از دادن رشوه امتناع خواھم كرد و ھیچگاه تحت ھیچ شرایطی رشوه نخواھم پذیرفت. وظایف خود ھرگز غفلت نكنم
خواھم در انجام كارھای خوب غنی باشم و مشتاق شریك  می. آورد خواھم بدستپولم را فقط بھ روشی كامًال درست 

خواھم با اشخاص شریر دنیا تفاوت داشتھ باشم و با شیوه زندگی كردنم  می. ساختن اشخاص نیازمند در اموال خود باشم
 . خدا را جالل بدھم

 
 

 دعا کنید : ۵قدم 
 .  دعا كنیمآشکار کرده است، ١٩ - ٣: ۶ اول تیموتاؤس بھ ما در كھ خدا یدر مورد حقیقت

 کھ در فقط یک یا دو تمرین كنید. یددھدریافت کرده اید، پاسخ  کتاب مقدس بررسی این کھ درطیدر دعای خود بھ آنچھ (
  ).، دعا خواھند كرد متفاوتیحقایق در مورد ، ھر گروهافراد در داشتھ باشید كھ  بیاد.جملھ دعا کنید

 
 

 ) دقیقھ٨(دعا  ۵
 شفاعتدعای 

 
 .  دعا كنیددنیابرای یكدیگر و مردم .  ادامھ دھیدیھای دو یا سھ نفر بھ دعا كردن در گروه

 
 

 ) دقیقھ٢ (نزل م تكلیف ۶
 برای درس بعدی

 
 رونوشت برنامھ مطالعھ كالم را بین اعضای گروه پخش كنید یا ھمانجا آن را بخوانید تا ھمھ در دفترچھ :سرگروه(

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

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا ١٩ - ٣ :۶اول تیموتاؤس  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید برای گروھی از مردم موعظھ كنید، 

حقیقت محبوب استفاده كنید و از روش .  بخوانید۴ - ١ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت روت - رازگاھان -٢
 . یادداشت بردارید

 آیھ حفظی قبلی را ۵ھر روز آخرین . را حفظ کنید ٢ -  ١  :١٢  رومیان-خداوندی  -١شاگردی آیھ  - حفظ كردن -٣
 . مرور کنید

 ایـــن ھفتھ برای شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید در  - دعا -۴
 ). ٣: ۵مزمور (

 خود در مورد  ھای از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموختھ ھای جدید -۵
 .  درست كنید)  یا پوشھ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ٣٩درس 
 

 دعا ١
  

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

 
 

 ) دقیقھ ٢٠( پرستش  ٢
 گوش دادن بھ صدای خدا

 
   عنوان گوش دادن بھ صدای خداش بھ پرست:موضوع

  
 . صدای خدا ابراز كنیمبھ آموزیم كھ چطور پرستش خود را با گوش كردن  در این درس می 
 
  .سعی كنید صدای خدا را بشنوید  - ١

پرستش، عمًال و آگاھانھ سكوت . پرستش نھ فقط سرود خواندن و دعا كردن بلكھ گوش كردن بھ صدای خدا ھم ھست
 . ور شنیدن صدای خداستكردن بھ منظ

 
 .  شنوید خوانید و می پرستش، گوش كردن بھ كالم خدا با تمركزی بسیار است وقتی كھ آن را می) الف
 . پرستش توجھ كردن بھ سخنانی است كھ روح خدا در فكر و قلبتان می گوید) ب
 . پرستش توجھ كردن دقیق بھ عمل خدا در زندگیتان است) پ

 . خواھد بھ شما بگوید و سعی در درك آن چیزی است كھ خدا میپس پرستش توجھ دقیق 
 
  .سعی كنید حقیقت را تمیز دھید  - ٢

درحالیكھ روحی شریر با شخصی شــــریر ممكن . ھای مھم گوش كردن تمیز دادن بین حقایق و دروغ است یكی از جنبھ
، روح خدا فقط حقیقت را  )١۶: ۶افسسیان ( د ور در ذھــن و یا جان شما روشن كن است دروغی را مانند مشعلی شعلھ

پس خیلی مھم است كھ  ). ١٣: ١۶یوحنا ( گوید  گوید و ھرگز چیزی كھ خالف کتاب مقدس باشد بھ شما نمی بھ شما می
فقط كلماتی كھ كامًال موافق كلمات . كنیمامتحان  ،مقایسھتوسط  با كالم خدا در کتاب مقدس روح خود راھمیشھ صدای 

  ). ۶ - ١: ۴اول یوحنا ( باشند  مقدس ھستند از خدا میکتاب 
سعی . شود با سكوت بھ منظور گوش كردن بھ صدای خدا او را بپرستیم بیایید در حالیكھ این قسمت خوانده می. پرستش

 ن آیات و با مکثی کوتاه بی را بھ آرامی۴۵ - ٢٠: ۶سرگروه لوقا (خواھد بھ شما بگوید را بشنوید  كنید آنچھ خدا می
 . )خواند می

 
 

 )  دقیقھ ٢٠( درمیان گذاشتن بركات  ٣
 روت

 
در میان با دیگران ) ۴ - ١روت ( 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 . دھیدكند گوش  بھ كسی كھ بركاتش را بازگو می
 .میگذارد، بحث نكنید

 
 

 )  دقیقھ ٧٠( تعلیم  ۴
 روحی بخشنده:  مسیحیشخصیت

 
 توان با مشكل تلخی برخورد كرد؟ چگونھ می. این بررسی در مورد یك ویژگی مسیحی است

 وان با خشم مقابلھ كرد؟ت چگونھ می:  را مالحظھ كنید٢ھمچنین ضمیمھ 
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 تلخی و علل آن  -الف 
 
  تلخی چیست؟  - ١
 

احساس خشم و . تلخی نتیجھ احساساتی مجروح است كھ شفا نیافتھ است. بخشد  تلخی یعنی روحی كھ نمی:تعلیم دھید
تلخی ھمیشھ . كند  اتفاق افتاده یا شخص آنگونھ فرض می عدالتی كھ واقعًا سرزنش است نسبت بھ رفتاری اشتباه و یا بی

 . شود كند و مانع تشخیص و داوری صحیح نسبت بھ بعضی چیزھا می فكر را دچار مشكل می
 
 شوند؟   چرا مردم تلخ می- ٢
 

 . شوید  تلخممکن است  چھ دلیلی وجود دارد كھ شما :گفتگو كنید
 :مالحظات

 . اعتمادی آسیب دیده) الف
 و در هاین شخص بھ اعتماد شما خیانت كرد، رمیان گذاشتید وستی معتمد دبا دخود را و صدمات بعد از اینكھ مشكالت 

 . شما با دیگران صحبت كردو جراحات مورد مشكالت 
 
 .  داوری غلط) ب

اید كھ انتظارات زیاد و درخواستھای غیرمنطقی دیگران را برآورده  اید اما موفق نشده شاید حداكثر تالش خود را كرده
 . اید  مورد داوری غلط قرار گرفتھ و خوار و طرد شده،ما سوءتفاھم پیش آمدهپس در مورد ش. سازید

 
 . نــاامیــــدی) پ

 نتوانستھ قول خـــود را نگھ دارد و  او،شاید شخصی دیگر نتوانستھ انتظارات زیاد شما را نسبت بھ خود برآورده سازد
 .اید كنید فریب خورده یاحساس م  و كند اید را ارائھ  انتظار داشتھیا كیفیتی كھ شما

 
 . سوء استفاده) ت

شاید شخصی دیگر بھ حقوق شما تجاوز كرده از خوبی شما و خدمات شما استفاده و یا از جسم و امالك شما سوءاستفاده 
 .  كرده است

 
 . عدالتـــی بــی) ث

. فرزندانتان شما را طرد كنند .ھمسرتان شما را دوست نداشتھ باشد. ممكن است با شما غیرمنصفانھ رفتار كرده باشند
 . رئیستان بھ شما ارتقاء ندھد و یا معلمتان برای انجام كارتان شما را تائید نكند

 
  .سركشــــی) ج

. دھد تا شخصیت شما را بسازد و یا ملكوت خود را بھ پیش برد بعضی اوقات خدا شما را درموقعیتھای دشوار قرار می
 .ھای او را زیر سئوال ببرید گین شوید و شخصیت وبرنامھممكن است شما از رفتار خدا خشم

 
 واكنش نسبت بھ تلخی و نتایج تلخی  -ب 

 
  نسبت بھ رفتار اشتباه، انسانسویتصویری از واكنش ب  - ١
 

       
 رفتار اشتباه                            

 
 

             واكنش بھ سوی انسان                                                                   
                                             

 
فقط شخص خاطی را . كنید شود اغلب از جنبھ طبیعی و افقی بھ قضیھ نگاه می وقتی شما با رفتاری اشتباه مواجھ می

دار شده، خشمگین  د كھ احساسات شما جریحھكنی احساس می. عدالتی نسبت بھ شما رفتار كرده است بینید كھ با بی می
حتی ممكن است . دھید العمل نشان می درنتیجھ نسبت بھ شخص خاطی عكس. كنید ھستید و نسبت بھ او احساس تلخی می

این روش رفتار اشتباه را . انگیزه شما انتقام و جبران اشتباھی است كھ در حق شما كرده است. تھمت یا آسیب بزنید بھ او
 . شود آورد و خدا در این اتفاق دخالت داده نمی وان مھمترین مشكل بھ حساب میبھ عن
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  تایج تلخی در برابر رفتار اشتباهن  - ٣
 

 ١۵ - ١۴، ١١ - ١٠،  ۶ - ۵: ١٢ ؛ عبرانیان ١۵: ۶ متی :بخوانید
 ایج تلخی چیست؟  نت،خودتان  با در ارتباطسایر مردم وبا در ارتباط   در ارتباط با خدا،:كشف و گفتگو كنید

 : مالحظات
 

 . گذارد تلخی بر ارتباط شما با خدا اثر می) الف
 كنید، وقتی از فیض خدا برای بخشیدن و محبت كردن امتناع می. بیشتر و بیشتر فاصلھ ایجاد میشودخدا در ارتباط شما با 

 . فرصت بزرگی را برای رشد در تقدس و ثمر آوردن از دست خواھید داد
 
  .گذارد ر ارتباط شما با سایر مردم تأثیر میتلخی ب) ب

 تلخی شما، مشكل ".كنید دھید و یا ارتباطات خود را خراب می كشید و دوستانتان را از دست می شما یا از مردم كنار می
كنید و بھ او ناسزا  شخص خاطی را لعنت می. شوید آفرین می شما مشكل. "سازد كند و بسیاری را آلوده می یایجاد م

فقط اشخاصی كھ . مشكل دخالت دھید در جانبداری کردن از خودتان در مورد آن كنید سایرین را گویید و سعی می می
تلخی در كنار .  را در ھمھ جا پخش كننددرگیری شماتوانند تلخی و   می،شنوند می مشكلرا در مورد شما زاویھ دید 

 . قرار گرفتھ استریشھ بسیاری از روابط از ھم گسیختھ و جدایی كلیساھا 
 
 . گذارد تلخی بر ارتباط شما با خودتان تأثیر می) پ

كند، تشخیص و داوری شما را منحرف  كل وجود شما را مسموم می. فكر و جسم شما است مانند سمی در روح،
الم، شما را ظ. سازد زند و قلب شما را سخت می كند، بھ احساسات شما آسیب می سازد، روحیھ شما را خراب می می

 . كند ناخوشایند و افسرده می انتقادگر، سنگدل،
 . شود كھ شما شخص ناخوشایند و اغلب تنھا باشید دھد و باعث می بھ ارتباطات شما خاتمھ می

 
 برخورد با تلخی در مقابل رفتاری اشتباه  -پ 

 
   خدا نسبت بھ رفتار اشتباهتصویری از واكنش بسوی  - ١
 

 خدا                     آنچھ باید انجام دھی را از خدا یاد بگیر-٣              مقدس  کتاب          
                                                                               

 و  پاسخ بسوی خدا-٢                                                             
 برای فیض خدا دعا كن تا                                                                                  ان پاسخ بسوی انس- ۴    

 .اكنش نشان دھیدرست و                                                                                                        
                                                                                           

  رفتار اشتباه-١     
 
                                                     شما                    خــاطی                        
 

ھای فوق طبیعی و  یحی بھ آن نگاه كنید یعنی از جنبھبا دید یك مس توانید شوید، می وقتی با رفتاری اشتباه مواجھ می
از او . العمل نشان دھید كنید تا درست عكس برای فیضش بھ او نگاه می. بینید در آنچھ اتفاق افتاد دست خدا را می. عمودی

بھ دعا كردن در و در مورد آنچھ باید انجام بدھید منجر . انتظار دارید كھ از تجربیات دردناك بھ نفع شما استفاده كند
 ،دراین شیوه رفتاراشتباه آن شخص. شود حضور خدا و مطالعھ کتاب مقدس و مصالحھ با شخص خاطی می

 .باشند ترین جنبھ ولی خدا و ھدف او مھمترین می اھمیت بی
 
 تصویری از زندگی یوسف  - ٢
 

 بدرفتاری نسبت بھ یوسف) الف
  كردند؟ دیگران با یوسف چگونھ رفتار. كشف و گفتگو كنید

 ٣٧ پیدایش :بخوانید)  ١
ای با او داشتند و  برادرانش حسود بودند و رفتار ناشایستھ. خانواده خودش با یوسف رفتاری اشتباه داشتند :مالحظات

. آنھا بھ پدر خودشان بھ دروغ گفتند كھ حیوان وحشی یوسف را كشتھ است. سرانجام نیز او را بھ عنوان برده فروختند
 .عدالتی خانواده خود بود گناه بی او قربانی بی.  چنین رفتاری نبودیوسف سزاوار



 ٢٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ٢٠ - ١: ٣٩ پیدایش :بخوانید) ٢
چون . ھمسر صاحب او سعی كرد كھ چندین بار یوسف را فریب دھد. ارباب یوسف با او رفتاری اشتباه داشت :مالحظات

یوسف . ای منصفانھ بھ زندان افتاد وسف بدون محاكمھكرد، او بھ دروغ بھ یوسف تھمت زده و ی یوسف دائمًا او را رد می
 .عدالتی ارباب خود بود گناه بی با این وجود او قربانی بی. گناه بود كامًال بی

 
 ۴٠پیدایش  : بخوانید  )٣

در زمانی كھ آنھا با او در زندان بودند یوسف بھ آنھا كمك . دای داشتن دوستان یوسف با او رفتار ناشایستھ :مالحظات
 .  او سالھای بسیار فراموش شده و تنھا در زندان ماند. میكرد اما بعد كامًال او را فراموش كردند

 
 رنج یوســـف) ب

 ۴۶ - ۴١،  ٢: ٣٧ پیدایش :بخوانید
 یوسف چھ مدت بھ خاطر رفتار ناشایستھ دیگران رنج كشید؟ : كشف و گفتگو كنید

 سالھ بود و سرانجام ١٧ ،بھ صورت برده بھ مصریان فروختھ شدوقتی .  یوسف بھ مدت طوالنی در رنج بود:مالحظات
اما قبل از آن، . ای جالبی یوسف آزاد شده و نخست وزیر مصر گردید از طریق اتفاقات زنجیره.  سالھ٣٠ ،وقتی آزاد شد

 . سال را بھ عنوان برده و زندانی در یك كشور غریب گذراند١٣ ،بھ خاطر رفتار ناشایستھ دیگران
 
  العمل یوسف بھ سوء رفتار دیگران كسع) پ

 ١١ - ١: ۴۵ پیدایش :بخوانید
 رفتار دیگران چگونھ پاسخ داد؟ او بھ این اتفاقات چگونھ نگاه كرد؟  یوسف بھ سوء:كشف و گفتگو كنید

ا دم زیادی ردر طی قحطی بزرگ او گن. ناشایستھ آنھا بھ سمت خدا واكنش نشان داد یوسف در برابر رفتار :مالحظات
 ، پدرش برادرانش رادر معرض گرسنگی بودنددرحالیكھ خانواده او  ).۴٩ - ۴٧: ۴١پیدایش (در مصر ذخیره نمود 

. پس آنھا بدون اینكھ ماجرا را بھ یاد آورند در مقابل او ایستاده و از او غذا خواستند. برای خرید گندم بھ كنعان فرستاد
سرانجام، یوسف خود را بھ برادرانش ). ٨ - ١: ۴٢پیدایش ( نیاوردند ی آنھا او را بھ خاطریوسف آنھا را شناخت ول

 . آشكار كرد و از آنھا خواست كھ بدون اینكھ بترسند بھ او نزدیك شوند
تھدید واكنش نشان نداد بلكھ واكنش او عمودی و بھ سمت خدا  او در مقابل آزاردھندگان خود بھ صورت افقی و با خشم و

یوسف . اش فرستاده تا زندگی آنھا را نجات دھد  او را پیشاپیش خانوادهخدابرادرانش اطمینان داد كھ او چھار بار بھ . بود
در طی تمام این سالھای سخت، یوسف توجھ خود را بر خدا متمركز .  دست خدا را دید،در بدرفتاری كھ متحمل آن شد

چگونھ بر بدرفتاری دیگران پیروز شود و قربانی او از خدا آموختھ بود كھ . ساخت و نھ بھ شرایط غیرمنصفانھ و سخت
 .مشكالت سخت اوتبدیل بھ امكانات خدا گردید. دار خود نگردد احساسات جریحھ

 
  العمل یوسف نسبت بھ آزاردھندگانش عكس  )ت

  ٢١ - ١۵: ۵٠، ٢۴ - ٢١، ١۵ - ١٣: ۴۵ پیدایش :بخوانید
 رفتار ناشایستھ نشان داده بودند چگونھ واكنش نشان داد؟یوسف بھ برادرانش كھ نسبت بھ او : كشف و گفتگو كنید

ملحق شدن او بھ . او برادرانش را بخشید.  یوسف سرانجام واكنش صحیح را بھ سوی انسان از خود نشان داد:مالحظات
 بوسیدن، گریھ كردن و حرف زدن با یكدیگر، احتماًال  ای بوده باشد، بغل كردن، برادرانش بایستی صحنھ دلسوزانھ

 .اشتباھات آنھارا ثبت نكرده بود. او اشتباھات گذشتھ آنھا را برعلیھ آنھا نگھ نداشتھ بود. اشكھای توبھ و اشكھای شادی
ھنوز نتوانستھ بود با آنھا آشتی كند آنھا را بخشیده بود و بھ خدا اجازه  وقتی كھ او در نتیجھ حتی در زمان غیبت آنھا، و

بعد از اینكھ پدرشان مرد، برادرانش دوباره نگران شدند كھ شاید حاال او . از او دور كندداده بود كھ ھر نوع تلخی را 
بھ جای تلخی و . ولی یوسف باز ھم بھ آنھا اطمینان داد و ثابت كرد كھ آنان را پذیرفتھ است. خود را از آنھا بگیرد انتقام 
 . دار او سالھا قبل شفا یافتھ بود جریحھاحساسات .  یوسف فقط مھربانی و آرامی خود را نشان داد،انتقام

 
  تعلیم کتاب مقدس در مورد رفتار ناشایستھ  - ٣
 

  نگاه كردن بھ تجربیات نحوه) الف
  ١۴ - ١٢: ١ ؛ فیلیپیان ٢٨: ٨ رومیان :بخوانید

 توان نگاه كرد؟  چگونھ میشدهای كھ نسبت بھ شما انجام   بھ رفتار ناشایستھ:كشف و گفتگو كنید
توانید بھ آن رفتار اشتباه بھ عنوان چیزی كھ خدا بھ نفع شما یا بھ نفع دیگران بھ آن اجازه داده است نگاه   می:اتمالحظ
 . كنید
  نحوه واكنش نسبت بھ تجربیات) ب

  ٢٣ - ٢١: ٢ ؛ اول پطرس ۴ - ٣: ١٧ لوقا :بخوانید
  نشان دھید؟العمل بایستی چگونھ نسبت بھ رفتار ناشایستھ عكس: كشف و گفتگو كنید



 ٢٩  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ھرگز نباید بھ دنبال تالفی كردن یا انتقام بود بلكھ بایستی خود را تسلیم خدایی كرد كھ داوری اش عادالنھ :مالحظات
از خدا بخواھید بھ . العمل خود را با پاسخ دادن بھ شخص آزاردھنده شروع نكنید بلكھ ابتدا بھ خدا پاسخ دھید عكس. است

اس و فكر كنید، بھ شما قدرت تحمل تجربیات را ببخشد و بھ شما محبت بدھد تا شخص شما فیض ببخشد تا مثبت احس
فقط بعد از اینكھ خدا بھ شما یاد داد كھ چگونھ نسبت بھ آزاردھنده خود پاسخ نشان بدھید . آزاردھنده خود را ببخشید

 . بایستی نسبت بھ پاسخ دادن بھ او اقدام كنید
 
  دار ریحھبرخورد با احساسات ج وه نح) پ

 ٣٨ مزمور :بخوانید
 داری كھ ھنوز در شما وجود دارند چگونھ بایستی برخورد كرد؟ با احساسات جریحھ: كشف و گفتگو كنید

دار خود  خشم، تلخی، درد و احساسات جریحھ.  در مورد احساسات و افكار خود كامًال با خدا رو راست باشید:مالحظات
اما بعضی اوقات شفای . دھد دار شما را شفا می اوقات خدا بالفاصلھ احساسات جریحھبعضی . را علنا بھ خدا ابراز كنید
بینید و یا  وقتی بخشیدن را غیرممكن می. كشد و احتیاج دارید كھ بھ دعا و بخشیدن ادامھ دھید او بیشتر بھ طول می

ر مورد این موضوع مرتب با شما  از دوستان خود بخواھید كھ درود از یك یا دو نفر ت مجروح شما ازبین نمیاحساسا
 ).١۶: ۵ ؛ اول یوحنا ١۶: ۵یعقوب (دعا كند تا كامًال بتوانید او را ببخشید و احساسات مجروح شما كامًال شفا یابد 

 
  نحوه نگریستن بھ اھمیت تجربیات) ت

 ۴ - ٢: ١ ؛ یعقوب ١١ - ١٠: ١٢ ؛ عبرانیان ۵ - ٢: ۵ رومیان :بخوانید
 توانید انتظار داشتھ باشید؟   چھ منافعی را می،ز تجربیاتا: كشف و گفتگو كنید

خدا از . سازد شود و زندگی شما را پرثمر و مفید می  تجربیات باعث رشد صبر، شخصیت و تقدس شما می:مالحظات
ا كند و بعد از شم از زحمت كشیدن و حتی جفا نخست برای تغییر دادن شما استفاده می او. كند تجربیات استفاده می

 .دیگران باشید، یعنی شخصی شوید کھ بتوانید شاگردان بسازیدسازد كھ دگرگون كننده  شخصی می
  
  كاربرد عملــی) ث
در صورتیكھ الزم باشد، اولویت را بھ مصالحھ و . رفتاری ناشایستھ را كھ مربوط بھ گذشتھ است در نظربگیرید) ١

 . دار و خاطرات دردناك شما را شفا دھد بھ خدا اجازه بدھید كھ احساسات جریحھ. آشتی بدھید
دفعھ بعد كھ با رفتاری نادرست مواجھ شدید اجازه دھید كھ خدا از این اتفاق برای ساختن شخصیت شما . تمرین كنید) ٢

 .استفاده كند
 

 ) دقیقھ ٨( دعا  ۵
  در پاسخ بھ كالم خدایدعا

 
ھای كوتاه، حقایقی را كھ امروز یاد  اید با دعا ھ نفری تقسیم شدهھای دو یا س  در تمام گروه یا درحالیكھ بھ گروهبھ نوبت
 . اید بھ حضور خدا بیاورید گرفتھ

 

 )  دقیقھ ٢ (تكلیف منزل  ۶
 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 موعظھ كنید، " روح بخشیده "آموختھ ھای درس 
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید 
از روش حقیقت .  بخوانید١۴، ١٢، ١٠، ٩ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت اول سموئیل - رازگاھان  ـ  ٢

 .   محبوب استفاده كنید و یادداشت بردارید
را در خانھ آماده ) ھا در دنیا  وسوسھ-١١ - ١: ۴متی (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  ـ  ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و یادداشت  بردارید۵از روش . كنید
 . یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  در این ھفتھ برای - دعا  ـ  ۴

 )٣: ۵مزمور (
ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را وارد دفترآموختھ ھای جدید  ـ ۵

 .یددرست كن)  یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر



 ٣٠  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ۴٠درس 
 

 دعا ١
  

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

 
 

 ) دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
 اول سموئیل

 
، با  )١۴، ١٢، ١٠، ٩اول سموئیل ( 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 بگذاریددر دیگران 

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
 ٢٣: ٩ لوقا - خود انکار

 
 قتعمـــ  -الف 

 ٢٧ - ٢٢: ٩ لوقا :بخوانید
 
 خود  انکار 

 ٢٣: ٩لوقا 
 

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

باید نفس  اگر كسی بخواھد مرا پیروی كند می
خود را انكار نموده صلیب خود را ھر روزه 

 .بردارد و مرا متابعت كند
  ٢٣: ٩لوقا 

 

 
 .كردمی  مرد و قیام ، میكشیدمی  رنج  بایدخداوند شاگردان، خودش -١
 
بسیاری از یھودیان در . كند بینی می  از نخستین جاھایی است كھ عیسی رنج، مرگ و قیام خود را علنًا پیش قسمت،این

پس این . دھنده خود انتظار داشتند كھ زندگی كند و بر دشمنانشان غلبھ یابد زمان عیسی از مسیحای موعود و نجات
ھای  بینی شده بود،  و نمونھ آن قربانی اما مرگ او توسط انبیاء پیش. دان مثل یك شوك وحشتناك بودبینی برای شاگر پیش

 من شبان نیكو ھستم، شبان نیكو جان " می گوید، ١١: ١٠در یوحنا . عھد عتیق بوده و عیسی خودش آن را انتخاب كرد
 ۴۴: ٢۴لوقا (مرگ او الزم بود . ام دھد را انجام دھدخواست انج عیسی باید آنچھ می. "خود را در راه گوسفندان می نھد 

نشاند و جریمھ كامل گناھانمان را   خدا در مقابل گناه را فرو میعادالنھو تنھا راھی بود كھ خشم ) ١٢: ۴؛ اعمال 
خود را دھنده  كردند نجات توجھ كنید كھ حقیقتًا كسانی كھ بایستی از منافع مذھبی اسرائیل دفاع می. كرد پرداخت می

ھای بسیار ممتاز و اشرافی اورشلیم  مشایخ اسرائیلی اعضای سنھدرین بوده كھ ھمھ شامل خانواده. مصلوب ساختند
 معلمین معلمین شـــریعت،. ھای بزرگ كاھنین بودند رئیس كاھنان و ھمینطور كاھن اعظم از اعضاء خانواده. بودند

وظیفھ آنھا مطالعھ، تفسیر و انتقال آن بوده و آن را كپی كرده و .  بودندعــــھد عتیقآموزش دیده و منصوب شده در
 . دادند شریعت را تعلیم می

 
 . شاگرد بایستی خود را انكار كند -٢
 

  پیروی از عیسی  )الف
صدھا نفر وجود داشتند كھ .  بھ معنی وصل شدن یكنفر بھ عیسی مسیح بھ عنوان شاگرد او است" پیروی كردن "عبارت 

كردند و معجزات او را  كردند و بھ تعالیم او گوش می رفت او را دنبال می كردند بھ ھر جا می  را پیروی میظاھرًا عیسی
 . اما عیسی در این آیھ كامًال آشكار ساخت كھ او از یك شاگرد حقیقی چھ انتظاری دارد. دیدند  می



 ٣١  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 انكار خود )  ب
اینجا . "شناسم  او را نمی"تی پطرس عیسی را انكار كرد گفت وق. كند یك شاگرد واقعی در وھلھ اول خودش را انكار می

انكار بھ معنی این است . " بھ او تعلق ندارم "یم است كھ  و یا گرفتن این تصم" او را نشناختن "انكار بھ معنی انتخاب 
ست یعنی طبیعتی كھ از  گفتن بھ طبیعت كھنھ خودتان ا" نھ "بھ معنی . یید بگو"  نھ" برای ھمیشھ بھ خودتان كھ یكبار و

كنید تمامی اعتماد خود را بھ ھرآنچھ ذاتًا  وقتی خودتان را انكار می. فیض خدا بھ دور است یعنی نفسی كھ تولد تازه ندارد
در عوض وقتی خود . گذارید ھا، امالك و موقعیت خود را كنار می اعتماد بھ حكمت، قدرت، توانایی. كنید ھستید ترك می
 . شوید زندگیتان فقط بھ خدا وابستھ می ید برای نجات وكن را انكار می

كنید، وابستھ ھستید،  پس، انكار در ارتباط با ھر آن چیزی است كھ شما برای نجات و زندگی درست بھ آن اعتماد می
وضوعاتی  م دوری ازآلود است یعنی انكار یعنی بازگشت از ھر چیزی كھ گناه. وابستھ ایدكنید و بھ آن  توكل و تكیھ می

 ٩: ٨در دوم قرنتیان   انكار را مربوط بھھای نمونھ. ستطغیان برعلیھ خداھر آنچھ كنند تا  بیان میرا كھ استقالل از خدا 
 .  مالحظھ كنید٨ - ٧: ٣ و فیلیپیان ٩: ٩، متی ٢٢ - ١٩: ۴؛ متی 

 
 . شاگرد بایستی صلیب خود را بردارد -٣
 

در حالیكھ . كند حكوم است كھ بھ اجبار صلیب خود را تا محل اعدام حمل میبرداشتن صلیب معموًال تصویری از انسان م
. دھد  انجام میاختیار شاگرد عیسی مسیح با ،آنچھ كھ شخص محكوم مجبور است انجام دھد. در اینجا معنی متفاوتی دارد

 داوطلبانھ جفا، رنج،  كھ او بھ خاطر وفاداریش بھ مسیح و بھ خاطر مسیح خواھد پذیرفت این است كھ اوسھم خاصی
مثالھایی از حمل صلیب در زیر .  صلیب متفاوتی برای حمل كردن دارد،ھر شاگرد. طرد شدن و خجالت را قبول می كند

 . ذكر شده است
 .كردند برای مردم موعظھ می اند و بھ زندان افتاده وبا شالق تنبیھ شدند چون انجیل را ، شاگردان دستگیر شده۵در اعمال 
، استیفان تا بھ مرگ سنگسار شد چون شنوندگان خود را انسانھای ٧ در اعمال .نھا شکنجھ و زندان بودصلیب آ

كردند و بھ مسیح  القدس مقاومت می آنانی كھ ھمیشھ با روح. قلبھایشان نامختون است سرسختی خواند كھ گوشھا و
پولس  ، ٢٨ - ٢٣: ١١ در دوم قرنتیان .ادت بود صلیب او شھ).۵٢ - ۵١: ٧اعمال (خودشان خیانت كردند و او را كشتند 
ھا زیادتر در زندانھا بیشتر و در مرگھا مكرر از   در سختیھا افزونتر در تازیانھ". كند رسول صلیب خود را خالصھ می

 شكستھ دفعھیھودیان پنج مرتبھ از چھل یك كمتر تازیانھ خوردم سھ مرتبھ مرا چوب زندند یك دفعھ سنگسار شدم، سھ 
 در خطرھا در نھرھا درخطرھای دزدان در خطرھا از قوم خود و در … شبانھ روزی در دریا بسر بردم، ،شتی شدمك

ھا بارھا در سرما و عریانی  بدون آنچھ عالوه بر  خوابیھا بارھا در گرسنگی و تشنگی در روزه  بی…خطرھا از امــتھا 
خوانیم كھ یوحنای   می٩  :١در مكاشفھ . " برای ھمھ كلیساھا اینھا است آن باری كھ ھر روزه بھ من است یعنی اندیشھ

 صلیب او طرد شدن و .رسول بھ دلیل موعظھ و تعلیم كالم خدا و شھادت بھ عیسی مسیح بھ جزیره پطمس تبعید شده بود
 .بود تبعید

 
 . شاگرد بایستی پیرو عیسی مسیح باشد -۴
 

 . دھد دامھ میكند و بھ آن ا یك شاگرد پیروی از عیسی را شروع می
خوانیم كھ چون شاگردان   می۶٩ - ۶۶: ۶در یوحنا . در کتاب مقدس پیروی بھ معنی ایمان آوردن بھ عیسی است)  الف

بھ عیسی كھ قدوس خدا بود ایمان آوردند از پیروی او بازنگشتند و آن را ترك نكردند یعنی ھمان كاری كھ بسیاری از 
 . اشخاص دیگر كردند

در  و شما را نمونھ گذاشت تا "خوانیم،   می٢١: ٢در اول پطرس . ھای عیسی  سلوك كردن در اثر قدمپیروی یعنی)  ب
 . "ھای وی رفتار نمائید  اثر قدم

 . پیروی یعنی اطاعت از عیسی)  پ
اگر كسی مرا خدمت كـــند مرا پیروی بكند و   "خوانیم،   می٢۶: ١٢در یوحنا . پیروی یعنی خدمت كردن عیسی)  ت
 . "باشم آنجا خادم من نیز خواھد بود  ائیكھ من میج

انكار خود، برداشتن صلیب و پیروی از . برطبق این آیھ، آنھا بایستی ھر روز در زندگی خود این كار را انجام دھند
 راه دیگری است برای اینكھ بازگشت واقعی شخص ثابت شود و تقدیس او ادامھ یابد و اینھا در عین حال ،عیسی مسیح

 .  شخص است عطایی از جانب خدا و ھم مسئولیتھم
 
 . شاگرد عیسی مسیح بایستی زندگیش را فدای او كند -۵
 

 زیرا ھر کھ بخواھد جان خود را خالصی دھد، آن را ھالک سازد و ھر کس جان خود را ":  میگوید٢۵ -٢۴: ٩لوقا 
دارد کھ تمام جھان را ببرد و نفس خود را برباد چھ فایده زیرا انسان را . را نجات خواھد داد بجھت من تلف کرد ، آن
 . میتوان با کلمھ جان، خود و حیات ترجمھ شود را" زندگی "  کلمھ".دھد یا آن را زیان رساند
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  جاننخستین مفھوم كلمھ )  الف
  

جان عنی كھ جدا از فیض خدا است ی دھد  بخش غیرمادی و نادیدنی شخص را شرح میجان،كلمھ ، ٢۴در قسمت اول آیھ 
خواھد جان و زندگی خود را نجات دھد یعنی در صورتیكھ بھ  اگر شخصی می. او تولد تازه ندارد و احیاء نشده است

 و برای خود زندگی كند سرانجام  وابستھ باشدھای خود  لذت، شھرت، مقام، نفوذ و خواھش آلود خود، دارایی، زندگی گناه
 و زندگی او داشتھ روز بھ روز بیشتر از بین جان ھر ھدفی كھ خدا برای . یا زندگی خود را از دست خواھد دادجان

 . سرانجام او در جھنم ھالك خواھد شد رفتھ و
جان اموال فراوان اندوختھ شده بھ جھت چندین سال   ای" شخص ثروتمند با خود گفت، ٢١ - ١۶: ١٢برای مثال در لوقا 
در ھمین شب جان ترا از تو . ای احمق  " اما خدا بھ او گفت، ". دازبھ اكل و شرب و شادی بپر داری الحال بیارام و

 از آن كھ خواھد بود؟ ھمچنین است ھر كسی كھ برای خود ذخیره كند و برای خدا  ایخواھند گرفت آنگاه آنچھ اندوختھ
 . "دولتمند نباشد 

 

  جاندومین مفھوم )  ب
دھد كھ تحت تأثیر فیض خدا  نادیدنی شخص را شرح می ادی و بخش درونی، غیرم" جان " كلمھ  ،٢۴ آیھ  دومبخشدر 

كند یعنی زندگی خود را   یا زندگی خود را بھ خاطر مسیح فدا میوقتی شخصی جان. است یعنی تولد تازه یافتھ است
 درون او در. دھد  یا زندگیش را نجات میجانكند در واقع او  كند و او را در جھان خدمت می  بھ مسیح وقف می كامًال

 خود و داشتن ھدف در وابطبخصوص محبت در ر خود و زندگی خارجی خود بیش از پیش آرامش، اطمینان و خوشی و
كند كھ بھ طرف درون خود  اصرار میاو شوند،  شاگردانش آنانی میخواھند عیسی بھ . زندگی را تجربھ خواھد كرد

 خود متمایل باشند و برای او و بیرون از بھ سمت دنیای  را در پیش نگیرند بلكھ بازگشت نكنند و زندگی خودخواھانھ
 . ملكوت او زندگی كنند

 دوست داشتن " در كنار موضوع " جان خود را ھالك سازد " عیسی از عبارتی مثل ٣٩ - ٣٧: ١٠برای مثال در متی 
 "ن عبارت در كنار موضوع  از ھمی٢۵ - ٢١: ١۶در متی . كند  استفاده می"پدر و مادر یا پسر یا دخترتان بیش از او 

 " عیسی از عبارت ٢۶ - ٢۴: ١٢در یوحنا . كند  استفاده می"تحمل رنج بھ خاطر پیوستن بھ عیسی و تعلیم كالم مسیح 
 عیسی از ٣٣ - ٣: ١٧در لوقا . كند  استفاده می" خدمت فداكارانھ مسیح " در كنار موضوع "جان خود را دشمن دارد  

. كند  استفاده می" آمادگی رفتن با عیسی در آمدن ثانویھ " در كنار موضوع  "را ھالك كند  ھر كھ جان خود "عبارت 
 ما و نسبت بھ زندگیمان در آینده وقف كامل ما را  ، در موقعیت خدمت مسیحی عیسی مسیح نسبت بھ ھدف او در روابط

 . طلبد بھ خود می
 ببرد و در این بین زندگی  كھ خدامیتوانست ھا و شھرتش ھای مادی، لذت حتی اگر شخصی تمام دنیا را با تمام گنج

 .از دست بدھد، نھ تنھا چیزی بدست نیاورده بلكھ ھمھ چیز را ھم ازدست داده استعطا کند را  بھ او میتوانست
 
   . شاگرد بایستی شجاعانھ خود را با عیسی مسیح یكی بداند -۶
 

 من عار دارد پسر انسان نیز وقتی کھ در جالل خود و جالل پدر و  زیرا ھر کھ از من و کالم":  میگوید٢۶: ٩در لوقا 
از مسیح و كالم او یعنی آنقدر ترسو و یا  خجالت كشیدن عار داشتن یا ". مالئکھ مقدسھ آید از او عار خواھد داشت

كنند از مسیح  گی میانسانھایی كھ برای خود زند. كاری را با او یا با ھدف او انجام دھید مغرور باشید كھ نخواھید ھیچ
 جد و جھد كنید "گوید،   عیسی می٢۵ - ٢۴: ١٣در لوقا . توانند نجات بیابند كنند و نمی غافل ھستند و یا با او مخالفت می

بعد از آنكھ . گویم بسیاری طلب دخول خواھند كرد و نخواھند توانست تا از در تنگ داخل شوید زیرا كھ بھ شما می
 را ببندد و شما بیرون ایستاده در را كوبیدن آغاز كنید و گویید خداوندا خداوندا برای ما باز كن خانھ برخیزد و در صاحب

 . "شناسم كھ از كجا ھستید  آنگاه وی در جواب خواھد گفت شما را نمی
 
 . بینید آید می ملكوت خدا را كھ با قدرت می -٧
 

از حاظرین در اینجا ھستند کھ تا ملکوت خدا را نبینند ذائقھ  لیکن ھر آینھ بھ شما میگویم کھ بعضی ":  میگوید٢٧: ٩لوقا 
آید  چگونھ امكان دارد كھ بعضی از شاگردان عیسی دیده باشند كھ ملكوت خدا با قدرت می ".موت را نخواند چشید

روی زمین را شرح عیسی مسیح بر كار شروع و پایان  متصل بھ ھمدیگر ھستند و ٢٧ - ٢۶ :٩لوقا ؟ )١: ٩مرقس (
در ھمان . شود ابرھا با ھزاران فرشتھ ظاھر میوقتی كھ بر . گوید ثانویھ خود می عیسی از آمدن ٢۶در آیھ . دھند می

او براساس شناختی كھ آنھا از . زمان تمام انسانھایی كھ تا بھ آن موقع بر زمین زندگی كرده باشند را داوری خواھد كرد
 عیسی از شروع ملكوت بر روی زمین سخن ٢٧در آیھ . كند باشند داوری میاند، او را پیروی كرده یا نكرده  او داشتھ

ھا در  القدس و گسترش سریع پیغام انجیل بھ بسیاری از قوم  روحجاری شدنصعود، سلطنت گرفتن،  گوید یعنی قیام،  می
مام قدرتھای موجود در قیام عیسی از طریق قدرت خدا بود، با نشستن او بھ دست راست خدا و باالتر از ت. طی قرن اول

صدھا تن از ). ٨: ١ ؛ اعمال ٢١ - ١٩: ١افسسیان (القدس شاگردانش با قدرت مجھز گردیدند  جھان وریزش روح
 )۶: ١۵اول قرنتیان  (.پیروانش در تمام طول زندگیشان بر این اتفاقات شھادت دادند
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 حفــظ كردن و مـــرور  -ب 
 
 . ك كارت سفید یا یك صفحھ از دفترچھ یادداشت كوچكتان بنویسید آیھ کتاب مقدس را روی ی:بنویسید -١
  ٢٣: ٩لوقا . انكار. ٢شاگردی .  آیھ کتاب مقدس رابھ روش صحیح حفظ كنید:حفظ كنید -٢
 .  تقسیم شوید و آخرین آیھ حفظی را از یكدیگر بپرسید بھ گروھھای دو نفری:مرور كنید -٣
 
 

 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس  ۴
 ١١ - ١: ۴ متی -  دنیا درھا وسھوس

 
 . را با یكدیگر بررسی كنید١١ - ١: ۴ قدم بررسی کتاب مقدس، متی ۵با استفاده از روش 

 
 بخوانید:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم١١ - ١: ۴ 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
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

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

در ھر گروه : باشیدبھ خاطر داشتھ . 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

 
عیسی در ھنگام اقتباس از کتاب . مكتوب است: عبارت. باشد  می۴: ۴ یك حقیقت مھم از نظر من در متی )١كشف 

.  در عھدعتیق اقتباس كرد٨  و۶فصلھای سھ بار از تثنیھ ، عیسی اینجا در متیدر . كرد مقدس از این عبارت استفاده می
 را معیار نھایی تشخیص آموزه و زندگی صحیح و  مقدساو كتاب. بودای از کتاب مقدس  دید عالیدارای عیسی 

او از کتاب مقدس برای تعلیم و آموزش مردم . دانست  می" محكمھ نھایی برای درخواست حق و حقوق "ھمینطور 
او از کتاب مقدس برای پاسخ بھ . كرد او از کتاب مقدس برای موعظھ و ھشدار بھ مردم استفاده می. كرد اده میاستف

 . ھای شیطان استفاده كرد از کتاب مقدس برای مبارزه با وسوسھ كرد و سؤاالت مردم استفاده می
 

 . دابلیس عیسی را رھا كر . است١١: ۴یك حقیقت مھم از نظر من در متی ) ٢كشف 
یكی پس از دیگری ھای بسیاری  تواند با وسوسھ میشریر  ،مثل اینجا. اوقاتی ھستند کھ شریر مسیحیان را وسوسھ میکند

توانیم بر  بھ ھر حال عیسی ثابت كرد كھ ما مسیحیان می.  ضعیف شدن و شكست ما مسیحیان شود،بیاید تا باعث سقوط،
بعد از یك نبرد . دھد كھ بھ وسوسھ كردن ما ادامھ دھد  شیطان اجازه نمیبھ عالوه خدا بھ. ھای شیطان غلبھ كنیم وسوسھ

گردد تا یكبار دیگر  كند، اما ما مسیحیان بایستی ھمیشھ ھوشیار باشیم او قطعًا برمی  شیطان ما را ترك می،برعلیھ وسوسھ
 . سعی كند تا باعث سقوط ما شود

 
 سؤال کنید :  ٣قدم 

 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ االتی در زمینھ در این متن چھ سؤ:توجھ كنید
 . ھای خود را مطرح كنیم فھمیم، سؤال  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی١١ - ١: ۴سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ متی 

آنھا را در دفتر یادداشت خود ھای خود را واضح و صریح مطرح کنید و سپس   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

ا گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه، سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید ب (: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



 ٣٤  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ؟آیا مسیحیان نیز امروزه بایستی روزه بگیرند. روز روزه گرفت عیسی چھل شبانھ) ٢: ۴  ()١سؤال 
 : مالحظات

 
  ١٨ - ۵: ۶دعا و روزه در متی )  الف

. او روزه گرفتن را برای آنھا نھ ضروری دانست و نھ آن را قدغن كرد. دعا کنندعیسی مسیح بھ مسیحیان تعلیم داد كھ 
 بگیرند  بایستی تا آنجا كھ ممكن است طوری روزه١٨ - ١۶: ۶توانند اما بر طبق متی  اگر آنھا بخواھند روزه بگیرند می
  .  اما با آمدن اولیھ عیسی، شریعت تشریفاتی روزه در عھد عتیق تغییر کرد.كھ كسی متوجھ نشود و علنی نباشد

 
 ١۵ - ١۴: ٩روزه در متی )  ب

توانند ماتم كنند و لكن ایامی  مادامیكھ داماد با ایشان است می  عروسی،   آیا پسران خانھ"   او تعلیم داد،١۵: ٩در متی 
در .  داماد است و مسیحیان عروس،مسیح. "…د كھ داماد از ایشان گرفتھ شود در آن ھنگام روزه خواھند داشت آی می

 روز وقتی داماد بمیرد عزاداری خواھند كرد و ٣دھد كھ مسیحیان فقط بھ مدت   مسیح تعلیم می٢٢ - ١۶: ١۶یوحنا 
ھیچكس این خوشی و د دید و خوشی آن بازگشت خواھد كرد بعد از قیام آنھا دوباره داماد را خواھن. روزه خواھند گرفت

 ).٢٠: ٢٨متی ( داماد تا بھ انقضای عالم ھمراه آنھا خواھد بود قیام  بعد از.آنھا نخواھد گرفت را از
 
   ١٧ - ١۶: ٩روزه در متی )  پ

 كنند مشكھا دریده شده واگر چنین . ریزد سپس عیسی اینگونھ ادامھ داد كھ ھیچكس شراب نو را در مشكھای كھنھ نمی
شراب نو معرف . ریزند تا ھر دو محفوظ باشند بلكھ شراب نو را در مشكھای نو می. گردد مشكھا تباه می شراب ریختھ و

شراب كھنھ .  مسیحی استمسرورانھآورد و مشكھا بیانگر صورت جدید پرستش  نجات و بركتی است كھ مسیح می
 قدیمی روزھای شکلیھودیان بعد از دوران تبعید بوده و مشك كھنھ معرف  مھم  بیانگر عزاداری است كھ مشخصھ

خوشی نجات منجر بھ شیوه . اری ھماھنگ نیستد خوشی نجات با غم روزه. داری یھودیان است داری و آداب روزه روزه
. كرد را حذف میداری خوشی و شادی  شیوه قدیمی روزه. شود جدیدی برای ارتباط برقرار كردن با خدا و خدمت خدا می

، بــــرای مردم اسرائیل فریضھ بود و آن " خود را ذلیل سازید "اینكار در دوران عھد عتیق فقط یك روز در سال یعنی 
كنند كھ بھ تشریفات شـــریعت عھد عتیق   تفسیر می" روزه "این كلمھ را .  )٣١ - ٢٩: ١۶الویان  (روز، روز كفاره بود 

و نابود ) ١۴: ٢كولسیان  ( محو ساخت  ،)١٧: ۵متی (یسی مسیح قوانین شریعت را تمام كرد مرگ و قیام ع. متعلق بود
داری دیگر از ضروریات مذھبی نیست و بھ صورت ضروریات مذھبی نباید دوباره  روزه). ١۵: ٢افسسیان (ساخت 

سیحیان دیگر انتظار داشتھ باشند گیرند اما نباید از م مسیحیان اگر دوســـت داشتھ باشند خودشان روزه می. معرفی شود
 .  كھ آنھا ھم روزه بگیرند

 
 كشاند؟ وسوسھ چیست و چھ كسی مردم را بھ وسوسھ می.  )١: ۴متی  () ٢سؤال 

. كند گناه چیزی است كھ ھدف خدا را از نظر دور می. خواھد ما را بھ گناه بیندازد  وسوسھ چیزی است كھ می:مالحظات
 . شویم بھ صورت زیر وسوسھ می. زندگی ما را بھ شكست بكشاندخواھد  وسوسھ معموًال می

 
 .تواند ما را وسوسھ كند طبیعت كھنھ ما می)  الف

كند زیرا خدا ھرگز از   میوسوسھ افتد نگوید خدا مرا وسوسھ ھیچكس چون در نوشتھ شده کھ ١۵ - ١٣: ١در یعقوب 
 و جذب کردهافتد شھوت او را  میوسوسھ در وقتی  ھركس  اما.كند نمیوسوسھ ھیچكس را  شود و او بدیھا تجربھ نمی

 .  "كند  زاید و گناه بھ انجام رسیده موت را تولید می سازد پس شھوت آبستن شده گناه را می فریفتھ می
 
 . تواند ما را وسوسھ كند دنیای شریر می)  ب

ھا  گوید كھ این وسوسھ  یوحنای رسول می١٧ - ١۵: ٢در اول یوحنا . ھای گوناگون و متفاوتی وجود دارد در دنیا وسوسھ
چشمان آنھایی كھ بھ دنیای . شود كنیم اتفاق افتاده  و باالخره انجام می بینیم و در قلبمان خواھش می بایستی با آنچھ می

آنچھ اشتباه طلبد و بعد با بدنشان  آلود را می قلبشان چیزھای گناه. كند آلود تعلق دارند آرزوی چیزھای ممنوعھ را می گناه
آنھا نسبت بھ . كنند اند افتخار می بعداز اینكھ مرتكب گناه شدند حتی بھ كارھای اشتباھی كھ انجام داده. دھند است انجام می

بھ غیبت . شوند بھ فساد جنسی خود مغرور می. كنند آنھا بھ كشتن مردم افتخار می. شوند كارھای اشتباه خود مغرور می
یوحنای رسول در مقابل این دنیای شریر و ھمچنین خواستھای شریرانھ آن كھ قطعًا . كنند ار میكردن پشت سر مردم افتخ
 . دھد در گذر است ھشدار می

 
 . شیطان می تواند ما را وسوسھ كند ) پ

آرزوی او وسوسھ ). ١۶: ۶ ، افسسیان ٨: ۴اول پطرس (كند تا كسی را بیابد  شیطان مانند شیر غران است كھ گردش می
 . باشد دن مردم بھ گناه یعنی بھ انجام كارھایی است كھ برخالف ھدف خدا میكر
 
 



 ٣٥  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 شیطان كیست؟ .  )١: ۴متی   ()٣سؤال 
با تسلط بر لشگری از . كند او با خدا و نقشھ نجات خدا مخالفت می.  شیطان یكی از فرشتگان سقوط كرده است:مالحظات
كند تا گناه كنند یعنی آنچھ خدا   انجیل خودداری كند، او مردم را وسوسھ میكند از موعظھ ایمانان دنیا سعی می دیوھا و بی

او مخالف نیرومندی است كھ . ایمانان را تسخیر كند تا اراده او را انجام دھند كند افكار بی كند و سعی می را محزون می
ن است كھ مردم را بھ گناه وسوسھ كند و شیوه او نخست ای. مقاومت كنند توانند در برابر او قدرت خدا می مسیحیان فقط با

مھمتر از ھمھ، شیطان . كند شود و در حضور خدا آنھا را لعنت  بعد از اینكھ آنھا مرتكب گناه شدند بھ مخالف آنھا تبدیل 
 ). ۴۴: ٨یوحنا (عیسی حتی او را پدر دروغگویان نامید  . دروغگو است

 
 توسط شیطان چھ بود؟اولین وسوسھ عیسی ). ۴ - ٢: ۴متی  () ۴سؤال 

شیطان از عیسی خواست كھ سنگھای بیابان را بھ نان تبدیل .  بعد از چھل روز روزه گرفتن، عیسی گرسنھ شد:مالحظات
 شیطان عیسی را ،در وسوسھ اول. توانست نیازھای جسمی خود را برطرف كند ھا بھ نان، عیسی می با تبدیل سنگ. كند

او سعی كرد اعتماد عیسی بھ خدا را نابود كند كھ نیازھای جسمی و مادی او . اد نكندوسوسھ كرد كھ اصًال بھ خدا اعتم
عیسی با اعتماد . كند او عیسی را وسوسھ كرد كھ مشكالتش را بھ دست خود بگیرد و مستقل از خدا عمل كند را رفع می

 یا تمام زمین را با گفتن كالمی بیافریند تواند ستارگان جھان و اگر خدا می. بھ كالم مكتوب خدا بر این وسوسھ غلبھ یافت
 . ای برطرف سازد تواند نیازھای روزانھ او را فقط با گفتن كلمھ كند كھ می پس عیسی بھ خدا اعتماد می

 
  یعنی چھ؟"ر كلمھ كھ از دھان خدا صادر گردد  ھبھ  "). ۴: ۴متی  () ۵سؤال 

 قدرتمندی است كھ خدا گفت و با آن ھستی را آفرید کالم "د گرد بھ ھر كلمھ كھ از دھان خدا صادر می  " :مالحظات
 خود برای اسرائیلیان در مقتدر خدا با كالم). ٣ - ٢: ١عبرانیان (و تا بھ امروز حامل آن بوده است ) ٣: ١١عبرانیان (

یابان و بعد از چھل تواند برای حفاظت از عیسی در ب پس با كلمھ خود می. بیابان غذا بوجود آورد و از آنھا مواظبت كرد
در حالیكھ شیطان اعتقاد داشت كھ نان معمولی قطعًا . داری شرایطی را بوجود آورد و آنھا را محافظت كند روز روزه

شود تنھا   میبیانبرای حفظ زندگی ضروری است عیسی واضح ساخت كھ نھ نان بلكھ كلمھ قدرتمندی كھ از دھان خدا 
 . ی زمین استمنبع زندگی و سالمتی انسان بر رو

 
  وسوسھ دوم عیسی توسط شیطان چھ بود؟).  ٧-۵: ۴متی (   )۶سؤال 

  خدا را امتحان كند كھ آیا واقعًا فرشتگان خدا اومعبد، شیطان از عیسی خواست كھ با پرت كردن خود از بام :مالحظات
در  وسوسھ او. دا داشتھ باشد شیطان عیسی را وسوسھ كرد كھ اعتمادی كاذب بھ خ،وسوسھ دوم در. را خواھند گرفت

شیطان از عیسی خواست كھ . انگیز انجام دھد زمینھ ماوراءالطبیعی بود و سعی كرد كھ عیسی كاری غیرعادی و ھیجان
او از عیسی خواست تا با پرتاب كردن خود از یك ساختمان بلند . از طریق انجام كاری احمقانھ چیزی نیكو را ثابت كند

او . خواست عیسی را فریب دھد تا در چیزھایی اشتباه بھ خدا اعتماد كند او می. كند او محافظت میثابت كند كھ خدا از 
او عیسی . ای نداده بود خواست عیسی را وسوسھ كند تا در چیزھایی بھ خدا اعتماد كند كھ خدا در مورد آنھا ھیچ وعده می

او عیسی را . جای اطاعت از ھدایت خدا جانشین سازدآور را بھ  بھ جای ایمان و تكبر شرم را وسوسھ كرد كھ شك را
 با پریدن از یك ساختمان بلند، او گفت کھ .وسوسھ كرد كھ خدا را آزمایش كند و او را امتحان كند كھ آیا واقعًا خدا است

اد این است آنچھ خدا وعده د. كھ خدا وجود دارد و آنچھ در کتاب مقدس وعده داده انجام داد توانست ثابت كند عیسی می
از امتحانات احمقانھ نجات مردم را خدا وعده نداده است كھ . كنند مواظبت خواھد كرد كھ او از آنانی كھ بھ او اعتماد می

عیسی با اقتباس از . ھایی بھ خدا اعتماد كند كھ خود شیطان تعیین می كند شیطان عیسی را وسوسھ كرد كھ در زمینھ. دھد
 .  بر این وسوسھ غالب آمد" خداوند خدای خود را تجربھ مكن "گوید   كھ میكالمی دیگر از کتاب مقدس 

 : ھای زیر مواردی است از اعتماد كاذبانھ نسبت بھ خدا نمونھ
ای نسبت  اگر در حالیكھ دارای شیوه زندگی ناسالمی ھستم از خدا بخواھم كھ بیماری مرا شفا دھد پس من اعتماد كاذبانھ

 . بھ خدا دارم
 " چشمانم را از دیدن بطالت برگردان "كنم كھ  كنم و در عین حال دعا می م ویدیویی غیراخالقی و فاسد نگاه میاگر فیل

وجود آوردن موقعیتھایی كھ در آن بگوید كھ من نباید با  عیسی می. پس بھ خدا اعتماد كاذبی دارم) ٣٧: ١١٩مزمور (
 . را امتحان كنم كنم خدا كاذبانھ بھ خدا اعتماد می

 
 آیا عیسی نباید از كالمی كھ شیطان از کتاب مقدس اقتباس كرد اطاعت كند؟). ۶: ۴متی  () ٧سؤال 

او از کتاب مقدس سوءاستفاده كرد تا عیسی را .  اقتباس كرد١٢ - ١١: ٩١ شیطان برای عیسی  از مزمور :مالحظات
شیطان ھیچوقت حقیقت را . وغگویان استگوید شیطان دروغگو و پدر تمام در  عیسی می۴۴: ٨در یوحنا . وسوسھ كند

كلمات کتاب مقدس . توانند آن را تعریف كنند درحالیكھ كالم کتاب مقدس حقیقت و راستی است دشمنان خدا می. گوید نمی
پس كلمات کتاب مقدس بایستی بھ ترتیب تاریخی و در متن و برطبق . بایستی براساس مقصود اولیھ خدا درك شوند

 . دن شوتوضیح دادهدھد  زبان اصلی یعنی عبری و یونانی و ھماھنگ با آنچھ كھ كل کتاب مقدس تعلیم میھای  مفھوم واژه
شود در نتیجھ كالم کتاب مقدس بھ صورت اشتباه  گیرد و یا عمًال فراموش می وقتی این قوانین مورد غفلت قرار می

آنھا وانمود .  بسیاری از معلمین دروغین دنیا استھمچنین ھدف آگاھانھ. تفسیر خواھد شد این دقیقًا مقصود شریر است



 ٣٦  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

كنند تا مردم را بھ  كنند كھ بھ کتاب مقدس ایمان دارند اما در واقع تفسیر خودشان را بر کتاب مقدس تحمیل می می
دانست كھ شیطان بھ کتاب مقدس معنا و مفھوم دروغینی  او می. دانست عیسی ھدف شیطان را می. انحراف بكشانند

خداوند " :عیسی گفت.  با حملھ شیطان مقابلھ كرد،عیسی با یك اقتباس دیگر از کتاب مقدس برطبق معنی درست. ددھ می
 . "خدای خود را تجربھ مكن

 
 وسوسھ سوم عیسی بھ وسیلھ شیطان چھ بود؟). ١٠ - ٨: ۴ متی  () ٨سؤال 

او عیسی را در زمینھ . ا انتخاب كند و در عوض شیطان ررد کرده شیطان عیسی را وسوسھ كرد خدا  را :مالحظات
 با یك رویا، شیطان تمام پادشاھی این جھان را بھ او نشان داد و بعد بھ عیسی وعده  احتماًال. قدرت این جھان وسوسھ كرد

در . بخشد اگر در مقابل او زانو بزند و او را بپرستد ھای جھان و تمامی شكوه آنھا را بھ او می داد كھ تمام پادشاھی
شیطان از عیسی خواست كھ برای .  شیطان عیسی را وسوسھ كرد كھ بھ شیطان بھ جای خدا اعتماد كند،سوسھ سومو

 .رسیدن بھ جالل و بدست آوردن تاج پادشاھی تمام قدرتھای جھان راه میانبری را بدون تحمل صلیب انتخاب كند
و با ماسکی چھره اش را ) ۴۴: ٨یوحنا  (.و است اما شیطان دروغگ) ۵: ۵ ؛ ۵ - ١: ١ ، عبرانیان ٨ - ۶: ٢مزمور (

شریر مطمئنًا مالک ھیچگونھ پادشاھی در ) ١۴: ١١دوم قرنتیان . (میپوشاند تا مردم تصور کنند کھ او فرشتھ نور است
دس بر عیسی باز ھم با اقتباس از كالم خدا از کتاب مق. این دنیا نیست، بنابراین او نمیتواند چیزی را بدھد کھ خود ندارد

 . گوید فقط خداوند الیق پرستش و خدمت است این وسوسھ غالب شد یعنی با این كالم كھ می
م كھ بھ یا بسیاری از مردم را دیده. كنند ھا معاملھ می روند و با بت م كھ بھ معابد مییبین  بسیاری از مردم را میما

. دھند  كھ خدای واقعی نیستند گوش میخدایانشانم روند و بھ دروغھای واعظین آنجا و كال ساختمانھای مذھبی دیگر می
شیطان سخت تالش . دھند كتابھا و مجالت گوش می ھا،  م كھ بھ دروغھای موجود در روزنامھیا بسیاری از مردم را دیده

آرزوی . در کتاب مقدس آشكار كرده است بھ ھر چیزی اعتماد كنند كند تا مردم بھ غیر از خدای زنده كھ خود را می
 یی را بپرستند بایستی فقط خدامردمگوید كھ  عیسی می. واقعی شیطان این است كھ مردم او را بھ جای خدای زنده بپرستند

 . ھ استكھ خود را در کتاب مقدس آشكار ساخت
 

 آیا این حقیقت دارد كھ تمام دنیا متعلق بھ شیطان است؟ ). ٩ - ٨: ۴ متی  () ٩سؤال 
 : مالحظات

 
  شیطان  ادعای كذب)  الف

ھای  چون او معتقد است كھ تمام پادشاھی. ھای روی زمین متعلق بھ او است كند كھ تمام پادشاھی شیطان بھ این فخر می
 ؛ دوم قرنتیان ۴۴: ٨یوحنا (است  و متظاھر اما شیطان دروغگو) ٧ - ۵: ۴لوقا (بخشیده شده است  روی زمین بھ او

 .ادعای او ادعایی كذب است و  ارزشبی افتخار او یک افتخار پوچ و ).١۴: ١١
 
 . فقط دنیای شریر تحت سلطھ شیطان است)  ب

منظور اواین نبود كھ ھر كشوری ) ١٠: ۵اول یوحنا (گوید كھ كل دنیا تحت سلطھ شریر است  وقتی یوحنای رسول می
: ۵در اول یوحنا . ه شده است بھ چند مفھوم در کتاب مقدس استفاد" دنیا "كلمھ . با تمام مردم تحت سلطھ شیطان ھستند

 دولتھایی كھ با  ایمانان است، آلود، دنیایی كھ شامل بی  بھ معنی كل زمین نیست و فقط بھ مفھوم دنیای گناه" دنیا " ١٩
پس شیطان بر تمام مردم شریر .  استروحھای شریركنند و مردمان شریر و لشگر شیطانی  عیسی مسیح مخالفت می
 ؛ ١٢: ١ایوب (ای داده است  لت اینكھ او دارای این تسلط است این است كھ خدا بھ او چنین اجازهجھان تسلط دارد اما ع

 ). ۵: ۵اول قرنتیان 
 
 كل جھان پھناور در دستان عیسی مسیح)  پ

: ٣٢ ؛ ارمیاء ١٠: ٢٩ ؛ ٧: ٩، مزمور ٢مزمور (حتی در دوران عھد عتیق مالك و حاكم مقتدر تمام جھان خدا است 
دھد كھ بعد از قیام و صعود عیسی مسیح تمام اقتدار و قدرت موجود در كل  کتاب مقدس بوضوح تعلیم می. )٢٧، ١٧

 قدرت نبوده و ھیچگاه نیز تمامشیطان ھرگز بر زمین دارای ). ٣: ١٣؛ یوحنا   ١٨: ٢٨متی (جھان متعلق بھ مسیح است 
؛ دوم ١٣: ١کولسیان (ده و ھیچگاه نیز نخواھد بود شریر ھرگز حاکم بر ایمانداران در این دنیا نبو. نخواھد بود
وقتی عیسی مسیح مرد، شیطان از آسمان کھ در آنجا متکبرانھ ایمانداران را متھم میکرد بھ ). ٢۶ -٢۵: ٢تیموتائوس 

 رسیدن پیام عیسی مسیح ازقدرتی کھ روی زمین داشت کھ آن و ) ١٢ -٧: ١٢ ؛ مکاشفھ ۶: ١ایوب (بیرون انداختھ شد 
: ١٠دانیال ( .از او گرفتھ شدد، جلوگیری میکرھ ھمھ کشورھا و ملتھا در جھان و مردم شریر بیشماری در این دنیا ب

  ).٣ -١: ٢٠؛ مکاشفھ ٨: ٣؛ اول یوحنا ٣٢ -٣١: ١٢؛ یوحنا ١۴: ٢۴؛ ٣٠ -٢٨: ١٢؛ متی ١۴ -١٣
 

 ھا پیروز شوند؟ توانند بر وسوسھ آیا مسیحیان می )  ١٠سؤال 
 اما خدا امین است كھ برای او نمیآید جز آنكھ مناسب بشر باشد وسوسھ ایھیچ  نوشتھ شده کھ در اول قرنتیان  :مالحظات

مقابلھ با آن را داشتھ  توانسازد تا   می فراھم نیزامکانی ھر وسوسھفوق طاقت خود آزموده شود بلكھ با او گذارد  نمی
ھر  از قدرت تحمل قویتریچ وسوسھ گذارد كھ ھ دھد او نمی شان میخدا وفاداری خود را بھ مسیحیان بدین گونھ ن. باشد
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پس مسیحیان اگر . كند و خدا در ھر وسوسھ زندگی، برای ھر مسیحی راه فراری مھیا می. مسیحی بر او وارد شود
 . توانند بر وسوسھ پیروز شوند بخواھند  می

 
 

 بکار ببرید:  ۴قدم 
 قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟چھ حقایقی در این   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 كنید١١ - ١: ۴متی 

 ی بكنید؟ خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخص: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
 .كاربردھای متفاوتی می یابند

 ).  نمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشندفھرست زیر،(
 

     )١١ -١: ۴متی (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
 
آن  كند كھ ممكن است در بھ خاطر داشتھ باشید كھ بعضی مواقع خدا یك مسیحی را بھ موقعیتی ھدایت می*  ١: ۴ •

خواھد كھ  و نیـــز نمی) ١٣: ١یعقوب (كند كھ شرارت كند  را وسوسھ نمی  خدا او. او بھ گناه وسوسھ شود،موقعیت
و بھ او تعلیم دھد كھ بھ خدا وابستھ باشد ) ١٢: ١یعقوب  (خواھد او را امتحان كند  بلكھ خدا می. بھ گناه بكشاند او را

غـــلبھ بر یك ). ١٣: ١٠ول قرنتیان ا(و بھ امانت خدا اعتماد كند كھ او راھی را برای فرار مھیا خواھد كـــرد 
 ،و در مقابل وسوسھ كننده یعنی شیطان) ۴ - ٢: ١یعقوب ) (صبر و تحمل(دھد  ھایی را پرورش می وسوسھ ویژگی

 ). ١٠: ۴ ؛ متی ٢٢ - ٢١: ١ایوب (دھد  جالل را بھ خدا می
 روز در بیابان روزه داشت ۴٠ی  عیساگرچھ.  پسر خدا است و ما نیستیم،بھ خاطر داشتھ باشید كھ عیسی*  ٢: ۴ •

 روزه زمانی مدت برایخواھید  اگر می. كند كھ مسیحیان بایستی روزه بگیرند ھیچ جای کتاب مقدس الزام نمی
 ). ١٨ - ١۶: ۶متی ( انجام دھید  و بدون جلب توجھبگیرید آن را در خفا

نیستند  نھا دیگر تحت سلطھ اوكند چون آ فراموش نكنید كھ شیطان بخصوص مسیحیان را وسوسھ می*  ٣: ۴ •
 ). ٩ - ٨: ۵ ؛ اول پطرس ٧: ۴ ؛ یعقوب ١٣: ١كولسیان (

یك مسیحی چنین تصمیم . گردد  كھ از دھان خدا خارج می ھر كلمھھ برای نان زیست كنید اما ھمینطور ب*  ۴: ۴ •
ابتدا بر كالم کتاب مقدس ھا او قبل از خوردن صبحانھ  صبح. " اگر کتاب مقدس نھ، صبحانھ ھم نھ " مھمی گرفت، 

 . كرد تعمق می
بھ او فرصت . بھ خاطر داشتھ باشید كھ شیطان سعی می كند حتی وقتی در كلیسا ھستید شما را وسوسھ كند*  ۵: ۴ •

 . ندھید
كند تا شما  بھ خاطر داشتھ باشید كھ شیطان از کتاب مقدس سوءاستفاده خواھد كرد و كالم خدا را تعریف می*  ۶: ۴ •

ھر روز کتاب مقدس را بخوانید و کتاب مقدس را طوری یاد بگیرید كھ خدا . شوید اراده او را انجام دھیدوسوسھ 
 . بدین ترتیب بیشتر خواھید توانست دروغھای شیطان را تشخیص دھید. خواھد آنطور آن را درك كنید می

یا پاسخ درستی را از .  "یح دور شو در نام عیسی مس  "كند، بھ او بگویید  وقتی شیطان شما را وسوسھ می*  ٧: ۴ •
خداوند خدای خود را تجربھ :  در کتاب مقدس مكتوب است"برای مثال بگویید . کتاب مقدس برای او اقتباس كنید

 . "مكن 
كند كھ شما را بھ مكانھایی ببرد كھ در آنجا بتواند شما را وسوسھ  بھ خاطر داشتھ باشید كھ شیطان سعی می*  ٨: ۴ •

 . انھای وسوسھ اجتناب كنیداز مك. كند
اینكھ شما پرستش خدای زنده را : ھای شیطان یك چیز است بھ خاطر داشتھ باشید كھ ھدف تمام وسوسھ*  ١٠ - ٩: ۴ •

درست بھ ھدف شیطانی او توجھ كنید و از آن فرصت برای این شھادت استفاده كنید . ترك كنید و شیطان را بپرستید
 . كنید پرستید و خدمت می كھ شما فقط خدای زنده را می

گردد تا یكبار  ھشیار باشید كھ شیطان ھمیشھ برمی. بھ خاطر داشتھ باشید كھ شما مدام وسوسھ نخواھید شد*  ١١: ۴ •
 ). ١٣: ۴لوقا (دیگر سعی كند شما را وسوسھ كند 

 
 نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی

 
ھای شیطان با  خواھم یاد بگیرم كھ بھ وسوسھ می. ده كنمشوم از کتاب مقدس استفا خواھم ھرگاه وسوسھ می می)  الف
طوری كھ کتاب مقدس را خیلی ب ،پس ھر روز کتاب مقدس را خواھم خواند. ھای خدا در کتاب مقدس جواب بدھم پاسخ

 . كند بتوانم پاسخ او را بدھم خوب بفھمم تا ھرگاه او مرا وسوسھ می
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كند تا كارھای اشتباه انجام دھم انگیزه واقعی او نابودی  ان من را وسوسھ میام كھ وقتی شیط حاال بیشتر ھوشیار شده)  ب
كند با این انگیزه كھ من بھ خدا اعتماد نكنم و یا اعتماد كاذبی بھ خدا داشتھ باشم  او مرا وسوسھ می. ارتباط من با خدا است

ا او مقاومت كنم چون او نھ تنھا دشمن من است و یا بھ شیطان بھ جای خدا اعتماد كنم پس من بـــایستی با تالش بیشتر ب
 . بلكھ دشمن خدا نیز ھست

 
 

 دعا کنید:  ۵قدم 
در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی این . (  آشکار کرده است، دعا کنیم١١ - ١: ۴در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در متی 

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

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا  ۵
 دعای شفاعت

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

 
 

 )  دقیقھ٢(تكلیف منزل  ۶
 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 :ر گروهس(

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

رای  را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا ب١١ - ١: ۴متی  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید گروھی از مردم موعظھ كنید، 

از روش .  بخوانید٢٢  ،١٨ ، ١٧، ١۵ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت دوم سموئیل فصلھای - رازگاھان  ـ  ٢
 .   حقیقت محبوب استفاده كنید و یادداشت بردارید

 .   آیھ حفظی قبلی را مرور کنید۵ر روز آخرین ھ.  را حفظ کنید٢٣: ٩لوقا  :   انكار- 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  ۴

 )٣: ۵مزمور (
ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(در مورد شاگردسازی را وارد دفترآموختھ ھای جدید   ـ ۵

 .  درست كنید)  یا پوشھ(زگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتررا
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 ۴١درس 
 

 دعا ١
  

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

 
 

 ) دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 احترام گذاشتن بھ خدا

 
  بھ خدا  پرستش بھ عنوان احترام گذاشتن:موضوع

 
 .در این درس یاد خواھیم گرفت كھ با احترام گذاشتن بھ خدا پرستش خود را ابراز كنیم

 
  ١١ - ١: ۴ مكاشفھ :بخوانید

 . توان آن را وصف كرد یوحنا در یك رویا تختی را در آسمان دید كھ آنقدر عظیم و زیبا بود كھ با كلمات معمولی نمی
 
 تخـــت  -١
 

این زمین، خورشید یا یك صورت فلكی نیست كھ مركز موجودات ). ٢: ۴مکاشفھ (بیند   مییوحنا تختی را در آسمان
ھر آنچھ كھ در جھان و یا برجھان و یا در طی كل تاریخ این جھان . دھد بلكھ خدا است بر تخت خود ھستی را تشكیل می

ھای ارتباط جمعی یا متخصصین  د یا رسانھاتفاق افتاده است تحت تسلط حكمرانان یا قدرتمندان یا اغنیاء یا افراد ھوشمن
ھمھ چیز را خدا آفریده است چون او . خدا بر تخت خود نشستھ است و ھمھ چیز را تحت تسلط دارد. باشد روی زمین نمی

 :۴٣اشعیاء (خواست كھ شما زندگی كنید  او شما را آفریده است چون می). ١١: ۴مکاشفھ (خواستھ است آنھا را بیافریند 
 ).٢٧، ٢۴  :١۴اشعیاء (تواند از سلطھ پراقتدار خدا خارج شود  ھیچ چیز نمی). ١۶: ١كولسیان  ؛ ٧ 
 
 تشعشع -٢
 

 بر تخت صورتش نشستھآن ) ٣: ۴مکاشفھ (دھد   او را توضیح میدرخشش ھایدھد اما  یوحنا صورت خدا را شرح نمی
 . مانند یشم و عقیق است و قوس قزح گرداگرد تخت شبیھ بھ زمرد است

 
  سھ رنگ)  الف
 . الماسی شفاف و سمبلی است از تشعشع جالل و تقدس خدا.  )١١: ٢١مکاشفھ (یشم مانند بلور شفاف است  )١
یا تشعشع ویژگی خدا است كھ خود را بھ صورت داوری ) جون (" زندگی "عقیق قرمز است و سمبلی است از  )٢

 . كند ابراز می
است از تشعشع ویژگی خدا كھ خود را بھ صورت وفاداری  سبز دریایی است و سمبلی قوس قزح شبیھ زمرد، )٣

 . دھد نشان می) ٢٨: ١ ؛ حزقیال ١٧ - ١٢: ٩پیدایش  (التغیر و نجات 
 
 پیغام این سھ رنگ )  ب

خشم  ، )شفاف، رنگ شفاف(در جالل و ویژگی قدوسیت خدا . پیغام مكاشفھ برای قوم خدا در دوران عھد جدید است
 كھ بھ او اعتماد  و وفاداری پر از محبت او در نجات ھمھ كسانی) رنگ قرمز(نیكھ شریر ھستند مقدس خدا در مقابل كسا

برای قوم خدا یعنی ایمانداران بھ عیسی مسیح طوفان داوری خدا بھ پایان رسیده . ناپذیر ھستند جدایی) رنگ سبز(كنند  می
قوس قزح وعده پابرجای خدا ). ١: ٨رومیان (ست تی بر آنانی كھ در مسیح عیسی ھستند نیعنھیچ محكومیت یا ل. است

این ). ١: ۵رومیان (درخشد  نسبت بھ عادل شمردگی از طریق ایمان از طریق كار كامل نجات عیسی مسیح تا بھ ابد می
 خدا بر تخت خود با تقدسی پرجالل با داوری عادالنھ و با كار وفادارانھ. درخشد سھ جنبھ از ویژگی خدا  از تخت خدا می

 . كند نجات سلطنت می
 
  برقھا و رعدھا  )پ

بیانگر . شود این پدیده طبیعت باعث ترس و وحشت مردم می.  )۵: ۴مکاشفھ (آید  از تخت برقھا و صداھا و رعدھا برمی
 خروج( كھ او ده فرمــــان را آشكــار ساخت  و زمانی. كند  خود را آشكار می عظمت و شكوه خدا است ھنگامیكھ او اراده
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 زمانی كھ تسلط پراقتدار  ،)١٣،  ٧ - ٢: ٣٧ایـــوب (، در ھنگام آشكار كردن فیض خود بھ ایوب )١٨: ٢٠، ١۶: ١٩
 ؛ ١٣ - ٨: ٣٧ایوب (و زمانی كھ داوری عادالنھ خود را آشكار ساخت ) ۵: ۴مكاشفھ (خود را بر یوحنا آشكار ساخت 

 . اتفاق افتاد) ١٨: ١۶ ؛ ١٩: ١١ ؛ ۵: ٨مكاشفھ 
 
 یـــثتثل -٣
 

و او ). ۵: ۴مکاشفھ (القدس را دید كھ سمبل آن ھفت چراغ آتشین است كھ پیش تخت افروختھ است  یوحنا پری روح
خدای واحد كھ ). ۶: ۵مکاشفھ (ای است كھ در میان تخت چون ذبح شده ایستاده است  عیسی مسیح را دید كھ سمبل آن بره

او خود را بھ صورت خدای پدر كھ تصمیم . خت آسمان نشستھ استكند بر ت خود را با سھ شخصیت درونی متمایز می
گیرد، بھ صورت خدای پسر كھ خدایی است كھ با طبیعتی انسانی در تاریخ انسان وارد شد تا تصمیم خدا را انجام دھد  می

ندگی آنھا بھ شود تا تصمیمات خدا را در ز القدس كھ در میان قوم خدا بر روی زمین ساكن می و ھمچنین بھ صورت روح
 ). ۵ - ۴: ١مكاشفھ (كند  كار برد، آشكار می

 
 چھار مخلوق زنده -۴
 

آنھا موجودات آسمانی ھستند كھ بیانگر ). ٩ ، ۶: ۴ مکاشفھ (بیند   یوحنا چھار مخلوق زنده را در اطراف تخت خدا می
 . حكمرانی او بر مخلوقات است آنھا آشكار ساختن جالل خدا درمسئولیت. ھستی مخلوق با تمام موجودات زنده آن است

 
  پیر ٢۴ -۵
 

آنھا یكی از ). ١۴ - ١٢: ٢١ ، ۴: ۴مکاشفھ (اند   تخت دراطراف تخت خدا نشستھ٢۴پیر را دید كھ بر  ٢۴ ،یوحنا
 جدیدو قوم خدا در دوران عھد )  قبیلھ١٢(بزرگترین مراتب فرشتگان در آسمان ھستند كھ بیانگر قوم خدا در عھد عتیق 

 ). ١۴: ١عبرانیان ( آنھا آشكار كـــردن جالل خدا در كار نجات قوم او بر روی زمین است مسئولیت.  ھستند) رسول١٢ (
 
 دریایی از شیشھ  -۶
 

یوحنا دریای شفافی از شیشھ دید كھ با وجود اینكھ با آتش مخلوط بود ولی باز ھم مثل بلور شفاف بوده و بھ طرف تخت 
: ١۵ ؛ ۶: ۴مکاشفھ ( پیروز شده بودند آن موجود خبیث كسانی ایستاده بودند كھ بر شد و در كنار آن تمام خدا كشیده می

 شدند تا مقابل قوم خدا كشیده شد آورد كھ وقتی اسرائیلیان با دشمنانشان مواجھ دریای سرخ را بھ خاطر می). ٣ - ٢
اشد اما از نقطھ نظر آسمان این دریا  درحالیكھ بنا بھ ھر دلیل طبیعی، ممكن است این دریا طوفانی ب).٢ -١: ١۵خروج (

این دریا . حتی بعد از اینكھ دریا تمام دشمنان خدا را در خود فرو برد باز ھم كامًال شفاف ماند. كامًال آرام و مالیم است
دا ھای او تقدس وعدالت خ در تمام داوری. است) شفاف( مقدس و عادل  سمبلی است از تمام داوری خدا و او باز ھم كامًال

). ٢٧، ٨: ٢١مکاشفھ (تواند در مقابل خدا بایستد  ھیچ چیز ناپاك و شریری نمی. درخشد مانند دریایی صاف و شفاف می
 ).  ١٣: ۴عبرانیان (ھیچ چیز از نظر خدا مخفی نیست 

 
 پرستش جھانی -٧
 

 ٢۴و او ) ٨: ۴مکاشفھ (ایند ست  خدا را میقدوسیتبیند كھ دائمًا خدا را تحسین كرده و  یوحنا چھار مخلوق آسمانی را می
 ١١  :۵ ؛ ١ - ١٠: ۴مکاشفھ (تحسین و ستایش كنند   تا او را پرستش، تعظیم میکنندبیند كھ در مقابل تخت خدا  پیر را می

- ١۴ .( 
 

 بر ھر چیز اش  از جمعیت اطراف تخت خدا، بیائید خدا را با تحسین و ستایش سلطنت مقتدارنھبخشی بھ عنوان :پرستش
 . پرستش كنیمفردیو ھر 

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 دوم سموئیل

 
) ٢٢، ١٨، ١٧، ١۵دوم سموئیل ( 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 بگذاریدبا دیگران 
بھ حرفھایش اھمیت دھید و او را بپذیرید، در مورد آنچھ  در میان . كند گوش دھید ا بازگو میبھ كسی كھ بركاتش ر
 .میگذارد، بحث نكنید
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 ) دقیقھ٧٠(تعلیم  ۴
  فرزند-ارتباط بین والدین : روابط

 
 . باشیممیخواھد،  اشتیاقی شدید برای این است كھ پدر، مادر یا فرزندی كھ خدا  این مطالعھ نتیجھ

 . توانید با دعا و در فرھنگ خود بپذیرید  كھ شما می ھستنددھای عملی فقط پیشنھاداتیكاربر
 

 مسئولیتھای والدین نسبت بھ فرزندان  -الف 
 
 مسئولیتھای والدین در ازدواج -١
 

  ٣۵ - ٣۴: ١٣ ؛ یوحنا ١٩ - ١٨: ٣كولسیان   ؛ ٢٣ - ٢٢: ۵افسسیان : بخوانید
 ایی را بھ شوھران و ھمسران داده است؟خدا چھ مسئولیتھ: كشف و گفتگو كنید

بایستی در مورد آنھا .  شوھر و ھمسر بایستی بخصوص درشیوه برقراری ارتباط با یكدیگر نمونھ باشند:مالحظات
در نیز اختیاری کھ بھ شوھر داده شده تا بھ زنش ھمانگونھ کھ مسیح محبت میکند، محبت کند و ھمسرش را تجلیل کند و 

بھ شوھرش کمک کند تا بھترین برای مسیح باشد، توسط رابطھ خود با بری کھ بھ زن داده شده تا مورد اختیار برا
 . البتھ آنھا بایستی در نحوه ارتباط با دیگران و منجملھ فرزندانشان نیز نمونھ باشند. یکدیگر بھ فرزند آموزش دھند

 
 مسئولیتھای پدر و مادر بھ عنوان والدین  -٢
 

  ۵ - ۴: ٢ ؛ تیطس ۶: ١ تیطس ؛ ۵ - ۴: ٣ ؛ اول تیموتائوس ٢١: ٣ كولسیان ؛ ۴: ۶افسسیان : بخوانید
 مسئولیتھای خاصی كھ خدا بھ والدین بخشیده است؟: كشف و گفتگو كنید

 : مالحظات
 

  پدران  )الف
 . فرزندان خود را خشمگین یا ناراحت نكنید )١
 . ایشان را بھ تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمائید )٢
 . ود را بھ خوبی اداره كنیدخانواده خ )٣
 .فرزندانتان را طوری تربیت كنید تا با احترام بجا و صحیح از شما و ھمسرتان اطاعت كنند )۴
 
 مادران )  ب
 . فرزندانتان را دوست بدارید )١
 . در امورخانھ مشغول باشید )٢
 . اجازه ندھید كھ رفتار شما باعث شود دیگران نسبت بھ كالم خدا بدبین شوند )٣
 

 . پدران فرزندان خود را بھ خشم میاوریدای  -ب 
 

 كمك كند مسئولیتپس مادر بایستی بھ پدر در انجام این . گوید خدا با پدر بھ عنوان سرخانواده سخن می: تعلیم دھید
 ). ١٨: ٢پیدایش (
 

  بھ خشم آوردن)  الف
اید؟ با دیدن  خشم آورده یا ناامید كردهتوانید بفھمید كھ فرزند خود را بھ  چگونھ می. بھ خشم آوردن یعنی ناامید كردن

كنند یا آنھا  اند، از والدین خود دوری می پذیر، خشمگین یا افسرده برای مثال آنھا تحریك. العملش نسبت بھ خودتان عكس
 . العمل آنھا بیانگر این است كھ شما بایستی شیوه رفتار خود با فرزندانتان را عوض كنید عكس. اند را ترك كرده

 
 احتـــرام   )ب

 : توانید رابطھ خود را با فرزندانتان تغییر دھید؟ بھ فرزندانتان اجازه دھید تا چگونھ می
 . زمان كافی برای رشد و تكامل داشتھ باشند و مرتكب اشتباه نیز بشوند )١
 . حس مسئولیت و پاسخگویی آنھا را رشد كند )٢
 .در اعتقادات شخصی خود رشد كنند )٣
 . شد كننددر ارتباطات بالغانھ ر )۴
 
 



 ٤٢  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . پذیر و پاسخگو رشد كنند اجازه دھید كھ پسران و دختران شما مسئولیت -١
 

 :ھدف والدین)  الف
 . ھــدف ما والدین فقط راضی كردن فرزندانمان نیست بلكھ این است كھ آنھا بالغینی مسئول بار بیایند

 د شد؟ ھا است آنھا چگونھ خواھن  اگر ھدف شما فقط راضی كردن بچھ:گفتگو كنید
 . آنھا لوس، خودخواه و بوالھوس خواھند شد :مالحظات

 
 پذیری  رشد مسئولیت)  ب

 پذیر بار بیایند؟ توانید بھ فرزندانتان كمك كنید تا بالغینی مسئولیت چگونھ می: گفتگو كنید
از بھ آموزش قسمتھای مھمی كھ نی. آموزند كھ مسئول تمام قسمتھای زندگی خود باشند  بالغین مسئول می:مالحظات
سخنان و رفتار، تحصیالت یا شغل، وظایفشان در خانواده، نگھداری پول،  ھا،  نگرش: پذیری دارند عبارتند از مسئولیت

 .  فشارھا و روبرو شدن با عقاید دیگران و رابطھ شخصی با خدا باتنھا مسافرت كردن، برقرار كردن دوستی، مواجھ شدن
 
   پاسخگوییپذیری و مراحل رشد مسئولیت)  پ

 :  مرحلھ داشتھ باشدپنجتواند   میبزرگسالیشیوه شما از دوران بچگی تا : تعلیم دھید
دھید و  انجام میکودکتان تمام تصمیمات و انتخابات را شما برای .  انجام دھیدکودکھركاری را شما برای : کودکان )١

در برابر خدا  مسئول صد درصد دھید  رای او انجام میبھ عنوان والدین، نسبت بھ آنچھ ب. كنید آنھا را برای او اجراء می
 . پاسخگو ھستید و
بھ  فرصتھای زیادی را بوجود بیاورید تا كارھایی را. این چیزھا را انجام دھیدکوچک با فرزندان : فرزندان کوچک )٢

دی را بھ فرزند خود تعلیم و تا آنجائیكھ امكان دارد حقایق، ارزشھا، عادات و مھارتھای زیا. اتفاق فرزند خود انجام دھید 
در روش انجام كارھا برای فرزند خود نمونھ باشید معیارھای كیفی وضع كنید و ھمینطور ارزشھای . آموزش دھید

بھ فرزندانتان نشان بدھید كھ شما . عادالنھ، اخالقی و روحانی ای را تعیین كنید كھ او قادر است از آنھا پیروی كند
 . اید وشما خودتان نیز در برابر خدا مسئول و پاسخگو ھستید و كالم او كردهزندگیتان را تسلیم خدا 

دراین .   بیشتر و بیشتر كارھایی را بھ تنھایی و تحت نظارت شما انجام دھندنوجواناناجازه دھید كھ : نوجوانان )٣
ھ او وظایفی را محول كنید در تمام قسمتھایی كھ نوجوان قادر است مسئولیت بپذیرد ب.  دیگر نوجوان استفرزند،مرحلھ 

آزادی بیشتر برای یك نوجوان بھ این مفھوم است كھ بھ او . و از او بخواھید كھ نسبت بھ مسئولیتھایش پاسخگو باشد
آزادی بھ این مفھوم نیست كھ نوجوان ھركاری كھ . مسئولیتھای بیشتری سپرده شده و او بیشتر پاسخگو خواھد بود

فرصتھای زیادی را بوجود ). ٢۵ -٢١داوران    ؛٨: ١٢تثنیھ (باشد   پاسخگوکسی نسبت بھ ند بدون اینكھبکدوست دارد 
بھ عنوان . ریزی كند و تحت نظارت شما چیزھایی را بگوید و انجام دھد آورید كھ در آنھا نوجوان تصمیم بگیرد و برنامھ

 .ھستید ولیت بھ عھده شما است و شما پاسخگودھید پس نھایتًا مسئ گیری نھایی را شما انجام می  والدین باز ھم تصمیم
در نھایت، .  حاال فرزندتان جوانی بالغ است. ھركاری را خودشان انجام دھندجواناناجازه دھید كھ : جوانان )۴

مطمئن شوید كھ جوان مسئولیتھایش را درك كرده و حاال در . پذیری و پاسخگویی را بھ جوان بالغ خود بسپارید مسئولیت
 نخست نسبت بھ شما بھ عنوان والدینش  در وھلھ.  مسئول و پاسخگو استصد درصددھد  گوید و انجام می  میبرابر آنچھ

 .در تحلیل نھایی در برابر خدا كھ ھنوز در خانھ شما است و
بھ   نیستند و " بچھ "ھا دیگر   وقتی بچھ.کھ بزرگساالن استقالل کامل خود را داشتھ باشنداجازه دھید : بزرگساالن )۵

 بایستی خانھ  وكنند یا ازدواج می كنند،  برای ادامھ تحصیل یا كار ترك می اند، یا خانھ والدین را سن بزرگسالی رسیده
 و والدین نیز بایستی کامًال بھ آنھا  والدین بایستی اجازه دھند آنھا كامًال از دوران بچگی خارج شوندکنند،والدین را ترك 

آن مسئولیت .  مسئول و پاسخگو ھستندصد درصد حاال فقط در برابر خدا بزرگساالن. )۵: ١٩متی  (استقالل عمل بدھند
مسئولیتی كھ باز ھم ادامھ . كند محبت كردن فرزندان بالغ است و نھ تسلط و اقتدار بر آنھا والدین كھ باز ھم ادامھ پیدا می

 آن را  آنھا، آنھا در مواقعی است كھ خودكند محبت كردن فرزندان بالغ، دعا كردن برای آنھا، نصیحت كردن پیدا می
 . طلبند و ھشدار بھ آنھا در مواقع خطر واقعی است می

 
 .  رشد كنند،شان اجازه دھید كھ پسران و دختران شما در اعتقادات شخصی -٢
 

  ھدف والدین)  الف
   آنھا را تشویق كنیم تا اعتقادات،ھا اجازه دھیم بھ سمت اعتقادات ما كشیده شوند بلكھ ھدف ما والدین این نیست كھ بھ بچھ

 . ایمان، ارزشھا و اولویتھای خود را رشد دھد
 
  رشد اعتقادات شخصی)  ب

 ھا كمك كرد تا اعتقادات خود را رشد دھند؟ توان بھ بچھ چگونھ می: گفتگو كنید
رزشھا و اولویتھای آنھا اطاعت ایمان، ا، ھا بھ صورت مطلق از اعتقادات  تا زمانیكھ والدین توقع دارند كھ بچھ:مالحظات

ارزشھا و اولویتھای شخصی و  ھا تبدیل بھ بالغینی مسئول نخواھند شد كھ دارای اعتقادات، ایمان،  كنند ھرگز بچھ
 .ھایی برای انجام كارھایش باشد شیوه
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 ھای رشد اعتقادات شخصی  قدم)  پ
 . تواند سھ مرحلھ داشتھ باشد ندانتان میشیوه شما برای كمك بھ رشد یك اعتقاد خاص در فرز: تعلیم دھید

 اصول کتاب مقدسی برای تعیین محدودیتھای ھر تصمیمی كھ .ھمراه با آنھا حقیقتی را از کتاب مقدس كشف كنید )١
 . گیرد ایماندار می

كنند   در حالیكھ اصول کتاب مقدس ھرگز تغییر نمی.آن حقیقت را انتخاب كند اجازه دھید كھ خودش كاربرد )٢
 . پذیر بسیاری برای یك حقیقت وجود دارد دھای امكانكاربر

 . نتایج تصمیمشان را با آنھا مورد گفتگو قرار دھید )٣
لباس پوشیدن بایستی ھمیشھ . دھد  کتاب مقدس دو اصل را تعلیم می،برای مثال در ارتباط با لباس پوشیدن نوجوانان •

در . )٣٣-٣١: ١٠اول قرنتیان  (گی مناسب شرایط باشد و از نظر فرھن)۵: ۵افسسیان  (از نظر اخالقی پذیرفتھ شده
كنند یا تصمیم  این محدوده اخالقی و فرھنگی نوجوانان حق انتخاب آزادانھ دارند و آنھا خودشان انتخاب می

والدین نتایج انتخاب و تأثیر آنرا بر سایرین و ھمچنین تأثیری كھ برخود آنھا خواھد گذاشت را مورد . گیرند می
 .دھند رار میگفتگو ق

 
 . روابط بالغانھ برقرار كنند دختران شما احساسات و اجازه دھید كھ پسران و -٣
 

 ھدف والدین )  الف
ھدف ما بھ عنوان والدین . ھدف ما بھ عنوان والدین ایجاد یك رابطھ مالیم با فرزندانمان نیست بلكھ یك رابطھ بالغانھ است

  ھای یك ارتباط بالغانھ این است كھ ھر شخص كامًال ویژگی. م بھ یكدیگر استفقط ایجاد استقالل نیست بلكھ وابستگی سال
 ھر شخص براساس اعتقادات شخصی خود زندگی كند و آنھا را ابراز نماید، و اینكھ  مسئول سخنان و اعمال خود باشد،

 .  داشتھ باشندھر شخص احـــساسات خود را صادقانھ بیان كند و ھر دو شخص نسبت بھ یكدیگر وابستگی سالم
 
  رشد احساسات بالغانھ)  ب

 توانیم بھ نوجوانان خود كمك كنیم تا احساسات خود را صادقانھ و بھ صورت بالغانھ ابراز كنند؟ چطور می: گفتگو كنید
والدین اغلب ابراز احساسات قوی را . كنند  نوجوانان دارای احساسات قوی ھستند و آنھا را نیز ابراز می:مالحظات

كنند كھ آنھا را در  گریھ كردن وغیره و سعی می پسندند احساساتی مانند خشم، تحریك عصبی، فریاد زدن، جنگیدن،  نمی
  ،". احساسات واقعی من این است  "  ،".  من این ھستم"كنند بـــگویند،  نوجوانان واقعًا تالش می. فرزندانشان مھار كنند

   نوجوانان معموًال بھ دنبال روابط صادقانھ ھستند در حالیكھ والدین معموًال " .من را آنطور كھ واقعًا ھستم بپذیرید  "
بھ ھر حال اگر احساسات نوجوان دائمًا مھار شود ممكن است آنھا را بھ صورت انواع مختلفی . خواھند روابط مالیم می

یر شدن با مواد مخدر، تجاوز و مرتكب جرم شدن، درگ از رفتارھای ضداجتماعی خود را ابراز كنند مثل دروغ گفتن، 
پس بھ . ھای منفی  انزوا، خشم پنھان، تلخی و نگرش مسائل جنسی یا انواع مختلف مشكالت احساسی مثل افسردگی،

آمیز و با  ای صادقانھ، محبت فرزندان خود اجازه دھید كھ احساسات خود را ابراز كنند اما كمكشان كنید كھ آنھا را بھ شیوه
 . ن كنندپرھیزگاری بیا

 
  رشد روابط بالغانھ)  پ

 ای براساس وابستگی سالم برقرار كنند؟  توانید بھ جوانان كمك كنید تا رابــطھ چگونھ می: گفتگو كنید
. دھد یك كلیسای خاص و در یك اجتماع خاص قرار می  کتاب مقدس ھر ایماندار را در یك خانواده خاص، :مالحظات

اینكھ ھركس راه خود را برود  بلكھ افراد  فراد بھ صورت جداگانھ نمی شود ونظریھ جھانی کتاب مقدس شامل ا
 ما بھ  نظریھ جھانی کتاب مقدس این است كھ ھمھ.  افراد در كلیساھا و افراد در اجتماعات مطرح می شوند ھا، درخانواده

 .  خاص برای انجام دادن داریممسئولیتھایییكدیگر نیاز داریم و نسبت بھ ھم 
والدین و فرزندانشان بایستی ھمدیگر را تشویق كنند كھ كارھایی را با ھم انجام دھند، نسبت بھ ھمدیگر : مثالبرای 

 . آالیش باشند از یكدیگر یاد بگیرند و ھمدیگر را خدمت كنند شفاف و بی
 :  ارتباطات ناسالممثالھایی از 

 . ھ دارندھایشان را وابستھ بھ خود نگ كنند كھ بچھ بعضی مادرھا سعی می )١
 . توانند خود را از سلطھ و تسلط والدین خود آزاد سازند ھای بالغ نمی بعضی از بچھ )٢
 . بعضی مردھا بھ جای نامزد دنبال یك مادر ھستند )٣
 . كنند كھ برای نامزد ضعیف خود پرستاری دلسوز باشند بعضی زنان سعی می )۴
 . آید بستھ ممنوع بھ شمار میبازی رابطھ ای است كھ براساس کتاب مقدس از روابط وا ھمجنس )۵

 
 .تأدیب خداوند تربیت نمائیـــدنصیحت و  فرزندان خود را بھ ،ای پدران  -پ 

 
 .  عمده ھر پدری استوظیفھدوست داشتن مادر بچھ و تربیت بچھ دو : تعلیم دھید

 . یعنی تعلیم حقایق کتاب مقدس بھ فرزندتان" تربیت بھ نصیحت خداوند  " •
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مادران نیز بایستی . ز حقایق کتاب مقدس بھ فرزندتان یعنی یاد دادن اطاعت ا" تأدیب خداوند  تربیت فرزند بھ" •
 ). ١٨: ٢: پیدایش( بھ پدران كمك كنند مسئولیتدر انجام این 

 
 . فرزندانتان را طوری تربیت كنید كھ شھروندان خوبی برای این دنیا باشند -١
 

  ٨ - ۴: ١٣ ؛ اول قرنتیان ۵٢: ٢ ؛ لوقا ٢۴: ٢٣ و ٢١: ١٧ل  ؛ امثا٢۴: ١٣ ؛ امثال ۶: ٢٢امثال : بخوانید
 چیست؟   مھمترین بخشی كھ والدین بایستی بھ فرزندان خود بیاموزند :كشف و گفتگو كنید

 .  مصالح ساختمانی یك ملت سالم ھستند،ھای سالم خانواده. تربیت نماطریقی کھ خدا میخواھد،  طفل را در :مالحظات
 

 بیتمفھوم تر)  الف
 : در تمام موارد باال تربیت یعنی

 . بھ آنھا یاد بدھید كھ حقایق را بھ اجراء بگذارند )١
 . آنھا را دوباره و دوباره تشویق كنید )٢
 .درصورت لزوم بھ آنھا نظم بدھید یا تنبیھ كنید )٣
 
 ھای تربیت  محدوده)  ب

 : آنھا را تربیت كنید بخصوص
 بھ سمت بلوغ عقلی، جسمی، روانی و اجتماعی )١
 در اینكھ حكیم باشند  )٢
رفتار خوب، خدمت  تواضع، فروتنی،   بھ معنی این است كھ صبر، مھربانی، " محبت  "(در اینكھ محبت داشتھ باشند  )٣

 .  )پرھیزگاری و بخشش را بیاموزند فداكارانھ، 
 
 .  باشند خدافرزندانتان را طوری تربیت كنید تا شھروندان خوب ملكوت -٢
 

  ٩ – ۴: ۶ ؛ تثنیھ ٧: ٢٠ و ٢۶: ١۴ امثال :بخوانید
 : كشف و گفتگو كنید

 گذارند چیست؟ ای كھ والدین بھ جا می اھمیت نمونھ •
 اھمیت کتاب مقدس در تربیت چیست؟ •
 

  فرزندان نسبت بھ والدینشانمسئولیتھای  -ت 
 

یستند ولی بسیار باارزش ھا بایستی بدانند كھ والدینشان گرچھ كامل ن ھا نسبت بھ والدینشان چیست؟ بچھ  بچھمسئولیتھای
 .والدین خوبی بشوندنیاز دارند تا بتوانند ھایشان  بچھبھ ھمکاری ھایشان ھستند و  والدین عاشق بچھ. ھستند

  ٢۵ - ٢٢: ٢٣ ؛ امثال ٢٠: ٣ كولسیان   ؛٣ - ١: ۶ افسسیان :بخوانید
 وظایف خاصی كھ خدا بھ فرزندان داده است چیست؟: كشف و گفتگو كنید

، وقتی ھنوز اطاعت: توانید بھ والدین خود بدھید  دو مسئولیت مھم وجود دارد كھ بھ عنوان بزرگترین ھدایا می:مالحظات
 . ، وقتی بزرگسال می باشیدو احترامجوان ھستید 

 
 . والدین خود را در خداوند اطاعت نمائید،ای فرزندان  -ث 

 
 : ن سھ حقیقت مھم در ارتباط با اطاعت از والدی:تعلیم دھید

 
 .  از والدین خود اطاعت كنید،در ھر چیز كھ خالف کتاب مقدس نیست -١
 

  ٢٣ - ١٩: ٩اول قرنتیان   ؛ ٢٩ :۵ ؛ ٢٠ - ١٩: ۴ ؛ اعمال ١٣ - ١: ٧ ؛ مرقس ٣٧: ١٠ متی :بخوانید
شرایطی در چھ شرایطی بایستی خداوند عیسی مسیح را بیشتر از والدین خود دوست داشتھ باشید؟ و در چھ : گفتگو كنید

 توانید والدینتان را خشنود كنید؟ می
 اگر والدینتان از شما انتظار دارند كھ كاری را كھ در نظر خدا اشتباه است انجام دھید و بھ دلیل ایمان بھ مسیح :مالحظات

مسیحی ازدواج تان در جفا ھستید و آنھا انتظار دارند شما مسیح را انكار كنید یا انتظار دارند با یك غیر از طرف خانواده
تان از شما انتظار دارند كھ از آداب و رسوم  اگر خانواده. كنید پس بایستی بھ آرامی از اطاعت از آنھا خودداری كنید

بھ ھر حال بعضی . باشند پس بھ آرامی از آن رسوم اجتناب كنید خانوادگی ای پیروی كنید كھ مخالف کتاب مقدس می
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پیروی از این . باشند كنند مخالف کتاب مقدس نمی  كھ خانواده شما آنھا را پیروی میآداب و رسوم و قوانین خانوادگی ای
 . چیزھا قطعًا احترام بھ والدینتان است

 
 .  از والدینتان اطاعت كنید،ھستید) زیر سن قانونی(بچھ یک تا زمانی كھ  -٢
 

  ٣۵ - ٣١، ٢١ - ٢٠: ٣ مرقس  ؛۵١: ٢ لوقا :بخوانید
  تا چھ وقت از والدین خود اطاعت كرد؟عیسی: گفتگو كنید كشف و

قتی  واز بلكھ فقط کند از والدین خود اطاعت شبایستی در سرتاسر عمرشخص دھد كھ   کتاب مقدس تعلیم نمی:مالحظات
 خانھ والدین خود را ترك اوشود كھ  بزرگسالی ھنگامی شروع می.  و تا سن بزرگسالیاست) زیر سن قانونی(كھ كودك 

پس اطاعت از والدین دارای محدوده زمانی است و . کند و یا ازدواج میدیگر وابستھ بھ والدین خود نیست  یا وقتی كھکند
 . یابد  ادامھ می،تبدیل بھ بزرگسالی بالغ شودشخص  كھ  زمانی تا

 .باشد ن دارای محدودیت زمانی نمیاحترام گذاشتن بھ والدی
  
 . حی ھستید چون شما یك مسی،بھ والدین خود احترام بگذارید -٣
 
 بھ این معنی نیست كھ فقط وقتی بایستی از والدینتان اطاعت كنید كھ آنھا "را در خداوند اطاعت كنید   والدین خود"

 .مسیحی باشند بلكھ شما بایستی از آنھا اطاعت كنید چون شما مسیحی ھستید
 

 .پدر و مادر خود را احتــرام نمائیـــد فرزندان،   -ج 
 

ھای  نشان دادن توجھ و محبت كردن بدون اكراه و بـــدون انگیـــزه یعنی توجھ زیاد، "احترام گذاشتن ": تعلیم دھید
ارتباط با والدین ھمسرانشان و بھ ارتباط  مثالھای زیر بھ ارتباط تمام مردم جھان بـــھ والدینشان، . خودخواھانھ یا ترس

 . تآنھا با خدا بھ عنوان پدر آسمانی اختصاص داده شده اس
 احترام گذاشتن بھ والدینتان، والدین ھمسرتان و بھ مفھومی باالتر پدر  زیر دربارهدر مورد پنج راه: گفتگو كنید

 . آسمانیتان گفتگو كنید
 
  بحث كردن موضوع -١
 

 احترامی بھ والدین   بی نحوه)  الف
برای مثال بر . واقعی روحانی ندارندكنید بخصوص در مورد مسائلی كھ اھمیت  بحث می تا آنجایی كھ ممكن است با آنھا

سر اینكھ چھ لباسی برای پوشیدن مناسب است یا اینكھ كدام برنامھ تلویزیونی را باید دید یا كارھای خانھ را چھ كسی باید 
 . شود كھ والدین احساس كنند كھ افكارشان مسخره و اشتباه است بحث كردن باعث می. انجام دھد، غیره

 
 بھ والدین نحوه احترام )  ب

. سازد آن را تغییر دھد ای كھ او را بیشتر خشنود می بھ آرامی بر نقطھ نظر خودتان تأكید كنید اجازه دھید كھ خدا بھ شیوه
دھید كھ بر ھر شرایطی خدا مسلط است و توانایی انجام آنچھ برای شما بھترین  بھ این ترتیب شما ایمانتان را نشان می

 . است را دارد
 
 ورت  مشموضوع -٢
 

  احترامی بھ والدین نحوه بی)  الف
 مشورت آنھا ، بالفاصلھ برای دفاع از موقعیت خود،دھند كھ دوست ندارید ھرگاه والدینتان بھ شما پیشنھاد یا مشورتی می

نھا حتی دھید كھ نظریات آ با این راه بھ والدینتان نشان می. كنید  دقیق توجھ نمی بطورحتی بھ نظریات آنھا. كنید را رد می
 .ارزش توجھ كردن را ندارد

 
  احترام گذاشتن بھ والدینتان  نحوه)  ب

ھر وقت فرصتی پیش . گیرید  از آنھا یاد می، بھ آن گوش میدھید ودھند ھرگاه والدینتان پیشنھاد یا مشورتی بھ شما می
استعدادھا، دانش و  ھای قوتھا،  زمینھبھ خصوص در . اند استفاده كنید آید از سالھای تجربیات و حكمتی كھ اندوختھ مـــی

انداز، آشپزی و  ریزی و سازماندھی، تجارت و پس ھای برنامھ بعضی والدین در زمینھ. مھارتھایشان چیزھایی یاد بگیرید
شما با طلبیدن مشورت و . ھایی دارند و سایر والدین در زمینھ رھبری، تعلیم، مشورت و خدمت كشاورزی قابلیت
 . گذارید ھا بھ ایشان احترام مییادگیری از آن
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  صمیمیت موضوع -٣
 

 احترامی بھ والدین  نحوه بی)  الف
كنید، چھ احساسی دارید، چھ  اجازه نمی دھید والدینتان بفھمند كھ شما بھ چھ چیز فكر می. با والدینتان صمیمی نمی شوید

خواھید بكنید ولی بھ آنھا ھیچ  ه می دھید بدانند چھ میكشید فقط اجاز وقتی نقشھ می. كنید ریزی دارید و واقعًا چھ می برنامھ
ھمچنین بھ آنھا اجازه نمی دھید در خوشیھا و یا در رنجھای شما، در . فرصتی نمی دھید كھ بر نقشھ شما اثری بگذارند

دین خود را از وال.  ھستید بشناسند بھ آنھا اجازه نمی دھید شما را آنطور كھ واقعًا. شادیھا و یا صدماتتان سیھم شوند
شود كھ آنھا احساس كنند ارزش ارتباط با شما را  این روش باعث می. زندگی واقعی و تصمیمات خود كنار می گذارید

 .ندارند
 
 احترام گذاشتن بھ والدینتان  نحوه )  ب
م گذاشتن بھ ھا برای احترا اینكار مشكل است اما ھنوز ھم یكی از بھترین روش. با والدینتان ارتباط برقرار كنید )١

آنچھ كھ در مدرسھ یا سركار  در مورد فعالیتھایتان، . برای حرف زدن با آنھا قدم اول را بردارید. شود والدین محسوب می
 ،درمورد افرادی كھ با آنھا ارتباط دارید. دھید با آنھا صحبت كنید دھید، آنچھ با دوستانتان و یا در كلیسا انجام می انجام می

 در ،كنید  در مورد آنچھ فكر می،شنوید بینید و می در مورد آنچھ می. سیحیتان با آنھا صحبت كنیدبخصوص دوستان م
در مورد آنچھ در مدرسھ و كلیسا و از کتاب . مورد مسائل و وقایع یا در مورد سیاست و اجتماع با آنھا صحبت كنید

 در مورد اعتقادات مسیحی خود ، و دنیا حرف بزنیدمردم،  در مورد خدا، در مورد آنچھ ایمان دارید؛گیرید مقدس یاد می
ھای خود   غم و شادی و حتی بعضی مواقع زخم  احساسات خشم و ناامیدی،كنید؛ در مورد آنچھ احساس می. نیدصحبت ك

 . را با آنھا در میان بگذارید
 
و مشورت آنھا را جویا  گذاریدبھ تجربھ و حكمت والدینتان احترام ب. ھا و تصمیماتتان دخالت دھید آنھا را در نقشھ )٢

ای فوق العاده است برای اینكھ  این راه شیوه. توانند بھ شما بدھند بعضی اوقات آنھا بینش و نظریات خوبی را می. شوید
ھا و یا حتی ماھھا قبل از اینكھ تصمیم نھایی را بگیرید با گفتن افكار و  ھفتھ. آنھا احساس كنند كھ بدیشان نیاز دارید

ھای آنھا باشد  حتی اگر تصمیم نھایی شما خالف خواستھ. ھای خود والدینتان را درتصمیم گیری مھم دخالت دھید اندیشھ
آورید كھ بھ آنھا  اید تا افكار و احساساتشان را درمیان بگذارند و در آنھا این احساس را بوجود می بھ آنھا فرصت داده

 با دخالت دادن والدینتان در مرحلھ ابتدایی فرصت دارید كھ آنھا را ھفتھ .اید اید و نظریات آنھا را جدی گرفتھ گوش كرده
توانند با تصمیم نھایی شما خود را تطبیق  پس در صورت لزوم آنھا می. بھ ھفتھ در جریان پیشرفت افكارتان قرار دھید

 . این برای آنھا مانند یك شوك نخواھد بود دھند و
 
  رسیدگی كردن موضوع -۴
 

 احترام كردن والدینتان بی  نحوه)  الف
از خدمت كردن والدینتان اجتناب می كنید مگر اینكھ آنھا از شما خواھش انجام كاری را كرده باشند و شما ھم با اكراه آن 

ھیچگاه كارھایی را كھ كامًال . قبل از اینكھ از شما خواھش كنند ھرگز قدم اول را برنمی دارید. را انجام می دھید
این . ھیچگاه از جوانی و قدرت خود برای بلند كردن بارھای والدینتان استفاده نمی كنید.  انجام نمی دھیدداوطلبانھ است

 .خواھید قسمتی از خانواده آنھا باشید بھترین راه برای گفتن این است كھ نمی
 
  نحوه احترام گذاشتن بھ والدینتان)  ب

بدون اینكھ آنھا از شما بخواھند، . رادران و خواھرانتان ایجاد كنیددر خانھ روابط خوبی با ب. در رفتارتان نمونھ باشید
در كجا . توانید خدمت كنید توجھ بھ این موضوع را تمرین كنید كھ كجا می. سھم خود را در انجام كارھای خانھ انجام دھید

توانید آن  داشتھ باشند و شما میكسی بھ خدمت شما نیاز دارد و یا كاری ھست كھ دیگران اشتیاق یا توانایی انجام آن را ن
. قدم اول را در خدمت كردن و كمك كردن بردارید و منتظر نمانید كھ والدینتان از شما چیزی بخواھند. را انجام دھید

نوع دوستانی كھ با آنھا ارتباط . در درس خواندن یا كار كردن كوشا باشید. خارج از منزل با وجدان و مسئول باشید
كنید براحساسی كھ  دھید یا در انجام آنھا غفلت می روید، كارھایی كھ انجام می د، مكانھایی كھ بھ آنجا میكنی برقرار می

 .گذارد ای می العاده والدینتان نسبت بھ خود بھ عنوان والدین دارند تأثیر فوق
 
 موضوع محبت -۵
 

  احترام كردن والدین  بی نحوه)  الف
حتی این . تان محبت نشان می دھید مثل مالقات كردن و ھدیھ دادن بھ آنھافقط بر طبق ضروریات فرھنگی بھ والدین

از انجام ھر . تفاوت انجام می دھید عالقھ و بی ضروریات فرھنگی را با دلسوزی ھمراه با نگرشی بد و در فضایی بی
می گوید كھ آنھا را تحسین حتی بھ آنھا ن. "كنم  از شما قدردانی می  "چیز خاص اجتناب می كنید و مستقیمًا  نمی گوید 

 . اند سپاسگزار ھستید گذارید و یا نسبت بھ آنچھ در گذشتھ برای شما انجام داده كنید و بھ آنھا احترام می می



 ٤٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

ھرگز . ادبانھ نشان میدھید  تحمل نشان می دھید نسبت بھ اشتباھات آنھا برخوردھای بی نسبت بھ قصورات آنھا خود را بی
نسبت بھ آنھا خشمگین می مانید و بھ دنبال راھھایی برای آسیب . اند نمی بخشید ت بھ شما انجام دادهاشتباھاتی را كھ نسب
 . گوید كھ آنھا را دوست ندارید ھای شما بھ والدینتان می العمل تمام این عكس. زدن بھ آنھا می باشید

ترام كردن والدینتان كھ در باال بھ آنھا اشاره شد بھ اح با راھھای بی. زند احترام كردن والدینتان عمیقًا بھ آنھا آسیب می بی
. این راھھا بخصوص اگر آنھا مسیحی نباشند مؤثر است. دانید گویید كھ شما آنھا را الیق احترام نمی پدر و مادرتان می

 یا " ندارد  چون شما مسیحی نیستید عقایدتان دیگر برای ما مسیحیان ارزشی"چون این راھھا بھ آنھا چنین می گوید كھ 
گردد  وقتی پسر یا دختری بھ سوی مسیح باز می.  "توانم شما را دوست داشتھ باشم   چون شما مسیحی نیستید دیگر نمی "

ھر عملی كھ عاری از . ترسند كھ ارتباط خود را با آنھا از دست بدھند ایمان انتظار دارند یا می بسیاری از والدین بی
العمل آنھا ممكن است غیرمنطقی باشد اما  عكس. كند  و شكست را در آنھا تقویت میمحبت باشد فقط احساس طردشدگی

 .اغلب بھ طریقی است كھ والدین ممکن است خود آن مسائل را در زندگی شخصی خود تجربھ كرده اند
  
   احترام بھ والدین نحوه)  ب

اند درك كنید یعنی مشكالت و  بت بھ آنھا داشتھای كھ والدینشان نس سعی كنید شیوه. سعی كنید والدینتان را درك كنید
 . اند ای كھ با والدین و سایر اعضای خانواده داشتھ بحرانھای زندگیشان و رابطھ 

. گفتن واقعیت و صداقت و غیره مقام،  تحصیل،  ارزشھای آنھا را درك كنید بخصوص در ارتباط با پول و شیوه زندگی، 
كنند و اعتقادات مذھبی آنھا را درك كنید و اینكھ آنھا چگونھ بر فكر كردن،  حفظ میقوانین و تشریفاتی را كھ بخصوص 
العمل آنھا را در موقعیتھای مختلف درك كنید مثل مخالفت با  نحوه عكس. گذارند احساس كردن و رفتار آنھا تأثیر می

عدالتی از سوی دیگران و غیره و اینكھ  بی غم از دست دادن یكنفر یا یك چیز،  ھا، فشار در محل كار،  نظم بچھ ازدواج، 
بخصوص سوءتفاھمات و ترس آنھا را درك كنید مخصوصًا بعد از اینكھ شما . دھند العمل را نشان می چرا آنھا این عكس

. ترسند كھ تبدیل شما تاثیر منفی بر شما بگذارد ایمانتان می شوید والدین بی بعد از اینكھ مسیحی می. مسیحی شوید
كار خوبی نتوانید بدست آورید و نتوانید در زندگی موفق باشید،  ند كھ شما تحصیالتتان را بخوبی انجام ندھید، ترس می

ترسند  آنھا می.  و اگر نیاز مالی داشتھ باشند نتوانید والدینتان را از نظر مالی حمایت كنیدپول کافی بدست آوریدنتوانید 
ایمان . پس سعی كنید والدینتان را درك كنید. ی آنھا را خشمگین بسازیدكھ شما فرھنگ خود را از دست بدھید و خدا

مسیحی خود را با دقت برای آنھا توضیح دھید و بھ آنھا ثابت كنید كھ از طریق آنچھ عیسی مسیح برای شما انجام داده 
 . تر است پذیرتر و با محبت اید كھ مسئولیت است شما تبدیل بھ شخصی شده

 
 

 ) دقیقھ٨(دعا 
 دعای در پاسخ بھ كالم خدا

۵ 
 

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(تكلیف منزل 
 برای درس بعدی

۶ 
 
 گروه پخش كنید و یا آن را بخوانید تا ھمھ آن را در دفتر یادداشت خود  رونوشت این تکلیف را بین اعضای:سر گروه(

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

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھھای مردم موعظھ كنید، " فرزند - ارتباطات والدین "درس 
 . تعلیم دھید یا بررسی كنید

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید و .  بخوانید١٠، ٩، ٨، ۴ ھر روز نیمی از یك فصل را از نحمیا - رازگاھان -٢
 . یادداشت بردارید

را در خانھ  ) نبرد روحانی در دنیا-٢٠ - ١٠: ۶افسسیان (درس بعدی بررسی  کتاب مقدس  - بررسی کتاب مقدس -٣
 .کنید و یادداشت  بردارید قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده ۵از روش . آماده كنید

 . دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص- دعا -۴
 ).٣: ۵مزمور (

ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموختھ ھای جدید -۵
 .درست كنید)  یا پوشھ(ی و این تكلیف منزل یك دفترپرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیم



 ٤٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ۴٢درس 
 

 دعا
  

١ 
 

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

 
 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات 

 نحمیا
٢ 

  
، با دیگران  )١٠، ٩، ٨،  ۴نحمیا (ه   و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شدبھ 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 

 ۴۵: ١٠ مرقس -مت خد
٣ 
 
 

 تعــــمق  -الف
  ۴۵ - ۴٢: ١٠ مرقس :بخوانید

 خدمت 
  ۴۵: ١٠ مرقس 

 

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

زیرا كھ پسر انسان نیامده تا مخدوم 
شود بلكھ تا خدمت كند و تا جان خود 

 .را فدای بسیاری كند
 ۴۵: ١٠مرقس 

 

 
 . كنند ردم خداوندی میحاكمین امتھا بر م -١
 

آورند و  گوید كھ رھبران دنیا خود را رھبر بھ حساب می ؟ عیسی میبسیاری از رھبران در دنیا چگونھھ حکومت میکنند
رود كھ آنھا رھبر باشند اما  انتظار می.  رھبر نیستند اما آنھا در چشم خدا واقعًا دانند،  ھمینطور مردم نیز آنھا را  رھبر می

اگر این رھبران، رھبرانی واقعی . كند عیسی این واقعیت را با لحن طعنھ بیان می. ند رھبران واقعی مردم باشندتوان نمی
 .  متفاوتی داشتند بودند پس شیوه رھبری كامًال

شوند كھ  رسند باعث می كنند كھ در صدر باشند  و وقتی بھ آن نقطھ می رھبران دنیا تمام انرژی خود را صرف این می
آنھا باعث . كنند و نھ بھ آنانی كھ رھبرشان ھستند آنھا فقط بھ خود فكر می.  مردم فشار اقتدار آنھا را حس كنندتمام
ھای زندگی زیردستانشان  اغلب بر تمام جنبھ. شوند كھ زیردستانشان زیر تسلط ظالمانھ آنھا تحت فشار قرار گیرند می

اغلب . كنند اعتقاد داشتھ باشند، حرف بزنند و انجام دھند تحمیل می د، اقتدار مطلق دارند و بھ مردم آنچھ باید فكر كنن
كنند كھ خدا ایــن اقتدار  یا ادعا می.  ھستند و ھیچكس بیشتر از آنھا قدرت ندارند" خدا "كنند كھ انگار  طوری رفتار می

 رھبری را شیوهكنند، این  عتی میكنند در واقع از خدا نااطا را بھ آنھا داده است و آنانی كھ از آنھا نااطاعتی می
 . نامند  می"خداوندی كردن"
 
 . شاگردان عیسی مسیح بایستی خادمین مردم باشند -٢
 

دھد كھ رھبران مسیحی نباید مثل رھبران دنیا  رھبران مسیحی چگونھ بایستی رھبری كنند؟ عیسی بوضوح تعلیم می
خواھد در میان مسیحیان  دھد كھ ھر كس می عیسی تعلیم می. "  درمیان شما چنین نخواھد بود"گوید،  او می. رھبری كنند

گوید كھ در ملكوت خدا  عیسی می. خواھد اول باشد غالم ھمھ باشد بزرگتر باشد بایستی خادم آنھا باشد و ھر كس كھ می
عیسی . این تعریف دقیقًا با طرز فكر دنیا نسبت بھ بزرگ بودن مخالف است. عظمت و بزرگی در خدمت كردن است

شامل فدا كردن خود برای دیگران است بھ جای . باشد گوید كھ بزرگ بودن بھ جای گرفتن شامل بخشش فداكارانھ می می
 . اینكھ از آنھا برای رسیدن بھ اھدافتان استفاده كنید



 ٤٩  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 نیست انجام غالم دارای آزادی نیست و بایستی خدماتی را كھ مشتاق آنھا.  دارای مفھومی منفی استمعموًالواژه غالم 
 است و بایستی خدمتكار و فروتن برابر غالم با كلمھ خادم  در این متن واژه. شود و غیره با او ظالمانھ رفتار می. دھد

ای نكرد كھ رھبر مسیحی  عیسی اشاره. بھ این معنی كھ رھبر مسیحی بایستی آزادانھ و داوطلبانھ خدمت كند. ترجمھ شود
در حالیكھ سمبل رھبری موجود در دنیا شخصی است بر قلھ یك ھرم، . ی قرار گیرداحترام بایستی تحت ظلم یا بی

 و داوطلبانھرھبر مسیحی . شخصی كھ بر یك ھرم وارونھ و آن ھم در انتھای آن ایستاده بیانگر رھبری مسیحی است
 ی در مسیحیت خدمت كردنپس بزرگ بودن واقع. كند كھ در انتھای ھرم بایستد و مردم را خدمت كند آزادانھ انتخاب می

 .  است در محبت مردمبھ 
 
 نمونھ خداوند عیسی مسیح  -٣
 

 . كرد عیسی با خدمت كردن رھبری می)  الف
در دوران اولین آمدنش بھ زمین نیامد تا خدمت  عیسی مسیح خدای خدایان و پادشاھان پادشاھان است با این وجود او

او در خدمتش جان خود را بھ . كرد مت كردن مردم آنھا را رھبری میعیسی مسیح با خد. كرده شود بلكھ تا خدمت كند
 . عنوان فدیھ برای بسیاری فدا ساخت

 
  فـــدیـــھ)  ب
قیمتی كھ عیسی بھ . شد فدیھ چیست؟ كلمھ فدیھ در ریشھ بھ معنی پولی است كھ برای آزادی یك برده پرداخت می )١

 . فاره از نوع جانشینی بود و تنھا قربانی بود كھ خدا پذیرفتعنوان فدیھ پرداخت كرد زندگی خودش بود  و این ك
او فریھ . عیسی فدیھ را بھ چھ كسی پرداخت؟ گرچھ مردم غالم شیطان بودند ولی او فدیھ را بھ شیطان پرداخت نكرد )٢

 . را بھ خدا پرداخت تا خشم عدالت خدا را در مقابل گناھان بسیاری از مردم برطرف سازد
كند ولی ھمھ مردم دنیا از این  برد؟ گرچھ فدیھ او برای تمام مردم سرتاسر دنیا كفایت می فدیھ نفع میچھ كسی از این  )٣

بخشد  او زندگی خــود را بھ عنوان فدیھ بھ تمام مردم دنیا نمی. فدیھ او برای تمام مردم دنیا مؤثر نیست. برند فدیھ نفع نمی
بھ جھت گناه قوم من "گوید،   می٨: ۵٣چھ كسانی ھســـتند؟ اشعیاء  این بسیاری از مردم،. بلكھ بھ بسیاری از آنھا

 نام او را عیسی خواھی نھاد زیرا كھ او امت خویش را از گناھانشان خواھد "گوید،   می٢١: ١متی . "مضروب گردید
  گوید،  می٢٨: ٢٠اعمال . " از آنچھ بھ من عطا كرد چیزی تلف نكنم "گوید،   عیسی می٣٩: ۶در یوحنا .  "رھانید 

 او كھ پسر خود را "گوید،   می٣٣ - ٣٢: ٨رومیان .  "د كھ آن را بھ خون خود خریده استكلیسای خدا را رعایت كنی "
گرچھ .  یعنی برای آنانی كھ خدا انتخاب كرده و عادل شمرده است"دریغ نداشت بلكھ او را در راه جمیع ما تسلیم نمود 

 خود را بھ خاطر ھمھ فدا نكرده است ولی عالوه بر این آن را نھ بھ خاطر تعدادی عیسی مسیح بھ عنوان فدیھ، زندگی
شمار  خوانیم كھ یوحنا جمعیت عظیمی را دید كھ بی  می٩: ٧در مكاشفھ . محدود بلكھ بھ خاطر عده بسیاری بخشیده است

 . دان بوده و از ھر قوم، قبیلھ، قوم و زبانی در مقابل تخت خدا وعیسی مسیح ایستاده
 
 خدمت در کتاب مقدس  -۴
 

 چھارمكتاب  -دستورعمل ملکوت خدا خائن در ملكوت را در خادم المثل خادم وفادار و  بررسی خدمت مسیحی در ضرب
 .  مالحظھ كنید١ضمیمھ  -
 

 مـــرورحفظ كردن و   -ب 
 
 .ود بنویسیدآیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید یا روی یك صفحھ از یك دفترچھ یادداشت خ :بنویسید -١
  ۴۵: ١٠مرقس   :خدمت. آیھ کتاب مقدس را بھ روش صحیح حفظ كنید: حفظ كنید -٢
 .بھ گروھھای دو نفری تقسیم شوید و آخرین آیھ حفظی را از یكدیگر بپرسید :مرور كنید -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 )   دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس 
 نبرد روحانی در دنیا

۴ 

 
 . را با یكدیگر بررسی  كنید٢٠ - ١٠: ۶تاب مقدس، افسسیان  قدم بررسی  ک۵با استفاده از روش 

 
 بخوانید:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم٢٠ - ١٠: ۶ افسسیان :بخوانید
 .ھر یک بھ نوبت  یك آیھ بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 

 كشف كنید:  ٢قدم 
 در این قسمت ذھن یا قلب شما را تحت تأثیر  چھ حقیقتی در این قسمت برای شما مھم است؟ یا كدام حقیقت: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

، بھ نوبت بركاتشان را با ھم بعد از اینكھ مدتی بھ اعضای گروه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد (: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 ا ھم در میان میكوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را ب

 
یك حقیقت مھم از نظر من این واقعیت است كھ شیطان و لشكر دیوھا دشمنان واقعی ھستند كھ بھ ھر فریبی ) ١كشف 

این بنابر. كند روزھای خاصی ھست كھ شریر در آنھا بھ من حملھ می. شوند تا من سقوط كنم و شكست بخورم متوسل می
استراتژی او این است كھ كالم خدا را از فكر و قلب مردم . گیرم ھای شیطانی شریر را یاد می من از کتاب مقدس نقشھ

كند تا نتوانند انجیل را درك  او ذھن مردم را كور می. )۴۴: ٨یوحنا  (گوید او ھمیشھ دروغ می. )١٢: ٨لوقا  (دور سازد
شود با انجام كارھای بد  كند كھ مردم اعتقاد پیدا كنند كھ چیزھای خوب را می  میكاریاو . )۴ - ٣: ۴دوم قرنتیان  (كنند

، او بعضی اشخاص شریر و نادرست )۶: ۴لوقا (كند  بھ غلط از کتاب مقدس نقل قول می. )٧ - ۶: ۴لوقا  (بدست آورد
ھان جنسی بشوند بخصوص وقتی كند تا مرتكب گنا  مردم را وسوسھ می ،)۴١ - ٣٧: ١٣متی (دھد  را در كلیسا قرار می

كند  و تعالیم غلط را از طریق معلمین كاذب در ھمھ جا پراكنده می) ۵: ٧اول قرنتیان (برخود تسلط و پرھیزگاری ندارند 
 . )٣ - ١: ۴اول تیموتائوس (
 

.  انسانی یك حقیقت مھم از نظر من این حقیقت است كھ این قسمت ھم شامل فیض الھی است و ھم مسئولیتھای)٢كشف 
خدا این سالحھا . دھند ھمھ از طرف خدا است از طرف دیگر تمام سالحھای روحانی كھ اسلحھ كامل خدا را تشكیل می

ھا بایستی  از طرف دیگر سرباز مسیحی بایستی این سالح را بپوشد و از این اسلحھ. را ساختھ و بھ سربازانش داده است
خواھم كامًال وابستھ بھ خدا و امكانات او باشم و  پس در جنگ روحانی می. دھم برای دفاع و ھم برای حملھ استفاده كن

خواھم قوی باشم ولی نھ با قدرت خود  می. این نبرد خود را مسئول بدانم در  خواھم با وقف خود كامًال یز میطرف دیگر ن
 .  در برابر نیروھای شریر بایستم می خواھمبلكھ با قدرت خدا

 
 

  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  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی٢٠ - ١٠: ۶سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ افسسیان 
 . بپرسیم
را واضح و صریح مطرح کنید و سپس آنھا را در دفتر یادداشت خود ھای 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
 ). ازافراد سؤال خود را برای دیگران مطرح سازد

سؤالھا انتخاب كنید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه، سپس چند سؤال را از بین ھمھ  (: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
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 نبرد روحانی چیست؟)  ١سؤال 
ریاستھا، . ھ نبرد ما در مقابل مردم نیست بلكھ در واقع برعلیھ نیروھای روحانی شریرگوید ك  کتاب مقدس می:مالحظات

داران، انواع مختلف روحھای شریری ھستند كھ تحت تسلط شیطان و از طریق انسانھای شریر روی  قدرتھا و جھان
ا اما زیر آسمانی است كھ مسكن این روحھای شریر در جایھای آسمانی یعنی مكانی در باالی دنی. كنند زمین كار می

بھ ھمین خاطر است كھ آنھا با خدای زنده . این روحھای شریر فرشتگان سقوط كرده ھستند. كنند شدگان زیست می فدیھ
بھ ھمین خاطر است كھ نیروھای شیطانی . كند از بین ببرند كنند و سعی دارند كاری را كھ او در انسانھا می مخالفت می

نبرد روحانی نبرد جسمی نیست . كنند ولی با ایمان مسیحی بسیار دشمن ھستند وستانھ برخورد میاغلب با سایر مذاھب د
 " مقدس جھاد "ای كھ  نبرد روحانی ھمچنین با مبارزه. كند و از ارتش و سالحھای این دنیا برای كشتن مردم استفاده نمی

ھای  ھای فیزیكی و برنامھ ھای دنیوی یا اسلحھ یوهنبرد روحانی ھرگز از ش. شود تفاوت دارد یا جنگ مذھبی خوانده می
. پذیر است نبرد روحانی تنھا با سالحھای روحانی و اعتماد بھ قدرت روحانی خدای زنده امكان. كند انسانی استفاده نمی

 شریر ھا و فعالیتھای روحھای شریر كھ از طریق اشخاص نبرد روحانی بھ معنی این است كھ شما فعاالنھ در مقابل نقشھ
این است كھ در مقابل حمالت او از یک طرف ھدف نبرد روحانی . كنند مبارزه كنید ھای شیطانی عمل می و سیستم

 . ایستادگی كنید و از طرف دیگر جلوی پیشرفت او را بگیرید و مردم را از تسلط او برھانید
 

  چیست؟ ، ببندیمتوانیم كمربند راستی كھ بھ دور كمر خود می). ١۴: ۶افسسیان   ()٢سؤال 
  :مالحظات

پس پاھا و . شد پوشد بستھ می  می رومیبھ دور پیراھن كوتاھی كھ سرباز) یا كمربند(در نبرد جسمی، كمر )  الف
 . بست ھرگاه كھ او مشغول نبرد نبود زره و شمشیر خود را بھ كمر خود می. دستھایش برای مبارزه آزاد بودند

سؤال مھم از نظر سرباز مسیحی این است كھ، .  است و خواست صداقتنھ راستی،، كمربند نشادر نبرد روحانی)  ب
 بندكمر "خواھم در نبرد روحانی مبارزه كنم؟   آیا کامًال می"، "م كھ در نبرد روحانی مبارزه كنم؟خواھ آیا صادقانھ می"

خص صادق خیلی بیشتر از ش. صداقت سالحی توانمند است.  سرباز مسیحی در جنگیدن است و خواست انگیزه،راستی
خوانیم كھ بیش از دو سوم لشگر بھ خانھ بازگشتند چون آنھا   می٣: ٧در داوران . گذارد یك ریاكار بر دیگران تأثیر می

اما در آن شب جدئون و سیصد نفر سرباز دیگر با انگیزه و مصمم با لشگر عظیمی . نسبت بھ جنگیدن جدا صادق نبودند
 . جنگیدند

 
  چیست؟،جوشن عدالت كھ بایستی بپوشیم) ١۴: ۶افسسیان   ()٣سؤال 

  :مالحظات
شامل دو . كرد محافظت میسرباز رومی را در نبرد جسمی، جوشن سالحی بود كھ از بدن از گردن تا بھ رانھا )  الف

پس .  )یك پوشش زره ، ٣٨، ۵: ١٧اول سموئیل (پوشاند  بخش بود یك بخش سطح جلو و بخش دیگر پشت را می
 . شد محافظت می ھا،   و ریھ رگانھای حیاتی سرباز، مثل قلبا
ای نیست كھ خدا بھ ایمانداران نسبت داده باشد بلكھ كارھای  مقام عادالنھ.  زره نشانھ عدالت است در نبرد روحانی،)  ب

مسیحی این است كھ، سؤال مھم از نظر سرباز . بخشد تا زندگی اخالقی و مقدسی داشتھ باشیم ای است كھ خدا می عادالنھ
 ، جوشن عدالت"  ھستم؟ روحانی عادالنھ اخالقی و آیا من برای اینكھ بتوانم در نبرد روحانی شركت كنم دارای زندگی"

تواند از نجاتش اطمینان داشتھ باشد، در  بدون عدالت او نمی.  سرباز مسیحی برای جنگیدن استاخالق و توانایی روحانی
بدون عدالت، او در نبرد ). ١۶: ۵یعقوب (اند دفاعی كند و دعای او قدرتمند و مؤثر نیست تو مقابل لعنت شیطان نمی

برای مثال در دوم . اما رفتار عادالنھ سالح توانمندی ھم برای دفاع و ھم برای حملھ است. فایده خواھد بود روحانی بی
زد كھ ھم از راست و ھم از سمت چپ با حمالت سا ھای عدالت، سرباز را قادر می خوانیم كھ سالح  می٧ - ۶: ۶قرنتیان 

درست زندگی . ریا و سخنان راست مواجھ شود و این نبرد در زمینھ مسائلی است مثل پاكی، صبر، مھربانی، محبت بی
 . سازد كردن سرباز را در نبرد توانا می

 
  چیست؟،كنیم ھایی كھ برای آماده شدن بھ پا می كفش) ١۵: ۶افسسیان  () ۴سؤال 

  :الحظاتم
ھای فراوان و مقاوم بود تا در  سربازان رومی عادت داشتند كفشھایی بھ پا كنند كھ دارای میخ ، جسمیدر نبرد )  الف
 بخوبی مجھز پس سرباز خودش را برای قدم زدن در مسیری طوالنی. ھای طوالنی و سخت رومی فرسوده نشوند جاده
دانیم كھ در تاریخ ژولیوس  می. ع قدم بزند و بھ مسافتھای دور برودتوانست در زمان جنگ سری كرد و می  آماده میو

 . كرد ھای بسیار دوری را كھ بارھا و بارھا دشمنانشان را خلع سالح كرده بود، خیلی سریع اشغال می سزار سرزمین
ز طریق انجیل ا این تدارك یا آمادگی. برای نبرد استکامل ھا بیانگر تدارك و آمادگی  در نبرد روحانی كفش)  ب

بھ او در . شود كھ شخص با خدا و با ھمرزمانش در رابطھ صحیح قرار گیرد انجیل باعث می. آید سالمتی بدست می
سؤال مھم از . بخشد  صلح و آرامش می با ھمسایھ و در ارتباط با شكستھایی كھ در زندگی خود داشتھ ارتباطش با خدا، 

 كفشھای مربوط بھ آمادگی، "ام؟  برای نبرد روحانی آماده و تدارك دیدهامًال ک آیا من "  نظر سرباز مسیحی این است،
برای مثال مرد ثروتمندی كھ فقط مواظب این بود كھ .  سرباز مسیحی برای سریع اقدام كردن استتوانایی و آمادگی

 - ١٣  :١٢لوقا  ( آماده نبود برای مردن در آن شببھ ھیچوجھ اش را چند برابر كند و نسبت بھ خدا دولتمند نبود  دارایی
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 برای  كرد اصًال كرد و وقت خود را با خوردن نوشیدن و مھمانی تلف   بدرفتاری میزیردستانش كھ با مدیری). ٢١
 ). ۵١ - ۴۵: ٢۴متی (بازگشت آقایش آمادگی نداشت 

 
 چیست؟كند  سپر ایمان كھ تمامی تیرھای آتشین شریر را خاموش می) ١۶: ۶افسسیان )  (۵سؤال 

  :مالحظات
.  سانتیمتر بود٧۵ در ١٢٠دارای شكلی كشیده، از چرم پوشیده شده و اندازه آن رومی در نبرد جسمی، این سپر )  الف

تیرھا را قبل از . ھا و ارگانھای حیاتی در مقابل تیرھای دشمن محافظت كند طوری طراحی شده بود تا از قلب و ریھ
اثر و آتش آنھا  كرد نوك آنھا بی وقتی این تیرھا با سپر برخورد می. زدند تش میپرتاب در قیر فرو كرده و آن را آ

 . گردید خاموش می
پر است از ھای آنھا تیردان. از سوی شیطان یا انسانھای شریر است، نماینده حمالت در نبرد روحانی تیرھای آتشین)  ب

 طمع، پوچی حسادت و   ایجاد شك، تردید، ترس، نگرانی،آنھابعضی از تیرھای . ھا انواع تیرھای آتشین مثل جفا و سختی
كارد یعنی انسانھای  ھا می كركاس ھا را در میان گندمشریر بعضی اوقات . شھوت و غیره در افكار و قلوب مردم است

بعضی اوقات زبان ). ٣٨، ٢۵: ١٣متی ( ھر نوع مشكلی را بوجود بیاورند نبرای آنا شریر را در میان قوم خدا تا
تھمت تخریب  ماند كھ راستی و حقیقت، اعتماد و اعتبار یكنفر را با غیبت و آوری می نسانھای شریر مانند تیرھای مرگا

 ). ٨: ٩ارمیاء (د نكن می
 و نھ محتوای  میباشد)عینی (ایمان فرد مسیحی است كھ در عمل  ایمان اســـت این ایمان، در نبرد روحانی، سپر بیانگــر

كند و با این اطمینان دست بھ عمل  ھای او اعتماد می ایمانی است كھ بھ راستی كالم خدا و وعده.  او)نیذھ(ایمان مسیحی 
 . ایمان ھم سالحی است دفاعی و ھم تھاجمی. زند می

  و انسانھای شریرھای شیطان  در مقابل حملھاز ایمانم استفاده میکنم تا آیا من " سؤال مھم سرباز مسیحی این است كھ، 
.  قابلیت سرباز مسیحی در دفاع از خود است، سپر ایمان"؟  و در این دنیا پیروزی بدست آورمالنھ از خود دفاع كنمفعا

 وقتی دختر یایروس مرد، عیسی او را تشویق كرد تا نترسد بلكھ ایمان بیاورد كھ او دوباره زنده خواھد شد  برای مثال،
 و در .باز مسیحی است کھ بھ قلمرو شریر حملھ کرده و بر او غلبھ یابد و سپر ایمان، توانایی سر).۵٠ - ۴٩: ٨لوقا (

كند مسیحیان برگناه خودشان و  ایمانی كھ عمل می با. خوانیم كھ ایمان پیروزی و غلبھ بر دنیا است  می۴: ۵اول یوحنا 
 . یابند و ھمینطور بر شیطان غلبھ میی گناه آلود است گناھی كھ در دنیا

 
 ود نجات چیست؟خکالھ)  ۶سؤال 

  :مالحظات
 . كند  از آھن، برنج و چرم طوری ساختھ شده كھ از سر محافظت می رومیخودکالھدر نبرد جسمانی، )  الف
درمیان .  است" امید نجات  " نیز نشانگر ٨: ۵در اول تسالونیكیان .  بیانگر نجات است،خودکالھدر نبرد روحانی، )  ب

بدون آن، او . ھم زمان آینده  بھ اطمینان از نجات خود نیاز دارد م در زمان حال وھا و جفاھا، سرباز مسیحی ھ سختی
و وقتی كھ او از آب و ) ١۴: ١۴خروج (جنگد  این معرفت كھ خدا برای اومی. خیلی آسان جنگیدن را كنار خواھد گذاشت

دوم (نجات خواھد داد ھا  ھا و رنجو اینكھ خدا او را از جفا) ٢: ۴٣ اشعیاء(كند ھمراه او خواھد بود  آتش عبور می
اطمینان از اینكھ خدا كار خوبی را در مسیحی . بخشد در ادامھ نبرد بھ سرباز مسیحی قدرت می) ١١ :٣تیموتائوس 

نجات . بھ او قدرت استقامت در جنگ را خواھد بخشید) ۶: ١فلیپیان (شروع كرده و آن را بھ كمال خواھد رسانید 
خوانیم كھ چطور داود بعد از اینكھ خدا او را از غرق    می٣ - ١: ۴٠درمزمور . می نیز باشدتواند یك سالح تھاج می

 بسیاری … سرودی تازه در دھانم گذارد "خواند  او می. خواند  را می" سرود نجات "  شدن در مشكالت نجات می دھد،
 برای دیگران و شاھد " انجیل نجات "ظھ ھمچنین موع. "چون این را ببینند ترسان شده و برخداوند توكل خواھند كرد

) ١١: ۵۵اشعیاء (دھد  سازد انجام می گردد بلكھ آنچھ كھ او را خشنود می ثمر باز نمی بودن براینكھ كالم خدا ھیچگاه بی
 آیا من ذھن و افكارم را در "سؤال مھم برای سرباز مسیحی این است، .  است در دنیاھای تھاجمی یكی از بھترین سالح

، بطوریکھ دائمًا مطمئن باشم کھ نجات یافتھ ام، کھ خدا مرا دوباره و دوباره نجات كنم ابل حمالت شیطان محافظت میمق
 قابلیت و توانایی سرباز مسیحی در ،خود نجاتکالھ؟ میدھد و اینکھ خدا از من استفاده میکند تا دیگران را نجات دھد

  .شمن و حفظ اطمینان نجاتش است در برابر حمالت دحفاظت از افكار و احساساتش
 

 شمشیر روح چیست؟ ) ١٧: ۶افسسیان )  (٧سؤال 
  :مالحظات

ھم برای دفاع و . گرفت  مسلح آن را بھ كار می شد و سرباز رومی كامًال شمشیری كوتاه حمل می در نبرد جسمی، )  الف
 . ھا بھ بار آورد ھای بسیاری برای رومی ھم برای تھاجم عالی بود وپیروزی

سخن گفتن با بھ اشاره اشاره بھ تمام کتاب مقدس نمیکند، بلکھ .  بیانگر كالم خدا است،شمشیر در نبرد روحانی، )  ب
 خاص خدا در کتاب  درصورتیكھ بیان كالم خدا ھماھنگ با مكاشفھ.  درموقعیتھای خاص است از کتاب مقدسكالم خدا

القدس برای آشكار شدن گناه، ملزم كردن مردم نسبت بھ  پس روح. القدس است مقدس باشد پس این شمشیر روح
ھای آنان برخالف حقیقت، متقاعد كردن آنھا نسبت بھ راستی خدا، برطرف كردن شكھای  گناھانشان، رد كردن مشاجره

. ندك از کتاب مقدس استفاده می  فراری دادن شیطان و روشن ساختن راھی كھ باید بروند،  دور كردن ترسھایشان، آنھا، 
 شمشیر " ؟كنم  سخنان خودم و یا كالم خداوند استفاده می آیا من در نبرد روحانی از"سؤال مھم سرباز مسیحی این است، 
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. استحملھ کردن و غلبھ یافتن بر دروغھا و متقاعد ساختن مردم با حقیقت خدا  قابلیت و توانایی سرباز مسیحی در ،روح
او برای غلبھ بر . سھ شد او سھ بار از كالم خدا در کتاب مقدس نقل قول كردبرای مثال وقتی عیسی توسط شیطان و سو

عیسی مسیح دائمًا وقتی بھ سئواالت مردم جواب میداد و وقتی . ھای شیطان از شمشیر روح استفاده كرد ھا و تلھ وسوسھ
 .در باره ملکوت خدا بھ مردم آموزش میداد، سخنانی را از کتاب مقدس نقل قول میکرد

 
 آیا دعا بخشی از نبرد روحانی است؟ ) ٢٠ - ١٨  :۶افسسیان  () ٨ؤال س

سرباز مسیحی بایستی در ھر وقت از شمشیر روح و دعا .  بھ ھم متصل ھستند١٨ و آیھ ١٧ آیھ ۶افسسیان  :مالحظات
دس آشكار شده و القدس یعنی ھماھنگ با اراده او كھ در کتاب مق دعای در روح یعنی دعا در محدوده روح. استفاده كند

 زدن برای درخواست كمك، صدا مثل ، كند، استفادهانواع مختلف دعااز سرباز مسیحی بایستی . وابستھ بھ كمك او
 . شفاعت برای مردم نیازمند و شكرگذاری بــرای پاسخ دعاھا طلبیدن حكمت، 

نت مقتدر خدا و اراده و جالل وی بیشتر و  ادامھ دھد یعنی سلط )مقدسین(او بایستی ھمیشھ بھ دعا كردن برای ایمانداران 
 دعا " آیا من در نبرد روحانی در دعا استقامت دارم؟ "سؤال سرباز مسیحی این است، . بیشتر در زندگی او ظھور كند

تواند مشكالت مسیحیان  از طریق دعا، خدا می.  برای ماندن درتماس مستقیم با خدا استسرباز مسیحیقابلیت و توانایی 
 . ھا تبدیل كند  فرصترا بھ

 
  بھ كارببرید:  ۴قدم 

  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 :در میان بگذارید و بنویسید

  . تھیھ كنید٢٠ - ١٠: ۶افسسیان 
   خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟:وجھ كنیدت

كاربرد شخصی خود را بدون دغدغھ با دیگران در .  این كاربرد شخصی را در دفتر یادداشت خود بنویسید:بنویسید
 حقایق متفاوتی را پیدا می كنند وحتی از یك حقیقت بھ یاد داشتھ باشید كھ افراد در ھر گروه، كاربرد. میان بگذارید

 . كاربردھای متفاوتی می یابند
 ).فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند(
 

 )٢٠ - ١٠: ۶افسسیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
  
ریزی انسانی خود قوی باشید بلكھ با اعتماد بھ قدرت و   برنامھھیچگاه سعی نكنید كھ با قدرت یا*  ١٠: ۶ •

 . ریزی خدا قوی باشید برنامھ
اسلحھ تام روحانی ای كھ . ھیچگاه سعی نكنید كھ با یك یا دو سالح روحانی درنبرد روحانی مبارزه كنید*  ١١: ۶ •

 . خدا مھیا كرده است بپوشید
نشیند یعنی با آرامش خیال در مقام روحانی خود  مانی كھ یك مسیحی میدر ارتباط با رابطھ شما با خدا، ز*  ١١: ۶ •

در ارتباط با رابطھ خود با مردم این ). ۶: ٢افسسیان ( یعنی عدالت خود كھ با مسیح درآسمان دارد قرار بگیرد، 
  :۵ ؛ ١: ۵ ؛ ١٧: ۴ ؛ ١: ۴افسسیان (كند  رود یعنی بھ شیوه متمایز مسیحی رفتار می جھان وقتی یك مسیحی راه می

ایستد یعنی با دشمن مواجھ   با شیطان و روحھای شریر وقتی یك مسیحی می و در ارتباط با رابطھ)  ١۵: ۵ ؛ ٨
 .كند اثر می ھای سخت او را بی كند و حتی حملھ ھا و حمالت او را دفع می نقشھ شود،  می

خون و ( دارند ھرگز برعلیھ مردم نیست بھ خاطر داشتھ باشید كھ نبردی كھ مسیحیان برای آن دعوت*  ١٢: ۶ •
ھای آنھا، تأثیرات و  نقشھ بلكھ ھمیشھ برخالف ارواح شریر، . شود ھای نظامی انجام نمی و ھرگز با سالح) جسم
 . شود ھای روحانی انجام می ھای شریر است و ھمیشھ با اسلحھ حملھ

ی خدا دارید تا در روز شریر بایستید یعنی وقتی كھ بھ خاطر داشتھ باشید كھ شما نیاز بھ اسلحھ تام روحان*  ١٣: ۶ •
 . كنند نیروھای شریر حملھ می

كھ در  خواھید  می بطورجدیخواھید از دشمنان روحانی فرار كنید بلكھ صادقانھ و تصیم بگیرید كھ نمی*  ١۴: ۶ •
 . نبرد روحانی مبارزه كنید یعنی شما برای مبارزه در نبرد روحانی انگیزه دارید

خواھید در مقابل نیروھای شریر خود را بدون محافظ قرار دھید بلكھ با داشتن یك  تصیم بگیرد كھ نمی*  ١۴: ۶ •
 .  روحانی مبارزه كنیددر نبردتوانید   میعادالنھ اخالقی و روحانیزندگی 

د را كامل خواھید قدرتھای شیطانی شما را خلع سالح كنند بلكھ بھ وسیلھ انجیل خو  تصمیم بگیرد كھ نمی *١۵: ۶ •
 .   آماده و تدارك یافتھ برای شركت در نبرد روحانی سازید یعنی كامًال

ھای خدا ایمان بیاورید و   تصمیم بگیرید كھ نسبت بھ حمالت قدرتھای شیطانی غیرفعال نمانید بلكھ بھ وعده *١۶: ۶ •
 و غلبھ یافتھ و پیروزیھا فاع كنیدھای خدا منطبق سازید طوری كھ بتوانید در نبرد روحانی از خود د خود را با وعده

  .کسب کنید
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تصمیم بگیرید كھ افكار و احساسات خود را درمقابل نیروھای شیطانی بدون محافظ قرار ندھید بلكھ افكار  * ١٧: ۶ •
ھا و جفاھا شما را در این زندگی نجات  و احساسات خود را با حقیقتی پر بسازید كھ خدا ازطریق بسیاری از سختی

 .رانجام نیز در حضور خود شما را نجات خواھد داددھد و س
 غیرفعال باشید بلكھ فعاالنھ از كالم کتاب یشیطانقدرتھای خواھید در مقابل حمالت   تصمیم بگیرید كھ نمی *١٧: ۶ •

ھا و   و اعمال شیطانی استفاده كنید بھ طوری كھ در نبرد روحانی بتوانید بر وسوسھافکارمقدس برای حملھ بھ 
 . ای شیطان غالب آییدھ تلھ

القدس در   تصمیم بگیرید كھ از قدرتھای شیطانی نترسید بلكھ فعاالنھ و ھماھنگ با مكاشفات روح *٢٠ - ١٨: ۶ •
تواند نبرد روحانی را تبدیل بھ  خدا می.  مستقیم با خدا بمانیدنید تا در طی نبرد روحانی در تماسکتاب مقدس دعا ك

 .ھای روحانی بگرداند فرصت
 
  شخصی ھایونھ ھایی از كاربردنم
 

خواھم صادقانھ و  خواھم دیگر از موقعیتھای مشكل فرار كنم بلكھ می نمی.  راستی را بھ خود ببندمبندخواھم كمر می) الف
كنم كھ خدا ترس را از من دور بسازد و مثل جدئون من را  جدی در نبرد روحانی شركت كنم با این تعھد، ھمیشھ دعا می

 .  بسازدشجاع و دلیر
 
وقتی تیرھای . كنم از سپر ایمان استفاده كنم خواھم ھرگاه نیروھای شیطانی بھ افكار و احساسات من حملھ می می) ب

خواھم با ایمان در  شوند می حسادت و شھوت و غیره بھ من نزدیك می طمع، پوچی،  نگرانی،  ترس،  آتشین شك، تردید، 
ھایش را یاد  خواھم مقاومت كردن در مقابل شیطان و نقشھ با ایمان فعاالنھ می. مقابل این افكار و احساسات عمل كنم

 . بگیرم
 

 دعا کنید :  ۵قدم 
در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی این . ( آشکار کرده است، دعا کنیم٢٠ - ١٠: ۶در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در افسسیان 

بیاد داشتھ باشید کھ . ن کنید کھ در فقط یک یا دو جملھ دعا کنیدبررسی کتاب مقدس دریافت کرده اید، پاسخ دھید، تمری
 .) افراد درھر گروه، در مورد حقایق متفاوتی، دعا خواھند کرد

 
 

 ) دقیقھ٨(دعا 
 دعای شفاعت

۵ 
 

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

 )   دقیقھ٢(تكلیف منزل 
 ای درس بعدیبر

۶ 

 
 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 -١

ای شخصی دیگر یا برای  را برای یكدیگر، بر٢٠ - ١٠: ۶افسسیان  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید گروھی از مردم موعظھ كنید، 

از روش حقیقت محبوب استفاده كنید .  بخوانید۵ ، ۴ ، ٣ ، ٢ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت استر - رازگاھان -٢
 .   و یادداشت بردارید

 .   آیھ حفظی قبلی را مرور کنید۵ ھر روز آخرین.  را حفظ کنید۴۵: ١٠ مرقس :خدمت   - حفظ کردن -٣
 .  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید- دعا -۴

 )٣: ۵مزمور (
ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را وارد دفترآموختھ ھای جدید -۵

 .درست كنید)  یا پوشھ(ی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتررازگاھان، آیات حفظی، بررس
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 ۴٣درس 
 

 دعا ١
  

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

 
 

 ) دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 اری خدازشكرگ

 
 . اری از خداز پرستش بھ عنوان شكرگ:موضوع

 
 . كھ با شكرگذاری پرستش خود را بیان كنیمدر این درس یاد خواھیم گرفت 

 
 ٢١ -١: ١٠٧ مزمور :بخوانید

 
  دعا)  الف

 .  بھ بعضی از دعاھایی كھ خدا در زندگی شما بھ آنھا جواب داده است:دتوجھ كنی
 بھ نوبت بھ خاطر یكی از دعاھایی كھ خدا در زندگی شما جواب داده است در یك یا دو جملھ خدا را :دپرستش كنی

 . رگذاری كنیدشك
 
  معجزات  )ب

 .  بھ بعضی از معجزاتی كھ خدا در زندگی شما انجام داده است توجھ كنید:دتوجھ كنی
 بھ نوبت بھ خاطر یكی از معجزاتی كھ خداوند در زندگی شما انجام داده در یك یا چند جملھ شكرگزاری :دپرستش كنی

 . كنید
 
 تعالیم   )پ

 . تان  بھ شما تعلیم داده است توجھ كنید بی كھ خدا در زندگی بھ بعضی چیزھای خو:دتوجھ كنی
 بھ نوبت بھ خاطر یكی از چیزھای خوبی كھ خدا در زندگی بھ شما تعلیم داده است در یك یا دو جملھ :پرستش كنید

 . شكرگذاری كنید
 
  ھا درس  )ت

 . اید بھ شما یاد داده است گیتان انجام دادهھایی توجھ كنید كھ خدا بھ خاطر اشتباھاتی كھ در زند  بھ درس:توجھ كنید
ھایی كھ خدا در مورد یكی از اشتباھات زندگیتان بھ شما داده است در یك   بھ نوبت بھ خاطر یكی از درس:دپرستش كنی

 . یا دو جملھ خدا را شكرگذاری كنید
 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 استر

 
در با دیگران ) ۵ ، ۴، ٣، ٢استر(كی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده  و بھ طور خالصھ بركات یبھ 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
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 )  دقیقھ٧٠(تعلیم  ۴
 كشف اراده خدا: خداوندی

 
 شخصیت خدا با برنامھ ای كھ او برای زندگی شما "ا برای زندگیتان را تجربھ كنید؟ توانید نقشھ نیكوی خد چگونھ می "

دا ھدایت دارد چھ ارتباطی دارد؟ برای تصمیمات و انتخاباتی كھ بایستی انجام دھید چھ اصولی شما را بھ كشف اراده خ
 گذارد؟   كنند؟ آیا او شما را برای انتخاب نھایی آزاد می می

 
 .قشھ خدا با شخصیت خدا ارتباط داردناراده یا   -الف

 
 اراده یا نقشھ خدا -١
 

ایم چنانكھ پیش معین گشتیم برحسب قصد او كھ ھمھ چیزھا   كھ ما نیز در وی میراث او شده"گوید،   می١١: ١افسسیان 
برنامھ خدا برای شما چھ چیزی است؟ برنامھ خدا برای كل خلقت و برای كل تاریخ . "كند   اراده خود میرا موافق رأی

 :برنامھ او. شامل برنامھ او برای زندگی تك تك افراد بوده است
 

 .كند دھد و كامل می نظیر شما را رشد می  شخصیت بی كامًالنقشھ خدا )  الف
  
 .كند ھ برای زندگی شما در نظر گرفتھ است مطابقت می كخدمتیدقیقًا با نقشھ خدا )  ب
  
 شخصی شما  کردنھدایتنقشھ خدا شامل شرایطی است کھ خدا در زندگی شما اجازه میدھد، باشد و ھمینطور )  پ

 .است
  

 . ای است كھ او برای وی دارد  ھر شخص ھمراه با نقشھ خدا خدا برای ھر شخص مناسب او است چون در قلبنقشھ
 
 صیت خدا شخ -٢
 

  درك شخصیت خدا چقدر ضروری است؟ ،برای انجام نقشھ خدا در زندگیتان
 

 .  خدا نسبت بھ ھمھ چیزھایی كھ آفریده فیاض، رحیم، دیر خشم، در محبت دولتمند و نیكو است ) الف
: ١۴۵مزمور (كنید  د میھای او اعتما برنامھ او برای زندگیتان و وعده شناسید بھتر بھ او،  پس ھر چقدر بیشتر خدا را می

 ).۶ - ١ :٢٣ ؛ ٩ - ٨
 
 . دھد گوید انجام می خدا امین است و ھرآنچھ می)  ب

خدا در  . او را تمیز دھید توانید اراده یا نقشھ كنید، بھتر می را بھتر درك می) گوید آنچھ خدا می(پس ھرچقدر راستی خدا 
سازد كھ راستی  الـــقدس آشكار می سپس از طریق روح مكتوب و مقدس راستی خود را از طریق کتاب ،وھلھ نخست

 - ١٣،  ٨: ١۶، ٢۶ ؛ ١٧ - ١۶: ١۴ ؛ یوحنا ١٩: ٢٣اعداد (برد   را در ذھن، قلب و زندگی مردم بھ كار میمقدسکتاب 
 ). ١٧ - ١٧ ؛ ١۴

 
 مكاشفھ خدا  -٣
 

. ود را برای مردم آشكار نكرده استخدا تمامی اراده یا نقشھ خ. تر از خلقت و مخلوقات خود است نھایت عظیم خدا بی
 .باشد  و ھم كلی مییھای اختصاص آنچھ خدا در ارتباط با ھدایت بر انسان آشكار كرده است شامل دستورالعمل

  
  .ھدف از اراده آشكار شده خدا)  الف

ه آشكار شده خدا این ھدف از اراد. ٢٨: ٨ ؛ رومیان ٢٣، ٢١: ١۴ ؛ یوحنا ١١ - ٨: ۵۵ ؛ اشعیاء ٢٩: ٢٩ تثنیھ :بخوانید
شما بایستی مشتاقـــانھ بكوشید تا اراده آشكار شده . است كھ شما از آن اطاعت كنید و رابطھ شما با مسیح نزدیكتر شود

خدا بترسید یا از وقایعی نگران باشید كھ از طریق آنھا ) آشكار نشده(بھ ھرحال نباید از اراده مخفی . خدا را تمییز دھید
ای كھ  بینی نشده شرایط پیش  ھدف از اراده مخفی و.شخصیت خدا را بھ خاطر بیاورید. دكن  را ھدایت میخدا زندگی شما

 .قدرت و محبت با اقتدار است علم، بھ خاطر داشتھ باشید كھ خدا در . آیند نیكویی و خیریت شما است بوجود می
 
 . ھای خاص خدا ھایی از دستورالعمل نمونھ)  ب

 . ١۵ - ١۴، ۶ ،١ :۶  ؛ ۴۴، ٣٧، ٢۴، ١۴ - ١٣: ۵متی    ؛١٧ - ١٢، ۴ - ٣ :٢٠خروج : بخوانید



 ٥٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

برای مثال . داند  چیزھای خاصی را مد نظر دارند كھ خدا آنھا را ضروری میمقدسھا و تعالیم کتاب  فرامین، ممنوعیت
  :٢٠خروج (كند  ا منع می، فساد جــنسی ر)١٢: ٢٠خروج (دھد كھ مردم بھ والدین خود احترام بگذارند  خدا فرمان می

 ). ١۵ - ١۴: ۶متی (دھد كھ مردم بایستی یكدیگر را ببخشند  و تعلیم می) ١۴
 
 .ھایی از دستورالعملھای كلی خدا نمونھ)  پ

 . ٢٣: ١٠ ؛ اول قرنتیان ١٩: ١۴ ؛ رومیان ١۶ - ١۵، ١٠: ۵ افسسیان :بخوانید
 توجھ دارند كھ شما بایستی ابتدا شما آن عوامل مختلف را در ھایی  بھ زمینھمقدسھای كلی یا اصول کتاب  دستوالعمل

برای مثال شما بایستی بھ چیزھایی كھ خدا را . نظر داشتھ باشید و سپس براساس آنھا، تصمیم بگیرید و انتخاب كنید
ك شخص حكیم توانید مانند ی احتیاج دارید بدانید چگونھ می). ١٠: ۵افسسیان (سازد توجھ كنید  خشنود و ناخشنود می

اول (یا نیاز دارید بھ این موضوع توجھ كنید كھ كدام شیوه عمل واقعًا مفید و بناكننده است ).١۵: ۵افسسیان (زندگی كنید 
 .   شوندتوضیح داده بایستی بھ درستی مقدسالبتھ، ھم تعالیم اختصاصی و ھم اصول كلی کتاب ) ٢٣: ١٠قرنتیان 

 
  در رابطھ با اراده اوھای اختصاصی خدا دستورالعمل  -ب 

 
ای برای نشان دادن راھی كھ  اش و ھمچنین بھ عنوان نقشھ یا وسیلھ ای از اراده  را بھ عنوان مكاشفھمقدسخدا کتاب 

. ھا و تعالیم است  شامل فرامین خاص، ممنوعیتمقدسقسمتی از مكاشفھ خدا در کتاب . بایست بروید، بخشیده است می
وده خاصی اراده خدا را تمییز دھید ابتدا بایستی تمام فرامین خاص، ممنوعیتھا و یا تعالیمی را خواھید در محد زمانیكھ می

 . كھ بھ موضوع مورد سؤال شما مربوط است در نظر بگیرید
 

 گوید؟  دس بھ طور خاص چھ میا موضوع مورد نظر، خدا در کتاب مقدر ارتباط ب :سؤال)  الف
 برای موضوع خاص یا مقدس فرمان، ممنوعیت و یا تعالیم خاص در کتاب كدام). ١٧ - ١۶: ٣دوم تیموتائوس (

آوری  اید جمع  پیدا كردهمقدس كاربرد دارد؟ تمام چیزھایی را كھ در این مورد یا موضوع در کتاب نظرموضوع مورد 
 ). ١۵: ٢دوم تیموتائوس ( را درست تفسیر كنید مقدسکتاب . كنید

 
انتظار داشتھ باشید كھ ) ١٣٠  :١١٩مزمور  ( بھ من انگیزه داده است؟  اخیرًامقدستاب كدام قسمت یا وعده ک :سؤال)  ب

 با  كامًال مطمئن شوید كھ كاربردھای شخصی كامًال. دس یا در رازگاھان با شما حرف بزندقخدا ھنگام خواندن کتاب م
 مقدسوتعالیم سایر قسمتھای کتاب  بگوید، با تأكید اصلی این قسمت مقدسآنچھ خدا قصد دارد در این قسمت کتاب 

 . ھماھنگ است
 
 از  اگر آنچھ قبًال). ٢٣ -٢٢: ١امثال  (دھم؟ دانستم انجام می چقدر از اراده آشكار شده خدا را كھ از قبل می :سؤال)  پ

 . بدھددانید خدا بھ شما نشان  دھید پس انتظار نداشتھ باشید آنچھ را كھ ھنوز نمی  انجام نمی،اید اراده فھمیده
 
خدا انتظار دارد كھ نھ فقط كالم او ). ۴٩ - ۴۶: ۶لوقا  (آیا ھر آنچھ اراده خدا باشد نسبت بھ آن اشتیاق دارم؟ :سؤال)  ت

 . توانید بر سر اراده خدا برای زندگیتان با او معاملھ كنید شما نمی. را بشنوید بلكھ آنھا را انجام دھید
 

 اش تباط با ارادهخدا در اركلی ھای  دستورالعمل  -پ 
 

  وقتی دریك زمینھ. ھای كلی یا اصول ھدایت است  شامل دستورالعملمقدسبخش دیگری از مكاشفھ خدا در کتاب 
 ممنوعیت یا تعلیم خاصی  خـــاص و یا در ارتــباط با یك موضوع خاص بھ دنبال اراده خدا ھستید و در آن رابطھ فرمان،

.  یك تصمیم عاقالنھ بگیریدمقدسس ھفت دستورالعمل كلی یا اصول ھدایت کتاب  وجود ندارد پس براسامقدسدر کتاب 
ھای كلی و یا اصول ھدایت برای كشف اراده   كھ در پرانتز قرار دارند مربوط بھ دستورالعملمقدسھایی از کتاب  بخش

 . خدا ھستند
 
 . ت اس حكمت ھمراه با آزادی،در ارتباط با ھدایت خداكلی   اولین دستورالعمل -١
 

ھا و  ممنوعیت در ارتباط با تمامیت زندگی نسبتًا فرامین، . اش بھ مسیحیان آزادی زیادی داده است خدا در انجام اراده
 . گیری و انتخاب آزادی زیادی داده شده است بھ مسیحیان برای تصمیم. تعالیم خاص محدودی وجود دارد

 
 وجود دارد یا من مقدس فرمان، ممنوعیت یا تعلیم خاصی در کتاب آیا ھیچ  نظردر ارتباط با مسئلھ مورد  :لسؤا)  الف

 یا تعالیم خاصی وجود دارد پس بایستی   اگر در ارتباط با موضوع، فرامین، ممنوعیت آزادی دارم؟،در تصمیم و انتخاب
 حکیمانھتن تصمیمی ممنوعیت یا تعلیمی وجود ندارد پس در انتخاب یا گرف  اگر ھیچ فرمان،  ابتدا بھ آنھا توجھ كنید،

 .دارای آزادی ھستید
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دھند كھ در بعضی مواقع چندین انتخاب وجود دارند كھ بھ طور مساوی خدا را   نشان میمقدسھای زیر از کتاب  نمونھ
 : آزادی انتخاب دارند مسیحیان در تصمیمات زیر آزادی انتخاب دارند،سازند و از میان آنھا مسیحیان خشنود می

 ).۴ - ١: ١۴رومیان (گیاھخوار و یا گوشتخوار باشند فقط  آنھا آزادند كھ )١
 ).۶ - ۵: ١۴رومیان (تر یا ھمھ روزھا را شبیھ ھم بدانند  آنھا آزادند كھ بعضی روزھا را مقدس )٢
 ). ٣٩، ٩ - ٨: ٧اول قرنتیان ( كھ تصمیم بگیرند مجرد بمانند یا ازدواج كنند آنھا آزادند )٣
 ). ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان (ند چقدر و بھ چھ كسی ھدیھ بدھند آنھا آزادنــد كھ تصـــمیم بگیر )۴

. كند خدا مسیحیان را بھ سوی حكمت ھدایت می.  بھ عنوان یك كل استمقدسالبتھ آزادی مسیحیان وابستھ بھ تعالیم کتاب 
ورت دھندگان ،  مش)۵: ١یعقوب ( دعا  ،)٢: ١١اشعیاء  ( خدا، روح)١٠٠ -٩٧: ١١٩مزمور ( كالم خدا ،منـــابع حكمت

گیری حكیمانھ، مسیحیان بایستی سؤاالت زیر را در نظر داشتھ  برای تصمیم. است) ٢نحمیا (و تحقیق ) ١۴: ١١امثال (
 . باشند

 
). ٢٣: ١٠اول قرنتیان  ( چھ چیز مجاز، و چھ چیز مفید و یا بناكننده است؟نظردر ارتباط با موضوع مورد  :لسؤا)  ب

مفید یا  ھر آنچھ كھ مجاز است برای شما یا شخصی دیگر خود بخودباشد اما بھ طور گرچھ ممكن است چیزی مجاز 
 .بناكننده نیز نخواھد بود

 
گرچھ ممكن ). ٩، ١: ٧اول قرنتیان  ( چھ چیز خوب یا چھ چیز بھتر است؟نظر در ارتباط با موضوع مورد : لسؤا) پ

 . آن چیز برای شما یا شخص دیگر بھترین چیز نیز باشد مستلزم این نیستخود بخوداست چیزی خوب باشد اما بھ طور 
  
: ٧اول قرنتیان  (دھنده است؟ بخش و آرامش چھ چیز مشكل آفرین و یا شادینظر در ارتباط با موضوع مورد  :لسؤا)  ت
  مستلزم این نیست كھ آن چیزخود بخودگرچھ ممكن است چیزی مجاز باشد اما بھ طور ). ١٩: ١۴ ؛ رومیان ۴٠، ٢٨

بعضی اوقات تصمیم حکیمانھ این است کھ آنچھ را کھ بسوی آرامش ھدایت . آفرین و ناراحت كننده نخواھد بود مشكل
  .ممکن است بھ سمت مشکالت و زحمات ھدایت کندمیکند انتخاب کرد و گاھی اوقات تصمیم حکیمانھ 

 
 ؛ دوم ۴: ١۶اول قرنتیان  (الزامی است؟ چھ چیز قابل توصیھ و چھ چیز نظردر ارتباط با موضوع مورد  :سؤال)  ث

كھ قابل توصیھ یا حتی  مستلزم این نیست خود بخودگرچھ ممكن است چیزی مجاز باشد اما بھ طور ). ۵: ٩قرنتیان 
  .ضروری باشد

 
را خشنود  خدا ،وقتی این اتفاق افتاد پس فقط ھمان یك راه. دھد  انتخابھا را بھ یك انتخاب تقلیل می حكمت الھی اغلب ھمھ

پس ) خوب و ضروری بھ طور مــساوی مفید و بناكننده، ( ھستند حکیمانھوقتی كھ چند انتخاب بھ طور مساوی . سازد می
بقیھ مشكل را . شما را بھ جھت درست ھدایت می کنداراده مقتدر او . اند مساوی پذیرفتھ شدهبطورھمھ آنھا از نظر خدا 

 ). ٢ ؛ روت ٣٣: ١۶امثال (حل خواھد كرد 
 
 .  کردن است با اشخاص حكیم و والدین خود مشورتدوم در ارتباط با ھدایت خدا،كلی دستورالعمل  -٢

 برادران و خواھران مسیحی و اشخاص حكیمی را بخشیده كھ با آنھا مشورت كنید و از شما مواظبت ، شمااجتماعخدا بھ 
 ). ٢ - ١: ٣٠اشعیاء (دھد  میخواھند خودرأی و لجباز باشند ھشدار  خدا بھ كسانی كھ می. كنند

 
ھر چقدر مشورت دھندگان  ).٢٢: ١۵امثال ( و بالغ و اشخاص حكیم تر چیست؟ باخدامشورت مسیحیان : سؤال)  الف

 بیشتر شما و ،ھر چقدر مشورت دھندگان شما. بیشتری داشتھ باشید می توانید حقایق بیشتری را مورد توجھ قرار دھید
 ). ٢٣: ٢٧امثال (وصیھ آنھا كامل تر خواھد بود  ت،وضعیت شما را بشناسند

اول (ایمانان فكر مسیح را ندارند  دھنده شما بایستی مسیحی باشد چون بی در موضوعات روحانی و اخالقی، مشورت )١
. توانند نیك و بد را از یكدیگر تمیز دھند آنھا بایستی بالغ باشند چون اشخاص غیربالغ نمی). ١۶ - ١٢: ٢قرنتیان 

 ). ١٢: ٣اول پطرس (شنود   باشند چون خدا آنانی را كھ شریر ھستند نمیباخداو بایستی ) ١۴: ۵انیان عبر(
 ). ٧: ١۴امثال (توانند غیرمسیحیان حكیم و مطلع نیز باشند  در سایر موضوعات، مشاوران شما می )٢
 
تا زمانیكھ زیر سن قانونی ). ٩ - ٨: ١امثال (؟ اگر ھنوز زیر سن قانونی ھستم مشورت والدین من چیست :سؤال)  ب

فقط . شما را برای زندگی دوران بزرگسالی شكل دھند و آماده كنندشخصیت كند تا  ھستید خدا از والدین شما استفاده می
: ١٠متی (توانید بھ آرامی با آن مخالفت كنید  وقتی توصیھ والدینتان مخالف با فرامین با تعالیم بسیار واضح خدا است می

 ). ٢٩: ۵مال  ؛ اع٣٧
 
 ؟  دھم  اجتناب كرده و بھ آن اھمیتی نمیشودآیــــا از مشورتی كھ بــاید بھ آن توجھ  :سؤال  )پ
 )٢١ - ٢٠: ١٩امثال (
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  .ھا و خدمات شما ھستند سوم در ارتباط با ھدایت خدا، تواناییكلی دستورالعمل  -٣
 

  . و ھدفی آفریده استخدمتخدا شما را با شخصیتی خاص و برای 
 

خدا چھ استعدادھای طبیعی و عطایای روحانی بھ من بخشیده است و من چگونھ از آنھا برای انجام نقشھ او  :لسؤا)  الف
 و شما را با توانایی  دوباره شماستآفرینندهخدا خالق شما و ). ۶ -۴: ١٢اول قرنتیان (؟ خواھم استفاده كنم در زندگیم می

توانایی ھا و . حانی مجھز کرده تا بتوانید برطبق ھدف او زندگی کنیدھای مشخص طبیعی و ھمچنین عطایای رو
 . محدودیت ھای شما نشانھ مشخصی ھستند از اینکھ خدا میخواھد کھ شما چگونھ باشید و زندگی کنید

 
  تا چھ حد موضوع مورد نظر پیشرفت شخصیت من و تکمیل خدمت مرا پشتیبانی میکند و یا مانع میشود؟ :سؤال)  ب
 ؛ ١۵، ١٠: ١ ؛ امثال ١: ١مزمور ( فورَا باید خاتمھ دھید گذارند، كھ روی شما تأثیر منفی می ارتباطات و فعالیتھایی بھ

ولی بایستی در جستجوی روابط و فعالیتھایی بود كھ محرك شما درمحبت كردن و انجام ). ١ :٧ - ١۴: ۶دوم قرنتیان 
 ). ٢۵ - ٢۴: ١٠عبرانیان (كارھای نیك ھستند 

 شما یعنی كارھای خدمت). ١٠: ١٣دوم قرنتیان (احساسات و رفتار شما است    شامل اعتقادات و ارزشھا،،خصیت شماش
 كھ خدا بھ شما محول كرده تکالیفی دعوت شما از سوی خدا یا  معمولی روزانھ، اھداف بلند مدت و كوتاه مدت زندگیتان،

 دار كنند و بھ آن آسیب بزنند و توانند شخصیت شما را لكھ شما میبعضی تصمیمات یا انتخابھای ). ٢۴: ٢٠اعمال (است 
كند و باعث  فقط تصمیمات و انتخابھایی را در نظر بگیرید كھ شخصیت شما را بنا می.  شما اثر سوء گذارندخدمتبر 

 . دندھ  شما را ارتقاء میخدمتشود و ھمچنین  رشد آن می
 
ا نسبت بھ كدام ھدف بھ شما حس خد. )٣٣: ۶متی  (یتھایی را داشتھ باشم؟خدا اصرار دارد كھ من چھ اولو :لسؤا)  پ

 وقت و تالش خود را  درصد٩٠ .ضرورت و اولویت داده است؟ در زندگی ھمھ چیزھا دارای اھمیت یكسان نـــیستند
ھایی بلكھ بھترین وقت و بیشترین  تالش خود را صرف چیز. ارزش دارنددرصد  ١٠صرف چیزھایی نكنید كھ فقط 

 . معموًال اول چیزھای مھمتر را انجام دھید و بعد بھ چیزھایی كھ كمتر مھم ھستند وقت بدھید. بكنید كھ ابدی ھستند
 
 .  ھستند حقایق و موقعیتھا،چھارم در ارتباط با ھدایت خداكلی دستورالعمل  -۴
 

 ). ٢۴: ١٧  رسوالناعمال( زندگی شما مسلط است موقعیتھاخدا بر مكان و 
 

امثال (ام؟  آوری كرده  تمام اطالعات درست و كافی را تحقیق و جمعنظر آیا در ارتباط با موضوع مورد :سؤال ) الف
آوری كرده و چیزھای خوبی را از سایر مردم منجملھ  مسیحیان بایستی حقایق را جمع). ٢ فصل ؛ نحمیا ٢: ٢۵

ھای مختلف مكاتبھ كنید و اطالعاتی را  ید با شركتكن برای مثال، وقتی شغلی را انتخاب می. غیرمسیحیان یاد بگیرند
 :  بعنوان مثالآوری كنید جمع
 . ساعات كار، مكان كار و شرایط كاری ای،  ھای حرفھ توصیف شغلتان، واژه )١
  .شما بر چھ کسانی نظارت میکنید، مدیر ناظر بر شما کیستارتباطات شغلی، ساختار اداری،  )٢
 . شمادستمزد، سود، احتمال ارتقاء )٣
 چگونھ قدردانی خواھم شد؟ )۴
 نظر دیگران نسبت بھ این شغل چیست؟  )۵
 
دھد كھ ھمھ آنھا بھ وضوح شما را   شرایط و یا حوادث را طبق اراده خود طوری ترتیب می خدا تا چھ اندازه :لسؤا)  ب

ھمان اصول دیگر بھ  شما را ،آیا موقعیتھا). ١٢: ١ ؛ فیلیپیان ٩ - ٨: ١۶اول قرنتیان ( بھ یك جھت متوجھ سازد؟
  ھدایت میکنند؟درسمطروحھ در این 

 
 )١۶: ٢۴اعمال  (آیا در وجدان خود مطمئن ھستم کھ من تالش نکرده ام کھ خودم موقعیتھا را ترتیب دھم؟ :سؤال)  پ
 
 تا بر اگر با مشکالتی مواجھ میشوم، آیا آنھا از طرف خدا میآیند تا مرا متوقف کند یا از نزد شیطان ھستند :سؤال)  ت

 ). ١٨ :٢ ؛ اول تسالونیكیان ١٠ - ۶: ١۶اعمال ( آنھا با ایمان غلبھ کنم؟
ھای  اما اھداف و استراتژی. تر خواھد شد  را در نظر بگیرید ھدف خدا واضحبررسیبعد از اینكھ تمام اصول این 

 . احتمالی شیطان را ھم در نظر داشتھ باشید
 .مربوط بھ موضوع رشد شخصیت باشند و ھم مربوط بھ نبرد روحانید نتوان دعا كنید بخصوص چون موانع ھم می

 
 
 



 ٦٠  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . ھستند افكار و احساساتپنجم در ارتباط با ھدایت خدا،كلی دستورالعمل  -۵
 

 ؛ ١۶: ٢ ؛ اول قرنتیان ٣٠: ١٢مرقس (خدا بھ شما دستور داده است كھ او را با تمام فكر و با تمام قلبتان دوست بدارید 
 ). ۵: ٢فیلیپیان 

 
 ؛ مزمور ٩: ٢٨اول قرنتیان  (گوید؟ بھ من چھ میعقل سلیم آرزوھا و احساسات من چیست؟   ھا، انگیزه :لسؤا)  الف
 سعی برای بدست  طلبی خودخواھانھ، دنبال كردن جاه: چیزھایی را مانند موارد زیر در نظر داشتھ باشید). ۶ - ۴: ٣٧

ھا و چیزھایی را مانند  عدالتی احســاس تلخی نسبت بھ بعضی بیآوردن تائید مردم، آرزوی ثروت، قدرت یا شھرت، 
كدامیك از این . انجام كارھای پرثمر و كمك بھ دیگران برای رشد در ایمانشان: موارد زیر را در نظر داشتھ باشید

د و یا از  برای اینكھ یك تصمیم غلط بگیری،ای است ؟ و كدام وسوسھھستنداز سوی خدا بھ نظر ھا و احساسات  خواھش
 .  اولویت  دوم را انتخاب كنید؟ در مورد آنھا دعا كنید،بین بھترین انتخابھا

 
 ٣: ٢فیلیپیان  (گیرند چھ خواھد بود؟  ھا، خواھشھا و احساسات آنانی كھ تحت تأثیر تصمیم من قرار می انگیزه: لسؤا)  ب
 گذاشت؟ از نظر خدا، در اغلب تصمیمات و  چھ تأثیری بر ھمسر و فرزندان من خواھدنظرموضوع مورد این ). ۴ -

  ؛ اول ۵: ٩ ؛ اول قرنتیان ۶ - ۵: ١٩ ؛ متی ۵: ٢۴تثنیھ (تان بسیار مھم ھستند  انتخابات شما، ھمسر و خانواده
 ). ۵ - ۴ ؛ ٢: ٣تیموتائوس 

 
كنم و بیشتر متقاعد   را در نظر گرفتم، در درون خود احساس آرامش میبررسیبعد از اینكھ تمام اصول این  :لسؤا)  پ
كند؟  صبری، تضاد درونی و آشفتگی در من رشد می بی كند؟ و یا احساس ناآرامی،  شوم كھ خدا من را ھدایت می می

  :توجھ كنید). ١٧: ٣٢اشعیاء (
  است و احساسی است بدون وجود ترس و خودتانفقط احساسی در مورد درست بودن عمل كھ آیا این آرامش ) ١

  رخورد، بعد از اینکھ خودتان یک تصمیم را گرفتھ ایدباطمینان یا 
ھدایت خدا از طریق كالمش حتی با وجود احساس شك یا  یا این احساس آرامشی است ناشی از اطمینان بھ كالم خدا و) ٢

 . تغییرات روانی
 
 .  است زمان و ایمانل كلی ششم درارتباط با ھدایت خدا،دستورالعم -۶
 

 دل مرد حكیم " نوشتھ است، ۶ - ۵: ٨در جامعھ . ا ھركاری را كھ احتیاج دارید انجام بدھیدخدا بھ شما فرصت داده ت
 . "زیرا كھ برای ھر مطلب وقتی و قانونی است . داند وقت و قانون را می

 
چیزھایی مثل ). ٢: ١٩امثال  (شوند كھ من سریع بھ جلو حركت كنم؟ آیا آرزوھا و احساسات من باعث می :لسؤا)  الف
صبری   و بیانتقام غیرمقدس، نداشتن پرھیزگاری، اعتماد بیش از حد، غرور، خشم، غیرتھای خودخواھانھ،  طلبی جاه
 . پس عجوالنھ تصمیم نگیرید و انتخاب نكنید. تواند باعث اشتباھات بزرگ شوند می

 
منتظر ). ١۶ - ١۵: ۵افسسیان ( دنشو یتأخیر بیش از حد درعمل کردن مآیا آرزوھا و احـــساسات من باعث : لسؤا)  ب

شوند كھ شما یك  ایمانی و ترس باعث می  دفاع از خود، بی ھای خودخواھانھ، ماندن برای دلیل قطعی و نھایی، انگیزه
 . پس وقت را تلف نكنید. فرصت خوب را از دست بدھید

 
ایستی بیشتر بھ رشد خود وقت بدھم تا آیا اینقدر بالغ ھستم كھ موضوعات مھم پیچیده راتشخیص بدھم؟ و یا ب :لسؤا)  پ

گرچھ یك تصمیم یا انتخاب خاص ممكن است موجھ باشد اما ). ١۴: ۵عبرانیان  (آماده گرفتن چنین تصمیم مھمی بشوم؟
 .  مستلزم این نیست كھ شخص آنقدر بالغ است كھ آن تصمیم یا انتخاب را بگیردخود بخودبھ طور 

 
عبرانیان  (من با ایمان آن عمل را انجام دھم و یا با ایمان از انجام آن خودداری كنم؟خواھد كھ  آیا خدا می :سؤال)  ت
انسان جایزالخطا است و پذیرفتن آن خطا فروتنی واقعی .  مقدس نیستند و درك شما محدود است شما ھنوز كامًال). ۶: ١١
ولی اگر بعدھا متوجھ شدید .  آن را انجام دھیدكنید كھ چیزی اراده خدا است بایستی با ایمان وقتی صادقانھ درك می. است

كھ تصمیمی اشتباه بوده است بایستی بھ خدا اعتماد كنید كھ برتمام عواقبی كھ متوجھ شما و سایرین است مسلط است و بھ 
میان رو(كند  دارند عمل میخدا ھمیشھ و در ھمھ چیز بھ خیریت آنانی كھ او را دوست . خدا مقتدر است. آنھا توجھ دارد

٢٨: ٨.(  
 
 .  استالقدس  دعا و روحكلی ھفتم در ارتباط با ھدایت خدا،دستورالعمل  -٧

 ؛ ١٢: ٣افسسیان (خدا بھ شــما این امـــكان را بخشیده اســت كھ از طریق دعا بھ او دسترسی مستقیم داشتھ باشید 
 ). ١۶: ۴عبرانیان 
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تمام ). ۶: ۴فلیپیان  (ام؟ ھ اندازه كافی دعا كرده بدرست حاصل از اصول این اآیا برای اطالع :سؤال)  الف
ھا و احساسات خود را بھ او  خواھش ھا،  قلب خود را باز كنید و تمام انگیزه. درخواستھای خود را با خدا در میان بگذارید

   آیا نسبت بھ ادامھكنید در حــالیكھ برای چیزھای خاص دعا می. در دعا استقامت كنید تا بدانید كھ چھ باید بكنید. بگوئید
 كنید؟ دعا كردن خود احساس آزادی می

دھنده و نماینده خود بھ شما داده تا  القدس را بھ عنوان مشورت شما بھ خدا دسترسی مستقیم دارید و خدا عالوه بر این روح
الم خدا را بھ یاد شما شما را بھ جمیع راستی ھدایت كند، بھ گناه شما را ملزم سازد، ھمھ چیز را بھ شما تعلیم داده وك

 ). ١۴ - ١٣، ٨: ١۶ ؛ ٢۶: ١۴یوحنا (بیاورد 
 
: ١١اعمال   (كند؟ دھد یا من را از آن دور می القدس نسبت بھ شیوه خاص یك عمل بھ من انگیزه می آیا روح: لسؤا)  ب
 ).١٧: ۶افسسیان (باشد ناقض داشتھ  تمقدسگوید ھرگز نباید با کتاب  القدس بھ شما می آنچھ روح). ٧: ١۶ ؛ اعمال ١٢

  
  شما در ارتباط با كشف اراده خــدامسئولیت  -ت

 
 تو را حكمت خواھم آموخت و بھ راھی كھ باید رفت " او وعده داده، . خدا قطعًا دوست دارد مسیحیان را ھدایت كند

ا مسیحیان نیز قطعًا ام). ٨ :٣٢مزمور   ("نصیحت خواھم فرمود ارشاد خواھم نمود و ترا بھ چشم خود كھ بر تست 
و درك كنند كھ اراده خداوند چیست ) ١٠: ۵افسسیان (سازد پیدا كنند  مسئول ھستند كھ آنچھ خداوند را خشنود می

 ). ١٧: ۵افسسیان (
 
 . سازد چیزھایی را انتخاب كنید كھ شایستھ مسیح است و خدا را خشنود می -١
 

 . ١۴ - ١٠: ١۴ ؛ لوقا ۵٢ - ۴۶: ٢ ؛ لوقا ٧ - ٣: ٢ن ھایی در فیلیپیا  و نمونھ١: ١٢ رومــیان :بخوانید
 سازد؟  كدام نـــوع تصمیمات فداكارانھ، شایستھ مسیح است و خدا را خشنود می: كشف و گفتگو كنید

 :مالحظات
  .بھ جای اینكھ اغلب بھ دنبال حقوق شخصی خود باشید، عالئق دیگران را جویا شوید)  الف

 )۴ -٣: ٢فیلیپیان (
 
 . تان بسازید ھ جای اینكھ كاری را با ھزینھ خانواده انجام دھید خود را وقف مسئولیتھای خانوادگیب)  ب
 )۵ -۴: ٣اول تیموتائوس (
 
 قدرتمند و با موقعیت توجھ نشان دھید، فقرا معلولین و مظلومین را بھ ، افرادبھ جای اینكھ بھ اشخاص مذھبی)  پ

 )١۴ -١٢: ١۴لوقا  (. زندگیتان دعوت كنید
 
 .  بگیریدحکیمانھتعالیم كلی كالم خدا تصمیم  براساس تعالیم خاص و -٢
 

آیا ھیچ . توجھ كنندمقدسھا و تعالیم کتاب  ممنوعیت ابتدا بھ فرامین خاص، نظرمسیحیان بایستی در زمینھ موضوع مورد 
 در ارتباط کلی دستورالعمل سپس مسیحیان بایستی از ھفت.  ممنوعیت یا تعلیمی در این رابطھ وجود دارد فرمان خاص،

 . با ھدایت خدا استفاده كنند
 

 .آوری كنید  اطالعات جمع )الف
در . اید بنویسید آوری كرده  جمعمقدسھای عمومی در کتاب  ھای خاص و ھم دستورالعمل اطالعتی را كھ از دستورالعمل

دھد   خدا، افكاری كھ خدا بھ شما میھای عمومی درارتباط با ھدایت حین توجھ بھ اطالعات خاص و یا دستورالعمل
 . افكار خود را در سھ ستون مرتب كنید. یادداشت كنید

 
 
  عوامل مثبت و مزایا -١
 
 
 

  امکانات جایگزین -٣  عوامل منفی و مضرات -٢

 
 . منتظر بمانید)  ب

 . ید و دعا كنیدآوری كن  اطالعت جمع اید منتظر بمانید، اگر ھنوز دلیل و مدرك نھایی را بدست نیاورده
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 . حكیم باشید)  پ
، ازدواج، شفا از بیماری، شركت )آشنایی و معاشرت(اگر مسئلھ دارای بار عاطفی است مثال در ارتباط با جنس مخالف 

ھا و تعالیم كالم خدا و مشورت سایر   ممنوعیت فرامین خاص،: در مراسم مذھبی، غیره، بیشتر بھ اصول عینی توجھ كنید
 . مردم

 
  .درست تفسیر كنید ) ت

: ٢دوم تیموتائوس ( فقط اعتماد نكنید بلكھ درست آنھا را تفسیر كنید توجھ شما را جلب میکنند، كھ مقدسبھ آیاتی از کتاب 
١۵ .( 

 
  .تصمیم بگیرید و عمل كنید)  ث

 . نید باشد و با ایمان عمل كمسئوالنھتصمیمی بگیرید كھ  كنند،  اگر ھمھ شواھد بھ یك جھت اشاره می
 
  .اعتماد کنید)  ج

 . اگر بعدھا دچار مشكل شدید، پس در تاریكی بھ آنچھ خدا در روشنایی بھ شما گفتھ است، شك نكنید
 
 . شرایط قدم زدن در اراده خدا را انجام دھید -٣

 برای كشف كردن و قدم زدن در اراده خدا چھ شرایطی وجود دارد؟ : كشف و گفتگو كنید
  ۵: ١۵  یوحنا:بخوانید)  الف

 . بكوشید كھ رابطھ شخصی و نزدیك خود با خدا را حفظ كنید:مالحظات
  
  ٩: ۴ ؛ فلیپیان ۴٩ - ۴۶: ۶ لوقا :دبخوانی)  ب

 .  باشید و واقعًا از آن اطاعت كنیدمقدس مشتاق اطاعت از اراده آشكار خدا در کتاب :مالحظات
 
  ٢٨: ٨ رومیان :بخوانید)  پ

دھد كھ برای شما   نشان میموقعیتھاییخدا باشید كھ خود را در ) آشكار نشده(مخفی  ر و مطیع اراده مقتد:مالحظات
 . دنآی بوجود می

 
 ٨: ۴ ؛ فیلیپیان ٢: ١٢ رومیان :بخوانید)  ت

 .  با تازه كردن ذھن خود تبدیل شوید:مالحظات
 
برای مثال نباید از  . شكل دھنداز یكطرف نباید اجازه بدھید كھ جذابیتھای دنیای شریر یا فشارھای كاذب شما را )١

. ھــای فاسد و كثیف خودداری كنید از گوش دادن یا خواندن موسیقی. زبانی ركیك و فاسد برای حرف زدن استفاده كنید
از شركت در . مواظب باشید كھ لباسھای وسوسھ كننده نپوشید. ھای مستھجن خودداری كنید از خواندن كتابھا و مجلھ

 . ھای صمیمانھ با دوستان دنیوی خودداری كنید از معاشرت. ی سؤال برانگیز خودداری كنیدبازیھا و فعالیتھا
اطاعت از روح خدا و مشاركت با مسیحیان و غیره افكار ذھنتان و  ، مقدساز طرف دیگر با خواندن کتاب  )٢

 . ھای خود را تازه بسازید نگرش
 
 
 

 اراده خـــدااز  خالصھ تصویری  -ث
 

 :گیری را تعلیم دھید ای از اصول ھدایت خدا و تصمیم صھ خال:تعلیم دھید
 

 .  وجود دارد كھ بایستی اطاعت كنیدمقدس یا تعلیم خاصی در کتاب  درمواردی كھ فرمان، ممنوعیت)  الف
 
ای براساس  بایستی تصمیم عاقالنھ.  وجود نداردمقدسدرمواردی كھ ھیچ فرمان، ممنوعیت یا تعلیم خاصی در کتاب )  ب
 .  پیروی كنیدمقدسھای کتاب   بگیرید یاممكن است داوطلبانھ از یكی از نمونھمقدسکتاب کلی ھای  تورالعملدس
 
 .باشید كامل او چیز دیگری كھ بایستی بھ دستان مقتدر خدا بسپارید این است كھ تسلیم اراده آشكار نشده و)  پ
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 خــــدا 
↓ 

 اراده مقتـــدر خدا
 )١١: ١افسسیان (

↓ 
↓ ↓ 
  آشكار  اراده

  )کتاب مقدس(
 اراده آشكار نشده

 )١١ - ٨: ۵۵اشعیاء (
 ↓  ↓ 
↓ ↓ ↓ ↓ 

تعالیم، فرامین و 
 :ھای خاص ممنوعیت

 
 اطاعت كنید،

 .تسلیم آنھا باشید

بدون ھیچ تعلیم، فرامین یا 
 :ممنوعیتھای خاص

 
  بگیریدحکیمانھتصمیم 

ھای  براساس  دستورالعمل
  کتاب مقدسکلی

ای مسیح و ھ نمونھ
 :شاگردان

 
چیزھایی را انتخاب كنید 
كھ شایستھ مسیح باشد و 

 .خدا را خشنود سازد

 اراده مخفی
 )آشكار نشده(

 اما كامل خدا
 )٢٨  :٨رومیان (

 
 .تسلیم اینھا بشوید

↑ ↑ ↑ ↑ 
↑ 

 .در مسیح بمانید و با تازه شدن تبدیل شـــوید
↑ 
 من

 
 

 )  دقیقھ٨(دعــا  ۵
 بھ كالم خدا در پاسخ 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 ۶
 برای درس بعدی

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

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

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی از مردم موعظھ "كشف اراده خدا  "آموختھ ھای درس 
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید كنید، 

از سؤاالتی كھ زیر اصول آمده است استفاده . کلی در ارتباط با تشخیص اراده خدا را حفظ كنیدھفت دستورالعمل 
 . كنید در مورد موضوعی كھ در حال حاضر با آن مواجھ ھستید تصمیمی مھم بگیرید

اده از روش حقیقت محبوب استف. بخوانید ٩، ٨، ٧، ۶استر  ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت - رازگاھان  ـ ٢
 .   كنید و یادداشت بردارید

 .   درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانھ آماده كنید- بررسی  کتاب مقدس  ـ ٣
یادداشت   بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و  قدم ۵از روش .  رنج كشیدن در دنیا-) ٢۵ - ١١: ٢اول پطرس (

 .بردارید
 . ی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  در این ھفتھ برای یك شخص یا موضوع-دعا   ـ ۴

 )٣: ۵مزمور (
ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموختھ ھای جدید  ـ۵

 .  درست كنید)  یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر



 ٦٤  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ۴۴درس 
 

 دعا ١
 

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

 
 

 ) دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
 استر

 
در ، با دیگران  )٩، ٨، ٧، ۶استر (و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده  بھ نوبت

 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  دداشتیا از روی یا (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
 ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان : بخشندگی

 
 تــعمـق  - الف

 
 ١۵ – ۶: ٩نتیان  دوم قر:بخوانید

 
  بخشندگی 

  ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان 
 

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

اما خالصھ این است ھر كھ با بخیلی 
بكارد با بخیلی درو كند و ھر كھ با 
بركات كارد با بركات نیز درو كند 
اما ھركس بھ طوریكھ در دل خود 
 و اراده نموده است بكند نھ حزن

اضطرار زیرا خدا بخشنده خوش را 
 .  "دارد  دوست می

 

 
 . اصول بخشیدن در عھد جدید -١
 

اجازه دھید با ھم آنچھ .  موجود است٢: ١۶ و اول قرنتیان ١٠، ٧ - ۶: ٩اصول بخشیدن در عھد جدید در دوم قرنتیان 
 . این آیات میگویند، دریافت کنیم

 
  . " و تكثیر تخم است  بخشش مسیحی مثل كاشتن" :اصل اول)  الف

  ".ت كارد با بركت نیز درو كند ھركھ با بخیلی كارد با بخیلی ھم درو كند و ھر كھ با برك"گوید،   می۶: ٩دوم قرنتیان 
 بخشش .شود رود بلكھ چند برابر می ن نمی از بیدھد، ھر آنچھ كھ یك مسیحی می. بخشش مسیحی دورانداختن نیست

رسد اما از نظر درونی ھر  از نظر ظاھری دانھ كشاورز خیلی كوچك بھ نظر می. نھ استمسیحی درست مثل پاشیدن دا
. ھا دارای قدرت ذاتی حیات و افزایش ھستند برخالف ظاھرشان ھمھ دانھ. ای است العاده دانھ دارای قدرت ذاتی فوق

او قبل از اینكھ .  بھ درون خاك بپاشدھا را برای اینكھ بھ دانھ امكان رشد و میوه آوردن داده شود كشاورز بایستی دانھ
شود و میوه  درست مانند دانھ كھ رشد میكند و درخت می. پخش کندھا را ببیند بایستی آنھا را  بتواند رشد و تكثیر دانھ

  شده از نظر كمیدادهھای فراوان وجود دارد در بسیاری موارد در بخشش مسیحی نیز مقدار  آورد كھ درون آن دانھ می
 .شود  میتكثیر
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  . "اید  بخشش مسیحی بخشیدن چیزی است كھ خودتان دریافت كرده :اصل دوم)  ب
كند بذر شما را آماده كرده   اما او كھ برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می "گوید،   می١٠ :٩دوم قرنتیان 

توانند چیزی را كھ دارند ببخشند و آنچھ كھ  می مسیحیان فقط ". خواھد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواھد كرد
 ھر آنچھ یك .كارد  و مسیحی آن را میكند خدا است كھ دانھ را آماده می. دارند چیزی است كھ بھ آنھا داده شده است

  و اول " ھمھ چیز را خدا "گوید   می١٨: ۵دوم قرنتیان . كارد نخست آن را از سوی خدا دریافت كرده است مسیحی می
 پس بخشش مسیحی نتیجھ فیض خدا است و نھ نتیجھ نیكویی شخص " چھ چیز داری كھ نیافتی؟"  گوید،  می٧: ۴رنتیان ق

گرداند و دروی محصول  ھای او را وسیع می دھد تا بكارد بلكھ انبار دانھ فیض خدا نھ فقط دانھ را بھ مسیحی می. مسیحی
 . گرداند عدالت او را وسیع می

 
 . )٧: ۶غالطیان  ( "كند  كارد درو می در بخشش مسیحی، آنچھ شخص می"  :اصل سوم)  پ

كند و ھر كھ با بركت كارد با بركت نیز درو كند   ھر كھ با بخیلی كارد با بخیلی ھم درو می"گوید،   می۶ :٩دوم قرنتیان 
  و روحانیو دنیای اخالقیاتاین قانون در مورد دنیای كشاورزی . كند كارد درو می  كھ میطریقییك مسیحی با ھمان . "

 در  قبًال. ھر كھ كم بكارد، كم درو خواھد كرد و ھر كھ بھ فراوانی بكارد بھ فراوانی درو خواھد كرد. كند نیز صدق می
اندوزند و ھستند  پاشند و بیشتر می ھستند كھ می" آمده است كھ، ٢۵ - ٢۴: ١١در امثال . عھد عتیق این قانون معتبر بود

كند خود  شود و ھر كھ سیراب می انجامد شخص سخی فربھ می دارند اما بھ نیازمندی می ز آنچھ شاید نگاه میكھ زیاده ا
دھد و  ھركھ بر فقیر رحم نماید بھ خداوند قرض می"   نوشتھ شده است،١٧: ١٩ در امثال ".نیز سیراب خواھد گشت

 نوشاند بدون " از آب سرد   كاسھ" یكی از این صغار را عیسی تعلیم داد كھ ھر كھ.  "حسان او را بھ او رد خواھد نمودا
پناه دادن بھ   آب دادن بھ تشنگان،  او ھمچنین گفت كھ غذا دادن بــھ گرسنگان،). ۴٢: ١٠متی (پاداش نخواھد ماند 

این كارھا برای  ھعیادت از مریضان و زندانیان دقیقًا مانند این است كھ ھم  ھا، لباس پوشاندن بھ آنانی كھ عریانند، غریبھ
  .كارید و سخاوتمندانھ برداشت كنیدپس سخاوتمندانھ ب). ۴٠ - ٣۵: ٢۵متی (خود عیسی مسیح انجام شده باشد 

 
  .میزان واقعی بخشش مسیحی در اندازه ھدیھ نیست بلكھ بھ حالت قلبی بخشنده بستگی دارد: اصل چھارم)  ت

كھ در دل خود اراده نموده است بكند نھ بھ حزن و اضطرار زیرا خدا اما ھركس بھ طوری "گوید،   می٧ :٩دوم قرنتیان 
كرد  در عھد عتیق بخشیدن بھ صورت آزادانھ نبود بلكھ شریعت آن را تعیین می. "دارد  خوش را دوست می  بخشنده

ھر . دارددر بخشش مسیحی آزادی واقعی وجود  در مقابل،). ، ده یك را مالحظھ كنید١ضمیمھ  ) (١٢ - ۶: ٣مالكی (
بخشیدن با . شود ھیچ سھم یا درصدی برای او تعیین نمی. گیرد كھ بایستی چقدر ببخشد قلب خود تصمیم می مسیحی در

ھمینطور .  است بخشیدن نیست بلكھ غرغر كردن،بعد اندوھگین شدن برای مال از دست رفتھ اكراه، یعنی بخشیدن و
پس شبانان یا اعضای یك كلیسا . فكار عمومی نیز بخشش مسیحی نیستبخشیدن تحت فشار قدرتی باالتر و یا تحت فشار ا

 در وھلھ نخست لزوم دادن ده یك مربوط بھ قوانین . درآمد خود را بھ كلیسا بپردازندنباید مسیحیان را وادار كنند كھ ده یك
در . لیسا منسوخ شده است این قوانین باطل و از ك١۵: ٢ و افسسیان ١۴: ٢تشریفاتی عھد عتیق است و برطبق كولسیان 

د و در نتیجھ بسیاری از مسیحیان با نكند كھ بھ اجبار آن را ببخش  مسیحیان را مجبور می،وھلھ دوم، لزوم دادن ده یك
دھد كھ ھر مسیحی بایستی در قلب خود نسبت بھ آنچھ كھ باید ببخشد   تعلیم میمقدسکتاب . بخشند اكراه و نھ با شادی می

 .این مقدار ممکن است بیش از ده یک باشد.  اشتیاق و با رضایت ببخشدتصمیم بگیرد و با
 
 . " بخشش مسیحی بایستی بخشش منظم و مرتب باشد ": اصل پنجم)  ث

در روز اول ھفتھ ھر یكی از شما بھ حسب نعمتی كھ یافتھ باشد نزد خود ذخیره كرده  "گوید،   می٢: ١۶اول قرنتیان 
شوند تا مقدار مشخصی از درآمد خود  مسیحیان قرنتس تشویق می.  "حمت جمع كردن نباشدوقت آمدن من زبگذارد تا در 

آوری ھدایا در یك جلسھ كلیسایی نیست  این كار اشاره بھ جمع. را ھر یكشنبھ كنار بگذارند و آن را نگھ دارند تا جمع شود
كند و با آنھا مانند اعضای  یحیان اعتماد میپولس بھ مس. ای شخصی كھ ھر شخص بایستی آن را انجام دھد بلكھ بھ وظیفھ

گیرد كھ چھ مقدار از درآمدش را بایستی كنار بگذارد و آن  ھر مسیحی خودش تصمیم می. كند مسئول كلیسا برخورد می
 . بخشد برا در وقت ضرورت بھ اشخاصی كھ بھ آن احتیاج دارند 

 
 بعضی بركات بخشیدن چیست؟  -٢
 

  .ود كھ شما بھ اندازه نیازتان داشتھ باشیدش بخشش مسیحی باعث می)  الف
بخشیدن .  " ...ولی خدا قادر است كھ ھر نعمتی را برای شما بیفزاید تا كفایت كامل داشتھ "گوید،   می٨ :٩دوم قرنتیان 

مردم اما . گذاری اشتباھی است ای باشد و از نظر مردم دنیا سرمایھ رسد كار احمقانھ پول بھ خاطر كار خدا بھ نظر می
فیض خدا، حتی وقتی كھ مسیحیان زیاد . تواند مال اندك یك مسیحی را چندین برابر كند دانند كھ می دنیا قدرت خدا رانمی

یابد كھ ھنوز بھ اندازه  بخشد درمی بعد از اینكھ یك مسیحی از مال خود می. بخشند افزایش دھنده است نھ كاھش دھنده می
 . كافی برای رفع احتیاجش دارد
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 . شود كھ شما در ھر كار نیكی كفایت داشتھ باشید بخشش مسیحی باعث می)  ب
 برای ھر عمل ... خدا قادر است كھ ھر نعمتی را برای شما نیفزاید تا ھمیشھ در ھر امری "گوید،   می٨ :٩دوم قرنتیان 

. سازد  انجام اعمال نیكو دولتمند مییابد كھ خدا او را در بخشد در می ای كھ از مال خود می مسیحی.  "نیكو افزوده شوید 
 این موضوع رامطرح مقدسکتاب . "ماند  اشید و بھ فقراء داد و عدالتش تا بأبد باقی می پ"گوید،   می٩ :٩دوم قرنتیان 

. تواند عادل شمرده شود ھر شخص فقط با ایمان بھ عیسی مسیح می. شود كند كھ شخص با دادن ھدیھ بھ فقرا عادل می نمی
 .سازد الت یعنی كارھای خوب غنی میكند خدا او را در عد قتی شخص مسیحی شروع بھ بخشیدن میولی و

 
 . سازد بخشش مسیحی شما را در سخاوت غنی می)  پ

 تا آنكھ در ھر چیز دولتمند شده كمال سخاوت را نمایید كھ آن منشاء شكر خدا بھ وسیلھ ما "گوید،   می١١ :٩دوم قرنتیان 
كنند اما این متن بیشتر بھ ثروتھای روحانی یا  ی از مردم این آیھ را مربوط بھ ثروت دنیوی تفسیر میبعض. "باشد  می

بخشد ضرورتًا از نظر مادی ثروتمند نخواھد شد اما او از نظر  ای كھ از مال خود می مسیحی. كند درونی اشاره می
تر  بخشد در قلب خود غنی ای كھ از مال خود می یحیدر ھر حال مس.  كفایت كامل دارد٨نیازھای مادی ھمانطوریكھ آیھ 

گیرد كھ از  بخشد، یاد می مسیحی كھ می. تر خواھد شد دھد در بخشندگی غنی  تعلیم می٨او ھمانطوری كھ آیھ . خواھد شد
شریك گیرد كھ دیگران را در اموال مادی خود   خودش، وقتش، انرژی و از استعدادھایش بیشتر و بیشتر ببخشد و یاد می

  .  او چنین میکند، چون فیض خدا را تجربھ میکند.بسازد
 
 .شود كھ مردم دعا كنند بخشیدن مسیحی باعث می)  ت

. كنند كنند خدا را شكر و ھمینطور برای بخشنده دعا می گویند، آنانی كھ ھدایا را دریافت می  می١۴ - ١١: ٩دوم قرنتیان 
 تا كھ جدایی در بدن نیفتد بلكھ اعضاء بھ ... خدا بدن را مرتب ساخت "ت،  نوشتھ شده اس٢۶ - ٢۴: ١٢در اول قرنتیان 

ھر اتفاقی كھ برای قسمتی . "باشند  برابری در فكر یكدیگر باشند و اگر یك عضو دردمند گردد سایر اعضاء با آن ھمدرد
 یك بدن ھستند بلكھ تمام نھ فقط اعضای یك كلیسای محلی اعضای. دھد از بدن بیفتد كل بدن را تحت تأثیر قرار می

 بھ ھمین علت مسیحیان بایستی نسبت بھ آنچھ برای سایر . در جھان اعضای بدن مسیح ھستندكلیساھای محلی موجود
 . توجھ كنند افتد،  كنند می مسیحیان كھ در نقاط دیگر جھان زندگی می

 
 . بخشش مسیحی قدردانی از عطای غیرقابل وصف خدا است)  ث

خدا پسر یگانھ خود عیسی مسیح را بھ . "او شكر باد غیرقابل وصف  خدا را برای عطای "گوید،   می١۵ :٩دوم قرنتیان 
بخشش خدا یقینًا از تمام چیزھایی كھ . ای گناھان ما بخشید  و با مسیح خدا ھمھ چیز را بھ ما داد عنوان قربانی كفاره

ا بخشید و از طریق او تمام بركات آسمانی ممكن را بھ ما  خود را بھ م،او در مسیح. تر است بخشند عظیم مسیحیان می
زبان انسانی قادر بھ . بھ ھمین علت ھدیھ خدا غیرقابل وصف است. ھدیھ خدا نجات را بھ تمام مسیحیان بخشید. بخشید

 مسیحی  پس بخشش.كند  كننده تجربھ  رجالل و متحولتواند آن را بھ صورت حقیقتی پ اما قلب انسان می. وصف آن نیست
ھای مسیحی انگیزه  ام بخششھدیھ خدا بھ تم. شود بھ خاطر قدرشناسی از ھدیھ غیرقابل وصف خدا بھ مسیحیان انجام می

 .می دھد
 
 مسیحیان بھ چھ كسی باید ببخشند؟ -٣
 

 . كنند بھ مسیحیانی كھ شما را تغذیھ می)  الف
 مقدسكنند و کتاب  از كسانیكھ انجیل را موعظھ می، مسیحیان بایستی ۶: ۶ و غالطیان ١۴ - ٧: ٩برطبق اول قرنتیان 
 . دھند حمایت كنند، حتی اگر آنھا بھ كلیسای محلی آنھا تعلق نداشتھ باشند را بھ آنان تعلیم می

 
 . كنند بھ مسیحیانی كھ شما را رھبری می)  ب

كنند، حمایت  ھ خوبی خدمت میكلیسای محلی خود كھ بپیران مسیحیان بایستی از  ، ١٨ - ١٧: ۵برطبق اول تیموتائوس 
.  و شبانان نباید وابستھ بھ حمایت اعضاء باشند و اعضاء نیز نباید نسبت بھ حمایت از آنھا غفلت كنندپیران کلیسا. كنند

 . ھر دو بایستی بھ خدا اعتماد و از او اطاعت كنند
 
  .دھند بھ مسیحیانی كھ كار خدا را انجام می)  پ

 و مبشرین سیار حمایت كنند، حتی اگر آنھا مبلغین، مسیحیان بایستی از ٨ - ۵ و سوم یوحنا ١٨ - ١۴: ۴برطبق فیلیپیان 
 . متعلق بھ كلیسای محلی آنان نباشند

 
 . بھ مسیحیانی كھ بھ شما نیاز دارند)  ت

نیازمند ، مسیحیان بایستی از اعضای ١۵ - ٧: ٨ و دوم قرنتیان ١٨ - ١٧: ٣، اول یوحنا ١٧ - ١۵: ٢برطبق یعقوب 
آنھا ھمچنین بایستی از .  فقراء و كسانی كھ گرفتاری دارند حمایت كنند  معلولین، ھا، یتیمان، مثل بیوه كلیسای مسیحی خود،

 . كلیساھای مسیحی نیازمند و سایر قسمتھای دنیا حمایت كنند
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 . بھ تمام نیازمندان)  ث
 .  افراد نیازمند غیرمسیحی دنیا نیز كمك كنند، مسیحیان بایستی بھ۴ - ١: ۶ و متی ١٧: ١٩برطبق امثال  

 
 مسیحیان چقدر بایستی ببخشند؟ -۴
 

 . متناسب با درآمدتان ببخشید)  الف
افتد بھ حسب آنچھ كسی دارد نھ چھ حسب آنچھ   زیرا ھرگاه دلگرمی باشد مقبول می" خوانیم،  می١٢: ٨در دوم قرنتیان 

خوانیم کھ ھر مسیحی بایستی بطور مرتب مبلغی را برحسب درآمد و   را می این فرمان٢: ١۶ در اول قرنتیان و. "ندارد 
توانند بیش  برای مثال، ثروتمندان می. مسیحیان بایستی متناسب با دارایی و درآمد خود ببخشند. کنار بگذارددارایی خود 

 مراجعھ ، ده یك١ضمیمھ بھ (از مقدار ده یك خود ببخشند درحالیكھ فقرا مجبور بھ بخشیدن ده یك درآمد خود نیستند 
 ). کنید

 
 . برطبق تصمیم خود سخاوتمندانھ ببخشید)  ب

مقدار . خوانیم كھ مسیحیان خودشان بایستی تصمیم بگیرند كھ چقدر ببخشند و ھدیھ بدھند  می٧ - ۶: ٩در دوم قرنتیان 
در ھر حال .  تحمیل شودھدیھ، موضوعی شخصی است بین ھر مسیحی و خدا و نباید توسط شخص دیگر تعیین و یا

 .شوند كھ سخاوتمندانھ ببخشند مسیحیان تشویق می
  

 حفظ كردن و مــرور  -ب 
 
 .  را روی یك كارت سفید یا یك صفحھ از دفترچھ یادداشت كوچكتان بنویسیدمقدس آیھ کتاب :بنویسید -١
 . ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان : ندگیبخش.  را بھ روش صحیح حفظ كنیدمقدس آیھ کتاب :حفظ كنید -٢
 .  تقسیم شوید و آخرین آیھ حفظی را از یكدیگر بپرسیدبھ گروھھای دو نفری :مرور كنید -٣
 
 

 ) دقیقھ٧٠ (مقدسبررسی کتاب  ۴
  ٢۵ -١١: ٢اول پطرس : رنج كشیدن در دنیا

 
 . را با یكدیگر بررسی كنید٢۵ - ١١: ٢ قدم بررسی کتاب مقدس، اول پطرس ۵با استفاده از روش 

 
 خوانیدب:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم٢۵ - ١١: ٢ اول پطرس :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  ك یا دو حقیقتی را كھ درك می ی: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
 . ا از نكاتی كھ كشف كردیم با یکدیگردر میان بگذاریمبھ نوبت بركات خود ر). 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

 
داد و  دشنام نمیكشید  گوید مسیح چون عذاب می  است كھ می٢٣: ٢ك حقیقت مھم از نظر من در اول پطرس ی)  ١كشف 

آرزو دارم كھ من ھم دارای این نوع پرھیزگاری و قدرت درونی باشم كھ آنطوریكھ دشمنانم من را تھدید . كرد تھدید نمی
 . كنند تھدیدشان نكنم می

 
كند تا در اثر  گوید خدا مسیحیان را دعوت می  است كھ می٢١: ٢ در اول پطرس  یك حقیقت مھم از نظر من) ٢كشف 
تمام . رنج غیرقابل اجتناب است. العملی را نشان بدھند كھ او نشان داد ھایشان عكس  و بھ رنجھای مسیح رفتار نمایند قدم

رنج كشیدن در ). ١٢: ٣م تیموتائوس دو(خواھند زندگی مقدسی در مسیح داشتھ باشند رنج خواھند كشید  مسیحیانی كھ می
 .كنند مسیحیت دارای اھمیت است ومزایای زیادتری برای آنانی دارد كھ نمونھ مسیح را پیروی می
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 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 را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی ٢۵ - ١١: ٢اول پطرس مربوط بھ سعی كنیم تمام حقایق 
 . 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

روه فرصت فكر كردن و نوشتن داده شد اجازه دھید كھ ھر كدام بعد از این كھ مدتی بھ اعضای گ (: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
الھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین مالحظاتی در رابطھ ھایی از سؤ درادامھ نمونھ. جوابی برایشان پیدا كنید
 .) با آن مباحث آمده است

 
  داری نگاه كنند؟ مسیحیان چگونھ بایستی بھ برده  )١سؤال 

 :٢اول پطرس . زمانھای قدیم اغلب از جانب آقایان سرسخت خود تحت ظلم بودند  بھ تعبیر ما مسیحیان در:مالحظات
در اینجا كلمھ نوكران بھ معنی نوكران خانگی است . " ای نوكران مطیع آقایان خود باشید با كمال ترس "گوید،   می١٨

ھای دیگر در خارج از خانھ و تحت  باشند درحالیكھ برده كھ در خانھ در تماس بیشتری با صاحبان و آقایان خود می
د را مطیع اربابانشان سازند یعنی بایستی تسلیم آنھا داند كھ آنھا خو خدا الزم می). ۶: ۵خروج (كردند  نظارت كار می

دھد بھ ھمین دلیل آنھا نھ فقط  آمیز را افزایش می فایده است و رفتار خشونت مقاومت بی. باشند و از آقایانشان اطاعت كنند
. داند الزم می ن رابھ دلیل ترس بلكھ با كمال احترام درونی و ھم احترام ظاھری آنھا را بایستی اطاعت كنند چون خدا ای

گیر خود نیز چنین  گر خود باشند بلكھ بایستی نسبت بھ اربابان سخت آنھا نھ فقط بایستی مطیع اربابان خوب و مالحظھ
پطرس رسول انتظار دارد كھ . بینی و حتی غیرمنصف منطق، غیرقابل پیش شق، بی گیر یعنی تندخو، كلھ سخت. باشند

 . باشند حتی اگر بھ دلیل انتظارات غیرمنطقی و ناعادالنھ خدمت كردن آنھا سخت باشدخادمین خانگی مطیع اربابانشان 
 مرئوسین – ارباب كھ در روزگاران اولیھ وجود داشت درحال حاضر بھ صورت ارتباطات رؤسا –این ارتباط برده 

آنھا رنج خواھند كشید . كنند انتظار دارد كھ مسیحیان مرئوس، رؤسای خود را با احترام اطاعت مقدسکتاب . وجود دارد
در روزگار ما بسیاری . كنند ھرگاه رؤسای آنان دارای انتظارات غیرمنطقی ھستند و نسبت بھ آنھا غیرعادالنھ رفتار می

بعضی رؤسا انتظار . باشند و از آنھا ھر انتظاری دارند كنند گویی صاحب كاركنان خود می از رؤسا طوری رفتار می
كنند كھ در شرایط  سایر رؤسا كاركنان خود را مجبور می. نھا بیش از وقت و بدون دستمزد كار كننددارند كھ مرئوسین آ

كنند كھ  و دیگر رؤسا نیز اشخاصی را كھ نسبت بھ استخدام خود ناامید ھستند مجبور می. غیرسالم یا خطرناك كار كنند
در بعضی . كنند  از پرداخت دستمزد آنھا خودداری میسخت كار كنند در حالیكھ دستمزد آنھا بسیار ناچیز است و یا حتی

. كنند كشورھا رؤسا از كودكان بدون اینكھ بھ آنھا آموزش یا دستمزد مناسبی بدھند برای انجام كار سخت استفاده می
مسیحیان بایستی حتی از رؤسای . شود بسیاری از این وضعیتھای ناعادالنھ و سخت باعث رنج كشیدن مسیحیان می

مسیحیان بایستی بھ انجام كارھای نیك، كارھای سخت، امانتداری و . گیر و حتی غیرمنصف با احترام اطاعت كنند سخت
البتھ آنھا بایستی با رؤسای خود در مورد شرایطشان صحبت كنند و با دیگران در مورد رؤسای خود . صداقت ادامھ دھند

 ممنوع است مقدستظار انجام كارھایی را دارند كھ در کتاب ولی اگر رؤسا از مرئوسین خود ان. محترمانھ حرف بزنند
برای مثال تحت ھیچ نوع شرایطی كاركنان مسیحی نباید رشوه بگیرند . پس بایستی بھ آرامی با رؤسای خود مخالفت كنند

 ھرگاه .در تجارت فریب بدھند و دروغ بگویند، دزدی كنند و یا ھر نوع اعمال شریرانھ انجام دھند. و رشوه بدھند
رؤسای آنان تھدیدشان كنند بایستی بھ آنھا این نكتھ را اشاره كنند كھ آنھا بایستی بر روی زمین خدا را بیشتر از ھر كس 

و اگر رؤسای آنان، آنھا را تنبیھ یا اخراج كردند بایستی این رنج ). ٢٩ - ۵ ؛ ٢٠ - ١٩: ۴اعمال (دیگری اطاعت كنند 
ان بھ خاطر انجام كارھای نیك ممكن است متحمل رنج شوند ولی ھیچگاه نباید اجازه دھند مسیحی. را با احترام تحمل كنند

 . كھ بھ خاطر انجام كارھای شریرانھ متحمل رنج گردند
 

 العمل مسیحیان چگونھ باید باشد؟ آید عكس نسبت بھ رنجی كھ بھ خاطر كارھای نیكو بوجود می ) ٢سؤال 
دھند  العمل نشان می شوند، اغلب با سركشی یا خشونت علنی عكس  رنج و سختی می در دنیا، وقتی مردم دچار:مالحظات

كنند و در صورتیكھ رؤسای آنھا تسلیم  اند تأكید می و بر حقوق انسانی و حقوقی كھ خودشان و رؤسا آنھا را تعریف كرده
ھا بپیوندند و آنانی را كھ بھ آنھا كنند كھ بھ سركشی آن شوند سایر كاركنان را مجبور می نشوند، بھ اعتصاب متوسل می

شوند، ھمكاران خود را  ھایشان برآورده نشود، متوسل بھ خشونت می ھرگاه خواستھ. دھند پیوندند تحت جفا قرار می نمی
عدالتی  عدالتی را با بی در دنیا معموًال مردم بی. كنند زنند، اموال رئیس خود را یا حتی اموال عمومی را تخریب می می

 )٣٨: ۵متی (. گیرند  می" چشمی بھ چشمی و دندانی بھ دندانی "آنھا . دھند  میجواب
آید چگونھ باید باشد؟ پطرس رسول  العمل مسیحیان نسبت بھ رنجی كھ در مقابل انجام كارھای نیكو بوجود می عكس
ھرگز مرتكب ھیچ گناھی نشد او . ھای استادشان یعنی عیسی مسیح رفتار نمایند گوید كھ مسیحیان بایستی در اثر قدم می

او با انجام كارھای زشت نسبت بھ آنھا . داد اما با این وجود وقتی مردم بھ او توھین كردند دشنام آنـــھا را پس نمی
توانست آنھا را با  او می. كرد وقتی او را با شالق و تازیانھ زدند آنھا را تھدید نمی. كرد كارھای بدشان را جبران نمی
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ولی عیسی مسیح وقتی بھ خاطر انجام . ان و داوری خدا تھدید كند اما در عوض دھان خود را نگشودلشگر فرشتگ
. " بلكھ خویشتن را بھ داور عادل تسلیم كرد "گوید،   می٢٣آیھ . ماند شد كامًال غیرفعال نمی كارھای نیك متحمل رنج می
 را بھ او ھرگز حق داوری كردن. سپرد دای پدر میكرد و مورد خود را بھ خ كشید دعا می ھرگاه عیسی مسیح رنج می

 در زمانی كھ خود خدا تصمیم .سپرد  حق داوری را فقط بھ خدا میدر ھر موردی   او.سپرد ھیچ انسان دیگری نمی
 ناعادالن و شریران، كاركنان شریر و ناعادل و رھبران سیاسی و شھروندان و رؤسای ناعادل و ،بگیرد، خدای پدر

مسیحیان نیز بایستی . دید كھ دیگران را دشنام دھد یا تھدید كند پس عیسی مسیح نیازی نمی. وری خواھد كردشریر را دا
 . دراثر قدمھای عیسی رفتار كنند و ھرگز دشنام ندھند و تھدید نكنند

 
 پس چرا اینھمھ رنج و مرگ در دنیا وجود دارد؟ ) ٣سؤال 

خاطر اینكھ در نظر خدا كار درست را انجام داده باشند بلكھ بھ خاطر اینكھ كشند اما نھ بھ   اغلب مردم رنج می:مالحظات
 . كشند پنج دلیل وجود دارد كھ چرا مردم رنج می. دھند در نظر خدا كارھای اشتباه انجام می

 
  .ستندبی خدا ھكشند چون  مردم رنج می)  الف

ی خداداشتن رابطھ غلط با خدایی  بی. شمگین است و ناراستی مردم خخدایی خدا از بی  ،٢٣ - ١٨: ١برطبق رومیان 
 شیوه زندگی ھمراه با انكار خدا كھ در  داشتن و در نتیجھخدا است ایمان نداشتن بھ وجود ،بی خدایی. استکتاب مقدس 

 بی خدایی ھمچنین ایمان نداشتن بھ خدایی است .ی خود است و آنچھ خود می پسندد انجام میدھدخداخودش  شخص ،آن
بھ ھر خدای دیگری، چھ یک بت ساختھ شده بدست ایمان آوردن   کتاب مقدس آشکار کرده است، بلکھود را درکھ خ

 خدایی یعنی زندگی  بھ طور خالصھ بی . یا خدایی کھ توسط بعضی رھبران مذھبی ساختھ و پرداختھ شده استانسان و
خدای  تنھا یعنی داشتن ارتباطی غلط با دایی خ بی.است مكاشفھ كرده مقدس كھ خود را در کتاب بدون خدای حقیقی

 .  آشكار كرده استمقدس كھ خود را در کتاب واحدی
فایده و  بی  ارزش، چون افكار انسان بی. شود  این است كھ  افكار انسان بیھوده و قلب انسان تاریك می خدایینتیجھ بی

و چون . شود كند كھ این باعث رنج كشیدن انسان می ی در دنیایی از دروغ و فریب زندگی مانسانشود درنتیجھ  ثمر می بی
كنند كھ   زندگی میینیاز دارند محروم ھستند در دنیایو روحانی مردم از آن نوری كھ برای داشتن یك زندگی اخالقی 

 . شود كھ مردم رنج بكشند توانند قدرت انجام كارھای نیك را پیدا كنند و این باعث می نمی
 
 . كشند چون شریر ھستند مردم رنج می)  ب

ای غلط نسبت  شرارت یعنی داشتن رابطھ.  مردم خشمگین استھایشرارتتمامی خدا از   ،٣٢ - ٢۴: ١بر طبق رومیان 
آنھا یكدیگر را بھ سمت یك شیوه فاسد و ناشایستھ . دھند مردم نسبت بھ یكدیگر كارھای اشتباھی انجام می. بھ سایر مردم
بدی كھ فرصت آن را پیدا  كنند و ھر نوع شرارت و آنھا راھھایی را برای انجام شرارت اختراع می. انندكش زندگی می

 فھرست شده است در نظر بگیرید مثل جھالت ١  فصلچیزھایی را در رومیان. دھند كنند نسبت بھ یكدیگر انجام می
یعات و تھدیدات اجتماعی و حماقت و خیانت روحانی و نفرت از خدا، فساد و انحراف جنسی، طمع مالی و نیرنگ، شا

مردم . كنند دھند آنھا شرارت را اختراع و آن را تأیید می مردم پر از شرارت ھستند و كارھای شریرانھ انجام می. سیاسی
تعجبی ندارد كھ وقتی مردم . بخشند بعضی مواقع بھ جنگھای غیرمقدس و شیوه زندگی نامقدس خود تقدس مذھبی می

 .دھند ھمھ در رنج باشند  را نسبت بھ یكدیگر انجام میاینكارھا
 
 . كشند چون بھ اعتقادات كاذب خود ایمان دارند مردم رنج می)  پ

داشتن  ،تحریف و تغییر حقیقت. دھند كنند و آن را تغییر می  مردم حقیقت را سركوب می٢۵، ١٨: ١برطبق رومیان 
گوید و  حقیقت در مورد خدا، در مورد آنچھ خدا می. آن شخص است خالف وجدان ،این گناه. رابطھ غلط با خود است

گیرد، آگاھانھ مھار  در مورد وضعیت انسان و در مورد سرنوشت این جھان اغلب مورد غفلت قرار می دھد، انجام می
تر از دولتھا دوست ندارند كھ مطیع یك قدرت روحانی و اخالقی باال. گیرد شود و یا عمدا مورد تغییر قرار می می

دھند چون پذیرفتن آن بھ معنی این  انسانھای قدرتمند و تحصیل كرده اغلب حقیقت را سركوب و تغییر می. خودشان باشند
عدالت و خودخواه ھستند  كنند، بی تا وقتی كھ دولتھا و مردم از تغییر كردن خودداری می. است كھ آنھا باید تغییر كنند

نتیجھ ایمان بھ . دھند  و سرپوش كردن حقیقت در جھت مقاصد خود ادامھ میخودرأی و خود محور ھستند بھ تحریف
. شود كھ آنھا رنج بكشند اعتقادات نادرست این است كھ مردم در زندگی امنیت و ارزش نداشتھ باشند و این باعث می

نداشتن ارزش یعنی . ندكنند كھ بدون شرط مورد پذیرش ھستند و محبت می شو نداشتن امنیت یعنی اینكھ آنھا احساس نمی
 . كنند كھ زندگی آنھا مفھوم و ھدف دارد اینكھ احساس نمی

 
 . كشند مردم بھ خاطر وجود مرگ رنج می)  ت

نتیجھ گناه مرگ .  خواھند مرداند ھمھ آنھا وچون ھمھ مردم گناه كرده. " مزد گناه موت است"  ،٢٣: ۶بر طبق رومیان 
. خواھند بھ آن فكر كنند یا حرف بزنند گ آنقدر وحشتناك است كھ مردم حتی نمیمر. ترسند  ھمھ مردم از مرگ می.است

جسم شما بھ خاك زمین . مرگ یعنی جدایی از جسم. مرگ یعنی جدایی. نقطھ اوج رنج برای اغلب مردم مرگ است
از دست دادن تمام   وال، مرگ یعنی جدایی از ام.بایستی آنھا را ترك كنید. زانتانمرگ یعنی جدایی از عـــزی. گردد برمی
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توانید با خود ببرید چیزھایی  ھمراه با مرگ ھیچ چیز را نمی. تحصیالت، شغل و پشت سر گذاشتن تمام كماالت و مقامتان
دھند وحشتناك  مرگ برای آنانی ھم كھ كسی را از دست می. اید كھ بھ خاطر آنھا در سرتاسر زندگیتان زحمت كشیده

بھ عالوه آنانی كھ ھنوز زنده ھستند از . شوند و دلشان برای آنان تنگ خواھد شد شان جدا میآنان نیز از عزیزان. است
 . شود مرگ باعث رنج كشیدن مردم می. دانند كھ بعد از مرگ چھ چیز در انتظار آنھا است ترسند چون نمی مرگ می

 
 . شوند كشند چون داوری می مردم رنج می)  ث
دھد كھ داوری  ، خدا اجازه می٨ - ٧: ۶برطبق غالطیان . ھ کھ میکارند درو میکنندنھا آنچآمردم رنج میکشند چون  )١

اگر این . خدا خلقت خود را آمیختھ با این قوانین ساختھ است. گذارند تنبیھ كند كھ قوانینش را زیر پا می او كسانی را
انون فیزیكی جاذبھ زمین را فراموش كند برای مثال اگر شخصی ق. خود بھ ھمراه دارند قوانین شكستھ بشوند تنبیھ را با
. خدا نیز در خلقت خود و در درون مردم قوانین روحانی و قوانین اخالقی ساختھ است. سقوط وحشتناكی خواھد داشت

 مقدسکتاب . اگر مردم قوانین اخالقی و روحانی خدا را زیر پا گذارند تنبیھ خواھند شد و در نتیجھ عذاب خواھند كشید
ھر كھ تنبلی بكارد فقر را درو ). ٧: ۶غالطیان . (" زیرا كھ آنچھ آدمی بكارد ھمان را درو خواھد كرد "گوید،  می

ھر كھ ظلم را بكارد جنگ را درو خواھد . ھر كھ نفرت را بكارد روابط از ھم گسیختھ را درو خواھد كرد. خواھد كرد
 مردم اغلب در نتیجھ بی. كند یات شخص را گرفتار میدینی و داشتن یك زندگی شریرانھ،در طی ح اغلب نتایج بی. كرد

 . كشید  و كارھای شریرانھ خود رنج میخدایی
 خدا انسانھایی كھ او را ١٠ - ۶: ١برطبق حجی .  ھشدارآمیز خدا رنج میکشند عمومیمردم در زیر فاجعھ ھای  )٢

در . ھمچنین وقایع تاریخ و نیروھای طبیعتكند  خدا جھان را كنترل می. كند كنند تنبیھ می فراموش، طرد یا اطاعت نمی
شود خدا حفاظت و  كنند یا وقتی كھ ارتباطات بین مردم و خدا از ھم گسیختھ می مواقعی كھ مردم از خدا نااطاعتی می

فرستد و آنھا رنج  پس خدا داوری را بر مردم می. كند كند و یا حتی شدیدًا مردم را تنبیھ می توجھ خود را قطع می
كاری . كند پوشیدن را از مردم دریغ می ھای طبیعت و ھمچنین نیازھای اولیھ خوردن و برای مثال، خدا میوه. دكشن می
بھ این ترتیب خدا از ھر نوع بال . رود كند كھ دستمزد مردم برای آنھا ناكافی باشد و توقعات بیش از حد آنھا بر باد می می

 در تمام طول تاریخ استفاده كرده است تا نارضایتی خود نسبت بھ لرزه، طوفان، بخصوص وزش باد و قحطی مثل زمین
 ). ١٢ - ۶: ۴ ؛ عاموس ٢١: ١۴حزقیال (بازگردند  گناه را نشان دھد و بھ مردم ھشدار دھد كھ توبھ كنند و بھ سوی او

 مرگ خواھد ، داوری نھایی خدا بعد از٢٧: ٩برطبق عبرانیان . خدا در زیر داوری نھایی خدا رنج خواھند کشید  )٣
. ، شرارت، ایمان بھ اعتقادات غلط و رد كردن او داوری خواھد كردخدایی پس خدا تمام مردم را بھ خاطر بی. آمد

تا بھ ابد عذاب   شریران با جدایی ابدی از خدا تنبیھ خواھند شد و شب و روز تا بھ ابد و٩ - ٨: ١برطبق دوم تسالونیكیان 
ایمانان و انسانھای شریر در   تمام بی. خدا بسیار بدتر از مرگ جسمی است نھاییرنج ناشی از داوری. خواھند كشید

 رنج كشیدن در داوری آینده خدا بسیار بدتر است از تمام .این موضوع بسیار جدی است. د كشیددوران آینده رنج خواھن
 .نھای فعلی روی زمی رنج

 
كارھای بد متحمل رنج  ولی مسیحیان نباید بھ خاطر انجام .دنجام كارھای بد عذاب خواھند كشیپس تمام مردم بھ خاطر ا

 .و عذاب شوند
 

 رنج كشیدن بھ خاطر انجام كارھای خوب چھ مزایایی دارد؟  )۴سؤال 
 مسیحیان بایستی میان رنج كشیدن برای انجام كارھای نیك و رنج كشیدن بھ خاطر كارھای اشتباه تمیز قائل :مالحظات

اند تا بھ خاطر انجام كارھای اشتباه متحمل رنج شوند بلكھ بھ خاطر انجام آنچھ درست است  دهمسیحیان دعوت نش. شوند
عیسی مسیح بھ خاطر انجام . دیدند انبیاء عھد عتیق اغلب بھ خاطر انجام كارھای خوب زحمت می. متحمل زحمت شوند

 مسیحیان سرتاسر قرون بھ خاطر .رسوالن بھ خاطر انجام كارھای خوب رنج كشیدند. كشید كارھای خوب عذاب می
 . اند تا بھ خاطر انجام كارھای خوب زحمت ببینند مسیحیان دعوت شده. انجام كارھای خوب رنج كشیدند

العملی را نشان بدھند كھ عیسی مسیح نسبت بھ  ھایشان عكس اما مسیحیان ھمچنین این دعوت را دارند كھ نسبت بھ رنج
ید دشنام دھند و تھدید كنند بلكھ زندگیشان و موقعیت خود را بھ خدای مقتدری تسلیم كنند آنھا نبا. داد ھایش نشان می رنج

بھ عالوه رنج كشیدن بھ خاطر آنچھ در نظر خدا درست است مزایای . كھ در زمان مناسب عادالنھ داوری خواھد كرد
 :زیادی برای مسیحیان دارد

 
چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و بھ خاطر من ھر سخن خوشحال باشید  " گوید،   می١٢ – ١١: ۵متی )  الف

خوش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا كھ بھ ھمین طور . بدی بر شما كاذبانھ گویند
 . " رسانیدند جفا می) موسی، ایلیا، ارمیا، دانیال  یوسف،(بر انبیای قبل از شما 

 
وابدید خود ما را تأدیب كردند لكن او بھ ص زیرا كھ ایشان اندك زمانی موافق "گوید،   می١١ - ١٠: ١٢عبرانیان )  ب

نماید اما در آخر میوه  لكن ھركھ تأدیب در حال نھ از خوشیھا بلكھ از دردھا می. جھت فایده تا شریك قدوسیت او گردیم
 . "آورند  اند بار می ن ریاضت یافتھعدالت سالمتی را برای آنانی كھ از آ
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ھای گوناگون مبتال شوید كمال خوشی  من وقتی كھ در تجربھ) مسیحیان( ای برادران "گوید،   می۴ - ٢: ١یعقوب )  پ
لكن صبر را عمل تام خود باشد تا كامل و تمام شوید و . كند دانید كھ امتحان ایمان شما صبر را پیدا می چونكھ می. دانید

 . "محتاج ھیچ چیز نباشید 
 .در رنج كشیدن برای انجام كارھای نیك چندین مزایا وجود داردپس 

 
 

  بھ كارببرید:  ۴قدم 
  چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :توجھ كنید

 اساس  افكار خود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر:در میان بگذارید و بنویسید
  . تھیھ كنید٢۵ - ١١: ٢اول پطرس 
   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

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

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

 )٢۵ - ١١: ٢اول پطرس (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
 
بعضی از . باشد جنگند مشكل می آلود كھ با نفس شما می بھ خاطر داشتھ باشید كھ پرھیز از خواھشھای گناه*  ١١  :٢ •

در اجتماع یا (آلود فساد جنسی، خودمحوری، خودخواھی، خودرأیی و طمع مادیات، مقام  این خواھشھای گناه
د اما پاداش آن تقدس ود ممكن است فرآیند دردناكی باشآل جنگیدن برعلیھ خواھشھای گناه. یا شھرت است) درخانواده

 .و عدالت است
پرستان و اعضای سایر مذاھب ممكن است شما را بھ خاطر مسیحی بودن، بھ  بھ خاطر داشتھ باشید كھ بت*  ١٢: ٢ •

ی خوب اما اگر بھ انجام كارھا. خاطر پرستیدن عیسی مسیح و یا برای داشتن یك شیوه زندگی مسیحی جفا برسانند
 . ممكن است یكروز تغییر كنند و خدا را جالل دھند ،)٢٨ - ٢٧: ۶مقایسھ كنید با لوقا (درمیان آنھـــا ادامھ دھید 

در ھر چیزی كھ در نظر خدا درست است مطیع دولتھایی باشید كھ مسیحیان را تحت فشار قرار *  ١۵ - ١٣: ٢ •
 . دھید ر خدا درست است سرانجام بھ حرفھای پوچ آنھا خاتمھ میبا ادامھ دادن بھ انجام كارھایی كھ در نظ. دھند می

حتی تحت سلطھ حكومتھای ظالم و ضد مسیحی آزادانھ زندگی كنید یعنی مانند انسانھایی كھ از قدرت گناه *  ١۶: ٢ •
دشنام، بھ صورت انسانھای آزاد زندگی كنید یعنی انسانھایی كھ از نفرت، . اند آزاد شده و توسط خدا بخشیده شده

 . اند عدالتی آزاد شده دروغ و بی  تھدید،
احترام صحیح . حتی تحت سلطھ حكومتھای ظالم و ضد مسیحی احترام واقعی را بھ ھمھ نشان دھید*  ١٧: ٢ •

ھا نشان دھید بخصوص وقتی آنھا تحت جفا  برادرانھ را نسبت بھ مسیحیان با ادامھ محبت كردن مسیحیان ھمھ فرقھ
 آشكار گردید احترام واقعی را مقدسكھ خود را در کتاب   صورت ترس از خدای واحد بھ خدابھ. و عذاب ھستند

و بھ صورت ادامھ . نشان دھید، بخصوص وقتی كھ خودتان بھ خاطر ایمانتان بھ عیسی مسیح تحت جفا ھستید
بت واقعی خود را نسبت  مخالف ھستند محمقدساطاعت از قوانین بھ جز در مواردی كھ این قوانین مستقیمًا با کتاب 

 . بھ دولت كشورتان نشان دھید
اطاعت  تناقض ندارد با مقدسکتاب  اگر شما كارمند رئیس غیرمسیحی خود ھستید در مواردی كھ با*  ٢٠ - ١٨: ٢ •

كند خدا شما را تحسین خواھد كرد برای اینكھ  اگر او نسبت بھ شما با خشونت رفتار می.  بھ او احترام بگذاریدکردن
 . شوید  حضور خدا در این موقعیت سخت آگاه ھستید و برای اینكھ درد آن رنج ناعادالنھ را متحمل میاز

 او شما را دعوت .ن را بھ رنج كشیدن دعوت كرده استھرگز فراموش نكنید كھ خدا ھمھ مسیحیا*  ٢٣ - ٢١: ٢ •
او شما را دعوت كرده است . كشیدكرده است تا بھ خاطر انجام كارھایی كھ در نظر خدا خوب و صحیح است رنج ب

او شما را دعوت كرده است تا ھرگز بھ كسانی . العمل نشان بدھید ھایتان عكس تا بھ شیوه عیسی مسیح نسبت بھ رنج
 او شما را دعوت كرده است تا ھرگز دیگرانی را كھ باعث رنج كشیدن شما .رسانند دشنام ندھید كھ بھ شما بدی می

 باعث درد و رنج شما  کھ خود و آنانی را،او شما را دعوت نكرده است تا در موقعیتھای سخت .شوند تھدید نكنید می
كند  عادالنھ داوری میاو شما را دعوت كرده است تا موقعیتھای مشكل خود را بھ خدا كھ . شوند داوری كنید می

داده است كھ چگونھ نسبت بھ خدا مسیحیان را دعوت كرده است تا رنج بكشند و او بھ آنھا دستور . تسلیم كنید
 . العمل نشان بدھند ھایشان عكس رنج
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 نمونھ ھایی از كاربردھای شخصــی
 

خواھم دشنام بدھم بلكھ  كنند نمی ھرگاه مردم بھ من توھین می. خواھم از نمونھ مسیح در رنج كشیدن پیروی كنم می)  الف
ھرگاه بھ دلیل رفتاری كھ سایر مردم با من دارد درد . بدھمخواھم با انجام كارھای خوب نسبت بھ آنھا بركتشان  می
 . كنم كنم بلكھ آن را تحمل می كشم از آن درد فرار نمی می

 
كشم، بلكھ بر نتایج خوبی كھ رنج كشیدن بھ خاطر كارھایی كھ در  خواھم تمركز كنم اما نھ بر اینكھ چرا رنج می  می )ب

 . نظر خدا درست است بر زندگی من دارد
 
 

 دعا کنید :  ۵قدم 
در دعایتان بھ آنچھ کھ در طی . (آشکار کرده است، دعا کنیم ٢۵ - ١١: ٢اول پطرس در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در 

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

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا 
 دعای شفاعت

۵ 

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

 
 

 )   دقیقھ٢(تكلیف منزل 
 برای درس بعدی

۶ 

 
 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  ٢۵ - ١١: ٢اول پطرس  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .یدتعلیم دھید یا بررسی كن برای گروھی از مردم موعظھ كنید، 

روش حقیقت محبوب از . بخوانید ١۴، ١٢، ٢، ١ایوب فصلھای  ھر روز نیمی از یك فصل را از - رازگاھان  ـ  ٢
 .   استفاده كنید و یادداشت بردارید

 .   آیھ حفظی قبلی را مرور کنید۵ھر روز آخرین . را حفظ کنید  ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان  -بخشندگی  - 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  ۴

 )٣: ۵مزمور (
ھای خود در مورد   از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ(درمورد شاگردسازی را وارد دفترآموختھ ھای جدید   ـ ۵

 .درست كنید)  یا پوشھ(تررازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دف
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 ۴۵درس 
 

 دعا ١
  

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

 
 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
 زندگی برای جالل دادن خدا

 
 خدا  جالل دادن  برایزندگی بعنوان  پرستش :عموضو

 
 . دھد پرستش خود را ابراز كنیم با زندگی كھ خدا را جالل میگیریم كھ  در این درس یاد می

 
 شیوه زندگی مسیحی  - ١
 

 . ۵ - ١:  ١۵ مزمور :دبخوانی
 ھای شیوه زندگی مسیحی چیست؟   ویژگی:دگفتگو كنی
 : مالحظات

انجام او فقط كاری را كھ درست است . كند رود و رفتار می شخص مسیحی بدون سرزنش راه می. رفتار او)  الف
 .دھد می
 . در مورد درستی او ھیچ شكی نیست. گوید او از قلبش سخن می. سخنان او)  ب
 .زند كند یا تھمت نمی كند غیبت نمی اش ھیچ بدی نمی او نسبت بھ ھمسایھ. اش ارتباط او با ھمسایھ)  پ
دھند رد  كھ آنھا انجام می  بدی راكند یعنی او كارھای او انسانھای پلید را طرد می. ارتباط او با انسانھای شریر)  ت
 . كند كند و آنھا را ستایش یا تحسین نمی می
 . دھد گذارد و در نتیجھ كارھای پلید انجام نمی ترسد احترام می او بھ انسانی كھ از خدا می. ارتباط او با ایمانداران  )ث
ی غیرمحتاطانھ داده باشد كھ بایستی سریعًا آن را ا  ماند مگر اینكھ او وعده ھایش امین می او بھ وعده. ھای او وعده)  ج

 ). ۵ - ١: ۶امثال (اصالح كند 
 . بدون اینكھ طالب نفعی باشد بھ فقرا كمك كند. ارتباط او با نیازمندان)  چ
 ). ١٩: ١۶اشعیاء ( گیرد رشوه نمی رشوه نمیدھد و. عدالت او)  ه
 
  وعده خدا  -٢
 

 . ساكن باشنددر حضور خدا توانند  می  زندگی میکنند،١۵گی مزمور  کھ برطبق شیوه زند مسیحیانی) الف
 ). ۵: ١۵(و متزلزل نمی شوند د خورد ن در زندگی جنبش نخواھوضعیتیا ی و  ھیچ شخص  آنھا ھرگز بوسیلھ)ب
 

در یك  ،میباشدکھ او را جالل می دھد،  بھ نوبت خدا را در شخصیت او کھ خواھان یک زندگی تحول یافتھ :دپرستش كنی
 . یا دو جملھ بپرستید

 ؟ خواھید کردزندگی خود را بھ كدام شیوه زندگی وقف 
 كنید؟ زندگی میدر حال حاضر  ،با كدام شیوه زندگی برای جالل دادن خدا

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 ایوب

 
با دیگران ) ١۴، ١٢، ٢، ١ایوب ( 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
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 )  دقیقھ٧٠(تعلیم  ۴
 القدس  روحو پرشدن باتعمید : روح القدس

 
در . القدس كار او در مردم و در كلیسا آموختیم  در مورد ذات روح٢١، درس ٢ كتاب - شاگردسازی دستورعملدر 

: القدس یاد خواھیم گرفت  در مورد بعضی از عملكردھای خاص روح۴۵، درس ۴  كتاب-  شاگردسازیدستورعمل
 در مورد ٣۵درس   ،٣كتاب  - كلیسا دستورعمل بنایدر . القدس  روحثمره القدس و  با روحپرشدن  القدس، تعمید با روح

 . القدس یاد خواھیم گرفت روحروحانی عطایای 
 

 القــدس روحبا تعمید   - الف
 
  "القدس   تعمید با روح"عبارت  -١
 

  مقدساین عبارت در کتاب  ) الف
  ؛٨: ١ ؛ مرقس ١٢ - ١٠: ٣ی مت( القدس ھفت بار در عھد جدید آمده است با روحعبارت تعمید 

در تمام این ھفت بار .  )١٣ - ١٢: ١٢ و اول قرنتیان ١٨ - ١۴: ١١ ؛ اعمال ۵: ١ ؛ اعمال ٣٣: ١ ؛ یوحنا ١۶: ٣لوقا 
القدس آشكارا   تعمید با روح١٢ - ١٠: ٣ درمتی .ی مسیحی شخصكند یعنی آغاز زندگ  تولد تازه را بیان می،این عبارت

ایمانان   آتش در اینجا مربوط بھ داوری نھایی بیباملكوت خدا است درحالیكھ تعمید   ایمانداران درمربوط بھ جمع شدن
 . باشد می

 
  بینی و انجام پیش  )ب

 ). ٣٢ - ٢٨: ٢ ؛ یوئیل ٢٧ - ٢۵: ٣۶حزقیال (بینی شده بود   در عھد عتیق پیش القدس قبًال تعمید با روح
 .  شرح داده شده است۴ - ١: ٢ن شاگردان مسیح در اعمال وقوع تعمید با روح القدس برای نخستی )١
: ١اعمال ( شرح داده شده است ۴١ - ٣٧: ٢القدس برای نخستین ایمانداران یھودی دراعمال  وقوع تعمید با روح )٢

٨ .( 
: ١اعمال ( شرح داده شده است ١٧ - ١٢: ٨القدس برای نخستین ایمانداران سامری در اعمال  وقوع تعمید با روح )٣

٨( 
: ١اعمال ( شرح داده شده است ۴٨ - ٣۴: ١٠القدس برای نخستین ایمانداران جلیلی در اعمال  وقوع تعمید با روح )۴

 ). ١١ - ٧: ١۵ ؛ ١٨ - ١۴: ١١؛  ٨
گذاشتھ شد ھركس كھ ) امتھا(ھا  و غیریھودی) ھا سامری(نیمھ یھودیان   بعد از اینكھ اساس كلیسا در میان یھودیان، )۵

با "یعنی ) ٣٩ - ٣٨: ٢اعمال  ("كند القدس را دریافت می روح". ردآو د و بھ عیسی مسیح ایمان میوشن انجیل را می
یا بھ ) ١۴ - ١٣: ١افسسیان  ("شود القدس مھر می با روح"، )١٣ - ١٢: ١٢اول قرنتیان  ("یابد قدس تعمید میلا روح

 . ستا) ٧ - ۵: ٣تیطس  ("ه شدن توسط روح القدسا تازیتولد تازه "معنی 
 
  القدس تعمید با روحمفھوم  -٢
 

 . كند القدس در روز پنطیكاست استفاده می  از چندین عبارت برای شرح ریزش روحمقدسکتاب 
 
 ). ۶: ٣ ؛ تیطس ۴۵: ١٠ ؛ ٣٣، ١٧: ٢اعمال (شد  القدس بر آنانی كھ تازه ایمان می آوردند ریختھ می روح )١
 ). ١۵: ١١ ؛ ۴۴: ١٠اعمال (ازل شد القدس بر آنانی كھ تازه ایمان می آوردند ن روح )٢
 ). ٨: ١۵ ؛ ١٧: ١١اعمال ( آنانی كھ تازه ایمان می آوردند بخشیده شد ھالقدس ب روح )٣
 ). ۴٧: ١٠اعمال (ند  کردیافتدرالقدس را  آنانی كھ تازه ایمان می آوردند روح )۴
 ). ١۶: ١١اعمال ( نامیده شد "القدس   روح تعمید با"این اتفاق )۵
 ). ٢٢ - ٢١: ١ ؛ دوم قرنتیان ١٣: ١افسسیان ( نامیده شده است "القدس   روحشدن با مھر "ھمچنین  )۶
 

 .  ھستندیکسانیاین عبارتھا دارای معانی  ھمھ 
 

 . یابد  تولد تازه و نجات می،القدس كھ شخص از طریق آن  روحدریافتالقدس یعنی   روحتعمید با  )الف
القدس بر  روح)  بعد از میالد٣۴در حدود (یدید و بھ عیسی مسیح ایمان آوردند وقتی كھ اولین افراد از امتھا انجیل را شن

خدا بھ آنھا ).  بعد از میالد٣٠(آنان نازل شد درست مانند موقعی كھ در ابتدا بین نخستین شاگردان یھودی نازل شد 
پنطیكاست ). ١٧ - ١۵: ١١اعمال (القدس نامیده شد  شد و این اتفاق تعمید بھ روح القدس می عطایی را داد كھ شامل روح

نتیجھ آن بود .  میالدی اتفاق افتاد٣۴پنطیكاست نخستین ایمانداران امتھا در .  میالدی بود٣٠ین شاگردان یھودی در تنخس
كھ امتھایی كھ بھ عیسی مسیح ایمان آوردند،درست مانند یھودیانی كھ بھ عیسی مسیح ایمان آورده بودند نـــجات یافتند 



 ٧٥  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

  :١١اعمال (بخش را عطا كرده بود  خدا بھ آنھا توبھ حیات). ١٣: ١ ؛ افسسیان ١١: ١۵ ؛ ١۴: ١١ ؛ ٢١، ١٨: ٢ اعمال(
 . كنند ی بھ تولد تازه یا نجات اشاره میمقدستمام این عبارتھای کتاب ). ٩: ١۵اعمال (خدا قلبھای آنھا را پاك كرد ). ١٨

 - ١٢: ١یوحنا  (می شوند تعلیم داد كھ آنھا از نو مولود ، بھ او ایمان آوردندمدتھـــا قبل از این زمان، عیسی بھ آنانی كھ
ھمچنین مدتھا بعد ). ٨ - ٣: ٣یوحنا (اند  و بھ ملكوت خدا وارد شده) ٩ ١۶: ٣یوحنا  (حیات ابدی دارند   ،)٨ - ٣ :٣ ؛ ١٣

 نجات ، از طریق غسل تولد تازه و احیاء،كنند  كھ بھ خدا اعتماد می رااز آن، پولس تعلیم داد كھ روح القدس آنانی
 ).  ٨ - ٣: ٣تیطس (ند ه اآنھا با فیض خدا عادل شمرده شده و وارث حیات گردید. میبخشد

 
) بدن(القدس است كھ از طریق آن شخص متعلق بھ مسیح و كلیسای او  القدس بھ معنی دریافت روح تعمید با روح  )ب
القدس تعمید خواھد داد و بھ این صورت گندم را  ھ عیسی مسیح مردم را بھ روحیحیی تعمید دھنده چنین گفت ك. شود می

است بھ ایمانداران یھودی و امتھایی پنطیكروز  سال بعد از ٢۶پولس ). ١٢ - ١١: ٣متی (در انبار ذخیره خواھد نمود 
 جمیع ما بھ یك روح "اند بلكھ  تھالقدس تعمید یاف نویسد كھ نھ فقط گروھی خاص با روح  میکھ در قرنتیھ زندگی میکردند،

اول (شود  این موضوع شامل تمام رسوالن و تمام ایمانداران جھان می.  یعنی در بدن مسیح"در یك بدن تعمید یافتیم 
یابند   یك روح در بدن مسیح تعمید میتوسطآورند   مسیح ایمان میی بھ عیس مردمپس وقتی). ١٣ - ١٢: ٢قرنتیان 

ایمانداران دیگر فقط یك . شوند آنھا اعضای بدن مسیح یعنی اعضای كلیسای جھانی مسیحی می). ٢٣ - ٢٢: ١افسسیان (
 . باشند  جدید میاجتماعفرد نیستند بلكھ اعضاء یك 

 
آید تا در ایماندار زندگی و كار  القدس می القدس است كھ از طریق آن روح القدس بھ معنی دریافت روح تعمید با روح  )پ
و در میان كلیسا بھ ) ٢٠ - ١٩: ۶اول قرنتیان (آید در بدن ایماندار  القدس می القدس، روح ام تعمید روحدر ھنگ. كند

 مسیح در "القدس در آنھا كمتر از  روح. شود ساكن می) ٢٢ - ١٩: ٢ ؛ افسسیان ١٧ - ١۶: ١۴یوحنا (عنوان بدن مسیح 
القدس را دریافت نكرده  اما ھر آنكس نیز كھ روح.  استالقدس را دریافت كند یك مسیحی ھر كس كھ روح.  نیست"آنان 

 مسیح را در زندگی بخشالقدس كار كامل نجات روح). ٣: ١٢ ؛ اول قرنتیان ١٠ -  ٩: ٨رومیان (است مسیحی نیست 
القدس بھ ھر مسیحی عطای روحانی متفاوتی بخشیده  شود كھ روح با گذشت زمان مشخص می. برد ایمانداران بھ كار می

 ٧: ١٢اول قرنتیان (، كلیسا یا بدن مسیح را بنا كند )١١ - ١٠: ۴اول پطرس (ت تا با آن سایر مسیحیان را خدمت كند اس
اول (دھد  و خدا را جالل می) ١٣ - ١١: ۴افسسیان (كند  ، مسیحیان را برای انجام خــدمات مختلف تجھیز می)١٢: ١۴؛ 

  ).١١: ۴پطرس 
 

آوردو منجر بھ این  افتد كھ مردم برای نخستین بار بھ عیسی مسیح ایمان می قتی اتفاق میالقدس و روحبا  تعمید :ھخالص
القدس در خدا ساكن  شود كھ آنان تولد تازه و نجات بیابند، متعلق بھ مسیح و كلیسای مسیحی باشند، از طریق روح می

 . شود باشند و ھمچنین باعث تقدس و تجھیز آنان با عطایای روحانی برای خدمت می
 
  القدس ترتیب وقایع تعمید با روح -٣
 

 . القدس تعمید نیافتند  شاگرد نخست عیسی بالفاصلھ با روح١٢٠چرا   )الف
  ٣۴، ۴ - ١: ٢  ؛ ۵: ١ اعمال   ؛٣٩: ٢۴لوقا    ؛ ٧: ١۶ ؛ ٢۴ - ٢٣: ١٢ ؛ ٣٩ - ٣٧: ٧ یــوحنا :دبخوانی

 القدس تعمید گرفتند؟  ھا بعد از ایمانشان با روح شاگرد عیسی فقط بعد١٢٠را نخستین چ :دكشف و گفتگو كنی
 . مسیحی نیستجامع دھد و یك تعلیم   را شرح میبی نظیر یك اتفاق ۴ - ١: ٢ اعمال :تمالحظا

ھا در ھمان لحظھ ایمان آن. القدس تعمید بیابند ایماندار بودند قبل از اینكھ با روح) ۵: ١اعمال ( شاگرد عیسی ١٢٠نخستین 
.  عیسی ھنوز بر روی زمین با آنان بود آنھا زمانی بھ عیسی ایمان آوردند کھالقدس تعمید نیافتند چون  روحباآوردنشان 

آنھا بایستی تا مصلوب . القدس را در خود بیابند ماندند تا بتوانند سكونت روح آنھا بایستی تا جالل یافتن عیسی منتظر می
 . القدس یعنی روح مسیح را بیابند ماندند تا بتوانند روح منتظر میشدن، قیام، صعود و سلطنت گرفتن عیسی در آسمان 

القدس در روز اول  ریزش روح. كند  پنطیكاست در آینده اشاره می عیسی بھ روز٧: ١۶ و ٣٩ - ٣٧ : ٧در یوحنا 
یافت القدس و در  پس ریزش روح).١٨ - ١۴: ١١ ؛ ۵: ١اعمال (القدس نامیده شده است  تعمید با روح ،پنطیكاست

و سلطنت گرفتن عیسی مسیح  شاگرد عیسی مسیح بعد از مرگ،  قیام، صعود ١٢٠القدس توسط نخستین  سكونت روح
 :٢ اعمال .بی مانند تاریخی استا و بنابراین یك موقعیت تاریخ نجات خد است از بی نظیریاین اتفاق بخش . اتفاق افتاد

 .ردم با روح القدس بھ صورت یك تعلیم استفاده شودنباید امروزه در باره زمان تعمید یافتن م ۴ - ١
القدس تعمید  آورند بالفاصلھ با روح بھ عیسی مسیح ایمان میامروزه  آنانی كھ  است جالل یافتھ چون عیسی مسیح قبًال

القدس  روحبعد از پنطیكاست ایمانداران بالفاصلھ با . دبماننمنتظر نبایستی کھ ند و مانند شاگردان نخستین عیسی بیا می
دھد كھ آنانی كھ   بھ وضوح تعلیم می١٠ - ٩: ٨رومیان . بدیا القدس در آنھا سكونت می یعنی بالفاصلھ روح. ندبیا تعمید می

پس غیرممكن است كھ . را ندارند متعلق بھ عیسی مسیح نیستند یعنی مسیحی نیستند) روح خدا یا روح مسیح(القدس  روح
 - ١٣: ١افسسیان (القدس  را از دریافت روح) ١٣ - ١٢: ١یوحنا (پذیرش عیسی مسیح ایمان آوردن بھ عیسی مسیح یا 

 . القدس ایمان دارند  پسر و روح، مسیحیان بھ یك خدا یعنی پدر.جدا كرد) ١۴
 



 ٧٦  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . القدس تعمید نیافتند چرا ایمانداران سامری بالفاصلھ با روح  )ب
 . ١٧ - ١٢: ٨اعمال    ؛٢٠ - ١٩ :٢ ؛ افسسیان ١٨: ١٨ ؛ ١٩ - ١٨: ١۶ متی :دبخوانی

 القدس تعمید یافتند؟  ایمانداران سامری فقط مدتی بعد از ایمان آوردن با روحنخستین  چرا :دكشف و گفتگو كنی
 . مسیحی نیستجامع دھد و یك تعلیم   تاریخی را شرح میبی نظیر یك اتفاق ١٧ - ١٢: ٨ اعمال :مالحظات
نژاد مخلوطی بودند و دشمنان یھودیان بھ شمار . رفتند  نھ كامًال از امتھا بھ شمار میھا نھ یھودی خالص بودند و سامری

دشمنی دیرینھ بین یھودیان و آنھا باور كردن . آمدند در دوران عھد عتیق آنھا قسمتی از قوم خدا بھ حساب نمی. رفتند می
ھمینطور دشمنی دیرینھ . ساخت شوند را سخت میتوانستند نجات بیابند و قمستی از قوم  ھا ھم می این موضوع كھ سامری

بین یھودیان و امتھا نیز باور كردن اینكھ عیسی مسیح آمد تا امتھا را نیز نجات دھد و قسمتی از قوم خدا شوند را مشكل 
د ھا از طریق خدمت فیلیپس انجیل را شنیدند و بھ عیسی مسیح ایمان آوردن سامری). ١١ - ١٠ھای فصلاعمال (ساخت  می

باید برای تعمید با  نخستین مسیحیان سامری می.  یكی از دوازده شاگرد عیسی مسیح نبود اما یک مبشر بودفیلیپس
  .كردند ملكوت را برای آنھا باز می عیسی مسیح درھای رسوالنماندند تا اینكھ  القدس منتظر می روح

 از طریق عیسی مسیح بھ دوازده رسول  خدالكوتاین اقتدار برای باز كردن در ملكوت خدا و اجازه ورود مردم در م
 ؛ ١٨: ١۶متی (عیسی مسیح كلیسای خود را نھ بر ایمانداران معمولی بلكھ براساس رسوالن خود بنا نمود . داده شده بود

 ). ١۴: ٢١مكاشفھ   ؛ ٢٣ - ٢١: ٢٠یوحنا   ؛ ١٠: ٢ ؛ افسسیان ١٨: ١٨
ای در دست خدا  و دوازده رسول عیسی مسیحی وسیلھ) ۴١ - ٣٧: ٢یان كولس(آورد  فقط خدا مردم را بھ ملكوت خود می

: ٨اعمال  ()ھا سامری ( ایماندارنخستین نیمھ یھودیانبلكھ ) ۴١ - ٣٧: ٢اعمال  (نخستین یھودیان ایماندارشدند تا نھ تنھا 
دوازده رسول عیسی و . یاورندرا بھ ملكوت او ب) ۴٨ -٣۴  :١٠اعمال  ()امتھا(و نخستین غیریھودیان ایماندار ) ١٧ -١٢

بی مانند  و بنابراین یك موقعیت تاریخ نجات خدا بود از بی نظیریكار پراقتدار بنای كلیسای تاریخی مسیحی بخش 
 بھ صورت  با روح القدس تعمید یافتن مردمباره زمان نیز نباید امروزه در ١٧ - ١٢: ٨ اعمال .شد تاریخی محسوب می
 .یك تعلیم استفاده شود

 
  .یابند القدس تعمید می ایمانداران امروزه بالفاصلھ با روح  )پ

 . ١۴ - ١٣: ١ افسسیان :دبخوانی
 دھد؟  چھ تعلیمی میمقدسالقدس کتاب   در مورد زمان تعمید یافتن مردم با روح:دكشف و گفتگو كنی

ھا  ، سامری )٢اعمال ( یھودیان  كلیسای مسیحی را در میانآغاز تاریخی  رسوالن از اینكھ كتاب اعمالپس :تمالحظا
 كھ تعمید با این آموزه را تعلیم میدھد مقدس، کتاب داده استشرح ) ٨ :١اعمال ) (١٠ال اعم(و امتھا ) ٨اعمال (

آنانی كھ واقعًا بھ عیسی مسیح . آورد شنود و بھ آن ایمان می افتد كھ یك شخص انجیل را می القدس زمانی اتفاق می روح
 ). ٣٩ - ٣٨: ٢اعمال (د نیاب القدس تعمید می  دیگران بالفاصلھ با روحوساطت بدون تأمل و آورند ایمان می

 
  القدس روحبا ھای ھمراه با تعمید  نھنشا -۴
 

  .كند دھد یا نقل می القدس شرح می روحبا ھای ھمراه با تعمید   در مورد نشانھمقدسآنچھ کتاب   )الف
 كند؟  القدس چھ چیز را شرح یا نقل قول می  روح باھای ھمراه با تعمید شانھ در مورد نمقدس کتاب :دكشف و گفتگو كنی

 . كند  بھ زبانھای شناختھ شده را نقل قول میسخن گفتن آتش و   باد،بی نظیرھای   نشانھمقدسکتاب )  ١
 . ۴۶: ١٠ ؛ اعمال ١١ - ١: ٢ اعمال :دبخوانی

شاگردان عیسی نخستین كند یعنی وقتی كھ  دا را نقل قول میختوسط  بخش مھمی از تاریخ نجات مقدس کتاب :مالحظات
آنھا . القدس تعمید یافتند و صدای وزش باد شدیدی را شنیدند كھ از طرف آسمان آمد و كل اطاق را پر ساخت با روح

ر شده و القدس پ چیزی را دیدند كھ شبیھ زبانھای آتش بوده و منقسم شده و بر ھر یكی از ایشان قرار گرفت و با روح
ھای باد و آتش یقینًا مخصوص نخستین روز  نشانھ.  کردندشروع بھ تلقظ زبانھای شناختھ شده دنیا و ذكر كبریائی خدا

 امروز ھم اتفاق  ممکن است کھ بھ زبانھای شناختھ شده دنیاسخن گفتن.  و دیگر ھرگز اتفاق نیفتادندندپنطیكاست بود
 بھ زبانھای شناختھ شده دنیا یقینًا سخن گفتن. ھد افتاد یا بایستی اتفاق بیفتدھ اتقاق خوادھد ك  تعلیم نمیمقدسافتد اما کتاب بی

 .  متفاوت بوددر كلیسای قرنتیھ) زبان فرشتگان(ا با سخن گفتن بھ زبانھ
  .كند  بھ این نشانھ مشترك یعنی بوجود آمدن یك اجتماع فعال مسیحی اشاره میمقدسکتاب )  ٢

 . ۴٧ - ٣٧: ٢ اعمال :بخوانید
كند یعنی وقتی كھ ایمانداران یھودی در روز   خدا اشاره می توسط بھ قسمتی از تاریخ نجاتمقدس کتاب :مالحظات

در بھ طور خالصھ . پنطیكاست تعمید یافتند و خود را بھ تعالیم رسوالن و بھ مشاركت، شكستن نانھا و دعا وقف كردند
 این یھودیان نیز بھ زبانھا سخن گفتند غیرمجاز است زیرا کھایناشت و تصور برد. یافتندیك كلیسای فعال محلی را تشكل 

عادی نشانھ . و لوقا مطمئنًا از گزارش دادن چنین واقعھ مھمی غفلت نمی کرد کتاب مقدس ھیچ چیز در باره آن نمی گوید
: ۵ ؛ ۴: ۴ ؛ ۴٧: ٢اعمال ( میباشد تعمید با روح القدس در کتاب مقدس بوجود آمدن یک کلیسای محلی فعال معمولیو 
  ). و غیره٢٣ - ٢١: ١۴ ؛ ۴٨: ١٣؛  ٢١: ١١ ؛ ١٢: ٨ ؛ ٧: ۶  ؛١۴

 
 



 ٧٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

  .دھد القدس تعلیم می  روح باھای ھمراه با تعمید  در مورد نشانھمقدسآنچھ کتاب  ) ب
 دھد؟  میچھ تعلیمیالقدس باشد  روحبا ھایی كھ باید ھمراه با تعمید   در مورد نشانھمقدس کتاب :دكشف و گفتگو كنی

القدس، تجلی آشكار  دھد كھ در تاریخ نجات شخصی ھر مسیحی بعد از تعمید با روح  تعلیم میمقدس کتاب :مالحظات
 :القدس در زندگی او بایستی بھ صورت سھ نشانھ آشكار باشد روح

 
 .نی بھ یك كلیسای محلی فعال باشدمسیحی بایستی متعلق بھ بدن مسیح یع)  ١

 . ٢٧ - ١٢: ١٢اول قرنتیان  :بخوانید
 
  .میوه روح بھ بار آورد بخصوص محبتآلود خود را بھ مرگ بسپارد و در عوض  طبیعت گناهاعمال مسیحی بایستی )  ٢

 . ٢٣ - ٢٢ :۵ غالطیان :بخوانید
 
قیقی كھ چنین  زمان د.بھ او داده است مسیح را خدمت كندالقدس  ی روحانی كھ روحمسیحی بایستی با استفاده از عطا)  ٣

 مشخص نشده است و بستگی بھ مقدسای کتاب  شوند در بخش آموزه عطایای روحانی در زندگی یك مسیحی آشكار می
 . تعھد او بھ كار خدمتش در كلیسای مسیحی دارد رشد روحانی مسیحی از طریق بلوغ روحانی و

 . ١  :١٣   ؛٣١ - ٣٠  ،١١، ٧ - ٣: ١٢ اول قرنتیان :بخوانید
 

 الــــقدس روحبا  پــــرشدن  -ب 
 

توانست بھ مقدار معینی آن را داشتھ باشد پس نگرش حاكم یك مسیحی  القدس فقط یك قدرت بود كھ شخص می اگر روح
داشتھ باشم؟ اما چون ) قدرت بیشتر(القدس بیشتری  توانم روح چطور می "القدس این خواھد بود كھ  در ارتباط روح

تواند صاحب شما باشد و بھ مقدار خاصی شما را تحت تأثیر خود قرار دھد پس نگرش  میالقدس یك شخص است كھ  روح
تواند بر قسمت بیشتری از وجود من مسلط  القدس می  چگونھ روح"القدس این است كھ  حاكم یك مسیحی نسبت بھ روح

تواند بر خدا   شخص ھرگز نمی یك" خود قرار دھد؟تأثیرتواند زندگی مرا بیشتر تحت  القدس چگونھ می  روح" ،"شود؟ 
تواند شما را بھ عنوان یك  خواھد و می می) القدس عیسی مسیح، روح(تسلط پیدا كند اما خدا ) القدس عیسی مسیح یا روح(

القدس ھرگز مربوط بھ   ارتباط ما با روح.د كرد اگر شما بھ او اجازه بدھیدمسیحی تصاحب كند و این كار را خواھ
ھای مــا  شود بلكھ این موضوع مربوط بھ خداوندی عیسی مسیح در زندگی آمیز نمی  ھای معجزه نھموضوع قدرت یا نشا

 پس سؤال مطرح ما .القدس در ما ساكن شده است یق روحو اطاعت كامل ما از خداوندی عیسی مسیح است كھ از طر
ر دھد و برای ن را تحت تأثیر قراالقدس درمن زندگی م تواند از طریق سكونت روح این است كھ عیسی مسیح چطور می

، کتاب مقدسمرا از طریق ) القدس عیسی مسیح، روح (القدس بھ این معنی است كھ خدا   روحآن تصمیم بگیرد؟ پرشدن با
 من كامًال مطیع و كند كھ گرداند و كاری می كند زندگی من و خدمت من را پرثمر و مفید می  اداره و ھدایت می تصاحب،

تسلیم و مطیع خدا  تقدیم،  او كامًال خود را .، یك شخص واقعًا تسلیم بھ خدا است یك مسیحی پر از روح.متسلیم او باش
 .مًال تسلیم، یك شخص پر از روح است یك شخص كا.سازد می

 
  االقدس وعده پرشدن با روح -١
 

ب زنده از وجود آنھا جاری خواھد القدس مانند نھرھای آ دھد كھ روح  ایماندارانی كھ در او ھستند وعده می عیسی بھ ھمھ
وعده داد كھ برای شھادت دادن در بین یھودیان ) رسوالن(او بھ خصوص بھ شاگردان خود ). ٣٩ - ٣٧: ٧یوحنا (شد 

القدس قدرت آسمانی برای زندگی و   روح).٨: ١اعمال (ین قدرت خـــواھند یافت ھا و امتھا و تا بھ اقصای زم سامری
 . عطا می کندرا خدمت برروی زمین 

 
  القدس انجام وعده پرشدن با روح -٢
 

 مقدستوجھ كنید كھ کتاب . القدس نتایج مختلفی دارد  روحكند كھ پرشدن با دھد و یا نقل قول می ی شرح ممقدسکتاب 
القدس برای مردم اتفاق افتاده   روحآنچھ كھ در تاریخ نجات در حین پرشدن باشامل توضیحاتی تاریخی است در مورد 

 مقدسکتاب . این توضیحات تاریخی در مورد آنچھ كھ باید در كلیسای امروز اتفاق بیفتد فرمان یا تعلیم نیست. ستا
 : كند  یا نقل قول می دادهالقدس شرح  با روح بسیاری را در مورد نتایج پرشدنموارد
 . باشد است مسیح میای كھ در مریم  كند كھ بچھ  الیزابت این معرفت خاص را پیدا می.۴٣ - ۴١: ١لوقا 
 . كند  زكریا در مورد آینده یوحنای تعمید دھنده و عیسی نبوت می.٧٩ - ۶٧: ١لوقا 
 . آید ھای شیطان غالب می  عیسی بر وسوسھ.٢ - ١: ۴لوقا 

 القدس پر شدند و بھ زبانھای شناختھ  روحازالقدس یافتند  روحبا شاگردان عیسی وقتی تعمید  ١٢٠ نخستین .۴: ٢اعمال 
 ). آشكار ساختندکارھای عظیم خدا را ( خدا نبوت كردند  العاده شده دیگردر مورد كارھای فوق

 ).  ١١ :٣مرقس ( پطرس بالفاصلھ برای سخن گفتن الھام یافت .٨: ۴اعمال 



 ٧٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . شھامت و كلماتی را دریافت كردند تا پیغام خدا را بگویند   شاگردان شجاعت،.٣١: ۴اعمال 
گفتند و  ، پر از میوه روح بوده و با حكمتی غیرقابل وصف از كالم خدا سخن می خادمان نخستین.١٠ - ٨  ،٣: ۶اعمال 

 . استیفان دارای عطای انجام معجزات بود
 .  استیفان توانست رویایی از جالل خدا و مسیح را كھ ایستاده است ببیند.۵۵: ٧اعمال 
 مقدس کتاب با کمکردن تقویت شده و مخالفان را بیشتر  پولس بیشتر و بیشتر برای موعظھ ك.٢٢ - ١٧: ٩اعمال 

 .  موعود است مسیح ھمان عیسیساخت كھ اب میمج
 .  برنابا اشخاص زیادی را بھ سوی خداوند آورد.٢۴: ١١اعمال 
  . پولس این اقتدار را بدست آورد كھ بر یك جادوگر یا نبی دروغین داوری خدا را بھ زبان بیاورد.١١ - ٩  :١٣اعمال 
 . توانستند درمیان جفاھا شادی كنند  مسیحیان جدید می.۵٢ - ۴٩: ١٣اعمال 

 
  القدس شدن با روحتعلیم در مورد پر -٣
 

 . ٢١ - ١۵: ۵ افسسیان :بخوانید
 دھد؟  میتعلیمیشوند چھ  القدس پر می  روحباوقتی كھ اشخاص کتاب مقدس در مورد نتایج،  :دكشف و گفتگو كنی

 :مالحظات
 : دھد تعلیم مینتایج را چگونگی آشكار بطور  مقدس کتاب ھستند،   القدس روحپرشده از ،یحیانزمانی كھ مس

 . فعل اصلی، افعال وابستھ و حرف ربط  : مھم قابل توجھ در این قسمت وجود داردواقعیتسھ 
 

  . قابل كاربرد است بطور دائمیاین دستور ھمیشھ  )الف
 .  " باشید از روح پر "فعل اصلی در آیھ، 

 
یك بھ دھد كھ   تعلیم میمقدسکتاب . فعل اصلی حالت دستوری دارد و بیان كننده عملی بھ صورت یك دستور است )١

 . القدس یك انتخاب نیست بلكھ الزامی است  روحباپرشدن . باشدكھ از روح پر ه شده مسیحی دستور داد
. پیوستھ و دوباره و دوباره قابل كاربرد است عملی است كھ  فعل اصلی بھ زمان حال استمراری است و بیان كننده )٢

 . القدس پر شود ره و دوباره با روح كھ پیوستھ و دوبابھ یك مسیحی دستور داده شدهدھد كھ   تعلیم میمقدسکتاب 
 باپرشدن .  عملی است كھ وابستھ بھ خدا است و نھ بھ شخص مسیحی فعل اصلی بھ شكل مجھول است و بیان كننده )٣

. خدای مقتدر باید آن را انجام دھد و آن را انجام خواھد داد. تواند انجام دھد ی است كھ فقط خدا میالقدس كار روح
 .  مسیحی زندگی پر از روح استمعمولیدھد كھ زندگی   تعلیم میمقدسکتاب 

 
 . نتیجھ آن یك زندگی جذاب مسیحی است ) ب

عملی ھمزمان با كننده  باشند و بیان فعل اصلی میستھ بھ  وجھ وصفی معلوم ھستند و واب٢١ – ١٩پنج فعل بعدی در آیات 
این افعال . فعل اصلی ھستند و ھمچنین دارای دستوراتی امری است كھ پیوستھ یا دوباره و دوباره قابل كاربرد است

 .  " اطاعت كنید "، " شكر كنید  " و " ترنم نمایید "، " بسرائید "، " گفتگو كنید "عبارتند از 
 : ھای زیر است دھد كھ یك مسیحی پر از روح دارای ویژگی  تعلیم میسمقدکتاب 

 
كند  ای كھ ھمراه با مستی، آشوب و فساد اخالقی است شركت نمی ھای وحشیانھ مسیحی پر از روح در مھمانی )١

 كند و ھمراه با آنھا در عوض او سایر مسیحیان را مالقات می) . ۴ - ٣: ۴ ؛ اول پطرس ١٣ - ٣: ۵افسسیان (
خواندن ھمراه با ابزار آالت سرود اللفظی شادی و سرور با  بھ صورت تحت(كند  سراید و ترنم می كند، می گفتگو می
ای است از ثمره روح بھ نام  این نمونھ. ھدف از چنین مالقاتھایی جالل دادن خدا و بنای یكدیگر است.  )موسیقی

 ). ٢٧ - ٢۴: ٩  ؛ ٩: ٧ ؛ اول قرنتیان ٢٣  :۵غالطیان (پرھیزگاری 
وجھ .  مسیحی پر از روح نسبت بھ مردم یا وضعیتھای موجود منفی و انتقادجو نخواھد بود و داوری نخواھد كرد )٢

 ؛ اول ١١  :۴فیلیپیان (بلكھ قانع . او ناراضی و ناسپاس نیست) ١۴: ٢فیلیپیان (تمایز او شكایت و مشاجره نیست 
این مثالی است از میوه روح بھ ). ١٨: ۵اول تسالونیكیان (خدا است و در تمام شرایط شكرگذار ) ۶: ۶تیموتائوس 
 ). ٢٢: ۵غالطیان (نام خوشی 

   او شخصی نیست كھ ھمكاری نكند،.كند و خود رأی نیست ح مـــغرور نیست و تک روی نمیمسیــحی پر از رو )٣
مسیحی مشتاق .  است خداوندتسلیم  وخودخواه و متكی بھ نفس خود نخواھد بود بلكھ او مطیع. نفاق و شقاق ایجاد كند

خواھند خدمت كنند  توانند یا نمی  كوچكترین باشد و در جاھایی خدمت كند كھ دیگران نمی،است كھ در بین دیگران
گذارد  و بھ دیگران بیشتر از خود احترام می)  ۴: ٢فیلیپیان (او بھ فكر عالئق دیگران است ). ١٧ - ١: ١٣یوحنا (
این مثالی است از میوه روح بھ نام تواضع . بامالحظھ است  و ، مؤدب، آرام، فروتن صمیمی).١٠: ١٢رومیان (
 ). ٢٣: ۵غالطیان (

 



 ٧٩  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

پس مسیحی پر از روح با .  در متن اصلی یونانی عھد جدید وجود دارد١٨ و ١٧ بین آیھ " و "ھمچنین یك حرف ربط 
 . شود  نوشتھ شده است نیز متمایز می١٧ - ١۵آنچھ در آیات 

او از خود رأی بودن و استقالل از خدا . مواظب باشد) رفتار(مسیحی پر از روح بایستی نسبت بھ نحوه زندگی خود  )۴
دھد كھ شیوه زندگی كھنھ دنیوی را  در عوض در ھر جنبھ از زندگیش نشان می) ٢۵: ٢١داوران (كند  جلوگیری می

 . كند ھ و در آن رشد میكنار گذاشتھ و شیوه زندگی مقدس و عادالنھ جدید را پذیرفت
او از بھترین راھھا برای رسیدن بھ . باشد حكمت عملی می مسیحی پر از روح دارای شیوه زندگی است كھ پر از )۵

 را طوری در زندگی بھ كار خواھد برد كھ خدا را مقدسکتاب  او معرفت خود از. كند بھترین اھداف استفاده می
 ). ١۵: ۵افسسیان (جالل دھد 

 ). ١۶: ۵افسسیان (كند  از روح از وقت و فرصتھایی كھ خدا بھ او داده است بھترین استفاده را میمسیحی پر  )۶
 آشكار شده است دنبال مقدسمسیحی پر از روح پیوستھ و فعاالنھ دانستن و اطاعت از اراده خدا را كھ در کتاب  )٧

 ). ١٠: ۵افسسیان (كند  ق میسازد تحقی او پیوستھ آنچھ كھ خدا را خشنود می) ١٧: ۵افسسیان (كند  می
 
 القدس عملکرد در مورد پرشدن با روح -۴
 

القدس برای نخستین دفعھ شخص بایستی انجیل را بشنود و بھ عیسی مسیح ایمان بیاورد   بھ منظور یافتن روح:دتعلیم دھی
 ). ١٣: ١افسسیان (

تجربھ  را تسلیم بھ خداوندی عیسی مسیح یك زندگی  ، یعنی وقتی آنھاالقدس  روحوقتی مسیحیان پرشدن با اما :لسؤا
  چھ باید بكنند؟،نكنند

 
 . احیای یك زندگی پر از روح) الف

 . ١٠ - ۵: ۴ ؛ یعقوب ١١ - ٨: ۵ ؛ ٣٢ - ٢۵: ۴ ؛ افسسیان ٩  :١ اول یوحنا :بخوانید
دوباره بتواند شما را القدس   برای احیای یك زندگی پر از روح چھ باید كرد؟ چھ باید كرد تا روح:دكشف و گفتگو كنی

 تحت تأثیر و كنترل قرار بدھد؟
). ٢ - ١: ۵٩اشعیاء (اندازد  كند و بین رابطھ شما و خدا جدایی می القدس را محزون می  گناه بھ ھر شكلی روح:مالحظات

 و چون عیسی در واقع دارای وضعیت كامًال عادالنھ ھستید چون ،كند القدس شما را ترك نمی كنید روح  وقتی گناه میاما،
ولی بھ منظور احیای ). ١٧ - ١۶: ١۴یوحنا (القدس تا بھ ابد با شما و در شما خواھد بود  مسیح وعده داده است كھ روح

القدس باز ھم در شما ادامھ یابد بایستی موارد زیر را  ای كھ بین شما و خدا ھست و بھ منظور اینكھ كار روح رابطھ آشفتھ
 : دنبال كنید

 
 ). ٩: ١اول یوحنا ( اعتراف كنید و بخشش خدا را دریافت و باور كنید ،اھانی كھ از وجود آنھا آگاه ھستیدتمام گنبھ  )١
را تــرك كنید و از ھر نوع ) ٣٣: ١۵اول قرنتیان (و روابط غلط زندگیتان ) ١٣: ٢٨امثال (آلود  تمام كارھای گناه )٢

 ). ١۴ - ٣: ۵افسسیان (گناه خود را خالصی دھید 
تا آنجایی ). ١۶: ۵ یعقوب   ؛٢۴ - ٢٣: ۵متی (اید بخشش بطلبید  نی كھ نسبت بھ ایشان كاری اشتباه انجام دادهاز آنــا )٣

). ١٧  :١٢رومیان (كھ امكان دارد جبران كنید چیزھای بد را با درست جایگزین كنید و با ھمھ مردم در صلح باشید 
 ). ٢٨ - ٢٧: ۶لوقا (از محبت است شود و ھمچنین ابر  تبدیل روزانھ خوانده میموضوع،این 

: ۴یـــعقوب (خود را تسلیم یا مطیع خدا بسازید، از كالم او اطاعت كنید و آن را در زندگی روزانھ خود بكار ببرید  )۴
 ). ٢٣ - ٢١: ١۴یوحنا ( است  حقیقیاین نیز ابراز محبت) ١٠ - ۵

 
 . زندگی پر از روح را بطلبید) ب

 . ١٣ - ٩: ١١ ؛ لوقا ١١ - ٧: ٧ ؛ متی ٧ - ۶: ۴ فیلیپیان :بخوانید
 برای شما انجام بدھد؟تا  بخواھید  چیزمسیح چھعیسی  باید از :دكشف و گفتگو كنی

 . ھای خاص زندگی پر از روح را از خدا بطلبد  ھر مسیحی بایستی تحقق یك زندگی پر از روح و جنبھ:مالحظات
 
یح باز ھم خداوندی یا تسلط خود بر كل زندگی شما را بھ وسیلھ دعا كنید كھ عیسی مس.  را بطلبیدالقدس تسلط روح )١

 ). ١٨ :۵غالطیان (كار بندد بالقدس درشما   سكونت روح
ای كھ  نگرش، عادات و شخصیت شما بھ وسیلھ میوه  دعا كنید كھ مسیح با تغییر افكار،. القدس را بطلبید روح ثمره )٢

 - ٢٢: ۵غالطیان (رونی جدید یا تازه در زندگی شما انجام دھد كند، كاری د القدس در شما ایجاد می سكونت روح
٢٣ .( 

القــدس در  دعا كنید كھ عیسی مسیح بھ وسیلھ عطایی خاص كھ سكونت روح.  را بطلبیدالقدس عطایای روحانی روح )٣
اما ). ١٢ - ١١، ٧: ۴افسسیان (برد شما را برای خدمتی خاص تجھیز كند  كند و كار را بھ پیش می شــما ایجاد می

 .)١١: ١٢اول قرنتیان  (می باشدخدا خود  مقتدرانھ حق ویژهدادن عطایای روحانی ھمیشھ 
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 . حفظ كردن زندگی پر از روح) پ
 توانم زندگی پر از روح خود را حفظ كنم؟  چگونھ می:دكشف و گفتگو كنی

 .شود  زندگی پر از روح حفظ می، با ادامھ شاگردی:مالحظات
 .  جنبھ ازشاگردی ضروری استالقدس در ھر روح

 
او . دھد كند و جالل می القدس مسیح را آشكار می روح. ١۴: ١۶ یوحنا :دبخوانی .القدس و مسیح در مركز روح )١

 .دھد ھمیشھ مسیح را در مركز زندگی شما و حیات كلیسا قرار می
او كالم . كند كالم خدا است ه میالقدس استفاد شمشیری كھ روح. ١٧: ۶ افسسیان :بخوانید .القدس و كالم خدا روح )٢

 . برد دھد و در زندگیتان بھ كار می آورد، آنھا را شرح می  را بھ خاطر شما میمقدسکتاب 
كند تا دعا كنید و درست  القدس كمك می روح. ١٨: ۶افسسیان    ؛٢٨ - ٢۶: ٨ رومیان :بخوانید .القدس و دعا روح )٣

 . دعا كنید
القدس صلح و محبتی را كھ برای مشاركت نیاز دارید بھ شما  روح. ۵: ۵  رومیان:بخوانید .دعا و مشاركت )۴

 . بخشد می
 ،القدس برای شھادت دادن روح. ١١: ١٢ ؛ اول قرنتیان ١٢ - ١١: ١٢ لوقا :بخوانید . آوردنثمرهالقدس و  روح )۵

 . بخشد و برای خدمت كردن عطایای روحانی را كلمات را می
دھد تا آنچھ خدا  القدس قدرت می روح. ٢: ١ ؛ اول پطرس ٣٢: ۵  ؛ ٨: ١عمال  ا:بخوانید .القدس و اطاعت روح )۶

 . گوید انجام دھید می
 

 اختیار دوباره و دوباره تحت  یا كھ پیوستھ ایزندگیبعنوان را  مسیحی معمولی زندگی ،القدس  روحپرشدن با :ھخالص
 شرح  یا تسلیم خداوندی عیسی مسیح است،میشھ مطیعھمیشھ و ھیا  كھ پیوستھ  ایگیرد یعنی زندگی القدس قرار می روح
 بھ وسیلھ  راعادات یا شخصیت فرد ھا،  نگرش القدس افكار،  یعنی وقتی كھ روحبارھا تولد تازه یک شخص را. میدھد

القدس عطای روحانی مناسبی را بھ   روح را وقتی تجھیز برای خدمتدر زمانی و .دھد، تبیین میکند ثمره روح تغییر می
  .  توضیح میدھد را كھ خدا محول كرده است انجام دھدخدمتیبخشد تا او  شخص می

 
 القــــدس ثـــمره روح  -پ 

 
 . ٢۵ - ١٣: ۵ ؛ غالطیان ١۶ - ٩: ٨ رومیان :بخوانید

 دھند؟   خود را چگونھ نشان می،القدس درشما آلود یا حضور روح  حضور طبیعت گناه:دكشف و گفتگو كنی
 : مالحظات

 
 . آلود تجلی طبیعت گناه  -١

 خود را بھ صورت گناھان جسمی مثل فساد جنسی و افراط و بھ شكل گناھان روحانی مثل ،آلود سكونت طبیعت گناه
 .دھد طلبی و نزاع نشان می  و ھمینطور گناھان اجتماعی مانند جاه خرافیپرستی و مذاھب بت
 
 . القدس تجلی روح  -٢

ھای   خود را بھ صورت كیفیت،القدس سكونت روح. دھد  روح نشان می صورت ثمره خود را بھ ،القدس سكونت روح
كنند مثل  كند یعنی در فضایلی كھ خود را در روابط اجتماعی آشكار می روحانی مثل محبت، خوشی و صلح ابرازمی

 وقتی كھ شما مسیحی .تواضع نسبت بھ مردم و پرھیزگاری در وجود خودتان   مھربانی و نیكویی و ایمان بھ خدا، صبر،
پس این برای شما ضروری است كھ دیگر .  متعلق بھ عیسی مسیح ھستید و روح عیسی مسیح در شما ساكن است،ھستید

القدس مخالف ظھور  روح. القدس زیست كنید آلود زندگی نكنید اما تحت كنترل سكونت روح تحت سلطھ طبیعت گناه
كند بھ ایجاد محبت، خوشی،  القدس شروع می روح. كرد آن را مرده نگھ داریدآلود است و بھ شما كمك خواھد  طبیعت گناه

كند كھ خدا  القدس شما را بھ راھی ھدایت می روح. سالمتی، حلم، مھربانی، نیكویی، ایمان، تواضع و پرھیزگاری در شما
ارد و بیشتر و بیشتر تسلیم او گذ شود و بر آن تأثیر می القدس قدرت حاكم بر زندگی شما می پس روح.  بروید،خواھد می
 . كنید شوید و با او ھمكاری می می

 
  ،۴ کتاب –  شاگردسازیدستورعمل(القدس را در درس بعدی مالحظھ كنید   ثمره روحمقدس بررسی کتاب :مالحظھ كنید

 ). ۴۶درس 
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 ) دقیقھ٨(دعا  ۵
 دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

 
 

 )   دقیقھ٢(تكلیف منزل  ۶
 برای درس بعدی

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

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

برای شخصی دیگر یا برای گروھی از مردم موعظھ  را برای یكدیگر، "القدس   تعمید و پرشدن با روح"درس 
تأمل . دداشتن زندگی پرشده از روح را در ھر روزه زندگی خود،  ھدف قرار دھی. كنید، تعلیم دھید یا بررسی كنید

 .   کنید کھ کدامیک از اعمال جسم است کھ باید در شما بمیرد یا چگونھ میتوانید در محبت رشد کنید
حقیقت "از روش . بخوانید ۴٢، ۴١، ۴٠، ٣٩، ٣٨ایوب فصلھای  ھر روز نیمی از یك فصل را از -رازگاھان   ـ  ٢

 .    استفاده كنید و یادداشت بردارید"محبوب
 را در )القدس درجھان  ثمره روح-٢۶ - ١٣: ۵غالطیان (کتاب مقدس   درس بعدی بررسی -ب مقدس بررسی کتا  ـ  ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و یادداشت  بردارید۵از 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  ۴

 )٣: ۵مزمور (
ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموختھ ھای جدید  ـ ۵

 .  درست كنید)  یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر
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 ۴۶درس 
 

 دعا ١
  

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

 
 

 )  دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
  ایوب

 
، )۴٢، ۴١، ۴٠، ٣٩، ٣٨ایوب (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ). یدبخوانھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (در میان بگذاریدبا دیگران 
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
 ٢٠ - ١٨: ٢٨متی  -  شاگردسازی

  
 تعـــمق  -الف

 
  ٢٠ - ١۶: ٢٨ متی :بخوانید

 
 شاگردسازی 

 ٢٠ - ١٨: ٢٨متی 
 

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

تمامی قدرت در آسمان و برزمین بھ  
 امتھا  پس رفتھ ھمھ. من داده شده است

را شاگرد سازید و ایشان را بھ اسم 
و . القدس تعمید دھید اب و ابن و روح

ایشان را تعلیم دھید كھ ھمھ اموری را 
 كنند و ام حفظ كھ بھ شما حكم كرده

اینك ھر روزه تا انتقضای عالم ھمراه 
 .باشم شما می

 ٢٠ - ١٨: ٢٨متی 

 

 
 )١٨: ٢٨متی ( :ادعای بزرگ -١
 

 . او ادعا كرد كھ خدای پدر تمام قدرت آسمان و زمین را بھ او داده است. عیسی مسیح ادعای بزرگی كرد
 

  .انجام نبوت) الف
دانیال در . بھ عیسی داده شد و یكی از نبوتھای عھد عتیق بھ انجام رسیدبعد از مرگ و قیام، تمام قدرت آسمان و زمین 

االیام   و در رویای شب نگریستم و اینك مثل پسر انسان با ابرھای آسمان آمد و نزد قدیم" كند،   نبوت می١۴ - ١٣: ٧
زبانھا او را خدمت  ا وو سلطنت و جالل و ملكوت بھ او داده شد تا جمیع قومھ. رسید و او را بھ حضور وی آوردند

عالوه بر این یكی از نبوتھای انجام .  "زوال است و ملكوت او زایل نخواھد شد سلطنت او سلطنت جاودانی و بی. نمایند
باشند  گویم بعضی از ایستادگان در اینجا می  بھ شما می" عیسی قبل از مرگ و قیامش نبوت كرد، . شده عھد جدید نیز بود

  .)٢٨: ١۶متی  (  "ند ذائقھ موت را نخواھند چشیدآید نبین را كھ بھ قوت میكھ تا ملكوت خدا 
 
 . قدرتی نامحدود)  ب

او ). ٢٧: ١١متی (بھ او سپرده است  خدای پدر ھمھ چیز را. او قبـــل از مــرگ و قیامش نیز دارای قدرتی عظیم بود
 اینھا را با وجود  او ھمھ). ٢۴: ۴متی (كرد  ا نیز احیاء میكرد و مفلوجین ر ھا را آزاد می داد دیوزده بیماران را شفا می
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او بھ جزامی و شخص نابینای شفا یافتھ گفت كھ . داد چون او ھنوز نمرده و قیام نكرده بود محدود كردن خود انجام می
: ۶یوحنا (رد  او از اینكھ پادشاھی زمینی شود خودداری ك). ٣٠: ٩ ؛ ۴: ٨متی (كسی را از عالج خود اطالع نــدھند 

: ٢۶متی (توانست برای رھایی خود دوازده فوج از مالئكھ را فرا بخواند ولی خود را محدود ســـاخت  او می). ١۵ - ١۴
 آب دھان برروی صورتش ، شالقش بزنند  بزنند،سیلیداد اما بھ دشمنانش اجازه داد تا او را  او مردگان را قیام می). ۵٣

، ٢ - ١: ٢٧ ؛ ۶٧: ٢۶متی (بگذارند، با چوب بھ سرش بزنند و باالخره او را مصلوب كنند تاج خار بر سرش  اندازند، 
قیام صعود و سلطنت  اما بعد از مرگ، . حد خود استفاده نكرد قبل از مرگ و قیامش عیسی از قدرت بی). ٣١ - ٢۶

او بھ معجزاتش از طریق . كند  خود بر آسمان و زمین شروع بھ استفاده می نامحدودگرفتن در آسمان او از اقتدار
از طریق اعالن انجیل او مردم . شاگردانش ادامھ داد و بھ آنھا شجاعت و شھامت داد تا انجیل را در ھمھ جا اعالن كنند

تواند او را متوقف  ھیچ چیز و ھیچكس نمی). ١٣: ١كولسیان (آورد  بھ ملكوت خود می  ورھاندرا از تسلط شیطان می
 خم گردد و ھر زبانی اعتراف كند كھ او واقعًا خداوند است  الخره ھر زانویی در مقابل اوسازد تا اینكھ با

 ).١١ - ٩: ٢فیلیپیان  (
  
 . اقتدار بھ عنوان یك پاداش)  پ

 ؛ فیلیپیان ٢٣ - ١٩: ١افسسیان ( خود دریافت كرد بخشعیسی این قدرت نامحدود را بھ عنوان پاداشی از كار كامل نجات
از زمان نخستین آمدن عیسی بھ بعد او بر دنیا غالب آمده و دنیا ھمچنان نسبت بھ او در ). ۵: ۵؛ مكاشفھ  ١١ - ٩: ٢

 بایستی طالب این باشند كھ كنند، و آنانی كھ او را پیروی میرسوالن ). ٣٣: ١۶یوحنا (وضعیت مغلوب باقی مانده است 
، ١۴: ١٧مكاشفھ ( است "االرباب و پادشاه پادشاھان  رب " كھ عیسی مسیح کندھركس با ھر شرایط زندگی اعتراف 

١: ١٩۶ .( 
 
  ) ١٩: ٢٨متی  (:مأموریت بزرگ -٢
 

 پس رفتھ ھمھ امتھا را شاگرد سازید  و ایشان را بھ اسم ". سازد پذیر می قدرت عظیم عیسی مأموریت بزرگ را امكان
 . "ام حفظ كنند  ا كھ بھ شما حكم كردهالقدس دھید و ایشان را تعلیم دھید كھ ھمھ اموری ر اب و ابن و روح

 
 . قدم نخست را بردارید) الف

شاگردان عیسی نباید منتظر بمانند تا مردم دنیا بھ سوی آنان بیایند بلكھ بایستی آنھا قدم نخست را برداشتھ و بھ سوی مردم 
از آغاز . فرھنگھای متفاوت بروند اكشورھای دیگر و ب. آنھا بایستی بھ نزد ھمسایگان و مردم شھرھای دیگر. دنیا بروند

خدا نھ  از ھمان آغاز، ). ٣: ١٢پیدایش ( اقوام جھان باشد  کتاب مقدس خدا قصد داشت كھ قوم او شامل مردمانی از ھمھ
شامل در دنیا انسانھای گمشده . را نیزدر دنیا فقط جھان را كھ خود خلق كرده بود دوست داشتھ بلكھ انسانھای گمشده 

 كھ با خدا بیگانھ ھستند، در زیر بار گناه خم شده و زیر داوری عدالت خدا بوده و نیازمند نجات خدا ھستندی انسانھای
حاال كھ عیسی مسیح شرط ). ١۶: ٣یوحنا  (ملیت، زبان یا فرھنگ دوست دارد  خدا مردم را صرفنظر از نژاد، . باشند می

 نظر داشت كھ پیغام انجیل عیسی مسیح از اورشلیم خارج شده و بھ الزم عدالت خدا برای نجات را بجا آورده بود خدا در
 ).٨: ١اعمال (طرف تمام نقاط روی زمین برود 

 
  .ھمھ امتھا را شاگرد سازید)  ب

 وصفی و  " حفظ كنند … تعلیم دھید كھ "و  " تعمید دھید "  ،" رفتھ "افعال دیگر . این فعل اصلی فرمان بزرگ است
یك . حكم شاگردسازی پیوستھ قابل كاربرد است. باشند پس آنھا نیز دارای قدرت دستوری می. ی ھستندوابستھ بھ فعل اصل

شود  یك شاگرد توسط خدا ساختھ می. شود آید بلكھ او یكی از پیروان مسیح می شاگرد بھ صورت مسیحی بدنیا نمی
یك شاگرد . شود زمانیكھ آنھا انجیل را موعظھ كنند سازد و توسط ایمانداران ساختھ می زمانیكھ خدا او را دوباره متولد می

ھای خاصی است كھ  یك شاگرد دارای ویژگی. آموزد از عیسی می پیرو عیسی مسیح است كھ در حین پیروی از او، 
).  را مالحظھ كنید٢٣، درس  کتاب دوم شاگردسازیدستورعملكتاب (عیسی بھ وضوح در کتاب مقدس تعلیم داده است 

آنھا شاگردسازی را توسط .  بسازیدان عیسی مسیحست كھ درمیان ھمھ قومھا تا آنجا كھ امكان دارد شاگردفرمان این ا
 . دھند مسیح، انجام میعیسی با تعمید در آب و با تعلیم دادن آنھا بھ اطاعت كردن از  موعظھ انجیل، 

 
 . القدس پسر و روح تعمید دادن آنھا در نام پدر و )  پ

القدس در بدن واحد  پذیرند توسط روح آورند یعنی او را در قلبھا و زندگیشان می  عیسی مسیح ایمان میزمانیكھ مردم بھ
اول قرنتیان (شوند   مییكلیسای مسیحی جھانیگانھ این بدان معنی است كھ آنھا اعضای . گیرند عیسی مسیح تعمید می

القدس و عادل شمردگی آنھا با ایمان، تعمید  ھا بوسیلھ روحالقدس یا تولد تازه آن سمبل تعمید آنھا با روح). ١٣ - ١٢: ١٢
 ). ٧ - ۵  :٣تیطس ( آب است  یا درآنھا با

تعمید مسیحی نشانھ و مھر متحد شدن با خدای تثلیث است كھ خود را بھ صورت خدایی واحد با سھ شخصیت متمایز 
نشانھ و مھر مشاركت در كاری است كھ خدا در تعمید مسیحی ھمچنین . درونی و در اتحاد ذات الھی آشكار ساختھ است

 . دھد، یعنی شاگردسازی مردم تمامی قومھا در سرتاسر جھان جھان انجام می
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 .  اموری را كھ عیسی حكم كرده است حفظ كنند ایشان را تعلیم دھید كھ ھمھ)  ت
طاعت از تعالیم عیسی مسیح مدام بھ رشد  یافت، او با یادگیری تعالیم عیسی مسیح و با اتعمیدبعد از اینكھ یك ایماندار 

. واضح است كھ تنھا تعلیم گرفتن فقط بھ منظور شناخت بیشتر و بیشتر عیسی مسیح كافی نیست. دھد خود ادامھ می
 ). ٢٧ - ٢۴: ٧متی (ایمانداران بایستی دانش خود را در عمل بھ اجراء گذارند 

 
 )٢٠: ٢٨متی ( :حقیقت بزرگ -٣
 

واقعیت این . این تنھا یك وعده نیست این یك واقعیت است. كند بزرگ را بھ واقعیت مبدل می مأموریتوعده بزرگ، 
بھ خاطر   "وقتی عیسی گفت . است كھ عیسی مسیح ھر روزه و ھمھ روزه و تا انقضای این جھان با شاگردان خود است

بدون این حقیقت كھ عیسی . ده نیست ساخدمتی بزرگ مأموریت. " دقیق توجھ كنید "، منظورش این بود "داشتھ باشید 
پذیر است بلكھ برای ھر   نھ تنھا امكانمأموریتحاال این .  بزرگ غیرممكن خواھد بوداین مأموریتمسیح حضور دارد، 

 . كند حقیقتی واقعی است ایماندار كھ از آن اطاعت می
 

 حفظ كردن و مرور  - ب
 
 . و  یا یك صفحھ از دفترچھ یادداشت خود بنویسید آیھ کتاب مقدس را روی یك كارت سفید : بنویسید-١
  ٢٠ - ١٨: ٢٨ متی -شاگردسازی . 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  ۴
 القدس در جھان مره روحث

 
 . را با یكدیگر بررسی  كنید٢۶ -١٣: ۵ قدم بررسی  کتاب مقدس، غالطیان ۵با استفاده از روش 

 
 بخوانید:  ١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم٢۶ -١٣: ۵ غالطیان :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

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

در ھر گروه . باشیدبھ خاطر داشتھ . 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

 
آلود، خود را با گناھان جسمی  سكونت طبیعت گناه. آلود است  از نظر من یك حقیقت مھم مظاھر طبیعت گناه) ١كشف 

پرستی و جادوگری و با گناھان اجتماعی مانند جاه طلبی و نزاع   بتمثل فساد جنسی و افراط، با گناھان روحانی مانند
 .كند ابراز می

 
 روح ثمرهالقدس خود را بھ صورت  سكونت روح.  استالقدس مظاھر سكونت روح از نظر من یك حقیقت مھم )٢كشف 

القدس كھ   یعنی ھمان روحباشید  خدا یا مسیح می شما یك مسیحی ھستید پس متعلق بھ عیسی مسیح و روح. كند ابراز می
:  ھستیدمسئولیتیپس شما دارای . صورتی كھ شما مسیحی ھستید پس مسیح در شما است در. كند در جسم شما زندگی می

القدس اجازه بدھید شما را ھدایت كند و شما بایستی  القدس زندگی كنید یعنی بھ روح شما بایستی تحت تسلط و كنترل روح
القدس بایستی حقیقت با نفوذ و مسلط زندگی شما باشد و شما بایستی آزادانھ، داوطلبانھ و  روح. ریدثمره روح را بھ بار آو

توانید بر مظاھر  شما است می القدس در  كھ كار روح،فقط توسط ثمره. با سپاس بھ او پاسخ دھید و با او ھمكاری كنید
 محبت، مانند خود را بھ صورت كیفیتھای روحانی بنیادی القدس كار روح. آلود وجود خودتان غلبھ پیدا كنید طبیعت گناه

 حلم، مھربانی و نیكویی و در ایمان بھ خدا، مانندخوشی و سالمتی و در فضائلی كھ مربوط بھ روابط اجتماعی است 
 . تواضع نسبت بھ مردم و پرھیزگاری در وجود خودتان نشان می دھد
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 سؤال کنید :  ٣قدم 
 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ ھ سؤاالتی در زمینھ در این متن چ:توجھ كنید

ھای خود را  فھمیم، سؤال  را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی٢۶ - ١٣: ۵سعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ غالطیان 
 . مطرح كنیم

ید و سپس آنھا را در دفتر یادداشت خود ھای خود را واضح و صریح مطرح کن  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

عی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه، سپس چند سؤال را از بین ھمھ سؤالھا انتخاب كنید و س (: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

  
 آزادی واقعی چھ ماھیتی دارد؟) ١۵ - ١٣: ۵غالطیان  ( )١سؤال 

 
 . ھر چھ دوست دارید انجام بدھیدآزاد ھستید  نیست كھ  معنی این بھھرگزآزادی واقعی   )الف

بــسیاری از مردم دنیا اعتقاد دارند كھ آزادی یعنی شما مختارید كھ ھر كار دوست دارید انجام دھید، آزادی در بیان آنچھ 
اجازه پیروی از سیرت طبیعی آزادی یعنی داشتن . دوست دارید بگویید و آزادی در اینكھ ھر چھ دوست دارید باشید

 . آلود ھای طبیعت گناه بخصوص خواھش
 
 .  انجام بدھید است کھ آزاد شده اید کھ آنچھ درست است راعنیبھ این مآزادی واقعی )  ب

آلود طبیعت كھنھ خود  برطبق کتاب مقدس آزادی واقعی ھرگز این نیست كھ شما آزادید از ذات طبیعی یا خواھش گناه
آزادی واقعی در . دھید  انجام میشایستھ است  را بلكھ آنچھدوست دارید  راآنچھنھ در آزادی واقعی شما . پیروی كنید

این است آزادی واقعی در کتاب مقدس . دھد ای است كھ عیسی مسیح تعلیم می رفتار و زندگی كردن بھ شیوه کتاب مقدس، 
 ٣۶ - ٣٢: ٨ در یوحنا .محدوده خواست و اراده او عمل نماییدكھ وابستھ بھ عیسی مسیح بوده و بنابراین قادر باشید در 

و حق را خواھید شناخت و حق شما را . الحقیقتھ شاگرد من خواھید شد  اگر شما در كالم من بمانید فی" گوید،  عیسی می
. "خواھید بود  پس اگر پسر شما را آزاد كند در حقیقت آزاد …كند غالم گناه است   ھر كھ گناه می…آزاد خواھد كرد 

ھر شخص بھ چیزی .  مستقل و آزاد از ھر كس و ھر چیز باشند نیافریده است با این امكان كھ بتوانند كامًال خدا مردم را
. شوند خواھند از عیسی مسیح آزاد باشند اسیر قدرت گناه و غالم گناه می ھمھ آنانی كھ می. یا شخص دیگر وابستھ است

در مقابل ھمھ كسانی كھ . آلود خود ھستند  گناه  آنچھ دوست دارند بكنند و در نتیجھ تسلیم طبیعتآنھا معتقدند كھ آزادند تا
آنھا فقط غالمان عیسی مسیح نیستند بلكھ خیلی . باشند  عیسی مسیح ھستند در واقع حقیقتًا از قدرت گناه آزاد میوابستھ بھ

این بھ شوند و   نامیده می" پسران و دختران خدا " یا "ندان خدا  فرز" آنھا متعلق بھ خانواده خدا ھستند و ،بیشتر از این
 . است روحانی  پاکمفھومیک 

 
 . آزادی واقعی یعنی خدمت كردن یكدیگر در محبت)  پ

 خداوند خدای خود را بھ تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت "مھمترین فرمان کتاب مقدس این است، 
ھمسایھ خود را چون نفس خود : و دومین فرمان مھم کتاب مقدس این است. ول از احكام این استخود محبت نما كھ ا

 انبیاء متعلق صحفبدین دو حكم تمام تورات و ). ٣١ - ٢٩: ١٢مرقس  ("تر از این دو حكمی نیست  بزرگ. محبت نما
 بدھید پس آزادی واقعی محبت كردن خدا، اگر آزادی واقعی انجام دادن آن است كھ باید انجام). ۴٠ - ٣٧: ٢٢متی (است 

اول (و چون ماھیت محبت مسیحی طالب بودن نفع خود نیست . محبت كردن سایر مردم و محبت كردن خودتان است
 . خدمت كردن دیگران استمحبت مسیحی، پس ماھیت ) ۵: ١٣قرنتیان 

 
 ھ چیست؟ دو مسئولیت اصلی یك مسیحی تولد تازه یافت )١۶: ۵غالطیان (  )٢سؤال 
 . القدس یعنی خداوندی عیسی مسیح رفتار كند  خداوندی روحدر وابستگی بھھر مسیحی مسئولیت دارد كھ ) الف
رومیان ( بلكھ آنھا را بھ مرگ بسپارد پیروی نکندرا  خود آلود ھای گناه ھر مسیحی این مسئولیت را دارد كھ خواھش) ب
١٣: ٨ .( 
 

 كنند؟  یحیان در درون خود منازعھ بزرگی را تجربھ میچرا مس). ١٧: ۵غالطیان  () ٣سؤال 
 

 : مالحظات
 . گرا و ایماندار شریعت بند و بار،  تفاوت میان شخص بی) الف

شود در وجدان خود ھیچ تناقضی  كند و زمانی كھ مرتكب گناه می  از ذات طبیعی خود پیروی می بند و باركامًال شخص بی
گرا مشتاق نیست كھ فیض خدا را بیابد بلكھ برای اینكھ  شریعت.  گناه پیروزی یابدخواھد كھ بر او نمی. كند حس نمی
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اما او ھم بر گناه پیروز نخواھد شد و مفھوم . دوباره گناه نكند مدام در حال تقالء و تالش برای نگھ داشتن شریعت است
كند اما با این  آوری را تجربھ می عھ عذابایماندار نیز در درون خود مناز. پیروزی نھایی و قطعی را تجربھ نخواھد كرد

 بر گناه  وجود این برای او مفھوم عمیقی نیز دارد یعنی خدا قبًال برای او آشكار كرده كھ بخشیده شده و در نھایت كامًال
 . پیروز خواھد بود

 
 . منازعھ روحانی فقط در مسیحیان)  ب

دھد   نكرده باشد او از گناھانی كھ انجام می ای شخصی با مفھومالقدس فرامین اخالقی و روحانی را بر تا وقتی كھ روح
یا خودرأی، مغرور، معتقد بھ . دروغ خواھد گفت دزدی و قتل خواھد كرد بدون اینكھ احساس گناه كند. كالفھ نخواھد شد

د یعنی از باال مولود یاب اما وقتی تولد تازه می. عدالت خود و مستقل از خدا خواھد بود بدون اینكھ احساس شرمساری كند
و اگر بعد از این دروغ بگوید و متقلب باشد احساس . كند آید و در قلب فكر و بدن او زندگی می القدس می شود روح می

پس منازعھ . اگر بعد از این خودخواه باشد و مستقل از خدا عمل كند احساس شرمساری خواھد كرد. گناه خواھد كرد
اگر یك مسیحی این منازعھ را در درون . القدس از این پس یك تضاد واقعی خواھد بود و روحآلود  درونی بین طبیعت گناه
تواند مطمئن باشد كھ او واقعًا تولد تازه دارد و  القدس تجربھ كند می آلود و از طرف دیگر با روح خود بین خواھشھای گناه
 . كند خدا در وجود او كار می

 
 . نیماھیت این منازعھ روحانی درو)  پ

دھید و  خواھید انجام بدھید، انجام نمی شود كھ شما بعضی مواقع كاری را كھ می مــنازعھ روحانی شامل این آگاھی می
بھ قوانین اخالقی و روحانی خدا ). ١٩: ٧رومیان (دھید  خواھید انجام می بعضی اوقات كارھای اشتباھی را كھ نمی

). ٢٠، ١۵ :٧رومیان (جودتان ھست نفرت دارید شرارتی كھ ھنوز در ورغبت دارید اما در عین حال از ) راستی خدا(
توانید از  شود شما احساس كنید یك زندانی ھستید و نمی كند یعنی باعث می آلود كھنھ، شما را زندانی خود می طبیعت گناه

 كردن این منازعھ درونی حقیقت این است كھ تجربھ). ٢٣: ٧رومیان (كند فرار كنید  قدرت گناه كھ در وجود شما كار می
القدس در  منازعھ درونی ناخوشایند است اما دانستن اینكھ روح. كند القدس درشما كار می مدركی است دال بر اینكھ روح

 . بخش است كند بسیار آرامش شما كار می
 

دایت  روح ھتوسط، زمانیکھ كھ یك مسیحی دیگر زیر شریعت نیستمنظور چیست  )١٨: ۵غالطیان (  )۴سؤال 
 ؟ میشود

 :  مالحظات
 

 شریعت  )الف
شریعت فریضھ نیک خدا مبنی بر این است کھ ھمھ انسانھا باید کامل زندگی کنند و الزام عادالنھ اوست مبنی بر اینکھ 

چون خدا صددرصد قدوس و نیک است، او مقرر کرده و الزامی . ھر عصیانی بر علیھ قوانین او بایستی مجازات شود
ھ انسانھا تمام قوانین او را بطور صددرصد اطاعت کنند و او بایستی بطور صددرصد ھر عصیانی بر علیھ دانستھ کھ ھم

اگر خدا اطاعت کامل از قوانینش را مقرر نمیکرد و اگر او ھر عصیانی بر علیھ قانونش را . قانونش را مجازات کند
 ملعون است ھر کھ ثابت نماند در تمام ": گویدکتاب مقدس می. مجازات نمی کرد، او دیگر خدایی قدوس و نیک نبود

. درصد کاملیت را نمی پذیردکمتر از صدخدا چیزی ). ١٠: ٣غالطیان  (".نوشتھ ھای کتاب شریعت تا آنھا را بجا آرد
). ١٠: ٢یعقوب  (". زیرا ھر کھ تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزو بلغزد، ملزم ھمھ میباشد": کتاب مقدس میگوید

زیرا نھ تنھا بر علیھ یک شریعت مشخص عصیان کرده بلکھ بر علیھ وضع کننده شریعت یعنی خود خدا .  مقصر استاو
 . عصیان کرده است

 . شریعت، ھمچنین تعداد زیادی قوانین مذھبی دیگر مذاھب و تفسیرات این قوانین توسط معلمین مذھبی را شامل میباشد
 
  .زیر شریعت ھستند ھنوز  قانونًاھمھ افراد مذھبی  )ب

اعتقاد دارند كھ خدا میزان یا ترازویی در آسمان دارد كھ در روز داوری كارھای خوب آنان را مردم در بسیاری مذاھب 
اینگونھ افراد مذھبی ایمان دارند کھ اگر اعمال خوب بیشتری نسبت بھ اعمال . در مقابل كارھای بد آنھا وزن خواھد کرد

ایشان . و بھ ایشان در بھشت جایی بدھد) عادل بشمارد و نجات دھد(کن است کھ آنھا ببخشد بد داشتھ باشند، خدا مم
بھ موعظھ و سخنان رھبران مذھبی شان گوش . چندین با در روز دعا میکنند، روزه ھای معینی را رعایت میکنند

 دھند و دیگر اعمال خوب انجام میکنند، سفرھای زیارتی بھ اماکن مقدسی مانند اورشلیم انجام میدھند، پول ھدیھ می
میدھند، زیرا بطور جدی امیدوارند کھ اعمال مذھبی آنھا و دیگر اعمال خوبشان، سھل انگاری و غفلت آنان در اعمال 

 . مذھبی و انجام اعمال شریرانھ ایشان را جبران میکنند، زمانیکھ در روز داوری نھایی سنجیده شوند
حتی یک انسان ھم نیست کھ توسط رعایت شریعت، عادل . الشھایی کامًال بیھوده ھستنداما کتاب مقدس میگوید کھ چنین ت

، زیرا ھیچکس نیست کھ شریعت را نگاه دارد و ھیچ شخصی ھم نمیتواند شریعت )١۶: ٢غالطیان (و نیک شمرده شود 
ھمھ  ). ٢٣، ١٢ -١٠: ٣رومیان (ھمھ انسانھا نسبت بھ معیار کامل خدا کوتاھی و قصور کرده اند . را نگاه دارد
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بخشیده (انسانھایی کھ فکر میکنند و تعلیم می دھند کھ انسان میتواند توسط نگاه داشتن قوانین مذھبی عادل شمرده شود 
 ).١٣ -١٠: ٣غالطیان (، زیر لعنت خدا باقی میمانند )شود، نجات داده شود

 
        .مسیحیان قانونًا دیگر زیر شریعت نیستند  )پ
از آنجا کھ خدا نھ تنھا قدوس و عادل است، بلکھ وی  محبت نیز . ت خدا فرایض عدالت خدا را برآورده می کند محب )١

 شمرده شدن گناھکاران را توسط خشنود ساختن کامل مقتضیات عدالت خود، امکان پذیر و عادلمیباشد، او خودش 
 میان ما زندگی کرد، بارھای گناه ھرکھ  خدا خودش در عیسی مسیح طبیعت انسانی دربر گرفت، در.میسر ساخت

 یک طرف عیسی از. بھ او ایمان بیاورد را بر دوش خود گرفت و بنابراین بزرگترین مشکل بشری را حل کرد
مسیح تمام فرایض شریعت خدا را در جای ایمانداران توسط داشتن یک زندگی صددرصد نیک کامل و مقدس روی 

در طرف دیگر او الزام شریعت ). ١۵: ۴عبرانیان (سیح بطورکامل بی گناه بود فقط عیسی م. زمین بھ انجام رساند
خدا جھت مجازات ھمھ گناھان را توسط مرگش بھ جای ھمھ ایمانداران برآورده ساخت و بنابراین قربانی کفاره ای 

 ). ٢١: ۵دوم قرنتیان (صددرصد کاملی جھت گناھان آنان شد 
. عیسی مسیح را از آنچھ آنھا ھرگز نمیتوانند خودشان را رھایی دھند، نجات میبخشد خدا در مسیح، ایمانداران بھ  )٢

ھمھ انسانھایی کھ بھ عیسی مسیح ایمان می آورند، درک می کنند کھ دیگر ھرگز نمیتوانند توسط اطاعت از 
ھ نیاز بھ یک منجی آنھا میفھمند ک). بخشیده شوند، نجات داده شوند(شریعت خدا از دیدگاه خدا عادل شمرده شوند 

دارند، کسی کھ از تمام قوانین خدا بجای آنھا اطاعت کرد و بجای آنان مجازات تمام عصیانھای ایشان را برعلیھ 
عیسی مسیح تمام الزامات و فرایض قوانین خدا را بھ جای ایمانداران بھ مسیح بھ انجام . قوانین خدا پرداخت کرد

مانداران بھ مسیح را از لعنت شریعت توسط مرگش روی صلیب رھایی داد عیسی مسیح، ای). ١٧: ۵متی (رسانید 
عیسی مسیح، ایمانداران را از سلطھ قدرت گناه کھ مردم را برده گناه میسازد، آزاد ساخت ). ١٣: ٢غالطیان (
ید از یک زندگی کھ پیوستھ مغلوب گناه است، نجات بخشعیسی مسیح، ایمانداران در مسیح را ). ۶: ۶رومیان (
 ).١٣: ١٠اول قرنتیان (

ایمانداران . ایمانداران بھ عیسی مسیح دیگر سعی نمیکنند کھ توسط نگاه داشتن شریعت عادل و نیک شمرده شوند  ) ٣
بھ مسیح باور دارند بھ اینکھ عیسی مسیح بھ جای آنھا در کاملیت زندگی کرد و اینکھ عیسی مسیح بھ عنوان 

ھ عیسی مسیح قیام کرد و تا بھ ابد زندگی میکند، بھ عنوان تضمین کننده این است مجازات بھ جای آنھا مرد و اینک
قبل از اینکھ مردم مسیحی شوند، ھنوز قانونًا زیر شریعت . کھ آنھا نیز قیام خواھند کرد و تا بھ ابد زندگی میکنند

ن بدین معنی است کھ مسیحیان ای. ھستند، اما پس از اینکھ مسیحی شده اند دیگر بطور قانونی زیر شریعت نیستند
، زیرا عیسی )بخشیده شوند، نجات بیابند(دیگر نبایستی تالش کنند توسط اطاعت از قوانین خدا عادل شمرده شوند 

مسیح بھ جای آنان این کار را انجام داده است و شریعت دیگر سرور یا قدرت مسلط بر زندگی مسیحیان نیست، 
 ).١٨: ۵غالطیان ( آنھا زندگی میکند  درحاکم مسلطی است کھا زیرا اکنون روح القدس، خداوند ی

 
        .مسیحیان ھنوز ھم از شریعت اطاعت میکنند)  ت

، بھ این معنی )بخشیده نمیشوند، نجات نمی یابند(این حقیقت کھ مسیحیان با اطاعت از شریعت عادل شمرده نمیشوند 
مسیحیانی کھ تولد تازه دارند، ھنوز ھم از قوانین . ا می گویند، ندارندنیست کھ مسیحیان دیگر توجھی بھ آنچھ قوانین خد

). ١۴: ۵ ؛ غالطیان ١٠ - ٨: ١٣ ؛ رومیان ٣١ -٢٩: ١٢مرقس (اطاعت میکنند ) ده فرمان(اخالق و روحانی خدا 
 ھدایتیبلکھ نیست، ) بخشیده شدن، نجات یافتن( عادل شمرده شدن یبرا ای وسیلھتفاوت در این است کھ شریعت دیگر 

 .  بھ عنوان یک مسیحی است) بخشیده، نجات یافتھ، جدید(برای داشتن یک زندگی عادل و نیک شده ) راھنما، نقشھ، نور(
 

 را کنترل میکند،آلود شما   ھنوز طبیعت گناهی کھ نشانگر این ھستند کھمظاھر آشكار) ٢١ - ١٩: ۵غالطیان  () ۵سؤال 
 چیست؟

 : مالحظات
 

 .  ھستند در شخصالقدس  روحسلطھآلود بدون وجود  طبیعت گناهاھر موارد زیر مظ
 . گناھان در ارتباط با مسائل جنسی  )الف
این كلمھ شامل تمام افكار، حرفھا و اعمال مرتبط با مسائل جنسی است كھ قبل از ازدواج و . فسق یا فساد جنسی )١

شود  بط جنسی غیرقانونی مثل زنا مربوط میبھ خصوص بھ روا. شود خارج از روابط قانونی ازدواج انجام می
پرست فسق ارتباط نزدیكی با فساد روحانی دارد مانند  در مذاھب بت. )٢: ٧ ؛ ١٨، ١٣: ۶ ؛ ١: ۵نتیان اول قر(
 ). ۵: ٣كولسیان (پرستی  بت

شود مــــانند  یكلمات و اعمالی است كھ مربوط بھ گناھان جنسی غیرطبیعی م این كلمھ بھ معنی تمام افكار، . ناپاكی )٢
 ). ٧: ۴اول تسالونیكیان (گری و نوازشھای عاشقانھ  ھای كثیف، عشوه پورنوگرافی، تخیالت جنسی، جوك

شرمانھ و ھر نوع افراط جنسی و گناھان  شامل رفتار بی. شنیع و ھرزگی است این كلمھ بھ معنی شھوانی، . فجور )٣
، ١٠  :٢٠ ؛ ٢٣، ٢٢، ٢٠ ، ۶: ١٨الویان  ( جنسیگرایی حشی و ولواط گرایی، زنا،  ھمجنس جنسی است مثل فحشاء، 

 ). ٧ :٢ ؛ دوم پطرس ١٩: ۴ ؛ افسسیان ١٧ ، ١۵ ، ١٣ 
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 .  خدایان دروغیندر ارتباط باگناھان )  ب
است مثل خوردن گوشت پرستی  این كلمھ بھ معنی پرستش تصاویر و مراسم شیطانی مرتبط با بت. بت پرستی )١

شود كھ  ھمچنین یقینًا شامل این نیز می. شرمانھ و برھنھ  بی   مذھبیھای ری درمعابد و رقصفحشاءگ ، ھا قربانی بت
. کتاب مقدس آشكار كرده است ھر چیز یا ھركس را جانشین پرستش تنھا و تنھا خدای حقیقی ساخت كھ خود را در

انكار خدا . پرستی است قت بتشوند در حقی ھا یا ھر مذھب دیگری اختراع می  كھ توسط فلسفھ" خدایانی "پرستش 
  . بھ عنوان خدا است" خود "ل دادن در حقیقت جال

ی یا سحرآمیز است كھ از طریق آن قدرتھای مرموز بھ اشیایی خاص یاین كلمھ بھ معنی اعمال جادو. جادوگری )٢
 از كتابھای  دعا یا قسمتھاییمتنشوند،  شود یا درمكانھای خاص نصب می شود كھ بھ بدن وصل می نسبت داده می

 ).١١  :٧خروج (شوند  شود و وردخوانی كھ در جلسات خاصی تكرار و حفظ می مذھبی كھ روی دیوار نصب می
كنند دارای قدرت مافوق  جادوگران ادعا می). ١٣ - ٩: ۴٧اشعیاء ( است  و فال بینیبینی بینی و طالع شامل ستاره

زمانیكھ ایمان بھ جادوگری و ). ٨: ٢١ ؛ ٢١  :٩ مكاشفھ  ؛١٩، ١٣: ١٩ ؛ ٨: ١٣ ؛ ٩  :٨اعمال (انسانی ھستند 
 . پرستی نام دارد  شكلی از بت،شود العاده جانشین ایمان بھ خدا می انگیز و خارق قدرتھای شگفت

 
 . گناھان مربوط بھ خشونت)  پ
 ). ١۶: ٢افسسیان (در واقع این كلمھ بھ معنی عداوت یا خصومت است . دشمنی )١
 ). ٩: ٣ ؛ تیطس ۴: ۶اول تیموتائوس (ھ معنی مشاجره یا دعوا است این كلمھ ب.  نزاع )٢
این كلمھ معموًال با نزاع و مشاجره ارتباط دارد .  است" احساس مالكیت شدید " این كلمھ بھ معنی .غیرت یا رشک )٣

 كند و وقتی شخص دیگر بھ این معنی كھ یك نفر بھ شخصی خاص یا موضوعی احساس وابستگی و تعلق شدید می
كند بھ قھرمان   آرزو میغیورشخص . دھد كند با دعوا و مشاجره بھ آن خاتمھ می بھ نام او یا آن موضوع اشاره می

 . خود نزدیك شود و حتی او را فقط برای خودش تصاحب كند
افتد كھ شخص نتواند بھ   است وقتی اتفاق می" آتش مشتعل خشم " یا " انفجار خشم "این كلمھ بھ معنی . خشم )۴

 .  اش را بگیرند زویش برسد و یا جلوی رسیدن او بھ خواستھآر
ھای خود برای بدست آوردن یك مقام سیاسی از طریق   تعقیب خودخوداھی"این كلمھ بھ معنی . طلبی یا تعصب جاه )۵

ھای خود برای بدست آوردن یك مقام یا  متاسفانھ بسیاری از اعضاء كلیسا ھم در تعقیب خودخواھی.  است"نامناسب 
و متاسفانھ بعضی از انسانھا در بعضی مواقع ابزار نامناسبی را برای ). ٣: ٢ ؛ ١٧: ١فیلیپیان (موقعیت ھستند 

ھای خاصی بھ   عام وعدهأی در خفا و یا در مالءگیرند مثًال برای بدست آوردن ر تعقیب خودخواھی خود بھ كار می
 . توانند انجام دھند مردم می دھند كھ نمی

این كلمھ مـــربوط بھ كسانی است . دھد  معنی می" باعث تفرقھ شدن یا باعث شقاق شدن "ت بھ معنی این لغ. شقاق )۶
 ). ١٧: ١۶رومیان (دھند  كھ مخالف کتاب مقدس تعلیم می

بعدھا بھ آنانی مربوط ). ١٩ - ١٨: ١١اول قرنتیان (ھا است  یا فرقھ "ھا   گروه"این كلمھ بھ معنی با احزاب . بدعتھا )٧
 .  استدادند و یا مربوط بھ ارتداد عقاید دینی عجیب تعلیم میشد كھ 

 بھ معنی حسد ترس از دست دادن آن چیزی است كھ یكنفر در مالكیت دارد، غیرت یا رشک، درحالیكھ . حسد )٨
 بود كھ باعث قتل ھابیل، بھ چاه حسادت. ناراحتی و نارضایتی از دیدن چیزی است كھ شخص دیگر در اختیار دارد

ن یوسف، یاغیگری قورح و ھمدستانش برعلیھ رھبران روحانی، تعقیب داود توسط شائول، خشونت برادر افتاد
ورزد   نمیحسدمحبت مسیحی واقعی ھرگز . مثل پسر گمشده و مصلوب شدن عیسی شد بزرگتر علیھ پدرش در

 ). ۴: ١٣اول قرنتیان (
 
 . گناھانی در ارتباط با نوشیدن شراب)  ت
 را گناه اعتیاد بھ الكلکتاب مقدس .  است" مست شراب شدن " یا " مستی "بھ معنی در یونانی این كلمھ . مستی )١

ھرگاه مسئولیت شخصی پاســخگویی نسبت بھ گناھانی مثل الكلیسم و مستی كاھش . داند و نھ فقط یك بیماری می
 . شود نابود می گیرد، آن تمدن فرسوده و یابد یا مورد غفلت قرار می می

در ریشھ این كلمھ .  است" میگساری " یا "گذرانی   خوش"، "افراط در عیاشی   "این كلمھ بھ معنی . و لھولھــب  )٢
ھای شاد و شامی مفصل بھ افتخار  ھایی در خیابان است كھ ھمراه با ترانھ جمعی با حمل مشعل  جشنی دستھلغوی،
عیاشان شركت كننده در مھمانی مقدار زیادی . دش النوع شراب بھ نام باكوس یا دیونیسیوس بھ راه انداختھ می رب

بسیاری از مسیحیان جدید نیز قبل از اینكھ ایماندار . كردند نوشیدند و صداھای زیادی ایجاد می گوشت و شراب می
 .اند پرستان شركت كرده فستیوالھای بتنوع جشنھا و بشوند دراین 

 
 . ھشداری جدی)  ث

 بدی بكنیم تا "یعنی  حرف مخالفین او. شخاصی ملكوت خدا را وارث نخواھد شددھد كھ چنین ا پولس رسول ھشدار می
تواند وارد ملكوت خدا بشود ھیچكس  درحالیكھ ھیچكس با انجام كارھای نیك نمی.  دروغ است  قطعًا"نیكویی حاصل شود 

 بایستی با تمام این اعمال شخصی كھ تازه مسیحی شده. تواند با انجام كارھای شریرانھ وارد ملكوت خدا بشود ھم نمی
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  ؛ ١١: ۶اول قرنتیان (نماید  تواند ثابت كند كھ در نور سلوك می در غیر اینصورت او نمی. خداحافظی كند
 ). ١٢ - ٧: ۵افسسیان 

 
 كند چیست؟ را كنترل می القدس شما مظاھرآشكار این واقعیت كھ روح). ٢٣ - ٢٢: ۵غالطیان  () ۶سؤال 

 .کار زندگی شخص تولد دوباره یافتھ تحت اختیار روح القدس استموارد زیر، مظاھر آش
 

 .ھای روحانی ویژگی) الف
محبتی نیست كھ بین . شود محبتی نیست كھ بین یك زن و مرد ایجاد می. مھمترین فضیلت یك مسیحی است. محبت )١

ھ محبتی است كھ خدا در مسیح شود بلكــ دوستی نیست كھ بین دوستان بـــرقرار مـــی. والدین و فرزندان وجود دارد
و ایمانداران نیز در مسیح نسبت بھ خدا و نسبت بھ ) ٣٩: ٨رومیان (بھ طور خاص نسبت بھ یك ایماندار دارد 

 .  شرح داده شده است٨ - ١: ١٣اول قرنتیان  ویژگی از خود گذشتگی این محبت در. یكدیگر دارند
كنند  داران با سلوك در فرامین خدا شادی خود را پیدا میایمان. این لغت بھ معنی شادی و سرور است. خوشی )٢

توانند شاد باشند چون خدا از تمام   میاظطراب آور شرایط جدی ترینایمانداران حتی در میان .  )٣۵: ١١٩مزمور  (
 ). ٢٨: ٨رومیان  (كند  آنھا استفاده میخیریت  برایافتد  چیزھایی كھ اتفاق می

 تحریك است و از طرف دیگر این  ترس و مبارزه و،ھ بھ معنی نبودن جنگ و نزاعاز یك طرف این كلم. سالمتی )٣
 . كلمھ بھ معنی حضور قدرت خدا برای شفای مردم و موقعیتھایی است كھ تباه شده اند

 
 . ھای اجتماعی ویژگی)  ب
كنند و  ما مخالفت میزنند با ش  شما آسیب میبھاین كلمھ بھ معنی صبور بودن در ارتباط با اشخاصی است كھ . حلم )١

حلم آسیبھایی كھ دیگران بھ او . كند شود اجتناب می ور می رسانند حلم از خشمی كھ ناگھانی شعلھ بھ شما آزار می
 . كشد كند و رنج می كنند را مدتھا تحمل می وارد می

 - ١٠ :١٣لوقا  ( بخصوص نسبت بھ زنان"ی  نرم" ، مالیمت و" تواضع "، " مھربانی "لمھ یعنی این ك. مھربانی )٢
 . است) ٣۴: ٢٣لوقا (و گناھكاران ) ١٧ - ١۵: ١٨لوقا (ھا  ، بچھ)١٣

القدس بوجــود   در ھر زمینھ است و این بوسیلھ روح" فضیلت اخالقی و روحانی "این كلمھ بھ معنی . نیكویی )٣
 ).٢٢: ۵غالطیان (و سخاوت است ) ٩: ۵افسسیان (بـــھ معنی راستی و درستكاری . آید مــی

 
  .فضیلت در سھ ارتباط)  پ
 .  یا وفاداری ترجمھ شود" امانتداری " اما بھتر است در این ردیف باشد،بھ معنی ایمان میتواند این كلمھ . ایمان )١
 .  است" اطاعتی بھ آرامی " یا " فروتنی "  و" وقار " ،"گری   مالحظھ"بھ معنی . تواضع )٢
بھ معنی تسلط بر شھوات و . ھ خصوص در قسمت مسائل جنسی استاین كلمھ بھ معنی كنترل خود ب. پرھیزکاری )٣

 . تمایالت است
 

  یعنی چھ؟، نیستی برعلیھ ثمره روح القدسھیچ شریعت). ٢٣: ۵غالطیان  () ٧سؤال 
 :  مالحظات

. ود نداردكند  ھیچ قانونی وج القدس در ایمانداران ایجاد می ھا و فضایل روحانی و اجتماعی كھ روح در مقابل این ویژگی
با گفتن این عبارت  كھ ھیچ شریعتی مانع این كارھا نیست پولس رسول . كنند  قوانین اعمال مشخصی را قدغن می معموًال

آنھا .  سازند محوآلود را تا گناھان طبیعت گناه)  روح ثمره(انگیزد تا این فضایل را بھ عمل آوردند  ایمانداران را برمی
القدس  كند و در فضایل روح القدس متمركز بسازند كھ در آنھا زندگی و كار می  را بر روحدھند كھ توجھ خود ترجیح می

سازند  آنھا توجھ خود را بر عیسی مسیح و حقایق روحانی آسمان متمركز می). ٢۵، ١٨، ١۶: ۵غالطیان (رفتار كنند 
 ). ۴ - ١: ٣ ؛ كولسیان ٢۵: ٧رومیان (
 
 

 بكار ببرید:  ۴قدم 
 چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟ برد  كار: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 كنید٢۶ - ١٣: ۵غالطیان 
 ر را تبدیل بھ یك كاربرد شخصی بكنید؟ خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذی: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
 .فاوتی می یابندكاربردھای مت

 ). فھرست زیر، نمونھ ھایی از كاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میباشند(
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 )  ٢۶ - ١٣: ۵غالطیان (پذیر  نمونھ ھایی از كاربردھای امكان
 
ا دیگران را بھ خاطر داشتھ باشید كھ خدا شما را دعوت كرده تا نھ اینكھ غالم گناه باشید بلكھ آزاد باشید ت*  ١٣: ۵ •

 . كنیدمحبت و خدمت
  .كنند  كھ مردم ھمدیگر را تباه میبھ خاطر داشتھ باشید كھ نبودن محبت این نتیجھ را دارد*  ١۵: ۵ •
 ارضاء نخواھید كرد وآلود را  ھای طبیعت گناه القدس باشید خواھش تنھا در صورتی كھ تحت كنترل روح*  ١۶: ۵ •

  .بھ جا نخواھید آورد
 . آلود است  گناه القدس ھمیشھ مخالف مظاھر طبیعت اطر داشتھ باشید كھ روحبھ خ*  ١٧: ۵ •
 . بھ خاطر داشتھ باشید مسیحی واقعی طبیعت كھنھ را با خواھش و شھواتش مصلوب ساختھ است *  ٢۴ :۵ •
 
  كاربردھای شخصیونھ ھایی از من
 

كنم كھ  در این حقیقت شادی می.  را دوست ندارمالقدس آلود و روح گرچھ كشمكش درونی خود بین طبیعت كھنھ گناه)  الف
 .القدس را پیروی كنم القدس ھمكاری كنم یعنی روح خواھم با روح  پس میكند، القدس در من زندگی و كار می روح
آلود كھ در زندگیم وجود دارند خود را خالص و رھا سازم توجھ اصلی زندگیم  گرچھ بایستی از مظاھر طبیعت گناه)  ب

 .دیگران و خودم بوجود آید  خدا، القدس در من بخصوص محبت بھ  است كھ ثمره روحبر این
 
 

 دعا کنید :  ۵قدم 
 .  کار کرده است، دعا کنیم٢۶ - ١٣: ۵در مورد حقیقتی کھ خدا بھ ما در غالطیان 

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

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا 
 دعای شفاعت

۵   
 

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

 )  دقیقھ٢(تكلیف منزل 
 رس بعدیبرای د

۶   

 
 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

 برای شخصی دیگر یا  را برای یكدیگر،٢۶ - ١٣: ۵غالطیان  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید برای گروھی از مردم موعظھ كنید، 

از روش حقیقت محبوب  استفاده .  بخوانید۴ ، ٣، ٢ ١٫ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت جامعھ - رازگاھان  ـ  ٢
 .   كنید و یادداشت بردارید

 .   آیھ حفظی قبلی را مرور کنید۵ھر روز آخرین .  را حفظ کنید٢٠ - ١٨: ٢٨ متی -  آیھ شاگردسازی - 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  ۴

 )٣: ۵مزمور (
ی خود در مورد  ھا از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموختھ ھای جدید  ـ ۵

 .   درست كنید)  یا پوشھ(رازگاھان، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تكلیف منزل یك دفتر
  
 
 
 



 ٩١  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ۴٧درس 
 

 دعا ١
 

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

 
 

 )  دقیقھ٢٠(پرستش  ٢
  اودعوتبھ  بھ خدا و  خودوقف

 
 .  پرستش كنید،كنید میوقف  خدا را بھ عنوان شخصی كھ خود را بھ او و دعوتش :عموضو

 
 .دعوت او پرستش خود را ابراز كنیم بھ گیریم كھ با وقف خود بھ خدا و در این درس یاد می

 
  وقف -١
 

وقف بھ . و كنیمبھ معنی این است كھ خود را كامًال تسلیم خدا و ملكوت ا. وقف یعنی خود را بھ شخص یا چیزی بخشیدن
 . دھد در خدمت نشان می خصوص خود را

 
  وقف جسم خود -٢
 

 ١٩، ١٣ - ١٢  :۶ ؛ ١: ١٢ رومیان :بخوانید
 

 بدنھایمان  )الف
بلكھ كل وجود و فردیت ما است چون جسم و اعضایش نشان دھنده . مان نیست  در اینجا منظور از بدن فقط جسم فیزیكی

 . ھستی و فردیت ما است
 
  نی زندهقربا)  ب

زندگی در بدنمان بعنوان قربانی در حالیکھ قربانی حیوانات با کشتن حیوانات آورده میشد، ما باید بدنھای خود را توسط 
تحت کنترل کنیم، بلکھ  ما دیگر در بدنھایی کھ تحت سلطھ طبیعت گناه آلود ما بود، زندگی نمی. زنده بھ خدا تقدیم کنیم

  . می باشیمطبیعت جدید دوباره متولد شده
 
 قربانی مقدس)  پ

دنیای این كنیم و از طرف دیگر خود را بھ خدا و ھدف او در  یك طرف خودمان را از شرارت این جھان جدا میاز 
 .كنیم آلود وقف می گناه

 
 انی خشنود خداقرب)  ت

دا را خشنود سازیم با آرزو داریم كھ خ.  و فرمان می دھدپسندد پذیرد و می كنیم كھ خدا می خود را وقف چیزی می
 . كنیم و با مردمی كھ ارتباط داریم با فعالیتھایی كھ در آن شركت می رویم،  مكانھایی كھ می

 
  روحانی پرستش یا یک كار روحانی خدمتكار یک )  ث

عمل روحانی خدمت مشغول بھ كار یک عمل روحانی پرستش یا یک با وقف ھر روزه جسم خود بدین ترتیب، در 
ما با وقف . شود پرستش ھمچنین در حین زندگی روزانھ نیز انجام می. پرستش نباید فقط در كلیسا انجام شود. شویم می

 .پرستیم  خدا را می او،روزانھ بدن خود در خدمت ملكوت خدا و عدالت
 
 
 
 
 
 



 ٩٢  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

  وقف افكارمان -٣
 

  ٢: ١٢ومیان  ر:بخوانید
 

  ھمشكل نبودن با این دنیا) الف
بھ این دنیای . ، شكل دھیم یا از قالب آن پیروی كنیمبسازیمخود را مطابق الگوی شریر این زمانھ ما اجازه نداریم كھ 
یك مسیحــی از ھماھنگی و ھمشكل شدن با تمام اثرات . دھیم كھ ما را بھ صورت قالب خود دربیاورد شریر اجازه نمی

ھای  جنسی، دوستان بد، مباحثات مخرب، مجلھخدایی، مذاھب كاذب، فساد  ھای بی كند مثل فلسفھ شیطانی اجتناب می
تجربیاتی از طریق دارو یا ورزشھای شدید و  كثیف، فعالیتھای سئوال برانگیز، لباسھای برھنھ، سیاستھای افراطی، 

ھمرنگ شدن با شیوه زندگی و رفتار سایر مردم قدرت قوی است . كند یك مسیحی با ھر تاثیر شیطانی مقابلھ می. غیره
 .سازد كشاند كھ خدا را خشنود نمی  از سمت خدا بھ سوی شیوه زندگی میكھ ما را

  
 تبدیل با اراده خدا)  ب

بھ محض اینكھ شروع كردیم بھ ھماھنگ شدن با الگوھای ظاھری . كنیم پیوستھ خودمان را وقف احیای افكارمان می
این اتفاق وقتی . شود  خدا آغاز میکالمھا برطبق  رشھا و نگ مردم، تبدیل بایستی با تغییرات درونی یا تغییر افكار، انگیزه

بھترین راه برای داشتن زندگی كھ خدا را خشنود . افتد كھ ما خودمان را تسلیم ھمكاری با كالم خدا و روح خدا بكنیم می
 . كند  مینمایانسازد تبدیل درونی است كھ خود را بھ صورت تغییر ظاھری،  می

 
  وقف اعضای بدنمان -۴
 

كنیم چون چشمانمان دری است كھ ما از طریق آن بھ  ما چشمانمان را بھ خدا وقف می. ٢٣ - ٢٢: ۶ متی :خوانیدب) الف
 ). ١: ٣١ایوب ( ما راه یابند جانھایدھیم بھ  بعضی چیزھا اجازه می

 
دا وصل كنیم چون گوشھایمان ما را بھ صدای خ ھایمان را بھ خدا وقف می گوش. ۵ - ۴: ۵٠ اشعیاء :بخوانید)  ب
 . كنند می

 
كند  كنیم چون زبانمان آنچھ در قلبمان ھست آشكار می زبانمان را بھ خدا وقف می. ٣٧ - ٣۴: ١٢ متی :بخوانید)  پ
 ). ٢٩، ١۵: ۴افسسیان (
 

 .  بھ نوبت خدا را در یك یا دو جملھ بپرستید:پرستش
 ھید امروز وقف خدا كنید؟خوا بھ عنوان یك عمل روحانی در پرستش ، كدام بخش از بدنتان را می

 
 

 ) دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٣
 ۴، ٣، ٢، ١جامعھ سلیمان 

 
در با دیگران ) ۴، ٣، ٢ ، ١جامعھ ( 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ٩٣  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ) دقیقھ٧٠(تعلیم  ۴
 ھای یك رھبر مسیحی ویژگی: رھبری

 
ای مسیح، ضمیمھ ری در كلیس سیر تحول تاریخی رھب:۴ضمیمھ . این بررسی محدود بھ رھبری كلیسای عھد جدید است

 - و دستورعمل بنای كلیسا  كاركنان مونث كلیسا:٣ضمیمھ  ، دوم  كتاب-  كلیسادستورعمل بنای، )شماسان(ن اخادم: ۵
 .  مراسم كلیسایی انتخاب رھبران كلیسا را مالحظھ كنید:١٧، درس كتاب دوم

 
 )كلیسا(ران بنیادین اجتماع مسیحی رھب  - الف

 
 .  عیسی مسیح است، مسیحی یا كلیسااجتماععالی و ابدی  رھبر :مقدمھ

 .  رسوالن عیسی مسیح بودند، مسیحی یا كلیسااجتماعرھبران بنیادین 
 
 عیسی مسیح -١
 

  )كلیسا(اجتماع مسیحی مسیح و ) الف
 ۴: ۵ ؛ ٢۵: ٢ ؛ اول پطرس ٢٣ - ٢٢: ١ ؛ افسسیان ٢٨: ٢٠ ؛ اعمال ١٨: ١۶ متی :بخوانید

  در ارتباط با كلیسا عیسی مسیح كیست؟ :كشف و گفتگو كنید
عیسی مسیح ھمچنین سر، ناظر و .  جھان استتمامسازنده و صاحب كلیسای مسیحی   عیسی مسیح بنیانگذار، :مالحظات

او از . او از طریق مرگ و قیامش، بنیانگذار و مالك كلیسای عھد جدید است. شبان اعظم كلیسای مسیحی كل جھان است
 جھان كھ تمام و شبان اعظم كلیسای مسیحی ناظراو تنھا سر، . نی و آسمانی خود بناكننده كلیسا استطریق خدمت زمی

 .  سر ھر كلیسای مسیحی موجود در دنیاست تنھااو ھمچنین. باشد  می،بدن او است
 
  مسیح و استفاده از اقتدارش)  ب

 برد؟ یان چگونھ بھ كار می عیسی مسیح اقتدارش را در كلیسا و زندگی مسیح:كشف و گفتگو كنید
 
 . برد مسیح اقتدارش را از طریق کتاب مقدس بھ كار می)  ١

 ؛ دوم تیموتائوس ١۵ - ١۴: ٣ ؛ اول تیموتائوس ١٧: ۶ ؛ افسسیان ٣٢، ٢٧: ٢٠ ؛ اعمال ٣٢ - ٣١  :٨یوحنا  :بخوانید
 ١٣ - ١٢: ۴ ؛ عبرانیان ٩: ١تیطس    ؛١٧ - ١۶: ٣

کتاب مقدس اراده آشكار شده مسیح برای كلیسا و ھر . برد تاب مقدس و تعالیمش بھ كار میمسیح اقتدارش را از طریق ک
این تعالیم در عھد . شود مسیح بھ كلیسا قانون بخشید یعنی تعالیم اساسی كھ بایستی كلیسا براساس آنھا اداره . مسیحی است

 . میکند نمایندگیجدید 
 
  .برد ھ كار میالقدس اقتدارش را ب مسیح از طریق روح ) ٢

 . كند بخشی مسیح را در كلیسا ظاھر می او بھ صورت نتیجھ.  مسیح استنمایندهالقدس، روح مسیح و  روح
     ٨ - ۵: ١ ؛ اعمال ۴٩: ٢۴ ؛ لوقا ٢٣ - ٢١: ٢٠ ؛ ١۵ - ١٣: ١۶ ؛ ٢۶: ١۴ یوحنا :بخوانید

از . شان تجھیز ساخت  روحانیخدماتای انجام القدس، مسیح، رسوالن یعنی رھبران بنیادین كلیسا را بر از طریق روح
كرد، آنچھ را كھ در زمان زندگیش بھ روی زمین بھ آنھا یاد داد  القدس، مسیح آنھا را بھ جمیع راستی ھدایت  طریق روح

ن موعظھ درحی بھ این ترتیب رسوالن مسیح، . داد كرد و بھ آنھا تمام آنچھ كھ مورد نیازشان بود تعلیم  برای آنھا یادآوری 
انجیل و شاگردسازی برای مسیح و در حین ثبت حقیقت در كتابھای عھد جدید كھ خودشان آنھا را نوشتند، شاھدین توانای 

 . مسیح بودند
 

 ٢٨: ١۵ اعمال :بخوانید
 پیرانگیری نمایندگان كلیسای انطاكیھ را با رسوالن عیسی مسیح و با  مسیح جلسھ و تصمیم القدس،  از طریق روح

رسوالن عیسی مسیح ھمراه با آنانی كھ در این جلسھ بھ آنھا ملحق شدند مدعی گردیدند كھ . سای اورشلیم ھدایت كردكلی
شود در  ھیچ چیز از این عبارت نمی. تصمیم آنھا دارای اقتداری الھی است و توسط روح القدس پیشنھاد و الھام شده است

دانستند كھ ھمھ تحت كنترل و ھدایت  ا استنتاج كرد جز اینكھ آنھا میارتباط با اقتدار شورای كلیسایی و تصمیمات آنھ
 . القدس ھستند روح

 
 ١٧: ۶ ؛ افسسیان ٢۵، ١٨، ١۶: ۵، غالطیان ١٠ - ۵: ٨ ؛ رومیان ٨: ١۶ یوحنا :بخوانید
 و تعالیم آن دھد كھ البتھ ھرگز مخالف کتاب مقدس القدس امروز ھم بھ ھدایت و یادآوری حقایق بھ آنھا ادامھ می روح
 . نیست

 



 ٩٤  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

  .برد مسیح از طریق رھبری كلیسای محلی اقتدارش را بھ كار می)  ٣
 ٢٨  :٢٠ ؛ اعمال ٢٠: ٢٨ ؛ ٢٠: ١٨ متی :بخوانید

بخش است كھ مسیح  دانستن این حقیقت آرامش. برد مسیح از طریق رھبری كلیسای محلی اقتدار خود را بھ كار می
زند و  ای برای پرستش خدا دارد و یا وقتی كھ در نام عیسی حرف می یكھ كلیسا جلسھھمیشھ در كلیسا حضور دارد زمان

 . كند عمل می
 
    مسیححاکمیتھایی از  نمونھ)  پ
 

 القدس در كلیسا چیست؟  مسیح از طریق روححاکمیتھای خاصی از   نمونھ:كشف و گفتگو كنید
 
 ١٠ - ٨: ١۶ یوحنا :بخوانید  )١

 . كند الت و داوری ملزم میمسیح مردم را بھ گناه، عد
 ٢: ١ ؛ اول پطرس ١۴ - ١٣: ٢ ؛ دوم تسالونیكیان ٨ - ٣: ٣ یوحنا :بخوانید )٢

شود، آنھا را نجات  كند، باعث تولد تازه آنھا می او بھ صورت مؤثری مردم را از طریق تعلیم انجیل دعوت می
 . كند بخشد و تقدیس می می
 ٧: ۴ان ، افسسی٧ - ۴: ١٢ اول قرنتیان :بخوانید )٣

 . گیرد خدمت كنند كند تا او را آنطور كھ او تصمیم می او مسیحیان را با عطایای روحانی تجھیز می
 ٧ - ۵: ١٢ ؛ ۶: ٣ ؛ اول قرنتیان ۴: ١٣ مرقس :بخوانید )۴

 . كند  با خدمتی را در كلیسا و در جھان محول میتکلیفبھ ھر مسیحی 
 ٢۶ - ٢۴، ١٨: ١٢ اول قرنتیان :بخوانید )۵

خواھد بھ طوریكھ اتحادی در كلیسا در كنار تنوع  دھد كھ خود می م مسیحیان را طوری در كلیسا قرار میاو تما
 . خدمات وجود خواھد داشت

 
اگر آنھا نسبت بھ مسئولیتھایشان . ھم متقابل ھستند ھا دارای مسئولیت شخصی و مسیحیان در تمام این زمینھ در ھر حال، 
 . ر زندگیشان یا در كلیسایشان تجربھ نخواھند كرد مسیح را دحاکمیت ،غفلت كنند

 
  رسوالن عیسی مسیح  -٢
 

 ؟چھ بود؟ عملكرد و اقتدارشان بودندرسوالن عیسی مسیح چھ كسانی  :كشف و گفتگو كنید
 

 .  بودندبی مانندیآنھا گروه ) الف
 ١٩ - ١٣: ٣ مــرقس :بخوانید

 انتخاب، دعوت، تجھیز شده و توسط مسیح فرستاده شدند تا  ًا بودند چون شخصبی مانندی گروه ،رسوالن عیسی مسیح
 . شاھد او و بخصوص قیامش باشند

 
 .  یافتندآنان خدمتی بی نظیر)  ب

 ٨: ١ ؛ اعمال ٢٣ - ١٩  :٢٠؛  ١۵ -١٢: ١۶ یوحنا :بخوانید
 اعالم حقیقت و راستی در ، آنھاخدمت .ا انجام دھند بھ ایشان بخشیده شد خاص خود رخدماتای كھ  القدس بھ اندازه روح

 حقایق در كتابھای عھد جدید بود كھ خودشان آنھا را نوشتند و اینكھ در ھمھ جا نخستین كلیساھای ثبتآغاز تاریخ كلیسا و 
 . گویند  كلیسا میادیبنبھ ھمین علت آنھا را . محلی را تأسیس كنند

 
 . آنھا دارای اقتداری خاص بودند  ) پ

 ۴: ١۶   ؛٢٩ -٢٨: ١۵ ؛ ٢٣: ١۴ ؛ ١٧ -١۴: ٨ ؛ ١١ -١: ۵  رسوالن ؛ اعمال١٨ :١٨ ؛ ١٩ - ١٨: ١۶ متی :بخوانید
 از طریق تعالیمشان، فرمان بھ مسیحیان برای اطاعت ھای كل كلیسا داده شد، كردن آموزهبھ آنھا اقتداری خاص برای بنا 

 ١٧ - ١۴: ٨اعمال (ردن مردم از ملكوت خدا نصب نخستین رھبران كلیساھای محلی و وارد كردن و بیرون ك از تعالیم، 
 ). ١١ - ١: ۵؛ 
 
  .آنھا جانشینی نداشتند ) ت

 ١۴: ٢١ ؛ مكاشفھ ۵ - ۴: ٣ ؛ ٢٠ - ١٩: ٢ ؛ افسسیان ٢۶ - ٢١: ١ اعمال :بخوانید
رسوالن عیسی مسیح جانشینی  .شوند رسوالن عیسی مسیح شامل یازده نفر از شاگردان عیسی مسیح و پولس رسول می

تعداد رسوالن عیسی . شد  واجد شرایط محسوب نمی٢٢ - ٢١: ١زمانھای بعد براساس اعمال  نداشتند چون ھیچكس در
رسوالن عیسی مسیح بایستی از رسوالن ). ١۴: ٢١مکاشفھ یوحنا ( نفر می باشد ١٢مسیح برای ھمیشھ محدود بھ 
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 ؛ ٢٣: ٨دوم قرنتیان ( كلیساھا ھستند فرستادگانن یا رسوالن كلیساھای مسیحی نمایندگا. كلیساھای مسیحی متمایز گردند
 مأموریت دارند تا ،كنند حالیكھ كلیساھای جدید تأسیس می  و درمبلغین می باشندتر  یا بھ مفھوم وسیع) ٢۵: ٢فیلیپیان 

 ). ٧ - ۶: ٢ ؛  اول تسالونیكیان ۴ - ١: ١۴اعمال (مسیح را نشان بدھند 
 

 رسوالن عیسی مسیح .كلیسا بدن مسیح است.  مالك و سركلیسا استبنیانگزار، بناكننده،،  تا بھ ابدعیسی مسیح: خالصھ
ھا و امتھا ی مسیح از آنھا استفاده كرد تا اولین كلیساھای تاریخی را در میان یھودیان، سامر.  كلیسا ھستندبنیادینرھبران 

 . تأسیس كنند و اولین رھبران كلیساھای محلی را منصوب كردند
 

 )كلیسا(اجتماع مسیحی رھبران منصوب   - ب
 

رسوالن مسیح نیز بھ عنوان پیران كلیساھای . باشند  می کلیساپیران) كلیسا( مسیحی اجتماع رھبــران منصوب :مقدمھ
 بھ منظور رھبری كلیسا منصوب نشدند بلكھ فقط )شماسان(ن اخادم .ھنوز زنده بودندزمانیكھ كردند،  محلی عمل می

 .  خاصی را در كلیسا ھدایت كننداتخدمبرای اینكھ 
 
  مشایخ یا پیران در عھد عتیق -١
 

  ٢٨: ٣١ ؛ ١٨ - ٩: ١ تثنیھ  ؛٢۶ - ١٧: ١٨ ؛١۶: ٣ خروج :بخوانید
 شدند؟  قوم خدا در عھد عتیق چگونھ رھبری می:كشف و گفتگو كنید

 ؛ عــزرا ٣: ۴ ؛ اول سموئـــیل ٢٨: ٣١یھ تثن(ھا بودند  سران قبیلھیا پیران،  مشایخ ، در جامعھ عھد عتیق خدا: مالحظات
ھر شھری با ھر موقعیت و اھمیتی ). ١٧  :١٢دوم سموئیل (یا سران خاندانی از یك قبیلھ بودند ) ١: ١٩ ؛ ارمیاء ٧: ۶

ترسی كھ از خدا داشتند،  ھا،  آنھا براساس توانایی). ٢٣: ٣١ ؛ امثال ٢: ۴ ؛ روت ٣: ٢١تثنیھ (دارای مشایخ خود بود 
حكمتشان، دركشان و  ، )١٧ - ١۶: ١١اعداد (رھبریشان  ، )٢۶ - ١٧: ١٨خروج (نفرتشان از رشوه  قابل اعتماد بودن، 

آنھا مسئولین و ). ١٨ - ٩: ١تثنیھ (شدند  در رابطھ با دستوراتی كھ خدا در مورد شرایط الزم آنھا داده است، انــتخاب می
مردم بودند و بخصوص این خدمت را داشتند كھ ھمیشھ میان مردم  فره و ده نمورین گروھھای ھزار، پنجاه، صد مأ

 . داوری كنند
 
  ھا یونانی و رومی  فارس، - در زمان ماد  یا پیرانمشایخ -٢
 

 ).  قبل از میالد٣٣١ - ۵۵٩ ( فارس-دوران امپراطوری ماد ) الف
 تشكیل گردید كھ بیشتر شامل مشایخ ) قبل از میالد۴۵٨(در طی این زمان یك گروه از رھبران تحت نظارت عزرا 

 ). ١۴: ١٠ ؛ ٢۶ - ٢۵: ٧ عزرا (برجستھ محلی و ھمچنین بعضی از معلمین و داوران منتخب بودند 
 
 )  بھ بعدبل از میالد ق٣١٢ (دوران امپراطوری سلوكیھ)  ب

آنھا نماینده . شد  و كاھنین می اعظم، كاھن تشكیل گردید كھ شامل مشایخ"شورای مشایخ  "در این دوران، یك گروه بھ نام 
 ). ۶  :١٢ھا  اول مكابی(قوم بودند 

 
 ).قرن اول قبل از میالد (دوران امپراطوری روم)  پ

)  میالدی۶۶ - ۶(در طی دوران وكالی رومی .  بود"شورایی از مشایخ   "در طی این دوران ھـــر بخش محلی دارای 
شد  كاھن اعظم و معلمین شریعت می  نام داشت و شامل مشایخ، "سنھدرین  " در اورشلیم " شورای مشایخ "قدرتمندترین 

سنھدرین بر . ھای بسیار متمول اشرافی اورشلیم بودند مشایخ اعضای غیرمذھبی سنھدرین از خانواده). ٢١: ١۶متی (
 ). ۵: ٢٢اعمال (دند تمام امور داخلی كشور قدرت داشتھ و حتی در میان یھودیان پراكنده نیز بھ رسمیت شناختھ شده بو

 
 .  در عھد جدیدپیران کلیسا -٣
 

 . ١ ؛ سوم یوحنا ١  :۵ ؛ اول پطرس ۴ - ١: ۶ ؛ اعمال ۴٢: ٢ اعمال :بخوانید
 شد؟ اولین كلیسای محلی چگونھ رھبری می  اجتماع خدا در عھد جدید یعنی:كشف و گفتگو كنید

 قوم جدید خدا را بوجود آورند  شاگردان،ینكھ نخستین گروه در دوران عھد جدید و بعد از پنطیكاست بعد از ا: مالحظات
ای  طبقات مشابھ  مسیحی مانند دوران عھد عتیق و ازپیران کلیساییعنی یك كلیسای محلی مسیحی، بھ احتمال قوی 

 خادمانست مانند آنھا احتماًال بھ وسیلھ ایمانداران و در. ھا و سایر مردان با نفوذ انتخاب شدند یعنی از میان سران خانواده
سازند  روشن می) ١سوم یوحنا (و یوحنا ) ١: ۵اول پطرس (پطرس  ، )۴: ۶اعمال  (لوقا ) ٧ - ١: ۶اعمال (انتخاب شدند 

 ابتدایی خدمت. كردند  عمل می کلیساكھ رسوالن عیسی مسیح قطعًا در جوامع یا كلیساھای محلی مسیحی بھ عنوان پیران
 . كالم بودموعظھ و تعلیم سیحی محلی دعا و خدمت  ماجتماع در پیران کلیسااین 
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 پیران در كلیساھای غیریھودی -۴
 

 . ۵: ١ ؛ تیطس ٢٣: ١۴ اعمال :بخوانید
 شدند؟  چگونھ رھبری می در میان امتھا كلیساھای تازه تأسیس شده :كشف و گفتگو كنید

 در جوامع یا كلیساھای جدید مسیحی) د در دوران جدیمؤسسین كلیساھامبلغین یا (رسوالن و ھمكارانشان  :مالحظات
این پیران برای كار .  یا كلیسای محلی مسیحی منصوب كردنداجتماعسپس پیران را در ھر .  تأسیس كردندمیان امتھا را

. دندھ ھای رسوالن بوضوح تعلیم می ھمانطور كھ نوشتھ  مسیحی محلی یا كلیسا بھ كار گماشتھ شدند، اجتماعرھبری 
 یا كلیسای محلی اجتماع  وجود داشت كھ مسائل  کلیساپیر دركلیسا نبود بلكھ ھمیشھ گروھی از پیرانھرگز فقط یك 

 ). ١۴: ۴اول تیموتائوس (شد   نامیده می" شورای پیران کلیسا "، پیراناین گروه از . كرد مسیحی را ھدایت می
 

و او از ) ٢٨: ٢٠ ؛ اعمال ١٨: ١۶تی م( عیسی مسیح خودش مؤسس، بناكننده و مالك كلیسای مسیحی است :ھخالص
رسوالن عیسی مسیح و  .رسوالنش دعوت كرد تا نخستین جوامع یا كلیساھای مسیحی تاریخی را بنیان گذارند

پس عیسی مسیح ھنوز  . را بھ كار گماشتند تا در نخستین جوامع یا كلیساھای مسیحی رھبر باشند کلیساھمكارانشان پیران
 تاریخی بنیادرسوالن عیسی . تمام كلیساھای مسیحی است) ٢۵: ٢اول پطرس  ، ناظر ؛ ٢٢: ١ن افسسیا سر، (ھم رھبر 

.  كلیساھای مسیحی محلی ھستندمنصوبھنوز ھم رھبران  کلیسا و پیران) ٢٠: ٢افسسیان (بودند كل كلیسای مسیحی 
 یا كلیساھای اجتماعاتباز ھم ) ٢٢ - ٢١: ١اعمال (توانند جانشینی داشتھ باشند  درحالیكھ رسوالن عیسی مسیح نمی

دھند البتھ ھماھنگ   یا كلیساھای مسیحی محلی ادامھ می اجتماعاتمسیحی بھ انتخاب و انتصاب پیران بھ عنوان رھبران
 . ھای رسوالن عیسی مسیح با دستورالعمل

 
  کلیسا پـــیرانشورای  - پ

 
  پیرانشورای "یستی توسط گروھی از مردان بھ نام با) كلیسا(مسیحی محلی اجنماع برطبق عھد جدید، ھر  :معرفی
ممكن است امروزه ما ). ٢٨، ١٧: ٢٠ ؛ اعمال ١۴: ۴اول تیموتائوس ) (presbuterion: یونانی( رھبری شود " کلیسا

ر ھای شبان و ناظر اغلب ھمراه با واژه پی درعھد جدید، واژه.  بنامیم"کلیسا شورای پیران  " چنین گروھی از پیران را،
 . ھستند) presbuteros: یونانی(
 
  ، شبانان و ناظران" پیــران "ای ھ واژه -١
 

 . ۴ - ١  :۵ ؛ اول پطرس ٧،  ۵: ١ ؛ تیطس ٢٨، ١٧: ٢٠ اعمال :بخوانید
 ھد جدید چھ تفاوتھایی وجود دارد؟در ع " ناظر "  و" شبان "، " پیر "ھایی مانند   بین واژه:كشف و گفتگو كنید

 :  مالحظات
  .كند ھا بھ صورت متناوب استفاده می عھد جدید از این واژه )الف
 episkopos" از واژه یونانی bishopواژه انگلیسی آن .  است " episkopos "واژه یونانی مربوط بھ ناظر  )١

 .  گرفتھ شده است"
 گرفتھ presbuteros از واژه یونانی آن priestواژه انگلیسی .  است" presbuteros " پیر " واژه یونانی  )٢

 . شده است
 " از واژه یونانی آن deaconانگلیسی آن  واژه .  است"  diakonos"خادم یا شماس  "واژه یونانی  )٣

diakonos "گرفتھ شده است  . 
 از  pastorواژه انگلیسی آن . باشد  می" pastor " است و كلمھ التین آن " poimen "واژه یونانی شبان  )۴

 . التین آن مشتق شده است
 

التین و (، شبان )bishop:  و انگلیسیepiskoposیونانی (ھای ناظر  واژه) میالدی ٩٧ - ٣٠(در دوران عھد جدید 
مربوط بھ یك كلمھ و یك بدون وجود ھیچ تمایزی ) priest:  و انگلیسیpresbuteros: یونانی(و پیر ) pastor: انگلیسی

 . خص ھستندش
در تیـــطس ). ٢٨: ٢٠اعمـــال (اند   و شبانان نامیده شدهناظران، )١٧: ٢٠ال اعم ( کلیسادر اعمال رسوالن تمام پیران

اول  ( کلیساو در اول پطرس، تمام پیران). ٧: ١تیطس (اند   نیز نامیده شدهناظران ،)۵: ١تیطس  ( کلیساتمام پیــران
 شبان اعظم كھ عیسی مسیح  تحت نظارت کھ)٢: ۵اول پطرس (اند  نیز نامیده شده نا شبانان و ناظر،)١: ۵پطرس 
شناسی لوقا، پولس و پطرس استفاده از سھ واژه  دھد كھ در ارتباط با واژه  این موضوع نشان می.، می باشنداست
ھا امروزه  آنكھ تمام این واژه با وجود. گیرد  بھ صورت قابل تعویض و جانشینی انجام میان و شبانان، پیرانناظر

 .شود  و شبانان قائل نمیان، پیرانید ھیچ تمایزی میان ناظر عھد جد،دھند متفاوت معنی می
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مختص بھ  " کلیسای  پیران شورای"عھد جدید تعلیم میدھد كھ ھر كلیسای محلی بھ عنوان رھبران كلیسا دارای )  ب
 . باشد خود می

 رھبران كلیسای  ازمنصوبفقط یك گروه . در كلیسای عھد جدید در میان رھبران ھیچ سلسلھ مراتبی وجود نداشت
ھمھ  . شدند نامیده می) ١۴: ۴اول تیموتائوس ( "کلیسا  پیران شورای "مسیحی در ھر كلیسای محلی وجود داشت كھ 

: ١۵ ؛ ٢٣: ١۴ ؛ ٣٠: ١١اعمال (پیران موجود در این گروه دارای مسئولیت رھبری در كلیسای محلی خودشان بودند 
 ). ١: ۵ ؛ اول پطرس ١۴: ۵ ؛ یعقوب ۵: ١؛ تیطس  ١٧: ۵اول تیموتائوس    ؛١٧: ٢٠ ؛ ٢٢، ٢
 
 . ھای متفاوت معنی این واژه)  پ

 بھ معنی شبان سھ مقام یا pastor  یا poimen بھ معنی پیر و presbuteros بھ معنی ناظر،   episkoposاین سھ واژه 
ھر سھ آنھا . باشند  می" کلیسا پیر " یعنی  آنھا مربوط بھ یك مقام كلیسایی ھمھ. دھند موقعیت متفاوت كلیسایی را شرح نمی

 . دھند یك گروه از رھبران كلیسا را از سھ جنبھ شرح می
 .  بیشتر بھ فرمان این رھبران را می رساند احترامتجربھ و واژه پیر بلوغ روحانی،  )١
 .دھند ن نیز ماھیت كار آنھا را توضیح میاواژه شبانان و ناظر )٢

 . ن آن كلیسا ھستندا شبانان و ناظر،ام پیران یك كلیسای محلیدھد كھ تم عھد جدید تعلیم می
 . باشند تمام پیران یك كلیسای محلی در مقام شبانی ھستند و در آن كلیسا دارای عملكردھای تعلیمی و اداری می

 
 . سیر تحول تاریخی رھبری كلیسای مسیحی بھ صورت سلسلھ مراتب)  ت

 .  را مالحظھ كنید۴ضمیمھ 
 
   کلیساتاب مقدسی پیرانمشخصات ک -٢
 

 . ٩ - ۶: ١تیطس    ؛٧ - ١: ٣ اول تیموتائوس :بخوانید
  چیست؟ کلیسا ضروریات یا مشخصات کتاب مقدسی پیران:كشف و گفتگو كنید

شوند كھ ضروریات کتاب مقدسی   انتخاب و بھ كار گماشتھ می کلیسامردان فقط در صورتی بھ عنوان پیران: مالحظات
 . اشندزیر را داشتھ ب

 : شود  بھ سھ قسمت تقسیم می کلیساویژگی ھای پیران
 

 .رفتار شخصی او  )الف
در ارتباط با پول صادق باشد و نباید جمع كردن اموال . خو بایستی پرھیزگار باشدوھا و خلق  در ارتباط با خواھش

 . زمینی را ھدف خود بسازد
 
 .زندگی خانواده او   )ب

 پاكی   زنان نمونھ اگر او مجرد است بایستی نسبت بھ ھمھ. وفاداری بھ ھمسرش باشد  تی نمونھدر ارتباط با زنان، او بایس
 احترام در ارتباط با فرزندانش بایستی آنھا را بھ سوی اعتماد و اطاعت از مسیح ھدایت كند و ھمینطور بھ والدینش. باشد

 . بگذارد
 
 .ھای خدمتی او توانایی)  پ

ھای صحیح را  در ارتباط با کتاب مقدس او بایستی آموزه. نباید تازه ایمان و مسیحی نابالغ باشداو  در ارتباط با بلوغ، 
 . حفظ كند و بایستی بتواند از کتاب مقدس برای موعظھ، تعلیم و ھدایت مردم استفاده كند

 
   کلیسا پیــرانخدمات -٣
 

 . ند این است كھ شبانان گلھ خدا باش کلیسانخستین مسئولیت پیران  )الف
 . ٢۵: ٢ ؛ اول پطرس ١۵ - ١۴: ۵یعقوب    ؛١۶: ۵ ؛ اول تیموتائوس ٢٣ ؛ مزمور ٣١ - ٢٨: ٢٠ اعمال :بخوانید

 بودن یعنی چھ؟) كلیسا( مسیحی اجتماع  یك ان شبان:كشف و گفتگو كنید
ھا این مسئولیت را آن.  شبانی اعضاء كلیسای محلی سپرده شده استخدمت  کلیسا،، بھ پیرانانبھ عنوان شبان: مالحظات

. كند دارند كھ بر كلیسای محلی نظارت كنند درست مانند عیسی شبان نیكو كھ بر كل كلیسای موجود در جھان نظارت می
. كنند مراقبت و ھدایت می ، بھ منظور رشد و سالمتی روحانی، اعضای كلیسای محلی را تغذیھ،  کلیسابھ اتفاق ھم پیران

ا و تازه ھ  نیازمند كلیسای محلی مثل یتیمان، بیوه  دارند كھ نسبت بھ اعضای واقعًاسئولیتم بھ اتفاق ھم  کلیساپیران
 ھمراه با ھم  کلیساپیران. كنند دعا می آنھا مریضان را مالقات و برایشان. و عالقھ نشان دھدآمیز  ایمانان توجھ محبت

 عالوه بر اعضای كلیسای محلی ناظر و مواظب یسا کلھر یك از پیران. ھوشیار ھستندفریبکار نسبت بھ معلمین كاذب و 
پیران . باشند  نسبت بھ شخص دیگر نیز پاسخگو می کلیسابدین ترتیب ھم اعضاء و ھم پیران.  است کلیساسایر پیران



 ٩٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 چنین نبایدھم.  انجام دھندمسئولیت خود را نھ بھ خاطر یك مقام بلكھ بھ عنوان یك خدمتبھ عنوان شبانان بایستی کلیسا 
 .  بایستی یك شبان باشد" کلیسا  پیرانشورای " ھر یك از اعضاء.  برای ھر كلیسا وجود داشتھ باشدفقط یك شبان

 
  . خاندان خدا باشندمدیران در این است كھ  کلیسا دوم پیرانخدمت)  ب

 . ٧: ١ ؛ تیطس ١٧: ۵ ؛ ۵: ٣تیموتائوس    ؛١۵ - ١٢: ۵ اول تسالونیكیان :بخوانید
 بودن یعنی چھ؟) كلیسا( مسیحی اجتماع مدیر : كنیدكشف و گفتگو

. ھای كلیسای محلی داده شده است مدیریت فعالیتھا و دارایی  ھدایت وخدمت  کلیسا بھ پیرانمدیر بھ عنوان : مالحظات
 .  بایستی امور كلیسای محلی را ھدایت كنندخادمانو نھ  کلیسا پیران
.  بھ صورت تصمیم گرفتن، ھدایت كردن یا مدیریت ذكر شده استکلیساخدمت پیران  ،درتسالونیكیان و تیموتائوس )١

 .باشد  گذاشتن یك نمونھ از خود میالبتھ ھدایت یا مدیریت با مفھوم پیشبرد یا جھت دادن بھ دیگران با
   
 .  خاندان خدا شرح داده شده استان و مجریان بھ عنوان مدیرخدمت پیران کلیسادر تیطس،  )٢
 

اند بلكھ رھبری آنھا از   نباید خداوندی كردن بر آنانی باشد كھ بدیشان سپرده شده کلیسارھبری پیرانبھ ھر حال شیوه 
 خانواده خود را بھ  کلیسا،اگر یكی از پیران). ٣ - ٢: ۵اول پطرس (باشد   می بھ جا گذاشتن یك نمونھ از خودطریق

انش بھ توجھ بیشتری احتیاج داشتھ باشند بایستی از مقام یا ھمسر و فرزند) ۵ - ۴: ٣اول تیموتائوس (خوبی مدیریت نكند 
بایستی بین تمام مسئولیتھای آنھا در . اش بھ آن نیاز دارند را در اختیار آنھا قرار دھد خود استعفاء داده و آنچھ خانواده
 . زندگی ھماھنگی برقرار باشد

 
 ھدایت و مدیریت كنند؟ بایستی كدام عملكردھا و فعالیتھا را  کلیسا پیران:گفتگو كنید
 :  مالحظات

 . كنند پیران در جلسات خود عملكردھای كلیسای محلی را اداره می ) ١
 . كنند آنھا ھم جلسات معمولی و ھم جلسات خاص را بھ پیش برده و ھدایت می

 جلسات معمولی برای مثال خدمات پرستشی روز خداوند و ھمچنین جلسات گروھھای كوچك بررسی کتاب مقدس، •
 ). ۴٢: ٢اعمال (دعا و مشاركت ھستند 

جلسات  ھا،  مالقات جلسات خاص برای مثال تعمید و شام خداوند، جشن ھایی مانند عید پاك، ازدواج مراسم دفن،  •
 .  نبرد روحانی برعلیھ ملكوت ظلمت جلسات دعا برایمراقبت و تجھیز اعضاء و ھمچنین

 
 . كنند ن را اداره می عملكرد كلیسای محلی در جھا کلیساپیران ) ٢

 . كنند برند و ھدایت می آنھا فعالیتھای زیر را بھ پیش می
ھایشان بشارت بدھند از خود شھادتی مسیحی در  ھایشان و ھمسایھ كنند كھ بھ خانواده آنھا اعضای كلیسا را تشویق می •

 ٣٧ - ٣٢: ١٠ ؛ ١۶ - ١٣: ۵متی (ھا و دولت  مراكز و مؤسسات فرھنگی محلی بھ جا بگذارند مثل مدارس، انجمن
 ). ٢ - ٢:١اول تیموتائوس (و برای ھمھ مردم جھان دعا كنند ) ۴٢: ۵؛ اعمال 

كنند و ھمینطور از سازمانھای مذھبی با اھداف خاص می در سایر مناطق و سایر قومھا حمایت مبلغیناز فعالیتھای  •
 ؛ دوم ٨ - ۵ ؛ سوم یوحنا ١۶ - ١۵ : ۴ ؛ ۵: ١یان  ؛ فیلیپ٢۴ - ٢٣: ١۶رومیان (و كلیساھای نیازمند در سایر جاھا 

 ). ٨قرنتیان 
 
 . كنند ھای آموزشی كلیسای محلی را اداره می عملكرد برنامھکلیسا پیران  ) ٣

 .كنند برند و ھدایت می آنھا فعالیتھای زیر را بھ پیش می
 . نند و در مسیح بالغ شوند اعضاء بایستی رشد ك ھمھ. كنند آنھا شاگردسازی را در كلیسا سازماندھی می •
 ). ١۶ - ١١: ۴افسسیان (بایستی تجھیز ھمھ اعضاء را برای انجام فعالیتھای مــختلف خـــدماتی سازماندھی كنند  •
بزرگساالن و افراد مسن و ھمچنین گروھھای كار را برای بشارت  جوانان،  ھا،  ھای تعمید، تعلیم بچھ آنھا كالس •

 . كنند سازماندھی می
 
  .كنند  عملكرد شخصی اعضاء را بھ عنوان مسیحیان اداره می کلیساپیران)  ۴

 .كنند برند و نظارت می آنھا كمكھای شخصی را بھ پیش می
ای داشتھ باشند  روابطشان محبت داشتھ و در فعالیتھایشان رفتار شایستھ كنند كھ در آنھا ھمھ اعضاء را تشویق می •

 ). ٢۵ - ٢۴: ١٠عبرانیان (
: ۴دوم تیموتائوس (كنند  توبیخ و بخصوص تشویق می اصالح، با صبر زیاد و دستورالعمل دقیق، ــضاء را آنھــا اع •

 ). ١۵: ٢ ؛ تیطس ۵ - ١
 ). ١۵ - ١٢ :۵اول تسالونیكیان (كنند  اند را سازماندھی می آنھا مشاوره با ھمھ اعضایی كھ مشكل دارند و آسیب دیده •



 ٩٩  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 - ١۵: ١٨متی (برند  شوند انضباط كلیسایی را بھ كار می  میبسیارجدیان نسبت بھ ھمھ اعضایی كھ مرتكب گناھ •
١٧ .( 

 
 . كنند  مختلف را اداره میخدماتعملكردھای اعضاء در کلیسا پیران  ) ۵

 . كنند برند و ھدایت می آنھا فعالیتھای زیر را بھ پیش می
دماتی متفاوت شركت كنند البتھ ھماھنگ با كنند كھ در فعالیتھای خ آنھا ھمھ اعضای كلیسای محلی را تشویق می •

 .  كھ مسیح بھ آنھا محول كرده و عطایای روحانی كھ او بھ ھركدام از آنھا داده استخدمتی
دھند كھ نسبت بھ  ھای عطایای روحانی خود را كشف كنند و بھ آنھا این فرصت را می كنند كھ توانایی بھ آنھا كمك می •

محدودكردن و  امتحان،  ، ھ زندگی، تشخیصاین شامل تشویق آنھا ب. رد باشند و عطایایشان دارای عملكخدمات
 ؛ دوم تیموتائوس ١۴: ۴اول تیموتائوس (نظارت بر عمل منظم عطایای روحانی بر طبق تعالیم کتاب مقدس است 

 ). ۴٠ - ٢۶ :١۴ ؛ اول قرنتیان ١: ۴ ؛ اول یوحنا  ١٠: ١٢ ؛ اول قرنتیان ٢١ - ١٩: ۵ ؛ اول تسالونیكیان ۶: ١
 
 .  این است كھ معلمین كالم خدا باشند کلیسا سوم پیرانخدمت)  پ

 . ٩: ١ ؛ تیطس ١٧: ۵ ؛ ٢: ٣ ؛ اول تیموتائوس ١٢: ۵ اول تسالونیكیان :بخوانید
  یعنی چھ؟، مسیحی بودن اجتماع معلم كالم خدا در:كشف و گفتگو كنید

 نصیحت و تنبیھ كردن ، تعلیم،استفاده از کتاب مقدس برای موعظھ مسئولیت  کلیسابھ عنوان معلم بھ پیران: مالحظات
 . مردم سپرده شده است

  .کتاب مقدس  در ارتباط با کلیسامسئولیتھای پیران ) ١
 ). ١٧: ۵اول تیموتائوس (كننـــد  را برای غیرمسیحیان و ھمینطور مسیحیان موعظھ می آنھا كالم خدا •
اعمال (كنند  مورد عیسی مسیح با غیرمسیحیان ھمینطور مسیحیان استفاده میآنھا از کتاب مقدس برای گفتگو در  •

١: ١٧ - ۴ ، ١١ .( 
، ٢٠: ٢٠اعمال (دھند  آنھا بھ اعضای كلیسای محلی تمام اراده خدا را كھ در کتاب مقدس آشكار كرده است تعلیم می •

٢٧ .( 
 ). ٢٠: ٢٨ی مت(دھند كھ از فرامین عیسی اطاعت كنند  آنھا بھ اعضاء تعلیم می •
كنند،  اندازد و وارد می كالم خدا را در افكار و قلوب اعضای كلیسا جا می آنھا با استفاده از حكمت كالم مسیح،  •

دھند  دھند و بھ آرامی بھ مخالفین خود تعلیم می كنند و بھ آنانی كھ تنبل ھستند ھشدار می ترسوھا را تشویق می
 ). ٢۶ - ٢٣: ٢ ؛ دوم تیموتائوس ١۵ -١٢: ۵ ؛ اول تسالونیكیان ١۶: ٣كولسیان (

و تعالیم ) ١٣: ١ ؛ دوم تیموتائوس ١۵اعمال (گیرند  كنند و تصمیم می  گفتگو میموضوعات آموزشیآنھا در مورد  •
 . كنند و غیره غلط را رد می

 
 . تمام وقت نیستنددارای خدمت  الزامًا در آموزشگاه کتاب مقدس دوره ندیده و  کلیساپیران)  ٢
 بایستی بتوانند تعلیم  کلیساگرچھ پیران. عھد جدید معموًال شبانان، واعظین یا معلمین تمام وقت نبودندکلیسای ران پی •

 ).٩: ١تیطس  (و بایستی تعلیم درست مسیحی را درك كرده باشند ) ٢: ٣اول تیموتائوس (بدھند 
گوید كھ  اما کتاب مقدس نمی) ١٧: ۵موتائوس اول تی(عھد جدید اساسًا واعظین و معلمین بودند کلیسای بعضی پیران  •

 دارای آموزش رسمی در آموزشگاه یا  کلیسادھد كھ فقط پیران کتاب مقدس تعلیم نمی.  تمام وقت بودند در خدمتآنھا
 . اقتدار یا قابلیت موعظھ و تعلیم كالم خدا را دارند اند و مدرسھ کتاب مقدس بوده

بھ حساب آیند ولی آنھا بیش  شبانان تمام وقت می توانند بھ عنوان و تیطس گرچھ بعضی از اشخاص مثل تیموتائوس  •
و بیشتر ھمكاران او  .رفتند آنھا با پولس رسول بھ مسافرتھای زیادی می. شبان كلیسای محلی بودندیک  از تنھا،
 .بودند تا فقط شبانانمبلغین 

در اما از طرف پولس رسول . وزش ندیده بودندحتی تیموتائوس و تیطس ھم در آموزشگاه یا مدارس کتاب مقدس آم •
 .  یافتند درست مثل رسوالن كھ از طرف عیسی مسیح آموزشدیدند،آموزش حین کار خدمت 

 
  .میباشند دارای اقتدار  ھستند،جوان کلیسا کھ ھنوز پیران ) ٣

: ۵اول پطرس ( ضروری است تر دركلیسا الزم ومسن  در ارتباط بین مردان جوان و احترامگرچھ یك رابطھ ھمراه با 
 كلیسا حتی در صورت   اعضاء ، اصالح و توبیخ ھمھتعلیم مسئولیت و اقتدار پیران کلیسا کھ ھنوز جوان ھستند،، )۵

دوم تیموتائوس    ؛١٣ - ١١: ۴ ؛ ۵ - ٣: ١اول تیموتائـــوس  (دیگر پیران کلیسا کھ مسن تر از آنان ھستند را دارندلزوم 
 - ١ :۵ ؛ ٢: ٣اول تیموتائوس (بایستی نسبت بھ یكدیگر با احترام رفتار كنند کلیسا  پیران  ھرحال ھمھبھ ). ٢۶ - ٢٢: ٢
 ). ٧: ١ ؛ تیطس ٢
 . این است كھ خادمین خدا و مردم باشندکلیسا  چھارم پیران خدمت)  ت

 . ٣ - ٢: ۵اول پطرس    ؛٢٨ - ٢۵: ٢٠ متی :بخوانید
 م بودن در اجتماع مسیحی بھ چھ معنی است؟ خادم خدا و مرد:كشف و گفتگو كنید



 ١٠٠  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . ومردم سپرده شده است آزادانھ و مشتاقانھ خدا  خدمت داوطلبانھ، مسئولیت بھ عنوان خادمین بھ پیران : مالحظات
 .دھند  را بھ نفع دیگران انجام میخدمات  کلیسا،بھ عنوان خادمین، پیران)  ١
 
ای است از شیوه ضروری  خالصھ.  است کلیساھای پیران از ویژگی نیست بلكھ یكی کارخدمت كردن فقط یك )  ٢

شیوه رھبری ھمھ رھبران كلیسا بایستی كامًال متفاوت باشد از شیوه رھبری رھبران .  کلیسارھبری خدا برای پیران
 .  بایستی داوطلبانھ آزادانھ و مشتاقانھ خدمت كنند کلیساپیران. جھان

كنند از اینكھ بر اشخاصی كھ عیسی مسیح بھ آنھا سپرده  ھبران كلیسا را قدغن می ر، رسولپطرسھم عیسی مسیح و ھم 
در عوض رھبران كلیسا بایستی برای ایمانداران كلیسا نمونھ باشند و بھ جای رھبری اعضاء با . است خداوندی كنند

دایت كنند و بھ جای اینكھ انتظار  بایستی پیش روی ایمانداران حركت كرده و آنھا را ھ کلیسافرمان دادن بھ آنھا، پیران
 ). ٢٧ - ٢۵: ٢٢ ؛ لوقا ۴۵: ١٠مرقس ( اعضاء را خدمت كنند  بایستیآنھا را خدمت كنند آنھا  داشتھ باشند كھ اعضاء

 
 

 )  دقیقھ٨(دعا  ۵
 دعای در پاسخ بھ كالم خدا

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

 
 

 )  دقیقھ٢( منزل  تكلیف ۶
 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
  
 .اشید بھ اینکھ شاگردان بسازید  متعھد ب- تعھد  ـ  ١

 را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای گروھی "ھای یك رھبر مسیحی  درس ویژگی  "آموختھ ھای درس 
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید از مردم موعظھ كنید، 

 استفاده حقیقت محبوباز روش .  بخوانید٨ ، ٧ ، ۶ ، ۵ ھر روز نیمی از یك فصل را از قسمت جامعھ - رازگاھان  ـ  ٢
 .   كنید و یادداشت بردارید

)  انتقال رھبری كلیسا در جھان- ٣٨ - ١٧: ٢٠اعمال (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس - بررسی  کتاب مقدس  ـ  ٣
 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و یادداشت  بردارید۵از روش . را در خانھ آماده كنید

 . تھ برای یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید  در این ھف- دعا  ـ  ۴
 )٣: ۵مزمور (

ھای خود در مورد  از تمام یادداشت. خود كنید) یا پوشھ( درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموختھ ھای جدید  ـ ۵
 .  درست كنید)یا پوشھ(پرستش، رازگاھان، یادداشتھای تعلیمی و این تكلیف منزل یك دفتر



 ١٠١  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ۴٨درس 
 

 دعا ١
 

 
 . و این دوره شاگردسازی را بھ حضور خدا بیاورید خوددعا كنید و گروه. سرگروه

 
 

 ) دقیقھ٢٠(درمیان گذاشتن بركات  ٢
  سلیمانجامعھ

 
، با دیگران  )٨، ٧، ۶، ۵جامعھ (  و بھ طور خالصھ بركات یكی از رازگاھان خود را از قسمت مشخص شده بھ نوبت

 ). بخوانیدھای رازگاھان آن روز  یا از روی یادداشت (ر میان بگذاریدد
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 
  شاگردیدربارهمرور آیات 

 ٣  

 
 شیوه مرور آیات حفظی از کتاب مقدس  - الف

 
 : اید دارای مراحل زیر است  حفظ كرده مرور كردن آیاتی كھ قبًال

 
تكرار، بھترین روش برای . اید روزی یــــكبار تـــكرار كنـــید  بھ این معنی كھ پنج آیھ آخری را كھ حفظ كردهمرور -١

اید حداقل یكبار در روز  این پنج آیھ آخر را كھ حفظ كردهبنابر. بھ خاطر سپردن آیھ و بازگو كردن صحیح آن است
پس ھر آیھ جدید کتاب مقدس را قبل از اینكھ بھ شیوه مرور آیات قبل اضافھ شود، در .  ھفتھ مرور كنید۵بھ مدت 

  .كنید  بار مرور می٣۵حدود 
 
مرور آیات قبل بھترین .  شود  میبھ معنی مرور كردن تمام آیات سابق است كھ ھر سھ ھفتھ یكبار انجام مرور مجدد -٢

 آیھ قبلی كھ حفظ ١٠٠بنابراین از ھر . اید شیوه برای بھ خاطر آوردن تمام آیات کتاب مقدسی است كھ قبًال حفظ كرده
اید ھر سھ ھفتھ یكبار  پس ھمھ آیاتی را كھ قبًال حفظ كرده. اید پنج آیھ از آن را ھر روز دو بار مرور كنید كرده

 . كنیددوباره مرور 
 
از زمانی كھ .  مجموعھ كارتھا یا دفترچھ یادداشت مربوط بھ آیات حفظی را با خودتان بھ سركار ببرید.ھمراه ببرید -٣

پنج آیھ آخر کتاب . درحال مسافرت ھستید و از وقتھای اضافی درطی روز، برای مرور، تعمق و دعا استفاده كنید
درمورد محتویات این آیھ . اید دوبار مرور كنید را كھ قبًال حفظ كردهچند آیھ . اید مرور كنید مقدس را كھ حفظ كرده

 . تعمق و دعا كنید
 
درھر . دانید اید می از ھمدیگر آیات را بپرسید تا مطمئن شوید ھنوز آیاتی را كھ بطور صحیح حفظ كرده .سؤال كنید -۴

ھمچنین گاھی دو بھ دو . ز یكدیگر بپرسیداید ا ای را كھ حفظ كرده جلسھ گروھی، دو بھ دو تقسیم شوید و آخرین آیھ
 بودید از یكدیگر بپرسید تا مطمئن شوید عالوه بركل آیھ، نام مجموعھ،   حفظ كرده ای را كھ قبًال تقسیم شوید و پنج آیھ

بھ عنوان عالمت راھنما، عنوان و محل آیھ و بعضی اوقات چند كلمھ . دانید عنوان و محل آیھ را بدون اشتباه می
  . آیھ را بگوییدنخست

 
 "شـــاگـــردی   "مرور دو بھ دوی مجموعھ   - ب

 
 ٢ - ١: ١٢رومیان   .خداوندی)  ١
  ٢٣: ٩ لوقا . خودانكار ) ٢
  ۴۵: ١٠مرقس    .خدمت ) ٣

  ٧ - ۶: ٩دوم قرنتیان   .بخشندگی ) ۴
  ٢٠ - ١٨: ٢٨ متی . شاگردسازی ) ۵



 ١٠٢  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 )  دقیقھ٧٠(بررسی کتاب مقدس   ۴
 ھبری كلیسا در جھان رانتقال

 
 . را با یكدیگر بررسی  كنید٣٨ - ١٧: ٢٠ قدم بررسی  کتاب مقدس، اعمال رسوالن ۵با استفاده از روش 

 
  بخوانید :١قدم 

 .  را با ھم بخوانیم٣٨ - ١٧: ٢٠ اعمال :بخوانید
 .  خوانده شودقسمتآیھ بخواند تا تمام بھ نوبت ھر یك 

 
 

 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

 
رسد كھ   ھمیشھ زمان این می.رسد  رھبری فرار میانتقالیك حقیقت مھم از نظر من این است كھ ھمیشھ زمان  ) ١كشف 

. ایر رھبرانی كھ مسئولیت جدیدی بھ آنھا محول شده بھ كار گرفتبایستی رھبران جدید مسیحی انتخاب و بھ جای س
پولس ). ١٠: ١٩اعمال ( سال كلیسا را بنا نمود ٢و بھ مدت ) ١٩اعمال (پولس رسول كلیسای افسس را تأسیس كرد 

این آخرین و ) ١٣ - ١٠: ٢١، ٢٣ - ٢٢، ١٩، ٣: ٢٠اعمال (تعلیم داد كھ او بھ زودی بھ دلیل جفای یھودیان خواھد مرد 
 چند اصول مھم را در ٢٠  رسوالن فصلاعمال). ٣٨، ٢۵: ٢٠اعمال (كند  باری خواھد بود كھ از افسس دیدار می

می باشند بھ  زمانی كھ بھ دنبال مسیحیانی ھستید كھ بالقوه رھبر. دھد ارتباط با شرایط رھبران جدید مسیحی تعلیم می
 .  نگاه كنید٢٠  رسوالنشرایط موجود در اعمال

 
ای برای رھبران جدید بھ جا  رھبران قدیمی بایستی از خود نمونھیك حقیقت مھم از نظر من این است كھ   )٢كشف 
آنھا را بایستی با دعا انتخاب كرد، اگر الزم است آموزش داد .  رھبران جدید نباید فقط انتخاب و منصوب شوند.بگذارند

بایست كار او   برای انتخاب، آموزش و بھ كار گماشتن رھبرانی كھ میعیسی دو تا سھ سال و نیم. و بعد بھ كار گرفت
اما یكی از مھمترین حقایق این است كھ رھبران قدیمی بایستی رھبران جدید را از طریق بھ . ادامھ دھند وقت صرف كرد

مزمور ان یک رھبر، داود بھ عنو ( و رھبری ماھرانھ خودخداپسندانھجا گذاشتن یك نمونھ آموزش دھند یعنی با ویژگی 
٧٢: ٧٨(. 

 
  کنید  سئوال: ٣قدم 

 ھای مختلف وجود دارند كھ مایلید در گروه آنھا را بپرسید؟ در این متن چھ سؤاالتی در زمینھ :توجھ كنید
فھمیم، سؤالھای خود را   را درك كنیم و در مورد آنچھ نمی٣٨ - ١٧: ٢٠  رسوالنسعی كنیم تمام حقایق مربوط بھ اعمال

 .  كنیممطرح
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 ( :درمیان بگذارید
 ).طرح سازدازافراد سؤال خود را برای دیگران م

سپس چند سئوال را از بین ھمھ سئوالھا انتخاب نمایید و سعی كنید با گفتگو كردن در مورد آنھا در گروه،  (:گفتگو كنید
 سئوالھایی كھ شاگردان ممكن است بپرسند و ھمچنین توضیحاتی در  ھایی ازدر ادامھ نمونھ). (جوابی برایشان پیدا كنید

 . )رابطھ با آن مباحث آمده است
 

  را داشتھ باشند؟خصوصیاتی كلیسا بایستی چھ پیران) ١٧: ٢٠اعمال  ( )١سؤال 
یک . اند  كلیسای مسیحی را تعلیم داده پیرانخصوصیاتاند كھ در آنھا بھ وضوح  ھایی را نوشتھ رسوالن نامھ: مالحظات
اساس زندگی شخصی، زندگی  تی براو بایس.  نباید ھرگز براساس مقام، قدرت یا ثروت اجتماعی انتخاب شودپیر کلیسا

 . خانوادگی و خدمتش برای عیسی مسیح انتخاب شود
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  .شرایط الزم در ارتباط با زندگی شخصی و رفتار  )الف
 : شوند بعضی از این شرایط الزم یك بھ یك نام برده می

 
نواز باشد و  زگار، قابل احترام، مھما معتدل، پـــرھی مـــالمت،  او بایستــــی بی. ٧ - ١: ٣ اول تیموتـــائوس :بخوانید )١

 . اعتبار باشددیگر مردم زورگو نباشد بلكھ آرام نھ اھل نزاع و نھ پول دوست، نھ مغرور بوده و نزد  میگسار نباشد، 
حلیم و نھ جنگجو و نھ اھل مستی و نھ اھل زور و نھ اھل سود  مالمت،  او بایستی بی.  ٩ - ۵: ١ تیطس :بخوانید )٢

 .  باشدمنظم مقدس و کار، درست،بلكھ مھمانواز باشد و آنچھ خوب است را دوست بدارد پرھیزگارقبیح باشد 
 . او بایستی در رفتار و ایمان نمونھ باشد .٧: ١٣ عبرانیان :بخوانید )٣
اند و نھ خداوندی   او بایستی مشتاق ھدایت كردن افرادی باشد كھ بھ او سپرده شده .۵ - ١: ۵ اول پطرس :بخوانید )۴

 . نمونھ و فروتن باشدھمھ برای بایستی . ردن بر آنھاك
 

در ارتباط با پول بایستی قابل اعتماد و بدون طمع . بھ طور خالصھ، در ارتباط با خواھشھا و خشم بایستی پرھیزگار باشد
گذارد بایستی  میو در ارتباط با تأثیری كھ بر دیگران . در روابطش بایستی فروتن باشد و بر دیگران خداوندی نكند. باشد

 . یك نمونھ باشد
 
 . شرایط الزم در ارتباط با خانواده  ) ب

اگر او ازدواج كرده . ای نسبت بھ زنان داشتھ باشد شرط الزم این نیست كھ ازدواج كرده باشد بلكھ نباید حركات ناشایستھ
ای از   نمونھ زنانایستی برای ھمھای از وفاداری نسبت بھ ھمسرش باشد و اگر ازدواج نكرده است او ب بایستی نمونھ
اگر دارای بچھ است او بایستی آنھا را در راه ایمان و اطاعت از مسیح ھدایت كند و بھ آنھا تعلیم دھد كھ بھ . پاكی باشد

 . والدینشان احترام بگذارند
 
 . ھای روحانی شرایط الزم در ارتباط با توانایی)  پ

در ارتباط با کتاب مقدس او بایستی كامًال آموزه .  تازه ایمان یا ایمانداری نابالغ باشداو نباید در ارتباط با بلوغ روحانی، 
 . ھای مختلف خدمتش استفاده كند مسیحی صحیح را حفظ كند و بتواند از کتاب مقدس در جنبھ

 
 ویژگی ھای شخصی رھبری  پولس رسول چھ بودند؟ )١٩ - ١٨: ٢٠اعمال  () ٢سؤال 

 : مالحظات
 جستجویاین رویا را دارد كھ در مناطق و كشورھای دیگر در  گمشدگان است وبرای رھبر مسیحی قلبش  یک  )الف

 . آنھا باشد
 رسول ١٢عیسی مسیح از . پولس فقط یك رھبر مسیحی یا شبان یك كلیسای محلی نبود بلكھ او رسول عیسی مسیح بود

پطرس رسول یكی از اولین كسانی بود كھ در بین یھودیان . اری کلیسای مسیحی در دنیا استفاده کردذخود برای پایھ گ
. كلیسای مسیحی بنا نمود) ١٠اعمال  (غیریھودیھاو در میان ) ٨اعمال ) (نیمھ یھودیان(ھا  ، در بین سامری)٢اعمال (

اما پولس رسول كلیسای مسیحی را بھ تمام مناطق شرقی و غربی امپراطوری روم توسعھ داده و نخستین كلیسای 
اعمال (قبرس  ، )١۴ ،١٣ ؛ اعمال ٢٣ - ٢١: ١ ؛ غالطیان ٣٠: ٩اعمال ) (تركیھ(در سوریھ و آسیای صغیر  سیحی رام

، ایتالیا )١تیطس (، كریت )١٩: ١۵رومیان  ) (آلبانی(،  الیركون )١٩ - ١٧اعمال ( یونان ،)١۶اعمال (مقدونیھ  ، )١٣
 . تأسیس نمود) ٢٨، ٢۴: ١۵رومیان  (پانیا  اس و احتماًال  )٢١: ١٩  ؛ اعمال٢٣: ١۵رومیان (
 
 . گذارد رھبر مسیحی با نحوه زندگی و خدماتش یك نمونھ بھ جا می)  ب

عیسی تعلیم داد كھ او بایستی نوری در تاریكی، . زنند رفتار و اعمال رھبر مسیحی بلندتر از موعظھ و تعالیمش فریاد می
 ). ٢٨ - ٢۵: ٢٠ ؛ متی ١۶ - ١۴: ۵متی (كند، باشد  ھ رھبریشان می آنانی كخدمتگزارفایده و  نمك در اجتماع بی

 
  شخصی  رھبری پولس رسول چھ بود؟مسئولیت )٢٧ - ٢٠: ٢٠اعمال  () ٣سؤال 

 : مالحظات
 ). ٢٧: ٢٠ (دھد رھبر مسیحی تمامی اراده خدا در کتاب مقدس را تعلیم می ) الف

ایماندار جدید نباید فقط انجیل و قسمتھای مشخصی از .  خدا است ادهحداقل چیزی كھ مسیحیان بایستی بدانند تمامی ار
 . پیغام کتاب مقدس یكپارچھ است. کتاب مقدس را بشنود بلكھ تمامی اراده خدا را در کتاب مقدس

 
خلقت،  ماھیت کتاب مقدس، : رھبران مسیحی بایستی ایمانداران را براساس عناوین موجود در عھد عتیق تعلیم دھند )١

عھد خدا و ایمان انسان،  نامھ مسیح در سرتاسر کتاب مقدس،  ط انسان در گناه، نجات ایمانداران توسط خدا، نسبسقو
كتب نبوتی  سلطنت خدا در حكومت الھی، كتب شعری در کتاب مقدس،  شریعت و فیض، كتب تاریخی کتاب مقدس، 
 . در کتاب مقدس و اسرائیل در کتاب مقدس
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زندگی مسیح، مرگ مسیح، قیام مسیح، : یمانداران را با عناوین جدید عھد جدید تعلیم دھندرھبران مسیحی بایستی ا )٢
 –جامعھ مسیحی یا كلیسا، رشد مسیحی، ارتباطات مسیحی بین مردان  القدس،  روح ملكوت خدا،  خداوندی مسیح، 

ای روحانی در مسئولیتھای ، تجھیز رھبران، استفاده از عطایکارکناننبرد روحانی، شاگردسازی، آموزش  زنان، 
 .كلیسای مسیحی و آمدن ثانویھ عیسی مسیح 

داشتھ باشند، بلکھ ایماندار  آگاھی و ایمان  آنانرھبران مسیحی بایستی بھ ایمانداران تعلیم دھند نھ فقط برای اینکھ )٣
شخصیت مسیحی ر ببرند و آنھا باید تعلیم دھند کھ آنان کالم خدا را بطور عملی بکا. باشند و برطبق ایمان عمل کنند

  .داشتھ باشند
 
 .)٢٨: ٢٠( كند  را موعظھ میباشدرھبر مسیحی ھر آنچھ كھ كمك كننده )  ب

ھای ساختھ شده  ایمانداران نباید بھ فلسفھ. باشند حداكثر چیزی كھ مسیحیان باید بدانند آن چیزھایی است كھ كمك كننده می
كاشتن نفرت برعلیھ سایر مردم، تعالیم دروغین انبیاء كاذب یا نظریات   ھای سیاسی، ھای برنامھ توسط انسان، تئوری

رھبران مسیحی و معلمین بایستی خود را بھ اندازه كافی آماده . شخصی مردم در مورد موضوعات روحانی گوش دھند
 ). ٢٩: ۴افسسیان (كننده و بناكننده است تعلیم دھند   تعلیم دھند و ھر آنچھ كھ كمك کتاب مقدس را كامًال كنند، 

 
 ). ٢٠: ٢٠ (دھد رھبر مسیحی مردم را علنًا و خانھ بھ خانھ تعلیم می)  پ

بعضی رھبران مسیحی کتاب مقدس را در ). ٢: ٣اول تیموتائوس ( بایستی بتواند کتاب مقدس را تعلیم دھد یک پیر کلیسا
یرین کتاب مقدس را در گروھھای كوچكتر و در در حالیكھ سا) ١٧: ۵اول تیموتائوس ( تعلیم خواھند داد  كلیسا علنًا

 ). ۴ - ١: ١٧ ؛ ۴٢ :۵اعمال (ھای ایمانداران تعلیم خواھند داد  خانھ
 
 .  )٢١: ٢٠ (كند كھ بایستی بازگشت كرده و ایمان بیاورند رھبر مسیحی بدون استثناء بر ھمھ مردم آشكار می)  ت

آنھا . كنند بلكھ آنھا را بھ چالش وا دارند تا بھ پیغام پاسخ دھندرھبران مسیحی نباید برای عالقمندان فقط سخنرانی 
این یعنی . كنند كھ بھ سوی تنھا خدای واحد بازگشت كنند و این كار را با حالت توبھ انجام دھند ایمانان را دعوت می بی
كنند كھ بھ  ھا مردم را دعوت میآن. دھنده دارند كنند كھ گناھكار و گمشده ھستند و نیاز بھ یك نجات ایمانان قبول می بی

 . ای داشتھ باشند خداوندی عیسی مسیح ایمان بیاورند كھ بھ جای گناھان آنھا مرد و از مردگان قیام كرد تا آنھا زندگی تازه
 
 ). ٢٣ - ٢٢: ٢٠ (رھبر مسیحی آماده است تا زندانی شود و سختی ببیند)  ث

اما رنج كشیدن بھ خاطر مسیح و ملكوتش ھمچنین . آید  شمار میبھ خودی خود این دعوت سختی از رھبر مسیحی بھ
و ) ٨: ۴دوم تیموتائوس (داور عادل، او را با تاج و عدالت پاداش خواھد داد  عیسی مسیح خداوند، . پاداش عظیمی دارد

 و زمین در اینجا جالل خداوند عیسی مسیح مربوط بھ آسمان. او در جالل خداوند عیسی مسیح شریك خواھد گردید
توانستند گناه  بھشت قدیم باغی بود زیبا كھ در آن باز ھم مردم می. جدیدی است كھ فقط عادالن در آن زیست خواھند كرد

شامل كل . اما بھشت جدید از بھشت قدیم بسیار فاصلھ دارد). ۶: ٣  ؛١٧ - ١۵: ٢پیدایش (كنند و باالخره ھم گناه كردند 
و ) ٢٧، ٨: ٢١(فقط ایمانداران درعیسی مسیح در آن زندگی خواھند كرد ). ٢ - ١: ٢١ھ مكاشف(باشد  شده می زمین احیاء

 ).۵ - ۴: ٢١مكاشفھ (ھرگز دوباره قادر نخواھند بود كھ گناه كنند و نخواھند مرد 
 
 ). ٢۴: ٢٠  (رھبر مسیحی واقعی، خاتمھ دھنده است  ) ج

 . كامل كند خدا بھ او سپرده است،  كھ تکلیفش راشود تا  او ھرگز خستھ خاطر و مأیوس نمی
 

  كلیسا چیست؟پیرانشرح خدمت  )٣١ -٢٨  :٢٠اعمال  () ۴سؤال 
 :  مالحظات

  كلیسا باشند؟پیرانكند تا  القدس مردان خاصی را تعیین می روح) الف
 : دھد او اینكار را از طریق زیر انجام می

 
 ). ٨ - ٣: ٣یوحنا (القدس است  تولد تازه ھمیشھ كار روح. باشندكاندیداھای این خدمـــت بایستی مردانی با تولد تازه  )١
القدس از طریق آنھا خدمت  اند كھ دست خدا بر آنھا و خدمت آنھا است یعنی روح مردانی كھ از قبل ثابت كرده )٢

 ). ۵ ، ٣ ، ۶، اعمال ١٨، ١٠دوم قرنتیان (باشند  اینھا بھترین كاندیداھای رھبری می. كند می
: ۶ ؛ ٢٢ - ٢١: ١اعمال (كنند نیز بایستی تولد تازه داشتھ باشند  ا، كھ این رھبران جدید را انتخاب میاعضای كلیس )٣

٣ .( 
 
  :باشند  زیر میمسئولیتھایرھبران مسیحی دارای   ) ب

 شود پیر کلیسا میكھ شامل چندین ) ١۴: ۴تیموتائوس ( ھدایت شود  کلیسا پیرانشوراییك كلیسای مسیحی بایستی توسط 
 ). شبان(و نھ فقط یك پیر 
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یك شبان گوسفندش را تغذیھ و . بایستی شبانان ایمانداران و ناظرین تمام فعالیتھای ایمانداران باشندکلیسا پیران  )١
كند و مواظب اتفاقاتی است كھ برای  را ھدایت میکلیسا  ،یك ناظر با گذاشتن یك نمونھ از خود. كند محافظت می

 . افتد  میکلیسا
 ھستند بلكھ ایمانداراننھ تنھا مسئول زندگی اخالقی و روحانی پیران . تی مواظب خودشان باشندبایسکلیسا پیران  )٢

 پیر کلیسابھ ھمین خاطر است كھ باید بیش از یك .  کلیسا نیز می باشند پیران دیگرمسئول زندگی اخالقی و روحانی
ای داشتھ باشد كھ بتواند نسبت بھ زندگی و  ن رابطھ مسیحی بایستی با دیگرا رھبرھر.  وجود داشتھ باشدکلیسادر 

 . خدمتش بھ دیگران پاسخگو باشد
محافظت  را آشفتھ سازند، ) كلیسا (كنند گلھ   بایستی ایمانداران را در مقابل معلمین دروغین كھ سعی میپیر کلیسا )٣

 . كنند
 . م ھشدار دھند پولس پیروی كنند و بھ مردم درصورت لزو  بایستی از نمونھپیران کلیسا )۴
 

 رھبران مسیحی چگونھ بایستی حمایت شوند؟) ٣۵ - ٣٢  :٢٠اعمال  ( )۵سئوال 
 :  مالحظات

 .كند اعتماد بھ اینكھ خدا از قومش مواظبت می  )الف
او آنھا را بھ خدا و فیض خدا كھ . كرد ترك كند آنھا را رھا نكرد حال كھ پولس رسول بایستی آنانی را كھ مواظبتشان می

سپارد كھ یقینًا بھ اندازه زمانی كھ پولس رسول درمیان آنھا بود بھ خوبی از آنھا مواظبت  ایستگی آن را ندارند میش
سپارد كھ آنھا را بنا خواھد كرد و بھ آنھا میراثی درمیان ایمانداران  او آنھا را بھ كالم خدا در کتاب مقدس می. خواھد كرد

 . خواھد بخشید
آنھا خدای زنده را دارند كھ . روی پای خود بایستد  و دیگر وابستھ بھ یك رسول نباشد یستی بركلیسای افسس حاال با

آنھا کتاب مقدس، كالم خدا را دارند كھ دائمًا آنھا ). ٢٠: ٢٨متی  ؛  ۶ - ۵: ١٣عبرانیان (ھرگز آنھا را ترك نخواھد كرد 
 . كنند ھا را شبانی و نظارت میا ھستند كھ آنسیکل پیران شورایكند و آنھا دارای  را بنا می

 
 . حق حمایت شدن)  ب

 كھ پیران کلیسااو تعلیم داد   )۶: ٩اول قرنتیان (شد  گرچھ پولس بھ ندرت از جانب كلیساھای مسیحی دیگر حمایت می
ن ای.  بیابند یعنی حرمت و دستمزد" حرمتی مضاعف "كنند شایستھ ھستند كھ  مسائل كلیسایی را بھ خوبی اداره می

كارگر مستحق دستمزد خود . دھند كند كھ کتاب مقدس را موعظھ و تعلیم می  صدق میپیران کلیساییبخصوص در مورد 
خداوند عیسی مسیح دستور داده بود كھ ھر كھ بھ انجیل اعالم نماید از انجیل .  )١٨ - ١٧: ۵اول تیموتائوس (است 

مسیحی حق حمایت شدن را دارد اما او این حق را ندارد كھ از گرچھ یك رھبر ). ١۴ - ٧: ٩اول قرنتیان (معیشت یابد 
 .كلیسا این انتظار را داشتھ باشد

 
 ). ٣۴ – ٣٣: ٢٠ (آزادی خدمت بدون حمایت)  پ

او واقعًا . كرد بدون اینكھ ھیچ حمایتی را از آنھا بطلبد یا دریافت كند پولس رسول اغلب كلیساھای مسیحی را خدمت می
این امكان وجود دارد . كند  كار میھمراھش برای تدارك نیازھای شخصی و ھمچنین نیازھای ھمكاران كرد كھ افتخار می

 رسوالن كاذبی وجود داشتند كھ خدمتشان را با پول بھ كلیساھا ،كھ علت این انتخاب پولس این بود كھ در اطراف
  :۴اول قرنتیان  ( دارد مجانًا از مسیح یافتھ است ای برای مسیحیان بھ جا بگذارد كھ آنچھ خواست نمونھ او می. فروختند می
خواست كھ برای كلیسای مسیحی بار باشد  او یقینًا نمی.  )٨: ١٠متی (و آنچھ بھ دیگران سپرده، مجانًا سپرده است ) ٧ 
 .  )٩: ١١دوم قرنتیان (
 
 ). ٣۵ :٢٠(مسئولیت شریك ساختن نیازمندان )  ت

بھ خاطر كارشان دستمزد دریافت كنند این مسئولیت را دارند كھ آن را با نیازمندان بین خواه مسیحیان حمایت بشوند و یا 
 بایستی در این زمینھ  رھبران مسیحی قطعًا). ١٨ - ١۶  :٣ ؛ اول یوحنا ١۶ - ١۴: ٢یعقوب (خودشان درمیان بگذارند 

 . "تر است   دادن از گرفتن فرخنده"عیسی مسیح خداوند خودش گفت . نمونھ باشند
 

  یافتند؟ پولس رسول و مسیحیان افسس چگونھ با یكدیگر ارتباط می )٣٨ - ٣۶: ٢٠اعمال ( ) ۶سؤال 
 :  مالحظات

 .  آنھا را بھ ھم پیوستھ بود،رابطھ مرئی دعا) الف
 .  دعا كرد آنھابرایپولس گفت ھمھ زانو زده و  وقتی پولس آنجا را ترك می

 
 . م متصل كرده بودرا بھ ھ  آنھا،رابطھ مرئی محبت ) ب

 . پس برای او گریستند بر گردن او آویختھ و او را بوسیدند
 . این راه شیوه خوبی برای انتقال رھبری كلیسا بھ سایرین است
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 بھ كارببرید:  ۴قدم 
 چھ حقایقی در این قسمت برای مسیحیان امكان پذیر است؟  كاربرد :توجھ كنید

ود را صریحًا با ھم در میان بگذارید و فھرستی از كاربردھای امكان پذیر بر اساس  افكار خ:در میان بگذارید و بنویسید
 . تھیھ كنید٣٨ - ١٧: ٢٠اعمال 

  خدا از شما می خواھد كدامیک از كاربردھای امكان پذیر را تبدیل بھ یك كاربرد مشخص بكنید؟: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
 .كاربردھای متفاوتی می یابند

 ).شندفھرست زیر نمونھ ھایی از کاربردھای امکان پذیر در این قسمت از کتاب مقدس میبا(
 

  )٣٨ -١٧: ٢٠اعمال رسوالن  (كاربردھای امكانپذیرنمونھ ھایی از 
 
 . دعا و آموزش درمورد وظایفشان جمع شوند  بھ منظور مشاركت، کلیسا پیران شورایماھی یكبار   * ١٧: ٢٠ •
 . عمل كنید) دھید یا تعلیم می(كنید  آنچھ موعظھ می  بھ * ١٨: ٢٠ •
 . اشیدھمیشھ رھبری فروتن ب  * ١٩: ٢٠ •
 .  موعظھ نكنید،ھیچگاه در مورد موضوعاتی كھ كمك كننده نیستند  * ٢٠:٢٠ •
 .  با دعوت شنوندگان بھ پاسخ دادن بھ كالم خدا خاتمھ دھید راموعظھ خود  * ٢١ :٢٠ •
این حقیقت را بپذیرید كھ رھبران مسیحی اغلب اولین كسانی ھستند كھ با جفا، مشكالت و حبس مواجھ   * ٢٣ :٢٠ •

 . شوند می
 ؛ ۴٢:  ۴ یوحنا  (خاتمھ دھنده باشید و كاری كھ خداوند عیسی مسیح بھ شما محول كرده است تمام كنید   * ٢۴ :٢٠ •

 ). ٣ - ١: ١٢عبرانیان    ؛٧: ۴دوم تیموتائوس  ؛ ١٧: ۴ ؛ كولسیان ٢٧ - ٢۴: ٧اول قرنتیان   ؛ ۴: ١٧
 ؛ ١٢  :٨ ؛ اعمال ٢۵: ٢٠( انجیل ملكوت است ھمان  )٢۴  :٢٠(بھ خاطر داشتھ باشید كھ انجیل فیض   * ٢۵ :٢٠ •

٣١ ، ٢٣: ٢٨(  . 
 . تصمیم بگیرید كھ تمام اراده خدا را برای مردم موعظھ كنید  * ٢٧: ٢٠ •
تحت پیران کلیسا را اگر رھبر ھستید، برای اعضاء شبان و نسبت بھ فعالیتھا ناظر باشید و سایر   * ٢٨ :٢٠ •

  .مراقبت و توجھ داشتھ باشید
 ).معلمین دروغین(از گلھ خداوند عیسی مسیح درمقابل گرگان محافظت كنید  *  ٣١ - ٢٩: ٢٠ •
 . درمقابل معلمین دروغین بارھا و بارھا بھ گلھ ھشدار بدھید  *  ٣١: ٢٠ •
 . كنید رھبران جدید را بھ خدا، فیض و كالم او بسپارید زمانیكھ رھبری را واگذار می  * ٣٢: ٢٠ •
 . پذیر است بعضی اوقات برای رفع احتیاجات خود و ھمچنین ھمكاران خود كار كنید اگر امكان  * ٣۴ - ٣٣: ٢٠ •
 . تر است كھ دادن از گرفتن فرخنده بھ خاطر داشتھ باشید  * ٣۵: ٢٠ •
 . كنید روی زانوھا دعا كنید بعضی وقتھا كھ دعا می  * ٣۶: ٢٠ •
كھ از نظر فرھنگی پذیرفتھ است بھ برادران و ای  بعضی اوقات محبت و توجھ خود را بھ شیوه  * ٣٧: ٢٠ •

 . خواھران خود ابراز كنید
 

 نمونھ ھایی از كاربردھای شخصی
 

از یك طرف تمام اراده خدا از کتاب مقدس را . خواھم موعظھ و تعالیم خود را در این دو محدوده حفظ كنم می) الف
و از طرف دیگر ھرگز در مورد عناوینی كھ برای . اموعظھ و تعلیم دھم و نھ فقط یك قسمت مشھور از کتاب مقدس ر

 . شنوندگان كمك كننده نیستند موعظھ نكنم و تعلیم ندھم
 
دھم بایستی  گویم و انجام می  و ھمھ چیزھایی كھ میزندگی من. كنم را بھ عمل آورم خواھم آنچھ موعظھ می می)  ب

توانم داشتھ باشم با بھ جا  ھم تأثیری منفی می. أثیرگذار ھستمدانم كھ ھمیشھ ت می. ای برای سایر ایمانداران باشد نمونھ
ای درست و انجام  ای غلط و یا با بیكار بودن و یا دارای تأثیری مثبت خواھم بود با بھ جا گذاشتن نمونھ گذاشتن نمونھ

خواھم یک نظم دھنده می .  می خواھم یک تغییردھنده باشم.كارھایی كھ بیشتر مردم را بھ شباھت عیسی مسیح تغییر دھد
  .  باشم

 
  کنیددعا  :۵قدم 

 .  دعا كنیمآشکار کرده است، ٣٨ - ١٧: ٢٠ اعمال بھ ما در كھ خدا قایقیدر مورد ح
 کھ در فقط یک یا دو تمرین كنیددریافت کرده اید، پاسخ دھید،  کتاب مقدس بررسی این  در طی کھبھ آنچھتان در دعای(

  ). دعا خواھند كرد،متفاوتیحقایق  در مورد ، ھر گروهافراد دراشید كھ داشتھ بیاد ب. جملھ دعا کنید



 ١٠٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 )  دقیقھ٨(دعا  ۵
 شفاعتدعای 

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

 
 

 )  دقیقھ٢ ( منزل  تكلیف ۶
 برای درس بعدی

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

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

را برای یكدیگر، برای شخصی دیگر یا برای  ٣٨ - ١٧: ٢٠اعمال  آموختھ ھای بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعلیم دھید یا بررسی كنید نید، گروھی از مردم موعظھ ك

از روش حقیقت محبوب استفاده . بخوانید ٢٠: ۴ - ١: ١قسمت مرقس  ھر روز نیمی از یك فصل را از - رازگاھان -٢
 .   كنید و یادداشت بردارید

برآیھ جدید کتاب مقدس از مجموعھ .  آیھ حفظی آخر از کتاب مقدس را عادت خود قرار دھید۵مرور   - حفظ کردن -٣
 . ١٨  :٣دوم قرنتیان  - شباھت مسیح :نیدبعــدی تعمق كنید و آن را حفظ ك

 .  در این ھفتھ برای كلیسا، یك شخص یا موضوعی خاص دعا كنید و شاھد كار خدا در آن مورد باشید- دعا -۴
 )٣: ۵مزمور (

ی خود در مورد شتھااز تمام یاددا. خود کنید) یا پوشھ( در مورد شاگردسازی را وارد دفتر آموختھ ھای جدید -۵
 .  درست کنید) یا پوشھ(رازگاھان ، آیات حفظی، بررسی کتاب مقدس و این تکلیف منزل یک دفتر 

 
 



 ١٠٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 

 ١ضمیمھ 
 ده یك: گیدنبخش

 
 تعلیم  اما کتاب مقدسمجاز است   از درآمدشان بھ خاطر عیسی مسیح كامًال یکگرچھ برای مسیحیان كلیسا دادن ده

ده یك در کتاب مقدس متعلق بھ قوانین تشریفاتی عھد عتیق است درست مانند . بدھند ده یك بایددھد كھ مسیحیان  نمی
 . اند قوانین تشریفاتی انجام شده و در عھد جدید كنار گذاشتھ شده. ھای حیوانات ، كھانت و قربانیمعبد

 
 ده یك در زمانھای قدیم  - الف

 
 .ده یك محدود بھ اسرائیل نبود -١
 

 خاص یكی ازسنن قدیمی خدایالت سرزمین، از منافع زندگی تجاری و غنایم جنگی و اھدای آن بھ یك ده یك از محصو
 . ھا و ھمچنین قومھای ھندوژرمن بوده است در میان سامی

 
 .ده یك در کتاب مقدس چندین مفھوم دارد -٢
 

 . نشان دادن احترام)  الف
ایـــن .  سالیم و كاھن خدای تعالی از غنایم جنگی ده یك دادبھ ملكیصدق پادشاه)  قبل از میالد١٩٩٢ - ٢١۶٧(ابراھیم 

 ). ٢٠ - ١٨: ١۴پیدایش (شد  دھنده محسوب می  ای از احترام بھ شخصی بود كھ مھمتر از شخص كار نــشانھ
 
  .جبران كردن یك نذر)  ب

ن باشد و مرا در این راه كھ  اگر خدا با م". ئیل در نزد خدا نذری كرد در بیت)  قبل از میالد١٨۶٠ - ٢٠٠٧(یعقوب 
روم محافظت كند و مرا نان دھد تا بخورم و رخت تا بپوشم تا بھ خانھ پدر خود بھ سالمتی برگردم ھر آینھ یھوه خدای  می

 " شود و آنچھ بھ من بدھی ده یك آن را بھ تو خواھم داد  خدامن خواھد بود و این سنگی را كھ چون ستون برپا كردم بیت
 ). ٢٢ - ٢٠: ٢٨پیدایش (
 
 . پرداخت سھم یك مالك دنیوی است)  پ

: ۴٧پیدایش (یوسف برای مصریان مقدار ضروری را تعیین كرد كھ آنھا دو دھم از محصول زمین را بھ فرعون بدھند 
 . این ده یكی دنیوی است و با ده یك مقدس تفاوت دارد). ٢۶ ، ٢۴

 
 . حمایت از خدمت پرستش عھد عتیق)  ت

یعنی ده یك )  قبل از میالد١۴٠٧ - ١۴۴٧( خروج، فرمان ده یك مقدس را از طریق شریعت بھ موسی داد خدا بعد از
 . در دوران عھد عتیق بخشی است از خدمت پرستشی قوم او

 
 ده یك برطبق شریعت عھد عتیق  - ب

 
 ).  قبل از میالد١۴٠٧ - ١۴۴٧(ده یك قسمتی از مراسم و تشریفات شریعت اسرائیل بود  -١
 
 . محتویات قوانین تشریفاتی)  لفا

 : ساخت قوانین تشریفاتی قوانینی در ارتباط با موارد زیر مطرح می
 
 )الویان كاھنین، (اشخاص مقدس  )١
 ) معبدخیمھ اجتماع یا خیمھ، (مكانھای مقدس  )٢
 ). ختنھ، قربانی آوردن، ھدایا و ده یك، فقط گوشت پاك خوردن(اعمال مقدس  )٣
 )  و یک روز روزه گرفتنسبت، جشنھا(مقدس اوقات  )۴
 
 . ھدف از شریعت تشریفاتی)  ب

خواھد  داد كھ خدا می شریعت تشریفاتی ھمراه با پرستش خدا در سرزمین مقدس است و بھ قوم دوران عھد عتیق یاد می
رمان داد كھ خدا بھ اسرائیل دستور خـــراب كردن بتـــھا را داد و ھمچنین ف.  و او را پرستش كنندنزدیک شدهآنھا بھ او 

 خدا مكانی را انتخاب كرد و چنین فرمان داد كھ تمام ھدایایی ).١٣ - ٩: ١٨تثنیھ ( پرستش نكنند او را مانند سایر قومھا



 ١٠٩  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

ھدایایی (ھدایای نذری، ھدایای داوطلبانھ  ، ) نوبرھا احتماًال(ھای خاص  میوه ھا،  كھ بھ مذبح اختصاص نداشت مثل ده یك
 . را بھ آنجا بیاورند) ۶ - ١: ١٢تثنیھ (ھا  زاده  و نخست )آوردن آنھا الزامی نبودكھ طبق شریعت یا نذر 

شدند  و اینھا بھ عنوان ھدایای  ھای حیوانی بھ منظور خوراك كاھنین استفاده می زاده نخست ھا،  زاده در مورد نخست
ه بھ عنوان غذا در جشنھای قربانی زاد و یا اینكھ این حیوانات نخست). ٢٠ - ١۵: ١٨اعداد (شدند  خاص آماده می

زاده ھای حیوانی را  ھای نخست  جشن قربانی،ممكن است كھ كاھنین). ١٧ ، ٧: ١٢تثنیھ . (گردیدند اورشلیم استفاده می
 .كردند تدارك دیده و دھندگان این حیوانات را دعوت می

 
 . محتوای ده یك كامًال آشكار و ثابت نیست -٢
 

یعنی  ای است كھ سال بھ سال از زمین برآید   ده یك شامل تمامی محصوالت مزرعھ،تیقبرطبق بعضی از متون عھد ع
برطبق ). ١٢: ١٣ ؛ ٣٧: ١٠ ؛ نحمیا ٣٠ - ٢٧: ١٨ ؛ اعداد ١٢: ٢۶ ؛ ٢٣ - ٢٢: ١۴تثنیھ ( شراب نو و روغن غلھ،

 از زیر دست عصای شبان "  كھباشد  میگوسفند یا گلھ، زمین، میوه درخت، ده یك گاو تخم  ده یك شامل، ،سایر قسمتھا
 "ای كھ در طی سرشماری ساالنھ از زیر دست شمارندگان خواھند گذشت  زاده گذشتھ باشند یعنی تمام حیوانات نخست

 ). ١٣: ٣٣ ؛ ارمیاء ۶: ٣١ ؛ دوم تواریخ ٣٢ ،٣٠: ٢٧ الویان(
 
 .  مشخص و ثابت نبود تعیین نحوه استفاده از ده یك كامًال -٣
 

 ) نخستین ده یك(رای الویان ده یك ب)  الف
 خداوند قبیلھ الوی را بھ منظور خدمت ٧ - ١: ١٨ برطبق اعداد .ده یك بھ منظور خدمات تشریفاتی خیمھ اجتماع )١

فقط یك خانواده از الویان یعنی خانواده ھارون بھ عنوان كاھنان در . خیمھ اجتماع و بعدھا درھیكل جدا كرده بود
بقیھ الویان درخیمھ اجتماع سایر كارھا را . كردند  خدمت می"ن حجاب و ھر كار مذبح  اندرو"خیمھ شھادت یعنی در

خداوند . چون خداوند الویان را بھ خدمت خوانده بود، برای معیشت زندگی آنھا ھم ترتیباتی داده بود. دادند انجام می
 . كنند یعنی قبیلھ الوی  خدمت میفرمان داده بود كھ ده یك اسرائیلیان بھ آنانی داده شود كھ در خیمھ اجتماع

ھای اسرائیل بھ عنوان سھم آنھا از میراث زمین و دستمزد كارشان در خیمھ اجتماع بھ الویان  ده یك .ده یك الویان )٢
این درست . دادند اما الویان ھم بایستی یك دھم از بھترین قسمت این ده یك غلھ و شراب را بھ كاھنین می. شد داده می

اعداد (دادند  رائیلیان كھ تمامی بـــھترین روغن مـــو و غلھ را بھ عنوان نوبر محصول خود بھ خداوند میمثل تمام اس
١٢: ١٨ .( 

 :  خداوند موارد زیر را بھ عنوان دستمزد كاھنین بھ آنھا سپرده بود.یك دھم ده یك از آن كاھنین بود  )٣
نوبر محصول و ھر چیز كھ بھ خداوند  ی جنبانیدنی، االقداس، ھدایای قدس، بخشی جدا شده از ھدایا ھدایای قدس -

 ). ۵ - ١: ١٨ ؛ تثنیھ ١٩ - ٨: ١٨اعداد (زاده  یافت و نخست تخصیص می
 ). ٢٨ - ٢۵: ١٨اعداد (یافت  بخش دھم از تمام ده یك بھ الویان اختصاص می -
ت بھ او جرم شده است و غرامت جرم در صورتیكھ كسی كھ نســـب) ٢٩ - ٢۵: ٣١اعداد (شراكت درغنایم جنگی  -

 ).١٠ - ۶: ۵اعداد (مرده باشد و بستگان نزدیك نداشتھ باشد 
 
 ) دومین ده یك  (ده یك برای اعیاد شادی و در حضور خداوند)  ب
 ده یك تمام  ،٢٧ - ٢٢: ١۴ ؛ ١٩ -١٧  ،١٢ - ١١ ؛ ٧ - ۶: ١٢طبق تثنیھ   بر.ی در اورشلیمده یك برای اعیاد شاد )١

 اورشلیم معبدمو و روغن نو بایستی در حضور خداوند در مكان سكونت نام او یعنی در  ، محصول غلھ اسرائیل
شود و این بخش قربانی بھ عنوان   زاده گلھ و گاو گوسفند نیز در آن زمان خورده می نخست. خورده شود

ھا بھ  ر موقعی كھ اسرائیلیافتد و احتماًال د این اتفاق ھر سال می). ٢٠ - ١٩: ١۵تثنیھ (شد  خوردنی گذرانده می بخش
در اینجا این ده یك بھ عنوان درآمد ). ١۶: ٢٣خروج (آمدند تا عید حصاد را در پاییز جشن بگیرند  اورشلیم می

 اگر مسافت یك اسرائیلی تا اورشلیم آنقدر دور بود .مشاركت با خداوندای برای  آمد بلكھ وسیلھ الویان بھ حساب نمی
د را بھ آنجا ببرد پس اجازه داشت كھ آن را بفروشد و ھر آنچھ كھ دوست دارد مثل گلھ، توانست ده یك خو كھ نمی

ھای تخمیر شده و ھر چھ كھ دوست دارد برای عید خریداری كند و ھمراه با كل خانواده  مو و سایر نوشیدنی گوسفند،  
 . فت كھ ھمیشھ بھ خدا احترام بگذاردگر خورد و یاد می آنھا را در حضور خداوند می و خادمین و الویان شھر خود، 

بعد از . را بوجود آوردند  " دومین ده یك " معلمین یھودی از نخستین قرن بعد از میالد این ده یك .دومـــین ده یــك )٢
ممكن است كھ این دومین . گردید اینكھ نخستین ده یك الویان كنار گذاشتھ می شد از نھ دھم باقیمانده یك دھم جدا می

معنی باشد چون منطقی نیست كھ فكر كنیم اینھمھ غذا ھمراه با خوراك گوشت  اللفظی بی  از نظر تحت"كده ی"
 مفھومی " ده یك "گردیدند پس بھ این ترتیب كلمھ  زاده ھمھ در طی یك خوراك قربانی مصرف می حیوانات نخست

طرف دیگر ھیچ دلیلی وجود ندارد كھ معنی از . كند  پیدا می" قمستی ازكل "تر از مفھوم فنی آن یعنی مفھوم عمومی
در . كھای فراوانی در روزھای عید دور از انتظار نبودااللفظی آن را بپذیریم و توجھ داشتھ باشید كھ چنین خوار تحت

 .  چھ معنایی داشت دانیم كھ در آن روزھا اینھا دقیقًا واقع ما دقیقًا نمی
 



 ١١٠  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

  )سومین ده یك(ده یك نیازمندان )  پ
 در پایان ھر سھ سال تمام ده یك محصول آن ١۵ - ١٢: ٢۶ و ٢٩ - ٢٨: ١۴ برطبق تثنیھ .ه یك برای نیازمنداند) ١

اند و بـــرای غریبان و یتیمان و  سال در شھر ذخیره شده تا برای الویانی كھ حصھ یا نصیبی در مال بخشنده نداشتھ
توانستند  نیازمندانی كھ می.  نیازمندان بود یکاین ده ل، در ك. كردند خوراك باشد زنانی كھ در شھر زندگی می بیوه

این ده یك مربوط . بھ این معنی كھ آنھا بتوانند برای گذران زندگی حمایت شوند. بیایند از آن بخورند و راضی شوند
 .شد آورده نمیو این ده یك در ارتباط با زیارتگاه . شدند بھ خوراك اعیاد شادی نبود چون آنھا در اورشلیم برگزار می
آورنده آن در حضور . آوردن آن دارای آئین خاصی بود بھ ھر حال برای اینكھ بھ این ده یك ویژگی مقدس داده شود، 

می بایست اعالن  او). ١۵ - ١٣: ٢۶تثنیھ (كرد  خداوند احتماًال در حین مالقات از اورشلیم چیزی را اعالن می
این ده یك را . ساخت د مادامیكھ ده یك در خانھ او ذخیره شده بود آن را آلوده میكرد كھ  تمام ده یك را آورده و نبای می

این . گردید شد ولی باز ھم بھ خداوند تقدیم می نامیدند چون گرچھ بھ زیارتگاه مقدس آورده نمی  می" بخش مقدس "
 . یافت اعالن با بركت سال جدید كشاورزی خاتمھ می

عید شادی در حضور احتماًال مانند ھمان ده یک ) ٢٩ -٢٨: ١۴تثنیھ  ("ومین سال  ده یک س" .ده یك برای فقرا) ٢
بھ فقیران ، اما در ھر سومین سال با یک منظور متفاوتی یعنی )٢٧ -٢٢: ١۴، تثنیھ " دومین ده یک "(خداوند است 
نخست میالدی این ده یك را معلیمن یھودی در قرن  .مقدار ده یک شاید واقعًا یکدھم از تمام قسمت بود. داده می شد

 .  نامیدند"ده یك فقرا"
ملزم بودند كھ برای خداوند و خدمت در اسرائیل، دو ده یك از اموال ھر سال   قوم خدا در دوران عھد عتیق واقعًا  :نتیجھ

 بھ دمعبیكی از این ده یك بھ منظور حمایت از خدمت ھر سال . خود جدا كنند كھ مساوی یك پنجم محصوالتشان بود
 سالھر سھ  در  اما. استفاده می شدسال برای خوراك اعیاد اورشلیم بھ مدت دو  دوم ده یك ھر سال.  داده می شدالویان

 . شد  شھر كنار گذاشتھ میی برای فقراده یک دوم
 
 . ھا مفھوم ده یك -۴
 

 و وقف خدمت خداوند شدند شتھ می بودند یعنی برای خداوند كنار گذا" مقدس برای خداوند "آنھا . ده یك متعلق بھ خداست
اسرائیل اجازه داشتند كھ از میوه آن بخورند  سرزمین مقدس متعلق بھ خداوند بود اما بنی). ٣٠: ٢٧الویان   (می گردیدند

اسرائیل  با دادن ده یك بنی. شد  زمین بود كھ توسط مستاجر بھ مالك داده می ھا مانند اجاره ده یك). ٢٣: ٢۵الویان (
ھا بیانگر نیكویی  محصول فراوان از مزارع و گلھ. كردند كھ چیزی بیش از مستاجرین این زندگی نیستند ن بیان میاینچنی

 . دادند پس اسرائیلیان قسمتی از محصول خود را بھ عنوان پیشكش بھ خدا می. خداوند بود
 
 .  ولی قابل فدیھ دادن بود،ده یك غیرقابل تغییر -۵
 

شدند كھ راه خروج آن در   رانده می٧شكل   بھھای حیوانات بھ داخل آغل  )Bekoroth  58b(ھای یھودی  برطبق نوشتھ
). ١٣: ٣٣ارمیاء (شمرد  رفتند و او آنھا را می آنھا زیر عصای شبان راه می. پذیر بود آن واحد فقط برای یك حیوان امكان

مالك طوری . گذاشت ا یك تكھ چوب عالمت میكرد و آنھا را با رنگ قرمز ب شبان حیوان دھم را با عصای خود لمس می
كرد كھ حیوانات خوب را برای خود نگھ دارد اگر او نسبت بھ تعویض گوسفندھا خطا  این فرآیند را سازماندھی نمی

در . گرفتند بخشید پس ھر دو حیوان بھ خدا تعلق می ورزید یعنی حیوان خوب را برای خود و حیوان بد را بھ خدا می می
یك گوسفند (خواست ھر حیوان دھم  اگر مالك می. مجاز بود) گوسفند(فدیھ دادن ھر كدام از دھمین حیوانات ھر صورت 

كرد و سپس یك پنجم ارزش آن را نیز اضافھ نموده و بھ خداوند  را برای خود نگھ دارد، پول آن را حساب می) خاص
 ). ٣٣ - ٣٠: ٢٧الویان (داد  می

 
 ده یك بعد از تبعید  - پ

 
د از تبعید، ده یك مبدل بھ نوعی مالیات ھیكل تبدیل شد كھ برای حمایت از خادمین ھیكل و برقراری خدمات ھیكل بع

 . شد انجام می
 
 ).  قبل از میالد۴٣٣ - ۴۴۵(نحمیا در دوران نخست والی شدن خود ده یك را دوباره برقرار كرد  -١
 

 قبل از ۵١۶ - ۵٢١، ١۵  :۶عزرا ( را دوباره ساختند معبدرائیلیان اس ، ) قبل از میالد۵٣٨(بعد از بازگشت از تبعید بابل 
در آن نوشتھ آنھا ). ٣٨  :٩نحمیا (بعد رھبران كاھنیـــن و الویان توافقی كرده و آن بھ صورت نوشتھ مھر كردند ). میالد

این شامل ازدواج نكردن با ). ٢٩: ١٠نحمیا (قول داده بودند از شریعتی كھ خدا بھ موسی داده بود پیروی خواھند كرد 
فراھم كردن چوب برای آتش  نگھ داشتن سبت، پرداخت نوعی مالیات بھ ھیكل برای برقراری خدمت ھیكل،  ھا،  خارجی

ھا و باالخره آوردن ده یك محصول برای الویان  زاده گاو وگوسفند گلھ آوردن نوبر محصول ھمچنین نخست قربانی، 
  ).٣٩ - ٣٠  :١٠نحمیا (شد  می
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مردم ده یك  بعد از تبعید، )  قبل از میالد١۴٠٧ - ١۴۴٧(در ھر صورت در ارتباط با شریعت موسی تفاوتی بوجود آمد 
این كار تحت نظارت . كردند آوری می رفتند و ده یك را در شھرھای مختلف جمع آورند اما الویان می را بھ ھیكل نمی
المال در بارگاه ھیكل  ھای بیت ھا را در حجره این ده یك. كردند دریافت میھا را  شد كھ ده یك این ده یك كاھنین انجام می

بانھا  ھا و دروازه پس درروزگار نحمیا كاھنین و الویان كھ شامل خواننده). ٣٩ - ٣٧: ١٠نحمیا (ساختند  ذخیره می
 ). ۴٧ - ۴۴  :١٢نحمیا (كردند  ھا دریافت می شدند درآمد خود را از ده یك می

 
 ). قبل از میالد۴٢٠ – ۴٣٢(ھا را متذكر ساخت  ردن ده یكمالكی آو -٢
 

ھای ھیكل نسبت بھ پرداخت حقوق  كاھن مسئول حجره ،) قبل از میالد۴٣٢ - ۴٣٣(بعدھا وقتی نحمیا در اورشلیم نبود 
 ھیكل ھا غفلت كرده و آنھا را مجبور كرد كھ بھ اطراف شھر رفتھ و درآمد خود را از راه دیگری غیر از خدمت الوی

 ). ١٠ - ۴: ١٣نحمیا (بدست آورند 
كھ در نتیجھ ) ١٢ - ۶: ٣مالكی (ھا و ھدایا توبیخ كرد  خداوند اسرائیل را نسبت بھ دزدی از ده یك از طریق مالكی نبی، 

نشان بھ عنوان حقیقت خداوند اسرائیلیان را بھ خاطر بازگشت از احكام او از زمان پدرا. اند از او عبادت ھیكل را دزدیده
نتیجھ این غفلت این . اسرائیلیان قبًال ھرگز شریعت را و ھمچنین قانون ده یك را كامًال حفظ نكرده بودند. سرزنش كرد

 ٢ :١حجی (بود كھ خدا دوباره بر اسرائیل لعنت آورد كھ این لعنت شامل شكست در برداشت محصول بھ دلیل خشكسالی 
ھای بارگاه  داوند آنھا را تشویق كرد كھ تمام ده یك محصول زمین را بھ حجرهخ. بود) ١٣ ، ۴: ١یوئیل (ھا  و ملخ) ١١ -

اسرائیل چنین كنند خداوند باز ھم  خداوند قول داد كھ اگر بنی. ھیكل بیاورند تا بھ اندازه كافی از خادمین ھیكل حمایت شود
 درنتیجھ محصوالت فراوان بھ بار )١٢ - ١١: ٧پیدایش (روزنھای آسمان را گشوده و بر مزارع باران خواھد ریخت 

 ). ١٢ - ١١  :٣مالكی (ھا محصوالت آنھا را ضایع سازند  خواھد آمد و او نخواھد گذاشت كھ ملخ
 
 ).  قبل از میالد۴٣٢( ساخت  نحمیا در دوره دوم والی شدن خود ده یك را دوباره احیاء -٣
 

  ا بھ اورشلیم بازگشت بایستی كارھای قبلی خود را احیاءمطمئنًا مردم بھ موعظھ مالكی اعتنایی نكردند چون وقتی نحمی
ھا نظارت  بر بازگشت ده یك بھ حجره الویان را بھ سر كار خود فرا خواند،  نحمیا مأمورین را توبیخ كرد، . ساخت می

 .  )١٣ - ١١: ١٣ا نحمی(كرده و مردان قابل اعتمادی را بھ كار گرفت تا مسئول توزیع این ھدایا بھ الویان و كاھنین باشند 
 

 تـــاریـــخ ده یـــك  - ت
 

 . تاریخ ده یك كامًال درعھد عتیق مشخص نیست
 
 )  قبل از میالد١۴۴٧(ده یك درابتدای خروج  -١
 

ھا   تمامی ده یك گاو و گوسفند و گلھ" ھمچنین "زمین محصول  تمامی ده یك " درھنگام شروع خدمت موسی در سینا، 
 .  )٣٢، ٣٠  :٢٧الویان (بھ خداوند متعلق بود  "
 
 )  قبل از میالد١۴٠٧ - ١۴۴۶(ده یك در دوران خروج  -٢
 

 اشاره شده است "زمین محصول  تمامی ده یك "در دوران كھانت اعظم ھارون، بھ عنوان درآمد الویان فقط بھ  بعدھا، 
 ). ٣٢ - ٢٠: ١٨اعداد (
 
 )  قبل از میالد١۴٠٧(ده یك در پایان خروج  -٣
 

ھا  شد تا صرف خوراك جشن  بھ مكان مقدس آورده می"زمین محصول  تمامی ده یك " پایان دوران موسی، بعدھا بعد از
 ١١ ، ٧ - ۶ :١٢تثنیھ (شد  بشود درحالیكھ ھر سھ سال این ده یك بھ عنوان حمایت بین الویان محلی ونیازمندان تقسیم می

 .  )٢٩ - ٢٢: ١۴ ؛ ١٩ -١٧، ١٢ -
 
 )  قبل از میالد۶٩۶ - ٧١٣(ده یك قبل از تبعید  -۴
 

پادشاه حزقیا ھیكل را پاكسازی كرده بود، پرستش ھیكل را احیاء كاھنین و الویان را بر سر وظایفشان  قبل از تبعید، 
 عشر موقوفاتیكھ برای خداوند "شد یعنی  دوباره منصوب كرده بود تا مردم سھم خود را كھ مربوط بھ خادمین ھیكل می

ده یك گاو،   "و ھمچنین ) عسل مو، روغن،  غلھ،  ("زمین محصول  تمامی ده یك "این شامل . ورند را بیا"وقف شده بود 
 ). ١٠ - ٢: ٣١دوم تواریخ (شد  می "ھا  گوسفند و گلھ
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 )  قبل از میالد۴٢٠ - ۴۴۵(ده یك بعد از تبعید  -۵
 

دست آورد كھ بوسیلھ الویان و كاھنین آوری مالیات را ب  ویژگی نوعی جمع"زمین محصول  تمامی ده یك "بعد از تبعید 
 ). ١٢ - ۶: ٣ ؛ مالكی ١٣ - ١٢: ١٣ ؛ ٣٩ - ٣٧  :١٠نحمیا (شد  آوری می بھ منظور حمایت از خادمین ھیكل جمع

 
 دوران قرن اول میالدی ده یك در -۶
 

 . مشكل را بھ صورت زیر حل كردند) قرن اول میالدی(معلمین یھودی در دوران یوسفوس مورخ 
 
: ١٨اعداد    ؛٣٢ - ٣٠  :٢٧الویان  (، بھ عالوه کاھنانالویان  ھر سال بــھ حمایت از خادمین ھیكل، .اولده یك  )١

 . یافت اختصاص می ) ٣٢ - ٢٠
 ٢٢: ١۴تثنیھ (گردید  بھ عنوان غذا برای خوراك قربانی استفاده میدر ھر سال از نھ دھم باقیمانده . ده یك دوم )٢

- ٢٧.( 
در ھر شھر بھ منظور حمایت از فقرا  سال بود کھ ومینحصول تولید شده در ھر سکھ ده یک م .ده یك سوم )٣

 .  )١۵ - ١٢: ٢۶ ؛ ٢٩ - ٢٨: ١۴تثنیھ (یافت  اختصاص می
 

ھ ده یك را در  یھودیان را ملزم كرده بودند تا دو ده یك را ھر سال و سین یھودی در قرن اول میالدی واقعًا معلم:نتیجھ
گذارند ولی آنھا را نگھ   بھ ھر حال معلمین یھودی شریعت از این نظر بدنام بودند كھ قانون می.سال سوم كنار بگذارند

 ). ۴۶ :١١   لوقا  ؛۴ - ١: ٢٣متی (دارند  نمی
 
 

 ده یك در عھد جدید قبل از مصلوب شدن مسیح  - ث
 

 قوم عھد عتیق خدا بیش از حد و معلمین شریعت ریاكار بودند چون آنھا ضروریات شریعت عھد عتیق را برای ھا فریسی
كاشتند و   از گیاھان معطر بسیار ریز كھ در مزارع خود می٢۴ - ٢٣  :٢٣برای مثال در متی . دادند  میتوسعھبسط و 

درحالیكھ آنھا . دادند درحالیكھ این مورد از ضروریات عھد عتیق نبود كردند ده یك می برای معطر كردن غذا استفاده می
 . كردند كھ آنھا نیز چنین كنند را مجبور می) تازه ایمانداران غیریھودیھا و  دییھو(پیروانشان 

در عوض شریعت  پرداخت ده یك .  زیره و سبت نگفتھ است نعناع، عھد عتیق حتی یك كلمھ در مورد ده یك گیاھان، 
دھد كھ خدا   توضیح میبالفاصلھ متن.  ضروری ساختھ است"رعھ كھ سال بھ سال از زمین برآیدتمامی محصوالت مز"

. باشد  "ھا  زاده گاو و گوسفند و گلھ  نخست" و " درختان   میوه" ، " غلھ، مو و روغن زمین "قصد دارد كھ این شامل 
 و از موضوعات  می کردندتأكید بر مسائل كوچك. دادند ھا و معلمین شریعت ارزشھای کتاب مقدس را تغییر می فریسی

 .  غفلت می کردندت و ایمانمھم شریعت مثل عدالت رحم
ھای ضروری درشریعت عھد  ھا بایستی عدالت، رحمت و ایمان داشتھ باشند و نسبت بھ ده یك گوید كھ فریسی عیسی می

.  بھ یھودیان عیسی مسیح دادن ده یك گیاھان ریز معطر را تصدیق نكرد مطلببا گفتن این. عتیق نیز غفلت نورزیدند
گوید كھ حكم خدای عھد عتیق در ارتباط با ده یك بایستی بدون   می او ترجیحًا. باطل ساختبلكھ مشاجره خود آنان را 

 . غفلت از مسائل مھمتر در شریعت عھد عتیق انجام شوند
در . گوید و ھمچنین قبل از مصلوب شدنش این را گفت توجھ بھ این نكتھ مھم است كھ عیسی این را بھ یھودیان می

وب نشده بود و ھنوز قوانین تشریفاتی عھد عتیق خدا باطل نشده بود قوانین مربوط بھ ده یك زمانیكھ عیسی ھنوز مصل
 ). ١٢: ١٨لوقا (نیز ھنوز معتبر بودند 

 : بعضی قوانین مھم برای تفسیر صحیح کتاب مقدس عبارتند است
 
 . ضاء كلیساعیسی با یھودیان فریسی و معلمین شریعت سخن گفت و نھ با اع .بھ شنوندگان توجھ كنید -١
 عیسی قبل از مصلوب شدن خود این را گفت یعنی قبل از اینكھ قوانین تشریفاتی شریعت و .بھ زمان توجھ كنید -٢

 . دنھمینطور ده یك باطل گرد
ھای یھودی و معلمین شریعت تعلیم دھد كھ این اقتدار را   ھدف عیسی این بود كھ بھ فریسی.بھ ھدف توجھ كنید -٣

قصد عیسی این نبود كھ بھ مسیحیان ) ٢٠ - ١: ١۵متی (قوانین شریعت را تغییر دھند نداشتند كھ ارزشھا و 
 . درمورد ده یك تعلیم دھد
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 ده یك درعھد جدید بعد از مصلوب شدن مسیح  - ج
 
  . در کتاب مقدس چندین معنی دارد" شریعت "کلمھ  -١
 

 بعنوان فریضھ خداشریعت )  الف
 خدا جھت این موضوع است کھ ھمھ مردم بایستی زندگی صد درصد کامل داشتھ فریضھ مقدس و عادالنھشریعت خدا، 

 . مجازات شوندباشند و اینکھ تمام نافرمانی ھای آنان از شریعت او باید 
اما از آنجا کھ . خواھان عدالت کامل استشریعت خدا، ). ١۶ - ١٢: ٢رومیان ( ھستند " تحت شریعت خدا "ھمھ انسانھا 

انسان طبیعی نمی تواند شریعت خدا را نگھدارد ھیچ و ) ١٠: ٢یعقوب ( را حفظ نکرده است ھیچکس شریعت خدا
حتی یک . ھستند) ١٠: ٣غالطیان (و زیر لعنت خدا ) ١: ٨ ؛ ١٩: ٣رومیان (، ھمھ انسانھا محکوم )٨ -٧: ٨رومیان (

ھیچکس ). ٢٠: ٣ ؛ رومیان ١۶: ٢غالطیان (نفر ھم توسط تالش برای حفظ شریعت خدا، عادل شمرده نخواند شد 
فرایض مقدس و عادالنھ خدا در قوانین اخالقی، قوانین . شرط مقرر قدوس و عادالنھ خدا را بھ انجام برساندنمیتواند 

 .مدنی خدا در طی دوران عھد عتیق تبیین شده بودندتشریفاتی و قوانین 
 
     شریعت بھ عنوان فرایض اخالقی خدا در طی دوران عھد عتیق)  ب

بایستی بھ عنوان قوم خدا در دنیا چگونھ زندگی ) اسرائیل(قوانین اخالقی، فرایض خدا مربوط بھ این بودند کھ قوم او 
خالصھ شده ) ١٨: ١٩ ؛ الویان ۵: ۶تثنیھ (یا در قانون محبت ) ١٧ -١: ٢٠خروج (قوانین اخالقی در ده فرمان . کنند
 .بودند

 
  خدا در طی  دوران عھد عتیقشریعت بھ عنوان فرایض تشریفاتی)  پ

بایستی چگونھ بھ خدا نزدیک میشد و او ) اسرائیل(بودند کھ قوم او قوانین تشریفاتی و آئینھا، فرایض خدا مربوط بھ این 
 ، اماکن مقدس)کاھنین و الویان(قوانین تشریفاتی تقسیم شده بودند بھ قوانین مربوط بھ اشخاص مقدس . را پرستش میکرد

، خوردن ده یک ھانخست زادگان، ھدایا، نوبر میوه ھا، ختنھ، آوردن قربانی ھا، (، اعمال مقدس )ھ اجتماعمعبد، خیم(
 " ده یک اول "بخاطر داشتھ باشید کھ ). سبت، عیدھا، یک روز روزه گرفتن(و اوقات مقدس ) فقط غذاھای پاک

مذھبی در  عمومیبعنوان یک نوع جشنواره  موسوم، " ده یک دوم "موسوم، بعنوان حمایت از عبادت مذھبی معبد و 
 .اسرائیل بھ کار برده می شد

 
 شریعت بھ عنوان فرایض مدنی خدا در طی دوران عھد عتیق)  ت

 یک حاکمیت بعنوان قوم خدا تحت) اسرائیل(، فرایض خدا مربوط بھ این بودند کھ قوم او )عیاجتما(قوانین مدنی 
حکومت خداساالر اسرائیل و قوانینی می پرداخت کھ ن مدنی بخصوص بھ سیستم قوانی. باید عمل کنندخداساالر چگونھ 

). ١١ -١: ٧تثنیھ (در طی دوران عھد عتیق محکوم کرده بود مربوط بھ جنگھای او بر علیھ امتھایی بود کھ خدا آنان را 
 سیاسی یا م مالیاتی موسوم شریعت تشریفاتی عھد عتیق، بعنوان یک سیست" ده یک سوم "بخاطر داشتھ باشید کھ 

  .اجتماعی عمل میکرد کھ از فقیران و افراد نیازمند در محدوده حکومت خداساالر اسرائیل حمایت میکرد
 
 .بھ انجام رسید " شریعت "با آمدن اولیھ عیسی مسیح،   – ٢
 

 انجام فرایض شریعت اخالقی)  الف
ھ خود، عیسی مسیح مقررات شریعت اخالقی خدا را بھ جای با آمدن اولی. شریعت اخالقی خدا بھ دو طریق بھ انجام رسید

 .ایمانداران بھ انجام رسانید و او معنی حقیقی قوانین اخالقی خدا را اعالن نمود
 
، زمانی کھ عیسی مسیح روی صلیب مرد و از مردگان فرایض عادالنھ خدا بطور صد درصد بھ انجام رسیدند )١

 .پذیرفتھ استکار کامل نجات توسط او را بھ جای ما بطور صد درصد است، تا اثبات کند کھ خدای پدر خبر
 و )٢۶: ٧عبرانیان (عیسی مسیح تمام فرایض شریعت اخالقی خدا را بوسیلھ داشتن یک زندگی کامًال بدون گناه 

آن (برای ھمیشھ مردن بروی صلیب بعنوان یک قربانی کفاره ای کامل برای ھمھ گناھان قوم خود و توسط یک بار 
بخاطر آنھا  " او قوم خود را از لعنت شریعت توسط .بھ انجام رسانید) ٢٧: ٧عبرانیان ) (افرادی کھ بھ او ایمان دارند

کاھن اعظم کامل برای ھمیشھ گردید  ، عیسی مسیحبنابراین). ١٣: ٣غالطیان ( بازخرید " لعنت شدن بر صلیب
 ).٢٨: ٧عبرانیان (
قوم خدا و معنی حقیقی قوانین اخالقی خدا را اعالم کرد و اینکھ ) ١۵ -١۴: ١مرقس (عیسی مسیح پیغام نجات ) ٢

 پیامبر کامل ،بنابراین عیسی مسیح).  و ھمھ تمثیلھا۴٨ -١٧: ۵متی (چگونھ بایستی بعنوان قوم خدا زندگی کنند 
 ).٢٣ -٢٢: ٣ ؛ اعمال ١٩ -١٨: ١٨تثنیھ (برای ھمیشھ گردید 
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 فاتیانجام فرایض شریعت تشری)  ب
رسوم شریعت تشریفاتی عھد  آشکار شدند، ھمھ سایھ ھا، نمونھ ھا و " واقعیتھا "با آمدن اولیھ عیسی مسیح، زمانیکھ 

   ). مراجعھ کنید) ب( ، قسمت ۴ ، بھ نکتھ ۴ -١: ١٠ ؛ ۵: ٨عبرانیان (عتیق بھ انجام رسیدند 
 
 انجام مقررات شریعت مدنی)  پ

او ھمان پادشاه کامل، . لکوتش را، نھ فقط در اسرائیل بلکھ در تمام جھان استوار ساختاولیھ خود معیسی مسیح با آمدن 
) ١٨: ٢٨متی (بھ او تمامی سلطنت روی زمین داده شده است شد، کھ ) ١۶: ١٩مکاشفھ (شاه شاھان، خداوند خداوندان 

). ۴۴: ٢دانیال (ھا خاتمھ خواھد داد  و بھ حاکمیت آنو آنکھ پادشاھی او تمام دیگر پادشاھی ھا را سرنگون خواھد کرد
قوانین مدنی حکومت خداساالر اسرائیل در عھد تمام تعالیم و تمثیلھای او در باره ملکوت خدا در عھد جدید جایگزین 

ھدایتھایی است کھ قوم   از تمام قوانین امتھا در دنیا برتری دارد و دارای ملکوت او،)۴۴ -۴٢: ٢١متی (عتیق می شود 
  ).٧ - ۵متی (ر کشوری در دنیا بایستی بر طبق آنھا زندگی کنند او در ھ

 
 عملکرد شریعت اخالقی در دوران عھد جدید)  ت

. در طی دوران عھد جدید ھمانند عملکرد شریعت اخالقی او در دوران عھد عتیق استعملکرد شریعت اخالقی خدا 
آنھا ھنوز ھم ھدایت . دید خدا نبودند و اکنون نیز نیستنداز قوانین اخالقی ھرگز ابزاری برای نیک و عادل شمرده شدن 

 ؛ ۴٠ - ٣٧: ٢٢متی  (خدا ھستند کھ بھ قوم او نشان دھند کھ آنھا در این دنیا بعنوان قوم خدا چگونھ بایستی زندگی کنند
زندگی کردن شریعت اخالقی، معنی کاملی بعنوان راھنمایی برای چگونھ بھ ). ١۴: ۵ ؛ غالطیان ١٠ - ٨: ١٣رومیان 

 .قوم خدا داده شده است، اما شریعت اخالقی ھرگز باطل و منسوخ نشد
 
 .لغو شد " شریعت "با آمدن اولیھ عیسی مسیح،   - ٣
 

 ١۴: ٢ کولسیان :بخوانید
 

 . مردم را متھم و محکوم می کرد،شریعت)  الف
آن اشاره  ھای اخالقی و تشریفاتی بطور آشکار بھ شریعت عھد عتیق در ھر دو صورت جنبھ) نوشتھ مکتوب(دستخط 
میتوان چنین گفت کھ اسرائیلیھا قراردادی کتبی را امضا کردند، زمانیکھ خود را جھت ). ١٧ -١۶: ٢کولسیان (می کند 

از آنجا کھ ھیچکس ھرگز ). ٢۶: ٢٧تثنیھ (در قید و بند لعنت قرار دادند رعایت ھمھ دستورات و قوانین شریعت خدا 
). ١٠: ٣غالطیان (، ھر فردی زیر لعنت خدا بود )١٠: ٢ ؛ یعقوب ١٢ -١٠: ٣رومیان (نگھ دارد عت را قادر نبود، شری

مردم بود، آنھا را بھ طغیان بر علیھ فرایض مقدس و عادالنھ خود متھم تمام شریعت خدا مانند دشمنی بر علیھ ھمھ 
شریعت خدا در طول دوران عھد عتیق .  میساختخطاکار بودن در برابر خدا محکوممیکرد و آنھا را بھ مقصر بودن و 

شریعت بر علیھ مردم بود و در ). ٢۵ -٢۴: ٣غالطیان (متھم کردن و محکوم ساختن مردم ادامھ یافت جھت نظارت، 
    .برابر مردم ایستاده بود

 
 ).لغو و منسوخ کرد( شریعت را برداشت ،عیسی مسیح)  ب

عادل گ خود، عیسی مسیح شریعت را بعنوان ابزاری فرض شده جھت توسط میخکوب کردن شریعت بر صلیب، با مر
برای ایمانداران بھ مسیح، مقتضیات شریعت در آن زمان کھ عیسی . و نیک شمرده شدن از دید خدا از میان برداشت

کھ خود با گام ایمانداران بھ مسیح در آن ھن. مقتضیات شریعت دیگر آنھا را محکوم نمی کنند. مسیح مرد، از بین رفتند
آنھا دیگر تالش نمیکنند کھ با نگھ داشتن شریعت، عادل و نیک . مسیح مردند، نسبت بھ مقتضیات شریعت نیز مردند

.  عیسی مسیح توسط مرگش بروی صلیب باعث توقف قدرت دربند کننده شریعت شد.)۶ -١: ٧رومیان (شمرده شوند 
ا باطل کرد بھ این معنی کھ او آن را لغو کرد یا شریعت را کھ عیسی مسیح شریعت ربنابراین کتاب مقدس می آموزد 

    ).نابود کند(شریعت دیگر نمیتواند ایمانداران بھ مسیح را متھم کند و محکوم سازد . منسوخ کرد
 
 ).خاتمھ یافتھ است(با آمدن اولیھ عیسی مسیح، شریعت منسوخ شده است   - ۴
 

 ١٨ -١٣: ٢ افسسیان :بخوانید
 

 . مردم را از یکدیگر جدا میساخت،شریعت)  الف
 انتقال تشریفاتیاھمیت را از شریعت اخالقی گرفتھ و بھ شریعت ، پس از دوران تبعید، معلمین و رھبران مذھبی یھود

متی (بیش از اطاعت درونی و خالص فرایض عادالنھ شریعت خدا مھم گردید ظاھر بیرونی نگھ داشتن شریعت . دادند
متی (، پوچ ساختند خودسنتی  قواعد و ترتیبات ۶١٣ی شریعت تشریفاتی را توسط اضافھ کردن آنھا حت). ۴٨ -١٧: ۵
اص داده شود و دیواری بھ دور صحن معبد کشیده شد تا آن محوطھ فقط برای ایمانداران یھودی اختص). ٢٠ -١: ١۵

: ٢در افسسیان . ون صحن معبد شوندنوشتھ کتبی آویختھ شد تا مانع ورود ایمانداران از میان امتھای غیریھودی بھ در
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عت معلمین و رھبران مذھبی یھود، شری. تشریفاتی و ترتیبات آن را با این دیوار مقایسھ می کند پولس شریعت ١۵
. تشریفاتی را تبدیل بھ یک دیوار روحانی کرده بودند کھ آنھا را از امتھایی کھ ایمان یھودی را پذیرفتھ بودند، جدا میکرد

نگھ داشتن سبت، عیدھا، روزه ھای سیحیان یھودی نژاد بھ نگھداری بعضی از قوانین تشریفاتی مانند ختنھ، مھمینطور 
بنابراین آنھا نیز یک دیوار روحانی بین خود و دیگر .  تمایل داشتندیھودی، خوردن غذاھای پاک و آوردن ده یک ھا

تقسیم و جدایی باعث کینھ بین دو گروه این . ر کردندمسیحیانی کھ این قوانین تشریفاتی را نگھ نمی داشتند، برقرا
  .مسیحیان گردید

 
 ).خاتمھ داد(عیسی مسیح، شریعت تشریفاتی را منسوخ کرد )  ب

او . ایمانداران یھودی و ایمانداران امتھا را خراب کرد بین " دیوار جداکننده "با مرگ خود بر صلیب، عیسی مسیح این 
او این کار را کرد برای . رد، بدین معنی کھ بھ موجودیت شریعت تشریفاتی خاتمھ دادشریعت تشریفاتی را منسوخ ک

عیسی مسیح آن عقیده را کھ . امتھای غیریھودی بیافریندمسیحی از ایمانداران یھودی و ایمانداران اینکھ یک اجتماع 
تشریفاتی را بعنوان ابزاری جھت شریعت اخالقی می توانست مردم را نیک و عادل بشمارد، از بین برد و او قوانین 

 . نزدیکی و عبادت خدا از میان برداشت
بطور آشکار تعالیم عھد جدید ). ١٢: ٧عبرانیان (آمدن اولیھ عیسی مسیح ھمچنین منجر بھ تغییری پایدار در شریعت شد 

  .نشان میدھند کھ چگونھ قسمتھای مختلف شریعت تشریفاتی منسوخ شده اند
 
کاھنین منسوخ شدند و توسط یگانھ و .  بھ رتبھ ھارون برای کھانت بھ رتبھ ملکیصدق تغییر یافتند  کاھنان-کاھنین  )١

 ).٢٨ -١١: ٧عبرانیان (تنھا کاھن اعظم ما، عیسی مسیح جایگرین شد 
: ٧ ؛ اعمال ۵١: ٢٧متی ( معبد منسوخ شد ).٢۴ ، ٨ -١: ٩ ؛ ۶ -١: ٨عبرانیان (  خیمھ اجتماع منسوخ شد -معبد  )٢

 و توسط اجتماع مسیحی یا کلیسا، کھ شامل یک ساختمان مذھبی )٢٢: ٢١ ؛ مکاشفھ ٢۵ -٢۴: ١٧ ، ۴٩ -۴٨
 -١٩: ٢ ؛ افسسیان ١۴: ۶دوم قرنتیان (نیست، بلکھ گروھی از مردم کھ مسکن روح خدا می باشند، جایگزین شد 

٢٢.( 
  .)١١ -٨: ۴؛ غالطیان  ١٧ -١۶: ٢ ؛ کولسیان ۵: ١۴رومیان (عیدھای یھودی منسوخ شد   -اعیاد  )٣
  جنبھ تشریفاتی سبت منسوخ شد و توسط انجام اعمال خوب و نجات زندگیھا در روز آرامش جایگزین -سبت  )۴

 ).۶ -١: ٣ ؛ ٢٨ -٢٣: ٢مرقس (گردید 
توسط دعای در ) ١٠: ۶ ؛ دانیال ١٧: ۵۵مزمور (  دعاھای تشریفاتی سھ بار در روز بھ سمت اورشلیم -دعاھا  )۵

 ).۶ -۵: ۶متی (ا جایگزین شد با خدخلوت 
 ؛ ١٧ -١۴: ٩ ؛ ١٨ -١۶: ۶متی (   روزه ھا و سوگواری آن منسوخ شد و با شادی جایگزین گردید -روزه ھا  )۶

 ).٢٢ -١٨: ٢مرقس 
: ٧ ؛ اول قرنتیان ٢٩ -٢٨: ٢رومیان (قلب جایگزین شد روحانی   ختنھ جسمانی منسوخ شد و توسط ختنھ -ختنھ  )٧

 ).١۵: ۶ ؛ غالطیان ٢٠ -١٧
 ؛ ١٩: ٧مرقس ( اعالن شدند " پاک "  ترتیبات مربوط بھ غذاھای پاک منسوخ شدند و ھمھ غذاھا -غذاھای پاک  )٨

 ).۵ -٣: ۴ ؛ اول تیموتائوس ١۶: ٢ ؛ کولسیان ٢٣ -١٣ ، ۶ -٢: ١۴رومیان 
سیح روی صلیب بھ   تقدیم قربانیھا منسوخ شد، زیرا آنھا در قربانی یک باره و برای ھمیشھ عیسی م-قربانبھا  )٩

 ). ١٠: ١٠ ؛ ٢۶ -٢۵ ، ١۴ -٩: ٩ ، ٢٧: ٧ ؛ عبرانیان ٢٩: ١یوحنا (انجام رسیدند 
 ؛ ۴۴ -۴١: ١٢مرقس (  دادن ده یک ھا منسوخ شدند و توسط شیوه بخشش در عھد جدید جایگزین شد -ده یک ھا  )١٠

 .)٧ -۶: ٩ ؛ ١۴، ١٢ ، ٣: ٨ ؛ دوم قرنتیان ٢: ١۶ ؛ اول قرنتیان ٣٨: ۶لوقا 
 

 عیسی مسیح شریعت تشریفاتی را منسوخ کرد و ھیچیک از این قوانین تشریفاتی ھرگز نباید دوباره درون اجتماع :نتیجھ
 . مسیحی معرفی شوند و بنابراین باعث جدایی مسیحیان گردند

و ) ١۴: ٢سیان کول) (لغو، فسخ و محو شدند(شده اند ترتیبات شریعت تشریفاتی یکبار و برای ھمیشھ از میان برداشتھ 
دیگر ھرگز نباید درون کلیسای مسیحی دوباره آنھا ). ١۵: ٢افسسیان ) (بھ موجودیت آنھا خاتمھ داده شد(منسوخ شدند 

 .معرفی شوند و در نتیجھ باعث ایجاد جدایی در بین ایمانداران کلیسا گردند
 

اختن معابد و قربانگاھھا، ختنھ جسمانی بنابراین ، ترتیبات شریعت تشریفاتی عھد عتیق مانند انتخاب کاھنان، س
 و دیگر عیدھای یھودی و اوقات روزه، خوردن غذاھای پاک تشریفاتی و تقدیم حیوانات پسران، نگھ داشتن سبت

 . قربانی نباید دوباره در کلیسای مسیحی معرفی شوند
یک وظیفھ یا فریضھ مسیحی نباید درون کلیسای مسیحی بعنوان ) ١٠: ٣مالکی (ھمچنین قاعده ده یک عھد عتیق 

، با یقین، بھ سخاوتخواھد کھ ده یک بدھند، بلکھ او تعلیم میدھد کھ آنھا با  خدا از مسیحیان نمی. معرفی شود
  ).٧ -۶: ٩دوم قرنتیان ( رضایت، بی منت و با خوشرویی ھدیھ بدھند

 
 



 ١١٦  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 

  ٢ضمیمھ 
 خشــم:  مسیحیشخصیت

 
 نسبت بھ خشم رفتار كرد؟بایستی  چگونھ . مسیحی استویژگیاین بررسی در مورد 

 
 م و دالیل آنخش  - الف

 
 خشم چیست؟ -١
 

در حالیكھ خشم خود را باید . عدالتی دیگران و نیاز بھ ابراز آن است خشم نارضایتی شدید است نسبت بھ اشتباھات و بی
شود  آلود بیان می وًال بھ طریقی گناهخشم معم.  دوست داریم آن را بیان كنیمطورابراز كنیم این آزادی را نداریم كھ ھر 

 ).  انجام گرددھدف خدابایستی  (نیاز است كھ خشم بھ طریقی درست بیان شود  ). استفراموش كردن ھدف خدامنظور (
 

 ١٨  :١ ؛ رومیان ١٧ - ١٣: ٢ ؛ یوحنا ٢١: ١۴ ؛ لوقا ٢۶: ۴ ؛ افسسیان ٣٣ - ٣٠: ٢٠ اول سموئیل :بخوانید
 آلود و خشم مقدس چیست؟ ه خشم گنا:دگفتگو كنی
. آلود احساس شدید و ناخوشایندی است كھ تمایل بھ آسیب زدن بھ مردم و خراب كردن اموال دارد  خشم گناه:مالحظات

 . خشم مقدس حالت خشم عادالنھ است نسبت بھ اشتباھات و ھمراه با اعمال بجا است
 
 شوند؟ چرا مردم عصبانی می -٢
 

 ی برای خشمگین شدن شما وجود دارد؟ چھ دالیل متفاوت:دگفتگو كنی
 :مالحظات

 .ینان و غیره برسید اھداف و امیدھا خواھشھا،  شوند كھ بھ آرزوھا،  وقتی مانع شما می  - مخالفت)  الف
 
 . شوید وقتی كھ شما بھ دلیل نداشتن ارتباط، درخواستھای غیرمنطقی، رفتار بد و غیره برانگیختھ می  - برانگیختن)  ب
 
وقتی كھ مردم نسبت بھ شما ناشایستھ . بینید دھند آسیب می گویند و انجام می وقتی توسط آنچھ مردم می  - یــبآس)  پ

 .كنند كنند و شما را رد می رفتار می
 
 . ترسید وقتی كھ از شكست و طرد شدن می  - ترس)  ت
 
ای خوب با یكنفر و غیره را از  ابطھوقتی كسی را كھ دوست دارید، دارایی، معاملھ تجاری، ر  - از دست دادن ) ث

 . دھید دست می
 
توانید  پریشان ھستید و نمی خستھ و. وقتی كھ با افراد یا موقعیتھای سخت نمی توانید تطبیق یابید  - عاجز بودن)  ج

 . تطبیق یابید
 
شما داوری كرده یا  بر كنند،  یاز شما انتقاد م وقتی كھ سایر مردم شما را رسوا و توبیخ كرده،   - از دست دادن آبرو)  چ

 . عامكنند بھ خصوص در مالء  را اصالح میشما 
 
 . توانند انتظارات شما را از خود برآورده كنند وقتی كھ سایر مردم نمی    - ناامیـــدی)  ح
 
 . كشید بیند یا از آن رنج می عدالتی و ظلم می وقتی كھ بی  - عدالتــی بــی)  خ
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 عمل بھ خشم و نتایج خشـــمال عكس  - ب
 
  تصویر نردبانی خشم  - ١

 . ھای متفاوت نسبت بھ خشم و نتایج ھر واكنش العمل نردبان خشم تصویری است از نحوه عكس
 

 تصویر نردبانی خشم                                         
 

كشد و از بدترین واكنش در انتھا بھ بھترین  ر میھای انسانی را نسبت بھ خشم بھ تصوی  نردبان خشم واكنش:دتعلیم دھی
  :ھفت واكنش ممكن نسبت بھ خشم عبارتند از. واكنش در قلھ آن تنظیم شده است

 
  
٧ 

 

↑ 

پذیرد و   خدا و شخص مقصر می، شخص خشمگین نسبت بھ خود.خشم كنترل شده تنھا راه برای ابراز خشم است
او خشم خود را محدود بھ موضوع . كند فقط بھ طریقی درست بیان میقبول دارد كھ خشمگین است و خشم خود را 

كند  ای ناخوشایند و احساساتی بیان نمی سازد و خشم خود را نسبت بھ شخص مقصر بھ شیوه تحریك كننده خود می
 .  )٢۶: ۴افسسیان (آلود نیست  خشم كنترل شده گناه. كند ای پرھیزگارانھ و معتدل بیان می بلكھ بھ شیوه

۶ 
 

↑ 

 شخص خشمگین ھنوز خشم خود را از راھی ناخوشایند ابراز .خشمی ناخوشایند ولی محدود است ، خشم محدود
اما خشم خود را محدود بھ شخص و موضوعی كھ او را بھ خشم تحریك ) صدای بلند و صورت خشمگین(كند  می

كند و ھیچگاه در مسائل نامربوط گذشتھ  یدرگیر خشم خود نم) تقصیر بی(سازد او ھیچگاه دیگران را  كرده است، می
 . كند سیر نمی

۵ 
 
 

↑ 

خشم خود را با ایجاد صداھای مــختلف   شخص خشمگین، .سر و صدا است خشم ناخوشایند، خشمی نامحدود و پر
دن  با صدای بلند گریھ كر،مثل جیغ زندن خشم ناخوشایند خود را با صدای بلند و رفتاری ناخوشایند، . دھد نشان می

) مثل صورتی خشمگین، مشت روی میز كوبیدن یا خشمی ناگھان(یا نق زدن ھمراه با بیان خشم بھ صورت جســمی 
تقـــصیر   اشخاص بـــی،خشم ناخوشــایند ).مثل كوبیدن در و پخش موزیك با صدای خیلی بلند(و سایر سروصداھا 

 . دھند ر میرا تحت تأثیر قرا) ھمسایگان و ھمكاران خانواده، دوستان، (
۴ 

 
 

↑ 

شخص خشمگین خشم خود را فقط از طریق كالمی بھ ھمھ  . استدھن ، خشمی بدون كنترل از نظر كالمی خشم بد
دھد كھ بھ احساسات   نشان میبا سخنان زشت ،دھن خود را بھ صورت طوفانی بدون كنترل خشم بد. دھد نشان می
خود را بھ صورت . كند  و بھ اعتبار شخص آسیب وارد میزند زند، بھ حرمت و احترام شخصی لطمھ می آسیب می

مثل نفرین، صدا زدن نام شخص، لعنت كردن او، طعنھ زدن و انتقاد كردن غیردوستانھ كھ اغلب با  كلمات خشن، 
 .  ھمراه استصداھای ناخوشایند خشمگین مثل جیغ زدن یا گریھ كردن

٣ 
 

↑ 

شخص خشمگین خشم خود را با اعمال و كلماتش بھ ھمھ نشان .  استخشم متجاوز، خشمی مخرب و بدون كنترل
سوءاستفاده ولی بھ  فحش،  خشم متجاوز نھ فقط خود را با طوفانی از كلمات بدون كنترل مثل نفرین، . دھد می

پرتاب اشیاء، زدن و مجروح كردن مردم و حتی  خصوص ھمراه با خشونت بدون كنترل مثل خراب كردن اموال، 
 . دھد خشم متجاوز دیگران را بسیار تحت تأثیر قرار می.  آشکار میشودمانھ و قتلبھ صورت ظال

٢ 
 
 
 
 
 
 

↑ 

تواند باعث مشكالت  می. شود  باعث مسائل مختلفی در شخص خشمگین می.شود خشم مخفی مھار یا پنھان می
 تصمیمات  معموًالشخص خشمگین ). ٣: ۴یونس (روانی شود مثل دلسوزی برای خود، افسردگی و افكار خودكشی 

تواند باعث مشكالتی  باالخره اینكھ می). ۴: ١٨یونس (شود  گیرد و اغلب بھ خاطر آنھا ناامید می عاقالنھ نمی
توزانھ و انتقام جویانھ و حتی خلق و خوی شریرانھ و متجاوز  درنگرش شخص مثل نفرت، روح كینھ، افكار كینھ

ماعی نشان دھد در رفتار ضد اجتماعی و ضد اطاعت از ھر نوع ممكن است خود را بھ صورت مشكالت اجت. گردد
استفاده از مواد مخدر،  خلق و خوی نامناسب،  ھای بد در مدرسھ گرفتن،  قدرت، مثل عادت بھ دیركردن، نمره

  بھانتواند خود را بھ صورت سرزنش دیگر  میھا و كلیساھا، ھم پاشاندن خانوادهحاملگی نامشروع، انجام جرم، از  
ھمسر، فرزند، (دھد  دفاع كھ مقصر نیستند نشان می یا خودش را نسبت بھ اشخاص بی. خاطر اشتباھاتشان نشان دھد

 ). كاركنان یا حیوانات 
١ 

 
 
 

↑ 

 در شخص خشمگین خود را بھ صورتھای .شود خشم حذف شده خشمی است كھ فرونشانده شده انكار و رد می
بھ صورت مشكالت . روانی مثل افسردگی، اضطراب و آشفتگی ذھنیبھ صورت مشكالت : دھد مختلف نشان می

پذیر  دارای روابطی سرسختانھ یا سرد و نگرش منتقد و تحریك اجتماعی مانند شخصیتی محدود و بدون رابطھ، 
یا در رفتار . سازد  ظاھر و حتی حمالت قلبی...  مانند سردرد، جسمیمشکالت بھ صورت  است خود را ممکن

خشم حذف شده  اساسًا شخص خشمگین را تحت تأثیر .  آشکار شود مثل الكلیسم و استفاده از مواد مخدرغیرمتعارف
 . دھد قرار می

  



 ١١٨  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 ھای مختلف خشم العمل  مضرات عكسمزایا و  - ٢
 

 .  چرا یكی از راھھای ابراز خشم بھتر از راھھای دیگر است:دگفتگو كنی
 . باشد زننده می ر از راه دیگر است چون نتایج آن كمتر آسیب یكی از راھھای ابراز خشم بھت:مالحظات
  :برای مثال

. پذیرد كھ خشمگین است كند و نمی از ھمھ بیشتر مخرب است چون شخص خشمگین قبول نمی. خشم حذف شده)  الف
 حل پذیرد كھ مشكلی وجود دارد پس مشكل قابل  او نمی.انھ قبول دارد كھ او خشمگین نیستشخص خشمگین مصر

زند بدون اینكھ درك كند كھ خشم او باعث  او بھ تدریج بیشتر و بیشتر بھ شخص خشمگین یعنی خودش آسیب می. نیست
 . این مشكالت شده است

 
داند كھ عصبانی است و از درون در مورد مشكل بھ  ترین است چون شخص عصبانی می نیز از مخرب. خشم پنھان)  ب

كند  چون او از مواجھ مستقیم با مشكل خودداری می. كند ز اشخاص دیگر پنھان میاما مشكل را ا. رود فكر فرو می
 . تواند از نتایج آن شفا یابد نمی

 
كند و اموال و اشیاء را تخریب  زننده بھ ھمھ است چون با زور بھ مردم حملھ می نیز بسیار آسیب. خشم متجاوز)  پ
ھای درونی كھ خشم  كند و از آسیب كند پس الاقل آن را برطرف می كند اما چون بھ ھر حال خشم خود را ابراز می می

 . شود كند جلوگیری می حذف شده و پنھان در شخص خشمگین ایجاد می
 
در ھر حال یك قدم بــھتر است از خشم . زند زننده است چون با كلمات بھ مردم آسیب می نیز آسیب. دھن خشم بد)  ت

 .آمیز و مخرب خود تسلط دارد شونتخمتجاوز چون شخص خشمگین بر اعمال 
 
دھن چون شخص خشمگین  ولی یك قدم بھتر است از خشم بد.  ابراز نادرست خشم است قطعًا. خشم ناخوشایند)  ث

 . بركلمات مخرب تسلط دارد
 
االتر یك قدم دیگر در نردبان خشم ب. خیلی بھتر است از انواعی كھ در باال برای ابراز خشم ذكر شد. خشم محدود)  ج
كند و ھمینطور  رود چون شخص خشمگین تسلط بیشتری را در ارتباط با شخصی كھ خشمش را نسبت بھ او ابراز می می

 . نحوه ابراز خشم خود بدست آورده است
 
 ابراز خشم  این شخص در ارتباط با نحوه. توان آن را ابراز كرد تنھا خشمی است كھ بدون گناه می. خشم كنترل شده)  چ

اینگونھ . راھی است كھ خدا دوست دارد مسیحیان خشم خود را از آن طریق ابراز كنند. نترل كسب كرده استخود ك
 . بلکھ آنچھ را کھ خدا میخواھد انجام میدھد، خود آسیب بزندبھ  خدا نیست كھ بھ مردم و برعلیھگناھی خشم 

 
 برخورد با خشــم  -پ 

 
 . م برخورد كردتوان با خش  چگونھ باید یا می:دتعلیم دھی

 
 . آلود توجھ كنید بھ نتایج خشم گناه -١
 

 آلود مقابلھ نكنید چھ نتایجی خواھد داشت؟   اگر با خشم گناه:دكشف و گفتگو كنی
آلود شخص را فقط بھ سمت شرارت و گناه  خشم گناه). ٩  :٧جامعھ (سازد  آلود شما را احمق می خشم گناه :مالحظات

 - ١٩ :١یعقوب (شود  سازد نمی آلود باعث زندگی مقدسی كھ خدا را خــــشنود می شم گناهخ.  )٨: ٣٧مزمور (كشاند  می
شود كھ شما برای  آلود باعث می خشم گناه.  )٨  :٢اول تیموتائوس (گذارد  آلود بر دعاھای شما اثر می خشم گناه). ٢٠

چنین ). ٣١ - ٣٠  :۴افسسیان (كند  محزون میالقدس را   روح،آلود خشم گناه). ٧: ١تیطس (رھبــری واجد شرایط نباشید 
 ). ٢٢: ۵متی (شخص خشمگینی بایستی با داوری خدا مواجھ شود 

 
 . باال رفتن از نردبان خشم را تمرین كنید -٢
 

  از نردبان خشم چگونھ باال رفت؟:دگفتگو كنی
كھ از نظر کتاب مقدس و اجتــماع  از نشان دادن خشم خود نترسید اما یاد بگیرید كھ خشم خود را بھ طریقی :مالحظات

خشم  تمرین كنید كھ دفعھ بعد). ٣١: ۴افسسیان (آلود خالص شوید  از غضب و خشم گناه. پـــذیرفتھ اســـت نشــان بدھید
با ھر پیشرفتی كھ در ابراز خشم خود بدست . خود را بھ صورت یك پلھ باالتر از این دفعھ در نردبان خشم ابراز كنید

 . شویق شویدآورید ت می
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 . خشم خود را بھ روشی پرھیزگارانھ ابراز كنید -٣
 

 .  چگونھ خشم خود را بھ روشی پرھیزگارانھ ابراز كنید:دكشف و گفتگو كنی
  .با قبول مسئولیت درقبال اعمالتان پرھیزگاری خود را نشان دھید)  الف

 :۵متی (ل ابراز احساساتتان بھ دیگران باشید خواھد كھ شما مسئو كنید خدا می صرفنظر از آسیبی كھ در خود احساس می
مسافت  برای مثال، . كنید كھ احساسات شما در مرز انفجار است پس برای مدتی خود را مھار كنید اگر احساس می.  )٢٢ 

ا برای كنید یادداشت كنید ام ای از کتاب مقدس تعمق كنید، دعا كنید و آنچھ فكر و احساس می بر آیھ زیادی را قدم بزنید، 
 . ابراز خشم خود صبر كنید تا زمانیكھ احساسات شما تحت كنترل شما دربیایند

 
 .با صبور بودن نسبت بھ شخص دیگر پرھیزگاری خود را نشان دھید)  ب

بھ ). ١٨: ١۵امثال (نزاع را آرام كنید  بھ جای تحریك دعوا، ). ٢٩: ١۴امثال  (ســـعی كنید شخص دیگر را درك كنید 
امثال (بھ جای انتقام از گناه صرفنظر كنید ). ٣٢: ١۶امثال (ھ فاتح مـــشاجره باشـــید بر خشم خود مسلط شوید جای اینك

 ). ١١: ٢٩امثال (بر خودتان مسلط باشید  بھ جای ابراز خشم، ). ١١: ١٩
 
 . با آرام و مثبت حرف زدن پرھیزگاری خود را نشان دھید)  پ

ای شخصی بھ حساب نیاورید كھ  درمورد ھر چیز آشفتھ نشوید و ھر چیز را حملھیاد بگیرید كھ دیر خشم باشید، 
از آنانی كھ ). ٢۶: ۴افسسیان (بیشتر از ھمان روز خشمگین باقی نمانید ). ١٩: ١یعقوب (نشاندھنده خودخواھی است 

افكار یا  ون مھار كردن بد). ٢۵ -٢۴: ٢٢امثال (شوند دوری كنند چون ممكن است بر شما اثر گذارند  زود خشمگین می
). ١٠: ١٢رومیان (غفلت از خشمتان، بر خصوصیات مثبت شخصی كھ نسبت بھ آن عصبانی ھستید متمركز شوید 

 ). ۵: ١٣اول قرنتیان (لیستی از اشتباھات دیگران درنزد خود نگھ ندارید 
 
 . خشم خود را بھ طریقی عاقالنھ ابراز كنید -۴
 

 د را بھ طریقی عاقالنھ ابراز كنید؟ چگونھ خشم خو:دكشف وگفتگو كنی
 

 . با برداشتن قدم نخست درمصالحھ با دیگران)  الف
بدون در نظر گرفتن اینكھ چھ كسی مقصر است بایستی قدم نخست را بردارید و . ١۵: ١٨ ؛ ٢۴ - ٢٣: ۵ متی :بخوانید

 . تمایل خود را بھ حل مسئلھ نشان دھید
 
 . كننده شخص تحریك  درمقابل خودتان، خدا و اینكھ عصبانی ھستیدبا پذیرفتن)  ب

از خدا، برای حرف زدن با افرادی كھ شما نسبت بھ آنھا عصبانی ھستید بھ شما حكمت بدھد . ٩  :١ اول یوحنا :بخوانید
 ). ۵: ١یعقوب (
 
 .  با شخص تحریك كنندهصحبت كردنبا )  پ

 . آمیز باشد كننده و محبت كمكصحبتھای شما بایستی واقعی، . ٢٩، ١۵: ۴ افسسیان :بخوانید
 
ھر .  اشتباھتان را نپذیرید، كاذبانھ بیش از میزان،برای آرام كردن شخص دیگر. حرفھای شما بایستی راست باشد )١

 . دوی شما بایستی یاد بگیرید كھ مسئول اعمال خودتان باشید
. كنــنده بیان كنید كمك ای مؤدبانھ و را بھ شیوهانتقاد یا توبیخ خود   خود،  عادالنھخشم. حرفھایتان باید كمك كننده باشد )٢

كننده با ھم  بر سر موضوع تحریك. كی و چگونھ آن را خواھید گفت خواھید بگویید،  ریزی كنید كھ چھ می برنامھ
تا وقتیكھ صحبتھای شخص دیگر تمام نشده است . گفتگو كنید بدون اینكھ بھ مسائل نامربوط و كھنھ گذشتھ اشاره كنید

. سریع سھم خود را در مشكل بپذیرید.  حرف نزنید سعی كنید نقطھ نظرات و احساسات طرف دیگر را درك كنیدشما
 . ھای عملی را بردارید حل ادامھ دھید تا ھر دو بھ توافق برسید كھ ھردو نیاز دارید چھ قدم بھ جستجو برای یافتن راه

بخشنده، مودب، متواضع، با نزاكت، غیرخودخواه،  ھربان، م  حلیم، ،محبت. آمیز باشند صحبتھای شما بایستی محبت )٣
 ). ١٣اول قرنتیان (ریا، مواظب دیگران، قابل اعتماد و امیدوار و پایدار است  باگذشت، بی فروتن، 

 
 . ای خوشایند بیان كنید خشم خود را بھ شیوه -۵
 

ركاتتان در موقع حرف زدن نشاندھنده طرد  مواظب باشید كھ كالم شما، حالت و بلندی آن و حالت چھره و ح:دتعلیم دھی
 ).١٣: ١۵امثال (نباشد بلكھ پذیرش او دیگر شدن شخص 
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 . حبت كنیدمانتقام نگیرید، بلكھ ببخشید و   -۶
 

 در مقابل شخصی كھ خشمگین ھستید چھ كارھایی باید بكنید؟: دكشف و گفتگو كنی
 

 ). ٣۵ - ٢١: ١٨متی (لبتان ببخشید  شخص مقصر را بارھا و بارھا با تمام ق.ببخشید)  الف
 .  )٢٨ - ٢٧: ۶لوقا  (خوبی كنید و نسبت بھ او دعا كنید و برایش بركت دھید، او را دوست بداریداو را )  ب
 ). ٢١ - ١۴  :١٢رومیان  (ھرگز انتقام نگیرید)  پ
 
 . اجازه دھید خدا احساسات مجروح شما را شفا بخشد  - ٧
 

 حساسات مجروح خود چھ باید بكنید؟ با ا:دكشف و گفتگو كنی
 

 . دعا كنید و با خدا در مورد احساسات مجروح خود صحبت كنید)  الف
از او بخواھید شما واحساساتتان را عوض كند و شما را از ادامھ افكار و احساسات . ١٨: ٣۴   ؛٨: ۶٢ مزمور :بخوانید
 . ا شخص مقصر را ببخشید و محبت كنیداز او بخواھید كھ بھ شما فیض بدھد ت. آلود آزاد سازد خشم

 
 . با یك مشاور صحبت كنید و یا با گروھی از دوستان دعا كنید)  ب

بینید پس با یك مشاور در  كنید ولی بخشیدن و محبت كردن را سخت می اگر تالش می. ١۶ - ١٣: ۵ یعقوب :بخوانید
 . واھید كھ برای شفای شما دعا كنندبخدیگر مسیحی  یا دو مورد احساسات خود گفتگو كنید و یا از یك

 



 ١٢١  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 

  ٣ضمیمھ 
 درك نادرست در ارتباط با كشف اراده خدا: خداوندی

 
سوءتفاھمات زیر در مورد یافتن اراده خدا بھ دانستن و .  ھستندتالشمسیحیان اغلب برای داشتن یا درك اراده خدا در 

 . درك بھتر اراده خدا كمك خواھند كرد
 
  د كامل بھ خدای پدروانی در اعتمانات -١
 

 . درك نادرست
 . توانم بھ خدا اعتماد كنم اگر خودم را بھ اراده خدا بسپارم در نتیجھ بھ قربانی یا رنج منجر خواھد شد پس در واقع نمی

 
 .اصـــالح

 افتاد، ھم كنیم، رنج برای ھركدام از ما اتفاق خواھد  است زندگی میعصیان گر كھ پر از انسانھای شریری یچون در دنیا
مكاشفھ (درد و رنج فقط با آمدن ثانویھ مسیح برای مسیحیان خاتمھ خواھد یافت . برای مسیحیان و ھم برای غیرمسیحیان

 ،ھای از ھم گسیختھ و ناشایستھ ھستند، توكل بھ خدا را بھ عنوان پدر خود مخصوصًا كسانی كھ از خانواده). ۵ - ۴: ٢١
 .  بعضی مواقع ھمیشھ غایب بوده استدرعضی مواقع از آنھا سوءاستفاده كرده و یابند چون پدر آنھا در ب سخت می

 او رحیم، فیاض، دیر خشم، بسیار با محبت است " . با پدر زمینی متفاوت است درکتاب مقدس خدای کتاب مقدس كامًال
داند و یاد  جبلت ما را می زیرا … گناھان ما را از ما دور كرده است … با ما بھ حسب خطایای ما جزا نداده است …
ھا  پذیرد، از یتیمان و بیوه او ھیچ تبعیضی قائل نیست، رشوه نمی "). ١۴ - ٨: ١٠٣مزمور   ("دارد كھ ما خاك ھستیم می

توجھ كنید كھ خدا بھ خصوص از یتیمان دفاع ). ١٨ - ١٧: ١٠تثنیھ  ( "…ھا را دوست دارد  كند و غریبھ حمایت می
ای جانشین كنید كھ خدا در گذشتھ برای شما  العاده  ممكن است اتفاق بیفتد را با یادآوری كارھای فوقترس از آنچھ. كند می

 ). ۶: ١فیلیپیان (انجام داده است و وعده داده است كھ در آینده برای شما انجام خواھد داد 
 
  طلبیدنای  از خدا نشانھ -٢
 

 . درك نادرست
 . اده او را كشف كنمای از خدا ار توانم با طلبیدن نشانھ می

 
 . اصالح

آتشی از صخره : جدئون نشانھ ای را طلبید و فرشتھ خداوند مقتدرانھ نشانھ ای بھ او داد ٢٢ -١٧: ۶در داوران 
 جدئون دوباره از خدا خواست کھ ھدایت خود را با دادن نشانھ ۴٠ -٣۶: ۶در داوران . برافروختھ شد و قربانی را بلعید

اما پوست پشمین جدئون یك اتفاق . كند ن از پوست پشمی برای تائید ھدایت خدا استفاده می جدئو.ای تأیید کند
   یک نمونھای الھی برای جدئون بود و نھ از ابتدا تا پایان این ماجرا مكاشفھ. ماوراءالطبیعی بود و نھ یك اصل روحانی

 او داد و پیروزی مطلق از طریق گروھی كوچك از خدا پیغامی قاطعانھ از طریق فرشتھ بھ.  کندپیرویقوم خدا از آن  کھ
 . مردان
كند و بعضی مواقع حتی از طریق شرایط خاصی كھ ما  تواند ما را از طریق شرایط ھدایت كند و این كار را می خدا می

ھ طور مطلق كنیم كھ ھدایت خدا را ب اما وقتی سعی می). ١۴ - ١٢: ٢۴پیدایش (طلبیم  ھا از او می برای نشان دادن نشانھ
بھ عالوه . شود  خودمان می سازیم تبدیل بھ تالشی مخفی برای دستكاری وقایع مطابق سلیقھ ھا محدود می در محدوده نشانھ

كنیم تا ما را ھدایت كنند تا اینكھ در حكمت كالم خدا  ما اكثر وقتمان را صرف دعا كردن برای موقعیتھای خاص می
 . ور سازیم خودمان را غوطھ

 
  ار دعـــوت خـــداانتظ -٣
 

 . درك نادرســـت
 . دریافت کنمو یا خدمت تمام وقت  خدمتی مشخص  دعوتی برایمن اول بایستی از طرف خدا

 
 . اصــالح
كار دنیوی تمام یک آنانی كھ مخصوص تر از دعوت یک نوع بھ میشوند خدا برای تمام وقت خدمت وارد یک آنانی كھ 
 "دار   از خدا بترس و اوامر او را نگاه..  سلوك نما…راھھای قلبت   در"گوید  عھ میجام.  احتیاج ندارند،وقت دارند

تجربھ و آموزش،  نیازھایمان،  كنیم آرزوھایمان،  در حالیكھ خود را بھ خدا و كالم او وقف می). ٣: ١٢ ؛ ٩: ١١جامعھ (
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و از نظر کتاب ) ١ :٣اول تیموتائوس (رند آنانی كھ عالقھ شدید دا. د كردنما را ھدایت و بھ كار مناسبی دعوت خواھ
 ورود بھ خدمت مسیحی و یا حتی خدمت تمام وقت  )٩ - ۵: ١ ؛ تیطس ٧ - ٢: ٣اول تیموتائوس (مقدس واجد شرایط 

یا شاگردان ) ٣ خروج(مانند موسی الزم نیست كھ منتظر دعوتی اضافی یا استثنایی باشند برای مثال ،باشند مسیحی می
ھای دیگری  اگر خدا برنامھ. دھد دنبال كنند آنھا بایستی با اشتیاق آن جریان را تا آنجائیكھ خدا اجازه می. )١٧  :۴متی (

 مھمترین چیز این است كھ درك كنیم ).٣ - ١: ١۶ اعمال ؛ ۴١ - ٣۶ :١۵اعمال (باعث وقوع آنھا خواھد شد   دارد قطعًا
 حتی ، بودن خدایجستجودر  بدون.  در زندگیمان استکمالف و  منبع واقعی ھد،نھ دعوتمان و كھ ارتباطمان با خدا

 .  بیھوده است نیزترین دعوت الھی برجستھ
 
  احساس آرامش در قلبتان -۴
 

 . درك نادرست
 . دانم كھ این اراده خدا است كنم پس می احساس آرامش می

 
 . اصــالح

 احساس آرامش و آزادی از ،گیریم ینكھ تصمیم میاگر بعد از ا. احساس آرامش ھمیشھ نشانھ خوبی از ھدایت خدا نیست
 آرامش خدادادی را .ای از ھدایت خدا نیست میشھ نشانھترس و عدم اطمینان و یا تناقض می كنیم، این نوع آرامش ھ

حتی تصمیمات . شود صرفًا بھ خاطر آرامش بخشیدن بھ احساسات یا حتی بھ مفھوم درست بودن اعمال ما تغییر داد نمی
ایستادگی در  شوند فقط بھ خاطر نتایج مھمی كھ خواھند داشت برای مثال،  روحانی باعث اضطراب فراوان میدرست 

برابر رئیسی نادرست و یا خودداری از شركت در تجارتھای غیرقانونی كار درستی است كھ باید انجام داد اما ممكن 
 .است ما را تمام شب از ترس نتایج آن بیدار نگھ دارد

 پس چونكھ بھ "  مكتوب است، ١  :۵در رومیان . شود  مقدس آرامش تقریبًا ھمیشھ مربوط بھ ارتباط ما با خدا میدر کتاب
اراده خدا در زندگی یك مسیحی در . "ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سالمتی داریم بھ وساطت خداوند ما عیسی مسیح 

بخش در  ایم كھ اطمینانی آرامش اگر ما آرامش را اینطور درك كرده.  نخست بھ ارتباط با خدا و كالم خدا توجھ دارد وھلھ
 او  نیكویی و تسلط خدا است و اطمینان بھ قدرت او در ھمھ چیز كھ برای خیریت آنانی كھ دوستشان دارد و برطبق اراده

 ۴ - ٣  :٢۶در اشعیاء . تالقدس اس  روحثمره ، این نوع آرامشبنابراین ،اند برای نیكویی آنھا در كار است خوانده شده
بر خداوند تا بھ ابد توكل . سالمتی كامل نگاه خواھی داشت زیرا كھ بر تو، توكل دارد  دل ثابت را در " نوشتھ شده است، 

 با ،بخش بھ كالم خدا و ھدایت خدا از طریق كالمش ایم یعنی اعتمادی آرامش  اگر آرامش را اینطور درك كرده ."نمایید 
نداشتن آرامی در با وجود ، با وجود مشکالت در شرایط یا مخالفت دیگر افراد، احساسیثباتی  بی مینان ووجود عدم اط

 در. ھدایت خدا است خوبی از نده نشاندھ، این نوع آرامشبنابراین ولی داشتن آرامش در رابطھ ام با خدا، احساسات 
 .  " آرامی و اطمینان خواھد بود تا ابداالباد ، عدالت جھ سالمتی و نتی، و عمل عدالت"  است شده نوشتھ١٧  :٣٢اشعیاء 

 
  ای از کتاب مقدس دریافت آیھ -۵
 

 . درك نادرست
 . ای از کتاب مقدس بھ من داده پس این اراده خدا است خدا آیھ

 
 . اصــالح

 با شرایط ما رسد دقیقًا دھد كھ بھ نظر می بعضی اوقات خدا ما را تحت تأثیر یك آیھ خاص از کتاب مقدس قرار می
ای خاص از کتاب مقدس تأیید  ا خدا بعضی اوقات ھدایتی را كھ قبًال داده است با آیھیكند  ھماھنگ است و ما را ھدایت می

 :توجھ کرده و آنھا را تشخیص دھیم زیر  کنندهدر فھرست ھدایتعناصر ذھنی بھ اما ما بایستی . كند می
 

  عناصر ذھنی)  الف
 :را بپرسیماز خود سئواالت زیر 

 
 من دوست دارم بشنوم؟را بگوید کھ كنم كھ کتاب مقدس آنچھ   میی و یا من كارکند میصحبتآیا این خداست كھ  )١
 كنند؟ كنند و یا در مورد صحت آنھا تردید ایجاد می  من را تأیید میدریافتھای ،خدا آیا سایر اصول كشف اراده  )٢
کتاب  كنند و یا من بھ كل تعالیم شوند و آرزوھایم را تأیید می  میآیا فقط در جستجوی آیاتی ھستم كھ بھ من مربوط )٣

 كنم؟ مقدس توجھ می
 " خدا   دستیابی بھ اراده بھ سرعت برایی آسان روشبا " یا استخاره وا ی و آیا من از کتاب مقدس مانند اسطرالب )۴

 ،كھ خدا قصد دارد من چھ چیز را بدانمكنم  كنم و تعیین می  یا اینكھ کتاب مقدس را دقیق تفسیر می،كنم استفاده می
  باشم و انجام دھم؟،ایمان بیاورم
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. كنند  بھ عنوان تضمینی برای آینده خود تفسیر میھا راكنند و آن کتاب مقدس پیدا می ھایی را در بعضی اوقات مردم وعده
شوند و بھ اعتماد خود بھ کتاب مقدس و زمانیكھ وقایع آنطور كھ آنھا انتظار داشتند بھ پیش نمی روند از خواب بیدار می 

كنند كھ آنچھ خدا گفتھ است  آنھا درك نمی. كنند و شاید حتی خدا را سرزنش كنند كھ وعده خود را نگھ نداشتھ است شك می
 . اند اند و بھ اشتباه آن آیھ از کتاب مقدس را یك وعده تفسیر كرده را درست درك نكرده

 
 ): …. تھدیدات و فرامین ھا،  وعده نبوتھا، (ط با تفسیر صحیح کتاب مقدس دو ســـئوال مفید در ارتبا)  ب
 
: ١مرقس (  است ھمھ مردم در کتاب مقدس برای خاص  این حقیقتآیا ؟شنوندگان مورد نظر خدا چھ كسانی بودند )١

اول  (؟ آیا این حقیقت خاص کتاب مقدس محدود بھ شخص خاص)٣۵ - ٣۴: ١٣یوحنا (یا برای ھمھ مسیحیان ) ١۵
 دورانی ، )١٢ - ١١  :٨متی   ؛ ١٠ - ٨: ۶اشعیاء (گروھی خاص  ، )٢١: ١٠ مـــرقس ؛  ١۴ - ١١ ، ٧: ١٧تواریخ 
و یا یک وضعیت خاص ) ۴ -١: ١٠ ؛ ١٠ -۶: ٩؛ عبرانیان  ١۴ -١٢: ۶ ؛ غالطیان ١۴ - ٩: ١٧پیدایش (خاص 

 ست؟ا) ٧: ٢مكاشفھ     ؛٢٠ - ١١: ٣٣حزقیال  ؛ ١٧ -١: ١٨ارمیا (
یوحنا  (؟ یا تشویقی نسبت بھ انجام یك عمل است  )۶  :١۴یوحنا (ای تعلیمی است   آیا آموزهتاكید این قسمت بر چیست؟ )٢

ای مربوط بھ شما است پس بایستی بھ آن ایمان  ؟ آیا آموزه)١١: ١٧اعمال (؟ یا مربوط بھ تاریخ است )٣۵ - ٣۴: ١٣
 پس بایستی از ،ای بد است اگر در تاریخ نمونھ. یستی آن را انجام دھیداگر عملی مربوط بھ شما است پس با. بیاورید

نمونھ خوب پیروی كنید اما انتظار نداشتھ آن  از میتوانیدای مثبت در تاریخ است پس  آن اجتناب كنید اما اگر نمونھ
کتاب مقدس تعلیم یا بھ آن  جایی دیگر دراین نمونھ خوب در باشید كھ سایرین نیز آن نمونھ را دنبال كنند مگر اینكھ 

 . فرمان داده شده است
 
  دیدن رویـــا -۶
 

 . درك نادرست
 . من خواب یا رویایی در مورد آن دیده ام، بنابراین میدانم کھ آن موضوع اراده خداست

 
 . اصــالح
تونی از ابر یا آتش او اسرائیل را بھ وسیلھ س. آمیز و غیرعادی ھدایت كند تواند و بعضی مواقع از طریق معجزه خدا می

او مریم را با . ھدایت كرد او از طریق حرف زدن یك االغ یك نبی را ھدایت كرد و با یك ستاره مــردانی حكیم را
بھ . وس را بھ وسیلھ رویاھا ھدایت كردییلناو پطرس و كر. مالقات یك فرشتھ و یوسف را بھ وسیلھ یك رویا ھدایت كرد

شما . با بصیرت و حكمت الھی بخشیده شدند ھا را كسی نطلبیده بود بلكھ با اقتدار و ھر حال ھیچكدام از این نشانھ
داند كھ شما بھ چنین ھدایتی  اگر خدا در حكمش می. وار ھدایت كند توانید از خدا بخواھید كھ شما را بھ طریقی معجزه نمی

گردید احتماًال  العاده و مھیج می دنبال راھھای خارقاما اگر شما ھمیشھ بھ . نیاز دارید پس مطمئنًا آن را بھ شما خواھد داد
 . کتاب مقدس است فراموش خواھید كرد راھھای معمولی دسترسی بھ اراده او را كھ از طریق كالمش در

ھا و تعالیم کتاب مقدس امتحان  ممنوعیت ، عینیبینید باز ھم نیاز دارید كھ آن را با فرامین  وقتی كھ رویا یا خوابی می
، ١٨، ١۶  :٢٣ارمیاء (كند ھرگز با کتاب مقدس متناقض نخواھد بود  آنچھ خدا بھ وسیلھ رویا یا خواب آشكار می. كنید
٢، ٢٢ - ٢١۵ - ٢٩ .( 

 
  مجازات شدن -٧
 

 . درك نادرست
 گیرم كھ من از افتند بایستی تصمیم یا انتخابی غلط گرفتھ باشم پس نتیجھ می  چیزھای بد برای من اتفاق می چون ھمھ

 . كند  میمجازاتكنم و خدا من را  اراده خدا پیروی نمی
 

 . اصــالح
 اند؟ توانند بكنند وقتی از ھدایت خدا پیروی نكرده افتند؟ و مردم چھ می چرا چیزھای بد برای انسانھای خوب اتفاق می

 
 . بعضی مواقع مسیحیان از نتایج گناھان خود در رنج ھستند)  الف

 ما با اراده آشكار خدا در کتاب مقدس متناقض است پس شرایط ناخوشایندی را ممكن است ھای وقتی ایمان یا نگرش
اما ) ٩: ١اول یوحنا  (كند تا با خدا مشاركت داشتھ باشیم  اعتراف و توبھ از گناھان عمدی ما را احیاء می. تجربھ كنیم

 ، توبھ و بخشش١١ود با بت شبع در دوم سموئیل گناه دا(برد  ھای ما را ازبین نمی ھمیشھ نتایج بد تصمیمات و نااطاعتی
در ھر ). ١٣ و دوم سموئیل ٢٣ - ١۴: ١٢ نتایج گناه او در دوم سموئیل ، و با این وجود١٣ - ١: ١٢ در دوم سموئیل او

كنیم و متعھد اطاعت از کتاب مقدس ھستیم پیروی نكردن از اراده  صورت اگر ما در مشاركت نزدیك با خدا سلوك می
 . تر از زمان ایمان آوردنمان است حتی بعضی مواقع سختخدا 
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 . دنافت اغلب چیزھای بد برای انسانھای خوب و مسیحیان اتفاق می)  ب
مشكالت و رنج  كنیم كھ ھم برای مسیحیان و ھم برای غیرمسیحیان در آن درد،  ای زندگی می ما در دنیای سقوط كرده

و ) ٢٠  :۴ ؛ دوم تیموتائوس ١٠ - ٧  :١٢دوم قرنتیان (شوند  ن نیز مریض میمسیحیا). ١٩ - ١۶: ٣پیدایش (وجود دارد 
مسیحیان ھم رنج و غم ناشی از یكی از افراد خانواده را كھ از خدا روگردان شده متحمل . دھند یا كارشان را از دست می

دوم    ؛١٢ - ١١  :۵متی  (و یا در جفا ) ۴ - ٢: ١یعقوب (كشند   رنج میتجربیاتو در ) ٣٧: ٢٣متی (شوند  می
 ). ١٢  :٣تیموتائوس 

 خدا " ای كھ ایوب از خدا داشت این بود كھ مفھوم اخالقی اولیھ. كشند دھد كھ قوم خدا رنج می كتاب ایوب تعلیم می
و او اما سرانجام فھمید كھ مفھوم او از خدا اشتباه بود  ". كند  را تنبیھ می خدایاندھد و بی ترسندگان خود را بركت می

ایوب مفھوم بسیار بزرگتری را از خدا درك نمود . تواند كامًال راھھا و اھداف خدا را در ارتباط با رنج درك كند نمی
حتی  حاكمیت او بر رنج، . خواھد انجام خواھد داد فقط بخاطر اینكھ او خدا است خدا آنچھ كھ می.  " حاكمیت خدا  "یعنی 

دانم كھ بھ ھر چیز قادر ھستی،    می" ، اعالم کرد ایوب  . دلیلی برای آن بیابد یا نھكامل است خواه رنج پیروان مطیعش، 
 ). ٢ :۴٢ایوب  ("و ابدًا قصد ترا منع نتوان نمود 

 نیاز داریم كھ نترسیم و فكر نكنیم كھ اراده ،كنند  ما را احاطھ می، اما وقتی مشكالت ھجوم آورده،مھم استخود ارزیابی 
 نھ اراده من بلكھ اراده تو  "در اراده خدا بمانیم و بگوییم توانیم باز ھم خود را متعھد بسازیم كھ  می. ایم ردهخدا را دنبال نك

قلوب خود را در آرامش حضور  كھ باشد با ادامھ محبت كردن خدا و مردم، طور شرایط ھر ). ٣٩: ٢۶متی (انجام بشود 
اول یوحنا (داند  ھر موقعیت را می  " مدت " و" چرا "داند كھ   او میخدا از قلوب ما بزرگتر است و. دھیم خدا قرار می

٢٠ - ١٨: ٣.( 
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  ۴ضمیمھ 
 تحول تاریخی رھبری در كلیسای مسیحی: رھبری

 
این تحوا چگونھ اتفاق افتاد؟ ھدف . امروزه كلیساھای مسیحی مختلف دارای ساختارھای رھبری بسیار متفاوتی ھستند

ای از شرح تكامل تاریخی چند  خواھد خالصھ بلكھ فقط می. ار و رھبری كلیسای شما نیستاین بررسی تغییر ساخت
 . ساختار رھبری مختلف را بعد از دوران عھد جدید ارائھ كند

 
  .ساختار رھبری بدون سلسلھ مراتب در كلیسای مسیحی). یالدی م٩٧ - ٣٠ ( کلیساپیران -١
 

   کلیسا پیـــرانشورای)  الف
  )presbuteros: یونانی(و پیر ) pastor: التین (شبان ، )episkopos :یونانی (ھای ناظر جدید، واژه دوران عھد در )١

 .دنشو می یکسان ط بھ یك شخصبدون ھیچ تمایزی فقط مربو
ھمھ پیران . شد ھدایت می) ١۴: ۴اول تیموتائوس ) (presbuterion :یونانی ("  کلیسا پیرانشورای "كلیسا توسط  )٢

درھیچ کلیسا پیران ). ١٧ :۵اول تیموتائوس (گرچھ بعضی از آنھا وظیفھ موعظھ و تعلیم را داشتند مساوی بودند 
اساس  ترین ایمانداران كلیسا بودند كھ بر آنھا فقط از بالغ. مدرسھ یا آموزشگاه کتاب مقدس آموزش ندیده بودند

 . شدند شرایط کتاب مقدس برای رھبری انتخاب می
 
 مجمع یا شورا)  ب
ایمانداران بھ كشورھای مختلف پراكنده شوند و انجیل را ) ۴ - ١: ٨اعمال (د ازجفای عظیم مسیحیان در اورشلیم بع

كلیسای اورشلیم برنابا را برای .  تعداد زیادی از مردم در انطاكیھ سوریھ بھ عیسی مسیح ایمان آوردند.موعظھ كردند
كلیسای ). ٢٧ - ١٩: ١١اعمال (برای كمك بھ خودش بھ آنجا آورد كمك بھ آنھا فرستاد و او پولس را از طرسوس تركیھ 

بعدھا تعدادی از مسیحیان یھودی از اورشلیم بھ انطاكیھ مسافرت .  تأسیس گردیدرسالت تبلیغیانطاكیھ در نتیجھ فعالیت 
 آنھا بدیشان تعلیم دادند .دكھ مسیحی بشوند ابتدا یھودی شون وادار كنند كھ قبل از این راكردند ایمانداران كردند و سعی می

برنابا را  كلیسای انطاكیھ پولس و). ١: ١۵اعمال ( نخست ختنھ شوند  كھ قبل از اینكھ آنھا بتوانند نجات یابند باید در وھلھ
 كلیسای محلی یك شورا یا این جمع شدن مسیحیان از دو. فرستاد تا كلیسای اورشلیم را مالقات و این مشكل را حل كنند

 بھ عالوه اعمال. ای نداشتند شود چون سایر مسیحیان كلیساھا در منطقھ و یا كل جھان نماینده لیسایی محسوب نمی كمجمع
 این نمونھ خوب. دھد  اما نحوه حل یك مشكل را تعلیم نمیبود فقط مربوط بھ نحوه حل یك مشكل در تاریخ كلیسا ١۵ فصل

روی شود اما کتاب مقدس تعلیم  ممكن است دنبالھکلی را حل کنند،  کھ با ھم مالقات کردند تا مشی مسیحیاز دو كلیسا
را نصب كرد تا بر تمام كلیساھای محلی مسیحی موجود ریاست یا مجمعی  شورا ،دھد كھ كلیسای مسیحی نمی

 . كنند) حكمرانی(
 
 .بیآغاز ساختار سلسلھ مرات). تا قیصر كنستانتین كبیر  میالدی، ٣٢٣ - ٩٧( )ناظرین(ھا  اسقــف -٢
 

 . ویژگی ھای تاریخی)  الف
این مشكل بھ دلیل تأثیر مذھب یھودیان و مذاھب . ھای داخلی فراوان كلیسا است ویژگی این دوره از كلیسا كشمكش

 "كاتولیك  "در پایان كلیسای . پرستانھ آن بود ھای بت فلسفھ پرستی امتھا و تأثیر خارجی سیاستھای امپراطوری روم و بت
پدر .  در مقابل یك انجمن محلی است" كلی و جھانی " بـــھ معنی  )Katholikos: یونانی (" كاتولیك "ھ كلم. پیروز شد

ھای پولس  در كنار نامھ " عمومیھای   نامھ" بھ عنوان " كاتولیك "نامھ   از ھفت) یالدی م٣۴٠ - ٢۶۴(كلیسا ازوبیوس 
 . گوید سخن می

 
 . ن کلیساپیراشناسی کتاب مقدس بھ  تكامل واژه)  ب

 و در دوران قرن دوم میالدی، یك تكامل تاریخی درمفھوم رھبری كلیسا در كلیسای  عھد جدید اولیھبعد از دوران
نمونھ . بینیم  میفوت کرد، میالدی ١١٠ھای شھید ایگناتیوس كھ در سال  ما این اتفاق را در نامھ. مسیحی اتفاق افتاد

 بھ رھبری كلیسای عھد جدید نفوذ )کاھن اعظم، کاھنان و الویھا (رائیلسلسلھ مراتب رھبری عھد عتیق دركھانت اس
 . كرد
 کلیسا شد بلكھ یك مقام یا موقعیتی باالتر از پیران  شرح داده نمیکلیسا پیرخدمت دیگر بھ صورت )اسقف(واژه ناظر  )١

. رفتند  بھ شمار می)اسقف( شد كھ در كلیسای عھد جدید نوعی كاھن اعظم این واژه برای اشخاصی استفاده می. گردید
رسوالن مرده بودند و در نتیجھ اسقفان بھ عنوان جانشینان . ترین مقام كلیسا بود نوعی رھبری محلی در كلیسا و عالی

 . توانستند فعالیتھای اداری كلیسا و یا خدمات را انجام دھند كم كم فقط اسقفان می. رسوالن بھ شمار رفتند



 ١٢٦  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 شریك است را شرح " کلیسا  پیرانشورای " مقام اصلی رھبری كلیسا كھ با پیران دیگر دردیگر تنھا پیرکلیسا واژه  )٢
  یا کشیشاو رھبر و شبان.  عھد جدید در كلیسا است)کشیش (شد كھ كاھن این واژه برای شخصی استفاده می. داد نمی

 . شد كلیسای محلی است و توسط اسقف نظارت می
او .  عھد جدید در كلیسا است)شماس یا خادم (شد كھ نوعی الوی فاده میواژه شماس یا خادم برای شخصی است )٣

 . گردید شد و توسط كشیش نظارت می  كلیسای محلی محسوب مییا خدمتگزار كشیشنـــوعی خـــادم 
 .دھد  نظر مقامات كلیسا تعلیم نمیبھ ھر حال عھد جدید ھیچ سلسلھ مراتبی را از

  
  ) اسقف نشینانیا (مقامات اسقفی اسقفان و)  پ

 "مرکزی"اجتماعات  بسیاری از. اجتماعات جدید مسیحی درھر كجای امپراطوری روم و حتی خارج از آن بوجود آمدند
 از زیر نظر ه بودند،كھ خود آنھا تأسیس نمود) دختر( "تحت نظر " اجتماعات خواستند كھ اجازه دھند كھ  نمی) مادر(

 .  بوجود آوردند" اسقف " جدید با استفاده از عنوان پس یك مقام كلیسایی. آنھا خارج شوند
ناظر رفت اما در طی قرن دوم كلمــھ   بھ كار میکلیسا یك پیرخدمت فقط برای شرح )اسقف(ناظر در عھد جدید عنوان 

) presbuterion: یونانی ("  کلیسا پیرانشورای "در عھد جدید .  كم كم مـــقام یا مـــوقعیتی جدید را شرح داد)اسقف(
 تبدیل بھ ناظری )اسقف( یک ناظر اما در طی قرن دوم.  یك اجتماع محلی مستقل باشند" ناظرین " كھ ند داشتمسئولیت

 شورای رھبری "تكامل دقیق تاریخی از . كرد شد كھ بر تمام اجتماعات وابستھ در یك منطقھ خاص نظارت می) اسقفی(
بھ ھم اجتماعات  ( " رھبری اسقفی "بھ ) شد اداره می) جمع (ط گروه پیران  مسـتقل كھ توسیک اجتماع ("  کلیساپـــیران
یك   دروابستھ بھ ھمھمھ اجتماعات . كامًال واضح نیست) شد ھدایت می) مفرد( یك منطقھ كھ توسط یك اسقف وابستھ

 جدید فقط شوراھای در عھد. تشكیل دادند "یك اسقف  "را بوسیلھ ) یک اسقف نشین( " اسقفی یك رھبری "منطقھ خاص 
 ،اما در قرن دوم. شدند  انتخاب می محلیبرای ھدایت اجتماعات مستقل) presbuterion: یونانی(كلیسایی پیران مستقل 
یك منطقھ بھ این مقام وابستھ بھ یکدیگر در مستقلی بودند كھ بھ منظور رھبری اجتماعات ) episkopos: یونانی(اسقفان 

بھ ھر حال عھد جدید . لین قدم در ایجاد ساختار سلسلھ مراتب در رھبری كلیسای مسیحی بوداین او. گردیدند منصوب می
 . دھد در مورد تكامل رھبری كلیسا بھ ساختار سلسلھ مراتب تعلیمی نمی

 
 ).  میالدی تا پاپ گریگوری اول۶٠٠ - ٣٢۵(ھا  ھا و پاپ پاتریارخ نشینان،  اسقف -٣
 

كشمكش . ھ توجھ بھ این موضوع شد كھ اسقف باالترین و مھمترین مقام استسرانجام كشمكش میان اسقفان منجر ب
  .رای قدرت در بین اسقفان كلیسا شدسیاسی برای داشتن قدرت در بین قیصران دنیا تبدیل بھ كشمكش روحانی ب

 
 . ھای تاریخی ویژگی)  الف
ی پیوستھ و بھ كلیسای م، بھ دولت رو)جھانی(كلیسای مسیحی تحت فشار شدید قیصر در این دوره كلیسای كاتولیك  )١

مسیحیت بھ مذھب دولتی تبدیل شده و قیصر كنستانتین خود ).  میالدی بھ بعد٣١٣( یونانی تبدیل شد - رومی یدولت
غرب بھ كنستانتین در كنستانتین مقر سیاسی خود را از روم .  نامید"سقف یا ناظر موضوعات خارجی كلیسا ا "را 

امپراطوری : درعرصھ سیاسی دو امپراطوری قدرتمند تشكیل گردید. در شرق منتقل ساخت) بولاستان بینرانتیوم، (
). یالدی م۴٧۶تا (و امپراطوری روم غربی با پایتخت روم ) یالدی م١۴۵٣تا (پل  روم شرقی با پایتخت كنستانتین

 . در این قرنھا كلیسای یونانی در شرق و كلیسای التین در غرب از ھمدیگر جدا شدند
 : در دوران كلیسای مسیحی سھ تحول اتفاق افتاد )٢
 . ھای مسیحی در تعلیم تحول آموزه -
 . پرستش ظاھر گرایی مراسم مسیحی در -
 . ایجاد سلسلھ مراتب مسیحی در رھبری -
 
 . اسقف اعظم)  ب

ردیده بود حتی  در اجتماعاتی كھ توسط رسوالن تأسیس گ پس اسقف. نامیدند  اعظم می اسقفان شھرھای بزرگتر را اسقف
نشینی در شھرھای اورشلیم فلسطین، انطاكیھ سوریھ، افسس تركیھ، قرنتس در  موقعیتی باالتر بدست آورد این اسقف

 .  مصر واقع بود یونان، روم در ایتالیا و اسكندریھ
 
 . ھا پاتریارخ)  پ
را باالتر ) در شرق (انـــطاكیھ و) در جنوب (اسكندریھ ،)در غرب (رومنشینی  ، اسقف) میالدی٣٢۵(شورای نیقیھ  )١

 . ھا نام نھاد ھا قرار داد و آنھا را پاتریارخ نشین از سایر اسقف
نشینی  و اسقف) یالدی م۴٣١ ( شورای افسس ،پل كنستانتیننشینی   اسقف،)یالدی م٣٨١(پل  شورای كنستانتین )٢

 .  بعنوان پاتریارخ ھاعظم كلیسایی پنج مقام ا در مجموع یعنی.ھا اضافھ كرد  را بھ فھرست پاتریارخاورشلیم
 
 



 ١٢٧  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . ھـــا پاپ)  ت
پل   روم در غرب و پاتریارخ كنستانتین پاتریارخ: كم كم دو پاتریارخ برای برتری نسبت بھ یكدیگر دچار رقابت شدند) ١

. د راضی نبودن" پاتریارخ " میالدی، اسقفان روم بھ عنوان ۴٧۶بعد از سقوط امپراطوری غربی روم در. در شرق
 : آنھا با دادن یك پیشنھاد با مطرح كردن استدالل زیر خواستار مھمترین و باالترین مقام كلیسایی شدند

 . آنھا بھ سنت متوسل شدند یعنی اینكھ پولس اولین اسقف روم بود -
 . آنھا بھ حقایق تاریخی متوسل شدند كھ ھم پطرس و ھم پولس در روم زندگی و كار كردند -
كرد كھ عیسی بھ پطرس باالترین مقام را در بین   متوسل شدند كھ چنین تفسیرش می١٩ - ١٨: ١۶آنھا بھ متی  -

 . رسوالن بخشید
آنھا فقط یك وسیلھ در . ھا چیزی بیش از یك توپ بازی و گماشتھ قیصر رومی نبودند  پاتریارخ،پل در كنستانتین) ٢

: التین(ھا نھ تنھا پرافتخارترین مقام  گانھ پاتریارخ جپس روم بھ عنوان یكی از مناطق پن. دستان رھبران سیاسی بودند
primatus honoris (ھا دریافت كرد بلكھ باالخره تبدیل بھ مقــام اعظم مطلق  را در بین پاتریارخ)التین :
primatus ordinis (شد  می١٩ - ١٨: ١۶ كھ مربوط بھ متی " حق الھی "ھا گردید با عنوان  در بین پاتریارخ . 

 تحت عنوان باالترین مقام، ١٩ - ١٨: ١۶تفسیر متی . حال عیسی ھیچگاه بھ پطرس باالترین مقام را نبخشید بھ ھر
 عیسی از پطرس و سایر رسوالن بھ منظور تأسیس نخستین .كند  تجاوز می٢٨ - ٢۵: ٢٠بھ تعلیم عیسی در متی 

ھا،  سامری(ی تاریخی در میان نیمھ یھودیان نخستین كلیسا ، )۴٢ - ١۴: ٢اعمال (كلیسای تاریخی در میان یھودیان 
پس . استفاده كرد) ۴٨ - ٩: ١٠اعمال  امتھا، (و نخستین كلیسای تاریخی در میان غیریھودیان ) ١٧ - ۴: ٨اعمال  

رسوالن رھبران بنیانگذار كلیسای تاریخی بودند اما مقام .  انجام داد١٨ :١٨، ١٩ - ١٨: ١۶گفتھ خود را در متی 
: ٢ ؛ افسسیان ٢٢ - ٢١  :١اعمال (ی جانشین نبود چون برطبق کتاب مقدس كسی واجد شرایط این مقام نبود آنھا دارا

 ). ١۴: ٢١ ؛ مکاشفھ ٢٠
. بھ عنوان اسقف روم مدعی اقتداری باالتر از سایر اسقفان جھان شد)  میالدی۴١٧ - ۴٠١(پاپ اینوسنتیوس اول ) ٣

در اصل بھ تمام اسقفان با . كردند  خطاب می" پدر "بھ معنی ) پاپ ("papa  "اسقفان روم خودشان را با عنوان  
 . شد اما حاال فقط روم مدعی این عنوان بود  اشاره می"papa  "عنوان 

. شود خوانده می) مقام پاپی(بھ عنوان مؤسس قدرت جھانی قلمرو پاپ )  میالدی۶١۵ - ۵٩٠(پاپ گریگوری اول ) ۴
محسوب  ترین قدرت در امور روحانی ، بلکھ ھمچنین باالترین مقام قدرت در امور دنیایی  باال بھ عنواننھ تنھاپاپ 
 .میشد

 
 ). میالدی١۵١٧ - ۶٠٠ (و كاتولیك رومی غرب) یونانی( شرق سكلیساھای ارتدك -۴
 

 . بیگانگی بین كلیسای غرب و شرق)  الف
ین دوران، بین كلیسای التین غربی و طی قرون نخست ا در.  میالدی بھ طول كشید١۵١٧ تا ۶٠٠قرون وسطی از 

 . این بیگانگی در نھایت منجر بھ جدایی دائمی شد. كلیسای یونانی شرق بیگانگی ایجاد گردید
 یك بخش اسقفی بود كھ توسط یك ناظر یا اسقف اعظم نظارت ،حوزه. حوزه وابستھ بھ رسوالن در شرق و غرب )١

 شرق بنیاد نھادند و این كلیساھا قویًا تساوی تمام اسقفان را مطرح رسوالن مسیح كلیساھای بسیاری را در. گردید می
خواست كھ بھ عنوان  می اما فقط روم در غرب مدعی شد كھ دارای بنیادی از جانب رسوالن است و. ساختند می

ل در حالیكھ غرب تصمیمات شورای جھانی را پذیرفت ولی نقش فعا. پایگاه و حوزه رسوالن در غرب شناختھ بشود
در غرب، كلیسا كمتر بھ عنوان یك ھیئت بلكھ بیشتر بھ صورت یك حكومت یعنی حكومت . را در شوراھا بازی نكرد

 . شد پاپ دیده می
ای از  تصویر یا نشانھ) پل یا استانبول كنستانتین(حكومت امپراطور در بیزانتیوم . حكومت امپراطور در شرق )٢

 مردم در ،در كلیسا. رفت اطور نماینده خدا بر روی زمین بھ شمار میامپر. آمد حكومت خدا در آسمان بھ حساب می
در شرق خط جدایی واقعی بین . زدند و در قصر در مقابل شمایلی زنده یعنی امپراطور مقابل شمایل مسیح زانو می
نھای مردم و آوردند یعنی كلیسا مواظب جا این دو را بھ عنوان یك ارگانیزم بھ حساب می. مسیح و دولت وجود نداشت

كرد، اسقفان بر آنچھ كھ ایمان حقیقی بود رأی  امپراطور شوراھا را احضار می. امپراطور مواظب جسم مردم بود
 . داد دادند و امپراطور تصمیمات شورا را انجام می می

اعث امپراطوری غربی روم را در ھم شكست و این ب  حمالت بربرھا در غرب، .عملكردھای مستبدانھ پاپ در غرب )٣
ھای مذھبی و  حوزه سیاسی و صدور دستورات زمینھ اقتدار در پاپ، . تقویت ساختار استبدادی كلیسای غرب شد

از . ھای آلمانی بھ كلیسای مسیحی در غرب پیوستند در دوران قرون وسطی بسیاری از قبیلھ .دنیوی را بدست آورد
 و از طرف دیگر پاپ لیسا در درون یك حكومتیعنی یك ك بودند "  یك كلیسای حكومتی" طرفی مردم خواستار

ر خواستند كھ ب ھا می پاپ. گردید  اداره مییعنی یك حكومت كھ توسط یك كلیسا بود " یك حكومت كلیسایی "خواستار 
 . ھا وجود داشت  پس دائمًا كشمكش میان دربار و از طرف دیگر پاپ.كلیسا و دولت حكومت كنند

ھیدانان از مردان تحصیل كرده بسیاری از مسیحیان شرق و ھمینطور اال. در غربروحانیون و غیر روحانیون  )۴
غرب منتج بھ این شد كھ بسیاری از  اما تھاجمات بربرھا در.دادند نوشتند و تعلیم می می خواندند،  آنھا الھیات می. بودند

تحصیالت و الھیات در كلیسای غرب بھ . توانستند بخوانند و فقط اجازه داشتند مسائل الھیاتی را درك كنند مردم نمی
 . كاھنین با كشیشان اختصاص داشت و در كلیسای غرب بین طبقھ روحانیون و طبقھ مردم جدایی شدیدی شكل گرفت
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كلیسای یونانی شرقی بیشتر نظری بود در حالیكھ كلیسای التین غربی بیشتر تجربی . تكامل الھیاتی بین شرق و غرب) ۵
شناختند درحالیكھ افكار التین تحت تأثیر نظریات قضایی با  مناجات می ھای پرستش و یات را با واژهھا الھ یونانی. بود

كردند درحالیكھ  گانگی افراد شروع می ھا با سھ ھنگام تفكر در مورد تثلیــــث، یــونانی. مفاھیم قانون رومی بود
 فكر ،وھلھ نخست بھ مسیح بھ عنوان پیروزھا در در ھنگام انعكاس صلیب، یونانی. ھا با وحدت الوھیت رومی
 الوھیتھا بیشتر از  یونانی. كردند  عنوان قربانی فكر می مسیح بھھا در وھلھ نخست بھرومی كردند در حالیكھ  می

 . كردند  صحبت می رھاییازھا  رومی درحالیكھ 
 بھ پاپ اجازه داد كھ مدعی نخست ساختار مركزیت و حكومتی كلیسای غرب، . پاپ غرب مدعی قدرت جھانی شد) ۶

واسطھ قضایی او  اما وقتی كھ پاپ كم كم بھ این موضوع اعتقاد پیدا كرد كھ قدرت بی. قدرت مطلق در غرب شود
 . عالوه بر غرب بھ شرق گسترش یابد مشكل آغاز شد

اما . دید پاپ در كلیسای غرب مصونیت از خطا را حق مسلم خود می. پاپ غربی مدعی مصونیت از لغزش شد) ٧
ھا دركلیسای شرق معتقد بودند كھ در موضوعات مربوط بھ ایمان تصمیم نھایی تنھا بستگی بھ پاپ ندارد  پاتریارخ

 . بلكھ بھ شورایی كھ ھمھ اسقفان كلیسای مسیحی در آن حاضر باشند
 
  .ھای غربی ادعاھای پاپ)  ب
نشینان درون كلیسا در  ی را باالتر از سایر اسقفھای روم قدرت پاتربارخ) یالدی م٨۶٧ - ٨۵٨(پاپ نیكالس اول  )١

 . كل جھان و باالتر از قدرت ھمھ قیصرھای خارج از كلیسا دانست
  اسقف،۶ سپرد كھ شامل ھیئتی از "ھا   كاردینال"اقتدار را بھ پاپی جدید بھ نام ) یالدی م١٠۵٩(پاپ نیكالس دوم  )٢

 .ن بودند شماس بودند كھ ھمھ در شھر روم ساك١۴ كشیش و ۵٠ 
ای افتخاری كالھی قرمز  دانست و بھ عنوان نشانھ ھا را باالتر از تمام اسقفان می پاپ انوسنتیوس چھارم كاردینال )٣

 . پوشیدند می
 ١٣٠٢( "Unam  Sanctum"فرمان پاپ را صادر كردد بھ نام )  میالدی١٣٠٣ - ١٢٩۴ (پاپ بونیفاسیوس ھشتم  )۴

وی دنیوی تحت تسلط نیروی روحانی و قدرت دنیوی تحت تسلط قدرت و تأكید داشت بر این كھ نیر  )یالدیم
 . او حتی چنین اعالم كرد كھ ایمان بھ قدرت مطلق پاپ برای نجات ضروری است.روحانی است

  زمانیكھ مصون از خطا بودن پاپ را بھ عنوان یك اصل Jesuits تحت نفوذ ١٨٧٠ جوالی ١٨شورای واتیكان  )۵
 . بھ سیستم پاپی مھمترین قسمت را بخشید ا باید بھ آن ایمان بیاورند مطرح ساخت،  اعضاء كلیس دینی كھ ھمھ

 
 . )filioque ("ادر شده از پسر ص "مسئلھ كلمھ )  پ

حیات دھنده كھ از نزد  القدس، خداوند،   بھ روح… اعتقاد دارم " خوانیم،  پل در اصل می  كنستانتین–در اعتقاد نامھ نیس 
رسد كھ از اسپانیا منشاء  بھ نظر می. "یابند   و ھمراه با پدر و پسر با یكدیگر پرستش و جالل میخدای پدر صادر شده

) یالدی م۵٨٩(در غرب در طی شورای تولدو در اسپانیا . رفت گرفتھ و بھ عنوان محافظی درمقابل آریانیزم بھ شمار می
 كھ از پدر و پسر "خوانیم  شده است و حاال ما چنین میبھ اعتقادنامھ اضافھ ) filioqueدر التین  (" و از پسر "كلمات 

 استقبال گردید و charlemagneاین عبارت اضافھ شده بھ فرانسھ و در آلمان نیز توسعھ یافت و توسط .  "صادر شده 
  charlemagneنویسندگان دادگاه . پذیرفتھ گردید)  میالدی٧٩۴ (Semi – iconoclastشكننان  توسط شورای تمثال 

 میالدی كاردینال ١٠۵۴در . ھا را لعنت كردند  ارتداد یونانی،برانگیز دانستھ   را موضوعی بحثFilioqueعبارت 
این باعث آغاز . پل قرار داد ولی رد گردید را در مقابل مذبح حاجی سوفیا در كنستانتی غربی ھومبرت فرمان تكفیر

 . جدایی بین كلیسای شرق و كلیسای غرب گردید
 حذف نمود كھ Diptychs شرق سرجیوس كنتانتینپل نام پاپ سرجیوس غربی چھارم را از  میالدی پاتریارخ ١١٠٩در 

ھای زنده و مرده بود كھ او بھ  داشتند و شامل اسامی تمام پاتریارخ  نزد خود نگھ می لیستی است كھ ھر كدام از پاتریارخ
 . شناخت عنوان راستادین می

 . پل مشاركتی نداشتندن  و كلیسای شرقی كنستانیاز نظر فنی كلیسای غربی روم
 
 . مذھبیصلیبی جنگھای )  ت

 میالدی گرفتند و ١٠٩٩ از تركھا و اورشلیم را در سال یالدی م١٠٩٨ انطاكیھ را در سال ،جنگجویان غربی
رخ یونانی شرق در  و پاتریاAcre التین غربی در   میالدی پاتریارخ١١٨٧تا سال . ھای التین غربی تأسیس شد پاتریارخ

مدعی یك حكومت شدند و دو اجتماع دشمن كھ ھر دو در یك شھر ساكن بودند  دو اسقف رقیب، . اورشلیم وجود داشتند
پل را در سال  ساكنین بیزانتین شرقی بسیاری از ساكنان التین كنستانتین. دادند روح نفرت و تلخی را از خود نشان می

 میالدی شكست داده و جدایی و شكاف بین ١٢٠۴تینپل را در سال  اجمین غربی كنتمھ.  میالدی قتل عام كردند١١٨٢
 . كلیسای ارتدكس در شرق و كلیسای روم در غرب آشكار گردید

مطلقًا برخالف تعالیم عیسی مسیح  برعلیھ ترکھا " جھاد مقدس "بخاطر داشتھ باشید کھ جنگھای صلیبی مذھبی بعنوان 
 .ودند ب۴٨ -٣۵: ۵در انجیل متی 

 
 . نتیــــجھ)  ث

یونانی (پل سرانجام باعث اولین شكاف بزرگ در كلیسای مسیحی ن یتھای رومی و كنستان دشمنی بین پاتریارخ
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katholikos (با پاتریارخمكلیسای مسیحی در شرق شامل چندین كلیسای ارتدكس مستقل و ھركدا. سرتاسر جھان گردید   
. شد یسای رومی كاتولیك نامیده شده و پاپ روم رئیس آن محسوب میكلیسای مسیح در غرب كل. شد خودش می
بعدھا در غرب اسقفان . كردند ھای كلیساھای ارتدكس و پاپ روم دیگر بر تمام اسقفان زیردست خود ریاست می پاتریارخ

اسقف . اسقفان اعظمبسیاری وجود داشتند كھ طبقھ دیگری از رھبران را مابین مقام اسقفان و پاپ بوجود آوردند بھ نام 
 . سیستم رھبری سلسلھ مراتبی باالخره بھ شكل امروزی آن رسید. كرد اعظم بر تمام اسقفان یك كشور ریاست می

 
 ).  میالدی١۵١٧(اصــالحات  -۵
 

  .شكاف بزرگ دوم در كلیسای مسیحی)  الف
 زیاد بود كھ افراد زیادی اصالحاتی  رومی بھ قدری فساد چندین رھبر مختلف در كلیسای كاتولیك در طی قرن شانزدھم، 

و ) aknox(و ناكس ) Zwingli(وینگلی سكالون،  انسانھایی مانند لوتر، . را در كلیسای كاتولیك رومی آغاز نمودند
خواستند كلیسای كاتولیك رومی از درون اصالح گردد اما رھبری كلیسای كاتولیك رومی در آن زمان با  سایرین می

این امر باعث شكاف بزرگ دوم . طلبان را اخراج كرد پاپ اصالح. ده و قدرت خود را حفظ كرداصالحات مخالفت كر
كلیسای اصالحات میخواست بھ كلیسای عھد .  میالدی گردید١۵١٧بین كلیسای كاتولیك رومی و كلیسای اصالحات در 

 در چیزھای ظاھری متجلی و پیدا درحالیكھ كلیسای كاتولیك رومی قدرت خود را. جدید در قرن اول میالدی باز گردد
كلیسای كاتولیك رومی بر قدرت مقامات كلیسایی . كلیسای اصالحات مردم را بھ چیزھای درونی دعوت كرد كرد،  می

كلیسای اصالحات بر كالم خدا ھمانطور . كرد ھای دینی و اعمال خوب تأكید می آئین ، )پاپ كشیش، اسقف، اسقف اعظم، (
 بر پایھ فیض شمردگی از طریق ایمان و یك زندگی تغییر یافتھ كرد عادل ت شده است تأكید میكھ در کتاب مقدس ثب

 . مسیح
 امروزه ،خدا را شكر بسیاری از تفاوتھایی كھ پنج قرن بین كلیسای كاتولیك رومی و كلیسای اصالحات وجود داشت

 .  رھبران و اعضایشان وجود دارد،تلفمخمسیحی امروز ارتباطات بسیار خوبی بین كلیساھای  .دیگر وجود ندارد
 
 . شكاف در كلیسای مسیحی ادامھ )  ب

حشتناكی بر آموزه مسیحی و در نتیجھ بر انتقادی گردید كھ تأثیر وباعث ) بخصوص تئوری تكامل(تكامل سریع علم 
ھای  این فرقھھای مختلف مسیحی گردید بعضی از  افزایش زیاد فردگرایی باعث ایجاد فرقھ. زندگی مسیحی داشت
ھر فرقھ كلیسایی برای رھبری خود طرح خاص خود را ایجاد . ھای كلیسایی دیگر تقسیم شدند كلیسایی باز ھم بھ فرقھ

 . نمود
 
 . دوران جدید -۶
 

 . كلیسای اسقفی)  الف
وسعھ در سرتاسر جھان ت(كلیساھای اسقفی معموًال اعتقاد دارند كھ فقط یك كلیسا وجود دارد و آن كاتولیك است  )١

 كلیسای واحد ،واحد در جھان دیده بشودیک كلیسا بایستی بھ صورت . كلیساھای محلی استقاللی ندارند). یافت
 . بازتابی از امپراطوری رومی است

 . تأكید بر مقام اسقفی است كھ سایر مقامات كلیسایی دیگر را تحت نفوذ خود دارد )٢
كند و كلیسای كاتولیك رومی را بھ وسیلھ اسقف روم  ره میمسیح كلیسای جھانی را بھ وسیلھ شورای اسقفان ادا )٣

 . كند و كلیسای محلی را بھ وسیلھ اسقفان اداره می) پاپ(
 
  .كلیساھای جماعتی)  ب
كلیساھای محلی كامًال مستقل .  یك كلیسا است كلیساھای جماعتی معموًال اعتقاد دارند كھ ھر اجتماع محلی كامًال )١

ھر جا كھ انجیل . فكری و فردگرایی بازتابی است از انسانھای مستقل در دوران روشنكلیساھای مستقل . ھستند
شوند كھ مسیح در آنجا حاضر  جمع می) كلیسای محلی(ایمانداران در اجتماعی . آورند شود مردم ایمان می موعظھ می

 این اجتماعات عمدًا كوچك نگھ .كنند آنھا داوطلبانھ خود را مقید بھ انجام دعوت کتاب مقدس می). ٢٠: ١٨متی (است 
. اجتماعات جدید مستقل از جماعتھای بزرگتر مستقل بوجود آمده است. شوند تا تأكید بر مقام ایماندار باشد داشتھ می

 مستقل  دھند كھ در آن ھر كدام از اجتماعات كامًال اغلب چند كلیسای مستقل ائتالف سستی از كلیساھا را تشكیل می
 .ماند باقی می

 مسئول رھبری ، آشنایان خود و در كل جماعت  نبی و پادشاه در حوزه،أكید بر مقام و موقعیت ایماندار كھ كاھنت )٢
 . باشد جماعت می

كھ در آن  القدس، بھ وسیلھ کتاب مقدس و جلسھ كل اعضاء است،  مسیح مستقیمًا اداره كننده كلیسا بھ وسیلھ روح )٣
تحت نفوذ خردگرایی مدرن و دموكراسی كلیساھای . گیرند مات مھم میایمانداران براساس اصول دموكراتیك تصمی

اش اجرای تصمیماتی كھ در  مستقل ھمدیگر را بھ صورت كل مالقات كرده تا كمیتھ كلیسایی تعیین كنند كھ وظیفھ
 . جلسھ كل اعضاء گرفتھ شده است
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 . كلیساھای شورایی)  پ
امًال كلیسای مسیح است اما اینكھ یك كلیسای محلی كامًال مستقل كلیساھای شورایی معتقدند كھ ھر كلیسای محلی ك )١

بھ معنی (شورا  چتر سازماندھی، . درون ملت یا حكومت سازماندھی شودیک سازمان نیست و بایستی زیر چتر 
ی محلی اند تا نمایندگان كلیساھا شورا بھ معنی جمع شدن پیرانی است كھ انتخاب شده. شود نامیده می) آمدن با یكدیگر
 . ھستندملی حكومت كلیساھای شورایی بازتابی از ملت یا .  حكومت باشنددر یک ملت یا

 . شود تـــأكید بر انتصاب مقام کتاب مقدسی گروه پیران است كھ بھ صورت ملی با شورا نشان داده می )٢
  ول شبانان،  پیران مات كلیسایی مث كلیسای ملی یا حكومتی است كھ بھ صورت محلی با مقا مسیح اداره كننده )٣

 . دھد ای و یك شورای ملی اینكار را انجام می شماسان و بھ صورت ملی بھ وسیلھ شوراھای منطقھ
 
 . كلیساھای مشایخی)  ت
اول قرنتیان (جھانی مسیح است بدن كلیساھای مشایخی معموًال معتقدند كھ ھر كلیسای محلی مكاشفھ كامل و مرئی  )١

 . باشد و كامًال مستقل می) ٢٧: ١٢
 یك كلیسای محلی را بھ )مشایخ (پیران. است) : presbuterosیونانی ()مشایخ (تأكید بر مقام کتاب مقدسی پیران )٢

عنوان تأكید بر مقام ھر ایماندار ب. ندكن اداره می) presbuterion :یونانی ()ھیئت مشایخ (اتفاق ھم و با گروه پیران
 . باشد یكاھن و نبی در حوزه اطرافیان خودش نیز م

 - ١: ١۶یوحنا (القدس  و ھر كلیسای محلی را با روح) ٢٣ - ٢٠: ١افسسیان (مسیح تنھا رھبر اعظم كلیسا است  )٣
 گروه پیران. كند اداره می) ١۵ -١۴، ٧ -١: ٣اول تیموتائوس  (گروه پیران و ) ١٧: ۶افسسیان (کتاب مقدس  ، )١۵

پس گروه پیران . شوند ران در حین جلسھ كل اجتماع آنان انتخاب می بھ وسیلھ اجتماع محلی یا جامعھ ایماندا)مشایخ(
 .كنند و جلسھ كل اعضاء ھمدیگر را امتحان می

 
 . تعلیـــم عھد جـــدید -٧
 

 .  کلیسا پیــرانشورای)  الف
 ). ١۴: ۴اول تیموتائوس (باشد   پیران خود میشورایدھد كھ ھر كلیسای محلی بھ عنوان رھبر دارای  عھد جدید تعلیم می

 .شوند نامیده می) ٢٨: ٢٠اعمال  (و شبانان ) ناظرین( اسقف ،)١٧: ٢٠اعمال (ھمھ پیران . ٢٨، ١٧: ٢٠اعمال  )١
 ). ٧: ١تیطس  (شوند  نامیده می) ناظرین( اسقفان ،)۵: ١تیطس  (تمام پیران . ٧: ۵: ١تیطس  )٢
شوند  نامیده می) ٢: ۵اول پطرس ) (ناظرین( شبانان و اسقفان ،)١: ۵اول پطرس  (تمام پیران . ٢، ١: ۵اول پطرس  )٣

 . عیسی مسیح ھستند و تحت نظر شبان اعظم، 
 

 متناوب شناسی لوقا، پولس و پطرس استفاده از كلمات ناظرین، پیران و شبانان بھ صورت واضح است كھ در واژه
دا كرده و امروز آن معنی را پی خاصی  معنیھا در طول تاریخ این كھ این واژه با وجود .شود درعھد جدید انجام می

دید ھیچ سلسلھ مراتبی  در كلیسای عھد ج.شود ین، پیران و شبانان قائل نمیجدید ھیچ تمایزی بین ناظرعھد دھند ولی  می
یونانی  ( کلیساپیرانشورای  منصوب شده در ھر كلیسای محلی وجود دارد كھ  رھبران فقط یك گروه.وجود ندارد

presbuterion) (محلی  مستقلتمام پیران در این گروه مسئولیت اداره كلیسای. شود نامیده می) ١۴: ۴وتائوس اول تیم 
 . گذارند خود را بھ اشتراك می

 
 . ھای مختلف مفھوم واژه)  ب

ھمھ آنھا . دھند  دركلیسا را شرح نمیجایگاه مقامسھ واژه پیران، شبانان و ناظرین سھ مقام مختلف موجود در كلیسا یا سھ 
 .دھند  شرح میزاویھ دیدكلیسا را از سھ رھبران یك گروه از . شوند  میکلیساوط بھ یك مقام بھ نام پیرمرب

 
 تجربھ و احترام بیشتر بھ فرمان ،نشان دھنده بلوغ روحانی) priestانگلیسی  ، presbuterosیونانی  (انواژه پیر )١

 . این رھبران است
: ، انگلیسیepiskoposیونانی (و ناظرین ) pastor: انگلیسی، التین و poimenیونانی  (انھای شبان واژه )٢

bishop ( فعالیتھا را اداره ینمانند ناظر  ھدایت وانآنھا مردم را مانند شبان: دھند  آنھا را شرح میخدماتماھیت 
 . كنند می

م پیران یك كلیسای محلی تما. دھد كھ تمام پیران یك كلیسای محلی شبانان و ناظرین آن كلیسا ھستند عھد جدید تعلیم می
 . گذارند تعلیمی و مدیریتی آن كلیسا را با ھم بھ اشتراك می شبانی، رسمی عملكردھای 

 
 . نتیجـــھ)  پ

منظور از این خالصھ تاریخی، . رھبری در كلیسای مسیحی دوران تكاملی طوالنی و سختی را پشت سر گذاشتھ است
كند كھ این نگرش کتاب مقدس  اما این مطالعھ بھ شما و كلیسایتان كـمك می. تغییر ساختار رھبری در كلیسای شما نیست

خواھد بزرگ گردد خادم شما باشد و ھر   ھر كھ در میان شما می"نسبت بھ رھبران کتاب مقدس را حفظ كنید یعنی اینكھ، 
 ).  ٢٨ - ٢۵: ٢٠متی  (" غالم شما باشد ،خواھد در میان شما مقدم بود كھ می



 ١٣١  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 

  ۵ضمیمھ 
  در عھد جدید)شماسان(خادمان : رھبری

 
 " خادمان " و " خادم "ارسی  فبا کلمات) جمع( "diakonoi"و ) مفرد ("diakonos"در این بررسی کلمھ یونانی 

  .استفاده میکنند " شماسان " و " شماس "بعضی ترجمھ ھا و بعضی کلیساھا از واژه ھای . ترجمھ شده اند
 

 ی ھستند؟ چھ كسان)شماسان(خادمان 
در ھر سھ متن ھمراه با .  داشتند)شماس(خادم خوانیم كھ   مسیحی یا كلیسا میاجتماعدر عھد جدید فقط در مورد سھ 

انتخاب و انتصاب  ھر صورت،  در.  )٨: ٣، اول تیموتائوس ١: ١ ؛ فیلیپیان ٣ - ١: ۶اعمال (باشند   می کلیساپیران
 اجتماع خاص در خدماتیا كلیسای محلی مسیحی نیست بلكھ ھدایت بعضی  اجتماع بھ منظور رھبری )شماسان(خادمان 

 . یا كلیسای محلی مسیحی
 
 محدودیتھای خادمان  - ١
 

  . در رابطھ با انتصابشان محدودیتھایی داشتند)شماسان(خادمان  ) الف
درحالیكھ کتاب . دھد ی تعلیم م)شماسان(خادمان   عھد جدید چندین محدودیت را در ارتباط با .تعلیم کتاب مقدسی )١

دھد كھ   را بھ این كار منصوب كند ولی تعلیم نمی کلیسادھد كھ یك كلیسای محلی بایستی پیران مقدس تعلیم می
 . منصوب شوندبایستی  نیز )شماسان(خادمان 

دس فقط بھ دو كلیسای محلی دیگر در کتاب مق) ٧ - ١: ۶اعمال ( در كنار كلیسای اورشلیم .تاریخ کتاب مقدسی )٢
 - ٨  :٣اول تیموتائوس (و كلیسای افسس   )١: ١فیلیپیان ( داشتند یعنی كلیسای فیلیپی )شماس(خادم اشاره شده كھ 

 در )شماسان(خادمان .  ندارد)شماسان(خادمان احتیاج بھ ) كلیسا( مسیحی اجتماعپس برطبق عھد جدید ھر ). ١٣
د بھ كار گرفتھ شدند برای مثال فیلیپس بھ مدت محدودی  خاص و در زمانی محدوخدمتیكلیسای اورشلیم بھ منظور 

 .  )۵ - ۴: ٨ ؛ ۵  :۶اعمال ( بود )شماس(خادم 
 
 .  محدودیت داشتند کلیسا، در ارتباط با رھبری)ماسانش(خادمان  ) ب
اوت  تف کلیسا پیرانخدمت با )شماسان(خدمت خادمان .  را بگیرند کلیساتوانند جای پیران  نمی)شماسان(خادمان  )١

ھیئت (شورای خادمان ! شود  ھرگز مربوط بھ مقام رھبری بر كل كلیسای محلی نمی)شماسی(خادمی مقام . دارد
بھ عنوان ) ١۴: ۴اول تیموتائوس  ، presbyterion: یونانی ( کلیسا پیرانشورایتوانند جانشین   نمی)شماسان

 تحت نظارت پیرانفقط  آنھا بلکھ تشكیل نشود )شماسان(خادمان  از شوراییبھتر است كھ . رھبران كلیسا شــوند
 . كلیسای محلیو امور  خدمت كردن است و نھ ھدایت مسائل )شماسان(مسئولیت خادمان .  عمل كنندکلیسا

کلیسا ھرگاه پیران .  بسپارند)شماسان(خادمان توانند رھبری خدمات یا فعالیتھای خاصی را بھ  میکلیسا پیران  )٢
 رھبران مسئول كلیسا و تمام خدمات یا  کلیسا، پیرانباز ھم. سپارند می) شماسان(خادمان فعالیتھای خاصی را بھ 
 . فعالیتھای كلیسا ھستند

 
 .  محدود ھستندخدماتشان در ارتباط با )شماسان(خادمان )  پ

 - ١: ۶ل برطبق اعما. واژه شماس یعنی خادم. كلیسامعمولی  اعضای خدمات متفاوت است با )شماسان(خدمات خادمان 
: ۴در ھر صورت برطبق اول پطرس . شدند  برای یك خدمت خاص در كلیسای محلی انتخاب می)شماسان(خادمان  ٧
 فعالیتی خاص در كلیسا داشتھ ، خودھا و عطایای روحانی  تمام اعضای كلیسا بایستی با استفاده از توانایی١١ - ١٠
 .دمات سایر اعضای كلیسا بشوندخو مانع  نباید جانشین )شماسان(خادمان پس . باشند

 
 . )شماسان(خادمان شرایط کتاب مقدسی   - ٢
 

 . ١٣ - ٨  :٣، اول تیموتائوس ٣: ۶ اعمال :بخوانید
  چیست؟)شماسان(خادمان  کتاب مقدسی خصوصیات ضروریات و یا :دكشف و گفتگو كنی

 
شوند بلكھ آنھا بایستی براساس   انتخاب نمیقدرت و ثروت اجتماعی  ھرگز بھ خاطر مقام، )شماسان(خادمان  :مالحظات

 . ھای خدمتی انتخاب شوند  زندگی خانوادگی و توانایی،رفتار شخصی
 
 
 



 ١٣٢  صفحھ  ب چھارم کتا-دستورعمل شاگردسازی 

 . )شماسان( خدمات خادمان -٣
 

 . ٩ -٨ھای فصل ؛ دوم قرنتیان ١٨ -١۶: ٣ ؛ اول یوحنا ١٧ -١۵: ٢ ؛ ٢٧: ١یعقوب    ؛٢ -١: ۶ اعمال :بخوانید
  چیست؟)شماسان(خادمان ژه  ویخدمات :دكشف و گفتگو كنی

 
  . متفاوت است کلیساپیرانخدمات  با )شماسان( خدمات خادمان)  الف

 شورایتواند جانشین   نمی)ھیئت شماسان(یک شورای خادمان .  را بگیرند کلیساتوانند جای پیران  نمی)شماسان(خادمان 
 .  كلیسای محلیامور كردن نھ ھدایت  خدمت كردن است و)شماس( مسئولیت خادم.  شود کلیساپیران

 
  . اعضای معمولی كلیسا تفاوت داردخدمات با )شماسان( خدمات خادمان)  ب

 ، را كھ در كلیسا احتیاج بھ انجام آنھا وجود داردخدماتی نباید جانشین اعضای معمولی بشوند و تمام )شماسان(خادمان 
 . انجام دھند

 
عیتھای جدیدی است كھ در نتیجھ موعظھ كالم و رشد كلیسا بوجود  توجھ بھ موق)شماسان(خادمان  خاص خدمت)  پ
 . آید می

 . ٧ - ١: ۶ اعمال :بخوانید
وقتی تعداد .  بنا بھ دالیل خیلی خاص انتخاب شدند)شماسان(خادمان  در اولین كلیسای تاریخی در اورشلیم، :مالحظات

ی نظارت بر توزیع غذای روزانھ بعضی از افراد،  نفر رسید، مشكل یا نیازی خاص بوجود آمد یعن۵٠٠٠شاگردان بھ 
خادمان . رسوالن ھمراه با سایر اعضای كلیسا از بین آنھا مردانی را انتخاب كردند تا بھ این خدمت خاص بپردازند

 وقت و انرژی الزم برای توجھ بھ تمام اعضاء نیازمند را عالوه بر انجام  کلیسا انتخاب شدند چون پیران)شماسان(
 .  خودشان نداشتندتخدما
 بایستی محدود بھ خدمات خاصی بشوند كھ احتیاج بھ مھارتھای خاصی دارند كھ بھ وسیلھ گروه )شماسان(خادمان پس 

کلیسا  پیران شورای خاصی ھستند كھ از طرف خدمات اغلب رھبران ،)شماسان(خادمان پس . ند شده اغفلتایمانداران 
ن توانند معلمین گروھھای خاص كلیسایی باشند مثل رھبرا  می)شماسان(خادمان حلی در كلیسای م. دنشو بھ آنھا محول می

خادمان  ،دنباش  میی رھبرمسئولیتھایدر انجام رھبران  ، کلیساحالیكھ پیران در.  و غیره ینھمكاران مبشر جوانان، 
 . باشند  خدماتی میمسئولیتھایدر انجام رھبران  ،)شماسان(
 
 .  مواظبت از اعضای نیازمند كلیسا است)شماسان (خادمان سنتی خدمت)  ت

 . ١٨ - ١۶: ٣ ؛ اول یوحنا ١٧ -١۵  :٢ ؛ ٢٧: ١یعقوب    ؛٣ - ٢: ١۶ ؛ اول قرنتیان ٢ - ١: ۶ اعمال :بخوانید
توانایی،   خودشان، خدمات عالوه بر انجام  کلیسا در عھد جدید انتخاب شدند چون پیران)شماسان(خادمان  :مالحظات

آوری   جمع)شماسان(خادمان  خاص مسئولیتھاییكی از . یا انرژی كافی برای مواظبت از نیازمندان را نداشتندوقت  
 نیازمندان كلیسای خودشان در میانای شایستھ  دھند و بعد توزیع  این ھدایا با روحیھ ھدایایی است كھ مسیحیان بھ خدا می

آنھا ھمچنین ھدایایی را كھ برای كمك بھ سایر ) ١٣ ، ١٢ ، ١: ٩؛  ٢٠، ۴: ٨ (٩ - ٨ھای فصلبرطبق دوم قرنتیان . است
 .كنند  را توزیع میندكلیساھای نیازمند داده شده ا

 
.  خاص در كلیسای محلی استخدماتیانتخاب آنھا فقط برای انجام  شوند،   انتخاب می)شماسان(خادمان  اگر :ھخالصــ
كنند كھ احتیاج بھ مھارتھای   خدمت میمسئولیتھایییسا بشوند اما درحیطھ توانند جانشین خدمات اعضای دیگر كل آنھا نمی

. كند  آنھا را تعیین میخدمات و خصوصیاتکتاب مقدس . اند شده غفلتد و یا اینكھ توسط اعضای كلیسا نخاص دار
 . خاص خود را كامل كنندکارخدمت آنھا تا وقتی است كھ 

 


