
  3تعلیم   11دو تا  
.  یک شاگرد از كتابمقدس استفاده می كند:                       كلم   
T =  1معلم           S =  2معلم

 
(T)        در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت كه. خوش آمدید " دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 

 .دومعلم با استفاده از كتابمقدس آنچه شاگرد عیسی مسیح است را تعلیم خواهند داد . شاگرد عیسی مسیح شوید 
 عنوان درس. درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك دفترچه ، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید 

 خدا كتابمقدس را نه فقط برای افزایش دانش به ما داده. یک شاگرد از كتابمقدس استفاده می كند : امروز این است 
 در این برنامه یاد خواهیم گرفت كه در ارتباط با كتابمقدس مسئولیت یك مسیحی چیست! است بلكه برای تغییر ما 

 بالخره اینكه راههای عملی استفاده از كتابمقدس را.  سپس خواهیم دید كه چرا بررسی كتابمقدس مهم است .  
.  یاد خواهیم گرفت 

  
(S) مسئولیت یك مسیحی در ارتباط با كتابمقدس .    1  نكته      .   

ــی گوید  ) کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند  " عیسی ـم ا ... " : 14یوحن  چطور (   21 
 می توانیم به كلم و فرامین عیسی محكم متصل شویم؟  با شنیدن كتابمقدس بعنوان مثال از طریق برنامه های
 رادیویی  ،  با خواندن كتابمقدس یا با بررسی آن یا با حفظ كردن آیات كتابمقدس  ،  همینطوربا تعمق بر حقایق و

.  كاربرد حقایق كتابمقدس و انتقال كلم عیسی مسیح به سایر مردم می توانیم به كلم عیسی محكم متصل باشیم 

(T) اهمیت انجام بررسی كتابمقدس  .    2  نكته    .  
.  چرا بررسی كتابمقدس مهم است ؟ بیائید با هم زندگی چند تن از شخصیتهای كتابمقدس را بررسی كنیم 

.  عیسی مسیح .  برای مثال           
 عیسی در خانه خدا و در میان علمای دینی نشسته بود و درباره. " رابخوانیم  47 – 46 : 2بیایید با هم لوقا  

 عیسی چگونه كلم خدا.    ” .  مسائل عمیق با ایشان گفتگو می کرد و همه از فهم و جوابهای او در حیرت بودند
   ،  با سئوال كردن وگوش كردناو با .  را مطالعه می كرد ؟ عیسی در سن پایین بررسی كلم خدا را شروع كرد 

 درباره موضوعات كلم خدا با دیگرافرادی كه آنها هم كتابمقدس را بررسی می كردند ، یاد گرفتگفتگو كردن با 
ند   بعدها در زندگیش او برای تعلیم.  عیسی كلم خدا را بسیار خوب می دانست .  كه كتابمقدس را مطالعه ك

 راستی  ،  پاسخ به سئوالت  ،  رد كردن تعالیم غلط و آشکار كردن زندگی های ریاكارانه از كلم خدا استفاده
 می خوانیم  ،  “ روزی یکی از علمای دین که می خواست اعتقادات 26 – 25 : 10برای مثال در لوقا .  می كرد 

 استاد، انسان چه باید بکند تا حیات جاودانی را بدست بیاورد؟ عیسی به او: عیسی را امتحان کند، از او پرسید
 در کتاب تورات ، در اینباره چه نوشته شده است؟ ” عیسی اغلب سئوالت مردم را با پرسیدن این سئوال: گفت

ست   شما می توانید به سئوالت مردم با.  جواب می داد كه در كتابمقدس در مورد آن سئوال چه نوشته شده ا
.  ولی اول بایستی خودتان كتابمقدس را مطالعه كنید .   پرسیدن آنچه در كتابمقدس نوشته شده است پاسخ دهید 

(S) پولس رسول .  مثال دوم  .
 پولس بر طبق عادت همیشگی خود وارد عبادتگاه شد و سه هفته.  “  را بخوانیم  4 – 2 : 17بیایید با هم اعمال 

 پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با حضار بحث می کرد و پیشگویی های آنرا درباره مردن و زنده شدن
 مسیح شرح می داد و ثابت می کرد که عیسی همان مسیح است عده ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی

. ” خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده، ایمان آوردند
 پولس چگونه كلم خدا را مطالعه می كرد ؟ عادت پولس این بود كه گروهی از مردم را كه او می توانست با آنها

 رد  ،دلیل می آوپولس از كتابمقدس برای آنها .  را مطالعه كند پیدا كرده و آنها هر هفته با یكدیگر جمع می شدند 
  و سعـــی می كرد كه آنها راثابت می كرد  ،  از كتابمقدس چیزهایی را توضیح می داداز كتابمقدس چیزهایی را 

 پولس برای آنها از كتابمقدس دلیل و برهان می آورد یعنی پولس و.   تا به حقایق كتابمقدس ایمان آورند تشویق كند
 در یك مطالعه كتابمقدس  ،  فقط یك.  سایر مردم حقایق موجود در كتابمقدس را با هم مورد بحث قرار می دادند 

 شخص نباید معلم باشد بلكه همه  مردم حقایق را با هم كشف و گفتگومی كنند در شهر دیگری پولس به مدت دو
 ( .  10 – 8 : 19اعمال ) سال هر روز بررسی و گفتگوی كتابمقدس داشت 

(T) اهالی بیریه كه علقمند بودند مسیحی شوند .  مثال سوم  .
 ولی اهالی بیریه از مردم تسالونیکی نجیب تر بودند و با اشتیاق به.  “ را بخوانیم  11 : 17بیایید با هم اعمال 

 پیغام آنان گوش می دادند و هر روز کتاب آسمانی را با دقت می خواندند تا ببینند گفته های پولس و سیلس
مطابق کلم خدا هست یا نه؟ ”  

 تا حقایقاهالی بیریه چگونه كتابمقدس را را مطالعه می كردند ؟ آنها هر روز كتابمقدس را بررسی می كردند 
 آنها می خواستند حقیقت را برای خودشان كشف كنند چون می خواستند.   كتابمقدس را برای خودشان كشف كنند
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 . و نمی خواستند به اعتقادات شخص دیگر وابسته باشد كتابمقدس گفته است متقاعد شوند آنچه خودشان در مورد
 كلمه “ امتحان ” به صورت تحت اللفظی به معنی تحقیق كردن حقیقت  ،  با جستجو و پرسیدن سئوال است و بعد
 و از این مرحله اعتقادات خود در مورد حقیقت را طوری تنظیم می كنید كه بتوانید حقیقت را تمیز داده و ارزیابی

.  كنید 

(S      ) عـــزرا .  مثال چهارم  .
 عزرا زندگی خود را.  “ را بخوانیم  10 : 7بیایید با هم عزرا .  عزرا یكی از معلمان بزرگ كتابمقدس بود 

. ”  وقف مطالعه تورات و بکار بستن دستورات آن و تعلیم احکامش به مردم اسرائیل نموده بود
  ،كــتابمقدس  بررسینخست : عزرا چگونه كتابمقدس را مطالعه می كرد ؟ عزرا خود را وقف سه چیز كرده بود 

 عزرا نمونه  خوبی برای.   حقایق كتابمقدس به سایرین تعلیم دادن تعالیم كتابمقدس و بالخره به كار بردنسپس 
ست   قبل از اینكه شما حقیقتی از كتابمقدس را به دیگران تعلیم دهید بایستی نخست.  تمام معلمین كتابمقدس ا

اشید   عیسی از! خودتان این حقیقت كتابقمدس را بررسی كرده و سپس آن را در زندگی خودتان بكار برده ب
 معلمین یهودی كه آنها را معلمین شریـــعت و فریسی می نامیدند عصبانی شد چون آنها آنچه موعظه می كردند را

 ( .  3: 23متی ) به كار نمی بستند 

(T      ) فرمانده یوشع و داود پادشاه .  مثال پنجم  .
 او بایستی بر كتابمقدس.  می گوید كه فرمانده یوشع نباید اجازه بدهد كه كتابمقدس از دهانش جدا شود  8: 1یوشع 

 در.  پس او نیز كامیاب و فیروز خواهد بود .  روز و شب تعمق می كرد تا نسبت به انجام محتویات آن دقیق باشد 
 داود پادشاه می گوید  ،  “  خوشا به حال کسیکه با بدکاران مشورت نمی کند و راه گناهکاران 3 – 1: 1مزمور 

 را در پیش نمی گیرد و با کسانیکه خدا را مسخره می کنند همنشین نمی شود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند
 او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده. پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می نماید

 دو بخش بسیار. " و به موقع میوه می دهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی شود، کارهای او همیشه ثمربخش است
  بر حقایق كتابمقدس تاتعمق كردنمهم در بررسی كتابمقدس كدام هستند ؟ یك بخش مهم از بررسی كتابمقدس ، 

  از آن چیزیكاربرد یا اطاعتبخش مهم دیگر بررسی  كتابمقدس ، .  آنجایی است ، كه امكان آن وجود دارد 
.  است ، كه خدا در كتابمقدس می گوید 

(S      ) پس كتابمقدس در ارتباط با بررسی كتابمقدس پنج اصل مهم را به ما تعلیم می دهد  .
  در بررسی كتابمقدس تشكیل یك گروه از افرادی است كه دوست دارند كتابمقدس را بخوانند و ترجیحااولین اصل

.  هفته ای یكباربا هم جمع شوند 
 در بـــررسی كتابمقدس تحــقیق در مورد آن حقیقت است ،  از طریق جستجو در كتابمقدس  ،  پرسیدناصل دوم 

.  سئوال و شنیدن نقطه نظرات شخص دیگر 
 سرگروه بایستی معنی.   بررسی كتابمقدس گفتگو كردن در مورد حقایق آن قسمت از كتابمقدس است اصل سوم

.  كلمات مشكل را شرح داده و هر جنبه را با استفاده از كتابمقدس ثابت كند 
  بررسی كتابمقدس تعمق بر آن چیزی است كه خدا می خواهد شما بدانید  ،  تا به آن ایمان بیاورید  ،اصل چهارم

.  پس حقایقی را كه خدا از شما می خواهد بكار ببرید .  آنچنان باشید وآن كار را انجام بدهید 
.   بررسی كتابمقدس طبقه بندی حقایق اصلی با عنوان اعتقادات شخصی  ،  نتایج و كاربردها است اصل پنجم

(T      ) استفاده عملی از كتابمقدس  .    3  نكته   .   

.  هر روز كتابمقدس را بخوانید .  نخست           
 و این را هدف خود بسازید كه تا آنجایی كه امكان دارد سرتاسر كتابمقدس.  كتابمقدس را برای خودتان بخوانید 

 می توانید سرتاسر كتابمقدس را در یك سال تمام كنید در صورتیكه.  فصل دارد  1187كتابمقدس .  را بخوانید 
 3سال و  3اگر هر روز یك فصل بخوانید می توانید كل كتابمقدس را در عرض .  فصل بخوانید  4تا  3هر روز 

 می گوید  ،  “ این قوانینی که امروز به 7 – 6 : 6تثنیه .  كتابمقدس را برای خانواده خود بخوانید .  ماه تمام كنید 
 آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید خواه. شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد

 هر روز بعد از خوردن وعده غذای. ” .  در خانه باشید خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح
 در صورت امكان باهم در مورد.  اصلی می توانید یك قسمت از كتابمقدس را برای اعضاء خانواده  خود بخوانید 

.  آن قسمت از كتابمقدس گفتگو و دعا كنید 
 پولس به تیموتائوس می گوید  “ تا زمان آمدن 13 : 4در اول تیموتائوس .  كتابمقدس را برای سایر مردم بخوانید 

 . ”من، به خواندن و تشریح کتاب مقدس برای ایمان داران مشغول باش و برای ایشان کلم خدا را موعظه کن
 بسیاری مواقع این تنها فرصتی.  دنبال فرصتی باشید كه كتابمقدس را برای غیرمسیحیان با صدای بلند بخوانید 

 .همچنین كتابمقدس را در جلسات مسیحی برای مسیحیان بخوانید .  است كه آنها می توانند بشارت خدا را بشنوند 
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(S    ) آیات كتابمقدس را هر روز حفظ كنید .  دوم  .
 شما چگونه آیات كتابمقدس را حفظ می كنید ؟ روی یك كارت یا در یك دفترچه.  حداقل هر هفته یك آیه حفظ كنید 

 نخست عنوان آیه را در بالی صفحه بنویسید سپس جای آن آیه را.  یادداشت یك آیه از كتابمقدس را بنویسید 
 بالخره اینكه جای آیه را در پشت كارت یا صفحه.  یادداشت كنید و بعد متن كل آیه و دوباره جای آیه را بنویسید 

 آیه.  وقتی آیه را حفظ می كنید  ،  همیشه از ابتدا شروع كنید یعنی از عنوان  ، جای آیه و خط اول .  بنویسید 
 همچنین آیات.  هفته حفظ مرور كنید و مطمئن بشوید كه آن را به خاطر سپرده اید  5جدید را هر روز به مدت 

 وقتی كه به.  قبلی را كه حفظ كرده اید لاقل هفته ای یكبار مرور كنید تا مطمئن شوید كه آنها را فراموش نكرده اید 
پرسید   هر یكشنبه می توانید از.  صورت گروه جمع می شوید آخرین آیه را كه دو به دو حفظ كرده اید از هم ب

    .  طریق این برنامه رادیویی  در  تعمق و حفظ كردن آیات كتابمقدس شركت كنید 

(T) بررسی هفتگی كتابمقدس .  سوم  .
 از بین.  كتابمقدس را هم برای خودتان  و هم با یكدیگر در یك گروه كوچك یا مشاركت خانگی بررسی کنید 

 وقتی با هم جــمع می شوید همه.  كسانی كه می خواهند با هم كتابمقدس را بخوانند یك گروه كوچك تشكیل بدهید 
 بهتر است كه هفته ای یكبار.  كنند  شركتبایستی در جستجو  ، گفتگو  ،  درمیان گذاشتن بركات و كاربرد حقایق 

.  برای بررسی كتابمقدس و دعا جمع شوید 
 یك روش بسیار آسان بررسی كتابمقدس “  روش پنج قدم بررسی كتابمقدس ” است كه دارای پنج قدم زیر می باشد

  .
.  به نوبت هر یك از اعضاء گروه یك آیه را بخواند .  قسمتی از كتابمقدس را با هم بخوانید .  بخوانید  .  1قدم 
 این سئوال را بپرسید  ،  “ كدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است ؟ یا “ كدام.   كشف كنید .  2قدم 

 حقیقت موجود در این قسمت فكر شما را مشغول و یا قلب شما را لمس می كند ؟ یك یا دو حقیقتی را كه درك
 سپس با.  می كنید ، انتخاب كنید ، سپس در مورد آنها فكر كنید و افكار خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید 

.  همه اعضاء گروه به نوبت آنچه كشف كرده اند را درمیان بگذارید 
 سئوال زیر را بپرسید  ،  “ چه سئوالی در این متن وجود دارد كه دوست دارید آن را.   سئوال كنید .  3قدم 

 سپس همه .  بپرسید ؟ ” همه اعضای گروه فكر می كنند و حداقل یك سئوال را در دفترچه یادداشتشان می نویسند 
 سپس.   هر گروه چند تا از سئوالت را انتخاب می كند .  اعضاء به نوبت سئوال خود را در گروه می خواند 

.  گروه سعی می كند كه با مباحثه گروهی به این سئوالت پاسخ دهد 
،  “ كدام حقیقت موجود در این قسمت برای مسیحیان.   بكار ببرید.  4قدم   از خود این سئوال را بپرسید  

 كاربردش امكان پذیر است ؟ تمام گروه افكارشان را با هم درمیان می گذارند و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر
 سپس این سئوال را بپرسید  ، “ خدا از شما می خواهد كدام كاربرد امكان پذیر را تبدیل به یك.  را می نویسند 

 اعضای.  كاربرد شخصی بكنید ؟ ” همه فكر كنند و كاربرد شخصی خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسند 
.  گروه كاربرد شخصی خود را می توانند درمیان بگذارند اما نباید مجبور به اینكار شوند 

.  به نوبت و به صورت كوتاه در مورد حقیقتی كه خدا به شما یاد داده است دعا كنید .   دعا كنید .  5قدم 
 خواندن  ،  كشف كردن  ،  سئوال كردن  ،  به كاربردن و دعا كردن: بنابراین پنج قدم در بررسی كتابمقدس 

    .  هر دوشنبه می توانید از طریق برنامه رادیویی در نمونه ای از این بررسی كتابمقدس شركت كنید. است 

(S       ) هر روز بر قسمتی از كتابمقدس تعمق كنید .  چهارم  .
  تعمق مسیحی دارایرازگاهان داشته باشیدبهترین راه برای تعمق روزانه بر قسمتی از كتابمقدس این است كه 

: چهار قدم است 
.  در مورد معنی مختلف كلمات در این قسمت كتابمقدس فكر كنید .   فكر كنید .  1قدم 
.  به آهستگی در نزد خدا دعا كنید و از او بپرسید كه می خواهد چه چیز به شما بگوید .   دعا كنید .  2قدم 
 حقایق كتابمقدس را به زندگی شخصی خود و یا به دنیایی كه در آن زندگی می كنید مربوط.   ارتباط دهید .  3قدم 

.  بسازید 
.  مهمترین افكار ناشی از تعمق  خود را در یك دفترچه یادداشت بنویسید .   بـــنویسید .  4قدم 

، ارتباط دادن و نوشتن : پس چهار قدم مربوط به تعمق  مسیحی عبارتند از  ،  دعا كردن    هر. فكر كردن  
    .  چهارشنبه  ،  می توانید از طریق برنامه رادیویی در برنامه درمیان گذاشتن رازگاهان مشاركت كنید 

(T      ) حقایق كتابمقدس را در زندگی خود به كار ببرید .  پنجم  .
 خدا كتابمقدس را به شما داده است نه برای اینكه فقط آگاهی شما را افزایش بدهد بلكه برای اینكه شما را تغییر

. پنج قدم مهم وجود دارد كه باید به خاطر بسپارید ! بدهد 
 در.  هر حقیقت خاص موجود در كتابمقدس بیش از یك كاربرد امكان پذیر دارد .   كاربردهای امكان پذیر .  1قدم 

 یك گروه كوچك به اتفاق هم بر روی این موضوع فكر كنید كه چگونه چند حـــقیقت می توانند كاربردهای متفاوتی
  . در زندگی شما و یا در دنیای كه زندگی می كنید داشته باشند 
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 وقتی به آرامی دعا می كنید از خدا بپرسید كه قصد دارد به شما چه بگوید؟ یا شما به.   كاربرد شخصی .  2قدم 
 یكی از حقایق موجود در فهرست كاربردهای.  چه ایمان بیاورید؟ چه كاری را انجام دهید؟ و یا چگونه باشید؟ 

.  امكان پذیر را بیرون بكشید و به سرعت با آنچه خدا می خواهد شما انجام بدهید شروع كنید 
 هر روز در دعایتان از خدا بخواهید به شما كمك كند كه كاربرد شخصی خود را.   پیشرفت در كاربرد .  3قدم 

 هر هفته با گروه خودتان میزان پیشرفت خود در زندگی روحانی یا در كاربرد شخصی خود.  به انجام برسانید 
.  را درمیان بگذارید 

(S      ) حقایق كتابمقدس را به دیگران منتقل كنید .  ششم  .
  :28متی .  از طریق گفتن آنچه خوانده اید  ،  بررسی و یا از كتابمقدس حفظ كرده اید  ،  به یكنفر شهادت بدهید 

 می گوید  ، پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل 19
 ،  عیسی به شاگردانش فرمان داد كه با تعلیم سایر قومها به اطاعت از همه تعالیم و فرامین خود. ”  تعمید دهید

  كهاو تعلیم دهیددعا كنید و از خدابخواهید كه شما را به سمت شخصی هدایت كنند تا بتوانید به .  شاگرد بسازند 
.   اطاعت كنداز حقایق كتابمقدس 

(T      )    تكلیف برای هفته بعد  
 آن را بخوانید و بررسی.  اگر می خواهید شاگرد عیسی مسیح بشوید استفاده از كتابمقدس را شروع كنید .  اول 
.  آن را به كار ببرید و به مردم منتقل كنید .  آن را حفظ كنید و بر آن تعمق كنید .  كنید 
 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی . دوم 

   ....این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 
.گوش كنید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه    .  سوم 
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