
7  بررسی كتابمقدس                  33دوتا 
(  13 – 1: 13یك شاگرد با محبت مسیح محبت می كند )اول قرنتیان 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه از بررسی كتابمقدس یاد خواهید گرفت    

 دو معلم به اتقاق هم یكی از جنبه های مهم شاگردی عیسی مسیح را بررسی خواهند كرد . كه شاگرد عیسی مسیح شوید .
 ما از یك روش آسان بررسی كتابمقدس به نام روش پنج قدم استفاده خواهیم كرد . درحالیكه به این برنامه گوش می كنید

  ارتباط مهم6در دفترچه خود ، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید . مجموعه دوم از بررسی كتابمقدس در مورد 
 است : محبت مسیح ، دوستی مسیحی ، روابط مسیحی بین مرد و زن ، رابطه زناشویی مسیحی ، رابطه والدین با فرزند
 و رابطه با یوغ نابرابر ، بررسی امروز این است : یك شاگرد با محبت مسیح محبت می كند . سئوال اساسی این است “

محبت مسیحی دارای چه ویژگی هایی است؟”

(S) بخوانید1قدم .  . 
 را ملحظه کنید و سپس آن را مطالعه کنید . 13 – 1 : 13لطفاS در طی گوش دادن به این برنامه ، اول قرنتیان 

(T) كشف كنید .  . 2قدم
 بیایید با هم چند حقیقت مهم موجود در این قسمت را كشف و در مورد آنها گفتگو كنیم . “ كدام حقیقت موجود در این
 قسمت برای شما مهم است ؟” “ كدام حقیقت در این متن فكر و قلب شما را لمس می كند ؟” فكر كنید و پاسخ خود را در

دفترچه یادداشتتان بنویسید . بعد از چند دقیقه به نوبت یافته های خود را با دیگران درمیان بگذارید . 

(S) است . محبت  با هفت چیز مقایسه شده كه از نظر مردم3 – 1 : 13     یك حقیقت مهم از نظر من در اول قرنتیان  
 دنیا بسیار مهم به شمار می روند . اما اگر من همه این كارها را بتوانم انجام دهم و محبت نداشته باشم هیچ هستم ! هیچ
 كاری كه دارای ارزش جاودانی باشد انجام نمی دهم ! اگر فصیحانه صحبت كنم و افكار قلوب مردم را با سخنرانی هایم
 تكان دهم اما محبت نداشته باشم كلماتم تو خالی است و هیچكس را ترغیب نخواهد كرد . اگر تمام دارایی ام را به فقرا
 بدهم اما محبت نداشته باشم ، فقط خود را از دست یك وجدان گناهكار خلص می كنم یا احساس همدردی ناشی از بدبختی
 آنها را از بین می برم . اگر خادم خدا شوم و قربانی های بزرگ تقدیم كنم و حتی زندگیم را در موقعیتهای مشكل یا جفا از
 دست بدهم اما محبت نداشته باشم هیچ سود نمی برم ! اگر تمام این قربانی ها را بگذرانم اما محبت نداشته باشم ارزشمند

نخواهد بود .
 
(T) وجود دارد . محبت به عنوان بزرگترین دارایی معرفی13 – 8 : 13     از نظر من یك حقیقت مهم در اول قرنتیان  

  می گوید ، “ محبت هرگز از میان نخواهد8شده است . دلیل اینكه محبت بزرگترین دارایی است ابدی بودن آن است. آیه 
 رفت ” . سایر چیزهایی كه تمام مردم در سرتاسر جهان ، جزء دارایی های مهم می شمارند پایان خواهند یافت . نبوتها
 وقتی انجام بشوند پایان می پذیرند چون كارشان را كامل كرده اند و چیز بیشتری برای گفتن ندارند . زبانهای انسانها یا

  با آن نوشته شده ، دیگر برای حرف زدن استفاده نمی شود .13فرشتگان پایان خواهند یافت. حتی زبانی كه اول قرنتیان 
 علم بسیار مهم است و مردم برای كسب آن سالها را در مدارس و دانشگاهها می گذرانند و برای بدست آوردن آن ، هر
. روزنامه های  روز ساعتها صرف خواندن روزنامه و تماشای تلویزیون می كنند با این وجود تمام علم پایان می پذیرد 
 دیروز را آتش می زنند و كتابهای علمی ده سال پیش منسوخ شده و به عنوان كاغذ باطله فروخته می شوند . تمام علوم به

  موفقیت ،  زودی قدیمی شده و عملكرد آنها پایان می پذیرد . پولس رسول می توانست مثالهای بیشتری بیاورد . او به پول ،
  این چیزها تمام خواهد شد . پولس نمی گوید كه این چیزها به خودی خود نادرست قدرت  یا شهرت اشاره ای نكرد . همه

 هستند ، بلكه فقط منظورش این است كه ابدی نیستند . روح غیر فانی بایستی خودش را وقف چیزهای غیرفانی كند . فقط
سه چیز غیرفانی و ابدی است : ایمان ، امید و محبت و محبت از همه عظیم تر است چون “  خدا محبت است ” ! 

(S) سئوال  . 3قدم .
“ در  .  بیایید با پرسیدن سئوال از چیزهایی كه هنوز درك نكرده ایم سعی كنیم تمام حقایق این قسمت را درك كنیم 
 زمینه های مختلف این متن چه سئوالتی وجود دارد كه دوست دارید در گروه آنها را بپرسید ؟ فكر كنید وسئوالتتان را

در دفترچه یادداشتتان بنویسید . سپس سئوالت را مورد گفتگو قرار دهید و سعی كنید پاسخ آنها را بیابید . 
 .“ محبت حلیم )بردبار( است ” به چه معنایی است ؟4 از آیه 1سئوال 

          
(T )حلم ) بردباری ( محبتی است كه می تواند منتظر بماند . حلم به عنوان اولین قسمت محبت فهرست شده است چون     

 معمولS محبت از آنجا شروع می شود . محبت مهربانی را تحمیل نمی كند اما می تواند با انتظار مهربانی را نشان دهد .
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 محبت با عجله دست به عمل نمی زند بلكه با انتظار برای وقت شناسی خدا خود را نشان می دهد . پس بردباری وسیله ای
 كه خدا برای كنترل ابراز محبت از آن استفاده می كند . بردباری ، در زندگی و مشكلت مردم منتظر كار خدا می ماند .
 در حالیكه بردباری منتظر می ماند ،  خود را با زیور زیبای تواضع و روح آرام نشان می دهد . بردباری مشكلتی مانند

خشم ، درد و ضعف های مردم را تحمل می كند بدون اینكه حساس ، ناامید یا خشمگین شود . 
 . محبت مهربان است یعنی چه ؟4 از آیه 2          سئوال 

(S). مهربانی محبتی است كه دست به عمل می زند . مهربانی راهی برای مفید بودن و انجام كارهای خوب است       
  ( . او38 : 10كـــتابمقدس به ما می گوید كه عیسی چگونه به اطراف می رفت و كارهای خوب انجام می داد ) اعمال 

  ( . مهربانی ، به5 – 4 : 11بیماران را شفا می داد ،  دیوزده ها را آزاد می كرد و انجیل را به فقرا بشارت می داد ) متی 
. نمی توانید با همه دوست باشید اما می توانید صمیمیت ، ملیمت و  جای منتقد و زننده بودن ،  صمیمی و آرام است 

  ( . مهربانی فرصت خوشحال كردن دیگران را از دست نمی دهد .5 : 4مهربانی به هر شخصی نشان بدهید ) فیلیپیان 
 شخصی نوشته است “ فقط یكبار به دنیا می آیم ،  پس هر كار خوب یا مهربانی ای كه می توانم نسبت به سایر انسانها
. آن را به تاخیر نمی اندازم و از آن غافل نمی شوم چون دوباره از این راه عبور  نشان دهم همین الن انجام می دهم 

نخواهم كرد ” . 
 . محبت حسد نمی برد یعنی چه ؟4 از آیه 3سئوال 

          
(T)است که نیاز دارید در هنگام رقابت کردن با      محبتی كه فخرفروشی نمی كند بزرگوار است . بزرگواری ، محبتی 

 دیگران . هر وقت تلش می كنید كارهای خوبی انجام دهید در می یابید كه بعضی انسانهای دیگر هم هستند كه می توانند
 همین كارها را بهتر از شما انجام دهند . نسبت به آنها حسادت نكنید . حسادت ، احساس اراده ای بیمار است نسبت به
 آنانی كه با او در زمینه های مشابه ای مشغول فعالیت هستند . حسادت روح به چنگ آوردن چیزهایی است كه متعلق به
 دیگری است یا از بین بردن اعتبار یا احترامی است كه دیگری سزاوار آن است . شخص بزرگوار نسبت به آنچه كه
 خود هست ، آنچه كه دارد و آنچه كه می تواند انجام دهد قانع و شكرگذار است . شخص بزرگوار آزرده نمی شود بلكه قدر

آنچه دیگران هستند ،  دارند و می توانند انجام دهند ،  می داند . 
 . “ محبت كبر ندارد ” یعنی چه ؟4 از آیه 4سئوال 

          
(S)محبتـــی كه كبر ندارد متواضع است . تـــواضع ، محبتی است که نیاز دارید در زمــانی كه كاری را انجام داده 

 باشید . بـــعد از اینكه حلم ،  مهربانی و بزرگوارای از خود نشان دادید به وجود این محبت نیاز هست . تواضع ،  نسبت به
 آنچه انجام شده است سكوت می كند . تواضع كمالت و فضایل خود را در حد معمولی ارزشیابی می كند . اغراق نمی كند
 . بیش از اندازه علم خود را به دیگران نشان نمی دهد . عملS سعی نمی كند كه تحسین دیگران را نسبت به خود برانگیزاند

. فخرفروشی یا خودنمایی نمی كند . عملS توجه دیگران را به سوی خود جلب نمی كند . 
 . “ محبت غرور ندارد ” یعنی چه ؟4 از آیه 5سئوال 

          
(T)فروتنی . . فروتنی ، محبتی است که قبل از انجام کار مورد نیاز است        محبتی كه مغرور نباشد فروتن است 

 قوتهای خود را تبلیغ نمی كند و ضعف های خود را پنهان نمی سازد . فروتنی نسبت به آنچه می تواند انجام دهد واقع بین
 است . فروتنی از اهمیت ، توانایی ها ، دارایی یا كمالت خود تبلیغ نمی كند. فروتنی خودش را متكبرانه ابراز نمی كند .

فروتنی به دیگران زور نمی گوید و آنها را دست كم نمی گیرد . 
 . محبت “ رفتار ناشایسته ندارد ” یعنی چه ؟5 از آیه 6سئوال 

          
(S). محبتی كه اطوار ناپسندیده ندارد با نزاكت است. نزاكت ، محبتی است که در تبادلت اجتماعی مورد نیاز است      

 نزاكت داشتن محبت در چیزهای كوچك است . نزاكت ،  داشتن رفتار و تدبیر خوب در همه جور موقعیت است . شخص
با نزاكت ،  باادب ، مهربان ،  ملحظه گر و همدرد ، در رفتار و برخورد با دیگران است . نزاكت نسبت به عادتها ،  
 فرهنگ و ارزشهای سایر مردم حساس است . برای نیازهای سایر مردم و احساسات آنها فكر می كند . نزاكت گذرنامه ای

است كه اجازه می دهد شما با هر نوع اجتماعی آمیخته شوید . 
 . “ محبت نفع خود را نمی جوید ” یعنی چه ؟ 5 از آیه 7          سئوال 

(T)محبتی كه نفع خود را نمی جوید از خود گذشته است . از خودگذشتگی ،  محبتی است که در برخورد با حقوق      
 دیگران نیاز دارید . از خودگذشتگی حقوق خود را نمی جوید . به دنبال چیزهای بزرگ برای خود نیست . هیچ عظمتی
 در این چیزها نیست . عظمت تنها در خدای از خود گذشته است . از خودگذشتگی این است كه به دنبال گسترش هدف
 خدا و ملكوت او در بین سایر مردم باشید . از خودگذشتگی به دنبال جاه طلبی های خودخواهانه ، مقام دوستی ، موقعیت
 اجتماعی ،  قدرت ، شهرت دارایی و لذت نیست. از خود گذشتگی نه فقط به دنبال نفع خود نیست بلكه به هیچ عنوان از
. مردم دنیا به دنبال شادی هستند و فكر می كنند كه شادی در داشتن ، به جایی رسیدن و  دیگران سوءاستفاده نمی كند 
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 خدمت شدن است هیچ شادی در داشتن یا به جایی رسیدن نیست بلكه فقط در بخشش و خدمت كردن است . عیسی گفت،
 “ اگر کسی از شما می خواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد، باید خدمتگزار همه باشد. ”          

 . “ محبت به آسانی خشمگین نمی شود ” یعنی چه ؟5 از آیه 8 سئوال 

( S)محبتی كه به آسانی خشمگین نمی شود بردبار است . بردباری ، محبتی است كه در خلق و خوی یك شخص یعنی      
 در طبیعت خارجی شخص لزم است. هیچ چیز مخرب تر از خلق و خوی شریرانه در ذات انسان نیست . خلق و خوی
 شریرانه ، روابط ، خانواده ها و حتی جوامع را از هم می پاشاند . ازدواج ها ، دوســتی ها و همسایگی ها را تباه می كند .
 بزرگترین قدرت تولید کننده بدبختی در انسان است . خلق و خوی شریرانه شامل زود رنجی ، خشم ، ستمگری ،  حق به
 جانب بودن  ،  لجاجت ، تنفر ، روح عدم بخشش و افسردگی است . خلق وخوی شریرانه نشانه وجود یك مشكل عمیق تر
 است . فساد پنهانی را برملء می كند كه در یك لحظه دور از انتظار خود را نشان می دهد . وجود قلبی تغییر نیافته و
 بی ثمر را آشكار می كند . فقط با دادن تمام اطاق های قلبتان به مسیح است كه او می تواند خلق و خوی شما را تغییر دهد و
 محبت به طبیعت خارجی شما جاری خواهد شد . بردباری ، جراحات و صدماتی كه توسط دیگران یا در شرایط مختلف
 ایجاد می شوند ،  مظلومانه تحمل می كند . شخص بردبار به راحتی عصبانی نمی شود و عكس العمل منفی نشان نمی دهد .

بردبار آنچه دیگران می گویند یا انجام می دهند سریع تفسیر نمی كند و به عنوان حملت شخصی در نظر نمی گیرد . 
 . “ محبت كینه به دل نمی گیرد ) سوءظن ندارد ( یعنی چه ؟”5 از آیه 9          سئوال 

( T)محبتی كه سوءظن ندارد ، بخشنده است . محبت بخشاینده محبتی است كه روابط را به هم نمی زند . بعضی از      
 مردم فهرست بلندبالیی را نزد خود نگه می دارند كه شامل اشتباهاتی است كه دیگران نسبت به آنها انجام داده اند .آنها
 نفرت خود را دائماS نشان می دهند . به شدت از حق به جانب بودن خودشان دفاع می كنند و بارها و بارها سعی می كنند

 15 : 12طرفداری شما را نسبت به خودشان و برعلیه شخص خاطی بدست آورند . آنها آدم های تلخی هستند . عبرانیان 
. در مورد همه سوءظن ایجاد لوده می كنند  . بسیاری را آ  هشدار می دهد كه این انسانهای تلخ ، مشكل ساز می باشند 
 می كنند. باعث از هم پاشیدگی روابط می شوند و فضا را با غیبت ، شایعات كاذب و تهمت آلوده می كنند . فقط محبت خدا
. فقط وقتی شخص می تواند ببخشد و فراموش كند كه پی ببرد خدا گناهان او را  می تواند چنین بیماری را شفا بخشد 
. محبت . محبت بخشاینده ، خاطی را به سرعت می بخشد و فراموش می كند   بخشیده و دیگر آنها را به یاد نمی آورد 

بخشاینده ، تلخ و نفرت انگیز نیست . كینه ای نیست و چیزهای غلط را به خاطر نمی آورد .
   “ محبت از بدی مسرور نمی شود اما با حقیقت شادی می كند ” یعنی چه ؟6 از آیه 10ســـئوال 

( S)محبتی كه از ناراستی خوشوقت نمی گردد ولی با راستی شادی می كند صداقت دارد . صداقت ، محبتی است که      
 در میان ضعف ها و شكست ها مورد نیاز است . صداقت می داند كه هر شخص دارای ضعف هایی است و همه بعضی
. صداقت هیچوقت با اشتباهات یا شكستهای دیگران دلش شاد نمی شود و احساس پیروزی  مواقع شكست می خورند 

نمی كند . در عوض ، وقتی دیگران در راستی و عدالت پیشرفت می كنند ،  صداقت شادی می كند . 
" یعنی چه؟  . " محبت با همه چیز مدارا می كند 7 از آیه 11سئوال 

          
(T)محبت دلسوز ، محبتی است که برای انسانهای بی توجه مورد نیاز است . این محبت هر نوع تهدید را از دیگران      

 دور می كند . در مقابل هر چه كه دیگران را ناراضی می كند سكوت می كند . از اعتبار مردم محافظت می كند و هرگز
باعث خجالت و شرمساری آنها در نزد دیگران نمیشود . و هرگز در مورد دیگران غیبت نمی كند .  

 . “ محبت همواره ایمان دارد و یا همه را باور می نماید ” یعنی چه ؟7 از آیه 12          سئوال 

(Sمحبت خوش بین ، محبتی است که  آدمهای بدگمان احتیاج دارند . انسانهایی كه شما را تحت تأثیر قرار می دهند     ) 
 كسانی هستند كه به شما اعتماد دارند . اما انسانها در فضای بدگمانی پژمرده می شوند وآنها بدون اینكه چیزی را كامل
 بدانند ، بعضی اوقات فكر می كنند انگیزه ها یا مقاصد سایر اشخاص شریرانه است . به هر حال محبت خوش بین ، در
 مورد سایر اشخاص خوب و مثبت فكر می كند و بدون دلیل قانع كننده ، نسبت به نیت یا اعمال دیگران مضنون و بدگمان
 نیست . محبت خوش بین همیشه با در میان گذاشتن عمیق ترین افكار و احساسات و مشكلت و ضعف هایش ، خودش را
 در معرض خطر قرار می دهد . آنها می توانند از این حقایق سوءاستفاده كنند اما چون شما آنها را دوست دارید ، به آنها

اعتماد می كنید . 
 . “ محبت همیشه امیدوار است ” یعنی چه ؟ 7 از آیه 13          سئوال 

(T)محبت امیدوار ،  محبتی است که آدمهای حق به جانب نیاز دارند . آدمهای حق به جانبی كه فكر می كنند همیشه      
. همه به آسانی دچار اشتباه می شود و هیچكس نمی تواند همیشه  حق با آنها است و دیگران همیشه در اشتباه می باشند 
 درست عمل كند . انسان حق به جانب از دیگران انتظار ندارد كه عوض شوند ، بدتر اینكه او نمی خواهد آنها عوض
ه عنوان ز كسی ب ا میدوار هیچوقت   لیكه محبت ا . در حا ه جانب خودش است  ا همیشه فكر كند كه حق ب  شوند ت
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 اصلح ناپذیر خسته نمی شود بلكه در عوض انتظار دارد خدا در او كار كند و او را عوض كند . محبت امیدوار هیچگاه
در مشكلت ناامید نمی شود ، بلكه از خدا انتظار دارد از طریق آن وضعیت دشوار نقشه عالی خودش را به انجام برساند.

 . “ محبت درهمه حال پایداری می كند ” یعنی چه ؟ 7 از آیه 14          سئوال 

( S)محبت با استقامت محبتی است كه با گذشت زمان سنجیده می شود . محبت با استقامت همیشه كارهایی می كند كه      
 در نظر خداوند صحیح است و از انجام كارهای خوب ،  ثمر آوردن ، دویدن در مسابقه ایمان و در برخورد با تجربه یا
. محبت یک هوس لحظه ای نیست ، بلکه قدرت . محبت با استقامت حقیقتاS  پایان نمی پذیرد   وسوسه خسته نمی شود 

ضروری برای زندگی روزانه هر مسیحی است . 
 . " محبت هرگز از میان نخواهد رفت " یعنی چه ؟8 از آیه 15سئوال 

(T)بطور خلصه اشاره به محبت میکند. محبت همیشه باقی میماند. محبت همیشه برای دیگران Sاین مطلب مجددا       
 قابل دسترسی است. محبت در تاثیرگزاری زیاد بر هر شخصی ادامه میدهد. محبت بطور کامل همه آنان را که آن را

دارند ، خشنود میسازد. محبت هرگز از بین نمیرود ، چون خدا محبت است !

(S) كاربرد . 4قدم . 
 – 1 : 13بیایید افكار خود را به روشنی با هم درمیان بگذاریم و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر براساس اول قرنتیان 

 تهیه كنیم .  13
        

(T) . نسبت به افرادی كه دوست داشتنی نیستند مهربان و مفید باشید

(S). هركسی كه در گذشته به شما بدی كرده است ببخشید
 
(T) . با غیبت نكردن در مورد دیگران آبروی آنها را حفظ كنید

(S) .در مورد آنانی كه فكر می كنید قابل اصلح نیستند انتظار داشته باشید خدا آنها را عوض كند

(T).بیایید با هم توجه كنیم كه خدا از ما می خواهد كدام كاربرد امكان پذیر را به كار برد شخصی تبدیل كنیم  
 
(S)می خواهم تمرین كنم كه نسبت به فرزندانم بیشتر صبور و مهربان باشم چون وقتی چیزی از آنها 

می خواهم و آنها بلفاصله انجام نمی دهند سریع خشمگین می شوم . 

(T)، متوجه شدم كه بعضی مواقع نسبت به انگیزه های یكنفر دارای سوءظن هستم و چون محبت همه را باور می كند      
می خواهم نسبت به اومثبت فكر كنم و انگیزه حرفها و اعمالش را مثبت بدانم. 

(S قدم      )دعا . 5 . 
 به ما یاد داده دعا كنیم . 13 – 1 : 13بیایید به نوبت در مورد یكی از حقایقی كه خدا از اول قرنتیان 

 پدر آسمانی عزیزم ، اعتراف می كنم كه باید بسیار بیشتر در مورد محبت بیاموزم . لطفاS به من فیض بده كه تمرین كنم
 نسبت به فرزندانم بیشتر صبور و مهربان باشم . كمكم كن تا منتظر عمل تو در زندگی آنها باشم به جای اینكه من سعی

كنم آنها راعوض كنم تو نگرش و شخصیت آنها را عوض كنی . 

(T)از طریق Sپدر آسمانی عزیزم می دانم كه اگر نخست محبت تو را نداشته باشم نمی توانم دیگران را محبت كنم . لطفا       
 روح القدس محبت خودت را در قلب من بریز . كمكم كن در این مورد عمیق فكر كنم كه تو خدای زنده چطور نسبت به من

صبور ، مهربان قابل اعتماد و امیدواركننده بوده است ! فیض خودت را به من بده تا بیشتر و بیشتر شبیه تو بشوم . 

(S)تكلیف  برای هفته بعد       
ست ” .  و ك دوست واقعی ا یك شاگرد ، ی ست “  اده كنید . عنوان بررسی این ا فته آینده كتابمقدس را آم بررسی ه  اول . 

 می باشد . 15 – 13 : 15قسمت مربوط به آن یوحنا 
ینترنتی  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.netدوم .  كتابهای دستور عمل 

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