
9 بررسی كتابمقدس   43 دوتا 
 (8 – 1 : 14یك شاگرد پرهیزگار است ) اول تسالونیكیان  

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

 شاگرد عیسی مسیح باشید . دو معلم با هم ، این بررسی را بر روی یكی از جنبه های مهم شاگردی عیسی مسیح انجام
 خواهند داد . ما از یك روش آسان بررسی كتابمقدس به نام روش پنج قدم استفاده خواهیم كرد . مجموعه دوم بررسی

   نوع ارتباط مهم است : محبت مسیحی ،  دوستی مسیحی ،  رابطه مسیحی مردان - زنان ، رابطه6كتابمقدس راجع به 
 زناشویی مـــسیحی ،  رابـــطه مسیحی والدین - فرزندان و ارتباط با یوغ نابرابر . بررسی امروز كتابمقدس ،  این است : 

“ یك شاگرد پرهیزگار است “ . سئوال اساسی این است : ویژگی های رابطه مسیحی با جنس مخالف چیست ؟ 

(S) بخوانید.      1  قدم . 
  را بخوانیم . هركدام از ما به نوبت یك آیه بخوانیم . دیگر اینكه ، ای برادران ،  8 – 1 : 4بیایید با هم اول تسالونیكیان 

 شما از ما آموختید كه چگونه باید زندگی كنید تا خدا را خشنود سازید ، و شما هم البته از آن پیروی می كنید . اكنون به
 .   زیرا میدانید به حکم(T)نام عیسای خداوند از شما استدعا و التماس میکنم كه بیش از پیش مطابق آن زندگی كنید 

  خواست خدا این است كه شما پاک باشید ، و از روابط جنسی غیر(S)عیسای خداوند ،  چه دستورهایی  به شما دادم . 
  همه شما باید بداند چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم(T)مشروع بپرهیزید . 

  در این خصوص شما هیچ(T) و مانند ملتهای خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید . (S)نگهدارید . 
 وقت نباید از برادر خود سواستفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید ، زیرا همانطوری که من قبلh با تاکید زیاد به شما

   خدا ما را به یک زندگی پاك خوانده است ،(S)گفته بودم: خداوند کسانی را که این کارها را می کنند کیفر خواهد داد . 
  پس ، هر كه این تعلیم را قبول نكند انسان را رد نمیکند ،  بلكه خدایی را كه روح القدس خود(T)و نه به فساد اخلقی . 

را به شما عطا می فرماید ، رد کرده است. 

(T) كشف كنید .   2  قدم . 
 “ كدام حقیقت در این قسمت از نظربیایید بعضی حقایق مهم موجود در این متن را كشف و در مورد آنها گفتگو كنیم . 

  ؟ فكر كنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشتیا كدام حقیقت در این قسمت فكر یا قلبتان را لمس می كند؟ شما مهم است 
خود بنویسید . بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه كشف كرده اید با یكدیگر درمیان بگذارید . 

(S) است كه می گوید ، “ خواست خدا اینانتشار فساد جنسی موضوع 3یـك حقیقت مهم از نظر من در آیه  
. ما در دوره ای زندگی می كنیم كه فساد جنسی رو به…است که    از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید ” 

 افزایش است . تعداد مدارسی كه روز به روز درگیر این مسئله می شوند بیشتر و بیشتر می شود . كتابهای جیبی
ابانها فروخته می شوند كه عكس های غیراخلقی را به نمایش می گذارنــد و در خانه هایی كه  ارزانی در خی
 تلویزیون وجود دارد فیلم های جنسی غیراخلقی پخش می كنند . با وجود این كه مسئولین از رابطه جنسی مطمئن
 ) استفاده از روشهای ضدبارداری ( دفاع می كنند اما سقط جنین نوجوانان افزایش زیادی در سرتاسر جهان نشان
 می دهد الگوهای سنتی رابطه با جنس مخالف با الگوهای جدیدی جانشین شده اند كه هیچ نوع محدودیت جنسی
 ندارند . نوجوانان و حتی بسیاری از بزرگسالن خطرات فساد جنسی را نمی دانند. آنها نمی فهمند كه حتی آنچه
 رابطه جنسی مطمئن نامیده می شود به هیچوجه قابل اطمینان نیست . اغلب جوانان نمی دانند كه چگونه با جنس
. تنها نمونه هایی كه دارند اغلب  فیلم های غیراخلقی و كتابهای جیبی و  مخالف رابطه دوستی برقرار كنند 
. در هر صورت كتابمقدس به ما صریحاh یاد می دهد كه چگونه با جنس  نمونه هایی از دوستان فاسد شان است 

مخالف خود ارتباط سالم برقرار كنیم . 

(T) است كه می گوید ، “  شما از ما آموختید كه چگونهنیاز به تقدس و در مورد 1     یك حقیقت مهم از نظر من در آیه  
 باید زندگی كنید تا خدا را خشنود سازید” . این قسمت خیلی واضح می گوید كه مردم نمی توانند آنطور كه دوست دارند
 زندگی كنند بخصوص در زمینه رابطه با جنس مخالف . این قسمت از كتابمقدس خیلی واضح به من تعلیم می دهد كه
 چطور با جنس مخالف ارتباط داشته باشم تا خدا راضی باشد . تنها چیزی كه خدا را خشنود می كند تقدس ما است و تقدس
 ما در ارتباط با جنس مخالف شامل سه چیز است :  نخست از فساد جنسی اجتناب كنیم . دوم ،  یاد بگیریم كه جسم خود را
 كنترل كنیم . سوم ،  در زمینه جنسی نسبت به هیچ برادری مرتكب اشتباه نشویم . می خواهم به تعلیم این حقایق به جوانان

سرتاسر دنیا ادامه دهم تا آنها یاد بگیرند كه چگونه خدا را راضی كنند . 
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(S) سئوال .    3  قدم  
 بیایید با پرسیدن سئوال در مورد چیزهایی كه هنوز درك نكرده ایم سعی كنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درك
 كنیم . “ در این متن در زمینه های مختلف چه سئوالتی وجود دارد كه دوست دارید بپرسید ؟ فكر كنید و سئوال خود را

در دفترچه یادداشتتان بنویسید . سپس سئوالت را مورد گفتگو قرار دهید و سعی كنید پاسخ آنها را پیدا كنید . 
. “ چه تفاوتی میان فساد جنسی و زنا است ؟”  3  از آیهسئوال اول          

( T) می گوید ، “ به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید، و پیوند زناشوئیتان4 : 13     عبرانیان  
 را از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زنا کار را حتما مجازات خواهد کرد.” فساد جنسی یعنی انجام هر
 نوع عمل جنسی غیرشرعی با هر شخص دیگر.  كه شامل عمل جنسی در فكر و در حرف و همینطور داشتن خواهش
 آن است . زنا قسمتی از فساد جنسی است . زنا یعنی هر نوع عمل جنسی غیرشرعی با همسر شخص دیگر ، كه دخالتی
 نامشروع در ازدواج شخص دیگر محسوب شده و زانی یكی از شریكان مقصر در انجام طلق است . اما هر دو واژه
 می تواند ارتداد نسبت به خدا و بت پرستی باشد چون روگرداندن از خدای زنده یا متوسل شدن به خداهایی است كه
 رهبران مذهبی اختراع كرده اند و این در نظر خدای زنده ، فساد روحانی یا زنای روحانی است . به طور خلصه . “
 فساد جنسی ” بخصوص داشتن هر نوع رابطه جنسی نامشروع قبل از ازدواج است و زنا بخصوص هر نوع رابطه
 جنسی نامشروع خارج از چارچوب ازدواج است . نتیجه اینكه كتابمقدس خیلی واضح تعلیم می دهد كه تنها رابطه جنسی
 شرعی رابطه شما با شریك جنسی خودتان و فقط پس از ازدواج است . كتابمقدس هشدار می دهد كه خدا زانیان و تمام

كسانی را كه از نظر جنسی فاسد هستند داوری خواهد كرد . 
  می گویند ، “ از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید . همه شما باید بداند چگونه بدن4 و 3 آیات    .  4  سئوال دوم از آیه 

 خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگهدارید”. یعنی خدا می گوید كه شخص وقتی از نظر
  اجازه“  چگونه شخص یاد می گیرد كه بر بدن خود مسلط باشد ؟ ”جنسی فاسد است كه بر بدن خود تسلط نداشته باشد 

بدهید كه ما به نوبت تعلیم بدهیم كه شخص چگونه بر بدن خود مسلط می شود . 

(S)     می گوید ، “هوشیار باشید که گناهانی نظیر4 – 3 : 5 . افسسیان یاد بگیرید كه زبان خود را كنترل كنید . اول  
 طمع، بی عفتی و شهوت رانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنان پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنین تهمت
 های به شما بزند. گفتار کثیف، سخنان زشت و شوخی های خلف ادب، شایسته شما نیست. به جای اینها، با یکدیگر
 درباره نیکوئی های خدا گفتگو کنید و شکرگذار باشید." در ارتباط با زبان از واژه  بی عفتی یا زنا استفاده شده است .
 گفتار زشت یا قباحت گفتاری است زشت مانند غیبت در مورد زندگی جنسی مردم یا استفاده از كلمات جنسی در فحاشی
لم را به ایستی روابط سا . مسیحیان ب ا مفهوم جنسی است  . بیهوده گویی ، گفتن جوكهای زشت یا جوكهایی ب  است 
 بچه هایشان تعلیم دهند و در مورد نحوه ایجاد روابط جنسی در چارچوب ازدواج به طور جدی  بحث كنند . به هرحال
 غیبت كردن یا گفتن جوك جنسی ، فساد جنسی و بی عفتی است . میان مسیحیان حتی نباید اشاره ای به غیبت كردن یا

گفتن جوك در مورد مسائل جنسی وجود داشته باشد ! 

(T)     می گوید ، “با چشمان خود عهد بستم که هرگز با1 : 31 . ایوب یاد بگیرید چشمان خود را كنترل كنید . دوم  
 نظر شهوت به دختری نگاه نکنم.” تمام مردان دنیا با چشمان خود وسوسه می شوند . اگر مردی زنی را ببیند كه درست
 لباس نپوشیده یا اینكه آبرومندانه بدنش را نپوشانده است ، میتواند وسوسه  شود كه افكار جنسی فاسد داشته باشد . اگر
 مردی به مجلتی نگاه کند که در آنها تصاویر غیر اخلقی از زنان به نمایش گذاشته میشوند ، میتواند وسوسه  شود كه
 افكار جنسی فاسد داشته باشد . اغلب اوقات از آنچه می بیند فساد جنسی شروع می شود و به دنبال آن ، افكار فاسد در
. این موضوع او را به سمت تصمیم غیراخلقی هدایت میکند و در نهایت دست به عملی غیر  فكرش بوجود می آید 
 اخلقی میزند . نبرد بر علیه فساد اخلقی با آنچه می بینید ،  آنچه می شنوید و آنچه فكر می كنید شروع می شود . به همین
 خاطر خدا این كلمات را در كتابمقدس می نویسد : با من عهد ببندید كه به زنی با شهوت نگاه نكنید . از خدا بپذیرید كه از
 رفتن به مكانهایی كه زنان فاسد به نمایش گذاشته می شوند اجتناب كنید . از نگاه كردن به مجله ها یا فیلم های غیر اخلقی
 جنسی و خواندن كتابهای فاسد خودداری كنید . با خدا عهد ببندید كه وقتی با چنین افراد یا عكسهایی مواجه می شوید به

خود اجازه ندهید كه نگاهتان ،  حتی چند ثانیه به طول بكشد یا یک دفعه دوم به آنها نگاه کنید . 
  
(S)     می گوید ، “دلباخته زیبایی اینگونه زنان نشو.25 : 6 . امثال یاد بگیرید كه قلب یا فكرتان را كنترل كنید . سوم  

 نگذار عشوه گریهای آنها تو را وسوسه نماید.” خدا اغلب زنان دنیا را زیبا آفریده است . بعضی زنان از زیبایی خود
 سوء استفاده می كنند تا مردان را به فساد جنسی بكشانند و از طریق لباس پوشیدن ، حركت دادن اندامشان یا اشاره با
 چشمهایشان ، مردان را به سوی فساد جنسی فریب می دهند . فاحشه ها در سرتاسر دنیا ضعفهای خود و ضعف مردان را
 می دانند . مركز كنترل درون انسان قلب اوست . قلب ما ،  افكار ، خواهشهای قلبی ، انتخابها و تصمیم گیری های ما را
 كنترل می كند . گرچه بارها پیش می آید كه نمی توانید این جور زنها را نبینید ولی می توانید تصمیم بگیرید كه هرگز به
 آنها خیره نشوید . كتابمقدس می گوید ،  به زیبایی و تلشی كه آنها برای تسخیر شما می كنند حتی توجه نكنید . به قلبتان
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 اجازه ندهید تا مشتاق آنان شود . اجازه دهید روح القدس كه در شما زندگی می كند فكر و قلب شما را تحت كنترل خود
  می گوید ، “ تمام افکار و خیالت را به تحت فرمان مسیح در می آوریم ”.5 : 10دربیاورید . كتابمقدس در دوم قرنتیان 

(T)     می گوید ، “ای جوانان، به من گوش دهید و10 – 7 : 5 . امثال یاد بگیرید كه پایهایتان را كنترل كنید . چهارم  
 آنچه را که می خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید: از چنین زنی دوری کنید. حتی به در خانه اش هم نزدیک
 نشوید، مبادا در دام وسوسه هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خویش را صرف کسی کنید
 که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود.” هریك از
 شهرهای دنیا فاحشه ها و زن با زانی دارد . هر روستایی نیز زنان و مردان بدنامی دارد . شما معمول َمی دانید كه آنها
. از این مكانها دوری كنید .  كجا زندگی می كنند و از كجاها  عبور می كنند و سعی می كنند مردم را به تله بیندازند 
 كتابمقدس می گوید ، “از چنین زنی دوری کنید. حتی به در خانه اش هم نزدیک نشوید ” . از مناطق آلوده ، و محلهایی
 كه این اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند دوری كنید . از دوستی با دختران و پسران بدنام مدرسه خود اجتناب

كنید . بایستی یاد بگیریم پاهای خود را كنترل كنیم و از رفتن به نزدیكی این مكانها خودداری كنیم . 

(S) می گوید ، “پسرم، نسبت به همسر خود وفادار21 – 15 : 5 . امثال یاد بگیرد دستهایتان را كنترل كنید. پنجم  
 باش و تنها نسبت به او عشق بورز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت
. پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او  باشند و نباید غریبه ها در آنان سهمی داشته باشند
 ازدواج کرده ای لذت ببر. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد، و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به
 زن بدکاره دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری
 را که انجام می دهی می سنجد.”  ویژگی شیوه جدید ارتباط با جنس مخالف ، چه علنی و چه غیرعلنی نامحدود بودن آن
 است . مردم فكر می كنند می توانند هر كاری كه دوست دارند انجام دهند بدون اینكه عواقب آن را درنظر بگیرند . پس
 بسیاری از جوانان وقتی با جنس مخالف تنها هستند دستهایشان را كنترل نمی كنند ! اعضاء بدن او را لمس می كنند و
. لمس كردن مردان معمولh به آسانی باعث وسوسه كردن زنان  حتی دستهایشان را به زیر لباس آن شخص می برند 
. درست مثل قوانین كشوری ، كه . پس این مردان هستند كه باید یاد بگیرند كه دستهایشان را كنترل كنند   نمی شود 
ا احتیاط را توضیح  محدودیتهای زندگی اجتماعی را شرح می دهند و مثل قوانین ترافیك كه محدودیتهای رانندگی ب
. بایستی یاد بگیریم كه دستهایمان را كنترل كنیم و  می دهند كتابمقدس محدودیتهای رابطه جنسی را توضیح می دهد 

یكدیگر را فقط مقدس و شرافتمندانه لمس كنیم .

(T)      مسیحیان بایستی با روشی متفاوت با غیرمسیحیان با جنس مخالف رابطه برقرار كنند . كتابمقدس تعلیم . نتیجه 
 می دهد كه مرد جوان بایستی برای خود همسری بدست آورد . ولی كتابمقدس صریحاh نیز این تعلیم را می دهد كه مردان
 نبایستی از طریق شهوات جسم ، همسر خود را پیدا كنند . وقتی جوانان با جنس مخالف قرار ملقات برای معاشرت با
 هم میگذارند ، هرگز نباید برای سرگرمی و ارضای تمایلت شهوانی باشد ، بلکه باید هدف آن ، بطور جدی برای یافتن
 همسر مناسب باشد . خدا فرمان داده است كه پیدا كردن همسر بایستی از طریقی مقدس و شرافتمندانه و نه با شهوت
 جسمی اتفاق بیفتند . " راه مقدس " یعنی راهی که با راه گناه آلود دنیای حاضر متفاوت و مغایر است . یک " راه قابل
 احترام " یعنی راهی محترم شمرده شده ، نه فقط از دید مردم ، در فرهنگ خودتان بلکه همچنین از نظر خدای زنده .
 خدا نباید راه همسر یافتن شما را محكوم كند و سایر مردم هم نباید به روش همسر یافتن شما تهمت بزنند . در طی دوران

  پا و دستان آشنایی قبل از ازدواج مرد و زن بایستی نسبت به جسم خود پرهیزگار باشند . بایستی زبان ، چشم ، فكر ،
 خود را پاك كنند . خدای زنده ، شخصی است كه محدودیتهای رابطه زن و مرد را تعیین می كند نه فرهنگ و نه رهبران
 مذهبی كشور شما . خدای زنده دستور داده است كه مرد و زن چه كارهایی را نباید در دوران آشنایی ازدواج انجام دهند.

مردان و زنان بایستی از فساد جنسی اجتناب كنند . 

(S)، مسیحیان بایستی چه محدودیتهایی را در ارتباط بین مرد و زن رعایت كنند ؟ بنابراین 
 این محدودیتها بایستی با تعالیم صریح كتابمقدس منطبق باشد . رهبران مسیحی بایستی به كسانی كه مراقبت از ایشان به
 آنها سپرده شده این محدودیتهای كتابمقدس را تعلیم دهند . و مسیحیان جوان وقتی شروع به ارتباط با جنس مخالف خود
. در عمل این دو نفر جنس  می كنند بایستی با یكدیگر به توافق برسند كه این محدودیتهای كتابمقدسی را رعایت كنند 
 مخالف كه به منظور شناخت بهتر یكدیگر با هم ارتباط دوستانه برقرار می كنند ، بایستی نسبت به محدودیتهای روابط

خود با خدا و با خود به توافق برسند . توافق آنها بایستی در چهار زمینه عملی صورت گیرد . 
 . زمان . چه وقت همدیگر را ملقات كنید ؟ به چه فواصلی همدیگر را ملقات كنید ؟ در چه ساعتی باید ملقات شما     یك

پایان یابد ؟ 
 . مكان . كجا همدیگر را ملقات كنید ؟ به چه مكانهایی می توانید بروید ؟ به چه مكانهایی نخواهید رفت ؟ دو
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  . فعالیتها . چه كارهایی را با هم انجام می دهید ؟ چه چیزهایی را با هم انجام نخواهید داد ؟ قبول كنید كه هر كاریسه
می كنید خدا می بیند . 

. برطبق معیارهای خدا درچهار . تماس جنسی . كتابمقدس پرهیز از تماس جنسی قبل از ازدواج را سفارش می كند    
 كتابمقدس ،  چه تماس جسمی باید با همدیگر داشته باشیم ؟ چه تماس فیزیكی نباید داشته باشیم ؟ چه تماس جسمی كه
 كتابمقدس اجازه آن را داده از نظر فرهنگ كشور شما پذیرفته شده نیست ؟ چه نوع تماسی طرفین را بنا می كند ؟ چه

نوع تماسی حتی اگر كتابمقدس وهمچنین فرهنگ کشور شما نیز اجازه آن را داده است به طرف مقابل كمكی نمی كند؟

(T) كاربرد  .   2  قدم .
  :4بعد از اینكه افكار خود را به صورت صریح درمیان گذاشتید فهرستی از كاربردهای امكان پذیر از اول تسالونیكیان 

 تهیه كنید ، توجه كنید كه خدا از شما می خواهد كدام كاربرد امكان پذیر را به كاربرد شخصی تبدیل كنید . 8 – 1
 كاربرد شخصی من این است . می خواهم به تعلیم جوانان همه جا ادامه بدهم كه ارتباط با جنس مخالف به شیوه مسیحی
. می خواهم برای اینكه فرصتی بیابم تا بر  امكان پذیر است و شیوه عالی یافتن شریك زندگی آینده را به آنها یاد بدهم 

دیگران تاثیر بگذارم این بررسی را همراه با سایر جوانان انجام دهم . 

(S)كاربرد شخصی من این است . می خواهم یاد بگیرم كه چشمانم و افكارم را كنترل كنم . با خدا توافق كرده ام كه      
 شهوت آمیز به زنان و مردان نگاه نكنم و هرگاه افكار فاسد غیراخلقی به افكار من وارد می شوند عملhَ آنها را بیرون

كنم. 

(T)      دعا  .   5  قدم. 
 به ما تعلیم داده دعا كنیم . 8 – 1 : 4بیایید به نوبت هركس در مورد یك حقیقت كه خدا از اول تسالونیكیان 

 پدر آسمانی عزیز ، به من فرصت بیشتر بده تا برای برقراری ارتباط با جنس مخالف به جوانان فرمان تو را تعلیم دهم .

 من برای تمام رهبران مسیحی سرتاسر جهان دعا می كنم تا با سعی و كوشش تمام حقایق كتابمقدس را تعلیم دهند .
منجمله حقیقت اجتناب از فساد جنسی و داشتن زندگی مقدس.

(S)پدر آسمانی عزیز ، با تو این عهد را بسته ام كه به هیچ زن یا مردی شهوت آمیز نگاه نكنم . كمكم كن كه چشمانم      
 فكر و پایهایم را كنترل و همیشه از فساد جنسی اجتناب كنم . لطفاh به افراد مجرد كمك كن كه شریك زندگی آینده خود را

با تقدس و احترام پیدا كنند . 

(T)      تكلیف  برای هفته بعد
. عنوان بررسی كتابمقدس این است “ یك شاگرد یک ازدواج مسیحی بنااول . بررسی آینده كتابمقدس را آماده كنید    

 است . 33 – 22 : 5می كند ” و این قسمت كتابمقدس ، افسسیان 
“ بروید ودوم . . كتابهای دستورالعمل    به یك مشاركت خانگی كه در آن كتابمقدس را بررسی می كنند ملحق شوید 

 مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار www.dota.netشاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی 
میکنم ....

 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .سوم .
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