
  12بررسی کتاب مقدس              58دو تا 
( 1 : 7- 14 : 6یک شاگرد زیر یوغ نابرابر ارتباط برقرار نمی کند . )دوم قرنتیان 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم

(Tامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس ، یاد به برن         ) 
واهند داد که در سی کتاب مقدس را انجام خ اق هم ، برر دو معلم به اتف ح باشید .  اگرد عیسی مسی ت که ش واهید گرف  خ
 مورد یکی از جنبه های مهم شاگرد عیسی مسیح است . ما از یک روش آسان بررسی کتاب مقدس ، به نام روش پنج
 قدم استفاده خواهیم کرد . در حالیکه به این برنامه گوش می کنید یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید . مجموعه

  نوع ارتباط مهم است : محبت مسیحی ، دوستی مسیحی ، ارتباط مسیحی بین6 گانه در مورد 6دوم از بررسی های 
رسی امروز کتاب رزند  و ارتباط زیریوغ نابرابر . بر ن والدین وف حی بی رتباط مسی زدواج مسیحی ، ا  زنان ومردان ، ا
ط با یوغ ست : "ارتبا ی این ا ال اساس سؤ ی کند .  رار نم اگرد ، زیر یوغ نابرابر ارتباط برق یک ش ست :   مقدس این ا

نابرابر چه چیزهایی هستند ؟"

(S        ) بخوانید  1  قدم .   
 را بخوانیم . هر کدام به نوبت یک آیه بخوانیم .1 : 7-14 : 6بیائید باهم دوم قرنتیان 

(Tبا بی ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید . آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد ؟ آیا نور و تاریکی با "       ) 
یکدیگر ارتباطی دارند ؟

(S یا بین مسیح و شیطان توافقی وجود دارد ؟ آیا بین یک ایماندار و بی ایمان وجه اشتراکی هست ؟       )
(T! یا می توان خانه خدا را با بتخانه یکی داشت ؟ زیرا شما خانه خدای زنده هستید و خدا در شما ساکن است       ) 

 چنانکه او فرموده است : من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت خواهم گزید و من خدای آنان خواهم بود و
ایشان قوم من .

(Sاز اینروست که خدا می فرماید : از میان گناهکاران خارج شوید ! خود را از ایشان جدا سازید ! به چیزهای       ) 
ناپاک دست نزنید تا شما را بپذیرم .

(T. آنگاه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من        )
(Sدوستان عزیز ، حال که خدا چنین وعده هایی به ما ارزانی داشته است بیائید ما نیز از تمام گناهانی که جسم و      ) 

ه خدا تقدیم ا ب ی زندگی کنیم و خود را تمام ا خدا ترس ت بکشیم و خود را پاک ساخته ، ب ی کند دس ا آلوده م  روحمان ر
کنیم. "

(T        ) کشف کنید .  2  قدم .   
 بیائید بعضی حقایق مهم این قسمت را کشف کنیم و در مورد آن گفتگو کنیم . "کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر
 شما مهم است ؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند ؟" فکر کنید و پاسخ های خود را

در دفترچه یادداشتتان بنویسید . بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذاریم .

(S یک حقیقت مهم برای من در دوم قرنتیان       )است که می گوید : " با بی ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد14 : 6  
ه صورت ه هم یوغ شدن ب ب ی گوید : " ه م ن آی ی کلمات ای لفظ ه تحت ال جم د جدید در تر لی عه ص  نکنید ." در زبان ا
 نادرست با بی ایمانان ادامه ندهید و ندهید" . این قسمت تلویحا به ما می گوید که بعضی مسیحیان کلیسای قرنتس از قبل
 با بی ایمانان به صورت ناشایسته ای هم یوغ شده بودند پولس رسول به این مسیحیان دستور می دهد که دیگر در این
 شرایط سازشکارانه باقی نمانند . چون من همیشه در بین بی ایمانان هستم ، باید زندگی شخصی خود را ارزشیابی کنم
 تا ببینم آیا در بعضی قسمتهای زندگیم با بی ایمانان زیر یوغ  نابرابر هستم ؟ من باید خود را از تمام این وضعیتها و یا

روابط سازشکارانه و همرنگ شدن با دیگران کنار بکشم .

(T یک حقیقت مهم از نظر من در دوم قرنتیان        )است که می گوید : " اما اگر خود را به خداوند تقدیم17 : 6  
 کنید، با او یکی خواهید شد ." در زبان اصلی عهد جدید ترجمه تحت اللفظی کلمات این آیه چنین می گوید : " و شما باید
ا می ن قسمت ، تلویحاm به م م ای زه ی ایمانان جدا شوید ". و با د کامل از ب ی ایمانان بیرون آمده و بای ن ب ز بی صله ا  بلفا
ان ادامه می دادند . پولس ا بی ایمان  گوید که بعضی ایمانداران کلیسای قرنتس همچنان به این شرایط و همرنگ شدن ب
ه این شرایط سازشکارانه ر ب خرین با ی همیشه به طور کامل و برای آ ا دستور می دهد که یکبار و برا ه آنه ول ب  رس
 خاتمه دهند . مسیحیان به صراحت از داشتن بعضی روابط خاص و شرکت در بعضی فعالیتهای خاص منع شده اند . از
 آنجائیکه مسیحیان همیشه در بین بی ایمانان زندگی می کنند ، من باید به ایمانداران دیگر تعلیم دهم که آنها باید از چه

روابط و فعالیتهایی خودداری کنند .
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(S        ) سؤال  3  قدم .   
 بیائید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سؤالت
فکر کنید و ت دارید بپرسید ؟"  ه دوس ه سؤالتی وجود دارد ک ای مختلف چ ن در زمینه ه در این مت ا بپرسیم . "  خود ر

سؤالت خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید . سپس در مورد سؤالت گفتگو کنید و پاسخ آنها را پیدا کنید .
سؤال اول . "یوغ" چیست ؟

(Tیوغ در اینجا ، یوغی دوگانه است که با آن دو حیوان در کنارهم ، کار می کردند . برای مثال بستن دو گاو به        ) 
 همدیگر برای کشیدن یک گاری . یوغ وسیله ای است که دو حیوان را به هم می بندند و متصل می کنند تا آنها در یک
 جهت حرکت کنند . اگر یکی از حیوانات از راه درست منحرف شود دیگری را هم با خود به آن طرف می کشاند اگر
اگر این دو حیوان ایستد .  ز آنها آرام حرکت کند و بایستد ، حیوان دیگر هم مجبور می شود آرام حرکت کند و ب  یکی ا
 سعی کنند از دو رهبر متفاوت پیروی کنند باعث می شود که آنها همدیگر را هل بدهند یا بکxشwند و در نتیجه هیچ نوع

پیشرفتی صورت نمی گیرد . 
  را در ذهن خود داشت که می گوید : " با گاو و الغی که بهم یراق شده اند10 : 22پولس رسول کلمات کتاب تثنیه 

ا بی ایمان ازدواج می کند به کار می برد و آن  شخم نکنید ." او این اصل را برای تأکید بر ناسازگاری ایمانداری که ب
ا یک بی ایمان هم یوغ می شود به زودی در می یابد که چطور فرد بی ایمانداری که ب  را با شرایط تطبیق می دهد . 
رار می ی کند و حتی او را در فشار ق ا آهسته م ف دیگری می کxشwد ، رشدش ر ت خدا به طر س  ایمان ، او را از راه را

دهد تا از ایمانش دست بکشد .
سؤال دوم . یک ایماندار چه وجه اشتراکی با یک بی ایمان دارد ؟  

(S، یک ایماندار در موارد مشخصی با بی ایمان وجه اشتراک دارد . برای مثال هر دو یکجور غذا می خورند         ) 
 لباسهای یکسانی می پوشند ، سوار اتوبوس های مشترکی می شوند و از پول یکسانی استفاده می کنند و غیره . در عین
ست . برای زها جدا کرده ا ی ایمانان است و مسیح ایمانداران را از آن چی  حال چیزهای خاصی هم هست که مختص ب
 مثال محور زندگی بی ایمانان خودشان هستند اما محور زندگی یک ایماندار، عیسی مسیح است . گنج بی ایمانان در دنیا
 است در حالیکه گنج ایمانداران در آسمان است . ارزشهای بی ایمانان ، ارزشهای دنیای حاضر است درحالیکه ارزش
 های ایمانداران ارزشهای ملکوت خدا است . بی ایمانان در جستجوی جلل انسان هستند در حالیکه ایمانداران به مسیح،
 بدنبال جلل دادن خدا هستند . بنابراین مسیحیان در اموری مثل جهت زندگی ، هدف زندگی و ارزشهای زندگی ، هیچ

وجه اشتراکی با غیر مسیحیان ندارند .
سؤال سوم . چه نمونه هایی از "ارتباط یوغی" وجود دارند که کتاب مقدس آنها را نهی می کند ؟

(T در اول قرنتیان        )پولس می گوید : " در نامه قبلی نوشتم که با اشخاص فاسد معاشرت نکنید . البته11-9 : 5  
 منظورم از اشخاص فاسد ، بی ایمانان نیستند که در زناکاری ، طمع ، فریب مردم و بت پرستی زندگی می کنند . زیرا
 نمی توانید در این دنیا زندگی کنید  و با چنین کسانی برخورد نکنید . بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بین خودتان،
 ادعا می کند که برادر مسیحی شماست اما در عین حال زناکار ، طمعکار ، بدزبان ، بت پرست ، مشروب خوار و یا
سیحیان کتاب مقدس به م م ننشینید ."  ره ه ر یک سف ی بر س ن کسی حت ا چنی ب ت نکنید.  ت ، با او معاشر ر اس  فریب کا
بنابراین یک حیان رفتار می کنند خودداری کنند .  انند غیر مسی حیان اسمی که م ا مسی  فرمان می دهد تا از معاشرت ب

مسیحی نباید از نظر معاشرتی درگیر ارتباط یوغی با مسیحیان اسمی شود که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند .

(S در اول قرنتیان        )پولس می گوید : " این را می گویم تا شما خجالت بکشید : آیا در تمام کلیسای شما6-5 : 6  
 حتی یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلفات رسیدگی کند ؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به
ی دهد که اختلفات ه مسیحیان فرمان م کتاب مقدس ب یدگی کنند ؟"   ن رس ی ایمانان به اختلفشا ت کند و ب ای  دادگاه شک
 حقوقی خود را پیش یک  قاضی غیرمسیحی نبرند . وقتی یک مسیحی با مسیحی دیگر دچار اختلف حقوقی می گردد ،
 باید به یکی از مسیحیان با حکمت در کلیسا اجازه دهد تا در مورد اختلفشان داوری کند . اگر این اختلف غیر قابل حل
زنظر حی نباید ا ن یک مسی بنابرای ه دستان خدا بسپارد .  ی را ب ر است رنج هدر دادن را بپذیرد و داوری نهای شد بهت  با

حقوقی درگیر ارتباط یوغی با غیر مسیحیان شود . 

(T در اول قرنتیان        )پولس می گوید : " زن تا زمانی که شوهرش زنده است ، قسمتی از وجود اوست .39 : 7  
 ولی اگر شوهرش فوت کند ، می تواند دوباره ازدواج نماید ، اما فقط با یک مسیحی ." کتاب مقدس به مسیحیان دستور
ا مسیحیان ازدواج کنند . از نظر کتاب مقدس یک مسیحی کسی است که واقعا متعلق به  می دهد که آنها بایستی فقط ب
 خداوند است . به عبارت دیگر خداوند از طریق روح القدس در او زندگی کند و فعالنه زندگی اش را هدایت کند . دوم

  بوضوح می گوید که یک ایماندار نباید درگیر ارتباط با یوغ نابرابر با یک بی ایمان شود . یک مسیحی14 : 6قرنتیان 
ا یک مسیحی ازدواج کند . این نتیجه گیری شامل روابط خاص بین زن و مردی می شود ، که با انگیزه  بایستی فقط ب
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 ازدواج با هم معاشرت می کنند . در واقع دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی موضوع خطرناکی است . وقتی دو
ا هم صمیمی می شوند ، عمیق ترین افکار و احساسات خود را باهم در میان می گذارند بطوریکه آنها برای  دوست ب
وی یکدیگر ، ه وابسته شدن به یکدیگر و تاثیرگزاری عمیق ر ان ب اند . آن واهند م انشان باقی خ  مدت طولنی در اذه
د شد . ابرابر خواه حی تبدیل به یک ارتباط از نوع یوغ ن ر مسی ا یک غی ک ب ار نزدی تی بسی ا دوس ام روع میکنند .   ش
وها ، حیان بگذرند و با آن آرز ر مسی ا و هدفهای غی زشه رزوها ، ار اوتی از کنار آ ا بی تف ط ب ی توانند فق حیان نم  مسی
 ارزشها و هدفهای دنیوی درگیر نشوند . هر آنچه فرد غیر مسیحی باور و ایمان دارد ، بر ایمان و رفتار شخص مسیحی
 تاثیر خواهد گذاشت . از آنجاییکه رابطه خاص بین مرد و زن با داشتن تصمیم ازدواج ، جزء این روابط بسیار نزدیک
 محسوب می شود ، یک مسیحی نباید در چنین رابطه خاصی با یک غیر مسیحی پیشرفت کند . یک مسیحی نباید قرار
ا این البته بعضی مسیحیان می گویند اگر من ب  ملقات معاشرت تنهایی با غیر مسیحی از جنس مخالف خود بگذارد .  
 شخص غیر مسیحی ازدواج کنم او را به طرف مسیح راهنمایی خواهم کرد . آیا این برای خدا خوشایند است ؟ نه ، این

  منع کرده است . خدا14 : 6 و دوم قرنتیان 39 : 7خدا را خشنود نمی سازد چون او این را بوضوح در اول قرنتیان 
 ( . خدایی که تنها مردم را16 : 7همچنین می پرسد " از کجا می دانی که باعث نجات او می شوی ؟" )اول قرنتیان 

 نجات میدهد ، همچنین خدایی است که روابط زیر یوغ نابرابر را ممنوع کرده است . بنابراین یک مسیحی نباید درگیر
 یوغ ازدواج یا هر نوعی از یوغ معاشرت با یک غیر مسیحی شود . ترک کردن عیسی مسیح به خاطر هر نوع رابطه
ط به ق ی شما ف ر مسیح ت غی ه دوس ل نیست ک ر از مورد قب م بهت ن ه ای ست .  ر تأسف آور ا ر ، امری بسیا تانه دیگ  دوس
 منظور خوشحال کردن شما تصمیم بگیرد مسیحی شود و با تمام قلب ، مسیح را پیروی نکند . شما هم در دوستی با خدا
 و هم در دوستی با آن شخص غیر مسیحی لطمه می خورید . گرچه هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست ، ولی ما باید
 حکیم باشیم و از آنچه خدا گفته اطاعت کنیم . خدا به ما دستور می دهد که زیر یوغ نابرابر با بی ایمانان نرویم زیرا خدا

واقعاm شادی ما را می خواهد .

(S در اول قرنتیان         )پولس می گوید : " همچون آنان بسوی پرستش بتها نرویم . کتاب آسمانی می فرماید7 : 10  
ستند ." ه پا خا م پرستش گوساله طلیی ، برای خوردن و نوشیدن نشستند ، وبرای رقصیدن ب ی اسرائیل به هنگا  که بن
 کتاب مقدس به مسیحیان فرمان می دهد که در لهب و لعب غیر مسیحیان شرکت نکنند که چنین جشنهایی همراه با افراط

  می گویند که در این مهمانی ها مردم زیاد غذا می خورند5-3 : 5 و افسسیان 5-3 : 4و زیاده روی است . اول پطرس 
 و بخصوص الکل زیادی می نوشند . در بعضی از این جشنها رقص های وحشیانه ، موسیقی بلند ، فریاد زدن و جوک
 های کثیف هم وجود دارد . آنها مرتکب فساد ، زنا یا عیاشی می شوند . پس یک مسیحی نباید با شرکت در چنین جشن

هایی درگیر ارتباط زیر یوغ با غیر مسیحیان شود . 

(T. اجازه بدهید من ارتباط زیر یوغ و نامشروعی را که در کتاب مقدس شرح داده شده است ، خلصه کنم           ) 
 ارتباط زیر یوغ نامشروع با بی ایمانان شامل ارتباط بسیار نزدیک با بی ایمانان می شود به طوریکه نمی شود با وجود

آن ، انتظار یک هماهنگی مسیحی را داشت .
تمام این ارتباطاتی که با بی ایمانان برقرار می شود منجر به سازش در اصول مسیحی می شوند .

سؤال چهارم . آیا ارتباطات زیر یوغ دیگری نیز هستند که مسیحیان از آنها منع شده باشند ؟ 

(Sبله . امروزه این تعلیم کتاب مقدس در تمام زمینه هایی که شامل ارتباط بسیار نزدیک با غیر مسحیان می         ) 
شود کاربرد دارد . برای مثال . . .

 . یک مسیحی نباید با یک غیر مسیحی جنس مخالف در تنهایی ، قرار ملقات معاشرتی بگذارد .اول
  . یک مسیحی نباید در امور تجاری با یک غیر مسیحی شریک گردد . ممکن است او برای یک غیر مسیحی کاردوم

 کند مگر اینکه مجبور به انجام کاری شود که توسط خدا منع شده است . یک شراکت تجاری نامشروع ، شراکتی است
 بین یک مسیحی و غیر مسیحی که در آن هر دو سرمایه گذاری می کنند و در تصمیم گیری ها و مسئولیتها سهیم هستند.
ر مسیحی و ص غی ط شخ ریب دادن دیگران توس الی مثل رشوه دادن ، ف ر به انجام اعم ی تواند منج ی م رایط  چنین ش

شریک شدن ناخواسته آن شخص مسیحی در نتایج این اعمال گردد .
 . یک  مدرسه مسیحی نباید در مدرسه ، معلمین غیر مسیحی را بکار گیرد .سوم

ه کلیسایی ملحق شود که کتاب مقدس را به عنوان کلم مصون از خطای خدا قبول ندارد .چهارم   . یک مسیحی نباید ب
 یک مسیحی نباید مسیحی دیگری را به عنوان معلم و راهنمای خود بپذیرد که کتاب مقدس را به عنوان معیاری مطمئن

و مرجع نهایی و مقتدر الهی قبول ندارد .
نجم رهاپ انند این کا الیتهایی م ه توسط فع ر مسیحیان برود ک رزشها و عاداتx غی حی نباید زیر یوغ نابرابرx ا یک مسی  .  

ی تلویزیونی آلوده ، خواندن کتابها و روزنامه ها و مجلت غیر شا کردن برنامه ها ی مثل تما ای  شکل میگیرند ، کاره
 اخلقی و بیفایده ، رفتن به اماکن تفریحی ناسالم . یک مسیحی باید از هرگونه منبعی که به ارزشهای ضد مسیحی بها

میدهد و ارزشهای مسیحی را به عنوان خسته کننده و از مد روز افتاده معرفی میکند ، دوری نماید .  
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 سؤال پنجم . اگر یک مسیحی هنوز در بعضی قسمتهای زندگی خود درگیر ارتباط با نوع نابرابر با یک بی ایمان است
چه باید بکند ؟

(T او باید کاری را بکند که دوم قرنتیان         )می گوید : " از میان گناهکاران خارج شوید ، خود را از17 : 6  
 ایشان جدا سازید ." فرمانی که به صورت منفی داده شده است : زیر یوغ نابرابر با بی ایمانان نروید با این فرمان کامل
 می شود " از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید" . مسیحیان باید بلفاصله برای تغییر شرایط نامناسب داوطلب شوند .
ا مسیحیان بروند ، در یک جهت حرکت کرده همدیگر را در ایمان ، کمک و تشویق ق ب حیان باید زیر یوغ مواف  مسی
اهد زدواج ، خدمت و ش ر مسیحیان ، زیر یوغ موافق ا ا دیگ حیان باید ب مسی ر را خدمت کنند .   نموده و با اتحاد همدیگ

بودن برای مسیح بروند .

(S        ) کاربرد  4  قدم .   
 بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکانپذیر تهیه کردید ، توجه

کنید که خدا از شما می خواهد کدامیک از آنها را تبدیل به کاربرد شخصی بسازید .

(Tوفادارانه این را تعلیم خواهم داد که یک مسیحی به منظور ازدواج فقط با جنس مخالف خود که مسیحی هم        ) 
 باشد ملقات کند . یک مسیحی فقط باید با یک مسیحی دیگر ازدواج کند . شریک آینده شما بایستی واقعا خداوند عیسی
ی زیر یوغ ر مسیح ا یک غی زدواج ب ز نباید با ا ی هرگ ک مسیح در زمینه ازدواج ، ی ت کند .  اسد و محب  مسیح را بشن

نابرابر برود .

(Sبخصوص می خواهم مواظب باشم که چه کتابها ، مجلت و روزنامه هایی می خوانم ، نمی خواهم افکار و         ) 
 قلبم را با ارزشها ، آرزوها و تصورات دنیای غیر مسیحی آلوده کنم . در زمینه ارزشها و فعالیتهایی که عادات ما را

تشکیل می دهند زیر یوغ نابرابر با دنیای غیر مسیحی نمی روم .

(T        ) دعا کنید  5  قدم .   
 به ما یاد داده دعا کنیم . 1 : 7-14 : 6بیائید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از دوم قرنتیان 

 پدر آسمانی عزیز ، مرا بسیار مصمم بساز که این حقیقت کتاب مقدس را وفادارانه تعلیم دهم که یک مسیحی نباید رابطه
 دوستانه و نزدیکی با یک غیر مسیحی داشته باشد . لطفاm به منظور ازدواج ، مسیحیان مجرد را به سمت مسیحیان واقعی

هدایت کن . 

(Sپدر آسمانی عزیز ، در مورد آنچه میخوانم ، مرا هشیار و دقیق بساز . کمکم کن تا سریع تشخیص بدهم که چه       ) 
 چیزی برای خواندن خوب است و چه چیز خوب نیست . به من قلبی پاک و اراده ای بده که تسلیم تو باشد تا زندگیم با

چیزهایی پر شوند که مقدس ، حقیقت و زیبا هستند . در نام عیسی . آمین .

(T        )تكلیف برای هفته آینده  
. به تمام ارتباطات خود توجه کنید . اگر هنوز زیر یوغ ناموافق با یک بی ایمان هستید از این ارتباط خارج شوید .اول
  آماده کنید . به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب3 : 2 تا  24 : 1. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را از پیدایش  دوم 

 كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرسمقدس را بررسی می کنند . ملحق شوید . 
مراجعه كنید  .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم  . . . .  www.dota.netاینترنتی 

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