
  13بررسی کتاب مقدس  63دو تا 
(23: 2-24: 1یک شاگرد مشغول انجام وظیفه فرهنگی کلیسا است )پیدایش  

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 

(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه آموزش کتاب مقدس یاد خواهید         ) 
 گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید . دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را انجام می دهند که در مورد یکی از
 جنبه های مهم شاگردی عیسی مسیح است . ما از روشی آسان 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 سوم از بررسی های کتاب مقدس در
 مورد کلیسا است . عناوین عبارتند از: "وظیفه فرهنگی کلیسا"  ، "وظیفه بشارتی کلیسا" ، "وظیفه رسالت بین المللی
 کلیسا" ،  "اهداف کلیسا" و رهبری کلیسا" . بررسی امروز عبارتست از: یک شاگرد مشغول انجام وظیفه فرهنگی

کلیسا است .

(  S   قدم        )  بخوانید  1 .   
 را  برای خودتان بخوانید .3: 2 تا  24: 1لطفا پیدایش 

(  T   قدم     )  کشف کنید .  2 .   
 بیایید بعضی از حقایق مهم موجود در این قسمت را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم . "کدام حقیقت موجود در این
 قسمت برای شما مهم است ؟ "  "کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند ؟ " فکر کنید و
. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان  پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید 

بگذارید.

(S یک حقیقت مهم از نظر من در پیدایش       )می باشد که می گوید:" پس خدا انسان را شبیه خود آفرید . او27: 1  
 انسان را زن و مرد خلق کرد ." خدا هم مرد و هم زن را به شباهت خود آفرید . لزم است که ویژگی های هم زن و هم
 مرد شخصیت خدا را آشکار کنند . من با حیوانات ،  پرندگان و خزندگان بسیار تفاوت دارم چون آنها شباهتی به خدا
 ندارند . به عنوان صورتی از خدا ،  به من ویژگی های شخصیتی مشابه ای با خدا داده شده است . این حقیقت کمک می

کند تا خودم را درک کنم . خلقت فوق العاده خود را تحسین کنم و اعتماد به نفس سالم داشته باشم .

(T یک حقیقت مهم از نظر من در پیدایش          )می باشد که می گوید:" و ایشان را برکت داده فرمود ، "28: 1  
 بارور و زیاد شوید ،  زمین را پر سازید ،  بر آن تسلط یابید ،  و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات
 فرمانروایی کنید ." در کتاب مقدس این اولین جایی است که خدا مستقیما به مرد و زن اشاره می کند . خدا در مورد
 برکت به خلقت و حیوانات به طور کلی و در مورد برکاتش با مرد و زن مستقیما سخن گفت . این نخستین مکاشفه خدا
 بر انسان است که در آن خدا از طرف خود کار و هدفی به انسان می بخشد و این بوضوح نشان دهنده اختلف بزرگ
 بین انسان و حیوانات است . خدا مرا برای کاری خاص آفرید . من آفریده شده ام تا رابطه ای شخصی با خدا ،  رابطه
 ای شخصی با دیگران و رابطه ای مسئولنه نسبت به خلقت خدا داشته باشم . در ارتباط با خدا از شباهت خود به او ،
 به طرز شایسته ای محافظت می کنم .  در ارتباط با مردم به تفاوتهای میان مرد و زن احترام می گذارم . در ارتباط با

طبیعت بایستی آن را تحت سلطه درآورم و بر آن حکمرانی کنم .

(  S   قدم        )  سؤال  3 .   
 بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این متن را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی دانیم سؤالتمان را
 بپرسیم . در این متن چه سؤالتی در زمینه های مختلف وجود دارد که دوست دارید بپرسید ؟  فکر کنید و سؤال خود را

در دفترچه یادداشتتان بنویسید . سپس آن سؤالت را مورد گفتگو قرار دهید و پاسخ آنها را بیابید .
سؤال اول . چه چیز انسان را از سایر مخلوقات متمایز می سازد ؟ 

(T. سه چیز هستند که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می سازند       )
  می گوید که خدا انسان را از خاک زمین سرشت و دم حیات را در انسان دمید و انسان7: 2 . بدن انسان . پیدایش اول

 موجود زنده شد در حالیکه خدا حیوانات را با فرمان حیات بخش خود آفرید ،  انسان را با دستهای خود و دم حیات
بوجود آورد . این نشاندهنده این است که بدن انسان بسیار خاص و دارای مقصودی مشخص می باشد . 

  می گوید که خدا مرد و زن را به صورت یا شبیه خود آفرید . به آنها طبیعتی27-26: 1 . روح انسان . پیدایش دوم
. انسانها ویژگی های واقعی و شخصیتی خدا را دارا می باشند و  روحانی داده شد که با طبیعت خدا هماهنگی دارد 
. از این لحاظ انسانها ،  در کل خلقت بی نظیر می  رونوشتهایی از شخصیت خدا می باشند ولی با درجاتی متفاوت 

باشند. در کنار مرد و زن هیچ موجود دیگری در تمام خلقت دارای شباهت خدا نیست .
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  می گوید که خدا با مرد و زن مستقیما سخن گفت . این نخستین باری29-28: 1 . ارتباط انسان با خدا . پیدایش سوم
 بود که خدا با مردم سخن گفت .   این نخستین مکاشفه خدا به انسان بود .   به این مفهوم که انسان دارای این توانایی
. به علوه خدا به مرد و زن وظیفه حکمرانی زمین را داد .  است که خدا را درک کند و با خدا ارتباط برقرار کند 
 حکمرانی بر تمام مخلوقات زنده و استفاده از تمام گیاهان و درختان پس خدا این چنین آشکار ساخت که زمین را برای

انسان آفرید و او را پیشکار خلقت خود قرار داد .
  . انسان دارای وجودی جسمی و روانی است . یعنی هم جسم دارد و هم روح . فقط انسان می تواند به صورتخلصه

 منطقی فکر کند ،  وجدان دارد و می تواند بین درست و غلط تمیز قایل شود ،  دارای قدرت شهودی است و می تواند
 بدون استدلل درک کند ،  دارای قدرت طراحی و خلقیت است . توانایی شناخت خدا را دارد و می تواند با او ارتباط

بر قرار کند .
سؤال دوم . آیا ازدواج صرفا نهادی انسانی است یا نهادی الهی است ؟ 

(S ازدواج ایده و نهاد خدا است . در پیدایش       )خدا نیاز مرد را به یک شریک ازدواج دید و با خلق زن2 و 1  
 برای انسان ابتکار عمل نشان داد . او با برقراری ارتباط زناشویی نیز از خود ابتکار عمل نشان داد . قبل از سقوط
 مرد و زن در گناه ،  خدا ارتباط زناشویی را به عنوان یک ارتباط خاص تأسیس نمود که در آن مرد و زن بایستی
. ارتباط زناشویی ارتباطی است میان تنها یک زن و تنها یک مرد که فقط در چارچوب  والدین خود را ترک کنند 
 ازدواج دارای ارتباط جنسی می باشند . بعد از سقوط انسان در گناه ،  خدا از نهاد ازدواج حفاظت کرد . هم خداوند

  این را باز تکرار می کنند که بقای نهاد زناشویی که خدا5 و هم پولس رسول در افسسیان 19عیسی مسیح در متی 
وضع نمود بایستی بر کل زمین ادامه پیدا کند . 

سؤال سوم . چرا خدا به قومش دستور داد که زیاد شوند و زمین را پر سازند ؟ 

(Tبعضی از مردم فکر می کنند که خدا بدون هیچ محدودیتی به مردم فرمان داده که بارور و کثیر شوند .   ولی        ) 
  داده شده که می گوید:" سرانجام خدا فرمود:"27-26 : 1من به این نکته توجه می کنم که این فرمان بعد از پیدایش 

 انسان را شبیه خود بسازیم ،  تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند . پس خدا انسان را
  که شرح نحوه سقوط مرد و زن3شبیه خود آفرید . او انسان را زن و مرد خلق کرد ." و همچنین قبل از پیدایش فصل 

 در گناه است . پس این فرمان در متن خود نیاز به تفسیر دارد . هدف نخستین خدا پر کردن زمین با انسانهایی بود که به
 او شباهت داشتند . همان وضعیتی که قبل از سقوط انسان در گناه وجود داشت .  خدا زمین را آفرید تا از انسانهایی پر
 شوند که او را می شناسند ،  دوست دارند ،  اطاعت می کنند ،  در او سلوک می کنند و او را جلل می دهند . اما بعد

  می خوانم که آدم پسری به شباهت و به صورت خود داشت . از زمان سقوط انسان2-1: 5از سقوط در گناه در پیدایش 
 در گناه ،  زمین از انسانهایی پر می شود که همانند قبل از سقوط ،  شباهت خدا را دارا نمی باشند . با این وجود ،  خدا
 هدف اولیه خود را تغییر نمی دهد . خدا همچنان می خواهد که این زمین را با انسانهایی به شباهت خود پر سازد . از
 طریق کار نجات بخش عیسی مسیح ، وقتی یک شخص عیسی مسیح را در قلب و زندگیش دریافت میکند ، انسان تبدیل

 ( . پس وقتی مسیحیان با چنین سؤالتی نظیر افزایش جمعیت روی زمین ،17: 5به خلقت تازه ای میشود )دوم قرنتیان 
 کنترل تعداد زایمان یا تعداد فرزندان مواجه می شوند باید هدف خدا را مورد توجه خود قرار دهند که او نمی خواست
 زمین را با هر نوع انسانی پر سازد بلکه با انسانهایی به شباهت خودش . خدا به مرد و زن توانایی مسئولیت و فرصت

بارور شدن را داد و اگر آنها نتوانند صاحب فرزندانی جسمانی شوند می توانند فرزندان روحانی بوجود آورند .
سؤال چهارم . مسیحیان چگونه وظیفه خود یعنی تسلط داشتن بر زمین را انجام می دهند ؟ 

(S پیدایش        )می گوید:" و ایشان را برکت داده فرمود ، " بارور و زیاد شوید ،  زمین را پر سازید ،  بر آن28: 1  
  . واژه تسلط داشتن به صورتاولتسلط یابید ،  و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمانروایی کنید ." 

 تحت اللفظی یعنی غلبه کردن ، تحت انقیاد درآوردن یا مطیع ساختن ، هماهنگ کردن و تحت تأثیر قراردادن ، میباشد.
. مسکونی ساختن مناطق غیر قابل  پس کار و هدف مرد و زن پرورش دادن مناطق پرورش نیافته خلقت خدا است 
 مسکونی ، تبدیل سرزمینهای راکد به زمین های قابل کشت و اهلی ساختن حیوانات وحشی به حیوانات خانگی . آنها
 بایستی قوانین طبیعی موجود در خلقت خدا را کشف کنند یعنی دانش مسئولیت پذیر را به کار گیرند و از قوانین فیزیکی

  .دومبرای سلمتی انسان استفاده کنند . به هر حال حق به کارگیری علم ،  زراعت و صنعت بدون محدودیت نیست . 
 واژه "تسلط داشتن" همچنین به معنی محافظت و نگهداری کردن است . پس وظیفه و هدف هر انسانی محافظت کردن
 از خلقت خدا در مقابل سوء استفاده ،  استفاده نابجا و تخریب آن است . استفاده از منابع زمین دارای محدودیتهایی است
 که توسط خدا وضع شده اند . انسان نباید از منابع زمین در جهت ثروتمند کردن خودخواهانه خود و یا نابودی انسانهای
 دیگر ساکن روی زمین گردد .او نباید از خلقت خدا یا آلوده کردن اتمسفر هوا ، آب یا زمین طوری سوء استفاده کند که
 باعث به هم خوردن دایمی توازن دقیق طبیعت شده و منجر به نابودی نژاد بشر بر روی زمین گردد . همچنین نباید با

  . کار تسلط داشتنسومبی کفایتی در اداره امور ،  باعث اتلف منابع روی زمین و در نتیجه قحطی و فقر گردد . 
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 شامل انتقال فرهنگ کتاب مقدس یا مسیحی به سایر مردم در سرتاسر جهان است . بعد از سقوط در گناه ،  جنبه های
گناه آلود و شریرانه به تدریج وارد فرهنگ تمام ملل دنیا شده است .

. خداوند قصد دارد که قوم خاص خدا را بر روی زمین با  هدف خدا این است که فرهنگ تمام قومها را تغییر دهد 
 فرهنگی خاص به نام فرهنگ ملکوت خدا بوجود آورد . به دلیل اینکه رفتار انسانی مخالف مکاشفه خدا در کتاب مقدس

است ،  هدف اغلب تعالیم کتاب مقدس تغییر فرهنگ انسانی است .  
سؤال پنجم . مسیحیان چگونه فرمان خدا مبنی بر حکمرانی بر زمین را انجام می دهند ؟  

(T        )واژه "حکومت کردن" به معنی حکمفرمایی و تحت انقیاد درآوردن است . پس کار و هدف مرد و زناول . 
  می خوانیم:"10: 12کنترل تمام مخلوقاتی است که خدا در هوا بر خشکی و دریا خلق کرده است . برای مثال در امثال 

 شخص خداشناس حتی به فکر آسایش حیواناتش نیز هست ،  اما رحم و مروت خدا نشناسان چیزی بجز ستمگری
 نیست." پس یک مسیحی نباید نسبت به حیوانات ظالم باشد بلکه بایستی در چارچوب حیطه مالکیت خود به خوبی از

  . تکلیف انسان استفاده از این حیوانات ،  پرندگان و ماهی ها در جهت منافع مردم است . انساندومآنها مراقبت کند . 
 بایستی با تصمیم گیری های عاقلنه و آموزنده با توجه به سلمتی مردم ،  بر حیوانات حکومت کند . قبل از سقوط
 انسان در گناه ،  خدا هر دانه حاصلخیز و هر درختی که میوه می آورد را همراه با دانه اش برای خوراک به بشر داد .
 بعد از سقوط انسان در گناه و خرابی دنیایی گناه آلود در اثر طوفان ،  خدا ،  هر نوع حیوان ،  ماهی و پرنده ای را نیز

  می خوانیم:" همه حیوانات و خزندگان زمین ،  پرندگان هوا و ماهیان3: 9برا ی خوراک به آنها بخشید . در پیدایش 
 دریا از شما خواهند ترسید ،  زیر همه آنها را زیر سلطه شما قرار داده ام و شما می توانید علوه بر غلت و سبزیجات

  . در هر صورت ،  مسئولیت حکمرانی محدود به حیوانات ،سوماز گوشت آنها نیز برای خوراک نیز استفاده کنید ." 
 ماهی ها و پرندگان است . مسئولیت حکومت کردن شامل حکمرانی بر سایر مردم نیست . بدین معنی که بعضی انسانها
 نباید مستبدانه بر سایر انسانها حکومت کنند ،  به آنها ظلم کنند ،  آنها را برده سازند و از بین ببرند . هیچ ملتی حق

ندارد که بر ملت دیگر حکمرانی کند .
سؤال ششم . آیا مسیحیان می توانند در سیاست شرکت کنند و مسئولیتهای دولتی را بپذیرند ؟ 

(Sدر عهد عتیق انسانهایی مانند موسی ،  یوسف ،  داود ،  دانیال و نحمیا همه دارای موقعیت های دولتی بوده         ) 
 و تأثیر بسیار خوبی بر دیگران داشتند . در عهد جدید نیقودیموس یکی از اعضای قدرت دولتی یهودیان به شمار می

  یکی از17 والی قبرس و در اعمال 13 ،  افسر نظامی رومی ، مسیحی شد . در اعمال 10 و اعمال 7رفت . در لوقا 
 اعضای شورای آتن ، مسیحی شد . عیسی مسیح برای همه مردم جان داد ، منجمله انسانهای با نفوذ . وقتی اشخاصی که
 دارای صاحب منصب هستند مسیحی می شوند ممکن است با توجه به موقعیتشان تأثیر بسیار خوبی بر سایرین داشته

یموتایوس  . در اول ت   از مسیحیان خواسته شده است که برای همه مردم بخصوص "پادشاهان و جمیع4-1: 2باشند 
صاحبان منصب" دعا کنند زیرا خدا می خواهد که آنها هم راستی را بشناسند و نجات یابند .

  . مسئولیت حکمرانی شامل جهان ماورای زمین نیست . در حالیکه هنوز بسیاری از مردم روی زمین در فقر وچهارم
گرسنگی زندگی می کنند انسان نباید پول و منابع با ارزش را در راه کشف فضای خارج از زمین تلف کند .

(  T   قدم         )  کاربرد  4 .   
 بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با یکدیگر در میان گذاشتید فهرستی از کاربردهای امکان پذیر بنویسید ،  توجه

کنید که خدا از شما می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی کنید .

(Sنسبت به مسئولیت فرهنگی که خدا به مسیحیان داده است به شناخت بسیار بهتری دست یافته ام . قسمتی از     ) 
مسئولیت یک مسیحی حفاظت از خلقت خدا است . 

  . مسیحیان جدا� نیاز دارند که به مسئله تخریب طبیعت و بر هم زدن تعادل اکولوژیکی توجه کنند . برای مثال دریک
 مسائلی مانند تخریب لیه ازن اطراف زمین ،  تخریب جنگلهای انبوه بارانی ،  مراتع و نابودی بعضی حیوانات زنجیره

غذایی . 
   . مسیحیان جدا� نیاز دارند که به مسئله آلودگی جهان توجه کنند . برای مثال مسیحیان بایستی از مسائلی مانند متوقفدو

 کردن آلودگی آبها که در اثر ریختن سموم و فضولت صنعتی به رودخانه ها و دریاچه ها ایجاد می شود ،  متوقف
 کردن آلودگی هوا که در اثر گسترش نامتناسب صنایع و حمل و نقل ایجاد می شود و کاهش دادن آلودگی صوتی حمایت

کنند .
  . مسیحیان جدا� نیاز دارند که به مسئله کاربرد دانش در تولید غذا توجه کنند . برای مثال از مسائلی حمایت کنندسه

نها را مصرف می کنند و اضافه کردن اتی که مردم گوشت آ  مانند متوقف کردن تزریق هورمون رشد به حیوان
نگهدارنده های خطرناک و مواد رنگی به خوراکی ها و تغییر ساختار غذاها با مهندسی ژنتیک در گیاهان .

  . مسیحیان جدا� نیاز دارند که به مسئله کاربرد دانش در صنعت توجه کنند . برای مثال مسیحیان از مسائلی حمایتچهار
کنند مانند متوقف کردن تولید بمب های هسته ای و تولید مواد برای جنگهای میکروبی و شیمیایی . 
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  . مسیحیان جدا� نیاز دارند که به مسئله کاربرد خطرناک دانش در علوم پزشکی توجه کنند . برای مثال از مسائلیپنج
 حمایت کنند مانند متوقف کردن سقط جنین ناخواسته ، مبارزه با مرگ زودر�س توسط دخالت پزشکی و مهندسی ژنتیک

در انسان .

(Tمتقاعد شده ام که وظیفه فرهنگی ای که خدا به کلیسا سپرده محدود به موضوعات طبیعی نیست و علوه بر        ) 
 ضروریات بایستی شامل موضوعات عقلنی ،  روانی ،  اجتماعی و روحانی باشد . از جهت منفی ،  مسیحیان بایستی
 بر علیه چیزهایی مانند دروغ ، عکسهای قبیح و تجاوز که در رسانه های گروهی مثل مجله ها ،  تلویزیون و نمایش
 تلویزیونی انتشار وسیعی دارد ،  مبارزه کنند . آنها بایستی با قانونی ساختن سقط جنین و همجنس گرایی و همینطور با
 تن دادن به تبعیض نژادی و فساد مبارزه کنند . از جهت مثبت ،  مسیحیان بایستی با بشارت دادن بر بی خدایی و بی
. بایستی در امور . بایستی در ریشه کن کردن شرارتهای اجتماعی و ارزشهای ناپاک شرکت کنند   ایمانی غلبه کنند 
 ساختن مراکز مفید مانند بیمارستانها ،  خانه های سالمندان ،  نهادهای آموزشی و امکانات تفریحی سالم شراکت داشته
 باشند که به جای ضدیت با خدا تأثیر واقعی و مسیحی به جا می گذارد . بایستی مردم را راهنمایی و به آنها کمک کنند تا
 از زندگی شکست خورده خود شفا یابند . وظیفه فرهنگی کلیسا مربوط به کل بشر ،  تمامی قسمتهای خلقت و تمامی

جنبه های فرهنگ انسان است .  

(  S  قدم پنجم . دعا        )  
 به ما یاد داده است دعا کنیم .3: 2-24: 1بیایید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از پیدایش 

 پدر آسمانی عزیزم ،  متشکرم که وظیفه فرهنگی کلیسا را به من آموختی و کمک کردی تا مسئولیتم را نسبت به خلقت
 طبیعی تو درک کنم . کمکم کن تا خلقت تو را آلوده نکنم و منابع تو را به هدر ندهم . به من یاد بده تا علم را با شیوه ای

مسئولیت پذیر به کار گیرم تا جلل را به تو بدهد و به پیشبرد ملکوت تو کمک کند .

(Tجنبه های گناه آلود .  (        پدر آسمانی عزیزم ،  به من محبت و فیض خود راببخش تا به مردم کمک کنم 
 فرهنگشان را تغییر دهند و فرهنگ ملکوت خدا را بپذیرند . کمکم کن تا از خود نمونه ای بگذارم که بر طبق فرهنگ
 ملکوت تو زندگی می کند . اجازه بده که بخصوص ازدواجم و خانواده ام برای اجتماع و کشورم برکت باشند . در نام

عیسی . آمین .

( S         )تكلیف برای هفته آینده
   . خدا می خواهد که شما کدام جنبه از وظیفه فرهنگی را در عمل بکار برید ؟ اول

  آماده کنید . به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی20-18: 28دوم . بررسی هفته آینده را از متی 
” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی “ بروید و شاگردان بسازید  می کنند ملحق شوید .  كتابهای دستورعمل ِ 

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