
 16بررسی کتاب مقدس              78 دو تا  
(16-1: 4 یک شاگرد مشغول انجام اهداف کلیسا است )افسسیان 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. در این مجموعه های بررسی کتاب مقدس یاد خواهید        ) 

 گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را انجام خواهند داد که در مورد یکی از
 جنبه های مهم شاگردی عیسی مسیح است. ما از یک روش آسان بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد استفاده
 خواهیم کرد. در حالیکه به این برنامه گوش می کنید یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. سومین مجموعه از
 بررسی های پنج گانه کتاب مقدس در مورد کلیسا است. عناوین آن عبارتند از: " وظیفه فرهنگی کلیسا " ، " وظیفه
 بشارتی کلیسا "، "وظیفه رسالت بین المللی کلیسا " ، " اهداف کلیسا " و " رهبری کلیسا " . بررسی امروز کتاب مقدس

این است: یک شاگرد مشغول انجام اهداف کلیسا است. 

  . بخوانید.  1  قدم 
 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کدام یک آیه بخوانیم. 16-1: 4بیایید با هم افسسیان 

(S افسسیان       )بنابر این ، من که به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می کنم ، زندگی شما16-1: 4    . 
شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید . 

(T . همیشه فروتن ، ملیم و بردبار باشید . و با محبت یکدیگر را تحمل کنید      )
(Sبرای حفظ آن وحدتی که روح القدس بوجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود نهایت      ) 

کوشش خود را بکنید . 
(Tهمان طور که یک بدن و یک روح القدس است ، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است       ) 
 .
(S و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید      )
(T . و یک خدا وجود دارد که پدر همه و ما فوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است     )
(S . اما به همه فردا` فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است     )
(Tبه این جهت کلم خدا می فرماید :  و وقتی او به آسمان بال رفت  اسیران  را به اسارت برد و عطایائی به      ) 

آدمیان بخشید . 
(S آیا مقصود از بال رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پائین رفته بود ؟      )
(Tپس آن کسی که پائین آمد همان است که بال رفت . او بالتر از آسمان ها رفته است تا کلیه کائنات را با خضور      ) 

خود پر سازد . 
(Sاو عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی بعضی را برای رسالت ، بعضی را برای نبوت ، بعضی را برای     ) 

بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید . 
(T . تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می دهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند     )
(Sتا ما ، همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسائی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در      ) 

مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم .
(Tدر آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج ، رانده می شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلطم      ) 

می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند ، 
(Sبلکه در همان حالیکه حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم ما باید در همه مورد در مسیح که سر است رشد       ) 

کنیم . 
(Tبه اراده او همه اعضا مختلف بدن بوسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند پس وقتی       ) 

هر یک از اعضای بدن بطور جداگانه مرتب کار کند ، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید .

(  S   قدم      )  کشف کنید.  2 .  
 بیایید با هم بعضی حقایق موجود در این قسمت را کشف و در مورد آنها 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 خود

را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید. 

(T .یک حقیقت مهم از نظر من این است که رشد کلیسا بسیار وابسته به اتحاد کلیسا و وجود تفاوتها است      )رشداول . 
. وقتی همه مسیحیان به  کلیسا وابسته به اتحاد کلیسا و اتحاد کلیسا نیز وابسته به نوع زندگی هر فرد مسیحی است
 شایستگی دعوتی که دارند زندگی می کنند یعنی زندگی که مشخصه آن تواضع، فروتنی، حلم و محبت است پس آن کلیسا

 . رشد کلیسا بستگی به وجود تنوع در کلیسا دارد و این تنوع نیز بستگی بهدومخیلی آسان متحد می شود و رشد می کند. 
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 عملکرد عطایای روحانی هر کدام از اعضاء دارد. وقتی تمام مسیحیان، دیگران را با عطایای روحانی خود خدمت می
 کنند پس کلیسا هم به آسانی متحد می شود و رشد می کند. هر مسیحی احساس می کند که مورد نیاز است و در دیگر

مسیحیان نیز این حس را ایجاد می کند که مورد نیاز هستند.

(Sیک حقیقت مهم از نظر من این است که رشد کلیسا بسیار وابسته است به روابط، بلوغ و خدمات کلیسا. رابطه       ) 
 ای که بر اساس راستی و محبت باشد باعث رشد کلیسا می شود. مسیحیان بالغی که دارای اعتقادات مسیحی شخصی می
 باشند، باعث رشد کلیسا خواهند شد. خدمات و کمکهای مختلف مسیحی باعث رشد کلیسا خواهد شد. هر چقدر که خدمت
 و کمکهای مسیحی در کلیسا بیشتر باشند مسیحیان مختلف و بیشتری در کلیسا فعال خواهند بود. یگانگی که بر اساس
 همشکل بودن اعضاء باشد مانع رشد کلیسا و یگانگی که بر اساس تنوع بسیار خدمات و کمکها باشد باعث رشد کلیسا

خواهد بود.

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

دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سؤالت گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. 

هدف کلیسا بایستی ترغیب مسیحیان به داشتن یک زندگی مسیحی باشد. اولین سؤال.
  می گوید:" زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید ." خدا مسیحیان کلیسا را به چه زندگی1: 4افسسیان 

دعوت می کند؟

(S :زندگی ای که شایسته دعوت خدا است با هفت ویژگی عالی زیر شناخته می شود       )
فروتنی، ملیمت، صبر، تحمل یکدیگر، محبت، یگانگی و صلح. برای مثال.

 . ملیمت چیست؟ مسیحی متواضع و بردبار دارای قدرتی درونی است که ترجیح می دهد به جای آسیب رساندن ،یک
 خودش از آن رنج بکشد. مسلما مسیحی بردبار، شخصی ضعیف  یا بی اراده نیست که حاضر باشد در مقابل همه زانو
 بزند. او در زمان عصبانیت مطیع است. به آسانی عصبانی نمی شود و واکنش منفی نشان نمی دهد و آنچه مردم می
 گویند و یا انجام می دهند سریعا به عنوان حملت شخصی به خودش به حساب نمی آورد. با ملیمت بر حق خود تأکید
 می کند. در واقع او پی برده که در مقابل چیزهایی که واقعا حق و حقوق او محسوب می شوند هیچ حقی ندارد و تمام

حق و حقوق او از طریق فیض به او داده می شود.
 . صلح چیست؟ یک مسیحی با خدا و یا سایر مردم در صلح است. صلح با خدا یعنی آزادی از گناه، اعتقاد به اینکهدو

 گناهان گذشته بخشیده شده اند. صلح رهایی از ترس است. اعتقاد به اینکه مشکلت زمان حال به خیریت ما است. صلح،
 آزادی از احساس طرد شدگی است. اعتقاد به اینکه آینده نمی تواند ما را از خدا جدا سازد. صلح با خدا به افکاری آشفته
. قلبی خالی را با رضایتی خاطر پر می کند و دوباره به یک زندگی از هم گسیخته یکپارچگی می  آرامش می بخشد
 بخشد. صلح با دیگران یعنی عدم وجود احساس گناه، ترس یا طرد شدگی از طرف آنها. صلح با سایر مردم، یعنی نزاع

و کشمکش با یکدیگر جای خود را به ارتباطی مناسب و بنا کننده داده است.

هدف کلیسا بایستی حفظ وحدت آن با وجود تمام تفاوتها باشد.  دومین سؤال.
 شرح داده شده درک کنیم؟6-4: 4چگونه بایستی وحدت کلیسا را آنطوری که در افسسیان 

(T       ).تأکید بر وحدت کلیسا است. وحدت کلیسا، خارجی و مکانیکی نیست بلکه درونی و6-1: 4 در افسسیان یک  
 زنده است. هیچ موجود انسانی یا ساختار کلیسایی یا یک فرقه نباید مهمتر از آن قرار گیرد. این وحدت نتیجه سکونت
 مسیح است و چون کلیسا از نظر روحانی یکپارچه یعنی بدن واحد مسیح است، هر کدام از ما مسیحیان بایستی برای
 حفظ این یگانگی تلش کنیم! این وحدت نه با وحدتی سازمانی بلکه به شکل وحدتی روحانی ثابت می شود. مسیحیان
 جهان، وحدت کلیسا را با پرستش خدایی واحد نشان می دهند. همه آنها را یک شخص از گناهانشان نجات داده است. یک
 روح القدس در همه آنها ساکن است. همه آنها ایمانی را دارند که در کتاب مقدس ثبت شده است و همه دارای یک محبت

و یک امید هستند.
  تأکید بر تنوع موجود در کلیسا است. این تنوع نتیجه تنوع در عطایای روحانی است که عیسی11-7: 4. در افسسیان دو

مسیح خودش به کلیسا می بخشد.
  تأکید بر رشد کلیسا است. اتحاد و وجود تنوع در کلیسا به منظور رشد کلیسای مسیحی16-12: 4. در افسسیان سه

است.
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 هدف کلیسا بایستی اجازه دادن به عملکرد عطایای روحانی باشد. سومین سؤال.
ما مسیحیان چگونه بایستی به عطایای روحانی نگاه کنیم؟ 

(Sدر بین اعضای یک بدن تنوع زیادی از نظر عطایای روحانی وجود دارد. هدف فهرست عطایای روحانی در        ) 
  آنرا آموزش می30- 28: 12 و اول قرنتیان 8-4: 12 این نبود که کامل باشد بطوریکه رومیان 11-7: 12اول قرنتیان 

. تنوع عطایای روحانی اتحاد کلیسا را بیشتر می کند چون هر کدام از اعضاء از عطایای خود برای خدمت به  دهند
 دیگران استفاده می کند و در عوض به خدمات سایر مسیحیان نیز احتیاج دارد. مسیحیان عطایای روحانی را نه به خاطر
 خودشان بلکه برای خدمت دیگران، برای تجهیز مسیحیان در انجام انواع خدمات و برای بنای کلیسا و جلل خدا دریافت

کرده اند.
 . بایستی تأیید کنیم که عطاییکما مسیحیان بایستی در ارتباط با عطایای روحانی سه چیز مهم را به خاطر داشته باشیم. 

 . بایستی به عطای روحانی خودمان فقط به عنواندوروحانی یک هدیه است و نه حاصل مهارتها یا ابتکار خودمان. 
 یکی از عطایای فراوان روحانی نگاه کنیم که دارای محدودیت است " فیض ... به حسب اندازه " همانطور که افسسیان

 . بایستی مشتاق باشیم تا عطای روحانی خود را نه به خاطر جلل دادن مردم بلکه برای منافعسه تعلیم می دهد. 7: 4
کل کلیسا و جلل خدا بکار ببریم.

  یک کلیسا چگونه روابط بین اعضاء خود راهدف کلیسا بایستی برقراری ارتباط بین مسیحیان باشد. چهارمین سؤال.
افزایش می دهد؟

(T       )هر یک از اعضاء بایستی در ایجاد روابط پیشقدم باشد! ما مسیحیان با انجام " مسئولیتهایی که نسبت بهیک . 
. برای مثال یکدیگر را محبت می کنیم، بارهای یکدیگر را حمل می کنیم، " همدیگر را بنا می کنیم  یکدیگر داریم 

یکدیگر را تشویق می کنیم، یکدیگر را با تمامی حکمت، تعلیم و هشدار می دهیم و غیره.
  می گوید:" تا ما ، همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسائی فرزند خداست دست یابیم" یگانگی13: 4. افسسیان دو

 روابط ما بایستی بر اساس ایمان باشد یعنی یگانگی کلیسا بایستی بر اساس تعالیم از کتاب مقدس باشد که ایمان مسیحی
را تشکیل می دهند.

 . یگانگی و وحدت در روابط ما بایستی بر اساس معرفت ما نسبت به عیسی مسیح نیز استوار باشد. یعنی اتحاد کلیساسه
 بایستی بر اساس شناخت شخصی هر مسیحی از عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودش باشد. شناخت عیسی مسیح
 مستلزم این است که ما مسیحیان مشارکت مداوم شخصی و ارتباطی نزدیک با او داشته باشیم. پس روابط بین مسیحیان
 بایستی بر اساس رابطه شخصی هر مسیحی با عیسی مسیح، شناخت هر مسیحی از تعالیم کتاب مقدس و اطاعت هر

مسیحی از گفته های کتاب مقدس استوار باشد.

  کلیسا چگونه مسیحیان راهدف کلیسا بایستی شاگرد سازی مسیحیان جدید یعنی بلوغ آنها در مسیح باشد. پنجمین سؤال.
شاگرد می سازد؟

(S مسیحیان بالغ با کمک سایر مسیحیان از مسیحیان جدید شاگرد می سازند؟ افسسیان        )می گوید:" تا14-13: 4  
 ما ، همه ... مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم . در آن صورت دیگر مثل بچه
 نخواهیم بود که با امواج ، رانده می شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ
 های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند " ما مسیحیان جدید را تبدیل به شاگردان مسیح
 می کنیم. یعنی به آنها کمک می کنیم که رابطه شخصی شان با عیسی مسیح رشد کند، در شخصیت خود رشد کنند و از

-14عیسی مسیح اطاعت کنند. میزان بالغ شدن، شبیه شدن به مسیح است. بعضی نتایج قابل رؤیت بلوغ بر طبق آیات 
  پایداری، راستی و محبت هستند. شاگرد عیسی مسیح با پایداری در تعالیم کتاب مقدس، راستی در اعتقادات، کلم و15

اعمال و با محبت در روابط  و رفتارش شناخته می شود.

  چگونه یک کلیسا مسیحیان راهدف کلیسا بایستی تجهیز تمام مسیحیان برای انجام بعضی خدمات باشد. ششمین سؤال.
تجهیز می کند؟

(Tهمه آنانی که دارای عطایای روحانی هستند بایستی طوری عمل تجهیز ساختن اعضای کلیسا را انجام دهند که       ) 
-11: 4آنها بتوانند حداقل یک خدمت عملی در کلیسا داشته باشند. چنین مسیحیانی الزاما رهبران کلیسا نیستند. افسسیان 

  می گوید که آن مسیحیانی که عطای انجام کارهای مبلغین و یا مقام آن را دارند، بایستی سایر اعضای کلیسا را در12
 کار رسالت بین المللی کلیسا شرکت دهند. آن مسیحیانی که عطای روحانی نبوت و یا مقام یک نبی عهد جدید را دارند
 بایستی سایر اعضای کلیسا را با موعظه پیغام کتاب مقدس تجهیز کنند. آن مسیحیانی که عطای بشارت یا مقام مبشرین
 را دارند بایستی سایر اعضای کلیسا را در کار بشارت شرکت دهند. آنانی که عطای توجه به دیگران و یا تعلیم را دارند
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 و یا در مقام یک شبان و معلم هستند بایستی اعضای کلیسا را در مواظبت از دیگران و تعلیم آنها دخالت دهند. پس تمام
 مسیحیان بایستی تجهیز شوند تا خدمتی را در کلیسای جهانی انجام دهند. پس بعضی از مسیحیان برای بشارت و بعضی
 برای شاگرد سازی تجهیز می شوند به همین ترتیب بعضی برای موعظه، تعلیم، مشاوره، خدمت، بخشیدن و مواظبت از
 دیگران تجهیز می شوند. هیچکدام از اعضای کلیسا نباید حضوری غیر فعال در کلیسا داشته باشد. همه اعضاء بایستی
 بالخره در وظیفه ای که مسیح به او سپرده است فعال شود. اگر در جهان امروز هر مسیحی تنها یک خدمت را به عهده
! آنها بایستی به همه راجع به عیسی مسیح  گیرد کلیسای مسیحی تبدیل به مفیدترین گروه انسانی روی زمین می شود
. به دنیا . به بیمارستانها و مدارس کمکهای مثبت ارائه کنند . در ایجاد خانواده ها و اجتماعات سالم فعال باشند  بگویند
 کتابها و مجله های خوب ارائه کنند. هر مسیحی بایستی برای برقراری ملکوت خدا وسیله ای در دست او باشد یعنی
 برای برقراری حکومت مقتدر او در قلب و زندگی مردم روی زمین! وقتی یک کلیسای محلی این اهداف را تحقق
 بخشد، آن کلیسا از نظر کیفیت روحانی و همینطور از نظر عددی رشد خواهد کرد و چنین کلیسایی جلل بیشتری به خدا

خواهد داد.

(  S   قدم      )  کاربرد.      4 .  
 بعد از اینکه افکارتان را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر نوشتید، توجه کنید که

خدا از شما می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی کنید.
 از حال به بعد می خواهم خود را وقف این کنم که بعضی مسیحیان جدید را به سوی بلوغ در مسیح هدایت کنم. می
 خواهم به آنها کمک کنم تا ارتباطشان با مسیح رشد کند ویژگی های خوب مسیحی را ظاهر کنند و از تعالیم کتاب مقدس

اطاعت کنند.

(Tمی خواهم بیشتر و بیشتر به تجهیز مسیحیان برای انجام خدمات کلیسایی ادامه دهم. می خواهم بعضی را برای     ) 
بشارت، بعضی دیگر را برای شاگرد سازی مسیحیان جدید و بعضی را برای موعظه و تعلیم و غیره تجهیز کنم.

(  S   قدم       )  دعا.  5 .  
 به ما یاد داده است دعا کنیم.15-4: 8بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از لوقا 

 پدر عزیز آسمانی متشکرم که اهداف کتاب مقدسی کلیسا را به من تعلیم دادی. حال به من فیض بده تا از این اهداف
اطاعت کنم تا کلیسای تو بر زمین بنا شود و جلل یابد.

(Tپدر عزیز آسمانی، با هم دعا می کنیم که تو اشخاص بیشتری را برخیزانی که دارای عطایا باشند و قوم تو را       ) 
 بر روی زمین برای انجام کار تو تجهیز کنند. دعا می کنیم که مبشرین، شبانان و معلمین همه جا یاد بگیرند که چگونه

مسیحیان را تجهیز کنند تا خدمات متفاوتی را انجام دهند در نام عیسی. آمین.

(S        )تكلیف برای هفته آینده

. یکی از اهدافی که در بال اشاره شد انتخاب کنید و در کلیسای محلی خود به کار ببرید.اول
 . بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. عنوان بررسی این است " رهبری کلیسا " و قسمت مربوط به آن اولدوم

. كتابهای7-1: 5پطرس  . به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید   می باشد
   مراجعه كنید  .  اینwww.dota.netدستورعمل ِ “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی  

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