
17 بررسی کتاب مقدس  83دو تا  
(7-1: 5 یک شاگرد مشغول به رشد دادن رهبریت در کلیسا است. )اول پطرس 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا       ) 

. دو معلم بررسی کتاب مقدس را که در مورد یکی از ویژگیهای های مهم شاگردی عیسی  شاگرد عیسی مسیح شوید
 مسیح است انجام می دهند. ما از یک روش بسیار ساده بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد استفاده خواهیم
 کرد. در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در دفترچه یادداشت خود ، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. سومین
. عناوین این بررسی ها اینها هستند: " وظیفه  مجموعه از بررسی های پنج گانه کتاب مقدس در مورد کلیسا است
 فرهنگی کلیسا " ، " وظیفه رسالت بین المللی کلیسا " ، وظیفه بشارتی کلیسا " ، " اهداف کلیسا " و " رهبری کلیسا " .

بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در گسترش رشد رهبریت کلیسا مشغول است.

  .  بخوانید.  1  قدم 
 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کدام یک آیه بخوانیم.7-1: 5بیایید اول پطرس 

(S اول پطرس       )پیران را در میان شما نصیحت میکنم ، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات7-1: 5 " .  
 مسیح و شریک در جللیکه مکشوف خواهد شد . گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید نه
 بزور بلکه برضامندی و نه بجهت سود قبیح بلکه برغبت و نه چنانکه بر قسمتهای خود خداوندی بکنید بلکه بجهت گله
 نمونه باشید تا در وقتیکه رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلل را بیابید . همچنبن ای جوانان مطیع پیران باشید
 بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض می بخشد ، پس

زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید ." 

(  T   قدم      )  کشف کنید.  2  .  
 بیایید در این قسمت بعضی حقایق مهم کتاب مقدس را کشف کنیم و درباره آن صحبت کنیم. چه حقیقتی در این قسمت
 برای شما مهم است؟ یا چه حقیقتی در این قسمت ذهن یا قلبتان را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه

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

(S یک حقیقت مهم از نظر من در اول پطرس       )است که پطرس رسول ، خود را یکی از "پیران" می نامد. "1: 5  
 رسولن مسیح " گروهی انسان بی نظیر بودند که وظیفه ای منحصر به فرد در  کلیسای جهانی داشتند و کلیسای اولیه را
 در بین یهودیان، سامری ها و امتها تأسیس کردند. پطرس از هر کلیسای محلی که بازدید می کرد در واقع به عنوان یکی
 از " پیران کلیسا " عمل می نمود. او خودش را به همان تعلیمی که درباره " پیران کلیسا " به کلیسا داده بود، تسلیم کرده

بود و بر هیچیک از کلیساهای محلی خداوندی نمی کرد.

(T یک حقیقت مهم از نظر من در اول پطرس       )است که از سه واژه برای " پیران کلیسا " استفاده می کند:3-2: 5  
 . رهبران دارای هیچ سلسلهاولآنها " پیران کلیسا " ، شبانان و ناظرین نامیده شده اند. این حقیقت دارای دو مفهوم است. 

 . اینکه کلیسای محلی عهد جدید توسط گروهی از مردان که " شورای پیراندوممراتبی در کلیسای عهد جدید نیستند. 
 کلیسا " نامیده می شدند هدایت می شد. کلیسا بطور مشخص توسط یک شبان یا کشیش هدایت نمی شد. مسئولیت " پیران
 کلیسا " به عنوان کار شبانان و ناظرین شرح داده شده است. رهبری، برتری یا امتیاز یک شخص نیست بلکه وظیفه

گروهی از مردان به نام " پیران کلیسا " است. 

(  S   قدم       )  سؤال.  3 .  
 بیایید سعی کنیم تمام حقایق این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سؤالتمان را بپرسیم.
 در این قسمت در زمینه های مختلف چه سؤالتی دارید که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و سؤالت خود را در دفترچه

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

 چه کسانی رهبران بنیادین کلیسا هستند؟اولین سؤال.

(T در متی      )عیسی می گوید: "من بر روی این صخره ، کلیسای خود را بنا میکنم" او می گوید " این18: 16  
 کلیسای من است." کلیسای جهانی و تمام کلیساهای محلی سرتاسر جهان به رهبران یا اعضایشان متعلق نیستند بلکه

اعمال   (. به علوه عیسی می گوید،28: 20متعلق به عیسی مسیح هستند چون او کلیسا را با خونش خریده است )
. بلکه . مبلغین، شبانان و یا هر انسان دیگری به تنهایی یک کلیسای محلی را بنا نمی کند  کلیسای خود را بنا می کنم
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 عیسی کلیسا را بنا می کند و از مردم به عنوان خادمینش استفاده می کند. جدای از عیسی مسیح قادر به کاری که دارای
  خدا عیسی مسیح را تعیین کرد تا سر تمامی خلقت و همچنین سر کلیسا22: 1ارزش ابدی باشد نیستیم! در افسسیان 

 باشد. هیچ انسانی بر روی زمین ممکن نیست که این مقام را بدست آورد! پس عیسی مسیح بنا کننده، مالک و سر کلیسا
  کتاب مقدس می گوید که کلیسا بر بنیاد رسولن و انبیاء ساخته شده است.20: 2است از حال تا ابد الباد! در افسسیان 

 رسولن ، شاگردان عیسی مسیح و پولس هستند. آنها توسط عیسی مسیح ، انتخاب ، دعوت و فرستاده شدند و شاهدین
 مرگ و قیام او بودند. آنها نخستین کلیسای تاریخی را میان یهودیان، سامری ها و امتها تأسیس کردند. انبیای عهد جدید
 یعنی واعظین الهام یافته ، مانند تیموتائوس و تیطس به آنها کمک می کردند. این رسولن و آنانی که به ایشان کمک می
. این " را تعیین کردند " پیران کلیسا   کردند در میان کلیساهای امتها، نخستین رهبران پایه گذار کلیسای محلی یعنی 

  هیچکس واجد شرایط احراز آن نبود . پس رسولن رهبران22-21: 1رسولن جانشینی نداشتند چون بر طبق اعمال 
بنیادین کلیسا هستند.

 ، پطرس رسول خود را " پیر " می خواند. پطرس رسول در زمان موعظه انجیل به غیر مسیحیان1: 5در اول پطرس 
 و تأسیس اولین کلیسای محلی در میان یهودیان، سامری ها و امتها و نوشتن چند کتاب عهد جدید مانند یک رسول عمل
 کرد اما زمانیکه در یک کلیسای محلی زندگی و خدمت می کرد عملکرد او مانند یک پیر کلیسا بود. سایر رسولن هم
 در آغاز به عنوان پیران کلیسای اورشلیم عمل می کردند. اما چون مسئولیت اصلی و دعوت آنها شاگرد سازی و تأسیس

کلیسای محلی دیگر بود، کلیسا ، اعضاء محلی را انتخاب و تعیین می کرد تا پیران کلیساهای محلی خودشان بشوند. 

. رهبران منصوب کلیسا چه کسانی بودند؟دومین سؤال

(S بر طبق اعمال      )پولس و برنابا پیران کلیسا را در هر کلیسای جدید در میان غیر یهودیان منصوب23: 14  
  پولس به تیطس دستور داد که در هر شهری که مسیحیان زندگی می کنند پیران کلیسا را5: 1کردند. بر طبق تیطس 

. پس رسولن و همکارانشان که انجیل را موعظه و کلیساها را تأسیس می کردند در هر کلیسای محلی  منصوب کند
یموتائوس  . بر طبق اول ت   رهبری هر کلیسای محلی را " شورای پیران14: 4پیران آن کلیسا را منصوب می کردند

کلیسا " تشکیل می داد.

 چگونه می فهمیم که " پیران کلیسا " بایستی رهبران کلیسای محلی باشند؟سومین سؤال.

(T بر طبق اعمال      )پولس، پیران کلیسای افسس را می طلبد و وقتی آنها وارد می شوند به آنها چنین28- 17: 20  
 می گوید، " مواظبت خودتان باشید و از گله خدا یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود خریده است ، نگهداری
 کنید و کلم خدا را به ایشان تعلیم دهید زیرا روح القدس شما را ناظر و مسئول مقرر فرمود ." همانند پطرس رسول،
. همانند پطرس  پولس رسول نیز تعلیم می دهد که پیران کلیسای محلی به اتفاق هم رهبران آن کلیسای محلی هستند
 رسول، پولس رسول نیز مسئولیتهای آنان را به عنوان شبانان و ناظرین شرح می دهد. این موضوع نشان می دهد که با
 توجه به واژه شناسی کلمات " پیران کلیسا " ، " شبانان " ، " ناظرین " در عهد جدید مترادف هستند. واژه های جدیدی
 مانند " اسقف " ، " کشیش " و خادمین کلیسا " از کلمات یونانی و لتین کتاب مقدس مانند " ناظرین " ، " پیران " و "
. در کلیسای عهد جدید فقط یک گروه رهبران که پیران کلیسا یا شورای پیران کلیسا نامیده  شبانان " ریشه گرفته اند
 میشدند ، در هر کلیسای محلی وجود داشت . آنها مسئولیت رهبری آن کلیسای محلی را تقسیم میکردند . در کلیسای عهد
 جدید هرگز یک سلسله مراتب رهبری وجود نداشت . اما بعدا� در تاریخ ، کلیساهای مسیحی یک سلسله مراتب رهبری
 را معرفی کردند . آنها مسئولیت پیران کلیسا را که ناظران باشند ، به یک مقام جدید در کلیسا که اسقف ها نامیده میشدند
 ، تغییر دادند . آنان همچنین مسئولیت پیران کلیسا را که شبانان باشند ، به یک مقام جدید در کلیسا که کشیش ها یا خادمین
 کلیسا نامیده میشدند ، تغییر دادند . در عهد جدید واژه " پیر " بیانگر بلوغ و تجربه روحانی رهبر و احترام بیشتری است
 که او سزاوار آن است. واژه " ناظر و شبان " ماهیت مسئولیتهای " پیران کلیسا " را نشان می دهد. پس تمام پیران
 کلیسای محلی بایستی شبانان و ناظرین کلیسای خود باشند. تمام پیران کلیسا دارای عملکرد شبانی، تعلیم و مدیریتی در

کلیسای محلی خود هستند. 

 پیران کلیسا چه مسئولیتهایی دارند؟چهارمین سؤال.

(S     ).بر طبق نظر پولس رسول، مسئولیت پیران اولین مسئولیت پیران کلیسا این است که بر گله خدا شبانان باشند  
  مسئولیتهای28: 20این است که از گله خدا نگهداری کنند و بر آنها نظارت کنند. بر طبق نظر پولس رسول در اعمال 

 پیران کلیسا دقیقا مشابه است. نباید در هر کلیسا فقط یک خادم یا کشیش کلیسا وجود داشته باشد. بلکه هر عضو شورای
 پیران کلیسا بایستی یک شبان باشد. به عنوان شبان، پیران کلیسا بایستی ناظرین کلیسای محلی باشند درست مثل عیسی
 یعنی شبان نیکو که کلیسای جهانی را نظارت می کند. آنها بایستی به منظور رشد و سلمتی روحانی، اعضای کلیسای
 محلی را تغذیه، محافظت، مواظبت و هدایت کنند. پیران کلیسا به عنوان شبانان بایستی کارشان را نه به خاطر مقام بلکه
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. هر پیر کلیسا بایستی علوه بر اعضای کلیسای محلی از سایر پیران کلیسا نیز  به عنوان یک مسئولیت انجام دهند
 محافظت کند. بدین ترتیب هم اعضاء و هم پیران کلیسا نسبت به شخصی دیگر پاسخگو هستند. پیران کلیسا بایستی در
 برابر تعالیم غلط بسیار هوشیار باشند. همچنین بایستی نسبت به اعضایی که واقعا محتاج هستند مثل یتیمان، بیوه ها و
 نوایمانان توجه نشان داده و از آنها بامهربانی مراقبت کنند. پیران کلیسا بایستی بیماران را ملقات کرده و برای آنها دعا

کنند.

(T      ).یموتائوس دومین مسئولیت پیران کلیسا تدبیر خانه خدا است   تعلیم می دهد که یک ناظر بایستی5: 3 اول ت
  تعلیم می دهد که17: 5بتواند خانواده خود را اداره کند و از کلیسای خداوند مواظبت و نگهداری کند. اول تیموتائوس 

  می گوید که7: 1پیران کلیسایی که امور کلیسا را بخوبی اداره می کنند دارای حرمت مضاعف می باشند و تیطس 
 مسئول کار خدا هستند . در تیموتائوس مسئولیت پیران کلیسا مدیریت کردن به معنی، رهبری و هدایت کردن به طور
 نمونه است. به این مفهوم که او با پیشاپیش حرکت کردن رهبری می کند و از طریق نمونه بودن به دیگران جهت می
 دهد. در تیطس مسئولیت پیران کلیسا " م�د�بر، مدیر یا مجری " یک خانه شرح داده شده است. به عنوان مدیران، پیران
 کلیسا مسئول عملکردها و دارایی های کلیسای محلی بوده و بایستی بر آن مدیریت کنند. پیران کلیسا ، نه خادمین کلیسا
 بایستی امور کلیسای محلی را اداره کنند. اگرچه پیران کلیسا ، رهبران کلیسا هستند ولی شیوه رهبری آنها نباید خداوندی
 کردن باشد بر آنانی که بدیشان سپرده شده اند بلکه بایستی از طریق به جا گذاشتن یک نمونه آنها را رهبری کنند. اگر
 یک پیر کلیسا خانواده خود را به خوبی مدیریت نمی کند و همسر و فرزندانش به توجه بیشتری احتیاج دارند پس بایستی
 از عنوان پیر کلیسا بودن خود کناره گیری کند تا احتیاجات خانواده اش را بر طرف کند. پیران کلیسا بایستی عملکرد

جلسات کلیسای محلی، بشارت، برنامه های آموزشی و خدمات متفاوت کلیسا را اداره کنند. 

(S        ).تعلیم می دهد که یک2: 3 اول تیموتائوس سومین مسئولیت پیران کلیسا این است که معلمان کلم خدا باشند  
  تعلیم می دهد که مسئولیت خاص بعضی از پیران کلیسا،17: 5ناظر بایستی قادر به تعلیم دادن باشد. اول تیموتائوس 

یطس  . و ت   تعلیم می دهد که یک پیر کلیسا بایستی بر حسب کلم خدا بطور9: 1موعظه و تعلیم کلم خدا می باشد
. بنابراین پیران کلیسا مسئولیت هایی  صادقانه تعلیم دهد تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ کند
 دارند که لزمه آن استفاده از کتاب مقدس است. به عنوان معلمین، پیران کلیسا بایستی از کتاب مقدس استفاده کنند تا

 (. بایستی به آنها تعلیم دهند27: 20تمامی اراده خدا و هر آنچه مفید است را به اعضای کلیسای محلی تعلیم دهند )اعمال 
 (. آنها بایستی کلم خدا را هم به مسیحیان و هم به غیر19: 28که از تمام دستورات عیسی مسیح اطاعت کنند )متی 

. آنها . بایستی به اعضای کلیسای محلی تعلیم دهند، آنها را تشویق کنند و به آنها هشدار بدهند  مسیحیان موعظه کنند
بایستی در مورد مسائل آموزه ای گفتگو کنند و تصمیم بگیرند و تعالیم غلط را رد کنند . 

(T        ).تی چهارمین مسئولیت پیران کلیسا این است که خادم خدا و مردم باشند   عیسی همه28-25: 20 در م
 شاگردان را جمع می کند و می گوید:" در این دنیا ، حکمرانان بر مردم آقایی میکنند و رؤسا به زیردستان خود دستور
 میدهند ولی شما چنین نباشید . اگر کسی از شما میخواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد ، باید خدمتگزار همه باشد و
 اگر میخواهد مقامش از همه بالترباشد، باید غلم همه باشد . چون من که مسیحم ، نیامدم که تا به من خدمت کنند ، من
 آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا کنم ." به عنوان خادمین خدا و مردم، پیران کلیسا بایستی
 مسئولیتهای خود را به نفع دیگران انجام دهند. این مسئولیت خلصه ای از شیوه رهبری پیران کلیسا است. شیوه رهبری
 رهبران کلیسا بایستی بطور اساسی با شیوه رهبری دنیوی متفاوت باشد. پیران کلیسا بایستی با رضایت خاطر، آزادانه و
 مشتاقانه خدمت کنند ولی نه با خداوندی بر آنانیکه بدیشان سپرده شده اند بلکه بایستی برای ایمانداران نمونه باشند و به
 جای اینکه با دادن دستور، رهبری کنند بایستی با به جا گذاشتن یک نمونه آنها را هدایت کنند و به جای اینکه خدمت

کرده شوند بایستی اعضاء را خدمت کنند. 

 نگرش و حالت مسیحیان نسبت به رهبران کلیسا باید چگونه باشد؟ پنجمین سؤال.

(S اول پطرس       )تعلیم می دهد که نگرش صحیح نسبت به رهبران کلیسا اطاعت از آنان است. خدا به پیران6-5: 5  
 کلیسا اقتدار بخشیده اما اقتدار آنها محدود به مسئولیتهای آنهاست، به علوه خود پیران کلیسا تحت اقتدار عیسی مسیح
 یعنی تحت اقتدار کتاب مقدس، روح القدس و سایر پیران در شورای پیران کلیسا هستند. قدرت نجات دادن، تغییر دادن و
 استفاده کردن و برکت دادن مردم، هدایت از طریق کلم خدا و روح القدس، دادن عطایای روحانی، محول کردن کارها
 و دعوت برای خدمات خاص در کلیسای محلی و کلیسای جهانی در نهایت به عهده عیسی است و نه پیران کلیسا، اما در
 زمینه مسئولیتهایی که به ایشان سپرده شده دارای اقتدار هستند و اعضای کلیسا بایستی مطیع رهبری ایشان باشند. حالتی
 که خدا هم از اعضاء و هم از رهبران انتظار دارد، فروتنی است. شخص فروتن از اهمیت، توانایی یا موفقیتهای خود
 مغرور نمی شود. شخص فروتن همچنین مغرورانه از خود دفاع نمی کند و یا سعی نمی کند دیگران را زیر سلطه خود

آورد. شخص فروتن دیگران را حقیر نمی شمارد بلکه آنها را بهتر از خود می داند.
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(  T   قدم       )  کاربرد.  4 .  
 بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه

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

(Sمن یک رهبر و معلم جوانان در کلیسای محلی هستم. امروز یاد گرفتم که یک رهبر مسیحی با خدمت کردن      ) 
 دیگران را هدایت می کند. به علوه او با نمونه بودن، آنها را رهبری می کند. می خواهم چنین رهبری باشم نمی خواهم
 بر آنانی که به من سپرده شده اند خداوندی بکنم بلکه مسئولیتم را با رضایت خاطر، مشتاقانه و بخصوص فروتنانه انجام

می دهم.

(T، من در کلیسای خود یک پیر کلیسا هستم. امروز کتاب مقدس به یادم آورد که مسئولیت من به طور خاص       ) 
 شبانی قوم خدا است و اینکه مدیر فعالیتهای خدا باشم. وظیفه من است که بفهمم کارهای خدا به منظور خدمت کردن به
 قوم خدا است. از قوم خدا نباید در جهت انجام کارهای خدا ، سوء استفاده کرد. بایستی بر دیگر پیران همکارم در کلیسا
 یادآوری کنم که نمی توانیم بر قوم خدا خداوندی کنیم و از آنها برای انجام اهدافمان سوء استفاده کنیم. بایستی مواظب

مردم باشم، آنها را تشویق کنم و با نمونه شخصی ای که از خود به جا می گذارم به آنها انگیزه بدهم.

(  S   قدم        )  دعا.  5 .  
 به ما آموخته دعا کنیم.7-1: 5بیایید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از اول پطرس 

پدر آسمانی عزیز، لطفا از من ، برای جوانان رهبری بساز که با گذاشتن نمونه ای از خودم آنها را خدمت کنم.

(Tپدر آسمانی عزیز، به عنوان یک پیر کلیسا کمکم کن که واقعا به سعادت قوم خدا توجه کنم. کمکم کن که هرگز      ) 
 برای انجام اهداف خودم از آنها استفاده نکنم بلکه به آنها کمک کنم چیزی باشند که تو می خواهی و بدین ترتیب آنها را

خدمت کنم.

(S        )تكلیف برای هفته آینده

. اگر رهبر کلیسا هستید مسئولیت خاص و شیوه رهبری شما چه باید باشد؟اول
 . هفته آینده مجموعه جدیدی را به نام " زندگی در دنیا " شروع خواهیم کرد. بررسی هفته آینده را آماده کنید. عنواندوم

 19 تا 17 و 12 تا 3 آیات 6بررسی این است، " پول در جهان " و قسمت کتاب مقدسی آن ، اول تیموتائوس فصل 
   مراجعهwww.dota.netاست. كتابهای دستورعمل ِ “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی 

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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