
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

  دوره  شاگرد سازی  از  راديو
 

 اول  کتاب -    دستورعمل شاگردسازی 
 



 ٢ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 مـــقـــدمــــه
 

آيا می خواهيد به ايمانداران ديگر نيز آمك آنيد تا در ايمانشان رشد  آيا می خواهيد بعنوان شاگرد عيسی مسيح رشد آنيد؟
 آنند؟
عيسی  .خود را بيازماييد لبش را بكار ببريد واآنيد و مطمطالعه  را  دسازیاگر شدستورعملچهار آتاب  نصورتدراي

آيند همه جا مياز مردم  .)٤٣ ، ٣٩ :١ يوحنا( "من پيروی کنيد از "  و"بياييد و ببينيد" : او به مردم گفت .شاگرد ساخت
علت اينكه مردم در تمام آشورهای جهان او را ،  چه آاری نمودبينند او چگونه زندگی آرد و زندگی اش را صرفبتا 

 . و چه اعمالی انجام می دهد پيروی می آنند اين است آه آنها در می يابند عيسی آيست
 .او زندگی ما را آامالّ  دگرگون ساخت، او زندگی انسانها را دگرگون  می سازد

 
 او می خواست اين شاگردان در حال .نش باشند و آنها را آماده ساختتا شاگردا عيسی با دعا دوازده نفر را انتخاب آرد

تا به آالمش گوش دهند و زندگی اش را از نزديك ببينند، از زندگی اش سرمشق گيرند ،  وقت بگذرانند"با او"  رشد
 ).١٥ -١٣ :٣ مرقس(  او خدمت آنندمانندو

و آنها ) ٢٠ -١٨: ٢٨متی " ( همه امتها را شاگردان بسازيدبرويد " :حدود دوسال بعد عيسی به شاگردانش ماموريتی داد
 ). ٨: ١ رسوالن اعمال( رفتند و از اورشليم تا اقصای عالم شاگردان ساختند

گرفته  اين شاگردان هم به نوبه خود شاگردان بيشتری تربيت آردند و به مكان های دور دست ديگر رفتند و آنچه را ياد
 )٢: ٢وس ئدوم تيموتا(ند بودند به ديگران انتقال داد

  .بنابراين امروزهم شاگردان خداوند عيسی مسيح در تمام آشورهای جهان درحال تربيت شاگردان جديد هستند
 : استپولس رسول تعليم می دهد آه عيسی مسيح به مسيحيان ماموريت مشخصی داده

 ).١٦ -١١ :٤ افسسيان("  شودتا قوم خدا را برای انجام خدمت آماده بسازند بطوريكه بدن مسيح بنا" 
 

  در مجهز آردن ايماندارانی است آه تحتسرگروه هاآمك آردن به ،  شاگردسازیدستورعمل چهار آتب هدف
 .يك مسيحی بالغ می باشد، شاگرد.  شاگردان مسيح بشوند آنانآنها هستند تا سرپرستی

 
 : را در موارد زير ياری می آند ها سرگروهاين دوره، آموزش شاگردان را عملی و آاربردی می سازد چون 

 . ماه تمام آرد٣ درس می باشد آه می توان آنرا در ١٢ دستورعمل شاگردسازی شامل هایهر يك از چهار آتاب -١
 . را بشناسدکتاب مقدس و عيسی مسيح کمک ميکند تا کتاب مقدس به شاگرد از آيات اشاره شده -٢
 درهدايت  سرگروه به" آنيد گفتگوآشف و " ، "بخوانيد" چاپ شده مثل العمل هايی آه با حروف پررنگ  دستور -٣

 .گروه آمك می آند
 مورد استفاده  برای سرگروهند بعنوان خطوط راهنمانجواب مختصری به هر سوال می دهند آه می توا"  مالحظات"  -٤

 .دنقرار گير
ی تمرين شاگردی مسيح بطور انفرادی يا  برا راروش هايی عملی، اين دوره آموزشی بطور انفرادی يا گروهی -٥

 .گروهی تعليم می دهد
 . هر درس دارای يك تكليف خارج از آالس می باشد-٦
يکی ازکتب دستورعمل شاگردسازی، بعد از گذراندن دروس  انتقال اين دوره آموزشی به ديگران بسيار آسان است و -٧

 می توانند يكازی را به يک گروه کوچک ديگر تعليم دهند، نی که تصميم دارند اين دوره آموزشی شاگردسشاگردافقط 
 .را دريافت آننددستورعمل شاگردسازی ن آتاب آ از نسخه

 
نام " يهوه. " استفاده ميشود" يهوه" زبان فارسی، از کلمه خداوند به جای   در اين دوره برای درک بهتر در:توجه

 .خداوند درزبان عبرانی است
 

 و عده زيادی مطيع افزايش دهد شما  زندگیمحل شاگردان مسيح را در  تعداداوند به سرعت اين است آه خدمادعای 
 ).٧: ٦ رسوالن اعمال( ايمان گردند

 . "آمين، زيرا آه از او و به او و تا او همه چيز است و او را تا ابداالباد جالل باد" : خداوند جالل يابدنام  با اميد به اينکه
 ) ٣٦: ١١روميان (
 

 شاگرد سازی از راديودوره 
 



 ٣ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 مؤلف کتابحقوق 
 

از آنها جهت ) کپی کردن(رونوشت برداشتن .  هستندمؤلفاين چهار آتب دستورعمل شاگردسازی مشمول حقوق 
 .ترجمه آنها به زبانهای ديگرممنوع ميباشديا  ، تغيير مطالب وفروش،  بدون اجازه آتبی نويسندهآموزش مجاز است، اما

 
 :توصيه

يه شده است که بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسياری گردد، اما از آنجا که اين دوره آموزشی بدين منظور ته
 سرگروه های فقط  توصيه ميشود که آموزش يا مجهز آردن مسيحيان است،هدف چهار کتب دستور عمل شاگردسازی،

 . بردارنديا رونوشت آپی ،برابربا اصل چهار آتاب دستورعمل شاگردسازی از شاگردسازی  آموزشاين دوره
 شخص يا گروه آوچك ه و ميخواهد را بپايان رساندپس از آنکه يک درس يا يک کتاب دستورعمل شاگرد فقط هر

 . را داشته باشد دستورعملآتابآن درس يا  می تواند يك نسخه از  را تعليم دهد،ديگری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 بــطالـــفهرست م
  آتاب اول-  شاگردسازیدستورعمل

 
 
 

  مؤلف کتاب  حقوقمقدمه  و
 خدمت عيسی مسيح 

 چگونه يك گروه آوچك را شروع آنيم؟

 صفحه
٢ 
٨ 
١٢ 

 
 

 ١برنامه آموزشی 
 

  - نفر باشد ١٠ تا ٣  تعداد افراد گروه  بين حدود - ساعت درهرهفته ٢ تا ٥/١  حدود -يك برنامه هفتگی برای سه ماه 
 .يابد در پاسخ به آالم خدا و يك تكليف برای منزل پايان میشود و با دعای  هر برنامه با دعا شروع می

 
 ١درس 

 
 
 

  ٢درس
 
 
 

 ٣درس 
 
 
 

 ٤درس 
 
 
 

 ٥درس 
 
 
 

 ٦درس 
 
 
 

 ٧درس 
 
 
 

 ٨درس 
 
 
 

 ٩درس 
 
 
 

 
 )ست ا مادركخدا ماورای (پرستش 

 )روش حقيقت محبوب: رازگاهان(تعليم 
 )٢٣مزمور (تمرين 

 
 ) ٢٩: ٧ -١: ١متی (ن گذاشتن برآات درميا

 )١٣ ـ ١١: ٥  اول يوحنا -اطمينان از نجات (حفظ آردن 
 ") به آالم خدا پاسخ بدهم؟ گونهچ     ١٥ ـ ٤: ٨لوقا (بررسی  کتاب مقدس 

 
 )است وپرقدرت خدا عظيم(پرستش 

 )٢٤: ١١ ـ ١: ٨متی (در ميان گذاشتن برآات 
 )مفاهيم: پيام انجيل(تعليم 

 
 )٣٦: ١٤ – ٢٥: ١١متی (ميان گذاشتن برآات در 

 )٢٤: ١٦  يوحنا - گرفتن جواب دعا ازاطمينان (حفظ آردن 
 ")ام؟  من از آجا آمده " ٤: ٢ ـ  ١: ١پيدايش (بررسی  کتاب مقدس 

 
 )خدا يك شخص است(پرستش 

 )     ٢٠: ١٨ -١: ١٥متی (در ميان گذاشتن برآات 
 ) استفاده از کتاب مقدس برایشيوههفت : کتاب مقدس(تعليم 

 
 ) ٤٦: ٢١ ـ ٢١: ١٨متی (در ميان گذاشتن برآات 

 )١٣: ١٠ تيان  اول قرن-اطمينان از پيروزی (حفظ آردن 
 ")من آه هستم؟  " ٢٢ ـ ١: ٢افسسيان (بررسی  کتاب مقدس 

 
 )خدا مقدس است(پرستش 

 )١٣: ٢٥ -١: ٢٢متی (در ميان گذاشتن برآات 
 )به آالم خدااسخ پ در یدعا: دعا(تعليم 

 
 )٢٠: ٢٨ -١٤: ٢٥متی (در ميان گذاشتن برآات 

 )٩: ١  اول يوحنا -اطمينان از بخشش (حفظ آردن 
 ")چرا من اينجا هستم؟  " ١٧: ٥ ـ ١٧: ٤افسسيان (بررسی  کتاب مقدس 

 
 )خدا محبت است(پرستش 

 )٢٢: ٤ ـ ١: ١يوحنا (در ميان گذاشتن برآات 
 ) د رش بررسی: اطاعت(تعليم 

١٤ 
 
 
 
١٩ 
 
 
 
٢٦ 
 
 
 
٣٣ 
 
 
 
٣٩ 
 
 
 
٤٥ 
 
 
 
٥٢ 
 
 
 
٥٧ 
 
 
 
٦٣ 
 
 
 



 ٥ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 ١٠درس 
 
 
 

 ١١درس 
 
 
 

 ١٢درس 
 
 
 

 
 ) ٥٢: ٧ ـ ٢٣: ٤يوحنا (در ميان گذاشتن برآات 

 ) ٦ ـ ٥: ٣  امثال -اطمينان ازهدايت خدا (حفظ آردن 
 ")روم؟  من به آجا می " ٦: ٢٢ ـ ١: ٢١مكاشفه (بررسی  کتاب مقدس 

 
 ) خدا مددآار من است(پرستش 

 )٣٧: ١١  ـ ٥٣: ٧يوحنا (در ميان گذاشتن برآات 
 )های ما نسبت به يكديگرمسئوليت: مشارآت(تعليم 

 
 )  ٣١: ١٤ – ٣٨: ١١يوحنا (در ميان گذاشتن برآات 

 )مرورآيات درباره اطمينان مسيحی(حفظ آردن 
 ")ياورم؟ ب ثمر چگونه " ١٧ ـ ١: ١٥يوحنا (بررسی  کتاب مقدس 

٧٠ 
 
 
 
٧٧ 
 
 
 
٨٣ 
 
 
 

 
 

 )روش حقيقت محبوب( روش رازگاهان يك: ١ضميمه 
 

     کتاب مقدس برای خواندنيك برنامه: ٢ضميمه 
 

 گذاری  کتاب مقدس  عالمتشيوهيك : ٣ضميمه 
 

 ) قدم  بررسی  کتاب مقدس٥روش (يك روش بررسی  کتاب مقدس : ٤ضميمه 
 

  کتاب مقدسيك روش تعمق و حفظ آردن آيات : ٥ضميمه 
 

  گروه آوچكچگونگی اداره يك: ٦ضميمه 
 

 برنامه يك مشارآت خانگی: ٧ضميمه 

٨٩ 
 
٩١ 
 
٩٧ 
 
٩٩ 
 
١٠١ 
 
١٠٤ 
 
١٠٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

   ٢برنامه آموزشی 
 

. و يا در يك دوره فشرده آموزشی شش روزه استفاده آرد) يك روز آامل(ای يكروز  توان هفته اين برنامه فشرده را می
 تا ٣تعداد افراد هرگروه  بين حدود .  تقسيم آنيدهای آوچك   به گروهيدهتمام گروه را با همراهی يك سرگروه آموزش د

 .  نفر باشد١٠
 
 

 :برنامه پيشنهادی
 

٩:٠٠ - ٩:٣٠  
 ٩:٣٠ ـ ١١:٠٠

 
 ١١:٣٠ ـ ١٣:٠٠

 
١٦:٠٠ - ١٧:٠٠  

 
 

 ١٧:٣٠ ـ ١٧:٤٥
      ١٧:٤٥ ـ ١٨:٣٠
    ١٨:٣٠ ـ ١٩:٠٠
    ١٩:٠٠ ـ ١٩:٤٥

 
 

 )گروه(پرستش 
 )گروه(تعليم 

 وقت استراحت
 )گروه(بررسی  کتاب مقدس 

 وقت استراحت  
 وقت اضافی برای پايان دادن تعليم يا بررسی کتاب مقدس، برای پاسخ به سؤاالت

)                                                           گروه(يا برای يک تعليم ديگراحتمالی 
 وقت استراحت                                            

 )دونفری(تعمق و حفظ آردن آيات 
 )              به تنهايی(العه  کتاب مقدس برای رازگاهان مط

 )          دو نفری(رازگاهان 
 )            در گروههای آوچك حداآثر ده نفره(در ميان گذاشتن برآات و دعا 

 
               

 )٢ و ١دروس  (روز اول
 دعا

 )خدا ماورای درك ما است(پرستش 
 )محبوبروش حقيقت : رازگاهان(تعليم 

  ")؟پاسخ بدهمبه آالم خدا  چگونه"  ١٥ – ٤: ٨لوقا (بررسی  کتاب مقدس 
 ) ١٣ – ١١: ٥ ا ول يوحنا  -  نجات ازاطمينان(حفظ آردن 

 )٧ – ١متی (  کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه
 )١٢ – ١: ٣متی : دو نفری( رازگاهان

  و دعا درميان گذاشتن برآات
 

 )٤ و ٣دروس  (روز دوم
 ادع

 )خدا عظيم و پرقدرت است(پرستش 
 ) مفاهيم: انجيلپيام(تعليم 

 ) "ام؟  من از آجا آمده "٤: ٢ -١: ١پيدايش (بررسی  کتاب مقدس 
 )٢٤: ١٦يوحنا   - اطمينان از گرفتن جواب دعا(حفظ آردن 

 )١٤ - ٨متی ( کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه 
 )٣٣ – ١٦: ١٠متی  : دو نفری(رازگاهان 

  و دعا ميان گذاشتن برآاتدر
 

 )٦ و ٥دروس  (روز سوم
 دعا

 )خدا يك شخص است(پرستش 
 )هفت شيوه برای استفاده ازکتاب مقدس: کتاب مقدس(تعليم 

 ) " هستم؟کهمن "  ٢٢ – ١: ٢افسسيان (بررسی  کتاب مقدس 
 )١٣: ١٠ اول قرنتيان  - اطمينان از پيروزی (حفظ آردن 

 )٢١ – ١٥متی (ازگاهان   کتاب مقدس برای رمطالعه
 )٢٠ – ١ : ١٥ متی  :دو نفری(رازگاهان 

  و دعا درميان گذاشتن برآات



 ٧ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 )٨ و ٧دروس  (روزچهارم
 دعا 

 )مقدس است خدا(پرستش 
 )دعا در پاسخ به آالم خدا : دعا(تعليم 

 )"؟ چرا اينجا هستم"  ١٧: ٥ – ١٧: ٤افسسيان (بررسی  کتاب مقدس 
 )٩: ١ اول يوحنا  - شش ازبخ اطمينان(حفظ آردن 

 )٢٨ – ٢٢متی ( رازگاهان برای   کتاب مقدس مطالعه
 )٣٠ - ١٤: ٢٥  متی :دو نفری(رازگاهان 

  و دعا درميان گذاشتن برآات
 

 )١٠ و ٩دروس  (روز پنجم
 دعا 

 )خدا محبت است(پرستش 
 )بررسی رشد:  اطاعت(تعليم 

 ) "روم؟  آجا میمن به"   ٦: ٢٢ – ١: ٢١مكاشفه (بررسی  کتاب مقدس 
 )٦ – ٥: ٣ امثال  - اطمينان ازهدايت خدا(حفظ آردن 

 )٧ – ١يوحنا (کتاب مقدس برای رازگاهان   مطالعه
 )٣٠ – ١٦: ٥  يوحنا :دو نفری(رازگاهان 

 درميان گذاشتن برآات و دعا
 

 )١٢ و ١١دروس  (روز ششم
 دعا 

 )خدا مددآار من است(پرستش 
 ) ما نسبت به يكديگرهای مسئوليت: مشارآت(تعليم 

 ) "چگونه ثمر بياورم؟"   ١٧ – ١: ١٥يوحنا (بررسی  کتاب مقدس 
 )اطمينان مسيحیآيات مربوط  به مرور(حفظ آردن 

 )١٤ – ٨يوحنا (کتاب مقدس برای رازگاهان   مطالعه
 )٣١ – ١: ١٤ يوحنا   :دو نفری(رازگاهان 

 درميان گذاشتن برآات و دعا
 

 :ديگراحتمالیامکانات برای تعاليم 
 

 خدمت عيسی مسيح
 چگونه يك گروه آوچك را شروع آنيم؟

      کتاب مقدس برای خواندنيك برنامه: ٢ضميمه 
 گذاری  کتاب مقدس  عالمتشيوهيك : ٣ضميمه 
  کتاب مقدسيك روش تعمق و حفظ آردن آيات : ٥ضميمه 
 ك را اداره آنيم؟ چچگونه يك گروه آو: ٦ضميمه 
 ك مشارآت خانگیبرنامه ي: ٧ضميمه 

 



 ٨ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 خدمت عيسی مسيح
 

 خدمت عيسی چه خصوصيتی دارد؟
 خدمت ما بايد چه خصوصيتی داشته باشد؟

 
 خدمت عيسی در عهد جديد  -الف  

 
  .خدمت عيسی و شاگردانش خدمتی ملکوتی بود  – ١
 

 .در آمدن اوليه اش به اين زمين، عيسی آمد تا ملکوت خدا را برقرار و استوار سازد
  

 . ملکوت خدا، پادشاهی، حاکميت مستقل و قدرت کامل خدا بر همه مردم و همه چيز استر عام،بطو
 ملکوت خدا، پادشاهی و حاکميت خدا از طريق عيسی مسيح است که در قلبها درک و پذيرفته شده و در بطور خاص،

ش و کاربرد آن کار، توسط  اساس ملکوت خدا بر کار نجات بخش عيسی مسيح برای قوم. زندگی قوم خدا عمل ميکند
 :   نکته قابل روئيت نتيجه ميدهد٤روح القدس در قوم او ميباشد که در 

 
 نجات کامل ايمانداران از ابتدا تا انتها )١
 بنا کردن ايمانداران بعنوان کليسا روی زمين )٢
 ) ذهنی، فيزيکی، اجتماعی و روحانی(تاثير ايمانداران در هر جنبه از اجتماع بشری  )٣
 يت، هستی رستگارشده يا آسمان جديد و زمين جديد در آمدن ثانويه عيسی مسيح    در نها )٤

 
 .خدمت عيسی و شاگردانش خدمتی در منازل بود  - ٢
 

 ).٣٥ – ٣٢ ، ٢٠: ٣ ؛ ٥ – ١: ٢مرقس (عيسی در منازل معمولی مردم موعظه کرد، آموزش و شفا داد )  الف
 ).١٥: ٢مرقس (دن در منازل مشارکت داشت عيسی با مردم معمولی در اوقات غذا خور)  ب
: ٢٠ ؛ ٤: ٥اعمال رسوالن (رسوالن خانه به خانه رفتند و هرگز از آموزش دادن و موعظه کردن باز نيايستادند )  پ
اعمال (آنها خبر خوش را به خويشاوندان و دوستان نزديک خود، در خانه های خود آنها موعظه کردند ). ٢١ – ٢٠

 ؛ ١٨ – ١٧: ٩اعمال رسوالن (مردم در خانه ها تبديل شده و تعميد گرفتند ). ٣١ – ٣٠: ٢٨ ؛ ٢٧ – ٢٤: ١٠رسوالن 
 ).             ١١ – ٧: ١٨ ؛ ٣٤ – ٣١: ١٦
 ).         ١٢: ١٢اعمال رسوالن (مسيحيان در منازل با هم دعا کردند )  ت
 ).  ٢: ١ ؛ فليمون ١٥: ٤ ؛ کولسيان ٥: ١٦روميان (کليساهای مسيحی در خانه ها با يکديگر جمع شدند )  ث
 ).  ٢٦: ١٨اعمال رسوالن (مسيحيان همديگر را در منازل يکديگر تجهيز ميکردند )  ج
  
 .خدمت عيسی و شاگردانش يک خدمت تجهيز کننده بود  - ٣
 

انی که آموزش ديده و  تعليم حقيقت، نمونه دادن در هر چيز، تجهيز مهارتها و فرستادن آن:کلمات کليدی اينها هستند
 . مجهز شده اند

 
   .عيسی پيروانش را آموزش داد و نمونه ای را به آنها انتقال داد)  الف

مرقس (باشند " با او" سپس از آنها خواست که ). ٣٩: ١يوحنا (کرد " آمدن و ديدن " او در ابتدا پيروانش را دعوت به 
عيسی و ). ١٩: ٤متی ( آنها تعليم دهد که چگونه صياد انسانها شوند تا او بتواند به" پيروی کنند " و از او) ١٤: ٣

خدمت )  ٢٣: ٤متی (پيروانش به ميان آن منطقه رفتند درحاليکه تعليم ميدادند، موعظه ميکردند و مردم را شفا ميدادند 
و محتاج رحمت نشان داده و نه تنها آموزش داده و تربيت می کردند، بلکه به مردم نيازمند . آنها از همه جهت کامل بود

 .خدمت می کردند
 
 .شوند) مسيحيان بالغ(عيسی پيروانش را تربيت کرد تا شاگردان )  ب

آنها بايستی آموزشهای او را به . او به آنها آموزش داد که از تعاليمش اطاعت کنند و به آنچه که آموخته بودند عمل کنند
ی ياد می گرفتند که به نزد ديگر انسانها بروند و خبر خوش را موعظه کنند، آنها بايست). ٢٧ – ٢٤: ٧متی . (کار ميبردند

آنها بايد ميآموختند که رحمت نشان ). ٨ – ٥: ١٠متی (مريضان را شفا دهند و آنچه را که مفت يافته بودند، مفت بدهند 
 ).٣٧: ١٠لوقا . (دهند
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        .  عيسی شاگردانش را فرستاد تا شاگردان بيشتری بسازند)  پ
او به آنها ). ٢١: ٢٠ ؛ ١٨: ١٧يوحنا (در نهايت، همانطور که خدا عيسی را فرستاد، عيسی هم شاگردانش را فرستاد 

آنها بايستی توسط موعظه . فرمان داد که به نزد تمام ملل جهان رفته مردم اين ملتها را شاگردان عيسی مسيح بسازند
طه تعليم آنها در اينکه از همه آنچه که او به آنها دستور داده بود، اطاعت کنند، انجيل، از طريق تعميد ايمانداران و بواس

 ).٢٠ – ١٨: ٢٨متی (شاگردان بسازند 
 
 .خدمت عيسی يک خدمت افزايش يابنده بود  - ٤
 

 :         سه گروه کليدی)  الف
  انبوه جمعيت–گروه بزرگ  -١
ی خانگی که بطور مرتب با يکديگر مالقات  گروه شاگردان، مشارکت خانگی يا کليسا–گروه کوچک  -٢

 .کردندمي
  مالقات يک شخص با شخص ديگر برای هدفهای مشخص –فردی  -٣

 
   :سه تاکيد متفاوت)  ب

 . شناخت و تشويق است– تاکيد ما بر تعليم دادن ،در يک گروه بزرگ -١
 .کان پذير است بررسی، تاثيرگزاری و کاربردهای ام– تاکيد ما بر تربيت کردن ،در يک گروه کوچک -٢
 – ٢٨: ١کولسيان ( کاربرد شخصی، تغيير شخصيت و عادتها – تاکيد ما برانتقال دادن يک نمونه ،با يک فرد -٣

، تجهيز برای وظايف مخصوص و خدمت به يکديگر در ملکوت خدا است )١٦: ٣ ؛ دوم تيموتائوس ٢٩
 ).١٧: ٣ ؛ دوم تيموتائوس ١٢: ٤افسسيان (

 
  در باره ارزش گروه بزرگ، گروه کوچک و فردینمونه های کتاب مقدس)  پ
 

 )                                     ٣٦: ٩متی (  انبوه جمعيت   
 )              ٢ – ١: ١٠متی ( شاگردان ١٢   عيسی -١

                         ) ١٨: ١٦ ؛ متی ٤٢: ١يوحنا (  پطرس   
 

 )٤ :٤اعمال رسوالن (  نفر ٥٠٠٠    
 )        ١٤: ٢اعمال رسوالن ( دسته شاگردان   پطرس -٢

   )٣٧ – ٣٦: ٤اعمال رسوالن ( برنابا    
 
 )                      ٢٤: ١١اعمال رسوالن (  يک جمعيت زياد   

  .......                                                                   برنابا  -٣
      ) ٢٦ – ٢٥: ١١اعمال رسوالن (لس   پو  

 
 )  ٢٨: ١١دوم قرنتيان (  همه کليساها   

 ) ، سيالس، تيموتائوس، لوقا٦: ١٦اعمال رسوالن (  دسته همکاران او   پولس -٤
               ) ١١ – ١٠: ٣ ، دوم تيموتائوس ٢٣ – ١٩: ٢فيليپيان (   تيموتائوس  

 
 )   ٥ – ١: ٤ ؛ دوم تيموتائوس ٣: ١اول تيموتائوس (مشارکت ايمانداران در افسس                       

 .     ناظرين، خادمين، بيوه ها، پيران، جوانان، برده ها، اربابان، ثروتمندان و غيره  تيموتائوس -٥
 ) ٢: ٢ دوم تيموتائوس(  سپردن آنچه ياد گرفته بود به افراد قابل اعتماد و واجد شرايط          
        

 هدايت مشارکتهای ديگر  : ، برای مثال)٢: ٢ تيموتائوس ٢( ديگران                                       
   تربيت يک گروه قابل اعتماد و واجد شرايط ديگر  يک شخص قابل اعتماد و -٦

 ابل اعتماد و واجد شرايط ديگر تعليم، تربيت و فرستادن يک شخص ق      واجد شرايط                 
 بدينطريق ما که در زمان حاضر زندگی ميکنيم در گروهی کوچک آموزش ديده ايم و شايد مانند : شما و من– ٧

به نوبه خود گروه کوچک خودتان را برگزينيد و تيموتائوس خودتان را آموزش دهيد و خود . تيموتائوس تربيت شده ايم
 . تعهد کنيدرا به تجيهيز کردن آنها م
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 .خدمت عيسی مسيح امروز ادامه دارد  -ب  
 
 مالقاتهای مشارکت خانگی  - ١
 

   .عيسی خدمتش را ادامه ميدهد)  الف
در خانه (، در گروههای کوچک )کليساها(عيسی امروزه خدمتش را از طريق ايمانداران معمولی در گروههای بزرگ 

آنها يکديگر . ری از ايمانداران هر هفته در خانه های ايمانداران مالقات می کنندبسيا. و از طريق افراد ادامه می دهد) ها
را مالقات ميکنند تا خدا را از طريق عيسی مسيح عبادت کنند، تا در شناخت و اطاعت از عيسی مسيح رشد کنند و تا 

دان جديد، تيموتائوس های جديد و آنان همچنين يکديگر را جهت تربيت شاگر. عيسی مسيح را به ديگر انسانها بشناسانند
 .  سرگروه های جديد مالقات ميکنند

 هفت نظام مسيحی)  ب
 :در اين دوره به ايمانداران جديد هفت نظام مسيحی بر يک پايه مرتب، آموزش داده می شود

بررسی ) ٥ حفظ کردنتعمق و ) ٤ يک موضوع شاگردسازی تعليم) ٣رازگاهان در ميان گذاشتن برکات ) ٢ پرستش) ١
    تکليف منزل )٧  دعا) ٦ کتاب مقدس

   روز١٤دوره شاگردسازی هر )  پ
 ايماندار يکديگر را مالقات می کنند تا نظامهای مسيحی را با يکديگر تمرين ١٥ تا ٢در هر هفته يک گروه کوچک بين 

اختصاصی حفظ کردن و در طی يک هفنه بطور مخصوص پرستش و تعليم را  و در طی هفته ديگر بطور . کنند
 .بررسی کتاب مقدس را تمرين می کنند

  
 ديدار هفته اول

 ) دقيقه٢٠حدود (پرستش ) ١
 )  دقيقه٢٠حدود (درميان گذاشتن برکات ) ٢
 ) دقيقه٦٠حدود (تعليم ) ٣
 ) دقيقه٨حدود (دعای در پاسخ به کالم خدا ) ٤
 ) دقيقه٢حدود (تکليف منزل ) ٥

 ديدار هفته دوم 
 ) دقيقه٢٠حدود (ردن حفظ ک) ١
 )  دقيقه٢٠حدود (درميان گذاشتن برکات ) ٢
 ) دقيقه٦٠حدود (بررسی کتاب مقدس ) ٣
 ) دقيقه٨حدود (دعای شفاعت ) ٤
 ) دقيقه٢حدود (تکليف منزل ) ٥

 
 .تيموتائوس خود را تربيت کنيد  - ٢
 

او بايستی فردی .  انتخاب کنيد٢: ٢ئوس حداقل يک نفر را در هر مشارکت خانگی يا گروه کوچک بر اساس دوم تيموتا
با اين فرد بطور مرتب هفته ای يکبار مالقات کنيد تا او . امين يا قابل اعتماد و با صالحيت يا قادر به تعليم ديگران باشد

بر روی انتقال نمونه شخصيتی بخصوص در نکات زير تاکيد . برای او نمونه ای شخصی باشيد. را تربيت و تشويق کنيد
 :نيدک

اين فرد را تجهيز کنيد تا يک سر گروه شود، سپس او را در زمانيکه يک . کاربرد شخصی و تغير شخصيت و عادات
 .خودش را آموزش ميدهد، بعنوان يک مربی همراهی کنيد"  تيموتائوس  "گروه کوچک را هدايت کرده و

 
 کتاب های دستورعمل بعنوان روش ها  - ٣
  

" دوره شاگردسازی از راديو" توسط  " ٤ – ١برويد و شاگردان بسازيد " حت عنوان از کتابهای دستور عمل ت) الف
 جهت شاگردسازی مقدماتی و کتب ٢ و ١کتب دستور عمل . هدف آن تربيت شاگردان و سر گروه ها است. استفاده کنيد

 کتاب مقدس را تعليم  قدم بررسی٥اين کتب دستور عمل روش .  برای شاگردسازی پيشرفته ميباشند٤ و ٣دستور عمل 
 .ميدهند

.  هدف بنا کردن کليسا است ".٤ – ١برويد و کليسای مسيح را بنا کنيد " سپس از کتابهای دستور عمل تحت عنوان 
 جهت گسترش خدمات  کليسايی ٤ و ٣ جهت توسعه رسوم کليسايی هستند و کتب دستور عمل ٢ و ١کتب دستور عمل 

 .ل يوحنا را آموزش ميدهنداين کتب دستورعمل انجي. ميباشند
 هدف تربيت رهبران و  ".٤ – ١برويد و ملکوت خدا را اعالم کنيد " در نهايت از کتابهای دستور عمل تحت عنوان 

سر گروه ها ميباشد تا تمثيل های عيسی را تعليم دهند يا موعظه کنند و کتاب رساله به روميان و بخش مقدمات برای هر 
 .دس را بررسی کننديک از کتابهای کتاب مق

 . ساعت طول ميکشد٢ درس است که هر درس آن حدود ١٢هر کتاب دستور عمل دارای 
 
دوره شاگردسازی از " راديو، نوارهای کاست، سی دی، ارتباط اينترنت و صفحه وب کاست که همگی تحت عنوان ) ب

 .ناميده ميشوند را استفاده کنيد" راديو
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 حقايق کالم خدا در کتاب مقدس را بکار بگيريد، نظامهای مسيحی را تمرين کنيد و از طريق استفاده از لوازم،) پ
 .مهارتهای عملی بدست آوريد تا خدمت مسيحی را انجام دهيد

 
   طراحی يک خدمت افزايش يابنده  - ٤
 

ت سرگروه هايی که يک مشارکت خانگی يا گروه کوچک را آموزش ميدهند، کليد های اصلی جهت يک خدم) الف
 .افزايش يابنده هستند

 عدد ٥١٢ سال ١٠اگر هر مشارکت خانگی آموزش ديده دو مشارکت خانگی جديد را در سال آغاز کند، در طی 
 .مشارکت خانگی موجود خواهد بود

  .يک مربی برای تربيت سر گروه ها در هر شهر، کليد اصلی جهت افزايش تعداد سر گروه ها ميباشد) ب
 تعيين کردن يک مرد و يک زن بعنوان سر گروه جهت آموزش سر گروه های بيشتر آغاز کند، سپس هر کليسا ميتواند با

 هر کليسا ميتواند با تعيين کردن يک مرد و يک زن در هر شهر جهت آموزش سر گروه های بيشتر ادامه دهد
 :فرمان و وعده خدا) پ

: ٢٨ماموريت عظيم عيسی در انجيل متی ". سازيدزمين را پر "  گفت، ٢٨: ١ماموريت فرهنگی خدا درکتاب پيدايش 
يقينًا به طوری که " خدا ميگويد، . نقشه خدا شکست نخواهد خورد". برويد و همه ملتها را شاگرد سازيد "  ميگويد، ١٩

ن در پايان، انبوه عظيمی ازهر ملت، قوم، مردم و زبا). ٢٧ ، ٢٤: ١٤اشعيا ." (قصد نموده ام، همچنان واقع خواهد شد
 ) ٩: ٧مکاشفه . (ايستاد خواهند بود که هيچکس تعداد آنان را نميتواند بشمارد و در حضور عيسی مسيح خواهند
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 چگونه يك گروه آوچك را شروع آنيم؟
 

 .هدف داشته باشيد  -الف 
 
 :اين چهار آتب دستورعمل شاگردسازی اهداف زير را دنبال می آنند  -١
 

 .وان يك مسيحی رشد آنيد آمك شود آه بعنشمابه   -الف 
 . به مسيحيان نوايمان ديگرآمك شود تا از نظر روحانی بالغ شوند -ب 
 بخصوص دررابطه با خدمت شاگردسازی و را برای خدمترهبران کليسا  مسيحی، آارآنان و یسر گروه ها  -پ 

  .آماده و تربيت آند
 

وحانی تنها وقتی تحقق می يابد آه شخص به حقيقت رشد ر .شخص را شاگرد مسيح نمی سازد،  مطالب اين آتاب:تذکر
 .ايمان آورد و آنرا در زندگی خود بكار برد

 ." بلكه تا زندگی ما تغيير آند استما نداده اطالعات افزايش کتاب مقدس را فقط  برای، خدا" 
 
 :اين دوره شاگردسازی دارای مشخصات زير است  -٢
 

 فقط سرگروه اگردان تنها به يك  کتاب مقدس، دفتريادداشت و قلم احتياج دارند وش.  به امكانات خاصی نياز ندارد -الف 
 . استفاده می آنددستورعملاز آتاب 

با هدف خود و نياز شاگردان هماهنگ ) نه مطالب آنرا( می تواند اين دوره را سرگروهيعنی .  قابل انطباق است -ب 
 .سازد

 . آنند، مبتكر باشند وازمهارت های خود استفاده آنندشاگردان تشويق می شوند فكر.  خالق است -پ 
 روش هايی عملی را آموزش می دهند و شاگردان می آموزند  آه آنچه ياد دستورعملآتاب های .  عملی است -ت 
 .گيرند بكار ببرندمي

ر خواهند بود تا ازهمين قادی که قصد دارند ديگران را تعليم دهند، شاگردان، بعد از پايان دوره.  قابل انتقال است -ث 
 . برای آموزش ديگران استفاده آننددستورعمل  آتابهای

 
 .برنامه داشته باشيد  -ب 

 
 .او بوسيله  کتاب مقدس و روح القدس، در دعا شما را هدايت آند که اجازه بدهيد   خدا از شما می خواهد چكار آنيد؟ -١
 .  به حرفهايشان گوش دهيد و به نحوه زندگی آنها دقت آنيد  دهيد چيست؟ نياز افرادی آه شما می خواهيد آنها را تعليم -٢
  فرصت ها، توانايی ها، منابع و مشكالت شما چيست؟ -٣
بلوغ و هستند؟  تعليم دهيد چند نفر  آه می خواهيد افرادیتعداد   چه اصالحاتی را بايد در برنامه خود منظور آنيد؟ -٤

 ؟استچقدر آنان وقت آزاد  ن شما درچه حدی است؟توانايی های هر آدام از شاگردا
آيا آنجا محل آرام و   آيا همه شاگردان می توانند به آن محل بيايند؟ . مكان مناسبی انتخاب آنيد تا با هم جمع شويد -٥

 بدون مزاحمتی است؟
 
 

  عالقمند و جدی اشخاصپذيرفتن  -پ 
 
 :شاگردان مشتاق وعالقه مند  -١
 

 ).٢ :٢ دوم تيموتائوس( .اگردانی پيدا آنيد آه مشتاق يادگيری و وفادار هستند با دعا ش -الف 
  بخوبی را از نحوه انجام برنامه شاگردسازینوآنا دعوت آنيد تا در يك برنامه شاگردسازی شرآت آنند آنها از-ب 

 .مطلع سازيد
 
 :موارد پنجگانه زير را حتمًا رعايت آنند از شاگردانتان بخواهيد تا  -٢
 

 ." در تمام جلسات گروه خانگی شرآت می آنم" .  وفا دار باشند -الف 
 . "قبل از آمدن به جلسه گروه خانگی تكاليفم را انجام می دهم" .آماده باشند  -ب 
 ."  مشتاقم ياد بگيرم و آنرا بكار ببرم". تعليم پذير باشند -پ 



 ١٣ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 . "شد آنند ر تابه ديگراعضای گروه آمك می آنم" .با محبت باشند  -ت 
 . "مشتاقم تا گروه را در جريان پيشرفت ها و بحران های خود قرار دهم" . نسبت به گروه مسئول باشند -ث 
 

تصميم ، رد دعا آنند و خودشان در حضور خداوند درباره آنچه انجام خواهند دادامو يد شاگردانتان درايناجازه ده
 .بگيرند

 
 .ه آنيد استفاد دستورعملاز اين آتابهای  -ت 

 
 . کتاب مقدس مهمترين منبع تعليمی وآموزشی شماست، هميشه در تعاليم خود ازکتاب مقدس استفاده آنيد -١
 .ب دستورعمل شاگردسازی بعنوان برنامه آموزشی خود استفاده آنيدا ازچهارآت-٢
 . استفاده آنيدتخته سياه ومانند آن درهنگام تدريس از -٣
 .آنجايی آه ممكن است از مطالب ارائه شده يادداشت بردارند يد تا شاگردانتان را تشويق آن -٤
 . و شاگردان گوش آردن به برنامه های راديويی درباره همين موضوعات بسيار مفيد خواهد بودسرگروه ها برای  -٥
 

 .گروه های آوچك ديگر تشكيل دهيد  -ث 
 
 . آننداجازه دهيد شاگردانتان خودشان گروه های آوچكی را آغاز  -١
 

آنها دعوت آنيد تا هر آدام خودشان گروه های آوچكی  ازبعد از اينكه اعضای گروه اين دوره آموزشی را بپايان رساندند
 گروه های آوچكی را  با يکديگر شاگردسازی استفاده آنند، يا دو نفری دستورعملبا و از چهار آتکرده را آغاز 

 ).٢ -١: ١٠ لوقا(شروع  کنند 
 
 .ی دستورعمل فقط برای استفاده سرگروه ها هستندکتابها  -٢
 
 .) رجوع شودبخش حقوق مؤلف کتاببه مقدمه، (
 
  .به مالقات های خود با سر گروه های جديد ادامه دهيد  -٣
 

روند فعاليت خود بعنوان  به مالقات های خود با سرگروه های جديد اين گروه ها بطور منظم ادامه دهيد تا آنها بتوانند
 دعا آنيد نهايشان با آنا االت خود را با شما در ميان بگذارند وشما بتوانيد برای گروهؤروه، همينطورمشكالت و سسرگ

 . يا مشاور دارندربیم  يك تمام سر گروه های جديد احتياج به .و به آموزش آنها ادامه دهيد
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 ١درس 
 

 دعا  ١

 
 . ردسازی را به حضور خداوند بياوريد دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگ: گروهرس
 

 ) دقيقه٢٠(پرستش   ٢
 خدا ماورای درك ما است

 
  پرستش چيست؟ :تعليم دهيد

زندگی  شيوه  دعا ومتفاوتتوان آنرا با انواع  آه می،  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست "پرستش" 
  .نشان داد

 .در اين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می شويم. خدا چه آسی استبه منظور پرستش خدا، بايد بدانيم 
 .را بخوانيد" خدا ماورای درك ما است "  تعاليم مربوط به :سرگروه
  . خدا ماورای درك ما است:موضوع

 
  .توانند او را بشناسند ها می های خدا ماورای درك ما است ولی با اين وجود انسان عمق  - ١

 ٨ - ٧: ١١  ايوب:بخوانيد
تواند حقايقی را آه در رابطه با خدا  هيچكس نمی. های خدای قادر را مشخص آند تواند عمق  هيچكس نمی:تعليم دهيد

 . های آن شی است تعريف آردن يك چيز، به معنای توصيف حدود و اندازه. وجود دارد بداند يا بفهمد
ن معناست آه او ابتواند نهايت خدا را توصيف آند اين بداگر آسی . تعريف آردن خدا به معنای توصيف نهايت خداست

 اين خدا است آه ما  آه دهد بر عكس،  کتاب مقدس تعليم می. باشد داند و بنابراين بزرگتر از خدا می نهايت خدا را می
ين حقيقت بايد ا. داند های ما و همه چيز را در مورد ما می او محدوديت. هايمان خلق آرده است انسانها را با محدوديت

اما با وجودی . اين بايد باعث فروتنی بيشتر ما در حضور خدا شود. يت خود را در خلقت درك آنيمعباعث شود ما موق
توان در مورد خدا چيزی دانست؟ آيا ما  های خدا را بداند يا رازهای او را درك آند آيا نمی تواند عمق آه هيچكس نمی

توانيم در مورد او بدانيم اما تنها تا آن اندازه آه او خودش آن را  د خدا بدانيم؟ بله، ما میتوانيم چيزی در مور انسانها نمی
 .بر ما آشكار آرده است

 خدای ما است و اما چيزهای مكشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ما است تا جميع آلمات *چيزهای مخفی از آن خداوند" 
 )٢٩ :٢٩تثنيه  (."اين شريعت را به عمل آوريم 

 .)به مقدمه رجوع شود. (استفاده ميشود" يهوه " در اين دوره از کلمه خداوند برای   *  
  

 .آند با اين وجود خود را بر انسانها آشكار می. خدا ناديدنی است  - ٢
 ١٥: ١ آولسيان :بخوانيد

هيچكس خدا را نديده و . ها و بنابراين ناديدنی برای چشمان انسان) ٢٤: ٤يوحنا . " (خدا روح است " :تعليم دهيد
های  مگر اينكه خدا خودش جنبه، تواند وجود يا شخصيت خدا را توصيف آند هيچكس نمی. تواند خدا را ببيند هيچكس نمی

 . مشخصی از وجود يا شخصيتش را آشكار آند
 روح قادر ناديدنی، در مسيح، . ناديدنی است توانيم خدا را ببينيم؟ بله، عيسی مسيح تصوير ديدنی خدای آيا ما انسانها می

 .در ميان انسانها ساآن شد به طوريكه انسانها توانستند او را ببينند.  ی انسانی و ديدنی به خود گرفتتعيطب
. هزاران انسان، شخص عيسی مسيح و زندگيش را ديدند). ٩: ١٤يوحنا (هرآه مرا ديده، پدر را ديده است : عيسی گفت

درعيسی .  آند تا عيسی مسيح را ببينيم و بشناسيم ر مورد او نوشتند امروز به ما آمك میآنچه آنها در کتاب مقدس د
كمت خدا و به طور حت و عدالت خدا، فروتنی و اقتدارش، حقيقت و يتوانيم محبت و رحمت خدا، قدوس مسيح می

ه اين شامل حضور او هم ای از تمام مشخصات يا آامليت خداست آ  جالل خدا، خالصه.خالصه، جالل خدا را ببينيم
، خدای ناديدنی آسمانها، )٣: ١رانيان عب(ای دقيق از وجود خدا  عيسی مسيح پرتويی از جالل خدا است، نمونه. شود می

خدايی در  درعيسی مسيح، تمامی کامليت. آند و بوسيله عيسی مسيح ديدنی، بر روی زمين آشكار میمسيح  خودش را در
 )٩: ٢ سيانآول. (قالب يك بدن زندگی می کند

  
 .آيد خدا غير قابل دسترس است اما با اين وجود او به نزد ما می  - ٣

  ١٦: ٦ وسئتاتيمواول  :بخوانيد
تواند به آسمان  تواند به خداوند برسد، هيچكس نمی هيچكس نمی.  خدا در جاللی دست نيافتنی ساآن است:تعليم دهيد

توان به   نمییبلكه  با هيچ آدام از تالشهای انسان، خدا نه تنها ناديدنی است. ات آندصعود آند تا خدا را ببيند يا او را مالق
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خدايی آه خود را در کتاب مقدس يعنی آمك آند به ما تواند، در رسيدن به خدای زنده  هيچ مذهبی در جهان نمی. او رسيد
 .آشكار نمود
رسيم بلكه خدا به نزد  دهد آه اين ما نيستيم آه به خدا می ليم میتوانيم به خدا نزديک شويم؟  کتاب مقدس به ما تع آيا ما می
پوشيد و آمد تا در  خدا لباس طبيعت ضعيف انسانی را . آند تا خودش را به ما آشكار آند خدا به زمين نزول می. آيد ما می

 ما او را بشناسيم، بپذيريم و خدا به ما نزديک شد برای اينکه) ٨ -٦: ٢ يپيان؛ فيل١٤، ١:١يوحنا . (ميان ما زندگی آند
 غير قابل دسترس است اما در عيسی در تمام مذاهب ديگر جهان، خدای زنده آامّال. ارتباطی شخصی با او داشته باشيم

تنها در عيسی مسيح . آيد مسيح، خدای زنده از زمانهای گذشته به ما نزديک شد  و امروز نيز هم همچنان او به نزد ما می
 . دا نزديک شد و رسيدتوان به خ می

 
 . نفری بپرستيد٣ خدا را بعنوان خدايی که مافوق درك بشری است  در گروههای :سر گروه

 

 )  دقيقه٧٠(تعليم   ٣
 روش حقيقت محبوب: رازگاهان

 
 وقت روزانه برای مشارآت با عيسی مسيح مهم است؟يك چرا داشتن :  انگيزه  -الف 

 
 .خورند میمثال دو نفر آه با هم غذا   - ١

 ٢٠: ٣ مكاشفه  :بخوانيد
  چرا مردم دوست دارند با هم غذا بخورند؟ :گفتگو آنيد
در کتاب مقدس .  مردم دوست دارند با همديگر غذا بخورند چون به اين وسيله با هم مشارآت خواهند داشت:مالحظات

خواهد  بلكه می، جلسه آليسايی بايستدخواهد در بيرون  عيسی مسيح نمی. تصوير يك مشارآت است" با هم غذا خوردن"
به همين شكل بعد ازاينكه شما عيسی مسيح را در قلب و . در مرآز اين جلسه قرار گيرد تا در مشارآت با مردم باشد

هر آه عيسی مسيح را . ست اداشتن مشارآت با شما، خواهد انجام دهد پذيريد، اولين آاری آه مسيح می زندگی خود می
القدس  و هرفردی آه با مسيح مشارآت داشته باشد بوسيله روح) ١٥: ١ ؛ آولسيان ٤٠: ١٠متی (پذيرد   میبپذيرد خدا را

 ). ١٥ ـ ١٣: ١٦يوحنا  (مشارآت خواهد داشت خدا با 
 
 :معانی مشارآت داشتن با عيسی مسيح  -٢

 آنيد؟ خوريد چكار می  وقتی شما با ديگران غذا می:گفتگو آنيد)  الف
از نظر . آنيد  هم صحبت میاخوريد، غذا وارد بدنتان می شود درحينيکه ب ا با همديگر غذا میمی شوقت: مالحظات

رد ذهن و قلبتان ميسازيد و اخوريد يا مشارآت داريد، غذای روحانی را و روحانی نيز وقتی شما با عيسی مسيح غذا می
 .بوسيله دعا با عيسی مسيح صحبت می آنيد

 
 ٢: ٢ ؛ اول پطرس ٣٤: ٤؛ يوحنا  ٤: ٤ متی :بخوانيد)  ب

 دانست؟  عيسی چه چيز را بعنوان غذای روحانی می:آشف و گفتگو آنيد
  دارای زمانیيک فرد . را در کتاب مقدس آشكار آرده استنغذای روحانی واقعی آالم خداست آه خدا آ: مالحظات

برای مشارآت با عيسی مسيح آه همان .  به جا آوردشدهزندگی روحانی است آه آنچه را  که در کتاب مقدس نوشته 
 .تغذيه آنيداز آالم خدا  بگيريد خود را  ياديدبامشارآت با خداست شما 

 ." دزندگی آني" گويد  و طبق آنچه خدا در کتاب مقدس به شما می"  هضم آنيد" ، "بخوريد" بايد ياد بگيريد 
 
  ٤ -١: ١١ ؛ لوقا ٨: ٦٢ مزامير :بخوانيد)  پ

 آنيد؟ شما چطور با خدا صحبت می: آنيدآشف و گفتگو 
دعا انجام . بگيريد دعا آنيدياد با خدا بايد داشتن آنيد برای مشارآت  شما از طريق دعا با خدا صحبت می: مالحظات

دعا يك زمان مشارآت روحانی داوطلبانه و لذتبخش با تنها خدای حقيقی و زنده . مراسم يا تكرار آلمات مذهبی نيست
يا اينكه در ، دهيد العمل نشان می آند و شما نسبت به آنچه او می گويد عكس با شما صحبت می ا خدا شخصّادر دع. است

ياد بگيريد . دهد ريزيد و او در زمان و از راه مورد نظر خود به دعای شما جواب می  حضور خدا میبه ادعا قلبتان ر
ياد بگيريد قلبتان را بروی خدا باز آنيد و هر آنچه که در دلتان گويد پاسخ بدهيد،  نسبت به آنچه خدا از آالمش به شما می

 .است به حضورش بياوريد
 
 مسئوليت مشارآت داشتن با عيسی مسيح  -٣

 .آند  ابتدا از غذا خوردن عيسی با شما و سپس از غذا خوردن شما با عيسی صحبت می٢٠: ٣ مكاشفه :تعليم دهيد
 : آشف و گفتگو آنيد

 ال چه آسی ميزبان است؟در اين مث ) الف



 ١٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 خورد در مقابل مسيح چه مسئوليتهايی داريد؟  قتی عيسی با شما غذا می و) ب
 خوريد مسئوليتهای او در مقابل شما چيست؟ تی شما با مسيح غذا می وق) پ

 : مالحظات
پس ، خورم ح غذا میپس از آن من با مسي. پس من ميزبان و عيسی مهمان من است، خورد ابتدا عيسی با من غذا می) الف

 . او ميزبان و من مهمان هستم
وقتی من ميزبان هستم مسئوليت من اين است آه هر آنچه دارم به عيسی مسيح تقديم آنم مخصوصَا قلبم، وقتم و )  ب

 . شود اشتياق به مشارآت با او را، اما اين شامل گناهان، مشكالت و ترسهايم نيز می
شايد انتظار داشته باشم . مكن است به عنوان مهمان از او انتظارات زيادی داشته باشموقتی عيسی ميزبان است من م)  پ

همينطور ممكن است انتظار داشته باشم خدا هر آنچه را آه واقعًا .  صحبت آندخدا شخصّا با مندر موقع مشارآت با او، 
 ) ١٦ -١٥: ٤عبرانيان  . (برای آن روز احتياج دارم به من بدهد

 
  مسيح با عيسی مشارآت داشتن دفعات  -٤
 :  آنيدگفتگو)  الف 
 خوريد؟ شما به طور معمول در يك روز چند بار غذا می ) ١
 چرا مهم است آه به طور مرتب غذا بخوريد؟)  ٢
 گويد؟  در مورد مشارآت ما با خدا چه می تلويحّا٢٠: ٣مكاشفه   ) ٣

 :مالحظات
 .ورندخ غلب مردم روزی دو يا سه بار غذا می ا) ١
خوب خورد بلكه بايد مرتب و منظم غذا  یغذابرای حفظ سالمتی و داشتن انرژی برای آارآردن نه تنها بايستی  ) ٢

 .خورد
 .  اين منطقی است آه هر روز وقت مشارآت با خدا را داشته باشيم٢٠: ٣راساس تصوير مكاشفه    ب)٣
 
 ٣٥: ١قس  مر ؛ ٥ – ٤: ٥٠ اشعيا :بخوانيد)  ب

  عيسی مسيح در زمانی آه در جسم انسانی بود هميشه عادت داشت چه آار آند؟ :تگو آنيدآشف و گف
 سال قبل از آمدن ٧٠٠، ٥٠در آتاب اشعيا فصل . شود ناميده می"  خادم خدا "در عهد عتيق عيسی مسيح : مالحظات

دهد و بنزد او ميپدر گوش فرا عيسی مسيح به اين جهان در مورد او نبوت شده آه هر صبح عيسی مسيح به تعليم خدای 
آند و در واقع عيسی مسيح درزمانی که روی زمين بود، هر صبح وقت مشخص برای مشارآت با خدای پدر  دعا می
 .داشت

 
 ٣: ٥؛ مزمور ٢ -١: ١؛ مزمور١٠ ،٨: ١٤٣ مزمور :بخوانيد)  پ

  داود پادشاه هميشه عادت داشت چه آار آند؟ :آشف و گفتگو آنيد
ر صبحگاه داود پادشاه انتظار داشت تا آالم پر از محبت خدا را خطاب به خودش بشنود، او انتظار داشت د: مالحظات

يافت، در اين  آرد تحقق می خدا راهی را آه بايد برود به او نشان دهد و اين امر هنگامی آه او روی آالم خدا تفكر می
بنابراين داود .  آه خدا تصميم داشت انجام بدهدماند  میاریآورد و سپس در انتظار آ دعا  تقاضايش را به حضور خدا می

 . پادشاه هم هر صبح وقت منظمی برای مشارآت با خدا داشت
 

رازگاهان را عادتی روزانه برای زندگی خود . ناميم می" رازگاهان "  ما وقت روزانه مشارآت با خدا را، :خالصه
 . آنيد و بوسيله دعا با خدا صحبت می" ريدخو می "اب مقدس را در هنگام رازگاهان شما آالم خدا در کت. بسازيد

 
  روزانه برای مشارآت با خدا گی داشتن وقتیگونچ: روش  -ب 

 
 : قدم وجود دارد٥در اين روش . ناميده ميشود" روش حقيقت محبوب "  روش رازگاهان زير، :تعليم دهيد

 
با شما از شخصّا از خدا بخواهيد . هانه به حضور خدا آغاز آنيد رازگاهان خود را با ورود آگا:  دعا کنيد-قدم اول 

برای مثال شما . از او بخواهيد تا زندگی شما بوسيله آالمش تازه و تقويت شود. القدس صحبت آند طريق آالمش و روح
 )١٨: ١١٩مزمور." (، چشمان مرا بگشا تا درکالم مقدس توچيزهای عجيب ببينمخداوندا" توانيد دعا آنيد،  می

 
 . هر روز، يكی از هفت قسمت مشخص شده  کتاب مقدس را بخوانيد:  بخوانيد-قدم دوم 

 
حقيقت محبوب شما ممكن است يك آيه، چند آيه يا مشخصا يك حقيقت از  :  حقيقت محبوب خود را انتخاب آنيد-قدم سوم 

آنيد  آند يا احساس می آن با شما صحبت میاين فكر يا حقيقتی است آه خدا از طريق . ايد قسمتی باشد آه شما خوانده
 .ای است آه قلب شما را تحت تأثير قرار ميدهد حقيقت محبوب آيه. شود افكارتان بسوی آن جذب می



 ١٧ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

آنيد اين است آه   علت اين آه شما روی آالم خدا تعمق می:  روی حقيقت محبوب خود تعمق آنيد-قدم چهارم 
تعمق .  استفاده آنيد ون را بكار بردهآ از آن قوت بيابيد و تازه شويد و همينطور خواهيد آن حقيقت را درك آنيد تا می

  :باشد مسيحی شامل چهار مرحله می
: از خود سؤالهايی نظير اين بپرسيد.  در مورد معنی آلمات مختلف آيه محبوب خود فكر آنيد:فکر کنيد)  الف •

 چه آسی؟  چه چيز؟ کجا؟ چه وقت؟ چرا؟ چطور؟  
 درهنگام فكر آردن دعا آنيد، از خدا بخواهيد با ذهن و قلب شما صحبت آند تا معنی يك آلمه را :ا کنيددع)  ب •

خواهد شما بدانيد، به آن ايمان آوريد، باشيد و انجام دهيد را برايتان  برای شما توضيح دهد و آنچه آه می
 .دالعمل نشان دهي نسبت به آنچه خدا به شما می گويد عكس. مكشوف سازد

آنيد مرتبط   حقيقت محبوب خود را به زندگی شخصی خود يا دنيايی آه در آن زندگی می:ارتباط دهيد)  پ •
چگونه اين " ، "در پرتو اين حقيقت، من به چه چيزی نياز دارم؟ : " از خود سؤالهای زير را بپرسيد. سازيد

خواهد چه چيزی را بدانم، به آن ايمان  میخدا از من " ، "سازد؟  بخشد و مرا تازه می حقيقت به من قوت می
 "آورم، آنگونه باشم و يا انجام دهم؟ 

 . مهمترين نكات تعمق خود را در دفتر يادداشت رازگاهان خود بنويسيد:بنويسيد)  ت •
 

در دعايی کوتاه  به حضور خدا ) نتيجه تعمق خود را(حقيقت محبوب خود را  :دعا در مورد حقيقت محبوب  -قدم پنجم 
 : بياوريد و در مورد اين حقيقت برای اين چهار نفرزير دعا کنيد

 .  دعا آنيددر زندگی خودبرای تحقق اين حقيقت محبوب )  الف •
 .  دعا آنيد خود خانوادهيكی از اعضاءدر زندگی برای تحقق اين حقيقت محبوب )  ب •
 يد  يعنی آسی آه در دعا آنبرای شخصی آه در نزديكی شماستبرای تحقق اين حقيقت محبوب )  پ •

 . مسايگی، آليسا يا محل آارتان استه
 دعا آنيد يعنی آسی آه در شهر يا برای شخصی آه از شما دور استبرای تحقق اين حقيقت محبوب )  ت •

 . آشور ديگری ساآن است
 

 پيشنهادات برای رازگاهان  -پ 
 

  رازگاهان روزانه  -١
 . دز رازگاهان داشته باشيو هر ر:تعليم دهيد

 . هر روز به تنهايی يا با يكديگر رازگاهان داشته باشيد) الف
 . توانيد در صبح، عصر، غروب يا شب رازگاهان داشته باشيد شما می)  ب
 . از روش حقيقت محبوب استفاده آنيد)  پ
 . از برنامه خواندن  کتاب مقدس استفاده آنيد)  ت
 .)  آتاب اول مراجعه کنيد-ی  در پايان دستورعمل شاگردساز٢به ضميمه شماره (
 . گذاری  کتاب مقدس استفاده آنيد از روش عالمت )  ث
 .)   آتاب اول مراجعه کنيد- در پايان دستورعمل شاگردسازی ٣به ضميمه شماره (
 
  دفتر يادداشت رازگاهان  -٢

 .  يك دفتر يادداشت مخصوص رازگاهان داشته باشيد:تعليم دهيد
 . ل مطالب را در دفترتان بنويسيد به اين شكدعادت آني

 . را بنويسيدتاريخ رازگاهان)  الف
 .  را آه برای رازگاهانتان خوانديد، مشخص آنيد از کتاب مقدس آن قسمت ) ب
 . را مشخص آنيدآيه محبوب خود محل )  پ
 . اريد، يادداشت کنيدبا ديگران در ميان بگذ خواهد بياد آوريد يا  را آه خداوند از شما میحقايق مهمیتمام )  ت

آند تا برآات رازگاهان خود را با ديگران در ميان بگذاريد و آن چه  آه خدا  دفتر يادداشت رازگاهانتان به شما آمك می
آنيد خواهيد ديد خدا چگونه شما را  ها نگاه می وقتی شما در آينده به اين يادداشت. در گذشته به شما گفته به ياد بياوريد

 . استهدايت آرده 
 
 رازگاهان گروهی  -٣

 .  به طور گروهی رازگاهان داشته باشيد:تعليم دهيد
تواند متشكل  اين گروه آوچك می.  از افرادی آه می خواهند با هم رازگاهان داشته باشند تشكيل دهيدگروه آوچكی)  الف

لسه را طوری تنظيم آنيد آه برای ساعت ج. ارانی آه همسايه هستند، باشدنداز اعضای يك خانواده، دوستان يا ايما
شوند تا قبل از رفتن سر آار با هم  دعا آنند و  بعضی مسيحيان صبح زود با هم جمع می. همگی شما مناسب باشد
 . رازگاهان داشته باشند



 ١٨ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

وب های دو نفری با روش حقيقت محب  گروه آوچكتان را به گروههای دو نفری تقسيم آنيد و در اين گروه:رازگاهان)  ب
 . رازگاهان داشته باشيد

 در پايان با هم جمع شويد وهر يک  به طور خالصه آيه محبوب خود و همينطور نتايج :در ميان گذاشتن برآات)  پ
 . مهمی را که درک کرده ايد  با اعضای گروه در ميان بگذاريد

 . ه ايد به حضور خدا بياوريد در پايان به نوبت با دعاهای آوتاهی، حقايقی را که دريافت کرد:زمان دعا)  ت
 
  زمانی برای در ميان گذاشتن برآات رازگاهان  - ٤

 .  هر هفته برآات رازگاهانتان را با يكديگر در ميان بگذاريد:تعليم دهيد
 . ای يك بار جمع می شود قسمتی از وقتتان را به بيان برآات رازگاهان اختصاص دهيد اگر گروه شما هفته)  لفا

 .) دمالحظه آنيآتاب اول  را   -دستورعمل شاگردسازی  "  آموزشیبرنامه(" 
 .هايش را آه در هفته گذشته داشته، با ديگران در ميان بگذارد هر عضو گروه تنها برآات يكی از رازگاهان)  ب
 .در پايان به نوبت با دعاهای آوتاهی حقايقی را که دريافت کرده ايد به حضور خدا بياوريد)  پ
 

 مرين عملیت  - ت
 
يا جدول  (های مشخص شده از کتاب مقدس  به آمك روش حقيقت محبوب و فصل:  هر روز رازگاهان داشته باشيد-١

هر روز برآات رازگاهان خود را در يك دفتر يادداشت . هر روز رازگاهان داشته باشيد) کتاب مقدسبررسی 
 . ه  رازگاهان داشته باشيدتوانيد به تنهايی و يا در يك گرو شما می. مخصوص بنويسيد

 
ای  يا هفتهباشد ز وچه جلسات شما هر ر:   برآات رازگاهان  خود را در جلسات گروهتان با ديگران در ميان بگذاريد-٢

هريک ،  به هر حال قسمتی از جلسه را به در ميان گذاشتن برآات رازگاهان اختصاص دهيد.شود يكبار برگزار 
 . انتان را بخوانيديادداشتهای يكی از رازگاه

 

 ) دقيقه٢٠( تمرين  ٤
 روش حقيقت محبوب: رازگاهان

 
های دو نفری تقسيم نماييد وبا   و اعضای گروه را به گروه٢٣قسمتی از کتاب مقدس را انتخاب آنيد برای مثال مزمور 

 . يکديگر زمانی جهت رازگاهان داشته باشيد در حاليکه از روش حقيقت محبوب استفاده می آنيد
 

 )  دقيقه٨(دعا   ٥
 دعای در پاسخ به آالم خدا

 
های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 

 ) دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش تکليف را بين اعضای گروه  اينرونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
بهترين وقت خود را به ). رازگاهان (بگذاريد وقت  با خدا  به هم قول دهيد تا به طور منظم  برای مشارآت- تعهد   ـ ١

 . رازگاهان اختصاص دهيد
از روش حقيقت محبوب .  هر روز رازگاهان داشته باشيد٢٩: ٧ ـ ١: ١ با استفاده از متی   درطی هفته- هانگاراز  ـ  ٢

 . استفاده آنيد و يادداشت برداريد
چگونه به "   -) ١٥ - ٤: ٨لوقا . (  اولين درس بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد- بررسی  کتاب مقدس  ـ  ٣

  "؟آالم خدا پاسخ بدهم
 .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعیر اين هفته برای يك شخص يا   د- دعا  ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(وارد دفتر را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ ٥

 .   درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر



 ١٩ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 ٢درس 
 

 دعا  ١

 
 .  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را به حضور خداوند بياوريد: گروهرس
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات   ٢
 ٢٩: ٧ – ١: ١متی 

 
های  ا از روی يادداشتي(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت

به آسی آه .   را  بيان کنيد)٢٩: ٧ – ١: ١متی (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، بحث به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد برآاتش را بازگو می

 . نكنيد
 

 ) دقيقه٢٠(آردن حفظ  تعمق و  ٣
 ١٣ – ١١: ٥ اول يوحنا – از نجات اطمينان

 
 انگيزه برای حفظ آردن -الف 

 
 ٤ ـ ٢: ٤؛  متی ١٧، ١١:٦ افسسيان :بخوانيد

 های  کتاب مقدس مهم است؟  ها، قسمتها يا فصل  چرا حفظ آردن آيه:آشف و گفتگو آنيد
 . ند تا بر شرير غلبه کنيدهای  کتاب مقدس به شما آمك می آ  حفظ آردن آيه:مالحظات

 .) الف مراجعه کنيد / ٥به ضميمه (
 

 تعمق  - ب
 ١٣ – ١١: ٥ اول يوحنا – از نجات اطمينان :آيه حفظی
آنکه پسر را دارد، . و آن شهادت اين است که خدا حيات جاودانی به ما داده است و اين حيات در پسر اوست " :متن آيات

اين را نوشتم به شما که به اسم خدا ايمان آورده ايد تا بدانيد . ا ندارد، حيات را نيافته استحيات را دارد و آنکه پسر خدا ر
 . "      که حيات جاودانی داريد و تا به اسم پسر خدا ايمان بياوريد

  
  شهادت درباره حيات ابدی ـ  ١
 
از چيزی ،  شهادت. استتجربه آردهه يك نفر آن را ديده، شنيده يا آ از چيزی  استهادت چيست؟ شهادت گزارشیــش

 به طوری آه همه حقيقت را شود گفته می در جمع  ّالشهادت معمو. آند آه مردم از آن بی اطالع هستند صحبت می
يوحنای رسول . خواهد همه حقيقت را بدانند ، خدا می)١٠آيه ( شهادت خود خدا است ١٢ ـ ١١: ٥اول يوحنا . بدانند
ها حيات جاودان  گويد آه او به انسان خدا در شهادتش می. مه نسلهای آينده شهادت خدا را بدانندتا ه) ١٣آيه (نويسد مي
گويد هر آس عيسی مسيح را داشته باشد حيات  خدا همچنين می. اين حيات جاودان در عيسی مسيح است. بخشد می

 .جاودان دارد و هر آس عيسی مسيح را نداشته باشد حيات جاودان ندارد
 
 معنی حيات جاودان ـ  ٢
 

العاده، پر معنی، تأثيرگذار،  حيات جاودان چيست؟ حيات جاودان يک نوع جديد از زندگی است، حياتی بسيار فوق
باالتر ازهمه ارتباطی است با خدای زنده . رسد اين حياتی است آه هرگز به پايان نمی. بخش انگيز و رضايت هيجان

 ). ٣: ١٧يوحنا (باشد  می، " دای حقيقی و عيسی مسيح آه خدا فرستادشناختن تنها خ "  و ازطريق عيسی مسيح
 
   اودانگی بدست آوردن حيات جچگون ـ  ٣
 

توان با  حيات جاودان را نمی. بخشد و او عيسی مسيح است خدا در طول تاريخ تنها از طريق يك نفر حيات جاودان می
وقتی شما عيسی مسيح را در قلب و . ای مجانی دريافت آرد توان آن را چون هديه بلكه مید، انجام آاری بدست آور
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اگر آسی عيسی مسيح را نپذيرد، حيات . در واقع به همراه آن حيات جاودان را هم می پذيريد. پذيريد زندگی خود می
 . پذيرد جاودان را هم نمی

 
  اطمينان از حيات جاودان ـ  ٤
 

 :٥اول يوحنا (پذيرد بداند آه حيات جاودان دارد  عيسی مسيح را مینويسد برای اينکه هرآس  يوحنا شهادت خدا را می
وقتی آسی عيسی مسيح را در قلب و . اطمينان نجات براساس احساس نيست بلكه بر اساس درك وعده خدا است). ١٣

شما . استزندگی خود به عنوان نجات دهنده و خداوند پذيرفت، او بايد هميشه مطمئن باشد آه صاحب حيات جاودان شده 
 . چون خدا اين را وعده داد و چون شما مسيح را پذيرفتيد، بايد مطمئن باشيد

 
 حفظ آردن  - پ

 
 :آيه را روی يك آارت سفيد يا روی يك صفحه از دفترچه يادداشت خود به شكل زير بنويسيد: بنويسيد ـ  ١

سپس خطی بكشيد ومتن آيه  کتاب مقدس را در . محل آيه را در پايين آن بنويسيد. موضوع يا عنوان را در باال بنويسيد
 :بعنوان مثال. محل آيه را در پايين صفحه و يا پشت کارت بنويسيد. زير آن، خط به خط بنويسيد

 
 اطمينان از نجات

 ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا 
و آن شهادت اين است که خدا حيات جاودانی به ما 

 آنکه پسر را. داده است و اين حيات در پسر اوست
دارد، حيات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد، 

اين را نوشتم به شما که به اسم . حيات را نيافته است
خدا ايمان آورده ايد تا بدانيد  که حيات جاودانی 

 . داريد و تا به اسم پسر خدا ايمان بياوريد
 ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا 

  
 
 
 

 ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا 

 
 . ب مقدس را به طرز صحيح حفظ آنيدآيه  کتا: حفظ آنيد ـ  ٢

وقتی توانستيد اين قسمت . حفظ آردن را هميشه با موضوع يا عنوان، محل آن در کتاب مقدس و خط اول آيه شروع آنيد
يعنی موضوع يا . اضافه آنيد و شروع به تكرار آردن آن از ابتدا آنيدرا بدون اشتباه بگوييد خط دوم آيه را به آن 

 . در کتاب مقدس و دو خط اول آيهعنوان، محل آن
ها را به  های جدا ازهم حفظ نكنيد چون دراين حالت، ارتباط بين اين قسمت آيات کتاب مقدس را به صورت قسمت

آنيد ازابتدای آيه آن را  هميشه ازابتدای آيه شروع آنيد و هردفعه آه قسمتی را به آن اضافه می. خاطرنمی سپاريد
 .ترين قسمت برای بخاطرسپردن است تمه دوباره محل آيه را بگوييد، چون محل آيه سختهميشه درخا. تكرارآنيد

 : بنابراين ترتيب صحيح  برای حفظ آردن آيه به اينصورت است
 موضوع، محل آيه، متن آيه  کتاب مقدس و دوباره محل آيه

 
 

 ) دقيقه٧٠(بررسی  کتاب مقدس  ٤
 ١٥ – ٤: ٨لوقا  ؟ پاسخ بدهمچگونه به آالم خدا 

 
تا در بدست . باشد رشد آردن با همديگر در رابطه با عيسی مسيح و با يکديگر می، هدف بررسی گروهی کتاب مقدس

به همين دليل بسيار مهم است آه . آمك آنيم به همديگر آوردن درك و دانش کتاب مقدس و به آار بردن آن حقايق 
نظر تمام اعضای گروه مهم . بررسی کتاب مقدس تشويق آنندهای  اعضای گروه يکديگر را در شرآت آردن در گفتگو

. بوسيله ديگران دلسرد شود،  درست نيستگويد از نظر الهياتی آامّال است، هيچ آس نبايد به خاطراينكه آنچه می
. د رشد آنن با همديگرسرگروه بايد اعضای گروه را تشويق آند تا بوسيله آشف آردن و گفتگو نمودن درباره آالم خدا

. پذيرند او را می و دهند اهميت می، آنند گوش میآند ديگران  همه اعضای گروه بايد احساس آنند وقتی آسی صحبت می
د به ناعضای گروه نبايد بر سر اطالعات  کتاب مقدس با يکديگر رقابت آنند، بلكه همديگر را با تشويق آردن محبت آن

 .گران در ميان بگذارند و گروه در مسير رشد پيش رودطوری آه همه با اطمينان، برآات خود را با دي
آند يا به اعضای  آيد با دقت طراحی شده تا به سرگروه وقتی درس را آماده می مثال بررسی  کتاب مقدس آه در ادامه می

ممكن است جلسه بررسی  کتاب مقدس شما با آشف . آمك آند، آنند گروه وقتی در مورد موضوعی مشكل گفتگو می
 .ت جديد و پرسش سؤاالت متفاوتی همراه باشدنكا
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 .  را با يكديگر بررسی آنيد١٥ ـ ٤: ٨، لوقا  قدم بررسی  کتاب مقدس٥روش با استفاده از 
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 .  را با هم بخوانيم١٥ ـ ٤: ٨ لوقا :بخوانيد

 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 
 
 

 دآشف آني:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:يددر ميان بگذار
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه : داشته باشيده خاطر ب. گذارند مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می، موارد زير(
 .)   يکسان باشندلزومّاگذارند آه نبايد  آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
 )١ کشف

ن تأثير آمن آشف آردم آه در رابطه با آالم خدا آه در قلب من آاشته شده است، سه نفر وجود دارند آه بر رشد 
خواهد آالمش در زندگی من ثمر  مسيح است آه آالم خدا را در قلب من آاشته، او میاولين نفر عيسی . گذارند می

خواهد آالم خدا هيچ تأثيری در  او نمی. آند آالم خدا را از قلب من بربايد دومين نفر شيطان است آه سعی می. بياورد
. آارد مسئوليتی دارم در قلب من میمن هم در رابطه با آالمی آه مسيح . زندگی من بگذارد و سومين نفر خود من هستم

اما اگر هيچ آاری در رابطه با . توانم ثمر بياورم اگر آن را بشنوم و از آن در قلبم بخوبی نگهداری آنم با حفظ آن می
برای من يك حقيقت بسيار مهم در اين قسمت کتاب مقدس اين است . دهم آالم مسيح انجام ندهم آن را آامّال از دست می

شنوم وظيفه دارم آن  هر بار آه آلمات  کتاب مقدس را می.  آاری در رابطه با آالم خدا انجام دهمسئوليت دارممآه من 
 .را بکار ببرم

 
 ) ٢ کشف

دشمنان ديگر آالم  ١٤: ٨ الوق .آند آالم خدا را از قلب من بربايد من آشف آردم آه اين تنها شرير نيست آه سعی می
بند و بار خفه  های زندگی، آرزوی ثروتمند شدن و زندگی بی ويد آالم خدا بوسيله نگرانیگ آند و می خدا را معرفی می

آنها . هم دنيای گناهكار بيرون من و هم طبيعت گناهكار درون من، دشمنان بزرگ مسيح هستند. ميرد شود و می می
يك حقيقت بسيار مهم برای من در . ندشو خواهند آالم مسيح در من ثمر بياورد، پس آنها باعث نابودی آالم خدا می  نمی

ها، ثروت يا لذات جهان  مسئوليت من در مراقبت از آالم خدا و مواظبت از آن در مقابل نگرانی، اين قسمت کتاب مقدس
 . است تا آن را در من نابود نکنند

 
 سؤال کنيد :  ٣قدم 

آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  سعی آنيم تمام های مختلف وجود دارند   در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد
 . فهميم، سؤالهای خود را مطرح آنيم نچه نمیآ را درك آنيم و در مورد ١٥ ـ ٤: ٨حقايق مربوط به لوقا 

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
مكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه مهايی از سؤالهايی آه شاگردان   درادامه نمونه.جوابی برايشان پيدا آنيد
 ).با آن مباحث آمده است

 
  دانه نشانه چيست؟  )١سؤال 

جيل شروع آه با ان) ١٩: ١٣متی ( پيغام مرتبط با ملكوت مخصوصّا) ١١: ٨لوقا (  دانه نشانه آالم خداست :مالحظات
 ). ٢٣: ٢٨ ؛  ٢٥ ـ ٢٤: ٢٠؛ اعمال رسوالن ١٥ ـ ١٤: ١مرقس . (شود می

 ٢٠:١٧لوقا (ها و زندگی قوم خودش   بر روی قلبّاسلطنت يا فرمانروايی خدا در مسيح است مخصوص"  ملكوت خدا "
موجب  ثبات يافتن ). ٢٦ ـ ٢٥: ١٠مرقس(گردد  و اين فرمانروايی از ابتدا تا انتها باعث نجات قوم خدا می) ٢١ـ 
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های جامعه را به همراه  همين طور تأثير قوم خدا بر تمام جنبه، )١٩ ـ ١٨: ١٦متی (شود  شكيل آليسا میــايمانداران و ت
  . )١٥: ١١مكاشفه (ونتيجه  نهايی اين فرمانروايی استقرار آسمان و زمين جديد است ) ٣٦ ـ ٣٤: ٢٥متی (دارد 

 
 ار نوع زمين نشانه چه هستند؟هر آدام از چه  )٢سؤال 

رفتند بذرها را با  آنها در حاليكه راه می. های مخصوص آاشتن دانه نداشتند   در زمان عيسی آشاورزان ماشين:مالحظات
رفتند  ای آه آشاورزان بر روی آن راه می ها روی جاده پاشيدند، بطوريكه بعضی از دانه دست خود به چپ و راست می

وی زمين سنگالخ وبعضی ديگر در زمينی که در آن خارها و علفهای هرز روئيده بودند و بعضی ريخت و بعضی ر می
 .  افتادند میها بر روی زمين نيكو دانه

ی اين چهار نوع زمين معناما ) ١٩: ١٣؛ متی ١٢: ٨لوقا ( هستند  متفاوتاين چهار نوع زمين نشانه چهار نوع  قلب
 . بسيار مهم است

 
  آه به سختی جاده است نشانه چيست؟زمينی   )٣سؤال 

را حالت اين وقتی آه قلب من اين روحيه يا .   جاده تصوير قلبی سخت شده، بدون احساس و تأثير ناپذير است:مالحظات
من هيچ . آنم آه آالم خدا چيز مهمی برای من ندارد  و مرتب فكر میدهم نسبت به آالم خدا هيچ پاسخی نمی، دارد

تفاوت و  در نتيجه قلب من بی. يا به آن هيچ پاسخی نميدهم) ١٩: ١٣متی(آنم  پيغام  کتاب مقدس نمیتالشی برای درك 
 است و هميشه آماده است تا آنچه را آه پذيرفته نشده به سرعت خبرشيطان از توان بالقوه آالم خدا با . شود سخت می

 . بربايد
) ٢٣: ١٣متی (را درك آنم ) پيغام  کتاب مقدس(آالم خدا تا بكنم درس اصلی اين است آه بايد تمام تالش خود را 

تفاوتی، تعلل يا  هميشه بايد روحيه بی). ٢٠: ٤مرقس (آنم، آن را بپذيرم  میخوانم يا بررسی  شنوم، می وهرگاه آن را می
 . مخالفت نسبت به آالم خدا را در خود اصالح آنم

 
 زمين سنگالخ نشانه چيست؟   )٤سؤال 

وقتی قلب من دارای اين حالت . ين سنگالخ نشانه سطحی بودن، بی ريشه بودن و قلب احساساتی است  زم:مالحظات
زده و بوسيله موعظه و درخواست  در طی جلسه هيجان. دهم  و با عجله پاسخ میسريعنسبت به آالم خدا خيلی باشد، 

ام می آنم ولی به معنی آلمات فكر يم ديگری اقدتصمبسرعت برای پذيرفتن عيسی يا هر . شوم واعظ احساساتی می
وقتی مردم به خاطر پيغام انجيل شروع به تهديد آردن و جفا رساندن . نمايم كنم و به نتيجه پيروی آالم خدا توجه نمینمي

ندارم " ای  ريشه" در واقع . آشم ام را به آالم خدا از دست می دهم و از متابعت عيسی دست می آنند، عالقه به من می
بنابراين . گيرد اعتراف ايمان من از متقاعد شدن درون من سرچشمه نمی. پذيرم  پيغام را بدون مالقات عميق خدا میيعنی

درك نمی آنم آه شاگردی حقيقی به معنای آزادی از خود، انكار نفس، پرداخت . آالم خدا را حفظ و نگهداری نمی آنم
درك نمی آنم راه خدا تنها از صليب . سنجم ا ايماندار ماندن را نمیبهای ايماندار شدن ي. بهاء، خدمت و زحمت ديدن است

 . آه ايمان من مدت کمی دوام ميآوردبه همين دليل است گذرد و صليب نشانه رنج آشيدن است  می
و به ايمان داشتن و ) ١٥: ٨لوقا  (آرددرس اصلی اين است آه بايد آالم خدا را در هر شرايطی حفظ و نگهداری 

وم فقط نش آه وقتی آالم خدا را می، من بايد فورًا در مورد اين گرايش خود. ن از آن در همه شرايط ادامه دادمودناطاعت 
 .شوم، توجه و انديشه آنم احساساتی می

 
 زمين پر از خار نشانه چيست؟  )٥سؤال 

لب من چنين وضع و  حالتی وقتی ق.   زمين پر از خار تصويری از قلب تقسيم شده و از پيش اشغال شده است:مالحظات
قلب من بين چيزهای مادی و چيزهای روحانی تقسيم . دهم بيشتر از آالم خدا پاسخ می، به چيزهای ديگرداشته باشد، 

شده، نگرانی در مورد مشكالت روزمره و زندگی يا روياها و نقشه ها در مورد آسب درآمد بيشتر و لذت بيشتر بردن 
پس توجه . به طوری آه در واقع جای خالی برای آالم خدا نمی ماند. اشغال می آند من از زندگی جای زيادی در قلب

را مشغول مبدين ترتيب آنقدر چيزهای دنيوی .  دائمّا به چيزهای جسمانی جلب می شود و اولويت های غلطی داردمن
در .  خفه می شودمنآالم خدا در قلب نتيجه اين است آه . مآرده آه هيچ وقتی برای تعمق روی آالم خدا يا انجام آن ندار

 .م و برای خدا ثمر نمی آورمنتيجه  ايماندار بالغی نمی شو
 بايد من قلب   ).١٥: ٨لوقا (درس اصلی آه  ياد می گيرم اين است آه بايد قلب خود را تميز، صادق و خوب نگاه دارم 

 نگرانی ها و گرايش فورًا  در موردبايد .  آزاد باشدهای  دنيا، فريب ثروت و لذات جهان و آرزوهای اشتباه  از نگرانی
 . خود به امور مادی، آرزوها و اولويت های اشتباه خود بيانديشم

 
 زمين نيكو نشانه چيست؟  )٦ال ؤس

 وکامًال آماده قلبی آه .  و آن را در خود نگاه می داردپاسخ می دهدزمين نيكو قلب آسی است آه به آالم خدا   :مالحظات
 پاسخینسبت به آالم خدا  باشد وضعيتی دارای چنين روحيه يا قلب منوقتی .  و ميوه به ثمرمی آوردمی باشد شده پاک

 دقيقًا وضعيتی متضاد با ، شرايطی داشته باشد حالت وچنينمن قلب وقتی . انتظار دارد من  آه عيسی مسيح ازممی ده
 .  داردپيشين قلبسه نوع 



 ٢٣ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

با دقت آن را گوش . م يا بررسی می آنم، می شنومی اين است آه وقتی آالم خدا را می خوانتفاوت آن نسبت به زمين اول
 و دگرگون درا نجات ميدهمبه طوری آه آالم خدا  ). ٢٠  :٤ مرقس ؛٢٣: ١٣متی  (م و درك می نمايم، می پذيرممی آن

 .)١٢ :٨لوقا (می سازد 
 ابتدا متوجه بهای اطاعت آردن و ايمان آوردن به مدا را می شنوتفاوت آن نسبت به زمين دوم اين است آه وقتی آالم خ

 وبا اين وجود آالم خدا محتی با مشكالت و جفاها روبرو شوم، ايمانادامه دادن به  تا به خاطر ام آماده من. مآالم می شو
 ).١٥ :٨لوقا  (ممانوفادارب و درهمه شرايط مشكل، به آن مآن  حفظ  مرا در اعماق قلب

 ماز هرچه ممكن است آالم خدا را خفه آند پاك و آزاد نگاه می دار  قلب خود رامنآن با زمين سوم اين است آه تفاوت 
 .م پاك نگه می داردنيا مثال خود را از نگرانی ها، پول و لذات بعنوان .)١٥ :٨لوقا (

 قلب خود  که وقتیحفظ کنم و خود قين دربه آن پاسخ دهم و آن را با ي آارآند آه  مندر قلبوقتی آالم خدا تنها می تواند 
صد  و گاهی  سیگاهی اوقات) ١٥ :٨لوقا (ثمر ميآورم   و استقامتبا صبردر اين صورت برای خدا . دارمرا پاك نگه 

  .)٢٠  :٤ مرقس ؛٢٣ :١٣متی ( آورد خواهمثمرميوه به 
 
 الم خدا؟ هستند يا شنوندگان آکالم خدامخاطب پيغام اين مثال واعظين   )٧ال ؤس

اين مثال نميخواهد .  نيست بلكه برای شنوندگان آالم خدا استکالم خدا اين مثال در وهله اول برای واعظين :مالحظات
  پيامبگويد آه واعظين بايد انتظار داشته باشند دردنيا چهاره گروه از مردم با چهار نوع عكس العمل متفاوت نسبت به

 .نكات خيلی بيشتری می باشد، اين مثال حاوی  وجود دارندانجيل
شان هر چهار روحيه  تعليم می دهد آه همه مردم دنيا حتی واعظين می توانند در زمانهای مختلف زندگیاين مثال 

روحيه شنونده و شرايط قلب او درهر زمان، مشخص آننده ميزان تاثيری است آه . مختلف پذيرش آالم را داشته باشند
 .آالم خدا بر زندگی او دارد

مسئوليت ما نسبت به آالم خدا شامل اين  .عيسی اين مثال را می زند تا ما متوجه مسئوليت خود در مقابل آالم خدا شويم
 :موارد می شود

 .)٢٠: ٤ مرقس ؛١٩: ١٣متی ( يعنی آن را بشنويم، درك آنيم و قبول آنيم پاسخ دهيمنسبت به آن  •
نگه ، پاسخی جدی به آالم خدا بدهيم و آن را در قلب خود  و پايداری خدا و با صبر بابر اثر مالقات عميق •

 .)١٥: ٨لوقا  (داريم
 .)١٥: ٨لوقا (نسبت به آالم خدا عكس العمل نشان دهيم ) تقسيم نشده(با قلبی پاك و يكپارچه  •
 ).١٥: ٨لوقا . ( واآنش نشان دهيم خدابا مداومت و تالش و با ثمرآوردن نسبت به آالم •

روحيه و شرايط قلبمان، مشخص آننده ميزان تاثير ، دس را بررسی می آنيم، می خوانيم يا می شنويمهر بار آه  کتاب مق
وقتی قلب ما حساس، جدی و آامًال آماده باشد به طوری آه مشتاق شنيدن و درك آالم . آالم خدا بر زندگی ما می باشد

ه داريم، از نظر روحانی رشد خواهيم آرد و ثمر خدا باشيم و حتی در شرايط مشكل آالم خدا را مصمم در قلب خود نگا
 .خواهيم آورد

مشخص آننده ميزان تاثير آالم خدا بر زندگی ما در آن روز ، به طور خالصه وضعيت قلب ما در هر روز زندگی
 ثمر آه آيا من رشد و تغيير می آنم؟ آيا روحيه ما در موقع شنيدن، خواندن و  بررسی  کتاب مقدس تعيين می آند. است

 می آورم؟
 
 خالصه پيغام اين مثال چيست؟  )٨ال ؤس

العملی است آه شما نسبت به آالم   پيغام اين مثال اين است آه روحيه و شرايط قلب شما مشخص آننده عكس :مالحظات
 .وريد می آخدا  برای  شما است آهثمریهيد مشخص آننده ميزان  د خدا نشان می دهيد و پاسخی آه به آالم خدا نشان می

اين هشدار برای آسانی است آه نسبت به آالم خدا حساس نيستند، ولی از طرف ديگر تشويق و دلگرمی بزرگی برای 
هر بار آه   کتاب مقدس را می شنويد، می خوانيد يا بررسی . آسانی است آه می خواهند شرايط قلبشان را عوض آنند
يد و با قلبی پاك آن را بشنويد، درك آنيد، بپذيريد و در وجود خود می آنيد، می توانيد بالفاصله روحيه خود را عوض آن

 .نگاه داريد تا با مداومت و صبر ثمر بياوريد
 
 )١٠ :٨لوقا ( آيا اين آار درست است؟ ؟ استچرا فقط به شاگردان دانستن اسرار ملكوت عطا شده  )٩ال ؤس

، از زمان تجسم عيسی مسيح ديگر اين امور. ديد استپيغام تمام عهد ج) ١٠: ٨لوقا (سرار ملكوت خدا ا :مالحظات
به هر حال مسيح اين حقيقت يا پيغام را برای همه آشكار . دناسراری ناشناخته نيستند بلكه حقايقی مكشوف شده می باش

ه سوی اگر چه بسياری از مردم موعظه انجيل و تعاليم عهد جديد را می شنوند ولی در واقع آنرا نميشنوند و ب. نمی آند
 .از آتاب اشعيای نبی نقل قول می آند مسيح آن آلمات را. چون آنها قلب خود را سخت ساخته اند. خدا باز نمی گردند

: ٦در اشعيا  . می خوانيم آه فرزندان اسرائيل برعليه خدا طغيان آرده اند و فاسد شده اند٤ -٢: ١در عهد عتيق در اشعيا 
 :و می گويد خدا آنها را داوری می آند ١٠ - ٩
دل اين قوم را فربه ساز و گوشهای ايشان را سنگين نما و چشمان ايشان را ببند مبادا با چشمان خود ببينند و با " 

  ."گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا يابند



 ٢٤ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 شنيده بودند و با اين وجود تصميم قوم اسرائيل معجزات بسيار زيادی ديده بود و آلمات بسيار مبارآی از انبيای خود
. به طوری آه خدا گذاشت آنها همان طوری بشنوند آه می خواستند باشند. گرفتند قلب خود را در مقابل خدا سخت سازند

آنها چشم و گوش خود را بسته بودند، پس خدا هم چشم و  .خدا اجازه داد تا نتايج تصميمشان در زندگيشان تحقق پذيرد
  ).٨ - ٧ :٦غالطيان (آنها آنچه را آه خود آاشته بودند درو آردند .  محكم تر بستگوش آنها را

 و  انجيل متی می خوانيم آه فربسيان و بسياری از يهوديان ديگر بر عليه عيسی طغيان آردند١٢در عهد جديد در فصل 
برای عيسی دام ) ٧: ١٢متی (ند  را محكوم نمودانو بی گناه) ٢: ١٢متی (آنها از عيسی انتقاد آردند . فاسد شدند

و حتی با اين ادعا آه او با قدرت شيطان ديوها را ) ١٤: ١٢متی (نقشه آشيدند عيسی را بكشند ) ١٠: ١٢متی (گذاشتند 
عيسی آنها را با همان معيار قضاوت ) ١٠: ٨لوقا  (١٥ -١٠: ١٣در متی . )٢٤: ١٢متی ( بيرون می آند به اوآفر گفتند

، با اين وجود آنها  آنها معجزات عيسی مسيح را ديده بودند و تعاليم بسياری از او شنيده بودند. آند  میعهد عتيق داوری
به همين دليل اين افراد هم مثل قوم در عهد عتيق داوری شدند آنها قلب خود را در برابر عيسی  .هم به او ايمان نياوردند

دهد او به آنها اجازه مي. د آنها عواقب تصميم خود را تحمل آنندسخت ساختند به طوری آه عيسی مسيح هم اجازه می ده
آنها  ممكن است باز هم موعظه انجيل و پيغام  کتاب مقدس را بشنوند اما ديگر . همان چيزی شوند آه می خواهند باشند

 .قادر به درك آن نخواهد بود
اگر روحيه شما مثل . دا عكس العمل نشان دهدنسبت به آالم خ  خودش مسئول است تافردهر . امروز هم همينطور است

به . آنيد پس قلب شما هم سخت می شود و نمی توانيد وارد ملكوت خدا گرديد فريسيان است و دائمّا از مسيح انتقاد می
 به آالم ی کهقلب های نيكو و پاآ. هرحال هرآه صميمانه نسبت به آالم خدا عكس العمل نشان دهد نبايد از چيزی بترسد

 .رشد می آنند و ثمر می آورندپاسخ ميدهند، دا خ
به طور خالصه بايد گفت هرآه قلبش را در مقابل خدا و آالمش سخت آند، قلبش آنقدر سخت می شود آه ديگر آالم خدا 

العمل نشان دهد آن را درك می آند، رشد می آند و ثمر  اما هرآه صميمانه نسبت به آالم خدا عكس. را نمی شنود
 )٣٧: ٦يوحنا . (جوی صادق خود را رد نمی آندزيرا مسيح هرگز يك حق. آوردمي
 
  )١٢: ٨لوقا  (چرا شيطان می خواهد آالم خدا را از قلبهای ما بربايد؟  )١٠ال ؤس

شيطان می خواهد آالم خدا را از قلبهای ما بربايد چون آالم خدا وسيله ای پرقدرت برای نجات و تغيير    :مالحظات
 شده هااين بدان معناست آه او از چنگ شرير ر). ١٧: ١٠روميان (آس آه به خدا ايمان آورد نجات می يابد هر . ماست

 :١٢ متی( را غارت می آند) شيطان(خداوند عيسی مسيح، اموال مرد زور آور . و از ملكوت ظلمت خارج گشته است
قدرت ظلمت رهانيده،  به ملكوت پسر حبيب خود کتاب مقدس می گويد خدا ما را از ).  ٣٢ - ٣١: ١٢يوحنا ) (٢٩ -٢٨

وسيله ای برای نجات و دگرگونی انسانها می باشد، ) کتاب مقدس( آالم خدا از آنجا که. )١٣: ١آولسيان (منتقل ساخت 
 .داده استشرير سعی می آند از هر راهی آالم خدا را از قلب انسانها بدزدد، پس مراقب باشيد چون عيسی به ما هشدار 

 
 ؟ببارآورمثمر پايداری کنم تا من چطور   )١١ سؤال

از . و طبيعت گناهكار در درون ما استاحاطه کرده  شرير در اطراف ماست و دنيای ماده گرايی ما را  :مالحظات
 ؟ چگونه ميتوانيم پايداری کنيم.آنجايی آه همه اين عوامل با ما می جنگند ما هم بايد دائمًا بر عليه آنها بجنگيم

شنيدن، خواندن،  بررسی آردن، حفظ آردن آيات، تعمق آردن، به آار بردن آالم خدا در زندگی خود و در ا از طريق م
هنگام مواجه شدن   در به پايداری در موارد باال حتیما،  بله.پايداری می کنيم ميان گذاشتن برآات آن با ديگران

توانيم مي. بايد در ايمان خود مداومت نشان دهيم. صميم بگيريم که مأيوس نشويمما بايد ت.  ادامه ميدهيمبامشكالت و جفاها
 . چون خدا وعده داده تا با ما باشد،مستحكم بايستيم

 
 ديبربآاربه   :٤قدم 

 ؟چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است آاربرد  :توجه آنيد
حًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس افكار خود را صري :در ميان بگذاريد و بنويسيد

 . تهيه آنيد١٥ - ٤: ٨لوقا 
  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟های آاربرديک ازآدام  خدا از شما می خواهد:توجه آنيد
ی خود را بدون دغدغه با ديگران در  آاربرد شخص. اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت . ميان بگذاريد
  .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ). ميباشنداين قسمت از کتاب مقدسامکان پذير در  آاربردهای نمونه هايی ازفهرست زير(
 

 )١٥ – ٤: ٨لوقا  (آاربردهای امكان پذير هايی از نمونه
 

 .سعی آنيد پيغام  کتاب مقدس را بفهميد . پيغام انجيل گوش آنيد با اشتياق به  ١٠ - ٨: ٨ •
 )١٣: ٤ مرقس  ٢٣ و ١٩: ١٣متی ( •
 . و به پيامهای آن پاسخ دهيدتصميمی جدی بگيريد تا نسبت به  کتاب مقدس بی تفاوت نباشيد  ١١: ٨ •
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 . باور داشته باشيد،  به پيام کتاب مقدس برای نجات يافتن١٢: ٨ •
فقط داشتن دانش و آگاهی درباره کتاب .   بر اساس پيامهای کتاب مقدس باورهای شخصی داشته باشيد١٣: ٨ •

 .مقدس کافی نيست
 .بعضی آيه های  کتاب مقدس را حفظ نماييد و روی آن ها تعمق آنيد  ١٥: ٨ •
 . بار با قلبی پاك آالم خدا را می خوانيد يا بررسی می آنيدمطمئن شويد آه هر  ١٥: ٨ •
 .با به آار بردن مرتب پيغام آالم خدا، ثمر بياوريد  ١٥: ٨ •

 
 :آاربردهای شخصینمونه هايی از 

 
خدا از من می خواهد آه هر بار  کتاب مقدس را می شنوم آن را درك آنم به طوری آه شيطان نتواند آن را از )  الف

بررسی هفتگی  کتاب مقدس به من . بنابراين من می خواهم هر هفته يك بار  کتاب مقدس را بررسی آنم. بربايدقلب من 
 .آمك می آند تا آالم خدا را بهتر درك آنم

خوانم يا بررسی ميكنم از  بنابراين هر بار آه  کتاب مقدس را می. خدا از من می خواهد تا رشد آنم و ثمر بياورم)  ب
  " اين آالم چگونه می تواند مرا تغيير دهد يا بر ديگران تاثير بگذارد؟"  ؛مخود می پرس

 .انجام آن حقيقت را تمرين آنم،  سعی خواهم آردسپس و
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی اين ( .آشکار کرده است، دعا کنيم ١٥ - ٤: ٨ در مورد حقيقتی که خدا به ما درلوقا

بياد داشته باشيد که . مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيدبررسی کتاب 
 .) افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد

 
 

                ) دقيقه٨ (دعا  ٥
 شفاعت دعای

 
 . مردم دنيا دعا آنيد برای يكديگر و . ادامه دهيدیبه دعا در گروههای دو يا سه نفر

 
 

 )  دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
متعهد شويد که بطور .  پاسخ دهيد  به هم قول دهيد که به آنچه که خدا در کتاب مقدس به شما گفته است،- تعهد  ـ ١

 .مرتب جلسه بررسی کتاب مقدس داشته باشيد
استفاده از روش حقيقت محبوب  .بخوانيد ٢٤: ١١ -١: ٨هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت متی   - هانگاراز  ـ ٢

  . يادداشت برداريدآنيد و
  : و آن را حفظ نماييدتعمق آنيد   در باره اين آيه جديد کتاب مقدس - حفظ کردن  ـ ٣

 ) . آنيدمرور را اتهر روز اين آي( ١٣ -١١: ٥ اول يوحنا  -  نجات ازاطمينان
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) وشهيا پ(وارد دفتر را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣درس 
 
 

 دعا  ١

 
 .  دعا آنيد و گروهتان و اين دوره شاگردسازی را به حضور خدا بياوريد:سر گروه

 
 

 ) دقيقه٢٠( پرستش   ٢
 م و پرقدرت استخدا عظي

 
  پرستش چيست؟:تعليم دهيد

زندگی  شيوه  دعا ومتفاوتتوان آنرا با انواع  آه می،  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست "پرستش" 
  .نشان داد

 .در اين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می شويم. به منظور پرستش خدا،  بايد بدانيم خدا چه آسی است
 . را بخوانيد "خدا عظيم و پرقدرت است" ليم مربوط به ا تع:سر گروه
 .خدا عظيم و پرقدرت است :موضوع

 
 ٢٦ - ٢٥  ،١٢ :٤٠اشعيا  ؛ ٣٣ – ٣١ ، ١١ – ٨ ، ٥ – ٤: ٣٨ايوب : بخوانيد

ارد آه بر روی آره زمين چيزی وجود ند. خدا انسانها را دعوت می آند تا عظمت و قدرت او را درك و تجربه آنند
حتی در منظومه شمسی هم . آوه های هيماليا در مقايسه با او بسيار آوچك هستند. مقايسه آرد بتوان آن را با عظمت خدا

. حتی خود خورشيد هم برای اين مقايسه بسيار آوچك است. چيزی وجود ندارد آه بتوان آن را با عظمت خدا مقايسه آرد
مقايسه آنند؟ هيچكس چيزی آه آنقدر بزرگ باشد تا بتوان خدا را با آن مقايسه پس انسانها عظمت و قدرت خدا را با چه 

اما خود خدا مردم را دعوت می آند تا به آسمان . آرد نمی شناسد به همين دليل همه انسانها در اين مورد سكوت می آنند
 : مورد ستاره ها توجه آنيد درواقعيت علمی به چند . و ستاره ها نگاه آنند و بياد آورند آه خالق آنها آيست

 
.  را ميبيند  ستاره٢٠٠٠در يك شب تاريك و صاف چشمان شما بدون استفاده از تلسكوپ حدود   :تعداد ستاره ها  - ١

صد (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  هستند آه راه شيری نام دارد و دارای حدود مااغلب اين ستاره ها متعلق به آهكشان
  آهكشان و فقط)  ميليارديک (١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  با يك تلسكوپ بزرگ ميتوانيد حدودشما.  ستاره می باشد)لياردمي

چون نور آنها هنوز .  ستاره را ببينيد و ستاره هايی وجود دارند آه هنوز ديده نشده اند) ميلياردسه (٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٣
ی تواند در تمام طول عمرش آنها را تعداد ستاره ها در جهان آنقدر زياد است آه هيچكس نم. به آره زمين نرسيده است

وجود هستی شناخته شده در ستاره  ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٢ دانشمندان حدس می زنند حدود. بشمارد
    .دارد

 
   ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ فاصله خورشيد از زمين. تنها ستاره منظومه شمسی خورشيد نام دارد  :فاصله ستاره ها  - ٢

 آيلومتر در ساعت به ١٠٠٠له چقدر دور است؟ اگر شما با يك هواپيمای پيشرفته با سرعت اين فاص. آيلومتر است
در جهان آنقدر عظيم است آه دانشمندان  آشد تا به آنجا برسيد، فواصل ستاره ها  سال طول می١٧خورشيد سفر آنيد، 

نور تقريبًا در . سرعت ديگری استسرعت نور سريعتراز هر . برای بيان آنها از اصطالح سال نوری استفاده می آنند
يك .  بار بدور آره زمين حرآت آند٥/٧تواند در هر ثانيه  يعنی نور می. آيلومتر را طی می آند ٣٠٠،٠٠٠ هر ثانيه

 يك سال نوری برابر مسافتی به طول .سال نوری مسافتی است آه نور در طی يك سال طی می آند
 ٥سياره مريخ . اصله ماه از زمين يك ثانيه و يك سوم ثانيه نوری استف. می شود کيلومتر ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٩،٤٥٤

 ساعت نوری با ما فاصله دارد ٥ نسياره پلوتو.  دقيقه نوری از ما دور است٨ با ما فاصله دارد و خورشيد  نوریدقيقه
ستاره با يك هواپيمای پرواز آردن به اين . سال نوری از ما فاصله دارد ٣/٤اما نزديك ترين ستاره به منظومه شمسی 

نزديك . سال نوری می باشد ٠٠٠،١٠٠  قطر آهكشان ما آه راه شيری نام دارد.آشد سال طول می ٤،٦٤٤،٠٠٠ پيشرفته
 نام دارد، دارای ميلياردها ستاره است و فاصله آن از ما )سحاب مارپيچ(ترين آهكشان به ما آه آهكشان مارپيچ 

انسان .  دورترين ستاره اين آهكشان از آره زمين ميلياردها سال نوری استفاصله. سال نوری می باشد ١٠٠،٠٠٠
 . هرگز قادر به فتح جهان نامحدود نمی باشد
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اما ستاره .  برابر آره زمين می باشد١٠٩قطر خورشيد . آيلومتر است ١٢،٧٥٦ قطر آره زمين  :اندازه ستاره ها  - ٣
اندازه اين ستاره های بزرگ غول آسا .  برابر قطر خورشيد است١٠٠٠  برابر و حتی١٠٠هايی وجود دارد آه قطرشان 

و سياره های عطارد، زهره، زمين و مريخ  آنقدر بزرگ است آه قسمتی از منظومه شمسی ما آه شامل خورشيد
گيريم  ميلی متردرنظربيکاگر قطر آره زمين را . باشند به راحتی می توانند در درون آن به گردش خود ادامه دهند می

 . مترخواهد بود١٠٠بزرگترين ستاره   سانتيمتر و١١خورشيد آنگاه دراين مقايسه نسبت قطر
 ستاره ها يعنی بزرگترين چه آسیاما . ما می توانيم ستاره های جهان را با عظيم ترين تلسكوپ مورد بررسی قرار دهيم

او . آفريده و همه آنها را به حرآت درمی آوردهمه ستارگان را خدا مقدس می گويد  ؟ آتاب استاجسام جهان را آفريده
اگر انسان نمی تواند اطالعات مربوط به تعداد، فواصل و يا اندازه ستاره ها را . حتی روی هر ستاره اسمی گذاشته است

درك آند، چطور می تواند عمق های خالق ستارگان را درك آند؟ وجود اين ستارگان شگفت انگيز به وجود و عظمت 
 .انگيز اشاره می آند ی شگفتيك خدا

 
 . نفری پرستش آنيد٣خدای عظيم و پرقدرت در گروه های خدا را بعنوان  :سر گروه

 
 

 ) دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات   ٣
 ٢٤: ١١ – ١: ٨متی 

 
 

های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت
به آسی .   را  بيان کنيد)٢٤: ١١ – ١: ٨متی (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آه برآاتش را بازگو می

 . بحث نكنيد
 
 

 )دقيقه ٧٠(تعليم    ٤
 مفاهيم  :جيلانپيام 

 
 

به مردم آمك آنيد . وقتی ما انجيل را به ديگران بشارت می دهيم بايد بتوانيم آلماتی را آه استفاده می آنيم توضيح دهيم
ايمان به "   و معنی " علت اينكه عيسی مسيح تنها راه به سوی پدر است" ،  "داوری" ،  "مرگ" ،  "گناه" م يهاتا مف

 . آنند را درك "عيسی مسيح
 

 انــجيـــل  -الف 
 

 انجيل را از راههای  پياممی توان. در مورد بزرگترين هديه خدا برای انسانهاست يا مژده انجيل به معنای خبرخوش
 . يا با نشان دادن تصويريلمثتخواندن، نمايش، سرود با اعالم آردن، . مختلف به مردم رساند

 
 : زير انجيل را توضيح می دهدتصوير
 .ليکه پيام انجيل را برای ديگران توضيح ميدهيد، اين تصوير را بکشيددر حا

 . به شاگردان کمک کنيد تا اين کار را انجام دهند:سرگروه
 

زيرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود آه پسر يگانه خود را داد تا هر آه بر او ايمان آورد هالك نگردد "  ١٦: ٣ يوحنا
  ".بلكه حيات جاودان يابد
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 زندگی ابدی           فيض خدا   تحتنجات يافته                                                                                خدا   
٢٤: ٥ يوحنا

                                                     در گناه سقوط       
   

                                                                گناهان من                            )٢ - ١: ٥٩اشعيا (جدايی          
 

  
  عيسی                                                         سقوط          

 
                                                                         مذاهب رساي                  

 : تشريح تصوير بدين ترتيب است                                                             )١٢: ٤اعمال (                 
 ١٢: ٤ اعمال -٥        ١٦: ٣  يوحنا -١                                         حفظ                                          

               ١١: ٣ غالطيان -٦     ٢ -١: ٥٩ اشعيا -٢  ايمان آوريد    شريعت                                                          

                    ٩ -٨: ٢ افسسيان - ٧    ٢٣: ٣ روميان -٣           +            کارهای خوب    )١١: ٣غالطيان (                                         

         ٢٤: ٥ ؛ ١٦: ٣ يوحنا - ٨    ٢٣: ٦ روميان -٤          بشنويد لياقت شخصی                                                           
           )٩ - ٨: ٢افسسيان (                         سقوط                 

 :گرفتن يك تصميم شخصی                                                                                                     
 حيات+  در قلب خود پذيرش مسيح                                                                                                      

  ٢٣: ٣روميان                                                                                                              ٢٣ :٦روميان
ابدی    مرگ        زير خشم خداهالك شده                  ×      مرگ               +   زيرشريعت گناه          انسان    

 
 

 مقدس معنی گناه در آتاب  -ب 
 

 )٢٣: ٣روميان (همه گناه آرده اند و از جالل خدا قاصر هستند : انجيل می گويد
 . استفاده می آند در زبان اصلیه از سه آلمه برای گنا٤ -١: ٥١مزمور : تعليم دهيد

 
 
 خطامعنی آلمه   -١
 

      خدا هدف يا نشانه
 

 به هدف خدا نزدن  )الف(

 ر خدا  معيا

             

           قاصر بودن از معيار خدا  )ب(
             

 هدف خدا برای همه مردم دنيا اين نيست آه مذهبی . نظر دارد يعنی نرسيدن به هدفی آه خدا برای شما درخطا)  الف
در نتيجه با ديگران هم . آند رابطه درستی داشته باشند داشته باشند بلكه تا با خدايی آه خود را در کتاب مقدس آشكار می

  خدای آه به هدفگناهكار يعنی آس. رابطه ای درست خواهند داشت و شروع به انجام آارهای مورد تاييد خدا می آنند
 . نداردخدا با درسترابطه  و اش نمی رسد  برای زندگی

 
 معيار خدا برای داشتن زندگی درست و انجام آارهای . همچنين به معنای قاصر ماندن از معيار آامل خداستخطا)  ب

اريد، زندگی و مهم نيست شما به چه زبانی صحبت می آنيد يا چه مذهبی د. عيسی مسيح و تعاليمش می باشدصحيح، 
کتاب مقدس می گويد آه همه مردم دنيا در مقابل اين معيار . دنآارهای شما در مقابل معيار آامل خدا سنجيده می شو

دهند هم در مقابل معيار  حتی انسانهايی آه زندگی نمونه دارند و آارهای خوب بسياری انجام می.  قاصر هستندخداآامل 
 ).٢٣ ، ١٢ -١٠: ٣روميان (آامل خدا قاصر هستند 

هيچكس به . هيچكس شايسته نيست، هيچكس به وسيله مذهب يا نگاه داشتن شريعت يا با انجام آارهای نيك نجات نمی يابد
  و قاصربودن ازخداگناه به سادگی به معنای ارتكاب يك جرم نيست اين به معنای نرسيدن به هدف . حد آافی خوب نيست

  .ميباشدخدا آامل  معيار
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 معنی آلمه عصيان  -٢
 
 

                                                        حدود           
 
 
 .گذشتن ازحدود يا مرزهايی آه خدا مشخص آرد) الف(

 

            قيام آردن بر عليه خدا)  ب(
 

 حدود يا مرزهای نحوه زندگی و .دود يا مرزهايی است آه خدا مشخص آرده استعصيان به معنای گذشتن از ح)  الف
.  است مشخص شده، مقدس آشكار آرده رفتار انسان، در فرامين و موارد منع شده و تعاليم خدايی، آه خود را در آتاب

از آنها خواسته تا انجام دهند، و گاهی در انجام آنچه خدا  منع آرده انجام می دهند خدازيرا همه مردم گاهی آنچه را آه 
بلكه . عصيان تنها به معنای سرآشی بر عليه شريعت معلمين مذهبی نيست. اين به معنای عصيان است .آوتاهی می آنند

 . استمقدس آشكار آرده  است آه خود را  در آتابخدايیاين عصيان بر عليه قوانين و مرزهای 
 در عهد عتيق مردم بر عليه خدا قيام آردند و آنچه را به . عليه خداستعصيان همچنين به معنای شورش عمدی بر)  ب

مقدس  امروزه مردم عمدّا درباره خدايی آه خود را در آتاب). ٢٥: ٢١داوران (نظر خودشان درست بود انجام دادند 
آنها . آنند كار آرده، رد می آه خود را در کتاب مقدس آشخدايیآنها علنًا پيغام . آشكار آرده مطالب آذبی  انتشار می دهند

. اهميتی نمی دهند است، مقدس آشكار آرده مغرورانه به ارزشهای اخالقی، حكمت و صفات خدايی آه خود را در آتاب
 آنها قلب خود را در مقابل خدای آتاب. آنها جهان را وادار به سرآشی می نمايند و فساد و تباهی را منتشر می آنند

 .باشدميعمل اشتباهی است آه قابل مشاهده ، عصيان و سرآشی. ين عصيان استمقدس سخت می سازند و ا
  
 شرارتمعنی آلمه   -٣
 

                                                                       
                      

         آنچه واقعيت نيست           واقعيت      
 

                    خداواقعيتتغيير دادن )  الف( 

 
 حقيقت                         تبديل به دروغ شده

 دروغ                       شده  تبديل به حقيقت
 
                   تحريف حقيقت خدا)  ب(

  
همه انسانها ديدگاهی  .ه از ديد خدا واقعيت می باشد چيزی است آمکارانه به معنای تغيير دادن شرارتدر اينجا )  الف

، درك و نگرش آنها، اعتقادات و ارزشها، همينطور فرهنگ واقعيتآلی دارند و اين ديدگاه در نظر آنها نسبت به هستی، 
ه مقدس يك ديدگاه آلی و صحيح را در عيسی مسيح و در کتاب مقدس آشكار آرد خدای آتاب. يابد و رسومشان تجلی می

در ملکوت خدا، آداب و رسوم گوناگونی وجود دارند، اما اين رسوم .  ناميده شود "فرهنگ ملكوت خدا"  ميتواند آه
مقدس می خواهد همه مردم اين تفكر را بشناسند، به آن  خدای آتاب. بايستی ديدگاه مسيح و کتاب مقدس را بيان کنند

وقتی مردم ديدگاه آلی زندگی خود را شكل می دهند و اعتقادات و هر حال ه ب. ايمان آورند و بر طبق آن زندگی آنند
 . استشرارتارزشهای خود را خلق می آنند،  واقعيتی را آه خدا نهاده  عوض می آنند و اين 

 يعنی آن حقيقتی آه او در آتاب . در اينجا به معنای خراب آردن يا تحريف آردن حقيقت خداستچنين همشرارت)  ب
هر حال مردم عمدّا حقيقت ه ب.  مقدس آشكار آرده است  آتاب را درخدا بروشنی حقيقت .ار آرده استمقدس آنرا اشك

مقدس چيزهايی می گويند آه خودشان  بعضی از مردم از قول آتاب. )٢٠: ٥اشعيا.(مقدس را اشتباه تفسير می آنند آتاب
مقدس آه بايد به آنها  وجه به بعضی حقايق آتابو در عين حال گروه ديگری از ت) ٥  :٥٦مزمور (دوست دارند بگويند 

 و اند  گمراه شده بسياری هستند که خوددر نتيجه انبيای آاذب). ١٩ -١٨: ٢٢مكاشفه (توجه آنند، خودداری می آنند 
 و پنهان برای مکارانه  اغلب روشی شرارتالبته .  استشرارتاين معنی ). ١١: ٢٤متی  (مردم را  گمراه می کنند

اغلب هم در زير ( خطايی است آه در پوشش يا استتار انجام می شود شرارت به عبارت ديگر  .يك خطا می باشدانجام 
 ). پوشش مذهب

 
 ريشه و ثمره گناه:    خالصه- ٤
 

 جام دادن چيزی آه خدا منع می آندان  =  ميوه گناه        
 م ندادن آنچه خدا امر می آند انجا =             

 
 
  استقالل از خدا = يشه گناهر     

 يك رابطه ناقص با خدا=            
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 جدا شده   ريشه گناه وجود يك رابطه.راضی بودن يا مستقل بودن از خداست محوری و از خود ريشه گناه خود)  الف
ی خود را ريشه گناه اين است آه آسی اهداف و معيارها.  استمقدس آشكار آرده با خدايی است آه خود را در آتاب

باشد است آه اغلب فراتر از حدود و مرزهای خدا مي ريشه گناه بر اساس قوانين و حدودی. بدون توجه به خدا تعيين آند
ريشه گناه خلق آردن و ايمان آوردن به ديدگاهی .  زندگی کردن استبدون داشتن هيچ حد و مرزی يا بعبارت ديگر

اگرچه يك نفر . مقدس آشكار آرده است جزا است از آنچه خدا در آتاب م می باشد کهشخصی در مورد جهان و فرهنگی
ممكن است فكر آند آه نه تنها آار بدی انجام نمی دهد بلكه آارهای خوبی هم می آند، اما با اين وجود از نظر خدا او 

که ن است آه شخص آنريشه گناه اي. هنوز گناهكار است زيرا زندگی او جدا از تنها خدای حقيقی و زنده سپری می شود
 که خودش آه شخص آنچه ريشه گناه اين استهمچنين . خودش ميخواهد باشد، به جای آنکه خدا ميخواهد که باشد

مستقل بودن از  ريشه گناه خود محوری يا. به جای اينكه آاری را آه خدا می خواهد  انجام دهد، انجام دهدميخواهد 
 . ار می آندمقدس آشك خدايی است آه خود را در آتاب

 ببار  گناه ميوه گناه از ريشه.ميوه گناه انجام دادن تمام آارهای اشتباه و همينطور انجام ندادن آارهای درست است)  ب
ليست گناهان . ميوه گناه انجام دادن آاری است آه خدا منع آرده و انجام ندادن آاری است آه خدا امر آرده است. می آيد

  .مقدس پيدا آرد رده را می توان در چندين قسمت آتابيا چيزهايی آه خدا منع آ
 )٨: ٢١ مكاشفه ؛ ٣: ٣تيطس ؛ ٢١ -١٩: ٥غالطيان  ؛ ٣٢ -٢٨  :١  روميان؛  ٢٣ -٢٠  :٧ مرقس(
 

 مقدس معنی موت در آتاب  -پ 
 

 )٢٣: ٦روميان  ( "مزد گناه موت است"  :انجيل می گويد
  و ابدیجسمانیمعنی روحانی، : درعنی دا م٣مقدس   در آتاب "مرگ"  آلمه :تعليم دهيد

 مرگ روحانی  -١
 ١٢  ، ٥ -١: ٢يان س افس:بخوانيد

  معنی مرگ روحانی چيست؟:آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات

مرگ روحانی جدايی از حيات تنها خدای حقيقی و . می باشدانسان مرده روح  وضعيتی است که در آن مرگ روحانی
 يكی از  کهخلق شده) روان(هر انسانی با روح يا جان . مقدس آشكار آرده است تابزنده ای است آه خود را در آ

تا وقتی آه مردم به وسيله . آارهای روح انسان توانايی آن در شناختن و مشارآت داشتن با تنها خدای حقيقی و زنده است
 می آنند آه خدا وجود ندارد يا اگر به آنها فكر. روح القدس تولد تازه نيافته اند از نظر روحانی مرده محسوب می شوند

آنها او را شخصّا  و مستقيمّا نمی شناسند و . وجود خدا اعتقاد دارند معتقدند آه او بسيار متعال يا از آنها بسيار دور است
را در شنوند و ايمان می آورند يعنی عيسی مسيح  نمی توانند با خدا مشارآت داشته باشند، اما وقتی پيغام انجيل را می

 ؛١٣: ١ يانافسس( .می آيد و در بدنهای آنها ساآن می شود) روح خدا(قلب و زندگی خود می پذيرند آنگاه روح القدس 
 ميسازد به طوری آه آنها قادر خواهند بود خدا را شخصّا  روح انسانی آنها را زنده، روح القدس) ١٠ - ٩: ٨روميان 

 .بشناسند و  با او مشارآت داشته باشند
 انیمرگ جسم  -٢

 ١٠،  ٦ - ٥: ٩جامعه ؛  ١٧ ، ١٠: ٤٩ مزمور :بخوانيد
  چيست؟انی معنی مرگ جسم:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
مرگ جسمانی زمانی است که روح از بدن جدا ميشود و وقتيکه . انی زمانی است که بدن انسان ميميردمرگ جسم

 خانواده، عزيزان و دوستان، همينطور جدايی از اموال و  يعنی جدايی از.شخص از زندگی دراين جهان جدا ميگردد
آن جسد هرگز به اين دنيا . وقتی مردم جسمّا می ميرند بدنشان در قبر فاسد و به خاك تبديل می شود. موفقيت ها

 .گردد و هرگز براتفاقاتی آه در اين دنيا می افتد تاثيری نخواهد گذاشتبازنمي
 مرگ ابدی  -٣

  ٩ - ٨ :١  دوم تسالونيكيان ؛٨: ٢١؛ ١٥ -١٤: ٢٠مكاشفه  ؛ ٤٦: ٢٥ ؛٢٨: ١٠ متی ؛٢٣ -٢٢: ١٦ لوقا :بخوانيد
 معنی مرگ ابدی چيست؟  :آشف و گفتگو آنيد

 : مالحظات
بعد از روز داوری . بی ايمانان در جهنم است) جان(منظور از مرگ ابدی، پيش از روز داوری نهايی، رنج ابدی روح 

مرگ ابدی، جدايی ابدی از حضور . ايمانان در جهنم شروع می شود و بدن بی) جان( ابدی روح )مجازات(نهايی، رنج 
 .و توجه خداست

 
 مقدس معنی داوری در آتاب  -ت 

 
چنانكه مردم را يك بار مردن و " و ) ١٨: ٣يوحنا  ( ".هر آه ايمان نياورد االن بر او حكم شده است" : انجيل می گويد

 )٢٧: ٩عبرانيان  ( ".ن مقرر استبعد از آن، جزا يافت



 ٣١ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

يعنی داوری موقتی و فعلی و . مقدس به دو نوع داوری مجزا از هم اشاره می آند  آلمه داوری در آتاب:تعليم دهيد
 :داوری موقتی و فعلی خدا به دو شكل برقرار می شود. داوری نهايی خدا در آينده

 . مردم اجرا شود موردخدا اجازه می دهد تا داوری اش به شكل عمومی در  )١
 .ميکند در مورد مردم اجرا  راخدا داوری اش )٢
 
 داوری فعلی و موقتی خدا  -١
 

 ٣٢ - ٢٨  :١  روميان ؛٨ – ٧: ٦ غالطيان  :بخوانيد)  الف
 خاصی از داوری اش اجرا گردد؟ چرا خدا می گذارد انواع   :آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
خدا خلقت خود را . ، اين حق را دارد آه تعيين آند مردم چطور بايد زندگی آنند استهچون خدا زمين و مردم را آفريد

به . ديهمراه قوانينی فيزيكی آفريده، برای مثال اگر شما به قانون جاذبه بی اعتنايی آنيد ممكن است به سختی به زمين بيفت
هرگاه انسانها از قوانين روحانی و اخالقی .  استهمين شكل خدا برای خلقت خود قوانينی روحانی و اخالقی قرار داده

 " .آارند  درو می آنند آنها آنچه را آه می" . خدا سرپيچی آنند، خدا اجازه می دهد تا از نتايج گناهانشان زجر بكشند
ه و  آنکه کين. مثال فردی آه تنبلی را می آارد فقر را درو می آند بعنوان.آسی آه گناه می آند داوری را درو می آند
آسی آه مواد مخدر استفاده . آسی آه ستم را بكارد جنگ را درو می آند. نفرت بکارد، رابطه جدا شده را درو ميکند

 تعليم می دهد آه بی خدايی به فساد اخالقی و هر نوع شرارت ديگری ٣٢ -١٨ : ١ روميان. ميكند اعتياد را درو می آند
رنج . ايج گناه شخص در طول زندگی اش در اين جهان به سراغ او می آيددر مورد بسياری از افراد، نت. منتهی می شود

 . می باشد اوانتخاب های بد، تصميمات واعمال بد، آشيدن اغلب نتيجه طبيعی اعتقادات بد شخص
 
 ٢١: ١٤ حزقيال ؛١١ – ٣: ١ حجی ؛١٢ – ٦ :٤ عاموس ؛٢٥ -١٤:  ٢٦ الويان :بخوانيد)  ب

 نواع خاصی از داوری را در جهان اجرا می آند؟ چرا خدا ا:آشف و گفتگو آنيد
 : مالحظات

در بعضی . خدا بر تمامی جهان حكفرمايی می آند او تمام نيروهای طبيعت و تمام اتفاقات تاريخ انسان را آنترل می آند
محافظتش را اطاعتی می آردند يا وقتی به خدا پشت می آردند خدا هم توجه و  مواقع وقتی مردم نسبت به خدای زنده بی

 .اش شامل حال آنها شود  و ترتيبی می داد داوری موقتی و فعلی آرد از آنها دريغ می
 و آنها چيزهای بسياری را از دست محصوالت آنها خراب می شد و جنگ سرزمينشان را فرا می گرفتبعنوان مثال 

رزه، سيل، طوفانها، گرسنگی و شيوع وقوع باليای طبيعی مثل زمين ل. داده و برای آنان در هيچ چيز خشنودی نبود
 و به آنها هشدار می داد تا توبه هدهد آه خدا از گناهانشان ناراضی بود بيماريهای واگيردار در تاريخ انسانها نشان می

 .آنند و به نزد او برگردند
 
 ١١ -٤: ١٢ عبرانيان :بخوانيد)  پ

 وقتی اش را در مورد انسانها اجرا می آند چيست؟ دليل واقعی اينكه خدا داوری فعلی و م:آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات

هدف . اش در آينده حفاظت آند خدا داوری فعلی و موقتی اش را در مورد انسانها اجرا می آند تا آنها را از داوری ابدی
ردن گناهانشان و به عبارت ديگر هشدار دادن به انسانها، آشكار آ. از اين داوری موقتی تنبيه و تربيت آردن انسانهاست

اگر خدا .  انجام دهد هم اکنون بهترين را برای انسانها اين است کهخدا هميشههدف . توبيخ آنها به خاطر گناهانشان است
انسانها را رها آند تا به گناهان فعلی خود ادامه دهند، اين امر منتهی به بندگی آنها در گناه و در نهايت  قرار گرفتن در 

خدايی و شرارت به  هدف خدا از داوری فعلی و موقتی اش اين است آه مردم از بی.  خدا می شودمعرض داوری ابدی
 .سوی قدوسيت و عدالت خدا بازگردند

 
  در آيندهداوری نهايی خدا  -٢
 

 ١٦ -٢: ٧٣ مزمور:بخوانيد)  الف
 بينيد؟ نه می شما زندگی را عادالنه يا ناعادال، چرابا توجه به نحوه زندگی مردمان شرير   :الؤس

. دن ميشو، استثمارمردمان خوب، زجر می آشند، افرادی آه خودخواه نيستند.  زندگی آشكارا ناعادالنه است:تعليم دهيد
. از سوی ديگر شريران خوش و خرم هستند. مانند با مردمان فروتن با خشونت رفتار می شود و افراد فقير محروم می

ستمكاران . م به فروتنان ظلم می آنند و ثروتمندان باعث می شوند فقيران فقيرتر شوندافراد خودخواه موفقند، افراد بيرح
اگر آنطور آه ما تصور می آنيم . شوند در بستر خود در آرامش می ميرند در حاليكه مقدسين تا حد مرگ شكنجه می

 اگر او درمورد  تمام ؟دامه يابدخدايی هست آه قادر مطلق و نيكوست، چطور می تواند اجازه دهد بی عدالتی در جهان ا
تا اين بی عدالتی های فاحش را جبران آند و اين ) چه حاال و چه بعد از اين زندگی(بی عدالتی های جهان آاری نكند 

شرارت در حال گسترش را مهار آند پس او قادر مطلق نيست و به همين دليل نمی تواند آاری بكند يا اينكه او خدای 
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مقدس به روشنی به ما تعليم می دهد آه خدای  به هر حال آتاب. ه اين بی عدالتی ها اهميتی نمی دهدنيكويی نيست و ب
تمام انسانهايی آه روزی بر روی اين زمين . زنده قادر مطلق و نيكوست و عدالت او در سراسر جهان برقرار می شود

 . ر خواهند بودزندگی می آردند در اين داوری نهايی آه در آينده رخ خواهد داد حاض
 
 ٣٣ -٣١: ٢٥ متی ؛٢٧: ٩ عبرانيان :بخوانيد)  ب
  داوری خدا در آينده چگونه خواهد بود؟ :الؤس

بعد از مرگ رنجهای عظيم تر و بسيار . مقدس تعليم می دهد آه مرگ جسم انسان، پايان راه نيست آتاب  :تعليم دهيد
 . در انتظار انسانهاستی جدی تر

او تمام اعمال . تمام مردمی آه روزی بر روی زمين بودند داوری می شوند. ن زمين باز می گرددعيسی مسيح به اي  )١
او افرادی را آه مرتكب شرارت می شوند يا آاری ). ١٤: ١٢جامعه (انسانها و چيزهای مخفی را داوری خواهد آرد 

 آسانی را آه به او ايمان دارند از او. )٤١: ١٣متی (می آنند آه منجر به گناه می شود از ملكوت خود جدا می آند 
  ).١٢: ٢٥ متی(آسانی آه به او ايمان ندارند جدا می سازد و آنها را بر اساس رابطه شان با مسيح داوری می آند   

آنانی آه به عيسی مسيح به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ايمان ندارند بر اساس دانش خود از شريعت خدا داوری 
، اعمال )٤٦ -٤١ :٢٥  متی(صورات آنها ق، )٣٦ ، ٢١ -١٨: ٣يوحنا (بی ايمانی آنها ). ١٦ -١٤: ٢وميان ر(می شوند 
 -٢٦ :١٠عبرانيان ( دعوت مسيح از جانب آنها و بی احترامی به روح فيض گذاشتن، زير پا )٨: ٢١ مکاشفه(شريرشان 

 ). ٨: ١ دوم تسالونيكيان( مجازات می شود مانی اشنافر انجيل را رد آرده، بخاطر  پيامهر آه. داوری خواهد شد) ٣١
  .)٤٨ - ٤٧  :١٢لوقا (در آن موقع خدا همه را با عدالتی آامل داوری می آند 

و   ثروتمند، افراد)١٢ – ٣: ٥متی ( تحت ستم و مسکينان را عادالنه و با رحمت خود داوری خواهد کرد او افراد
او تمام آشورها، . او شريران را نابود می آند) ٦ - ١  :٥يعقوب (هد آرد طمعكار را با دست هايی خالی روانه خوا

او به غرور و نخوت . حكمرانان و مردمانشان را بخاطراعمال ناپسندی آه بر زمين خدا انجام داده اند داوری خواهد آرد
 ؛٤٤: ٢دانيال ( به زير می آورد و او حاآمان مقتدر اين زمين را از تخت هايشان) ١١  :١٣اشعيا (مردم پايان خواهد داد 

.  استدرياچه آتش گوگرد سوزان يا جهنم ناميده شده) اما نه نابودی آامل(مكان نابودی ابدی . )٢٥  :١٥اول قرنتيان 
مكان گريه، درد آشنده، و . سوختن ولی نمردن استی برای آن مكان). ٢٦ -٢٣: ١٦لوقا (جهنم محل آتش و شكنجه است 

:  ١٦لوقا (تواند خارج شود  اين مكانی است آه هيچكس از آن نمی) ٤٩ - ٤٢  :٩مرقس (و بی پايان خشم ديوانه وار 
 ٨  :١دوم تسالونيكيان ( شوند توجه خدا مجازات می حضور، محبت و محروم شدن از ن با نابودی ابدی وايمانابی . )٢٦

 ).١٥: ٢٠مكاشفه(ه خواهد شد دهر آس آه نامش در دفتر حيات يافت نشود در درياچه آتش افكن .)٩ -
 
ان به خاطر چگونگی زندگی خود در اين آناما ) ٢٩ ،٢٤: ٥يوحنا (ی محكوم نخواهند شد   مسيحيان به مجازات ابد)٢

 ).١٥ -١٠: ٣ تيان قرناول؛ ١٠: ٥ تياندوم قرن(جهان به عنوان يك مسيحی، داوری خواهند شد 
 

 ) دقيقه٨(دعا   ٥
 دادعای در پاسخ به آالم خ

 
های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 

 ) دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت آنيد و يا آن راپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .   به هم قول دهيد که انجيل را بوضوح برای مردم توضيح دهيد- تعهد   ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٣٦: ١٤ – ٢٥: ١١هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت متی  - هانگاراز  ـ  ٢

    . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
من از "  ) ٤: ٢ -١: ١پيدايش . (  درس بعدی  بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد- بررسی  کتاب مقدس  ـ  ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت کنيد٥از روش  " ؟کجا آمده ام
  .باشيد آن مورد درشاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٤درس 
 
 

 دعا                 ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروهتان و اين دوره شاگردسازی را ب:هسرگرو

 
 

 درميان گذاشتن برآات   ٢
 ٣٦: ١٤ – ٢٥: ١١متی 

 
های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت

به آسی .   را  بيان کنيد)٣٦ :١٤ - ٢٥: ١١ متی( خود از قسمت مشخص شده، آموخته های). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آه برآاتش را بازگو می

 . بحث نكنيد
 
 

 )دقيقه ٢٠ (حفظ آردن تعمق و   ٣
 ٢٤: ١٦  يوحنا -  گرفتن جواب دعاازاطمينان 

 
 انگيزه ای برای حفظ آردن آالم  - الف 

 
 ١١ ، ٩: ١١٩ مزمور:بخوانيد

  يا فصلهای  کتاب مقدس مهم است؟ قسمتها چرا حفظ آردن آيات، :آشف و گفتگو آنيد
پاك و مقدسی داشته   زندگی و فاسد در يك دنيای منحرفتاد نآيات کتاب مقدس به شما آمك می آ کردن  حفظ:مالحظات

 .) الف مراجعه کنيد / ٥به ضميمه ( .باشيد
 

 تعمق  - ب
 

 ٢٤: ١٦  يوحنا -  گرفتن جواب دعاازاطمينان  :آيه حفظی
 . "تاکنون به اسم من چيزی طلب نکرديد، بطلبيد تا بيابيد و خوشی شما کامل گردد " :متن آيه

 
 مفهوم اسامی خدا در  کتاب مقدس  -١
 

 -١: ٥مزمور ( مورد خطاب قرارمی دهند "خداوند" يعنی  ستقيمّا با اسامی اودر دوران عهد عتيق ايمانداران خدا را م
اسامی خدا توصيفی از . درکتاب مقدس اسامی دارای معنا و مفهوم هستند. دادند آنها دعايشان را در نام خدا پايان نمی) ٢

اين حقيقت آه خدا . نگرآنهاستبيا او فقط خدا دقيقًا دارای همان خصوصياتی است آه اسامی. ذات و شخصيت خدا است
. دارای اسامی گوناگونی است به اين معنا می باشد آه خدا خودش را ميشناساند و خود را نيز به قومش آشكار می آند

 .خدا می خواهد مردم بدانند آه او آيست و می خواهد  قومش در دعا با او ارتباط داشته باشند
 .)١١ - ٩: ٤٦؛  ١٨: ٤٠اشعيا  ( "طلقی است آه سزاوار احترام و ترس می باشدقادر م" به معنی ) الوهيم ( "خدا" نام 
نام خدا درارتباط با عهدی است آه ،  يهوه. است "هستم آنچه هستم"  يا " هستم آنكه هستم" به مفهوم ) هيهو (خداوندنام 
 - ٦ :٣٤ ؛ ١٥ – ١٤: ٣ خروج(د بود وفادار خواه، بندد  نسبت به عهدی آه با قوم خود می بيان ميکند که اودرآن، خدا
٧( . 

اسامی او نيز دارای معانی  و)٩  :٢ ؛١٥: ١ آولسيان ؛ ٦: ٩اشعيا ( ازخدای ناديدنی است ديدنیمكاشفه ، عيسی مسيح
او .  است "مسح شده" نام مسيح به معنی ). ٢١: ١متی ( است  "نجات دهنده"  به معنی  "عيسی" اسم . متفاوتی است

به عنوان يك نبی، . القدس او را مسح آرده تا نبی آخر، آاهن اعظم و پادشاه ابدی باشد نام است، چون روحدارای اين 
به عنوان يك آاهن، مسيح جريمه گناه ما را پرداخت آرد و برای ما . مسيح، خدا و آالمش را برای ما آشكار ساخت

 .كندهای ما سلطنت می آند و ما را از شرير محافظت مي به عنوان يك پادشاه، مسيح مقتدرانه بر زندگی. شفاعت می آند
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 دعا آردن در نام عيسی مسيح  -٢
 

دعا آردن در نام عيسی مسيح دارای . مسيحيان در نام عيسی مسيح دعا می آنند چون او واسطه بين خدا و انسان است
 .سه مفهوم مهم است

رگ و قيام او عدالت ايمانداران از نظر خدا آافی و آامل مسيحيان در نام عيسی مسيح دعا می آنند چون با م  )الف 
. وقتی آه خدا به يك ايماندار در مسيح نگاه می آند فقط عدالت مسيح را می بيند) ٢١  :٥دوم قرنتيان (محسوب می گردد 

  .)١٢ : ٣  اول پطرس(خدا دعای مسيحيانی را آه در مسيح عادل شمرده شده اند می شنود 
.  دعا می آنند چون عيسی مسيح شخصيت، آالم و اعمال خدا را برای آنها آشكار آرد مسيح نام عيسیمسيحيان در  )ب

خدا را ديده ، آنكه مسيح را ديده. مسيحيان می توانند خدا را شخصّا  و عميقّا بشناسند چون عيسی مسيح را می شناسند
آنكه به مسيح ايمان دارد به خدا ) ١٩: ٨يوحنا (سد ، آنكه مسيح را می شناسد خدا را می شنا)١٠ - ٩: ١٤يوحنا (است 

دهد خدا به دعای مسيحيانی گوش مي). ٢٠: ١٣يوحنا (آنكه مسيح را بپذيرد خدا را می پذيرد ) ٤٤: ١٢يوحنا (ايمان دارد 
 .آه  به عنوان خدای واحد بسوی او دعا می آنند

خدا به . ح اراده و راه های خدا را برای آنها آشكار نمودمسيحيان در نام عيسی مسيح دعا می آنند زيرا عيسی مسي  )پ
 ). ١٤: ٥ اول يوحنا(دعای مسيحيانی گوش می آند آه هماهنگ با اراده آشكارشده او در مسيح دعا می آنند 

 
و و هميشه با آزادی ) ١٨  :٢افسسيان (بنابراين به خاطرعيسی مسيح، مسيحيان به خدا در آسمان دسترسی مستقيم داشته 

 ).١٦ -١٤: ٤ و عبرانيان ١٢: ٣افسسيان . (توانند به خدا نزديك شوند اطمينان می
 

 مرورنمودن وحفظ آردن    - پ
 
 .آيه  کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا روی يكی از آاغذهای دفترچه يادداشتتان بنويسيد: بنويسيد  -١
 ٢٤: ١٦ يوحنا  - اطمينان از گرفتن جواب دعا .آيه کتاب مقدس را به شيوه صحيح حفظ آنيد: حفظ آنيد  -٢
 .ديگر بپرسيديکايد از   آه حفظ آرده راای  تقسيم شويد و آخرين آيهیهای دونفر گروهبه   : کنيد مرور -٣
 
 

 )   دقيقه٧٠(بررسی  کتاب مقدس   ٤
 ٤: ٢ -١: ١ام؟  پيدايش  از آجا آمدهمن 

 
 

 .آنيدبررسی   را با يكديگر ٤: ٢ -١: ١، پيدايش سبررسی  کتاب مقد قدم ٥با استفاده از روش 
 
 بخوانيد  :١م قد

 .با هم  بخوانيمرا  ٤: ٢ -١: ١ پيدايش :بخوانيد
 .خوانده شود قسمتتمام  تا بخوانيدهر يک به نوبت يك آيه 

 
 آشف آنيد:  ٢قدم 

ت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير  چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسم:توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

رآاتشان را با هم بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت ب (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه : داشته باشيدبه خاطر . گذارند مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می، موارد زير(
 .)   يکسان باشندلزومّاگذارند آه نبايد  ن میآوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميا

 
  )١ شفآ

من با حيوانات . خدا مرد و زن را به شباهت خودش آفريد. شود  يافت می٢٧: ١ پيدايش از نظر من يك حقيقت مهم در
خدا به عنوان مخلوقی به شباهت خدا، من نسخه قابل تشخيصی از شخصيت . تفاوت دارم چون آنها شباهت خدا را ندارند

 .به من خصوصيات فردی مشابهی داده شده آه خدا دارای آن خصوصيات است. هستم
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  )٢ شفآ
من آفريده شدم تا با . خدا مرا برای آارهای خاصی آفريد. شود  يافت می٢٨: ١ پيدايش از نظر من يك حقيقت مهم در

. ای حفظ می آنم اهت او را به صورت شايستهدرارتباط با خدا من شب. خدا، با ساير مردم و با طبيعت او در ارتباط باشم
 تحت آنترل رادر ارتباط با طبيعت بايستی آن . در ارتباط با مردم بايستی به تفاوت ميان مرد و زن احترام بگذارم

 .ورم و بر آن حاآم باشمآدر
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
  مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟ های مختلف وجود دارند آه  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را مطرح  فهميم، سؤال نچه نمیآ را درك آنيم و در مورد ٤: ٢-١: ١سعی آنيم تمام حقايق مربوط به پيدايش 
 . آنيم

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .دبنويسي

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

 سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه، (:گفتگو آنيد
مكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه مهايی از سؤالهايی آه شاگردان   درادامه نمونه.جوابی برايشان پيدا آنيد
 ).با آن مباحث آمده است

 
 خلقت چه مدت به طول آشيد؟  )١سؤال 

  :مالحظات
در پيدايش . باشد يوم می "وزر" اين روزها را چگونه بايد تفسير آرد؟ واژه عبری ".  روز٦: " گويد کتاب مقدس می

ابتدا فقط مربوط " روز"  واژه ٥يه آدر.  ساعته باشد٢٤اللفظی يك روز  توانسته مبنای تحت  منظور نويسنده نمی١فصل 
ابتدا مربوط به ، "روز" ، واژه ١٤در آيه . آند به بخش روشن يك روز خلقت و سپس به تمام يك روز خلقت اشاره می

، "روز" آلمه ٤: ٢آند و در پيدايش   ساعته اشاره می٢٤ ساعته خلقت و سپس به آل يك روز٢٤بخش روشنائی يك روز
در پيدايش .  مفهوم بكار رفته است٥در" روز" پس آلمه . شود  روز خلقت می٦مربوط به آل دوران خلقت و شامل همه 

 .، در روز ششم خلقت، خدا انسان يعنی هم مرد و هم زن را آفريد٢٧: ١
  بايستی٢٢ -١٥: ٢اما  پيدايش . بود" روز ششم آفرينش "  پيدايش تمام حيوانات خشكی، خلقت انسان پايان بخش بعد از

قبل از خلقت حوا وظيفه آدم، محافظت و آار . ای  بين خلقت آدم و خلقت حوا فاصله انداخته باشد مدت زمان قابل مالحظه
احتياج به زمان آافی و طوالنی داشت ، ق همكار مناسبی برای آدمتصميم خدا نسبت به خل. آردن در باغ عظيم عدن بود

بندی  برای جبران اين تنهايی، خدا به آدم آار بزرگ طبقه. تا آدم هيجان ابتدايی خود نسبت به آار آردن را از دست بدهد
ايستی مدت زمان زيادی تهيه اين فهرست جامع حيوانات پرندگان و حشرات ب. انواع گونه های حيوانات و پرندگان را داد

يكی از قسمتهای بدن او آه نزديك ازدم بوجود آمد، خدا آعاقبت بعد از اينكه دوباره احساس تنهايی در . طول آشيده باشد
فقط " روز ششم  خلقت "  آه  هرگز قصد ندارد تعليم دهد١بنابراين پيدايش فصل . به قلبش بود زنی برای او خلق آرد

 بيان اين نيست آه خدا با چه سرعتی آار خلقت خود را انجام داد، اما ١هدف پيدايش فصل . يدانجام ساعت به طول ٢٤
 .گويد آه چه آسی جهان را آفريد و چگونه آن را خلق آرد  می١فصل 

 
 خدا جهان را چگونه خلق آرد؟) ٢ -١: ١پيدايش (  )٢سؤال 

   :مالحظات
 زمين را آفريد آه اين به خلقت تمامی موجودات آسمانی و زمين اشاره آسمان و" خدای قادرمطلق " ، "خداوند" در ابتدا 

هيچ شكل منظمی نداشت و شبيه طغيان آبها . زمين بی شكل، خالی و تاريك بود. همه موجودات مادی آفريده شدند. آند می
ای  فًا به عنوان مقدمهاين توصيف صر. تابيد ای روی زمين وجود نداشت و هيچ نوری بر زمين نمی هيچ موجود زنده. بود

شش روز خلقت مرحله پيشرونده منظمی را آشكار ساخت آه در آن خدا آار . شود برای شش روز خلقت بكار گرفته می
 .شناسيم به اتمام رسانيد خلقت سياره  زمين را آنطور آه ما آن را امروز می

 
ن بايستی در وهله نخست به مفهوم نور اي. سازد گيری نور را آشكار می  شكل٥ -٣: ١ پيدايش :روز اول خلقت •

 .خورشيد و ساير اجرام آسمانی باشد
سازد آه رطوبت معلق در آسمان يعنی ابرها   گيری آسمان را آشكار می  شكل٨ -٦: ١ پيدايش :روز دوم خلقت •

در نتيجه يك اليه ضخيم ابر تمام سطح زمين را . و رطوبت فشرده در سطح زمين را از يكديگر جدا ساخت
 .پوشانيد

آبهای اقيانوسها و . سازد و دريا را آشكارمی) ها قاره(گيری خشكی   شكل١٣ -٩: ١پيدايش : وم خلقتسروز  •
نشينی آرد آه در سطحی باالتر از آبها  های خشكی عقب تری نسبت به توده درياها و درياچه ها به ارتفاع پست

ای باعث تشكيل   تراآم آب شده و فشارهای لرزهممكن است آه سرد شدن تدريجی زمين باعث. پديدار شده بود



 ٣٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

های  پس گونه. های مختلف گياهان و درختان را بوجود آورد  خشكی، گونه؛به فرمان خالق خدا. ها شده باشد آوه
تابيدند  آب و نوری آه از اليه ضخيم ابرها در اطراف زمين می. مختلف آنها تكامل نيافتند ولی آفريده شدند

 .پذير ساخت امكانرا " فتوسنتز"
دهد آه خدا پوشش ابرها را طوری مجزا تشكيل داد تا تابش   نشان می١٩ -١٤: ١ پيدايش :روز چهارم خلقت •

 ١٦فعل آيه . پذير بوده و حرآت خورشيد، ماه و ستارگان به دقت انجام شود نور مستقيم بر سطح زمين امكان
آيه فعل پس ". تا حكومت نمايند  "بلكه " ت گان را ساخو ستار گردو روشنائی بز "نبايد اينگونه ترجمه شود 

 نبايد در وهله اول به عنوان گزارش خلقت اجرام آسمانی محسوب شود بلكه اين آيه به ما اين آگاهی را ١٦
دهد آه اجرام نورانی آه در روز نخست بوجود آمدند، برای استفاده زمين، در جای صحيح خود قرار  می

يعنی به عنوان نشانه های نجومی آه به .  اجرام تبديل به نشانگر زمان برای آره زمين شدندسرانجام آن. گرفتند
دهند،  فصول و تقويم تاريخی روزها و سالها را شكل می آه انجام مسافرتها آمك می آنند و در تقويم آشاورزی

در اينجا . برای انسان خلق آردهمه اين نكات به اين حقيقت اشاره  دارند آه خدا زمين را . آاربرد پيدا آردند
های اجرام آسمانی به عنوان يك واقعيت علمی توضيح داده نشده بلكه تصويری آه مردم با نگاه آردن به  اندازه

 . استبينند، توصيف شده ها میآن
 مربوط به پيدايش حيات آبزی، حيات آب شيرين وتمامی مخلوقات پرنده ٢٣ -٢٠: ١ پيدايش :روز پنجم خلقت •

ها، صدفداران، خرچنگها و ميگوها و از   طرف اين هم شامل مخلوقات دريای بزرگ، ماهیكاز ي. باشد می
شناسی  زمين" آامبرين"جالب است آه دوران . شود طرف ديگر حشرات، سوسمارهای پرنده و پرندگان می

حال هيچ نوعی از تا به . دهد آوری نشان می مهره گان را با سرعت شگفت های حيات بی ظهور اولين نشانه
های حاوی فسيل  يعنی پيش از سطوح اليه" پالئوزوئيك " در دوران ،  گونه حيوانات آبزی و خشكی٥٠٠٠
آند اما آالم  فرمان خدا مبنی بر تكثير جانوران به اين حيوانات اشاره نمی. ثبت نشده است" آامبرين " دوران 
 .دهد یبخش او آنها را با توانائی تكثير شدن برآت م حيات

های آنها و خلقت   مربوط به خلقت تمام حيوانات خشكی بر طبق گونه٢٦ -٢٤: ١ پيدايش :روز ششم خلقت •
خدا .  نبايد به اين شكل درك بشود آه زمين به خودی خود دارای قدرت توليد حيوانات است٢٤آيه . انسان است

حيوانات خشكی شامل حيوانات . آردبخش خود حيوانات را از عناصر موجود در زمين خلق  با دستور حيات
اهلی مثل گوسفند و گاو، تمام حيوانات آوچك متحرك روی زمين و تمام حيوانات بزرگتر مثل شيرها و فيلها 

دهد مردم چطور به آن  بندی علمی نبود بلكه نشان می نامگذاری حيوانات به منظور ايجاد يك طبقه. باشد می
. قت سمبلی از يك چرخه آامل يعنی از طلوع آفتاب تا به غروب آن استهر آدام از روزهای خل.نگريستند می

 و غيره، اين بود آه نشان دهد  شيوه" و شام بود و صبح بود ـ  روزی اول"  هدف اصلی اين فرمول يعنی
 قصد نويسنده اين نبوده است آه از اين فرمول برای .باشد  متمايز می و مشخصاحل مرآارخدا در خلقت دارای

يك روز خلقت چقدر به "  آند آه  خدا آشكار نمی.  ساعته استفاده آند٢٤اللفظی يك روز  ندن مفهوم تحترسا
  ".انجاميدطول 

گويد   می٢آيه . خلقت منظم آل هستی حاال آامل بود:  يك عبارت خالصه است١: ٢ پيدايش :روز هفتم خلقت •
 .انيد، شروع  شد آار خلقت را به اتمام رس خداآه روز هفتم، به محض اينكه

 
 ؟ چگونه بايد درك آنممه دادــ روز هفتم را  آه به آار اوليه خلقت خدا خات )٣ -٢: ٢پيدايش (  )٣سؤال 

   :مالحظات
. بخش خود استراحت آرد  ساعته در پايان آار حيات٢٤يك روز به اندازه دهد آه خدا فقط  کتاب مقدس چنين تعليم نمی

استراحت خدا شبيه يكی از روزهای خلقت همراه با پايان دوره . يان بخشی ذآر نشده استبرای روز هفتم هيچ فرمول پا
خدا شش روز برای خلقت صرف کرد و يک روز استراحت نمود که پس از آن ديگر روزهايی جهت آفرينش . آن نيست

 ١١ -١: ٤در عبرانيان . مه يافت درست تا دوران آليسا به عنوان آرامی خدا ادا روزهفتم عهد جديد تعليم ميدهد آه. نبود
همينطور، قوم خدا وقتی خدمتشان . به وضوح تعليم داده شده است آه خدا وقتی آار خلقت را آامل آرد استراحت نمود

قوم خدا، به زندگی در حضور خدا چه " آرامی سبت " اين . ند شدهرا روی زمين آامل آنند وارد آرامی خدا خوا
 .شود ه بعد از قيام از مردگان و زندگی روی زمين جديد مربوط میبالفاصله بعد از مرگ و چ

بلكه به اين معنی است آه خدا ديگر آار ، دهد  خدا هيچ آاری انجام نمیآه به هر حال اين آرامی خدا به اين معنی نيست 
 .آند خدا هنوز هم قطعا بر خلقت خود حاآم است و از آن محافظت می. دهد خلقت را انجام نمی

 
اند چگونه بايد نگاه  آرده های مختلف انسان آه هزاران هزار سال پيش زندگی می به انسانهای غار نشين و گونه  )٤ؤالس

 آنم؟
  :مالحظات

شود  تخمين زده می. اند نما يا غارنشين ناميده اند آه عموما آنها را ميمون شناسان بقايای مخلوقات شبه انسانی را يافته انسان
توان با توجه  اين مخلوقات شبه انسانی اوليه را نمی. اند  سال پيش زندگی می آرده٢٠،٠٠٠تا  ٧٥٠،٠٠٠،١ آه آنها بين

بقايای نيم سوخته .  تبر همراه با بقايای آنها وجود دارد وابزارهای سنگی مثل تير. به شعورشان به راحتی ميمون ناميد
نئاندرتال ها حاوی شواهدی از رسوبات مربوط به . آردند ه میدهد آه آنها به منظورآشپزی از آتش استفاد قويا نشان می
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بعضی از . مراسم دفن همراه با ابزارهای مجاور آن است گويی اعتقاداتی به زندگی پس از مرگ وجود داشته است
در بعضی نقاشی های قابل مالحظه موجود . ندشد احتماًال به منظورعبادت استفاده می، مجسمه های ابتدايی يافت شده

بايستی ميمون "  زنجاتروپوس  " به عقب تا " آروماگنون"تمام اين گونه ها از. غارها دارای منشأ نئاندرتال می باشند
پس بايد توجه آرد  .های پيشرفته ای بوده باشند يا مخلوقات شبه انسانی آه دارای شعور و ابتكار قابل مالحظه ای بودند

توان ثانيّا از هر تكنيكی آه استفاده آنند، به سختی مي. گذاری متفاوتی استفاده ميكنند خآه اوًال دانشمندان ازتكنيك های تاري
  به آن اشاره شده است٣ - ١وجود اين مخلوقات شبه انسانی ابتدايی را مربوط به بعد از خلقت آدم و حوا آه در پيدايش 

 . برمی گرداندبل از ميالدق  سال ١٠،٠٠٠ ا به به سختی تاريخ زندگی آدم ر٥آمارهای مربوط به پيدايش فصل دانست، 
 ٢٦: ١٧اعمال . زيسته اند در نتيجه مجبوريم آه چنين تصور آنيم آه تمام اين مخلوقات شبه انسانی پيش از آدم می

 با صراحت می گويد آه تمام انواع بشر بعد ٢١ -١٢: ٥ يانروم  و "و هر امت انسان را از يك خون ساخت" گويد مي
ن آدم بايستی از نسل او بوده باشند زيرا او به عنوان نماينده آل نژاد بشر وارد رابطه عهد و پيمان با خدا شده از زما
تمام . اين نشان می دهد آه هيچ ارتباط ژنتيكی واقعی بين آدم و نژاد مخلوقات پيش از آدم وجود نداشته است. است

ه از نظر ژنتيكی اجداد آدم بوده اند و نه درعهد خدا با آدم ارتباط اند، ن مخلوقات شبه انسانی آه قبل ازآدم می زيسته
 . قبل ازپيدايش آدم مرده اند، اين مخلوقات شبه انسانی، همانند بسياری ازحيوانات پيش ازتاريخ. اند داشته

 
ط به اين سؤال به هر حال اين عامل يعنی شباهت ساختار اسكلتی اين انسانهای غارنشين به انسان مدرن به ندرت مربو

: ١معنی ضمنی پيدايش  اساسی می شود آه آيا اين انسان غارنشين دارای نفس واقعی انسانی يا شخصيت بوده است؟
 اين است آه خدا وقتی آدم را آه در زبان اصلی انسان معنی می دهد به وجود آورد، از نظر آيفی موجودی ٢٧ -٢٦

او اولين موجود زنده ، به مفهوم جديد آلمه. آه به شباهت روحی خدا خلق شدآدم اولين انسانی بود . متفاوت را خلق نمود
از نظر علمی هم هيچ دليلی برای رد اين حقيقت . واولين مخلوق زنده ای بود آه دارای نفس يا روح و شباهت به خدا بود

 .وجود ندارد
 
  يعنی چه؟ "  خلق شد خدابه شباهت" ) ٢٧ -٢٦ :١پيدايش ( ) ٥ال ؤس

  :ظاتمالح
جسم انسان .  می گويد خدا از خاك زمين انسان را بسرشت و در او حيات دميد و انسان موجود زنده شد٧: ٢پيدايش 

با اين وجود بر خالف حيوانات آه به فرمان . مانند بدن حيوانات شامل عناصری می شود آه در زمين يافت می شوند
: ٢پيدايش (انسان همانند حيوانات دم حيات را دريافت آرد . گرفتحيات بخش خدا آفريده شدند انسان به دست خدا شكل 

 يدن نفسبرخالف حيوانات آه با فرمان حيات بخش خدا به آنها حيات داده شد انسان مستقيمّا حيات را با دم) ٢٢: ٧  ؛٧
 .به اين معنی آه خدا به انسان تنفس  بخشيد و از اين راه به او حيات داد. اش دريافت آرد خدا در بينی
خلقت انسان بخصوص با تصميم خدای  . می گويد آه خلقت انسان از اين هم بسيار خاص تر است٢٧ -٢٦: ١اما پيدايش 

 و سپس خدا انسان را به تصوير و يا شباهت خود  "آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم" . تثليث شروع شد
او . او دارای ويژگيهای واقعی و شخصيتی خدا بود. بيعت خدا بودبه  انسان طبيعتی روحانی داده شد آه همانند ط. آفريد

در خلقت هيچ موجود ديگری . از اين لحاظ، انسان در خلقت بی مانند است. در ابعادی متفاوت مدلی از شخصيت خدا بود
 .در آنار انسان دارای شباهت خدا نيست

جسم انسان . ارت ساده تر او دارای جسم و روح استبدين ترتيب انسان دارای هستی جسمانی و روحانی است يا به عب
بسيار ويژه است زيرا خدا، به دست خود آن را شكل داد و روح انسان نيز در خلقت بی مانند است زيرا فقط انسان 

 .شباهت خدا را دارد
 به اين معنی .سان استاين از مكاشفات اوليه خدا به ان.  می گويد آه خدا مستقيمّا با انسان حرف زد٢٩ -٢٨ : ١پيدايش 

به عالوه خدا به انسان آار آنترل زمين و حكومت بر . آه انسان دارای توانايی شناخت خدا و برقراری ارتباط با او است
پس خدا آشكار می آند آه او زمين را برای انسان آفريد . تمام مخلوقات زنده و استفاده از تمام گياهان و درختان را سپرد

 .ر خلقت خود ساختو انسان را ناظ
 

 ديبربآاربه   :٤قدم 
 ؟چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است آاربرد  :توجه آنيد

 افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس: در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد٤ :٢ - ١  :١پيدايش 
  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟های آاربرديک ازآدام  خدا از شما می خواهد:يدتوجه آن
 آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق . ميان بگذاريد
  .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ). ميباشنداين قسمت از کتاب مقدسامکان پذير در  آاربردهای نمونه هايی ازفهرست زير(
 
 



 ٣٨ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

   ٤: ٢ - ١: ١  پيدايش – )اعتقادات(آاربردهای امكان پذير نمونه هايی از 
 

 ما نمی گويند آه چگونه و در چه مدت خدا هستی و سياره زمين را دو فصل اول  کتاب مقدس به  ٢٨ و ١: ١ •
خلق آرد بلكه شرح می دهند آه چه آسی همه چيز را خلق آرد و برای چه آسی آن را به وجود آورد يعنی 

 .برای انسانهايی آه به شباهت او خلق شدند
در طی روز ششم خلقت، خدا خلقت جهان .  خدا قبل از روز ششم خلقت آسمانها و زمين را آفريده بود ٢ -١  :١ •

 .را بخصوص با خلق و نظم دادن به همه چيز بر روی زمين آامل نمود
 مختلف حيوانات در آره زمين نه بر انواع را آشكار می آند آه شكل فعلی حقيقت خدا اين  ٢٤و ٢١و ١١: ١ •

 .اثر تكامل بلكه در نتيجه آفرينش بوجود آمد
 . است آه زمين را با مردمانی به شباهت خود پر سازدهدف خدا اين  ٢٨ -٢٧: ١ •
 . خدا به مردم اين است آه بايد از خلقت خدا مراقبت آنند "فرهنگی"   فرمان ٢٨: ١ •
 هرچه آه خدا ساخته بود .در زمان آامل شدن خلقت هنوز هيچ شرارتی در خلقت خدا وارد نشده بود  ٣١: ١ •

 .بسيار نيكو بود
 .رد آه انسان شش روز آار آند و يك روز در هفته استراحت آندخدا دوست دا  ٣ -٢: ٢ •
دو فصل اول  کتاب مقدس يك داستان تخيلی از پيشينيان در مورد منشا چيزهای مختلف نيست بلكه تاريخ   ٤: ٢ •

 ).است " شرح تاريخی آسمانها و زمين"  ٤ :٢پيدايش (به اولين انسانها آشكار نمود   است آه خدای خلقتحقيق
 

  شخصیدهایآاربرمونه هايی از ن
 

بنابراين هرگز نمی خواهم به . هم جسم و هم روح من نزد خدا بسيار با ارزش هستند. من مخلوق خاص خدا هستم)  الف
می خواهم از جسم و روح خودم به خوبی مواظبت . خودم با ديده حقارت بنگرم از خودم متنفر باشم و يا خود را رد آنم

 .آنم
به عنوان مخلوق خدا، می خواهم خدا را بشناسم و شباهت .  وظيفه ای را آه خدا به من سپرده جدی بگيرممی خواهم)  ب

می خواهم تفاوتهای ميان مرد و زن را جدی بگيرم و می خواهم در . خود به او را به صورت شايسته ای حفظ آنم
 .محافظت از طبيعت نقش داشته باشم

 
 دعا کنيد:  ٥قدم 

در دعايتان به آنچه که در طی اين  (.آشکار کرده است، دعا کنيم ٤: ٢ -١: ١  پيدايشی که خدا به ما دردر مورد حقيقت
بياد داشته باشيد که . بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد

 .) ردافراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند ک

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  ادامه دهيدهبه دعا در گروههای دو يا سه نفر

 

 )   دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خوددفتر يادداشت آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در پخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .  به انجام يکی از کاربردهای امکان پذيردراين درس متعهد شويد- تعهد  ـ ١
از روش حقيقت محبوب  .بخوانيد ٢٠: ١٨ -١: ١٥هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت متی   - هانگاراز  ـ  ٢

  . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
  - از گرفتن جواب دعا  اطمينان: تعمق آنيد و آن را حفظ نماييدن آيه جديد کتاب مقدس   در باره اي- حفظ کردن  ـ ٣

 ) . آنيد مروررا  و آيات حفظی قبلی هر روز اين آيه  (٢٤: ١٦يوحنا 
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازی موخته های جديدآ  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر

                ) دقيقه٨ (دعا  ٥
 شفاعتدعای 



 ٣٩ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 ٥درس 
 

 دعا  ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريد و اين دوره شاگردسازی را به خود دعا آنيد و گروه:سرگروه

 

 ) دقيقه٢٠(پرستش   ٢
 خدا يك شخص است

 
  پرستش چيست؟:تعليم دهيد

زندگی  شيوه  دعا ومتفاوتتوان آنرا با انواع  آه می،  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست "پرستش" 
  .نشان داد

 .ين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می شويمدر ا. به منظور پرستش خدا،  بايد بدانيم خدا چه آسی است
 . را بخوانيد " خدا يك شخص است"  تعاليم مربوط به :سرگروه
 .خدا يك شخص است :موضوع

 
 ماهيت بت ها  -١

 ٨ -٢: ١١٥ مزمور  :بخوانيد
  :ماهيت بت ها)  الف
 چشم دارند ولی نمی توانند ببينند و گرچه به هر حال گرچه آنها.  را ساختند تا به خودشان شباهت داشته باشند بتهامردم

. همچنين اين سنگها يا بت های چوبی مرده نمی توانند حرف بزنند يا آاری انجام دهند. بشنوند دنگوش دارند نمی توان
شده خدايانی آه با افكار انسانی اختراع . اينان خدايانی هستند آه مردم آنها را با افكار فلسفی يا مذهبی خود ساخته اند

 . واقعی ندارندحيات، باشند
  :تاثير بت ها)  ب

چنين بت ها يا خدايانی هرگز واآنشی . پرستش بت های ساخته شده يا تراشيده شده به دست انسان آامًال بيهوده است
راشند  می سازند يا می ت را انسانهايی آه چنين بتهايی، ايننشان نمی دهند وحتی  بدتر اين آه  کتاب مقدس هشدار ميدهد

به عالوه انسانهايی هم آه ) ٨: ١١٥مزمور(شبيه بت های ساخته شده يا خدايان تراشيده شده به دست انسان خواهند شد 
اين بت های ساخته شده يا خدايان تراشيده شده دست انسان را  پرستش می آنند شبيه آنها خواهند شد هر آس آه با فكر 

 .بتی می سازد يا خدايی را می تراشد شبيه بت يا خدای خودش خواهد شداحساسات، هنر خالق و يا با خواست خودش 
  :يك اصل  کتاب مقدسی)  پ
 آسانی آه بت هايی ساخته شده يا خدايان تراشيده شده به دست انسان را پرستش می آنند، انسانهايی آه خدای خالفبر

يعنی در .  ها ما را تغيير می دهد ش، در اين زمينهپرست. زنده را می پرستند بيشتر و بيشتر شبيه خدای زنده خواهند شد
 . و شبيه چه هستيم اين آه ما چه آسی هستيم

 
 ماهيت خدای زنده  -٢

 ١٢ - ٤: ٣ خروج  :بخوانيد
  .خدا يك شخص است و دارای عملكردهای شخصی است)  الف

 .خدا فقط يك قدرت بدون داشتن شخصيت نيست بلكه يك شخص زنده است
ما .  آه خدا چه می گويدبدانيم پس ما می توانيم .طوری آه برای ما قابل درك باشدب. ح سخن می گويدخدا واض  -١
 .توانيم افكار، احساسات، خواسته ها و اراده خدا را  بفهميم، البته به آن اندازه آه خودش برای ما آشكار سازد می
 می دهيم يعنی چيزهای قابل رويت را می بيند بلكه حتی او نه فقط آارهايی را آه انجام. خدا همه چيز را می بيند  -٢

 . او رازها، دردها و زندگی درونی ما را نيز می بيند.ميبيندنيز چيزهای غير قابل ديدن را
های ما برای طلبيدن آمك او و دعاهای ما فرياداو مكالمات ما، نجواهای ما و همينطور . همه چيز را می شنود خدا  -٣

 .را می شنود
کتاب مقدس نشان می دهد آه خدا قومش .  های ما توجه دارد او به رنجها و خوشی. قلب خدا دارای احساسات است  -٤

او غمگين می شود و شاد ، را دوست دارد و خشم مقدس خود را نسبت به آنانی آه با او مخالفت می آنند نشان می دهد
 .گرددمی 
به عالوه خدا با سپردن .  به خاطر نجات ما به اين آره خاآی آمد عمل ميکند دراينکهبه عنوان يك شخص، خدا  -٥

 خدا ما را برای انجام آن آار به . را به کار گرفت موسی، همانگونه کهمسئوليتی هدفدار به ما، ما را به آار می گيرد
 .ودهمانطور آه موسی را برای انجام وظيفه اش همراهی نم، تنهايی نمی فرستد بلكه همراه ما می آيد



 ٤٠ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

  . استخدا شخصی است آه شخصيت های انسانی را به شباهت خودش خلق آرده)  ب
بلكه انسانها مخلوق خدا هستند خدا دارای عملكرد شخصی حرف زدن، ديدن، شنيدن، . خدا مخلوق فكر بشر نيست

او نتيجه . هستيماحساس آردن، استدالل، اراده آردن و عمل نمودن است، نه به خاطر اينكه ما دارای اين عملكرد 
او خدايی نيست آه بر اساس نظريات بشر ساخته شده باشد، بلكه  در ذات خود يك شخص . تراوشات فكر بشر نيست

اين بشر نيست آه خدا را به شباهت خود آفريد بلكه خدا انسان را به شباهت . آل هستی او فردی و شخصی است. است
انسانها نيز اشخاص هستند . را آفريد بعنوان يك شخص  خدا اشخاص. د خدا بشر را به شباهت خودش آفري.خود آفريد

می توانيم ببينيم چون خدا . ما انسانها می توانيم حرف بزنيم چون خدا حرف می زند .زيرا به شباهت خدا آفريده شده اند
 .می بيند، عاقالنه فكر آنيم چون خدا عاقالنه فكر می آند

چون خدا يك شخص است، . يريم چون خدا انتخاب می آند و تصميم می گيرد و غيرهما انتخاب می آنيم و تصميم می گ
 .ها دارای عملكردهای شخصی مشابه ای هستيم فقط عملكردهای شخصی ما نسبت به او بسيار محدودتر است ما انسان

 
  .خدا شخصی است آه می تواند با شخصيت های انسانی ارتباط برقرار آند ) پ

ت کرا انسان ها شخصيت هستند خدا و انسانها می توانند با يكديگر ارتباط برقرار آنند و با يكديگر مشچون هم خدا و هم
به عنوان اشخاص، خدا و ما می توانيم با هم صحبت آنيم، يكديگر را بشناسيم، می توانيم همديگر را درك . داشته باشند

اگر خدا فقط يك قدرت و بدون شخصيت بود، .  آار آنيمت داشته باشيم وکراآنيم يكديگر را احساس آنيم و با هم مش
به هر حال چون خدا يك شخص زنده است داشتن چنين . ارتباط شخصی و دوستی نزديك بين خدا و ما امكان پذير نبود

 .ارتباط شخصی و دوستی صميمانه ای نه تنها امكان پذير است بلكه واقعّا اتفاق ميافتد
 

  نفری٣ در گروههای آنيد ارتباط برقرار ك شخصيت آه می توانيد او را بشناسيد و با او خدا را به عنوان ي:سرگروه
 .بپرستيد

 

 )   دقيقه٢٠(در ميان گذاشتن برآات   ٣
 ٢٠: ١٨ -١: ١٥متی 

 
های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت
به آسی .   را  بيان کنيد)٢٠: ١٨ -١: ١٥متی (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). ان آن روز بخوانيدرازگاه

 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آه برآاتش را بازگو می
 . بحث نكنيد

 

 ) دقيقه٧٠(تعليم   ٤
  برای استفاده از  کتاب مقدسهفت شيوه : کتاب مقدس

  
  يك مسيحی در قبال  کتاب مقدسمسئوليت:  تصوير  -الف 

 

 . کتاب مقدس را بشنويد -١
 ٧: ٢ مكاشفه ؛ ٢٨: ١١ لوقا :بخوانيد

 .  کتاب مقدس را بخوانيد-٢
 اول  ؛٨ :٨ نحميا  ؛٢٠ - ١٨: ١٧ تثنيه :بخوانيد

 ١٣: ٤تيموتائوس 
 . نيد کتاب مقدس را بررسی آ - ٣

 ١١: ١٧  رسوالن  اعمال؛ ١٠: ٧   عزرا:بخوانيد
 .آيات  کتاب مقدس را حفظ آنيد-٤

 ١١  ،٩: ١١٩ مزمور :بخوانيد
 . روی پيغامهای  کتاب مقدس تعمق آنيد -٥

 ٨ :١  يوشع :بخوانيد
 . پيغام های  کتاب مقدس را به آار ببريد -٦

 ٢١: ١٤ ؛ يوحنا ٤٩ – ٤٦ :٦ لوقا :بخوانيد
 .انتقال دهيدهای کتاب مقدس را به ديگران  مپيغا -٧

 ٢: ٤ دوم تيموتائوس ؛   ١٦  :٣ آولسيان :بخوانيد

 
 

هر چقدر انگشتان بيشتری بر آتاب مقدس بگذاريد، 
هر چقدر  (.ميتوانيد تسلط بيشتری بر آالم خدا داشته باشيد

بيشتر از اين شيوه ها استفاده کنيد، ميتوانيد درک روحانی 
 .) کالم خدا داشته باشيدبيشتری از



 ٤١ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

  کتاب مقدس؟استفاده ازچرا  : نگيزها  -ب 
 
 نمونه عيسی   -١
 

 ٤٧ -٤٦: ٢ لوقا :بخوانيد)  الف
  آرد؟ استفاده می آالم خدا،  کتاب مقدس از عيسی چگونه:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
رسيدن سؤال و گفتگو آردن با مردم در او با گوش آردن، با پ. عيسی از سن آم  بررسی  کتاب مقدس را شروع آرد

 . آموختمورد آالم خدا آن را
 
   ١٨ -١٤  :٧ يوحنا :بخوانيد)  ب

  او چه می گفتند؟تحصيالت مردم و خود عيسی در مورد :آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات

 ها و تعاليم عيسی آموخته. نستا نديد، آالم خدا را بسيار خوب ميدمذهبیگرچه عيسی هيچ آموزش الهياتی در مدارس 
عيسی مدعی بود آه حقيقت را حتی . مسيح از سوی خدای واحد و تنها خدای حقيقی و زنده می آمد آه او را فرستاده بود

 .بدون يك اشتباه بيان آرد
 
  ٢٨ -٢٥: ١٠ لوقا :بخوانيد)  پ

  عيسی با آالم خدا يعنی  کتاب مقدس چه می آرد؟:آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات
او . عيسی از آالم خدا زياد استفاده می آرد.  زمان آالم خدا روی طومارهای چرمی يا پاپيروس نوشته شده بوددر آن

 او برای مقابله با دشمن )٤٥ - ٤٤  ،٢٧ -٢٥: ٢٤ ؛٢١  :٤لوقا . (آالم خدا را در زندگی شخصی خود به آار می برد
متی (آرد می  ه او برای تعليم راستی از آالم خدا استفاد) ١٠،  ٧ ، ٤: ٤متی (خود، شيطان، از کالم خدا استفاده ميکرد 

، )٢٨ -٢٥: ١٠لوقا  ؛ ٦ – ٣: ١٩متی (برای پاسخ به سؤاالت ). ٤٤ - ٤٣ ، ٣٩ - ٣٨  ،٣٤ - ٣١، ٢٧ ، ٢٢ -٢١: ٥
نبوت و برای ) ٩ - ٥: ٧مرقس (، برای برمال شدن زندگی رياآارانه مردم )٤٦ -٤١: ٢٢متی (برای رد تعاليم غلط 

 .از آن استفاده آرد) ٣١  :٢٦متی (آردن 
 
 نمونه پولس رسول  -٢
 

 ٤ -٢: ١٧  رسوالن اعمال:بخوانيد)  الف
  می آرد؟استفاده آالم خدا  از پولس چگونه:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
هر هفته . ند آه می خواستند آالم خدا، يعنی  کتاب مقدس را  بررسی آنرا بيابدگروهی اين بود که پولس عادت 

) در يونانی آلمه مكالمه آردن(پولس در مقابل آنها از کتاب مقدس استدالل می آرد . شدند گروههای آوچك با هم جمع می
 به صورت تحت اللفظی، به معنی سبك سنگين آردن و تعمق روی حقايق  کتاب مقدس در ذهن و  " استدالل" آلمه 

در طی اين گفتگو ها در مورد  کتاب مقدس، پولس به عنوان . روه استگدرون سپس گفتگو آردن با اشخاص ديگر در 
 .داد و اثبات می آرد  گروه، همچنين حقايق مشخص را از کتاب مقدس توضيح میسر
 به صورت تحت اللفظی به معنی آامّال باز آردن  کتاب مقدس است يعنی توضيح دادن معنی متن های  "توضيح " آلمه

به اين معنی است آه نشان دهيد آه  آنچه شما تعليم می دهيد به وضوح در کتاب "  اثبات  "لمهآ. مشكل در کتاب مقدس
پولس  .هدف پولس متقاعد آردن مردم در ايمان آوردن به حقايق نوشته شده در کتاب مقدس بود. مقدس نوشته شده است

 .افسس چنين مباحثاتی را از  کتاب مقدس داشتشهربه مدت دو سال در
 
 ٣١ - ٣٠، ٢٧ ،٢٠: ٢٠  رسوالن اعمال:خوانيدب)  ب

  هدف پولس در تعليم و موعظه چه بود؟:آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات

از يك طرف، اوهرآنچه را آه واقعّا . هدف پولس تعليم اراده آامل خدا به مردم و همچنين هر چيز مفيد ديگری بود
به مردم  پولس. ا آه به آنها آمك نمی آرد  تعليم نمی داداز طرف ديگرآنچه ر. درکتاب مقدس مهم بود تعليم می داد

 ).٧ - ٣ :اول تيموتائوس ا(هشدارمی داد آه نبايد خودشان را با گفتگوهای احمقانه و تعاليم غلط مشغول سازند 
 
 مردم بيريهنمونه   - ٣
 

 ١٢ -١٠: ١٧  رسوالن اعمال:بخوانيد



 ٤٢ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 آردند؟  می استفادهخدا يعنی  کتاب مقدس آالم  از بيريه چگونهمردم :آشف و گفتگو آنيد
 :مالحظات

آنها می خواستند آه .  هر روز کتاب مقدس را به منظور آشف حقايق تازه برای خودشان تفتيش می آردندمردم بيريه
، معنی  تحت اللفظی آلمه تفتيش. اعتقادات خودشان را به آنچه آالم خدا يعنی  کتاب مقدس می گويد ارتقاء بخشند

بنابراين راه پروراندن و مشخص آردن .  موشكافی و ارزيابی حقيقت است،ی حقايق با جستجو، پرسيدن سؤاالتبررس
بهترين راه . اعتقادات شخصی نسبت به موضوعات روحانی، تفتيش حقيقت موجود در  کتاب مقدس برای خودتان است

 .انجام اين آار در گروههای آوچك و با مسيحيان ديگر است
 
 )معلم( عزرا نمونه  -٤
 

 ١٠: ٧   عزرا:بخوانيد
  می آرد؟ استفاده آالم خدا،  کتاب مقدسچگونه از عزرا :آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
اول  بررسی  کتاب مقدس، دوم . او خود را وقف سه چيز می ساخت. عزرا يكی از معلمان بزرگ  کتاب مقدس بود

او نمونه خوبی برای تمام دانشجويان و معلمين . کتاب مقدس به ديگرانسوم تعليم دادن حقايق  ، تمرين تعاليم کتاب مقدس
قبل از اينكه حقيقتی  از  کتاب مقدس را به ديگران تعليم دهيد بايستی آنها را در  کتاب مقدس  بررسی . کتاب مقدس است

 .آرده باشيد و اين حقيقت از  کتاب مقدس را در زندگی خودتان تمرين آنيد
 
  يوشع و داود پادشاه :بران نظامینمونه ره  - ٥
 

 ٣ -١: ١ مزمور ؛ ٩ -٧  :١ يوشع :بخوانيد
  خدا چه وعده داد و قوم او چه چيز را تجربه کردند؟:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
خدا به يوشع فرمانده سپاه دستور داد آه هميشه روی آالم خدا در کتاب مقدس تعمق آند طوری آه نسبت به انجام آنچه 

خدا وعده داد آه او  هر آنچه را آه از نظر خدا موفقيت محسوب می شود تجربه خواهد . آن نوشته شده دقيق باشددر 
دارد همينطور پادشاه تجربه آرد آه تعمق دائم بر آالم خدا در کتاب مقدس او را از پيوستن به شريران دور نگه مي .آرد
زندگی  عالوه بر پاداشی بزرگ، بر  کتاب مقدس اين تعمق و آاربرد بربنا. سازد ثمر می گی او را مانند درختی پردو زن

يعنی زندگی را درك و عاقالنه عمل خواهی (در راه خود آامروا و موفق خواهی شد  .شما تاثير عظيمی خواهد داشت
 .ثمر خواهد بود و زندگيت جذاب و پر) آرد

 
 پنج اصل  بررسی  کتاب مقدس  -٦
 

 .دنده در  بررسی  کتاب مقدس به ما ياد می ل خوب را  باال چند اصنمونه های 
 بررسی گروهی  کتاب مقدس تشكيل دهيد آه ترجيحّا جلسات  به گروههای آوچكی از عالقمندان: گروههای آوچك )الف

 . هفتگی داشته باشند
 .هرچيز مفيد رابخصوص اراده آامل خدا و .  راستی را با تفتيش حقايق جستجو آنيد:حقايق را مشاهده آنيد)  ب
. در مورد حقايق موجود در متن گفتگو آنيد. سؤال آنيد و به نقطه نظرات يكديگر گوش آنيد :حقايق را تفسير آنيد)  پ

کتاب مقدس را .  آنيد، اثبات نماييد هر مطلبی را آه از کتاب مقدس استنباط می. آلمات و تفكرات مشكل را توضيح دهيد
 .قسمتهای ديگر کتاب مقدس)  با کمک (ر نورترجيحّا د. درست تفسير آنيد

سپس . تعمق آنيد  و درآن  انجام دهيد، آن راايمان بياوريد خواهيد بدانيد،  آنچه از خدا میه ب :حقايق را بكار بريد)  ت
 . تمرين آنيد، خواهد به آار ببريد حقيقتی را آه خدا می

 . نتايج و آاربردهای خودتان مشخص آنيد قادات،  حقايق اصلی را به عنوان اعت:حقايق را مشخص آنيد)  ث
     

  هفت راه عملی برا ی استفاده از کتاب مقدس :در عمل  -پ 
 

ياد خواهيم گرفت آه به  . ای عملی از کتاب مقدس استفاده آنيم در طی اين دوره آموزشی، ياد خواهيم گرفت آه به شيوه
برحقايق  کتاب مقدس تعمق آنيم،  آيات  کتاب مقدس را حفظ آنيم،  نيم، کتاب مقدس گوش آنيم، آن را بخوانيم،  بررسی آ

 .انتقال دهيمپيغامهای  کتاب مقدس را در زندگی شخصی بكار ببريم و آنها را به ديگران  
      
 .د کتاب مقدس را بشنوي -١

 انتظار داشته باشيد که خدا به شما .گويد بشنويد  گوش آنيد و آنچه را خدا از طريق  کتاب مقدس به شما مید کهياد بگيري
 .مطلبی بگويد



 ٤٣ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 .  بخوانيد را  هر روز کتاب مقدس-٢
 :تعليم دهيد

 . تمام  کتاب مقدس را بخوانيد)  الف
توانيد تمام  کتاب  شما می.  فصل دارد١١٨٧کتاب مقدس  . دو يا سه سال تمام  کتاب مقدس را بخوانيد در عرض يك، 

از يك برنامه .  فصل بخوانيد٥هفته هر فصل و در آخر٣مام آنيد در صورتيكه روزی ت، مقدس را در عرض يكسال
 . خواندن  کتاب مقدس استفاده آنيد

يك يا هر دو قسمت عهد عتقيق را شبها قبل از خوابيدن، .  )ها صبح (قسمتهای عهد جديد را در زمان رازگاهانتان بخوانيد 
آند تا قسمتهای مهم   اين به شما آمك می. گذاری  کتاب مقدس استفاده آنيددر حين خواندن از يك روش عالمت. بخوانيد

 .کتاب مقدس را پيدا آنيد و عناوين مشخص را در  کتاب مقدس  بررسی آنيد
 .سازی مراجعه آنيد   در انتهای آتاب دستورعمل شاگرد٣ و ٢ ه هایبه ضميم

 
  . بخوانيد خودکتاب مقدس را برای اعضاء خانواده)  ب
سپس .  بخوانيد خودهرروز بعد از صرف غذای اصلی يك قسمت از کتاب مقدس را برای اعضاء خانواده) بعنوان مثال(

 ).٩ -٤: ٦تثنيه  ( آن دعا آنيد   آن صحبت آنيد و با همديگر درباره درباره
 
   .کتاب مقدس را برای ديگران بخوانيد)  پ

 .ی بلند برای مسيحيان و غير مسيحيان بخوانيدفرصتهايی را پيدا کنيد تا کتاب مقدس را با صدا
 ) ١٣: ٤اول تيموتائوس (
  
 .  را هرهفته  بررسی آنيد کتاب مقدس - ٣

 .   وهم با يكديگر کتاب مقدس را  بررسی آنيدبه تنهايیهم در گروههای آوچك،  :تعليم دهيد
  .سازی تشكيل دهيد  کتاب مقدس يا يك گروه شاگرد يك گروه مطالعه)  الف

هر آدام ازاعضاء بايد قبل از آمدن به جلسه  بررسی . پيدا آنيد   کتاب مقدس عالقه دارند،  آسانی را آه به مطالعه
ميان  در گفتگو،  شويد همه بايد در تحقيق،  وقتی با يكديگر جمع می. گروهی  کتاب مقدس بررسی خود را آماده آند

 .ای يكبار برای بررسی  کتاب مقدس و دعا جمع شويد ه اين است آه هفتهبهترين را. گذاشتن و آاربرد حقايق سهيم باشند
 
  .روشهای مختلف بررسی  کتاب مقدس را ياد بگيريد)  ب

 يا يك موضوع   يك شخص يك آتاب،  يك قسمت يا يك فصل،  های مختلفی وجود دارد آه به شما در بررسی يك آيه،  شيوه
آه برای  بررسی "   قدم٥روش " يك روش بسيار خوب ياد خواهيد گرفت به نام در اين دوره . آنند کتاب مقدس آمك می

 . هر قسمت کتاب مقدس قابل استفاده است
 
 : قدم  بررسی  کتاب مقدس٥روش )  پ

 .  درانتهای اين آتاب مراجعه آنيد٤به ضميمه شماره 
 
 .نظم آيات  کتاب مقدس را حفظ آنيد به صورت م - ٤

 حفظ همچنين آياتی را آه قبّال. آيات جديد کتاب مقدس تعمق آنيد و آنها را حفظ آنيدروی منظم  به طور :تعليم دهيد
 .  در پايان اين آتاب مراجعه آنيد٥به ضميمه شماره . ايد  مرور و بررسی آنيد آرده

 
 . برحقايق  کتاب مقدس تعمق آنيد  - ٥

 .اين به وقت و نظم بيشتری احتياج دارد. ب مقدس تعمق آنيدياد بگيريد و تمرين آنيد آه بر حقايق  کتا  :تعليم دهيد
در تعمق مسيحی . تعمق مسيحی با تعمق درسايرمذاهب آه در آنها خود فرد در مرکزمی باشد، بسيار تفاوت دارد)  الف

 .خدا در مرکز قرار دارد و هميشه گفتگويی بين شما و خداست
 .شود ظ  و بررسی آردن  کتاب مقدس انجام میتعمق مسيحی بخصوص در زمان رازگاهان، دعا، حف

 
 چهار قدم تعمق مسيحی)  ب

 )تعمق برحقيقت محبوب. ( در پايان اين آتاب مراجعه آنيد١به ضميمه 
 
 .حقايق  کتاب مقدس را در زندگی خود بكار ببريد  - ٦ 

 .عمل بگذاريد  حقايق  کتاب مقدس را به مرحله  :تعليم دهيد
 هدف آاربرد )  الف
 .دا  کتاب مقدس را به شما داده است  تا زندگيتان را عوض آند نه اينكه فقظ دانش شما را افزايش دهدخ
 



 ٤٤ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 پذير  آاربردهای امكان)  ب
حقايق مختلف در کتاب مقدس را در زندگی شخصی و زندگيتان در رابطه با جهان بكار توانيد  میفكر آنيد آه چطور 

 : تواند بيش ازيك  آاربرد امکان پذيرداشته باشد، از خودتان بپرسيد یهرحقيقت خاص در کتاب مقدس م. ببريد
 

 آيا حقيقتی هست آه به آن ايمان بياورم؟
 آيا فرمانی برای اطاعت آردن وجود دارد؟

  باشد؟منای هست آه از آن  آيا وعده
  به آار ببرم؟ در زندگی خودآيا حكمتی هست آه

  شود؟آيا روحيه  يا رفتاری هست آه بايد عوض
 از آن  اجتناب ورزيد؟بايد آيا گناهی هست آه 

 ای  برای پيروی  وجود دارد؟  آيا نمونه
 آيا پيامهای  خوبی برای  درميان گذاشتن  وجود دارند؟

 
 آاربرد شخصی)  پ

ری را انجام  يا چه آا؟ چگونه فردی باشيد؟ به آن ايمان بياوريد  ؟ را بدانيدیخواهد شما چه چيز ازخدا بپرسيد آه او می
بين باشيد و يك آاربرد شخصی پيدا آنيد آه بتوانيد آن را بخصوص حداقل به مدت يك هفته تمرين   سعی آنيد واقع؟دهيد
 .خواهد انجام دهيد، بنويسيد آنچه را آه خدا می. آنيد

 
 پيشرفت در آاربرد)  ت

هر هفته ميزان پيشرفت خود . دي را به آار ببرتان هر روزدردعايتان از خدا بخواهيد به شما آمك آند تا آاربرد شخصی
 .ميان بگذاريد را در مورد آاربرد شخصی خــــــود با گروه  در

 
 .حقايق  کتاب مقدس را به ديگران منتقل آنيد  - ٧

ر ميان توسط د. شهادت دهيد، ايد ايد يا حفظ آرده ايد، بررسی آرده با بيان آردن آنچه از کتاب مقدس خوانده  :تعليم دهيد
 .گذاشتن، شهادت دادن، تعليم و موعظه، تشويق، توبيخ و هشدار دادن، حقايق کتاب مقدس را به ديگران انتقال دهيد

 
 

            )  دقيقه٨( دعا  ٥
  به آالم خداپاسخ در یدعا

 
اه، حقايقی را آه امروز ياد های آوت ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 .  ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
 

 ) دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .های عملی مختلف استفاده خواهيد آرد اب مقدس به شيوه  به هم قول دهيد آه از کت- تعهد   ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٤٦: ٢٢ - ٢١: ١٨هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت متی  - هانگاراز ـ  ٢

    . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
من کی "  ) ٢٢ -١: ٢افسسيان . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد- بررسی  کتاب مقدس  ـ  ٣

  . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت کنيد٥از روش  " ؟هستم
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا   ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(ر  وارد دفت را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و  اين تكليف منزل يك دفتر
 



 ٤٥ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 ٦درس 
 

 دعا  ١
 

 
 . شاگردسازی را به حضور خدا بياوريد  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره:سرگروه

 
 

     ) دقيقه٢٠( در ميان گذاشتن برآات  ٢
 ٤٦: ٢١ -٢١: ١٨متی 

 
های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت

به آسی .  را  بيان کنيد )٤٦: ٢١ -٢١: ١٨متی ( آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد بازگو میآه برآاتش را 

 . بحث نكنيد
 
 

 ) دقيقه٢٠(   تعمق و حفظ آردن ٣
 ١٣: ١٠  اول قرنتيان -اطمينان از پيروزی   

 
 ای برای حفظ آردن انگيزه   -الف  

 
 ٢٦ -٢٥: ١٠  ؛ لوقا ٦ - ٣: ١٩متی    :بخوانيد

 قسمتها يا فصلهای  کتاب مقدس مهم است؟، آيات  چرا حفظ آردن:آشف و گفتگو آنيد
 .های خدا را بدهيد سازد تا به سؤالهای بشری، پاسخ  حفظ آردن آيات کتاب مقدس شما را قادر می:مالحظات

 .) الف مراجعه کنيد / ٥به ضميمه (
 

 تعمق  -ب  
 

   ١٣: ١٠قرنتيان  اول -اطمينان از پيروزی   :آيه حفظی
ت قگذارد شما فوق طا هيچ تجربه جز آنكه مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت اما خدا امين است آه نمی   ":متن آيه

 ".سازد تا يارای تحمل آن را داشته باشيد  خود آزموده شويد بلكه با تجربه مفری  نيز می
 
 )وسوسه ها(منشاء و ماهيت تجربيات   -١
 

تر بسازد و هميشه شما  آند تا شما را قويتر و حكيم   چيزی است آه خدا نقشه آن را طراحی می )امتحان  (آزمايش)  الف
شود  اما وسوسه چيزی است آه نقشه آن به منظور گناه آردن شما طراحی می). ١٢ ، ٤ -٢: ١يعقوب  (را بنا آند 

يوحنا  (آلود اطراف ما  ، دنيای گناه )١٥ -١٣: ١يعقوب  (ذات گناه آلود درما . آشاند وهميشه زندگی شما را به شكست می
 .منابع  وسوسه هستند) ١٣ -١: ٤لوقا  (و شيطان )  ١٧ -١٥: ٢
 
توانند وجود يك وسوسه را تشخيص دهند چون در  همه می. دنآن  تجربه میرا های مشابهی  وسوسههمه مردم )  ب

 .افتد فاق میسرتاسر جهان و در تمام طول تاريخ بارها و بارها ات
 
 .شويد وفاداری خدا وقتی آه وسوسه می  -٢
 

خدا بزرگتر از وسوسه های  ما است . ای آه فوق طاقت ما است روبرو شويم دهد با وسوسه خدا هيچگاه اجازه نمی)  الف
،  تجربه گذارد بيشتر از توانی آه برای ايستادگی در برابر وسوسه داريم یخدا هيچگاه نم. باشد و همچنين منصف می

 .بخشد شويم  و خدا هميشه راهی برای فرار از آن وسوسه به ما می
 



 ٤٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

خواهيم آه  از خدا می) ١٣: ٦متی  (  "بلكه از شرير رهايی ده  مياور، ) وسوسه(ما را در تجربه " آنيم  وقتی دعا می)  ب
آنيم و دعا  هرگاه به خدا اعتماد می.  هستيم مستعد آن قاطعانه دخالت آند و به ما اجازه ندهد آاری را انجام دهيم آه ذاتّا

 خدا هم  ما را از آن موقعيتهای  "های وسوسه آننده را نده  آنم آه به من اجازه ورود به موقعيت خواهش می  "آنيم  می
 ).١٣: ٦متی  (بخشد  شريرانه رهايی می

 
آنند آه از وسوسه برای  سعی می آلود،   گناهدنيا و طبيعت  شيطان،  دهد آه وسوسه شويم؟ چرا خدا به ما اجازه می)  پ

  يك اتفاق خاص از نظر شيطان .آند اما خدا از همان وسوسه ها برای بنا کردن ما استفاده می. سقوط  ما استفاده آنند
ا با گناه تواند اجازه دهد آه شم خدا می. نظر خدا هميشه يك امتحان و يا آزمايش است از نقطه اما  يك وسوسه باشد، تواندمي

در . بدون اين آه دوست داشته باشد شما در آن امتحان شكست بخوريد.  تجربه شويد )يا امتحان(به عنوان يك آزمايش 
 برای مثال  خدا ". خداوندا به من فيض خود را بده تا در امتحان تو مردود نشوم  "توانيد دعا آنيد  می چنين موقعيتی ، 

 .تر شد حله تجربه شود اما ايوب به خدا اعتماد آرد و در آخر تبديل به مردی قويتر و بالغ اجازه داد آه ايوب تا آخرين مر
 
خدا . روی آند و به وسوسه بيفتد آلود خودش را دنباله  تواند اين اجازه را بدهد آه شخص طبيعت گناه خدا همچنين می)  ت

توانند به  به خدا وابسته نيستند و نمی آنند،  یبخصوص در مورد آسانی آه دعا نم. اين حق را دارد آه دخالت نكند
توانند راهی برای فرار از آن پيدا  وسوسه برای آنها بسيار قوی است و آنها نمی) ٢: ٤يعقوب  (وفاداری خدا اعتماد آنند 

نها را به آنند خدا هم آ آنند يا آن حقيقت را  به دروغ تبديل می برای مثال وقتی آه مردم حقيقت را پنهان می. آنند
 .اه پيروز شودگنتواند بر قدرت  بدون خدا هيچكس نمی). ٢٥ -٢٤: ١روميان (آند  آلود قلبشان واگذار می های گناه خواهش

 
 عملی برای فرار از وسوسه هااه های ر  - ٣
 

 ).٤١: ٢٦متی (باشيد و درمبارزه روحانی هستيد   وقتی خسته می مخصوصّا . بيدار باشيد و دعا آنيد)  الف
 
 .اجتناب آنيد) ١: ٣١ايوب (عادتهای غلط  و) ٩: ٦ تيموتائوس اول(های اشتباه   طلبی از جاه )  ب
 
 .را  رد آنيد)  ٨ - ٣: ٨يوحنا (يا پيشنهادات شريرانه ) ١٠ - ٩: ٣٩پيدايش (پيشنهادات وسوسه آننده )  پ
 
 ).١٢: ٣٩پيدايش  (از منبع وسوسه فرار آنيد)  ت
 
 ).٩ - ٨: ٥ س پطر اول( آنيد مقاومتر در مقابل شري)  ث
 
                       شويد   میبخصوص وقتی آه با دروغ مواجه (آيات کتاب مقدس را حفظ آنيد و از آنها استفاده آنيد ) ج

 ).٤: ٤متی
 
 ).١١ - ٣: ٨يوحنا  (ديگران آارهای مثبت انجام دهيد به  خدمت آردن بادر زندگيتان )  چ
 

 و مرور نمودنحفظ آردن   -پ  
 
 . کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا روی صفحه دفترچه يادداشت خود بنويسيديه  آ:بنويسيد)  ١
  ١٣: ١٠ اول قرنتيان  - اطمينان از پيروزی. آيه  کتاب مقدس را به شيوه صحيح حفظ آنيد :حفظ کنيد)  ٢
 .دپرسيديگر بيک ازايد   آه حفظ آرده راای م شويد و آخرين آيه تقسيیهای دو نفر  به گروه:کنيدمرور ) ٣
 
 

 )قيقه د٧٠(سی  کتاب مقدس برر  ٤
 ٢٢ -١: ٢ سيانمن آی هستم؟  افس

 
 .آنيدبررسی   را با يكديگر ٢٢ -١  :٢ سيان، افسبررسی  کتاب مقدس قدم ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد: ١قدم 

 . بخوانيما هم ب را٢٢ -١: ٢ سيان افس:بخوانيد
 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيد يك آيه  هر يک به نوبت

 



 ٤٧ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 آشف آنيد:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
ييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود آنيد، آشف نما  يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 .  بگذاريمبه نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان).  در ميان بگذارند

در هر گروه : داشته باشيدبه خاطر . گذارند مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می، موارد زير(
 .)   يکسان باشندلزومّاگذارند آه نبايد  آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
   )١ کشف

ام و نه با  پی بردم آه توسط فيض خدا نجات يافتهمن . شود  يافت می٩ و ٨: ٢ سيان افسيك حقيقت مهم برای من در
اعتقاد داشتم آه  بايستی هر روز وظايف  قبل از اينكه عيسی مسيح را در قلبم و زندگيم بپذيرم، . ام آارهايی آه انجام داده

آردم اگر همه اين   فكر می.مذهبی خودم را انجام دهم و همچنين به منظور خشنود آردن خدا آارهای خوب انجام دهم
ممكن است خدا زندگی مرا روی زمين دولتمند و موفق بسازد  و بعد از مرگ نيز مرا در بهشت  آارها را انجام دهم، 

اگر من آاری برای خدا بكنم آردم  يعنی فكر میدانستم،   يك رابطه قراردادی می را  خودم با خدا رابطهمن قبّال . بپذيرد
مردم را با   پی بردم خدايی آه خودش را در  کتاب مقدس آشكار آرده است، اما .  برای من انجام دهداو هم بايد آاری

پی بردم آه آار نجات بخش او برای من آامل و آافی . دهند دهد نه با آارهايی آه آنها انجام می فيض خود نجات می
 .باشد ت و هيچگاه قابل خريداری يا آسب آردن نمی مجانی اس برم آه نجات حقيقی يك هديه آامّال همچنين پی می. است

 
   )٢ کشف

  بسياری  . به خدای زنده دسترسی دارم  من پی بردم آه واقعّا.شود  يافت می١٨: ٢ سيان افسبرای من يك حقيقت مهم در
حبت آند و شخصّا  شخصّا  با او ص  بشناسد،  تواند او را شخصّا گويند آه خدا بسيارعظيم است و هيچكس نمی از مردم می

اما عليرغم تالش زيادشان آنها هرگز . آنند آه با خدا ارتباط شخصی داشته باشند ساير مردم آرزو می. با او راه رود
آنند آه خدا وجود  بينند و فكر می شنوند و اعمال او را نمی چون آالم او را نمی. آنند ارتباط مستقيم با خدا را تجربه نمی

توانم صدای او را در قلبم بشنوم و در  توانم آار خدا را در خلقت او ببينم، می گويد آه من می مقدس میاما  کتاب . ندارد
 .  ام توجه و مراقبت او را تجربه آنم موقعيتهای مختلف زندگی

ا خد. اين را ه، عيسی مسيح است. گويد آه راهی درست برای برقراری ارتباط با خدای زنده وجود دارد کتاب مقدس می
خدا خود را مرئی ساخت و . که ساکن در نوری است که هيچ بشری نميتواند به آن نزديک شود، خود به من نزديك گرديد

 . نشان داد آه آيستاو  و از طريق عيسی مسيحدر
 مرا او عيسی مسيح را به عنوان قربانی آه تمام گناهان. به عالوه خدا هر آاری را آه برای نجات من الزم بود انجام داد

وقتی  ايمان آوردم آه عيسی مسيح مجازات تمام گناهان مرا پرداخت آرد و بنابراين مرا در . آند، عطا کرد آفاره می
اين روح عيسی . سپس روح عيسی آمد تا در من زندگی آند. حضور خدا عادل شمرد، او را در قلبم و زندگيم پذيرفتم

آند تا  روح عيسی مسيح خدا را برای من آشكار ساخت و آمك می. ندآ مسيح است آه بين من و خدا ارتباط برقرار می
حضور او و  شود آه من حقيقت خدا،  آند و باعث می روح عيسی مسيح در من زندگی می. من با خدا مشارآت داشته باشم
توانم  در حضور خدا می. از طريق روح عيسی مسيح من به حضور خدا دسترسی دارم. نزديكی به او را تجربه آنم

توانم در حاليكه يك رابطه  توانم با او صحبت آنم و می زند و من هم شخصّا  می بشنوم آه او شخصّا با من حرف می
 .زندگی آنم آنم،  شخصی با او را تجربه می

 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
  را بپرسيد؟ های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را مطرح  فهميم، سؤال نچه نمیآ را درك آنيم و در مورد ٢٢ - ١: ٢سعی آنيم تمام حقايق مربوط به افسسيان 
 . آنيم

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
مكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه مهايی از سؤالهايی آه شاگردان   درادامه نمونه. آنيدجوابی برايشان پيدا

 ).با آن مباحث آمده است
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 ؟ چيست"در خطايا و گناهان مرده بوديد  " عبارتمعنی )  ١: ٢افسسيان ()  ١سؤال
 :مالحظات

زنده  " جسمانی " بدون عيسی مسيح  از نظر .  بودمدهد آه من قبل از ايمان به عيسی مسيح چه آسی اين آيه شرح می
درون من مرده بود، البته من ميتوانستم بخورم، بنوشم، کار کنم، بخوابم ولی روح درون من ، "انی روح " اما از نظر
داشته توانم با او ارتباط شخصی  توانم خدا را بشناسم بلكه همچنين نمی وقتی روح من مرده است نه تنها نمی. مرده بود

  .باشم
او را مرده خدا چرا اما . باشد و آارهای خوب انجام دهدداشته تواند ارزشهای اخالقی  خوبی  يك غيرمسيحی می

تواند دارای ارزشهای اخالقی باشد و آارهای خوب انجام دهد چون او هنوز هم مخلوق  نامد؟ يك غيرمسيحی می می
مسيحی  به هر صورت يك غير. داده است حتی اگر او آنها را نشناسدها را به او  خدا اين توانايی. استخدای زنده 

او به خدا اعتماد ندارد و از او نيز اطاعت . دهد ها را به خاطر خدا يا در پيروی از او و وابستگی به اوانجام نمی اينكار
هر آاری آه يك . هدخواهد خدا را جالل د او به خاطر هيچ  چيز شكرگذار خدا نيست و در هيچ چيز نمی. آند نمی

برای خودش يك غير مسيحی .  ندارد آه خود را در مسيح آشكار ساختيیانجام می دهد هيچ ارتباطی با خداغيرمسيحی 
" مرگ روحانی  " ،  "جدايی از خدا "  و  "استقالل از خدا " اين  وآند   مستقل از خدا زندگی می او آامّال آند،  زندگی می
 .شود ناميده می

 
 مشخصه من به عنوان يك  قبل از اينكه مسيحی شوم چه آسی بودم؟)  ١٢ – ١١ ، ٤ – ١: ٢افسسيان (  )٢سؤال 

 غيرمسيحی چه بود؟
 :مالحظات

 :قبل از اينكه به عيسی مسيح ايمان بياورم، مشخصات زير را داشتم
 

فكر . ندارد خدا وجود آردم آه روح من هيچ آگاهی نسبت به خدا نداشت و فكر می. از نظر روحانی مرده بودم .١
 .آردم آه خدا ساخته افکار ضعيفان و ديگران است و من احتياجی به او ندارم می

 مداد آردم آاری را انجام می شيوه زندگی و عادات انسانهای اطرافم را تقليد می. آردم راههای دنيا را پيروی می .٢
شهرت و لذت، ارزشهای بزرگ زندگی  مالكيت، قدرت، . آردند مهم و درست است آه اآثريت مردم فكر می

 .آردم به خاطر خودم زندگی میمثل ديگران من هم . آردم من برای داشتن رفاه و موفقيت زندگی می. من بودند
بعضی . گفتم گويد من هم دروغ می درست مثل شيطان آه هميشه دروغ می. آردم راههای شيطان را پيروی می .٣

انداختم تا مرا از روحهای شرير محافظت   گردن بندهايی را به گردن میرفتم و گاهی اوقات پيش فالگيران می
 .آنند

. بردم های آثيف لذت می از جوك. نسبت به پول طمع داشتم. آردم آلودم را ارضاء می گناه  هوسهای طبيعت  .٤
ی من طبيعت درون. دادم بعضی اوقات آنترل چشمم را از دست می. گاهی خشم خود را نميتوانستم کنترل کنم

 .فاسد بود
دنيا دوستی و فساد داخلی متنفر  خدا از اين استقالل، نااطاعتی، . ايمان خدا از من خشمگين بود به عنوان يك بی .٥

 .بود
من به آنچه ساير مذاهب در . آرد دانستم آه خدای زنده از طريق عيسی مسيح آار می نمی. دا بودمجاز مسيح  .٦

 بدون اينكه آشف آنم آه عيسی مسيح در کتاب مقدس راجع به آردم گفتند گوش می مورد عيسی مسيح می
 درك اشتباهی از عيسی مسيح داشتم و به پيروان مسيح بد و  خودش چه چيزهايی گفته و انجام داده است و آامّال

 .گفتم بيراه می
اسرائيل واقعی . آلمه اسرائيل در اينجا مترادف با قوم اسرائيل نيست. محروم شده بودم" اسرائيل " از تابعيت  .٧

روميان  (قومی آه به خدايی ايمان دارند آه خود را در عيسی مسيح برآنها آشكار نمود . فقط شامل قوم خدااست
. توانستم در امتيازات مخصوص قوم خدا شريك باشم من متعلق به قوم خدا نبودم و در نتيجه نمی). ٦: ٩

ای برای زندگی  العاده های فوق ها و راهنمايی وعدهشناختم آه دارای نبوتها،  بخصوص کتاب مقدس را نمی
 . آه خدا به قومش داد،  از دست دادم راهمچنين حفاظت و هدايتی. باشد می

من خدای  " بارها و بارها خدا به آنها گفت . خدا با قومش پيمانی بست. من نسبت به عهدهای خدا غريبه بودم .٨
خواست  خدا می. خواست نجات دهنده و دوست آنها باشد خدا می". د شما خواهم بود و شما قوم من خواهيد بو

خدا بارها . آنها را همراهی آند درست مثل پدری آه در تمام طول راهی آه فرزندش بايد برود همراه او است
ه اما قبل از اينكه من پيغام انجيل رابشنوم هيچوقت نشنيدم آه خدا ب. و بارها اين پيمان را برای قومش تاييد آرد

 ".من دوست تو هستم  " من بگويد 
دانستم آه چرا اينجا  نمی. رسيد معنی به نظر می هيچ هدفی برای زندگيم نداشتم زندگی آامّال بی. نااميد بودم .٩

 .آردم هميشه احساس ناامنی و خطر می. روم هستم و به آجا می
تنها حقيقت . در آن هيچ جايی نداشتزندگی ای داشتم آه خدای زنده  . آردم بدون خدا در اين دنيا زندگی می .١٠

به عبارتی . خود محور بودم. ناميدم خودم را بی دين می. اين دنيای جسمانی و مادی بود موجود برای من، 
 .خدای خودم بودم خودم،  
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 يعنی چه؟" نشانيد  با او برخيزانيد و در عيسی مسيح با مسيح زنده گردانيد، ) " ٧ - ٤: ٢افسسيان ()  ٣سؤال 
 :الحظاتم

اين . نشيند آند و با مسيح درجايهای آسمانی می ميرد با مسيح قيام می گويد آه ايماندار با مسيح می کتاب مقدس اغلب می
معنی اين آلمات اين است آه . دارای اثری سريع بر مسيحيان استافتاد  بدان معنی است آه هر آنچه برای مسيح اتفاق 

 .بخشد جديدی می" موقعيت  " و   "مقام  " خدای پدر به ايمانداران در مسيح 
 

بخشد خدای پدر به مسيحيان همانند مسيح  مشابه مسيح را می"  مقام قانونی" و " وضعيت  " خدا به مسيحيان  .١
طبيعت آهنه و  چون مسيح مرد، . بيند آند او فقط عدالت مسيح را می وقتی خدا به مسيحيان نگاه می. آند نگاه می

چون مسيح زنده شد . محكوم، مصلوب و دفن شده است حيان مرده است و همراه با مسيح محاآمه، آلود مسي گناه 
ای است چون مسيح به آسمانها  مسيحی نيز زنده شده است يعنی او دوباره متولد شده و حاال دارای طبيعت تازه
آنچه برای . انی داده خواهد شدباال برده شد جسم يك مسيحی نيز در آينده قيام خواهد آرد و در آسمان به او مك

آند آه  مقام يك مسيحی تضمين می. افتد آورد اتفاق می  برای هرآس آه به مسيح ايمان میمسيح  اتفاق افتاد دقيقّا
 .های مربوط به زندگی جديد او عمل خواهد آرد خدا به تمام وعده

 نسبت به او واقعّا  در قلب يك مسيحی، القدس از طريق آار روح. بخشد ای نيز می خدا به مسيحيان وضعيت تازه .٢
آند آه او حيات  وضعيت يك مسيحی تضمين می. آند ميرد و زندگی جديدی را بر روی زمين آغاز می گناه می

 .تازه را بيشتر و بيشتر تجربه خواهد آرد
 

ر انجام آارهای خوب دهند پس چرا بايد هميشه در فك اگر آارهای خوب مرا نجات نمی) ١٠ - ٨: ٢افسسيان ()  ٤سؤال 
 باشم؟

 :مالحظات
 

قيام آرد و در آسمان به مكانی  او مرد، .  آار خوبی را آه برای نجات من ضروری بود، انجام دادمسيح قبّال .١
او هر آاری را آه برای نجات من ضروری بود به . گيرد برده شد آه هر آه ايمان بياورد در آنجا قرار می

 گناهان مرا بخشيد و  از بندگی گناه .شم خدا از گناهان مرا دور ساختخود،  با مرگ خمسيح. انجام رسانيد
توانم نجات را به  آورم فقط می وقتی من به مسيح ايمان می پس چه آاری باقی ماند آه من انجام دهم؟ . آزاد نمود

توانم نجات را بدست  من نمی. من اليق نجات نيستم. بپذيرم  مجانی آه مستحق آن نيستم، ای آامّال عنوان هديه
 .شود چون خدا مرا دوست دارد و نسبت به من رحيم است نجات به من بخشيده می. بياورم

بخش مسيح  آارهای خوب و مذهبی من آار نجات اگر امكان داشت آه آارهای خوب و مذهبی مرا نجات دهند،  .٢
در مقابل خدا افتخار آنم و بگويم آه م در روز داوری ستتوان می. ودرب را آوچك شمرده و جالل او را از او می

به هرحال آارهای خوب . ام ام نجات داده توسط آارهای خوبم يا اعمال مذهبی  ای يا آامّال من خودم را تا اندازه
اگر  بخواهم از طريق آارهای خوبم و اعمال مذهبی خود . و اعمال مذهبی من به اندازه آافی خوب نيستند

 ؛ ١٠: ٣غالطيان  (نتظار دارد آه اعمال خوب من از هر نظر آامل و آافی باشد عادل شمرده شوم پس خدا ا
 ١٠: ٣روميان (اما زيرا هيچكس در دنيا وجود ندارد که کارهايش تمامًا کامل و بی عيب باشد . )١٠: ٢يعقوب 

: ٣طيان غال(د در چشم خدا عادل شمرده شود وتواند با آارهای خوب يا اعمال مذهبی خ ، هيچكس نمی)١٢ –
عيب عدالت خدا سقوط آرده   يك انسان، از معيار آامل و بیهر شخص خواه بسيار مذهبی باشد يا صرفّا ، )١١
هيچكس قادر نخواهد بود در . شمرده نخواهد شد هيچكس با آارهای خوب يا اعمال مذهبی خودش عادل . است

 .مقابل خدا فخر آند
هم آه آارهای خوب انجام دهم ولی نه به اين دليل آه برنجات من خوا به عنوان يك ايماندار من هنوز هم می .٣

خدا . خواهم آارهای خوب انجام دهم  نجات خدا میرايگانمن برای ابراز قدردانی خود از هديه . تاثير دارد
 اين آارهای خوب در  . آماده آرده است انواع آارهای خوبی را آه مسيحيان بايستی در دنيا انجام دهند قبّال

 او آار آامل مسيح را در  :دهد  پس يك مسيحی واقعی دو آار خوب انجام می.اند کتاب مقدس شرح داده شده
آند و به عنوان ابراز تشكر خود از هديه مجانی نجات خدا  مرگ و قيامش آه منجر به نجات او شد تمجيد می

 .دهد آارهای نيکو انجام می
  

 مشخصات شما به عنوان يك   به عيسی مسيح ايمان داريد چه آسی هستيد؟حاال آه)  ٢٢ -١٦: ٢افسسيان ()  ٥سؤال 
 مسيحی چيست؟ 

 :مالحظات
 :باشم من دارای مشخصات زير می. حاال آه به عيسی مسيح ايمان دارم دارای هويت جديدی هستم

  
ای مختلف آه آنها من با ساير مردم از نژاده. ام و حاال با خدا در صلح و آشتی هستم با خدا مصالحه داده شده .١

توانم در صلح و آرامش با مردم از هر قومی در جهان  ام حاال می اند مصالحه داده شده نيز به مسيح ايمان آورده
 .زندگی آنم
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با . آنم من در حضور او ساآن هستم و حقيقت و نزديكی او را تجربه می. به حضور خدا آزادانه دسترسی دارم .٢
زنم  ام با او قدم می دهم و در زندگی روزانه آند به او گوش می ن صحبت می وقتی با م وآنم،  او صحبت می

 ).٨: ١٦مزمور(
حاال من به بهترين پادشاهی در تمام طول تاريخ . باشم يكی از اعضای ملكوت خدا می. همشهری قوم خدا هستم .٣

ی موجود در جهان اين پادشاهی هر روز در حــال گسترش است و به زودی تنها پادشاه. بشری متعلق هستم
 ).٤٤: ٢دانيال  (خواهد شد 

من دارای اين امتياز . آليسا است، خاندان يا خانواده خدا در دنيا. من يكی از اعضای خانواده خدا نيز هستم .٤
" برادران و خواهران مسيحی " خطاب آنم و من در سرتاسر جهان دارای   " پدر آسمانی ما  "هستم آه خدا را 

 .هستم
مسيحيان مانند  ای است آه همه  اين يك معبد سنگی نيست بلكه معبد زندهوعبد جديد خدا هستم قسمتی از م .٥

در اين معبد زنده القدس  خدا خودش از طريق روح. اند  قرار گرفتهدر آن) ٥ - ٤: ٣اول پطرس (سنگهای زنده 
 .آند دگی میالقدس در من و ساير مسيحيان زن آند، بنابراين خدا خودش از طريق روح زندگی می

 
 ديبربآاربه   :٤قدم 

 ؟چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است آاربرد  :توجه آنيد
افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  :در ميان بگذاريد و بنويسيد

 .تهيه آنيد ٢٢ - ١: ٢افسسيان 
  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟های آاربرديک ازآدام  از شما می خواهد خدا:توجه آنيد
 آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

 را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی. ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ). ميباشنداين قسمت از کتاب مقدسامکان پذير در  آاربردهای نمونه هايی ازفهرست زير(
  

 )٢٢ – ١: ٢افسسيان (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

 . نادرست را در پيش گرفته بوديد  توجه داشته باشيد آه شما مرده بوديد چون راههای ٤ – ١: ٢ •
عيب مسيح را  ايد يعنی آار نجات بخش آامل و بی با مسيح قيام آرده    توجه داشته باشيد آه شما واقعّا٨ – ٥: ٢ •

 .بيند آند فقط عدالت مسيح را می پس وقتی خدا به شما نگاه می. ايد پذيرفته
شريعت، اعمال خوب يا ، ا با انجام آارهای خوبآنيد رضايت خدا ر   دقت آنيد که آيا هنوز سعی می٩: ٢ •

 . مذهبی بدست آوريد
 آه آدام آارهای خوب است آه خدا برای شما طراحی آرده است و آشف آنيد  کتاب مقدس را بخوانيد ١٠: ٢ •

 .برداريدم گاتا در آنها 
 . ديآن  نگاه میهای ديگر با ديده حقارت   توجه آنيد آه آيا شما هنوز به مسيحيا ن نژاد١٧ – ١٤: ٢ •
  رفتن به حضور خدا، گوش دادن به صدای او و حرف زدن آزادانه و با اطمينان را با او ١٢: ٣ و ١٨: ٢ •

 . تمرين آنيد
) خاندان (خودتان به عنوان يكی از شهروندان ملكوت خدا و يكی از اعضاء خانواده به  توجه آنيد آه آيا ١٩: ٢ •

 .آنيد او نگاه می 
 . القدس ساآن است تعمق آنيد ن حقيقت آه خدا در آليسا از طريق روحايروی   بر٢٢: ٢ •

 
 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

 
خواهم به آارهای  خوب و اعمال مذهبی خودم اعتماد آنم بلكه بر اين حقيقت آه مسيح  با آمك خدا ديگر نمی)  الف

 .آند القدس در من زندگی می گناهان من مرد و حاال از طريق روح بخاطر
  
خواهم نگرش خود را نسبت به مسيحيان ساير اقوام و زبانها تغيير بدهم و در آينده به آنها به عنوان  ا آمك خدا میب)  ب

 .قسمتی از خانواده آسمانی خودم نگاه آنم
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
عايتان به آنچه که در طی اين در د (. آشکار کرده است، دعا کنيم٢٢ – ١: ٢در مورد حقيقتی که خدا به ما در افسسيان 

بياد داشته باشيد که . بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد
 .) افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد
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                ) دقيقه٨ (دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  ادامه دهيدیيا سه نفربه دعا در گروههای دو 

 
 

 )   دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .ی امکان پذيردراين درس متعهد شويد  به انجام يکی از کاربردها- تعهد   ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد١٣: ٢٥ – ١: ٢٢هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت متی   - هانگاراز  ـ  ٢

  . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
  : تعمق آنيد و آن را حفظ نماييد  در باره اين آيه جديد کتاب مقدس - حفظ کردن  ـ  ٣

 ) . آنيد مروررا  و آيات حفظی قبلی هر روز اين آيه  (١٣: ١٠اول قرنتيان :  پيروزی ازاطمينان
 .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر رادرمورد شاگردسازی آموخته های جديد   ـ ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٧درس 
 

 عاد  ١
 

 
 . و اين دوره شاگردسازی را به حضور خدا بياوريد خود دعا آنيد و گروه:سرگروه

 
 

 )قيقه د٢٠(پرستش   ٢
 خدا مقدس است

 
  پرستش چيست؟:تعليم دهيد

زندگی  شيوه  دعا ومتفاوتتوان آنرا با انواع  آه می،  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست "پرستش" 
 .نشان داد

 .مدر اين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می شوي. به منظور پرستش خدا،  بايد بدانيم خدا چه آسی است
 . را بخوانيد. " مقدس استخدا "  تعاليم مربوط به :سرگروه
 . استمقدسخدا  :موضوع

 
 ٨  - ١: ٦ اشعياء  :بخوانيد

 
 " تقدس"معنی   - ١

   :آلمه قدوس شامل دو جنبه است
 

 .شرير و دنيوی است جدايی از هر آنچه آه اشتباه، )  الف
 
 .هی استوقف و تخصيص به هر آنچه آه درست، نيكو و ال)  ب

شخصيت و رفتار در صورتی مقدس است آه نه فقط از آنچه اشتباه، . تقدس به معنی آامليت شخصيت و رفتار است
جنبه نخست تقدس بدون جنبه دوم . شرير و دنيوی است جدا باشد بلكه وقف آن چيزی باشد آه درست نيكو و الهی است

 . باشد" وقف "و   " جدايی " جنبه يعنی  آامليت شخصيت و رفتار بايستی شامل هر دو.آامل نيست
 
 تقدس و خدا  - ٢

 .خدا قدوس است او در شخصيت و رفتار آامل است
 

او . های آن متنفر است او از شرارت و تمامی شـكل. های آن جدا است از طرف ديگر، خدا از شرير و تمامی جنبه)  الف
 . آم متنفر استاز هر مقدار شرارت خواه به مقدار زياد و يا به مقدار 

 
او وقف چيزی است آه به .  نسبت به تمامی صفات الهی خود متعهد است کرده و وقف خودش راازطرف ديگر خدا)  ب

به همين دليل است آه او در عدالت آامل است  و هميشه چيزهايی را آه . صورت مطلق درست، نيكو و الهی است
وقف چيزی است آه عادالنه و منصفانه است به همين دليل او در عدالت او . برد درست نيكو و الهی هستند را به پيش می

مطلقّا هيچ بدی درخدا نيست او وقف به آن چيزی است آه . دهد عدالتی را مجازات و عدالت را پاداش می آامل است و بی
می سخنان او برمبنای  تما آورد به همين دليل است آه او در محبت آامل است و انگيزه محبت است و محبت را بوجود می

به . دهد انجام  رااش در ارتباط با جهان و آل هستی العاده  برنامه فوق کرده است تاوقفخودش را باشد او  محبت می
بينند تقدس  به همين دليل فرشتگان آسمان آه شخصيت  و رفتار خدا را می. باشد اش آامل می همين دليل او در انجام اراده

 . خدای قادر مطلق، خداوند، قدوس،گويند قدوس یستايند و م او را می
 
  تقدس و مشارآت  - ٣
 

آند آه  او چنين اعتراف می. شود آيد نسبت به ناپاآی خودش بسيار آگاه می وقتی آه اشعياء به حضور خدای قدوس می
 ."من ناپاآم و ميان قومی ناپاك ساآن هستم"

تواند داشته باشد؟ بااين وجود خدای قدوس دوست دارد آه با   نمی مشارآت نخواهد داشت وپاکخدای قدوس با قومی نا
 .مردم مشارآت داشته باشد
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انسان قادر به برطرف آردن ناپاآی . سازد محوآردن ناپاآی انسان است پذير می تنها چيزی آه مشارآت با خدا را امكان
. عياء را با آفاره ساختن گناهانش برطرف ساختخدا ناپاآی اش. تواند اين ناپاآی را محو بسازد فقط خدا می. خود نيست

آفاره در . اين آفاره به صورت سمبوليك با يك ذغال روشن از منبع آسمانی انجام گرفت آه ناپاآی اشعياء را لمس آرد
 و راضی آردن خشم عدالت خدا در قبال گناه و آشتی آردن خاطی با  " پرداخت  جريمه گناهان"کتاب مقدس به معنی 

 ترس بايستد و باخدا مشارآت داشته بدونتواند در حضور خدای زنده   میاشعياءبه دليل آفاره شدن گناهان، . خداست
 ما را آفاره گناهان قدوس مشارآت داشته باشيم بايستی به خدا اجازه دهيم تا  باخدایبنابراين اگر ما دوست داريم  . باشد
 .آند

 
   و خدمتتقدس  - ٤
 

 خدای مقدس در ميان قوم نمايندهتواند   نمیپاکنبی نا. آند  در خدمت استفاده نمیپاکاز اشخاص نا معموّال  مقدس خدای
 و تواند از اشعياء برای خدمتش استفاده آند خواهد و می  خدا میاستاما حاال آه خدا گناهان اشعياء را آفاره آرده . باشد

 داريم آه خدای مقدس را خدمت آنيم بايستی به خدا اجازه دهيم ستدوبنابراين اگر ما . حقيقتًا خدا از اشعياء استفاده کرد
 . آندآفارهآه گناهانمان را 

 
 . پرستش آنيدی قدوس در گروههای آوچك سه نفرعنوان خدایرا به   خدا:سرگروه

 
 

 ) دقيقه٢٠(در ميان گذاشتن برآات   ٣
 ١٣: ٢٥ -١: ٢٢ متی

 
های  يا از روی يادداشت(اهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد   و به طور خالصه برآات يكی از رازگبه نوبت

به آسی .   را  بيان کنيد)١٣: ٢٥ -١: ٢٢ متی(آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
ميان می گذارد،  و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آه برآاتش را بازگو می

 . بحث نكنيد
 
 

 ) دقيقه٧٠(تعليم  ٤
 دعای در پاسخ به آالم خدا: دعا

 
 

 دعا چيست؟  -الف 
 
 .ا يك مكالمه استدع  - ١

 دو نوع مكالمه)  الف
  چه تفاوتی بين دو تصوير زير وجود دارد؟:گفتگو آنيد

 
 

                             

                                 خداخدا                           
         

     آالم                                                                 دعا                                                         
            .لطفّا بيماری مرا شفا بده  ،خداوندا:  مثال                 .بر همسايه خود شهادت دروغ مده:  مثال        

 ١٦: ٢٠          خروج                       
                           

    شما                                   شما                               

 
 .دهيد گويد پاسخ نمی می) ريق کتاب مقدسط از(اين يك مكالمه يك طرفه است شما در دعا به آنچه خدا به شما  :مالحظات
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 خدا   
 آالم                               

 برهمسايه خود شهادت دروغ مده: مثال               
 ١٦: ٢٠خروج                 

 

 شما  
 

 
 
 

 دعا     
  آنم آه حقايق را بزرگ جلوه دادم می اعتراف :مثال
 ت راببخش وآمكم آن آه حقيق مرا

 .بگويم  آنطور آه هست
 
 

 
 .دهيد گويد در دعا پاسخ می می) ازطريق کتاب مقدس(اين مكالمه دو طرفه است شما به آنچه خدا به شما  :مالحظات

 
 .دعا يك مكالمه است)  ب

  ٣٣ – ١٧: ١٨ پيدايش :بخوانيد
 د؟ در اين دعا خدا و ابراهيم چند بار با يكديگر صحبت آردن:آشف و گفتگو آنيد

 : مالحظات
دهد آه دعا يك مكالمه بين خدا و  اين دعا نشان می. بار سخن گفتندشش در مدت اين يكبار دعا خدا هفت بار و ابراهيم 

 .گويند انسان است آه در آن هر دو به نوبت با يكديگر سخن می
 
 چه آسی بايد مكالمه را شروع آند؟)  پ

 ٣: ٥ مزمور :بخوانيد
  مكالمه دو طرفه را چه آسی بايد شروع آند؟ اين:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
آند آه  ، نخست خدا بر ابراهيم آشكار می١٨در پيدايش . يا خدا يا شما، ممكن است اين مكالمه دوطرفه را شروع آنيد)  ١

 .دهد پاسخ میسپس ابراهيم با دعا برای عادالن اين شهرها به او . موره چه بكندعخواهد با شهرهای شرير سدوم و  او می
 .آشد آه به دعای او پاسخ دهد سپس با اشتياق انتظار خدا را می. آند داود نخست به سوی خدا دعا می   ٥ در مزمور)٢

                                                          
 

 ٣: ٥                  مزمور                                        ١٨                             پيدايش 

  خدا                    
 

 دعا                  آالم                  
          

 آالم هشدار آميز            پاسخ شما با                       
                       شفـــاعـــت                         خـــدا   

                                               
 

         شما           

                    خدا
 

 عمل/ آالم                                      
                      سپس خدا با آالمش دعا            

          آنيد      يا با اعمالش به شما شما صبح دعا می
 .جواب ميدهدمشتــاقانه منتظرخدا         

 . مانيد             می
 

                    شما
 

هی شما ميتوانيد شروع کنيد و گاهی خدا ممکن است آن را   دعا يك مكالمه دوطرفه بين خدا و شما است که گا:خالصه
 .آغاز کند

 
        .دعا يك پاسخ است  -٢

 . قسمتهای زير را از کتاب مقدس بخوانيد:بخوانيد
 دهند؟ آند؟ انسانها چگونه پاسخ می گويد يا چه می  خدا چه می:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات



 ٥٥ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خالصه
 . خدا استگانه به آالم و اعمال دعا پاسخی پنج

 .اری استگزشفاعت و شكر ، )طلبيدن(درخواست  دعا پاسخی به صورت پرستش، اعتراف، 
 
 .دعا چند آانون توجه دارد  -٣

 . عبارتهای زير را از کتاب مقدس بخوانيد:بخوانيد
  چه چيزی مرآز توجه در دعاهای زير است؟:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

   خـــدا                                                             
                              

 
            ديــگران                   

 

      خود                                                

 

 

شخصيت،  دا،  اين دعا بر خ١٤ - ٧ :٧٧مزمور
 .و متمرآز استا آالم و اعمال  

 
 اين دعا به نيازها و عالئق ١٢ - ٩ :١آولسيان 

 .ديگران توجه دارد
 

 اين دعا برخودتان يعنی نيازها ٥ - ٢ :٣١مزمور 
 . و عالئق شخصی توجه دارد

  
 : خالصه

 .شخصيت و اعمال او متمرآز باشد دعا ممكن است بر خدا، 
 .ا متمرآز باشدنيازها و عالئق آنه دعا ممكن است برساير مردم، 

 .نيازها و عالئق شما متمرآز باشد دعا ممكن است بر شما، 
 
 

 روحـيـــــه ها  و دعــــا  -ب 
 

 :بخوانيد
 ١٤: ٥ ؛ اول  يوحنا ٦ – ٥: ٣امثال  )  ١
  ٢٥: ١١مرقس )  ٢
    ٨ - ٥: ٦متی )  ٣

 بسيار مهم است؟در موقع دعا ای   داشتن چه روحيه:آشف و گفتگو آنيد
 

 آند ويد يا عمل میگ خدا سخن می دهيم ما در دعا پاسخ می
 خدا با دعا، با نواختن پرستش) الف

  و با خواندن سرودموسيقی
 آالم خدا راستی ٤ -١: ٣٣مزمور ) الف

خدا در اعمالش امين . و حقيقت است
 .است

 به گناه نسبت به خدا و طلب اعتراف) ب
 بخشش از خدا و پاآی از گناه

 کالم ١٢ - ١٠،  ٤ - ١: ٥١مزمور ) ب
ق ناتان نبی گناه را داوری خدا از طري

 . آند می
 از خدا برای داشتن درك طلبيدن) پ

صحيح و هدايت در زندگی و آمك 
طلبيدن از او برای برگشتن از گناه به 

 سوی او

 خدا با ٣٧ -٣٣: ١١٩مزمور ) پ
آالمش از طريق شريعت، فرامين، 

 .گويد هايش سخن می فرايض و وعده

زهای  از خدا برای رفع نياشفاعت) ت
 ديگران

 خدا ٢٦ - ٢٠  ،١٧: ١٨پيدايش ) ت
نيازهای ديگران را برای شما آشكار 

 .آند می
 از خدا به خاطر رحمت ابدی تشكر) ث

 .اش العاده و اعمال فوق
 خدا از ١٥ – ٤: ١٠٧مزمور ) ث

 .بخشد ها رهايی می تنگی
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 :ظاتمالح
های  خدا با اشخاص مغروری آه به دانسته. را به فكر خدا تسليم آنيد) ها ها و انگيزه انديشه(  فكر خود - فروتنی)  ١

 ).٦ – ٥: ٥اول پطرس  (آند  مخالفت می، دنآن شخصی خود تكيه می
 
 ١٤: ٦متی  (بخشد  ما را نمی به شما بدی آرده است، ببخشيد، اگر اورا نبخشيد، خدا هم شآه  آسی را - روح بخشنده)  ٢
 ).١٨ – ٦٦ و مزمور ١٥ –
 
 اگر دوست داريد آه دعا آردن شما .توجه دعا آردن شما شوند مقاومت آنيد م  با اين وسوسه آه مردم - صداقت)  ٣

 .ديده و شنيده شود پاداشی از خدا دريافت نخواهيد آرد
 

 داهای مختلف دعای در پاسخ به آالم خ  روش :در عمل  -پ 
 
 دعا در پاسخ به آالم خدا در هنگام رازگاهان  -١
 

. حقيقت محبوب را به عنوان يك پاسخ به حضور خدا ببريد  بعد از اينكه بر حقيقت محبوب خود تعمق آرديد، :تعليم دهيد
 يكی از برای يكی از نزديكان و برای تان،  برای يكی از اعضای خانواده در ارتباط با حقيقت محبوب برای خودتان، 

آنيد، فرصت اين را نيز خواهيد داشت آه  وقتی شما با يكی از دوستانتان دعا می. آسانی آه دور از شما است دعا آنيد
 .در ارتباط با حقيقت محبوب برای يكديگر نيز دعا آنيد

 
 دعای در پاسخ به آالم خدا در حين بررسی کتاب مقدس  -٢
 

 آه خدا به شما تعليم داد  به عنوان  رااب مقدس را بررسی آرديد حقايق مهمی بعد از اينكه قسمتی از کت:تعليم دهيد
خواهد شما حقيقت اين قسمت  بخصوص برای درك اينكه خدا چگونه می. پاسخی از جانب خودتان به حضور خدا بياوريد
 .از آالم را در زندگيتان به آار ببريد دعا آنيد

 
 واندن کتاب مقدسدعای در پاسخ به آالم خدا در حين خ  -٣
 

 بعد از اينكه قسمتی از کتاب مقدس را خوانديد و مفهوم آن را درك آرديد سپس حقايق هر آيه را، آيه به آيه :تعليم دهيد
 .نامند می" دعای آالمی  " اين روش را . به عنوان يك پاسخ به حضور خدا بياوريد

 

 )دقيقه ٨ (دعا  ٥
 دعای در پاسخ به آالم خدا

 
 را بخوانيد ٢١ -١: ٣٤به نوبت يک يا دو آيه از مزمور . های کوچک دو يا سه نفری تقسيم کنيد  را به گروهخود ه  گرو

 .  و بعد هر يک فورًا در پاسخ به آن به طور کوتاه دعا کنيد، قبل از آنکه نفر بعدی شروع به خواندن و دعا کردن کند
 

 ) دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .  متعهد شويد که در دعا به آنچه خدا به شما می گويد پاسخ بدهيد- تعهد   ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٢٠: ٢٨ - ١٤: ٢٥هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت متی  - هانگاراز ـ  ٢

    . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
چرا " ) ١٧: ٥ -١٧: ٤افسسيان . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد- بررسی  کتاب مقدس  ـ  ٣

 . برداريد قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت ٥از روش  " ؟من اينجا هستم
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - عاد  ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازیآموخته های جديد  ـ ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(ك دفترپرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل ي
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 ٨درس 
 

 دعا  ١
 

 
 . دعا آنيد و گروهتان و اين دوره شاگردسازی را به حضور خدا بياوريد:سرگروه

 
 

 )      دقيقه٢٠( در ميان گذاشتن برآات   ٢
 ٢٠: ٢٨  – ١٤: ٢٥متی 

 
های  يا از روی يادداشت( بگذاريد   و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را با ديگران در ميانبه نوبت

به .  را  بيان کنيد )٢٠: ٢٨  – ١٤: ٢٥متی ( آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آسی آه برآاتش را بازگو می

 . گذارد، بحث نكنيدمي
 
 

 ) دقيقه٢٠(   تعمق و حفظ آردن ٣
 ٩: ١  اول يوحنا -اطمينان از بخشش   

 
 انگيزه برای حفظ آردن   -الف  

 
 ٤٦ - ٤١  ، ٣٣ - ٢٣: ٢٢متی    :بخوانيد

 قسمتها يا فصلهای  کتاب مقدس مهم است؟، آيات  چرا حفظ آردن:آشف و گفتگو آنيد
 .سازد آه تعاليم غلط را تشخيص دهيد و رد آنيد قادر می حفظ آردن آيات کتاب مقدس، شما را :مالحظات

 .) الف مراجعه کنيد / ٥به ضميمه (
 

 تعمق   -ب  
 

 ٩: ١يوحنا اول    -اطمينان از بخشش    :آيه حفظی
عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را ازهر ناراستی پاك  امين و  اگر به گناهان خود اعتراف آنيم او ":متن آيه

 ".ازد س
 
 مسئوليت من ـ اعتراف به گناه  -١
 

همچنين موافقت با نظر کتاب . دهد  را به ما نشان میخودمانوقتی آه اوگناهان " موافقت با خدا " اعتراف به گناه يعنی 
  کارهایايم ويا  انجام دادهآه حبت با خدا در مورد چيزهای غلطی استص. است آه گناه چيستمورد اين درمقدس 
 .ايم نسبت به انجام آنها غفلت ورزيده که درستی

 
 مسئوليت خدا ـ بخشش و پاك آردن  -٢
 

 عيسی به عنوان قربانی و .سازد او تقصير و شرمندگی گناه را از ما دور میبخشد،  وقتی خدا گناهان ما را می)  الف
: ٣٢ ؛  مزمور ٢٥: ٣روميان  (اخت آفاره گناهان ما مرد به همين دليل خشم عادالنه خدا نسبت به گناهان ما را دور س

خدا هرگز . آلود گذشته خود احساس شرمندگی آنيم ديگر در نظر او مقصر نيستيم و الزم نيست  از زندگی گناهما ). ٥
مان محكوم  و هيچوقت ما را بخاطر گناهان گذشته) ١٢: ٨ ؛ عبرانيان ١٩ – ١٨: ٧ميكا (آورد  گناهان ما را به ياد نمی

 ).٢٤ – ٢٠: ١٥لوقا (پذيرد   در خانواده خود میوسازد  او آامال ما را عادل می). ٢٤: ٥وحنا ي (آند  نمی
 
. سازد اين بدين معنی است آه ما را پاك می. سازد عواقب گناه را هم از ما دور میبخشد  وقتی خدا گناهان ما را می)  ب

 او شيوه زندگی ما را عادالنه .آند میال ما را تازه و افكار و اعم) ١٤: ٩عبرانيان  (سازد  او وجدان ما را پاك می
 .سازد می



 ٥٨ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

سازد  آلود آزاد می او ما را از بردگی عادتهای گناه. سازد ما را از تسلط گناه آزاد میبخشد  وقتی خدا گناهان ما را می)  پ
: ٦روميان  (سيت را به جا آورد توانيم اعضای مختلف جسم خود را به عنوان ابزار عدالت تقديم او نماييم تا قدو و ما می

١٩ ، ١٣ ، ٦.( 
 
 .خدا امين و عادل است  – ٣
 

 ما را ببخشد و اگر او امين نباشد توانست نمیای فراهم آند و در نتيجه   برای گناهان آفارهتوانست نمیاگر خدا عادل نبود 
ما خدا عادل و امين است و به همين دليل ا. ای برای گناهان آماده نخواهد ساخت و گناهان ما را نخواهد  بخشيد آفاره
 به اعتراف آنيم ما را  او را ببخشد و زمانی آه گناهان خود را ماتواند ای برای گناهان ما فراهم ساخت او می آفاره

 .خواهد بخشيد
 

  و مرور نمودنحفظ آردن   -پ  
 
 .ت  دفترچه يادداشتتان بنويسيدآيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا بروی يكی از صفحا:   بنويسيد-١
 ٩: ١ اول يوحنا  - اطمينان از بخشش. با روش صحيح آيه کتاب مقدس را حفظ آنيد:   حفظ آنيد-٢
 . ازيكديگر بپرسيدايد  آه حفظ آرده راای  تقسيم شويد و آخرين آيهیبه گروههای دو نفر:  کنيد  مرور-٣
 
 

 ) دقيقه٧٠( بررسی کتاب مقدس  
 ١٧: ٥ – ١٧: ٤ هستم؟  افسسيان چرا من اينجا

٤ 
 

 .آنيدبررسی   را با يكديگر ١٧: ٥ – ١٧: ٤، افسسيان  بررسی  کتاب مقدس قدم ٥ با استفاده از روش 
 
 

 بخوانيد: ١قدم 
 . را باهم بخوانيم١٧: ٥ – ١٧: ٤ افسسيان  :بخوانيد

 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيد يك آيه  هر يک به نوبت
 
 

 آشف آنيد:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد
بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:ن بگذاريددر ميا

 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند
در هر گروه : داشته باشيدبه خاطر . ارندگذ مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می، موارد زير(

 .)   يکسان باشندلزومّاگذارند آه نبايد  آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می
 

 )  ١ کشف
القدس را  روح" گويد   می٣٠آيه . شود  يافت می١٧ ، ١٠ ، ٣٠: ٤ سيان افسيك حقيقت مهم برای من دراين متن در

بفهميد آه اراده " گويد   می١٧و آيه " و تحقيق نماييد آه اراده پسنديده خداوند چيست " گويد   می١٠ آيه "محزون مسازيد
تواند او را   من می  من توجه دارد روش زندگی روزمرهنحوه زندگی روزمرهحقيقت اين است آه خدا به " خداوند چيست 

، دزدی آنم و تهمت بزنم، روح خداوند بسيار غمگين اگر دروغ بگويم، خشمم را آنترل نكنم. محزون يا خشنود بسازد
هر وقت آه حقيقت را بگويم، . استدق ااما خالف اين نيز ص.  زندگی من راضی نخواهد بود شود پس خداوند از نحوه می

ل آارآنم و ديگران را هم شريك بسازم،  مردم را ببخشم و آنها را بنا آنم، روح خدا خوشحا خشم خود را آنترل آنم، 
بفهميد آه  " گويد  زندگی من بسيار  راضی خواهد بود به همين علت است آه کتاب مقدس می ازنحوه  خداوندشد و خواهد 
 زندگی آنم، آه خداوند آنگونه توانم  هر چقدربهتر اراده خداوند را برای زندگيم درك آنم بهتر می"  خداوند چيست  اراده

اينجا هستم تا اراده خدا را " اين است آه " آه چرا اينجا هستم؟ " پاسخ به اين سؤال آنم  بنابراين فكر می. را خشنود سازد
 ".بدانم و خدا را با نحوه زندگيم خشنود سازم 
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 )٢ کشف
در متن اصلی هرآدام از اين . شود  يافت می١٥ ، ٨ ، ٢: ٥ و ١٧: ٤ سيانافسيك حقيقت مهم برای من در اين متن در 

الفظی  اين آلمه به صورت تحت. است نيز شامل اين آلمه ١: ٤ ؛ ١٠: ٢فصل . باشند می " گیزند" آيات شامل آلمه 
گويد آه ما بايستی برای آارهای نيكويی   می١٠: ٢فصل . است" قدم زدن در زندگی روزانه " به معنی " قدم زدن"

به شايستگی آن دعوتی آه به " گويد   می١: ٤فصل . زندگی آنيم آه خدا پيشاپيش برای ما مهيا آرده است تا انجام دهيم
شما ديگر رفتار منماييد چنانكه امتها در بطالت ذهن خود رفتار " گويد    می١٧آيه " ايد رفتار آنيد  آن خوانده شده

 چون  "گويد  می٨ آيه " و در محبت رفتار نماييد چنانكه مسيح هم ما را محبت نمود "گويد   می٢: ٥فصل ". نمايند  می
حقيقت اين ".  به دقت رفتار نماييد نه چون جاهالن بلكه چون حكيمان  "گويد  می١٥ و آيه "ندان نور رفتار آنيد فرز

گويد آه چطور بايد در   صداقت به من میااو ب. گويد آه چطور بايد زندگی آنم است آه خدا خيلی واضح به من می
 .  برومهزندگی روزانه را

من اينجا هستم تا آن زندگی را داشته باشم آه خدا از من " اين است آه " من اينجا هستم؟ چرا " پاسخ به اين سؤال آه  
خدا واضح به من گفته است آه چطور نبايد زندگی آنم و همينطور به وضوح گفته است آه چطور بايد  " خواسته است
 نويسنده يعنی پولس درنامه ديگربه .آنم خشنود آردن خدا است دليل اينكه چرا من برروی زمين زندگی می. زندگی آنم
: ١٠اول قرنتيان . " (پس خواه بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هرچه آنيد همه را برای جالل خدا بكنيد" گويد  قرنتيان می

وقتی انسانها . انسانها توسط خدا خلق شدند و روی زمين گذاشته شدند تا خدا را خشنود سازند و او را جالل دهند) ٣١
اما وقتی آه مردم  بر طبق راههای . شود میسازد خدا خوشحال  آنند آه او را خشنود می  را انتخاب میای گیروش زند
از ملكوتش مجازات  را با محروم آردن  آنها گردد و میخدا غمگين ، آنند انتخاب می روش زندگی ديگری خودشان

 .آند می
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  ی در زمينه در اين متن چه سؤاالت:توجه آنيد

های خود را  فهميم، سؤال نچه نمیآ  را درك آنيم و در مورد ١٧: ٥ – ١٧: ٤سعی آنيم تمام حقايق مربوط به افسسيان  
 . مطرح آنيم
 و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود های خود را واضح و صريح مطرح کنيد  تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

 آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه، سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی (:گفتگو آنيد
مكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه مهايی از سؤالهايی آه شاگردان   درادامه نمونه.جوابی برايشان پيدا آنيد
 ).با آن مباحث آمده است

 
 يعنی چه؟" نمايند  امتها در بطالب ذهن  خود رفتار می)  " ١٧: ٤افسسيان ()  ١سوال 

 :الحظاتم
تالش امتها  گويد همه  کتاب مقدس می. اند در اينجا، امتها به معنی انسانهايی است آه هنوز به عيسی مسيح ايمان نياورده

زندگی آنها ريشه طويلی است از انتظاراتی آه هيچگاه به پايان . شود برای رسيدن به خوشبختی به نااميدی منجر می
دهند آنها آنچه را آه نويسنده  آنند اما هيچوقت ميوه نمی شكوفه می. آورند  به دست نمیآنند اما آنها  جستجو می. رسد نمی

... جميع نهرها به دريا جاری می شود اما دريا پر نمی گردد : " آنند کتاب جامعه در زندگيش تجربه آرد، تجربه می
پس به تمامی ... نمود  نت خود شادی میدلم در هر مح... گردد  شود و گوش از شنيدن مملو نمی چشم از ديدن سير نمی

آارهايی آه دستهايم آرده بود و به مشقتی آه در عمل نمودن آشيده بودم نگريستم و اينك تمامی آن بطالت و در پی باد 
انسانها بدون خدا انسانهايی هستند آه فكرشان هيچ چيز ). ١١ – ١٠: ٢ ؛ ٨ – ٧: ١جامعه " (زحمت آشيدن بود 

 .آند وليد نمیخوشايندی را ت
 

 هستند؟" در جهالت " گويد که امتها به جهت سخت دلی  چرا کتاب مقدس می) ١٨: ٤افسسيان ()  ٢سؤال 
 :مالحظات

همه مردم در مورد خدای زنده شناخت داشتند اما آم آم خدا را فراموش آردند و زندگی را در پيش ، در زمان خلقت
 آه خدا از طريق خنوخ و نوح با مردم سخن گفت آنها قلبشان را سخت زمانی. گرفتند آه از حيات خدا به دور بود

آند تا از تمام عواقب  ورزيدند خدا هم آنها را رها می آميز اصرار می وقتی آه مردم در انجام آارهای شرارت. ساختند
خدا آنانی . آنها سختدل شوندخدا هم اجازه داد تا . امتها قلب خودشان را در مقابل خدا سخت ساختند. گناهانشان رنج ببرند

خواستند  امتها نمی. شوند امتها با اعمال عمدی خودشان سختدل می. را که در مقابل خدا مقاومت ميکنند، سختدل ميسازد
وجود اين نظر آگاهی نداشتن به آنها حتی از .  زنده تباه ساختیدر نتيجه خدا درك آنها را از خدا. به خدا فكر آنند
ورزند بدون خدا  انسانهايی آه اصرار می). ٤١ – ٤٠: ٩يوحنا (بردند  در جهالت به سر می، ا هستند نيزحقيقت آه نابين
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هيچ چيز در مورد خدای زنده .  هستند غافلآنها از خدا. آنند فهمند آه بدون خدای زنده زندگی می زندگی آنند حتی نمی
 .دانند نمی

 
 انسانيت آهنه را از خود بيرون آرد و انسانيت تازه را پوشيد؟شود  چطور می) ٢٤ – ٢٢: ٤افسسيان (  )٣سؤال 

 : مالحظات
. مثل دروغ گفتن، دزدی آردن و غيره. ممكن است انسانيت آهنه، جهالت من نسبت به خدا و شيوه قبلی زندگی من باشد

مسيح به خاطر آنم به ميخكوب آردن لباسهای آهنه و آثيف خود روی صليب آه  شوم شروع می وقتی آه مسيحی می
ك من از اراده خدا و  انسانيت تازه من در. گذارم من گناهانم را با اعتراف آنها به خدا آنار می. گناهان من برروی آن مرد

آنم و با اطاعت  ام را از عيسی دريافت می لباسهای تازه و پاآيزهمن . سازد داشتن زندگی است آه خدا را خشنود می
 .پوشم ام را می تازهآردن از خــــدا انسانيت 

گويد آه ما بخصوص بايستی از دروغ گفتن،  گناهان خاصی آه بايستی از آنها رهايی بيابم چيست؟ کتاب مقدس می
 .خشمگين شدن، دزدی، دعوا، تهمت زدن، گناهان جنسی، طمع و از هر نوع بدخواهی آزاد شويم 

خصوص راستگويی، آنترل  بگويد آه ما بايستی  بپوشيم؟ کتاب مقدس میه طور خاص چه چيزهای پاآی را بايد ب
روح بخشش، شكرگذاری، فهم اراده خدا و حكمت در  عصبانيت، آارآردن و سهيم آردن ديگران، مهربانی، دلسوزی، 

 .شيوه زندگی را به تن آنيم
 

 ؟" خشم گيريد و گناه مورزيد " اين به چه معنی است که ) ٢٦: ٤افسسيان (  )٤سؤال 
 :مالحظات

ساير . گويند آه خشم، گناه است آنها می.  آه هرگز نبايد خشمگين شد است آنند آه اين بدين معنی ضی از مردم فكر میبع
هر دو نظريه . آنند اين بدان معنی است آه شما ممكن است خشمگين شويد زيرا خشم ارتباطی با گناه ندارد مردم فكر می
خشم بدين . شويد گناه نكنيد ن است خشم گيريد اما وقتی خشمگين میگويد آه شما ممك کتاب مقدس می. اشتباه هستند

خشم خدا اظهار تنفر مقدس خدا از همه انواع شرارت . صورت گناه نيست زيرا خشم به خدا نيز نسبت داده شده است
اين . ز آننددهند ابرا ای آه مردم انجام می مسيحيان نيز ممكن است خشم مقدس خود را نسبت به آارهای شريرانه. است

اما اغلب اوقات وقتی آه . ای ابراز می شود خشم مقدس به روش آنترل شده. نامند می" خشم مقدس " نوع خشم را 
وقتی آه خشم به شكل نفرت يا رنجش برعليه خاطی يا به . آنيم ه میگناتوانيم آن را آنترل آنيم و  شويم نمی عصبانی می

دوست داشتن گناهكار در حاليكه از گناه اومتنفر . است" آلود  گناه"  ين خشم، شود ا صورت بددهنی يا خشونت ابراز می
 .باشيد احتياج به فيض زياد خدا دارد

 
 ؟" خورشيد بر غيظ شما غروب نكند " اين به چه معنی است که ) ٢٦: ٤افسسيان ()  ٥سؤال

 :مالحظات
نسبت به شخصی عصبانی ی سال ی از مردم سالهابسيار. است" پايان روز "  به معنی در کتاب مقدس غروب معموّال

اند  آنها فهرست بلند بااليی از اشتباهاتی آه مردم  نسبت به آنها روا داشته. اين اشخاص بسيار تلخ هستند. مانند باقی می
بايد هيچوقت گويد آه يك مسيحی ن کتاب مقدس می. زنند آنند و به آنها افترا می از آنها انتقاد می. دارند خود نگه مینزد 

رحيم باشد و اشتباهات . قبل از رفتن به خواب او بايستی با ساير مردم آشتی آند. بيشتر از پايان روز خشمگين بماند
 .ديگران را ببخشد

 
 دهيم؟ چگونه به شرير مجال می) ٢٧: ٤افسسيان (  )٦سؤال 

 :مالحظات
به اين معنی است آه به او فرصت دهم " به شرير مجال دادن " آند   را به هم مرتبط می٢٧ و ٢٦کتاب مقدس آيات 

شويم بايستی بسيار مواظب باشيم تا به شرير  بخصوص وقتی عصبانی می. داخل زندگی من شود و به آن آسيب رساند
به . به همين خاطر بايستی سريع ببخشيم. فرصت ندهيم آه خشم ما را تبديل به لجاجت، نفرت يا روحيه عدم بخشش آند

گويد آه من بايستی خاطی را ببخشم درست مثل خدا آه از طريق آاری آه مسيح انجام داد مرا   می٣٢ آيه اين دليل
شرير از " اسلحه تمام خدا را بپوشيد تا بتوانيد با فكرهای ابليس مقاومت آنيد " آند   اضافه می١١: ٦افسسيان . بخشد می

تواند خشم مرا به دست خودش بگيرد و آن را به بددهنی يا  و میا. هر فكری استفاده خواهد آرد تا مرا به گناه بكشاند
او ممكن است حس طمع ورزيدن مرا در دست خود بگيرد و آن را به غيبت يا دزدی تبديل . آميز تبديل آند رفتار خشونت

 ٧: ٤وب تواند ترس مرا در دست خود بگيرد و باعث شود آه من دروغ بگويم و به همين علت است آه يعق آند او می
 ".با شرير مقاومت آنيد تا از شما بگريزد " گويد  می

 
 ای را به زبان بياوريد آه ديگران را بنا آنند؟ توانيد آلمات تقويت آننده چگونه می) ٢٩: ٤افسسيان ()  ٧سؤال 

 :مالحظات
من بايستی قبل از پاسخ گويد آه  ا میجدرآن. آموزد آه چطور سخن بگويم تا به ديگران آمك آنم آتاب امثال به من می

گويد   می١٥: ٤افسسيان  ). ١، ٢٣، ٢٨: ١٥امثال (دادن فكر آنم، به موقع جواب بدهم و پاسخی نرم به زبان بياورم 
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پس دو اصل مهم در سخن ". در محبت پيروی راستی نموده، در هرچيز ترقی نماييم در او آه سر است يعنی مسيح"
هيچ سخن بد از دهان شما بيرون نيايد بلكه آنچه به حسب حاجت " گويد   می٢٩: ٤ن افسسيا. گفتن راستی و محبت است

قبل از حرف . است" بنا آردن " پس اصل ديگر در حرف زدن ". و برای بنای نيكو باشد تا شنوندگان را فيض برساند
 :زدن بايستی سه سؤال مهم را از خود بپرسم

 ؟دروغاين سخن من راست است يا ) ١
 آند يا تخريب آننده است؟ اين حرف من حقيقت دارد آيا ديگران را بنا میاگر ) ٢
 آميز بيان آنم يا خير؟ توانم آن را بشكلی محبت آند می اگر او را بنا می) ٣
 

  برای زندگيتان چيست؟١٧: ٥ تا ١٧: ٤آنيد اهميت افسسيان  فكر می)  ٨سؤال 
 :مالحظات
من روی زمين دارای زندگی ای هستم آه . آه چرا من اينجا روی زمين هستمآموزد   به من می١٧: ٥ – ١٧: ٤افسسيان 

. دهد سازد و جالل می زندگی جديد زندگی هماهنگ با اراده خدا است آه او را خشنود می. خدا برای من درنظر دارد
افسسيان (ند متفاوت است  با زندگی آه امتها دار آامّال) ١: ٤افسسيان (آند   به آن دعوت میرا  مازندگی جديدی آه خدا

زندگی جديد، زندگی است آه . پوشد آند و عدالت جديد را به تن می گناهان آهنه را دور می زندگی جديد، دائمّا). ١٧: ٤
و حكمت ) ٨: ٥افسسيان (و نور ) ٢: ٥افسسيان (، محبت )٢٤ – ٢٢: ٤افسسيان (راستی، عدالت، تقدس مشخصه آن 

 . است )١٥: ٥افسسيان (
 .تواند با مفهوم و دارای هدف باشد آموزد آه چطور زندگی من می  به من می١٧: ٥ – ١٧: ٤يان افسس

 
 ديبربآاربه   :٤قدم 

 ؟چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است آاربرد  :توجه آنيد
ز آاربردهای امكان پذير بر اساس افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی ا :در ميان بگذاريد و بنويسيد

 .تهيه آنيد ١٧: ٥ – ١٧: ٤افسسيان 
  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟های آاربرديک ازآدام  خدا از شما می خواهد:توجه آنيد
 در  آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران. اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت . ميان بگذاريد
  .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ). ميباشنداين قسمت از کتاب مقدسامکان پذير در  آاربردهای نمونه هايی ازفهرست زير(
 

 )١٧: ٥ – ١٧: ٤افسسيان  (آاربردهای امكان پذيرنمونه هايی از 
  

 .  آنند توجه آنم و زندگی متفاوتی را شروع  آنم   به روشی آه امتهای اطرافم زندگی می١٩ – ١٧: ٤ •
 .  دقت آنم آه چطور راستی، عدالت و تقدس بيشتر و بيشتر در زندگيم تحقق يابند٢٤: ٤ •
 . هر نوع دروغ را آنار بگذاريم و فقط حقيقت را بگويم٢٥: ٤ •
 .  ياد بگيرم آه خشمم را آنترل آنم٢٦ :٤ •
 .  خيلی مواظب باشم آه شرير در زندگی من مجال پيدا نكند٢٧: ٤ •
 .انداز آنم آمدم را پس   آار آنم و در٢٨: ٤ •
 .آمك آنمآه در احتياج هستند به آنانی   ٢٨: ٤ •
 .آورم مردم را بنا آنم   با حرفهايی آه به زبان می٢٩: ٤ •
 .القدوس را محزون نسازم  روح  مواظب باشم آه٣٠: ٤ •
 .  از هر نوع شهادت و آينه خود را آزاد سازم٣١: ٤ •
 . سريع ببخشمآنند می  آنانی را آه به من بدی ٣٢: ٤ •
 .  خدا رابهتر بشناسم و با او مشارآت داشته باشم١: ٥ •
 .  بيشتر و بيشتر ياد بگيرم آه چطور به عنوان يك مسيحی محبت آنم٢: ٥ •
 .زنند، اجتناب ورزم فرادی آه حرفهای زشت يا احمقانه می  از ا٧ – ٣: ٥ •
 .م را ظاهر سازمهای زندگی خود و زندگی برادران   تاريكی١٤ – ٨: ٥ •
 .م خدا حكيم باش  آه با انجام ارادهم  ياد بگير١٧ – ١٥: ٥ •

 
 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

 
خواهم آه خشمم را  بخصوص می.  و او را خشنود سازم حضور خدا باشم خواهم طوری زندگی آنم آه متوجه می)  الف

 .آنترل آنم و قبل از پايان روز با آسی آه به من بدی آرده است آشتی آنم



 ٦٢ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

خواهم يكی از عادتهای بدم را آنار  بخصوص می. خواهم طوری زندگی آنم آه خدا را خشنود سازم همچنين می)  ب
 تمرين آنم تا اينكه خدا اين عادت جديد را در زندگی بازو سپس تمرين و دت جديد را جايگزين آن بسازم عابگذارم و يك 

 . بسازد هميشگیمن
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی  (. آشکار کرده است، دعا کنيم١٧: ٥ – ١٧: ٤در مورد حقيقتی که خدا به ما در افسسيان 

بياد داشته باشيد . ، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيداين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد
 .) که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد

 
 

 )    دقيقه٨(دعا 
  شفاعتدعای 

٥ 
 

 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  ادامه دهيدیبه دعا در گروههای دو يا سه نفر
 
 

 ) دقيقه٢( تكليف منزل 
 برای درس بعدی

٦ 
 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .  به انجام يکی از کاربردهای امکان پذيردراين درس متعهد شويد- تعهد  ـ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٢٢: ٤ – ١: ١يوحنا هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت   - هانگاراز  ـ ٢

  . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
  : تعمق آنيد و آن را حفظ نماييد  در باره اين آيه جديد کتاب مقدس -حفظ کردن   ـ ٣

 ) . آنيد مروررا  و آيات حفظی قبلی هر روز اين آيه  (٩: ١يوحنا اول : اطمينان بخشش
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعیين هفته برای يك شخص يا   در ا- دعا  ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
 
 



 ٦٣ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 ٩درس 
 

  دعا 
 

١ 
 

 .حضور خداوند بياوريده  و اين دوره شاگردسازی را ب خود دعا آنيد و گروه:سرگروه
 
 

 )           دقيقه٢٠( پرستش  
 خدا محبت است

٢ 
 

  پرستش چيست؟ :تعليم دهيد
زندگی  شيوه  دعا ومتفاوتوان آنرا با انواع ت آه می،  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست "پرستش" 

  .نشان داد
 .در اين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می شويم. به منظور پرستش خدا، بايد بدانيم خدا چه آسی است

 .را بخوانيد. " خدا محبت است"  تعاليم مربوط به :سرگروه
 .خدا محبت است :موضوع

 
 ٢١  – ٧: ٤يوحنا  ؛ اول ١٠ – ٨: ٥ روميان :بخوانيد

 
 .ذات خدا محبت است  -١
 

 .يابد آند و می آنها را جستجو می. اش را دوست دارد  آه گوسفند گمشدهشبانیخدا مردم دنيا را دوست دارد مثل )  الف
شود و زندگی خود  ای درحال سوختن  وارد می  آه به خانهنشانی مامور آتشيك مثل . خدا مردم دنيا را دوست دارد)  ب
 )٢: ٤٣ ؛ ٢٨ – ٢٧: ٣٠ ؛ ٦: ٢٩اشعياء . (دهد تا مردم را از نابودی ابدی نجات دهد ا در معرض خطر قرار میر
آند، ما  آند، حفاظت می هايشان را دوست دارند، از ما مواظبت می  آه بچهپدر ومادری مثل  وخدا ما را دوست دارد)  پ

 .دهد آند و به ما تعليم می را تغذيه می
 ما آارهای  برای، اشتياق دارد آه با ما باشد و  آه به دوست خودش محبت دارددوستیرا دوست دارد مثل خدا ما )  ت

 .خوب و جالب انجام دهد
نه فقط با . چنين دوست داشته باشد تواند اين فقط خود خدا میاما مهمتر از همه، خدا طوری ما را دوست دارد آه  )  ث

او محبت ايثارگر خود را با دادن عيسی مسيح و فدا آردن زندگی او برصليب، . یاحساس دلسوزی بلكه با از خودگذشتگ
محبت خدا، عيسی . او ايثارگرانه به ما محبت کرد، برای اينکه ما را از گناه و نابودی ابدی نجات دهد. به ما ثابت آرد 

عيسی مسيح، غضب خدا بر عليه يعنی با مرگش بر روی صليب، . مسيح را بعنوان کفاره ای برای گناهان ما فرستاد
 .  گناهان ما را برطرف کرد و بنابراين گناهان ما را برداشت و ما را با خدا آشتی داد

 
 . محبت نمودار اول خدا ما  -٢
 

 ).٤: ١افسسيان   (شود پيشقدم میها، سخنان و اعمالش نسبت به ما   در افكار، برنامهخدا هميشه
: ٣ پطرس اول (او عيسی مسيح را فرستاد تا روی صليب به خاطر گناهان ما بميرد بياييم قبل ازاينكه ما به دنيا )  الف
١٨.( 
 او تصميم گرفت آه به نزد ما بيايد و ديگران را فرستاد تا انجيل را برای ما قبل از اينكه ما حتی در مورد او بشنويم)  ب

 ).١٧ – ١٤: ١٠روميان  (موعظه آنند 
و نه تحت محبت ) ١٨: ١روميان (مسيح ايمان آورديم تحت غضب مقدس خدا زندگی ميکرديم قبل از آنکه به عيسی ) پ

زندگی ) در جهنم(پس از آنکه به عيسی مسيح ايمان آورديم، اکنون ديگر تحت ترس از مجازات خدا . فيض بخش خدا
 – ١٧: ٤اول يوحنا (طمينان داريم نميکنيم، بلکه در خدا، در محبت به خدا و به يکديگر زندگی ميکنيم و در روز قيامت ا

١٨ .( 
خدا ) ٨: ١٦يوحنا . ( ايمان  بياوريماو او در قلب ما آارآرد تا پيام انجيل را درك آنيم و به قبل از اينكه ما او را بپذيريم 

محبتمان توانيم با  خواست ما را از آن خودش بكند و حاال آه صاحب ما شده است ما نيز می اول ما را دوست داشت و می
خواهد آه در مقابل او را  خدا نميخواهد که خودش تنها محبت کند بلکه از همه فرزندانش می. به محبت او پاسخ دهيم

دوست داشته باشند و همچنين از فرزندانش انتظار دارد که همانطور آه او آنها را دوست دارد، به يکديگرمحبت آنند 
 ).٣١ – ٣٠: ١٢مرقس (



 ٦٤ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 قبل از مسيح
 ان نداريمايم*  

 
روميان (ما تحت غضب خدا هستيم *  
١٨: ١( 
 
 

غالطيان (ما تحت لعنت خدا هستيم *  
١٠: ٣( 
 

 ما از مجازات خدا ميترسيم *  
 )١٨ – ١٧: ٤اول يوحنا (

 ما گناهکار و گمشده هستيم *  
 )١٠: ١٩ ؛ ٣٢ – ٣١: ٥لوقا (

 مسيح
او حقيقت را در باره خدا و خود ما * 

 آشکار ساخت
و کفاره ای فراهم ساخت که      ا* 

غضب مقدس خدا را بر طرف کند و 
 ما را با خدا آشتی داد 

 )١٠: ٤اول يوحنا (
او ما را از لعنت باز خريد در اينکه * 

 خود برای ما لعنت شد
 )١٣ : ٣غالطيان (

 پس از مسيح
 ) اقرار ميکنيم(ما ايمان داريم * 
 )١٥: ٤اول يوحنا (

 تيم ما تحت محبت خدا هس* 
و تشخيص ميدهيم ) ١: ٣اول يوحنا (

که  او ما از ابتدا دوست داشت و ما را 
 برای هميشه دوست خواهد داشت

غالطيان (ما تحت برکت خدا هستيم * 
 )٣: ١ ؛ افسسيان ١٤: ٣
 

ما در روز قيامت اطمينان داريم * 
 )١٨ – ١٧: ٤اول يوحنا (

 ما پيدا شده و نجات يافته ايم * 
 ) ٢٤: ١٥لوقا (

 
 . غضب عادالنه خدا را با محبت فيض بخش خدا آشتی ميدهد) مرگ و قيام عيسی مسيح(فقط صليب 

 
 .خدا با محبت ازلی ما را دوست دارد  -٣
 

 ٣: ٣١ ارميا :بخوانيد
آه در ای دوست دارد  آينده به اندازه ای دوست دارد آه در ابتدا دوست داشت و ما را در به همان اندازهما را خدا امروز 

يتهای مختلف ودر رابطه قعمحبت خدا متزلزل نيست يا مثل محبت انسانها نيست آه در مو. گذشته برروی صليب داشت
 .محبت خدا دائمی و ابدی است. با احساسات، نوسان داشته باشد

 
 .آند محبت خدا ما را عوض می  -٤
 

 .آند  عوض میهای ما را آند بلكه زندگی محبت خدا فقط احساسات ما را لمس نمی
. شود آه مانند او، ديگران را دوست بداريم حتی آنانی آه دوست داشتنی نيستند و يا دشمنان ما هستند محبت او باعث می

توانيم خدا را دوست بداريم آه خدا ما را اول محبت آرده باشد و محبت خودش را در  به عنوان يك واقعيت، فقط وقتی می
". القدس آه به ما عطا شد ريخته شده است  محبت خدا در دلهای ما به روح " :گويـد  می٥: ٥روميان . قلب ما ريخته باشد

ذات خدا محبت است و خدا تنها منشاء ) ٧: ٤ يوحنا اول(آيد  گيرد محبت فقط از سوی خدا می محبت از قلب ما ريشه نمی
 .محبت در اين جهان است

 
 .های آوچك سه نفری بپرستيد خدا را به عنوان خدای محبت، در گروه:سرگروه

 
 

 ) دقيقه٢٠( درميان گذاشتن برآات  
 ٢٢: ٤ – ١: ١يوحنا  

٣ 
 

های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت
به آسی .   را  بيان کنيد)٢٢: ٤ – ١: ١يوحنا  (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آه برآاتش را بازگو می

 . بحث نكنيد
 
 

 )   دقيقه٧٠( تعليم  
 بررسی رشد: اطاعت

٤ 
 

 مسئوليت در قبال رشد  -الف  
 

 . دهد است؟  دو مثل از فصل چهارم مرقس به اين سؤال پاسخ میچه آسی مسئول رشد روحانی شما 



 ٦٥ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 مثل برزگر  -١
 

 )١٥ – ٤: ٨ ؛  لوقا ٢٣ – ٣: ١٣مقايسه آنيد با متی   (٢٠ – ١: ٤ مرقس :بخوانيد
 پيغام مثل برزگر چيست؟  :آشف و گفتگو آنيد

خاك بيانگر قلب مردم است . است) ١٩ :١٣متی (بخصوص پيغام ملكوت ) ١١: ٨لوقا ( تخم بيانگر آالم خدا :مالحظات
 .)١٢: ٨ ؛ لوقا ١٩: ١٣متی (
 

هرگاه آه قلب شما اين روحيه يا . احساس و سخت اعتناء، بی قلب بیتصويری است از تخمی آه بر راه ريخته شد )  الف
 تالش وی شما ندارد آنيد آالم خدا هيچ چيز مهمی برا هميشه فكر می. دهيد و ضعيت را دارد شما به آالم خدا پاسخ نمی

تفاوتی  در نتيجه قلب شما در بی. اندازيد يا پاسخ خود را به تعويق می) ١٩: ١٣متی  (آنيد تا پيغام آن را درك آنيد  نمی
شيطان از قدرت ذاتی آالم خدا اطالع دارد و هميشه آماده است تا آنچه را آه هنوز . شود آند و سخت می رشد می
 .بربايدايد،  نپذيرفته

هر ). ٢٣: ١٣متی ( است درك آنوانجام هر تالشی به منظور  ) ٢٠: ٤مرقس (رس اصلی دراينجا پذيرش آالم خدا د
تفاوتی، تعلل يا دشمنی  آنيد، بالفاصله با هر نوع روحيه بی خوانيد يا آن را بررسی می شنويد می موقع آه آالم را می

 .مقابله آنيد
 
هرگاه قلب شما دارای اين روحيه .  استريشه قلبی احساساتی، سطحی و بیوير  تصتخمی آه بر سنگالخ پاشيده شده)  ب

در ابتدا نسبت به آالم . آنيد دهيد و به نتيجه پيروی آالم خدا توجه نمی يا وضعيت باشد خيلی سريع به آالم خدا پاسخ می
 در واقع شما ريشه نداريد يعنی .آنيد رسد سقوط می زده و مشتاق هستيد ولی وقتی آه مشكالت و جفا سرمی خدا هيجان

سازی حقيقی احتياج به تسليم و  توانيد درك آنيد آه شاگرد نمی. آوريد آنيد و آن را به خاطر نمی برآالم خدا ايستادگی نمی
 .انكارخود، حتی قربانی و رنج آشيدن دارد

. اعت از آن تحت هر شرايطی است، ايستادگی درايمان و اط)١٥: ٨لوقا ( آالم خدا  داشتنگاهندرس اصلی اين قسمت 
 .در موقع شنيدن آالم خدا با اين گرايش آه فقط از نظر احساسی لمس شويد مقابله آنيد

 
هرگاه قلب شما اين حالت يا وضعيت را . دل گرفتار و منقسم تصويری است از تخمی آه درميان خارها ريخته شد)  پ

های زندگی  هميشه با نگرانی. اولويتهای نادرستی داريد. دهيد شان میدارد، به چيزهای ديگر پيش از آالم خدا حساسيت ن
قلب شما بين  .سازند يا با فريب ثروت و لذتهای زندگی مشغول هستيد يا با چيزهای ديگری آه خدا را خشنود نمی

م خدا هيچوقت در نتيجه آال. آند مسائل روحانی را خفه می چيزهای دنيوی و روحانی تقسيم شده است مسائل دنيوی ، 
 .آورد ای در زندگی شما نمی هيچ ميوه

قلبتان بايد ). ١٥: ٨لوقا   (ريا و نيكو نگاه داريد قلبتان را پاك، بیگيريم اين است آه   اين قسمت ياد می دردرس اصلی آه
، تمايالت مادی و يا ها  با نگرانی فورّا. های زندگی، فريب ثروت و لذتهای دنيوی و آرزوهای اشتباه آزاد باشد از نگرانی

 .های اشتباه مقابله آنيد با خواهشهای نادرست و اولويت
 
هرگاه چنين حالتی يا .  استبسيار آماده و پراز ميوه قلبی پاسخگو، نگهدارنده،  تصوير تخمی آه در زمين نيكو افتاد)  ت

 .تظار دارددهيد آه عيسی مسيح ان العملی را نشان می وضعيتی داريد نسبت به آالم خدا عكس
برعكس ) ٢٠: ٤ ؛ مرقس ٢٣: ١٣متی   (آنيد پذيريد و درك می شنويد، می میشما آالم خدا را ، برعكس نخستين زمين

: ٨لوقا (شويد  داريد و در تمام وضعيتهای دشوار به آن متوسل می  نگه می اعماق قلبتاندرزمين دوم، شما آالم خدا را 
١٥.( 

). ١٥: ٨لوقا  (داريد پاك و آزاد نگه می از هرچه که ممكن است آالم خدا را خفه آند برعكس زمين سوم، شما قلبتان را
بعضی وقتها سه برابر بيشتر و بعضی وقتها ). ١٥: ٨لوقا  (آوريد شما با تالش و ايستادگی برای خدا ميوه میدر نتيجه 

 ).٢٠: ٤ ؛ مرقس ٢٣: ١٣متی (آوريد  صد برابر بيشتر ميوه می
 
دهيد و پاسخی   پاسخی است آه به آالم خدا می حالت و يا وضعيت قلب شما تعيين آننده آه ن مثل اين استپيغام اي)  ث

 .آوريد دهيد تعيين آننده مقدار ثمری است آه برای خدا می آه به آالم خدا می
 
 مثل رشد مخفيانه بذر  -٢
 

 ٢٩ – ٢٦: ٤ مرقس :بخوانيد
 ه بذر چيست؟ پيغام مثل رشد مخفيان:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 ).٢٧ – ٢٦: ٤مرقس ( يك راز است رشدبرای مردم، )  الف
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 حيوانات و انسانها هيچكس خواه رشدخواه رشد گياهان يا درختان، . در قلمرو طبيعت، رشد هميشه يك راز است
 او آامّال. آند خش میاش پ برزگر تخم را در مزرعه. افتد  شرح دهد آه رشد چرا و چگونه اتفاق می تواند آامّال نمی
. گيری ميوه و دادن ميوه ندارد ها شود، هيچ آنترلی بر رويش، جوانه زدن، شكل تواند باعث رشد آن تخم داند آه نمی می

. افتد ولی با اين وجود رشد اتفاق میگذرد  میروزها و شبهای بسياری بدون اينكه برزگر آاری برای گياهان انجام دهد 
آود اضافه  آند،  آند، خاك را نرم می پوشاند، علفهای هرز را می ها را می  او روی تخم مطمئنّا. ورچطداند  اما او نمی

 آاری آه تنها. ِشوند آند اما باعث رشد نمی  تمام اين آارها رشد را تسريع می.دهد  می گياهان آب به شايد حتی وآند  می
ها رشد خواهند آرد و صبورانه تا زمان برداشت صبر آند او  تواند انجام دهد اين است آه مطمئن باشد تخم برزگر می

 به خدا بسپارد و اعتماد آند آه خدا در حال آار است به همين صورت رشد روحانی های رشد را آامّال بايستی تمام جنبه
 .نيز يك راز است

ه دليل اراده او است آه تخم اين ب. خدا باعث برقراری ملكوت وسلطنت خود و پيشرفت آن در قلبها و زندگی مردم است
های مردم و در آل اجتماع به ثمر  روحانی يعنی آالم کتاب مقدس، تاثير قدرتمند و فزاينده خود را بر قلبها و زندگی

 ).٩ – ٥: ٣ن اول قرنتيا ؛ ٨ – ٥: ٣يوحنا (ميرساند 
 
 )٢٨: ٤مرقس (قدرت ذاتی دانه  )  ب

يك  زند،  شود، جوانه می ضحی و مستقل از هر آمك انسانی، در خاك روييده میخود بخود و بدون هيچ دليل وادانه آامّال 
انگار خدا راز يا رمز . شود گيرد و در نهايت دانه آامل در خوشه ايجاد می آند و يك خوشه شكل می ساقه بلند رشد می

خدا قدرت يا . ور آن را انجام دهدداند چه بايد بكند و آی و چط گويی تخم دقيقا می. رشد را به يك دانه آوچك سپرده است
 .قابليت عظيمی به اين تخم آوچك بخشيده است

آنند تا آالم خدا را موعظه  مسيحيان تالش زيادی می. ای به آالم خدا داده است به همين صورت خدا قدرت عظيم بالقوه
. ندگی از آن اطاعت آنندز آنها مواظب هستند آه آالم خدا به انجام برسد و در صورت امكان در هر جنبه. آنند
بااين وجود مستقل از . صنعت، تجارت و ارتباطات بزرگ آشاورزی،  آموزش،  دولت،   مثل خانواده، آليسا، هايی جنبه

چگونه آم آم  از شخصی به شخص ديگر و از ملتی به ملت  و در چه زمانی داند چه آند  هر آمك انسانی، آالم خدا می
اول . (های زندگی احساس شود  آه قدرتش و تاثيرش به صورت روزافزون در همه جنبهديگر سفر آند و باعث شود

 )    ١٠: ١٩ ؛ اعمال رسوالن ٣: ٢ – ٢٣: ١پطرس 
 
 ).٢٩: ٤مرقس (زمان برداشت، پيروزی نهايی خواهد بود )  پ

توصيف ". د رسيده است برد زيرا آه وقت حصا  داس را بكار میو چون ثمر رسيد فورّا" گويد  الفظی می  تحت٢٩آيه 
اين حقيقت به .  وقتی آه زمان حصاد فرا رسيد برزگر حاصل را برداشت خواهد آردفورّا: انگيزاست برداشت هيجان

زيرا وقتی زمان آن فرا . آورد تا صبورانه منتظر رسيدن زمان حصاد باشيم سرعت آرامش و دلگرمی بسياری بوجود می
 برنامه خدا در ارتباط با ملكوتش بايد انجام شود و . شدبرسد با پيروزی آامل وارد خواهد 

آند حتی اگر  تخم برطبق قوانين ذاتی و خدادادی خودش رشد می. آمدن ملكوت خدا مقاومت ناپذير است. انجام خواهد شد
را هميشه آند حتی اگر ما آن  برزگر آن را به چشم نبيند به همين صورت آار خدا در ملكوتش برطبق اراده خدا رشد می

 ؛ ٤١: ١٣متی (ای آه در برنامه خدا مقرر شده است ملكوت خدا با تمام شكوهش ظاهر خواهد شد  در لحظه . نبينيم
 ).١٥: ١١مكاشفه 

 
 باعث رشد روحانی يعنی برقراری و پيشرفت بطور مستقلنه انسان بلكه خدا به تنهايی و  آه پيغام اين مثل اين است)  ت

هشدار است در مقابل اشتياق بيش يك  اين مثل .ها و همه قلمروهای مهم زندگی بشری است  زندگیسلطنت خدا در قلبها و
ملكوت خودش را در  چرا خدا به زودی، " پرسند  مردم می. صبری انسان در مقابل آار خدا گرايی و بی آل از حد و ايده

شك و از دست دادن  بدبينی،  تيجه اغلب نااميدی، ولی عليرغم هر جوابی ن" آند؟  اين دنيای تاريك و ويران برقرار نمی
چون ما . گرايی خوش بينانه تبديل آند بينی و آمال خواهد آه بدبينی ما را به خوش اين مثل می. پشتكار و ايستادگی است

قشه آنيم، برنامه و ن حتی اگر خيلی چيزها هست آه مادرك نمی. پاشيم، روزی زمان حصاد فرا خواهد رسيد بذر را می
 )١١: ٥٥اشعياء . (مواجه شود شكست  با تواند خدا نمی

   
 ارتباط بين اين دو مثل  -٣
 

آند نتيجه رشد روحانی در زندگی شما بستگی به   مثل برزگر به مسئوليت انسان در رشد روحانی تاآيد می:تعليم دهيد
 .الت قلب شما داردپاسخ شما به آالم خدا دارد و پاسخ شما به آالم خدا بستگی به وضعيت و ح

نه شما بلكه خدا به تنهايی باعث رشد روحانی در . آند به اقتدار خدا در رشد روحانی تاآيد می مثل رشد مخفيانه دانه، 
و آند و پيشرفت آن را در زندگی شما  او مستقالنه ملكوت يا سلطنت خود را در قلب شما برقرار می. زندگی شما است

 .آند تعيين میی ديگر بر روی زمين همچنين در هر قلمرو انسان
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با ). ٩ – ٦: ٣اول قرنتيان (آند آه مسيحيان بايستی با يكديگرهمراه با خدا آارآنند  اين حقيقت، اين واقعيت را رد نمی
تواند جوانه بزند،  رشد  تخم فقط وقتی می.  استهای مردم  مستقل خدا  در قلبها و زندگیرآا اين همه تاآيد اين مثل بر

 .د و ميوه بياورد آه خدا آن را رشد دهدآن
 

 مراحل رشـــد  -ب  
 

  مراحل فيزيكی رشد يك گياه  - ١
 ٢٩ – ٢٨: ٤ مرقس :بخوانيد

 .  تصويری از مراحل مختلف رشد را آه در اين آيات شرح داده شده است بكشيد:تصوير بكشيد
 تصويری از مراحل مختلف رشد:  مالحظات

 
زرگر لحظه دقيق ب. قابل مشاهده است  انتقال از يك مرحله رشد به مرحله بعدی آنقدر تدريجی است آه غير:تعليم دهيد

اما در . شوند آامل در خوشه توليد میبطور های مغز   را آه رشتهزمانی نشان دهد يا  روی ساقهنميتواندرا ايجاد خوشه 
 .تواند فرآيند رشد را متوقف آند هيچ چيز نمی. حالت طبيعی، رشد غيرقابل اجتناب است

گياهان، درختان و . رده ولی نميتوانند در حالت ثابتی بماننداز نظر جسمی، همه موجودات زنده يا درحال رشد هستند يا م
همچنين تمام موجودات زنده مراحل .  ثابت بمانندمثل يك سنگ يا ماشينتوانند  نمیميرند اما  آنند يا می مردم يا رشد می

 .آنند مختلفی از رشد را طی می
هم از طريق مراحل مختلف رشد روحانی، رشد آنها . از نظر روحانی رشد آنند نيز مسيحيان بايد به همين صورت

 .آنند می
 
                مراحل رشد روحانی يك مسيحی   -٢

 ٣: ٦ – ١١: ٥ عبرانيان :بخوانيد)  الف

 .اند گويد آه گرچه آنها سالهاست مسيحی هستند ولی رشد نكرده آند او می نويسنده مسيحيان عبرانی را توبيخ می
 :آشف و گفتگو آنيد

 اند؟ آداميک از سه نوع متفاوت مسيحيان در اين قسمت شرح داده شده)  ١
 باشند؟   هرآدام از اين سه نوع  دارای چه خصوصياتی می)  ٢

 : مالحظات
 .هستند" معلمين " و  " افراد بالغ" ،  "اطفال" سه نوع  مسيحيان )  ١
 :هرآدام از اين سه نوع دارای خصوصيات زير هستند)  ٢
 

 طفالا د بالغافرا معلمين
آنند تا بالغ  به اطفال آمك می)  ١٢آيه 
 .شوند

 

خودشان کتاب مقدس را  )  ١٤آيه 
 .آنند خوانند و بررسی می می
مدام از کتاب مقدس استفاده )  ١٤آيه 
 .آنند آنند و تعاليم آن را تجربه می می
خوب را از بد تشخيص )  ١٤آيه 
 .دهند می

 درك کتاب مقدس را مشكل)  ١١آيه 
 .دانند می
به . دريادگيری آهسته هستند)  ١١آيه 

زمان زياد، انگيزه، تكرار و تشويق 
 .زيادی احتياج دارند

به يك معلم احتياج دارند تا )  ١٢آيه 
آنها به . به درك و رشد آنها آمك آند

تعاليم ساده از کتاب (شير روحانی 
 . نياز دارند) مقدس

 با تعاليم کتاب مقدس آشنايی)  ١٣آيه 
 .ندارند

تشخيص خوب از بد برای )  ١٤آيه 
 .آنها سخت است

 

 
 

 تخم

 

 جوانه
  

 ساقه
 

 خوشه
                

 مغزآامل درخوشه 
 

 برداشت محصول
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 ١١: ٣ – ١٥: ٢قرنتيان اول  :بخوانيد)  ب
 .است" روحانی  " نويسد آه چه چيز واقعّا پولس به آليسای قرنتس می

 :آشف و گفتگو آنيد
 اند؟ آداميک از سه نوع متفاوت مسيحيان در اين قسمت شرح داده شده)  ١
 باشند؟   ين سه نوع  دارای چه خصوصياتی میهرآدام از ا)  ٢

 : مالحظات
 .هستند" خادمين " و ) " بالغ( روحانی" ،  "اطفال" سه نوع مسيحيان )  ١
 :هرآدام از اين سه نوع دارای خصوصيات زير هستند)  ٢
 

 طفالا )بالغ(روحانی  خادمين
خادمين خدا هستند هر آدام )  ٥آيه 

خدا شخص خود را از طرف موظيفه 
 .دارند

آارند  بعضی از اين خادمين می)  ٦آيه 
ساير خادمين مزرعه ). دهند بشارت می (

از ايمانداران در (آنند  خدا را آبياری می
 ).آنند حال رشد مواظبت می

بعضی از خادمين بنياد را )  ١٠آيه 
مردم را به سوی مسيح  (گذراند  می

ساير خادمين عمارت ). هدايت ميکنند
ايمانداران را به سوی (سازند  خدا را می

 ).آنند بلوغ هدايت می

 .آنند مثل مسيح فكر می)  ١٦آيه 
 .روحانی هستند)  ١آيه 

هنوز مانند مردم دنيا فكر و  )  ١آيه 
 .آنند رفتار می

 .آنند حسود هستند و نزاع می)  ٣آيه 
 .شوند دچار تفرقه می)  ٤آيه 

 
 ١٤ – ١٢: ٢ اول يوحنا :بخوانيد)  پ

 .نويسد ا به فرزندان مختلف روحانی میيوحن
 :آشف و گفتگو آنيد

 اند؟ آداميک از سه نوع متفاوت مسيحيان در اين قسمت شرح داده شده)  ١
 باشند؟   هرآدام از اين سه نوع  دارای چه خصوصياتی می)  ٢

 : مالحظات
 .هستند" پدران " و " مردان جوان " ، "فرزندان " سه نوع مسيحيان )  ١
 :هرآدام از اين سه نوع دارای خصوصيات زير هستند)  ٢
 

 فرزندان مردان جوان پدران
 .هستند) روحانی (دارای فرزندان 

مدت زيادی است آه خدا را 
 .شناسند می

 .قوی هستند
 .آند آالم خدا در آنها زندگی می

 .اند برشرير غلبه يافته

 .اند بخشيده شده
 .شناسند خدا را به عنوان پدر می

 
 دروس مربوط به رشـــد  -پ  

 
 رشد مسيحی  -١

پولس رسول، يوحنای رسول و نويسنده عبرانيان، همه خيلی واضح تاآيد .  مسيحيان بايد رشد آنند  همه:تعليم دهيد
 يك شدن به مسيحی بودن مثل رهسپار. نه يك وضعيتاست يك فرآيند مسيحی بودن . آنند آه يك مسيحی بايد رشد آند می

 . ست  و نه ساآن بودنسفرمعنوی ا
 
 مراحل رشد مسيحی  -٢

 :تعليم دهيد
 مراحل رشد مسيحی)  الف

 :گويد  سخن میمرحلهکتاب مقدس از سه 
 )نوايمان(مرحله آودآی )  ١
 )شاگرد(بلوغ  مرحله )  ٢
 )خادم(مرحله خدمت )  ٣

 .افتند گاهی اين مراحل رشد در يك مسيحی با هم اتفاق می
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 .بعدی رشد حرآت آند به طرف مرحله هر مسيحی بايستی )  ب
 
 : بنابراين )يك نوايمان به مسيح، يك آودك برای خدا (هستيد  يك نوايمان اگر هنوز)  ١

 .به تعاليم ابتدايی کتاب مقدس احتياج داريد •
 .شبان احتياج داريد تا به رشد شما آمك آنديا به يك معلم  •
 .)شاگرد مسيح شدن(هدف شما رشد به سمت بلوغ است  •

 
 : بنابراين )يكی از پيروان بالغ مسيح( هستيد يک شاگرداگر شما )  ٢

 .شما در قبال رشد روحانی و رفتار خود مسئوليت داريد •
 .بريد آنيد و بكار می خودتان همراه با ساير مسيحيان کتاب مقدس را بررسی می •
 . استهدف شما رشد به سوی ثمربخشی و خادم مسيح شدن •

 
 :بنابراين) خادم خدا و آليسای خدا( هستيد ميك خاداگر شما )  ٣

 .به عنوان شاگرد مسيح به رشد خود ادامه دهيد •
 .خدا را با جلب گمشدگان و يا بنای نجات يافتگان خدمت آنيد •
 .هدف شما جالل دادن خدا، رشد ملكوت خدا و به ثمر آوردن ميوه برای خدا در زندگی مردم باشد •

 
 ارزيابی  -ت  

 
آند؟ خدا  آدام يك از اين مشخصات بيشتر شما را توصيف می.  خود را ارزيابی آنيدآامّال. و ارزيابی آنيد  دعا آنيد -١

 خواهد در اين مورد چكار آنيد؟ از شما می
 
) يك مسيح بالغ ( اگر هنوز يك نوايمان هستيد پس با خودتان تعهد آنيد آه شاگرد مسيح .  دعا آنيد و متعهد شويد-٢

 . نيز شاگرد مسيح بوديد پس با خودتان تعهد آنيد آه خادم مسيح شويد قبّالاگر شما. شويد
 .بشارت دهيد •
 . بسازيددشاگر •
 .تعليم دهيد يا موعظه آنيد •
 .تی را در بسياری از امکانات خدمت در آليسای مسيح يا ملکوت خدا انجام دهيدخدما •

 
 

 )  دقيقه٨(دعا   ٥
 دعای در پاسخ به آالم خدا

 
های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا های دو يا سه نفری تقسيم شده تمام گروه يا درحاليكه به گروه در به نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
 

 ) دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خوده آن را در دفتر يادداشت آنيد و يا آن را بخوانيد تا همپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .  متعهد شويد که در رشد روحانی و ثمره دادن پيشرفت کنيد- تعهد  ـ ١
از روش حقيقت محبوب  .  بخوانيد٥٢: ٧ – ٢٣: ٤يوحنا هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت  - هانگاراز  ـ ٢

    . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
به "  ) ٦: ٢٢ – ١: ٢١مكاشفه . (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خانه آماده آنيد-قدس بررسی  کتاب م  ـ ٣

 . برداريد قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت ٥از روش  " ؟کجا ميروم
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ ٤

 )٣: ٥زمور م(
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازیآموخته های جديد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١٠درس 
 

  دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده اگردسازی را ب دعا آنيد و گروه خود و اين دوره ش: گروهرس
 
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات   ٢
 ٥٢: ٧ – ٢٣: ٤يوحنا 

 
های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت

به آسی .   را  بيان کنيد)٥٢: ٧ – ٢٣: ٤يوحنا (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان می گذارد، به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آه برآاتش را بازگو می

 . بحث نكنيد
 
 

 ) دقيقه٢٠(حفظ آردن تعمق و  ٣
 ٦ – ٥: ٣امثال   - اطمينان از هدايت خدا 

 
 فظ آردنانگيزه برای ح -الف 

 
 ٩ – ٤: ٦ تثنيه :بخوانيد

 های  کتاب مقدس مهم است؟  ها، قسمتها يا فصل  چرا حفظ آردن آيه:آشف و گفتگو آنيد
های  کتاب مقدس به شما آمك می آند تا اعتقادات و آداب بر اساس کتاب مقدس را در خانواده   حفظ آردن آيه:مالحظات

 .) عه کنيدالف مراج / ٥به ضميمه . (خود برقرار کنيد
 

 تعمق  - ب
 

    ٦ – ٥: ٣امثال   - اطمينان از هدايت خدا  :آيه حفظی
راههای خود او را بشناس و او  تمامی دل خود برخداوند توآل نما و برعقل خود تكيه مكن و در همه  به " :متن آيات

 . "      طريقهايت را راست خواهد گردانيد
 
 توآل با تمامی دل خود  -١
 

. خدا به معنی اين است آه بگذاريد خدا بنياد محكم زندگيتان باشد، يا تمام زندگی خود را به توجهات او بسپاريدتوآل به 
غيرممكن است آه ساختمانی  بر بنيادی نيمه  .توآل يعنی برای نجاتتان وابسته به او باشيد تا شما را بنا آند و هدايت نمايد

غيرممكن است  با نيمی . دنيك زندگی مسيحی را بر ايمان ناقص به خدا بنا آهمچنين غيرممكن است آه ي. دشوآاره بنا 
 ازاتکاء به درك انسانی خود در باره چيزهای مختلف اجتناب آنيم  و متعهد شويم دائمّا بايستی. دنياز قلب به خدا اعتماد آ

 .آه به فهم و ادراك خدا در ارتباط به آنها تكيه آنيم
 
 ی راههاشناخت خدا در تمام  -٢
 

 توانيم خدا را در تمامی راههايمان بشناسيم؟ چطوردر عمل می
 

متی  (بدينوسيله آه از مسيحی بودن خود و يا اينكه هر چيزی را به روش مسيحی آن انجام دهيم، شرمنده نشويم )  الف
 ).٣٣ ـ ٣٢: ١٠
 ).١١: ١٧اعمال (ا مطالعه آنيم درارتباط با هرموضوع مهم، قبل ازاينكه دست به آاری بزنيم کتاب مقدس ر)  ب
 ).١١: ١ نحميا(قبل از صحبت و عمل آردن دعا آنيم )  پ
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 ).٣١: ١٠يان نتقراول (دهيم به دنبال خشنودی و جالل خدا باشيم  در هر آاری آه انجام می)  ت
 
 .خدا طريقهايتان را راست خواهد گردانيد  -٢
 

 ).٣: ١٦امثال (رساند  فقيت میهای ما را به مو گاهی اوقات خدا، برنامه)  الف
 ).٧: ١٦امثال (شود آه دشمنان ما با ما در صلح و آرامش زندگی آنند  گاهی اوقات خدا باعث می)  ب
 ).  ٤ – ٢: ٤کولسيان (آند  گاهی اوقات خدا درهای بسته و قلبهای بسته را باز می)  پ
 

 و مرور نمودنحفظ آردن   -پ  
 
 .س را روی يك آارت سفيد يا روی يكی از آاغذهای دفترچه يادداشت خود بنويسيدآيه  کتاب مقد: بنويسيد  -١
 ٦ – ٥: ٣ امثال - اطمينان به هدايت خدا.  آيه کتاب مقدس را به شيوه صحيح حفظ آنيد:حفظ آنيد  -٢
 .سيدديگر بپريکايد از   آه حفظ آرده راای  تقسيم شويد و آخرين آيهیهای دونفر گروهبه :  کنيد مرور -٣
 
 

 )   دقيقه٧٠(بررسی  کتاب مقدس   ٤
 ٦: ٢٢ – ١: ٢١به آجا می روم؟  مكاشفه من 

 
 .آنيدبررسی   را با يكديگر ٦: ٢٢ – ١: ٢١، مكاشفه بررسی  کتاب مقدس قدم ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .   را با هم بخوانيم٦: ٢٢ – ١: ٢١ مكاشفه :بخوانيد
 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدآيه هر يک به نوبت  يك 

 
 آشف آنيد:  ٢قدم 

 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
ارتان را در دفتر يادداشت خود آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افك  يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

در هر گروه : داشته باشيدبه خاطر . گذارند صی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان میمثال دو شخ، موارد زير(
 .)   يکسان باشندلزومّاگذارند آه نبايد  آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
   )١ کشف

قبل از آسمان و . مترين واقعه است مهارتباط با خدادر زمين جديد .  است٤ – ٣:  ٢١مكاشفه يك حقيقت مهم برای من 
اگرچه دسترسی به خدا از طريق ايمان به . زمين جديد، سكونت خدا در آسمان است درحاليكه ما مردم روی زمين هستيم

اما در آسمان جديد بر روی زمين جديد، سكونت خدا درست درميان قوم خودش . مسيح ميسراست، او هنوز ناديدنی است
او آثارهر نوع زخم گناه و خاطره آن و . ارتباط با خدا بسيار شخصی و نزديك است. ر دسترس استخدا ديدنی و د. است

او آثار زخم گناه و بدبختی را . او هر اشكی را از چشمان من پاك خواهد آرد. رنج را از روی زمين محو خواهد آرد
او به من اجازه خواهد داد تا در نور .  بخشيدبه من  تجربه داشتن يك زندگی غنی را خواهد او دائمّا. شفا خواهد داد
 . و تقدس سلوك نمايم و من روی او را خواهم ديدیمعرفت، خوش

 
   )٢ کشف

مشغول آارهای بسيارپرمعنی خواهند روی زمين جديد، قوم خدا .  است٥ – ٣: ٢٢مكاشفه يك حقيقت مهم برای من در 
آنند و خدا را برروی زمين جديد خدمت  ی زمين جديد سلطنت میرو. آنها زمين جديد را به ميراث خواهند بود. بود
همراه . است" ام ابدی آارهای بسيار پر معنا جان" نيست بلکه به معنی " بيكاری ابدی " زندگی ابدی به معنی . آنند می

ی آسمان جديد يعنخدا در شكل نهايی و نقطه اوج آن خواهم بود با تمام ايمانداران ديگر در مسيح، من وارث ملكوت 
ما همراه با خدا در اين ملكوت، سلطنت خواهيم آرد يعنی برروی زمين جديد، تحت فرمان خدا . برروی زمين جديد
از هر ملتی آه وارد اين ملكوت شويم، شكوه، . های زندگی محو خواهند شد تمام مشكالت و سختی. خدمت خواهيم آرد

 .خواهيم آوردمراه  هجالل و احترام آن قوم را با خود به 
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 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را  فهميم، سؤال نچه نمیآ را درك آنيم و در مورد ٦: ٢٢ – ١: ٢١سعی آنيم تمام حقايق مربوط به مكاشفه 
 . مطرح آنيم
های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   آنجايی آه امكان دارد سؤال تا:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (: آنيدگفتگو
مكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه مهايی از سؤالهايی آه شاگردان  درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
 ).با آن مباحث آمده است

 
  آنند يا روی زمين؟ آيا مسيحيان در آسمان زندگی می بعد از آمدن ثانويه عيسی مسيح، ) ١: ٢١مکاشفه (  )١سؤال 

 :  مالحظات
مسيحيان . بعد ازآمدن ثانويه مسيح، آسمان و زمين اوليه نابود خواهند شد و آسمان و زمين جديدی وجود خواهد داشت

آسمان . رئی خدا بر روی زمين جديد زندگی خواهند آرد شده با خدا خواهند داشت و در حضور م ای آامل و احياء رابطه
خواهد  همچنين برزمين جديد ارتباط بين انسانها احياء ). ١٣: ٣پطرس دوم (مسكن عدالت نيز خواهد بود  و زمين جديد، 

جالل آن هرآس آه بر روی اين زمين آار اشتباه انجام دهد از . دهند قوم خدا فقط آنچه را آه درست است انجام می. شد
 ).٢٧: ٢١مكاشفه (زمين جديد محروم خواهد شد 

 
 چرا ديگر دريايی نخواهد بود؟) ١: ٢١مکاشفه (  )٢سؤال 

 : مالحظات
). ١٢: ١٧ ، ٧: ٨اشعيا (سمبلی است از ملتهای شرير . در کتاب مقدس دريا سمبلی از ناآرامی و نزاع است)  الف

ازدريا باال " مظهرملتی است آه دجال و وحش را آه . آنند د میتصويری است از قدرتهای شرير آه حيات را تهدي
: ١٧مكاشفه  (آنند  نشسته است، پرستش می" برآبهای بسيار" و بابل، فاحشه بزرگ را  آه ) ١: ١٣مكاشفه ( " آيد  می
ايی، ملتهای پس اين سمبل نميگويد که ديگراقيانوسها نخواهند بود، بلکه برروی زمين جديد ديگراثری ازبی خد). ١٥

 .ضد مسيحيان و هرگونه نيروهای شرير و اغتشاش گر نخواهد بود
 
" نهر حيات " به  جای دريا آه پر از خطر است . آسمان، زمين و دريای فعلی به شكل شكوهمندی احياء خواهند شد)  ب
دهد آه بر روی  نشان میاين . خواهد آمد آه در خدمت مردم و حيوانات روی زمين جديد خواهد بود) ١: ٢٢مكاشفه  (

چيزی همان  خلقت فيزيکی يا طبيعت آامّال. خواهد شد زمين جديد همچنين رابطه بين انسان و طبيعت بطور کامل احياء 
 .خواست باشد خواهد بود آه خدا می

 
  آيد بيانگر چيست؟ اورشليم جديد آه از آسمان می شهر مقدس، ) ٢: ١ ٢مکاشفه (  )٣سؤال 

 :  مالحظات
" عروس مسيح " دهد آه اورشليم جديد، شهری به معنای لغوی نيست، بلکه   بوضوح تعليم می١٠ – ٩ ، ٢: ٢١اشفه  مك

 و در عهد جديد ايمانداران واقعی  )٥: ٦٢اشعيا (اند  خوانده شده" عروس خدا " در عهد عتيق ايمانداران حقيقی . است 
بنابراين تمام ايمانداران حقيقی از دوران عهد عتيق و عهد جديد ). ٢: ١١رنتيان دوم ق(شوند  ناميده می" عروس مسيح"

پس . مجموعًا، اورشليم آسمانی را قبل از آمدن ثانوی مسيح و اورشليم جديد را پس از بازگشت مسيح تشکيل ميدهند
ه حال روی زمين اورشليم جديد و عروس سمبلهايی از قوم خدا هستند، يعنی مجموع تمام ايمانداران به مسيح آه تا ب

آه با آمدن ثانويه عيسی مسيح، قيام مردگان، داوری نهايی و احيای آسمان و زمين اورشليم آسمانی، . اند زندگی آرده
سپس ايمانداران . سپس آسمان جديد بر زمين جديد خواهد بود. بعنوان اورشليم جديد، بر روی زمين جديد پايين خواهد آمد

در مکاشفه، شهربا . اورشليم جديد، قوم خدا است.  بر روی زمين جديد خواهند شدتمام قرون، ملكوت مرئی خدا
زيرا هيچ چيز در تمام هستی پرشكوهتر از انسانهايی نيست آه با خدای زنده . هايی پر شكوه توصيف شده است واژه

 . اورشليم مقدس و جديد است، در حاليكه بابل، ناپاك و آهنه است. مشارآت دارند
رف اورشليم جديد، نمونه ايده آلی از قوم خدا بگونه ای که بايد اکنون باشد، است و از سوی ديگراورشليم از يک ط

قبل از آمدن ثانويه مسيح شهر اورشليم بيانگر . جديد، واقعيت کاملی است از آنچه قوم خدا بر روی زمين جديد خواهد بود
 ؛ ٢٤ – ٢٢: ١٢ ؛ ١٥ – ١٣ ، ١٠ – ٩: ١١ ، عبرانيان ٢٧ ـ ٢٤: ٤غالطيان (قوم خدا در آسمان و روی زمين است 

ها هميشه باز هستند زيرا زمان فيض خدا و دعوت همه به سوی ايمان به عيسی  قبل از آمدن ثانويه، دروازه). ١٤: ١٣
 .مسيح و وارد شدن به داخل شهر، اجتماع قوم خدا است
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ها و اساس و  آند ديوارها و دروازه يم جديد توصيف میوقتی آه يوحنای رسول رويای خود را از اورشل  )٤سؤال 
 مفهوم اين قسمتهای شهر چيست؟ . دهد خيابانهای شهر را توضيح می

  :مالحظات
 .آند اين قسمتهای شهر، قوم خدا را از زوايای ديد متفاوت توصيف می

 
 مفهوم ديوار چيست؟) ١٧ ، ١٢: ٢١مکاشفه (  )٥سؤال 

 :  مالحظات
سمبلی است از اينكه قوم خدا بدليل داشتن مشارآت با خدا قبل . عظيم برای محافظت امنيت و ايمنی استديوار بزرگ و 

هيچ آس آنها را از دست من نخواهد " گويد  عيسی می. ماند از آمدن ثانويه مسيح و همچنين پس از آن درامنيت باقی می
  ) متر٦٥درحدود ( ذراع ١٤٤ديوار، ). ١٢: ١٧ يوحنا" (يكی از ايشان هالك نشود " ، )٢٨: ١٠يوحنا " (گرفت 

. آند  محافظت می )٤عدد ( زمين  است آه از قومش در هر چهار گوشه) ٣عدد (اين عدد سمبلی از خدا . ضخامت دارد
 . حفاظت ميکند) ١٢ × ١٢ = ١٤٤عدد (خدا از آنها بطور کامل 

 
 ؟ها چيست معنی دروازه) ٢٥ ، ١٣ – ١٢: ٢١مکاشفه (  )٦سؤال 

 :  مالحظات
قبل از آمدن ثانويه هر آس آه لباسش را با خون . ها برای ورود به اجتماع مردمی هستند آه باخدا مشارآت دارند دروازه

قبل از آمدن ثانويه . ِشوند ها هيچگاه بسته نمی دروازه). ١٤: ٢٢مكاشفه (بره شسته باشد حق ورود به داخل شهر را دارد 
ها روبه تمام جهات هستند  دروازه. های زيادی وجود دارد فرصت به داخل اجتماع قوم خدا مسيح برای ورود با ايمان
طوری آه هيچ شخص . آنند  ها محافظت می فرشتگان از دروازه. آنند وجود در جهان جمع میميعنی مردم را از هر ملت 

دهد آه فقط آنانی آه  ها، نشان می وی دروازهاسامی دوازده قبيله اسرائيل بر ر. تواند وارد آن شود خدايی نمی شرير يا بی
 . به قوم خدا متعلق هستند، در اين شهر زندگی خواهند آرد

 
 چيست؟" اساس " مفهوم ) ١٤:  ٢١مکاشفه (  )٧سؤال 

 :  مالحظات
 ؛ ٢٠: ٢افسسيان (سمبلی از دوازده رسول آه آليسای تاريخی را بنا نهادند . اساس يا بنياد برای نگهداری ديوارها است

، اما بنياد واقعی آليسا، رسوالن شاهدان ديداری وشنيداری مسيح هستند). ٨: ١ ؛ اعمال رسوالن ١٩ – ١٨: ١٦متی 
هايشان، اساس آليسای تاريخی را بنا نهادند و مردم را به  رسوالن با شهادتها و نوشته). ١١: ٣ قرنتيان اول( مسيح است 

و  حكمت آثير سنگهای قيمتی آه زينت دهنده بنيادها هستند، سمبلهايی از. آوردندسوی مسيح و به داخل اورشليم آسمانی 
 ).١٠: ٣افسسيان (آند  فضايل خداست آه آليسا آنها را اعالم می

 
 چرا شهر شبيه به يك مربع است؟) ١٦:  ٢١مکاشفه (  )٨سؤال 

 : مالحظات
ای  شكل مربع سايه. به معنای لغوی کلمه نيستندشهر و شکل آن، . شهر بطور سمبليک به شكل مربعی بزرگ است)  الف

االقداس، مسكن خدا  در طی دوران عهد عتيق قدس). ٢٠: ٦ پادشاهان اول(هيكل سليمان و االقداس در خيمه  بود از قدس
 القدس، بر روی زمين فعلی، نه تنها تمام ايمانداران با يكديگر از طريق روح). ٢٤ ، ١٢: ٩عبرانيان (شد  محسوب می 

اورشليم جديد، ). ٢٢ – ١٩: ٢افسسيان  (شوند  اورشليم آسمانی يا معبد خدا بلکه قدس االقداس، مسكن خدا محسوب می
وهمينطور اورشليم جديد، . تشريحی از قوم ايده آل خدا در زمان حاضر بعنوان مسکن خدا پيش از آمدن ثانويه ميباشد

 ).٢٢ ، ١١  ، ٣: ٢١مكاشفه  (مسکن خدا پس از آمدن ثانويه است تشريحی از قوم کمال يافته خدا در آينده بعنوان 
 
عدد .  بيانگر خدای تثليث است٣عدد .  است١٠ برابر عدد ١٠ برابر، ١٠ برابر، ٤ برابر، ٣ حاصل ١٢٠٠٠عدد )  ب

رقم تماميت و آامليت "  است آه ١٠ × ١٠×  ١٠ مساوی ١٠٠٠است و عدد " چهارگوشه هستی " چهار بيانگر
 بيانگر نتيجه آامل و تمام آار نجات بخش خدای تثليث در ميان تمامی ملل زمين ١٢٠٠٠بنابراين رقم . است" هايت ن بی

). ٢٦ – ٢٥: ١١روميان  (ميباشد وقتی آه تعداد نهايی تمام ايمانداران آامل شود ا است و نتيجه آن آليسا يا ملكوت خد
ه آامل و تمام آار نجات بخش خدای پدر، جه آل و نهايی آن به عنوان نتيپس مربع بيانگر آليسا يا ملكوت خدا به شكل ايد

 . پسر و روح القدس است
 

 معنی خيابان چيست؟ ) ٢: ٢٢ ؛ ٩: ٢١مکاشفه (  )٩سؤال 
 :  مالحظات

ين پس ا. توانند معنی جمع هم داشته باشند اما می. در زبان اصلی مفرد است" درخت " و " نهر" ، "خيابان " های  واژه
دهد بلكه گردشگاههايی متشكل از رديفهای درختان درميان  رويا نه فقط يك نهر، يك خيابان و يك درخت را نشان می

خيابانها سمبلی برای دسترسی سريع به تخت خدا، نهرهای حيات و درختان حيات . استنهرهای بسيار و خيابانهای زياد 
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شه شفاف هستند سمبلی از ويژگی آامل و دائمی بودن مشارآت با خيابانهای از جنس طالی خالص آه مانند شي. هستند
 .خدا است

 
 چرا در شهر جديد هيچ معبدی  وجود ندارد؟) ٢٢: ٢١مکاشفه (  )١٠سؤال 

 :  مالحظات
پرتو عدالت و جالل خدا فقط منحصر به يك مكان خاص . هيچ معبدی در شهر نيست زيرا خدا و مسيح معبد آن هستند

: ١کولسيان (قبل از آمدن ثانوی، عيسی چهره ديدنی خدای ناديدنی است . آند ش را درهرجا آشكار مینيست بلكه خود
پس از آمدن ثانوی، عيسی هنوز چهره ديدنی خدای ناديدنی خواهد بود اما سپس ايمانداران هميشه روی خدا را ). ١٥
از زمان . آنند سطه او زندگی، خدمت و سلطنت میوا آنها در حضور بی.  با خدا مشارآت دارندّاآنها مستقيم. بينند می

 – ٤٤: ٧اعمال رسوالن  (آمدن نخست مسيح، معبدهای ساخته شده به دست انسان ديگر محل سكونت خدا نبوده است 
پرده معبد در اورشليم از باال تا پايين پاره شد تا سمبل اين باشد آه از اين زمان به بعد هر آس آه ). ٢٥ – ٢٤: ١٧ ؛ ٥٠

 ؛ عبرانيان  ١٢: ٣ ؛  ١٨: ٢افسسيان  (القدس دسترسی مستقيم به خدا دارد  به عيسی مسيح ايمان بياورد از طريق روح
١٦ – ١٤: ٤.( 
 

 چرا هيچ خورشيد، ماه يا چراغی در اين شهر جديد نيست؟) ٥: ٢٢ ؛ ٢٣: ٢١مکاشفه (  )١١سؤال 
 :  مالحظات

ناميده شده " چراغ شهر " مسيح صريحّا. ت چون خدا و مسيح نورآن هستندماه يا چراغی در آن شهر نيس هيچ خورشيد، 
 ؛ ٦: ٤ ؛ دوم قرنتيان ٩: ١٤يوحنا   ؛ ٤: ٢٢مکاشفه (سازد  است چون او صورت خدا را به صورت قابل ديدن آشكار می

ن ثانويه وهمچنين در بخش خدا را به ايمانداران در زمان حاضر پيش از آمد  و معرفت حقيقی و نجات  )١٥: ١آولسيان 
 ).٦: ٤دوم قرنتيان (سازد  ملکوت کامل خدا برروی زمين جديد پس ازآمدن ثانويه منتقل می

 
 مفهوم نهر حيات و درخت حيات چيست؟) ١: ٢٢مکاشفه (  )١٢سؤال 

 :  مالحظات
حيات ابدی را به پيش از آمدن ثانويه مسيح، نهر حيات سمبلی از موعظه انجيل نجات بخش در تمام جهان است آه 

بعد از آمدن ثانويه مسيح، نهر حيات سمبلی از پری و ). ٣٨: ٧ ؛  ١٤ ، ١٠: ٤يوحنا (بخشد  هرآس آه از آن بنوشد، می
 .بخشد کامليت نجات است آه خدا به قومش می

 
 مفهوم درخت حيات چيست؟) ٢: ٢٢مکاشفه (  )١٣سؤال 

 :  مالحظات
العاده نجات خدا و شفای او  هايش سمبلی از تاثير سودمند انجيل و آثرت فوقپيش از آمدن ثانوی، درخت حيات و برگ

پس از آمدن ثانوی، درخت حيات سمبلی از شفای کامل . برای جسم و جان ما در زمان حاضر در کليسای ايده آل است
آند و ما را از  رف میهای زندگی ما در روی زمين کهنه وتداوم برآت الهی است، که همه نيازهای ما را برط تمام زخم

در زمين فعلی انسان از بــهشت بيرون رانده شده است ولــی در زمين جديد بــهشت . خوشی غير قابل بيان پرمی سازد
 .داخل شهرخـــواهد بود

 
 در روی زمين جديد ايمانداران بر چه چيز تا به ابد سلطنت خواهند آرد؟) ٥: ٢٢مکاشفه (  )١٤سؤال 

 :  مالحظات
لقت فيزيکی زيبای خدا و تمامی اصلی خود يعنی سلطنت برخ   وظيفهبطور آامل داران برروی زمين جديد، احتماّالايمان

 ).٢٨ ، ٢٦: ١پيدايش  (العاده موجود در طبيعت را تحقق خواهند بخشيد  چيزهای فوق
 

 غالب آمدن به چه مفهومی است؟) ٨ – ٧: ٢١مکاشفه (  )١٥سؤال 
 : مالحظات

ليكن خاطر جمع داريد زيرا آه من برجهان غالب  در جهان برای شما زحمت خواهد شد و: " مسيح ميگويدعيسی )  الف
پرسد  يوحنای رسول می) ٣٧: ٨روميان " (از حد زياده نصرت يافتيم " گويد  پولس رسول می). ٣٣: ١٦يوحنا " (ام  شده
و او به مردان جوان ) ٥: ٥ يوحنا اول" (سر خدا است آيست آنكه بر دنيا غلبه يابد؟ جز آنكه ايمان دارد آه عيسی پ" 
 ).١٤: ٢وحنا اول ي" (ايد  از آن جهت آه توانا هستيد و آالم خدا در شما ساآن است و بر شرير غلبه يافته" گويد  می

 
ما را  شرير و دنيای گناهکار  ش شدن از اينكهيعنی مانع. غالب آمدن يعنی در هر وضعيتی در عيسی مسيح ماندن)  ب

يعنی مقابله . نيعنی تا به آخر در مقابل بازگشت به گذشته گناه آلود مبارزه آرد. دناز مشارآت و خدمت خدا دور آن
شهرت  و لذت اين زمين را بر  ايمانانی هستند آه قدرت ،  خورند بی آنانی آه در غالب آمدن شكست می. دائمی با ناراستی

 .دهند جالل زمين جديد ترجيح می
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شوند و باخود چه چيزهايی را به اورشليم جديد  چه مللی به شهر جديد وارد می). ٢٧ – ٢٤: ٢١مکاشفه (  )١٦ل سؤا
 آورند؟ می

 :  مالحظات
پيش از آمدن ثانوی، مردم از تمام ملل و زبانهای روی زمين عيسی مسيح را بعنوان نجات دهنده و خداوند خود خواهند 

آنان خدا را در مسيح از طريق هرخوبی که ). ١٠ – ٩: ٥مکاشفه (رشليم آسمانی ميشوند پذيرفت و بنابراين قسمتی از او
پس از آمدن ثانويه عيسی . در فرهنگ خاص آنها، اشعار، ادبيات، موسيقی و رقص آنها موجود است، عبادت می کنند

ها و ملل مختلف تا  از قبايل، زبانزمانيکه اورشليم آسمانی بعنوان اورشليم جديد بر روی زمين جديد استوار شود، مردم 
گوناگونی عظيمی .  شبيه هم نيستند و نخواهند بود قوم خدا همه. به ابد بخشی از قوم خدا درروی زمين جديد خواهند بود

هر آنچه آه در فرهنگ آنها وجود دارد . از مردم با شخصيتها، استعدادها و مهارتهای متفاوت وجود دارد و خواهد بود
) ٨: ٤ليپيان يف(و هر آنچه آه پر جالل و قابل تقدير است ) ١٥ – ١٢: ٣  قرنتيان اول(شود  اوری امتحان میبا آتش د

  ها و همه نوشته هنر،  مهارتها، موسيقی، سرودها،  افکار علمی، . تمامی اين شكوه قسمتی از اورشليم جديد خواهد بود
: ٢١مکاشفه (ير يا ضد خدا هرگز وارد اورشليم جديد نخواهد شد هيچ چيز شر. دهند انواع آارهايی آه خدا را جالل می

 ).١٥: ٢٠مکاشفه  (گرديدفقط آنانی آه اسمشان در دفتر حيات مسيح نوشته شده است وارد اورشليم خواهند ). ٢٧
 

  چيست؟به عنوان يك مسيحی کتاب مكاشفه، برای زندگی شما ٢٢ و ٢١اهميت فصلهای  آنيد فكر می  )١٧سؤال 
 :  حظاتمال

زمان روم تا مسيح را در  من می" " روم؟  به آجا می. " آند تا به اين سؤال پاسخ دهم  به من آمك می٢٢ و ٢١مكاشفه 
تغيير خواهم آرد تا مثل عيسی مسيح شوم .  خواهم شدداوریسپس اين جسم من قيام خواهد آرد و من .  ببينمبازگشتش

او را  .در آنجا من با خدا مشارآت خواهم داشت. زمين جديد ساآن خواهم شدسپس تا به ابد در حضور مرئی خدا بر
العاده و  ای فوق  آيندهمن مطمئنّا. پرستش و خدمت خواهم آرد و با خدا در ملكوتش بر زمين جديد سلطنت خواهم نمود

 ."اميدوار آننده خواهم داشت
 

 ديبربآاربه   :٤قدم 
 ؟ن قسمت برای مسيحيان امكان پذير استچه حقايقی در اي آاربرد  :توجه آنيد

 افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس :در ميان بگذاريد و بنويسيد
 .تهيه آنيد ٦: ٢٢ – ١: ٢١مكاشفه 

 اربرد مشخص بكنيد؟ امكان پذير را تبديل به يك آهای آاربرديک ازآدام  خدا از شما می خواهد:توجه آنيد
 آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت . ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ). ميباشنداين قسمت از کتاب مقدسامکان پذير در  آاربردهای نمونه هايی ازهرست زيرف(
 
 

 )٦: ٢٢ – ١: ٢١مكاشفه (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

 .  آمدن ثانويه مسيح را انتظار بكشم يعنی زمانی آه آسمان و زمين جديد عالی تحقق خواهند يافت٣ – ١: ٢١ •
 .حقيقت عالی در پيش است. م داشت آه اشكها و ضعفهای فعلی جسم من موقتی است  به خاطر خواه٤: ٢١ •
 .  شخصی باشيد آه غالب می آيد٨ – ٧: ٢١ •
آنم و آن هم ساآن بودن در حضور خدا در تمام روزهای زندگيم و چشم    فقط يك چيز را جستجو می١٦: ٢١ •

 ).٤: ٢٧مزمور( است سخنان و اعمال زيبای خدا بر ويژگيها، ) تعمق آردن(دوختن 
 ).١٢: ١٧يوحنا (آند  شك مسيح مثل يك ديوار از من محافظت می   بی١٧: ٢١ •
 ).١٧: ٣ ؛ يعقوب ١٠: ٣افسسيان (  آثرت حكمت خدا را ظاهر سازم ٢١ – ١٨: ٢١ •
 القدس در آه خدا از طريق روح.   به همه ايمانداران به مسيح در جهان، به عنوان معبد خدا نگاه آنم٢٢: ٢١ •

 )  ٢٢: ٢افسسيان . (آنها ساآن است
: ٤قرنتيان دوم (  پيوسته خدای زنده را بهتروبهترازطريق نگاه آردن به چهره عيسی مسيح بشناسم ٢٣: ٢١ •

٦.( 
 .  بخشد ها بازهستند وهنوزفيض خدا نجات می   به سايرمردم بگويم آه هنوزدروازه٢٥: ٢١ •
گويی آن آار را برای عيسی مسيح انجام ) وابط و غيرهر مطالعات، شغل، (آنم   هر آاری آه می٢٦: ٢١ •

 ).١٧: ٣  ؛ ٦: ١آولسيان (دهم  می
 .آنم آور خود را آزاد می   از هرعمل فريبکارانه  و شرم٢٧: ٢١ •
 .های گذشته مرا شفا دهد های گناه و آسيب دهم آه زخم   به خدا اجازه می٢: ٢٢ •



 ٧٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

مرقس  (د وآنم تا خدمت آنم نه اينکه به من خدمت آرده ش   مثل عيسی مسيح روی اين زمين زندگی می٣: ٢٢ •
٤٥: ١٠.( 

آنم يعنی جايی آه مسيح است و نه به چيزهای زمينی  بندم و تفكر می به چيزهايی آه در باال است دل می •
 ).٤ – ١: ٣آولسيان (

 .قوی شويد نه فقط در ايمان و محبت بلكه در اميد •
 

 نمونه هايی از آاربردهای شخصی
 

خواهم به ياد آوردم آه روی زمين فعلی غريبه و رهگذر هستم و شهروندی واقعی من متعلق به اورشليم    می)الف
های خود را در آسمان  خواهم گنج می.  نشودیآند تا فكرم مشغول چيزهای دنيو اين به من آمك می. آسمانی است

 .ندوزمابي
 
ی انجام بدهم آه بعدها در آينده برروی زمين جديد انجام خواهم در زندگی فعلی خودم بر روی زمين آارهاي می)  ب

خدا را خدمت آنم و انسانها و چيزهايی را آه .  خدا را پرستش آنم.مخواهم با خدا مشارآت داشته باش می. خواهم داد
 .دا باشم خملكوتچيز ديگر نخست در جستجوی رخواهم باالترازه می. پرجالل و قابل تقدير هستند به ملكوت خدا بياورم

 
 دعا کنيد:  ٥قدم 

در دعايتان به آنچه که در طی  (. آشکار کرده است، دعا کنيم٦: ٢٢ – ١: ٢١در مورد حقيقتی که خدا به ما در مكاشفه 
بياد داشته باشيد . اين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد

 .) ر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کردکه افراد دره
 
 

                ) دقيقه٨ (دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  ادامه دهيدیبه دعا در گروههای دو يا سه نفر

 
 

 )   دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخشه  اين تکليف را بين اعضای گرورونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .  به انجام يکی از کاربردهای امکان پذيردراين درس متعهد شويد- تعهد  ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٣٧: ١١ – ٥٣: ٧يوحنا هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت   - هانگاراز  ـ ٢

  . يادداشت برداريد واستفاده آنيد
   : تعمق آنيد و آن را حفظ نماييد  در باره اين آيه جديد کتاب مقدس - حفظ کردن  ـ ٣

 ) . آنيد مروررا  و آيات حفظی قبلی هر روز اين آيه  (٦ – ٥: ٣ امثــال: اطمينان از هدايت خدا 
  .باشيددر آن مورد هد آار خدا شا خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر



 ٧٧ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 ١١درس 
 

  دعا  ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:روه گرس
 
 

 ) دقيقه٢٠(پرستش   ٢
 خدا مددآار من است

 
 چيست؟ "  پرستش " :تعليم دهيد

زندگی  شيوه  دعا ومتفاوتتوان آنرا با انواع  آه می،  داشتن روحيه احترام، تمجيد، تسليم و وقف به خداست "پرستش" 
 .دادنشان 

 .در اين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می شويم. به منظور پرستش خدا، بايد بدانيم خدا چه آسی است
 .را بخوانيد. " خدا مددآار من است"  تعاليم مربوط به :سرگروه
  . خدا مددآار من است:موضوع

 
 ٣٣ – ٢٩: ١ تثنيه  :بخوانيد

 
 .آند به ما  آمك می خدا در مقابل دشمنانمان  - ١
 

.  اين دشمنان ممكن است آدمهای مختلفی باشند آه از ايمان ما به عيسی مسيح متنفرند.هر ايمانداری دشمنانی دارد)  الف
بعضی اوقات ممكن است . امكان دارد روحهای شريری باشند آه هدفشان نابود آردن ايمان ما به عيسی مسيح است

آلود درون ما  اغلب بزرگترين دشمن ما طبيعت گناه. باشند" نيافته آليسا اعضای تولد دوباره " ما يا  اعضای خانواده 
 .است

 آند؟ خدا چگونه برای ما مبارزه می". من با تو هستم و برای تو خواهم جنگيد " گويد   او می.اما خدا مددآار ما است
 
 .آند بعضی اوقات خدا دشمنان ما را دور می)  ب

دهد آه شاهد قدرت و پيروزی  ه میزجنگد و به ما اجا  او برای ما می- ٢٣ – ٢٢ ، ١٧ – ١٢: ٢٠تواريخ دوم  :بخوانيد
 .او باشيم

 
 .بعضی اوقات خدا دشمنان ما را دور نمی آند)  پ

دارد چون   مین  گاهی خدا دشمنان ما را از سر راه ما بر- ٢٣ – ٢١: ٢ پطرس اول ؛ ٢٨ – ٢٧: ٦ لوقا :بخوانيد
ای را در ما پرورش دهد تا ياد بگيريم که به اشخاص بد نيکی کنيم و او را  تفاده آند تا ويژگیخواهد از دشمنان ما اس می

ِشود آه دشمنان ما با ما در  وقتی واآنش ما در مقابل دشمنانمان خشنود آردن خدا است او اغلب باعث می. جالل بدهيم
د  ما را برای نبرد، با سالحهای روحانی تجهيز خواه از طرف ديگر خدا می). ٧: ١٦امثال ( و آرامش زندگی آنند حلص

دهد آه بايد اسلحه تام خدا را بپوشيم و در مقابل دشمن   به ما تعليم می١٧ – ١٠: ٦آند تا به وسيله آنها بجنگيم، افسسيان 
 .بايستيم

 
 .آند آيد به ما آمك می خدا در وضعيتهايی آه برايمان پيش می  -٢
 

توان تصور آرد راه رفتن و زندگی آردن در بيابانی است آه روزهايش بسيار داغ و  ه میترين چيزهايی آليكی از مشك
از هيچ طرف در مقابل حمله . ی در آنجا وجود نداردههيچ منبع طبيعی آب، غذا يا پناهگا. شبهايش بسيار سرد است

م واين اتفاق برای ق. مشكل استنهايت  زندگی آردن در آنجا به مدت چهل سال طوالنی بی. باشد دشمنان درامنيت نمی
درست مانند با اين وجود خدا، در تمام راهها با آنها بود تا وقتی آه به مقصد نهايی رسيدند، . خدا در عهد عتيق افتاد

گذارد تا  آند اما او ما را تنها نمی بعضی وقتها خدا موقعيتهای دشوار را از ما دور نمی. پدری آه همراه فرزندانش است
خدا اجازه ميدهد که ما از وضعيتهای دشوار عبور کنيم زيرا ميخواهد، روحيه . ايی با آن شرايط مواجه شويمهتنبه 

خدا درست در طی آن شرايط . خودخواهانه و استقالل طلبانه ما را تغيير داده و تبديل به وابستگی سالم به خودش نمايد
دهد آه به او، صميمت، حكمت، نجات و آمك او   به ما ياد میآند  و در حاليكه ما را همراهی میدشوار همراه ما است

 .توآل آنيم



 ٧٨ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 .آند  به ما آمك می خدا در سفرهايمان  -٣
 

 قبّال  ما.سفر زندگی ما به اين موضوع شباهت دارد. مسافرت به مقصد و سرزمينی ناشناخته است، وظيفه دشوار ديگر
دانيم هدف  شود اما به تجربه نمی دانيم آه اين سفر به آجا منتهی می  میگرچه با ايمان. ايم مسيرعبور نكردهاين از هرگز 

كان يا سما بدون خدا، شبيه يك آشتی بدون  ادامه زندگی سفر گونه . ايم هنوز به مقصد نهايی نرسيده. اين سفر آجا است
گز مطمئن نخواهيم شد آه از بدون خدا هر. جهت و بدون آنترل خواهد بود  ما بی زندگی سفرگونه. نما است بدون قطب 

آنيم بدون خدا حتی اطمينان الزم برای پيش رفتن را نخواهيم  هميشه راهمان  را گم میما بدون خدا . چه جهتی برويم
 .دانيم آه چه وقت و آجا استراحت آنيم بدون خدا  نمی. داشت

 همچنين در جستجوی مكانی برای استراحت ما .دهد رود و راهی را آه بايد برويم به ما نشان می اما خدا پيشاپيش ما می
دهد، تا ياد بگيريم  به هدايت او اعتماد آنيم دستمان را  دور را نشان نمی  خدا به ما، راههای مربوط به آينده معموّال. است

دهد  ان میخدا هر بار به ما، يك قدم از راه را نش. در دست او بگذاريم و او هر لحظه يك قدم ما را به پيش هدايت آند
 ).١٠٥: ١١٩مزمور (
 
 . خدا را به عنوان خدای مددآننده به شما، در گروههای آوچك سه نفری پرستش آنيد:گروهرس
 
 

 )  دقيقه٢٠(در ميان گذاشتن برآات  
 ٣٧: ١١ –  ٥٣: ٧يوحنا 

٣ 
 

های   از روی يادداشتيا(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت
به .   را  بيان کنيد)٣٧: ١١ –  ٥٣: ٧يوحنا (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد

 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آسی آه برآاتش را بازگو می
 . گذارد، بحث نكنيدمي
 
 

 )          دقيقه٧٠( تعليم  
 "به يكديگر " های ما نسبت  مسئوليت: مشارآت

٤ 
 

 اهميت مشارآت مسيحی  -الف  
 

 ٣٥ – ٣٤: ١٣ يوحنا :بخوانيد
  ماهيت و اهميت مشارآت مسيحی چيست؟:آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 ".د ح ما را محبت نموييكديگر است آنطوری آه مسبه محبت آردن   " مشارآت مسيحی اساسّا
 : به موارد زير توجه آنيد

 .مشارآت مسيحی فرمان است و دلبخواه نيست)  ١
دوست داشتن يكديگر مهمترين خصوصيتی است آه مسيحيان را از . مشارآت مسيحی يك خصوصيت متمايزاست)  ٢

 .دهد آند و مسيح را جالل می محبت، مردم را به مسيح جذب می. آند ساير مردم متمايز می
مسئوليتهای نسبت به " در کتاب مقدس . تعريف شده است" مسئوليت نسبت به يكديگر" ت مسيحی با عبارت مشارآ)  ٣

 .ديگری هم وجود دارند" يكديگر
 

 های مشارآت مسيحی ويژگی  -ب  
 
 .مشارآت مسيحی در ارتباط بين خدا و کليسای خدا تعريف شده است  -١
 

: ١ ؛ اول يوحنا ١٦ – ١٥: ٤ ؛ عبرانيان ١٢: ٣ ؛ ١٨: ٢ ؛ افسسيان ٢٥،  ١٣ – ١٢: ١٢ ؛ ٩: ١يان نت قراول :بخوانيد
  مسيحيان با چه آسی ارتباط نزديك دارند؟:آشف و گفتگو آنيد٣
 

 :مالحظات
القدس و همچنين با يكديگر در اجتماع مسيحيان که بدن مسيح  مسيحيان ارتباط نزديكی با خدای پدر، عيسی مسيح  و روح

 .رد مسيحی نميتواند از عيسی مسيح که سر و از کليسای مسيحی که بدن او است، جدا باشديک ف. است، دارند



 ٧٩ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 .مشارآت مسيحی به صورت ارتباط گروهی تعريف شده است  -٢
 

 .١٩: ٥ ؛ افسسيان  ٤٢: ٥ ؛ ٤٢: ٢ اعمال رسوالن :بخوانيد
 آنند؟ مسيحيان دراوقات مشارآتشان چه می: آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
، آنها در مالقاتهای گروهی خودشان. آنند حيان به طور منظم در گروههای آوچك يا بزرگتر همديگر را مالقات میمسي

آنند و با يكديگر غذا  خوانند، دعا می آنند و سرود می کتاب مقدس را بررسی و مطالعه می. آنند انجيل را موعظه می
 .خورند می

 
 .تها تعريف شده استمشارآت مسيحی در ارتباط  با مسئولي  - ٣
 

. در کتاب مقدس است" مسئوليتهای نسبت به يكديگر"  بهترين راه برای درك مشارآت مسيحی بررسی :تعليم دهيد
 .خوانيد را می" يكديگر" دربعضی ازقسمتهای کتاب مقدس شما آلمات 

 ....و غيره " دمت آنيد يكديگر را خ" ، " يكديگر را تعليم دهيد "  و  "به يكديگر محبت آنيد " برای مثال 
 .، مسئوليتهای هر مسيحی نسبت به مسيحيان ديگر در سرتاسر جهان هستند"يكديگر" اين مسئوليتهای مربوط به 

. سازد ای بزرگ است آه عمل به آنها را مشكل می به قوانين مسيحی، وسوسه" مسئوليتهای نسبت به يکديگر" تبديل اين 
 .ن يا حتی هميشه تمام اين مسئوليتها را به انجام رساند و به آار ببردتواند بطورهمزما هيچ مسيحی نمی

را به جا آوريد البته بنا به اينكه چقدر شما را در رشد " مسئوليتهای نسبت به يكديگر" خدا از شما انتظار دارد آه اين 
 .شدبخ روحانی و زندگی هدايت آند و همينطوردر ارتباط با فيض و عطايی آه او به شما می

 .را انتخاب آرده و آن را چند ماه تمرين آنيد" مسئوليتهای نسبت به يكديگر"  يكی از:پيشنهاد
 
 

 مسئوليتهای مختلف در مشارآت مسيحی  -پ  
 

 :آشف و گفتگو آنيد
 مسئوليت نسبت به يكديگر     )  ١
 پذير اين مسئوليت چند آاربرد عملی و امكان)  ٢
 
 مسئوليت آليدی  -١
 

 ٧ – ٤: ١٣ قرنتيان اول ؛ ١٢: ٣ ؛ اول تسالونيكيان  ٣٥ – ٣٤: ١٣ يوحنا  :بخوانيد
 : مالحظات
اين تنها معيار برای " يكديگر را آنطور محبت آنيد آه مسيح شما را محبت آرد : " اين استما مسئوليت  •

 .مشارآت مسيحی است
وقتی آه ،  نبودن نسبت به ديگران و تلخبودن مهربان ويعنی صبور " محبت آردن : " پذير آاربردهای امكان •

دوست داشتن ديگران وقتی آه آنها مطرود جامعه يا محتاج آمك هستند يا وقتی آه مثل . شوند مرتكب گناهی می
برداشتن قدم اول در انجام آاری مثبت نسبت به ديگران است حتی ، محبت آردن. آنند يك دشمن با ما رفتار می

محبت آردن ديگران . محبت آردن يعنی فدا آردن زندگيتان برای ديگران. شندوقتی آه شما را دوست نداشته با
مشارآت مسيحی فقط يك فرمان نيست بلكه .  توصيف شده است٨ – ١: ١٣با اين نوع محبت، در اول قرنتيان 

 ) ٥: ٥روميان (گردد  پذير می القدس انجام آن امكان با سكونت روح
 
 روحيات مسيحی  – ٢
 

 ١٠: ١٢ روميان : بخوانيد)  الف
 : مالحظات
 .با محبت برادرانه وقف يكديگر شدن و اکرام کردن يکديگر: مسئوليتها اينها هستند •
محبت برادرانه يعنی حفظ روابط نزديك و صميمانه، توجهات دلسوزانه و اتحاد عميق : پذير آاربردهای امكان •

 اعمال ساير مسيحيان را اينطور به حساب آوريم يعنی اينكه حرفها و" اآرام آردن " روحانی فقط با مسيحيان، 
شود و نــــــــــه انگيزه شريرانه، مگر اينكه پيروی دائم از يك الگوی  آه فقط از روی انگيزه خوب انجام می

 .يعنی خوب سخن گفتن و نه بد گفتن در باره آنهادر مورد ديگران "  اآرام آردن . " شريرانه آشكار باشد
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 ١٠ – ٨: ١٣  روميان :بخوانيد)  پ
 :مالحظات
 ".ديگران آسيب نرسانيم "  اين است  آه به ما مسئوليت  •
ل تق. به زنی ديگر، با زناآردن آسيب نرسانيد بلكه  تقدس ارتباط زناشويی را حفظ آنيد: پذير امكانی آاربردها •

. تان را حفاظت آنيد موال همسايهدزدی نكنيد بلكه ا. تان آمك آنيد آه زنده و سالمت باشد نكنيد بلكه به همسايه
 .حسرت نخوريد از اين آه همسايه شما چيزهای نفيسی دارد بلكه بخاطر آن شادی آنيد

 
  ٣٢: ٤  افسسيان :بخوانيد)  پ

 :مالحظات
 .مسئوليتها اينها هستند آه نسبت به يكديگر مهربان باشيد، نسبت به يكديگر دلسوز باشيد و يكديگر را ببخشيد •
بودن يعنی دنبال راههايی . دنآرد انتقامهربان بودن يعنی صميمی و آرام بودن به جای : پذير  امكانآاربردهای •

دلسوز بودن يعنی داشتن احساسات قلبی خوب نسبت به . برای آمك به ديگران و برطرف آردن نيازهای آنها
 .داريم و برای او دعا آنيمبخشيدن يعنی اينكه رنجش خود را عليه همسايه خود در وجودمان نگاه ن. ديگران

 
 ١٣: ٣  آولسيان :بخوانيد)  ت

 :مالحظات
 ".هرگاه بر ديگری ادعايی داشته باشيد، يکديگر را عفو آنيد : "  ما اين است مسئوليت •
 همسايه خود را قلبّا). وقفه بی(هفتاد هفت مرتبه ببخشيد . چنانكه مسيح شما را آمرزيد: پذير آاربردهای امكان •

 .رآس آه ديگران را نبخشد توسط خدا بخشيده نخواهد شده. ببخشيد
 
و روميان  ) يكديگر را بپذيريد(  ٧ – ١: ١٥ روميان : مسئوليتهای ديگر در رابطه با روحيات نسبت به يکديگر)  ث
و مشويم تا يكديگر را به خشم آوريم الف زن  (٢٦: ٥، غالطيان )يكديگر را با بوسه مقدسانه سالم نمايد (١٦: ١٦

همديگر را در خدا ترسی   (٢١: ٥، افسسيان )متحمل يكديگر در محبت باشيم (٢: ٤، افسسيان  )بريكديگر حسد بريم
) با يكديگر در پی نيكويی بكوشيد (١٥: ٥كيان ني، اول تسالو)با يكديگر صلح آنيد (١٣: ٥كيان ني، اول تسالو)اطاعت آنيد

 ). تنی را برخود ببنديدهمه با يكديگر فرو  (  ٦ – ٥: ٥و اول پطرس 
 
  صحبت آردن مسيحی  – ٣
 

 ١٣: ١٤  روميان :بخوانيد)  الف
 :مالحظات
 ".بريكديگر حكم نكنيم "  اين است  مامسئوليت •
ضعيف ديگر نبايد از قوی انتقاد آند و قوی نيز نبايد به دنبال گرفتن خطای ضعيف : پذير آاربردهای امكان •

 بر روش آنها منطبق باشند آه ديگر مسيحيان را مجبور آنند تا ايمانشان را دقيقّامسيحيان نبايد در پی اين . باشد
ستی به نظرات متفاوت با عقايد خودشان در زمينه اينكه چه نوع غذايی برای خوردن يبرای مثال، آنها با. آنند

 نظر داشت و بايستی چه روزهايی را  به عنوان روزهای خاص در يا اينكه. مناسب است، احترام بگذارند
 . به گروه ديگر آمك آند تا شاهدان مفيدتری برای مسيح باشندهر گروه بايستی ترجيحّا. غيره

 
  ٩: ٣  آولسيان :بخوانيد)  ب

 :مالحظات
 ".به يكديگر دروغ نگوييد " مسئوليت اين است  •
ز محبت شما نسبت به حقيقت را طوری بيان آنيم آه باعث بنای ديگری شود و او را ا: پذير آاربردهای امكان •

 .خودش مطمئن سازد
 
  ١٦: ٣  آولسيان :بخوانيد)  پ

 :مالحظات
 ".يكديگر را تعليم دهيد و نصيحت آنيد " مسئوليتها اينها هستند  •
فقط متعلق به شبانان و رهبران آليسا نيست بلكه وظيفه هر ، دعوت و مسئوليت تعليم: پذير آاربردهای امكان •

برای مثال با در ميان گذاشتن برآات رازگاهانشان يا با . ستی يكديگر را تعليم دهندمسيحيان باي. مسيحی است
نصيحت .  دادن و با تعليم دادن و موعظه کردن و غيره خواندن و بررسی کتاب مقدس با يكديگر، با شهادت

 و تذکر دادن به معنی هشدار دادن به يكديگر. آردن يعنی مشورت آردن با يكديگر در زمينه ضعفها و شكستها
 )٧ -٦: ٦تثنيه . (تعاليم  و فرامين خدا در کتاب مقدس به يکديگراست
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 ٢٥ – ٢٤: ١٠  عبرانيان  :بخوانيد)  ت
 :مالحظات
" يكديگر را به اعمال نيكو ترغيب آنيم " ، "يكديگررا به صحبت ترغيب نمائيم " مسئوليتها اينها هستند  •

 ".مدن در جماعت غافل نشويميكديگر را تشويق آنيم تا از با هم آ"و
آميز و انجام آارهايی  ترغيب آردن يعنی برانگيختن يكديگر به داشتن ارتباطی محبت: پذير آاربردهای امكان •

تشويق آردن نيز يعنی ترغيب يكديگر برای شرآت منظم در حداقل يك جلسه . رساند آه به ديگران نفع می
 .وند، همديگر را دوست بدارند و آارهای خوب انجام دهندش گروهی مسيحی آه مسيحيان در آن تشويق می

 
: ١، اول قرنتيان )نصيحت آردن يكديگر (١٤: ١٥  روميان :مسئوليتهای ديگر در رابطه با سخن گفتن با يکديگر)  ث
، اول )با يكديگر به سرودهای روحانی گفتگو آنيد (١٩: ٥، افسسيان )در سخن گفتن با يکديگر توافق داشته باشيد (١٠

يکديگر  (١٣ – ١٢: ٣، عبرانيان )پس همديگر را تسلی دهيد و تشويق کنيد و يكديگر را بنا سازيد (١١: ٥تسالونيكيان 
 ١٦: ٥، يعقوب )از يكديگر شكايت نكنيد (٩: ٥، يعقوب )يكديگر را ناسزا مگوييد (١١: ٤،  يعقوب  )را تشويق کنيد

 ).و برای يكديگر دعا آنيدنزد يكديگر به گناهان خود اعتراف آنيد (
 
 اعمال مسيحی  – ٤
 

 ٢٥: ١٢  اول قرنتيان :بخوانيد)  الف
 :مالحظات
 .بطور مساوی  در فكر يكديگر باشندآه مسئوليت اين است  •
های خدادادی و فرصتها برای  ساير مسيحيان آه به طور خاص به خدمت  از توانايی: پذير آاربردهای امكان •

 از هيچ و.  از طرفی به ضعفا آمك آنيد و از طرف ديگرقويتران را آموزش دهيد.ه آنيدشما نياز دارند استفاد
 .گروه خاصی جانبداری نكنيد

 
 ٥ ، ٢: ٦ غالطيان  :بخوانيد)  ب

 :مالحظات
هرآس مسئول اعمال و کردار "  ، اما "در مشکالت و مسائل يكديگرشريک باشيد "  اينها هستند ی مامسئوليتها •

 ".خودش است 
ها،  تمسيحيان موظف هستند آه در حمل بارهای ساير مسيحيان برای مثال در مصيب: پذير اربردهای امكانآ •

اما مسيحيان موظف به حمل بارهايی نيستند آه آن افراد . ها و فقدانهای آنها به بهترين نحو آمك آنند بحران
 ارزشهای آنها است و يا وايد، نيازها، انتخابها عق حالتها، ، آنچه نتيجه افكار. باشند خودشان مسئول ايجاد آنها می
 .دهند استعدادها جسم و رفتارشان انجام می، آنچه آه آنها با وقت، دارايی

 
 ٩: ٤ پطرس اول  :بخوانيد)  پ

 :مالحظات
 .بدون شکايت کردن از يکديگر مهمانداری آنيد: مسئوليت ما اين است •
خودتان آه در  ــــــــريبه و يا برادارن و خواهران مسيحی منطقه غـ به خادمين مسيحی : پذير آاربردهای امكان •

 .احتياج هستند، جا و غذا بدهيد
 
 ١٢: ١٥، يوحنا )پاهای يكديگر را شستن (١٤: ١٣  يوحنا :مسئوليتهای ديگر در رابطه با اعمال نسبت به يکديگر)  ت
هريك به  (١١ – ١٠: ٤و اول پطرس  )  خدمت آردنيكديگر را در محبت  (١٣: ٥، غالطيان   )يكديگر را محبت آردن(

 ).با يكديگر مشارآت داشته باشيد (٧: ١اول يوحنا ). آه يافته باشد ديگری را درآن خدمت نمايد) عطيه ای(حسب نعمتی 
 

 مشارآت مسيحی شامل انجام مسئوليتهايی نسبت به يكديگراست آه مربوط به حالت قلبی ما، سخنان زبانمان و :خالصه
 .اعمال ما است

 
 تمرين عملی  -ت  

 
 به عنوان يك گروه مسيحی يا آليسای محلی يكی از مسئوليتهای مربوط به يكديگر را انتخاب آنيد . هدف داشته باشيد-١

 .و به صورت گروهی و انفرادی به مدت چند ماه تمرين آنيد
 در ای  دو دقيقهنامهشويد و هر گروه يك نمايش تقسيم یبه گروههای سه يا چهار نفر.  بازی آنيدنامه نمايش در يك-٢

 .آن را درحضور ديگراعضای گروه به اجراء بگذاريد. آماده آند"  مسئوليتهای  نسبت به يكديگر" مورد يكی از 
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 )  دقيقه٨(دعا   ٥
 دعای در پاسخ به آالم خدا

 
های آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد  ايد با دعا ههای دو يا سه نفری تقسيم شد  در تمام گروه يا درحاليكه به گروهبه نوبت
 . ايد به حضور خدا بياوريد گرفته

 
 

 ) دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 . شويد که مسئوليتهايی را که نسبت به يکديگر داريد، انجام دهيد  متعهد- تعهد  ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٣١:  ١٤ – ٣٨: ١١ يوحنا هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت  - هانگاراز  ـ ٢

    . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
 چگونه ) "١٧ – ١: ١٥يوحنا . (نه آماده آنيد  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس را در خا- بررسی  کتاب مقدس  ـ ٣

 . برداريد قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت ٥از روش  " ثمر بياورم؟
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا  خاص دعا آنيد و موضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر رادسازی درمورد شاگرآموخته های جديد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١٢درس 
 

  دعا  ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب: گروهرس
 
 

 )  دقيقه٢٠(رميان گذاشتن برآات د  ٢
     ٣١: ١٤ – ٣٨: ١١يوحنا 

 
های  يا از روی يادداشت(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  با ديگران در ميان بگذاريد به نوبت

به . نيد  را  بيان ک)٣١: ١٤ – ٣٨: ١١يوحنا (آموخته های خود از قسمت مشخص شده، ). رازگاهان آن روز بخوانيد
 و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد. آند گوش دهيد آسی آه برآاتش را بازگو می

 . گذارد، بحث نكنيدمي
 
 

 ) دقيقه٢٠(حفظ آردن  تعمق و  ٣
 مرور آيات در باره اطمينان مسيحی

 
 شيوه  مرور آيات حفظ شده کتاب مقدس  -الف  

 
 :حفظ شده از کتاب مقدس دارای قسمتهای زير استمرور آيات قبًال 

 
تكرار، بهترين روش برای . ايد روزی يكبارتكرار کنيد  آيه آخری کتاب مقدس را آه حفظ آرده٥ :  مرور کنيد- ١

ايد حداقل    آيه آخری را آه حفظ آرده٥پس . بخاطرسپردن آيات کتاب مقدس و بازگو کردن صحيح آنها است
 مرور مجدد "بنابراين شما هر آيه جديد کتاب مقدس را قبل از اينكه به مجموعه .  پنج هفته مرورآنيددرروزبه مدتكباري

 . بار مرور می آنيد٣٥آيات قبلی حفظ شده اضافه آنيد، در حدود " 
 
 هفته هرسه به معنی مرورکردن تمام آيات قبًال حفظ شده از کتاب مقدس است که " مرور مجدد " :  مجددًا مرورکنيد- ٢

 از کتاب مقدس آيات قبل، بهترين روش برای به خاطرآوردن تمام آياتی است آه قبّال " مرورمجدد. " يکبارانجام ميشود
بنابراين همه .  آيه از آن را هر روز دوباره مرور کنيد٥ آيه قبلی که حفظ کرده ايد، ١٠٠پس ازبين هر. ايد حفظ آرده

 .ه هفته يکبار دوباره مرورمی کنيدآياتی را که قبًال حفظ کرده ايد هر س
 
.  مجموعه آارتها يا دفترچه يادداشت مربوط به آيات حفظی را با خودتان همراه داشته باشيد:  همراه داشته باشيد- ٣

 آيه آخرکتاب مقدس را ٥. ازآنها در زمان مسافرت و وقتهای اضافی درطی روز، برای مرور، تعمق و دعا استفاده آنيد
 حفظ آرده ايد، مجددًا مرورکنيد، در مورد محتويات اين آيات ايد مرور آنيد، تعدادی از آياتی را آه قبّال هآه حفظ آرد

 .تعمق و دعا آنيد
 
. دانيد ايد به طور صحيح می  از يكديگر سؤال آنيد تا مطمئن شويد آيا هنوز آياتی را آه حفظ آرده:  امتحان کنيد- ٤

همچنين گاهی به گروههای . ديگر بپرسيديکاز و آخرين آيه ای را که حفظ کرده ايد درطی هر مالقات گروهی، دو به د
ايد از يکديگر سؤال  آنيد تا مطمئن شويد آيا عالوه برتمام آيه کتاب   حفظ آرده آيه ای را آه قبّال٥دو نفری تقسيم شويد و 

عنوان عالمت راهنما، گاهی موضوع، عنوان يا به . دانيد میبدون حتی يك اشتباه  مقدس، موضوع، عنوان ومحل آيه را  
 .محل آيه و بعضی اوقات چند آلمه نخست آيه را بگوييد

 
 "اطمينان مسيحی "   مرور دونفری آيه های -ب  

 
 ٩: ١يوحنا اول   -  اطمينان از بخشش -٤
 ٦ – ٥: ٣  امثال -  اطمينان از هدايت خدا -٥

  ١٣ – ١١: ٥  يوحنا -  اطمينان از نجات -١
 ٢٤: ١٦  يوحنا -  اطمينان از گرفتن جواب دعا -٢
 ١٣: ١٠ قرنتيان اول  -  اطمينان از پيروزی -٣
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 )   دقيقه٧٠(بررسی  کتاب مقدس   ٤
 ١٧ – ١: ١٥چگونه ثمر بياورم؟  يوحنا 

 
 .آنيدبررسی   را با يكديگر ١٧ – ١: ١٥، يوحنا بررسی  کتاب مقدس قدم ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم١٧ – ١: ١٥ يوحنا :بخوانيد
 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 

 
 

 آشف آنيد:  ٢قدم 
 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 .  را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريمبه نوبت برآات خود). در ميان بگذارند

در هر گروه : داشته باشيدبه خاطر . گذارند مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می، موارد زير(
 .)   يکسان باشندلزومّاگذارند آه نبايد  آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
ماند و من در او ميوه  آنكه در من می" شود که ميگويد    يافت می٥: ١٠ يوحنا  يك حقيقت مهم از نظر من در )١ کشف

اين . آورد  بسيار برای خدا می خواهم شخصی باشم آه ميوه من می". آورد زيرا آه جدا از من هيچ نتوانيد آرد  بسيار می
اين يك حقيقت است . اهد بود آه من در عيسی مسيح بمانم و او در منپذير خو گويد آه اين فقط وقتی امكان آيه به من می

بعضی اوقات اين حقيقت مرا . توانم انجام دهم آه بدون عيسی مسيح هيچ آاری را آه ارزش جاودانی داشته باشد نمی
يت برای خدا ميوه  آارهای من در ابد پرسم، آيا همه حاال از خودم می. ترساند زيرا من يك مسيحی بسيار فعال هستم می

توانم باز هم ايمان داشته باشم آه خدماتم برای خدا در ابديت  خواهد آورد؟ تا وقتی آه در مسيح بمانم و او در من، می
 .م باش ای برای او نياورده ام ولی با اين وجود ميوه  برای خدا خيلی فعال بودهفكر آنمخواهم روزی  نمی. ميوه خواهد آورد

 
شود به اينكه  ل پدر من آشكار میالج"  گويد  شود آه می  يافت می٨: ١٠يوحنا قت مهم برای من در   يك حقي)٢ کشف

راه جالل دادن خدا اين است آه ميوه . خواهم خدا را در زندگيم جالل دهم می". ميوه بسيار بياوريد و شاگرد من بشويد 
بر من واضح است آه .  در مسيح بمانم و او در من بسيار آوردن اين است آه به هر حال، راه ميوه. بسيار بياورم

ادامه ارتباط با عيسی : بنابراين دو چيز در زندگی مسيحی حياتی است. عاليترين هدف يك مسيحی جالل دادن خدا است
 .مسيح و ميوه آوردن

 
 

 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 ايليد در گروه آنها را بپرسيد؟های مختلف وجود دارند آه م  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

های خود را مطرح  فهميم، سؤال نچه نمیآ را درك آنيم و در مورد ١٧ – ١: ١٥سعی آنيم تمام حقايق مربوط به يوحنا 
 . آنيم

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام  (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
مكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه مهايی از سؤالهايی آه شاگردان  درادامه نمونه. ابی برايشان پيدا آنيدجو

 ).با آن مباحث آمده است
 

 ای آه ما مسيحيان بايد بياوريم چيست؟ ماهيت ميوه  )١سؤال 
 :مالحظات

آنند، نوايمانان    ميوه آنانی آه انجيل را موعظه می٦: ١در آولسيان . در کتاب مقدس معانی متفاوتی دارد" ميوه " واژه 
ايمانداران مسيحی جديدی آه در مسيح . هستند) مسيحيان بالغ( ميوه ماندنی، شاگردان ١٦: ١٥در يوحنا .  مسيحی است
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ثمره  "٢٣ – ٢٢: ٥در غالطيان . بالغ شده اند و به راههای زندگی قبلی خود بازگشت نكنند، ميوه ماندنی ناميده می شوند
اول نوايمانان ، ای آه مسيح انتظار دارد مسيحيان بياورند بنابراين ميوه. خصوصيات گوناگون مسيحی می باشند" روح

 .است ) ميوه روح(و سوم خصوصيات مسيحی ) ميوه شاگردسازی(، دوم بالغين مسيحی )ميوه بشارت(مسيحی 
 

 ورند، چه آسانی هستند؟آنانی که ميوه می آ) ٥ ، ٤: ١٥يوحنا (  )٢سؤال 
 :مالحظات

تواند ميوه آورد اگر در تاك نماند همچنين  همچنانكه شاخه از خود نمی. در من بمانيد و من در شما" خوانيم   می٤در آيه 
 در  را او وآورند آه با مسيح ارتباط نزديك پيدا آنند اشخاصی ميوه می". شما اگر در من نمانيد، نميتوانيد ميوه آوريد 

،  آوردنچون مسيح در آنهاست نسبت به ميوه. دهند د و به داشتن ارتباط روزانه با او ادامه مینپذير لبها و زندگيشان میق
 .آوش و با استقامت هستند هشيار، سخت 

 
 آورند، چه آسانی هستند؟ آنانی آه ميوه نمی) ٦: ١٥يوحنا (  )٣سؤال 

 :مالحظات
گويد آه عيسی يك تاك است آه دارای شاخه  نمی. تمثيل يك مقايسه وسيع است.   شامل يك تمثيل است١٧ – ١: ١٥يوحنا 

نبايد سعی . هايش مقايسه شود تواند با تاك و شاخه گويد آه ارتباط بين عيسی و مردم می  میبلكه تلويحّا. باشد و انگور می
آورند سمبلی از ايمانداران واقعی هستند  یهايی آه ميوه م شاخه. را شرح دهيم) تمثيل(های يك سمبل  آنيم تا تمام ويژگی 

اين تمثيل به وضوح . آورند بيانگر آسانی نيستند آه اول ايماندار بودند و بعد از ايمان دور شدند هايی آه ميوه نمی و شاخه
رند حتی آو شوند بيانگر اشخاصی هستند آه هرگز ميوه نمی هايی آه بريده و به آتش افكنده می دهد آه آن شاخه تعليم می

اند اما هيچوقت ايماندار   مسيح نزديك بودهبه  در آليسا گرچه ممكن است سابقّا. زمانی آه با مسيح ارتباط نزديك دارند
نامند حتی اگر نزديك هم باشد فقط يك ارتباط ظاهری است و هيچوقت  می" ارتباط با مسيح " آنچه آنها . واقعی نبودند

ِشود اين نيست آه  ای آه از اين تمثيل گرفته می نتيجه). ٨ – ٣: ٣يوحنا (يجاد شده باشد ارتباطی نيست آه با تولد تازه ا
دهد، در حاليكه  ن تعليم میي چنايمانداران دارای تولد تازه ممكن است دوباره نجات خود را از دست بدهند بلكه ترجيحّا

بنابراين آنانی آه ثمر . يوه زياد خواهند آوردمانند مسيحيان دارای تولد تازه م ثمر باقی می ايمانداران ظاهری بی
آنها فقط يك ارتباط سطحی با . پذيرند گيرند اما او را نمی آورند آنانی هستند آه در تماس نزديك با مسيح قرار می نمی

آند  ممكن است در آليسای مسيح و فعاليتهای مسيحی شرآت داشته باشند اما چون مسيح در آنها زندگی نمی. مسيح دارند
عيسی مسيح به مسئوليت هرآس آه با او ارتباط نزديك دارد . آورند آه بتواند دارای ارزش ابدی باشد ای نمی هيچ ميوه
 آارش را در  تابد رد آند، زمانی خواهد رسيد آه خدا ادامه آه براو میرا اگر آن شخص آالم خدا و نوری . آند تاآيد می

او حمايت نخواهد آرد و وجدانش ديگر به او هشدار نخواهد داد و قلب او سخت القدس ديگر از  آند، روح او متوقف می
 .سرانجام او رد شده و به جهنم افكنده خواهد شد. خواهد شد

 
 ميزان ثمردهی چقدر بايد باشد؟)  ٥: ١٥يوحنا (  )٤سؤال 

 :مالحظات
س رو به همين دليل است آه خدا آنها را هرود آه ميوه بسيار آورند   از مسيحيان انتظار می٨ و ٥برطبق آيات )  الف
ها توبيخ، اصالح و تاديب  آند در واقع آنها را در زمان سختی وقتی خدا مسيحيان را هرس می). ٢: ١٥يوحنا (آند  می
 .آند می
به رود آه ميوه ماندنی بياورند به همين دليل خدا و ساير مسيحيان همچنان   از مسيحيان انتظار می١٦برطبق آيه )  ب

 .ايمانی بازگشت آنند خواهند آه آنها به بی دهند و نمی مواظبت ازايمانداران مسيحی جديد ادامه می
 برابر ميوه ٣٠ برابر و برخی ٦٠برخی ديگر  برابر، ١٠٠، بعضی مسيحيان ١٣برطبق مثل برزگر در متی )  پ
 :موارد زير باشد تواند آورند، می یدليل اينكه چرا بعضی مسيحيان  بيشتر از مسيحيان ديگرميوه م. آورند می

شجاع،   بيشتر توبه آار، قابل اعتماد، وفادار، آوشا، دهند العملی آه به آالم خدا نشان می در زمينه عكس •
 . فروتن، بردبار و غيره هستند

 .در آار بشارت و شاگردسازی بيش از سايرين ثمرمی آورند •
ا بخشنده و تنها داور آنها هشود آه خدا تن ی متفاوتی داده میبه آنان شخصيتها، عطايای روحانی و شرايط زندگ •

 .است
 

 ماندن در مسيح به چه معنايی است؟) ٧ ، ٥: ١٥يوحنا (  )٥سؤال 
 :مالحظات

ماندن در مسيح با ماندن آالم خدا در مسيحيان، به هم ". اگر در من بمانيد و آالم من در شما بماند " خوانيم   می٧در آيه 
ماندن در مسيح به ".  را نگاه داريد …در محبت من بمانيد اگر احكام  " :خوانيم  می١٠ – ٩در آيات . دمرتبط هستن

 شود و در صحبت آردن با هر مسيحی پيشقدم میگرچه اين مسيح است آه . اطاعت هر مسيحی از آالم خدا ارتباط دارد
بايد تالش .  دارد، به محبت و آالم مسيح پاسخ دهد يك مسيحی نيز وظيفه، اماآند اول اوست آه هر مسيحی را محبت می

بايستی تالش آند تا مسيح را با تمامی . اش با مسيح ادامه دهد و پيوسته از آالم او اطاعت آند آند آه به ارتباط شخصی
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آند آه  هرگاه شخصی فكر می. دهد عمل آند قلب، فكر و نيروی خود دوست بدارد و تالش آند تا به آنچه مسيح تعليم می
مسيحی است اما مسيح را دوست نداشته باشد يا آالم او را اطاعت نكند پس او در معرض اين خطر است آه مثل يك 

 .شاخه خشك، آنده شده و به درياچه آتش افكنده شود
 

 آند؟ آالم مسيح در ايماندار چه می) ٧ ، ٣: ١٥يوحنا (  )٦سؤال 
 :مالحظات

اين بدان معنی است وقتی مردم به پيغام انجيل در . آند يان را از گناهانشان پاك می آالم عيسی مسيح، مسيح٣برطبق آيه 
 وظيفه يك مسيحی اين است آه به آالم مسيح ٧برطبق آيه . شمارد مورد عيسی مسيح ايمان بياورند خدا آنها را عادل می

 دهد آالم مسيح برروی افكار، عقايدش،  يك مسيحی است آه اجازه به اين معنی آه مسئوليت. اجازه دهد آه در او بماند
ازيک طرف يك مسيحی . احساسات، سخنان و رفتارش تاثير بگذارد و آنها را آنترل آند ها،  انگيزه  و آرزوهايش، حالت

تعمق آند، به آار ببرد و به   آن را گوش آند، بخواند، بررسی آند، حفظ آند، تا (مسئول استدر قبال کتاب مقدس 
او را تحت (آند  از طرف ديگر او مسئوليت دارد به کتاب مقدس اجازه دهد آه در زندگی او آار ). ل آندديگران منتق

 ).تاثير قرار دهد، او را تغيير دهد و آنترل نمايد
 

 چه ارتباطی بين دعا و آالم است؟) ٧: ١٥يوحنا (  )٧سؤال 
 :مالحظات

وقتی يك "  شما بماند آنچه خواهيد بطلبيد آه برای شما خواهد شد اگر در من بمانيد و آالم من در" خوانيم   می٧در آيه 
زيرا چيزی . دهد آه او را تحت تاثير قرار دهد و آنترل آند پس دعای او موثر خواهد بود مسيحی به آالم اجازه می

ك وعده بزرگ اين ي. های زيادی را در پاسخ دعاهايش تجربه خواهد آرد برخالف آالم مسيح طلب نخواهد آرد او جواب
 .است

 
 چه ارتباطی بين دعا و آوردن ميوه وجود دارد؟) ١٦: ١٥يوحنا (  )٨سؤال 

 :مالحظات
شما مرا برنگزيديد بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرر آردم تا برويد و ميوه آوريد و ميوه " خوانيم   می١٦در آيه 

آند و در  مسيحی واقعی برای ميوه آوردن دعا می". عطا آند شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب آنيد به شما 
وقتی آه مسيح مسيحيان را فرستاد تا رفته و ميوه ماندنی بياورند، ما مسيحيان . پاسخ به دعايش ميوه خواهد آورد

ن بايد برای پس ما مسيحيا. توانيم انجام دهيم ِآنيم آه اين آار را فقط با قدرت، حكمت و محبت مسيح می بوضوح درك می
آنيم تا آمك آند آه اين افراد  داشتن شجاعت و رفتن به سوی مردم دعا آنيم و برای قدرت، حكمت، و محبت او دعا می

 .آنند به دعاهايشان پاسخ خواهد داد  ماندنی دعا می دهد آه چون آنها برای ميوه مسيح وعده می. ميوه ماندنی شوند
 

  يكديگر را محبت آنند؟توانند  مسيحيان چگونه می )٩سؤال 
 :مالحظات

پس واضح . گويد يكديگر را محبت آنيد  می١٧ – ١٢گويد در مسيح و محبت او بمانيد و آيات   می١١ – ١: ١٠يوحنا 
فقط وقتی مسيحيان برای . توانند يكديگر را محبت آنند آه در مسيح و محبت مسيح بمانند است آه مسيحيان فقط وقتی می

مسيح به آنها  د، رندارا آنند و تالش مداوم برای اطاعت آردن از تعاليم او  شخصی با مسيح تالش میداشتن يك ارتباط 
يعنی محبت آردن  دهد،   مسيح به مسيحيان اين فرمان را می٣٠: ١٢در مرقس . قوت محبت آردن يكديگر را خواهد داد

دا محبتش را در قلبهای مسيحيان از طريق  خ٥: ٥اما در روميان . خدا و محبت آردن همسايه خود چون نفس خويش
خدا فرمان محبت . دهد دهد، قدرت اطاعت از آن فرمان را هم می وقتی خدا فرمانی به مسيحيان می. ريزد القدس می روح

 .بخشد دهد و محبت را هم به ما می آردن را می
 

 چيست؟"  محبت بزرگتر" مفهوم ) ١٣: ١٥يوحنا (  )١٠سؤال 
 :مالحظات
اين است حكم من آه يكديگر را محبت نمائيد همچنانكه شمــا را محبت نمودم آســـی محبت " خوانيم   می١٣ – ١٢ در آيه

محبت بزرگتر، محبتی است آه جان خودش را ". بزرگتر از اين ندارد آـــه جان خود را به جهت دوستان خود بدهد 
. او برروی صليب به خاطر ما مرد. ا را محبت نمودعيسی مسيح با محبت بزرگترين خود م. دهد برای دوستانش می

شود ما بهترين چيزی  محبتی است آه باعث می. بخشد محبتی است آه ما را نجات می. محبت او محبتی ايثارگرانه بود
دهد آه يكديگر را با  محبت بزرگتر اين است و حاال عيسی مسيح به ما مسيحيان فرمان می. توانيم بشويم باشيم آه می

با محبت از خود گذشته، با محبتی . مسيحيان بايد يكديگر را با محبت فداآارانه محبت آنند. حبت بزرگتر دوست بداريمم
توانيم برای ديگران برصليب بميريم اما  البته ما نمی. آند تا برای خدا و انسان بهترين شوند آه به ساير مردم آمك می

 .محبت بزرگتر اين است. ه برای ديگران زندگی آنيم روشی فداآارانه و ايثارگراناتوانيم ب می
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 چه ارتباطی بين اطاعت و محبت وجود دارد؟)  ١٠: ١٥يوحنا (  )١١سؤال 
 :مالحظات

اما نخست ما او را . روش عملی برای ماندن در مسيح، در محبت مسيح و در دوستی با مسيح، اطاعت از آالم او است
اول مسيح ما را محبت نمود و برای ما . ع برنامه خدا شد تا ايمانداران را نجات بخشداطاعت نكرديم بلكه اول مسيح، مطي

القدس و محبت خود را در  آوريم مسيح، روح وقتی ايمان می. سپس مسيح آسی را فرستاد تا برای ما موعظه آند. مرد
 از آالم مسيح اطاعت توانيم می.  آنيم آه از آالم مسيح اطاعتخواهيم میبا محبت مسيح در قلبمان، . ريزد قلبهای ما می

مسيح محبت بيشتری نسبت به خودش در قلبهای ما  با اطاعت از آالمش، . خواهيم آردآنيم و از آالم مسيح اطاعت 
بنابراين محبت مسيح، . شود آه حتی بهتر از گذشته است آند و به اين ترتيب يك چرخه ديگر از محبت آغاز می ايجاد می

شود آه مسيح، محبت بيشتری در  شود و اطاعت باعث می محبت ما باعث اطاعت می. آند  محبت توليد میدر قلبهای ما
 .شود محبت بيشتر ما، باعث اطاعت بيشتر می. قلبهای ما توليد آند

 
 

 ديبربآاربه   :٤قدم 
 ؟چه حقايقی در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير است آاربرد  :توجه آنيد

افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  :يد و بنويسيددر ميان بگذار
 .تهيه آنيد ١٧ – ١: ١٥يوحنا 

  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟های آاربرديک ازآدام  خدا از شما می خواهد:توجه آنيد
 آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . يادداشت خود بنويسيد اين آاربرد شخصی را در دفتر:بنويسيد

به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حقيقت . ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 ). ميباشندت از کتاب مقدساين قسمامکان پذير در  آاربردهای نمونه هايی ازفهرست زير(
  

 )١٧ – ١: ١٥يوحنا (نمونه هايی از آاربردهای امكان پذير 
 

ای به غير از عيسی مسيح وجود ندارد، او تنها تاك حقيقی   به خاطر داشته باشيد آه هيچ نجات دهنده١: ١٥ •
 .است

نم ميوه خالص، ميوه زياد و ميوه دهم آه هميشه زندگيم را هرس آند تا بتوا  به باغبان يعنی خدا اجازه می٢: ١٥ •
 .ماندنی بياورم

بيشتر و بيشتر به آالم کتاب مقدس ايمان بياوريم .  به انجيل ايمان بياوريم و با ايمان عادل شمرده شويم٣: ١٥ •
 . مقدس و پاك شودانبطوری آه قسمتهای بيشتر و بيشتری از زندگيم

توانم   زنده و دائمی با مسيح دارم ومسيح درمن می ماند، می  به ياد داشته باشم آه فقط وقتی ارتباط٥ – ٤: ١٥ •
 .ميوه بسيار و ماندنی بياورم

 . مسيح را در قلبهايشان و زندگيشان بپذيردآيند آمك آنيد تا واقعّا   به مردمی آه به آليسا می٦: ١٥ •
 دهد، مرا عوض و آنترل دهم تا تمام قسمتهای زندگيم را تحت تاثيرقرار   به آالم کتاب مقدس اجازه می٧: ١٥ •

 .آند
  دو شرط مهم خدا را برای اينكه به دعايم پاسخ دهد به ياد خواهم داشت يعنی داشتن ارتباطی زنده با ٧: ١٥ •

 .مسيح واجازه دادن به آالم خدا برای آنترل زندگيم
 .  متعهد باشيد که ثمرات بسياری برای عيسی مسيح ببار آوريد٨: ١٥ •
 ).٢٣ ، ٢١: ١٤يوحنا (مانم  اطاعت از آالمش در يك ارتباط عاشقانه با مسيح می هميشه با ١٠ – ٩: ١٥ •
اطاعت   خوشی مسيحی، نتيجه موفقيت و خوشبختی در دنيا نيست بلكه نتيجه يك ارتباط زنده با مسيح، ١١: ١٥ •

 .های دعا است از آالم و پاسخ
 .باشد  دوستانم میآنم آه فدا آردن زندگيم برای  محبت بزرگتر را تمرين می١٣: ١٥ •
 )  ٤: ٤يعقوب . ( آالمش دوست عيسی مسيح باشيد از با اطاعت آردن١٤: ١٥ •
 .گذارم ام در ميان می  با دوستانم آنچه را آه از مسيح ياد گرفته١٥: ١٥ •
های ديگر برويد و آنها را شاگردان عيسی   قدم نخست را برداريد و به نزد ساير مردم، به نزد قوم١٦: ١٥ •

 ).٢٠ – ١٨: ٢٨متی (ازيد مسيح بس
مسيح به بسياری از ) ٢٠ – ١٨: ٢٨متی ( ايمان دارم آه وقتی مشغول انجام فرمان بزرگ هستم ١٦: ١٥ •

 .دعاهای من پاسخ خواهد داد
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 نمونه هايی از آاربردهای شخصی
 

 آه هر روز وقت آافی خواهم می. طلبم آه ارتباط شخصی من با او بيشتر و بيشتر شود از خدا اين فيض را می)  الف
ايمان دارم آه اطاعت از . توانم آنها را اطاعت آنم تعمق آنم رم و در مورد اينكه چطور میابرای خواندن آالمش بگذ

 .شود من نسبت به مسيح و ثمردهی بيشتر می" محبت بزرگتر" آالم مسيح  باعث 
 
ای  مسيح مرا نجات داده است و تبديل به شاخه. ياورمطلبم آه ميوه بيشتر و ميوه ماندنی ب از خدا اين فيض را می)  ب

شود آه  شود و اين زندگی باعث می القدس در من جاری می حيات او از طريق روح. زنده و سبز در تاك خود نموده است
طاعت  پس از طريق ا.آنم آه ميوه ماندنی بياورم آرزو می. آرزو می کنم که ميوه های زيادی به ثمر برسانم. ميوه آورم

 .از آالمش، دعا و محبت آردن به ساير فرزندانش، به ارتباط شخصی خود با عيسی مسيح ادامه خواهم داد
 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی اين  (. کار کرده است، دعا کنيم١٧ – ١: ١٥در مورد حقيقتی که خدا به ما در يوحنا 
بياد داشته باشيد که . اسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيدبررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پ

 .) افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد
 
 

                ) دقيقه٨ (دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  ادامه دهيدیبه دعا در گروههای دو يا سه نفر

 
 

 )   دقيقه٢ ( منزلتكليف  ٦
 درس بعدیبرای 

 
  خود آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشتپخش اين تکليف را بين اعضای گروه رونوشت : گروهرس(

 .) بنويسند
 .  به انجام يکی از کاربردهای امکان پذيردراين درس متعهد شويد- تعهد  ـ ١
از روش حقيقت محبوب  . بخوانيد٢٧: ١٨ – ١: ١٥ يوحنا ی از يك فصل را از قسمتهر روز نيم  - هانگاراز  ـ ٢

  . يادداشت برداريداستفاده آنيد و
 . ايد، تكرار آنيد  آيه ای را آه از کتاب مقدس حفظ آرده٥  عادت خود سازيد که هر روز آخرين - حفظ کردن  ـ ٣
  .باشيددر آن مورد شاهد آار خدا ص دعا آنيد و  خاموضوعی  در اين هفته برای يك شخص يا - دعا  ـ ٤

 )٣: ٥مزمور (
های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(  وارد دفتر را درمورد شاگردسازی آموخته های جديد  ـ٥

 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر



 ٨٩ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 

          ١ضميمه 
 شيوه رازگاهان و در ميان گذاشتن برآات رازگاهان

 
 وقتی برای مشارآت با خدا  -الف  

 
 گوش دادن به صدای خدايی است آه از طريق آالمش در کتاب .مشارآت با خدا، گوش آردن و حرف زدن است  -١

 .مآني ما هم بوسيله دعا با خدا صحبت می. گويد مقدس و روحش در قلب ما سخن می
 
يك فصل از کتاب مقدس را  .هر روز زمان خاصی را اختصاص دهيد  برای اينكه با خدا مشارآت داشته باشيد  -٢

اين دوره . مطالعه آنيد را  )٢ضميمه (برنامه خواندن کتاب مقدس . بخوانيد يا اگر طوالنی است يك قسمت را بخوانيد
اين آار باعث . آند  روز هفته تعيين می٧تاب مقدس را برای هر آموزشی قبل از ارائه درس آينده، خواندن قسمتی از ک

شود در زمان درميان گذاشتن برآات، اعضاء گروه آسانتر محتويات کتاب مقدس را تشخيص داده و نظريات يكديگر  می
 .را بياموزند

 
ن را در دفترچه هااز هر وقت رازگا ) مکاشفات، برآات و آموخته ها(بعضی از نقطه نظرات خود،  .بنويسيد  -٣

 .سازد اينكار به خاطر آوردن و درميان گذاشتن برآات را در زمان مشارآت آسانتر می. يادداشت رازگاهانتان بنويسيد
 

 رازگاهان به روش حقيقت محبوب  -ب  
 

 : قدم دارد٥روش حقيقت محبوب . چند روش خوب برای رازگاهان وجود دارد
 

با شما از شخصّا از خدا بخواهيد . خود را با ورود آگاهانه به حضور خدا آغاز آنيد  رازگاهان :  دعا کنيد-قدم اول 
برای مثال شما .  از او بخواهيد تا زندگی شما بوسيله آالمش تازه و تقويت شود. القدس صحبت آند طريق آالمش و روح

 )١٨: ١١٩مزمور" (.چشمان مرا بگشا تا درکالم مقدس تو چيزهای عجيب ببينم" توانيد دعا آنيد،  می
 

 .  هر روز، يكی از هفت قسمت مشخص شده  کتاب مقدس را بخوانيد:  بخوانيد-قدم دوم 
 

حقيقت محبوب شما ممكن است يك آيه، چند آيه يا مشخصا يك حقيقت   :  حقيقت محبوب خود را انتخاب آنيد-قدم سوم 
آنيد  آند يا احساس می  خدا از طريق آن با شما صحبت میاين فكر يا حقيقتی است آه. ايد از قسمتی باشد آه شما خوانده
 .ای است آه قلب شما را تحت تأثير قرار ميدهد حقيقت محبوب آيه. شود افكارتان بسوی آن جذب می

 
آنيد اين است آه    علت اين آه شما روی آالم خدا تعمق می:  روی حقيقت محبوب خود تعمق آنيد-قدم چهارم 

 . استفاده آنيد ون را بكار بردهآ را درك آنيد تا از آن قوت بيابيد و تازه شويد و همينطور خواهيد آن حقيقت می
 :باشد تعمق مسيحی شامل چهار مرحله می

: از خود سؤالهايی نظير اين بپرسيد.   در مورد معنی آلمات مختلف آيه محبوب خود فكر آنيد)الف
 چه آسی؟  چه چيز؟ کجا؟ چه وقت؟ چرا؟ چطور؟  

  در هنگام فكر آردن دعا آنيد، از خدا بخواهيد با ذهن و قلب شما صحبت آند تا معنی يك آلمه را برای )ب
خواهد شما بدانيد، به آن ايمان آوريد، باشيد و انجام دهيد را برايتان مكشوف  شما توضيح دهد و آنچه آه می

 .العمل نشان دهيد نسبت به آنچه خدا به شما می گويد عكس. سازد
از خود . آنيد مرتبط سازيد  حقيقت محبوب خود را به زندگی شخصی خود يا دنيايی آه در آن زندگی می)پ

در پرتو اين حقيقت، من به چه چيزی نياز دارم؟ چگونه اين حقيقت به من قوت : سؤالهای زير را بپرسيد
 يمان آورم، باشم و يا انجام دهم؟ خواهد چه چيزی را بدانم، به آن ا سازد؟ خدا از من می بخشد و مرا تازه می می
 .  مهمترين نكات تعمق خود را در دفتر يادداشت رازگاهان خود بنويسيد)ت

 
در دعايی کوتاه  به حضور خدا ) نتيجه تعمق خود را(حقيقت محبوب خود را   :دعا در مورد حقيقت محبوب  -قدم پنجم 

 : عا کنيدبياوريد و در مورد اين حقيقت برای اين چهار نفرزير د
 .   برای تحقق اين حقيقت محبوب در زندگی خود دعا آنيد)الف
 .  دعا آنيد خود خانوادهيكی از اعضاء  برای تحقق اين حقيقت محبوب در زندگی )ب
  برای تحقق اين حقيقت محبوب برای شخصی آه در نزديكی شماست دعا آنيد  يعنی آسی آه در )پ

 . تهمسايگی، آليسا يا محل آارتان اس
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  برای تحقق اين حقيقت محبوب برای شخصی آه از شما دور است دعا آنيد يعنی آسی آه در شهر يا )ت
 . آشور ديگری ساآن است

 
 درميان گذاشتن رازگاهان  -  پ

 
 وقت در ميان گذاشتن برآات در حين يك درس آوتاه گروهی  -١

شود تا از بين  ك از اعضاء گروه يكبار فرصت داده میبه هري. هر درس دارای زمانی برای درميان گذاشتن برآات است
  بيشترفرصت هرآدام از اعضاء نبايد. اند يك قسمت را درميان بگذارند هفت قسمتی آه هفته گذشته در رازگاهان داشته

 .شدا دقيقه ب٢از حدود 
 
 در ميان گذاشتن برآات با شخص ديگر  - ٢

همچنين با هم . آنند مالقات آرده و يكديگر را به رشد آردن تشويق میبعضی اوقات دو نفر به طور مرتب همديگر را 
 .گذارند اند، با هم درميان می آه از خواندن کتاب مقدس يا رازگاهانشان ياد گرفته رازگاهان داشته و آنچه را

 
 پاسخ دادن به سؤاالت  -٣

ار آه از خواندن کتاب مقدس در هفته  در حين هر درس، سرگروه ممكن است دوست داشته باشد تا به يك سؤال دشو
 . پيش ايجاد شده پاسخ دهد
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  ٢ ضميمه 
 يك برنامه برای خواندن کتاب مقدس

 
تمامی آتب از الهام خداست و بجهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است تا مرد خدا آامل و بجهت " 

 )١٧ – ١٦: ٣ئوس دوم تيموتا". (هر عمل نيكو آراسته بشود 
 

اين برنامه امكان خواندن کتاب . از يك برنامه مطالعه استفاده آنيد. با روش منظم تمام کتاب مقدس را مطالعه آنيد
 .آند مقدس را در يك، دو يا سه سال فراهم می

 
 .  هر روز سه ستون را بخوانيد–برنامه يكساله  •
در .  زستون سمت چپ ازعهد عتيق را هر روز بخوانيد  در سال اول قسمت عهد جديد و ا– دوساله  برنامه •

 .سال دوم قسمت عهد جديد و از ستون سمت راست از عهد عتيق را هر روز بخوانيد
 .  هر روز فقط يك ستون را بخوانيد-برنامه سه ساله   •

 
زگاهان يا پرستش توانيد کتاب مقدس را بخوانيد در زمانيکه را  میشما. خوانيد عالمت بزنيد قسمتهايی را آه می

برای آنانی . توانيد در آليسا يا درحين سفر کتاب مقدس بخوانيد همچنين می. خانوادگی داريد يا مدتی قبل از اينکه بخوابيد
 .اند، کتاب مقدس را بلند بخوانيد خوانند يا هرگز آن را نشنيده آه کتاب مقدس نمی

 
 :ا انجام دهيدخوانيد موارد زير ر در حاليكه هر روز کتاب مقدس می

 
 .خوانيد درك آنيد از خدا بخواهيد تا به شما آمك آند آنچه را آه می  .دعا آنيد  - ١
 
 .قسمتی از کتاب مقدس را با دقت بخوانيد  .بخوانيد  - ٢
 
 به ضميمه. (آنند عالمت بگذاريد بادقت آلمات يا آياتی مشخص را آه در شما انگيزه ايجاد  می  .عالمت بگذاريد  - ٣

 .)روش عالمت گزاری در کتاب مقدس مراجعه شود
 
باشيد يا آن گونه خواهد شما چه چيزی  بدانيد، به آن ايمان بياوريد،  خدا می.   برای اين قسمت دعا آنيد.پاسخ دهيد  - ٤

 انجام دهيد؟
 
 .ايد، تعمق آنيد  روی يكی از تفكرات خود از قسمتی آه خواندهدر طی روز  .تعمق آنيد  - ٥
 
 .  آنچه را آه خدا به شما ياد داده است با مهربانی با يكنفر درميان بگذاريد.منتقل آنيد  - ٦
 
 .تصميم بگيريد تا اين حقيقت را امروز در زندگيتان به آار ببريد  .به آار ببريد  - ٧
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 فروردين
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 نحميا متی پيدايش فروردين     فروردين

  ٧٣ -٣٩: ٧ ٢١ – ١: ١٢ ٢١ ١٧  ١عزرا  ١متی  ١پيدايش  ١
 ٨ ٥٠ – ٢٢: ١٢ ٢٣ و ٢٢ ١٨  ٣٥  -١: ٢ ٢ ٢ ٢
١٥ -١: ٩ ٣٠ -١: ١٣ ٣٣ - ١: ٢٤ ١٩  ٧٠ - ٣٦: ٢ ٣ ٣ ٣ 
 ٣١ -١٦: ٩ ٥٨ -٣١: ١٣ ٦٧ -٣٤: ٢٤ ٢٠  ٣ ٤ ٥ و ٤ ٤
٢٧:١٠ -٣٢: ٩ ١٤ ٢٥ ٢١  ٤ ٢٦ – ١: ٥ ٦ ٥ 
 ٣٩ ـ ٢٨: ١٠ ٢٠ – ١: ١٥ ٢٦ ٢٢  ٥ ٤٨ – ٢٧: ٥ ٧ ٦
١١ ٣٩ -٢١: ١٥ ٢٧ ٢٣  ٦ ١٨ – ١: ٦ ٨ ٧ 
 ٢٦ ـ ١: ١٢ ١٦ ٢٨ ٢٤  ٧ ٣٤ – ١٩: ٦ ٩ ٨
 ٤٧ ـ ٢٧: ١٢ ١٧ ٢٩ ٢٥  ٨ ٧ ١١ و ١٠ ٩
١٣  ١٤ -١: ١٨ ٣٠ ٢٦  ٩ ١٧ – ١: ٨ ١٢ ١٠ 
 ١استر  ٣٥ -١٥: ١٨ ٣١ ٢٧  ١٠ ٣٤ – ١٨: ٨ ١٤ و ١٣ ١١
 ٢ ١٩ ٣٢ ٢٨  ٢ و ١نحميا  ١٧ -١: ٩ ١٦ و ١٥ ١٢
٣ ٢٠ ٣٣ ٢٩  ٣   ٣٨ – ١٨: ٩ ١٧ ١٣ 
 ٥ و ٤ ٢٢ -١: ٢١ ٣٤ ٣٠  ٤  ٢٥ – ١: ١٠ ١٨ ١٤
 ٧ و ٦  ٤٦ -٢٣: ٢١ ٣٥ ٣١  ٦ و  ٥ ٤٢ -٢٦: ١٠ ١٩ ١٥
٣٨ - ١: ٧ ١١ ٢٠ ١٦      

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارديبهشت
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 ايوب  اعمال رسوالن  خروج  ارديبهشت  استر متی پيدايش ارديبهشت

١٧ ٢٦ - ١: ١ ٢ ١٧  ٨ ٢٢ – ١: ٢٢ ٣٦ ١ 
 ١٨ ٢١ - ١: ٢ ٣ ١٨  ١٠ و ٩ ٤٦ -٢٣: ٢٢ ٣٧ ٢
 ١٩ ٤٧ – ٢٢: ٢ ٤ ١٩  ١ايوب  ٢٣ ٣٨ ٣
٢٠ ٣ ٥ ٢٠  ٢ ٣١ -١: ٢٤ ٣٩ ٤ 
٢١ ٢٢ - ١: ٤ ٦ ٢١  ٣ ٥١ -٣٢  :٢٤ ٤٠ ٥ 
 ٢٢ ٣٧ – ٢٣: ٤ ٧ ٢٢  ٥ و ٤ ٣٠ -١: ٢٥ ٤١ ٦
 ٢٣ ١٦ - ١: ٥ ٨ ٢٣  ٧  و٦ ٤٦ -٣١: ٢٥ ٤٢ ٧
٢٤ ٤٢ -١٧: ٥ ٩ ٢٤  ٨ ١٣ - ١: ٢٦ ٤٣ ٨ 
 ٢٦  و٢٥ ٦ ١١ و ١٠ ٢٥  ٩ ٣٥ -١٤: ٢٦ ٤٤ ٩
٢٧ ٢٢ - ١: ٧ ١٢ ٢٦  ١٠ ٥٦ -٣٦: ٢٦ ٤٥ ١٠ 
٢٨ ٦٠ – ٢٣: ٧ ١٣ ٢٧  ١١ ٧٥ - ٥٧: ٢٦ ٤٦ ١١ 
٢٩ ٢٥  - ١: ٨ ١٤ ٢٨  ١٢  ١٠ -١: ٢٧ ٤٧ ١٢ 
٣٠ ٤٠ -٢٦: ٨ ١٥ ٢٩  ١٣ ٢٦ -١١: ٢٧ ٤٨ ١٣ 
٣١ ١٩ – ١: ٩ ١٦ ٣٠  ١٤ ٤٤ -٢٧: ٢٧ ٤٩ ١٤ 
٣٢ ٤٣ – ٢٠ : ٩ ١٧ ٣١  ١٥ ٦٦ -٤٥: ٢٧ ٥٠ ١٥ 
      ١٦ ٢٠ – ١: ٢٨ ١خروج  ١٦
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 خرداد
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق ديدعهد ج عهدعتيق تاريخ
 مزامير اعمال رسوالن  خروج  خرداد  ايوب  اعمال رسوالن  خروج  خرداد

١٨ ٢٠ -١: ١٩ ٣٤ ١٧  ٣٣ ٢٣ -١: ١٠ ١٨ ١ 
 ٢١ ـ ١٩ ٤١ -٢١: ١٩ ٣٥ ١٨  ٣٤ ٤٨ -٢٤: ١٠ ١٩ ٢
 ٢٣ و ٢٢ ١٦ - ١: ٢٠ ٣٦ ١٩  ٣٥ ١١ ٢٠ ٣
 ٢٥ و ٢٤  ٣٨ -١٧: ٢٠ ٣٧ ٢٠  ٣٦ ١٢ ٢١ ٤
 ٢٧ و ٢٦ ١٦ - ١: ٢١ ٣٨ ٢١  ٣٧ ١٢ -١: ١٣ ٢٢ ٥
٣٠ – ٢٨ ٤٠ – ١٧: ٢١ ٣٩ ٢٢  ٣٨ ٢٥ -١٣ : ١٣ ٢٣ ٦ 
 ٣٢ و ٣١ ٢٢ ٤٠ ٢٣  ٣٩ ٥٢ -٢٦: ١٣ ٢٤ ٧
 ٣٤ و ٣٣ ٢٣ ٢ و ١الويان ٢٤  ٤٠ ١٤ ٢٥ ٨
 ٣٦ و ٣٥ ٢٤ ٣ ٢٥  ٤١ ٢١ -١: ١٥ ٢٦ ٩
٣٧ ٢٥ ٤ ٢٦  ٤٢ ٤١ -٢٢: ١٥ ٢٧ ١٠ 
 ٣٨ ٢٦ ٥ ٢٧  ٣ - ١مزامير ١٠ -١: ١٦ ٢٨ ١١
 ٤٠ و ٣٩ ٢٦ – ١: ٢٧ ٦ ٢٨  ٦ – ٤ ٢٤ -١١: ١٦ ٢٩ ١٢
٤٣ – ٤١  ٤٤ – ٢٧: ٢٧ ٧ ٢٩  ٩ - ٧ ٤٠ -٢٥: ١٦ ٣٠ ١٣ 
 ٤٤ ٢٨ ٨ ٣٠  ١١ و ١٠ ١٥ -١: ١٧ ٣١ ١٤
 ٤٥ ٢٨ -١: ١مرقس  ٩ ٣١  ١٥ ـ  ١٢ ٣٤ -١٦: ١٧ ٣٢ ١٥
      ١٧ و ١٦ ١٨ ٣٣ ١٦

 
 
 
 
 
 
 
 

 تير
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 مزامير  مرقس  الويان   تير  مزامير  مرقس  الويان   تير
 ٣١ -١: ٧٨  ١٧ -١: ١٢ ٢٧ ١٧  ٤٧ و ٤٦ ٤٥ – ٢٩: ١ ١٠ ١
 ٧٢ -٣٢: ٧٨ ٤٤ -١٨: ١٢ ١اعداد  ١٨  ٤٩ و ٤٨ ٢ ١٢ و١١ ٢
 ٨٠ و ٧٩  ١٣ – ١: ١٣ ٢ ١٩  ٥١ و ٥٠ ٣ ١٣ ٣
٨٣ – ٨١ ٣٧ -١٤: ١٣ ٣ ٢٠  ٥٥ - ٥٢ ٢٠ - ١: ٤ ١٤ ٤ 
 ٨٥ – ٨٤ ٢٦ – ١: ١٤ ٤ ٢١  ٥٧ و ٥٦ ٤١ – ٢١: ٤ ١٥ ٥
 ٨٨ – ٨٦ ٥٢ -٢٧: ١٤ ٦ و ٥ ٢٢  ٥٩ و ٥٨ ٢٠ - ١: ٥ ١٦ ٦
 ٨٩ ٧٢ - ٥٣: ١٤ ٤٧ - ١: ٧ ٢٣  ٦٢ و ٦٠ ٤٣ – ٢١: ٥ ١٨ و ١٧ ٧
 ٩١ و ٩٠    ٢٠ -١: ١٥ ٨٩ – ٤٨: ٧ ٢٤  ٦٥ – ٦٣ ٢٩ - ١: ٦ ١٩ ٨
 ٩٣ و ٩٢ ٤٧ -٢١: ١٥ ٨ ٢٥  ٦٧ و ٦٦ ٥٦ – ٣٠: ٦ ٢٠ ٩
٩٤ ١٦ ٩ ٢٦  ٦٨ ٧ ٢١ ١٠ 
 ٩٦ و ٩٥ ١٧ - ١: ١روميان  ١٠ ٢٧  ٦٩ ٨ ٢٢ ١١
 ٩٨ و ٩٧ ٣٢ ـ ١٨: ١ ١١ ٢٨  ٧١ و ٧٠ ٢٩ - ١: ٩ ٢٣ ١٢
١٠١ -٩٩ ١٦ - ١: ٢ ١٢ ٢٩  ٧٢ ٥٠ - ٣٠: ٩ ٢٤ ١٣ 
١٠٢ ٢٩ – ١٧: ٢ ١٣ ٣٠  ٧٣ ٣١ - ١: ١٠ ٢٢ – ١: ٢٥ ١٤ 
 ١٠٣ ٣ ١٤ ٣١  ٧٥ و ٧٤  ٥٢ -٣٢: ١٠ ٥٥ -٢٣: ٢٥ ١٥
      ٧٧ و ٧٦ ١١ ٢٦ ١٦
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 مرداد
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 ميرمزا اول قرنتيان اعداد  مرداد  مزامير روميان اعداد مرداد

١٣٣ -١٢٩ ١٧ – ١: ١ ٣١ ١٧  ١٠٤ ٤ ١٥ ١  
١٣٥ -١٣٤ ٣١ -١٨: ١ ٣٢ ١٨  ١٠٥ ٥ ٣٥ - ١: ١٦ ٢  
 ١٣٧ و ١٣٦ ٢ ٣٣ ١٩  ١٠٦ ٦ ٥٠ ـ ٣٦: ١٦ ٣
 ١٣٩ و ١٣٨ ٣ ٣٤ ٢٠  ١٠٧ ٧ ١٨ و ١٧ ٤
 ١٤٢ - ١٤٠ ٤ ٣٥ ٢١  ١٠٩ و ١٠٨ ١٧ - ١: ٨ ١٩ ٥
 ١٤٤ -١٤٣ ٥ ٣٦ ٢٢   ١١٢ -١١٠ ٣٩ ـ ١٨: ٨ ٢٠ ٦
 ١٤٥ ٦ ١تثنيه  ٢٣  ١١٤ و ١١٣ ٩ ٢١ ٧
 ١٤٧ و ١٤٦ ٧ ٢ ٢٤  ١١٧ -١١٥ ١٠ ٢٢ ٨
١٥٠ -١٤٨ ٨ ٣ ٢٥  ١١٨ ٢٤ - ١: ١١ ٢٣ ٩ 
 ١امثال  ٩ ٤ ٢٦    ٣٢ -١: ١١٩ ٣٦ ـ ٢٥: ١١ ٢٤ ١٠
٢ ١٠ ٥ ٢٧  ٦٤-٣٣: ١١٩ ١٢ ٢٥ ١١ 
٣ ١١ ٦ ٢٨  ١٠٤ -٥٦:١١٩ ١٣ ٢٦ ١٢ 
٤ ١٢ ٧ ٢٩   ١٤٤-١٠٥:١١٩ ١٤ ٢٧ ١٣ 
٥ ١٣ ٨ ٣٠   ١٧٦-١٤٥:١١٩ ١٣ - ١: ١٥ ٢٨ ١٤ 
٦ ١٤ ٩ ٣١    ١٢٤ -١٢٠ ٣٣ -١٤: ١٥ ٢٩ ١٥ 
١٢٨ -١٢٥ ١٦ ٣٠ ١٦      

 
 
 
 
 
 
 
 

 شهريور
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 امثال   تثنيه  شهريور  امثال  اول قرنتيان تثنيه  شهريور

 ٢٣ ٢٥ -١: ١لوقا  ٦٨ -٣٨: ٢٨ ١٧  ٧ ٣٤ – ١: ١٥ ١٠ ١
٢٤ ٥٦ -٢٦: ١ ٢٩ ١٨  ٨ ٥٨ -٣٥: ١٥ ١١ ٢ 
٢٥ ٨٠ – ٥٧: ١ ٣٠ ١٩  ٩ ١٦ ١٢ ٣ 
 ٢٦ ٢١ -١: ٢ ٣١ ٢٠  ١٠ ١دوم قرنتيان  ١٣ ٤
٢٧ ٥٢ – ٢٢: ٢ ٣٢ ٢١  ١١ ٢ ١٤ ٥ 
 ٢٨ ٣ ٣٤ و ٣٣ ٢٢  ١٢ ٣ ١٥ ٦
 ٢٩ ٣٠ – ١: ٤ ١يوشع  ٢٣  ١٣ ٤ ١٦ ٧
٣٠ ٤٤ – ٣١: ٤ ٢ ٢٤  ١٤ ٥ ١٧ ٨ 
٣١ ١٦ – ١: ٥ ٣ ٢٥  ١٥ ٦ ١٨ ٩ 
 ١جامعه  ٣٩ - ١٧: ٥ ٤ ٢٦  ١٦ ٧ ٢٠ و ١٩ ١٠
٢ ١٩ – ١: ٦ ٥ ٢٧  ١٧ ٨ ٢١ ١١ 
 ٤ و ٣ ٣٦ – ٢٠: ٦ ٦ ٢٨  ١٨ ٩ ٢٢ ١٢
 ٦ و ٥ ٤٩ – ٣٧: ٦ ٧ ٢٩  ١٩ ١٠ ٢٣ ١٣
 ٧ ١٧ - ١: ٧ ٨ ٣٠  ٢٠ ١١ ٢٥ و ٢٤ ١٤
 ٩ و ٨ ٥٠ – ١٨: ٧ ٩ ٣١  ٢١ ١٢ ٢٧ و ٢٦ ١٥
٢٢ ١٣ ٣٧ – ١: ٢٨ ١٦      

 
 
 
 
 
 



 ٩٥ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 مهر
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 اشعياء  لوقا داوران  مهر  جامعه  لوقا يوشع مهر
 ٢١ و ٢٠  ٣٥ -١٥: ١٤ ٦ ١٦  ١٢ – ١٠ ٢١ - ١: ٨ ١٠ ١
 ٢٢ ١٥ ٧ ١٧  ٣ -١غزل غزلها  ٣٩ – ٢٢: ٨ ١٢ و ١١ ٢
 ٢٤ و ٢٣ ١٣ -١: ١٦ ٨ ١٨  ٥ و ٤ ٥٦ – ٤٠: ٨ ١٤ و ١٣ ٣
٢٧ – ٢٥ ٣١ -١٤: ١٦ ٩ ١٩  ٨ – ٦ ١٧ - ١: ٩ ١٥ ٤ 
 ٢٨ ١٩ -١: ١٧ ١١ و ١٠ ٢٠  ١اشعياء  ٤٥ – ١٨: ٩  ١٨ -١٦ ٥
 ٢٩  ٣٧ -٢٠: ١٧ ١٣ و ١٢ ٢١  ٣ و ٢ ٦٢ – ٤٦: ٩ ١٩ ٦
 ٣١ و ٣٠ ١٧ -١ :١٨ ١٤ ٢٢  ٥ و ٤ ٢٠ – ١: ١٠ ٢١ و ٢٠ ٧
 ٣٢ ٤٣ -١٨: ١٨ ١٥ ٢٣  ٧ و ٦ ٤٢ – ٢١: ١٠ ٢٢ ٨
 ٣٣ ٢٧ -١: ١٩ ١٦ ٢٤  ٩ و ٨ ٢٦ -١: ١١ ٢٣ ٩
 ٣٦ – ٣٤ ٤٨ -٢٨: ١٩ ١٨ و ١٧ ٢٥  ١٠  ٥٤ -٢٧: ١١ ٢٤ ١٠
 ٣٧ ١٨ -١: ٢٠ ١٩ ٢٦  ١٢ و ١١ ٣٤ -١: ١٢ ١داوران  ١١
 ٣٩ و ٣٨ ٤٧ -١٩: ٢٠ ٢٠ ٢٧  ١٣ ٥٩ -٣٥: ١٢ ٢ ١٢
 ٤٠ ١٩ -١: ٢١ ٢١ ٢٨  ١٥ و ١٤ ١٧ – ١: ١٣ ٣ ١٣
 ٤١ ٣٨ -٢٠: ٢١ ١روت  ٢٩  ١٧ و ١٦   ٣٥ -١٨: ١٣ ٤ ١٤
 ٤٢ ٢٣ -١: ٢٢ ٢ ٣٠  ١٩ و ١٨ ١٤ -١: ١٤ ٥ ١٥

 
 آبان

 
 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 ارمياء  ان افسسي ١ سموئيل ١ آبان   اشعياء  لوقا روت  آبان 
 ٣ ٢ ١٨ ١٦  ٤٣ ٥٣ -٢٤: ٢٢ ٤ و ٣ ١
 ٤ ٣ ١٩ ١٧  ٤٤ ٧١ - ٥٤: ٢٢ ١ سموئيل ١ ٢
 ٥ ١٦ -١: ٤ ٢٠ ١٨  ٤٦ و ٤٥  ٢٥ -١: ٢٣ ٢ ٣
 ٦ ٣٢ – ١٧: ٤ ٢٢ و ٢١ ١٩  ٤٨ و ٤٧ ٥٦ -٢٦: ٢٣ ٣ ٤
٧ ٢٠ -١: ٥ ٢٣ ٢٠  ٤٩ ٣٥ -١: ٢٤ ٤ ٥ 
 ٨ ٣٣ -٢١: ٥ ٢٤ ٢١  ٥١ و ٥٠ ٥٣ -٣٦: ٢٤ ٦ و ٥ ٦
 ١٠ و ٩ ٦ ٢٥ ٢٢  ٥٤ – ٥٢ ١غالطيان  ٨ و ٧ ٧
 ١١ ١فيليپيان  ٢٧ و ٢٦ ٢٣  ٥٦ و ٥٥ ١٠ -١: ٢ ٩ ٨
 ١٣ و ١٢ ١١ - ١: ٢ ٢٩ و ٢٨ ٢٤  ٥٨ و ٥٧ ٢١ -١١: ٢ ١٠ ٩
 ١٥ و ١٤ ٣٠ -١٢: ٢ ٣١ و ٣٠ ٢٥  ٥٩ ٣ ١٢ و ١١ ١٠
 ١٦ ٣ ١ سموئيل ٢ ٢٦  ٦١ و ٦٠ ٢٠ -١: ٤ ١٣ ١١
١٧ ٤ ٢ ٢٧  ٦٤ – ٦٢ ٣١ -٢١: ٤ ١٤ ١٢ 
 ١٩ و ١٨ ١ آولسيان ٣ ٢٨  ٦٦ و ٦٥ ٥ ١٥ ١٣
 ٢١ و ٢٠ ٢ ٥ و ٤ ٢٩  ١ارمياء  ٦ ١٦ ١٤
 ٢٢ ٣ ٦ ٣٠  ٢ ١افسسيان  ١٧ ١٥
 آذر

 
 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 ارمياء   دوم  سموئيل  آذر    ارمياء  آولسياندوم سموئيل  آذر  
 ٤٧ و ٤٦  ١ س تيموتائو٢ ٢٣ ١٦  ٢٣ ٤ ٧ ١
 ٤٨ ٢ ٢٤ ١٧  ٢٤ ١ تسالونيکيان ١ ٩ و٨ ٢
 ٤٩ ٣ ١ پادشاهان ١ ١٨  ٢٥ ٢ ١٠ ٣
٥٠ ٤ ٢ ١٩  ٢٦ ٣ ١١ ٤ 
 ٣٥ ـ  ١: ٥١ ١تيطس  ٣ ٢٠  ٢٨ و ٢٧ ٤ ١٢ ٥
 ٦٤ -٣٦: ٥١ ٢ ٤ ٢١  ٣٠ و ٢٩ ٥ ١٣ ٦
 ٥٢ ٣ ٥ ٢٢  ٣١ ١ تسالونيکيان ٢ ١٤ ٧
 ١مراثی ارميا  ١مون يفل ٦ ٢٣  ٣٢ ٢ ١٥ ٨
 ٢ ٢٨ -١: ١يوحنا  ٢٦ – ١: ٧ ٢٤  ٣٤ و ٣٣ ٣ ١٦ ٩
 ٣  ٥١ -٢٩: ١ ٥١ – ٢٧: ٧ ٢٥  ٣٥     ١ سيموتائوت ١ ١٧ ١٠
 ٥ و ٤ ٢ ٢٦ - ١: ٨ ٢٦  ٣٧ و ٣٦ ٢ ١٨ ١١
  ٢ و١حزقيال  ٣ ٦٦ - ٢٧: ٨ ٢٧  ٣٩ و ٣٨ ٣ ١٩ ١٢
 ٣ ٢٦ -١: ٤ ٩ ٢٨  ٤١ و ٤٠ ٤ ٢٠ ١٣
 ٥ و ٤ ٥٤ -٢٧: ٤ ١٠ ٢٩  ٤٣ و ٤٢ ٥ ٢١ ١٤
 ٧ و ٦ ٢٣ -١: ٥ ١١ ٣٠  ٤٥ و ٤٤ ٦ ٢٢ ١٥

 



 ٩٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 دی
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
  حزقيال يوحنا  پادشاهاندوم   دی     حزقيال يوحنا   پادشاهاناول  دی  
 ٢٦ ١٩ -١: ١٢ ٤ ١٦  ٩ و ٨ ٤٧ -٢٤: ٥ ١٢ ١
٢٧ ٣٦ -٢٠: ١٢ ٥ ١٧  ١٠ ٢١ -١: ٦ ١٣ ٢ 
 ٢٩ و ٢٨ ٥٠ -٣٧: ١٢ ٦ ١٨  ١١ ٤٠ -٢٢: ٦ ١٤ ٣
 ٣١ و ٣٠ ٢٠ - ١: ١٣ ٧ ١٩  ١٢ ٧١ -٤١: ٦ ١٥ ٤
٣٢ ٣٨ -٢١: ١٣ ٨ ٢٠  ١٣ ١٣ -١: ٧ ١٦ ٥ 
 ٣٣ ١٤ ٩ ٢١  ١٥ و ١٤ ٣٦ -١٤: ٧ ١٧ ٦
 ٣٥ و ٣٤ ١٧ -١: ١٥ ١٠ ٢٢  ١٦ ٥٣ -٣٧: ٧ ١٨ ٧
٣٦ ٢٧ -١٨ :١٥ ١١ ٢٣  ١٧ ٣٠ -١: ٨ ١٩ ٨ 
 ٣٧ ١٥ - ١: ١٦ ١٢ ٢٤  ١٩ و ١٨ ٥٩ -٣١: ٨ ٢٠ ٩
٣٨ ٣٣ - ١٦: ١٦ ١٣ ٢٥  ٢٠ ٢٣ -١: ٩ ٢١ ١٠ 
٣٩ ١٧ ١٤ ٢٦  ٢١ ٤١ -٢٤: ٩ ٢٨ -١: ٢٢ ١١ 
٤٠ ١٨ - ١: ١٨ ١٥ ٢٧  ٢٢ ٢١ -١: ١٠ ٥٣ -٢٩: ٢٢ ١٢ 
 ٤١ ٤٠ - ١٩: ١٨ ١٦ ٢٨  ٢٣ ٤٢ -٢٢: ١٠ ١ پادشاهان ٢ ١٣
 ٤٣ و ٤٢ ٢٢ – ١: ١٩ ١٧ ٢٩  ٢٤ ٢٧ -١: ١١ ٢ ١٤
٤٤ ٤٢ -٢٣: ١٩ ١٨ ٣٠  ٢٥ ٥٧ -٢٨: ١١ ٣ ١٥ 

 همنب
 

 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ
 دانيال  عبرانيان  اول  تواريخ بهمن     حزقيال يوحنا   پادشاهاندوم بهمن  

٢٠ -١: ١١ ١٢ ٨ ١٦  ٤٥ ٢٠ ١٩ ١ 
٤٥ -٢١: ١١ ١٣ ٩ ١٧  ٤٦ ٢٢ ٢٠ ٢  
 ١٢ ١يعقوب  ١١ و ١٠ ١٨  ٤٧ ١عبرانيان  ٢١ ٣
 ٢  و١هوشع  ٢ ١٢ ١٩  ٤٨ ٢ ٢٢ ٤
 ٥ - ٣ ٣ ١٤ و ١٣ ٢٠  ١دانيال  ٣ ٢٣ ٥
 ٧ و ٦ ٤ ١٥ ٢١  ٢٣ - ١: ٢ ٤ ٢٤ ٦
 ٩ و ٨ ٥ ١٦ ٢٢  ٤٩ -٢٤: ٢ ٥ ٢٥ ٧
 ١١ و ١٠ ١اول  پطرس  ١٧ ٢٣  ٣ ٦ ١اول  تواريخ  ٨
١٤ - ١٢ ٢ ١٨ ٢٤  ٤ ٧ ٢ ٩ 
 ١يوئيل  ٣ ٢٠ و ١٩ ٢٥  ٥ ٨ ٣ ١٠
٢ ٤ ٢١ ٢٦  ٦ ٩ ٤ ١١ 
٣ ٥ ٢٢ ٢٧  ٧ ١٨ -١: ١٠ ٥ ١٢ 
 ٢  و١ عاموس ١دوم  پطرس  ٢٣ ٢٨  ٨ ٣٩ -١٩: ١٠ ٤٨ - ١: ٦ ١٣
 ٤ و ٣ ٢ ٢٤ ٢٩  ٩ ٢٢ -١: ١١ ٨١ – ٤٩: ٦ ١٤
٥ ٣ ٢٥ ٣٠  ١٠ ٤٠ -٢٣: ١١ ٧ ١٥ 

 
 اسفند

 
 عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ  عهد عتيق عهد جديد عهدعتيق تاريخ

  ١مكاشفه  ٢ و ١ تواريخ ٢اسفند    عاموس  تواريخاول  اسفند  
 ٢ و ١حجی  ٨ ٢٠ ١٦  ٧ و ٦ ١اول  يوحنا ٢٦ ١
 ١زآريا  ٩ ٢٢ و ٢١ ١٧  ٩ و ٨ ٢ ٢٧ ٢
 ٣ و ٢ ١٠ ٢٣ ١٨  ١عوبديا  ٣ ٢٨ ٣
 ٥ و ٤ ١١ ٢٤ ١٩  ٢ و ١يونس  ٤ ٢٩ ٤
 ٦ ١٢ ٢٥ ٢٠  ٤ و ٣ ٥ ٢ و ١ تواريخ ٢ ٥
 ٧ ١٣ ٢٧ و ٢٦ ٢١  ٢ و ١ميكا  ١دوم  يوحنا ٥ – ٣ ٦
 ٨ ١٥ و ١٤ ٢٨ ٢٢  ٤ و ٣  ١سوم يوحنا ٦ ٧
 ١٠ و ٩ ١٦ ٢٩ ٢٣  ٦ و ٥ ١يهودا  ٧ ٨
 ١١ ١٧ ٣١ و ٣٠ ٢٤  ٧ ١مكاشفه  ٨ ٩
 ١٣و  ١٢ ١٨ ٣٢ ٢٥  ١ناحوم  ٢ ٩ ١٠
 ١٤ ١٩ ٣٣ ٢٦  ٣ و ٢ ٣ ١١ و ١٠ ١١
  ١ مالآی ٢٠ ٣٤ ٢٧  ٢ و ١حبقوق  ٤ ١٣ و ١٢ ١٢
 ٢ ٢١ ٣٥ ٢٨  ٣ ٥ ١٥ و ١٤ ١٣
 ٤ و ٣ ٢٢ ٣٦ ٢٩  ١صفنيا  ٦ ١٧ و ١٦ ١٤
    ٣٠  ٣ و ٢ ٧ ١٩ و ١٨ ١٥

 



 ٩٧ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 

    ٣ضميمه 
 گذاری کتاب مقدس شيوه عالمت

 
. خوانيد از آن استفاده آنيد  مقدس ابداع آنيد و در حينی آه کتاب مقدس میگذاری کتاب ای برای عالمت خودتان شيوه

 :اينكار به داليل زير مفيد است
 
 .گويد تمرآز و تفكر آنيد شود آه شما برآنچه خدا در حين مطالعه به شما می باعث می)  ١
 .گرديد پيدا آنيد توانيد قسمتهايی را آه به دنبال آنها می به آسانی می)  ٢
 .توانيد يك مبحث خاص را در يك بخش کتاب مقدس يا در تمام کتاب مقدس مطالعه آنيد می)  ٣
 
 .به هر فصل کتاب مقدس يك عنوان بدهيد  .عنوان بدهيد  -١

 دو راه: ١برای مثال عنوان مزمور 
 .  به دور شماره فصلها و آيات مهم.دايره بكشيد  -٢

   ٣ ،  آيه  ١برای مثال مزمور         
 .های مهم زير آلمات و جمله.  ط بكشيدخ  -٣

 .٢در آيه "  آند  روز و شب در شريعت او تفكر می: " برای مثال
 .  در گوشه آتاب آه مباحث مهم را نشان دهد.نشانه يا تصوير بكشيد  -٤
 
 

 خـــدا
 اعمال خدای پدر+ شخصيت 
 اعمال عيسی مسيح+ شخصيت  
 القدس اعمال روح+ شخصيت 

 
 آار مسيح

 ماهيت + خلقت
 نخستين آمدن مسيح، تجسم

 مرگ مسيح
 صعود مسيح+ قيام 

 آمدن ثانويه مسيح
 

 انجيل
 نتايج گناه+ گناه 

 قضاوت آينده+ داوری زمان حال 
 تولد دوباره، توبه، تبديل، احياء

 ايمان، اعتماد
 نجات، بخشش، عادل شمردگی

 عهد و پيمان
 

 زندگی مسيحی
 مسيح/ مشارآت با خدا + ارتباط 

اب مقدس، آالم خدا، الهام، کت
 مصونيت از خطا

 دعا، پرستش
 مشارآت با مسيحيان+  ارتباطات 

 خـــدمت مسيحی 
 شهادت+ بشارت 

 شاگردسازی+ پايه ريزی آردن 
 آموزش+ تجهيز 

رهبری، رهبران، انبياء، رسوالن، ناظرين و 
 غيره

 مشورت ومشاوره
 انظباط  و تنبيه

 
ری و رهب(برنامه ريزی، سازماندهی، 

 ، ارزيابی)هدايت
 ستايش، سرود خواندن، آهنگ سازی

 شفا دادن
 عدالت اجتماعی، صداقت

 های روحانی جنگ روحانی، سالح
 

 )بد+ خوب (حكمت مسيحی 
 قلب، حالتها

 فكر، عقايد، وجدان
 زبان، سخنان، صحبت کردن

 دستها، اعمال
 چشم، ديدن، مشاهده آردن
 گوش، شنيدن، گوش دادن

 
 دشمنان

 ديوزدگی ،)ارواح شرير(، ديوها )شرير(شيطان 
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 پرستی بت، بت 

مذاهب خرافی، احضار روح، جادوگری، 
 فالگيری

دنيای سرآش و + دنيا پرستی، گناه آلود 
 فاسد

 معلمين کاذب+ انبياء دروغين 
 

 عهد عتيق
 مكاشفه

 اسرائيل قوم
 ملل
   ) +اخالقی، رسوم، اجتماعی(ريعت ــش

 خدا  تسدرخوا
 معبد

 ها قربانی
 

 تفسير کتاب مقدس
 نقطه نظرات فرهنگی

 سخن مجازی
 نبوتها، نبوتهای انجام شده

 ها وعده

  
 ثمره آوردن، تاثير گذاشتن

اطاعت، زندگی آردن به عنوان يك 
 مسيحی

 
 رشد، بلوغ

 تقدس، شخصيت مسيحی
 خدمت آردن

 محبت
 اميد

 رنج آشيدن، جفا، امتحانات
 

 پسر ـ  دخترازدواج، روابط  
 زنان در کتاب مقدس

 فرزندان+ ارتباط  با والدين 
 آار، حرفه، شغل
 پول، دادن هدايا

 
 تعميد

آليسا، مشارکت خانگی، گروه 
 خانگی

 ملكوت خدا
 

 روح/  جان +  قيام، جسم + مرگ 
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 ٤ضميمه 
  قدم بررسی کتاب مقدس٥روش 

 
رشد آردن دسته جمعی در رابطه با عيسی مسيح و در رابطه با يكديگر است تا در  هدف بررسی گروهی کتاب مقدس،

به همين دليل بسيار مهم است . آمك آنيم بدست آوردن درك و دانش از کتاب مقدس و بكار بردن حقايق آن  به همديگر
هيچكس . ه مهم استنظر همه اعضای گرو. آه اعضای گروه يکديگر را به شرآت در بررسی کتاب مقدس تشويق آنند

سرگروه . گويد از نظر الهياتی آامًال  درست نيست، به وسيله  ديگران دلسرد شود نبايد به خاطر اينكه احتماًال آنچه می
بايد اعضای گروه را تشويق آند تا به وسيله آشف آردن و گفتگو نمودن در مورد حقايق  کتاب مقدس با همديگرآموزش 

دهند و او را  اهميت می آنند،  آند ديگران گوش می بايد احساس آنند وقتی آسی صحبت میاعضای گروه  همه . ببينند
بلكه يکديگر را با تشويق آردن به رشد . اعضای گروه نبايد با هم بر سر اطالعات کتاب مقدس رقابت آنند. پذيرند می

 .ديگران در ميان بگذارندهمگانی محبت آنند به طوريكه همه با اطمينان آموخته ها و برآات خود را با 
 

 : قدم بررسی کتاب مقدس دارای مزايای زير است٥روش 
  

 .روشی برای بررسی کتاب مقدس است آه به آسانی قابل يادگيری و قابل انتقال به ديگران است •
 .روشی برای بررسی کتاب مقدس است آه هم به تنهايی و هم در گروههای آوچك قابل استفاده است •
در هر قدم از بررسی شرآت  اعضاء  رسی کتاب مقدس است آه در يك گروه آوچك همه روشی برای بر •

 .آنند می
 بررسیخود در حين اين از آنچه آه   سؤاالت خود را درك آنند، )جواب (اعضاء گروه قبل از اينكه سعی آنند  •

 .اند لذت خواهند برد آشف و درك آرده 
 .سازند شود مطرح می وط میاعضاء گروه سؤاالتی را آه به زندگيشان مرب •
 .تا آنجايی آه ممكن است اعضاء گروه در يافتن پاسخ سؤاالت شرآت دارند •
پذير حقيقت کتاب مقدس را به زندگی روزانه شان مربوط   گروه با فكرآردن به آاربردهای امكان اعضاء  •

 .ميسازند
 .راحتی آاربردها را شخصی سازندبه  پذير می توانند گروه با انتخاب يكی از آاربردهای امكان اعضاء  •
 .دهند اعضاء گروه هميشه در دعا به آنچه خدا به آنها تعليم داده است پاسخ می •

 
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 . را با هم بخوانيم) قسمت مورد بررسی کتاب مقدس( ____________________ :بخوانيد

 . تا تمام قسمت خوانده شودبخوانيدهر يک به نوبت  يك آيه 
 
 
 آشف آنيد:  ٢م قد

 چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير :توجه آنيد
 دهد؟  قرار می
آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر يادداشت خود   يك يا دو حقيقتی را آه درك می:بنويسيد
 . بنويسيد

بعد از اينكه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد، به نوبت برآاتشان را با هم  (:در ميان بگذاريد
 . به نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آرديم با يکديگردر ميان بگذاريم). در ميان بگذارند

  لزومّاگذارند آه نبايد  فی را با هم در ميان میدر هر گروه آوچك اعضای آن گروه نكات مختل: داشته باشيدبه خاطر (
 .) يکسان باشند
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 سؤال کنيد :  ٣قدم 
 های مختلف وجود دارند آه مايليد در گروه آنها را بپرسيد؟  در اين متن چه سؤاالتی در زمينه:توجه آنيد

را درك آنيم و در ) قسمت مورد بررسی کتاب مقدس(____________________ سعی آنيم تمام حقايق مربوط به 
 . های خود را مطرح آنيم فهميم، سؤال نچه نمیآمورد 

های خود را واضح و صريح مطرح کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود   تا آنجايی آه امكان دارد سؤال:بنويسيد
 .بنويسيد

اده شد اجازه دهيد آه هر آدام بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن د (:در ميان بگذاريد
 ). ازافراد سؤال خود را برای ديگران مطرح سازد

سپس چند سؤال را از بين همه سؤالها انتخاب آنيد و سعی آنيد با گفتگو آردن در مورد آنها در گروه،  (:گفتگو آنيد
 .)جوابی برايشان پيدا آنيد

 
 

 ديبربآاربه   :٤قدم 
 ؟ در اين قسمت برای مسيحيان امكان پذير استچه حقايقی آاربرد  :توجه آنيد

افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس : در ميان بگذاريد و بنويسيد
 .تهيه آنيد) قسمت مورد بررسی کتاب مقدس(____________________ 

  امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟هایبرد آاريک ازآدام  خدا از شما می خواهد:توجه آنيد
 آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

يقت به ياد داشته باشيد آه افراد در هر گروه، آاربرد حقايق متفاوتی را پيدا می آنند وحتی از يك حق. ميان بگذاريد
 .آاربردهای متفاوتی می يابند

 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
آشکار کرده است، ) قسمت مورد بررسی کتاب مقدس(____________________ در مورد حقيقتی که خدا به ما در 

در دعايتان به آنچه که در طی اين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط  (.دعا کنيم
 .) بياد داشته باشيد که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد. ک يا دو جمله دعا کنيدي
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  ٥ضميمه 
 روش تعمق و حفظ آردن آيات کتاب مقدس

 
 تشويق جهت حفظ کردن آيات کتاب مقدس  -الف  

 
های  کتاب مقدس، به شما آمك می آند تا   آيه  حفظ آردن٤ ـ ٢: ٤؛  متی ١٦، ١١:٦افسسيان :    بخوانيد- ١ •

 .بر شرير غلبه کنيد
 در يك دنيای تاد ن به شما آمك می آ،آيات کتاب مقدس کردن حفظ  ١١ ، ٩: ١١٩مزمور  :بخوانيد  - ٢ •

 .پاك و مقدسی داشته باشيد  زندگی و فاسدمنحرف
سازد تا به  يات کتاب مقدس، شما را قادر می  حفظ آردن آ٢٦، ٢٥: ١٠  ؛ لوقا ٦ - ٣: ١٩متی  :    بخوانيد- ٣ •

 .های خدا را بدهيد سؤالهای بشری، پاسخ
سازد آه تعاليم    حفظ آردن آيات کتاب مقدس، شما را قادر می٤٦ – ٤١  ، ٣٣ - ٢٣: ٢٢متی  :    بخوانيد- ٤ •

 .غلط را تشخيص دهيد و رد آنيد
تاب مقدس، به شما آمك می آند تا اعتقادات و آداب های  ک   حفظ آردن آيه٩ – ٤: ٦تثنيه :    بخوانيد- ٥ •

 .براساس کتاب مقدس را در خانواده خود برقرار کنيد
  حفظ کردن آيات کتاب مقدس، تعاليم شما ١٦: ٣ ؛ کولسيان ٢٩ – ٢٨: ٧ ؛ ٢٨ – ٢٧: ٥متی :    بخوانيد- ٦ •

 .را حکيمانه و مقتدرانه می سازد
  حفظ کردن آيات کتاب مقدس، ٥ – ٣: ١٠ ؛ دوم قرنتيان ١٢: ٤نيان  ؛ عبرا٢٩: ٢٣ارميا :    بخوانيد- ٧ •

 .نوشتن و اعالم کردن پيام انجيل را مؤثر می سازد
  حفظ کردن آيات کتاب مقدس، به شما کمک ميکند ١٤ – ٩: ٣٢ ؛ خروج ١٢ – ٩: ٣٢پيدايش :    بخوانيد- ٨ •

 .        ب مقدس آشکار کرده است، دعا کنيدتا با يقين کامل بر طبق اراده خدا که آن را قبًال در کتا
 

 روش تعمق بر آيات کتاب مقدس  -ب  
 

 :تعمق مسيحی دارای مراحل زير است
 

چه آسی؟  چه : از خود سؤالهايی نظير اين بپرسيد.   در مورد معنی آلمات متفاوت فكر آنيد:  فکر کنيد- ١ •
 چيز؟ کجا؟ چه وقت؟ چرا؟ چطور؟  

در دعايتان، با خدا در . خواهد به شما چه بگويد حضور خدا دعا آنيد و از او بپرسيد آه می  به :  دعا کنيد- ٢ •
 .به خدا در مورد آنچه به شما می گويد پاسخ دهيد. رابطه با معنی حقايق و کاربرد های امکان پذير گفتگو کنيد

ا دنيايی آه در آن زندگی   حقايق موجود در آيه کتاب مقدس را به زندگی شخصی خود ي:ارتباط دهيد - ٣ •
، "در پرتو اين آيه، من به چه چيزی نياز دارم؟  : "از خود سؤالهای زير را بپرسيد. آنيد مرتبط سازيد می

خواهد چه چيزی را بدانم، به آن ايمان  خدا از من می "، "بخشد؟ آند و تقويت می را احيا میدام حقيقت مآ"
  " آورم، آن گونه باشم و يا انجام دهم؟

 .  مهمترين نكات تفکرات حاصل از تعمق خود را  در يک دفتر يادداشت بنويسيد:  بنويسيد- ٤ •
 

 روش حفظ آردن آيات کتاب مقدس  -پ  
 

 :شود ها، فصلها يا کتابهای  کتاب مقدس شامل مراحل زير می حفظ آردن آيه
 

آارت يا . آنيد، انتخاب آنيد س استفاده  روشی را که ميخواهيد برای حفظ آردن آيات کتاب مقد: انتخاب آنيد-١ •
 .دفترچه يادداشت

 .آيه را  قبل از اينكه حفظ آنيد، درك آنيد و در مورد آن تعمق آنيد:   تعمق آنيد-٢ •
 :آيه را روی يك آارت سفيد يا روی يك صفحه دردفترچه يادداشت خود به ترتيب زيربنويسيد :بنويسيد  -٣ •

 .ال بنويسيدموضوع يا عنوان را در با)  الف
 .محل آيه را در پايين آن بنويسيد)  ب
 .سپس خطی بكشيد ومتن آيه  کتاب مقدس را در زير آن خط به خط بنويسيد)  پ
 .محل آيه را در پايين صفحه ويا پشت کارت بنويسيد)  ت
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 :بعنوان مثال
 

 اطمينان از نجات
 ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا 

ی به ما و آن شهادت اين است که خدا حيات جاودان
آنکه پسر را . داده است و اين حيات در پسر اوست

دارد، حيات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد، 
اين را نوشتم به شما که به . حيات را نيافته است

اسم خدا ايمان آورده ايد تا بدانيد  که حيات جاودانی 
 . داريد و تا به اسم پسر خدا ايمان بياوريد

 ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا 

  
 
 
 

 ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا 

 
حفظ آردن را هميشه با موضوع يا عنوان، محل .  آيه  کتاب مقدس را به طرز صحيح حفظ آنيد:حفظ آنيد ـ  ٤ •

وقتی توانستيد اين قسمت را بدون اشتباه بگوييد خط دوم آيه را به . آن در کتاب مقدس و خط اول آيه شروع آنيد
 يعنی موضوع يا عنوان، محل آن در کتاب مقدس و دو  آردن آن از ابتدا آنيد،شروع به تكرار و اضافه آنيدآن 

حفظ کردن و مرور آيات کتاب مقدس با صدای بلند يا آهسته، وقتی که شما آيه کتاب . خط اول آيه  کتاب مقدس
های جدا  آيه  کتاب مقدس را به صورت قسمت. مقدس را ببينيد، بشنويد، اثر عميق تری بر فکر شما می گذارد
هميشه ازابتدای آيه . ها را به خاطر نمی سپاريد ازهم حفظ نكنيد، چون در اين حالت شما ارتباط بين قسمت

هميشه در خاتمه . آنيد از ابتدای آيه، آن را تكرار آنيد شروع آنيد و هر دفعه آه قسمتی را به آن اضافه می
بنابراين ترتيب صحيح  . ت برای بخاطر سپردن استترين قسم دوباره محل آيه را بگوييد، چون محل آيه سخت

 موضوع، محل آيه، متن آيه  کتاب مقدس و دوباره محل آيه: برای حفظ آردن آيه به اينصورت است
  

 شيوه  مرور آيات حفظ شده کتاب مقدس  -ت  
 

 :مرور آيات قبًال حفظ شده از کتاب مقدس دارای قسمتهای زير است
 

تكرار، بهترين روش . ايد روزی يكبارتكرار کنيد خری کتاب مقدس را آه حفظ آرده آيه آ٥:  مرور کنيد-١ •
ايد   آيه آخری را آه حفظ آرده٥پس . برای بخاطرسپردن آيات کتاب مقدس و بازگو کردن صحيح آنها است

اينكه به بنابراين شما هر آيه جديد کتاب مقدس را قبل از . در روز به مدت پنج هفته مرور آنيدكبارحداقل  ي
 . بار مرور می آنيد٣٥آيات قبلی حفظ شده اضافه آنيد، در حدود " مرور مجدد " مجموعه 

 به معنی مرورکردن تمام آيات قبًال حفظ شده از کتاب مقدس است که" مرور مجدد  " : مجددًا مرورکنيد-٢ •
طرآوردن تمام آياتی است آه آيات قبل، بهترين روش برای به خا" مرورمجدد . " هرسه هفته يکبارانجام ميشود

 آيه از آن را هر روز دوباره ٥ آيه قبلی که حفظ کرده ايد، ١٠٠پس ازبين هر. ايد  از کتاب مقدس حفظ آردهقبّال
 .بنابراين همه آياتی را که قبًال حفظ کرده ايد هر سه هفته يکبار دوباره مرورمی کنيد. مرور کنيد

 يا دفترچه يادداشت مربوط به آيات حفظی را با خودتان همراه داشته  مجموعه آارتها: همراه داشته باشيد-٣ •
 آيه ٥. ازآنها در زمان مسافرت و وقتهای اضافی درطی روز، برای مرور، تعمق و دعا استفاده آنيد. باشيد

نيد، در  حفظ آرده ايد، مجددًا مرورکايد مرور آنيد، تعدادی از آياتی را آه قبّال آخرکتاب مقدس را آه حفظ آرده
 .مورد محتويات اين آيات تعمق و دعا آنيد

ايد به طور صحيح  از يكديگر سؤال آنيد تا مطمئن شويد آيا هنوز آياتی را آه حفظ آرده:  امتحان کنيد-٤ •
همچنين . ديگر بپرسيديکاز درطی هر مالقات گروهی، دو به دو آخرين آيه ای را که حفظ کرده ايد . دانيد می

ايد از يکديگر سؤال  آنيد تا مطمئن   حفظ آرده آيه ای را آه قبّال٥ دو نفری تقسيم شويد و گاهی به گروههای
به عنوان . دانيد میبدون حتی يك اشتباه  شويد آيا عالوه برتمام آيه کتاب مقدس، موضوع، عنوان ومحل آيه را  

 . ست آيه را بگوييدعالمت راهنما، گاهی موضوع، عنوان يا محل آيه و بعضی اوقات، چند آلمه نخ
   فهرست آيات حفظی-ث  

 
  اطمينان مسيحی  –الف 
  ١٣ – ١١: ٥ اول يوحنا -  اطمينان از نجات -١
 ٢٤: ١٦  يوحنا -  اطمينان از گرفتن جواب دعا -٢
   ١٣: ١٠ قرنتيان اول  -  اطمينان از پيروزی -٣
 ٩: ١يوحنا اول   -  اطمينان از بخشش -٤
 ٦ – ٥: ٣  امثال -يت خدا   اطمينان از هدا-٥

 زندگی جديد در مسيح  –ب 
    ١٧: ٥  دوم قرنتيان -  مسيح -١
    ٤: ٤  متی -  کالم -٢
  ٧: ١٥  يوحنا -  دعا -٣
  ٧: ١  اول يوحنا -  مشارکت -٤
                 ٣٢: ١٠  متی -  شهادت -٥



 ١٠٣ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

  انجيل  –پ 
   ٢٣: ٣  روميان -  طبيعت گناه -١
  ١٤: ١٢  جامعه - گناه   مجازات-٢
   ٨: ٥  روميان -  کفاره گناه -٣
  ٩ – ٨: ٢  افسسيان -  نجات يک هديه است -٤
           ١٢: ١  يوحنا -  نجات توسط ايمان -٥

 شاگردی   –ت 
     ٢ – ١: ١٢  روميان -  خداوندی -١
    ٢٣: ٩  لوقا -  انکارخود -٢
    ٤٥: ١٠  مرقس -  خدمت -٣
    ٧ – ٦: ٩  دوم قرنتيان -دگی   بخشن-٤
    ٢٠ – ١٨: ٢٨  متی -  شاگرد سازی -٥

  شخصيت مسيحی  –ث 
    ١٨: ٣  دوم قرنتيان -   شبيه مسيح-١
    ١١: ٢  اول پطرس -  پاکی -٢
    ٣١ – ٣٠: ١٢  مرقس -  محبت -٣
    ٢١ – ٢٠: ٤  روميان -  ايمان -٤
    ٤ – ٣: ٢  فيليپيان -  فروتنی -٥

  آمادگی مسيحی برای ازدواج  –ج 
    ١٤: ٦  دوم قرنتيان -  هردونفر ايماندار -١
     ٣: ٣  عاموس -  اهداف زندگی مشترک -٢
   ٥ – ٣: ٤  اول تسالونيکيان -  پرهيزکاری -٣
   ٦ – ٥: ٨  جامعه -  وقت صحيح -٤
    ٣٣: ٦  متی -  اولويتهای درست -٥

  ازدواج مسيحی  –چ 
  ٢٤: ٢ پيدايش -کردن و پيوستن   ترک -١
   ٢٥ ، ٢٣: ٥  افسسيان -  محبت و هدايت -٢
   ٥ – ٤: ٢  تيطوس -  محبت و اطاعت -٣
   ٢٤ – ٢٣: ٥  متی -  حل درگيريها -٤
    ٤ – ٣: ٣  امثال -  وفادار ماندن -٥

 والدين مسيحی  –ح 
  ١٥ -١٤: ١٢  دوم قرنتيان -  محبت درخرج کردن -١
   ٦: ٢٢ امثال - کردن درهمه موارد   تربيت-٢
   ٧ – ٦: ٦  تثنيه -  آموزش دادن کالم خدا -٣
   ٤: ٦ افسسيان -  آموزش دادن در خداوند -٤
   ٢٤: ١٣  امثال -  محبت توسط انظباط -٥

 ملکوت خدا   –خ 
   ٥ ، ٣: ٣  يوحنا -  ورود به ملکوت -١
    ١٧ – ١٦: ١٨  لوقا -  پذيرش بچه ها درملکوت -٢
   ١٤: ٢٤  متی -  موعظه به مژده ملکوت -٣
  ٦٢: ٩  لوقا -  هرگزبرنگشتن ازخدمت درملکوت -٤
   ٤٤: ٢  دانيال -  شکوه پيروزی ملکوت -٥

  کليسای مسيحی  –د 
   ٥: ٢  اول پطرس -  ماهيت کليسا -١
   ٤٢: ٢  اعمال رسوالن -  فعاليتهای کليسا -٢
   ١٣ – ١٢: ٤   افسسيان-  خدمات کليسا -٣
   ٢٨: ٢٠  اعمال رسوالن -  وظايف رهبران کليسا -٤
   ٢١ – ٢٠: ٣  افسسيان -  جالل و شکوه در کليسا -٥

  عظمت خدا  –ذ 
   ٢٦ – ٢٥: ٤٠  اشعياء -  خدا قابل مقايسه نيست -١
   ١١: ٢٩  اول تواريخ -  خدا پر شکوه و جالل است -٢
   ١٢ – ١١: ١  افسسيان -  خدا مستقل است -٣
   ١٣: ٤  عبرانيان -  خدا آگاه به همه چيز است -٤
   ١٧: ٣٢  ارمياء -  خدا قادربه همه چيز است -٥

  منابع خدا  –ر 
   ٦ – ٥: ١٣  عبرانيان -  حضور خدا -١
   ١٠٥: ١١٩  مزمور -  کالم خدا -٢
   ١٠: ٤٠  اشعياء -  قوت خدا -٣
   ٥: ١  يعقوب -  حکمت خدا -٤
   ١٤: ٧  دوم قرنتيان -شفای خدا   -٥

 



 ١٠٤ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 

 ٦ضميمه 
 چگونگی اداره يك گروه آوچك

 
آند تا شاگردان را به سهيم شدن  اند به سرگروه آمك می  مشخص شدهپر رنگحروف  آه با دستورهای آتاب دستورعمل 

 .تشويق آند
 
 اداره قسمت پرستش  -١
 

  قسمت تعمق درمورد يكی از خصوصيات، سرگروه.  بخواننداجازه دهيد آه اعضاء گروه قسمتهای کتاب مقدس را) الف
 .خواند خدا را می

 با صدای آهسته  و نفره تقسيم شويد٣ يا ٢به نوبت در يك يا دو جمله در پرستش به خدا پاسخ دهيد، يا به گروههای )  ب
 .پرستش آنيد

 
 اداره  قسمت در ميان گذاشتن برآات  -٢
  

آند آه هرآدام از اعضاء گروه بايستی با استفاده از آن مشارآت  اب مقدس را مشخص میتكليف، قسمتهايی از کت)  الف
 ).رازگاهان(مرتبی با خدا داشته باشند 

با هم درميان اند  شان ياد گرفته هاياعضاء گروه  آنچه را آه هفته قبل از يكی از رازگاهان،  به نوبت در هر مالقات )  ب
 .و دقيقه وقت دهيد و شاگردان را تشويق آنيد از يادداشتهايشان استفاده آنند د حدودبه هر آدام .گذارند می
به شاگردان ياد . به شاگردان آمك آنيد به آنچه ديگران در ميان می گذارند گوش آنند، آن را جدی بگيرند و بپذيرند)  پ

د و در نتيجه نعات را به ديگران نگوي آن موضوبعدّاآوری  آنيد آه در مورد آنچه ديگران می گويند اظهار نظر نكنند و 
 . خيانت نكنندهم به اعتماد 

 :سرگروه بايستی در برنامه آموزشی خود انواع روشهای درميان گذاشتن را به صورتهای زير بگنجاند)  ت
  سخت يا مثبت در زندگی   درميان گذاشتن يك تجربه-١
   شهادت دادن-٢
 است دعا  درميان گذاشتن پاسخ يك دعا يا درخو-٣
   درميان گذاشتن پيشرفت در رشد روحانی يا رشد شخصيت-٤

 
 اداره قسمت تعليم  -٣
  

 چقدر زمان احتياج داريد يا ميخواهيد صرف  بهتعليم تصميم بگيريد که  هربرای. تعاليم را به خوبی تهيه آنيد)  الف
 .کنيد
با ايمان و  يك سرگروه خوب حقيقت را به روشنی، . ددهيد شيوه مديريت شما بايد مثل يك معلم باش وقتی تعليم می)  ب

البته تعليم بايستی براساس اصول صحيح درک و . حقيقت چيزی بيش از نظريات مردم مختلف است. دهد اقتدار تعليم می
كر، تف اگردان را به سوی آشف، ـــش او . آند سرگروه، گفتگو در مورد تعليم را نيز هدايت می. تفسير آتاب مقدس باشد

هدف او اين است آه شاگردان، خودشان به اين حقايق . آنـــد گيری و تشخيص آاربردها برای خودشان هدايت می نتيجه 
 . متعهد شونداعتقاد شخصی پيدا آنند و نسبت به آاربرد آنها شخصّا

 .دي استفاده آناب مقدسکتفقط از  به عنوان مرجع مقتدر نهايی برای افكار، رفتار انسانی، آموزه و زندگی مسيحی)  پ
 ).بخوانيد(آنيد بخوانند  اجازه دهيد شاگردان قسمتهايی از کتاب مقدس را آه در تعليم خود استفاده می)  ت
 .ازاصول درک وتفسيراستفاده آنيد) آشف آنيد (به شاگردان آمك آنيد تا حقايق را برای خودشان آشف آنند )  ث
به شاگردان فرصت دهيد تا در مورد مسائل گفتگو آنند و سؤاالتشان را بپرسند . شاگردان را در گفتگو شرآت دهيد)  ج
 ).گفتگو آنيد(
در زير هر سؤال در آتاب دستورعمل، يك . های آنها را بسيار خوب آماده آنيد گفتگو در مورد سؤاالت و پاسخ)  چ

 ).حظاتمال(ای از جوابها ارائه  شده است  توضيح آوتاه در مورد تعليم و خالصه
 .اند بنويسند شاگردان را تشويق آنيد آه مالحظات خودشان را ازهرآنچه ازکتاب مقدس يا از يكديگر ياد گرفته)  ح
تعليم را درميان گروههای آوچك و در خانه . تا جايی آه امكان دارد تعليم و آموزش را به صورتی عملی ارائه آنيد)  د

 .تمرين آنيد
 ).تكليف منزل ( دــبه جلسه بعدی بيايند آنها را مكلف به آامل آردن تكاليف آنيقبل ازاينكه شاگردان )  ذ

  
 )آيات(اداره قسمت حفظ آردن   -٤



 ١٠٥ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 
 .بطور مداوم با داليلی خوب از کتاب مقدس به شاگردان انگيزه بدهيد تا آيات کتاب مقدس را حفظ آنند)  الف
 .دبا همديگر در مورد معنی هر آيه جديد تفكر آني)  ب
 .بقيه را در خانه حفظ آنيد. از هر مجموعه جديد، فقط اولين آيه کتاب مقدس را در گروه با يكديگر حفظ آنيد)  پ
 .در هر جلسه، دو به دو تقسيم شويد و آخرين آيه حفظی يكديگر را امتحان آنيد)  ت
 .ايد امتحان آنيد  حفظ آردهرا آه قبّالگاهی، به گروههای دو نفری تقسيم شويد و پنج آيه کتاب مقدس از هر مجموعه )  ث
 
  کتاب مقدس اداره قسمت بررسی  -٥
 

 .های کتاب مقدس را به خوبی آماده آنيد بررسی)  الف
يك راهنمای خوب . آنيد شيوه مديريت شما بايد مثل يك راهنما باشد وقتی بررسی کتاب مقدس را اداره می)  ب

 او در  .دهد  میسوقگيری، و تشخيص آاربردها برای خودشان  ، نتيجهشاگردانش را به سوی آشف آردن، فكر آردن
هدف . آند پذير را هدايت می ميان گذاشتن برآات، گفتگو در مورد سؤاالت و تبادل نظر در مورد آاربردهای امكان

رك و د) ١١  :١٧اعمال  (آشف آردن حقيقت : يعنی. هربررسی کتاب مقدس است دراوهدايت گروه به سمت اهداف
متی (و تعليم دادن حقيقت به ديگران ) ٢٧ – ٢٤: ٧متی (، به آاربردن حقيقت )١٥: ٢تيموتائوس دوم (آردن حقيقت 

 گروه از گفتگو خارج  اجازه ندهدوظيفه او است آه. حقيقت چيزی بيش از عقايد محض مردم است). ٢٠ – ١٩: ٢٨
 .القدس حساس باشد شوند و بايد نسبت به هدايت روح

با صدای از شاگردان بخواهيد آه به نوبت  از روی کتاب مقدس .  دهيدشرآتگروه فعاليتهای ه شاگردان را درهم)  پ
 حقايق را شخصّا. ندنحقايق را به درستی تفسير آ د، ن آشف آنشان را تشويق آنيد تا حقايقی را برای خودآنها.  بخوانندبلند

آنها را تشويق آنيد  افكار و احساسات . دن در گروه به آار گيررا علنّاتفسيرها و آاربردها  د و اين برآات، نرببه آارب
 .د و سؤاالتشان را بپرسندنآنها را تشويق آنيد در مورد حقايق گفتگو آن.  درميان بگذارندبا شماخود را نيز

 آنيد تا آنچه شويقرا تهمچنين آنها . شاگردان را تشويق آنيد تا يادداشتهايشان را از بررسی کتاب مقدس آماده آنند)  ت
 .اند بنويسند های بررسی کتاب مقدس در گروههای آوچك از يكديگر ياد گرفته را آه درحين گفتگو

 
 اداره قسمت دعا  -٦
 

 .درهرجلسه در يك يا دو جمله دعا آنيد به نوبت)  الف
 .بعضی وقتها در گروههای آوچكتر دو يا سه نفری دعا آنيد)  ب
و هم از دعای )  به تعليم، مشارآت يا بررسی کتاب مقدسپاسخدر  (پاسخیت آنيد تا هم از دعای شاگردان را هداي)  پ

 . استفاده آنند )استفاده از کتاب مقدس در دعا (و دعای آالمی  ) دعا برای يكديگر و ديگران(شفاعتی 
خواهند آه برايش دعا شود  نها میبه شاگردان ياد بدهيد  درخواستهای دعای ديگران را بنويسند يا درمورد آنچه آ)  ت

 .يادداشت بردارند



 ١٠٦ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

 
   شيوه مديريت سرگروه-٧
 

 ).٢٨ – ٢٥: ٢٠متی (اداره و رهبری آردن به معنی خدمت آردن است و نه خداوندی آردن برمردم )  الف
 :در موارد زير است) ٣: ٥پطرس اول (اداره و رهبری آردن به معنی نمونه بودن )  ب

 ).١٢: ٤ تيموتائوس اول(با ساير مردم و با خودتان  ود با خدا،   در ارتباط خ-١
 ).١٦ – ١٥: ٤ تيموتائوس اول( صحيح    در پيشرفت خودتان و در رفتار و آموزه-٢
و در برخورد صحيح با کتاب ) ٨ – ٧: ٢؛ تيطس ١٤ – ١٣: ١ تيموتائوس دوم (  در تعاليم صحيح خود -٣

 ).١٥: ٢تيموتائوس دوم (مقدس  
 ). ١٠: ٧ ؛ عزرا ٣: ٢٣متی (دهيد    در عمل آردن به آنچه خودتان به ديگران تعليم می-٤
 ).٢٦ – ٢٣: ٢ تيموتائوس  دوم(ه نزاع آردن ن  در آرامش آموزش دادن -٥

: ٥اعمال رسوالن (اداره و رهبری آردن به معنی تعليم دادن در جلسات بزرگ يا گروههای آوچك خانگی است )  پ
آمك به رشد اعضا  چيزهايی  آه از نظر روحانی   خدا را آه در کتاب مقدس آشكار شده است و همه ارادهتمامی ). ٤٢
 ).٢٧  ، ٢٠: ٢٠اعمال رسوالن  (آند، تعليم دهيد  می
توبيخ آردن،  تحريك آردن، آمك آردن، هشدار دادن،  اداره و رهبری آردن به معنی انگيزه دادن، توضيح دادن، )  ت

مشوق .  شاگردانتان را محبت آنيد هبيش از هم). ١٧ -١٦: ٣ تيموتائوس دوم(تعليم دادن شاگردان است  ، اصالح آردن
 ).٢٥ – ٢٤: ١٠  ؛ ١٣ – ١٢: ٣عبرانيان (باشيد 
آنها را . شاگردانتان را جدی بگيريد). ١٣: ١٨امثال ( خوبی بودن است ندهوناداره و رهبری آردن به معنی ش)  ث

 . اشتباه آردن بدهيد به شاگردانتان اجازه). ٧: ١٥روميان (د بپذيريد همانطور آه هستن
آنچه . نقاط قوت و احتياجات شاگردانتان را بدانيد. اداره و رهبری آردن به معنی دعا آردن برای شاگردانتان است)  ج
 .ن آنها آمك آنيدتوانيد به رشد آرد طور مینيز اين نكته آه چ آشف آنيد و ، دهد  خدا در آنها انجام میرا
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   ٧ضميمه 
 برنامه يك مشارآت خانگی

 
ای يكبار   ايماندار است آه همديگر را حداقل هفته١٠حدود گروهی به تعداد  مشارآت يا گروه خانگی يا گروه آوچك، 

 .آنند مالقات و بنا می
 
 )آوچكگروه  گروه خانگی، ( خانگی مشارکتهای يك  ويژگی  - ١
 

 .با توجه به موقعيت محلی خود يك مشارآت خانگی ايجاد آنيد
 

 :های زير هستند های خانگی دارای ويژگی بعضی مشارآت
 

 .آنند يكبار در هفته يكديگر را مالقات می)  الف
جلسه . شود هر هفته جلسه در خانه يكی از اعضاء به طور ثابت و يا به نوبت در خانه هر آدام از اعضاء تشكيل می)  ب

 .ها نباشد و جلب توجه نكند را درجايی تشكيل دهيد آه مزاحم همسايه
 نفر رسيد آن را به دو گروه تقسيم آنيد و جلسه در مكانهای مختلف تشكيل ١٠ حدودوقتی اعضاء گروه به بيش از)  پ

 .شود
د جلب نکنيد و باعث مزاحمت با صدای بلند سرود خواندن يا صحبت کردن يا دعا کردن توجه ديگران را به خو)  ت

در شرايط محيطی سخت، ديگران نبايستی متوجه . با صدای آهسته و مطبوع صحبت يا دعا کنيد. برای ديگران نشويد
 .حضور گروه در داخل خانه بشوند

 . خارج شويد و نه همه با هم از آنجابه تنهايی يا به صورت زوج وارد خانه و يا)  ت
 .يريد آه در مورد مشارآت خانگی خود به ديگران چه توضيحی بدهيدبا يكديگر تصميم بگ)  ث
 .آنيد به مشارآت خانگی شما بيايد آه همه اعضاء گروه خانگی شما موافق باشند فقط وقتی فرد جديدی را دعوت )  ج
خانگی جديد آماده  يك گروه ادارهسرگروه مشارآت خانگی بايستی يك معاون داشته باشد و او را تعليم دهيد تا برای )  چ

 .شود
 خودشان يادداشت ،بقيه اعضاء گروه.  استدستورعملفقط سرگروه مشارآت خانگی، دارای رونوشتی از آتاب )  ح

 .دارند برمی
 . اعضاء، هدف گروه مشارآت خانگی بنای يكديگر است با شرآت دادن فعاالنه همه)  خ
  
 برنامه يك مشارآت خانگی  - ٢
 

ای تكرار  هر دو هفته برنامه مشابه).  را مالحظه آنيد٤محتويات صفحه (آند  ای را پيشنهاد می مه برنادستورعملآتاب 
 .ای مشابه دارند  نيز برنامه١٢، ١٠، ٨، ٦، ٤، ٢  ای مشابه و هفته  دارای برنامه١١، ٩، ٧، ٥، ٣، ١ پس هفته. شود می

 .استزمان مشارآت تقريبی . آشد  ساعت به طول می٢  حدودهر برنامه
 

 اولهفته 
 دعا 

 ) دقيقه٢٠(پرستش 
 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات 

 ) دقيقه٧٠(تعليم 
 ) دقيقه٨(دعا 

 ) دقيقه٢(تكليف 
 .به آرامی  ولی داشته باشيد چای و مشارآتمايليداگر

 دومهفته 
 دعا 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات 
 ) دقيقه٢٠(حفظ آردن 

 ) دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس 
 ) دقيقه٨( دعا

 ) دقيقه٢(تكليف 
 . ولی به آرامی داشته باشيد چای و مشارآتمايليداگر

 
 
 
 مشارآت خانگی حكيمانه  - ٣
 

آند تا بخصوص در  عيسی مسيح ايمانداران را تشويق می. ها مخالف باشند در بعضی مكانها، ممكن است همسايه
مالحظه آنيد آه آيا در . ت آنيد آه سبب مخالفت همسايگان نشودهمديگر را طوری مالقا. موقعيتهای مشكل حكيم باشند



 ١٠٨ صفحه      کتاب اول  -دستورعمل شاگردسازی  

به . درحين جلسه مشارآت خانگی بلند حرف نزنيد و بلند دعا نكنيد. طی مشارآت خانگی خواندن سرود حكيمانه است
تن يك گروه داش.  بشنود براحتیای آهسته دعا آنيد آه اگر آسی پشت در بايستد صدای اعضاء گروه شما را نتواند اندازه

 .يا مشارآت حكيمانه را تمرين و تمرين آنيد
 
  گروه مسئوليک   - ٤
 

 .است) آليسای واحد در دنيا(مشارآت خانگی يك بخش واقعی از بدن مسيح 
 ٢٨ – ١٢: ١٢ اول قرنتيان :بخوانيد

 
 . است برنامه باال را دنبال آنيدمحلیاگر مشارآت خانگی شما وابسته به يك آليسای )  الف
اگر مشارآت خانگی شما بخشی از يك آليسای موجود نيست برنامه باال را دنبال آنيد و در نظر بگيريد آه در )  ب

 .رابطه با موضوعات تعميد و شام خداوند و در صورت لزوم انضباط آليسايی چه بكنيد
القات منظم ايمانداران تلقی  خانگی را به عنوان قسمتی از م شرآت آنندگان در مشارآت خانگی، مشارآت يا گروه)  پ

 ٢٥ – ٢٤: ١٠عبرانيان  :بخوانيد.  به آن اشاره شده است٢٥ – ٢٤: ١٠آنند آه در عبرانيان  
 .اعضاء گروه خانگی تصميم بگيرند آه در هر جلسه مشارآت خانگی شرآت آنند)  ت
هان روزانه و نوشتن يادداشتهايی  با داشتن رازگاصاعضاء گروه خانگی خود را برای جلسه بعدی آماده آنند بخصو) ث

 .از هر رازگاهان
 .برند آموزند، به آار می اعضاء گروه خانگی قول بدهند آه آنچه می)  ج
گذارند و  آنند همديگر را تشويق، نيازهايشان را با يكديگر در ميان می اعضاء گروه خانگی به رشد يكديگر آمك می) چ

 .آنند با هم دعا می
 .دهند هستند و ميزان پيشرفت خود را شرح می  خود با يكديگرتالشهایگی مشتاق درميان گذاشتن اعضاء گروه خان) ح
 

 


