
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  دوره  شاگرد سازی  از  راديو
 

 سوم  کتاب -    دستورعمل شاگردسازی 
 

 

 



 ٢ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 مـــقـــدمــــه
 

آيا می خواهيد بعنوان شاگرد عيسی مسيح رشد آنيد؟ آيا می خواهيد به ايمانداران ديگر نيز آمك آنيد تا در ايمانشان رشد 
 آنند؟

عيسی .   را مطالعه آنيد و مطالبش را بكار ببريد و خود را بيازماييداب دستورعمل شاگردسازیچهار آتدراينصورت 
مردم از همه جا ميآيند ). ٤٣ ، ٣٩: ١يوحنا " (از من پيروی کنيد " و" بياييد و ببينيد: " او به مردم گفت. شاگرد ساخت

، علت اينكه مردم در تمام آشورهای جهان او را تا ببينند او چگونه زندگی آرد و زندگی اش را صرف چه آاری نمود
 .پيروی می آنند اين است آه آنها در می يابند عيسی آيست  و چه اعمالی انجام می دهد

 .او زندگی انسانها را دگرگون  می سازد، او زندگی ما را آامالّ  دگرگون ساخت
 

او می خواست اين شاگردان در حال . ها را آماده ساختعيسی با دعا دوازده نفر را انتخاب آرد تا شاگردانش باشند و آن
وقت بگذرانند، تا به آالمش گوش دهند و زندگی اش را از نزديك ببينند، از زندگی اش سرمشق گيرند " با او"  رشد

 ).١٥ -١٣: ٣مرقس (ومانند او خدمت آنند 
و آنها ) ٢٠ -١٨: ٢٨متی " ( شاگردان بسازيدبرويد همه امتها را: " حدود دوسال بعد عيسی به شاگردانش ماموريتی داد
 ). ٨: ١اعمال رسوالن (رفتند و از اورشليم تا اقصای عالم شاگردان ساختند 

اين شاگردان هم به نوبه خود شاگردان بيشتری تربيت آردند و به مكان های دور دست ديگر رفتند و آنچه را ياد گرفته 
 )٢: ٢تائوس دوم تيمو(بودند به ديگران انتقال دادند 

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

 ).١٦ -١١: ٤ان افسسي" (تا قوم خدا را برای انجام خدمت آماده بسازند بطوريكه بدن مسيح بنا شود" 
 

 چهار آتب دستورعمل شاگردسازی، آمك آردن به سرگروه ها در مجهز آردن ايماندارانی است آه تحت هدف
 .شاگرد، يك مسيحی بالغ می باشد. سرپرستی آنها هستند تا آنان شاگردان مسيح بشوند

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

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

 .گروه آمك می آند
جواب مختصری به هر سوال می دهند آه می توانند بعنوان خطوط راهنما برای سرگروه مورد استفاده  " مالحظات " -٤

 .قرار گيرند
گردی مسيح بطور انفرادی يا  اين دوره آموزشی بطور انفرادی يا گروهی، روش هايی عملی را برای تمرين شا-٥

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

يک گروه کوچک ديگر تعليم دهند، می توانند يك فقط شاگردانی که تصميم دارند اين دوره آموزشی شاگردسازی را به 
 .نسخه از آن آتاب دستورعمل شاگردسازی را دريافت آنند

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

 .خداوند درزبان عبرانی است
 

رعت تعداد شاگردان مسيح را در محل زندگی شما افزايش دهد و عده زيادی مطيع دعای ما اين است آه خداوند به س
 ).٧: ٦اعمال رسوالن (ايمان گردند 

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

 ازی از راديودوره شاگرد س
 

 
 



 ٣ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 
 حقوق مؤلف کتاب

 
از آنها جهت ) کپی کردن(رونوشت برداشتن . اين چهار آتب دستورعمل شاگردسازی مشمول حقوق مؤلف هستند

 .آموزش مجاز است، اما بدون اجازه آتبی نويسنده، فروش، تغيير مطالب و يا ترجمه آنها به زبانهای ديگرممنوع ميباشد
 

 :توصيه
ی بدين منظور تهيه شده است که بطور گسترده استفاده شود و باعث برکت بسياری گردد، اما از آنجا که اين دوره آموزش

هدف چهار کتب دستور عمل شاگردسازی، آموزش يا مجهز آردن مسيحيان است، توصيه ميشود که فقط سرگروه های 
 .ل، آپی يا رونوشت بردارنداين دوره آموزش شاگردسازی از چهار آتاب دستورعمل شاگردسازی برابربا اص

هر شاگرد فقط پس از آنکه يک درس يا يک کتاب دستورعمل را بپايان رسانده و ميخواهد شخص يا گروه آوچك 
 .ديگری را تعليم دهد، می تواند يك نسخه از آن درس يا آتاب دستورعمل را داشته باشد



 ٤ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 مطالبفهرست 

   سوم آتاب –دستورعمل شاگردسازی 
 
 صفحه

  ٢ مؤلف کتاب و حقوق مقدمه
 

 ١برنامه آموزشی  
 

  هر- نفرباشد ١٠ تا ٣بين حدود گروه تعداد افراد  –  ساعت در هفته٢ تا ٥/١ حدود - يك برنامه هفتگی برای سه ماه
 .يابد شود و با دعای در پاسخ به آالم خدا و يك تكليف برای منزل پايان می برنامه با دعا شروع می

 
 ٢٥درس 

 
 
 

 ٢٦ درس
 
 
 

        ٢٧درس 
 
 
 

 ٢٨درس 
 
  

 
 ٢٩درس 

 
 
 

   ٣٠درس 
 
 
 

 ٣١درس 
 
 
 

  ٣٢درس 
 
 
 

        ٣٣درس 
 
 
 

   ٣٤درس 
 
 
 

 
 ) خدا ماورای درك ما است(پرستش 

 )٤ – ١پيدايش (برآات درميان گذاشتن 
 )طرح پرسشروش : رازگاهان(تعليم 

 
 ) ٩ -٦پيدايش (درميان گذاشتن برآات 

 ) ٢٣: ٣ روميان -  گناهماهيت(حفظ آردن 
 )" فرهنگی آليسا  وظيفه " ٢٥: ٢ – ٢٤: ١پيدايش (بررسی کتاب مقدس 

 
 ) خدا قابل شناخت است(پرستش 

 ) ١٥ – ١٢پيدايش (درميان گذاشتن برآات 
 ) بخش دوم–مفاهيم : انجيلپيغام (تعليم 

 
 ) ١٩ – ١٦پيدايش (درميان گذاشتن برآات 

 ) ١٤: ١٢جامعه  - مجازات گناه(حفظ آردن 
 )"وظيفه بشارتی آليسا  " ٤٢ – ١٢: ٥  رسوالناعمال(بررسی کتاب مقدس 

 
 ) خدا محافظ است(پرستش  

 ) ٢٣ – ٢٠پيدايش (درميان گذاشتن برآات 
 )توضيح صحيح کتاب مقدس: مقدسکتاب (تعليم 

 
 )١٣: ٧ -٤خروج (درميان گذاشتن برآات 

 ) ٨: ٥روميان : آفاره گناه(حفظ آردن 
 ) "آليسارسالت بين المللی وظيفه  " ٢٠ – ١٨: ٢٨ی مت(بررسی کتاب مقدس 

 
 ) خدا رهايی دهنده است(پرستش 

 ) ١٠ – ١٤: ٧خروج (درميان گذاشتن برآات 
 )دعادر  از کتاب مقدس استفاده: دعا(تعليم 

 
 ) ١٤ – ١١خروج (درميان گذاشتن برآات 

 ) ٩ – ٨: ٢ افسسيان -  استهديهنجات يك (حفظ آردن 
 )"اهداف آليسا  " ١٦ – ١: ٤افسسيان (بررسی کتاب مقدس 

 
 )  گر است آوزهمانند يک خدا (پرستش 

 ) ١٩ – ١٦خروج (درميان گذاشتن برآات 
 )ملیآاربردهای ع: اطاعت(تعليم 

 
 ) ١٤ – ١١اعداد (درميان گذاشتن برآات 

 ) ١٢: ١ يوحنا  -  ايمانتوسطنجات (حفظ آردن 
 )  "رهبری آليسا"  ٧– ١: ٥اول پطرس (بررسی کتاب مقدس 

٨ 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
٢٤ 
 
 
 
٣١ 
 
 
 
٣٧ 
 
 
 
٤٧ 
 
 
 
٥٤ 
 
 
 
٦١ 
 
 
 
٦٩ 
 
 
 
٧٦ 
 
 
 



 ٥ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

        ٣٥درس 
 
 
 
 

        ٣٦درس 

 
 ) اشتياق حضور خدا(پرستش 

   ؛٢٠ – ١٨: ١٦ ؛ ٥ – ١: ١٣ ؛ ٢١ – ١٣: ١١تثنيه (درميان گذاشتن برآات 
 ).٢٢ – ١٤: ١٨ ؛ ١٣ – ٩: ١٨  ؛ ٢٠ – ١٤: ١٧

 ) آليسا-  مسيحی اجتماع:مشارآت (تعليم 
 

 ) ١٣ :٣١ - ٢٨ تثنيه(درميان گذاشتن برآات 
 ) آيات در باره انجيلمرور (حفظ آردن 

مسيحيان بعنوان يک  " ٢٨ - ١٢،  ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان ( بررسی کتاب مقدس
 )    . "بدن در کليسا عمل و زندگی ميکنند

٨٤ 
 
 
 
 
٩٢ 
 
 
 
 

 
 

   ١ضميمه 
 

         ٢ضميمه
 

         ٣ضميمه

  در کتاب مقدس" آليسا "  واژه: مشارکت
 

 آليسای مسيحیدر  شکل و عملکرد: مشارکت
 

 حياتی است يح، آليسا به عنوان بدن مس: مشارکت

٩٨ 
 
٩٩ 

 
١٠٢ 

 
 :را مالحظه آنيد" برويد و شاگردان بسازيد "  کتاب اول - های دستور عمل شاگردسازی ضميمه
 های رازگاهان، بررسی کتاب مقدس، تعمق و حفظ آردن روش



 ٦ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 ٢ی برنامه آموزش
 

. شرده آموزشی شش روزه استفاده آرد فدورهو يا در يك  ) يك روز آامل(ای يكروز  توان هفته اين برنامه فشرده را می
 يا ٣حدود بين  گروه تعداد افراد هر. های آوچك تقسيم آنيد با همراهی يك سرگروه آموزش ديده، به گروهتمام گروه را 

  . باشد نفر١٠
  

 :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 
 احت                                            وقت استر

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

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

 
 

 
 )٢٦ و ٥٢دروس ( اول روز

 
 دعا 

 ) خدا ماورای درك ما  است(پرستش 
 ) روش طرح پرسش: رازگاهان(تعليم 

 )  "وظيفه فرهنگی آليسا"  ٣: ٢ – ٢٤: ١پيدايش ( کتاب مقدس بررسی
 ) ٢٣: ٣روميان   -  گناهماهيت(حفظ آردن 

 ) ٩ – ٦ ؛ ٤: ١پيدايش ( کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه
 ) ٤يش پيدا  :دونفری(رازگاهان 

  و دعا  برکاتدرميان گذاشتن
 

 )٢٨ و ٢٧دروس (دوم روز 
 

 دعا
 ) خدا قابل شناخت است(پرستش 

 )  بخش دوم– مفاهيم: انجيلپيغام (تعليم 
 )  " آليسابشارتیوظيفه  " ٤٢ – ١٢: ٥  رسوالناعمال( کتاب مقدس بررسی

 )  ١٤: ١٢ جامعه - مجازات گناه(حفظ آردن 
 )  ١٩ – ١٦ ؛ ١٥ – ١٢پيدايش (ی رازگاهان  کتاب مقدس برامطالعه

 ) ١٧پيدايش : دونفری(رازگاهان 
 درميان گذاشتن برآات و دعا 

 
 )٣٠ و ٢٩دروس (سوم روز 

 
 دعا 

 ) خدا محافظ است (پرستش 
 ) توضيح صحيح کتاب مقدس: کتاب مقدس(تعليم 

 ) "  آليسارسالت بين المللیوظيفه  " ٢٠ – ١٨: ٢٨متی ( کتاب مقدس بررسی
 )  ٨: ٥ روميان –کفاره گناه  (حفظ آردن



 ٧ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 ) ١٣: ٧ – ٤ ؛ خروج  ٢٣ – ٢٠پيدايش  (کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه 
 ) ١٩ – ١: ٢٢پيدايش  : دونفری(رازگاهان 

 درميان گذاشتن برآات و دعا
 

 )٣٢ و ٣١دروس (چهارم روز 
 

 دعا
 ) خدا رهايی دهنده است(پرستش 

 ) با استفاده از کتاب مقدسدعا آردن : دعا(تعليم 
 )  "اهداف آليسا " ١٦ – ١: ٤افسسيان ( کتاب مقدس بررسی

 ) ٩ – ٨: ٢ افسسيان -  استهديهنجات يك (حفظ آردن 
 )  ١٤ – ١١،  ١٠ – ١٤: ٧خروج ( کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه

 ) ٤٢ – ١: ١٢خروج : دونفری(رازگاهان 
  و دعا برکاتدرميان گذاشتن

 
 )٣٤ و ٣٣دروس (نجم پروز 

 
 دعا

 ) گر است آوزهمانند يک خدا (پرستش 
 )  آاربردهای عملی:اطاعت(تعليم 

 )  "رهبری آليسا " ٧ – ١: ٥اول پطرس  ( کتاب مقدس بررسی
 )  ١٢: ١ يوحنا -  ايمانتوسطنجات (حفظ آردن 

 ) ١٤ – ١١ ؛ اعداد ١٩ – ١٦خروج ( کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه
 ) ٦: ١٩ – ١٧: ١٨خروج : دونفری(ن رازگاها

 درميان گذاشتن برآات و دعا
 

 )٣٦ و ٣٥دروس (ششم روز 
 

 دعا 
 )  اشتياق حضور خدا(پرستش 

 ) آليسا،  مسيحی اجتماع: مشارآت(تعليم 
  ). "مسيحيان بعنوان يک بدن در کليسا عمل و زندگی ميکنند " ٢٨ – ١٢، ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان ( کتاب مقدس بررسی

 )  انجيلر آيات در بارهمرو(حفظ آردن 
 – ٩: ١٨  ؛ ٢٠ – ١٤: ١٧ ؛ ٢٠ – ١٨: ١٦ ؛ ٥ – ١: ١٣ ؛ ٢١ – ١٣: ١١تثنيه ( کتاب مقدس برای رازگاهان مطالعه
 )  ١٣: ٣١ - ٢٨ ؛ ٢٢ – ١٤: ١٨ ؛ ١٣

 ) ٢٢ – ٩: ١٨تثنيه  :دونفری(رازگاهان 
 درميان گذاشتن برآات و دعا

 
 

 م ديگراحتمالیامکانات برای  تعلي
 

  در کتاب مقدس" آليسا "  واژه: مشارکت  :١ضميمه 
 آليسای مسيحیدر  شکل و عملکرد: مشارکت  :٢ضميمه 
 حياتی است آليسا به عنوان بدن مسيح، : مشارکت  :٣ضميمه 



 ٨ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 ٢٥درس 
 

 دعا ١
 

 
 .حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 )  دقيقه٢٠(پرستش   ٢
 خدا ماورای درك ما است

 
 ).  را مالحظه آنيداولآتاب  -دستورعمل شاگردسازی . ( بخش  دوم– خدا ماورای درك ما است :موضوع

 
 پرستش چيست؟ : تعليم دهيد

ختن آن در زندگی، تسليم و وقف به خدا آه با انواع متفاوت دعا و عملی سا تمجيد،  پرستش يعنی داشتن روحيه احترام، 
 . توان آن را نشان داد می

  .شويم برای پرستش خدا بايد بدانيم خدا چه آسی است در اين درس با يكی از خصوصيات خدا آشنا می
 ) . تعليم مربوط به خدا ماورای درك است را بخوانيد:سرگروه(
 
  .آند ن آشكار میولی با اين وجود خودش را در چارچوب زما. محدود به زمان نيست خدا  – ١
 

های   آه برای خلقت آل هستی مورد نياز بود مربوط به ذات الهی است و با واژه" زمانی " ٤: ٩٠مزمور : بخوانيد
دانيم زمان چيزی است آه خدا در روز  زيرا همانطور آه ما انسانها هم می. مربوط به نظام زمانی بشر قابل بيان نيست

خدا هستی و ). ١٤: ١پيدايش (خــلق نمود را  روزه ٣٦٥ ساعته و سال ٢٤تی آه روز چهارم خلقت بوجود آورد يعنی وق
 خود " خلقت شش روزه الهی "قبل از اينكه دستور  يعنی، )  ١: ١پيدايش ( خلق آرد " ابتدا"تمام اجرام آن و زمين را در
های  توان با واژه  را نمی" الهی خلقت  هر روز"مدت زمان .  را بوجود آورد " ساعته٢٤ "را بدهد و قبل از اينكه روز

 محدود گرچه مدت زمان يك روز معمولی آه توسط خدا خلق شد). ٥:  ١پيدايش (مربوط به نظام زمانی بشر بيان آرد 
"  زمان  "خدا محدود به خلقت خود نيست، پس او محدود به.  روز است٣٦٥  محدود به ساعت و يك سال معمولی٢٤ به

های  او در محدوده. شود حال  و آينده نمی  مربوط به گذشته،  " چارچوب زمانی "او محدود به. شود خلقت خود نمی
 به ،همانند قبل.  زمان را با شتاب به جلو برده يا به تعويق اندازد،تواند همانند گذشته خدا می. گنجد  تاريخی بشر نيز نمی

 . ه به پيش رودگذشته برگردد و يا به فراتر از زمان، يعنی به زمان آيند
داند و آنها را با قدرت مقتدرانه و  او وقايع تاريخ بشر را می. در تاريخ بشر، خدا باالتر از نظام زمانی بشر ايستاده است

نظام زمانی بشر مخلوق خداوند است و اگرچه او باالتر از اين نظام است اما خود را در اين . آامل خود تحت تسلط دارد
با از طريق دربرگرفتن ذات بشری در آنار ذات الهی، خدا وارد چارچوب زمانی و . سازد  میچارچوب زمانی آشكار

 توانست از طريق آن خودش را آامًال بر بشر آشكار سازد  اين تنها راهی بود آه خدا می. شود تاريخ بشر می
 ). ١: ١ ؛ اول يوحنا ٤: ٤غالطيان (
 
  .گويد درك آنند آند و می توانند آنچه خدا فكر می وجود مردم میبا اين . افكار خدا ماورای درك ما است   –٢
 

  ٢٩: ٢٩ ؛ تثنيه ٩ – ٨: ٥٥اشعياء : بخوانيد
توان از افكار خدا در رابطه با  برای مثال می. های بسياری است آه بر بشر آشكار نكرده است خدا دارای افكار و برنامه

اط با منشاء شرير، افكار او دررابطه با اينكه چرا به بشر اجازه داد تا در افكار او در ارتب خلقت هستی توسط او،  ه نحو
اين . گناه سقوط آند و بسياری از افكار ديگر او در مورد نجات و داوری مردم آه بر بشر آشكار نكرده است، نام برد

اغلب برای  خدا، . ا نخواهد يافتافكار متعلق به فرمان ابدی خدا است و هرگز توسط بشر قابل درك نبوده  و پاسخ آنها ر
توان  برای مثال می. آند هايی است آه هيچگاه آنها را بر بشر آشكار نمی انجام بعضی آارها دارای افكار، برنامه و شيوه

آند و يا  زمانی را آه برای تولد و زندگی ما در نظر گرفته  از اينكه چرا افراد خاصی را به عنوان والدين ما  انتخاب می
های جسمی، روانی و عقلی خاصی را به ما داده است  ست، محل تولد و زندگی ما برروی زمين، علت اينكه چرا ويژگیا

 آامل، مقتدرانه و ابدی او برای ه اين چيزهايی آه بر ما آشكار نشده است آامًال با برنام همه به هر حال، . و غيره نام برد
نجاتش در تاريخ بشر  ه وجود دارد آه او در ارتباط با خودش، ذات الهی و نقشها  بسياری برنامه. زندگی ما متناسب است

چيزهای همه اين .  متعلق هستند" چيزهای مخفی يا اسرار خــدا " اين چيزها به  همه. برای بشر آشـــكار نكرده اســـت
 .  فقط متعلق به خدا است،مخفی يا اسرار
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خدا در ارتباط با ذات و شخصيت خود، طبيعت . ا بر بشر آشكار آرده استاما چيزهای بسياری هم هست آه خدا آنها ر
اين موضوعات در زمره   همه. سقوط آرده انسان و نقشه نجاتش در تاريخ بشر، چيزهايی بسياری را آشكار آرده است

 . اند هايی است آه بر بشر آشكار شده برنامه
 . توانيم و بايستی آنها را درك آنيم می. ان ما هستنداند  متعلق به ما و فرزند موضوعاتی آه  آشكار شده

 
  .خدا نامحدود است قدرت  – ٣
 

  ٢٧، ١٧: ٣٢ ارمياء :بخوانيد
مشكالت و . هيچ چيز برای خدا مشكل نيست. خدا با قدرت عظيم و مقتدارانه خود تمام هستی را بوجود آورده است

های خدا  ، موانع  يا بد اقبالی های بشر هرگز برای برنامه)غيرهجسمی، عقلی، روانی، اجتماعی و(های بشر  ناتوانايی
ممكن است اينها برای ما معضل . شوند و هيچگاه اهداف خدا را محدود نمی آنند و يا مانع آن نمی. آيند مانع به شمار نمی

خدا در ). ٣٧: ١لوقا (هيچ چيز برای خدا غيرممكن نيست . آيند به شمار آيند ولی هرگز برای خدا مشكل به حساب نمی
 به درصدصد هايش را به صورت  دهد و افكار و نقشه خواهـــد انجام می او آنچه می. سرتاسر هستی قادر مطلق است

پس بــايستی ايمان بياوريم آه هر آنچه برای فرزندان او پيش می آيد با اجازه . )٢٧، ٢٤: ١٤اشعياء (انجام می رساند 
 . الهی او اتفاق می افتد

 
  .خدا نامحدود است دانش  – ٤
 

   ٤ – ١: ١٣٩مزمور : بخوانيد
او . بيند او چيزهای درونی و ظاهری را می. بيند او چيزهای مرئی و نامرئی را می. داند بيند و می خدا همه چيز را می

بل چشمان او، در مقا. در خلقت هيچ چيز از ديد خدا مخفی نيست. بيند عقلی، روانی و روحانی را می حقايق جسمی، 
خدا، ). ١٣: ٤عبرانيان (يعنی شخصيتی آه روزی بــه او جواب پس خواهيم داد، هـــمه چيز علنی و آشكـــار است 

ها و   انگيزه همه. داند دهيم را می آنيم و انجام می آنيم، احساس و بيان می هرآنچه آه در تخيالت ما است، به آن فكر می 
 .  و بدون ترس زندگی آنيمشفافبايستی پس . داند های ما را می نگرش

 
  .حضور خدا نامحدود است  – ٥
 

  ١٢ – ٧  :١٣٩مزمور  :بخوانيد
او در همه جای هستی و باالتر از آن . او محدود به جسم انسانی و هيچ مكانی بر روی زمين نيست. خدا روح است
 . اند به جايی برود آه خدا آنجا حاضر نباشدتو هيچكس نمی. تواند از حضور خدا مخفی شود هيچكس نمی. حضور دارد

 
هايش را درك آند  صفات آامل و حضور او، برنامه و انگيزه تواند ذات و شخصيت خدا،    گرچه هيچ انسانی نمی:نتيجه

 آالم و اعمال او را درك آنيم آه خودش در کتاب مقدس و از طريق عيسی مسيح برما ای افكار،  توانيم تا اندازه ولی می
 . آشكار آرده است

 
 . خدا را با اين عنوان آه ماورای درك ما است در گروههای آوچك سه نفره پرستش آنيد: سرگروه

 
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٣
 پيدايش

 
 

در با ديگران ) ٤ – ١پيدايش (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت
 ).  بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (گذاريدميان ب

به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
 . ميگذارد، بحث نكنيد
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 )  دقيقه٧٠(تعليم  ٤
 طرح پرسشرازگاهان به روش 

 
ای را تجربه خواهيد آرد آه خدا آن را  العاده ز با عيسی مسيح مشارآت داشته باشيد، برآت فوقزمانيكه هر رو :مقدمه

در دستورعمل . رازگاهان روزانه، مهمترين بخش نظارت روحانی روزمره است. ريزی آرده است برای شما برنامه
. نی رازگاهان به روش حقيقت محبوبايم، يع های رازگاهان را ياد داده ، يكی از روش١، درس  اول آتاب– شاگردسازی

 . ترين روش را برای خود انتخاب آنيد مناسب. در اين درس روش ديگری را برای رازگاهان فرا خواهيم گرفت
 
 

 )خدا( برای مشارآت با عيسی مسيح ،ای برای داشتن فرصتی روزانه انگيزه  - الف 
 
 آغاز مشارآت با عيسی مسيح  - ١
 

   ٢٤: ٨  ؛ ٢٩ – ٢٧: ٦يوحنا : بخوانيد
بدون ايمان . بدون ايمان هيچكس نجات نخواهد يافت. شود مشارآت با عيسی مسيح با ايمان به او آغاز می: تعليم دهيد
 فقط زمانی آغاز ، بعالوه داشتن رازگاهان،پس مشارآت با مسيح. با عيسی مسيح مشارآت داشته باشد تواند آسی نمی

 .  و زندگی خود به عنوان نجات دهنده و خداوند پذيرفته باشيدشود آه عيسی مسيح را در قلب  می
 
 داليلی برای مشارآت با عيسی مسيح    - ٢
 

 چرا مشارآت با عيسی مسيح برای يك مسيحی ضروری است؟ در هر بخش از کتاب مقدس،  :آشف و گفتگو آنيد
 

 . آنيم  چون فيض و راستی خدا را تجربه می،مشارآت با مسيح ضروری است ) الف
    ١٧ – ١٦: ١ يوحنا :بخوانيد

اين واقعيت ندارد آه مسيحيان بايستی برای خوشنود ساختن . مشارآت با عيسی مسيح فيض و راستی را به دنبال دارد
با مرگ و قيام . فرسا و غيرممكن است چنين مسيحيتی طاقت. را نگه دارند )بكنيد و نكنيدها( صدها قانون و احكام ،خدا

همچنين واقعيت خدا، . آند بخشد و اطاعت از خدا را ممكن می فيض، گناهان را می.  قابل دسترس گرديدعيسی، فيض
شد آه ما  پس مشارآت روزانه با عيسی مسيح باعث می. گيرد گناه، نجات و نحوه زندگی در دسترس ما قرار می انسان،  

خواهيد فيض خدا  شما نمی. خورد امواج دريا با ساحل درست مثل بر،اين برآت يعنی دريافت متوالی فيض را تجربه آنيم
 را هر روز از دست بدهيد، اينطور نيست؟

 
 . شناسيم  چون خودمان را می،مشارآت با مسيح  ضروری است)  ب
 

    ٢٥: ٢يوحنا  :بخوانيد
. شناسد امًال میاما اين واقعيت ندارد، فقط عيسی مسيح ما را آ شناسيم،  ممكن است تصور آنيم آه خودمان را مـی

عيسی مسيح همه چيز را در مورد ما، . آند مشارآت با مسيح  ما را به سوی شناخت آنچه آه واقعًا هستيم هدايت می
 . دهد آنيم، هويت و شخصيت ما را رشد می داند، پس درحاليكه با او مشارآت می ها و قابليتهای ما می ضعف 

 . آنيم  پذيرفته شدن را تجربه میچون نياز مشارآت با مسيح ضروری است،  ) پ
 

  ٣٧: ٦يوحنا : بخوانيد
امنيت و  هر انسانی دارای سه نياز روانی است يعنی، پذيرش، . آند مشارآت با عيسی مسيح نياز پذيرش ما را رفع می

ما نياز .  اولين نياز روانی هر انسان اين است آه بداند مورد پذيرش قرار گرفته و اين احساس را داشته باشد.ارزش
مشارآت روزانه با .  مورد پذيرش قرار گيريم،های غيرعادی داريم همينطور آه هستيم  يعنی با تمام ضعفها و ويژگی

 . آورد پذيرفته شدن و محبت شدن را برای ما به ارمغان می تجربه مورد نياز بودن،  عيسی مسيح، 
 
 . ويمش چون از خدا هدايت می مشارآت با مسيح ضروری است،  ) ت
 

    ١٢: ٨يوحنا : بخوانيد
توانيم  اگر در نور مسيح سلوك آنيم، می. شويم در مشارآت با عيسی مسيح به صورت واضح برای زندگيمان هدايت می

وقتی . خواهد و تصميماتی بگيريم آه او از ما انتظار دارد در راهی قدم بزنيم آه خدا می های واقعی خدا را ببينيم،  ويژگی
پس مشارآت روزانه با عيسی مسيح موجب هدايت به .  خدا مشكل نيست آشف اراده آنيم،  سی مسيح سلوك میدر نور عي
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 . شود اينكه او از ما انتظار دارد چه آسی باشيم و چه آاری را انجام دهيم برای ما قابل درك می. شود سوی اراده خدا می
 
 . آنيم تجربه میچون آزادی حقيقی را  مشارآت با مسيح ضروری است،   )ث
 

  ٣٢ – ٣١: ٨يوحنا : بخوانيد
آزادی . شود مشارآت با عيسی مسيح آزادی آل بشر را موجب می. آورد مشارآت با عيسی مسيح آزادی را به همراه می

 عادتها و روابط شيطانی را موجب ،ها همچنين آزادی از افكار و نگرش. گردد از نادانی و تعاليم غلط را سبب می
 . شود آه ما را بسته اند  باعث آزادی ما از چيزهايی می،پس مشارآت با عيسی مسيح هر روزه. شود می

 
 . آنيم مشارآت با مسيح ضروری است، چون امنيت را تجربه می  )ج
 

    ٢٨ – ٢٧: ١٠يوحنا  :بخوانيد
هيچ  هيچ وضعيت و.  استنياز روانی دوم انسان، امنيت داشتن. آورد مشارآت با عيسی مسيح امنيت را به ارمغان می

بخشد آه هر  پس مشارآت با عيسی مسيح هر روزه به ما اين اطمينان را می. تواند ما را از دست خدا بربايد شخصی نمی
دهد و قادر نيست آه ما را از خدا و محبت او جدا سازد  افتد با اجازه مقتدرانه الهی رخ می آن روز اتفاق می آنچه در

 . )٣٩ – ٣٧: ٨روميان (
 
 . آنيم مشارآت با مسيح ضروری است، چون محبت و حضور خدا را تجربه می  )چ
 

    ٢٣، ٢١: ١٤يوحنا : بخوانيد
با مشارآــت روزانه با عيسی مسيح هر روزه حلم، . آنيم محبت و حضور خدا را تجربه می در مشارآت با عيسی مسيح، 
شود تا ما حضورش را در زندگيمان و در شرايط  آند و باعث می  میاو ما را تشويق. آنيم مهربانی و اعتماد را تجربه می

 . مختلف زندگی تجربه آنيم
 
 . آنيم مشارآت با مسيح ضروری است، چون با ارزش بودن را تجربه می)  ح
 

    ٥: ١٥ يوحنا :بخوانيد
ما دوست .  ارزش داشتن است،نياز روانی سوم هر انسانی. آورد مشارآت با عيسی مسيح ثمرات بسيار زيادی به بار می

اگر با عيسی . داريم آه زندگی هدفمندی داشته باشيم آه در آن به ما نياز داشته باشند و سهمی در زندگی داشته باشيم
اگر با عيسی مسيــح مشارآت . توانيم آاری انجام دهيم آه دارای ارزش ابدی باشد مسيح مشارآت نداشته باشيم نمی

مشارآت روزانه با عيسی مسيح، هر روزه به زندگی . ارزشی ابدی به ثمر برسانيم با،  بسيار يم ميوهتوان  می،داشته باشيم
آند تا هر روزه بر مردم و اتفاقات آن  توانيم اين را تجربه آنيم آه عيسی مسيح از ما استفاده می می. بخشد ما ارزش می
 . تاثير بگذاريم

 
 . آنيم تی واقعی را تجربه میمشارآت با مسيح ضروری است، چون دوس  )خ
 

    ١٤: ١٥يوحنا : بخوانيد
دهد آه در  به عنوان دوست ما، مسيح اولويت را به اين می. شود مشارآت با عيسی مسيح موجب دوستی با او می

 .شيمآشد تا بهترين با او هميشه ما را باال می. جستجوی مصاحبت با ما باشد و حاضر به دادن هر قربانی در راه ما است
. گذارد ترين افكارش را با ما در ميان می او صميمانه. آشاند تا آارهای اشتباه انجام دهيم هيچوقت ما را به پايين نمی

 . آورد ، دوستی هر روزه او را با ما به ارمغان می مشارآت روزانه با عيسی مسيح
 

شود تا ما هر روز برآات   موجب می،، بعالوه يک وقت رازگاهان روزانهمشارآت روزانه با عيسی مسيح: خالصه
 ). ٣: ١افسسيان ( برآاتی آه خدا طراحی آرده است تا مسيحيان از آنها برخوردار شوند ،العاده خدا را تجربه آنيم فوق

 
 

 داشته باشيم؟) خدا(چگونه فرصتی روزانه برای مشارآت با عيسی مسيح  : روش  - ب
 

قبًال رازگاهان به روش . شود، آنار بگذاريد  ناميده می" رازگاهان "، آه وقت خاصی را برای مشارآت با خدا: تعليم
امروز رازگاهان به ).  را مالحظه آنيد١، ضميمه اول آتاب -دستورعمل شاگردسازی ( را فرا گرفتيد "حقيقت محبوب"

 : قدم دارد ٥اين روش نيز .  را ياد خواهيد گرفت"طرح پرسش" شيوه 
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  .نزد خدا دعا آنيد  - ١
 

 خداوندا بر من آشكار آن "توانيد اينطور دعا آنيد  برای مثال می. آند تا افكار شما متوجه خدا شود دعايی آوتاه آمك می
  ." بياموزبه من ،طريقی را آه بر آن بروم. آه چه آسی هستی، مرا تعليم ده تا اراده تو را بجا آوردم

 ). ١٥: ٣عبرانيان  ("زه بده تا امروز صدای تو را بشنوم اجا خداوندا،  "  يا اينكه  )١٠، ٨: ١٤٣مزمور (
 
  .کتاب مقدس را بخوانيد  - ٢
 

 .  از کتاب مقدس را بخوانيدفصل و يا آل يك قسمتيك 
به شما )  را مالحظه آنيد٢، ضميمه اولآتاب  - دستورعمل شاگردسازی  ( " برنامه خواندن کتاب مقدس "يــــك  ) الف

 . م کتاب مقدس را به صورت منظم بخوانيدآند تا تما آمك می
به شما   ) را مالحظه آنيد٣ ضميمه اول،آتاب  -دستورعمل شاگردسازی  (" شيوه عالمتگذاری کتاب مقدس "يك  ) ب

 . آند تا درحين خواندن فكر آنيد آمك می
اين . گاهان داشته باشندتوانند هر روز با هم جمع شوند و به صورت گروهی راز  میگروه آوچك از مسيحيانيك )  پ

در بعضی آشورها، مسيحيان هر روز صبح بسيار . دن بطور روزانه با عيسی مشارآت داشته باشيکآند تا هر آمك می
 با هم کتاب مقدس بخوانند و با يكديگر دعا ،شوند تا رازگاهان داشته باشند زود، با يكديگر در گروههای آوچك جمع می

 . آنند
 
 .  آنيدحطر را پرسشها  - ٣
 

  يك يا چند سؤال انتخاب آنيد؟،خواهيد بيشتر بدانيد  در مورد آنچه آه می،از بين موضوعات
 :از يك يا چند سؤال زير استفاده آنيد

 
 القدس؟ گيرم؟ يا در مورد مسيح يا روح  در مورد خدا چه چيزی را ياد می از کتاب مقدس،  : خدا -١سؤال 

گويد؟ در حال حاضر در  آند؟ درحال حاضر به من چه  می گويد؟ چه آاری می يز میاو به چه چيز شباهت دارد؟ چه چ
 دهد؟ زندگی من چه آاری را انجام می

   ١٠، ٨: ٢٢ دو سؤال پولس در اعمال رسوالن ،برای مثال
  " چه آنم؟  خداوندا،  "  )٢  "  خداوندا تو آيستی؟   " )١
 

آنها چه   گيريم؟ مردم به چه چيز شباهت دارند؟ ردم چه چيزی را ياد میدر مورد م ز کتاب مقدس،  ا:  مردم-٢سؤال 
 ها، موقعيتها و اشتباهاتی دارند؟ خواهش ها، نگرشها،  آنند؟ چه انگيزه گويند؟ چه می می

 
ام؟  چه آسی هستم؟ چرا اينجا  گيرم؟  از آجا آمده  از کتاب مقدس در مورد خودم چه چيزی را ياد می:  من-٣سؤال 
آنم؟  دهم يا در انجامش غفلت می آنم و ايمان دارم؟ چه آاری را انجام می روم؟ به چه فكر می تم؟ به آجا میهس
 توانستم درآينده چه آسی بشوم؟ می

 
 خدا قصد دارد آه من چه چيز را بدانم و يا به چه چيز ايمان آورم؟ خدا در نظر دارد آه چه آسی باشم :تغيير  -٤سؤال 

 انجام دهم؟ از سوی من الزم است چه پاسخی به خدا يا آالم خدا داده شود؟يا چه آاری را 
 
 : برای مثال  خود را طرح آنيد، پرسشهایتوانيد  می

 
 در ارتباط با عيسی مسيح آجا قرار دارم؟ و دوست دارم آه در ارتباط با او در آجا قرار بگيرم؟ :ارزيابی  -٥سؤال 

 
 دم و دوست دارم آه در گروه خود آن را بپرسم؟  چه چيز را درك نكر: درك -٦سؤال 

 
بخشد؟ آيا مرا مضطرب  ترساند يا به من اميد می  درمورد آنچه خواندم چه احساسی دارم؟ آيا مرا می: احساسات -٧سؤال 

 ؟دآن يا تشويق می
 

د؟ عيسی چگونه آن آند؟ عيسی چگونه مردم را خدمت می عيسی چگونه با مردم ارتباط برقرار می : خدمت -٨سؤال 
دهد؟ عيسی نسبت به مخالفتها و مشكالت  دهد؟ عيسی چگونه به طرح پرسش مردم پاسخ می مردم را تعليم و آموزش می

 داد؟ العملی نشان می چه عكس
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 آاذب چه ارتباطی   بايستی چگونه با ساير مسيحيان و آليساها ارتباط برقرار آنم؟ بايستی با انبياء: ارتباطات -٩سؤال 
اشته باشم؟ چگونه بايستی با آدمهای شرير ارتباط داشته باشم؟ چگونه بايستی با فقرا، مظلومين و معلولين ارتباط داشته د

 باشم؟
 

  چه ويژگی خوبی را بايستی رشد دهم؟: ويژگی -١٠سؤال 
 
  .برآشفيات خود تعمق آنيد  - ٤
 

را به  ای بگيريد و آن  از آن قدرت تازه قت را درك آنيد، خواهيد حقي  تعمق آنيد چون می.بر آنچه آشف آرديد تعمق آنيد
 . آار ببنديد

 :تعمق مسيحی دارای چهار قسمت زير است. تعمق مسيحی با تعمق در ساير مذاهب متفاوت است
   .به آار بستن و نوشتن فكر آردن، دعا آردن، 

 . آنيد فكر میمعنی آلمات مهم پس درمورد . خواهيد درك آنيد آنيد چون می تعمق می. فكر آنيد ) الف
پرسيد آه او    و از خدا میآنيد دعا میپس آهسته در قلبتان . گويد بدانيد خواهيد آنچه خدا به شما می مــی. دعا آنيد ) ب

از او بخواهيد حقيقت را برای شما توضيح دهد و به شما نشان دهد آه آن حقيقت  .قصد دارد چه چيز به شما بگويد
انتظار داشته باشيد آه صدای خدا . با دعا حقايق را با خدا مورد گفتگو قرار دهيد. ه در زندگی شما عمل آندبايستی چگون

 . را در روح خود بشنويد
پس آن حقيقت را با زندگی شخصی خود و جهانی آه در آن زندگی . خواهيد حقيقت را تمرين آنيد می. ارتباط دهيد  )پ
آند  آدام حقيقت مرا تازه می" ، " در نور اين حقيقت نياز من چيست؟ " بپرسيد مثل ؤاالتیس از خود .ارتباط دهيدآنيد  می

  " به طور خالصه چه پاسخی بايد به خدا بدهم؟"، "خواهد چه آاری را انجام دهم؟   خدا از من می" ،"بخشد؟ و قوت می
همترين افكار تعمق خود را در يك دفترچه پس م. خواهيد حقيقت را به خاطر بسپاريد و منتقل آنيد  می.بنويسيد  )ت

 . بنويسيديادداشت 
 
  . خود فكر آنيدپاسخهایدرمورد   - ٥
 

 .  پاسخی است به آنچه خدا به شما گفته است،به خاطر بسپاريد آه دعا. در مورد مهمترين افكار تعمق خود دعا آنيد
 
 

 پيشنهادات عملی برای رازگاهان  - پ
 
 يك عادت روزانه  - ١
   

 . رازگاهان روزانه داشته باشيد: تعليم دهيد
 . به تنهايی يا با ديگران رازگاهان داشته باشيد)  الف
 .  استفاده آنيدطرح پرسشاز روش حقيقت محبوب يا روش )  ب
 .همچنين از برنامه خواندن کتاب مقدس و شيوه عالمتگذاری کتاب مقدس استفاده آنيد)  پ
  

 اهاندفترچه يادداشت رازگ  - ٢
 

 . يك دفترچه يادداشت رازگاهان داشته باشيد: تعليم دهيد
سؤال يا  ايد،  تاريخ، محل قسمتی از کتاب مقدس آه در رازگاهانتان خوانده: عادت آنيد موارد زير را يادداشت آنيد

ا آمك خواهد آرد ثبت و منظم آردن افكارتان به شم.  آه داريد و تمام آشفيات و تفكرات مهم حاصل از تعمقتانسؤاالتی
آند تا  دفترچه يادداشت رازگاهانتان به شما آمك می. تا حقايق خدا را واضح آنيد، به خاطر بسپاريد و منتقل آنيد

آند تا بعدها آنچه خدا در گذشته به شما گفته است  همچنين به شما آمك می. رازگاهان خود را با سايرين درميان بگذاريد
خوانيد به شما نشان خواهند داد آه خدا چطور شما را هدايت آرده  ها اين يادداشتها را میوقتی بعد. به خاطر بياوريد

 . است
 
  رازگاهان گروهی  - ٣
 

 . رازگاهان گروهی داشته باشيد: تعليم دهيد
آشفيات و . خواهيد گفتگو آنيد  میسؤاالتی استفاده آنيد و تصميم بگيريد آه در مورد چه طرح پرسشاز روش 
 . باهم دعا آنيد. های خود را درميان بگذاريدآاربرد
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 درميان گذاشتن برآات رازگاهان  - ٤
 

 . هر هفته برآات رازگاهان خود را درميان بگذاريد: تعليم دهيد
هر شخص يكی از . به درميان گذاشتن برآات اختصاص دهيد شوند، قسمتی از وقت را اگر گروه شما هفتگی جمع می

 . گذارد  گروه درميان میهمهه در طی هفته قبل داشته  است با رازگاهان های خود را آ
 
 

 ) 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 ( منزلفتكلي ٦
 برای درس بعدی

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

 .)بنويسند
  
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

   . ٨ يا متی ٣٤ی مثال مزمور قسمتی از کتاب مقدس را انتخاب آنيد برا: تمرين در گروه
 .  رازگاهان گروهی داشته باشيد"طرح پرسش " با استفاده از روش 

مردم موعظه از  را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی طرح پرسش رازگاهان به روش :تعليم
 .آنيد، تعليم دهيد يا بررسی آنيد

  استفاده آنيد" طرح پرسش" از روش .  بخوانيد٩ – ٦ قسمت پيدايش  هر روز نيمی از يك فصل را از-رازگاهان   ـ  ٢
 .   و يادداشت برداريد

را در ) وظيفه فرهنگی آليسا - ٢٥: ٢ – ٢٤: ١پيدايش (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 .برداريد قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  ٥از روش  .خانه آماده آنيد

  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 .  درست آنيد)  يا پوشه(اين تكليف منزل يك دفترپرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و 
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 ٢٦درس 
 

 دعا  ١
 

 
 .حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 )   دقيقه٢٠( درميان گذاشتن برآات  ٢
 پيدايش

 
در ، با ديگران )٩ – ٦پيدايش (ه  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شدبه نوبت

 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 . ميگذارد، بحث نكنيد
 
 

 )  دقيقه٢٠ (حفظ آردن   ٣
 ٢٣: ٣روميان : ماهيت گناه

 
 تــعمــق  - الف

  ٢٣ – ٢١: ٣ روميان :بخوانيد
يعنی عدالت خدا آه . دهند  لكن الحال بدون شريعت عدالت خدا ظاهر شده است چنانكه تورات و انبياء بر آن شهادت می"

اند   زيرا همه گناه آرده،ست زيرا آه هيچ تفاوتی ني،و آل آنانيكه ايمان آورند  ايمان به عيسی مسيح است به همه  به وسيله
 . "باشند  و از جالل خدا قاصر می

 
 گناهماهيت  

 ٢٣: ٣وميان ر 
 

اين آيه حفظی را روی يک صفحه يا 
 :تخته سياه بنويسيد

از جالل  اند و زيرا همه گناه آرده" 
  ".باشند خدا قاصر می

 ٢٣: ٣روميان  

 

 
  مفهوم گناه در کتاب مقدس  - ١
 

گناه به معنی . شود در کتاب مقدس اين مفهوم مربوط به ارتباط ما با خدا می. عنی به هدف نزدن استواژه گناه به م
هدف خدا برای زندگی مردم اين است آه در زندگی ارتباطات . نرسيدن به هدفی است آه خدا برای زندگيمان دارد

تی با خودشان ارتباط صحيحی ندارند در اما چون با خدا، ساير مردم و ح. صحيح داشته و آارهای درست انجام دهند
دهند و از بعضی  شوند و چون آاری را آه در نظر خدا درست است انجام نمی کتاب مقدس گناهكاران ناميده می

 . اند  گناهكاران ناميده شده،دنا معيارهايی آه خدا برای زندگی انسان دارد قصور آرده
هدف و معيار خدا . د، خالف هدفی است آه خدا برای زندگی آنان داردآنن هرآنچه آه مردم دنيا زندگی صحيح تلقی می

آارهای خوب هيچكس به . آند  آافی خوب زندگی نمی هيچكس به اندازه. در عيسی مسيح و کتاب مقدس آشكار شده است
 پس حتی ".شند با اند و از جالل خدا قاصر می  زيرا همه گناه آرده"گويد   می٢٣: ٣روميان .  آافی خوب نيست اندازه

 مردم دنيا  تمامی. دهند در نظر خدا گناهكار هستند ای دارند و آارهای خوب بسيار انجام می آسانی آه زندگی بسيار نمونه
گناه فقط به معنی انجام آاری نيست آه در نظر   آلمه. اند اند و از معيارهای آامل خدا قاصر آمده به هدف خدا دست نيافته

 ه، انجام ندادن آارهايی است آه از نظر  خدايی آه خود را درکتاب مقدس آشكار آرد،كه عالوه بر آنخدا اشتباه است بل
 . گناه فقط داشتن ارتباطی غلط با خدا نيست بلكه نداشتن هيچ نوع ارتباطی با خدای کتاب مقدس است. صحيح هستند

 
 ريشه و ميوه گناه   - ٢
  

گناه     چون آنها به ميوه،اند باز هم گناهكارند قتل يا جرمی انجام نداده اند،  دی نكردهاند، دز گويند دروغ نگفته آسانی آه می



 ١٦ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 . آنند و نه به ريشه آن نگاه می
حتی اگر اشخاصی . دهد نيازی از خدا است و ارتباط از هم گسيخته با خدا را شرح می  خودآفايی يا بی، ريشه گناه )الف

درصورتيكه زندگی  و نباشند ولی با اين وجود ارتباطی با خدای زنده نداشته باشند، وجود دارند آه مجرم، دزد يا دروغگ
آشكار آرد،   باز هم گناهكارند چون در زندگی خود از خدای زنده ای آه در کتاب مقدس خود را،خوبی هم داشته باشند
 چون زندگيشان براساس نظريات  باز هم گناهكارند،حتی اگر زندگی بسيار مذهبی داشته باشند. جدا و مستقل هستند

 . مذهبی خود ايشان است
 توسط مذهبی خود را شخصًا  -ريشه گناه، آنار گذاشتن هدف خدا برای زندگيتان است و اينكه معيارها واهداف اخالقی

ای  هريشه گناه، زندگی آردن خارج از محدود. خودتان و جدا از خدايی تعيين آنيد آه خود را درکتاب مقدس آشكار آرد
ابداع آردن و ايمان آوردن به  ريشه گناه، . های الهی است  بدون تمامی محدوديت، زندگیيااست آه خدا تعيين آرده است 

 .ميباشد مکاشفه کرده است،ی از خدايی آه خود را در کتاب مقدس يبينی و فرهنگ خودتان و جدا جهان
 
 ،ميوه گناه. ريشه گناه را نمايان، قابل ديد و غير قابل تکذيب ميسازدميوه گياه، . آند از ريشه گناه رشد می، ميوه گناه ) ب

انجام آاری است آه خدا قدغن آرده و انجام . شامل همه آارهای اشتباه و همچنين غفلت از انجام آارهای صحيح است
    ؛٢٣ – ٢٠: ٧فهرست چيزهايی آه خدا قدغن آرده است در مرقس . ندادن آاری است آه خدا دستور آن را داده است

 توضيحپس گناه فقط . شوند  يافت می٨: ٢١ مكاشفه ؛ ٣: ٣  تيطس  ؛٢١ – ١٩: ٥ غالطيان  ؛٣٢ – ٢٨: ١روميان 
،  يعنی خدايی آه خود را در کتاب مقدس آشكار آرد،مفهوم آارهای اشتباه نيست بلكه ارتباط از هم گسيخته با خدای زنده

 بايستی به مردم آمك آنند تا هم مفهوم ريشه و هم مفهوم ميوه را درك ،آنند ظه میوقتی مسيحيان انجيل را موع. ميباشد
 . آنند

 
 جالل خدا  - ٣
  

يعنی ) ٢٧: ١پيدايش (خدا اوليـــن مرد و زن را بـــه شباهت خود آفريد . خداست جالل خدا، بيان ذات الهی و حضور
آنها شباهت خود را به خدا از دست  بعد از سقوط درگناه، . تهای خدا بودند مثل حيات، تقدس و محب آنها دارای ويژگی

نامقدس و ناپاك  ، )١٩: ٣پيدايش (در عوض از نظر روحانی و جسمی مردند . های خدا را نداشتند دادند و ديگر ويژگی
 د و خود را از خدا پنهان آردن)  ٩ – ٨: ٤پـــيدايش (، محبت خود را از دســت دادند )٥: ٦پيدايش (شدند 

 ). ١٠ – ٨: ٣پيدايش (
 آن شباهت خود به خدا در نتيجه مردم هدفی آه خدا برای زندگی آنها داشت و  همه.  است٢٣: ٣اين همان مفهوم روميان 

 به  انسانهانزديكیمعيار خدا برای . های ضروری الهی و احساس حضور خدا هستند آنها فاقد ويژگی. را از دست دادند
بعد از سقوط انسان در .  آامليت نيست درصدصدو پذيرفته شدن توسط او، چيزی آمتر از معيارعادل شمرده شدن  ، او

انسانها تائيد خدا را    همه در نتيجه،پس. هيچ انسانی صالحيت نزديك شدن به خدا و پذيرفته شدن توسط او را ندارد گناه،
 .باشند ار محكوميت الهی می بلكه سزاوآنها را تحسين کنداليق نيستند آه خدا   و از دست داده

   
های پر جالل خدا و در نتيجه   ويژگی.گناهی يا آامليت هستند  همه انسانها فاقد وضعيت نخستين خود يعنی بی:خالصه

 . اند تائيد خدا را از دست داده
 

 حفظ آردن و مـــرور  - ب
 
 . بنويسيدخود چه يادداشت آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا يك صفحه از دفتر  :بنويسيد -١
 ٢٣: ٣روميان :  گناهماهيت. آيه کتاب مقدس را به روش صحيح حفظ آنيد :حفظ آنيد -٢
 .  تفسيم شويد و آخرين آيه حفظی را از يكديگر بپرسيدیبه گروههای دو نفر :مرور آنيد -٣
 
 
 
 

 )  دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 ٢٥: ٢ – ٢٤: ١پيدايش  –وظيفه فرهنگی آليسا 

 
 . را با يكديگر بررسی آنيد٢٥: ٢ – ٢٤: ١ قدم بررسی کتاب مقدس، پيدايش ٥با استفاده از روش 

  
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم٢٥: ٢ – ٢٤: ١ پيدايش :بخوانيد
 .هر يک به نوبت  يك آيه بخواند تا تمام قسمت خوانده شود



 ١٧ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 آشف آنيد:  ٢قدم 
اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير  چه حقيقتی در :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

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

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

 
 خلقت مرد و زن به شباهت خدا  . باشد  می٢٧: ١ يك حقيقت مهم از نظر من در پيدايش ) ١ کشف

من .  الزم استشخصيت خدا هر دو جهت بيان زن مرد و مشخص های  ويژگی. زن را به شباهت خود آفريد وخدا مرد
به من  به عنوان صورتی از خدا، . با حيوانات، پرندگان و خزندگان بسيار تفاوت دارم چون آنها شباهتی به خدا ندارند

 خلقت ،آند تا خودم را درك آنم اين حقيقت آمك می.  به ويژگيهای خداوند داده شده است های شخصيتی مشابه ويژگی
 . ن آنم و اعتماد به نفسی سالم داشته باشمالعاده خود را تحسي فوق

 
   برآت خدا. باشد  می٢٨: ١ يك حقيقت مهم از نظر من درپيدايش ) ٢ کشف

خدا در مورد برآت دادن به خلقت و . آند  به مرد و زن اشاره می در کتاب مقدس اين اولين جايی است آه خدا مستقيمًا
آه . اين نخستين مكاشفه خدا بر انسان است. د و زن مستقيمًا سخن گفتحيوانات به طورآلی اما درمورد برآاتش با مر

 اين مطلب بطور آشکار نشان ميدهد که تفاوت بزرگی بين .بخشيد  به اوهدف زندگیدر آن خدا از طرف خود وظيفه و 
 .انسانها و حيوانات وجود دارد

ای شخصی با ديگران و   با خدا، رابطهشخصی ای ام تا رابطه من آفريده شده. ای خاص آفريد خدا مرا برای وظيفه
ای نگهداری  در ارتباط با خدا، از شباهت خود به او، به طرز شايسته. ای مسئوالنه نسبت به خلقت خدا داشته باشم رابطه
ت آنترل  بايستی آن را تح درارتباط با طبيعت،.  به تفاوتهای ميان مرد و زن احترام می گذارم در ارتباط با مردم،. آنم می

 . درآورم و بر آن حكمرانی آنم
 
 

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

را های خود  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی٢٥: ٢ – ٢٤: ١سعی آنيم تمام حقايق مربوط به پيدايش 
 . مطرح 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
 ).  ديگران مطرح سازدازافراد سؤال خود را برای

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

 .) تبا آن مباحث آمده اس
 

  چيست؟٢ و پيدايش فصل ١ارتباط بين پيدايش فصل   )١سؤال 
، تبيين ديگری از داستان خلقت نيست که اصل آن از يک منبع يا سرزمين ديگری باشد ٢ پيدايش فصل :مالحظات

 آشکارا آموزش ميدهد که تاريخ پس از تکميل خلقت آغاز شد ٤: ٢پيدايش . آنطوريکه بعضی افراد مدعی شده اند
 ).٣: ٢ – ١: ١پيدايش (
 

، يک تببين جديدی از تاريخ به شيوه مدرن نيست زيرا زمان در چهارمين روز خلقت آفريده شد ١پيدايش فصل )  الف
از آنجا که خلقت . ، مکاشفه خدا در ارتباط با خلقت جهان و بخصوص زمين ميباشد١پيدايش فصل ). ١٤: ١پيدايش (

، مرد و زن در زمانيکه خدا چيزهای ديگر را خلق کرد )٢٧ – ٢٦: ١پيدايش  (انسان عمل نهايی آفرينش خدا بود
، برای چه کسی خدا چيزها )١: ١پيدايش (بعدها خدا به آنها آشکار کرد که چه کسی هر چيزی را آفريد . حضور نداشتند

 ؛ ٧: ٤٣ ؛ اشعياء ٢٨: ١پيدايش (و برای چه هدفی خدا تمام چيزها را آفريد ) ٢٩، ٢٦، ١٤: ١پيدايش (را خلق کرد 
 ).١٦: ١کولسيان 

 
و خلقت زن را ) ١٧ – ٨: ٢پيدايش (، باغ در عدن )٧ – ٤: ٢پيدايش (، خلقت مرد بطور خاص ٢پيدايش فصل )  ب



 ١٨ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 تاريخ سقوط مرد و زن در گناه و در نتيجه اخراج آنها از باغ در ٣پيدايش فصل . تشريح ميکند)  ٢٥ – ١٨: ٢پيدايش (
 .ف ميکندعدن را توصي

 
 ترتيب تاريخی خلقت گياهان و انسان چه بود؟ ) ٢سؤال 

 آشکار ميکند که خدا در ابتدا گياهان و درختان را آفريد، سپس حيوانات و در ١ در حينی که پيدايش فصل :مالحظات
س خلقت در ابتدا خلقت مرد، سپ:  بنظر ميرسد که دارای يک ترتيب ديگر است٢نهايت مرد و زن را، پيدايش فصل 

 متناقض يکديگر نبوده بلکه کامل کننده همديگر ٢ و ١گياهان و حيوانات و در نهايت خلقت زن، اما پيدايش فصل 
 .ميباشند

 
خلقت مرد که در زمين کار کرده و محصوالت توليد : ، شروع به تعريف تاريخ بشری ميکند٧ – ٤: ٢ پيدايش ) الف
 . ميکند

متن اصلی اين قسمت به زبان ." يکه خدا زمين و اسمانها را آفريد، انسان را شکل داددر زمان" تمام اين قسمت ميگويد 
ترجمه آن . عبری يک جمله مشکل است که از يک پايان ابتدايی، يک پايان ميانی و يک پايان نهايی تشکيل شده است

قبل از آنکه اينها ) و درختان( ها در زمانيکه خداوند خدا زمين و آسمان را آفريد در کنار همه بوته" بصورت زير است 
روی زمين پديدار شوند و به عالوه همه گياهان زمين قبل آنکه آنها آشکار شوند، از آنجا که خداوند خدا هنوز باران را 

پيدايش : پايان ابتدايی(هنوز آدمی نبود که کار کشت و زرع در زمين را انجام دهد ) از آنجا که(بر زمين نبارانده بود و 
 خداوند ---) ٦: ٢پيدايش : پايان ميانی( اما بخار از زمين بر آمده و تمام اطراف زمين را سيراب ميکرد ---) ٥ – ٤: ٢

پايان " (خدا آدم را سرشت، از غبار زمين و در بينی او نفس حيات را دميد، که بدين ترتيب آدم يک وجود زنده گرديد 
 ).٧: ٢پيدايش : نهايی

برای سالها هيچ بوته، نهال و درختانی نبود .   وضعيت ابتدايی را توصيف ميکند)٥ – ٤: ٢پيدايش (: پايان ابتدايی  )١
که رشد کنند، هيچگونه گياهان وحشی در روی زمين و گياهان کشت شده در مزارع نبودند زيرا خدا هنوز باران را 

 . نفرستاده بود و انسانی نيز نبود که بر روی زمين کشت و زرع کند
در زمانيکه خدا .   آنچه را که اتفاق افتاد، وقتيکه خدا گياهان را آفريد تشريح ميکند)٦: ٢پيدايش : (پايان ميانی  )٢

او در ابتدا بخار را از زمين آفريد برای اينکه شرايطی را برای ) ١٣ – ١١: ١پيدايش (گياهان و درختان را خلق کرد 
ا که از زمين بر ميآمد آفريد، برای اينکه سطح زمين نمناک شده و زمينه او بخار ر. رشد گياهان و درختان فراهم سازد

 ميگويد که خدا قطره های آب بخار را به باال ميفرستد ٢٧: ٣٦ای برای تشکيل ابرهای باران زا بوجود آورد، ايوب 
 .بطوريکه بصورت باران جاری ميشوند

او آدم را از مواد زمين سرشت و از نفس . گونه آدم را آفريد  توصيف ميکند که خدا چ)٧: ٢پيدايش : (پايان نهايی  )٣
بدن او به دنيای مادی خلق شده تعلق داشت اما : ذات انسان يگانه بود. خود در بينی او دميد تا آدم يک موجود زنده گردد

 .روح يا جان او از نزد خدا آمده بود و انسان را به شباهت خدا نمايان ساخت
 
 تاسيس باغ در عدن:  ادامه ميدهد که تاريخ بشری را تعريف کند١٧ – ٨: ٢پيدايش )  ب
خداوند خدا در محلی در عدن، باغی را درست کرد، که در جايی در شرق، از ديد گزارشگر اين مکاشفه قرار  ) ١

 .محل چهار رودخانه در زمان تاسيس باغ نميتواند مشخص شود. داشت
بلکه به رشد درختان بعدٌا در باغ، ) ١١ – ٩: ١پيدايش (ان در تمام زمين نميکند  اشاره به آفرينش درخت٩: ٢پيدايش  ) ٢

در وسط باغ دو درخت مخصوص وجود داشتند، درخت حيات، فقط حيات فيزيکی را آنطوريکه . در عدن اشاره ميکند
). ٢٢: ٣پيدايش (طا کند ميوه بقيه درختان ميسر ميکردند، فراهم نميکرد بلکه مخصوصٌا ميتوانست زندگی جاودانه را ع

شناخت ). ١٦ – ١٥: ٧اشعيا (درخت معرفت خوب و بد، دانش و شناخت کامل را در مورد آنچه خوب و بد بود، ميداد 
. خوب و بد نه توسط خوردن از ميوه اين درخت، بلکه دقيقٌا از طريق نخوردن از ميوه اين درخت به آدم داده شد

صرف نظر کردن . ن درخت به آدم حق صحيح در داشتن معرفت خوب و بد را دادممنوعيت خدا در خوردن از ميوه اي
همچنين حفاظت کردن . از خوردن از ميوه درخت، خوب بوده و خوردن از ميوه درخت، بد وشايسته مجازات مرگ بود

و سهل انگاری محافظت از باغ، خوب بوده : از باغ بر عليه  نوعی نيروی شرير به آدم معرفت خوب و بد را ميبخشيد
 .در مراقبت از اين نيروی شرير بد بود

بعالوه کاری پر ارزش و آوردن ) ٣١: ١پيدايش (آفرينش کامل . خدا به آدم وظيفه کار کردن و مراقبت از باغ را داد ) ٣
 . ظاهر ميشود٣فرهنگ بروی زمين، آدم همچنين بايستی از نوعی نيروی شرير محافظت ميکرد، که فقط در پيدايش 

 .  آموزش ميدهند که گياهان و درختان قبل از خلقت مرد و زن آفريده شده بودند٢ و ١ هر دو پيدايش فصل :نتيجه
 

 ترتيب تاريخی آفرينش حيوانات و انسان چه بود؟  )٣سؤال 
يم  بطور واضح تعل٢٧ – ٢٠: ١پيدايش . خلقت زن: ، ادامه به شرح تاريخ بشری ميدهد٢٥ – ١٨: ٢ پيدايش :مالحظات

، خالصه ای از خلقت مرد ٢٧ – ٢٦: ١پيدايش . ميدهد که پرندگان و حيوانات قبل از آفرينش مرد و زن خلق شده بودند
 آشکارا آموزش ٢پيدايش فصل . و زن است بدون اينکه عنوان شود چه مدت زمانی بين خلقت مرد و زن وجود داشت

 .رد آفريده شدميدهد که زن بعد از مدت قابل مالحظه ای پس از خلقت م



 ١٩ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 . نمی آموزد که خدا در يافتن شريکی مناسب برای مرد خطا کرد١٩: ٢پيدايش )  الف
 را بگونه ای ترجمه ميکنند که بنظر ميرسد که خدا حيوانات و پرندگان را پس از انسان خلق ١٩: ٢بعضی افراد پيدايش 

اشتباه خدا در آفرينش يک شريک مناسب برای مرد آنان همينطور خلقت حيوانات و پرندگان را بعنوان نتيجه يک . کرد
آنها ميگويند که مرد در ميان حيوانات و پرندگان گشت و بر آنها نام نهاد، اما خدا نتوانست يک شريک . تفسير ميکنند

ند  بيافري٧: ٢مناسب در ميان آنان بيابد، اين تفسير امکان پذير نيست زيرا خدايی که قادر بود، مرد را در پيدايش 
 . خلق کند٢٢ – ٢١: ٢ميتوانست بآسانی زن را در پيدايش 

 
 آموزش ميدهد که خدا در ابتدا اشتياقی را در مرد برای مشارکت با شريکی مناسب ٢٠ – ١٨: ٢پيدايش )  ب

 . برانگيخت
بيان  عنوان کرد، همانطور که ٢٢ - ١٩: ٢ بيان مشخصی را قبل از آفرينش زن در پيدايش ١٨: ٢خدا در پيدايش 

فعل به زبان عبرانی در پيدايش .  مطرح کرد٢٧: ١ قبل از آفرينش مرد و زن در پيدايش ٢٦: ١مشخصی را در پيدايش 
 اينطور ١٩: ٢ترجمه صحيح پيدايش ". خدا سرشته بود: " به بهترين وجه بصورت ماضی بعيد قابل ترجمه است١٩: ٢

ا و پرندگان آسمان را سرشته بود، او آنها را نزد آدم آورد تا آنان وقتی خدا، خداوند از زمين تمام حيوانات صحر: " است
بنابراين پس از اينکه خدا پرندگان را سرشته بود " را نامگذاری کند، و هرطورکه مرد آنان را ناميد، نام آنها گرديد

و پرندگان و حيوانات ) ٢٧ – ٢٦: ١پيدايش (، مرد را آفريد )٢٥ – ٢٤: ١پيدايش (و حيوانات ) ٢٣ – ٢٠: ١پيدايش (
توسط نام نهادن، مرد نشان داد که طبيعت و خصوصيت ). ٢٠ – ١٩: ٢پيدايش " (را نزد مرد آورد تا بر آنان نام بگذارد

توسط حرکت در ميان حيوانات و درک وجود آنها، مرد بطور عميق متوجه . هر نوع پرنده و حيوانی را درک کرد
اما برا ی آدم يار مناسبی يافت " ، ٢٠: ٢مطلب بيان شده در پيدايش . قت گرديدتفاوت خودش با تمام انواع ديگر خل

اين خدا نبود بلکه مرد بود که در يافتن ." آدم برای خودش يار مناسبی نيافت" شيوه گفتن به زبان عبرانی است که ." نشد
.  يک زن ميتواند آنرا راضی کندخدا در مرد اشتياقی را برای مشارکت بيدار کرد که فقط. يک يار مناسب خطا کرد

فقط يک وجود انسانی ديگر که با او برابر بود ميتوانست اين . پرندگان و حيوانات نميتوانستند اين اشتياق را خشنود کنند
 خدا زن را از دنده مرد آفريد برای اينکه راز عميق يکی ٢٢ – ٢١: ٢بنابراين در پيدايش . اشتياق را رضايت بخشد

 زن کامٌال برابر مرد بود زيرا او از دنده مرد گرفته شده بود تا مددکار ٢٤ – ٢٣: ٢در پيدايش . را تاکيد کندشدن آن دو 
 . او باشد و نه از پای مرد تا برده او باشد يا از سر او که فرمان دهنده به او باشد

 . ن خلق شده بودند تعليم ميدهند که حيوانات قبل از آفرينش مرد و ز٢ و١ هردو پيدايش فصل :نتيجه
 

  ؟سازد چه چيز انسان را از ساير مخلوقات متمايز می  )٤سؤال 
 .  انسان متفاوت از ساير مخلوقات آفريده شد:مالحظات

 
گويد آه خدا  انسان را از خاك زمين سرشت و دم حيات را در انسان دميد و انسان   می٧: ٢ پيدايش  - جسم انسان  )الف

  خود انسان را با دستهای خود و دم حيات بخش خود آفريد، يكه خدا حيوانات را با فرمان حياتدرحال. موجود زنده شد
 .  اين است آه جسم انسان بسيار خاص و دارای سرنوشتی خاص است   اين نشاندهنده. بوجود آورد

 
به آنها طبيعتی .  آفريدگويد آه خدا مرد و زن را به صورت يا شبيه خود   می٢٧ – ٢٦: ١ پيدايش   - روح انسان)  ب

باشند و  های واقعی و شخصيتی خدا را دارا می انسانها ويژگی. روحانی داده شده آه با طبيعت خدا هماهنگی دارد
. نظير هستند از اين لحاظ در آل خلقت، انسانها بی. باشند رونوشتهايی از شخصيت خدا ولی با درجاتی متفاوت می 

 . ديگری در خلقت، دارای شباهت خدا نيستهيچ موجود  درآنار مرد و زن، 
 
اين نخستين باری بود . گويد آه خدا با مرد و زن مستقيمًا سخن گفت  می٢٩ – ٢٨: ١ پيدايش  - ارتباط انسان با خدا  )پ

 خدا به اين مفهوم آه انسان دارای اين توانايی است آه.  خدا به انسان بود اين نخستين مكاشفه. آه خدا با مردم سخن گفت
حكمرانی بر تمام  به عالوه خدا به مرد و زن وظيفه حكمرانی به زمين را داد، . را درك آند و با خدا ارتباط برقرار آند

پس خدا اين چنين آشكار ساخت آه زمين را برای انسان آفريد و او را . مخلوقات زنده و استفاده از تمام گياهان و درختان
 ). ١٥: ٢يش پيدا( خلقت خود قرار داد مباشر

 
به صورت منطقی  تواند فقط انسان می. انسان دارای وجود جسمی و روانی است يعنی هم جسم دارد و هم روح :خالصه

تواند بدون استدالل  دارای قدرت شهودی است و می تواند بين درست و غلط تميز قائل شود،  فكر آند، وجدان دارد و می
 . با او ارتباط برقرار آند  است و توانايی درك خدا را دارد و ميتوانددارای قدرت طراحی و خالقيت درك آند، 

 
 ؟ميباشدآيا ازدواج صرفًا نهادی انسانی است يا نهادی الهی ) ٢٤  : ٢(  )٥سؤال 

 .  نهاد فرهنگی خدا استيکازدواج : مالحظات
 

 و با خلق بيدار کردبه يك شريك زندگی ، خدا نياز مرد را ٢ و ١  فصل در پيدايش.ازدواج ايده و نهاد خدا است  )الف



 ٢٠ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 قبل از سقوط  .او با برقراری ارتباط زناشويی نيز از خود ابتكار عمل نشان داد. زن برای انسان ابتكار عمل نشان داد
 : با شرايط ضروری و الهی زير. مرد و زن در گناه، خدا ارتباط زناشويی را به عنوان يك ارتباط خاص برقرار آرد

 . زدواج، مرد و زن بايستی والدين خود را ترك آننددر ا ) ١
 مرد طوری به همسر خود بپيوندد آه ، ارتباط زناشويی ارتباطی ميان يك مرد و يك زن است آه الزم است در آن )٢

 . جدا کرد از هم ن آنها راهرگز نتوا
وع آن فقط محدود به چارچوب ارتباط فقط محدود به بعد از ازدواج و وق  رابطه جنسی محدود به اين مرد و زن و  )٣

 . زناشويی است
 
 و هم پولس رسول ١٩هم خداوند عيسی مسيح درمتی . بعد از سقوط انسان در گناه، خدا از نهاد ازدواج حفاظت آرد  )ب

 . بدبقای آن بر آل زمين ادامه يا  آنند آه نهاد زناشويی خدا، نهادی است آه بايستی  اين را تكرار می٥در افسسيان 
 

 آيــا انسانهای روی زمين بايستی بدون محدوديت به تكثير شدن ادامه دهند؟) ٢٨: ١پيدايش (  )٦سؤال 
 . مسئوليت افزايش تعداد مردم روی زمين: مالحظات

 
 پس خدا آدم را "گويد   آه می٢٧ – ٢٦: ١ بعد از پيدايش ،م آه اين فرمانيآن به اين نكته توجه می. قبل از سقوط  )الف

 در پس فرمان.  داده شد، سقوط مرد و زن در گناه است  آه شرح نحوه٣ فصل و قبل از پيدايش "به صورت خود آفريد 
هدف نخستين خدا پرآردن زمين با انسانهايی بود آه به او شباهت .  داردتوضيح در متن خود نياز به ٢٨: ١پيدايش 
خدا زمين را آفريد تا از انسانهايی پر شود آه او را . جود داشتهمان وضعيتی آه قبل از سقوط انسان در گناه و. داشتند
 خدا زمين را به گونه ای طراحی .دهند آنند و او را جالل می آنند، در او سلوك می دوست دارند، اطاعت می شناسند،  می

 ). ٢٤: ٤افسسيان (کرد که پر از انسانهايی شبيه به خدا در عدالت و قدوسيت حقيقی باشد 
 
م آه آدم پسری به شباهت و به يخوان  می٢ – ١: ٥به هر حال بعد از سقوط در گناه در پيدايش . بعد از سقوط ) ب

شباهت خدا را  شود آه همانند قبل ازسقوط،  از زمان سقوط انسان درگناه، زمين از انسانهايی پر می. صورت خود داشت
خواهد آه اين زمين را با انسانهايی  خدا همچنان می. دهد يير نمیبا اين وجود، خدا هدف اوليه خود را تغ. باشند دارا نمی

شود  ای می بخش عيسی مسيح، انسان تبديل به خلقت تازه  از طريق آار نجات).١: ٩پيدايش  (به شباهت خود پرسازد
وی زمين،  نظير افزايش جمعيت رسؤاالتیپس وقتی مسيحيان با چنين ). ٢٤ – ٢٠: ٤ افسسيان  ؛١٧: ٥دوم قرنتيان (

خواست  آه او نمی شوند، بايد هدف خدا را مورد توجه خود قرار دهند آنترل تعداد زايمان يا تعداد فرزندان مواجه می
توانايی، انتخاب،  خدا به مرد و زن  در مجموع.زمين را با هر نوع انسانی پر سازد بلكه با انسانهايی به شباهت خود

ما خدا به همه مردان و زنان مسئوليت پر کردن اين زمين را با انسانهايی که  ا.مسئوليت و فرصت بارورشدن را داد
 .دارای شباهت خدا با ثمرات عدالت و قدوسيت حقيقی هستند، داده است

 
 دهد؟ چگونه انسان وظيفه خود يعنی تسلط بر زمين را انجام می) ٢٨: ١پيدايش (  )٧سؤال 

 . ا مسئوليت اداره آردن زمين برای خد:مالحظات
 

هماهنگ آردن  الفظی يعنی غلبه آردن، تحت انقياد درآوردن يا مطيع ساختن،  تسلط داشتن به صورت تحت واژه   )الف
مسكونی ساختن .  پس وظيفه و هدف مرد و زن پرورش دادن مناطق پرورش نيافته خلقت خدا است.وتحت تاثيرقراردادن

های قابل آشت و اهلی ساختن حيوانات وحشی به حيوانات  ه زمينهای راآد ب تبديل سرزمين مناطق غيرقابل مسكونی، 
آنها بايستی قوانين طبيعی موجود در خلقت خدا را آشف آنند يعنی دانشی پاسخگو را به آار گيرند و از قوانين . خانگی

 بدون محدوديت زراعت و صنعت به هر حال حق به آارگيری علم، . فيزيكی و شيميايی برای سالمتی انسان استفاده آنند
 . نيست

 
پس وظيفه و هدف هر مرد و زنی، حفاظت . واژه تسلط داشتن همچنين به معنی محافظت و نگهداری آردن است  ) ب

استفاده از منابع زمين دارای محدوديتهايی است آه . آردن خلقت خدا از سوء استفاده، استفاده نابجا و تخريب آن است
بايد از منابع زمين در جهت ثروتمند آردن خودخواهانه خود و يا نابودی انسانهای انسان ن. اند توسط خدا وضع شده

آب يا زمين  او نبايد از خلقت خدا با آلوده آردن اتمسفر، هوا، . آنند، استفاده آند ديگری آه روی آره زمين زندگی می
نجر به نابودی نژاد بشر به روی زمين استفاده آند آه باعث به هم خوردن دائمی توازن دقيق طبيعت شده و م طوری سوء

 . آفايتی در اداره امور باعث اتالف منابع روی زمين و در نتيجه قحطی و فقر گردد همچنين نبايد با بی. گردد
 
فرهنگ هر ملتی . مسئوليت تسلط داشتن شامل انتقال فرهنگ کتاب مقدس يا مسيحی به مردم سراسر جهان است  )پ

خرافات و ارزشهايی است آه از طريق اعتقادات، تجربيات، رفتارها، روابط و  حقايق، باورها، شامل ديد دنيوی آنها، 
 . شوند آشكار می) آداب و رسوم(سنن آنها 

مردم  در طی سالها، . بعد از سقوط در گناه، فرهنگ تمام ملل دنيا به تدريج از خدای زنده و فرهنگ او فاصله گرفت
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هدف خدا اين است آه نه تنها . اند آلود را در فرهنگ خود پذيرفته های گناه ارها و بارها جنبهو ب اند بدون خدا زندگی آرده
خداوند قصد دارد آه قوم خاص خدا را با فرهنگی خاص به نام فرهنگ ملكوت بر . مردم بلكه فرهنگ آنها را تغيير دهد

دا در کتاب مقدس است، هدف اغلب تعاليم کتاب خ  به دليل اينكه رفتار انسانی مخالف مكاشفه. روی زمين بوجود آورد
 . مقدس تغيير فرهنگ است

 
 دهد؟ انسان چگونه وظيفه حكمرانی برزمين را انجام می) ٢٨: ١پيدايش (  )٨سؤال 

 : مالحظات
 

پس وظيفه و هدف مرد و زن آنترل .  به معنی حكمفرمايی و تحت انقياد درآوردن است" حكومت آردن "واژه   )الف
خوانيم،   چنين می١٠: ١٢برای مثال در امثال . مخلوقاتی است آه خدا در هوا، بر خشكی و در دريا خلق آرده استتمام 

پس يك مسيحی نبايد نسبت به . " آيشی است  آند اما زحمتهای شريران ستم  مرد عادل برای جان حيوان خود تفكر می" 
همينطور يک مسيحی . يت خود به خوبی از آنها مراقبت آندحيوانات ظالم باشد بلكه بايستی در چارچوب حيطه مالك

  .بايستی از تمام مخلوقات خدا مراقبت کند
 
 . ها درجهت منافع مردم است  پرندگان و ماهی،وظيفه انسان استفاده از اين حيوانات  )ب

قبل از سقوط . نات حكومت آندهای عاقالنه و آموزنده و با توجه به سالمتی مردم، بر حيوا گيری انسان بايستی با تصميم
 اما. اش برای خوراك به بشر داد آورد را همراه با دانه انسان در گناه، خدا هر دانه حاصلخيز و هر درختی آه ميوه می

ای را نيز برای خوراك  آلود در اثر طوفان، هر نوع حيوان، ماهی و پرنده خدا بعد از سقوط درگناه و خرابی دنيايی گناه
ای آه زندگی دارد برای شما طعام باشد همه را چون علف سبز   و هر جنبنده"خوانيم،   می٣: ٩در پيدايش . شيدبه آنها بخ

 . "به شما دادم 
 
مسئوليت حكومت آردن شامل حكمرانی بر . ها و پرندگان است مسئوليت حكمرانی محدود به حيوانات، ماهیاين   )پ

آنها را برده  نبايد مستبدانه بر ساير انسانها حكومت آنند، به آنها ظلم آنند، بدين معنی آه بعضی مردم . ساير مردم نيست
به مردم  هيچ فردی در هر ملتی حق ندارد که. يك ملت هيچ حقی ندارد آه بر ملت ديگر حكمرانی آند. سازند و بكشند

  .خود يا بيگانگان ظلم کند، آنها را برده سازد يا به آنان جفا رساند
 
 انسانهايی مانند  بعالوه پادشاهان يهودا مانند داود در عهد عتيقتوانند مسئوليتهای دولتی را بپذيرند؟ يحيان میآيا مس  )ت

 بوده و تاثير  در کشورهای بزرگی مانند مصر و پارسدانيال و نحميا همه دارای موقعيت مهم دولتی يوسف،  موسی، 
. رفت ديموس يكی از اعضای قدرت دولتی يهوديان به شمار مینيقو در عهد جديد، . بسيار خوبی بر ديگران داشتند

  والیيک ١٣ در اعمال يک افسر مهم اتيوپی، ٨در اعمال . ، افسر نظامی رومی مسيحی شد١٠ و اعمال ٧درلوقا 
 .  يكی از اعضای شورای آتن مسيحی شد١٧قبرسی و در اعمال 

. شود میدر حاکميت نيز خشد و اين شامل انسانهای با نفوذ عيسی مسيح آمد تا مردم را از هر طبقه اجتماعی نجات ب
 بايستی با توجه به موقعيتشان تاثير بسيار خوبی بر ،شوند وقتی اشخاصی آه دارای منصب دولتی هستند مسيحی می

 مردم بخصوص   از مسيحيان خواسته شده است آه برای همه٤ – ١: ٢در اول تيموتائوس . سايرين داشته باشند
خواهد آه آنها هم راستی را بشناسند و نجات   دعا آنند زيرا خدا می" در حاکميتدشاهان و جميع صاحبان منصبپــا"

 . پس مسيحيان الزم است آه برای مقامات دولتی آشور خودشان دعا آنند. يابند
 
 در فقر و درحاليكه هنوز بسياری از مردم روی زمين .مسئوليت حكمرانی شامل جهان ماورای زمين نيست)  ث

 .ارزش را در راه آشف فضای خارجی زمين تلف آند آنند، انسان نبايد پول و منابع با گرسنگی زندگی می
 
 

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

گذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  افكار خود را صريحًا با هم در ميان ب:در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد٢٥: ٢ – ٢٤: ١پيدايش 

  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد شخصی بكنيد؟:توجه آنيد
 دغدغه با ديگران در آاربرد شخصی خود را بدون.  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

 ). نمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند، فهرست زير(
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 ) ٢٥: ٢ – ٢٤: ١پيدايش  ( پذير اربردهای امكانآنمونه هايی از 
 

 .  پيوسته هوشيار باشيد آه خدا شما را خلق آرده تا در دنيا به او شباهت داشته باشيد٢٧: ١ •
های خود و  بچه.  در پر آردن زمين با مردمانی آه به خدا شباهت دارند شرآت فعال داشته باشيد٢٨: ١ •

 . د تا عيسی مسيح را بشناسند و به صورت خدا تبديل شوندهای سايرين را طوری تربيت آني بچه
يعنی دانش پاسخگو را به . آموز، قوانين طبيعی موجود در خلقت خدا را آشف آنيد  به عنوان يك دانش٢٨: ١ •

 . آار گيريد و از اين قوانين فيزيكی و شيميايی برای سالمتی انسان استفاده آنيد
 . استفاده نابجا و خرابی محافظت آنيد ستفاده،  از خلقت خدا در برابر سوءا٢٨: ١ •
 .  را به مردم سراسر جهان منتقل آنيد يا مسيحیفرهنگ کتاب مقدسی ٢٨  :١ •
های روی زمين، برای سالمتی مردم تصميمات عاقالنه و   حيوانات و ماهی، در ارتباط با منابع پرندگان٢٨: ١ •

 . آموزنده بگيريد
بی دولتی است اجازه دهيد تا آنجا آه امكان دارد بر اجتماع خود تاثير مفيد  اگر يك مسيحی دارای منص٢٨: ١ •

 . داشته باشد
 

 آاربردهای شخصی نمونه هايی از 
 

قسمتی از . ام سبت به مسئوليت فرهنگی آه خدا به مسيحيان داده است به شناخت بسيار بهتری دست يافتهن  )الف
  :ما مسيحيان نياز داريم آه به مسائل زير به صورت جدی توجه آنيمپس . مسئوليت مسيحی حفاظت از خلقت خدا است

برای مثال متوقف آردن تخريب اليه ازن اطـــراف . متوقف آردن تخريب طبيعت در به هم زدن تعادل زيستی  )١
 .  زنجيره غذايی درزمين، تخريب جنگلهای انبوه بارانی، مراتع و تخريب بعضی حيوانات

برای مثال، متوقف آردن آلودگی آبها آه در اثر ريختن سموم و فضوالت صنعتی به . ودگی جهان متوقف آردن آل )٢
شود، متوقف آردن آلودگی هوا آه در اثر گسترش نامتناسب صنايع و حمل و نقل ايجاد  ها ايجاد می و درياچه ها رودخانه

 . شود و آاهش آلودگی صوتی می
برای مثال متوقف آردن تزريق هورمون رشد به حيواناتی آه . اورزی متوقف آردن مصارف خطرناك درعلم آش )٣

ها و تغيير ساختار  های خطرناك و مواد رنگی به خوراآی آنند، اضافه آردن نگهدارنده مردم گوشت آنها را مصرف می
 . غذاها با مهندسی ژنتيك در گياهان

ای و توليد مواد  های هسته ف آردن توليد بمببرای مثال، متوق. متوقف آردن مصارف خطرناك در علوم صنعتی  )٤
 . های ميكروبی و شيميايی برای جنگ

عمد پزشکی قتل  برای مثال متوقف آردن سقط بچه ناخواسته، .  متوقف آردن مصارف خطرناك درعلوم پزشكی )٥
 .  و مهندسی ژنتيك در انسان از رنجنجاتبرای 

 
عالوه بر . ا به آليسا سپرده است محدود به مسائل طبيعی نيستام آه مسئوليت فرهنگی آه خد  متقاعد شده )ب

 . ضروريات بايستی شامل مسائل عقلی، روانی، اجتماعی و روحانی باشد
های گروهی   آه در رسانهخشونت از جهت منفی، مسيحيان بايستی بر عليه چيزهايی مثل دروغ، عكسهای قبيح و  )١

آنها بايستی با قانونی ساختن سقط جنين و . مبارزه آنند ونی انتشار وسيعی دارد، ها، تلويزيون و نمايش تلويزي مثل مجله
 آنها بايستی با قماربازی و ديگر بازيهای .گرايی و همينطور با تن دادن به تبعيض نژادی و فساد مبارزه آنند همجنس

وليد و پخش و استفاده از مواد مخدر مقابله آنها بايد با ت. سرگرم کننده ای که بسياری را برده خود ميسازند، مبارزه کنند
  .کنند
بايستی با . ايمانی غلبه آنند خدايی و بی  بر بیپيام ايمان مسيحیاز جهت مثبت، مسيحيان بايستی با بشارت   )٢

آن آردن شرارتهای اجتماعی و  بايستی در ريشه. ثمری درميان مسيحيان غلبه آنند شاگردسازی بر عدم بلوغ و بی
 . سهيم باشندای ناپاك ارزشه

های سالمندان، نهادهای آموزشی و امكانات تفريحی سالم  بايستی در امر ساختن نهادهای مفيد مانند بيمارستانها، خانه
ی و به راهنمايبايستی مردم را . شراآت داشته باشند آه به جای ضديت با خدا تاثير واقعی مسيحی را به جا می گذارد

تمامی قسمتهای  مسئوليت فرهنگی آليسا مربوط به آل بشر، . زندگی شكست خورده خود شفا يابندآنها آمك آنند تا از 
 . های فرهنگ انسان است خلقت و تمامی جنبه

 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی . ( آشکار کرده است، دعا کنيم٢٥: ٢ – ٢٤: ١در مورد حقيقتی که خدا به ما در پيدايش 

بياد داشته باشيد . ررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيداين ب
 .)که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد
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 )  دقيقه٨ (دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 . مردم دنيا دعا آنيدبرای يكديگر و. به دعا در گروه های دو يا سه نفری ادامه دهيد

 
 

 )  دقيقه٢ ( منزل تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .)بنويسند
  
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

 را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا ٢٥: ٢ – ٢٤: ١پيدايش  قدس در ارتباط باآموخته های بررسی کتاب م
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 

 استفاده آنيد  طرح پرسشاز روش. بخوانيد ١٥ – ١٢ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت پيدايش -رازگاهان   ـ  ٢
 .   و يادداشت برداريد

 آيه حفظی قبلی را مرور ٥هر روز آخرين .  را حفظ کنيد٢٣: ٣ روميان -  گناهماهيت - ١  آيه انجيل -حفظ کردن   ـ  ٣
 .  کنيد

 .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(زی را  وارد دفترآموخته های جديد درمورد شاگردسا  ـ ٥
 .  درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢٧درس 
 

  دعا ١
 

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

 
 

 )  دقيقه٢٠(پرستش  ٢
 خدا قابل شناخت است

 
توسط فکر و تصور يک فيلسوف يا پيامبر، آفريده   کهیيخدابتی نيست که توسط انسانی خلق شده باشد يا   خدا، :موضوع
 . توان شناخت  را میی کتاب مقدسخدا. خدای مكاشفه استخدای کتاب مقدس، . شده باشد

 
 خدای مكاشفه  - ١
 

  ١٣ – ١: ٤٦ اشعياء :بخوانيد
هايشان بياورند و ثابت آنند آه اين  آند تا داليلی برای زنده بودن بت خدا بتها و پرستندگان آنها را به مبارزه دعوت می

 . بتها و پرستندگان چيزی برای گفتن نداشتند. قادر به پيشگويی چيزهايی هستند آه بعدها  واقعًا  اتفاق خواهند افتاد بتها
 . ی خودش را به روشهای واضح زير، آشكار آرده است تا مردم او را بشناسندتنها خدای زنده و حقيق

 
اما خدا زرگران ). ٦: ٤٦اشعياء (سازند   زرگران بتهايی از طال و نقره می.  خدای کتاب مقدس مخلوق نيستتنها ) الف

 . اما خدا مردم را آفريد. سازند مردم بتهايی از فلسفه و مذهب می. را آفريده است
 
اما خدا غيرقابل قياس ). ٦: ٤٦اشعياء (  وزن آرد،توان با وزنه بتها را می.  خدای کتاب مقدس قابل قياس نيستتنها  )ب

 ). ٥: ٤٦ اشعياء (ماند  باقی می
 
آنها زيرا . اند بتها هيچگاه چيزی را آشكار نكرده.  خدای کتاب مقدس خود را در تاريخ انسان آشكار آرده استتنها  )پ

 خدای ساير مذاهب هرگز خود را روی زمين بصورتی که خدای کتاب مقدس در .جان هستند  زنده نبوده و بیواقعًا
 مذاهب برای رسيدن به بتهايشان بايستی مسيری را طی ديگر پيروان بنابراين. عيسی مسيح مکاسفه کرد، آشکار نکردند

، با قوانين و اعمال )هندوئيسم(نهانی خرافی عمال يا مذهب با يوگا، زهد، ا ، )بودائيسم(آنند مثال از طريق راه هشتگانه 
اما خدای کتاب ). عصر جديد حرکت (آنند  يا با هر راه مذهبی ديگری آه خود انتخاب می)  اسالم يهوديت،  (مذهبی 

 زنده است  ًا وجود دارد و واقع  چون او حقيقتًا، آشكار آرده است روی زمينمقدس از ابتدای تاريخ بشر خود را بر مردم
مسيح طبيعت انسانی را به خود گرفت، روی زمين آمد و بين ما زندگی  عيسی خدای کتاب مقدس در ).٩: ٤٦اشعياء (

 ). ١٨: ٣اول پطرس (آرد و ما را نجات داد 
 
بينی  افتد پيش بتها هيچگاه چيزی را آه در آينده اتفاق می.  خدای کتاب مقدس آينده را پيشگويی آرده استتنها  )ت

بينی  ها و ساير مذاهب نيز هيچگاه چيزی را آه واقعًا بعدها درتاريخ اتفاق افتاده باشد پيش همچنين بتهای فلسفه. اند نكرده
برای ). ١٠: ٤٦ اشعياء (اما از زمان شروع خلقت، خدا اتفاقات آينده روی زمين را پيشگويی آرده است . اند نكرده

مسيح عيسی آند هزاران سال قبل از اينكه  ای آه شيطان را نابود می  نجات دهنده آنن، آمد)آدم و حوا( نخستين انسانها
 سال قبل از وقوع آن برای ٢٠٠ خروج از مصر بيش از .پيشگويی شده است) ١٥: ٣پيدايش (واقعًا به زمين بيايد 

بينی آرد  ل از وقوع آن پيش سال قب٩٤٠ خروج از بابل را ،موسی). ١٤ – ١٣: ١٥پيدايش (ابراهيم پيشگويی شده بود 
 سال قبل ٢٠٠٠ تا ٥٠٠ نبوت درارتباط با عيسی مسيح درعهد عتيق وجود دارد آه ٦٠بيش از ). ٦٣ – ٤٥: ٢٨تثنيه (

 . اند بينی شده از آمدن مسيح و قبل از به انجام رسيدن آنها در عيسی مسيح پيش
 
ای قابل حرآت نيستند مگر اينكه پرستندگانشان آنها  يچ نقطهبتها از ه. آند  خدای کتاب مقدس قومش را حمل میتنها  )ث

 ). ٤ – ٣: ٤٦اشعياء (آند  اما خدا قومش را از بدو تولدشان حمل می). ٧: ٤٦ اشعياء (های خود حمل آنند  را روی شانه
 
 ).٧  :٤٦اشعياء (د دهن بتها هيچگاه به اشكهای پرستندگان خود پاسخ نمی. شنود  خدای کتاب مقدس دعاها را میتنها  )ج

 های دعای کتاب مقدس اما خداخدايان ساير مذاهب بسيار متعالی يا بيش از حد دور هستند که بتوانند دعاها را بشنوند،
 ). ٢٤: ٦٥اشعياء (شنود  قوم خود را می
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 قادر نيستند وقتی حتی). ٧: ٤٦ اشعياء (توانند نجات دهند  بتها هيچكس را نمی. دهد  خدای کتاب مقدس نجات میتنها)  چ
 قوم خود ی کتاب مقدساما خدا). ٢ – ١: ٤٦اشعياء (شــوند خود را نجات دهند  درميان بار حيوانات حامل خود اسير می

 )٢٥: ٤٣ اشعياء( و او آنان را از گناهانشان رها ميسازد )٤: ٤٦اشعياء (دهد  را از اسارت نجات می
  

بعضی ديگر بتهايشان را درافكار خودشان . اند ز طال، نقره و چوب ساختهدر سرتاسر تاريخ بعضی انسانها بتهايی ا
آنها برطبق ادارآات انسانی خود از اينكه خدا بايستی به چه چيز شباهت  داشته باشد، بتها را طراحی . اند پرورانده

 حــداويگويند که خدا يک  و م  اعالم ميکنند يهوديان ادارك خود را در مورد وحدانيت ذات خدا،برای مثال. اند آرده
خــدا يهوديان درک خودشان را از طريقی که خدا انسانها را نجات ميدهد اعالن ميکنند و ميگويند که .  استعدددر

در  خودشان رااعتقاد شخصی  و يهوديان بخشد از طريق نگه داشتن شريعت به روش يهودی نجات میانسانها را فقط 
 خدای يهوديان، خدايی قومی شده . استتنها قوم اسرائيل قوم خدابدينگونه ادعا ميکنند که اينکه چه کسانی قوم خدا هستند 

  .است
 فقط متعلق به مذهبی ا در مورد خداهنظريات آن. خدای زنده در کتاب مقدس نيست  مكاشفهنظريات آنها در باره خدا اما 

 زيرا من "...) ٥: ٤٦اشعياء (نظير است  د آه خدا بیآن اشعياء نبی به آنها چنين اعالم می. است آه انسان ساخته است
و آنچه را آه واقع    آخر را از ابتداء. خدا هستم و نظير من نی.قادر مطلق هستم و ديگری نيست خدا هستم و نظير من نی

من ... آوردگويم آه اراده  من برقرار خواهدماند و تمامی مسرت خويش را بجا خواهم  و می. آنم نشده از قديم بيان می
 ). ١١  – ٩: ٤٦اشعياء  (. "گفتم و البته بجا خواهم آورد و تقدير نمودم و البته به وقوع خواهم رسانيد

 
  واسطه مكاشفه  - ٢
 

  ٢٧ – ٢٥: ١١ متی :بخوانيد
د شو آيد و اين درك از خدا به آسانی داده می درك صحيح خدای کتاب مقدس فقط از طريق خداوند عيسی مسيح بدست می

انسانهايی آه .  مسيح واسطه بين خدا و مردم است عيسی. خواهد اين امر را بر آنها آشكار سازد آه عيسی مسيح می
 ). ١٩: ٨يوحنا (شناسند  شناسند خدای پدر را نيز می عيسی مسيح را می

 
 . خدا را با اين عنوان آه قابل شناخت است در گروههای آوچك سه نفره بپرستيد  :سرگروه

 
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٣
 پيدايش

 
در با ديگران ) ١٥ – ١٢پيدايش ( و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 .ميگذارد، بحث نكنيد
 
  

 )  دقيقه٧٠(تعليم  ٤
  بخش دوم-مفاهيم : انجيلپيغام 

  
به مردم . آنيم  شرح دهيم هايی را آه استفاده می گذاريم، بايستی بتوانيم واژه  وقتی انجيل را با مردم درميان می:مقدمه

، ) را مالحظه آنيد٢، درس اولآتاب  -دستورعمل شاگردسازی  ( "داوری"  و  "مرگ" ، " گناه "م آمك آنيد تا مفاهي
 .  را درك آنند" ايمان به عيسی مسيح " و مفهوم " چرا عيسی مسيح تنها راه به سوی خدای پدر است "
 

 اهميت عيسی مسيح به عنوان تنها نجات دهنده جهان  - الف
 

 و در هيچ آس غير از او نجات نيست زيرا آه اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده آه بدان " گويد،  انجيل میپيام 
 ). ١٢: ٤اعمال  ("بايد ما نجات يابيم 

شوند واقعًا مردم را نجات  دهنده ناميده می دهنده جهان است؟  چرا ساير آنانی آه نجات  چرا عيسی مسيح تنها نجات:سؤال
 . ه چرا فقط عيسی مسيح صالحيت دارد آه نجات دهنده باشددهند؟  توجه آنيد آ نمی
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 ادعاهای منحصر بفرد خود عيسی مسيح  - ١
 

 . عيسی مسيح خودش مدعی ادعاهای زير بود  )الف
  ١٠ – ٩،  ٦: ١٤ ؛ ٣٨ – ٣٦: ١٠ ؛٣٠ – ١٦: ٥يوحنا : بخوانيد

 دی است؟ عيسی درمورد خودش مدعی چه ادعاهای منحصر بفر  :آشف و گفتگو آنيد
حيات ابدی را به آسی . دهد آند آه خدای پدر انجام می او همان آارهايی را می. او با خدای پدر مساوی است: مالحظات

 و او تنها راه به سوی خدای پدر  تمامی مردگان را قيام خواهد داد و داوری خواهد آرد. خواهد می بخشد آه خودش می
آند  آند آه خدای پدر خود را از طريق او آشكار می او ادعا می. دهنده است  نجاتآند آه تنها  عيسی مسيح ادعا می،است

هرآس آه مراديد خدای پدر را ديده  "گويد  به همين علت است آه می. دهد و آار نجات خود را از طريق او انجام می
 . "است 

 
 . دان اين ادعاها معتبر هستند چون مربوط به نبوتهايی است آه انجام شده  )ب

  ٥: ٥٣   ؛١٤: ٧اشعياء : بخوانيد
 چرا اين ادعاها ارزشمند هستند؟ : آشف و گفتگو آنيد

 خدا  " سال قبل از اينكه عيسی مسيح واقعًا به زمين بيايد خدا پيشگويی آرد آه اين نجات دهنده ٧٠٠در حدود : مالحظات
 نبوت عهد عتيق در ٦٠بيش از . د تا ما نجات يابيم خواهد ش" به سبب تقصيرهای ما مجروح " ، ناميده خواهد شد"با ما 

 تای آن فقط در يك روز از زندگی او ٣٠دهنده در عيسی مســيح انجام شده است آه از اين تعداد  مورد آمدن اين نجات
 . اتفاق افتاده است

ها را انجام  ن پيشگويیدهنده را پيشگويی آرد و عيسی مسيح اي خدا آمدن نجات. تصادفی بودن آن آامًال غيرممكن است
 . به همين علت ادعاهای او حقيقت دارند. داد
 
  ی منحصر بفرد رسوالن در مورد عيسی مسيحهاادعا  - ٢
 

  ١٢: ٤اعمال : بخوانيد
 در ارتباط با عيسی مسيح رسوالن چه ادعاهای منحصر بفردی داشتند؟ : آشف آنيد
و اين . ه انسان بر روی زمين داده است آه با آن بايستی نجات يافترسوالن ادعا آردند آه خدا فقط يك نام ب: مالحظات

 . بلكه تنها راه است،عيسی مسيح فقط يكی از راههای نجات يافتن نيست.  عيسی مسيح است،نام
  
  خدا و انسان  عملكرد بی نظير عيسی مسيح به عنوان واسطه  - ٣
 

 . عيسی مسيح تنها واسطه است  )الف
  ٥: ٢موتائوس اول تي: بخوانيد

 دهنده به عنوان واسطه چيست؟  عملكرد نجات: آشف و گفتگو آنيد
نظير هستند، چون فقط عيسی مسيح واجد شرايط بود تا  عيسی مسيح و رسوالن مدعی اين ادعای بی: مالحظات

با نجات هم همه درست همانطوريكه خدا در ارتباط با خلقت همه چيز را تعيين آرد در ارتباط . دهنده جهان شود نجات
قبل از . خدا تصميم گرفت آه چگونه مردم جهان از گناهانشان و ياغيگری برعليه وی نجات يابند. چيز را تعيين نمود

 تصميم گرفته بود آه خود وارد زمان و فضای مخلوق خود شود و در عيسی مسيح انسان گردد  خلقت جهان، خدا قبًال
 ).٤: ١افسسيان (بی عيب او باشيم  ان خدا ما را انتخاب کرده بود که قوم پاک وآفرينش جه  قبل از).٢٠: ١اول پطرس (

خدا خودش به تاريخ انسان وارد شد با بسياری از انسانهای روی زمين شريك گرديد تا مردم را از گناهانشان نجات 
واژه ). ١٠: ١٤يوحنا  (" آند  پدريكه در من ساآن است او اين اعمال را می"گويد،  به همين دليل عيسی می. بخشد

به عنوان واسطه، عيسی مسيح نماينده خدا به نزد . گيرد واسطه به معنی شخصی است آه ما بين خدا و انسان قرار می
او تنها واسطه ميان خدا . است) ٢ – ١: ٢اول يوحنا ( انسان به نزد خدا   و نماينده)١٥: ١ ؛ کولسيان ٢٣: ١متی  (انسان

 .  بی نظير است بسيار مهمشيوه به سه او زيرا و انسان است
 
 . نظير است عيسی مسيح بی ) ب

 نظير است؟  چرا عيسی مسيح بی: آشف و گفتگو آنيد
 .  آامل خدا به انسان است او مكاشفه. آند فقط عيسی مسيح خدا را آامًال آشكار می  )١

  ٣: ١ ؛ عبرانيان ٩: ٢ ؛١٥: ١لسيان  ؛ آو٨ – ٦: ٢ فيليپيان ؛ ١١ – ٩: ١٤ ؛ ١٨، ١٤: ١يوحنا : بخوانيد
 خدا در قالب انسان نبوده ،هيچ انسان ديگری. هيچ انسان ديگری در آل تاريخ جهان اين ادعا را نكرده است: مالحظات

 درخشش جالل ،عيسی مسيح. است يعنی خدايی آه ذات انسانی هم به خود گرفت و در تاريخ درميان مردم زندگی آرد
 از وجود راستينیعيسی مسيح نمايش .  مثل تقدس و محبت خدا،های الهی خدا صيف مرئی تمام ويژگیخدا است يعنی تو

 تجلی قابل رويت ،عيسی مسيح.  يعنی او نمايش دقيقی از واقعيت خدا و وجود واقعی يا ذات بنيادين او است،خدا است
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 . خدای ناديدنی است
 . ای آامل برای آفاره گناهان است او قربانی.  استگناه بود و تا ابد آامل فقــط عيسی مسيح بی  )٢

  ٢٨ – ٢٦: ٧ ؛ ١٥: ٤عبرانيان : بخوانيد
پس آنها اين صالحيت را نداشتند آه به جای . گناهی نكرده است هيچ رهبر مذهبی ديگری در دنيا ادعای بی: مالحظات

 تا قربــــانی داشته بود و اين صالحيت را گنــــا فقط عيسی مسيح بی. گناهكاران بميرند چون خودشان هم گناهكارند
 . بپردازدآاملی باشد آه جريمه گناهان ما را 

  .فقط عيسی مسيح از مرگ قيام آرده است و تا ابد زنده است  )٣
 ٢٥ – ٢٣: ٧ عبرانيان :بخوانيد
 هيچ رهبر مذهبی .دآن آند و از آنها محافظت می او آاهن اعظم آاملی است آه برای ايمانداران دعا می :مالحظات

آنها مرده اند و  .ديگری در تاريخ پس از مرگ از مردگان برنخواسته است، تمامی آنها هنوز در قبور خود دفن ميباشند
خدا با قيام مسيح از مردگان نشان داد آه عيسی مسيح اما . نميتوانند هيچکسی را نجات داده يا از کسی مواظبت کنند

 روز رسوالن منتخب خود را آموزش ٤٠از قيام صدها نفر شاهد ديدن او بودند و به مدت بعد . دهنده جهان است نجات
او به آسمان صعود آرد و به دست راست خدای پدر نشسته است، و از آنجا از طريق موعظه انجيل فيض، ملكوت . داد

 . آند خود را در قلبها و زندگی ميليونها نفر بر روی زمين برقرار می
وقتی ). ٢: ٦ قرنتيان دوم؛   ١: ٢٧امثال (فيض نجات فقط تا قبل از بازگشت او در دسترس است در هر صورت، 

پس ديگر فرصتی برای توبه و ايمان .  به زمين بازگردد برای داوری خواهد آمد نه برای نجاتدوبارهعيسی مسيح 
 . شنويد توبه آنيد و ايمان آوريد بنابراين وقتی انجيل را می. نخواهد بود

 
 مفهوم ايمان در کتاب مقدس  -ب 

 
 زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود آه پسر يگانه خود را داد تا هرآه بر او ايمان آورد هالك " گويد،  انجيل میپيام 

 ). ١٦: ٣يوحنا  ("نگردد بلكه حيات جاودانی يابد 
 
  چرا مردم بايستی با ايمان آوردن به عيسی مسيح توبه آنند؟  - ١
 
 : يم دهيدتعل

ايمان مسيحی . شود آه منطق متوقف شده باشد ايمان در جايی شروع نمی. ايمان مسيحی جهشی در تاريكی نيست
دهند خدا در تاريخ انسان سخن گفته و عمل آرده   است آه نشان میوقايعیکتاب مقدس پر از .  استواقعيتهابراساس 

اريخ امروز پذيرفته شده است، کتاب مقدس و راستی محتوای آن بيش از هر اتفاق تاريخی ديگری آه صريحًا درت. است
 از اصل کتاب مقدس، ترجمه های کتاب مقدس به زبانهای های مكتوب دارای شاهدان شنيداری، ديداری، دست نوشته

آسی آه از بررسی اين .  است برای کتاب مقدس و حقايق برای اثبات محتوای آن باستانشناسی مستند مداركمختلف و
به همين علت است آه . پيغام مسيحيت مهمترين پيام درآل تاريخ بشريت است. آند آند عاقالنه عمل نمی مدارك غفلت می

 . مردم بايستی به پيغام مسيحيت توجه آنند
 
  سازد؟ پذير می چه آسی ايمان به عيسی مسيح را امكان  - ٢
 

 ار گرفته است؟ خدا در ارتباط با ايمان انسان آجا قر: آشف و گفتگو آنيد
شود و  ايمان در کتاب مقدس به صورت الينفك به قدم اول خدا وابسته است آه شامل مكاشفه و فيض او می: مالحظات

بدون مكاشفه و فيض خدا، ايمان غيرممكن . شود  میاوهمينطور به پاسخ انسان بستگی دارد آه شامل اعتماد و اطاعت 
     .است

خدا هميشه با مكاشفه و فيض خود اولين است و انسان هميشه با پاسخ خود آه . مل نيست ايمان آا انسان،بدون اطاعت
 . باشد است، دومين می ) اعمال نيكو(و اطاعت )  اعتماد(شامل ايمان 

 
 مكاشفه خدا   )الف

  ٨ – ٦: ١١ ؛ عبرانيان ١٧ – ١٤: ١٠روميان : بخوانيد
خدا ). ١٧ – ١٤: ١٠روميان (دارد  ظه انجيل، قدم اول را برمیخدا هميشه با فرستادن شخصی به نزد شما برای موع

به او واآنش )  عمل(اش و وجودش را بر نوح و ابراهيم آشكار آرد، پيش از آنكه آنها بتوانند با ايمان و اطاعت  اراده
 ). ٨ – ٦: ١١عبرانيان (نشان دهند 

 
 
 فيض خدا   )ب

  ٤٨: ١٣ ؛ اعمال ٢٩: ١   ؛ فيليپيان٨: ١٦  ؛ ٤٤  :٦يوحنا : بخوانيد
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يوحنا  (القدس  ا آار آردن درفكر و قلب آنها از طريق روحبو )  ٤٤: ٦يوحنا (خدا هميشه با آشاندن مردم به سوی مسيح 
آنند و قبول دارند آه تجربه ايمان  آورند تصديق می به همين دليل آنانيكه ايمان می. دارد قدم اول را برمی)  ٨  :١٦

  ؛ ٤٨: ١٣ ؛ اعمال رسوالن ٢٩: ١ ؛ فيليپيان ٩ – ٨: ٢افسسيان (بـــزرگوارانه از سوی خدا است آوردنشان عطايی 
 ). ٢٧: ١٨ ؛ ١٤: ١٦

 
 پاسخ انسان   )پ

  ٢٢: ٢ ؛ يعقوب ١٠ – ٨: ٢افسسيان : بخوانيد
 ايمان .دهد ت، پاسخ می خدا و با گرفتن عطای بزرگوارانه نجا انسان به قدم نخست خدا، با ايـــمان آوردن به مكـــاشفه

 درختی است آه ريشه آن فيض خدا و   ايمان نمايانگر تنه.دستان خالی انسان است که عطای نجات خدا را دريافت ميکند
جد "  با در نظر گرفتن پاسخ انسان، عيسی مسيح ميگويد ).١٠ – ٨: ٢افسسيان  (ميوه آن بيانگر اعمال خوب انسان است 

." که به شما می گويم بسياری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست نگ داخل شويد زيراو جهد کنيد تا از در ت
پاسخ بر طبق ايمان انسان شجاعت، کوشش و مجاهده برای آنچه عيسی مسيح تقديم ). ١٤ – ١٣: ٧ ؛ متی ٢٤: ١٣لوقا (

 .ميکند را الزم دارد
 
  تواند به عيسی مسيح ايمان آورد؟ انسان چگونه می - ٣
 

  ٢٠: ٣ ؛ مكاشفه ١٧، ١٣، ١٠، ٩: ١٠ ؛ روميان ١٢: ١يوحنا : بخوانيد
 شنود بايد چگونه به آن پاسخ دهد؟  شخصی آه انجيل را می: آشف و گفتگو آنيد

 . ايمان به عنوان پاسخ انسان به قدم اول خدا دارای سه عنصر است: مالحظات
 

بدون شنيدن حقيقتی آه درانجيل است، ايمان آوردن . شنود ی شخص با گوشهايش انجيل عيسی مسيح را م.شناخت  )الف
 . او نخواهد دانست آه به چه چيز ايمان بياورد. غيرممكن است

 
. آورد آه اين پيغام، حقيقتی نه فقط برای ساير مردم بلكه برای خود او است شخص با قلبش ايمان می). ايمان(اعتماد   )ب

ل آند آه اين حقيقت برای شخص اوست، پيغام انجيل بدون ايجاد تاثير يا تغييری در بدون آنكه او در فكر و قلب خود قبو
 . ماند سطح شناخت باقی می

 
در دعايش او بايستی اعتراف . خواند تا او را نجات بخشد آند و عيسی مسيح را می  شخص با دهانش دعا می.پذيرش  )پ

او بايستی عيسی مسيح را درقلب و زندگی . ه خداوند آل هستی بلك،آند آه عيسی مسيح خداوند است نه فقط خداوند او
تواند نجات يابد  يعنی بدون پذيرفتن عطای نجات در قلب و زندگی خود، او نمی بدون پاسخ به انجيل، . خود بپذيرد

 ). ١٧: ٥روميان (
 
  اگر شخصی ايمان آوردن را آاری سخت بداند، بايستی چكار آند؟  - ٤
 

  ٩: ٩ ؛ متی ٥٠ – ٤٣،  ٣٩ – ٣٧: ١يوحنا : بخوانيد
 :تعليم دهيد 

 .  هدايت ميکندايمانبه اطاعت،   )الف
يوحنا و . " از عقب من بيا "و . " بياييد و ببينيد "گفت،  آرد به آنها می وقتی عيسی مردم را به شاگردی دعوت می

. رفتند  و آن روز را با عيسی گذراندندندرياس از دعوت عيسی اطاعت آردند و با عيسی به جايی آه او اقامت داشت آ
فيليپس از دعوت عيسی اطــاعت آرد و به گروه آوچك سه نفره شاگردان . بعد از آن هيچگاه پيروی او را ترك نكردند

نتنائيل از پيغام  . "بيا و ببين  " دربازگشت خود فيليپس نتنائيل را دعوت و به او گفت ). ندرياس، پطرسآيوحنا، (پيوست 
." ای استاد تو پسر خدايی، تو پادشاه اسرائيل هستی: " او ايمان آورد و گفتاو اطاعت آرد، به نزد عيسی آمد، ) دعوت (

 . اش را ترك آرد و عيسی را پيروی آرد آار روزانه   و اطاعت آردهمچنين متی دعوت عيسی را
 آنطوريکه ما در ايمان آوردن سريع او نشــدمنجر به  ) پيروی عيسی مسيح(حداقل درمورد نتنائيل، دعوت به شاگردی 

آنها شنيدند، ايمان آوردند و سپس اطاعت کردند، نتنائيل شنيد،  حينی که در .چنين انتظاری داريموضعيت ديگران 
نتنائيل ذاتًا .  اطاعت نتنائيل از دعوت عيسی منجر به ايمانی خالص و شاگردی او شد.اطاعت کرد وسپس ايمان آورد

به همين دليل فيليپس سعی نكرد آه او را با حقايق انجيل و يا با . آورد شنيد ايمان نمی د و به آسانی به هرچه میمنتقد بو
اطاعت ) بيا و ببين (فقط بعد از اينكه نتنائيل از اين دعوت . " بيا و ببين " متقاعد آند بلكه به سادگی گفت، بحثو  جر

پذير و واقعی  فقط وقتی ايمان آوردن برای نتنائيل امكان. عيسی را پيروی آرد آرد، ايمان آورد و به عنوان يك شاگرد، 
شد آه از دعوت عيسی مسيح اطاعت آرد و از زير درخت انجير بلند شد تا برود عيسی را ببيند بدين صورت ايمان 

از دعوت عيسی مسيح يعنی اطاعت   تنها راه به سوی ايمان و شاگردی، آوردن به عيسی مسيح برای او واقعيت پيدا آرد
 . " از عقب من بيا  " و يا" بيا و ببين "
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 . اطاعت از دعوت عيسی به شاگردی ضروری است  )ب
شود  و مسيحيت  درغير اينصورت اين دعوت تبديل به مسيحيت بدون شاگردی می. از دعوت عيسی بايستی اطاعت آرد

يحيتی ايمان به خدا وجود دارد اما پيروی ازعيسی مسيح درچنين مس. بدون شاگردی هميشه مسيحيت بدون مسيح است
شود اما عيسی مسيح را به عنوان  ای آه جانشين پدر بودن خدا می  افسانه،چنين ايمانی فقط يك نظريه ذهنی است. نيست

به اينكه ايمان . در چنين مذهبی اعتماد به خدا وجود دارد اما بدون پيروی از عيسی مسيح. آند پسر زنده خدا حذف می
). ١٩: ٢يعقوب (لرزند  حتی شياطين نيز ايمان دارند آه خدايی وجود دارد و می . فقط يك خدا وجود دارد آافی نيست

توانند با  تنها ارتباط واقعی آه مردم می). ١٧: ٢يعقوب (ايمان به خدا بدون پيروی از عيسی مسيح ايمانی مرده است 
همچنين ايمان ابراهيم با .  دعوت او به شاگردی اطاعت آنند و او را پيروی آنندعيسی مسيح داشته باشند اين است آه از

 ). ٢٢: ٢يعقوب (اعمالش آامل شد 
 

 " بيا و ببين "بيند، بايستی از دعوت عيسی مسيح يعنی   انجيل را مشكل میواقعيتهایپس وقتی شخصی ايمان آوردن به 
آند به وضعيتی وارد  خيزد و عيسی مسيح را پيروی می صی برمیوقتی چنين شخ.  اطاعت آند" از عقب من بيا "يا 
 . شود  واقعی می پذير و حقيقتًا شود آه ايمان آوردن امكان می
 
 چرا دعوت عيسی به شاگردی اينقدر مهم است؟   - ٥
 

 :تعليم دهيد
 

 .دعوت عيسی مسيح به شاگردی ضروری است ) الف
   ٥٨ – ٥٧: ٩لوقا : بخوانيد

اولين . تواند بهای شاگردی را محاسبه آند  چون هيچكس واقعًا نمی،سيح به شاگردی ضروری استدعوت عيسی م
 منتظر دعوت عيسی به شاگردی نماند او خودش چنين پيشنهاد داد آه عيسی را به هرجا آه رود ،داوطلب شاگردی
 ،شاگردی. برای سرنهادن نباشدگاه ممكن است جايی  عيسی پاسخ داد بهای شاگردی سنگين است و. پيروی خواهد آرد

هيچكس داوطلبانه زندگی يك شاگرد را برای خود انتخاب نخواهد  راه صليب است چون عيسی در مسير صليب بود، 
 پاسخی به عيسی نداد و نتوانست ،اين داوطلب شاگردی. تواند دعوت آند هيچكس خود را به چنين سرنوشتی نمی. آرد

 داوطلبانه برای شاگردی عيسی مسيح و دعوت عيسی مسيح به پيروی از او بسيار زياد بدهد چون اختالف ميان پيشنهاد
 . بود

 
 . دعوت عيسی مسيح به شاگردی مطلق است ) ب

   ٦٠ – ٥٩: ٩لوقا : بخوانيد
به هيچ چيز نه . دعوت عيسی مسيح به شاگردی مطلق است چون هيچ چيز نبايد ما بين عيسی و شاگردی قرار گيرد

دومين داوطلب . هبی و نه سنن اجتماعی نبايد اجازه داد آه مابين عيسی مسيح و دعوت شخص قرار گيردشريعت مذ
اما او هنوز اسير قوانينی بود آه معلمين مذهبی يهود آن را شرح .  از طرف عيسی به شاگردی دعوت شد،شاگردی

خواست در  واهد چه آند اما با اين وجود میخ دانست آه عيسی از او می او می. اول برو و پدرت را دفن آن: دادند می
ميان اطاعت از دعوت عيسی مسيح به شاگردی و شخصی آه داوطلب شاگردی بود، . نخست شريعت را انجام دهد  وهله

به . دعوت عيسی به شاگردی بايستی قويترين دعوت باشد قويتر از هر سدی.  مانند يك سد قرار گرفت،يك قانون مذهبی
هرچيزی را آه مابين عيسی مسيح و شخص .  اجازه داد آه مابين عيسی مسيح و دعوت شونده قرار گيردهيچ چيز نبايد

 ،قوانين مذهبی و سنن اجتماعی پيشين. دعوت شده قرار گيرد بايستی خرد آرد و به خاطر عيسی مسيح آنار گذاشت
.  حق ادعای خود را از دست خواهند داد،ندگير زمانيكه مابين عيسی مسيح و پيروی از او به عنوان يك شاگرد قرار می

خدا آالم آخر و نهايی خود را در . اين قوانين مذهبی و سنن اجتماعی بايستی به خاطر پيروی عيسی مسيح خرد گردند
پيروی . بايستی اطاعت شوددعوت عيسی مسيح به شاگردی  ).٢ – ١: ١عبرانيان (عيسی مسيح و از طريق او بيان آرد 

 . فيض است، دعوت عيسی مسيح).١٨ – ١٤: ٢٦اعمال (ميتواند دعوت مقتدرانه عيسی مسيح را رد کند داوطلب او ن
از آن پس اين فيض زندگی ميليونها نفر در . فيليپس و نتنائيل غلبه يافت ندرياس، پطرس، آاين فيض در زندگی يوحنا، 

 . سراسر جهان را تسخير آرده است
 
 
 .  نامشروط استیدعوت عيسی مسيح به شاگرد ) پ

   ٦٢ – ٦١: ٩لوقا : بخوانيد
های خود را  دعوت عيسی مسيح به شاگردی نامشروط است چون هيچكس اجازه ندارد آه در شاگردی وضعيت يا واژه

 از  آه کرد چنين پيشنهاد ، بلکهسومين داوطلب شاگردی مسيح نيز منتظر دعوت عيسی به شاگردی نماند. تحميل آند
 ،درحاليكه نخستين داوطلب شاگردی. ريزی شده در زندگی خود  پيروی خواهد آرد ری برنامهعيسی به صورت آا

های خود را برای شاگردی   محاسبات، شرايط و واژه، بهای شاگردی را محاسبه نكرد سومين داوطلب شاگردی اصًال
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درحاليكه دومين . داحافظی آنداش برود و با اهل خانه خ او در وهله نخست خواست آه به خانه. مسيح تعيين آـــرد
 خودش ترتيبی داد آه ، گرفتار موانع موجود در مذهب و فرهنگ خود بود داوطلب سوم شاگردی،داوطلب شاگردی

خواست عيسی مسيح را پيروی آند اما اين پيروی بايستی  او می. بين عيسی مسيح و او قرار گيرندما ،موانع خودش
يافت آه شرايط   شاگردی برای او احتمالی بيش نبود آه فقط در صورتی تحقق می.های خودش قرار گيرد براساس واژه

نخست بايد اين آار بكنيد و بعد . پس او شاگردی را به سطح درك انسان از شاگردی پايين آورد. خاصی انجام شود
شاگردی .  بودانسانینوع شاگردی او ديگر شاگردی واقعی نبود بلكه نوعی از مذهب . بايستی آن آار را انجام دهيد

 . واقعی هيچ نوع شرايطی را آه مابين عيسی و اطاعت از دعوت او به شاگردی قرار گيرد تحمل نخواهد آرد
 

 يعنی ،بيند، بايستی از دعوت عيسی مسيح اطاعت آند  انجيل را سخت میواقعيتهایپس وقتی شخصی ايمان آوردن به 
 به موقعيتی وارد ،آند خيزد و عيسی مسيح را پيروی می  چنين شخصی برمیوقتی . " از عقب من بيا " يا "بيا و ببين"

پذيرفتن ميزان خطری آه برداشتن اولين قدم در پيروی . شود پذير و حقيقتًا واقعی می  امكان،شود آه ايمان آوردن می
از وضعيتی آه مانع شود بايد  آسی آه دعوت می.  تنها راه برای آموختن مفهوم ايمان خالص است،عيسی مسيح دارد
 بيرون آيد و اولين قدم را به سوی عيسی مسيح بردارد يعنی به وضعيتی وارد شود آه بتواند ،شود ايمان آوردن او می

 . شروع به ايمان آوردن آند
 

  راآند آه ايمان آوردن  وضعيتی ايجاد می" از عقب من بيا " و " بيا وببين " دعوت عيسی مسيح يعنی :خالصه
. شود اين وضعيت يعنی ايمان خالص و پايدار با برداشتن قدم اطاعت به سوی عيسی مسيح شروع می. آند پذير می امكان

ايمان از طريق . آورد آه صادقانه مطيع است فقط شخصی ايمان می. آورد فقط شخصی آه مطيع است صادقانه ايمان می
 ). ٢٩ – ٢٨: ٦يوحنا (طاعت حقيقی، ايمان آوردن است وا)  ٢٢: ٢يعقوب (شود  عمل اطاعت تبديل به ايمانی خالص می

 
 

 )  دقيقه٨(دعا  ٥
  در پاسخ به آالم خدایدعا

 
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 ( منزل تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .)بنويسند
  
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم را برای يكديگر،  "   بخش دوم–مفاهيم انجيل " آموخته های درس 
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد موعظه آنيد، 

از روش طرح پرسش استفاده آنيد . بخوانيد ١٩ - ١٦ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت پيدايش -رازگاهان   ـ  ٢
 .   و يادداشت برداريد

را )  بشارتی آليسا وظيفه- ٤٢ – ١٢: ٥  رسوالنمالاع(  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش . در خانه آماده آنيد

  .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(د درمورد شاگردسازی را  وارد دفترآموخته های جدي  ـ ٥
 .درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢٨درس 
 

 دعا
 

١ 
 

 . يدحضور خداوند بياوره  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه
 

  )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات 
 پيدايش

٢  

 
در ، با ديگران  )١٩ - ١٦پيدايش (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت

 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . دآند گوش دهي به آسی آه برآاتش را بازگو می

 .ميگذارد، بحث نكنيد
 

 )   دقيقه٢٠ (حفظ آردن  
 ١٤: ١٢جامعه : مجازات گناه

 ٣  

 
 تعمـــق  - الف

 
 ١٤ – ١٣، ٧ – ٥، ١: ١٢جامعه : بخوانيد

های بال برسد و سالها برسد آه بگويی مرا از اينها  پس آفريننده خود را در روزهای جوانيت بياد آور قبل از آنكه روز"
 و خاك به زمين … قبل از آنكه مفتول نقره گسيخته شود …رود   جاودانی خود می چونكه انسان به خانه. خوشی نيست

  پس تمام امر را بشنويم از خدا بترس و …برگردد به طوريكه بود و روح نزد خدا آه آن را بخشيده بود رجوع نمايد
   ".دار چونكه تمامی تكليف انسان اين است وامر او را نگاها
 
 مجازات گناه 

 ١٤: ١٢جامعه 
 

اين آيه حفظی را روی يک صفحه يا 
 :تخته سياه بنويسيد

ا هرآار مخفی خواه يزيرا خدا هر عمل را 
 .نيكو و خواه بد باشد به محاآمه خواهد آورد

 ١٤: ١٢جامعه 

 

 
 : ازات ميکندخدا از دو طريق گناه را مج •
 
  .آند خدا در داوری فعلی خود گناه را تنبيه می  - ١
 

 ٨ – ٧: ٦غالطيان : بخوانيد
 . "توان آرد زيرا آه آنچه آدمی بكارد همان را درو خواهد آرد  خدا را استهزاء نمی" 

. ات را خواهند آورداگر اين قوانين زير پا گذاشته شوند با خود مجاز. خدا برای خلقت خود قوانينی وضع آرده است
 . برای مثال اگر نسبت به قانون فيزيكی جاذبه زمين غفلت آنيد سقوط وحشتناآی خواهيد داشت

موارد زير مثالهايی از زير پا گذاشتن قوانين خدا و . خدا قوانينی روحانی و اخالقی نيز برای مردم وضع آرده است
آب و  دهد آه هوا،  آند خدا اجازه می  زمين و طبيعت آن محافظت نمیوقتی آه انسان از. نتايج آن است به آنها توجه آنيد

 خدا اجازه ،آنند وقتی مردم تنبل هستند و آار نمی. شود خاك آلوده شوند و اين موجب ابتالء به انواع گوناگون بيماريها می
 پس خدا اجازه ،جنگند مديگر میوقتی آه مردم از همديگر متنفر هستند و برعليه ه. دهد آه آنها فقير و گرسنه شوند می
 باالخره خدا اجازه ،وقتی آه مردم در زمينه صنعت و تجارت دچار فساد هستند. دهد آه آنها همديگر را نابود آنند می
 پس ،دهند اگر مردم مستبد باشند و زيردستان خود را تحت ظلم قرار می. دهد آه تجارت و اجتماع آنها متالشی شود می

. آند گناهكار را گرفتار می به طرق مختلف بسياری نتايج گناه، . هد آه آشور آنها با جنگ تخريب شودد خدا اجازه می
داوری فعلی خدا دردرون قوانين خلقت و . دهد آه نتايج گناه خود را درو آنند آارند و خدا اجازه می مردم گناه را می

بعضی . وانين خدا را زير پا گذارد و از آنها فرار آندتواند ق هيچكس نمی. اند درون قوانين عملی خلقت او وضع شده
 . مواقع، خدا اجازه خواهد داد آه گناه هر انسانی با داوری فعلی او مواجه شود
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  .آند خدا در داوری آينده خود گناه را تنبيه می  - ٢
 

  ٢٧: ٩عــبرانيان : بخوانيد
 . "تن مقرر است  و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جزا يــاف"

بعد از پايان تاريخ بشر در اين دنيا، . بعد از مرگ داوری نهايی خواهد بود. گويد آه مرگ پايان نيست کتاب مقدس می
اين روز، روز داوری ناميده . اند داوری آند  مردم را آه تا آن موقع زندگی آرده عيسی به زمين باز خواهد گشت تا همه 

 . يحيان را از غيرمسيحيان جدا خواهد آردمس عيسی مسيح، . شده است
 

ای  آارهای شريرانه  آنها به خاطر همه). ٤٦ – ٤١: ٢٥متی ( برای قصوراتشان غيرمسيحيان داوری خواهند شد  )الف
، ١٨: ٣يوحنا (ايمانی و رد آردن عيسی مسيح   آنها به خاطر بی). ١٤: ١٢جامعه (اند داوری خواهند شد  آه انجام داده

شانس ). ٩ – ٨: ١دوم تسالونيكيان  (و به خاطر غفلت از خدا و نااطاعتی نسبت به انجيل داوری خواهند شد ) ٣٦ 
آنها از حضور خدای زنده محروم خواهند شد و هرگز نيكويی و رحمت اورا . ای برای نجات يافتن نخواهد بود دوباره

 ؛ مكاشفه ٤١: ٢٥متی (واهند شد يعنی به جهنم خواهند افتاد آنها با هالآت ابدی مجازات خ. نخواهند ديد بلكه فقط خشم او
٨  :٢١ .( 

 
). ١٥ - ١٠: ٣ ؛ اول قرنتيان ١٠: ٥دوم قرنتيان (اند   نسبت به اينكه چگونه زندگی آردهمسيحيان داوری خواهند شد ) ب

 از مرگ به سوی حيات عبور به هرحال آنها با هالآت ابدی محكوم نخواهند شد به خاطر ايمان به عيسی مسيح آنها قبًال
 ). ١: ٨روميان (هيچ قصاصی نيست برای آنانی آه در عيسی مسيح هستند ). ٢٤:  ٥يوحنا (اند  آرده

 
 حفظ آردن و مرور آردن  - ب

 
 . ای از دفترچه آوچك يادداشتتان بنويسيد  آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا صفحه:بنويسيد -١
 ١٤: ١٢جامعه   :مجازات گناه . اب مقدس را به روشی صحيح حفظ آنيد آيه کت:حفظ آنيد -٢
 .  تقسيم شويد و آخرين آيه حفظی کتاب مقدس را از همديگر بپرسيدی به گروههای دو نفر:مرور آنيد -٣
 
 

 ) دقيقه ٧٠( کتاب مقدس بررسی
 وظيفه بشارتی آليسا

٤   

 
 . را با يكديگر بررسی آنيد٤٢ – ١٢: ٥  رسوالن قدم بررسی کتاب مقدس، اعمال٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم٤٢ – ١٢: ٥  رسوالن اعمال:بخوانيد
 .هر يک به نوبت  يك آيه بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 آشف آنيد:  ٢قدم 

 قسمت ذهن يا قلب شما را تحت تأثير  چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين: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

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

در هر گروه . به خاطر داشته باشيد. گذارند موارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند  ميان میآوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در

 
   )١ کشف

. آند اما خدا درهای بسته را باز می)  الف. است" اما " آلمه )  الاقل در متن اصلی(يك حقيقت مهم برای من در اين متن 
اند  گار دشمنان پيروز شدهرسد ان به نظر می. خوانيم آه دشمنان انجيل رسوالن را به زندان انداختند  می٢٠ تا ١٢در آيه 

" ). درمتن فارسی نيامده است (" اما "خوانيم   نخست می١٩اما در آيه . توانند انجيل را موعظه آنند و ديگر رسوالن نمی
چه . توانند مانع موعظه انجيل توسط رسوالن شوند دشمنان نمی. " خداوند درهای زندان را باز آرد  شبانگاه فرشته)  اما(

 . منان رسوالن را به زندان انداختند اما خدا درهای زندان را باز آردتضادی، دش
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  دشمنان انجيل آماده بودند تا محاآمه نمايشی ٢٦ تا ٢١در آيه . شود آه آنها مردم را تعليم دهند اما خدا باعث می  )ب
 . آنها تمام اعضاء سنهدرين را فرا خواندند.  آنند بزرگی را اجراء

های مذهبی بود و بزرگترين اقتدار قانونی در ميان يهوديان به   قدرت دولتی بخصوص در زمينهسنهدرين بزرگترين
شود به  جريان محاآمه برعليه رســـوالن آغاز می. اين قدرت را داشتند آه مردم را به شدت مجازات آنند. رفت شمار می
 را " اما " دومين ٢٢در آيه  درهر صورت، . رسد آه در آن روز سنهدرين به آار رسوالن پايان خواهد داد نظر می

درهای زندان هنوز بسته است و محافظين در جلوی در . "پس خادمان رفته ايشان را در زندان نيافتند ) اما (". خوانيم می
سنهدرين  مات و . آسی نيست آه بتوان در دادگاه محاآمه آرد. زندان حضور دارند اما هيچكس در داخل زندان نيست

چه . دهند اند و به مردم تعليم می شخصی برای سنهدرين پيغام آورد آه رسوالن در صحن هيكل ايستاده.  بودمبهوت
 مردم را معبدشود آه آنان درست درهمان   خدا باعــث میاماآنند  ای آماده می دشمنان برعليه شاگردان محاآمه. تضادی

 . تعليم دهند
 
خوانيم آه بزرگترين قدرت مذهبی آشور آه يكی از دشمنان   می٣٢ تا ٢٧آيات در . سازد اما خدا آنها را جسور می  )پ

. آند يعنی اين دستور آه نبايد در نام عيسی تعليم دهند انجيل بود، شاگردان را متهم به نااطاعتی از دستور قبلی خود می
اما به جای . م گناهكار جلوه دهندهمچنين شاگردان را متهم آردند آه آنها سعی دارند رهبران اسرائيل را در نظر مرد

بايد بيشتر از انسان  خدا را می) اما ("رسوالن پاسخ دادند . خوانيم  را می" اما  " سومين٢٩پاسخ به اتهاماتشان در آيه 
خدا به آنها دستور داده بود تا انجيل را به همه موعظه آنند و هيچكس در اين اقتدار نيست آه با فرمان . "اطاعت نمود 

و با آنها در ارتباط با مرگ و قيام و ضروری بودن توبه .  انجيل را موعظه آردند،آنها حتی به سنهدرين. دا مقابله آندخ
چه . القدس را در قلبش خواهد يافت آنها گفتند آه هرآس از خدا اطاعت آند روح. و بخشش از گناهان سخــن گفتند

 . سازد تا با دشمنانشان انجيل را موعظه آنند سوالن را جسور می خدا راماآنند  دشمنان متهم و سرزنش می. تضادی
 
خوانيم آه بعضی از دشمنانشان   می٣٩ تا ٣٣در آيات . اما خدا باعث شد آه دشمنانشان از آنها طرفداری آنند  )ت

سنگسار رسد آه انگار رسوالن تا به مرگ  اغلب چنين به نظر می. خواستند رسوالن را بكشند عصبانی شدند و می
او به .  "آند  فريسی غماالئيل نام دخالت میی اما شخص". خوانيم  را می"   اما" چهارمين ٣٤اما در آيه . خواهند شد

. چه تضادی. آرده اند دهد آه با عجله عمل نكنند چون ممكن است معلوم شود آه آنها با خدا منازعه  دشمنان هشدار می
دشمنان آنها برای متوقف آردن نقشه پليدشان استفاده از يکی از  خدای مقتدر اماخواستند رسوالن را بكشند  دشمنان می

 . آند می
 
آنند و  خوانيم آه دشمنان رسوالن را تنبيه می  می٤٢ تا ٤٠در آيه . دهند اما قوم خدا به اطاعت از خدا ادامه می  )ث

رسد آه انگار صاحبان قدرت  اره به نظر میدوب. آنند آه در نام عيسی مسيح موعظه آنند دوباره آنها را قدغن می
خوانيم آه رسوالن با شادی تنبيه خود را   می٤١اما در آيه . اند موعظه در مورد عيسی مسيح را متوقف آنند توانسته

 معبدآنها نه تنها انجيل را در جاهای عمومی . پذيرفتند و همچنان اطاعت از خدا را بر اطاعت از انسان ترجيح دادند
دشمنان به مخالفت خود در برابر . چه تضادی. دادند های مردم نيز اينكار را انجام می دادند بلكه حاال در خانه م میتعلي

 .  قوم خدا به اطاعت از خدا به موعظه انجيل در همه جااماموعظه انجيل ادامه دادند 
 

  )٢ کشف
اغلب وقتی . "بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود   می خدا را"گويد،   است آه می٢٩: ٥يك حقيقت مهم برای من در اعمال 

:  پاسخ سؤال من است٢٩متعجبم آه بزرگترين قدرت دنيا آيست؟  آيه  آنم،  به سؤال در مورد موضوع قدرت فكر می
اين حقيقت به من آمك . او باالتر از هر اقتدار ديگر موجود در اين دنيا است. ترين قدرت روی زمين خداست عظيم
 . د تا تصميمات مهمی در مورد نحوه رفتارم در اين دنيا و بخصوص نحوه بشارت دادنم بگيرمآن می

 
 

 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 مطرح  فهميم، سؤال يم و در مورد آنچه نمی را درك آن٤٢ – ١٢: ٥سعی آنيم تمام حقايق مربوط به اعمال 
 . 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

ه دهيد آه هر آدام بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن داده شد اجاز (: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
چنين مالحظاتی در رابطه هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و هم درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
 .) با آن مباحث آمده است



 ٣٤ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 بخشيد؟  چطور بايستی اين را تفسير آرد آه سايه پطرس بيماران را شفا می)  ١٦: ٥اعمال ( ) ١سؤال 
شدند انبوهی   ايمانداران بيشتری به خداوند متحد می" بهترين ترجمه برای اين قسمت به اين صورت است آه، :مالحظات

آند سايه او بر بعضی   تا وقتی پطرس عبور می…ها بيرون آوردند  به قسميكه مريضان را در آوچه. زناناز مردان و 
 هيچ ارتباطی با جادوگری دربين مردم ندارد بلكه شرح تاريخی ايمان آنها به عيسی توضيحاتاين . "از ايشان بيفتد 

 . مسيح و معجزات خدا است
درجنيسارت ). ٣٠ – ٢٧: ٥مرقس  (زنی با لمس لباسهای عيسی، فورًا شفا يافت . فتاده بود اتفاق ا اتفاقات مشابه با آن قبًال

ای از ردای او را لمس  آردند آه فقط گوشه تمام مردم آن نواحی بيمارانشان را بر تختها گذاشته و از عيسی خواهش می
تواند  شی رومی ايمان داشت آه عيسی میيوزبا). ٥٦ – ٥٥: ٦مرقس  (يافت  آرد شفا می آنند  و هر آه آن را لمس می

اين اتفاقات ). ١٠ – ٨: ٨متی (غالم او را شفا دهد بدون اينكه با او تماس شخصی داشته و حتی حضور داشته باشد 
 . مدارك قوی از ايمان مردم به عيسی مسيح بود

ای همانند معجزاتی را   مشابهتاثير)  ١٦: ٥اعمال (به همان صورت، در اينجا خدا راضی است آه سايه پطرس رسول 
تکه همانگونه آه خدا راضی بود آه دستمالها و . گذاشت داشته باشد آه درموارد ديگر آالم و حرآات رسوالن به جا می

معجزات ). ١٢ – ١١  :١٩اعمال (ها آزاد شوند   پولس را به نزد بيماران برده تا آنها شفا يابند و ديوزدهلباساز هايی 
مردم به انجيلی ايمان داشتند آه رسوالن .  تحت تاثير ايمان مردم بود تا اينكه علت ايمان آوردن آنها باشدرسوالن بيشتر
ای آه خدا با  وسيله. آردند پس اين ايمان را هم داشتند آه بيمارانشان را برای شفا به نزد رسوالن بياورند آن را اعالن می

آه صاحب  با سايه و يا بدون هيچ تماسی، از نظر عيسی مسيح  با دستمالها،  ، داد، با آالم، با حرآات آن ايشان را شفا می
 . تمامی قدرت آسمان و زمين است، مهم نبود

 
به اين آيا  " بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود  خدا را می"گويد،  وقتی پطرس می. حدود قدرت) ٢٩: ٥اعمال  () ٢سؤال 

 ی از دولتهای موجود در دنيا نااطاعتی آنيم؟ معنی است آه ما مسيحيان هميشه بايست
.  اطاعت استوار هستند–برطبق کتاب مقدس هفت ارتباط قابل شناسايی وجود دارد آه براساس قدرت . خير :مالحظات

هيچ . باشند درهر صورت تمام قدرتهای روی زمين دارای قدرتی محدود می. مسيحيان بايستی از اين قدرتها اطاعت آنند
و خدا قدری از قدرت خود را به رهبران . فقط خود خدا دارای اقتدار مطلق است. ر روی زمين مطلق نيستقدرتی ب

هفت رابطه . آنها نيز نسبت به همه چيز در برابر خدا پاسخگو و مسئول هستند. مختلف روی زمين واگذار آرده است
 :اند عبارتند از دارای قدرت آه در کتاب مقدس توصيف شده

 
گويد،   می٧: ٤يعقوب . خدا دارای بيشترين اقتدار و قدرت مطلق بر تمامی مردم و همه چيز است. دا و انسانخ  )الف

همچنين تمام رهبران وساير انسانهای با قدرت بايستی . همه مردم بايستی مطيع خدا باشند. "پس خدا را اطاعت نمائيد"
را  او آند تا او را بــشناسند،   مردم را دعوت می خدا همه. تخدا مردم را برای جالل خودش آفريده اس. مطيع خدا شوند

باالترين هدف برای تمام مردم اين است آه برای جالل خدا زندگی . دوست بدارند، او را اطاعت آنند و خدمتش آنند
 . آنند

 
 پس انسان چيست "، گويد  می٦، ٤: ٨مزمور . بر خلقت خود داده است خدا به انسان قدرتی محدود. انسان و خلقت  )ب

به  خدا. " او را بر آارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چيز را زير پای وی نهادی … ؟آوری آه او را به ياد
انسان نبايد . اما قدرت انسان نسبت به زمين محدود است. انسان اين مسئوليت را داده است آه از خلقت او مواظبت آند

 تبر بر درختهايش مزن "گويد،   می١٩: ٢٠برای مثال تثنيه . دوست دارد، انجام دهدنسبت به خلقت خدا هر آاری را آه 
 . انسان نبايد خلقت خدا را آلوده يا نابود آند. "خوری پس آنها را قطع مكن  و آنها را تلف مساز چونكه از آنها می

 
 ای زنان "گويد،   می١٨ :٣خدا به شوهر قدرت محدودی بر همسرش داده است چون آولسيان . شوهر و زن  )پ

 ١٩: ٣اما قدرت شوهر نيز محدود است چون آولسيان . " استخداوند کنيد، زيرا اين خواست شوهران خود را اطاعت 
شوهر بايستی قدرتش در رابطه . " ای شوهران زوجهای خود را محبت نمائيد و با ايشان تلخی مكنيد "گويد،  می

به خاطر داشته باشيد آه خدا مؤسس امر ازدواج است و خدا رابطه بين . به آار بردمحبت و به نرمی  زناشويی را فقط با
انسانها و مذاهب جديد اين قدرت را ندارند آه آنچه خدا مؤسس آن است  تغيير . شوهر و زنش را بوجود آورده است

 . دهند
 
 ای فرزندان "گويد،   می٢٠: ٣ آولسيان .خدا به والدين قدرت محدودی بر فرزندانشان داده است. والدين و فرزندان  )ت

اما قدرت والدين نيز محدود است چون . "والدين خود را در همه چيز اطاعت آنيد زيرا آه اين پسنديده است درخداوند 
والدين بايستی از اقتدار . " ای پدران فرزندان خود را خشمگين مسازيد مبادا شكسته دل شوند "گويد،    می٢١: ٣آولسيان 

خدا ). ٢٤: ١٣امثال ( د بر فرزندانشان درجهت تشويق آنها و در صورت لزوم در جهت تاديب آنها استفاده بكنندخو
های جديد آموزشی قدرت تغيير آنچه خدا  سيستم انسانها، فرهنگ و. همچنين مؤسس رابطه بين والدين و فرزندان است

 . مؤسس آن است ندارند
 



 ٣٥ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

بخشند قدرت محدودی بر  رانان سياسی و قانونگذران و آنانی آه به يك آشور نظم میخدا به حكم. حكام و زيردستان  )ث
لهذا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت آنيد خواه  " گويد،   می١٤ – ١٣: ٢اول پطرس . مطيعانشان داده است

مسيحيان . "تحسين نيكوآاران  و خواه حكام را، آه رسوالن وی هستند به جهت انتقام آشيدن از بدآاران و …پادشاه 
اما قدرت تمام حاآمين نيز دارای محدوديت است . بايستی در هر چيزی آه درست است حكام آشورشان را اطاعت آنند

مهم نيست آه اين انسانها از نظر قدرت در . "بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود   خدا را می"گويد،   می٢٩: ٥چون اعمال 
 آنها چيزی برخالف اراده خدا انتظاردارند ما مسيحيان بايستی با درخواست آنها با ماليمت مخالفت چه مقامی هستند اگر

 . آنيم
 
 ای "گويد،   می٢٢: ٣خدا به رئيسان نيز قدرت محدودی بر مرئوسين آنها داده است آولسيان . رؤسا و مرئوسين  )ج

 قدرت روسای زمينی نيز دارای محدوديت است چون اما. "غالمان آقايان جسمانی خود را درهر چيز اطاعت آنيد 
دانيد شما را نيز آقايی هست در   ای آقايان با غالمان خود عدل و انصاف را بجا آريد چونكه می"گويد،   می١: ٤آولسيان 

ات هر رئيسی بايستی به خاطر داشته باشد آه خدا آقای او است و يك روز او را پاداش خواهد داد يا مجاز. "آسمان 
اگر يكی از رؤسای زمينی چيزی برخالف اراده خدا . خواهد آرد همانطور آه او با مرئوسين خود رفتار آرده است

 . های او مخالفت آنيم بخواهد ما مسيحيان بايستی با ماليمت با خواسته
 
              . استخدا به رهبران آليسا قدرت محدودی بر اعضای آليسا داده . رهبران روحانی و پيروان روحانی )چ

آشند و   اما ای برادران به شما التماس داريم آه بشناسيد آنانی را آه در ميان شما زحمت می"، ١٢: ٥اول تسالونيكيان 
 چون ،اما قدرت شبانان و ساير رهبران مذهبی نيز محدود است. "آنند  پيشوايان شما در خداوند بوده شما را نصيحت می

 رهبران کليسا نبايد بر آنانی که به ايشان سپرده شده اند، گويد آه می) ٢٨ – ٢٥: ٢٠متی  (٤ – ١ : ٥اول پطرس 
 بايستی نه با حكومتی مستبدانه بلكه با ارائه يك روحانیرهبران . دن نمونه باشبرای اعضای کليسا بلكه کنندخداوندی 

 . نداند، رهبری آن نمونه شخصی و با خدمت آردن آنانی آه بديشان سپرده شده
 

 دادند؟  رسوالن بخصوص بر چه چيز شهادت می)  ٣٢: ٥اعمال  () ٣سؤال 
رسوالن به طور خاص از طرف عيسی مسيح دعوت شده بودند تا شاهدان خود او يعنی عيسی مسيح باشند : مالحظات

 يا حتی حانیروبعضی سازمانهای مسيحی، يا بعضی رهبران  ای،  و نه شاهدان بعضی آليساهای فرقه)  ٨: ١اعمال (
درسرتاسر تاريخ مسيحيت، شيطان سعی آرده است آه . های مسيحی و بعضی انواع تجربيات مسيحی بعضی اصل

مواظب . های افراد خاص بكشاند طلبی محتوای شهادت مسيحی را از عيسی مسيح به طرف اهداف خودخواهانه و يا جاه
آردند يعنی  رفت او را دنبال می عيسی بودند و هرجا آه او میرسوالن جزء اولين گروه شاگردان . شهادتهای آاذب باشيد

توانستند شاهدين دست اول زندگی، مرگ و قيام باشند  پس آنها می. از زمانی آه او خدمتش را شروع آرد تا به صعود
نه سنهدرين شاهد بودند آه چگو. آنها شاهد تجربيات او درمقابل قدرتهای يهودی و رومی بودند). ٢٢ – ٢١: ١اعمال  (

شاهد بودند آه چطور يهوديان از قدرتهای شرير رومی برای آشتن عيسی بر . ند عيسی را به مرگ محكوم آرد،يهودی
). ٣٢: ٢اعمال (شاهد بودند آه خدا چگونه اورا ازمردگان قيام داد ). ٣٠: ٥   ؛٢٣: ٢اعمال (روی صليب استفاده آردند 

القدس نيز به عيسی  همچنين روح). ٣١: ٥اعمال (ه دست راست خود باال برد و شاهد بودند آه خدا با صعود او را ب
 ). ١٤: ١٦يوحنا  (دهد  دهد و عيسی مسيح را درميان همه گروههای مسيحی جالل می مسيح شهادت می

يسی های خودخواهانه تغيير دهند بلكه هميشه شاهد ع طلبی پس مسيحيان هيچگاه نبايد شهادت خود را با اهداف و جاه
 . مسيح باشند

 
 

 ببريد بكار:  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 آنيد٤٢ – ١٢: ٥اعمال 

  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد شخصی بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

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

 ). نمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند، فهرست زير(
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   )٤٢ – ١٢: ٥اعمال (پذير  آاربردهای امكاننمونه هايی از 
 

 .  مالقات آنيدبه عنوان ايمانداران همديگر را درشهرتان  - ١٢  :٥ •
 . انتظار اين را داشته باشيد آه دستگير و زندانی شويد  - ١٨: ٥ •
 . همچنين انتظار داشته باشيد آه خدا درهای زندان را به روی شما باز آند  - ١٩: ٥ •
 . به مردم پيغام آامل اين زندگی جديد را بدهيد  - ٢٠: ٥ •
الف اراده خدا صادر می آنند مسيحيان بايستی با در برابر دستوراتی آه قدرتمندان مخ  - ٢٩ – ٢٨  :٥ •

 . ماليمت بگويند آه خدا را بيش از هر انسان ديگری اطاعت می آنند
 . انتظار داشته باشيد آه با حرف زدن در مورد عيسی مسيح با مردم آتك بخوريد  - ٤٠: ٥ •
 .  شويد رسوابيند آه به جهت اسم او شاد باشيد  وقتی مسيح شما را شايسته می  - ٤١: ٥ •
 .  آه عيسی همان مسيح است دست برنداريدخبرخوشهيچگاه از تعليم و اعالم اين   - ٤٢  :٥ •

 
 آاربردهای شخصینمونه هايی از 

 
خواهم اقتدار خود را  بخصوص می.  اطاعت را به خاطر داشته باشم–خواهم هفت رابطه مبتنی بر قدرت  می)  الف

خواهم برای رهبری ساير مسيحيان به جای  برای مثال می. برمبداده است به آار ای آه کتاب مقدس قرار  در محدوده
 . برايشان نمونه خوبی باشم و آنها را خدمت آنم خداوندی آردن بر آنها، 

 
آردند موعظه  هر بار آه دشمنان انجيل سعی می. بسيار تحت تاثير شجاعت رسوالن و حاآميت خدا قرار گرفتم)  ب

هيچ چيز در اين . آرد تا به موعظه انجيل ادامه دهند آرد و به آنها آمك می  خدا مداخله میخود ،نندآنان را متوقف آ
خواهم از  می. جنگد دنيا مسيحيان را از موعظه انجيل به تمام ملتهای جهان باز نخواهد داشت چون خدا برای آنها می

 . نمونه آنها پيروی آنم
 

 دعا کنيد :  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی اين . ( آشکار کرده است، دعا کنيم٤٢ – ١٢: ٥که خدا به ما در اعمال در مورد حقيقتی 

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

 
 )  دقيقه٨(دعا 

 شفاعتدعای 
٥   

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد. به دعا در گروه های دو يا سه نفری ادامه دهيد

 
 )  دقيقه٢ ( منزلتكليف

 برای درس بعدی
٦   

 
اشت خود  رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادد:سر گروه(

 .)بنويسند
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

 را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای ٤٢ – ١٢: ٥اعمال  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد گروهی از مردم موعظه آنيد، 

  پرسش استفاده آنيد از روش طرح.  بخوانيد٢٣ – ٢٠ را از قسمت پيدايش  هر روز نيمی از يك فصل-رازگاهان   ـ  ٢
 .   و يادداشت برداريد

 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين . را حفظ کنيد ١٤: ١٢ جامعه -   آيه مجازات گناه-حفظ کردن   ـ  ٣
 . شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و-دعا   ـ  ٤

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

 .   درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٢٩درس 
 

 دعا
 

١ 
 

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

 )  دقيقه٢٠(پرستش 
 خدا محافظ است

٢ 
 

 .  خدا محافظ است:موضوع
 ٧: ٣٤ ؛ مزمور ١٦ – ١: ٩١ مزمور  ؛١٧ – ٨: ٦ پادشاهان دوم: بخوانيد

 
  خدا در تاريخ گذشته چگونه از قوم خود محافظت آرد؟  - ١
 
 . آه خداوند چگونه از اليشع نبی و خادمش محافظت آرد ه طور خالصه شرح دهيدب

 . بر سه چيز تاآيد آنيد
 . گفت دانست و آن را به نبی می آرد می  هر آنچه آه دشمن در اطاق خوابش بيان میخداوند  )الف
 . دباشن  بيشتر از آنانی هستند آه با دشمن همراه می او و لشگر فرشتگانخداوند  )ب
های آتش را آه در اطراف آنها بود و از آنها محافظت  چشمان قومش را بازآرده تا اسبها و ارابه تواند  میخداوند  )پ
 . آرد ببينند می

 
  .آند خدا امروز چگونه محافظت می  - ٢
 

 . تاجازه دهيد آه اعضاء با يكديگر درميان بگذارند آه خدا چگونه در گذشته از آنها محافظت آرده اس
 

 . را به عنوان محافظ در گروههای آوچك سه نفره بپرستيد  خدا:سرگروه
 
 

 )   دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات 
 پيدايش

٣ 
 

در با ديگران ) ٢٣ – ٢٠پيدايش ( و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت
 ).بخوانيدان آن روز های رازگاه يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد

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

 
 

 )  دقيقه٧٠ (تعليم 
  صحيح کتاب مقدستوضيح

٤ 
 

)  ٢: ٤دوم قرنتيان ( حقيقت را تحريف آند او نبايد. تفسير کندوظيفه هر مسيحی است آه کتاب مقدس را درست  :مقدمه
دهند آه  هم عيسی و هم پولس هشدارمی). ١٥: ٢دوم تيموتائوس  (بلكه آالم راستی را در مسيری درست هدايت آند 

فقط حقيقتی آه براساس تعليم ). ٢ – ١: ٤ ؛ اول تيموتائوس ١١ – ١٠: ٢٤متی  (معلمين آاذبی وجود خواهند داشت 
 ). ٣٢ – ٣١: ٨يوحنا (اشد مردم را آزاد خواهد ساخت  ب" مسيحعيسی"
 

درست مثل انسانهايی آه برای داشتن مسافرتی امن احتياج به قوانين ترافيكی، برای داشتن زندگی سالم به قوانين 
 برای درك مردمبهداشتی و برای داشتن زندگی سازگار در آنار هم  احتياج به قوانين دولتی دارند، به همين صورت 

 .  دارندتوضيح،احتياج به قوانين  صحيح کتاب مقدس
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ها، نبوت و  ها، وعده کتاب مقدس شامل چندين نوع اثر ادبی است مثل شريعت، تعاليم، تاريخ، شعر، سرود، حكمت، مثل

در  ما . که آن اثر ادبی را توضيح ميدهندهای ادبی دارای قوانين مخصوص به خود هستند هرآدام از اين دسته. مكاشفه
 . تاريخ  انتظار وجود حقايق ادبی، در شعر زبان مجازی، در حكمت مقايسه ودر مكاشفه انتظار وجود تصاوير را داريم

 . معرفی خواهيم آردرا برای توضيح صحيح کتاب مقدسدر اين بررسی ما فقط چند قانون 
  

  و زبانماهيت :١قانون 
 

  و زبان ماهيت  :١قانون 
کتاب مقدس مرجع  بنابراين چون خدا مؤلف کتاب مقدس است،، هيت خود هم ماوراء طبيعیکتاب مقدس در ما  )الف

 دو دارای هيچ قسمتی از کتاب مقدس  . قابل اعتماد است کتاب مقدس آامًال  و بنابراين .مطلق افكار و رفتار بشر است
 .مفهوم متفاوت نيست

بنابراين .  استکرده انسانی به انسان ديگر آشكار طريقز اود راآالم خخدا چون  طبيعی استچنين هم کتاب مقدس  )ب
 . شما، آالم خدا است خود زباندرکتاب مقدس 

 
  .ماوراء طبيعی است کتاب مقدس در ماهيت خود،   - ١
 

  ٢: ١ و تيطس ١٩: ٢٣ ؛ اعداد ٢١ – ٢٠: ١ پطرس ؛ دوم ١٦: ٣دوم تيموتائوس : بخوانيد
 :تعليم دهيد 

 
پس . کتاب مقدس شامل سخنان بسياری از طرف خدا است. القدس است  روح، کتاب مقدس خدا ه نويسند.مقتدر  )الف

 . و رفتار مسيحی کتاب مقدس نه تنها مرجع مطلق افكار و رفتار انسان است بلكه مرجع نهايی است برای اصل
  
ست ولی با اين وجود در  کتاب مقدس ابدی ا.های خود خدا است  آالم خدا منعكس آننده ويژگی.قابل اعتماد  )ب

چون خدا  .باشد قابل اعتماد می ، مقدس و دقيق است پس آامًال حقيقت ،کتاب مقدس. شود چارچوب زمان آشكار می
 دو مفهوم متفاوت واضح آشكار سازد هيچ قسمتی از کتاب مقدس  بطورقابل اعتماد است و قصد دارد آه هدفش را

 . به شما چه بگويد داشته است، در هر قسمت کتاب مقدس قصد  آه خدا پس بايستی سعی آنيد درك نماييد. ندارد
 
 . کتاب مقدس درماهيت خود طبيعی است  - ٢
 

  ٤ – ١: ٣٦ ارمياء   ؛ ٨  :٣٠ ؛ اشعياء ١٤ – ١٣: ١٦ ؛ ٢٦: ١٤يوحنا    ؛٤٣: ٢٢متی : بخوانيد
 :تعليم دهيد 

خدا با انسان سخن گفت و . شود ان به انسان منتقل می کتاب مقدس آالم خدا است آه از طريق انس. اصلیهایزبان
 نوشته شــده ی که خدا کالم خود را مکاشفه کرد،ای زمان کتاب مقدس به زبان محاوره. انسان آالم خدا را ثبت آرد

و عهد جديد به يونانی نوشته شده )  و قسمت آوچكی از آن به زبان آرامی (عهد عتيق در اصل به زبان عبری . است
 . زبان اصلی عبری و يونانی معيار می باشند کتاب مقدس، توضيحات ها و  برای تمام ترجمه. ستا

به . آند ترجمه شد و عهد جديد اين ترجمه را به عنوان آالم خدا تلقی می. م.  ق٢٥٠ عهد عتيق قبل از .ها ترجمه
 دقيقی از عهد عتيق عبری و   ترجمه چون هدف آن،عالوه ترجمه معتبر کتاب مقدس به زبان شما هم آالم خدا است

توانايی خواندن کتاب مقدس به زبانهای اصلی و يا به يك زبان جديد ديگر آمك بزرگی برای . عهد جديد يونانی باشد
 .  صحيح کتاب مقدس استتوضيح

 
  يكپارچگی و شفافيت - ٢قانون 

 
  يكپارچگی و شفافيت :٢قــانون 

 . او در جهان استنقشهت شده خدا و  ثب کتاب مقدس تنها مكاشفه  )الف
 در عهد .در عهد عتيق، عهد جديد پنهان است" .  هستند زيرمفهوم به عهد عتيق و عهد جديد يكپارچه و هماهنگ  )ب

 .  کتاب مقدس بهترين شرح دهنده خود استبنابراين ".شود جديد، عهد عتيق آشكار می
 
  .کتاب مقدس يكپارچه است - ١
 

  ٢٠: ١ دوم قرنتيان   ؛١٨ – ١: ١٠ ؛ عبرانيان ١٧ - ١٦ :٢ ؛ آولسيان ١٧: ٥متی : بخوانيد
 : تعليم دهيد
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عهد عتيق برای عهد جديد   :آنها مكمل هم هستند.  عهد عتيق و عهد جديد با يكديگر متناقض نيستند.آمادگی و انجام  )الف
  . رساند انجام می بهآند و عهد جديد، عهد عتيق را ايجاد آمادگی می

 
ها،  نمونه کتاب مقدس عهد عتيق را شريعت، .  در هر صورت، پيشرفتی در مكاشفه وجود دارد.پيشرفت در مكاشفه  )ب

عهد جديد . "شوند   حقايقی است آه در مسيح يافت می" و عهد جديد " سايه نعمتهای آينده است "نامد  ها می نبوتها و وعده 
پس عهد عتيق را . دهد ها را انجام می ها، نبوتها و وعده عت عهد عتيق، نمونهدهد آه چگونه خدا در مسيح شري تعليم می

 .تعليمات عهد جديد معيار هستند.  آردتشريحهميشه بايستی در نور عهد جديد 
 
  . را شرح ميدهدکتاب مقدس خود  - ٢
 

 ٢٨ – ٢٥: ١٠لوقا : بخوانيد
داد آه  هايی می اند پاسخ هايی آه در کتاب مقدس نوشته شده مردم در رابطه با چيزسؤاالتعيسی مسيح به : تعليم دهيد

با تعاليم واضح )  ١: ٢٤تثنيه (او عبارتهای مبهم قسمتی از کتاب مقدس را . آنها هم در کتاب مقدس نوشته شده بودند
رح  را شپس کتاب مقدس خود). ٨ - ٣: ١٩ ؛ متی ٢٤: ٢ ؛ ٢٧: ١پيدايش (داد  قسمتهای ديگرکتاب مقدس شرح می

.  نيست متفاوتهيچ قسمتی از کتاب مقدس دارای دو مفهوم.  کتاب مقدس بهترين توضيح دهنده کتاب مقدس است.ميدهد
 . پس سعی آنيد مفهومی را درك آنيد آه هدف خدا بوده است

 
 القدس و ايمان  روح - ٣قانون  

 
 القدس و ايمان  روح :٣قانون 
خدای روح القدس باعث ميشود که مردم کالم کتاب مقدس .  مقدس است خدای کتاب مقدس، مؤلف و موضوع کتاب)الف

 .را بفهمند
 . ايمان به عيسی مسيح هميشه بر پايه کالم کتاب مقدس استوار است)ب
 

 درست   تا کتاب مقدس را دارنددر قلبشانبه عيسی مسيح القدس و ايمان  روحبنابراين خوانندگان کتاب مقدس نياز به  
 . ند آنتشريحدرك و 

 
 . القدس و ايمان دارند انسانهايی آه روح  - ١
 

 ؛ ١٧ – ١٤: ١٠ روميان  ؛٤٥ – ٤٤: ٢٤ ؛ لوقا ١٥ – ١٣: ١٦ ؛ ٢٦: ١٤ ؛ ٤٧ – ٤٥،  ٤٠ – ٣٩: ٥يوحنا : بخوانيد
  ١٥ – ٧: ٢اول قرنتيان 
 ايمان. ار آرده است درك آند آشك در کتاب مقدسآند تا آنچه خدا القدس فكر و قلب انسان را روشن می روح: تعليم دهيد

فقط ايماندارانی . آيد اش بدست می در مورد خودش و اراده در کتاب مقدس خدا    از طريق شناخت مكاشفهبه عيسی مسيح
 .  آنندتشريحآه دارای تولد تازه هستند قادرند کتاب مقدس را درست 

 
  .القدس و ايمان ندارند انسانهايی آه روح  - ٢
 

  ١٦: ٣ ؛ دوم پطرس ٤ – ٣: ٤ ؛ ١٧ – ١٤: ٣ ؛ دوم قرنتيان ٢٩: ٢١متی : بخوانيد
توانند کتاب   پوشيده است به طوريكه نمی هنوزجلوی چشمان آنها اند و غيرمسيحيان از نظر روحانی مرده: تعليم دهيد

اظهارات . ه استفايد  بی مسيحیالقدس و ايمان بررسی مداوم کتاب مقدس بدون داشتن روح.  آنندتشريحمقدس را درست 
 تولد  هنوز آه آنهاواقعيت خدای کتاب مقدس بايستی درنور اين ، عيسی مسيح وغيرمسيحيان در ارتباط با کتاب مقدس

 . تازه ندارند ارزيابی شود
 

  شنوندگان مخاطب - ٤قانون
 

  شنوندگان مخاطب  :٤قانون 
کتاب مقدس به آن اشاره  هر قسمت خاطبينی آه خدا در تعيين آنيد  م .آند کتاب مقدس به شنوندگان متفاوتی اشاره می

ها و ممنوعيتها، فرامين و نبوتهای موجود در کتاب   صحيح وعدهتوضيحاين قانون برای . آرده است چه آسانی هستند
  .مقدس مفيد است

 .  بعضی مواقع حقيقت بخصوصی در کتاب مقدس برای تمام مردم يا همه مسيحيان بازگوشده است )الف
 . گروه، سن يا شرايط خاصی است در بعضی مواقع ديگر يك حقيقت خاص محدود به شخص،   )ب

 



 ٤٠ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

  . می باشده مخاطبينهمبرای دس  مق آتاب مشخصی ازحقيقت موجود درمتنبعضی مواقع   – ١
 

  ١: ١ پطرس دوم   ؛٢٧ – ٢٥: ١٤لوقا : بخوانيد
 ؛  ٣٨ – ٣٤: ٨ ؛ ١٥: ١مرقس  (ملتهای دنياتصاص به تمام  اخ زير کتاب مقدسهایحقيقت موجود در قسمت: تعليم دهيد

 ؛ ٣٥ – ٣٤: ١٣يوحنا ( مسيحيان  تمام اختصاص به زير کتاب مقدسهایحقيقت موجود در قسمت.  دارد)١٦: ٣يوحنا  
 . دارد ) ١: ١ پطرس دوم ؛ ٢ – ١: ١اول پطرس 

 
  . استمعين ينیبرای مخاطب کتاب مقدس  مشخصی ازحقيقت موجود در متنگاهی   - ٢
 

  ١: ١ ؛ مالآی ٣٠ – ٢٨،  ٢١، ١٧: ١٠مرقس : بخوانيد
   ؛١٤ – ١١، ٧: ١٧اول تواريخ (محـــدود به شخصی خـــاص،  زير  کتاب مقدسهایحقيقت موجود در قسمت: تعليم دهيد

 ؛ ١٤ – ٩: ١٧پيدايش (محدوده زمانی خاص ، )١٠ – ٨: ٦ اشعياء   ؛١: ١مالآی (، گروهی خاص )٢١: ١٠مرقس 
 )٧: ٢ ؛ مكاشفه ٢٠ – ١١: ٣٣ ؛ حزقيال ١٠ – ٦: ١٨ارمياء (يا وضعيتی خاص ) ١٥ – ١٢: ٦  ؛٤ – ٣: ٥ غالطيان

 .است
 

 ها و تاآيدسبکهای ادبی  - ٥قانون 
 

  ها و تاآيد سبکهای ادبی :٥قانون 
 تعيين ،آند  استفاده می مقدس در هر بخش کتاب آه خداسبکی را.  مختلف ادبی استسبککتاب مقدس شامل چند   )الف

 برای مثال، يکی از تمثيل های عيسی .ی که آن اثر ادبی را شرح ميدهد، توضيح دهيد را براساس قوانينسبکآنيد و هر 
 . را بر اساس قوانينی که تمثيل ها را توضيح ميدهند، تشريح کنيد

 را تعليم لی اص، قسمت خاص کتاب مقدس يکمحتوایتعيين آنيد آه .  کتاب مقدس شامل تاکيدهای گوناگون است )ب
 . آند، به تاريخ مربوط است يا يك وعده يا يك نبوت است دهد، يا شنونده را به انجام عملی تشويق می می

 
تعاليم، تاريخ، شعر، حكمت، مثل، نبوت، مكاشفه و غيره و  کتاب مقدس شامل چند سبك مختلف ادبی است مثل قوانين، 

سبك قسمت خاصی از کتاب مقدس را تعيين آنيد و .  مخصوص به خودش را داردتوضيح قوانين ،هاهرآدام از اين سبك
  .ی که آن اثر ادبی را شرح ميدهد، توضيح دهيد را براساس قوانينسبکهر 

 اصلی را تعليم ، قسمت خاص کتاب مقدسمحتوای يکتعيين آنيد آه . کتاب مقدس همچنين شامل تاکيدهای گوناگون است
 .آند، به تاريخ مربوط است يا يك وعده يا يك نبوت است هد، يا شنونده را به انجام عملی تشويق مید می

 
   :تعليمی است تاآيد بر يك اصلوقتی   - ١
 

  ٦: ١٤يوحنا : بخوانيد
در . ی است آه به شما اختصاص دارد، بايستی به آن ايمان بياوريدل تاآيد بر اص کتاب مقدسقسمت اگر در: تعليم دهيد

برای مثال، . اصل را به خصوص با توجه به اسامی موجود در آن تنظيم آنيد.  تاآيد بر اصلی تعليمی است٦: ١٤يوحنا  
ی که شما و هر اصل.  توجه آنيد"پدر"  و  "هيچكس" ،  "حيات" ،  "راستی" ، "راه " ، ") عيسی( من "به اسامی 

 " .ها راه به سوی پدر است عيسی تن"  که اين استمسيحی بايد ايمان بياورد
 
  :تاآيد بر تشويق شخص به انجام فعاليتی استوقتی   – ٢
 

  ٣٥ – ٣٤: ١٣يوحنا : بخوانيد
 – ٣٤: ١٣دريوحنا .  بايستی آن را انجام دهيد، تاآيد بر فعاليتی مختص شما است کتاب مقدساگر در قسمت: تعليم دهيد

 ،برای مثال. اين فعاليت را به خصوص با توجه به افعال آن تنظيم آنيد.  تاآيد بر تشويق شخص به انجام فعاليتی است٣٥
 شاگرد من " و "همه خواهند فهميد "، " شما نيز محبت نماييد "، " چنانكه من محبت نمودم "، " محبت نماييد "به افعال 

 بايستی همديگر را محبت آنيم  ما مسيحيان " اين استنی که شما و هر مسيحی بايد اطاعت کندفرما.  توجه آنيد"هستيد 
 ". درست مثل عيسی مسيح آه ما را محبت آرد

 
 :تتاآيد در ارتباط با تاريخ اسوقتی   - ٣
 

  ١١: ١٧اعمال : بخوانيد
   ارتباط با يك واقعه تاريخی است، بايستی تعيين آنيد آه آيا بايد از آن نمونه قسمت کتاب مقدساگر تاآيد در: تعليم دهيد
 . روی آنيد يا خيرتاريخی پي



 ٤١ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 مسيحيان نبايد از رفتار بد برای مثال. پس نبايد هيچوقت ازآن پيروی آنيد  موجود درتاريخ منفی است  اگر نمونه
مثال ديگر، مسيحيان نبايد . نوشته شده است ١١ – ٦: ١٠اول قرنتيان اسرائيليها در عهد عتيق پيروی کنند آنطوريکه در 

رهبران .  نوشته شده است١١ – ٩ يوحنا ٣ وترفيس در عهد جديد پيروی کنند، بطوريکه در، ديمسيحیاز رفتار بد رهبر
 .)٤ – ١: ٥ ؛ اول پطرس ٢٨ – ٢٥: ٢٠متی ( خداوندی آنند ،اند هيچگاه نبايد بر آنانی آه بديشان سپرده شدهمسيحی 

 نپذيرند يا مانع مسيحيان در انجام شان در کليسايساير مسيحيان را  ساير رهبران مسيحی را رد آنند، آنها هرگز نبايد
 .آارهای خوب و درست شوند

اما نبايد انتظار داشته باشيد آه ساير .  از آن نمونه خوب پيروی آنيد، ممکن استای درتاريخ حالتی مثبت دارد اگر نمونه
 .انجام آن را دستور داده باشدمسيحيان هم آن نمونه را دنبال آنند مگر اينكه قسمت ديگری از کتاب مقدس آن را تعليم يا 

برای مثال مسيحيان شايد هر آنچه که در بازار فروخته ميشود يا ميزبان برای آنها تهيه کرده است، بخورند يا آنها ممکن 
است از انجام اينکار صرف نظر کنند در صورتيکه وجدان آنها ايشان را منع ميکند، به هر حال آنها نبايستی فردی را 

آنها نبايستی ديگر مسيحيان را مجبور کنند که آنگونه که  . خورد يا از خوردن آن اکراه دارد، محکوم کنندکه گوشت مي
: مثال ديگر ).١  :١١  - ٢٣  :١٠اول قرنتيان  ؛ ١٤: ١٥ – ١: ١٤روميان (خود ايشان انتخاب کرده اند، رفتار کنند 

د آه آيا ند و ارزيابی آننهر روز کتاب مقدس را بررسی آن  ودننمونه خوب اهالی بيريه را دنبال آنمسيحيان بايستی 
نبايد از ساير مسيحيان بخواهيد آه اين شما  اما ).١١ :١٧  رسوالناعمال (.آند يا خير  حقيقت را بيان میی،واعظ يا معلم

 .نمونه را دنبال آنند و اصرار آنيد آه کتاب مقدس را هر روز بررسی آنند
 
 : وعده يا نبوت استتاآيد بر يكوقتی   - ٤
 

 ١٦،  ٨: ٣ غالطيان ؛ ١٩ – ١٧: ١١ عبرانيان   ؛١٨: ٢٢ ؛ پيدايش ٢١: ١٤يوحنا : بخوانيد
ارمياء (، وضعيت )١٨ – ١٥: ٢٢پيدايش (اگردر اين قسمت تاآيد بر يك وعده يا نبوت است، پس مخاطبين : تعليم دهيد

 ١١: ٢ ؛ افسسيان ٢٩ – ٢٦: ٣ ؛ غالطيان ٤٤ – ٤٢  :٢١ ؛ ١٢ – ١١: ٨متی (، تحقق آنها )١٨  ؛ حزقيال١٧ – ٥: ١٨
نبوتهای عهد عتيق بايستی در نور تعاليم عهد جديد . و موارد آاربردشان را تعيين آنيد)  ١٠ – ٤: ٢اول پطرس    ؛٢٢ –

: ٩عاموس (ل برای مثال نبوتهايی از عهد عتيق مربوط به اسرائي.  گردندتشريحآه دارای موضوعی مشابه با آن هستند، 
اعمال (شود   در عهد جديد مربوط به تمام ايمانداران و بخصوص ايمانداران امتها میها آنتشريحشوند اما   می ) ١٢ -١ ١
 ). ٢٨: ٣ ؛ غالطيان ١٢: ١٠روميان   ؛ ١٩ – ١٤: ١٥

 
 ت و اصلسن  - ٦قانون 

 
   سنت و اصل  :٦قانون 

 . چيزی است آه آليسا بايستی تعليم دهد  مقدس تعيين آننده تعاليم، فرامين و ممنوعيتهای موجود در کتاب
 . ، نميباشددهد  آنچه آه کتاب مقدس تعليم میهندنآ آليسا تعيين .  هرگز قاعده و قانون نيستندی کليسايیسنتها  )الف
 . دن شوتشريح یتدرسب درنورتعاليم واضح کتاب مقدس ارزيابی و  هميشه هر آليسايی بايستیباورهای ونامه هااعتقاد )ب
 
  .سنتهای مذهبی هرگز قاعده و قانون نيستند  - ١
 

 :تعليم دهيد 
 

   فعاليتهای مذهبی  )الف
ها بيهوده است   با هدايا، بخور و جشنمعبدخدا بر اشعياء نبی آشكار آرد آه پرستش سنتی  - ١٨ – ٨: ١اشعياء   :بخوانيد

  .آنند ترك نمی آنند و آارهای اشتباه خود را خدا اطاعت نمیانگيز هستند وقتی مردم از قوانين  و حتی نفرت
 
  خوابها، روياها و الهام  )ب

ادعا   هستند که خدا به ارمياء نبی آشكارآرد هميشه اشخاص بسياری- ٤٠ - ٢٥ ، ٢٢ -٢١، ١٦: ٢٣ارمياء  :بخوانيد
 آاذب از روياها و خوابهای موجود در افكار  بياءدرحاليكه ان.  اما خدا آنها را نفرستاده استميباشنده نبی خدا ک ميکنند

قوم خدا بايستی بين آالم خدا و آالم مردم . آنند گويند، انبياء واقعی وفادارانه آالم خدا را اعالم می خودشان سخن می
م از الهام بسياری از مرد. شود آه مردم از راههای شريرانه خود بازگشت آنند آالم واقعی خدا باعث می. تميز قايل شوند

 انسانی  هایچــنين الهام. آالمی آه توسط خودشان الهام يا آشكار شده است و نه توسط خدا گويند يعنی  خودشان سخن می
  .دنآن  آالم انسانی است و آالم خدا را تحريف می تمامًا

 
 سنتها   )پ

را )   يهودیروحانيان(ن شريعت ها و معلمي عيسی مسيح فريسی - ٤٦ – ٤٤: ١١ ؛ لوقا ٩ – ١: ٧مرقس  :بخوانيد
هايی را نگاه دارند آه دست به دست و از نسلی  اند تا سنت  را آنار گذاشته در کتاب مقدسآند آه فرامين خدا مالمت می



 ٤٢ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

های سنتی خود را مهمتر از آنچه کتاب مقدس تعليم  گيری آند آه تصميم او آنها را سرزنش می. اند به نسلی منتقل آرده
 پيروی و " هستند  انسانیقوانين تعليم داده شده"  که چنين سنتها و تعاليمی، او گفت ). ٣: ١٥متی (دهند  ر میدهد قرا می

او گفت آسانی آه سنتها را مهمتر از آالم خدا ). ٧ – ٦: ٧مرقس (عبادت خدا است در بی فايده روشی چنين رسومی، 
، اجتناب نامشخص آنها اجتناب آرد مثل شخصی آه از يك قبر  راه نمايان آور هستند و بايستی از،آورند به شمار می

 ). ٤٦ – ٤٤: ١١ ؛ لوقا ١٤ – ١٣: ١٥متی (آند  می
 
  .قرار گيرد اند  شدهتشريح اصل مسيحی بايستی براساس تعاليم واضح کتاب مقدس، آه به درستی   - ٢
 

  ١٧ – ١٦: ٣ ؛ دوم تيموتائوس ١٥ – ١٤: ٣ ؛ اول تيموتائوس ٦  :٤ ؛ اول قرنتيان ٢٦، ٢٤: ٧متی : بخوانيد
 :تعليم دهيد

 
  . بايد بر پايه کتاب مقدس استوار باشداصل  )الف

تعاليم، . اند قرار گيرد  شدهتشريحاصل مسيحی بايستی براساس تعاليم، فرامين و ممنوعيتهای کتاب مقدس آه به درستی 
  رهبران کليسا،فرامين و ممنوعيتهای هر آليسا يا عاليم، فرامين و ممنوعيتهای کتاب مقدس دارای اقتدار بيشتری از ت

بارها و بارها، عيسی و رسوالن به آنچه در کتاب مقدس مكتوب است اشاره .  هستند،معلمين يا دانشمندان يا فيلسوفان
سا، های مشهور، پدران آلي و نه به آنچه ربی) ٤١ – ٤٠: ١٣ ؛ اعمال ١٦: ٢ ؛ اعمال ٢٦ – ٢٥: ١٠لوقا (آردند 

 . مفسرين کتاب مقدس و يا نويسنده يك آتاب مسيحی گفته است
 
  . کرده شودعــملبه تعاليم عيسی مسيح بايد   )ب

). ٢٦، ٢٤: ٧ ؛ متی ٢٤: ٨يوحنا (عيسی تعـــليم داد آه مردم بايستی به آالم او ايمان آورند و آن را به اجراء گـــذارند 
دوم (عليم مسيح ثابت نماند يا تعليم مسيح را بجا نياورد نبايد او را پذيرفت يوحنای رسول فرمان داد هرآنكس آه در ت

 ). ٢٤ – ٢١: ٣اول يوحنا    ؛١١ – ٩يوحنا 
 
  .هرگز از محدوده آنچه در کتاب مقدس نوشته شده خارج نشويد  )پ

: ٣ تيموتائوس دوم ؛ ٦: ٤ قرنتيان اول ("تجاوز نكنيد )  درآالم( از آنچه مكتوب است "پولس رســول قانونی گذاشت 
اول تيموتائوس  ؛ ٩: ٤فيليپيان ( او پيروی آنند نامه هایخواهد تا از دستورات مكتوب در  او از آليسا می). ١٧ – ١٦
 و عيسی مسيح خودش هشدار اکيدی ميدهد به هر فردی که کالم خود را، ).١٦، ٢ – ١: ٣دوم پطرس    ؛١٥ – ١٤: ٣

مکاشفه ( به کتاب مقدس اضافه ميکند يا بخشی از کالم  کتاب مقدس را از آن خارج ميکند تفسيرها و توضيحات خود را
١٩ – ١٨: ٢٢.(  

 
 قرار گيرد و نه ،اند  شدهتشريحمسيحی بايستی براساس تعاليم صريح کتاب مقدس، آه به درستی   پس اصل .نتيجه ) ت

هر آليسايی، هر چقدر هم آه با باورهای  و نامه هاعتقادا. پدران آليسا و مفسرين ، معلمين مذهبیهای  براساس نوشته
   شدهشريحتوجه به خالصه آردن ايمان مسيحی مفيد باشند، بايستی هميشه در نور تعاليم صريح کتاب مقدس به درستی ت

 . و ارزيابی شوند
 

  مسئوليت - ٧ قانون
 

   مسئوليت:٧قانون 
 . زندگی انسانها استهدف کتاب مقدس آشكار آردن راستی خدا و تغيير 

 آند و حقايق آن را بكار تشريحهر مسيحی اين حق و مسئوليت را دارد آه کتاب مقدس را برای خود بررسی و   )الف
 .  و به آار بردتشريح کرده او بايستی آن حقيقت کتاب مقدس را به درستی اما. برد
 . شوند رد آاذب بايستیتعاليم .  بايستی حقيقت را تعليم دهدهر مسيحی  )ب
 
 مسئوليت شناخت، درك و اطاعت از حقيقت   - ١
 

 ؛ فيليپيان ١٦: ٣ ؛ آولسيان ٥٢ – ٥١: ١٣ ؛ ٢٤: ٧ ؛ متی ١٧: ١٧ ؛ ٢٣، ٢١، ٦: ١٤ ؛ ٣٢ – ٣١: ٨يوحنا : بخوانيد
  ٤ – ٣: ١ پطرس دوم، ٩: ٤

 : تعليم دهيد
 عيسی مسيح به ما .باشند عيسی مسيح راستی می خدا است و تعاليم  در موردعيسی مسيح خودش حقيقت. شناخت  )الف

 .آن حقيقت مسلمًا ما را آزاد و تقديس خواهد آرد. فرمان داد آه حقيقت او را بشناسيم در آن بمانيم و از آن پيروی آنيم
  
 به اجراء گويند درك آنند، تعاليم آنها را عيسی و شاگردانش بارها از مردم عادی خواستند آه آنچه آنها می. اطاعت  )ب



 ٤٣ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 ). ١٠: ٧عزرا (بگذارند و حتی آنها را به ساير مردم تعليم دهند 
 
 مقدس باشيد زيرا خدا مقدس "خواستند  انبياء، عيسی مسيح و شاگردان بارها از خوانندگان کتاب مقدس . ويژگی ) پ

 . ط آگاهی از اين تعاليمراه مقدس شدن اطاعت از تعاليم کتاب مقدس است و نه فق). ١٦ – ١٤: ١اول پطرس   ("است 
 
 مسئوليت رد آردن معلمين آاذب  - ٢
 

  ١١ – ٩ ؛ دوم يوحنا ٢٣ – ٢٠: ٢ ؛ اول يوحنا ٩: ١ ؛ تيطس ٢٦ – ٢٣: ٢دوم تيموتائوس : بخوانيد
 . هايشان نپذيرند مسيحيان بايستی معلمين آاذب را رد آنند و آنها را به خانه: تعليم دهيد

 
  فرهنگ - ٨قانون 

 
   فرهنـــگ:٨ن قانو

آنچه که خدا ميخواهد که بايستی در زندگی انسانی . متن فرهنگی کتاب مقدس شامل تعاليم در باره رفتار انسانی است
 .  متن فرهنگی کتاب مقدس هميشه برای رفتار مسيحی معيار است مگر اينکه کتاب مقدس آن را محدود کند. اتفاق بيافتد

دنيا يا در هر دوره زمانی، تعيين کننده آنچه که کتاب مقدس آموزش ميدهد، نيست  فرهنگ انسانی در هر جای  )الف
 .زيرا آلوده به گناه و انحراف از آنچه که خدا اراده کرده که فرهنگ باشد، است

 فرهنگ ملکوت خدا، که کتاب مقدس آموزش ميدهد، تعيين کننده آنچه است که فرهنگ انسانی در هر جای دنيا و در  )ب
 .وره زمانی بايستی بشودهر د

 
 فرهنگ و متن فرهنگی  - ١
 

 ٢١ – ١٨: ٣ آولسيان ؛ ٤٤ – ٤٣، ٣٩ – ٣٨، ٣٢ – ٣١ ، ٢٨ – ٢٧، ٢٢ – ٢١: ٥متی : بخوانيد
 :تعليم دهيد

 : دو چيز است شامل در هر دوره تاريخی زمانی هرگروه از مردمفرهنگ)  الف
 خالق، خرافات و روحيه زمانه آنهاارزشها  و ا نظريه دنيوی، حقايق و باورها، )  ١
 .                 روابط و نهادهای آنها بيان می شوند، اعتقادات، تجربيات، رفتار، سنتها و رسوماتطريقه ای که اين نکات در ) ٢
 
 :دو چيز است شامل  نيز کتاب مقدسمتن فرهنگی)  ب
ايستی از آنها اجتناب آرد يا آنها را دگرگون  آه يا بی فرهنگ بشر و منحطآلود های گناه  از جنبهشرحی)  ١

 . ٣٢ – ١٨: ١ مثال روميان بعنوان .ساخت
 . ٧ – ٥ فصلهای مثال متی بعنوان. تعليـــم فرهنگ ملكوت خـــدا آه بايستی پذيرفته و پيروی شود)  ٢

 
 آلود انسانی فرهنگ گناه  - ٢
  

 ٣٢ – ١٨: ١روميان : بخوانيد
، )٨: ٤پيدايش  (قتل : آلود فرهنگ انسانی ترديد ندارد های گناه تاب مقدس در ثبت و شرح جنبهاز يك طرف ک: تعليم دهيد

 – ٤: ١٩پيدايش  (بازی  همجنس ، )٤: ١١پيدايش (، استقالل از خدا )٥، ٢: ٦پيدايش (ايمانان  ازدواج بين ايمانداران و بی
عدم صداقت  ، )٨ – ١: ٣٢خروج (پرستی  بت ، )٣١،  ٧ – ٢: ٣٤پيدايش  (، تجاوز يا فعاليت جنسی قبل از ازدواج )٥

)  ١٠ – ٩سوم يوحنا (رهبری مستبدانه آليسا   ،)٢٣ -١٨: ٨( آرزوهای گناه آلود ،)٤: ٥ – ٣٢: ٤اعمال  (نسبت به پول 
  اين از همه. غيرهو ) ٢٣ – ٢٠ ، ١٦ – ١٤: ٢مکاشفه (سازشکاری با آموزش غلط و رفتار شريرانه در کليساها و 

 . آنها را دگرگون ساختبايد های فرهنگ انسانی بايستی اجتناب آرد يا  جنبه
 
 فرهنگ ملكوت خدا  - ٣
  

  ٤ – ١: ٥پطرس اول  ؛ ٧ – ١: ١٣ ؛ روميان ٢٠ – ١٨: ١٦تثنيه : بخوانيد
 :تعليم دهيد 

 .بخشد  و ارزشيابی فرهنگی میبيينخدا ت  )الف
 از اين دنيا و در تمام مکانیدهد آه به چه طريقی فرهنگ انسانی درهر  از طرف ديگر، کتاب مقدس بوضوح تعليم می

 و ارزشيابی بيينتقريبًا تمام تعاليم، فرامين و ممنوعيتهای کتاب مقدس دارای ت. بايست تغيير آنند دورانهای تاريخ بشر می
 ه زمانی دور هر اين دنيا و دردهند آه خدا دوست دارد فرهنگ انسانها درهر جايی از باشد يعنی تعليم می فرهنگی می
به چه حقايقی بايستی ايمان آورند، چه  دهد آه انسانها بايستی چگونه به دنيا نگاه آنند،  کتاب مقدس تعليم می. چگونه باشد



 ٤٤ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 خدا رسومیارزشها و چه اخالقی را بايد حفظ آنند، چه رفتاری داشته باشند و چگونه  ارتباط برقرار آنند و چه سنتها و 
 . دنآن  خشنود میرا
 
 . دهد خدا فرهنگ ملكوت خدا را تعليم می  )ب

فرامين و  به وسيله ممنوعيتها، . شود در کتاب مقدس فرهنگ انسانی پيوسته ارزشيابی شده و منع يا به آن فرمان داده می
نگ را طوری تغيير  گروههای مردم درسرتاسر دنيا اشاره آند و آن فره تعاليم، هدف خدا اين است آه به فرهنگ همه

خدا قصد دارد آه قوم خاص خدا را با فرهنگی خاص به نام فرهنگ ملكوت . دهد تا تبديل به فرهنگ ملكوت خدا شود
 ). ٧ – ٥های فصلموعظه سرآوه، متی  برای مثال، (خدا ايجاد آند 

 
 . کتاب مقدس نشان می دهد  آه فرهنگ انسانی بايستی تبديل به چه چيز شود  )پ
ای از زمان نگاه آنيم آه ديگر  درست نيست آه به متن فرهنگی کتاب مقدس به صورت محدود به دوره ، نابراينب)  ١

 . رود برای مسيحيان امروزه قاعده و قانون به حساب نمی
آتابهای کتاب مقدس فقط آتب تاريخی نيستند آه با فرهنگ انسانی خاصی در گذشته نوشته شده باشند بلكه آتابهای )  ٢

مكاشفه خدا هستند آه هدف خدا را برای فرهنگهای انسانی آشكار می آنند و همينطور اينكه او دوست دارد آه آنها درهر 
 .  شوند اشخاصی تبديل به چهه زمانی دور هر اين دنيا و دردر مکانی

های  ينطور جنبه وهم نوشته شدخودو مکانی که  زمان  در فرهنگ بشر و منحطآلود های گناه کتاب مقدس جنبه)  ٣
 .آند تاريخ بشر را آشكار میزمانی  ه دورهر از اين دنيا و در جايیدرهر ی  فرهنگ بشر و منحطآلود گناه
در تاريخ انسانی  ه زمانی دور هر از اين دنيا و درمکانیدهد آه فرهنگ انسانی درهر   تعليم میکتاب مقدس همچنين)  ٤

 برای تمام مردم در سراسر معياریيستی متن فرهنگی کتاب مقدس را به عنوان مسيحيان با. بايد  به چه چيز تبديل شود
 .جهان و سرتاسر دورانهای تاريخ بشر به حساب آورند

 
  :مثالهايی از کتاب مقدس جهت فرهنگ اصولی)  ت
عليه فساد تعاليم موسی و پولس   .)٩ – ٣: ١٩متی  ( هميشه معيار استتعليم مسيح درارتباط با ازدواج و طالق)  ١

 تعاليم پولس در ارتباط با .)٢٧ – ٢٤: ١ روميان ؛ ٢٣ – ٢٢، ٢٠،  ٦ – ٣: ١٨الويان  ( هميشه معيار ميباشندجنسی
 همگی  آنها.)٢١ – ١٨: ٣ ؛ آولسيان ٣٣ – ٢٢: ٥افسسيان (هميشه قانون و قاعده هستند  مسئوليتهای اعضاء خانواده

 چگونه در ازدواج و زندگی ها در هر جا و در هر دوره تاريخیانسانی تمامدهند آه خدا دوست دارد آه  تعليم می
 . خانوادگی رفتار آند

و در ) ٧ – ١: ١٣روميان  (همچنين تعاليمی در کتاب مقدس وجود دارد آه خدا دوست دارد انسان چگونه در دولت   )٢
) ٤ – ١: ٥ ؛ اول پطرس ١٥ – ١: ٣وتائوس اول تيم  ؛١٦ – ١: ٤افسسيان (درآليسا  ،  )٢٠ – ١٨: ١٦تثنيه (دادگاهها 

 .رفتار آند)  ١٧: ٥ – ١٧: ٤افسسيان  (و در اجتماع خارج از آليسا 
معيار و زمانها  اند پس در همه جا و در همه   تعاليم ديگر کتاب مقدس محدود نشدهتوسطچون اين تعاليم کتاب مقدس 

 .  هستندقاعده
 

  تــاريخ - ٩قانون 
 

  تاريـخ :٩قانون 
 .متن تاريخی کتاب مقدس هرگز معياری برای رفتار مسيحی نيست

آنچه کتاب مقدس تعليم  تمام وقايع تاريخی و نمونه های رفتار بشری که در کتاب مقدس ثبت شده اند، تعيين کننده  )الف
 .، نيستند، زيرا اغلب با گناه و انحراف از آنچه خدا قصد داشت که آنها باشند آلوده استدهد می
بايستی درنور تعاليم واضح کتاب  تمام وقايع تاريخی و نمونه های رفتار بشری که در کتاب مقدس ثبت شده اند،  )ب

 تاريخی  از وقايعاتیمتن تاريخی کتاب مقدس شامل توضيح.  و ارزشيابی شوندتشريح  و فرامين و ممنوعيتهای آنمقدس
 هيچگاه  متن تاريخی کتاب مقدس. اتفاق افتادها واقعًای انسان زندگ خدا مشاهده کرد که در آنچه: استو رفتار بشری

 .  قاعده رفتار آندمعيار و نيست مگر اينكه کتاب مقدس با آن به صورت  برای رفتار مسيحیو قاعدهمعيار 
 

کمال ی مردم و امتهای متعال ما از يک طرف گفت و انجام داد و آنچه شود به آنچه خدا کتاب مقدس مربوط میدر تاريخ 
 . اند گفته و انجام دادهنيافته از طرف ديگر در گذشته 

   توسط خدا و تاريخ پاسخهای انسان به خداتاريخ نجات  - ١
 

 : باشند  میجزاحكايتهای تاريخی کتاب مقدس دارای دو هدف م
 

  .ميکند و عمل ميگويدسخن  تاريخ بشری خدا در سرتاسر  )الف
 وسيله در تاريخ بشر را ب سهم خودوخواست اش  اين هدف خدا است آه خود را، برنامه. آند کتاب مقدس اين را آشكار می



 ٤٥ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

توانيم به واقعيت و حضور خدای زنده در  تاريخ نجات مهم است چون به وسيله آن میاين . حكايتهای تاريخی آشكار آند
 .  را درك آنيمبشريتتاريخ بشر پی ببريم و همينطور برنامه نجات او برای 

 
 . دهد  به آالم و اعمال خدا پاسخ میی، بشر تاريخانسان در سرتاسر  )ب

 همچنين هدف خدا اين است آه پاسخ مختلف افراد، گروهها و امتها در تاريخ. آند کتاب مقدس اين را نيز آشكار می
 و يا ناخشنود ها يا خدا را خشنود اين پاسخ.  حكايتهای تاريخی آشكار آندوسيله را نسبت به آالم و اعمالش ببشری
فهميم آه مردم در نظر خدا به چه شباهت  می تاريخ پاسخها و رفتار انسان مهم ميباشند، چون به وسيله آن .ساختند می

 . آنيم  را درك میبشريت عميقدارند و وضعيت سقوط 
 
 . اند  يا ارزشيابی نشدهتشريح آه  در کتاب مقدسنمونه های تاريخی  - ٢
 

 .  و قاعده نيستمعياردس تاريخ کتاب مق  )الف
پس تاريخ انسان يا . شود  يا ارزشيابی نقل يا شرح داده میتوضيحاغلب اوقات تاريخ انسان در کتاب مقدس بدون 

دهند آه چگونه انسان بايستی ايمان بياورد يا رفتار  آنها تعليم نمی:  و قاعده نيستندمعيارهای تاريخی کتاب مقدس  نمونه
 . آنند آه واقعًا چگونه انسان در طی تاريخ رفتار آرده است فقط بازگو می. آند

 و قاعده است مگر اينكه کتاب مقدس با يك اراده خاص خدا به معيار مكشوف خدا در کتاب مقدس هميشه  درحاليكه اراده
 و معيارد  نيست مگر اينكه با يك پاسخ خاص هماننمعيارپاسخ انسان به اراده خدا هيچگاه . صورت محدود رفتار آند

مگر اينكه کتاب هستند و قاعده معيار در حاليكه تعاليم مربوط به رفتار انسانی هميشه به صورت . قاعده رفتار بشود
 نيست مگر اينكه کتاب مقدس معيارتوصيف رفتار انسانی هيچگاه به صورت . مقدس با آنها به صورت محدود رفتار آند
 . ندبا آنها به صورت قانون و قاعده رفتار آ

يا معيار د هميشه به صورت ن شده باشتوضح دادهآه درست )  متن فرهنگی(ممنوعيتها، فرامين و تعاليم کتاب مقدس 
آنند آه خدا دوست دارد مردم  آنها آشكار می): مگر اينكه کتاب مقدس به صورت محدود با آنها رفتار آند(مقتدر هستند 

 های  وقايع تاريخی و نمونهاما. انسان و در تاريخ انسان اتفاق بيفتد چيستچگونه رفتار آنند، و آنچه بايستی در زندگی 
مگر اينكه کتاب مقدس به صورت . ( و مقتدر نيستندمعيارهرگز به صورت )  متن تاريخی( کتاب مقدس شخصی در

امين و تعاليم خدا پاسخ آنند آه مردم واقعًا چگونه به ممنوعيتها، فر آنها آشكار می):  و قاعده با آنها رفتار آندمعيار
 کتاب مقدس هرگز  شخصی درهای وقايع تاريخی و نمونه.  اتفاق افتاد و تاريخ بشر آنچه واقعًا در زندگی انسان،اند داده

 و مقتدر نيستند مگر اينكه تعليم واضحی درارتباط با موضوعی مشابه در متن و يا هرجای ديگر کتاب معياربه صورت 
 . آنندمقدس آنها را حمايت 

 
  . استتوضيحیتاريخ کتاب مقدس  ) ب

 :برای مثال. دهد های تاريخی تعيين آننده آنچه کتاب مقدس تعليم می دهد نيستند بلكه آن را توضيح می نمونه
 برای تمام معياریقطعًا ) ٨ – ٥: ٦متی ( باطل آن مانند امتها بدون تكرار و  در خفا در باره دعا کردن تعليم مسيح )١

در هيچ آجای ) ٣٥ :١مرقس ( ودر صبحگاه خلوتمكانی  نمونه مسيح يعنی دعا آردن در اما پيروی از. ان استمسيحي
 از نمونه مسيح در اينجا پيروی شايدمسيحيان .  و قاعده نيستمعيار يا ارزيابی نشده است، پس توصيفکتاب مقدس 

 اين را به صورت اصل مسيحی در بياورند يا ستینبايز هرگ دعا آنند اما  بروند تا صبح زودخلوت در مكانی و بهبكنند 
 . برد آن کنندبه آاررا مجبور ساير مسيحيان 

 ی مسيحقطعًا برای آليسا)  ١٥ :١٦مرقس ( همچنين فرمان عيسی برای موعظه آردن انجيل در سر تا سر جهان )٢
 )٢٠ :١٥روميان  (شده بود موعظه به آن  در جاهايی آه قبًالدر باره موعظه نکردن انجيل شيوه پولس اما.  استمعيار

مسيحيان شايد آزادانه انتخاب .  نيستمعيار و قاعده يا ارزشيابی نشده است پس تشريحجايی ديگر از کتاب مقدس در 
 شيوه پولس.  کنند پولسکنند که از نمونه پولس پيروی کنند اما هرگز نبايستی ديگر مسيحيان را مجبور به انجام روش

 . پولس استشخصی آار شيوه فقط توصيف آن  . از آن پيروی آندکهبرای آليسای مسيح نيست تعليمی 
 
 .اند  يا ارزشيابی شدهتشريح آه  در کتاب مقدسهای تاريخی نمونه  - ٣
  

فقط از اين موارد . اند  يا ارزشيابی شدهتوضيح داده شدههای تاريخی،   تاريخ انسان يا نمونه، کتاب مقدس بار درچند
 ممکن است بصورت زير توضيح های تاريخی آه توان از نمونه پس فقط می. توان تعليمی عمومی را  استنتاج آرد می

 : برای مثال.  يا ارزيابی شده اند پيروی آردداده شده
 

  تاريخ کتاب مقدس به عنوان يك هشدار  )الف
 …شد تا ما خواهشمند بدی نباشيم چنانكه ايشان بودندها برای ما   و اين امور نمونه"گويد،   می١١ - ٦ :١٠اول قرنتيان 

 بر اساس اين متن از کتاب مقدس وقايع خاص ".و اينهمه به طور مثل بديشان واقع شد و برای تنبيه ما مكتوب گرديد
مردم . داند تا به مردم در مقابل انجام آارهای اشتباه هشدار دهن در تاريخ کتاب مقدس ثبت شده)  های بد نمونه(تاريخی 
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 . آنها هشدار گيرندمجازات از تمام آارهای اشتباهی آه در کتاب مقدس شرح داده شده است اجتناب آنند و از دباي
  
  نصيحتتاريخ کتاب مقدس به عنوان يك   )ب

مت کتاب بر اساس اين قس.  "آنم میاقتدا  پس اقتداء به من نمائيد چنانكه من نيز به مسيح "گويد،   می١ :١١اول قرنتيان 
. دنده اراده بنيادی خدا را نشان   پيروی آنند آه اعمال آنها،  نيک انسانهای   از نمونه وقتیمقدس مسيحيان بايستی فقط

  :برای مثال
برای پيروی کنند، اما آنها ممکن است از نمونه پولس  از نمونه پولس  که آنها بايداستفرمان داده نشده مسيحيان  به  )١

برای گذراندن کار کردن او گذاشت و  ر بشارتی يا از نمونه شاگردسازی او در هر شهری آه به آن پا میرفتن به يك سف
 . شوند ها صريحًا در جاهای ديگر کتاب مقدس توصيه می  آنند چون تمام اين نمونهپيروی ،زندگی خود

 تأسيس  يك آليسا پيروی نكنند  آنيسه به منظور يکاما مسيحيان ممكن است از نمونه پولس درايجاد شكاف در  )٢
 يا ارزشيابی توصيفدر جای ديگری از کتاب مقدس  فقط تعريف شده و چون اين اتفاق تاريخی) ١٠ – ٨: ١٩اعمال (

 . نشده است
 
 تاريخ کتاب مقدس به عنوان يك تعليم عمومی ) پ

 يا توضيح داده کتاب مقدس  از ديگر در متن يا در جايی شخصیيا نمونهتاريخی فقط در صورتی آه يك واقعه 
 يا ارزشيابی يك نمونه توضيح توسطبرای مثال . توان از آن يك تعليم عمومی استنتاج آرد ارزشيابی شده باشد می

گذارنــد، مـــطرح  تاريخی، پولس اصل شريك ساختن برآات مادی را با آنانی آه برآات روحانی را با شما درميان می
 ). ٦: ٦؛ غالطيان   ١٤: ٩ ؛ اول قرنتيان ٢٧ – ٢٦: ١٥روميان (سازد  می

 
 

 )  دقيقه٨(دعا 
  در پاسخ به آالم خدایدعا

٥ 
 

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

 
 

 ) قه دقي٢ (منزل  تكليف
 برای درس بعدی

٦ 
 
 رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود :سر گروه(

 .) بنويسند
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

آنيد آنها را پيوسته بكار  طالعه میخوانيد و م  را حفظ آنيد و هرگاه کتاب مقدس را می صحيح قانون توضيح٩
درس توضيح صحيح کتاب مقدس را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم . گيريد

 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد موعظه آنيد، 
نيد از روش طرح پرسش استفاده آ. بخوانيد ١٣: ٧ – ٤ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت خروج -رازگاهان   ـ ٢

 .   و يادداشت برداريد
 ) آليسارسالت بين المللی وظيفه - ٢٠ – ١٨: ٢٨متی (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣

 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش . را در خانه آماده آنيد
 .وعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص يا موض-دعا   ـ  ٤

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

 .درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣٠درس 
 

 عاد
 

١ 
 

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

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات 
 خروج

٢ 
 

، با ديگران )١٣: ٧ – ٤خروج (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت
 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  اشتيا از روی يادد (در ميان بگذاريد

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

 
 

 )  دقيقه٢٠(حفظ آردن 
 ٨: ٥روميان : کفاره گناه

٣ 
 
 

 تعمق  -الف 
 

دينان وفات يافت  ا هنگاميكه ما هنوز ضعيف بوديم در زمان معين مسيح برای بی زير"،  ١٠- ٦ :٥روميان : بخوانيد
. زيرا بعيد است آه برای شخص عادل آسی بميرد هر چند در راه مرد نيكو ممكن است آسی نيز جرات آند آه بميرد

پس چقدر . ر راه ما مرداز اينكه هنگاميكه ما هنوز گناهكار بوديم مسيح د آند لكن خدا محبت خود را در ما ثابت می
زيرا اگر در حالتی آه دشمن . بيشتر اآلن آه به خون او عادل شمرده شديم به وسيله او از غضب نجات خواهيم يافت

بوديم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شديم پس چقدر بيشتر بعد از صلح يافتن به وساطت حيات او نجات 
 . "خواهيم يافت 

 
 گناهکفاره  

 ٨: ٥يان روم 
 

اين آيه حفظی را روی يک صفحه يا 
 :تخته سياه بنويسيد

آند  خدا محبت خود را در ما ثابت می
از اينكه هنگاميكه هنوز گناهكاربوديم 

 .مسيح درراه ما مرد
 ٨: ٥روميان  

 

  
 محبت خدا  - ١
  

، خدا با بزرگترين ٨: ٥در روميان . لشآند بلكه با اعما  ما را محبت نمی ؟ خدا فقط در حرفکرد محبت ما به خدا چگونه
زندگی خود را خدا خدا در عيسی مسيح طبيعت انسانی به خود گرفت و در عيسی مسيح، . قربانی ممكن ما را محبت آرد

 . خدا خودش را در عيسی مسيح بعنوان يک قربانی کفاره برای گناهان داد. به جای ما داد
 
   مسيح مرگ عيسی  - ٢
 

 چه نوع مرگی مرد؟ عيسی مسيح به 
 

  .عيسی به خاطر گناه شخصی خود نمرد ) الف
 اين طريق روبرو شدن اما). ٧  :١٢جامعه ( است  و شامل جدايی جسم از روح)  ٢٣: ٦روميان (مرگ نتيجه گناه است 
 ). ١٥: ٤عبرانيان (چون او دارای گناهی شخصی نبود . عيسی با مرگ نبود
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  .ترک نشده بود خدا ی از سودر مرگ، عيسی مسيح  )ب

قبل ). ٨: ٢١مكاشفه    ؛٩ – ٨: ١ ؛ دوم تسالونيكيان ٤٦: ٢٥متی (شود  مرگ ابدی شامل جدايی ابدی انسان از خدا می
 خدای اما). ٤٦: ٢٧متی  (باشد به خاطر گناهان ما او را ترک کرد تا بعنوان مجازاتی  خدااز اينكه عيسی مسيح بميرد،

 ترك نگفت بلكه محبت و مسرت نيكوی خود را از او دريغ  در مرگ مرگ وهنگام را در عيسی مسيحپدر نه تنها 
 خود را به دستان خدای  وقتی عيسی مسيح روی صليب مرد نااميد نبود بلكه به نزد خدای پدر دعا آرد و روح. نداشت

اش متحد ماند چون عيسی مسيح  نسانی در زمانيكه جسم او در قبر بود، ذات الهی او با ذات ا و).٤٦: ٢٣لوقا (پدر سپرد 
 ). ١٨ – ١٧: ١٠يوحنا (با قدرت خودش از مردگان قيام آرد 

 
 . بودمجازات گناه بنا بر حکم شريعت خدا مرگ عيسی مسيح يك  ) پ

خيلی مهم است آه عيسی مسيح ). ٢٣: ٦روميان ( است مجازات گناه بر طبق حکم شريت خدامرگ درکتاب مقدس 
 .  بودبرطبق حکم شريعت خدا مرگ او مرگی بلکه به قتل نرساندنداو را . صادفی نداشتمرگ طبيعی يا ت

. او به خاطر جرمی آه خودش مرتكب شده بود محكوم به مرگ نشد.  انسانی محكوم به مرگ شدشريعت بهاناو ب ) ١
با  .گناه اعالم آرد طس او را بی او يعنی پنطيوس پيال مخالفينش حتی يك گناه در او نيافتند و چندين بار محاآمه آننده

برعليه مقام سياسی توانستند  چون از آنچه يهوديان می  پنطيوس پيالطس عيسی مسيح را به مرگ محكوم آردوجود اين
 . گناه، پيالطس هم خود و هم عدالت انسانی را آه بكار برد محكوم ساخت  بی شخص آنبا محكوم آردن. ترسيد آنند میاو 
 دنيادرهمان زمان خدای پدر، خدای پسر را به خاطر گناهان آل .  الهی محكوم به مرگ شدشريعت هبانعيسی ب ) ٢

 از اين طريق  خشم مقدس و کهگناهان شد برای قربانی آفاره يک  ش با مرگ،عيسی مسيح. محكوم به مرگ ساخت
 .  برطرف ساختتند، همه انسانها در تمام دنيا که عيسی مسيح را پذيرف عليه گناهانراعادالنه خدا 

مصلوب شدن روش . بميرد مصلوب شدشدن اين مهم است آه عيسی مسيح به جای اينكه با سربريدن يا سنگسار 
شد بلكه فقط برای  برای شهروندان رومی استفاده نمیکه شد  آور محسوب می شرمآنقدر . مجازات رومی بود و نه يهودی

 مقتضيات شريعتتمام با با مردن بر روی صليب، عيسی .  بکار ميرفتها ه مجرمين و بردبدترينانسانهای حقير و برای 
او مانند يك ملعون مرد چون در :  الهی را نيز پرداخت آردشريعت مقتضياتو در همان زمان تمام روبرو گرديد انسانی 

 باز خريد شريعت مسيح ما را از لعنت. " ملعون است هر آه بر دار آويخته شود " است  شده نوشته١٣: ٣غالطيان 
 ). ١٣، ١٠: ٣غالطيان (چونكه در راه ما لعنت شد 

 
 اهميت مرگ عيسی   - ٣
 

  چه نتايجی دارد؟ مسيحمرگ عيسی
 

  آفاره ساختن گناه يعنی خشنود آردن عدالت و تقدس .)١٠: ٤اول يوحنا  (ای برای گناه بسازد عيسی مرد تا آفاره  )الف
مرگ . آند خدا را در مقابل گناهكار برطرف میعادالنه پس آفاره، خشم . زات سازدآند گناه را مجا خدا آه ايجاب می

ای مسيح ديگر نيازی  با قربانی آفاره. آند ای بود، قربانی آه خشم خدا را نسبت به گناه ما  دور می مسيح يك قربانی آفاره
اش وقتی است آه پرده  نشانه. شود استفاده می ی ب و آوردن حيوانات برا ی قربانیها نيست وعبادتگاه هيكل به ساير قربانی

از آن به بعد هر که به عيسی مسيح ايمان دارد امکان رسيدن مستقيم به ). ٥١: ٢٧متی  (هيكل از باال تا پايين دو پاره شد
  .)١٨: ٢افسسيان   (خدا از طريق روح خدا را دارد

 
عادل ساختن گناهكار يعنی اينكه او از نظر خدا ديگر  ). ٩ – ٨: ٥روميان  (مسيح مرد تا گناهكاران را عادل سازد  )ب

سازد و تا ابد او را   عادل می او را آامًال. آند بخشد و او را از محكوميت ابدی تبرئه می خدا گناهكار را می.  نيستمقصر
 . آند آورد و با او به اين عنوان رفتار می آامًال عادل به حساب می

 
 

 رحفظ آردن و مرو ـ   ب
 
 .  بنويسيدخودآيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد يا روی يك صفحه از يك دفترچه يادداشت : بنويسيد -١
    ٨  :٥ روميان: آفاره گناه. آيه کتاب مقدس را به روش صحيح حفظ آنيد :حفظ آنيد -٢
 . سيد تقسيم شويد و آخرين آيه حفظی را از يكديگر بپری به گروههای دو نفر:مرور آنيد -٣
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 )   دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس 
  آليسارسالت بين المللیوظيفه 

٤ 
 

 . را با يكديگر بررسی  آنيد٢٠ – ١٨: ٢٨ قدم بررسی  کتاب مقدس، متی ٥با استفاده از روش 
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 .  را با هم بخوانيم٢٠ – ١٨: ٢٨ متی :بخوانيد

 .سمت خوانده شودهر يک به نوبت  يك آيه بخواند تا تمام ق
 

 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
داشت خود آنيد، آشف نماييد، در مورد آنها فكر آنيد و افكارتان را در دفتر ياد  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 . به خاطر داشته باشيد. گذارند ا با يكديگر در ميان میموارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان ر(
 .) گذارند آه نبايد لزومّا  يکسان باشند آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
 ) ١ کشف

  .اقتداری آه همراه با اين وظيفه است است يعنی ١٩ – ١٨: ٢٨يك حقيقت مهم از نظر من در متی 
به اين مفهوم آه هيچ اقتدار يا قدرت . آند آه تمام قدرت در آسمان و زمين به او داده شده است  عيسی ادعا می١٨در آيه 

اين ادعا به اين معنی نيز هست آه او بر تمامی قدرتهای سراسر جهان، تسلط و . ديگری در جهان از او بزرگتر نيست
به همين علت . ازگشت مردم قومهای مختلف به سوی مسيح شودتواند مانع ب شيطان بسته شده است و نمی. قدرت دارد

ممكن است . عيسی به ما مسيحيان بزرگتريـــن مسئوليت جهان را داده است يعنی رفتن و شاگردساختن تمامی قومها
ممكن است اين تصور درست هم باشد در صورتی آه برای . تصور آنم آه اين مسئوليت بسيار بزرگ و مشكل است

اگر برای رفتن و شاگرد سازی فقط متكی به خودم باشد انجام اين مسئوليت غيرممكن . ن فقط به خودم تكيه آنمانجام آ
پذير  ولی درصورتی آه برای رفتن و شاگردسازی وابسته به عيسی مسيح و قدرت او باشم، آاری امكان. خواهد بود
 بدون دادن توانايی انجام يك آار، مسئوليت آن را به برای من اين حقيقتی عالی است آه عيسی مسيح هيچگاه. خواهد شد

سپارد پس فيض، قدرت و حكمت انجام آن را نيز به من  ای را به مـــن می هرگاه عيسی مسيح وظيفه. من نخواهد سپرد
 . آند چون تمامی قدرت به او داده شده است او اين آار را می. خواهد داد

 
  )٢ کشف

  .ای آه همراه با اين وظيفه است وعده است يعنی ٢٠ – ١٩: ٢٨ متی يك حقيقت مهم از نظر من در
او به من فرمان . دهد آه بزرگترين مسئوليت موجود در جهان را انجام دهم  عيسی مسيح به من فرمان می١٩در آيه 

ا او مرا برای اين ام. آليسا استبين المللی رسالت   اين وظيفه. دهد آه بروم در سرتاسر اقوام جهان شاگردسازی آنم می
دهد آه تا انقضای    می او وعده. دهد آه در اين خدمت همراه من است  وعده می٢٠در آيه . فرستد خدمت به تنهايی نمی

سپارد تا به تنهايی و بدون حضور او  اينكه عيسی مسيح هيچگاه آاری را به من نمی. عالم هر روزه همراه من خواهد بود
آند،  عيسی مسيح به من وعده داد آه هرگاه مسئوليتی را به من واگذار می. تی عالی استانجام دهم، برای من حقيق

 . آند چون از مردگان قيام آرده و زنده است او اينكار را می. درحين انجام وظيفه آنار من خواهد بود
 

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

 . بپرسيمهای خود را  فهميم، سؤال را درك آنيم و در مورد آنچه نمی ٢٠ – ١٨: ٢٨سعی آنيم تمام حقايق مربوط به متی 
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
هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه  درادامه نمونه. وابی برايشان پيدا آنيدج

 .)با آن مباحث آمده است
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  آيا عيسی زمانی صاحب تمامی اقتدار نبوده است؟ . ادعای عيسی)  ١٨: ٢٨متی  ( )١سؤال 
 : مالحظات

 
  ی مسيح تمامی اقتدار را در دست داشت چون او همه چيز را آفريده است و به آلمه عيس،دربر گرفتن جسمقبل از   )الف

 ). ٣: ١  ؛ عبرانيان ٣ – ١: ١يوحنا (قوت خود حامل همه چيز بوده است 
 
 درنزد خدای پدر داشت خالی آرد در بر گرفتن جسم او خود را از جاللی آه قبل از دوران در جسم بودن،در )  ب
قدرت از بکار بردن او ). ٨ – ٦  :٢فيليپيان ( و طبيعت انسانی ضعيفی را آه ما داريم به خود گرفت ) ٥: ١٧يوحنا (

مرگ  اقتدارمحدودش را بر نيروهای طبيعی، روحهای شرير، بيماری، اما با اين وجود، . خودداری کردالهی نامحدودش 
 . بکار گرفتو دشمنانش 

 
او به عنوان هديه يا . است خدای پدر تمامی قدرت جهان به او داده شده است به دست رقيام و صعود بعد از مرگ، )  پ

 و در "خوانيم،   می١٤ – ١٣  :٧در دانيال .  خود حق استفاده از اين قدرت را دارد بخشپاداشی در قبال انجام آار نجات
سيد و او را به حضور وی آوردند و رويای شب نگريستم و اينك مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قديم االيام ر

سلطنت جاودانی و  سلطنت و جالل و ملكوت به او داده شده تا جميع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمايند سلطنت او
 عيسی مسيح آتابی را از دست خدای ١٤ – ١: ٥در مكاشفه ). ٧: ٩اشعياء (زوال است و ملكوت او زايل نخواهد شد  بی

يعنی او فقط . د آه هر دو طرف آن نوشته است آه او فقط اقتدار و قدرت بازآردن مهرهای اين آتاب را داردگير پدر می
 از زمانی  هستندای  عمده عملیمحتوای اين آتاب شامل اصول. رساند آند و به انجام می محتوای اين آتاب را آشكار می

: ٦مكاشفه (تا به زمان داوری نهايی )  ٢: ٦مكاشفه (كند ميبه  تا غل آيد آه عيسی مسيح به عنوان غلبه آننده بيرون می
از اين جهت خدا "  خوانيم،   می١١ – ٩: ٢درفيليپيان  و .ميباشدازنخستين آمدن مسيح تا بازگشت اومنظور، )١٧ – ١٢

ر زانويی از آنچه نيز او را به غايت سرافراز نمود و نامی را آه فوق از جميع نامها است بدو بخشيد تا به نام عيسی ه
از زمان . "درآسمان و برزمين است خم شود و هر زبانی اقرار آند آه عيسی مسيح خداوند است برای تمجيد خدای پدر 

 . دهد  قبيله و با هر زبانی نجات می، او مردم را از هر قوم،آمدن اوليه عيسی مسيح تا به اآلن
 
 هر انسانی  نامحدود اقتدار او برکاربرد شرح داده شده است، ٢٥ – ٢٤ و ١٣ آه در متی ،اش در زمان آمدن ثانويه)  ت

 .  بخصوص با قيام تمام مردگان، داوری همه مردم و احيای زمين.بودجهان قابل رويت خواهد در   موجودات همهبرای
 

 آنند؟  دا میپنج فعل موجود در اين آيه چگونه با يكديگر ارتباط پي.  فرمان عيسی مسيح) ١٩: ٢٨متی  ( )٢سؤال 
 : مالحظات

 و پسر و پدر امتها را شاگرد بسازيد و ايشان را به نام   رفته همهبنابراين  "فرمان عيسی مسيح اين است،  ) الف
 بسيار بنابراين   آلمه. "اند حفظ آنند  اموری را آه به شما حكم آرده  القدس تعميد دهيد و ايشان را تعليم دهيد آه همه روح

 و همه افرادادعای اقتدار او بر همه . آند  وصل می١٩ با فرمان او درآيه ١٨دعای عيسی مسيح را در آيه مهم است و ا
 امتهای جهان قابل انجام است  دهد تا بفهميم آه فرمان او بـــرای تحقق اين وظيفه درميان همه چيز به ما اين امكان را می

بدون اقتدار و حضور او هيچ . د شدنخواهساخته  و ساخته شوند انند ميتودر سراسر جهانان شاگرد. و بايستی انجام شود
پذير است و قطعًا اتفاق   امكان،اما حاال با اقتدار و حضور او هر آنچه آه او به ما فرمان آن را داده. پذير نيست چيز امكان
 . خواهد افتاد

 
اين . فعل اصلی شاگردساختن است.  هستندردناطاعت ک  رفتن، شاگردساختن، تعميد دادن، تعليم دادن و پنج فعل  )ب

شاگردان عيسی مسيح بايستی درسراسر جهان .  است دهد آه اين فرمان پيوسته قابل اجراء فعل در زبان اصلی نشان می
سه فعل ).  ثانويهآمدندوره بين نخستين آمدن و (و تا به انتهای اين دوران به شاگردسازی بيشتر برای مسيح ادامه دهند 

تن، تعميد دادن و تعليم دادن در زبان اصلی وابسته به فعل اصلی هستند و همچنين حالت دستوری فرامين را دارا رف
مشخصی وجود دارد آه احتياج به برداشتن قدم و تالشی زياد  برای اينكه مردم شاگرد عيسی مسيح شوند شيوه . باشند می
 . دارد
 تا مردم به نزد آنها بيايند، بلكه قدم نخست را آنها برداشته و به نزد شاگردان عيسی مسيح نبايد منتظر بمانند  )١

 . همه قومهای جهان بروند
شاگردان عيسی مسيح بايستی انجيل را برای آنان موعظه آنند آنها را به توبه و ايمان به انجيل دعوت آنند و   )٢

 . شاگرد عيسی مسيح باشندآنان را ترغيب کنند که آنها نيز 
القدس آشكار  اگردان عيسی مسيح بايستی ايمانداران را در نام يك خدا، آه خود را در پدر، پسر و روحش  )٣

 . ساخت، تعميد دهند
 . شاگردان بايستی آنها را تعليم دهند آه احكام عيسی مسيح را اطاعت آنند  )٤
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  مسيح آيست؟ " شاگرد ")  ١٩: ٢٨ متی  ( )٣سؤال 
يك شاگرد پيرو و آارآموزعيسی . ها مبدل شدن نيست بلكه معنی آن فراتر از يك تبديل است معنای شاگرد تن:مالحظات

های خاصی را به شاگردانش نسبت داده  عيسی خودش ويژگی. عيسی مسيح فاتح فكر و قلب او بوده است. مسيح است
 را مالحظه ٢٣، درس دوم آتاب - دستورعمل شاگردسازی(است آه در يك جلسه تعليمی ديگر آنها را بررسی آرديم 

او دارای . آموزد  پيرو عيسی مسيح است و در حين پيروی از عيسی مسيح از او می،به طور خالصه شاگرد). آنيد
 به معنی اين " شاگردساختن "پس . دهند فكر و قلب او متعلق به عيسی مسيح است های خاصی است آه نشان می ويژگی

بدين معنی آه بايد به آنها آمك آرد تا تعاليم عيسی را . ارآموزان عيسی مسيح شونداست آه مردم تمام امتها پيروان و آ
 . در رابطه با ويژگيهای يك شاگرد در خود تقويت آرده و از آن برخودار شوند

 
  بايد رفته و انجيل را موعظه آنيد؟ هابه نزد آدام امت  )٤سؤال 

تواند بسيار وسيع بوده و  امروزه امت می. روزی اين واژه نيست در کتاب مقدس به معنای ام" امت "معنی : مالحظات
توان  امروزه به زحمت می. آنند شود آه با زبانها و فرهنگ متفاوت در مرزهای آن زندگی می شامل انسانهايی نيز می

با سنتهايی  امت به مفهوم گروهی از مردم است آه  اما در کتاب مقدس آلمه. بين يك امت و يك آشور تمايز قائل شد
انسانهای اين گروه نسبت به همديگر پيوستگی . مانند دهد، با يكديگر متحد باقی می مشخص، آه به آنها حس وحدت می

دارای زبان، اصل و نسب و   يك امت معموًال. آنند و شيوه مشترآی برای زندگی آردن دارند مشترآی را حس می
ت اقتصادی مشترك است مثل آشاورزان يا آارگران آارخانه يا تاريخی مشترك يا مشخصه آن داشتن حرفه يا وضعي

حتی يك  امروزه، . و يا ويژگی آن داشتن وضعيت جغرافيايی و مذهبی مشترك است. رستورانها و يا دانشجويان دانشگاه
 گويد  میآنند و عيسی مسيح  متفاوتی است آه در مرزهای آن زندگی میچنين امتها يا گروه های مردمیآشور هم دارای 

آنها نبايد فقط به آشورهای .  قومـــها رفته و آنها را شاگرد عيسی مسيح بسازند امتها ياآه شاگردانش بايد به نزد تمام اين
 .  گروههای مختلف مردم رفته و آنها را شاگرد بسازند مختلف بروند بلكه بايستی در هر آشوری به نزد همه

 
 يابند؟  ن تعميد میچرا مسيحيا)  ١٩: ٢٨متی  ( )٥سؤال 

، تعميد با يا در آب )١٢ – ١١: ٣متی (در حينی که تعميد با روح القدس مسئوليت عيسی مسيح است  :مالحظات
انسانهايی آه انجيل را .  يك فرمان است" تعميد دهيد " ايشان را ).١٩: ٢٨متی (مسئوليت شاگردان عيسی مسيح است 

 اعمال(برای آمادگی جهت تعميد، توبه و پذيرفتن آالم الزم است . تی تعميد گيرندآورند بايس شنوند و به آن ايمان می می
 . شود تعميد در کتاب مقدس يك مراسم قابل رويت است آه با استفاده از آب انجام می). ٤١ – ٣٨: ٢ رسوالن

 
اول قرنتيان ( روح القدس  ميباشد که تعميدی باالقدس آه سمبلی از آار درونی روح تعميد يک نشانه نمايان است)  الف
 .ناميده ميشود) ٥: ٣تيطس (يا تولد دوباره توسط روح القدس ) ١٣: ١٢

 
اعمال ( از اطمينان درونی روح القدس که همه گناهان آنها آمرزيده شده اند تعميد همچنين يک مهر نمايان است)  ب

و اينکه اکنون به ) ٧، ٣: ٦روميان (ه اند  درصد درنظر خدا عادل شمرده شدصد، که آنان )١٦: ٢٢ ؛ ٣٨: ٢رسوالن 
 ).     ٢٩ – ٢٦: ٣غالطيان (قوم تحت عهد و پيمان خدا تعلق دارند 

 
 ، ٣: ٦روميان (کرده اند آلود قطع   با دنيای گناهان راارتباطش به اينکه آنها تعميد در نهايت يک تعهد و اعالن است)  پ
متی (کتاب مقدس وارد گرديده اند و شاگردان عيسی مسيح شده اند ی تثليث ارتباطی حياتی با خدا، بدرون )١٩ ، ١٣ ، ٦
 را به خانواده خود پذيرفته و اينكه عيسی مسيح، انتعميد يك نشانه و مهری است بر اين آه خدای پدر ايماندار. )١٩: ٢٨

 .ميکند را تقديس آنان ساآن شده و آنها را آزاد ساخته و روح خدا در آنانپسر خدا 
 
 چرا به مسيحيان جديد بايستی تعليم داد آه اطاعت آنند؟ )  ٢٠: ٢٨متی (  )٦ؤال س

. امتها تعليم دهند آه از تمام فرامين عيسی مسيح اطاعت آنندمردم دراين به شاگردان عيسی مسيح بايستی : مالحظات
شاگردان بايستی حقيقت آل کتاب رساند،  اش را در متن تاريخی آل کتاب مقدس می چون تعاليم عيسی مسيح مفهوم واقعی

 زيرا آه از اعالم نمودن شما به تمامی اراده خدا "گويد،   پولس می٢٧: ٢٠در اعمال . مقدس را به مردم تعليم دهند
دهد آه نه تنها راستی را تعليم دهند بلكه به آنها اطاعت از  به عالوه عيسی به شاگردانش فرمان می. "آوتاهی نكردم 
 آنانحقيقتی را آه . اطاعت از تعاليم عيسی مسيح است مشخصه پيروان واقعی عيسی مسيح، . تعليم دهندراستی را نيز 

. دن در راستی بمانآنان را تسخير آند آه آنهاقلب و اراده   بايستی آنچنان فكر، راستی. دن بايستی به عمل آوراندآموخته 
 . توان از يكديگر جدا آرد ت را نمیشناخت و اطاع ، ٩: ٤ و فيليپيان ٢٤، ٢١  :٧برطبق متی 

 
 خواهد آه شاگرد او باشد؟  آيا عيسی مسيح از هر مسيحی می  )٧سؤال 

او از هر مسيحی . آند فقط ايمان آوردن بدون پيروی و يا اطاعت از او، عيسی مسيح را خشنود نمی.  بله:مالحظات
خالصه، . های يك شاگرد را آشكار آند  بياموزد و ويژگیاز او انتظار دارد آه به او ايمان آورد، از او اطاعت آند، 

 . ايمان آورد و از او اطاعت آند عيسی مسيح از هر مسيحی انتظار دارد آه به او 
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 شوند؟  آيا همه مسيحيان جهان شاگرد او می  )٨سؤال 
 او را ترك  ازشدند پيروی ی در دوران زندگی عيسی هم، بسياری از آسانی آه شاگرد او ناميده م قبًال. خير: مالحظات

گويد داخل ب"  ا خداوندا،خداوند"  به عيسی نه هر آه ). ٦٦: ٦يوحنا (دانستند  آردند چون تعاليم او را بسيار سخت می
و در مثل ضيافت عروسی، همه ). ٢١: ٧متی  (خواهد شد زيرا ايشان آنچه را که خدا ميگويد انجام نميدهند خداملكوت 

آنانی آه خود را با عيسی مسيح پوشانده نباشند بيرون . شدند برای ماندن درمهمانی واجد شرايط نبودند آنانی آه وارد می
 ). ١٤ – ١١  :٢٢متی (انداخته خواهند شد 

 
 آيا همه مسيحيان بايستی در امر شاگردسازی دخالت داشته باشند؟  ) ٩سؤال 

رفتند و امتها را شاگرد  آنها بايستی می. زده شاگرد خود دادعيسی اين فرمان را به هر يا ، ٢٨در متی . بله: مالحظات
يكی . آردند آنها با تعليم دادن مردم نسبت به اينكه از همه فرامين عيسی مسيح اطاعت آنند، شاگردسازی می. ساختند می

پس فرمان . "ازيد  رفته همه امتها را شاگرد س"از فرامينی آه اين شاگردان جديد بايستی اطاعت آنند اين فرمان است 
هر مسيحی بايستی شاگرد عيسی مسيح باشد و هر مسيحی بايستی به . شاگردسازی فرمانی به تمام مسيحيان جهان است

هر . اين فرمان فراتر از محدوديتهای هر آليسای محلی است. ساير مسيحيان آمك آند تا شاگرد عيسی مسيح شوند
 . سازی آند و هر مسيحی بايستی به ديگران آمك آند تا شاگرد مسيح شوندآليسای محلی بايستی در ساير مكانها شاگرد

 
 دهد؟  ای می آنند چه وعده عيسی مسيح به آنانی آه شاگردسازی می. وعده عيسی مسيح)  ٢٠: ٢٨متی  ( )١٠سؤال 

  :مالحظات
 به "، اينك  ترجمه بهتر آلمه. "باشم   من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میاينک و "دهد،  عيسی مسيح وعده می

 هر روزه  آلمه. خواهد آه هر روز اين وعده او را به خاطر بياورند عيسی مسيح از شاگردانش می.  است"خاطر آوردن 
 با  پس روز قبلیدهد آه هر روز  می به اين معنی آه عيسی وعده. دهد  معنی می" ا روزههمه "در زبان اصلی نيز

باشد اما اين  هر روز تجربيات و مشكالت خود را دارا می. باشد د بر روزها پشت سر يكديگر میتاآي. باشد شاگردانش می
اين تا آمدن ثانويه او ادامه خواهد داشت .  درآن روز با شاگردانش خواهد بود خودشاطمينان را هم دارد آه عيسی مسيح

عيسی مسيح .  و زمين جديد را آغاز خواهد آرد جديديعنی تا زمانی آه او به اين دوران پايان خواهد داد و دوران آسمان
 آنند او  اطاعت می،سازيدب انهمه  امتها شاگرددر و برويد دهد  در حاليكه آنها از فرمان او يعنی  به شاگردانش وعده می

با . آرداو با تمام محبت، حكمت و قدرتش آنها را همراهی خواهد .  هر روز در اين خدمت همراه آنها خواهد بودخودش
با حكمت عيسی مسيح شاگردان . اند محبت آنند توانند انسانهايی را آه با نفرت تباه شده محبت عيسی مسيح شاگردان می

توانند بر شرارت  با قدرت عيسی مسيح شاگردان می. توانند درميان دنيايی پيچيده تصميماتی عاقالنه و عملی بگيرند می
 . نداين دنيا و نيروهای شيطانی غلبه آن

 
  آليسا چيست؟ رسالت بين المللی، وظيفه بنابراين  )١١سؤال 

 : مالحظات
هر آليسا بايستی به نزد انسانهای ديگر با زبان، .  داده شده است٢٠ – ١٨: ٢٨ آليسا در متی  بين المللیرسالت  وظيفه

  آليسا رسالت بين المللیيفه وظ. سنتها، شغل يا وضعيت اقتصادی متفاوت رفته و آنها را شاگرد عيسی مسيح بسازد
 . پذير است چون عيسی مسيح خودش با تمام اقتدارش حضور دارد امكان

 
  

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

فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  افكار خود را صريحًا با هم در ميان بگذاريد و :در ميان بگذاريد و بنويسيد
  . تهيه آنيد٢٠ – ١٨: ٢٨متی 

   خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد شخصی بكنيد؟:توجه آنيد
گران در آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با دي.  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

 ).نمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند، فهرست زير(
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 )٢٠ – ١٨: ٢٨متی (پذير  انآاربردهای امكنمونه هايی از 
 

 هيچوقت از ساير مردم يا شرايط سخت نترسيد چون تمام قدرت روی زمين به عيسی مسيح داده شده - ١٨: ٢٨ •
 . است

تمامی  ای را آه عيسی مسيح به شما سپرده است انجام دهيد چون او توانيد وظيفه  ايمان بياوريد آه می- ١٨: ٢٨ •
 . قدرت را در اختيار دارد

 . اند شاگردسازی آنيد  قدم اول را برداريد و در جاهايی آه مردم هرگز انجيل را نشنيده- ١٩: ٢٨ •
 به مسيحيان جديد حقايق مهم کتاب مقدس را تعليم دهيد و به آنها تعليم دهيد آه از فرامين عيسی - ١٩: ٢٨ •

 . مسيح اطاعت آنند
 .  و قدرتش همراه شما است هر روز به خاطر بياوريد آه عيسی مسيح با حكمت- ٢٠: ٢٨ •

 
 آاربردهای شخصینمونه هايی از 

  
خواهم انجيل  می. اند بروم خواهم قدم اول را بردارم و به نزد اشخاصی آه در شهر من هرگز انجيل را نشنيده می  )الف

 . را شاگرد عيسی مسيح بسازم خواهم آنها می. را برای آنها موعظه آنم و تعليم دهم
 
مسيحيان جديد  هر هفته بعضی از ما با. به تعليم مسيحيان ادامه دهم آه از تعاليم عيسی مسيح اطاعت آنندخواهم  می ) ب

همراه با ما آنها ياد خواهند . اند موعظه آنيم و تعليم دهيم  آن را نشنيده بيرون رفته و انجيل را برای آسانی آه هرگز قبًال
 .  آنندگرفت آه از آنچه عيسی تعليم داده است اطاعت

 
 

 دعا کنيد :  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه که در طی اين . ( آشکار کرده است، دعا کنيم٢٠ -  ١٨: ٢٨در مورد حقيقتی که خدا به ما در متی 

بياد داشته باشيد که . بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو جمله دعا کنيد
 .) روه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کردافراد درهر گ

 
 

 )  دقيقه٨(دعا 
 شفاعتدعای 

٥ 
 

 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد. به دعا در گروه های دو يا سه نفری ادامه دهيد
 
 

 )   دقيقه٢ ( منزلتكليف
 برای درس بعدی

٦ 
 
يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر يادداشت خود  رونوشت اين تکليف را بين اعضای گروه پخش آنيد و :سر گروه(

 .) بنويسند
 
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

 را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای ٢٠ -  ١٨: ٢٨متی  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .آنيدتعليم دهيد يا بررسی  گروهی از مردم موعظه آنيد، 

از روش طرح پرسش استفاده .  بخوانيد١٤ – ١٠: ٧ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت خروج -رازگاهان   ـ  ٢
 .   آنيد و يادداشت برداريد

 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين . را حفظ کنيد ٨: ٥ روميان -  گناه   آفاره-حفظ کردن   ـ  ٣
 .ته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هف-دعا   ـ  ٤

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

 .درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣١درس 
 

 دعا ١
 

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

 

 )  دقيقه٢٠(پرستش  ٢
 دهنده است خدا رهايی

 
 .دهنده است  خدا رهايی:موضوع
  ٢٣ – ١: ٢٠  ايامدوم تواريخ: بخوانيد

 
 . رهايی داده استچگونه خدا در تاريخ گذشته قوم خود را  - ١
 

 . لشگری بزرگ رهايی دادهبه صورت خالصه شرح دهيد آه خدا چگونه قوم خود را از حمل
 :بر سه چيز تأآيد آنيد

 ) ٤آيه ( طلب آمك آنيد خداوندهمه با همديگر جمع شويد تا از  در زمان حمله، )  الف
 ) ١٢آيه (ه هيچ قدرتی نداريد  و نزد يكديگر اقرار آنيد آه برای مقابله با حملخداوندنزد )  ب
 در اين نبرد به جای شما خداوندايمان داشته باشيد آه .  نشويدمايوسجنگيد، نترسيد و ن مهاجمين خود برعليه)  پ

 ) ٢٠، ١٧ – ١٥آيه (بخشد خواهيد ديد   به شما میخداوندد و نجاتی را آه يجنگ خواهد 
 
 .دهد خدا امروز چگونه رهايی می  - ٢
 

با هم ،  درگذشته آنها را از حمالت رهايی داده چگونهخداوندهيد آه اعضاء به طور خالصه در مورد اينكه اجازه د
 .گفتگو آنند
 .دهنده درگروههای آوچك سه نفره پرستش آنيد خداوند را به عنوان رهايی: سرگروه

 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٣
 خروج

 
با ديگران ) ١٤ – ١٠: ٧خروج (  از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده  و به طور خالصه برآات يكیبه نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 .ميگذارد، بحث نكنيد
 

 )  دقيقه٧٠(تعليم  ٤
 استفاده از کتاب مقدس در دعا

 
گويد و دعا آردن راهی  خواندن يا شنيدن آالم کتاب مقدس راهی برای شنيدن چيزی است آه خدا به شما می :مقدمه

کتاب . ياد بگيريد آه در حين دعا آردن از کتاب مقدس خود استفاده آنيد. است برای اينكه خدا صدای شما را بشنود
 .توانيد به حضور خدا بياوريد قدس همچنين دارای دعاهايی است آه میم
 

 .يتان استفاده آنيدهااز آلمات کتاب مقدس در دعا  :انگيزه  -الف 
 
 . کتاب مقدس مشابه تجربيات شما استمردم درتجربه   - ١
 

 ٣١ – ١٨: ٤اعمال : بخوانيد
ه وضعيت موجود آنها يان در دعايشان از آنها استفاده آردند بچگونه آيات کتاب مقدس آه اين مسيح:  آنيدگفتگوآشف و 

 ؟شود مربوط می
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رسوالن اخيرًا تجربه آرده بودند آه چگونه قدرتمندان يهودی بيهوده توطئه آردند تا خدمت خدادادی عيسی : مالحظات
 بـــرعليه عيسی مسيح آنها اين تجربه را داشتند آه چطور قوم رومی). ٧١ – ٤٧: ٢٢لوقا (مسيح را متوقف آنند 

آنها ديده بودند آه چطور پادشاه يهودی ). ٥٦ – ١: ٢٣لوقا (خشمگين شده و او را مصلوب آرده بودند )  خدابرگزيده(
: ٢٣لوقا (هيروديس و حاآم رومی پنطيوس پيالطس در ضديت با عيسی مسيح با يكديگر رابطه دوستانه برقرار آردند 

 ١: ٣اعمال (فا دادند و اين باعث ايمان آوردن بسياری از يهوديان به عيسی مسيح شد رسوالن شخصی مفلوج را ش). ١٢
 و دريك محاآمه ساختگی آنهـــا را قدغن آردند آه در مورد  اما روسای يهود رسوالن را دستگير و زندانی آرده). ٢٦ –

اين تهديدات روسای يهود اين بود آه هدف تمام ). ٢٢ – ١: ٤اعمال (عيسی مسيح اصًال موعظه نكنند و تعليم ندهند 
درحاليكه برای آن مسيحيان اين تهديدات منجر به اين شد آه دعاهای آنها زيادتر شده و . مسيحيان ترسيده و سكوت آنند
بنابراين مسيحيان به حضورخدا دعا کرده و از او درخواست شجاعت بيشتر جهت اعالن . در سخنرانی جسورتر شوند

 .استفاده آردند) ٢ – ١: ٢مزمور   ( در دعاهايشان نزد خدااز آلمات مكتوب کتاب مقدسها آن. انجيل کردند
 
 .دهد آه برای چه دعا آنيم شناخت اراده خدا از طريق کتاب مقدس به ما اطمينان می  - ٢
 

 ١٤: ٥اول يوحنا : بخوانيد
. آلمات کتاب مقدس در دعايتان استفاده آنيداز نمونه مسيحيان اوليه پيروی آنيد و در حضور خداوند از : تعليم دهيد

 .استفاده از کتاب مقدس در دعايتان دارای دو فايده بزرگ است
دانيد آه برای چه  نمی  اغلب، هستيدنوايمانبخصوص وقتی آه هنوز مسيحی . خواهيد فهميد آه برای چه دعا آنيد)  الف

توانيد در دعايتان به حضور  يد و عبارتهای بسياری پيدا آنيد آه میتوانيد کتاب مقدس را باز آن اما حاال می. چيز دعا آنيد
 .بايستی مشابه با چيزهايی دعا آنيد آه کتاب مقدس در مورد آنها سخن گفته است. خدا از آنها استفاده آنيد

 
کتاب مقدس در دعايتان استفاده  غيره در ها و وقتی از تعاليم، وعده.  خدا دعا خواهيد آرد با اطمينان و بر طبق اراده)  ب
اش را در کتاب مقدس آشكار آرده است و وقتی شما در  خدا اراده. گردد آنيد اغلب دعايتان موجب خشنودی خدا می می

 اراده  پايهآنيد بسيار آسانتر دعايتان برطبق اراده خدا و نه بر حضور خدا برای دعايتان از آلمات کتاب مقدس استفاده می
 .شنود شويد آه خدا دعاهايتان را می به اين ترتيب بيشتر مطمئن می. گيرد  قرار میشخص خودتان

 
 .چگونه از آلمات کتاب مقدس دردعايتان استفاده آنيد: روش  -ب 

 
 .برای استفاده از کتاب مقدس در دعاهايتان چهار روش عملی وجود دارد: تعليم دهيد

 
  .فاده آنيداز کتاب مقدس در دعای رازگاهانتان است  - ١
 
.  از اين قسمت انتخاب آنيد و بر روی آن تعمق آنيد راتوانيد يك قسمت از کتاب مقدس را بخوانيد، يك حقيقت محبوب می

 افکار خود در مورد اين حقيقت را بعنوان پاسخی در .سرانجام از اين حقيقت برای دعا آردن به حضور خدا استفاده آنيد
تان يا شخصی در نزديكی و يا   برای شخصی در خانواده، برای خودتان حقيقتورد آندر م.  دعا آنيد به خداواآنش

توانيد درمورد اين حقيقت برای  آنيد می وقتی همراه با يكی از دوستانتان دعا می. شخصی آه از شما دور است دعا آنيد
 . نيز دعا آنيد خوددوست

 
 .س استفاده آنيد  بررسی کتاب مقد در طیاز کتاب مقدس در دعايتان  - ٢
 
 به شما آموخته است بعنوان کتاب مقدسدر   خدا آه راحقايق مهمی. توانيد قسمتی از کتاب مقدس را بررسی آنيد می

خواهد چگونه يكی از حقايق  بخصوص در اين مورد دعا آنيد آه خدا از شما می.  دعا آنيد به خداواآنشپاسخی در 
 .ندگيتان بكار بريدموجود در اين قسمت کتاب مقدس را در ز

 
 .از کتاب مقدس در دعای انفرادی خود استفاده آنيد  - ٣
 

 حقايق نهايتآنيد قسمتی از کتاب مقدس را بخوانيد، سعی آنيد آه حقايق آن را درك آنيد و در  وقتی به تنهايی دعا می
ار، احساسات و درخواستهای نويسنده از افك . دعا آنيد به خداواآنش بعنوان پاسخی در  آيه به آيهراموجود در هر آيه 

 .کتاب مقدس برای بيان افكار، احساسات و درخواستهايتان به خدا استفاده آنيد
 
 . دعای گروهی استفاده آنيدطیاز کتاب مقدس در   - ٤
 

آنيد سعی . توانيد به اتفاق هم قسمتی از کتاب مقدس را بخوانيد آنيد می وقتی با همديگر و به صورت گروهی دعا می
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به گروههای آوچك .  واآنش به خدا دعا آنيدپاسخی در هر آيه به عنوان  را ازحقايقد ر آخر حقايق آن را درك آنيد و 
 پاسخی در بعنوان ، آيه به آيه را حقايق موجود در آن قسمت کتاب مقدسی هر گروه دونفردر.  تقسيم شويدیدو نفر

برای مثال، نفر اول به طور . رد حقايق موجود در يك آيه دعا آنيددر موهر يک به نوبت . واآنش به خدا دعا آنيد
آند و   دعا می٢ و سپس نفر دوم به طور خالصه در مورد حقايق موجود در آيه ١خالصه در مورد حقايق موجود در آيه 

ز اعضاء گروه دانند آه برای چه چيز دعا آنند و هرآدام ا  مینو ايماناين شيوه خوب است چون همه مسيحيان  .غيره
شخص ديگر آسانتر از دعا آردن در يك گروه يک معموًال دعا آردن با . آورد چند بار فرصت دعا آردن بدست می

 .بزرگ است
 

 ی کتاب مقدسی در دعاهايتانهادعاکاربرد هايی از  نمونه  -پ 
 

ها نزد خدا با توجه به دعا )اول: دتوان به سه گروه اصلی تقسيم آر دعاها را می. آتاب مزامير شامل دعاهای بسيار است
ها نزد خدا با دعا )سوم.  ارتباط با خداتجديد بنا يا عميق کردن ها نزد خدا با توجه بهدعا )دوم. احتياجات شخصی خود

 . ديگرانتوجه به احتياجات شخصی
 
 ها نزد خدا با توجه به احتياجات شخصی خوددعا  - ١
 

آردند آه از خدا بسيار  بعضی اوقات آنها احساس می. لی مانند من و شما بودندنويسندگان کتاب مقدس انسانهايی معمو
گرفتند و بعضی  بعضی مواقع برای گناهانشان ماتم می. آردند دور هستند و بعضی اوقات به خدا احساس نزديكی می

نها را هدايت آند و بعضی آردند تا خدا آ بعضی مواقع دعا می. گرفتند مواقع تحت جفا و شرارت ساير انسانها قرار می
توانيد برای خود استفاده آنيد  بياييد به چند نمونه از اين دعاها آه می. آردند تا خدا زندگيشان را تغيير دهد مواقع دعا می

 .توجه آنيم
آنيد از افكار و احساسات نويسنده برای بيان افكار و  وقتی از اين دعاهای کتاب مقدس برای دعا آردن استفاده می

 .احساسات خودتان و از درخواستهای نويسنده به عنوان درخواستهای خودتان در حضور خدا استفاده آنيد
 

هر . خالصه کنيدشش دعاهای زير را توسط  نوشتن فقط عنوان و مرجع آيه کتاب مقدس روی يک کاغذ يا تخته سياه 
 جهت دعا ١٥از مزمور . تقسيم کنيده نفری گروه را به گروه های کوچک دو يا س. توضيح دهيددعا را  خيلی کوتاه 

 .بنوبت دعا کنيدبعنوان پاسخی در واکنش به خدا يک يا دو آيه را . استفاده کنيدکردن دعای تغيير 
 طردشدگیدعای )  الف
  ممكن است مسيحيان احساس طردشدگی آنند؟ در چه راه هايی: کنيدسؤال

 ٩ – ٧: ٧٧ مزمور ؛ ٣ – ١: ١٣مزمور : بخوانيد
از اين دعای کتاب مقدس .  را بخوانيدطردشدگیآنيد خدا شما را طرد آرده است دعای  وقتی احساس می: عليم دهيدت

در زمان مناسب خدا دوباره به شما بسيار . ، استفاده آنيدرد شدگیبرای بيان تشويش ناشی از احساس طردشدگی و 
 .شود نزديك می

 
 دعای رنج)  ب

 آنند؟ مسيحيان رنج را تجربه ممکن است   در چه راه هايی: کنيدسؤال
  ١٧ – ٩  ،٤ – ٢: ٣١مزمور : بخوانيد

گيريد آه رنج  رسانند يا دروضعيت سختی قرار می شويد آه به شما جفا می وقتی با دشمنانی مواجه می: تعليم دهيد
به . ساس درد استفاده آنيد و احترس آلوداز اين دعای کتاب مقدس برای بيان افكار . آشيد، دعای رنج را بخوانيد می

 چه عظيم است "خاطر داشته باشيد آه وضعيت شما در دستهای خدا است و شما هم بعدها با نويسنده خواهيد گفت، 
 ايشان را درپرده روی …ای  آدم ظاهر ساخته ای و برای موآالنت پيش بنی احسان تو آه برای ترسندگانت ذخيره آرده

 )٢٠ -١٩آيات  " (.ای از عداوت زبانها مخفی خواهی داشت ايشان را درخيمه. انيدخود از مكايد مردم خواهی پوش
 
 دعای آزمايش ) پ

 چرا مهم است آه با دعای آزمايش دعا آنيم؟:  کنيدسؤال
 ٢٤ – ٢٣  ،٧ – ١: ١٣٩مزمور : بخوانيد

با بيان دعای کتاب . ايش دعا آنيدآنيد آه زندگی شما مناسب نيست با دعای آزم دانيد يا احساس می وقتی می: تعليم دهيد
از خدا بخواهيد تا . ترين احساسات شما را بيازمايد های مخفی شما را تفتيش آند و عميق مقدس از خدا بخواهيد آه انگيزه

داند آه چه چيز درفكر و قلب شما مخفی است  خدا از قبل می. ترسها، جراحتها و رفتارهای ناخوشايند شما را برمال آند
 و حق را خواهيد "گويد،  عيسی می. هايی در درون شما پنهان شده است خواهــــد تا شما از او بپرسيد آه چه چيز یاما م

 ،های ماهيت شما  در مورد تاريكترين جنبهحقيقت،  حتی )٣٢: ٨يوحنا  ("شناخت و حق شما را آزاد خواهد آرد 
 .تواند آزادتان سازد می
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 دعای تسليم ) ت
 مواردی را بايستی مسيحيان بارها و بارها تسليم آنند؟ چه : کنيدسؤال

  ١٠ – ٧  ،٥ – ٤: ٢٥مزمور : بخوانيد
با اين دعای کتاب مقدس . با دعای تسليم، دعا آنيد شويد،  وقتی از پيروی راههای نامطيعانه خود خسته می: تعليم دهيد

به راههايی تبديل شوند آه خدا برای شما انتخاب آرده خواهيد راههای نامطيعانه شما  اشتياق خودتان را بيان آنيد آه می
 را تجربه آنيد ١٤ و ١٢ نويسنده درآيه  توانيد تجربه پس شما هم می. راههای خود را به راههای خدا تسليم آنيد. است

مينان و با اط. " سر خداوند با ترسندگان او است " و " او را به طريقی آه اختيار آرده است خواهد آموخت "يعنی 
 آورد چشمان من دائمًا به سوی خداوند است زيرا آه او پايهای مرا از دام بيرون می"  را دعا خواهيد آرد ١٥آلمات آيه 

 . آند تا محبت و امانت خدا را تجربه آنيد تسليم راههای خدا شدن شما را هدايت می. "
 
 دعای تغيير ) ث

  مسيحيان دعا آنند؟ممكن است) تبديل(برای چه تغييراتی : آنيدسؤال 
 ١٥مزمور : بخوانيد

با اين دعای کتاب مقدس اشتياق خودتان را . خواهيد تغيير آنيد و پاك شويد با دعای تغيير دعا آنيد وقتی می: تعليم دهيد
يقت، همراه با اين نويسنده اعالم آنيد آه به بيان حق. خواهيد زندگی پاآی در حضور خدا داشته باشيد آنيد آه می بيان می

. های ديگری نيز وجود دارد آه دوست داريد تغيير آنند شايد زمينه. انجام آارهای درست و نفرت از فساد اعتقاد داريد 
 .از خدا بخواهيد شما را تغيير دهد و او شما را تغيير خواهد داد. پس برای اين چيزها هم در حضور خدا دعا آنيد

 ).٣٧: ١لوقا  ( " زيرا نزد خدا هيچ امری محال نيست "، گفت،ايستد ای آه در حــضور خدا می فرشتــــه
 
 دعای هدايت ) ج

 هايی مسيحيان احتياج به هدايت دارند؟  درچه زمينه: کنيدسؤال
  ١٠ – ٨: ١٤٣مزمور : بخوانيد

با . ر ببريدوقتی برای مسير زندگی خود و يا درزمان مشكالت به هدايت خدا نياز داريد دعای هدايت را بكا: تعليم دهيد
 ٨: ٣٢شما نيز آنچه خدا در مزمور . اين دعای کتاب مقدس اشتياق خود را نسبت به دانستن خواست خدا بيان آنيد

 ترا به حكمت خواهم آموخت و به راهی آه بايد رفت ارشاد خواهم نمود و ترا به چشم "تجربه خواهيد آرد،  گويد،  می
 ."خود آه بر توست نصيحت خواهم فرمود 

 
   ارتباط با خداتجديد بنا يا عميق کردن ها نزد خدا با توجه بهدعا  - ٢
 

نويسندگان کتاب مقدس انسانهايی هستند آه در رابطه شخصی خود با خدا رشد و در بعضی مواقع برای ارتباط خود با 
اج دارند آنها را به خدا آنند و احتي بعضی مواقع به دليل وجود گناه در زندگيشان احساس گناه می. آنند خدا تالش می
پس احتياج دارند آه به شدت . توانند حقيقت خدا يا حضور و نزديكی او را تجربه آنند بعضی مواقع نمی. اعتراف آنند

خواهند از خدا به خاطر آاری آه انجام داده است تشكر آنند و او را برای  در بعضی مواقع ديگر می. روی خدا را بطلبند
توانيد با استفاده از  به بعضی از اين دعاهای کتاب مقدس توجه آنيد آه می. ند يا خود را وقف او آنندآنچه آه هست بپرست

 .آنها رابطه خود را با خدا افزايش دهيد
 

هر دعا . خالصه کنيدپنج دعاهای زير را توسط  نوشتن فقط عنوان و مرجع آيه کتاب مقدس روی يک کاغذ يا تخته سياه 
 – ٨ ، ٥ – ٢: ١٠٣از مزمور . تقسيم کنيدگروه را به گروه های کوچک دو يا سه نفری . ضيح دهيدتورا  خيلی کوتاه 

 .بنوبت دعا کنيدبعنوان پاسخی در واکنش به خدا يک يا دو آيه را . استفاده کنيد جهت دعا کردن دعای تغيير ١٤
 دعای اعتراف)  الف
 است؟ چرا اعتراف به گناهان برای مسيحيان مهم : کنيدسؤال

 ١٢ – ٧  ،٤ – ١: ٥١مزمور : بخوانيد
ايد يا وقتی گناهانتان شما را خرد  شويد آه نسبت به خدا، ساير مردم يا خودتان گناه آرده وقتی متوجه می: تعليم دهيد

با استفاده از اين دعای کتاب مقدس تقصير خود را اعتراف آنيد و از او بخشش . آنند با دعای اعتراف دعا آنيد می
تواند مانند گناه باعث شود آه شما تا به اين حد  هيچ چيز نمی. اهيد و پاآی و احيای خود را از او درخواست آنيدبخو

تواند در شما تا اين حد احساس طردشدگی از سوی خداوند و نااميدی را ايجاد  تنها گناه است آه می .احساس تقصير آنيد
پس تاخير نكنيد با اين دعای اعتراف، دعا آنيد و حقيقت . را تخريب آند گناه شما  تواند به اندازه هيچ چيز نمی. آند

 .  " شمرد د خدا دل شكسته و آوبيده را خوار نخواه" را تجربه آنيد، ١٧موجود در آيه 
 
 دعای تجربه حضور خدا)  ب

 توانند بيشتر از حضور خدا در زندگيشان آگاه شوند؟  چگونه مسيحيان می: کنيدسؤال
 ١٦مزمور : بخوانيد
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آنيد با دعای تجربه حضور خدا،  آنيد يا حضور و نزديكی او را احساس نمی وقتی واقعيت خدا را لمس نمی: تعليم دهيد
 : از اين آيه کتاب مقدس برای موارد زير استفاده آنيد. دعا آنيد

  وتعمق آردن براين حقيقت آه جدای از خدا هيچ چيز خوبی نداريد)  ١
 دهيد خدا را در مقابل خود ببينيد و كه در هر آنچه انجام مینکردن ايتمرين )  ٢
 وارد شدن آگاهانه در حضور خدا )  ٣

. چون ما انسانها بسيار زمينی و غيرروحانی هستيم نياز داريم آه وارد شدن به حضور خدا را بارها و بارها تمرين آنيم
پس حقيقت . تماستان با خدا قطع شده است با آن دعا آنيدآنيد آه    را حفظ آنيد و هر وقت احساس می٨ و ٢: ١٦مزمور 

خدا بــه شما طريق حيات را خواهد آموخت و شما را با خوشی حضور خود .  را تجربه خواهيد آرد١١موجود در آيه 
 .پر خواهد ساخت

 
 دعای ستايش ) پ

  به خاطر چه چيزهايی مسيحيان بايستی خدا را بپرستند؟: کنيدسؤال
 ١٤ – ٨  ،٥ – ٢  :١٠٣مور مز: بخوانيد

های خدا فكر  آوريد و در مورد تمام ويژگی وقتی تمام آارهای خوبی آه خدا برايتان انجام داده است به ياد می: تعليم دهيد
اش در زندگيتان استفاده  العاده از اين دعا برای ستايش شخصيت خـــدا و اعمال فوق. آنيد با دعای ستايش دعا آنيد می
 . دعا و يا خواندن سرود خدا را تمجيد آنيدبا . آنيد
هر چقدر .  ساير مردم اعالم آنيد آه خدا آيست و تمام امتيازاتی را آه خدا برای ترسندگان خود قائل است تحسين آنيدبه

هيد هرچقدر بيشتر خدا را بشناسيد بيشتر او را تمجيد خوا. بيشتر کتاب مقدستان را بخوانيد بهتر خدا را خواهيد شناخت
   .آرد

 
 دعای شكرگزاری)  ت

  برای چه چيزهايی مسيحيان بايد خدا را شكر آنند؟: کنيدسؤال
 ٨ – ٤: ١٠٧مزمور : بخوانيد

توانيد با   می، بگوييد" شكر"های خدا نسبت به خودتان  حمتها و مهربانیر تمام  خاطرخواهيد به وقتی می: تعليم دهيد
 آه  راتمام مواردی. آند تا خدا را شكر آنيد اب مقدس به شما آمك میاين دعای کت. دعای شكرگزاری دعا آنيد

 . اضافه آنيد، ميتوانيدخواهيد بخصوص برای آنها شكرگزاری آنيد می
 
 دعای وقف ) ث

 توانند برای خدا وقف آنند؟  چه چيزهايی را مسيحيان می: کنيدسؤال
 ٤ – ١: ١٠١مزمور : بخوانيد

 با اين دعای کتاب مقدس تعهد خود را بيان .ود را وقف خدا آنيد، با دعای وقف دعا آنيدخواهيد خ وقتی می: تعليم دهيد
 "  شريری نگاه نخواهم کردچيزبه هيچ  " به خدا بگوييد  وتوانيد همچنين دعا آنيد می. آنيد آه زندگی پاآی خواهيد داشت

 .   "دارم   را مكروه میشريرانآار " و 
 
  ديگرانه به احتياجات شخصیها نزد خدا با توجدعا  - ٣
 

. آنند و بعضی مواقع برای داوری دشمنانشان نويسندگان کتاب مقدس دربعضی مواقع برای برآت گرفتن ديگران دعا می
بياييد به . توان برای شفاعت ديگران از آنها استفاده آرد ای است آه می العاده عهد جديد همچنين دارای دعاهای فوق

 .  توانيد با استفاده از آنها برای ديگران دعا آنيد وجه آنيد آه میبعضی از اين دعاها ت
 

هر دعا . خالصه کنيدسه دعاهای زير را توسط  نوشتن فقط عنوان و مرجع آيه کتاب مقدس روی يک کاغذ يا تخته سياه 
 جهت دعا ٥ – ١: ٢٠از مزمور . تقسيم کنيدگروه را به گروه های کوچک دو يا سه نفری . توضيح دهيدرا خيلی کوتاه 

 .بنوبت دعا کنيدبعنوان پاسخی در واکنش به خدا يک يا دو آيه را . استفاده کنيدکردن دعای تغيير 
 

 دعای برآت)  الف
 توانند برای ديگران بطلبند؟  چه برآاتی را مسيحيان می: کنيدسؤال

 ٥ – ١: ٢٠مزمور : بخوانيد
از دعاهای کتاب مقدس برای . توانيد با دعای برآت، دعا آنيد ابد میخواهيد شخصی ديگر برآت ي وقتی می: تعليم دهيد

 اينان "خوانيم،   می٧در آيه . البته اين برآات در اعتماد آردن به خدا ريشه دارند. برآت يافتن ديگران استفاده آنيد
آنندگان   آن اين است آه دريافتمعنای ضمنی. " اما ما نام يهوه خدای خود را ذآر خواهيم نمود ،ها و آنان اسبها را عرابه

آنها بايستی انتظار داشته باشند آه خدا به درخواستهايشان جواب بدهد و به . اين برآات ايمانداران به خدا هستند
 .هايشان موفقيت ببخشد نقشه
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 داوریدرخواست دعای  ) ب
                                                                               توانند برای داوری شدن ديگران دعا آنند؟          آيا مسيحيان می: کنيدسؤال

 ٢٨ – ٢٧: ٦ لوقا  ؛٢ – ١: ٩٤ مزمور  ؛٩: ٥٥مزمور : بخوانيد
توانيد از اين دعاهای کتاب مقدس  های آشكار نسبت به ضعيفان و مظلومين هستيد می عدالتی تی شاهد بیوق: تعليم دهيد
 .عدالتی شريران، فساد مبتكران و ظلم قدرتمندان استفاده آنند  بیاز خود  خشمبرای اظهار

   دعا آنيد، توانيد می، آنند مینزاع برای پيشبرد اهداف خود استفاده  خشونت و بينيد آه شريران چگونه از وقتی می  )١
 ." سرگردان کن ای خداوند آنها را "
توانند دعا  آنند می ها برای اهداف خود سوءاستفاده می شنويد آه دروغگويان از راديو، تلويزيون و روزنامه وقتی می  )٢

 ." نما مغشوش زبانهايشان را "آنيد، 
د چگونه باندهای نابود ميکننپناه را  واه زمين، فقرا و انسانهای بیخوانيد آه چگونه حكمرانان مغرور و خودخ وقتی می

چگونه گانگسترها تاجرين  اطالع هستند، آنند آه از خطر آن بی هايی پخش می  سموم خود را بين بچه،مواد مخدر
شانند، پس آ طلبان، جنگ را از آشوری به آشور ديگر می دهند، چگونه جنگ درستكار را مورد اصابت گلوله قرار می

 .توانيد در دعايتان برای مخالفت با اين شريران از دعاهای کتاب مقدس استفاده آنيد بايستی دعا آنيد و می
درست و غلط در نزد خدا بسيار بامعنی است پس عالوه . مسيحيان ايمان دارند آه خدا حاآم مقتدر و اخالقی جهان است

 کرده اند در عهد جديد  بيشتر نور را دريافت  قوم خدابه هر حال.  آند داوری نيز بايد عمل،بر فيض، در جهان اخالقی
توانند انتقام  توانند دشمنانشان را لعنت آنند و نمی  عهد جديد مسيحيان نمی  در عهد عتيق و در نور مكاشفه قوم خداتا

بازگشت آرده و فيض خدا را مسيحيان بايستی برای افراد شرور دعا آنند آه آنها از شرارتشان به سوی خدا . بگيرند
توانند دعا آنند آه خدا دخالت آند و با  به هرحال اگر آنها توبه نكنند و به شرارتشان ادامه دهند مسيحيان می. بپذيرند

مسيحيان هرگز ). ٢١ – ١٧: ١٢روميان (اما فراموش نكنيد آه داوری فقط از آن خدا است . داوری خود مانع آنها شود
 . وندنبايد تروريست ش

 
 دعای شفاعت ) پ

  دعا آنند؟ برای ديگر مسيحيانتوانند  برای آدام تقاضاهای خاص مسيحيان می: کنيدسؤال
 ١٢ – ٩: ١آولسيان : بخوانيد

آنيد از اين دعای کتاب مقدس استفاده آنيد و از خدا تقاضاهای خاص آنها  وقتی برای ساير مسيحيان دعا می: تعليم دهيد
 آنها را با درك اراده خود پرسازد يا دعا آنيد آنها طوری ،د خــــــدا  از طريق فهم و حكمت روحانیدعا آني. را بطلبيد

يا دعا آنيد آنها در هر آار . يا دعا آنيد آه آنها از هر لحاظ خداوند را خشنود سازند. زندگی آنند آه سزاوار خداوند است
يا دعا آنيد خدا آنها را با قوتش تقويت آند يا دعا .  و بيشتر رشد آننديا دعا آنيد در شناخت خدا بيشتر. خوب ميوه بياورند

 .دند يا دعا آنيد در هر وضعيتی با شادی خدا را شكر آننآه تحمل و صبر داشته باش آنيد
 

از دعاهای موجود در آتاب مزامير و . در دعاهای خودتان در حضور خدا از دعاهای کتاب مقدس استفاده آنيد :خالصه
از درخواستهای دعای اين . نين دعاهای عيسی و رسوالن در عهد جديد برای بيان افكار و احساساتتان استفاده آنيدهمچ

 .نويسندگان کتاب مقدس به عنوان درخواستهای خودتان درحضور خدا استفاده آنيد
 

  تعاليم کتاب مقدس در دعاهايتان مواردی از استفاده  -ت 
 

ها و حكمت موجود در کتاب مقدس در دعاهايتان  وعده توانيد از تعاليم، ، همچنين میعالوه بر دعاهای کتاب مقدس
 قبل  همچنين آنيد، نه فقط قبل از تعليم کتاب مقدس بلكهتشريحالبته بايستی سعی آنيد کتاب مقدس را درست . استفاده آنيد

 .از استفاده از آلمات آن در دعاهايتان
 
 . در دعاهايتان استفاده کنيدو اعمال خداليم در مورد شخصيت اتعاز   - ١
 

  توجه الهیبارهدعا در  ) الف
 ٢٣مزمور : بخوانيد

آند درست مثل يك شبان آه مواظب گوسفندانش  دهد آه خدا چگونه از شما محافظت می اين مزمور شرح می: تعليم دهيد
از شما مواظبت آند طوری آه شما نسبت به از خدا بخواهيد . از اين مزمور برای دعا درحضور خدا استفاده آنيد. است

از او بخواهيد تا شما را در . از اوبخواهيد آه به استراحت و غذای شما توجه آند. نيازهايتان هيچ آمبودی نداشته باشيد
از او بخواهيد آه شما را . شويد به شما آمك آند مسير مستقيم هدايت آند و در مواقعی آه با مشكالت بزرگ مواجه می

 .ر برابر دشمنانتان تاييد آند و از همه مهمتر خود را وقف آنيد آه در سرتاسر زندگيتان در حضور خدا زندگی آنيدد
 
 دعا در مورد رهايی خدا ) ب

 ٣٤مزمور : بخوانيد
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 از خدا .از اين مزمور برای دعا در حضور خدا استفاده آنيد. گويد اين مزمور از رهايی خدا سخن می: تعليم دهيد
از او بخواهيد آه در مواقعی آه شكسته دل هستيد به . اهيد تا شما را از تمامی ترسها، شرم و مشكالتتان رهايی بخشدبخو

 .شما تقرب جويد و هنگامی آه روح آوفته داريد شما را نجات بخشد
 
 . در دعاهايتان استفاده کنيدليم درمورد زندگی مسيحیا تعاز  - ٢
 

 دعا در مورد ارتباطات)  الف
 ٢١ – ٩: ١٢روميان : بخوانيد

 .از اين تعليم در دعايتان استفاده آنيد. اين تعليم درمورد نحوه ارتباط مسيحيان با يكديگر است: تعليم دهيد
 
 دعا در مورد توجه به اعضای آليسا ) ب

 ١٢ – ١: ٢اول تسالونيكيان : بخوانيد
از اين تعليم در .  آنندتوجه اعضای آليسا بهرهبران آليسا اين تعليم در اين مورد است آه چگونه بايستی : تعليم دهيد

از خدا بخواهيد آه شما هم بتوانيد با وجود مخالفت شديد، انجيل را با شهامت موعظه آنيد و در . دعايتان استفاده آنيد
نيد مانند يك مادر از خدا بخواهيد آه شما درهنگام برخورد با اعضاء آليسا بتوا. جستجوی جالل يافتن از انسان نباشيد

 .آرام و مثل يك پدر مشوق  باشيد
 
  آليسا دعا درمورد تشويق اعضاء)  پ

 ١٠ – ١: ٢تيطس : بخوانيد
از اين تعليم در . اين تعليم در اين مورد است آه چگونه بايستی رهبران آليسا، اعضای آليسا را تشويق آنند: تعليم دهيد

از خدا بخواهيد  . درست باشد ه فقط بتوانيد چيزی را تعليم دهيد آه براساس آموزهدعايتان استفاده آنيد از خدا بخواهيد آ
 . زندگی آنندخداپسندانهتر نمونه خوبی برای مسيحيان جوانتر باشند و به آنها تعليم دهند آه  آه مسيحيان قديمی

                                                                                                                                                                              
 دعای گروهی، نخست قسمتی از کتاب مقدس را  در يك جلسه. از تعاليم کتاب مقدس در دعايتان استفاده آنيد :خالصه
ه بپرسيد آه آيا در رابطه با اين قسمت دوست دارند سؤالی را بپرسند؟ قبل از دعا در مورد اين قسمت از گرو. بخوانيد

هر گروه دو در اجازه دهيد آه . سپس گروه را به گروههای آوچك دو نفره تقسيم آنيد. سعی آنيد آن قسمت را درك آنيد
 . دعا آنند را آيه يكهربار به نوبت و ، آيه به آيه رانفره اين قسمت کتاب مقدس

 

 )  دقيقه٨(دعا  ٥
 استفاده از کتاب مقدس در دعا

 
در نهايت گروه را به گروه های دونفری .  را بخوانيد و سپس اين قسمت را توضيح دهيد٢١ – ٩: ١٢ روميان :بخوانيد

 . دعا آنيد رايك آيهتقسيم کنيد و بنوبت هر نفر 
 

 )  دقيقه٢ ( منزل تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .)بنويسند
 
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

گروهی از را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای " استفاده از کتاب مقدس در دعا " آموخته های درس 
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد مردم موعظه آنيد، 

از روش طرح پرسش استفاده آنيد . بخوانيد ١٤ – ١١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت خروج -رازگاهان   ـ  ٢
 .   و يادداشت برداريد

را در خانه آماده   )سا اهداف آلي-١٦ – ١: ٤افسسيان (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ ٣
 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش . آنيد

 .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت.  خود آنيد)يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥
 .  درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣٢درس 
 

 دعا  ١
 

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

 
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٢
 خروج

 
در ، با ديگران )١٤ – ١١خروج (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت

 ). بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
ورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در م. آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 .ميگذارد، بحث نكنيد
 
 

 ) دقيقه٢٠ (حفظ آردن ٣
 ٩ – ٨: ٢افسسيان : نجات يک هديه است

  
 تعمـــق  -الف 

 
 ليكن خدا آه در رحمانيت دولتمند است از حيثيت محبت عظيم خود آه با ما نمود ما را ". ١٠ – ٤: ٢افسسيان : بخوانيد

ايد و با او برخيزانيد و در جايهای  ح زنده گردانيد زيرا آه محض فيض نجات يافتهنيز آه درخطايا مرده بوديم با مسي
نهايت فيض خود را به لطفی آه بر ما در مسيح عيسی دارد  آسمانی در مسيح عيسی نشانيد تا در عالمهای آينده دولت بی

 بلكه بخشش خداست و نه از اعمال تا ايد به وسيله ايمان و اين از شما نيست ظاهر سازد زيرا آه محض فيض نجات يافته
هيچكس فخر نكند زيرا آه منفعت او هستيم آفريده شده درمسيح عيسی برای آارهای نيكو آه خدا قبل مهيا نمود و تا در 

 ."آنها سلوك نماييم 
 
 . استهديهنجات يك  

 ٩ – ٨: ٢افسسيان 
 

اين آيه حفظی را روی يک صفحه يا 
 :تخته سياه بنويسيد

ايد  ه محض فيض نجات يافتهزيرا آ
به وسيله ايمان و اين از شما نيست 
بلكه بخشش خداست و نه از اعمال تا 

 .هيچكس فخر نكند
 ٩ – ٨: ٢افسسيان 

 

 
 محبت، رحمت و فيض خدا  - ١
 

چون خدا غيرقابل درك است محبت او ) ٨: ٤اول يوحنا (تفاوت ميان محبت، رحمت و فيض چيست؟  خدا محبت است 
هايی از  رحمت و فيض خدا جنبه). ٨ – ٧: ٧تثنيه (نظير خواهد بود  سبت به گناهكاران هميشه غيرقابل درك و بینيز ن

رحمت خدا، محبت اونسبت به ما به . بخشد آند درحاليكه فيض خدا ما را می رحمت خدا بر ما رحم می. محبت او هستند
فيض او، محبتش نسبت به ما در مواقعی است آه به .  داريمای است آه احتياج به دلسوزی او عنوان انسانهای بيچاره

 .عنوان شخص گناهكار نااليق به بخشش و نجات او نياز داريم
 
 .نجات از طريق فيض است و نه با اعمال  - ٢
 

نجات يافتن به وسيله فيض، به معنی نجات از گناه است بدون آنكه هيچ شايستگی برای دريافت آن داشته باشيم و به 
به معنی نجات از مجازات گناه و دريافت حيات ابدی و به . فهوم نجات از عذاب گناه است يعنی آامال بخشيده شدنم

نجات يافتن . معنی نجات از قدرت ذات گناهكار است يعنی توانايی برای داشتن زندگی جديد است از حال تا به ابداالباد
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 . ال نيكو استاز طريق فيض دقيقًا نقطه مقابل نجات از طريق اعم
نجات يافتن از طريق اعمال يعنی نجات به وسيله آارهای نيكو، يعنی آارهای نيكويی آه الزم است شخص از طريق 

اگر نجات از طريق نيكويی، اعمال مذهبی يا اعمال خوب شخصی . نيكويی ذاتی خود و با تالش زياد بدست آورد
توانستند با افتخار در حضور خدا بايستند و بگويند  و نيازی  نداشتند و میپذير بود پس مردم به خدا و يا آار نجات ا امكان

 ." من، خودم را نجات دادم "
 خدا .ايم دهد آه ما توسط فيض خدا و نه از طريق اعمال خودمان نجات يافته درهر صورت کتاب مقدس صريحًا تعليم می

او آن را به عنوان عطايی  آند و  عيسی مسيح عمل مینجات او از طريق مرگ و قيام. خالق و عطاء آننده نجات است
ای از سوی  نجات به وسيله فيض يعنی اينكه نجات از ابتدا تا به آخر هديه. بخشد آورند می مجانی به آسانی آه ايمان می

 .توانيم آن را بدست آوريم يا بخريم خدا است و ما لياقت آن را نداريم و نمی
 
 نجات از طريق ايمان  - ٣
 

گرچه ديد . يابيم ايمان، نجات می و  فيض ای عيسی مسيح به وسيله تمام مسيحيان ايمان دارند آه ما از طريق آار آفاره
گويند آه ايمان عطايی از سوی خدا نيست بلكه فقط  بعضی مسيحيان می. مسيحيان نسبت به ايمان با يكديگر متفاوت است

 .آه ايمان هم عطايی از سوی خدا و هم مسئوليت انسان استگويند  ساير مسيحيان می. مسئوليت انسان است
 

 . اين نظريه آه ايمان فقط مسئوليت انسان است ) الف
 نيست بلكه فقط " ايمان " مربوط به "اين از شما نيست بلكه بخشش خداست   و"گويند آه آلمات  بعضی مسيحيان می
گويند آه نجات، عطای فيض خدا است ولی ايمان  نها میپس آ.  است"ايد   محض فيض نجات يافته"مربوط به عبارت 

 .عطای فيض خدا نيست بلكه مسئوليت انسان است
نجات از مردم  اين " ، گفتن اينکه بعد و " نجات از طريق فيض است "، گفتن اين نظريه مناسب نيست چون ابتدا اما

بيشتر به آلمه ای آه بالفاصله  ً  طبيعتا"اين  "همچنين آلمه  .می باشد تكرار غيرضروری  "نيست بلكه بخشش خداست
 ." نجات "ای آه از آن دورتر است يعنی  گردد تا به واژه  برمی" ايمان "يعنی ) آلمه قبل(پيش از آن آمده 

 
 .اين نظريه آه ايمان عطای خدا است ) ب

 ايمان بخشش خدا است و نه "و  " فيض آار خدا است نه آار انسان  "اين مسيحيان معتقدند آه در ارتباط با نجات،
 ؛ ١٥: ١مرقس (گويند آه گرچه مسئوليت و عمل ايمان آوردن مسئوليت انسان است  آنها می. "چيزی از جانب انسان 

 تاآيد بر اين حقيقت است آه ايمان هم در شروع و هم در ادامه ١٠ – ٥: ٢با وجود اين در افسسيان ) ١٦: ١روميان 
پولس رسول ). ٦: ١فيليپيان (نجات آامل انسان از آغاز تا به پايان آامًال وابسته به خدا است . ستآامًال وابسته به خدا ا

دليل اثبات اين فيض اين حقيقت است آه افسسيان به وسيله فيض . گويد  سخن می"نهايت فيض خدا   دولت بی" از ٧درآيه 
فكر شروع به رشد آند آه حداقل به خاطر ايمانشان، شايسته اما مبادا در افسسيان اين . اند و از طريق ايمان نجات يافته

آند آه حتی اين ايمان يا استفاده از اين ايمان از آنها نيست بلكه عطای  اين اعتبار هستند پس پولس بالفاصله اضافه می
است آه خدا آن  مسئوليت ايمان آوردن و اقدام به ايمان آوردن از جانب ما است اما اين فقط هنگامی ميسر .خدا است

 . اش نيستيم به ما بدهد ايمان را به عنوان عطايی آه شايسته
 ١: ١ و دوم پطرس ١٣ – ١٢: ٢ ؛ ٢٩: ١  ؛ فيليپيان ٢٧: ١٨ ؛ ١٤: ١٦ ؛  ٤٨: ١٣اعمال : بخوانيد

 
  لارابطه بين ايمان  و اعم  - ٤
  

 . يابيم ما به وسيله اعــمال خود نجات نمی  )الف
داشتن يك زندگی اخالقی و شرافتمندانه و نگاهداشتن تمامی فرامين  .يابيم گاهداشتن شريعت نــــجات نمیما به وسيله نـــ

ما به وسيله انجام آارهای مذهبی يا آارهای خوب نجات ) ٢٠: ٣روميان  (هيچكس را بر روی زمين عادل نكرده است 
ز طريق فيض و به وسيله آارش از طريق مسيح برروی چون جالل خدا را به خاطر نجات ما ا) ٩: ٢افسسيان (يابيم  نمی

 .ربايد صليب می
يابيم، بلكه تنها با تصميم ابدی خدا آه در زمانی آن را به انجام رسانيد يعنی  ما از جانب خودمان با هيچ تالشی نجات نمی

بدين ). ١٤ – ١٣: ٢يكيان دوم تسالون(القدس درما  با فرستادن شخصی ديگر برای موعظه انجيل برای ما و با آار روح
 .شود شود آنار گذاشته می ای آه در ما موجب فخر  ترتيب هر زمينه

 
 ). ١٠: ٢افسسيان  (نجات می يابيم تا آارهای نيكو انجام دهيم ) ب

ريزی آرده است آه وجود  خدا طوری برنامه. هدف از خلقت جسمی و خلقت مجدد روحانی ما انجام آارهای خوب است
سرتاسر زندگی ما بايستی پر از آارهای نيكويی باشد آه خدا .  زمين هدف مهمی داشته و بسيار ارزشمند باشدما بر روی

پس حتی آارهای خوبی هم آه بايد انجام دهيم محصول ما نيست بلكه حاصل تدارك خدا . آماده آرده تا در آنها سلوك آنيم
خدا خالق آارهای نيكو، تدارك بيننده آارهای . برای خدا استتمامی آارهای نيكو از جانب خدا، از طريق خدا و . است
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تمامی .  و از نظر آينده فقط به خدا بستگی دارد آنزندگی ما در زمان حال، در منشاء .نيكو و هدف آارهای خوب است
 .)٣٦: ١١روميان (جالل از آن او باد 

به ما   نجات، فيض خدا است آه در آن اوريشه. توان با يك درخت شكوفا و پر از ميوه تصور آرد نجات را می
مسيح ما مؤمنين . ميوه نجات آارهای خوبی است آه او آماده آرده تا در آنها سلوك آنيم. بخشد القدس و ايمان را می روح

با اعمال و رفتار مسيحی ما . )١٦،  ٥: ١٥يوحنا  (آند آه بايستی ميوه بسيار و ماندنی به بار آوريم  به خود را ملزم می
 ). ٢٢: ٢يعقوب (ايمان مسيحی ما با يکديگر عمل ميکنند و آن ايمان را کامل ميسازند 

 
 حفظ آردن و مــرور  -ب 

 
 .  بنويسيدخود آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد و  يا يك صفحه از دفترچه يادداشت :بنويسيد -١
  ٩ – ٨: ٢افسسيان :  استهديهيك نجات . آيه کتاب مقدس را به روش صحيح حفظ آنيد :حفظ آنيد -٢
 .  به گروههای دو نفره تقسيم شويد و آخرين آيه حفظی از کتاب مقدس را از يكديگر بپرسيد:مرور آنيد -٣
 
 

 )  دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 ١٦ -١: ٤  افسسيان – اهداف آليسا

 
 .با يكديگر بررسی  آنيد را ١٦ – ١: ٤ قدم بررسی  کتاب مقدس، افسسيان ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .  را با هم بخوانيم١٦ – ١: ٤ افسسيان :بخوانيد
 .هر يک به نوبت  يك آيه بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 

 آشف آنيد:  ٢قدم 
ت تأثير  چه حقيقتی در اين قسمت برای شما مهم است؟ يا آدام حقيقت در اين قسمت ذهن يا قلب شما را تح: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). ان بگذارنددر مي

در هر گروه . به خاطر داشته باشيد. گذارند موارد زير، مثال دو شخصی است آه برآاتشان را با يكديگر در ميان می(
 .)زومّا  يکسان باشندگذارند آه نبايد ل آوچك اعضای آن گروه نكات مختلفی را با هم در ميان می

 
 . رشد کليسا بستگی زياد به اتحاد و تنوع دارد که  است١١ – ١: ٤يك حقيقت مهم از نظر من درافسسيان )  ١کشف 

 
 اتحاد آليسا نيز بستگی به نوع زندگی دارد آه هر فرد مسيحی براساس اين.  رشد آليسا بستگی به اتحاد آليسا دارد) الف

آنند يعنی زندگی آه مشخصه آن تواضع و   همه مسيحيان به شايستگی دعوتی آه دارند زندگی میوقتی. آند آن زندگی می
 ).٦ – ١: ٤افسسيان (آند  شود و رشد می  متحد میبسيار آسان تر آن آليسا بنابراينفروتنی، حلم و محبت است 

 
. طايای روحانی هرآدام از اعضاء دارد آليسا دارد و اين تنوع نيز بستگی به عملكرد عتنوع رشد آليسا بستگی به ) ب

شود و رشد   متحد میبه آسانی آليسا بنابراينآنند  وقتی تمام مسيحيان، ديگران را با عطايای روحانی خود خدمت می
آند آه مورد نياز  آند آه مورد نياز است و در ديگر مسيحيان نيز اين حس را ايجاد می هر مسيحی احساس می. آند می

 ).١١ – ٧: ٤يان افسس(هستند 
 

رشد آليسا بسيار وابسته به روابط، بلوغ و خدمات   که است١٦ – ١٢: ٤يك حقيقت مهم برای من در افسسيان   )٢کشف 
  .آليسا است

يقين مسيحيان بالغ آه دارای . شود باعث رشد آليسا می) ١٥: ٤افسسيان (ای آه براساس راستی و محبت باشد  رابطه
خدمات و آمكهای مختلف مسيحی . باشند باعث رشد آليسا خواهند شد می) ١٤ – ١٣: ٤يان افسس( مسيحی شخصی های

هرچقدر آه خدمت و آمكهای مسيحی در آليسا بيشتر باشند . باعث رشد آليسا خواهند شد) ١٦، ١٢: ٤افسسيان (
 . مسيحيان مختلف و بيشتری در آليسا دارای عملكرد فعاالنه خواهند بود
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 آه براساس تنوع بسيارآمكها و خدمات باشد باعث رشد اتحادیس همشكل بودن باشد مانع رشد آليسا و  آه براسااتحادی
 .آليسا خواهد شد

 
 

 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 مطرح  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی١٦ – ١: ٤سيان سعی آنيم تمام حقايق مربوط به افس
 . 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

ردن و نوشتن داده شد اجازه دهيد آه هر آدام بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آ (: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
دان ممكن است بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه هايی از سؤالهايی آه شاگر درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
 .)با آن مباحث آمده است

 
هدف آليسا بايستی اين باشد آه نسبت به داشتن يك زندگی مسيحی به مسيحيان تاآيد آند ) ١: ٤افسسيان  () ١سؤال 

  در خدا مسيحيان را به چه زندگی ."ايد رفتار آنيد   با شايستگی آن دعوتی آه به آن خوانده شده" گويد،   می١: ٤افسسيان 
 آند؟ آليسا دعوت می

تواضع، فروتنی، صبر، تحمل يكديگر، : شود زندگی آه شايسته دعوت خدا است با هفت حسن زير شناخته می: مالحظات
  :برای مثال. محبت، يگانگی و صلح

 
ه آسيب ناشی از رنج را به   مسيحی آه فروتن و بردبار است دارای قدرتی درونی است آفروتنی چيست؟ ) الف

اراده نيست آه حاضر باشد در مقابل همه  مسلمًا  مسيحی بردبار شخصی ضعيف يا بی. آشمكش با آن ترجيح می دهد
گويند يا  شود تا واآنش منفی نشان دهد و آنچه مردم می به آسانی عصبانی نمی. درزمان عصبانيت مطيع است. زانو بزند
در . آند با ماليمت بر حق و حقوق خود تاآيد می. آورد نوان حمالت شخصی به حساب نمیدهند، سريع به ع انجام می

شوند هيچ حقی ندارد و تمام حق و حقوق  واقع او پی برده است آه در مقابل چيزهايی آه ذاتًا حق و حقوق اومحسوب می
 .شود او از طريق فيض به او داده می

 
اعتقاد به اينكه . صلح با خدا يعنی آزادی از گناه. اير مردم در صلح است  يك مسيحی با خدا و با سصلح چيست؟ ) ب

اعتقاد به اينكه مشكالت زمان حال به خيريت ما . صلح، رهايی از ترس است.اند گناهان مربوط به گذشته بخشيده شده
صلح با خدا به افكاری . ازدس اعتقاد به اينكه آينده، ما را از خدا جدا نمی. شدگی است صلح، آزادی از احساس ترك. است

سازد و دوباره به يك زندگی از هم گسيخته يكپارچگی  بخشد، قلبی خالی را با رضايت خاطر پر می آشفته آرامش می
صلح با ساير مردم يعنی . صلح با ديگران يعنی عدم وجود احساس گناه، ترس يا طردشدگی درارتباط با آنها. بخشد می

 .ی خود را به ارتباطی هماهنگ و بنا آننده داده استنزاع وآشمكش با يكديگر جا
 

چگونه بايستی وحدت آليسا را درك آنيم . هدف آليسا حفظ وحدت با وجود تفاوتها است) ٦ – ٤: ٤افسسيان (  )٢سؤال 
  شرح داده شده است؟٦ تا ٤آه در آيات 
.  ومكانيكی نيست بلكه درونی و زنده استوحدت آليسا خارجی. تاآيد بر وحدت آليسا است ، ٦ – ١در آيات : مالحظات

 سكونت مسيح  نبايد  باالتر از آن قرار گيرد و اين وحدت نتيجه) مثل يك فرقه( انسانی يا ساختار آليسايی سازمانهيچ 
و چون آليسا از نظر روحانی يكپارچه اســت، يعنی بدن واحد مسيح، هرآدام از ما مسيحيان بايستی برای حفظ  . است
مسيحيان با . شود  اين وحدت نه با وحدتی سازمانی بلكه به شكل وحدتی روحانی آشكار می.گانگی تالش آنيماين ي

 آنها را يك شخص از گناهانشان نجات داده  همه. دهند  وحدت آليسا درسراسر جهان را نشان می،پرستش خدايی واحد
همه دارای يك . رند آه در کتاب مقدس ثبت شده استالقدس در همه آنها ساآن است، همه آنها ايمانی دا يك روح. است

 .محبت و يك اميد هستند
 

 چگونه مسيحيان بطور عملی اتحاد در روح را حفظ ميکنند؟)  ٣: ٤افسسيان (  )٣ سؤال
 :    تعدادی پيشنهادات برای مسيحيان جهت حفظ اتحاد در روح عبارتند از:مالحظات

 .قه مشخص بدانيد، يک عضو در بدن مسيح ببينيد خود را قبل از اينکه عضو يک فر )الف
 
 اعتقادنامه رسوالن را وقتی با مسيحيان جمع ميشويد با يکديگر بزبان اعتراف کنيد و دعای خداوند را با هم دعا  )ب
 .کنيد



 ٦٥ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 از مکاشفه های خود را. با هم سرود بخوانيد.  حداقل يکبار در سال با مسيحيان در همسايگی خود مالقات کنيد )پ
 .با هم دعا کنيد و با يکديگر مشارکت داشته باشيد. قسمتهای منتخب کتاب مقدس با هم در ميان بگذاريد

 
 .بطورعملی به کليسايی که در همسايگی شما به زحمت افتاده است کمک کنيد  )ت
  

 تنوع موجود  بايستیچگونه . هدف آليسا حفاظت از اين تنوع در عين يكپارچگی است) ١١ – ٧: ٤افسسيان (  )٤ سؤال
هدف آليسا بايستی اين باشد آه به عملكرد عطايای  شرح داده شده است؟  ١١ – ٧در آليسا را درك آرد آه در آيات 

 ما مسيحيان بايستی چگونه به عطايای روحانی بنگريم؟  . روحانی اجازه دهد
 نتيجه تنوع موجود در عطايای روحانی است اين تنوع.  تأآيد بر تنوع موجود در آليسا است١١ – ٧در آيه : مالحظات

 .بخشد  میيش در جهانآه عيسی مسيح خودش به آليسا
 

هدف فهرست عطايای روحانی در . تنوع زيادی از نظر عطايای روحانی وجود دارد مسيح بدن در بين اعضای  )الف
.  ارائه ليستی آامل يا جامع نيست٨ – ٤: ١٢ و در روميان ٣٠ – ٢٨: ١٢، در اول قرنتيان ١١ – ٧: ١٢اول قرنتيان 

بخشد چون هر آدام از اعضاء از عطايای خود برای خدمت ديگران  تنوع عطايای روحانی اتحاد آليسا را ارتقاء می
مسيحيان عطايای روحانی را نه به خاطر خودشان بلكه . آند و در عوض به خدمات ساير مسيحيان نياز دارد استفاده می

 .اند برای تجهيز مسيحيان در انجام انواع خدمات و برای بنای آليسای مسيح دريافت آردهبرای خدمت ديگران، 
 
 .  ما مسيحيان در ارتباط با عطايای روحانی بايستی سه چيز مهم را به خاطر داشته باشيم) ب
و نه محصولی از  )٨ – ٧: ٤ ؛ افسسيان ١١: ١٢اول قرنتيان ( بايستی تصديق آنيم آه عطای روحانی يك هديه است  )١

 .مهارتها يا ابتكارات خودمان
 …فيض" .  بايستی به عطای خودمان به عنوان يكی از عطايای روحانی بسيار نگاه آنيم آه در اندازه محدود است )٢

 ).٧: ٤افسسيان  ( "به حسب اندازه
، و بعضی ديگر خادمين هستند )٧: ١٢روميان (بايستی تشخيص دهيم که بعضی از عطايا، خدمتها هستند مانند تعليم  ) ٣

 )١١: ٤افسسيان (مانند معلمين 
 بلكه برای منافع آل آليسا و جالل خودمان بايستی مشتاق باشيم تا عطای روحانی خود را نه به خاطر جالل دادن  )٤

 ). ١١ – ١٠: ٤اول پطرس (خدا بكار بريم 
 

 ح چيست؟مفهوم نزول و صعود عيسی مسي) ١٠ – ٨: ٤افسسيان )  (٥سؤال 
  :مالحظات

 
آنچه که مزمور در باره خدا ميگويد در عيسی مسيح به انجام .  گرفته شده است١٨: ٦٨اين سخنان از مزمور  ) الف
زيرا مسيحيان فقط يک کتاب مقدس دارند که تمام آن از سوی يک مؤلف يعنی روح القدس الهام شده است، و از . رسيد

ر مکاشفه عهد جديد توضيح داده شده است، پولس رسول اين حق را دارد که آنچه را آنجا که عهد عتيق به بهترين وجه د
در عهد عتيق خدا بر دشمنان . که در عهد عتيق در باره خدا گفته شده است در عهد جديد برای عيسی مسيح بکار بگيرد

ن صعود کرد و بسياری را به  و با پيروزمندی به آسماهدايا دريافت کردخود روی زمين غلبه کرد، از افراد مغلوب 
 و هدايا داددر عهد جديد عيسی مسيح توسط مرگ و قيامش روی زمين بر مردم غلبه کرد، به مردم زمين . اسارت گرفت

 مسيحيان اسيرانی هستند که ١٤: ٢در دوم قرنتيان . با پيروزمندی به آسمان صعود کرد و بسياری را به اسارت گرفت
. آنها اکنون عيسی مسيح را در مسير پيروزمندانه او پيروی ميکنند. و مغلوب شده اندتوسط محبت، فيض و بخشش ا

او دريافت کرد . عيسی مسيح ايشان را بعنوان پاداش و جايزه عمل انجام شده کامل نجات توسط خودش دريافت کرد
سپارد تا کارهای ملکوت را در او اين اسيران را گرفت برای اينکه آنها را به پادشاهی  خود ب. برای اينکه عطا کرد
 هدايايی هستند که به ١١: ٤در اين متن رسوالن، انبيا، مبشرين، شبانان و معلمين در افسسيان . روی زمين انجام دهند

منظور از اين هدايا ترجيحٌا خادمين . کليسای مسيحی داده شده اند تا مسيحيان در خدمتشان در بدن مسيح تجهيز کنند
 . اهستند تا خدمته

 
" باالتر از جميع افالک " يا به اعماق زير زمين در مقابل صعود او به " اسفل زمين "  نزول عيسی مسيح به  )ب

پولس رسول به نزول عيسی مسيح به يک دنيای پست ارواح اشاره نميکند بلکه به نزول عيسی مسيح به پست . ميباشد
اگرچه عيسی مسيح کامٌال با خدا برابر بود او خود را از .  ميکندترين مقامی که يک بشرهرگز ميتواند رفته باشد اشاره

اين مقام پر جالل خالی کرد، طبيعت سقوط کرده بشری را بر خود گرفت، خادم تمامی بشر گرديد و در نهايت بعنوان 
تی سرافراز نمود تا بنابراين خدا او را به باالترين مقام در هس) ٨ – ٥: ٢فيليپيان (يک جنايتکار جهت گناهان بشر مرد 

تمام زانوها زمانی در برابر او خم شوند وهمه زبانها روزی اعتراف کنند که او شاه شاهان و خداوند خداوندگاران است 
هيچکسی جز عيسی مسيح هرگز به اين مقام نزول نکرد که گناهان تمام دنيا را بر خود بگيرد و ). ١١ – ٩: ٢فيليپيان (

هيچکسی جز عيسی مسيح به اين مقام که در دست راست خدای پدر ). ٤٦: ٢٧متی (کند رنج عذاب جهنم را تحمل 



 ٦٦ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 )١٤ – ١: ٥مکاشفه (بنشيند صعود نکرد که نقشه خدا را در جهان آشکار کرده و به اجرا درآورد 
 
ا با تمام او کليسای مسيحی ر). ٩: ٤افسسيان (پيروزی او کامل خواهد شد زمانيکه او تمامی هستی را پر سازد  ) پ

او تا زمانيکه تمام دشمنانش را ). ٣ – ١: ٣ ؛ اول يوحنا ٤: ١ ؛ دوم پطرس ٢٣: ١افسسيان (پری خود پر خواهد ساخت 
او تمام چيزها را در روی زمين و در آسمان تحت ) ٢٥: ١٥اول قرنتيان (زير پايهای خود بياندازد سلطنت خواهد کرد 

 ).٤٤: ٢دانيال (پادشاهی او در نهايت تمام هستی را پر خواهد ساخت ). ١٠: ١افسسيان (اختيار خود در خواهد آورد 
 

يك آليسا چگونه روابط بين مسيحيان . هدف آليسا بايستی افزايش روابط بين مسيحيان باشد) ١٣: ٤افسسيان  () ٦سؤال 
 ؟دهد را افزايش می

 .هريك از اعضاء ارتباطات مسيحی را افزايش می دهد: مالحظات
 

برای مثال، يكديگر را محبت . آنيم  بنا می" مسئوليتهای نسبت به يكديگر " ما مسيحيان همديگر را با انجام  )الف
 .دهيم يكديگر را با تمامی حكمت، تعليم و هشدار می. آنيم آنيم، يكديگر را تشويق می آنيم، بارهای يكديگر را حمل می می

 
ان و معرفت تام پسر خدا و به انسان آامل به اندازه قامت پری مسيح  تا همه به يگانگی ايم"گويد،   می١٣ آيه ) ب

بايستی براساس ايمان باشد يعنی يگانگی در آليسا بايستی براساس تعاليم کتاب مقدس آه  يگانگی روابط ما. " برسيم
به عيسی مسيح نيز يگانگی و وحدت در روابط ما بايستی براساس معرفت ما نسبت . دهد باشد ايمان مسيحی را تشكيل می

اش  دهنده يعنی اتحاد در آليسا بايستی براساس شناخت شخصی هر مسيحی از عيسی مسيح به عنوان نجات. قرار گيرد
 . ارتباطی نزديك با او داشته باشيم شناخت عيسی مسيح مستلزم اين است آه ما مسيحيان مشارآت مداوم شخصی و. باشد

اس رابطه شخصی هر مسيحی با عيسی مسيح، شناخت هر مسيحی از تعاليم کتاب  پس روابط بين مسيحيان بايستی براس
 .های کتاب مقدس قرار گيرد مقدس و اطاعت هر مسيحی از گفته

 
آليسا . هدف آليسا بايستی شاگردسازی مسيحيان جديد يعنی بلوغ آنها در مسيح باشد) ١٥ – ١٣: ٤افسسيان  () ٧سؤال 

 ؟سازد چگونه از مسيحيانش شاگردان می
 تا همه "گويد،   می١٤ – ١٣آيات . سازند  شاگرد می ،مسيحيان بالغ با آمك ساير مسيحيان از مسيحيان جديد: مالحظات

تا بعد از اين اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعليم نباشيم از .  به انسان آامل، به اندازه قامت پری مسيح برسيم…ما 
يعنی به . آنيم ما مسيحيان جديد را تبديل به شاگردان مسيح می. "ی برای مكرهای گمراهی انديش بازی مردمان درحيلهلدغ
آمك می آنيم آه رابطه شخصی شان با عيسی مسيح در حال رشد باشد، در شخصيت خود رشد آنند و از عيسی  آنها

 پايداری، ١٥ – ١٤ق آيات بعضی نتايج مرئی بلوغ برطب.  شبيه شدن به مسيح است ،ميزان بلوغ. مسيح اطاعت آنند
راستی در اعتقادات، آالم و اعمال   شاگـــرد عيسی مسيـــح با پايداری در تعاليم کتاب مقدس، . راســـتی و محبت هستند

 .شود و با محبت در روابط و رفتارش شناخته می
 

چگونه يك آليسا . ستهدف آليسا تجهيز تمام مسيحيان برای انجام بعضی خدمات ا) ١٢: ٤افسسيان ( ) ٨سؤال 
 ؟آند مسيحيانش را تجهيز می

آنانی آه دارای عطايای روحانی برای تجهيز ديگران هستند بايستی عمل مجهز ساختن اعضای آليسا را : مالحظات
، )ينواعظ(، انبياء )مبلغين(گويند  آه اينها رسوالن   می١٢ – ١١آيات . الزامًا اين افراد رهبران آليسا نيستند. انجام دهند

پس تمام مسيحيان . مبشرين، شبانان و معليمن هستند آه بايستی قوم خدا را برای انجام آار خدمت آماده يا مجهز آنند
شوند تا  خدمات مختلف زيادی در آليسای محلی و همينطور  آنها مجهز می. بايستی برای انجام آار خدمت تجهيز شوند

 بشارت دهند ديگران تجهيز شده اند تا شوند تا ی مسيحيان تجهيــز میدر آليسای جهانی انجام دهند برای مثال بعض
خدمت آنند، ببخشند، مواظبت  مشورت دهند،   موعظه آنند، تعليم دهند، شاگردان بسازند همينطور آنها مجهز شده اند تا

 پس از ز اعضاء بايستیهريك ا.  داشته باشند در کليساهيچكدام از اعضاء آليسا نبايد حضوری غيرفعال. آنند و غيره
آليسای ). ٦ - ٥: ٣ ؛ اول قرنتيان ٣٤: ١٣مرقس (ای فعال باشد آه عيسی مسيح به او سپرده است   در آن وظيفهمدتی

 اگر هر مسيحی در جهان امروز يك آار خدمت را اما  ، موثرترين گروه انسانی روی زمين بوده است در واقعمسيحی
 به مردم قومهای مختلف روی زمين در تاکنون  مسيحيان .شود از قبل هم موثرتر میبه عهده گيرد آليسای مسيحی حتی 

. دته انها و اجتماعات سالم در سراسر جهان دخالت داش مسيحيان در آار ايجاد خانواده. گفته اندمورد عيسی مسيح سخن 
، آتابها و  مسيحيان به دنيا.  اندمسيحيان امکانات مثبتی در مدارس، بيمارستانها وديگر مراکز اجتماعی مهيا ساخته

هر . بخشند های خوب تلويزيونی برای ديدن می های خوب برای خواندن، موزيك مناسب برای خواندن و برنامه مجله
مردم روی  زندگی ای در دست خدا برای برقراری ملكوت او باشد يعنی حكومت عالی اودر قلب و مسيحی بايستی وسيله

بخشد، درآيفيت روحانی و همينطور از نظر آميت عددی رشد   محلی اين اهداف را تحقق می  وقتی يك آليسای.زمين
 .جالل ميدهد  و چنين کليسايی خدا را بيشترآند می

 
 



 ٦٧ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

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

ا صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  افكار خود ر:در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد١٦ – ١: ٤افسسيان 
  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟:توجه آنيد
ربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در آا.  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

 ).نمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند، فهرست زير(
 

 )١٦ – ١: ٤افسسيان  (پذير آاربردهای امكاننمونه هايی از 
 

 .به شايستگی دعوتی آه از عيسی مسيح داريد زندگی آنيد - ١: ٤ •
به آسانی عصبانی نشويد و .  خشم خود را آنترل آنيد.ياد بگيريد آه متواضع و بردبار باشيد - ١: ٤ •

دهند را به عنوان حمالت شخصی  گويند يا انجام می سريع آنچه ديگران می. العمل منفی نشان ندهيد عكس
 .برحق و حقوق  خود اصرار نكنيد. در نظر نگيريد

 . تالش آنيد تا يگانگی روح را در گروه يا آليسای خود حفظ آنيد - ٣: ٤ •
،  يك )خدا باالتر از همه، از همه و در همه(به خاطر داشته باشيد آه فقط يك خدا وجود دارد  - ٦ – ٤: ٤ •

خدايی آه در قلوب (القدس  و يك روح) خدايی آه در تاريخ ذات انسانی به خود گرفت(داوند عيسی مسيح خ
به خاطر داشته باشيد آه فقط يك آتاب مقدس ). ٦: ٨اول قرنتيان ) (آند  ايمانداران زندگی می و زندگی

در ) بدن(د آه فقط يك آليسا به خاطر داشته باشي. دهد وجود دارد آه ايمان مورد نظر خداوند را تعليم می
تمام گروهها و آليساهای مسيحی به يك بدن تعلق دارند درست مانند اعضای . سراسر جهان وجود دارد

 .جسمی آه به يك بدن جسمانی متعلق هستند
اين حقيقت را بپذيريد آه عطای روحانی شما يك عطای سنجيده است يعنی عيسی مسيح آن را به  - ٧: ٤ •

 .ا داده و اندازه آن محدود استاندازه به شم
 هستيد وظيفه شما تجهيز مسيحيان برای يافتن مبلغاگر شما شبان، معلم، مبشر، واعظ يا  - ١٢ – ١١: ٤ •

شبانان نبايد همه آارهای . جايی در بدن مسيح، داشتن خدمت يا دعوتی در بدن وآمك به بنای بدن است
 . نيز دارای عملكرد باشند خواهد آه ساير اعضاء ن میاين بد) عيسی مسيح(سر . آليسا را انجام دهند

  معيار بلوغ شبيه شدن به .هدف شما بايستی رشد و بنا باشد طوری آه بتوانيد بالغ شويد - ١٤ – ١٣: ٤ •
 : رشد دومحدوده بسيار مهم دارد. مسيح است

 اب مقدس  شناخت شما از ايمان مسيحی در کت) ٢ معرفت و ارتباط شخصی با عيسی مسيح  ) ١
رشد  هدف شما بايستی رشد شخصی باشد تا بيشتر و بيشتر شبيه عيسی مسيح باشيد و در - ١٦ – ١٥: ٤ •

 . داشته باشيدسهمیآليسا 
 

 آاربردهای شخصینمونه هايی از 
خواهم خود را وقف اين آنم آه بعضی مسيحيان جديد را به سوی بلوغ درمسيح هدايت  از حاال به بعد، می  )الف
های خوب مسيحی را ظاهر آنند و از تعاليم  خواهم به آنها آمك آنم تا ارتباطشان با مسيح رشد آند، ويژگی می. آنم

 .کتاب مقدس اطاعت آنند
خواهم بعضی را برای  می. خواهم به تجهيز بيشتر و بيشتر مسيحيان برای انجام خدمات درآليسا ادامه دهم می)  ب

 .ی مسيحيان جديد و بعضی را برای موعظه و تعليم و غيره تجهيز آنمبشارت بعضی ديگر را برای شاگردساز
 

    
  دعا کنيد:  ٥قدم 

در دعايتان به آنچه که در طی اين . ( آشکار کرده است، دعا کنيم١٦ – ١: ٤در مورد حقيقتی که خدا به ما در افسسيان 
بياد داشته باشيد که . ط يک يا دو جمله دعا کنيدبررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فق

 .) افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد
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 )  دقيقه٨(دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم سرتاسردنيا دعا آنيد. به دعا آردن در گروه های دو يا سه نفره ادامه دهيد

 
 

 ) دقيقه٢(تكليف منزل  ٦
 ای درس بعدیبر

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

 .)بنويسند
  
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

 برای شخصی ديگر يا برای  را برای يكديگر،١٦ – ١: ٤افسسيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد گروهی از مردم موعظه آنيد، 

از روش طرح پرسش استفاده آنيد و . بخوانيد١٩ – ١٦ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت خروج -رازگاهان   ـ  ٢
 .   يادداشت برداريد

 آيه حفظی قبلی را ٥هر روز آخرين . را حفظ کنيد ٩ – ٨  :٢ افسسيان -  استهديه  آيه نجات يك -حفظ کردن   ـ  ٣
 .  مرور کنيد

 .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

 خود در مورد  های از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 .درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر



 ٦٩ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 ٣٣درس 
 

 دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 

 )  دقيقه٢٠(پرستش  ٢
 گر است آوزهمانند يک خدا 

 
 .گر است آوزهند يک مانخدا   :موضوع
  ١٠ - ٩: ٦٣  ؛ اشعياء ١٠ – ١: ١٨ارمياء : بخوانيد

 
 .دهد آند شكل می گر  آوزه را به بهترين شكلی آه تصور می آوزه  - ١

آند آه  گل آوزه تعيين نمی. دهند ها را در گذشته و در حال حاضر شكل می گران آوزه  آه چگونه آوزهشرح دهيد
 . دهدگر چگونه آن را شكل آوزه

 
 .گر است و ما در دستان او گل هستيم  آوزه مانند يکخداوند  - ٢

 :تاآيد آنيدبرسه چيز 
 

و هدف او را برای خود ) ٤: ٤٣اشعياء (محبت . ای دارد  خداوند برای نحوه شكل دادن هرآدام از ما برنامه) الف
 .به خاطر بياوريد) ١١: ٢٩ارمياء (
 
و باليی آه قصد ) شود پشيمان می(آنيد، خداوند خواهد برگشت  لی از آن توبه می وقتی شرارتی مرتكب می شويد و) ب

 .آن را داشته است نخواهد داد
 
پشيمان ( به هر حال، اگر دوباره در نظر او  شرارت آنيد خداوند از آن نيكويی آه گفته است برايتان انجام می دهد ) پ
 .برخواهد گشت) شود می

 
 ؟نگاه آرد” شود  پشيمان می“ ن حقيقت آه خداوند چگونه بايستی به اي  - ٣

بينی  دهد و اين تغيير غيرقابل پيش رسد گويی خداوند فكرش را تغيير می در بعضی قسمتهای کتاب مقدس به نظر می
  ؛ ٦ - ٥: ٦پيدايش (آند  شود و بازگشت می شود، پشيمان می خداوند نسبت به تصميمات گذشته خود محزون می .است

؛ اشعياء  ١٥ – ١٤: ٢١ ؛ اول تواريخ ١٦ - ١٥: ٢٤ دوم سموئيل  ؛٣٥ ، ١١: ١٥ ؛ اول سموئيل ١٤ - ٩: ٣٢خروج 
 ).١٠ – ٧: ١٨ ؛ ارمياء ١٠ - ٩: ٦٣

 .دهد پشيمانی خدا به معنی تغيير برنامه ابدی او نيست بلكه تغيير مكاشفه خدا و اجرای آن را شرح می
 

مردم از نتايج .  است" تأسف "دربعضی مواقع فقط يك . بينی است  غيرقابل پيش"ی  پشيمان"دررابـــطه با مردم،  ) الف
ترسند اما  می) مجازات، از دست دادن دارايی، از دست دادن خوشبختی، از دست دادن شهرت و قدرت(بد گناهانشان 

ای  م واقعًا از آارهای شريرانهمرد.  واقعی است" غم "در بعضی مواقع . آنند آنند و از گناهانشان بازگشت نمی توبه نمی
 ).١١ – ٨: ٧دوم قرنتيان (گيرند آه از آن بازگشت آنند  آنند و تصميم می اند توبه می آه انجام داده

 
خدا هرگز . پشيمانی خدا هرگز به پشيمانی مردم شباهت ندارد. بينی است  قابل پيش" پشيمانی "در رابطه با خدا،  ) ب

  خدا تا به ابد خدای مقدس و عادلی است آه .خدا تغييرناپذير است. آند بينی تغيير نمی غيرقابل  پيشها    مانند انسانها و بت
هدف . بخشد آنند گناهانشان را می خدا تا به ابد خدايی رحيم و فياض است آه وقتی مردم توبه می. آند گناه رامجازات می

پس . گذارد دهند بر آن تأثير می دم نسبت به او دارند و میابدی خدا شامل تصميم ابدی او است و نگرش و پاسخی آه مر
پشيمانی خدا تغيير تصميم او . العمل مقدس و عادالنه خدا نسبت به توبه و اطاعت مردم است پشيمانی خدا، عكس

رخ بطورمصمم و با اقتدار است آه در ارتباط با اجرای اهداف ابدی او درتاريخ بشر و در نتيجه تغيير نگرش انسان 
 .دهد می

 
 ،را تغيير خواهد داد اش خدا تصميم خود از طرف ديگر، با مهربانی دلسوزانه .دهد تغيير می خدا تهديدات خود را ) پ

 )٨ – ٧: ١٨ارميا  (.اگر شريران از گناهانشان توبه آنند تهديدات خود را انجام نخواهد داد



 ٧٠ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 اگر قوم او ،دهد ا خشم مقدسش تصميمات خود را تغيير میاز طرف ديگر خدا بــ. دهد اش را تغيير می خدا وعده ) ت
 ).١٠ – ٩: ١٨ارمياء (شرارت آنند واز او اطاعت نكنند وعده ای آه به قوم خود داده است انجام نخواهد داد  

دم به اين است آه مر) شود آه پشيمانی خدا ناميده می(اش  هــدف تغييرآالم و اعمال خدا در مكاشفه و اجرای اهداف ابدی
 .توبه آشيده شوند و از اين طريق نقشه ابدی او آامًال اجراء شود

 
 . درگروههای آوچك سه نفره بپرستيد استگر  آوزهبه عنوان شخصيتش که مانند يکخدا را : سرگروه

 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٣
 خروج

 
در با ديگران ) ١٩ – ١٦خروج ( مشخص شده  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمتبه نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 .ميگذارد، بحث نكنيد
 

 )  دقيقه٧٠(تعليم  ٤
 ملیآاربردهای ع

 
هدف از آاربرد . خدا کتاب مقدس را به شما داده است تا نه فقط راستی را بشناسيد بلكه زندگيتان را تغيير دهد :مقدمه

 .اين حقايق کتاب مقدس اين است آه بيشتر و بيشتر شبيه مسيح شويد
 

 آاربرد چيست؟  -الف 
 

به معنی استفاده از  . اطاعت آردن از آالم خدا استآاربرد پاسخی است آه خدا مشتاق آن است و به معنی:  دهيدتعليم
تواند به معنی استفاده از آالم خدا برای آمك به ساير  همچنين می. کتاب مقدس به منظور رشد آردن و تغيير يافتن است

 .مردم در رشد آردن و تغيير يافتن آنها باشد
ای را تجربه آنيد آه در حال تغيير  تاب مقدس زندگی کبررسیتوانيد با خواندن و  آنيد، می وقتی اعتماد و اطاعت می

همچنين الزم است آه نسبت به . ايد زندگی شما را تغيير خواهد داد الزم است ايمان بياوريد حقيقتی آه آشف آرده. است
دون ايمان،   ب.بدين ترتيب قطعًا تغيير خواهيد آرد. گويد را انجام خواهيد داد خود متعهد شويد آه آنچه خدا به شما می

 کتاب مقدس آامل بررسیتواند خدا را خشنود سازد و بدون آاربرد آن، خواندن يا   کتاب مقدس نمی بررسیخواندن يا
 :زير را بپرسيدسئواالت  شما از کتاب مقدس پايان يافت بايستی از خودتان بررسیبعد از اينكه خـــواندن يا . نيست
خواهد   خدا از من می،ام رابطه با آنچه خوانده  در،سازد شی خدا را خشنود میچه واآن چه واآنشی را دوست دارد؟ خدا 

 ؟چكار آنم
 

 چرا آاربرد حقايق کتاب مقدس مهم است؟  -ب 
 

 .در کتاب مقدس، بعضی از قسمتهای مهم زندگی مسيحی به اطاعت وابسته است
دس را بخوانند و سپس بگذاريد که گروه اجازه دهيد که هر يک از شاگردان يک قسمت کتاب مق: آشف و گفتگو آنيد

    .آدام قسمت زندگی مسيحی به اطاعت وابسته استی کتاب مقدس  قسمتها آندر هر يك ازکشف کند که 
 
  ٢١: ٧متی : بخوانيد  )١

 .اطاعت برای نجات مهم است :مالحظات
 ٢٤: ١٠مرقس (يا نجات يافتن ) ٨ -٣: ٣ـا يوحنــ(ای با تولد تازه  در کتاب مقدس،  وارد شدن به ملكوت خدا معنی مشابه

    يابيد  آنيد يا نجات می به اين معنی نيست آه شما با انجام بعضی آارهای خوب تولد تازه پيدا می. دارد) ٢٧ –
 انجام اراده خدا همان ايمان ٢٩ – ٢٧: ٦برطبق يوحنا . دهد انجام اراده خدا شما را نجات می). ١٠ – ٨: ٢افسسيان (

 . به عيسی مسيح است آه خدای پدر فرستادآوردن
 
 ٢٧ – ٢٤: ٧متی : بخوانيد ) ٢

 .اطاعت برای مبدل شدن به شخصی حكيم مهم است :مالحظات
 .شود حكمت است معرفتی آه به اجراء گذاشته می. معرفت بدون اطاعت حماقت است
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 ٤٦: ٦لوقا : بخوانيد ) ٣
 .برای خداوندی مسيح اطاعت مهم است :مالحظات

 .آند آه عيسی مسيح واقعًا خداوند و پادشاه شما است ثابت می. آند اطاعت، پيروی شما از عيسی مسيح را ثابت می
 
 ٤٩ – ٤٧: ٦لوقا : بخوانيد  )٤

  .اطاعت برای پايداری و قوت مهم است :مالحظات
يسی مسيح را به اجراء فقط وقتی آالم ع. تان مهم است اطاعت برای ساختن بنيادی محكم در زندگی و خدمت مسيحی

 .تواند قوی رشد آند، سختی روزگار را تحمل آنيد و بر گناه پيروز شويد گذاريد زندگی مسيحی شما می می
 
 ٢٢، ١٧: ٢يعقوب : بخوانيد  )٥

 .اطاعت برای ايمان مهم است :مالحظات
 تاثير مثبتی بر زندگی شما داشته آند تا اطاعت، ايمان شما را زنده می. آند آه ايمان شما خالص است اطاعت ثابت می

 .بدون اطاعت، ايمان شما فقط ايمانی مبتنی بر عقل و يا  ايمانی مرده خواهد بود. باشد
 
  ٢٣، ٢١: ١٤يوحنا : بخوانيد  )٦

 .اطاعت برای محبت مهم است :مالحظات
راهی است برای اينكه شما شخصًا اطاعت . آه واقعًا او را دوست داريد دهيد با اطاعت از فرامين عيسی مسيح، نشان می

 .محبت و حضور خدا را تجربه آنيد
 
 ٣٦ – ٣٥: ١٠عبرانيان : بخوانيد  )٧

 .ها و پاداش خدا مهم است اطاعت برای دريافت وعده :مالحظات
 .های خدا را دريافت خواهيد آرد فقط در صورتی آه از اراده او اطاعت آنيد وعده

 
  ٢٢: ٣اول يوحنا :  بخوانيد )٨

 .اطاعت برای دعا مهم است :مالحظات
 .دهيد، دعاهايتان جواب داده خواهد شد سازد انجام می آنيد و آنچه او را خشنود می وقتی از فرامين خدا اطاعت می

 
 ٢٠ – ١٨: ٢٨متی : بخوانيد  )٩

 .اطاعت از نظر شاگرد بودن مهم است  :مالحظات
 .شاگرد واقعی او هستيدآنيد، پس  وقتی از دستورات عيسی مسيح اطاعت می

  
 هدف آاربرد .خدا کتاب مقدس را نه فقط برای شناخت راستی بلكه برای تغيير يافتن زندگيتان به شما داده است :خالصه

 .حقايق موجود در کتاب مقدس اين است آه بيشتر و بيشتر شبيه مسيح شويد
 

 يم؟پذير حقايق کتاب مقدس توجه آن چگونه به آاربردهای امكان  -پ 
 
  .دهيد توضيحکتاب مقدس را درست ـ  ١
 

 . توضيح دهيدقبل از اينكه حقايق کتاب مقدس را به آاربريد بايستی نخست آن قسمت کتاب مقدس را درست : تعليم دهيد
 . کتاب مقدس اهميت دارندتوضيحاز نظر آاربرد، چهار قانون .  را مالحظه آنيد٢٩درس 

 
گرچه حقايق کتاب مقدس ). ٣٥: ٢٤متی (مكاشفه آن تا به ابد راستی است . تکتاب مقدس مصون از خطا اس ) الف

پذير است چون ما  مصون از خطا است، هم درك و هم آاربرد اين حقايق دارای محدوديت و در بعضی مواقع خطا
 .گناهكار و ناقص هستيم

 
د دارد تا هدفش را واضح و آشكار و قص) ٢: ١تيطس (خدا راستگو است . کتاب مقدس فقط دارای يك مفهوم است ) ب

آلمات موجود در . پس هيچكدام از قسمتهای کتاب مقدس دو پهلو نيست ).١٧: ١٧يوحنا (کتاب مقدس حقيقت است . سازد
آنيد  خوانيد و آن را بررسی می وقتی کتاب مقدس می .باشد کتاب مقدس فقط دارای مفاهيمی است آه مدنظر خداوند می

 .به چنگ آوردن هدف خدا باشدبايستی اشتياق شما 
 
. آنند عهد عتيق و عهد جديد يكديگر را آامل می. وحدتی در آن است، يك مكاشفه. کتاب مقدس در خود تناقض ندارد ) پ

در کتاب مقدس پيشرفتی در . رساند شود و عهد جديد، عهد عتيق را به انجام می عهد عتيق برای آمدن عهد جديد آماده می
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 و هر قسمت کتاب مقدس را در متن آل کتاب توضيح دهيدپس عهد عتيق را در نور عهد جديد  .د داردمكاشفه خدا وجو
 .توضيح دهيدمقدس 

 
ها، شعر و نبوتها را بايستی برطبق قوانين خودشان   سخنان مجازی، مثل.توضيح ميدهدکتاب مقدس خودش را  ) ت

تعاليم صريح به توضيح تعاليم مبهم . شوند اولويت قائل شد  میدر اغلب موارد بايد برای تعاليمی آه تكرار. توضيح داد
 .آند تعاليم عهد جديد معنی نبوتهای عهد عتيق را آشكار می. آنند آمك می

 
  .پذير گوناگون توجه آنيد به آاربردهای امكان ـ  ٢
 

 .ن توجه آنيدپذير گوناگو قبــل از اينكه يك آاربرد شخصی بيابيد به آاربردهای امكان: تعليم دهيد
در يك گروه آوچك، تفكراتتان را با يكديگر در ميان بگذاريد و از حقايق موجود در اين قسمت فهرستی از آاربردهای 

 .پذير آماده آنيد امكان
 

 .پذير داشته باشد هر حقيقت ممكن است چندين آاربرد امكان ) الف
اگرچه هر حقيقت خاص در يك قسمت کتاب مقدس . ن استبه خاطر داشته باشيد آه آاربرد پاسخی است آه خدا مشتاق آ

تواند به تنهايی بيانگر واقعيت باشد ولی آاربرد آن حقيقت ممكن است برای انسانهای مختلف و در وضعيتهای مختلف  می
در هرصورت هيچكدام از اين آاربردهای . پذير داشته باشد يك حقيقت ممكن است چندين آاربرد امكان. متفاوت باشد

 .پذير با راستی کتاب مقدس تناقض ندارد امكان
 ١٥: ٢٠خروج : بخوانيد

 . را مورد گفتگو قرار دهيد) حقيقت(پذير اين فرمان  آاربردهای امكان: گفتگو آنيد
 .هستند) حقيقت(پذير اين فرمان  موارد زير آاربردهای امكان: مالحظات

 .زديددر يك مرآز خريد نمی توانيد آاالهای فروشی را بد)  ١
 .توانيد از پول شرآت اختالس آنيد نمی در محل آار، )  ٢
 .توانند شيرينی بدزدند ها نمی در خانه بچه)  ٣
 مؤلفتوانيد موزيك بدزديد و يا از مطالبی رونوشت برداريد آه دارای حقوق  های گروهی نمی در زمينه رسانه)  ٤
 .باشند می

 .پذير گوناگون آن را در نظر بگيريد آنيد آاربردهای امكان  يادداشت میآنيد يا همچنين برای هر حقيقت آه بررسی می
 
 : پذير فكر آنيد آند تا به آاربردهای امكان  آه به شما  آمك میسؤاالتی ) ب
 آيا ": موارد توجه آنيداين توانيد به  می.  هستندشناخت؟  آاربردها درزمينه بدانمخدا قصد دارد آه من چه چيز را )  ١

دارد تا آن  آيا تعليمی وجود " ،" آنم؟ يافتای وجود دارد تا آن را در ؟ آيا نتيجهدانمای وجود دارم آه آن را ب  تازهحقيقت
 " آيا حقيقتی برای حفظ آردن وجود دارد؟ "، " آيا شناختی برای آسب آردن وجود دارد؟   " ،"را آسب آنم؟ 

: موارد توجه آنيداين توانيد به  می.  هستندايماناربردها در زمينه ؟  آايمان آورمخدا قصد دارد آه من به چه چيز )  ٢
ای هست تا آن را   آيا وعده" ،"  ؟ آيا اعتقادی وجود دارد تا آسب آنم  " ،"آيا حقيقتی وجود دارد تا به آن ايمان بياورم؟"

 " ؟اد آنمخواهد در آن به او اعتم  آيا موضوعی وجود دارد آه خدا از من می" ، "؟مطالبه آنم
آيا  ":  موارد توجه آنيد اينبايستی به.  هستندشخصيت  ؟  آاربردها در زمينهباشمخدا قصد دارد آه من چه آسی  ) ٣

 آيا احساسی برای ابراز يا " ، "آيا نگرشی برای تغيير دادن وجود دارد؟ "، " ؟عمل نيكويی هســت تا آن را رشد دهم
 "  برای پذيرفتن وجود دارد؟  آيا ويژگی شخصيتی وجود دارد آه به آن عمل آنم؟ آيا تشويقی آنترل آردن وجود دارد؟

  :موارد توجه آنيداين توانيد به  می. هستند رفتارآاربردها در زمينه   ؟انجام دهم خدا قصد دارد آه من چه آاری را ) ٤
 آيا هشداری وجود "،   "بردن وجود دارد؟آيا تعليمی برای به آار  " ،"آيا فرمانی وجود دارد آه از آن اطاعت آنيم؟ "

 آيا عادتی هست آه آن را آنار " ،"  آيا تصميم يا انتخابی برای گرفتن وجود دارد؟ "،" دارد آه به آن توجه آنيم؟
 آيا گناهی هست " ،"  آيا ارتباطی هست آه آن را احياء آرد؟" ،"  آيا عادتی هست آه بايد آن را آغاز آنم؟" ،" گذاشت؟

 ،"  برای درميان گذاشتن وجود دارد؟مطالبی آيا  " ،" ای برای پيروی وجود دارد؟  آيا نمونه" ،"  آن را آنار گذاشت؟آه
 "رستش و شكرگزاری خدا وجود دارد؟  آيا دليلی برای پ "
 
 انواع مختلف آاربردها ) پ
 . آنيد های بد را متوقف میبرای مثال خواندن آتاب. دهند پايان میبعضی از آاربردها به عمل خاصی )  ١
 . برای مثال مالقات با دوستان خوب را شروع آنيد. آنند آغاز میبـــعضی از آاربردها عمل خاصی را )  ٢
برای مثال، وقت زيادی را با همسر و فرزندانتان . دهند افزايش يا آاهش میبعضی آاربردها عمل خاصی را ) ٣
 .آنيد آاالهای تجملی میگذرانيد و يا پول آمی را صرف خريد  می
برای مثال .  تغيير استفرآيند طوالنیساير آاربردها قسمتی از . شوند بعضی آاربردها بالفاصله اجراء می) ٤
تغيير يك عادت خاص يا ويژگی شخصيتی . خواهيد عادتی خاص يا ويژگی شخصيتی را در زندگيتان تغيير دهيد می
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 : فرآيند تغيير به خوبی با آلمات زير شرح داده شده است. ا سالها به طول بكشدممكن است ماهها ي. احتياج به زمان دارد
 

 آــــاريد، عمــــلی را درو خواهيد آرد وقتی فـــكری را می
 آاريد، عـــادتی را درو خواهيـــد آـرد وقتی عمــــلی را می
 آاريد، شخصيــتی را درو خواهيد آرد وقتی عـــادتی را می

 آاريد، سرنوشتی را درو خواهيد آرد را میوقتی شخصيتی 
 

 ؟بسازيم  " آاربردهای شخصی "چگونه از حقايق کتاب مقدس  ت ـ 
 

خوانديد و يا بررسی آرديد و از حقايق موجود در آن، فهرست آوتاهی  بعد از اينكه قسمتی از کتاب مقدس را : تعليم دهيد
پذير را انتخاب آنيد و از آن آاربرد شخصی را نتيجه  بردهای امكانپذير آماده آرديد، يكی از آار از آاربردهای امكان

 .خواهيد در هفته آينده آن را تمرين آنيد بگيريد آه می
 

  .يك آاربرد شخصی انتخاب آنيد ـ  ١
با دعا از ميان آاربردهای .  آاربردی شخصی بسازيد"خواهد چه پاسخی دهم؟  خدا از من می" با پرسيدن اين سؤال 

 . پذير موجود در فهرست آوتاهتان يكی را انتخاب آنيد امكان
 
 .آاربرد شخصی خود را با پنج قدم زير يادداشت آنيد ـ  ٢
 
 

 .  مرجع کتاب مقدسی آن را يادداشت آنيد" منبع کتاب مقدسی آاربرد من چيست؟ " .  مرجع کتاب مقدس -١قدم 
 ١٥: ٢٠خروج : برای مثال

 و توضيح دهيد سعی آنيد آه اين قسمت را درست "گويد؟  ين قسمت کتاب مقدس چه می ا".  حقيقت کتاب مقدس -٢قدم 
 .خدا مردم را منع ميکند از اينکه دزدی کنند:  برای مثال.يادداشت برداريد

 زندگی من چقدر با اين  در نور اين حقيقت نياز فعلی من چيست؟ گويد؟  خدا چه چيزی به من می.  نياز من -٣قدم 
آند؟  در قسمت خاصی آه نياز دارم تغيير آنم  وت دارد؟  اين حقيقت چگونه من را به تغيير آردن ترغيب میحقيقت تفا

خواهد شما  يادداشت آنيد آه خدا چگونه می آند تا پيشرفت بيشتری داشته باشم؟  چگونه اين حقيقت من را ترغيب می
 . متعلق به رئيسم ميدزديدمخدا به من نشان داد که من از زمان:  برای مثال.تغيير آنيد

خواهد من چه چيز را بدانم، به آن ايمان بياورم، چگونه باشم يا چه آاری را  به طور خاص  خدا می.  آاربرد من -٤قدم 
هميشه آاربردهايتان را ساده بسازيد . خواهد بپذيريد يادداشت آنيد انجام دهم؟ برنامه خاص انجام عملی را آه خدا می

اگر آاربرد شما در زمينه آموزش يك نگرش، عادت يا ويژگی است مدت زمانی . ك، واقعی و قابل انجام قابل در؛يعنی
من در نزد خدا تصميم گرفتم که :  برای مثال.ريزی آنيد خواهيد به دقت و آگاهانه روی آن جنبه آار آنيد برنامه را آه می

 . مدت زمانی که ميبايستی کار کنم ترک کنمبقنيز به موقع بر طمحل کارم را  کارم را سر وقت شروع کنم و
ايد و از او چه  به طور خالصه يادداشت آنيد آه به خدا چه گفته " دعای من در پاسخ به خدا چيست؟ ". دعا  -٥قدم 

به من کمک کن تا مدت . ای پدر آسمانی عزيز، مرا ببخش از اينکه من از زمان رئيسم دزديده ام:  برای مثالطلبيديد؟
 .نی را که من بايستی کارکنم به کار کردن بپردازمزما

 
  .آاربردهای شخصی قبلی خود را بررسی آنيد ـ  ٣

 :برای مثال  .درصورت امكان، راهی برای اطمينان از انجام آاربردهای شخصی خود پيدا آنيد
زمان انجام آن، شما را امتحان و توانيد آاربردتان را با يك دوست يا يك مشاور روحانی درميان بگذاريد تا در  می)  الف

 .تشويق آند
 . توانيد آاربردهايتان را در ليست دعايتان بنويسيد و به طور مرتب برای آنها دعا آنيد می)  ب
 .توانيد يادداشتی از آاربردهايتان روی آينه بچسبانيد می)  پ
 آن نظر امتحان آنيد اين است آه چگونه هايی آه بايستی خود را از يكی از زمينه. گهگاه خود را امتحان آنيد)  ت

 .آاربردهای شخصيتان به شما آمك آرده است
 

 تمرين نوشتن آاربرد حقايق کتاب مقدس ث ـ 
 

ای از آاربردهای  با اين تمرين، فهرست خالصه. تمرين زير را به تنهايی يا در يك گروه آوچك انجام دهيد: دستورالعمل
 . شود يك آاربرد شخصی نوشته میزير، قدم پنج استفاده از ز طريق آن، با شود و ا آوری می پذير جمع امكان

 
 



 ٧٤ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 .پذير را تمرين آنيد آوری فهرست آوتاهی از آاربردهای امكان جمع ـ  ١
 

 ١٠ – ١: ٣امثال : بخوانيد
 پذير آيات زير چيست؟ بعضی از آاربردهای امكان: گفتگو آنيد
پذير  ممكن است اين آيات آاربردهای امكان. پذير است آاربردهای امكانهايی از  موارد زير فقط نمونه( :مالحظات

 ).ديگری نيز داشته باشند
 

 ٢ – ١: ٣امثال  ) الف
 .پذير آن حفظ آردن اين تعليم يا فرمان است يك آاربرد امكان
 . پذير ديگر اين است آه در هنگام موعظه يا تعليم شخص ديگر يادداشت برداريد آاربرد امكان

 
 ٤ – ٣: ٣امثال   )ب

برای مثال . پذير اين آيه اين است آه نسبت به يكنفر محبت خود را با انجام آاری مهربانانه به اونشان دهيم آاربرد امكان
 .دهم من با فرزندم به پارك می روم و محبتم را به فرزندم نشان می

ه انجام می دهم و بدين صورت وفاداری خود را پذير ديگر اين است آه نسبت به ديگری آاری را وفاداران آاربرد امكان
 .برای مثال با دعا آردن منظم  وفاداری خود را به خدا  نشان دهيد. به او نشان می دهم

 
 ٦ – ٥: ٣امثال  ) پ

پذير اين است آه خودرأيی و تكيه بر خود را آنار بگذاريد و در عوض به مشورت حكيمانه و دقيق  يك آاربرد امكان
 . گوش آنيد

 .خواهيد آاری انجام دهيد يا تصميمی بگيريد دعا آنيد پذير ديگر اين است آه هر وقت می يك آاربرد امكان
 
 ٨ – ٧: ٣امثال  ) ت

 . پذير اجتناب از رفتن به مكانهای نادرست است يك آاربرد امكان
 يك آاربرد. شته باشدآند بر من اثری بد دا پذير ديگر دوری از شخص شريری است آه سعی می يك آاربرد امكان

 .پذير ديگر آنار گذاشتن عادتی خاص و مضر است امكان
 
 ١٠ – ٩: ٣امثال  ) ث

 . پذير آن بخشيدن مقدارمعينی پول به صورت ماهانه برای خدمت مسيحی است يك آاربرد امكان
 .پذير ديگر اين است آه خانه من برای مالقات مسيحيان در دسترس باشد يك آاربرد امكان

 
 .نوشتن يك آاربرد شخصی را با روش پنج قدم تمرين آنيدـ   ٢
 

 .به گروههای آوچك دو نفره تقسيم شويد: تقسيم شويد
 .آند پذير باال انتخاب می هر دو نفر يك آاربرد از فهرست آاربردهای امكان: انتخاب آنيد

 . يسندپذير بنو با استفاده از روش پنج قدم، هر دو نفر يك آاربرد امكان: بنويسيد
 . خواند هر گروه دو نفره آاربرد شخصی خود را برای گروه می: درميان گذاشتن

 ). های زير توجه آنيد به نمونه(
 

 "نبع کتاب مقدسی آاربرد من چيست؟  م".  کتاب مقدسیمنبع  -١قدم 
 . "د هايت را راست خواهد گرداني بشناس و او طريق  راههای خود او را  در همه" ، ٦ – ٥: ٣امثال 

 "گويد؟   اين قسمت از کتاب مقدس چه می ".  حقيقت کتاب مقدس -٢قدم 
 . آنندفكر و دعابه جای اينكه فقط فكر آنيد و انجام دهيد، مسيحيان بايستی قبل از اقدام به آاری 

  " در نور اين حقيقت نياز من چيست؟ " "گويد؟   خدا به من چه می".  نيازمن -٣قدم 
دوست . طلبم آنم و حكمت و قدرت خدا را نمی لب قبل از اينكه به انجام آاری دست بزنم دعا نمیاغ. من عجول هستم

 . دارم آه بيشتر به خدا وابسته باشم
  "خواهد آه من به طور خاص چه چيزرا بدانم، به آن ايمان بياورم، باشم يا انجام دهم؟ خدا می " .  آاربرد من -٤قدم 

 اين کار . برای هر فعاليت يا مسئوليت مهم قبل از اينكه آنها را انجام دهم برايشان دعا آنمبرنامه عملی من اين است آه
 .را ميخواهم برای دو هفته تمرين کنم

  " دعای من در پاسخ به خدا چيست؟ ".  دعای من -٥قدم 
رم يا قبل از صحبت با مردم يا  به خود را آنار بگذارم و قبل از اينكه تصميمی بگي پدر آسمانی عزيزم، آمكم آن تا اتكاء

 .در نام عيسی، آمين. م توجه کنمي به من کمک کنم تا به تو در تمام راه های زندگ.مسافرت به جايی، دعا آنم
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 )  دقيقه٨ (دعا  ٥
  در پاسخ به آالم خدایدعا

 
ی آوتاه، حقايقی را آه امروز ياد ها 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 ( منزل تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .)بنويسند
  
 .که شاگردان بسازيد  متعهد باشيد به اين-تعهد   ـ  ١

را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه " آاربردهای عملی " آموخته های درس 
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد آنيد، 

از روش طرح پرسش استفاده آنيد و .  بخوانيد١٤ – ١١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت اعداد -رازگاهان   ـ  ٢
 .    برداريديادداشت

 را در خانه آماده ) رهبری آليسا- ٧ – ١: ٥اول پطرس (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس -بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 . قدم  بررسی کتاب مقدس استفاده کنيد و يادداشت  برداريد٥از روش  .آنيد

 .خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار -دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥
 .درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣٤درس 
 

 دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب دعا آنيد و :سر گروه

 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٢
 اعداد

 
در ، با ديگران )١٤ – ١١اعداد (  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده به نوبت

 ). انيدبخوهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (ميان بگذاريد
به حرفهايش اهميت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان . آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

 .ميگذارد، بحث نكنيد
 

 )  دقيقه٢٠(حفظ آردن  ٣
 ١٢: ١  يوحنا -نجات توسط ايمان

 
 تعـــمــق  -الف 

 
او درجهان بود . گرداند ودر جهان آمدنی بود هر انسان را منور میآن نور حقيقتی بود آه  " ، ١٣ – ٩: ١يوحنا : بخوانيد

و جهان به واسطه او آفريده شد و جهان او را نشناخت به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند و اما به آن 
 آه نه از خون و نه از آسانی آه او را قبول آردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند يعنی به هرآه به اسم اوايمان آورد

 . "و نه از خواهش مردم بلكه از خدا تولد يافتند  خواهش جسد
 
 نجات توسط ايمان 

 ١٢: ١يوحنا 
 

اين آيه حفظی را روی يک صفحه يا 
 :تخته سياه بنويسيد

اما به آن آسانی آه او را قبول آردند و 
يعنی به  قدرت داد تا فرزندان خدا گردند

  .ان آوردايم آه به اسم او هر
 ١٢: ١يوحنا 

 

  
 .نجات جهانی نيست ـ  ١

اين بدان معنی نيست آه او هر انسانی را نجات .  "گرداند  آن نور حقيقی است آه هر انسان را منور می  "عيسی مسيح 
  جهانی بودن نجات را تعليم ٩: ٣ و دوم پطرس ١١: ٢، تيطس ١٠: ٤، ٤: ٢ و اول تيموتائوس ٩: ١يوحنا . دهد می
  و به همه آنانی آه .بخشد   به اين معنی است آه عيسی مسيح به هرآس آه انجيل را بشنود تنوير روحانی می.دهند نمی

به هر حال اآثر آنانی آه انجيل را می . شنوند به ميزانی قدرت درك موضوعات روحانی را می دهد پيغام نجات را می
و به ) نشناخت(آه جهان عيسی مسيح را تشخيص نداد  دهد حا تعليم میاين متن صري. دهند شنوند به آن پاسخ مناسبی نمی

آنند باز هم  بسياری از آنانی آه اين نور يا تنوير را دريافت می) ١١ – ١٠: ١يوحنا ) (نپذيرفت(مد نگفت  آاو خوش
انسانهايی آه يكبار ). ٢١ – ١٩: ٣يوحنا (آيند   بينند اما به نزد آن نور نمی آنها نور را می. دهند تاريكی را ترجيح می

البته از طريق راهها و (توانند دوباره توبه آنند  و پس از آن دوباره افتادند، نمی) از گمراهی نجات يافتند(منور گشتند 
 ).٢٧: ١٠ ؛ مرقس ٨ – ٤: ٦عبرانيان ) (تالشهای انسانی

 
 . يعنی به آن ايمان آورددريافتنجات را بايستی  ـ  ٢
 

دنيا عيسی ). ٥  :١ يوحنا) (درك نكرد(درنيافت تاريــكی، نور يعنی عيسی مسيح . مالک شدنعنی آن را  يدريافتن ) الف
) ندنپذيرفت(مد نگفتند  آقوم خودش، اسرائيل عيسی مسيح را خوش). ١٠: ١ يوحنا) (نشناخت( مسيح را تشخيص نداد

يعنی همه آنانی آه به عيسی مسيح ) کردندقبول  (فتند  خوش آمد گعيسی مسيح  به  به همه آنانی آه اما). ١١  :١ يوحنا ( 
به . نجات به عيسی مسيح وابسته است). ١٢: ١يوحنا (دهد تا فرزندان خدا شوند  آورند، عيسی مسيح قدرت می ايمان می

 ، به ورود عيسی مسيح به قلبتشخيص دهداش  دهنده منظور نجات يافتن، شخص بايستی عيسی مسيح را به عنوان نجات
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 معنی ايمان و .مد گويد و عيسی مسيح و نجاتی آه او با مرگ و قيامش فراهم آرده است دريافت آند آو زندگيش خوش
  .باور به عيسی مسيح اين است

 
 به آن آسانی آه او را قبول آردند قدرت  " گويد،  الفظی می  به صورت تحت١٢: ١يوحنا . دريافت را اوهرآس آه  ) ب

دهنده را رد آردند، افرادی از ميان يهوديان و هم امتها   درحاليكه دنيا و يهوديان متحدًا نجات "ا گردند  داد تا فرزندان خد
آند آه  فرقی نمی). ١٦: ٣يوحنا (معنی مترادف دارد  " هر آنكس  "  با عبارت " به آن آسانی آه "عبارت . او را پذيرفتند

شان بزرگترين  ز حاال به بعد، مردم صرفنظر از مليت يا اجداد جسمانیا. آن شخص يكی از يهوديان و يا از امتها باشد
 .آنند عطای روحانی يعنی نجات را دريافت می

 
  .سازد نجات، شخص را فرزند خدا می ـ  ٣
 

يهوديان اغلب به حقوق موروثی . ترجمه اين کلمه با کلمات حق يا امتياز بهتر فهميده ميشود .قدرتمعنی کلمه  ) الف
يهوديان و نيقوديموس اعتقاد داشتند آه هر ). ٣٣: ٨يوحنا (نامند   می" فرزندان ابراهيم "آنند و خود را  فتخار میخود ا

هيچكس با تولد يا اجداد طبيعی .  مقام روحانی را بدست می آورد آه  در حضور خدا داردزيستیشخص با علل جسمی و 
 برای فرزند خدا شدن، ايمان به عيسی مسيح است يعنی با نيتحقاتنها ). ١٣ – ٦: ٩روميان (شود  فرزند خدا نمی

 .او را دريافت کردنو خوشآمد گفتن به عيسی مسيح 
 
و بـــا تولد ) ١٨: ٥  ؛ روميان ٥: ١افسسيان (شود   ايماندار از طريق فرزندخواندگی پسر خدا می.فرزند خدايک  ) ب

 پولس و يوحنا نجات همان تولد تازه ن،از نظرهر دو رسوال). ١٦ :٨ روميان   ؛١٣: ١يوحنا (شود  تازه فرزند خدا می
 .آند دهد و آنها را به شباهت خدا تبديل می القدس به ايمانداران زندگی تازه می  روح خدای.است

شود  آسی با خواهش جسم خود فرزند خدا نمی. شود هيچكس از طريق خونی يعنی با اجداد طبيعی خود فرزند خدا نمی
هيچكس از طريق اراده انسان فرزند خدا ). ٨ – ٧: ٨روميان ( تصميم و اراده آزاد جسمانی يا منحرف انسان يعنی با
 .شود هر آس فقط با مولود شدن از خدا فرزند خدا می. شود يعنی با قدرت جسمی يا توليد مثل يك جنس مذآر نمی

 
ای آه حيات خدا به    از همان لحظه.شود رزند خدا میآورد ف ای آه شخص ايمان می از همان لحظه. فرزند خدا شويد ) پ

گويد آه به هر   می١٢ :١يوحنا  وقتی . گردد شود و به ملكوت خدا وارد می شود او فرزند خدا می جان او وارد می
بلكه . فتدا  آه فرزند خدا شدن در آينده اتفاق میبه اين مطلب اشاره نميکنددهد تا فرزند خدا شود   را میحقايماندار اين 

.  را دارند تا به آاملترين مفهوم آن يعنی با روحی آامًال تقديس شده و جسمی تبديل يافته  فرزند خدا شوندحقآنها اين 
 از شدنهمچنين فرزند خدا . شود افتد آه شخصی ايمان آورد اما فقط با قيامت از مردگان آامل می نجات وقتی اتفاق می

 الهی را حقاز آن به بعد او فرزند خداست و اين .  را در قلب و زندگيش بپذيردشود آه شخص مسيح وقتی شروع می
شود يعنی وقتی روح شخص  اين با آمدن ثانويه عيسی مسيح درك می. دارد آه به آاملترين مفهوم آن فرزند خدا شود

شود و دائمًا بيشتر و   تقديس میايماندار درسرتاسر زندگيش بر روی زمين. شود  تبديل می  تقديس و جسم او آامًال آامًال
 ). ٣ – ١: ٣اول يوحنا (شود آه سرانجام خواهد بود  بيشتر به چيزی تبديل می

 
 .تبديل به فرزند خدا شدن هم نتيجه عمل آنی خدا است و هم يك فرآيند تدريجی است  :نتيجه

 اين تبديل فقط اما. شويم رزند خدا می ف،شود های ما می  آه خدا وارد جان،ما ايمانداران از همان لحظه زندگی خود
 " فرزند خدا شدن "به همين علت است آه يوحنا ازآلمات . شود يعنی وقتی آه مسيح را رو به رو ببينيم درآينده آامل می

 . آند  استفاده می" فرزند خدا بودن "به جای 
 حفظ آردن و مرور  -ب 

 
 . بنويسيدخودای در دفترچه يادداشت   يا روی صفحه آيه کتاب مقدس را روی يك آارت سفيد:بنويسيد  -١
 . ١٢: ١ يوحنا  -  ايمانتوسطنجات .  آيه کتاب مقدس را به روش صحيح حفظ آنيد:حفظ آنيد  -٢
 .ايد را از همديگر بپرسيد ای آه حفظ آرده به گروههای دو نفره تقسيم و آخرين آيه :کنيدمرور   -٣
 

 )  دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس   ٤
 ٧ – ١: ٥اول پطرس   - رهبری آليسا

 
 هدف اين بررسی کتاب مقدس يافتن درک عميق تری در باره آنچه عهد جديد در مورد رهبری کليسا آموزش :مقدمه

 .   ميدهد، ميباشد
با کلمات فارسی پيرکليسا و پيران ) جمع(و پرسپيتروی ) مفرد(در اين بررسی در همه جا کلمات يونانی پرسپيتروس 

پويمن  با کلمات فارسی ناظر و ناظرين و کلمات يونانی) جمع(و اپيسکوپوی ) مفرد( ليسا و کلمات يونانی اپيسکوپوسک
 .با کلمات فارسی شبان و شبانان ترجمه شده اند) جمع(پويمنس  و) مفرد(
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 . آنيد با يكديگر بررسی را  ٧ – ١: ٥ اول پطرس ، کتاب مقدسبررسی قدم ٥روش  از استفاده با
 

 بخوانيد:  ١قدم 
 .  را با هم بخوانيم٧ – ١: ٥ اول پطرس :بخوانيد

 .هر يک به نوبت  يك آيه بخواند تا تمام قسمت خوانده شود
 

 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:نويسيدب
 . بنويسيد

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

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

 
  "انپير"  آنها را: آند استفاده می پيران کليسا برای  سه واژه است آه از ٣ و ٢يك حقيقت مهم برای من در آيه   )١ کشف

 :يونانی(و ناظرين ) پويمنس :يونانی( شبانان ،)١٧ :٥ اول تيموتائوس   ؛١٧: ٢اعمال  ( ) پرسپيتروی :يونانی(
  :ی است معنسهاين حقيقت دارای . نامد می) اپيسکوپوی

 
 .  نخست اينكه رهبران دارای هيچ سلسله مراتبی درآليسای عهد جديد نيستند) الف
، بلكه توسط يك گروه از مردانی ) آشيش يکشبان يايک ( رهبرعهد جديد، نه توسط يك  در دوم اينكه آليسای محلی) ب

 آنها به  وظيفه). ١٤: ٤اول تيموتائوس (شد  میهدايت  ) پرسپيترويان :يونانی(شدند   ناميده می "پيران کليسا شورای "آه 
 امتياز يك شخص ،رهبری). ٢٨: ٢٠اعمال رســـوالن (ناظرين شرح داده شده است کشيشان يا  ،عنوان آار شبانان

 .ناميده ميشوند، ميباشد"  پيران "که نيست بلكه وظيفه گروهی از مردان 
 
کلمه، اشاره به مردی پير ميکند که در جامعه دارای تجربه در اصل ) پرسپيتروس" (پير" سوم اگرچه کلمه )  پ

 ٢٨: ٢٠در اعمال " پير" در کتاب مقدس کلمه . بيشتری بود، اين کلمه در کتاب مقدس فقط محدود به يک پيرمرد نيست
 بيش از همه اشاره به يک رهبر بعنوان يک ٤ -١: ٥ و اول پطرس ٦ – ٥: ١ ؛ تيطوس ١٧: ٥؛ اول تيموتائوس 

اگر مردی جوان برطبق کتاب مقدس قابليت و . متگزار در کليسا ميکند که قابليتها و مسئوليتهای خاصی داردخد
 – ٦: ٣ ؛ اول تيموتائوس ٢٣ – ٢١: ١٤اعمال (شايستگی دارد، او به اين معنی ميتواند رهبر يا خدمتگزار کليسا بشود 

ه سن فرد از لحاظ تحت الفظی اشاره نميکند بلکه از لحاظ فقط ب" پير" بنابراين کلمه ). ١٢: ٤ ؛ اول تيموتائوس ٧
 .  روحانی نيز به يک ايماندار بالغ در يک مقام رهبری و خدمت اشاره ميکند

 
رسوالن . نامد میپيران کليسا  است آه پطرس رسول خود را هم يكی از ١ يك حقيقت مهم برای من در آيه )٢ کشف

ای منحصر به فرد در جهان يا آليسای جهانی داشتند و آليسای اوليه را   آه وظيفهنظير بودند مسيح گروهی انسانی و بی
آرد به عنوان يكی  پطرس درهر آليسای محلی آه آن را بازديد میاما . ها و امتها تاسيس آردند در بين يهوديان، سامری

  آرده بود آه خودش به آليسا"کليسا پيران "  در باره او خودش را تسليم همان تعاليمی. آرد عمل میپيران کليسا از 
 .آرد بر هيچيك از آليساهای محلی خداوندی نمی  داده بوده وتعليم

 
 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 مطرح  فهميم، سؤال  را درك آنيم و در مورد آنچه نمی٧ – ١: ٥سعی آنيم تمام حقايق مربوط به اول پطرس 

 . 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

داده شد اجازه دهيد آه هر آدام بعد از اين آه مدتی به اعضای گروه فرصت فكر آردن و نوشتن  (: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
 بپرسند و همچنين مالحظاتی در رابطه هايی از سؤالهايی آه شاگردان ممكن است درادامه نمونه. جوابی برايشان پيدا آنيد
  .)با آن مباحث آمده است

 



 ٧٩ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 چه آسی رهبر مطلق آليسا است؟  )١ سؤال
 . "برين صخره آليسای خود را بنا می آنم  و "گويد،  ، عيسی می١٨: ١٦درمتی   :مالحظات

 
مام آليساهای محلی درسراسر آليسای جهانی و ت. " اين آليسای من است "گويد،  او می. عيسی مالك آليسا است )الف

: ٢٠اعمال  (او آليسا را با خونش خريده است . جهان به رهبران يا اعضايشان متعلق نيستند بلكه فقط به عيسی مسيح
٢٨ .( 

 
و يا هر پيران کليسا ، مبلغين  "آنم  آليسای خود را بنا میمن  " گويد،  به عالوه عيسی می. عيسی بنا آننده آليسا است ) ب
مردم به عنوان  آند و ا ز  را بنا میيش آليسا،عيسی. آند به تنهايی يك آليسای محلی را بنا نمیخودشان ان ديگر انس

 ). ٥: ١٥يوحنا ( نيستيم ،جدای از عيسی مسيح قادر به انجام آاری آه دارای ارزش ابدی باشد. آند خادمينش استفاده می
 
ا عيسی مسيح را تعيين آرد تا سر تمامی خلقت و همچنين سر آليسا  خد٢٢: ١در افسسيان . عيسی سر آليسا است ) پ

 بتنهايی شبان اعظم کليسای جهانی عيسی مسيح. هيچ انسانی بر روی زمين ممكن نيست آه اين مقام را بدست آورد. باشد
 بنا يسی مسيحبنابراين ع). ٢٥: ٢اول پطرس (، او بتنهايی ناظر يا اسقف جانهای ما ميباشد )٤: ٥اول پطرس (است 

 .  او به تنهايی رهبر مطلق و ابدی آليسا است.مالك و سر آليسا است از حال و تا به ابداالباد آننده، 
 

 ؟چه آسی رهبر بنيادين آليسا است  )٢سؤال 
 :مالحظات

 
  .رسوالن عيسی بنيادگزاران اولين کليسا در تاريخ بودند  )الف

 – ٣٧، ١٤: ٢اعمال (ند و نخستين آليسای محلی درميان يهوديان تأسيس شد  انجيل را به يهوديان موعظه آرد،رسوالن
 ؛  ١٧ – ١٤: ٨اعمال (ها تأسيس شد حضور رسوالن ضروری بود  زمانيكه اولين آليسای محلی درميان سامری). ٤٢
ان امتــها تأسيس شــد  انجيل را درميان امتها موعظه آردند و اولين آليسای محلی در مي،سرانجام اينكه رسوالن). ٣١:  ٩
 ). ١٤ – ١٣  فصلهایو در اولين سفر بشارتی پولس، اعمال ، ١١ – ١٠  فصلهایدر قيصريه، اعمال(
 
  .رسوالن عيسی رهبران بنيادين کليسا بودند  )ب

عيسی  شاگرد ١١ رسوالن، ). ٢٠: ٢افسسيان (گويد آه آليسا بر بنياد رسوالن و انبياء ساخته شده است  کتاب مقدس می
آنها اولين  . و فرستاده شدند و شاهدين مرگ و قيام او بودندخوانده ،آنها توسط عيسی مسيح انتخاب. مسيح و پولس هستند

انبياء يـــعنی واعظيــن و مشوقين الهام يافته، . ها و امتها تأسيس آردنــد ی تاريخی را در ميان يهوديان، سامریهاآليسا
اين رسوالن و آنانی آه به ايشان آمك ). ٣٢: ١٥اعمال  (آردند  الس به آنها آمك میتيطس و سي مانند تيموتائوس، 

.  را تعيين آردند "پيران کليسا" ی محلی به نام هاگذار آليسا آردند درميان آليساهای امتها، نخستين رهبران پايه می
 رهبران بنيادی ، پس رسوالن.د هيچكس واجد شرايط نبو٢٢ – ٢١: ١رسوالن جانشينی نداشتند چون مطابق اعمال 

ها را در تاريخ  چون درميان اآثريت گروههای مردم در کتاب مقدس، نخستين آليسا) ١٤: ٢١مكاشفه (آليسا هستند 
فرزندان پادشاهی شمالی و قوم اسرائيل (ها  ، سامری)از پادشاهی جنوبی قوم يهودا (يعنی در ميان يهوديان . تأسيس آردند

 . )٨: ١اعمال رسوالن  ()سرزمين اسرائيلاز  به غير از نقاط ديگر(و امتها ) با نژادی مختلط
 
  .در کليساهای محلی عمل ميکردند" پيران کليسا " رسوالن عيسی بعنوان   )پ

 انجيل به  پطرس رسول در زمان موعظه. خواند  می"يک پيرکليسا " ، پطرس رسول خود را ١: ٥در اول پطرس 
ها و امتها ونوشتن چند آتاب عهد جديد مانند يك  اولين آليسای محلی در ميان يهوديان، سامریغيرمسيحيان و تاسيس  

اول (بود پيران کليسا  ی ازآرد عملكرد او مانند يك اما زمانيكه در يك آليسای محلی زندگی و آار می. رسول عمل آرد
: ٦ اعمال رسوالن   ؛١ ؛ سوم يوحنا ١دوم يوحنا (نمودند   عمل می"پيران کليسا " ساير رسوالن هم مانند ). ١: ٥پطرس 

 ، بودر بيشتریاما چون وظيفه اصلی و دعوت آنها شاگردسازی درميان ساير قومها و تأسيس آليساهای محلی ديگ). ٤
اعمال  (آردند  های محلی خودشان انتخاب می  آليسا"پيران کليسا " به سرعت اعضاء آليسای محلی را به عنوان 

 ).٥: ١ تيطس   ؛٢٣: ١٤رسوالن 
 

 ؟رهبران منصوب آليسا چه آسانی بودند  )٣سؤال 
 :مالحظات

 
  .در بين يهوديان" پيران کليسا "  ) الف

)  ٧ – ١: ٦اعمال (و نحوه انتخاب شماسان اشاره شده است ) ١٩ – ١٣: ٣مرقس (در کتاب مقدس به انتخاب رسوالن 
 آليسای اورشليم نخست دراعمال "پيران" به . خوانيم ی يهوديان چيزی نمی آليسا"پيران کليسا " اما در مورد انتخاب 

به اين دليل آه . ای نشده است  اشاره شده است اما به انتخاب آنها درهيچ جا اشاره٢: ١٥ و سپس در اعمال ٣٠: ١١
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 رهبران "پيران " عتيق در دوران عهد  قبًال. ند دائمی و ضروری موجود در آليساهای يهودی بودرهبران تنها "پيران"
ها و يا مردانی بودند آه در اجتماع يهود دارای چنين موقعيتهايی  پيران يهودی يا سران خانواده. رسمی قوم خدا بودند

). ١٨ – ٩: ١ ؛ تثنيه ١٧ – ١٦: ١١ ؛ اعداد ٢٣ – ١٧: ١٨ ؛ ١٦: ٣خروج (شدند  بوده و توسط خود مردم انتخاب می
 بدون انجام انتخابات رسمی و همچنين "پيران" اها را در ميان يهوديان تأسيس آردند، نهاد وقتی رسوالن، نخستين آليس

 .  واضحی در آتاب اعمال رسوالن قسمتی از تشكيالت جديد بود بدون اشاره
 
 . درميان امتها" پيران کليسا "  ) ب

. چون امتها دارای چنين بنيادی نبودند. است شده اشارهآليسا در ميان آليساهای امتها به صورت واضح " پيران"  به نهاد
 "تعيين نمودند پيران کليسا را  در هر آليسا به جهت ايشان "پس رسوالن و همكارانشان آه اين آليساها را تأسيس آردند 

 باال بردن "اللفظی به معنی انتخاب از طريق  به صورت تحت"معين نمودند"واژه ). ٥: ١ ؛ تيطس ٢٣: ١٤اعمال  (
اين واژه به . ن بودندتعيين کنندگاتواند اين معنی را داشته باشد چون  فقط پولس و برنابا   است اما در اينجا نمی"ا دسته

. ای شود  انتخاب و يا نحوه مراسم آن اشاره تعيين آردن يا منصوب آردن است بدون اينكه به نحوه معنی انتخاب آردن، 
مورد ديگری است آه قبًال دراعمال رسوالن ثبت همانند ، "پيران کليسا " خاب توانيم چنين فرض آنيم آه شيوه انت پس می

). ٦ – ٥: ٦اعمال (ذاری نمودند تگاست يعنی جايی آه ايمانداران، شماسان را انتخاب آردند و رسوالن آنها را دس شده
 گــروه  " هر آليسای محلی رسمیو رهبری) ٥: ١تيــطس ( شده  آليسا بودنـــد منصوب رهبران "پيران کليسا " پس 

 ). ١٤: ٤اول تيموتائوس  (است "پيران کليسا 
 

 آيا در دوران عهد جديد رهبران کليسايی ديگری باالتر از پيران کليسا وجود داشتند؟  )٤سؤال 
 :مالحظات

 
  .پيران کليسا اختيارات برابر داشتند ولی وظايف آنها متفاوت بودند  )الف

اول (مور کليسا را اداره ميکردند در حاليکه ديگر پيران کليسا موعظه ميکردند و تعليم ميدادند بعضی از پيران کليسا ا
اگرچه وظايف آنها در داخل کليسای محلی متفاوت بودند، اما آنها با يکديگريک شورای پيران کليسا ). ١٧: ٥تيموتائوس 

ان آموزش ديده توسط تمايز موجود جديد بين رهبر). ١٤: ٤اول تيموتائوس (تشکيل ميدادند )  پرسپيتريون: يونانی(را 
تمايز موجود جديد بين شبانان رسمًا معين شده و . کتاب مقدس و ديگر پيران کليسای هنوز وجود نداشتمدارس آموزش 

زيرا تمام پيران کليسا بعنوان شاگردان آموزش داده شده بودند و سپس بعنوان . ديگر پيران کليسای نيز وجود نداشت
 ).٢٣ – ٢١: ١٤اعمال (پيران کليسا معين شدند 

 
  .پيران کليسا درون شورای پيران کليسا با يکديگر مشاوره و تبادل نظر ميکردند)  ب

 پولس رسول به پيران کليسا در کليسای محلی در افسس دستور داد که نه تنها به گله ٢٨ ، ١٧: ٢٠بر طبق اعمال 
بنابراين حتی يکی از پيران کليسا در شورای پيران کليسا بر . کديگر نيز مراقبت کنندبعنوان ناظرين توجه کنند بلکه از ي

در کتاب مقدس هيچ اشاره ای به هيچگونه رهبری باالتر از پيران کليسای . ديگر پيران کليسا مقام و اختيار باالتر نداشت
سقف بعنوان يک رئيس بر تمام رهبران تمايز موجود جديد بين يک ا. محلی در طی دوران عهد جديد مشاهده نميشود

 .وجود نداشت) کشيشان(کليسا 
 
  .جلسه مالقات در اورشليم يک مجمع کليسايی باالتر بر شورای پيران کليسا نبود ) ث

 جلسه مالقات در اورشليم جلسه ای بين نمايندگان ايمانداران از کليسای محلی غير يهودی ٣٥ – ١: ١٥بر طبق اعمال 
هدف اين مالقات اين بود که . در سوريه و پيران کليسای محلی اورشليم در يهوديه به همراه رسوالن بوددر انطاکيه 

مشکالت مربوط به يهوديان به مسيح گرويده در اورشليم که به نزد غير يهوديان مسيحی شده در شهر انطاکيه آمده بودند 
جلسه مالقات . مذهبی يهودی کرده بودند، را بررسی کنندو سعی کرده بودند که آنها را مجبور به نگه داشتن قوانين 

به اين جلسه هرگز قدرتی داده نشده بود که اختيار تام . اورشليم يک جلسه نمايندگان از همه کليساهای محلی موجود نبود
اره ای از هيچ نوع اش. بر ديگر کليساهای محلی داشته باشد و خود نيز هرگز ادعای داشتن چنين اختياراتی هم نداشت

هيچگونه مجمع کليسايی نمايندگی که برتر از شورای پيران کليسا درهر کليسای محلی در دوران عهد جديد باشد، 
تمايز موجود جديد بين يک مجمع کليسايی باالتر بر تمام کليساهای محلی و شورای پيران کليسای . مشاهده نميگردد

 .محلی وجود نداشت
 

  بايستی رهبران آليسای محلی باشند؟  "پيران کليسا " ه فهميم آ چگونه می  )٥سؤال 
  :مالحظات

 
  .را رهبران کليسا ساخت" پيران کليسا " خدا از طريق روح القدس   )الف

وارد  طلبد و وقتی آنها آليسای افسس را می) پرسپيتروی :يونانی(  "پيران کليسا "  پولس ٢٨ ، ١٧: ٢٠برطبق اعمال 
 شما را ،القدس  و تمامی آن گله را آه روح راخويشتن "  بر طبق ترجمه تحت الفظی يونانیگويد ن میشوند به آنها چني می



 ٨١ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

او آليسای خدا را آه   ) پويماينينيونانی(شبانان باشيد  تا ، نگاه داريده،مقرر فرمود) اپيسکوپویيونانی  (ناظرينبر آن 
 آليسای محلی به "پيران" دهد آه  رسول نيز تعليم می همانند پطرس رسول، پولس ".آن را به خون خود خريده است

و  آنها را، به عنوان ناظرين  همانند پطرس رسول، پولس رسول نيز وظيفه. اتفاق هم رهبران آن آليسای محلی هستند
 "انشبان"، "ناظرين "، "پيران "  آلمات "شناسی واژه  "دهد آه با توجه به  اين موضوع نشان می. دهد شبانان شرح می

 .اند درعهد جديد به صورت مترادف استفاده شده
 
 .خدا از طريق روح القدس وظايف رهبران در کليسا را توضيح ميدهد ) ب

پيران   شورای"  در هر آليسای محلی فقط يك گروه به نام .در آليسای عهد جديد سلسله مراتب رهبران وجود نداشت
 بيانگر بلوغ و " پير"واژه  . آردند سای محلی را بين همديگر تقسيم می وجود داشت و آنها مسئوليت رهبری آلي"کليسا 

 ماهيت مسئوليتهای "و شبان  ناظر"واژه  . تجربه روحانی رهبر و همچنين احترام بيشتری است آه او سزاوار آن است
پيران " تمام . ای خود باشند آليسانشبانو  ين آليسای محلی بايستی ناظر"پيران" پس تمام . دهد   را نشان می"پيرکليسا " 

 .تعليم و مديريتی در آليسای محلی خود هستند  دارای عملكردهای شبانی، "کليسا 
 

 ؟چيستپيران کليسا   شوراینخستين وظيفه   )٦سؤال 
  . باشنداناين است آه بر گله خدا شبانپيران کليسا   نخستين وظيفه :مالحظات

گله خدا را آه در ميان شما است بچرانيد و نظارت آن را " اين است آه ليسا پيران ک رسول، وظيفه پطرسبر طبق نظر 
نبايد در . دقيقًا مشابه استپيران کليسا  وظايف ٢٨: ٢٠برطبق نظر پولس رسول در اعمال .  )٢: ٥اول پطرس  ("بكنيد

بايستی پيران کليسا  ورایش هرعضو . پيران کليسا ازشورايیهر آليسا فقط يك شبان يا آشيش وجود داشته باشد بلكه 
بايستی ناظر آليسای محلی باشند پيران کليسا به عنوان شبان، . شبان باشد و يا مسئوليتهای شبانی در آليسا داشته باشد

آنها بايستی با نيت  رشد و سالمتی روحانی، اعضای آليسای محلی . درست مثل، عيسی يعنی شبان نيكو آه اين چنين بود
يک به عنوان شبان بايستی نه به خاطر مقام بلكه به عنوان پيران کليسا . ، مواظبت و هدايت آنندرا تغذيه، محافظت

نيز محافظت پيران کليسا بايستی عالوه بر اعضای آليسای محلی از ساير پيرکليسا هر .  وظايفشان را انجام دهد،وظيفه
بايستی دربرابر تعاليم پيران کليسا . پاسخگو هستندنسبت به شخصی ديگر پيران کليسا بدين ترتيب هم اعضاء و هم . آند

 آه واقعًا محتاج  کليسای محلیهمچنين بايستی نسبت به اعضایآنها . )٣١ – ٢٨: ٢٠اعمال  (بسيار هوشيار باشند غلط 
 بايستی بيماران "ا پيران کليس" .  ايمانان، توجه نشان داده و از آنها مهربانانه مراقبت آنند ها و نو بيوه هستند مثل يتيمان، 

 .را مالقات آرده و برای آنها دعا آنند
 

 ؟چيستپيران کليسا  شورایدوم   وظيفه  )٧سؤال 
  .باشند خانه خدا پيران کليسا اين است که مديرانوظيفه دوم  :مالحظات

از  چگونه اره کنند وپيران کليسا بعنوان ناظرين بايستی بدانند که چگونه خانواده خود را اد ،٥: ٣ اول تيموتائوس در
 تيطس در. يی مديريت ميکنند نيكوپيران کليسا امور کليسا را به  ،١٧: ٥اول تيموتائوس در . دننماي آليسای خدا نگهداری 

 واز طريق نمونه بودن به ديگران جهت می در اينکه پشاپيش کليسا حرکت ميکنند ميکنندپيشوايی ، پيران کليسا  ٧: ١
بايستی برای مثال پيران کليسا . مديريت ميکنندهای آليسا   دارايی بروعضای کليسا در فعاليتهايشان آنها بر همه ا. دنده

  . آليسا را اداره آنند ديگرهای آموزشی و خدمات عملكرد جلسات آليسای محلی، بشارت، برنامه
وجه بيشتری احتياج دارند پس آند و همسر و فرزندانش به ت به خوبی مديريت نمی را  خانواده خودپيرکليسا،اگر يك 

شيوه . )٥ – ٤: ٣اول تيموتائوس  (اش را برطــرف آند گيری آند تا احتياج خانواده  خود آنارهمقام رهبریبايستی از 
اند بلكه آنها را از طريق به جا گذاشتن يك  نبايد خداوندی آردن بر آنانی باشد آه بديشــان سپرده شدهپيران کليسا رهبری 
 .بری آنندنمونه ره

 
 ؟چيستپيران کليسا  شورایوظيفه سوم   )٨سؤال 

  .اين است آه معلمان آالم خدا باشندپيران کليسا  سوم  وظيفه :مالحظات
، خدمت  ١٧: ٥ اول تيموتائوس  در. به تعليم باشدقادر بايد ، پيران کليسا بعنوان ناظرين ٢: ٣اول تيموتائوس در 

پيران کليسا بعنوان ناظرين اين است ، ٩: ١ تيطس  در.خدا ميباشد آالم  و موعظهمتعليمخصوص بعضی از پيران کليسا 
 .د و مخالفان را توبيخ نمايدن آنتشويق تعليم صحيح ا تا بتواند بباشند امين  خدا آالمکه نسبت به

بايستی تمامی اراده ا  پيران کليسبه عنوان معلمين،. شوند اين وظيفه شامل تمام وظايفی است آه به کتاب مقدس مربوط می
بايستی به آنها تعليم . به اعضای آليسای محلی تعليم دهند) ٢٠: ٢٠اعمال (و هر آنچه مفيد باشد ) ٢٧: ٢٠اعمال (خدا 

 :مسئوليتهای آنها شامل موارد زير است). ١٩: ٢٨متی (دهند آه از هر آنچه عيسی مسيح دستور داده است اطاعت آنند 
بايستی به اعضای آليسای محلی تعليم دهند، . ا هم به مسيحيان و هم به غير مسيحيان موعظه آنندآنها بايستی آالم خدا ر

 . گفتگو آنند و تصميم بگيرندلیآنها بايستی در مورد مسائل اص. آنها را تشويق آنند و به آنها هشدار دهند
 

 ؟چيستپيران کليسا  شورایوظيفه چهارم   )٩سؤال 
 . خدا و مردم باشندخدمتگزاراين است آه يران کليسا پ چهارم  وظيفه :مالحظات



 ٨٢ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

آنند و رؤسا  آگاه هستيد آه حكام امتها برايشان سروری می  "گويد   همه شاگردان را طلبيده و می٢٨ – ٢٥: ٢٠در متی 
شد وهر خواهد بزرگ گردد خادم شما با برايشان مسلطند ليكن درميان شما چنين نخواهد بود بلكه هر آه درميان شما می

خواهد در ميان شما مقدم بود غالم شما باشد چنانكه پسر انسان نيامد تا مخدوم شود بلكه تا خدمت آند و جان خود  آه می
بايستی وظايف را به نفع ديگران انجام پيران کليسا  خدا و مردم، خدمتگزارانبه عنوان . "را در راه بسياری فدا بسازد 

متفاوت با مفهوم آن کامًال شيوه رهبری رهبران آليسا بايستی . استپيران کليسا هبری ای از ر اين وظيفه خالصه. دهند
اند  بايستی با رضايت خاطر، آزادانه و مشتاقانه خدمت آنند و نبايد بر آنانيكه به ايشان سپرده شدهپيران کليسا . در دنيا شد

نكه با دادن دستورات رهبری آنند بايستی با بجا گذاشتن بايستی برای ايمانداران نمونه باشند و به جای اي. خداوندی آنند
 . اعضاء را خدمت آنند بايدبه جای اينكه خدمت آرده شوند. يك نمونه آنها را هدايت آنند

 
 ؟ چگونه بايد باشدپيران کليسانگرش مسيحيان نسبت به   )١٠سؤال 

 : مالحظات
 

 محدوديت اقتدار)  الف
به عالوه . يده است اما اقتدار آنها محدود به وظايفشان است آه در باال به آنها اشاره شد اقتدار بخشپيران کليساخدا به 

قدرت نجات .  هستندپيران کليسا شورایالقدس و  روح  تحت اقتدار عيسی مسيح يعنی تحت اقتدار کتاب مقدس، پيرانخود 
دادن عطايای روحانی،  القدس،  م خدا و روحدادن، تغيير دادن و استفاده آردن و برآت دادن مردم، هدايت از طريق آال
اما در زمينه . پيران کليسا است و نه  مسيحمحول آردن وظايف و دعوت برای خدمات خاص در نهايت به عهده عيسی

 . دارای اقتدار هستند و اعضای آليسا بايستی مطيع رهبری ايشان باشندپيران کليساای آه به ايشان سپرده شده،  وظيفه
 
 اعتاط ) ب

همچنين جوانان و پيران هر . ، اطاعت استپيران کليسادهد آه نگرش صحيح نسبت به   تعليم می٦ - ٥: ٥اول پطرس 
نخست مرد پير تأثير گذاشتن بر مرد   وظيفه. آند  استفاده می" همچنين "پطرس از آلمه . دو بايستی مطيع يكديگر باشند

 دوم مرد پير اين است آه از مردان جوان  وظيفه.  تأثير مرد پير باشدنخست مرد جوان اين است آه تحت  جوان و وظيفه
 ). ١: ٥اول تيموتائوس (تأثير بپذيرد و وظيفه دوم مرد جوان تأثير گذاشتن بر مرد پير است 

 
  فروتنی)  پ

ها يا  ايیتوان شخص فروتن از اهميت، . نگرشی آه خدا هم از اعضاء و همچنين از رهبران انتظار دارد فروتنی است
آند و يا  شخص فروتن همچنين مغرورانه از خود دفاع نمی.  باشدپير کليساشود حتی اگر يك  موفقيتهای خود مغرور نمی

 يک شخص فروتن ديگران را تحقير نميکند بلکه آنها را از خود بهتر به .آند ديگران را زير سلطه خود آورد سعی نمی
 ).٤ – ٣: ٢فيليپيان (حساب ميآورد 

 
 

 به آارببريد:  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 آنيد٧ – ١: ٥اول پطرس 
 واهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟ خدا از شما می خ:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در .  اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خود بنويسيد:بنويسيد

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

  ).فهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب مقدس ميباشند(
 

 )٧ – ١: ٥اول پطرس  (پذير آاربردهای امكاننمونه هايی از 
 
. سيح به آنها محول آرده انجام دهند بخواهد وظايفی آه مپيران کليساتواند از ساير   میپيرکليسا يك  - ١  :٥ •

توانند از   هريك از اعضا آليسا هم می،چون اين درخواست همچنين در کتاب مقدس هم ثبت شده است
 . انجام دهندپيران کليسا بخواهند آه وظايفشان را به عنوان پيران کليسا

را با آالم خدا تغذيه آنيد، از آنها با آنها .  آليسا شبان باشيد  هستيد برای ساير اعضاءپيرکليسا اگر  - ٢: ٥ •
شدن دارند راه اعضايی آه آمادگی گم. های خدا تشويق آنيد دعا و تذآرات محافظت آنيد و آنها را با وعده

 .  ها و يتيمان مواظبت آنيد از بيوه. بيماران و سالمندان را مالقات آنيد. شناسايی آنيد
 مشتاق   آليسا را به عنوان يك ناظر خدمت آنيد يعنی آامًال هستيد هميشه اعضایپيرکليسااگر   - ٢: ٥ •

 . و مشتاق خدمت هستيد) نه طمع برای پول(انجام وظيفه هستيد، انگيزه صحيح داريد 
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آنها فقط .  هستيد بر انسانهايی آه مال شما نيستند مانند يك رئيس مستبد حكومت نكنيدپيرکليسااگر   - ٣: ٥ •
 .اند به شما سپرده شده

 .ری آنيدبتوانند دنبال آنند، آليسا را ره ای آه همه می  هستيد با بجا گذاشتن نمونهپيرکليسا اگر  - ٣ :٥ •
 نخست مرد پير تأثير  وظيفه.  مرد جوانتر و هم مرد پير بايستی هر دو نسبت به هم مطيع باشند - ٥،  ٣: ٥ •

دوم مرد  وظيفه .  تأثير مرد پير باشد نخست مرد جوانتر اين است آه تحت گذاشتن بر مرد جوانتر و وظيفه
 . دوم مرد جوان تأثير گذاشتن بر مرد پير است پير اين است آه از مرد جوان تأثير بپذيرد و وظيفه

 .، خود را زير دست نيرومند خدا فروتن سازيد يا يكی از اعضای آليساپيرکليسابه عنوان   - ٦: ٥ •
ی آليسا، تمام انديشه خود را به وی واگذاريد زيرا آه او برای  يا يكی از اعضاپيرکليسابه عنوان   - ٧: ٥ •

 .شما فكر می آند
 

 نمونه هايی از آاربردهای شخصی
 

امروز ياد گرفتم آه يك رهبر مسيحی  انسانهايی را آه  .من يك رهبر و معلم جوانان درآليسای محلی هستم  )الف
. خواهم چنين رهبری باشم می. آند ودن آنها را رهبری میبه عالوه او با نمونه ب. آند آند، خدمت می رهبری می

ام را با رضايت خاطر، مشتاقانه و بخصوص  اند خداوندی آنم بلكه وظيفه خواهم بر آنانی آه به من سپرده شده نمی
 . فروتنانه انجام دهم

 
خاص شبانی قوم خدا است کتاب مقدس امروز بخصوص به يادم آورد آه وظيفه من به طور .  هستمپيرکليسا من يک)  ب

. من است آه درك آنم فعاليتهای خدا به منظور خدمت آردن قوم  خدا است  وظيفه.  فعاليتهای خدا باشممدير برایو اينكه 
بر  نبايستی  يادآوری آنم آهديگر پيران کليسا رابايستی . از قوم خدا نبايد در جهت انجام فعاليتهای خدا سوء استفاده آرد

بايستی مواظب مردم باشم، آنها را تشويق آنم و با . نيماوندی آنيم و از آنها برای انجام اهدافمان سوء استفاده آقوم خدا خد
 .گذارم به آنها انگيزه بدهم نمونه شخصی آه از خود به جا می

 
  دعا کنيد:  ٥قدم 

در دعايتان به آنچه که در طی اين  (.آشکار کرده است، دعا کنيم ٧ – ١: ٥اول پطرس در مورد حقيقتی که خدا به ما در 
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
 

 )  دقيقه٨(دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 .برای يكديگر و مردم دنيا دعا آنيد.  نفری ادامه دهيدسه يا دوبه دعا آردن در گروه های 

 

 )  دقيقه٢ ( منزل تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .) بنويسند
 
 .اگردان بسازيد  متعهد باشيد به اينکه ش-تعهد   ـ  ١

 را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای ٧ – ١: ٥اول پطرس  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد گروهی از مردم موعظه آنيد، 

: ١٧، ٢٠ – ١٨: ١٦ ؛ ٥ – ١: ١٣  ؛ ٢١ – ١٣: ١١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت  تثنيه -رازگاهان   ـ  ٢
 .   از روش طرح پرسش استفاده آنيد و يادداشت برداريد.  بخوانيد٢٢ – ١٤: ١٨ ؛ ١٣ – ٩: ١٨ ؛ ٢٠ – ١٤

 آيه حفظی قبلی را ٥هر روز آخرين . را حفظ کنيد ١٢: ١ يوحنا -  ايمانتوسط نجات - ٥  آيه انجيل -حفظ کردن   ـ  ٣
 .  مرور کنيد

 .ك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد  در اين هفته برای ي-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد   از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ ٥
 . آنيددرست )  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣٥درس 
 

 دعا  ١
 

 
 .حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سرگروه

 
 

 )  دقيقه٢٠(پرستش  ٢
 اشتياق حضور خدا

 
  بودن مشتاق حضور خدا  بعنوان پرستش:موضوع
 . ١٧ – ١٢: ٣٣ خروج :بخوانيد

 
 :ند، موارد زير را انجام دهيدآ وقتی خدا شما را دعوت به انجام آاری می  - ١
 

 . از خدا بخواهيد طريق خود را به شما تعليم دهد  )الف
هر آنچه خدا به شما تعليم داده است شما هم . قبل از اينكه شما ديگران را تعليم دهيد نخست خدا بايستی شما را تعليم دهد

جازه دهيد آه به شما تعليم دهد آه او چه آسی است و بخصوص به خدا ا. توانيد به نوبه خود به ساير مردم تعليم دهيد می
 و صميمانه بشناسيد و باز هم بتوانيد مهربانی او را در حضورش بيابيد  هايی دارد تا بتوانيد خدا را شخصًا چه ويژگی

 ). ١٣ – ١٢ :٣٣خروج (
 
 . از خدا بخواهيد آه همراه شما بيايد)  ب

 از خدا بخواهيد آه .بدون خدا انجام دهيدبرای خدا، بيرون نرويد تا آاری را . حضور خدا را در زندگی و آارتان بطلبيد
 ). ١٥ – ١٤ :٣٣خروج (با شما بيايد و از طريق شما آار آند 

 
  ).١٦ :٣٣خروج (حضور خدا نشانه تمايز مسيحيان است   - ٢
 

آند حضور خدای  هان متمايز میيكی ازچيزهايی آه رهبر مسيحی و مسيحيان را از ساير رهبران مسيحی و مردم ج
 .)٢٠: ٢٨متی (زنده است 

 
 ).٩ :١اول يوحنا  (خدا حاضر است وقتی آه گناهانتان را اعتراف آنيد و پاآی و بخشش او را بپذيريد ) الف
 ). ٣٩: ١٠لوقا  (نشينيد تا از او ياد بگيريد خدا حاضر است وقتی آه رازگاهان داريد و به نزد پايهای او می ) ب
: ٣آولسيان  (دهيد دهيد و انگار آن را به خاطر او انجام می خدا حاضر است وقتی آه آار روزانه خود را انجام می ) پ
معنی سخن گفتن و عمل کردن در وابستگی کامل به کار انجام شده نجات بخش او، در ه در نام عيسی مسيح ب). ١٧

 .ابستگی کامل به محبت، قدرت، حکمت و حضور او ميباشدوابستگی کامل به اراده مکشوف او در کتاب مقدس و در و
  او را بطلبيد…دهيد هدايت، حكمت، قوت و آمك و  خدا حاضر است وقتی برای هر آنچه آه آن روز انجام می ) ت
نا  ؛ يوح٢ – ١: ١٢٧مزمور  (به خاطر داشته باشيد، آه انجام هر آاری بدون خدا آامًال بيهوده است ). ٦ – ٥: ٣امثال (

 .تان زندگی روزمره خود را ارزشمند بسازيد   پس با تجربه حضور خدا در زندگی روزانه.)٥: ١٥
 

 . در گروههای آوچك سه نفره او را بپرستيد. خدا را با طلب حضور مداوم او، بپرستيد  :ســرگروه
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٣
 تثنيه

 
   ؛٥ -١: ١٣؛ ٢١ – ١٣: ١١تثنيه (ز رازگاهان خود را از قسمت مشخص شده  و به طور خالصه برآات يكی ابه نوبت

های  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريدبا ديگران ) ٢٢ – ١٤: ١٨ ؛ ١٣ – ٩: ١٨ ؛ ٢٠ – ١٤ : ١٧ ؛ ٢٠ – ١٨: ١٦ 
 ).بخوانيدرازگاهان آن روز 

ت دهيد و او را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهمي. آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می
  .ميگذارد، بحث نكنيد
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 )  دقيقه٧٠( تعليم  ٤
 )آليسا( مسيحی اجتماع

 
های ذغال مشتعل  تواند همچنان يك تكه آتش قرمز باقی بماند آه در آنار ساير تكه  يك تكه زغال فقط وقتی می:مقدمه
اجتماع .  با اجتماع ساير مسيحيان دارد تا به رشد و عملكرد خود ادامه دهدهمينطور يك مسيحی احتياج به مشارآت. باشد

تواند از سر خود يعنی عيسی مسيح جدا  آليسا بدن مسيح است و نمی. مسيحيان در کتاب مقدس آليسا ناميده شده است
 .شود

حاليکه موضوع کليسا بايستی از در . مبحث در باره کليسا معموًال از طرف افراد از ديدگاه تاريخی آنها شروع ميگردد
کتاب مقدس از کليسا بعنوان بدن واحد عيسی . آموزشی که عيسی مسيح و رسوالن در کتاب مقدس ميدهند، آغاز شود

 .مسيح سخن ميگويد
 

 )آليسا( مسيحی اجتماعماهيت ـ   الف 
 

 مسيحی را اجتماع تصاوير ماهيت اين. اند رسوالن در عهد جديد از تصاوير مختلفی برای شرح قوم خدا استفاده آرده
 . دهند آه بايستی بر عملكردها و روش آار اجتماع مسيحی اثر گذارد تعليم می

 
 . مسيحی بنايی از آجر نيست بلكه گروهی از مردم آه خدا درآنها مسكن گزيده استاجتماع :اولتصوير  ـ  ١
 

 ٢٢ – ٢١: ٢ ؛ افسسيان ٥ – ٤: ٢پطرس  ؛ اول ١١ – ٦: ٣ ؛ اول قرنتيان ٢٥ – ٢٤: ١٧اعمال : بخوانيد
 ؟ مسيحی در اين تصوير چيستاجتماعماهيت : آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

ف    روحانیاجتماعی)  ال
 مسيحی هرگز اجتماع.  خدا در روحای روحانی، هيــكل مقـــدس در خـــداونــــــد و سكونـــــت  مسيحی خانهاجتماع

 مسيحی معموًال اجتماع. آنند آه مسيحيان در آنجا همديگر را مالقات می) ساختمان آليسا (ساختمان يا مكانی مادی نيست 
ای روحانی يا هيكلی  مقدس   مسيحی خانهاجتماعپس . آند گروهی از انسانهای زنده است آه مسيح در قلب آنها زندگی می

 .شوند است  و هرآدام از پيروان مسيح سنگ زنده ناميده می
 
 انیوحبنيادی ر)  ب

رسوالن شامل شاگردان مسيح و پولس . شامل رسوالن و انبياء کتاب مقدس است) آليسا( مسيحی اجتماعبنياد روحانی 
 همراه با ساير انبياء عهد . و هيچ جانشينی نداشتندآنها شاهدان تاريخی ديداری و شنيداری عيسی مسيح هستند. شوند می

 مسيحی محلی اجتماعات را اعالم آردند، شاگردان ساختند و در هرجا  انجيل،رسوالن) ٢٢ ،  ٣٢: ١٥اعمال (جديد 
 .تأسيس نمودند) آليساها(
 
  . است مسيحی يك شرآت نيست بلكه يك خانواده يا خانداناجتماع :تصوير دوم  - ٢
 

 . ١٥ – ١٤: ٣ ؛ افسسيان ١٩: ٢  ؛ افسسيان ١٥ – ١٤: ٣اول تيموتائوس : بخوانيد
  مسيحی چيست؟اجتماعدراين تصوير ماهيت    :آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

 يك خانواده يا خاندان)  الف
 .  مسيحی خانواده يا خاندان خدا استاجتماع

 ای با تولد تازه خانواده ) ب
شوند اما فقط با فيض خدا و تـــولد تازه از طريق  مردم از طريق گرفتن حقوق و دريافت مزد، اعضاء يك شرآت می

 ).١٣: ١٢ ؛ اول قرنتيان ٨ – ٣: ٣ ؛ ١٣ – ١٢: ١يوحنا (توانند اعضای خانواده خدا شوند  یالقدس م روح
 برادران و خواهران فرزندان همراه با پدر،  ای از خانواده ) پ

اما در خانواده الهی، خدا با عنوان پدر با . آند دريك شرآت، آارفرما با آارمندان خود به عنوان رئيس ارتباط پيدا می
 ). ٢ – ١: ٥اول تيموتائوس (آنند  ندان خود و اعضاء خانواده با عنوان برادران و خواهران با يكديگر ارتباط پيدا میفرز
   محبت خانواده ) ت

 خدا، بودن و محبت آردن در ارتباطات،  اما در خانواده. دريك شرآت بزرگترين ارزش، آارآردن و توليد آاال است
 .مهمترين ارزشها است
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  . مسيحی فقط يك سازمان نيست بلكه يك موجود زنده استاجتماع :تصوير سوم ـ  ٣
 

 ١٣ – ١٢: ١٢ ؛ اول قرنتيان ١٦: ٤ ؛ ١٥ – ١٤: ٢   ؛٢٣ – ٢٢: ١ افسسيان :بخوانيد
 ؟ مسيحی چيست اجتماعدر اين تصوير ماهيت: آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

 بدن مسيح ) الف
 مسيحی نبايد فقط اجتماع. است) ١٥: ٢افسسيان (انسان جديد يک يا ) ٢٣ – ٢٢: ١ن افسسيا( بدن مسيح ، مسيحیاجتماع

 زنده با اعضای بدنیيك موجود زنده، . زنده  عمل آند بلكه به عنوان يك موجود)يا فرقه (سسهؤبه عنوان يك سازمان يا م
 .باشد آه دارای زندگی مشترك هستند مرتبط و وابسته به يكديگر می

 
 بدنضای اع ) ب

 مسيحی  با تولد تازه وسكونت اجتماعاند اما عضويت  يك سازمان فقط دارای اعضای موقتی است آه روی آاغذ ثبت شده
ايمانداران در مسيح، اعضای اين بدن هستند و ). ٢٢ – ٢١: ١دوم قرنتيان (القدس تا ابد تضمين شده است  درونی روح

 .اند برای هميشه به مسيح متصل شده
 
  ن بدنسر اي ) پ

يعنی عيسی آن اما بدن مسيحی از طريق سر . شود هدايت می) دبير، رئيس يا مدير(يك سازمان فقط با يك رهبر انسانی 
 ). ٢٣ – ٢٢: ١افسسيان (شود  مسيح هدايت می

 
 اهداف بدن ) ت

رون و ددن مسيحی از اما ب. شود آند هدايت می  آه انسان وضع میقوانينیو سياستها رون و با اهداف، بييك سازمان از 
يك سازمان دارای اهداف محدود و ). ٢٢: ٢افسسيان  (شود  القدس هدايت می به وسيله اهداف الهی آالم خدا و روح

).  ٥ – ٣: ١٠ ؛ دوم قرنتيان ١٠ – ٩: ١افسسيان (های زندگی توجه دارد   مسيحی به همه جنبهاجتماعتخصصی است اما 
 حال و زندگی آينده توجه  زندگی ، جامعهحقيقت و عدالت، خانواده و   معمولی،  مسيحی به زندگی روحانی واجتماع

 مسيحی اجتماعاما . شود گيری يا فقط از طريق رهبری مستبدانه انجام می گيری با رأی در يك سازمان تصميم. آند می
گيری  تصميم) توافق مشترك(وم بايستی هميشه براساس کتاب مقدس تصميم بگيرد و يا تا آنجا آه امكان دارد با نظر عم

 ). ٢٨: ١٥اعمال (آند 
 
  رشد بدن)  ث

آند و خود را تازه  م رشد میومدابطور  مسيحی اجتماعاما . ماند های سنتی ثابت باقی می يك سازمان به دليل وجود روش
كسان باشند اما اعضای آنند دارای ديدگاه، رفتار و فعاليتهای ي اعضای يك سازمان سعی می). ١٦: ٤افسسيان (آند  می

در بدن مسيح تنوع زيادی بين مردم، وظايف . آنند پذيرند و آن را تقويت می را می) تعداد اشكال(بدن مسيحی تفاوت 
 . و عطايای روحانی وجود دارد) خدمات(
 
  . است گوسفندان  گله همانند گاوان نيست بلكه  گله مانند مسيحیاجتماع :تصوير چهارم  - ٤
 

  ٢٥: ٢ ؛ اول پطرس ٤ – ١: ٥اول پطرس : بخوانيد
 ؟ مسيحی چيستاجتماعدراين تصوير ماهيت : آشف و گفتگو آنيد

 : مالحظات
 

 ای با گوسفندان گله ) الف
 .شوند  مسيحی گله خدا است و توسط شبان اعظم و شبانان خوب زيردست او هدايت میاجتماع

 
 . آند ای آه پيروی می گله ) ب

آنند اما گوسفندان هميشه پشت سر شبان خود حرآت  داران خود حرآت می گله گاوها جلوتر از گله  ،  ادر اغلب جاهای دني
آنند و   مسيحی نبايد بدين صورت يعنی شبيه گله گاوان باشد آه در جهتی خاص و به زور حرآت میاجتماع. آنند می

سفندان با اشتياق و با رضايت قلبی خود شبان اعظم بلكه بايستی هميشه مانند گله گو. رهبرانشان بر آنها خداوندی آنند
 را مانند شبانان  مسيحی اجتماعبايستی  پيران کليسا .برد پيروی آنند يعنی عيسی مسيح را به هر جا آه او آنها را می

 .پيران کليسا مسيحی به عنوان گله خدا متعلق به خدا است و نه به اجتماع. دکنن محبت و خدمت خوب زير دست
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  . استالمللی و جامع  مسيحی يك بدن ملی اختصاصی نيست بلكه بدنی بيناجتماع :تصوير پنجم  - ٥
 

 ١٩ – ١٤: ٢ ؛ افسسيان ١٠ – ٩: ٥  ؛ مكاشفه ١٠ – ٩: ٢اول پطرس : بخوانيد
 ؟ مسيحی چيستاجتماعدر اين تصوير ماهيت : آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

 هاقومی منتخب درميان ساير قوم ) الف
 قومهای  قوم منتخب و مقدس خدا آه از ميان همه.  مسيحی قومی منتخب است، قومی مقدس، قومی متعلق به خدااجتماع

 خود اجتماعمسيحيان نبايد . آيند  به شمار می “قوم خــدا “ ، بلكه حاال  زمانی يک قوم نبودنداند و  زمين انتخاب شده
مسيحيان همچنين نبايد .  بطوريکه مردم را از ملتهای ديگر نپذيرندب آورند ملی به حسااجتماعیرا به عنوان ) آليسا (

اين خدا . ها را آنار بگذارند را به عنوان  يك فرقه به حساب آورند و مسيحيان واقعی ساير فرقه) آليسا ( خود اجتماع
دوم تسالونيكيان ( او متعلق باشند آند تا به قوم مقدس يا ملكوت آه مردم را انتخاب می) آليسا( مسيحی اجتماعاست و نه 

 ). ١٤ – ١٣: ٢ ؛ ١: ١
 
  المللی ملكوتی بين ) ب

با آار آامل نجات عيسی مسيح، ديوار جدايی . قوم و زبانی جمع می آند خدا مردم دنيا را از هر قبيله، گروه انسانی، 
به .  شود وم امتها جدا ساخته بود، برداشته میدارد آه قوم يهود را از ق را بر می)  قواعد آن وقوانين تشريفاتی (ودشمنی 

 . عالوه  مسيح قوم منتخب خود از ميان تمام قومها را با خدا و همچنين با يكديگر صلح می دهد
 – ٤٢: ٢١ ؛ ١٩ – ١٨: ١٦  ؛ ٤٣ – ٣٦: ١٣متی ( مسيحی تجلی آشكار ملكوت خدا به شكل امروزی آن است اجتماع
٤٤ .( 

  
  . مسيحی فعلی هنوز واقعيتی آامل نيست اما آامل خواهد شدماعاجت :تصوير ششم  - ٦
 

 . ١٠ -٩،  ٥ - ١: ٢١مكاشفه    ؛١٠ - ٥: ١٩ مكاشفه  ؛٣١ -٢١: ٤ ؛ غالطيان ٤٣ -٣٦،  ٣٠ -٢٤: ١٣متی : بخوانيد
 ؟ مسيحی چيستاجتماعدر اين تصوير ماهيت : آشف و گفتگو آنيد

 :مالحظات
 

 )٣١ – ٢١: ٤طيان غال(زن برده و زن آزاد   )الف
منظور، بخصوص شريعت و .  زن برده، هاجر نماينده اجتماعی است که تحت عهد بر طبق شريعت زندگی ميکند )١

هاجر فرزندانی بدنيا .  بعد از وعده عهدی که خدا با ابراهيم بسته بود اضافه شد٤٣٠آداب و رسوم موسی است که حدود 
آنان مردمی هستند که هنوز نيز تالش ميکنند با نگه داشتن شريعت . ه شدندميآورد که بر طبق شريعت به اسارت گرفت

 .شهروندان شهر کنونی اورشليم زمينی مردمی هستند که هنوز دراسارت شريعت ميباشند. عادل شمرده شوند
 
ابراهيم بسته شد اين عهد فيض با . زن آزاد، سارا نماينده اجتماعی است که بر اساس عهد بر پايه وعده زندگی ميکند ) ٢

سارا فرزندانی بدنيا ميآورد که توسط عيسی مسيح از اسارت . و بطور مداوم مجددًا در طی دوران عهد عتيق بسته شد
شهروندان . آنان مردمی هستند که توسط روح القدس تولد تازه يافته اند و از طريق ايمان عادل شمرده ميشوند. آزاد شدند

بعضی از ايمانداران به عيسی مسيح هنوز روی . فقط ايمانداران به عيسی مسيح هستندشهر کنونی اورشليم آسمانی  
همه ايمانداران به عيسی مسيح که تاکنون مرد . زمين سکونت دارند و اورشليم آسمانی را بعنوان مادر خود دارا مياشند

 ).٢٤ – ٢٢: ١٢عبرانيان (اند باعيسی مسيح در اورشليم آسمانی هستند 
 
 .  و جشن عروسی برهشود سی آه آماده میعرو)  ب

فقط با آمدن ثانويه . آند  نهايی عروس بره آماده می عروس مسيح است و خود را برای جشن) آليسا( مسيحی اجتماع
از نظر ) آليسا ( مسيحی اجتماع) ٢٦ – ٢٥: ١١روميان (اند  عيسی مسيح، وقتی آه پری اسرائيل و پری امتها نجات يافته

آند   مسيحی را آماده میاجتماعتا آنموقع عيسی مسيح . ل و آامًال برای جشن عروسی بره آماده خواهد شدتعداد آام
 ؛ ٣ – ١: ١١دوم قرنتيان (آماده ميکند  جشن عروسی بره  خودش را برای مسيحیاجتماعو ) ٢٧ – ٢٥: ٥افسسيان (

 .  مسيحی فعلی هنوز واقعيتی آامل نيستاجتماعپس ). ٧: ١٩مكاشفه  
 
   مبارز و پيروزاجتماعی ) پ

 ٩: ١١ عبرانيان  ؛ ١٨ – ١٠: ٦ ؛ افسسيان ١٩ – ١٨: ١٦متی ( فعلی مسيحی شامل آليسای مبارز روی زمين اجتماع
 آسمان است  درو آليسای پيروزمند) ١٢ – ١٠: ١٢مكاشفه  ؛ ١٤ – ١٣: ١٣ ؛ ٣ – ١: ١٢ ؛ عبرانيان ١٣ ، ١٠، 
). ١٤: ١٣ ، ٢٤ – ٢٢: ١٢ ؛ ١٦ - ١٤،  ١٠: ١١ ؛ عبرانيان ١٧ – ١٣: ٤الونيكيان  ؛ اول تس١٥ – ١٤: ٣افسسيان (

اما با آمدن ثانويه عيسی مسيح جشن عروسی بره انجام خواهد شد و اورشليم آسمانی يا عروس بره يا عروس منكوحه 
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 آامل اجتماعای پيروزمــند و پس آليسا تنها آليــس. به روی زمين پايين خواهد آمد) ١٠ – ٩، ٢ – ١: ٢١مكاشفه (بره 
خود بر روی زمين جديد ساآن قوم با او  بره  وپس خداوند خدای قادر مطلقس). ٣ – ١: ٣اول يوحنا (خدا خواهد بود 

و کرده نابود که هنوز بر زمين فعلی وجود دارند،  او مرگ، سوگواری، درد و همه چيزهای آهنه را  سپس.خواهد شد
 ). ٥ – ٣: ٢١مكاشفه (د ساخت سپس همه چيز را نو خواه

  
  ملكوت ناآامل و آامل ) پ

 مخلوط است از مسيحيان واقعی و اجتماعی فعلی مسيحی به عنوان قسمتی از ملكوت خدا درشكل فعلی آن اجتماع
، ٣٠ – ٢٤: ١٣متی (رسند   اغلب شبيه هم به نظر میآنها.  مينامند ولی دوباره تولد نيافته اندمسيحیمردمی که خود را 

، ساير اين افراد دوباره تولد نيافتهاما با آمدن ثانويه عيسی مسيح، ). ٤: ٢ ؛ غالطيان ٣١ – ٢٩: ٢٠ اعمال  ؛٤٧
، ٤٣ – ٣٦: ١٣متی (شود از ملكوت او بيرون و به جهنم افكنده خواهد شد  مردمان شرير و هر چيز آه باعث گناه می

 مسيحی، مـــلكوت خدا و به شكل نهايی آن بر روی اجتماعيی پس تجلی مرئی و نهاس). ٣٣ – ٣١: ٢٥  ؛٥٠ – ٤٨
 ). ١٥: ١١  ؛ مكاشفه ٣٤: ٢٥متی (خواهد بود  زمين جديد

 
 )آليسا( جهانی مسيحی اجتماعيك  ب ـ  

 
 . مسيحی جهانی يا آليسا وجود دارداجتماعفقط يك . دهد آه فقط مسيح دارای يك بدن است کتاب مقدس تعليم می

 
 .يابد با عيسی مسيح ارتباط می) آليسا( مسيحی اجتماع اين چگونه   - ١
 

 ؟ مسيحی چگونه بايستی با عيسی مسيح ارتباط پيدا آنداجتماع: آشف و گفتگو آنيد
 

 . پذيرد آه عيسی مسيح نجات دهنده و مالك او است  مسيحی میاجتماع  )الف
 . ٢٨: ٢٠ ؛ اعمال ١٨: ١٦متی : بخوانيد
. متعلق به عيسی مسيح استفقط اما . متعلق به هيچ انسان يا سازمان انسانی نيست) آليسا(ی  مسيحاجتماع :مالحظات

با . اين آليسای خداست آه او با خون خودش آن را خريده است. نامد  مسيحی را آليسای من میاجتماععيسی مسيح 
آنها . زبانی در سراسر جهان خريدمرگش بر روی صليب و قيامش، عيسی مسيح قوم منتخب خود را از هر قبيله، قوم و 

: ١اول پطرس  ؛ ٢٠ – ١٩: ٦اول قرنتيان (متعلق به او هستند آه او آنها را نه با پول بلكه با خون پربهای خود خريد 
١٩ – ١٨ .( 

 
  .پذيرد آه عيسی مسيح مؤسس و بانی آن است  مسيحی میاجتماع  )ب

 . ١٩ – ١٨: ١٦متی : بخوانيد
شود  گذاری می توسط هيچ انسان يا سازمان انسانی بلكه فقط توسط عيسی مسيح بنيان) آليسا(يحی  مساجتماع :حظاتمال

 او آليسای خود را بر بنياد رسوالن آه از ميان آنها "، و برين صخره آليسای خود را بنا ميكنم "گويد  عيسی مسيح می
 ).ها و امتها رميان يهوديان، سامریبنيان نخستين آليسا د(گذارد  پطرس رسول نقش رهبری داشت بنيان می

 
 . پذيرد آه عيسی مسيح سر و ناظراست  مسيحی میاجتماع  )پ

 . ٤: ٥ ؛ ٢٥: ٢ ؛ اول پطرس ١٠ – ٩: ٢ ؛ ١٨ – ١٧: ١آولسيان : بخوانيد
عيسی مسيح .  مسيحی نيست بلكه فقط عيسی مسيح سر آن استاجتماعهيچ انسان يا سازمان انسانی سر : مالحظات

: يونانی(عيسی مسيح ناظر.  عيسی مسيح سر آليسای سراسر جهان است.)٥: ١٧متی (اب خود خدا است انتخ
 عيسی مسيح اقتدار خودش را به عنوان سر. شود  اومقامجايگزين تواند   زمينی نمیرهبرآليسا است و هيچ ) اپيسکوپوس

 آليسای محلی به آار ه پيران کليسا در هرگروالقدس و  آليسا از طريق کتاب مقدس، روحناظر آليسا يا به عنوان 
جهان برای رفع همه نيازهای . )٢٢: ١افسسيان (عيسی مسيح نه فقط سر آليسا است بلكه سر جهان نيز هست . گيرد می

 عيسی مسيح .آند عيسی مسيح بر تمام جهان به نفع آليسا حكومت می). ٣: ١عبرانيان (خود به عيسی مسيح وابسته است 
 ). ١٨: ٢٨متی (ای در جهان، خارج از تسلط مقتدرانه او نيست   هر قدرت آيهانی است و هيچ نقطههمچنين سر

 
 .  استپذيرد آه بدن مسيح، پری و مكمل مسيح  مسيحی میاجتماع  )ت

 . ٢٣ – ٢٢: ١افسسيان : بخوانيد
درست مثل .  مسيح استتوسعه يك سازمان انسانی نيست بلكه مكمل خود عيسی) آليسا( مسيحی اجتماع: مالحظات

و عـــيسی مسيح يك اتحاد ) آليسا( مسيحــی اجتماع.  مسيحی نيز مكمل مسيح استاجتماععروس آه مكمل داماد است 
 مسيحی اين دعوت را ندارد آه اراده اجتماع. دهد  را انجام می" سر "دهند آه در آن بدن اراده و هدف  زنده را تشكيل می

آند تا نقشه ای را  عيسی مسيح از اجتماع مسيحی استفاده می. سازمان انسانی را انجام دهدو هدف هيچ انسان يا هيچ 
  خودهمينطور برای رشد و تقديس ايمانداران و برای برقراری ملكوت و عدالت انجام دهد آه او برای نجات گناهكاران، 
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) ٢٨: ١٢متی (و بعد در جهان فعلی ) ٢٢ – ٢١: ١٧لوقا (ملكوت او در وهله نخست درميان قوم او . در جهان دارد
: ٢٥متی (و سرانجام آل جهان احياء شده ملكوت او خواهد بود ) ٣٧ – ٣٦: ١٨يوحنا (حاضراست اما از جهان نيست 

 ). ٥ – ١: ٢١ ؛ مكاشفه ٣٤
 
  .دهد ها، تمامی جالل را فقط به خدا می  مسيحی در سرتاسر جميع نسلاجتماع  )ث

 . ٢١: ٣افسسيان : بخوانيد
). ١٤: ٦يوحنا (دهد مگر به خدا فقط و از طريق عيسی مسيح  به هيچ انسان يا سازمانی جالل نمی) آليسا( مسيح اجتماع

 ). ١١: ٤٨ ؛ ٨: ٤٢اشعياء (دهد  خدا جالل خودش را به هيچ آس ديگری خواه انسان يا بت نمی
 
  .شود اجتماع مسيحی چگونه بنا می  - ٢ 

 
بلكه در آيفيت روحانی و از نظر آميت مقداری رشد . ماند ايستا يا بدون تغيير نمی) آليسا(سيحی  ماجتماع :تعليم دهيد

 مسيحی با تمامی خدمات مسيحی، رشد اجتماع. رشد آن در آيفيت پيش نيازی حياتی برای رشد آمی آن است. آند می
 .شود  بنا می بلوغ هر ايماندار مداوم اتحاد در روابط بين ايمانداران و رشد فزاينده

 
 بشارت  ) الف

 . ١٢ – ٦: ٣، افسسيان ٢٧ – ٢٠: ٢٠اعمال : بخوانيد
 ؟آند اجتماع مسيحی چگونه از نظر آميت رشد می: آشف و گفتگو آنيد

پيروان مسيح انجيل فيض خدا را اعالم . آند  مسيحی با بشارت دادن به مردم از نظر آميت رشد میاجتماع: مالحظات
آنها . آنند آه بايستی با توبه به سوی خدا بازگردند و به عيسی مسيح ايمان داشته باشند مردم بيان میآنند و به همه  می

هيچكس مسيحی . آنند پايان مسيح و حكمت گوناگون خدا را اعالم می خدا، اراده آامل خدا، ثروت بی) پادشاهی(ملكوت 
اول (شود  بدون تولد تازه هيچكس عضو واقعی بدن مسيح نمی .يك مسيحی واقعی بايستی از نو مولود شود. آيد به دنيا نمی

 ٣٦، ١٨، ١٦: ٣يوحنا (يابد  بدون ايمان به عيسی مسيح هيچكس نجات نمی). ٨ – ٣: ٣ ؛ يوحنا ١٣ – ١٢: ١٢قرنتيان 
 ). ١٢: ٤ ؛ اعمال ٦: ١٤؛ 
 
  بنا ) ب

 . ١٦ – ١١: ٤افسسيان : بخوانيد
 ؟آند ه از نظر آيفی رشد میجامعه مسيحی چگون: آشف و گفتگو آنيد

.   نوايمانان را به سوی بلوغ  در مسير رشد قرار دهد آند آه همه  مسيحی زمانی به رشد آيفی آمك میاجتماع: مالحظات
آه معموًال به وسيله ). ٢٠ – ١٩: ٢٨متی (باشد  شاگردسازی به معنای آمك به پيروان در رشد و بلوغ در مسيح می

دوست داشتن (شود  ك آردن به ساير مسيحيان در انجام مسئوليتهايشان نسبت به يكديگر انجام میمسيحيان بالغ و با آم
هدف شاگردسازی تبديل نوايمانان به اعضای يك گروه نيست ). تشويق يكديگر، غيره يكديگر، تحمل بارهای يكديگر، 

ای در حال رشد داشته باشند، مسيح را  رابطهبلكه آمك به آنهاست تا شاگردان مسيح شوند و تشويق آنها است تا با مسيح 
بعضی نتايج ) ١٣: ٤افسسيان (ميزان بلوغ شبيه شدن به مسيح است . اطاعت آنند و به شخصيتی شبيه مسيح تبديل شوند

 :مشهود بلوغ عبارتند از
دهنده و  و بر اساس شناخت شخصی مسيح به عنوان نجات) ايمان مسيحی(يگانگی براساس تعاليم کتاب مقدس )  ١

 ،)١٣: ٤افسسيان ( مشارآت هر روزه با او  وخداوند
 ) ١٤: ٤افسسيان (ثبات و قوه تشخيص در تعاليم کتاب مقدس   )٢
 ). ١٥:  ٤افسسيان ( راستی و محبت در تمام روابط ) ٣

خواه در يكی از دشمنان بزرگ رشد در اجتماع مسيحی جدا شدن از راستی وسازش با دروغ است خواه در اعتقادات، 
دشمن بزرگ ديگر رشد در اجتماع مسيحی اين است آه با افكار و احساسات، تجربيات و عاليق . حرف و يا در اعمال
 . تفاوت برخورد آنيد آنيد خشك و بی آنيد يا برای مسيح صيد می مردمی آه خدمت می

 
 تجهيز ) پ

 . ١٦، ١٢: ٤افسسيان : بخوانيد
 ؟شود چگونه بنا میآليسای مسيحی : آشف و گفتگو آنيد

واژه تجهيز به معنی احياء، . شود  مسيحی با تجهيز تمام پيروان مسيح برای انجام آار خدمت بنا میاجتماع: مالحظات
 مسيحی، به وسيله اجتماعتجهيز مسيحيان برای انجام آاری خاص در . آامل آردن، آموزش دادن و تجهيز آردن است

. و نه ضرورتًا توسط پيران کليسا) ١١: ٤افسسيان  ( دارای عطا باشند  خاصهشود آه در آن زمين آنانی انجام می
 اجتماعو هم در ) آليسای محلی( مسيحی محلی اجتماعشوند تا خدمات مختلف بسياری را هم در  مسيحيان تجهيز می

شوند تا   تجهيز میبرای مثال در حاليكه بعضی از پيروان مسيح. انجام دهند) آليسای جهانی (مسيحيان سراسر جهان 
همچنين در حاليكه بعضی از پيروان مسيح . شوند تا از نوايمانان مواظبت آنند بشارت دهند، بعضی ديگر تجهيز می
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برای موعظه آردن و تعليم دادن مجهز می شوند بعضی ديگر برای رهبری يا برای نشان دادن رحم و شفقت به ديگران 
. حضور يابند) کليسا(خود  در اجتماع مسيحی نبايد به صورت غيرفعال تماعاجهيچكدام از اعضای . شوند تجهيز می

 ؛ اول ٣٤: ١٣مرقس (ای آه مسيح به او سپرده است آار آند  سرانجام اينكه هر يك از اعضاء بايستی با انجام وظيفه
 ). ٥: ٣قرنتيان 

 
 )آليساها(اجتماعات مسيحی محلی بسيار  پ ـ 

 
 .آمدند چگونه بوجود ) آليساها(اجتماعات محلی مسيحی   - ١
 

های مسيحی محلی يا آليساهای محلی ظاهر  آليسا بدن مسيح است و خودش را در بسياری از مشارآت: تعليم دهيد
اطاعت  از يك طرف دخالت قاطعانه خدا و از طرف ديگر  نتايج تاريخی، )آليساها(اجتماعات مسيحی محلی . سازد می

  : برای مثال" … امتها را شاگرد سازيد  پس رفته همه  " هستند، ١٩: ٢٨ود در متی مسيحيان از فرمان بزرگ موج
 

 اجتماع در نتيجه، اولين. آند ريزد و پولس رسول انجيل را موعظه می القدس خود را می  خدا روح.٢اعمال   )الف
 . شود  در بين يهوديان دراورشليم تأسيس می)آليسای محلی(مسيحی محلی 

آنها به هر جا . شود خدا به جفای شديد پيروان مسيح در اورشليم اجازه ميدهد آه باعث پراآندگی آنها می. ٨اعمال   )ب
در سرتاسر يهوديه، جليل و سامره ) آليساها(در نتيجه اجتماعات مسيحی محلی . آردند رفتند انجيل را موعظه می آه می

 ). ٣١: ٩اعمال (تأسيس شدند 
و همينطور به پطرس در بام خانه روياهايی داد حتی قبل از ) کرنيکيوس(ر نظامی رومی خدا به افس. ١٠اعمال  ) پ

) ی محلیآليسا(در نتيجه اولين اجتماع مسيحی محلی . اينكه پطرس به ميان امتها برود و انجيل را برای آنها موعظه آند
 . درميان امتها و در قيصريه تأسيس شد

آنها موعظه انـــجيل به امتها را . سيح بود آه در اثر جفای عظيم پراآنده شده بودنددست خدا با پيروان م. ١١اعمال  ) ت
در يك آشور خارجی ) ی محلیآليسا(بزرگ  مسيحی محلــی اجتماعدر نتيجــه يك . در انطاآيه سوريه آغاز آردند

 . تأسيس گرديد
و جدا آرد و آنها در هر شهری آه وارد خدا پولس و برنابا را برای سفرهای بشارتی دعوت . ١٤ – ١٣اعمال   )ث
 . در آشورهای ديگر آسيايی تأسيس شدند) آليساها(در نتيجه اجتماعات مسيحی محلی . ساختند شدند شاگردان می می
پس . آرد رفتند هدايت می  بشارتی را به جاهائيكه بايد  و يا نبايد میگروهالقدس  خدا از طريق روح. ٢٠ – ١٦اعمال  ) ج

حتی در ) آليساها(تند و انجيل را درمناطقی جديد موعظه آردند آه منجر به تأسيــس اجتماعات مسيحی محلی آنها رف
خدا حتی به پولس فرمان داد و او را تشويق آرد آه مدتی طوالنی در مكانی  ).٢٠ – ١٦اعمال (آشورهای اروپايی شد 

 ). ١٨اعمال (دهد تری تعليم  خاص اقامت آرده و آالم خدا را برای مدت طوالنی
 
 .آردند چگونه عمل می) آليسا(اجتماعات مسيحی محلی   - ٢

  
 . ٤٢، ١٦ – ١٥: ٥ ؛ اعمال ٤٤ – ٤٢: ٢اعمال : بخوانيد

 آردند؟   چگونه اين اجتماعات مسيحی محلی عمل می: آشف و گفتگو آنيد
اآنده شدن بود در هر مكانی مسيحيان به  جمع شدن و پر، مسيحی محلیاجتماعای  های پايه  فعاليت،در آغاز: مالحظات

 . رآت و خدمت جمع می شدنداشمطور منظم برای پرستش و دعا، تعليم و موعظه، تعميد و شام خداوند و برای 
شدند تا موعظه آنند، تعليم و شفا  ها و حتی به شهرهای مجاور پراآنده می همچنين در همسايگی، در داخل خيابانها و خانه

 . دهند
 
 ؟شدند اجتماعات مسيحی محلی چگونه رهبری می  - ٣
 

 . ٤ -١: ٥، اول پطرس ٩ -٥: ١ ، تيطـس٧ -١: ٣ و اول تيموتائوس ٢٨، ١٧: ٢٠، اعمال ٢٣ -٢١: ١٤اعمال : بخوانيد
 شدند؟   اجتماعات مسيحی محلی چگونه رهبری می: آشف و گفتگو آنيد

 پولس و پطرس به اتفاق  نامه های نوشته شده توسطو همچنين  نوشته شد لوقا که توسط اعمال رسوالنکتاب :مالحظات
هدايت )  پرسپيتريون:يونانی(پيران کليسا توسط شورای ) آليسا( مسيحی محلی اجتماعدهند آه هر  هم چنين تعليم می

ين  توسط انسان، سازمان انسانی يا هيچ فرهنگ انسانی تعيپيران کليساصالحيت، وظايف و محدوده اقتدار . شد می
 . شود بلكه به وضوح شرح آنها در کتاب مقدس آمده است نمی

 محلی اجتماعتوانند آنطور آه دوست دارند   مسيحی محلی دارای رهبران است اما اين رهبران نمیاجتماعگرچه 
بايستی عمل آند نيز در کتاب مقدس ) آليسا( مسيحی محلی اجتماعروشی آه از طريق آن . مسيحيان را رهبری آنند

 مسيحی محلی اين اجازه را ندارد آه دستورات اجتماعهيچ رهبری در ) ١٥ – ١٤: ٣اول تيموتائوس (عيين شده است ت
 . کتاب مقدس را تغيير دهد
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توانند بر  نمی) آليسا( مسيحی اجتماعدهند آه هيچيك از رهبران  بعالوه خداوند عيسی و پولس رسول تعليم می
 ). ٣ - ٢: ٥،  اول پطرس ٢٨ -٢٥: ٢٠متی (اند خداوندی آنند  شدهمـــسيحيانی آه بديشـــان سپرده 

 
 .آردند اجتماعات مسيحی محلی در آجا جلسات خود را اداره می  - ٤
 

 . ٢٨ – ٢٤: ١٨ ؛ اعمال ٢٧ ، ٢٤: ١٠  ؛ اعمال١٢ ، ٥: ١٢  ؛ اعمال٤٢: ٥ ؛ اعمال ٢ – ١: ١فليمون : بخوانيد
 آردند؟   محلی در آجا جلسات خود را اداره میاجتماعات مسيحی : آشف و گفتگو آنيد

های  آه شرح آنها در عهد جديد آمده است اغلب جلسات خود را در خانه) آليسا(اجتماعات مسيحی محلی : مالحظات
به منظور خدمت،  ها،    آنها در خانه.آليساهای خانگی يا مشارآتهای خانگی بودند آليساها، . آردند مسيحيان اداره می

حتی امروزه نيز در . آردند ت منظم، برای تعليم و موعظه، دعا، بشارت و آموزش خادمين، همديگر را مالقات میعباد
 . آنند ها مالقات می همديگر را در خانه) آليساها(بسياری از نقاط دنيا اجتماعات مسيح محلی 

 .  را مالحظه آنيد٣ و ٢ و ١  هایهمچنين ضميمه
 
 

 )  دقيقه٨( دعا  ٥
 در پاسخ به آالم خدا یدعا

 
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 ( منزل تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .) بنويسند
 
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

را برای يكديگر، برای شخصی ديگر يا برای گروهی از مردم "  )آليسا( مسيحی  اجتماع"آموخته های درس 
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد موعظه آنيد، 

از روش طرح پرسش استفاده .  بخوانيد١٣: ٣١  - ٢٨  هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت تثنيه-رازگاهان   ـ  ٢
 .   آنيد و يادداشت برداريد

مسيحيان  - ٢٨ – ١٢  ، ٧ – ٤: ١٢اول قــرنتيان  (  درس بعدی بررسی  کتاب مقدس-بررسی  کتاب مقدس   ـ  ٣
 قدم  بررسی کتاب مقدس ٥از روش .  را در خانه آماده آنيد.)زندگی می کنندبعنوان يک بدن در کليسا عمل و 
 .استفاده کنيد و يادداشت  برداريد

 .  در اين هفته برای يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد-دعا   ـ  ٤
 )٣: ٥مزمور (

های خود در مورد  از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(فترآموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد د  ـ ٥
 .درست آنيد)  يا پوشه(پرستش، رازگاهان، يادداشتهای تعليمی و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ٣٦درس 
 

 دعا ١
 

 
 . حضور خداوند بياوريده  دعا آنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازی را ب:سر گروه

 
 

 )  دقيقه٢٠(درميان گذاشتن برآات  ٢
 تثنيه

 
با ديگران ) ١٣: ٣١  - ٢٨ تثنيه(  و به طور خالصه برآات يكی از رازگاهان خود را  از قسمت مشخص شده به نوبت

 ).بخوانيدهای رازگاهان آن روز  يا از روی يادداشت (در ميان بگذاريد
 را بپذيريد، در مورد آنچه  در ميان به حرفهايش اهميت دهيد و او. آند گوش دهيد به آسی آه برآاتش را بازگو می

  .ميگذارد، بحث نكنيد
 
 

 )  دقيقه٢٠(حفظ آردن  ٣
 آيات در باره انجيلمرور

 
 

 شيوه مرور آيات حفظی کتاب مقدس  -الف 
 
ی تكرار، بهترين روش برا. ايد روزی يــــكبار تـــكرار آنـــيد آه حفظ آرده  به اين معنی آه پنج آيه آخری رامرور ـ  ١

ايد حداقل يكبار در روز به  بنابراين پنج آيه آخر را آه حفظ آرده. به خاطر سپردن آيه و بازگو آردن صحيح آن است
 ٣٥پس هر آيه جديد کتاب مقدس را قبل از اينكه به شيوه مرور آيات قبل اضافه شود، در حدود .  هفته مرور آنيد٥مدت 

 .آنيد بار مرور می
 
مرور آيات قبل بهترين .  شود  مرور آردن تمام آيات سابق است آه هر سه هفته يكبار انجام میبه معنی مرور مجدد ـ  ٢

 آيه قبلی آه حفظ ١٠٠بنابراين از هر . ايد شيوه برای به خاطر آوردن تمام آيات کتاب مقدسی است آه قبًال حفظ آرده
ايد هر سه هفته يكبار دوباره   را آه قبًال حفظ آردهپس همه آياتی. ايد پنج آيه از آن را هر روز دو بار مرور آنيد آرده

 . مرور آنيد
 
 از زمانی آه .خودتان به سرآار ببريد  مجموعه آارتها يا دفترچه يادداشت مربوط به آيات حفظی را با.همراه ببريد ـ  ٣

پنج آيه آخر کتاب مقدس . درحال مسافرت هستيد و از وقتهای اضافی درطی روز، برای مرور، تعمق و دعا استفاده آنيد
درمورد محتويات اين آيه تعمق و دعا . ايد دوبار مرور آنيد چند آيه را آه قبًال حفظ آرده. ايد مرور آنيد را آه حفظ آرده

 . آنيد
 
درهر . دانيد ايد می آه بطور صحيح حفظ آرده  از همديگر آيات را بپرسيد تا مطمئن شويد هنوز آياتی را.سؤال آنيد ـ  ٤
همچنين گاهی دو به دو تقسيم . ايد از يكديگر بپرسيد ای را آه حفظ آرده سه گروهی، دو به دو تقسيم شويد و آخرين آيهجل

 بوديد از يكديگر بپرسيد تا مطمئن شويد عالوه برآل آيه، نام مجموعه، عنوان و   حفظ آرده ای را آه قبًال شويد و پنج آيه
 محل آيه و بعضی اوقات چند آلمه نخست آيه را وبه عنوان عالمت راهنما، عنوان . دانيد محل آيه را بدون اشتباه می

 . بگوييد
 

 " انجيل "مرور دو به دو مجموعه های   -ب 
 
 ٢٣: ٣روميان . ماهيت گناه ) ١
 ١٤: ١٢جامعه . مجازات گناه ) ٢
 ٨: ٥روميان . آفاره گناه ) ٣

 ٩ – ٨: ٢ است افسسيان هديه نجات يك  )٤
 ١٢: ١يوحنا .  ايمانتوسطت  نجا )٥

 



 ٩٣ صفحه       سوم کتاب -دستورعمل شاگردسازی  

 

 )  دقيقه٧٠(بررسی کتاب مقدس  ٤
 .مسيحيان بعنوان يک بدن در کليسا عمل و زندگی می کنند

 
 . را با يكديگر بررسی  آنيد٢٨ – ١٢،  ٧ – ٤: ١٢ قدم بررسی  کتاب مقدس، اول قرنتيان ٥با استفاده از روش 

 
 بخوانيد:  ١قدم 

 .را با هم بخوانيم ٢٨ – ١٢،  ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان  :بخوانيد
 .هر يک به نوبت  يك آيه بخواند تا تمام قسمت خوانده شود

 
 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  رك می يك يا دو حقيقتی را آه د: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
 . م با يکديگردر ميان بگذاريمبه نوبت برآات خود را از نكاتی آه آشف آردي). در ميان بگذارند

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

 
آليسا بايستی  در مورد اين است آه  ٢٦ – ١٢،  ٧ – ٤: ١٢ر اول قرنتيان يك حقيقت مهم از نظر من د  )١ کشف

کتاب مقدس سه اصل . آند  بدن انسان برای توضيح عملكردهای بدن مسيح استفاده می پولس از عملكرد.  چگونه عمل آند
 . دهد مهم را برای نحوه عملكرد آليسا تعليم می

 
 . مسيح را موعظه آندآليسا بايستی انجيل نجات از طريق  ) الف

 اگر آسی از سر نو مولود نشود ملكوت خدا "گويد،  عيسی می. بدون ايمان به عيسی مسيح، هيچكس نجات نخواهد يافت
تواند عضو آليسا شود  گويد تنها راهی آه يك شخص می و در اينجا پولس رسول می)  ٥  ،٣: ٣يوحنا  ( "تواند ديد را نمی

). ١٣ :١٢اول قرنتيان ( دياب  تولد تازه می اويعنی وقتيكهالقدس به درون کليسا تعميد ميابد، او توسط روح وقتی است آه 
 )٨ -٣: ٣يوحنا  (.مسيحی بايستی از سر نو مولود شود. آيد هيچكس مسيحی بدنيا نمی

  
 .  استقبال آندتنوعآليسا بايستی از وجود   )ب 

تفاوت اعضا در رابطه با عطايای . مل اعضای بسيار متفاوتی استدارد ولی بدن شاوجود  )کليسا (گرچه يك بدن مسيح
 و راههای خوانده شده اندهمچنين در ارتباط با خدمات مختلفی آه آنها برای انجامشان  آنند و مختلفی است آه دريافت می

ممكن است عطای برای مثال، يك مسيحی . آند القدس آار خود را بوسيله آنها و در آليسا آشكار می مختلفی آه روح
ها را خدمت آند و توانايی تدريس او به   آه بعنوان يك معلم بچهخوانده شده استروحانی تعليم را دريافت آرده باشد و 

مسيحی ديگری نيز . خصوص از طريق آشيدن تصاوير و تعريف آردن داستانهای جالب کتاب مقدس آشكارمی شود
ر بين بزرگساالن تدريس آند و توانايی تدريس او بخصوص با هدايت  آه دخوانده شده استعطای تعليم را دارد و 

اعضا همچنين در ارتباط با جايگاههای متفاوتی آه آليسا به . شود  و غيره بزرگساالن در بررسی کتاب مقدس آشكار می
 به اعضای آنها محول آرده است متفاوت می باشند برای مثال به يك مسيحی آه دارای عطای روحانی رحم است، آمك

در حاليكه به مسيحی ديگر با همين عطای روحانی، آمك به نابينايان و معلولين . نيازمند آليسای محلی محول شده است
 .  سپرده شده است و غيرهجامعه

همشكلی به معنی اين انتظار است آه تمام اعضا يكجور .  ويژگی آن استتنوعويژگی آليسای واقعی همشكلی نيست بلكه 
شود چون بسياری از  همشكلی منجر به تفرقه، نزاع و اختالف می. نند و فعاليتهای مشابهی در آليسا داشته باشندرفتار آ

شود چون   باعث اتحاد واقعی میتنوعاما . آنند با عطايای روحانی و خدمتشان فعاليت آنند اعضا در آليسا مجال پيدا نمی
 تبديل شود و آنچه بايد انجام دهد به جا آورد آه دارای همه جور اعضای تواند به آنچه بايد باشد يك آليسا فقط وقتی می

 . متفاوت باشد و همه اعضا از يك مرآز به نام سر يعنی عيسی مسيح اداره شوند
  
 . اعضا آليسا بايستی بطور متقابل به هم وابسته باشند  )پ

چشم به گوش و دست به پا نياز . رزشيابی نيستدرآليسا هيچ دليلی برای احساس پست بودن يا احساس برتر بودن و ا
هر عضو بايستی توجه خودش را به ساير اعضاء نشان . برای عملكرد آليسا وجود هر عضوی ضروری است. دارد

پس خدمت يكديگر با . دهد و هر يك از اعضا نياز دارد آه ديگران را خدمت آند و به خدمت ديگران نيز نياز دارد
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تواند    درحاليكه دست بدون پا نمی." محبت آردن يكديگر"نی توصيف ديگری است از عبارت روحا) یعطايا(عطای 
تواند آاری انجام  آاری انجام دهد و پا بدون چشم، به همين صورت هر عضوی بدون خدمت و عطای عضو ديگر نمی

 بهترين نحوی بنا بدين ترتيب آليسای محلی و جهانی به. خدمت و عطای هر عضو مكمل عضو ديگری است. دهد
پس من دوست دارم آه انجيل نجات را به سايرين موعظه آنم و با عطايای خدادادی خود مردم را خدمت آنم و . شود می

 . با خوشحالی اجازه دهم آه آنها نيز من را با عطای روحانی خود خدمت آنند
 

آه . آليسا است ی روحانی دريايت عطااهم در مورد ٢٨: ١٢يك حقيقت مهم از نظر من در اول قرنتيان   )٢ کشف
دهد آه مهمترين عطايای  در اين نامه پولس رسول تعليم می.  " … اول رسوالن دوم انبياء سيم معلمان "گويد،  می

دهد آه مهمترين عطايای روحانی رسوالن،   نيز تعليم می١١: ٤در افسسيان . روحانی رسوالن، انبياء و معلمين هستند
 . ، شبانان و مــعلمين هستندانبياء، مبشرين

رسوالن مسيح گروه منحصر به فردی از شاگردانی بودند آه عيسی خودش آنها را انتخاب، دعوت و تعليم داد و شاهدان 
 مسيحيانی هستند آه ها،به هر حال  رسوالن آليسا. پولس هم به اين گروه متعلق بود. عينی مرگ و قيام مسيح بودند

امروزه ما چنين . فرستد تا به طور خاص در هرجا آليساهای جديد تأسيس آنند آند و می انتخاب میآليسای محلی آنها را 
 . ناميم  آليسا يا آليساهای خانگی میين مؤسس ،انسانهايی را مبشرين

 بگويند، توانستند آنها می. آردند می گو و پيغام خدا را بر مردم آشكارند آه آالم خدا را بازدانبياء عهد عتيق آسانی بو
به هر حال . آنها نيز گروه منحصر به فردی بودند.  و آالم آنها در کتاب مقدس ثبت شده  است"گويد خداوند چنين می"

القدس اعالم و قلوب مردم  انبياء عهد جديد به مفهوم آسانی آه دارای عطای نبوت هستند، کتاب مقدس را با قدرت روح
 . ناميم صی را واعظ میامروز ما چنين اشخا. آردند را لمس می

شبانان و  ، واعظين، مبشرين، مبلغين برطبق تعاليم کتاب مقدس مهمترين عطايای روحانی درآليسای محلی، .نتيجه
القدس به آنها عطايای روحانی داده است بايستی  گويد اشخاصی آه روح  پولس می٣١: ١٢در اول قرنتيان . معلمين هستند

بطلبند يعنی عطايای روحانی آه با آنها پيغام خدا با آلماتی بيان شود آه برای همه قابل فهم مشتاقانه عطايای بزرگتر را 
 بهتر اشاره عطايایاو به همين ). ٣: ١٤اول قرنتيان (و مردم را بنا، نصيحت وتسلی دهند ) ١٩: ١٤اول قرنتيان (است 
 .آند می

 
 

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

فهميم، سؤالهای   را درك آنيم و در مورد آنچه نمی٢٨ – ١٢،  ٧ – ٤: ١٢سعی آنيم تمام حقايق مربوط به اول قرنتيان 
 . خود را مطرح آنيم

کنيد و سپس آنها را در دفتر يادداشت خود های خود را واضح و صريح مطرح   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

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

 
 ماهيت يك عطای روحانی چيست؟    )١سؤال 

.  است مثل معلم بودنخدمت رسمیست مثــــل حكيمانه حـــرف زدن يا يك  ا خاصعطای روحانی يك توانايی :مالحظات
توصيفی از فيض . دهد تجلی قدرت و حكمت خدا از طريق مسيحيان است آه خود را به شكل خدمات مختلف نشان می

ل حاص معموًال يك عطا است و). ١٠: ٤اول پطرس ( است اندمت مسيحيخ از طريق  در اشکال متنوعگوناگون خدا
ای است آه مسيح  عطايی سنجيده است يعنی دارای محدوديت است و مطابق با اندازه. مهارت يا ابتكار مسيحيان نيست

 ). ٧: ٤افسسيان (بخشيده است 
 

 ؟به آداميك از عطايای مختلف در عهد جديد اشاره شده است  )٢سؤال 
 ٨: ١٢ و اول قرنتيان ٧، ١: ٧ و اول قرنتيان  ٨ -٤: ١٢روميان (منظور از فهرست عطايا درکتاب مقدس   :مالحظات

اين فهرستها . ارائه فهرستی جامع نيست) ١١ – ١٠: ٤  و اول پطرس ١١: ٤  و افسسيان ٢٨: ١٢ و اول قرنتيان ١٠ –
آند ولی دارای اين معنی ضمنی نيز هستند آه عطايای ديگری نيز در  فقط به عطايای روحانی رايج درآليسا اشاره می

  خروج(مقايسه آنيد با عطايای خالقيت و موسيقی . ای نشده است موجود هستند آه در کتاب مقدس به آنها اشارهآليسا 
به عالوه هريك از اين ). ٧٢:  ٧٨ ؛ ١: ٤٥ ؛ ٣ – ٢: ٣٣ ؛ مزمور ١: ٣٦  ؛٣٥ ،٢٥، ١٠: ٣٥ ؛ ٦ – ١: ٣١، ٣: ٢٨

ند نوع مختلف عطايای تعليم وجود دارد مثل تعليم به آند برای مثال چ عطايا خود را به شكلهای مختلفی  آشكار می
 .ها يا تعليم به معلولين وغيره هاعضای بزرگسال آليسا، تعليم به گروهی از بچ
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 چهار هدف مشخص عطايای روحانی چيستند؟  )٣سؤال 

 . عطايای روحانی چهار هدف مشخص دارند:مالحظات
 ).١١ – ١٠: ٤اول پطرس ( خدمت آردن يكديگر -١
 ).١٢: ١٤اول قرنتيان ( بنای آليســـا -٢
 ).١٣ – ١١: ٤افسسيان ( تـــجهيز مسيحيان برای آــار خدمــت -٣
  .)١١: ٤اول پطرس ( هدف نهايی عطايای روحانی جالل دادن خدا درهمه چيز است -٤
 

 ؟در نهايت چه آسی تعيين می آند آه شما چه عطايی را دريافت آنيد  )٤سؤال 
بخشد و  قاطعانه و سخاوتمندانه عطايای روحانی را به مسيحيان می) القدس پدر، پسر، روح( تثليث خدای :مالحظات

). ١٠: ٤ ؛ اول پطرس ٧: ٤ ؛ افسسيان ٢٨، ١٨، ١١: ١٢اول قرنتيان (آند  عملكردهای خاصی را در آليسا تعيين می
 بهتر روحانی را بطلبند و عطايایشوند تا  میالقدس به آنها عطايای روحانی داده است، تشويق  گرچه مسيحيان، آه روح

آند آه مسيحيان  نظير باشند ولی هميشه خدای تثليث است آه در نهايت تعيين می آنند بی در آن عطايا آه آليسا را بنا می
 آند، به آنها خدمات خاص خدا جای مسيحيان را در بدن تعيين می. روحانی را دريافت خواهند آرد) يایعطا(ی اچه عط

 . بخشد آند به آنها می آند و عطايای روحانی را آه خودش تعيين می محول می
 

 آنند؟ روحانی خود را آشف می) يایعطا( مسيحيان چگونه عطای  )٥سؤال 
 : مالحظات

 
. تعاليم کتاب مقدس در مورد عطايای روحانی، ويژگيها و عملكرد آنها را درك آنيد. با مطالعه کتاب مقدس و دعا  )الف
يا اينكه او مقتدرانه چه . روحانی را به شما داده است عد دعا آنيد و از خدا بطلبيد آه به شما نشان بدهد آه چه عطایب

 . را به شما بخشيده است)  یيياعطا(عطايی 
 
ها، رهــبری جوانان، با عطای رحم  درخدمتهای مختلف درآليسا شرآت آنيد مثل تعليم بچه. با خدمت در آليسا  )ب
با خدمت آردن ديگران و بنای آليسا . ت به نيازمندان، تشويق افرادی آه در مشكالت هستند، موعظه انجيل و غيرهنسب

بخشد تا لوازمی زينتی برای  خدا عطايای روحانی را نمی. آند روحانی شما شروع به ظاهر شدن می) يایعطا( عطای
روحانی خود را ) يایعطا(آنند عطای  حيانی آه خدمت نمیمسي.  باشند برای خدمت آردنتوانايیفخر آردن باشند بلكه 
  .آشف نخواهند آرد

 
 ديگران را خدمت آنيد ، آن عطا انگيزد در زمينه عطای روحانی توانايی است آه شما را برمی. با ارزيابی خدمتتان  )پ

ناپذير  ت و بنای ديگران تفكيكچون عطايای روحانی از خدم. آند و با اشتياق به خدمت در آن زمينه، خود را ابراز می
 . شما است) يایعطا(شما بر ديگران دارد نشانه خوبی از وجود عطای ) يا خدمات(هستند  تاثيری آه خدمت 

خواهند چه آاری را  مردم اغلب از من می  آنند؟ گونه خدمت مرا ارزشيابی می ديگرمسيحيان چ:از خودتان بپرسيدابتدا 
ی را به نفع آنها گويند آه من چه آار آنها می  توانم انجام دهم؟  را به خوبی می آه من چه آاریگويند آنها می جام دهم؟ ان

 ام؟  انجام داده
برم؟  چه آاری را بهتر  آنم؟  از انجام چه آاری لذت می  خودم چگونه خدمتم را ارزشيابی می:سپس از خودتان بپرسيد

 آند؟  ن را بنا میدهم آه ديگرا دهم؟  چه آاری انجام می انجام می
 

 يك مسيحی بايستی در مورد خودش درآليسا چه نظری داشته باشد؟    )٦سؤال 
  :مالحظات
 . ٢٧ – ١٤،  ٧ – ٤: ١٢ اول قرنتيان ؛ ٦ – ٣: ١٢ روميان :بخوانيد

 
  . درون کليسا را تعيين ميکند خدا تنوع ) الف

از نظر . قتدرانه و با ريختن فيض خود باعث ايجاد آنها شده استدرميان مسيحيان تفاوتهايی وجود دارد آه خدا با اراده م
. دهد تفاوتهايی وجود دارد  بدن مسيح، عطايای روحانی و فيضی آه خدا به هرآس میخدمتهای رسمی درميزان ايمان، 

 . آند گيرد و جهت زندگی هر يك را تعيين می اراده خدا هم تفاوتهای ميان مسيحيان را بكار می
 
  .ا به فروتنان فيض می بخشدخد  )ب

 خوردن يا بدست آوردن امتيازی است  غرور شامل حسرت .  غرور است" فكرهای بلندتر از آنچه شايسته است "داشتن 
مسيحی آه حسرت ترقی يا عطايی .  آميز در امان نيست هيچكس از اعتماد بنفس افراط. آه به شخص تعلق ندارد

 قانع نيست عمًال خودش ،خورد و نسبت به آنچه خدا سخاوتمندانه به او بخشيده را می در آليسا خدمتی رسمیروحانی يا 
 مسيحيان نبايد با فكر داشتن). ٦ – ٣: ١٢روميان ( همان فروتنی است " به اعتدال فكر نماييد ". دهد را جالل می
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دهد  خدا سخاوتمندانه به آنها می آه  روحانی آه ندارند خود را مشغول آنند يا از قبول آردن عطايایی روحانیعطايا
 .خدا به فروتنان فيض می بخشد. هر دو اشتباه است هم اعتماد به نفس بيش از حد و هم فروتنی آاذب. خودداری آنند

 
  .خدا به هر مسيحی به ميزانی مشخص ايمان عطا ميکند  )پ
با توجه . آند و نه به آميت آن  ايمان اشاره می اين آيه به نوع " به اندازه ايمانی آه خدا به هرآس قسمت فرموده است "

های  هزآيد و بدين ترتيب اندا  در آليسا، ايمان هر شخص به اجراء درمیعطايای روحانی و خدمات رسمیبه تنوع 
آند يعنی به عنوان عضوی  با فيض عالی خدا هر مسيحی بهره خود از ايمان را دريافت می. شوند مختلف ايمان ظاهر می

آند آه بايستی  آند و ايمانی دريافت می  و جايگاه خود را دريافت می، خدمت رسمی مسيح او عطای روحانیاز بدن
شويم به ايمان نياز نداريم بلكه ما  ما فقط وقتی عضو آليسا می. توجه به آن و محدوديتهای آن بكار برد عطای خود را با

تمام عطايای  روحانی را فقط .  آليسا نياز داريمی اعضا متفاوت خود به عنوانخدمات رسمیبه ايمان برای انجام 
پس هر عطای روحانی هم در نوع ). ١٣اول قرنتيان (محبت به طور صحيح بكار برد  توان با ايمان به مسيح و با  می

 .  و هم در زمينه آاربرد آن دارای محدوديت استخدمت رسمی
 

 ی دارند؟   روح چه تفاوت القدس و ميوه عطايای روح  )٧سؤال 
، ٧: ١برطبق اول قرنتيان . القدس و آاربرد آن دليل روحانی يا بالغ بودن نيست داشتن عطايای روحانی روح :مالحظات

، آليسای قرنتس با وجود اينكه روحانی يا بالغ نبود تمامی عطايای روحانی را در اختيار داشت آنها بيشتر دنيوی و ١: ٣
  بـــكار بردن عطايای روحانی بدون محبت برای ساير مسيحيان آامًال. ١: ١٣قرنتيان برطبق اول . در مسيح طفل بودند

القدس وهدايت شدن از او اين نيست  القدس، آنترل شدن توسط روح دليل واقعی زندگی با روح. فايده است درنظر خدا بی
القدس محبت،  آند و ميوه روح اثبات میالقدس درزندگيتان آن را  آه عطايای روحانی را بكار بريم بلكه ظهور ميوه روح

 ). ٢٣ – ٢٢: ٥غالطيان (خوشی و سالمتی، حلم، مهربانی، نيكويی، ايمان، فروتنی و پرهيزگاری است 
 
 

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

ا صريحًا با هم در ميان بگذاريد و فهرستی از آاربردهای امكان پذير بر اساس  افكار خود ر:در ميان بگذاريد و بنويسيد
 . تهيه آنيد٢٨ – ١٢، ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان 
  خدا از شما می خواهد آداميک از آاربردهای امكان پذير را تبديل به يك آاربرد مشخص بكنيد؟:توجه آنيد
آاربرد شخصی خود را بدون دغدغه با ديگران در . د بنويسيد اين آاربرد شخصی را در دفتر يادداشت خو: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

  ).قدس ميباشندفهرست زيرنمونه هايی از آاربردهای امکان پذير در اين قسمت از کتاب م(
 

 )٢٨ – ١٢، ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان (پذير  آاربردهای امكاننمونه هايی از 
 

توانيد خارج از بدن دارای عملكرد  درك آنيد آه به عنوان يكی از اعضای بدن مسيح  نمی - ١٢: ١٢ •
 ضميمه به (.تواند دارای عملكرد باشد هر مسيحی فقط به عنوان قسمتی از آليسای مسيحی می. باشيد
  ) مراجعه شود٣

تواند يك شخص را تبديل به يكی   می توسط روح القدستولد تازهفقط ايمان داشته باشيد آه  - ١٣: ١٢ •
 . از اعضای واقعی بدن مسيح آند

بعنوان يک . هيچگاه در مورد خودتان افكار و احساسات تحقيرآميز در سر نپرورانيد - ١٥: ١٢ •
 .ضای بدن مسيح هستيدعضو بدن مسيح شما برای ديگر اع

به عنوان يكی از . ای آه خدا در بدن مسيح به شما سپرده است بپذيريد جايگاه و وظيفه - ١٨: ١٢ •
ساير اعضا برای زندگی مسيحی شما حياتی به . اعضا بدن آامًال به عملكرد ساير اعضا نياز داريد

 . آيند حساب می
بعنوان يک .  در سر نپرورانيدبلندپروازانهت هيچگاه در مورد خودتان افكار و احساسا - ٢١: ١٢ •

اعضای ديگر بدن . عضو بدن مسيح شما  مطلقًا احتياج به اعضای ديگر بدن مسيح داريد تا عمل کنيد
 .مسيح برای زندگی مسيحی شما غير قابل حذف هستند

 درك آنيد آه خدا اعضای بدن مسيح را طوری ترآيب آرده است آه هريك از اعضا - ٢٥: ١٢ •
 . بايستی به عضو ديگر توجهی برابر داشته باشد

 . فكر آنيد آه آيا اعضايی هستند آه بايستی با آنها شادی و يا رنج بكشيد - ٢٦: ١٢ •
خدمات به خاطر داشته باشيد آه اين خداست آه مقتدرانه عطايای روحانی مختلف و  - ٢٨: ١٢ •

 ). ٧: ٤  ؛ افسسيان ١١  :١٢اول قرنتيان (آند   آنها را در آليسا تعيين میرسمی
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 نمونه هايی از آاربردهای شخصی

 
العاده  پی بردن به اين موضوع فوق. را شكر آنم آه به من وظيفه و جايی در بدن مسيح داده است خواهم خدا می)  الف

 خدا  .تمام اعضای بدن مسيح وجودشان ضروری است. است آه ساير اعضا به آمك من و من به آمك آنها احتياج دارم
  .طلبد و به او نياز دارد هر عضوی را می

 
مانند تعليم و  فقط بطور ساده به توانايی های بخصوصی ،پذيرم آه بعضی از عطايای روحانی اين حقيقت را می)  ب

واعظين، مبشرين، شبانان و  ، مبلغين مثل موعظه اشاره نمی کنند بلکه عملکردهای خاص يا خدمات رسمی در کليسا
 درکتاب مقدس اين خادمان، مجريان خدمات کليسايی نيستند که دستياران يا برتر از پيران کليسا بعنوان .ستندمعلمين ه

آنها مشخص کننده اين مطلب هستند که هردو هم پيران کليسا و هم اعضای معمولی کليسا ممکن . رهبريت کليسايی باشند
مسيحيانی که دارای چنين عطايای . ات رسمی را انجام دهنداست دارای چنين عطايای روحانی باشند و يا اينگونه خدم

اما قابل توجه  .روحانی می باشند در بدن مسيح مهمتر از اعضايی که دارای ديگر عطايای روحانی هستند، نمی باشند
بدن   خدمتشان درهای برای آار مسيحبدن اعضایديگر تجهيز جهتمسئوليت بعنوان  آنها به طور خاص خدمت است که

 ). ١٢ – ١١: ٤افسسيان ( شده است معينمسيح 
 
 

 دعا کنيد:  ٥قدم 
در دعايتان به آنچه . (آشکار کرده است، دعا کنيم ٢٨ – ١٢، ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان در مورد حقيقتی که خدا به ما در 

 . مله دعا کنيدکه در طی اين بررسی کتاب مقدس دريافت کرده ايد، پاسخ دهيد، تمرين کنيد که در فقط يک يا دو ج
  .)بياد داشته باشيد که افراد درهر گروه، در مورد حقايق متفاوتی، دعا خواهند کرد

 
 

 )  دقيقه٨(دعا  ٥
 شفاعتدعای 

 
 . برای يكديگر و برای مردم دنيا دعا آنيد. به دعا آردن در گروه های دو يا سه نفره ادامه دهيد

 
 

  ) دقيقه٢( منزل  تكليف ٦
 برای درس بعدی

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

 .) بنويسند
 
 .  متعهد باشيد به اينکه شاگردان بسازيد-تعهد   ـ  ١

، برای شخصی  را برای يكديگر٢٨ – ١٢، ٧ – ٤: ١٢اول قرنتيان  آموخته های بررسی کتاب مقدس در ارتباط با
 .تعليم دهيد يا بررسی آنيد ديگر يا برای گروهی از مردم موعظه آنيد، 

از روش حقيقت محبوب استفاده آنيد و .  بخوانيد٤ – ١ هر روز نيمی از يك فصل را از قسمت يوشع -رازگاهان   ـ  ٢
 .   يادداشت برداريد

 .   آيه حفظی قبلی را مرور کنيد٥هر روز آخرين . کنيد را مرور " ٥ – ١ انجيل "  آيات مجموعه -حفظ کردن   ـ  ٣
 . يك شخص يا موضوعی خاص دعا آنيد و شاهد آار خدا در آن مورد باشيد،  در اين هفته برای آليسا-دعا   ـ  ٤

 )٣: ٥مزمور (
د در مورد  های خو از تمام يادداشت. خود آنيد) يا پوشه(آموخته های جديد درمورد شاگردسازی را  وارد دفتر  ـ٥

 .درست آنيد)  يا پوشه(رازگاهان، آيات حفظی، بررسی کتاب مقدس و اين تكليف منزل يك دفتر
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 ١ضميمه 
  در کتاب مقدس"   آليسا"آلمه : مشارکت

 
 :  درکتاب مقدس معانی مختلفی دارداکلسيادر هرصورت آلمه .  استاکلسيا آلمه آليسا در زبان اصلی يونانی :تعليم دهيد

 
   به مفهوم ديگری غير از آليسا "اکلسيا"   - ١
 

 ). ٣٩: ١٩اعمال (  استمجمع قضايی به معنی يك اکلسيا  )الف
 
 ). ٤١، ٣٢: ١٩اعمال ( مردم جماعتا به معنی گردهمايی يا ي اآلس) ب
 
: ٧ ؛  اعمال ٢: ٢٠داوران (شوند  ها، بخصوص وقتی برای اهداف مذهبی جمع می ا به معنی اجتماع اسرائيلیياآلس  )پ
٣٨.( 

 
  به مفهوم آليسا  "اياآلس"   - ٢
 

 .  يا آليسای مسيحياناجتماعا به معنی ياآلس
 .آند آه آليسا دارای آدام جنبه از معانی خود است متنی آه اين آلمه در آن بكار رفته است تعيين می

  
ف   . يگر باشدتواند به معنی جلسه آليسايی، و اجتماع مسيحيان با يكد ا میياآلس  )ال

 ).٦ ؛ سوم يوحنا ١٩: ١٤ ؛ ١٨: ١١اول قرنتيان (
 
 .آنند تواند به معنی آليسا يا اجتماع آل مسيحيانی باشد آه با هم در يك مكان زندگی می ا میياآلس  )ب

 
 ؛ ١٥: ٤ ؛ فيليپيان ١٧: ٤ اول قرنتيان   ؛٣: ٨ ؛ ١١: ٥ ؛ اعمال رسوالن ١٧: ١٨متی (آليسا در حالت مفرد  )١

 ). ١٦: ٥احتماًال اول تيموتائوس 
؛ ) ١: ١٣ ؛ ٢٦: ١١اعمال (؛ انطاآيه ) ٢٢: ١١ ؛ ١: ٨اعمال (اورشليم : اشاره به آليسا در مكانهای خاص ) ٢

 مكاشفه(؛ افسس ) ١: ١اول تسالونيكيان (تــســـالونـيكيه    ؛)٢: ١اول قرنتيان (  قرنتس ؛)١: ١٦روميان (سنخريه  
 .  غيرهو )١: ٢

 – ١٨: ٨ ؛ دوم قرنتيان ١٧: ٧اول قرنتيان   ؛ ١٦: ١٦ ؛ روميان ٥: ١٦ ؛ ٤١: ١٥اعمال (آليسا در حالت جمع  ) ٣
٢٤ .( 

 ٢: ١غالطيان (؛ غالطيه ) ١٤: ٢ ؛ اول تسالونيكيان ٢٢: ١غالطيان (يهوديه : اشاره به آليساها در مكانهای خاص ) ٤
هر آليسا به ). ١: ٨دوم قرنتيان (مكادونيه   ؛) ٤: ١ ؛ مكاشفه ١٩: ١٦اول قرنتيان (؛ آسيا ) ١: ١٦؛ اول قرنتيان 
 ). ٢٣: ١٤اعمال (صورت منفرد 

 
 .  معنی شود، جلسه مسيحيان به اتفاق هم در يك خانهی خانگیتواند آليسا ا میياآلس ) پ

 ). ١٩: ١٦اول قرنتيان (و همچنين در افسس  ).٥: ١٦روميان (در خانه پرسكله و آآيال در روم آليسايی برپا بود 
 ). ٢ -١: ١فليمون (آــليسايی در خـــانه فليمون برپا بــــود ).  ١٥: ٤آولسيان (در خانه نيمفاس آليسايی برپا بود 

 
 . تواند آليسای جهانی معنی شود آه همه مسيحيان واقعی به آن تعلق دارند ا میياآلس ) ت

 ؛ ٣٢ – ٢٣: ٥ ؛ ٢١، ١٠: ٣ ؛ ٢٢: ١ ؛ افسسيان ٢٨: ١٢  ؛ ٤: ٦ن   ؛ اول قرنتيا٣١: ٩ ؛ اعمال ١٨  :١٦متی (
 ). ١٦: ٥ ؛ احتماًال اول تيموتائوس ٦: ٣ و فيليپيان ٢٤، ١٨: ١آولسيان 

 
 . تبه آليسای محلی يا آليسای جهانی در بعضی موارد به صورت مجزا اشاره شده اس ) ث

  :کليسارايج ديگر مفاهيم 
  در خدا و… آليسا "). ١٦: ١٦روميان (آليسای مسيح ).  و غيره٣٢: ١٠ ؛ ٢: ١يان اول قرنت (" آليسای خدا "

 آليساهای "). ٣٣: ١٤اول قرنتيان (" آليساهای مقدسين " ). ١:  ١اول تسالونيكيان  (" مسيح در خداوند عيسی
 ). ٤: ١٦روميان  ( "امتها 
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 ٢ضميمه 
  آليسای مسيحیشکل در و عملکرد: مشارکت

 
 ؟  باعث گوناگونی بسيار در کليسای مسيحی ميشود مسيحی است آه در مشارکت شکل و عملکرداوتی بين چه تف

 
 تنوع و عملکرد ـ  ١
 

  مسيحی چگونه بايستی عمل آند؟  اجتماع: آشف و گفتگو آنيد
ف   .  را بپذيرندتنوع مسيحی بايستی اجتماعاعضای   )ال

 . ٢٨ – ١٨  ؛ ٧ – ٤: ١٢ ؛ اول قرنتيان ٨ – ٤: ١٢روميان : بخوانيد
 در ارتباط با تنوعاين . باشد ولی اين بدن شامل اعضای مختلفی میوجود دارد  )کليسا (گرچه يك بدن مسيح :مالحظات

 .  مختلف بدن استجايگاههای وخدمات رسمی، کارها يا خدمات عطايای روحانی يا 
 
معمول و غيرمعمول آه به آنها داده شده است مسيحی از نظر عطايای روحانی اجتماع  اعضای :ی روحانیعطايا )١

 ). ٤: ١٢ ؛  ٥: ٣اول قرنتيان (تفاوت دارند 
 

و از نظر راه هايی  معمولی و رسمی، آه به آنها سپرده شده است، خدمات مسيحی از نظر اجتماع اعضای :خدمات )٢
اول قرنتيان (گر تفاوت دارند با يكديکه از طريق آنها روح القدس کار خودش را توسط آنها در بدن ظاهر ميکند، 

 ،برای مثال دو مسيحی مختلف دارای عطايای روحانی تعليم هستند) ٣٤: ١٣ ؛ مرقس ٧ –  ٥: ١٢ ؛ ٢٨،  ٤: ١٢
ها را خدمت آند درحاليكه به ديگری خدمت تعليم  به يكی از آنها محول شده است آه بخصوص به عنوان معلم، بچه

 خود را بخصوص با آشيدن تصاوير و خوب بازگو آردن داستانهای کتاب مقدس ويكی از آنها توانايی . بزرگساالن
 .آند های کتاب مقدس و غيره آشكار می ديگری در خوب رهبری آردن بررسی

 
 با يكديگر تفاوت دارند ند شده اقرار داده آن در از بدن آه هايیجايگاه مسيحی در ارتباط با اجتماع ی اعضا:جايگاه )٣

برای مثال دو مسيحی مختلف هر دو دارای عطای رحم هستند به يكی آمك به نيازمندان ). ١٨ :١٢اول قرنتيان (
 از آليسا و  عضو آليسای محلی و به ديگر آمك به نيازمندان و نابينايان و معلولين آليسای محلی يا جامعه در بيرون

 . غيره سپرده شده است
 
همشكلی منجر ). ٢٠ – ١٤: ١٢اول قرنتيان (تنوع  نيست بلكه يك شكل بودن) آليسا( مسيحی اجتماعويژگی واقعی  •

شود اگر همه معلم باشند پس چه آسی از خود رحم نشان دهد؟  به   ناقص يا در آليسا میاجتماعیبه ايجاد خالء در 
يابند آه با  يا آليسا فرصت نمیاجتماع شود چون اعضای مختلف در آن  عالوه همشكل بودن منجر به تفرقه می

چون خدمت هر مسيحی مورد . شود  منجر به اتحاد واقعی میتنوعاما . ت خود عمل آننداطايای روحانی و خدمع
 مسيحی فقط درصورتی قادر به ارائه آاری اجتماع. نياز است و هر مسيحی به خدمات سايرين نيز نياز دارد

تواند به ماهيت حقيقی خود برسد آه  ی مسيحی فقط وقتی ماجتماع باشد و متنوعشدنی است آه دارای اعضای  انجام
 . اداره شوند همه اعضای آن توسط يك قسمت مرآزی  يعنی سر آه همان عيسی مسيح است 

 
 . دباشند به طور متقابل به يكديگر وابسته  بايستیاعضای اجتماع مسيحی)  ب

 . ٢٧ – ٢١: ١٢ اول قرنتيان :بخوانيد
. ليلی برای احساس حقارت يا احساس برتری و ارزشيابی آردن وجود نداردهيچ د) آليسا( مسيحی اجتماعدر : مالحظات

هر يكی از اعضا .  مورد نياز است)کليسا ( مسيحیاجتماعهر عضو برای عملكرد . چشم به گوش و دست به پا نياز دارد
 را نه تنها نسبت به مسئوليتهايشانآنها بايستی . بايستی برای اعضای ديگر تقدم قائل شود و به آنها توجه نشان دهد

 .  خود نشان دهند بلكه نسبت به اعضای بدن مسيح در سراسر جهان)آليسای محلی(محلی مسيحی  اجتماعاعضای 
 
  شکل و عملکرد  -٢
 

ف   . مسيحیاجتماع  تاريخی درشکلهای ) ال
دوم قرنتيان    ؛٢٢ – ١٧: ١١اول قرنتيان    ؛٤٨ – ٤٧: ١٠ ؛ ٧ – ١: ٦ ؛ ٣٥ – ٣٤  :٤  ؛ ٤٧ – ٤٢: ٢اعمال : بخوانيد

 . ٨: ٢ ؛ اول تيموتائوس ١٢: ١٣
 ؟  ند مسيحی درکتاب مقدس چيستشکلها در اجتماعی از يها نمونه   :آشف و گفتگو آنيد

 .اجتماع مسيحی بايستی عملکردهای خود را در شکلهای مقتضی و مناسب زمان حاضر بيان کند :مالحظات
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و با مالقات ) به جای هر هفته(ورشليم مشارآت خود را با مالقات روزانه يكديگر  مسيحی محلی در ااجتماعاولين   )١

 ). ٤٦، ٤٢: ٢اعمال  (بيان کرد) به جای خانه (معبدهای  در صحن
 
اعمال ( بيان کردند )به جای برگزاری شام خداوند درمراسم آليسايی(شكستن نان را هــمراه با خوردن غذا در خانه  ) ٢

 ). ٢٢ – ١٧: ١١ل قرنتيان  ؛ او٤٦، ٤٢: ٢
 
به  (بيان ميکردندبخشش خود را ساختن،  ديگران را شريك ،درهمه چيز شريك بودن و از فراوانی آنچه داشتنبا  ) ٣

 ). ٣٥ – ٣٤: ٤ ؛ ٤٥ – ٤٤: ٢اعمال ) ( وهدايای کليسايیآوری مرتب اعانات جای جمع
 
احتياج خود برای برطرف  آردن مشكالت و برخوردها، برای برطرف ) شماسان(خادمين با انتخاب و انتصاب  ) ٤

به جای اينكه اجازه بدهند آه ايمانداران عادی خودشان اين  (بيان ميکردندآردن مشكالت و برخوردهای ناخواسته 
 ). ٧ – ١: ٦اعمال  ( )  را انجام دهندتکاليف

 
 مقدسانه  آنها با بوسه). ٤٨ – ٤٧: ١٠اعمال (دادند  پيروان مسيح بعضی مواقع ايمانداران جديد را در خانه تعميد می ) ٥

 دعا هنگام دستها  با بلند کردن کتاب مقدس درو اغلب از سنت) ١٢: ١٣دوم قرنتيان (آردند  به يكديگر سالم می
 ).٢: ١٣٤  ؛ مزمور ٨: ٢اول تيموتائوس (آردند  میاستفاده 

 
مشابه با موارد شکلهای ن تعليم يا فرمان داده نشده تا از توجه داشته باشيد آه در هيچ جای کتاب مقدس به مسيحيا •

 . باال تبعيت آنند
 
 . نددش  عملکرد تاريخی آه تبديل به شکلهای ) ب

 . ١٦ – ١٢: ٦ ؛ غالطيان ٢٨ – ٢٥: ٢٣ ؛ ٩ – ١  :١٥متی : بخوانيد
 ؟  ند شده اعملکردل به  تبديشکلهاهايی در کتاب مقدس وجود دارد آه در آنها  چه نمونه: آشف و گفتگو آنيد

 ظاهری شکلهایها  فريسی. شود  هشدار داده میعملکردها سنتی به شکلهای مسيحی در قبال تبديل اجتماعبه  :مالحظات
.  اجباری آرده بودندعملکردهایتبديل به ) ختنه و غيره ها،  شستن ظرف و پياله شستن دستها قبل از غذا خوردن، (را 

 سنتی شکلهای مسيحی هر اجتماعپس در . آند محكوم می آنند،   آه آالم خدا را باطل می سنتی شکلهایعيسی مسيح 
 ظاهری را آه شکلهایعيسی مسيح ). ٩ – ١: ١٥متی (بايستی مطابق با معيارهای کتاب مقدس بايستی ارزشيابی شود 

يک  مسيحی بايستی با  ملکردع گرچه هر بنابراين). ٢٩ – ٢٥: ٢٣متی (شوند محكوم آرد  فقط برای تظاهر انجام می
 .  ارائه شودصادقانه بايستی با مفهوم باشد و شکلی مسيحی هر اجتماعانجام شود ولی در  شکلی نوع

 باشكوهی آه فقط به منظور ارائه نمايشی خوشايند يا برای فرار از جفای آسانی انجام شکلهایپولس رسول درمقابل 
 ). ١٦ – ١٢: ٦غالطيان (دهد  ند هشدار میآن  سنتی تأآيد میشکلهایشوند آه بر  می

 
 . اند  گنجانده شدهفرهنگ ملی سنتی آه کتاب مقدسی هستند و به نحو مناسبی در شکلهای ) پ

 ).١٠ - ٨: ١٩ ،  ٨ -٧: ١٨اعمال  ( ؛٤ -١: ١٧ ؛  ٣٤ -٢٩: ١٦ ؛ ١٦ -١٣: ١٦ ؛ ٢٧، ٢٤، ٢٢: ١٠اعمال : بخوانيد
 ؟  ند آمده افرهنگ ملی معاصر هم در کتاب مقدس و هم به نحو مناسبی درهایشکلآداميك از : آشف و گفتگو آنيد

فرهنگ ملی متناسب با همچنين  کتاب مقدسی و شکلی  عملکردهای خود را در بايستی)کليسا ( مسيحیاجتماع :مالحظات
 . بيان کند خود

 
 او بياييد و  ا دعوت آرد تا به خانه يوزباشی نظامی، آرنليوس، پطرس رسول ر:گروهی با شبكه ارتباطات مشترك ) ١

اين گردهمايی بزرگ امتها درخانه آرنيليوس، نخستين . سخن بگويد و بستگان و دوستان نزديكش را هم دعوت آرد
دوستان نزديك، همكاران يا  آداميك از بستگان، ). ٢٧ ، ٢٤: ١٠اعمال ( در ميان امتها بود )کليسا ( مسيحیاجتماع

 تا انجيل را بشنوند؟ ی با هم جمع بشوندهمسايگان شما بايست
 
 پولس رسول مردم را در آنار يك رودخانه در خارج از شهر برای دعا جمع :گروهی با ساختار اجتماعی مشترك ) ٢

پولس ). ١٥ – ١٣: ١٦اعمال (ليديه اولين شـــاگرد مسيح دراروپا بود اهــل خانـــه او نيز پيرو مسيح شدند . آرد
). ٣٤ – ٢٩: ١٦اعمال (بان و تمامی خاندان او پيرو مسيـــح شدند  زندان. بان درزندان سخن گفت داننيز با يك زن

با  آنند،  خانواده يا اهل خانه گروهی انسانی با ساختار اجتماعی مشترك  هستند آه درمكانی مشترك زندگی می
آدام گروه از . آنند و با هم پرستش می) اغلب به صورت ارباب و غالم، آارفرما و آارگران(آنند  همديگر آار می

آموزان، پرسنل  دانش(دهند؟  می  شمــا تـــشكيل مردم هماهنگ با شما يك خانــواده و يا خاندان را در مـــنطقه
ها يا  آداميك از اين خانواده). غيره و  گروه اقليتها قومها،آارآنان آارخانه،  بازرگانان، زوجهای جوان،  نظامی، 
 توانيد به انجيل نزديك آنيد؟   ها را می خاندان
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آرد تا  همينطور آه سنت پولس بود او گروهی از مردم را در آنسيه محلی جمع می: گروهی با عاليق مشترك ) ٣

 ١: ١٧اعمال ( آنان بود تا پيروان مسيح شوند متقاعد کردنهدف او . ها درمورد کتاب مقدس با هم گفتگو آنند هفته
توانيد درهر آليسا يا هر مكان مذهبی يا محل ديگری جمع آنيد و با هم درمورد  وه عالقمند را میآدام گر). ٤ –

 انجيل کتاب مقدس گفتگو آنيد؟
 
  شکلهارهنمودهايی برای )  ت

  چه رهنمودهايی بايستی تعيين آننده باشند؟،آند  مسيحی انتخاب میاجتماع آه شکلهايینسبت به   :آشف و گفتگو آنيد
 
  روح و راستی  )١

   ٢٤ – ١٩: ٤ يوحنا :بخوانيد
حالتی آه با آن . ها در روح و در راستی انجام شود  پرستش شکلهایعيسی مسيح اعالم آرد آه زمان آن رسيده آه تمام

بلكه بايستی ) ١٥ – ١٣: ١اشعياء (پرستد نبايد آن را تبديل به نمايش ظاهری پرستش بسازد  روح يك مسيحی خدا را می
اش و با وقف آن و متمرآز شدن بر آنچه خدا  با تسليم آردن زندگی بخشيدن ديگران،  او خدا را با. شی درونی باشدپرست

پرستد بايستی هماهنگ با  و حالتی آه با آن فكر مسيحيان خدا را می. آند از درون پرستش می هست و انجام داده است، 
 ). ٢٤ – ٢٣: ٤يوحنا   (راستی باشد آه خدا در کتاب مقدس آشكار آرده است

 
  کتاب مقدس  )٢

  ١٣ – ٥: ٨ ؛ عبرانيان ٦: ٤ اول قرنتيان :بخوانيد
. دنکتاب مقدس است تجاوز نكن در برد آه از آنچه مكتوب پولس رسول اين حكم را برای خود و همكارانش به آار می

 ) ٦  :٤اول قرنتيان (
 عهد عتيق توسط عهد جديد. ای پيشرونده است کتاب مقدس مكاشفهآند آه   آنچه در کتاب مقدس مكتوب است آشكار می-

 عملکردهابسياری از. پس عهد عتيق هميشه بايستی در نور عهد جديد تفسير شود). ١٣ – ٥: ٨عبرانيان  (آهنه شده است 
 ). ١٥  :٢فسسيان  ا ؛١٤: ٢ ؛ آولسيان ١٧: ٥متی (اند   منسوخ شدهوعهد عتيق انجام يا لغو  شکلهای و
زنده است، رفتار آنند  ی آه آليسای خدا  پولس رسول بسيار واضح نوشته است آه مردم بايستی چگونه در خاندان خدا -
در  او براساس آموزه صحيح دستوراتی درمورد پرستش عمومی و رابطه بين زن و مرد، ). ١٥: ٣اول تيموتائوس  (

 مسيحی مثل زنان اجتماعدرمورد گروههای خاص   رهبران، مسئوليتهای مسيحی، درمورد اجتماعمورد انتخاب رهبران 
  .) اول تيموتائوس رساله(حلم و فروتنی می دهد  محبت،  ايمان،  عدالت،   به دينداری، ترغيبها  و اغنياء و  سالمند، برده

 
 سودمند و سازنده ) ٣

   ٢٣: ١٠ اول قرنتيان :بخوانيد
گرچه بسياری از .  و بعضی ديگر جايز اما  الزامًا  اجباری نيستند مسيحی الزامی استاجتماع درعملکردهابرخی 

توانند مجاز باشند اما الزامًا درهر شرايطی سودمند و   مسيحی تحت هر شرايطی میاجتماعدر شکلها  و عملکردها
 . باشند سازنده نمی

 
 موريتأدعوت يا م  )٤

 ١٥ – ٥: ٣ اول قرنتيان :بخوانيد
ولی دعوت خدا از هريك از اعضا، به انجام برخی از   دهد،  را انجام میعملکردها اين  همه ، گرچه جامعه مسيحی در آل

های  تواند شكل  خاص میعملکردحتی يك .  خاص محول آرده استخدمتخدا به هرآدام .  محدود استعملکردهااين 
، نقره و يا  ا مصالح مختلف مثل طالتوان ب   برای مثال بنياد را می.متفاوتی نسبت به آن تعهدات مختلف داشته باشد

 يك مسئوليت است اما درعين حال رهايی است چون ديگر الزم  نيست هر  خدادعوت. ارزش بنا آرد های با سنگ
 عملکردما اجازه داريم آه در بدن مسيح . ما اين اجازه را داريم آه خود را محدود آنيم. فرصت عالی را دنبال آنيد

فرهنگ ملی آن  کتاب مقدسی و مناسب با شکلی را به عملکرد و ما اين اجازه را داريم آه آن  داشته باشيم متفاوتی
 . آشکار کنيم
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  ٣ضميمه 
 .آليسا به عنوان بدن مسيح حياتی است: مشارکت

 
 ؟  رشد و خدمت کند سيحی بعنوان يک ايماندارآيا برای يك مسيحی امكان دارد آه بدون آليسای م

 
 .ود دارند که تمام انسانها را روی زمين نمايندگی ميکننددو شخص وج ـ   ١

 ٤٥ ، ٢٢ -٢١: ١٥ ؛ اول قرنتيان ١٩ -١٧: ٥ روميان :بخوانيد
 
  نماينده تمام انسانهای روی زميندو )  الف
جات  تمام انسانهای نسر بدنی است که ،مسيح. را نمايندگی ميکند) بشريت ( گمشدههایانسانسر بدنی است که تمام   ،آدم
  اجتماع . در تمام جهان است ايمانداران اجتماع سر ،مسيح.  سر نژاد بشری است،آدم. را نمايندگی ميکند) کليسا (يافته

يگانه " يا ) ٢٢: ١افسسيان (ناميده شده است آليسای مسيحی يا بدن مسيح   در تمام جهان در کتاب مقدس ايمانداران
 ، که مشمول تمام انسانيت آهنهنماينده) اولين بشر(آدم اول .  رسوالن ميباشددراعتقادنامه" کليسای جهانی جامع مسيحی

 شد  انسانيت تازه نماينده) مسيحعيسی (آدم دوم .  در جهان و در طول تاريخ دنيا می باشدانسانهای طبيعی اما سقوط آرده
ف آلی آه عيسی مسيح  به خاطر آن هد.  استکه شامل تمام ايمانداران در مسيح موعود در جهان و در طول تاريخ دنيا

 . بودی يکتاخداتنها به زمين آمد احيای مشارآت انسان گمشده با 
 
 . بدن با سر دارای زندگی مشترآی است ) ب

و همه انسانهايی آه به آدم دوم  درگناه آدم اول شريك هستند) تمام نژاد بشر(همه انسانهايی آه به آدم اول پيوند دارند 
با  همه انسانهايی آه با تولد انسانی خود. باشند  شريك میبدست آورد، مسيح آه )نجاتی (تند درعدالتیوصل هس) مسيح(

: ٥روميان  ( و محكوميت)١٧ ، ١٢: ٥روميان  (مرگ ، )٥: ٥١ ؛ مزمور ٤: ١٤ايوب  (آدم اول ارتباط دارند درگناه
 روحانی با آدم دوم وصل هستند درعدالت و باره دوآدمهايی آه از طريق تولد   همهو .باشند  آدم اول شريك می)١٨

 همه انسانهای وصل .)٢٢: ١٥ ؛ اول قرنتيان ١٩ - ١٤: ٥روميان  (شريك هستند) عيسی مسيح(زندگی جديد آدم دوم 
 ).١٠ - ٩: ٥روميان (شده به آدم دوم از غضب خدا رهايی يافته و با خدا آشتی داده شده اند 

 
 .روی زمين وجود دارد بر اجتماعفقط دو نوع  ـ  ٢
  

 که) ١٧ – ١٥: ٢اول يوحنا   (") شرير (دنيا   "ايمانان   بیاجتماع. دن انسانی در جهان وجود داراجتماع دو نوع فقط
که ) ١٨: ١٦متی  ("آليسای جهانی   " ايمانداران  اجتماع.شود ناميده می) ١٣: ١آولسيان   ("قدرت ظلمت  " همچنين 
 . شود  ناميده می)٢٦ – ٢٥: ١٠مرقس  (" ملكوت خدا "يا ) ٢٣: ٥افسسيان (  "بدن مسيح" همچنين 

.  ايمانداران تعلق دارد آه آليسا استاجتماعشود يا به  ايمانان است آه دنيا ناميده می  بیاجتماعهر شخص يا متعلق به 
 ايمانداران نوری است آه اجتماع ،نيادر د)  ١٦ – ١٤: ١٧يوحنا ( دنيا است در دنيا نيست اما هنوز از ايمانداران اجتماع

 ). ١٦ – ١٤: ٥متی (بخشد  آند و طعم می  محافظت می،آند  نمكی است آه تميز می،درخشد در تاريكی می
 
  .تجربه ميشود بدن مسيح درون نجات  ازاطمينان ـ  ٣
 

 . پذير است نجات فقط درعيسی مسيح امكان ) الف
يرا آه اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده است آه بدان بايد ما نجات و در هيچكس غير از او نجات نيست ز "

ای است چيزهای آهنه درگذشت اينك همه چيز تازه   پس اگر آسی در مسيح باشد خلقت تازه"). ١٢: ٤اعمال (" يابيم 
 ).  ١٧: ٥دوم قرنتيان  ("شده است 

 ). ١٣ – ١١: ٥اول يوحنا  ("دارد حيات را نيافته است آنكه پسر را دارد حيات را دارد و آنكه پسر خدا را ن" 
 
 . تجربه ميشود بدن مسيح ون نجات در ازاطمينان ) ب

،  وجود و عملكرد او )١٣: ١آولسيان (شود  يابد و به ملكوت مسيح داخل می وقتی شخصی از قدرت ظلمت رهايی می
بدن مسيح تعميد يگانه  در  القدسروحيگانه  با وقتی شخصی. باشد  اطمينان او از نجاتش میاساس مسيحدرملكوت 

اساس  )کليسای مسيحی ( وجود  و عملكرد او به عنوان قسمتی از بدن مسيح )١٣ – ١٢: ١٢اول قرنتيان (يابد  می
 . ميباشدالقدس   از شراآتش درزندگی جديد روحاطمينان او

حانی به اين معنی است آه دارای عدالت و از  نظر رو.  دارای مفهومی روحانی و عملی است" در مسيح بودن "
 القدس دائمًا اين عدالت و روح.  است آه عيسی مسيح به حساب ايمانداران گذاشته است)٣٠: ١اول قرنتيان  (قدوسيتی

 . )١٨ – ١٧: ٣ ؛ دوم قرنتيان ١٧ – ٥: ٨روميان  (برد تقدس را در زندگی شخصی ايمانداران به آار می
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ملحق شده ) آليسای مسيحی ( جهانی ايمانداران اجتماع بودن در بدن مسيح است يعنی او به به صورت عملی به معنی
و هم در ) ٢٠ - ١٩: ٦ ؛ ١٧ – ١٦: ٣اول قرنتيان (القدس در هر دو يعنی هم در بدن هر يك از ايمانداران  روح. است

 .آند  مینمايندگیا  ر" عيسی مسيح  خود حضور") ٢٢ – ١٩: ٢افسسيان  آليسای مسيحی، (بدن مسيح 
  بلكه را تجربه می کندنيست آه اطمينان از نجات خود عيسی مسيح  با  خودفقط در رابطه شخصیهر شخص ايماندار 

گويد آه در نور است و از برادر خود  آسيكه می" . دارد)  ايمانداراناجتماع( با عملكردی آه در بدن مسيح همچنين
اول  ( " آسيكه برادر خود را محبت نمايد در نور ساآن است و لغزش در وی نيستنفرت دارد تا حال در تاريكی است و

امكان ندارد آه بدن . امكان ندارد آه ارتباط يك ايماندار با برادرش را از ارتباطش با مسيح جدا آرد). ١٠ – ٩: ٢يوحنا 
جدای از عملكرد خود در هر جای بدن به عالوه امكان ندارد آه . مسيح را از عيسی مسيح آه سر اين بدن است جدا آرد

ابط وبدن مسيح شامل آليساهای محلی بسيار، مشارآتهای خانگی بسيار، و ر.  آرد را تجربهمسيح اطمينان از نجات خود
پس بدن مسيح عطای آامل عيسی مسيح به ايمانداران است آه از طريق آن آنها نه . شخصی مسيحيان با يكديگر است

و تقدسی آه عيسی مسيح بدست آورده است ) نجات(آنند بلكه در عدالت  ر عيسی مسيح را تجربه میتنها امنيت داشتن د
 .شوند واقعًا شريك می

 
  .پيوستن به مسيح در عين حال پيوستن به بدن مسيح نيز هست ـ  ٤
 

 . آند آليسای مسيحی اشاره می به  مسيحی و  فرد به مسيح، به" انسان تازه  " ) الف
 . کننده معنی استمتن تعيين

 
می زمين  خاک  از  است که انسان اول"آدم .  ٤٧: ١٥ اول قرنتيان :بخوانيد. آند  به مسيح اشاره می" انسان تازه " )١

 .  پس انسان دوم يا انسان تازه عيسی مسيح است". آمداز آسمان است که  انسان دوم " و عيسی مسيح  "باشد
 
 " انسان آهنه" . ٢٤ – ٢٠: ٤ و افسسيان ٧ – ٢: ٦ روميان :بخوانيد. آند میمسيحی اشاره فرد  به " انسان تازه " )٢

انسان آهنه هر انسان طبيعی است آه آزادانه انتخاب آرده تا برده ذات . ايمان است بیفرد ماهيت احياء نشده هر 
" انسان تازه  " ).٨ – ٦: ٨ن روميا(آلود خود است   آامًال  اسير ذات گناه و در نتيجه) ١٦: ٦روميان (آلود باشد  گناه

شود و   ذات احياء نشده يك بار و برای هميشه بيرون آرده می،با ايمان. ايماندار استفرد  شده هر  معرف ذات احياء
توانند با هم    انسان آهنه و انسان تازه نمی.)٢٤،  ٢٢: ٤افسسيان (شود  طبيعت تازه يكبار و برای هميشه پوشيده می

  . و وجود ندارندنندهمزمان زندگی آ
 
عيسی مسيح هر . ١٦ – ١٥: ٢ افسسيان :بخوانيد. آند بدن مسيح اشاره می  به آليسای مسيحی يعنی " انسان تازه  " )٣

.  در خود آفريد"يك انسان جديد"  پيشين يهوديان و امتها آه هر دو نسل آدم بودند را گرفته و از هر دو اجتماعدو 
 شامل تمام ايمانداران از هر ملتی در سراسر جهان  که بدن واحد مسيح،ی را خلق آردسيحبنابراين او يك آليسای م

دراينجا . دهد  میآشتیدر اين بدن واحد مسيح او يهوديان ايماندار و امتهای ايماندار را با خدا و با يكديگر . است
  يک" انسان تازه "اين . ه باشد دارای مفهومی بيش از يك ايماندار است آه عادل و تقديس آرده شد"انسان تازه"

 ).١٦ – ١٥: ٢افسسيان (اند   متشكل از تمام ايماندارانی است آه درعيسی مسيح عادل و تقديس آرده شدهاجتماع
 ١٢: ١٢اول قرنتيان (القدس تمام ايمانداران را فرد به فرد تعميد داده است  انسان تازه بدن مسيح است آه در آن روح

دنيا، (آند  فقط انسان آهنه زيست می) جهانی بدن مسيح، آليسای مسيحی(ده انسان تازه خارج ازمحدو). ١٣ –
 باشد بدون اصيلتواند درمسيح يعنی سر اين بدن عضوی  هيچ ايمانداری نمی). ت آنفااختالانسانيت آهنه با تمام 

 .  مسيحی يعنی بدن مسيح باشداجتماع صادقی از عضو  همچنيناينكه
 

از  آشکارا  جدا شدن يا يک رشد تدريجی نيست، بلکه يکيك فرايند) ٢٤، ٢٢: ٤افسسيان  ( در اينجادندرآوردن و پوشي
  مطلباين. ميباشد) آليسای مسيحی( مقدس اجتماع به  نمايانپيوستنيک يكبار و برای هميشه و ) دنيا(آلـــود   گناهاجتماع

 ظلمت خارج شده و به ملكوت مسيح سلطه قدرت از  يافته و تمام وجود تبديل آه يكبار و برای هميشهاين است معنی به
 ٩ :٣، آولسيان  صحبت مکند از زندگی دربدن مسيح١٦ – ١: ٤توجه آنيد آه افسسيان ). ١٣: ١آولسيان (شود  وارد می

 . گويند  از بدن واحد مسيح سخن می١٤ :٣مرآب از يهوديان و امتها و آولسيان ) بدن (اجتماع از ١١ –
 
 . ناپذير است شدن از مسيح  و از آليسای مسيحی تفكيك"  انسان تازه  " ) ب

، پری عيسی مسيح دربدن مسيح به همينگونه). ٩ :٢آولسيان  (استپری الوهيت درجسم مادی عيسی مسيح ساآن 
 بنابراين  و)بدن سر( هر يك از ايمانداران در مسيح که فقط وقتي.باشد ساآن می) ٢٣ – ٢٢: ٢افسسيان  آليسای مسيحی، (

 ؛ اول قرنتيان ١٩: ٣افسسيان (شود  می پر ،تمامی پری خدااندازه  بهاست ) بدن مسيح(همچنين ساآن درآليسای مسيحی 
 ). ٣ - ١: ٣ ؛ اول يوحنا ٤: ١ ؛ دوم پطرس ٢١ – ٧: ٣ ؛ فيليپيان ١٨: ٣ ؛ دوم قرنتيان ٣٠: ١
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 . نتيجه ) پ
توانيم تصور آنيم آه مسيح  نمی. يمکن جدا  مسيح از راتوانيم بدن مسيح  ما نمی.انسان تازه هم مسيح و هم بدن مسيح است

نبايد چنين فكر آنيم آه آليسای محلی اساسًا . فقط درآسمان است و بدن مسيح فقط يك سازمان انسانی برروی زمين است
 به جدايی ناپذيربه صورت  آه ميباشديك سازمان مردمی است بلكه ساختاری است آه شامل يك بدن يعنی بدن مسيح 

 شته باشيميك ارتباط شخصی دا) بدن سر( با مسيح  ميتوانيم  نبايد چنين فكر آنيم آه.صل استمتمسيح يعنی سر اين بدن 
 .  بودن در مسيح همچنين شامل بودن در بدن مسيح است. و در عين حال از ملحق شدن به بدن مسيح خودداری آنيم

 
 .آنيممی برای خود زندگی توسط خود و نه مسيح به اين معنی است آه ديگر نه مــلحق شدن به بدن    ـ٥
 

 . ناپذيرند اعضای بدن از بدن تفكيك ) الف
يک  ما  در مسيح  همچنينندارد د يکسانكرعمل اعضای بسيار داريم و هر عضوی يك  بايك بدنهر يک از ما همچنانكه 

وقتی مردم در عيسی مسيح ايماندار ). ٥ – ٤: ١٢روميان (لق است بدن را تشکيل ميدهيم و هر عضو به يکديگر متع
 يا هنوز خارج از بدن فرادپس ا). ١٣ – ١٢: ١٢اول قرنتيان (يابند  القدس دريك بدن مسيح تعميد می شوند با يك روح می

). ١٣: ١آولسيان (ح ملكوت مسيدرسلطه قدرت ظلمت هستند يا  هنوز زيريا  فرادا. باشند مسيح هستند يا دربدن مسيح می
. باشند آنند و يا اعضای خانواده خدا می يا دختر گمشده هستند و زندگيشان را در دنيا تلف میگمشده  هنوز پسر فراد ياا

بسياری بدن مسيح شامل ). ٢٤ – ١١: ١٥لوقا (اند   يا پيدا شده می باشندهنوز گمشده. اند هنوز مرده هستند يا زنده شده
 . های خانگی بسيار و ارتباطات شخصی مسيحيان با يكديگر است مشارآتو  آليساهای محلی

 
 . توانند دارای عملكرد باشند اعضای بدن خارج از بدن نمی ) ب
ايمانداری آه مانند دست است هيچگاه فرد .  خود فراتر رود فردیتواند از شخصيت  نمی هرگز ايمانداری فردهيچ
تا زمانی آه در بدن انسان فقط دست وچشم انسان . ه همانند چشم است بگيردمسيحی ديگری را آفرد تواند جای  نمی

ايمانداری آه همانند دست يا چشم عمل فرد  همينطور.  باشند آه هستند آنچهتوانند باشند و می هستند دارای عملكرد می
خارج از بدن .  باشدواقعیندار تواند يك ايما آند فقط تا زمانی آه به عنوان يك عضو زنده به بدن مسيح وصل است می می

فقط تصور . تواند دارای عملكرد باشد تواند زنده بماند و نمی  نمی،مسيح، ايمانداری آه همانند دست يا همانند چشم است
 . آنيد يك دست يا يك چشم بدون اينكه به بقيه اعضای بدن متصل باشد سعی آند آه زنده و دارای عملكرد باشد

 مسيحی به زندگی . مسيحی داشته باشدزندگیتواند  آند نمی از بدن مسيح جدا می آه خود را فردیهر 
 بلكه مسيح کند زندگی نه برای خودش  وخودشديگر نه توسط ايماندار فرد اين مفهوم است آه هر 

). ٥: ١٣ ؛ دوم قرنتيان ١٠: ٨ ؛ روميان ٢٠: ٢غالطيان (آند   زندگی میايماندار و از طريق وندر
آند آه با بدن او يعنی آليسای مسيحی واحد در   ايمانداری زيست می فرد و از طريقوندر  فقطمسيح

 . سراسر جهان در مشارآت باشد


