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  سندهیدرباره نو

ال  یکتاب مقدس هستند . ا سندگانیو نو یالملل نیمعروف ب نیو معلم سندگانینو ، سخنرانان لیگ سیال و جو یا

و  ویراد قینفر از طر ها ونیلیاز صد هزار نفر و م شیب یتیو موعظه به جمع ایبه هشتاد کشور دن یرسالت هایسفر

نسخه فروش داشته  ونیلیاز پانزده م شیآنها ب یها کتاب ها و کتابچه نیداشته است.پر فروش تر ونیزیتلو

 .ردیگی ها مورد استفاده قرار مناریو سم لیترجمه شده و در مدارس انج یاریبس یزبان هاآنها به  یاست.نوشته ها

 یآنها در زندگ یریو تصو یصوت یو نوارها نوشتن ، سی،تدر ایدهنده کالم خدا با موعظه پورییقدرتمند و تغ قیحقا

 در حال انفجار است. گرانید

    کشف  ماندارانیا رایز ، شودی آنها تجربه م پرستشو  شیستا ینارهایخداوند در سم جالل زیشگفت انگ حضور

 ، مانداریآنها درباره اقتدار ا میاز تعال یرویبا پ یاریبس خدا شوند. یمیو صم یواقع پرستنده هایکه چگونه  کنندی م

 را کشف کرده اند. شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ

وارد  ، شودی م یکه از دست آنها جار یقدرت شفابخش را آموزش داده است تا با ماندارانیاز ا یاریبس لزیگ

 عطایای نهتمام  یبه صورت فوق العاده ا توانندی آموخته اند که م یاریبس خدمت فوق العاده خداوند خود شوند.

 روزمره و خدمات خود بکار ببرند.  یروح القدس را در زندگ

فلسفه  یمدرک دکترا یدارا نیال همچن یهستند.ا اتیارشد اله یمدرک کارشناس یدارا سیال و جو یا ، دو هر

و  یِ خداوندسیمتمرکز بر ع بر کالم خدا، یخدمت آنها به طور کامل مبتن است. ی ویژنحیاز دانشگاه مس اتیاله

 .می شودآموزش داده  ، و در قدرت روح القدس راسخ مانیا

   و معجزات عجایب آنها با مسح قدرتمند نشانه ها، میست.موعظه و تعلپدر ا محبتاز قلب  یشیآنها نما خدمت

که در جلسات  یاز کسان یاری.بسشودی م دهیاز آنها در امواج تحت قدرت خدا د یاریشفابخش همراه است که بس

 .کنندی م جربهاز جالل و قدرت خدا را ت یزیشگفت انگ ی،جلوه ها کنندی آنها شرکت م

  
به  ماندارانیا زیتجه یبرا یعمل یابزارها دیخود را وقف تول یزندگ گیل سیال و جو یکتر اد

خواسته آنها ارتقاء زندگی پیروز و خارق العاده برای نموده اند و خداوند  یِسیع یانجام کارها

 هر ایماندار در تمام سطوح بلوغ مسیحی است
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 شاگردانو  نیبا معلم یسخن
 

  ادیهر دانش آموز خواهد داشت.آنها  یدوباره بر زندگ ی،تسلط مانداریا کیمطالعه قدرتمند در مورد اقتدار  نیا

با  ماندارانیرا شروع کنند. ا یروزیپ یزندگ ، که چگونه باخت را کنار بگذارند و در تمام مبارزات رندیگی م

مطالعه باعث جسارت و  نی.ارندیگی م زهیهستند انگ یچه کس حیخداوند مس یِسیدر ع نکهیدرباره ا دیمکاشفه جد

 .خواهد شد شاگردان یدر زندگ یروزیپ یبرا نانیاطم

.هر چقدر دیگوش کن ایتماشا  زمینه نیرا در ا یریتصو ای یصوت ینوارها میکنی م شنهادیدوره،پ نیا سیاز تدر قبل

از  قیحقا نیهمان اندازه ا د،بهیکن آغشته یو جنگ روحان مانداریکالم خدا در مورد اقتدار ا قیخود را به تحق شتریب

به  قیحقا نیمطالب را هنگام انتقال ا یطرح کلکتاب  نیآمده و به روح شما وارد خواهد شد. ا رونیفکر شما ب

 .دهد یاستفاده شما ارائه م یبرا گرانید

 شاگردان، که  یافراد ریسا ای موارد نیا سندهیآموزش موثر است.نو یضرورت برا کی ،یشخص یزندگ ریتصاو

 .کند یساز ریتصورا خود  یغن اتیکار حذف نکرده است تا معلم تجرب نیقادر به ارتباط با آنها هستند را از ا

که در  یهنگام اموزد،ویرا به ما ب زیروح القدس است که آمده است تا همه چ نیبه خاطر داشت که ا دیبا شهیهم

 .میپر از قوت روح القدس باش دیبا شهیم،همیکنی م سیتدر هکی زمان ای میحال مطالعه هست

 اریبس یخانگ یها و گروه کشنبهیمدارس  ، ،مدارس کتاب مقدس یگروه ای یمطالعات شخص یمطالعه برا نیا

دفترچه راهنما را داشته  نیاز ا یینسخه ها لیدر طول دوره تحص شاگرداست.مهم است که هم معلم و هم  یعال

 .باشند
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 ادداشتی یبرا یخال ینوشته شده است .ما جا خالصه کردنو  کردن تأمل ،کردن  دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

شده است و به شما در  یطراح ی ،بررس یبرا عیمرجع سر ستمیس کیقالب با  نی.امیها و نظرات شما قرار داده ا

 پولس به تیموتائوس نوشت : .کندی کمک م دیگر سطوح افتنی

 

بسپار که مورد اعتماد و  یبه کسان یا دهیاز من شن یاریرا که در حضور شاهدان بس یسخنان و. ۲:۲ موتاؤسیدوم ت

 باشند  گرانید میقادر به تعل

 

شده  ی( طراحیتوسعه خدمت ستمی)س MINDSکتاب مقدس در قالب  یعمل یدوره مشارکت کیدوره به عنوان  نیا

 ،ی در زندگ شرفتیپ یمفهوم برا نی.امی باشد  ، شده یزیبرنامه ر یریادگی یبرا ژهیو کردیرو کیاست.که 

دوره  نیا توانندی م کتاب نیابا استفاده از  یقبل انیشده است.دانشجو یطراح شاگردان  ندهیآ سیها و تدر خدمت

 آموزش دهند. گرانیبه د یرا به راحت
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 درس اول

 یخدمت یایعطا

  یمعرف

 

 پنج دفتر یها خدمت

 

ی ایرا ترک کرد ، به انسان ها عطا نیخداوند زم یسیع یکه وقت دیگو یباب چهار ، پولس به ما م انیکتاب افسس در

 . شوند یم دهینام یخدمت یایها عطا نیداد .ا مختلفی

 دیو او بخش« برد و بخششها به مردم داد. یریرا به اس یریصعود نمود، اس نییعل یچون او به اعل: »دیگویم نیبنابرا

 ۸:4, ۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یوبعض انبیاء یو بعض رسوالن  یبعض

 

داده  یزمان" ایعطا نیا رایشوند . ز یم دهینام زین "خداوند به آسمان حیمس یسیصعود ع یایعطا"پنج خدمت ،  نیا

 . "شد که او به آسمان صعود کرد

 : عبارتند از یخدمت یایعطا

  رسوالن  *

  انبیاء *

  نیمبشر *

  شبانان *

  نیمعلم *

 

خود گاه حقیقی یآن ها توسط خدا به جا بلکه میان برداشته شوند ازی خدمت یایعطاکه  نبود این خداوند ارادههرگز 

 .شوند یم ادیپنج دفتر  یبه عنوان خدمت ها غالباً شیسایخداوند به کل یسیع یخدمت یای.پنج عطابازگردانده شدند 
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  سایکل عضو *

را بنا خواهد کرد .او  ماندارانیبدن متحد ا یعنی،  سای.او کل "خود را بنا خواهم کرد  یسایکل "خداوند فرمود : یسیع

جهنم )به عنوان  یدروازه ها "بنا خواهد کرد که  یرا طور سایکه کل فرمود سایخود درباره کل حاتیدر ادامه توض

 . بر آن نخواهند بود ه، قادر به غلب"(  طانیش یاز تمام پادشاه یلیتمث

 

نخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیمن ن و

 ۱6:۱۸ ی.متافتی

 

   دهد ، یانجام م شیامروز یسایکل یخداوند در بنا یسیاز آنچه که ع یکامل خدمت پنج دفتر بخش مهم یایاح

 حیمس یسیاست که در ع یمانداریشده از هر ا لی، تشک موفق یسایکند که کل یخدا آشکار م کالم. باشد یم

قدرتمند  شبردیهر کس نقش خود را در پ و کنند یهم کار م بدن او به هم متصل هستند و با یعنیباشد  یخداوند م

 . دهد یانجام م ایدن نیخدا در ا یپادشاه

وقتی  شیدو هزار سال پانجام داد در خداوند  حیمس یسیکه عانجام خواهند داد  را یی، همان کارها ماندارانیا تمام

 یسیکه ع ییسایدرکل ، خدمت یکارها اینقش مهم در کار و  کی یمانداریداشت.هر ا یقدم بر م نیزم یبر روکه 

 . باشد ، دارد یخداوند در حال بنا کردنش م

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یم به شما نیآم نیآم

 ۱4:۱۲ وحنای.رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

 . داده و آن ها را فرستاد تا کار او را انجام دهند میبود ، دوازده نفر را تعل نیزم یخداوند رو یسیع یوقت

 

را  یو رنج یماریکنند و هر ب رونیقدرت داد که آنها راب دیرا بر ارواح پل شانیا ده،یدوازده شاگرد خود را طلب و

 ۱۰:۱ یشفا دهند.مت

 

 د،یابرصان راطاهر ساز د،یرا شفا ده مارانیاست. ب کیکه ملکوت آسمان نزد دییموعظه کرده، گو د،یرویچون م و

 ۷:۱۰-۸ ی.متدیمفت بده د،یافتهای. مفت دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن
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 نقشه خدا 

 

 نیانجام شده است که آن ها را خادم یخداوند ، توسط تعداد محدود یسیع یکارها میکن یهاست که فکر م سال

 . به دست آن ها انجام شود دیبا یخدمت ی، تمام کارها میکرد ی.فکر م مینام یم

 

  یخدمت یایعطا *

، شبانان و  نی، مبشر انبیاء،  رسوالن او به نزد پدرش صعود کرد ،  یداشت .وقت یخداوند نقشه بهتر یسیحال ع نیا با

  : داد که عبارت بودند از یانجام م دیهدف مشابه را با کی یخدمت هر.را به بدن خود داد نیمعلم

  خدمت یآماده کردن قوم خدا برا *

  حیبنا کردن بدن مس *

  رساندن مانیا یگانگیرا به  حیبدن مس *

  پسر خدا شناخت  میتعل *

  از بلوغ به حدی ماندارانیرساندن ا *

  حیمس تیرساندن به کامل *

 

ومعرفت تام پسر خدا و به  مانیا یگانگیتا همه به  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا یبرا ن،یمقدس لیتکم یبرا

 4:۱۲-۱3 انی.افسسمیبرس حیمس یانسان کامل، به اندازه قامت پر

 

 ماندارانیتمام ا 

 

را خودشان انجام دهند ، بلکه قوم خدا را آماده کنند تا آن ها انجام  یخدمت ینبود که تمام کارها نیآن ها ا فهیوظ

که خدمت پنج دفتر را  یسرباز ارتش خداست .آنان کی،  مانداریکند که هر ا یآشکار م نیخدا همچن کالم. دهند

خداوند  حیمس یسیع لیکه جهان را با بشارت انج یسربازان خط مقدم که خدمت پنج دفتر را دارند ، یآناندارند ،

سربازان  تکمیل شدن یرا برا ماندارانیا دیهستند که با " ییها سر گروهبان " .در عوض ستندیکنند ، ن یمغلوب م

 . در ارتش خدا آموزش دهند یقو
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خود را کنار  یسنت دیعقا دی، با میکن یرا مطالعه م یو معلم یکه خدمت رسالت ، نبوت ، بشارت ، شبان یحال در

توجه خود را  دییای، ب نیا یبه جا را انجام دهند. "خدا  یخدمت یکارها " دیهستند که با یها کسان نیکه ا میبگذار

 . معطوف نماییم مانداریهر ا یبه نقشه و هدف خدا برا

خواهند شد .آنها قدرتمند ، ثابت قدم ، عمل  یبالغ ماندارانیاند ، ا دهیپنج دفتر را آموزش د خدماتکه  یماندارانیا

آنان ،  کنند یم تیرا حما گریکدیبدن انسان  یهمانطور که اعضا قاًیدق ) گریکدیکننده  تیکننده در محبت ، حما

 (. کنند یم تیرا حما گریکدی

 

 یمکرها یبرا یشیاند لهیمردمان در ح یازدغاباز م،ینباش میاطفال متموج و رانده شده از باد هر تعل نیبعد از ا تا

که از او تمام  ح؛یمس یعنیدر او که سر است،  میینما یترق زینموده، در هرچ یراست یرویبلکه در محبت پ ؛یگمراه

 یبنا یبرا دهدیبدن را نمو م یبه اندازه هرعضو ملو برحسب ع یبدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصل

 ۱4:4-۱6 انیافسس در محبت شتنیخو

 

 یسایخداوند در عملکرد آن ها در کل یپنج دفتر و الگو یخدمت یایاز عطا کیمطالعه ، توجه خود را به هر نیا در

         سایاو به کل یکوین یایخدا هستند که به عنوان عطا دهی، زنان و مردان برگز ایعطا نیداد .ا میمان خواه یمحل

 . باشند یم

 

  مقام ، بلکه عملکرد نه

 

هر  .بلکه ، عملکرد هستند . ستندین سایدر کل تیموقع ایمقام  ای، عنوان و  یو معلم ی، نبوت ، بشارت ، شبان رسالت

 . باشد یخداوند دارا م حیخودش را در اصالح بدن مس تی، اهم یعملکرد خدمت

می شود به  شروع " .... رسول کیپولس ،  "با گفتن :  غالباًنمونه ، همانطور که پولس در رساله خود نوشت ،  یبرا

 تا "پولس رسول  ".او نگفت می باشد خداوند  حیعملکرد در بدن مس ای یخدمت یایعطا دررسالت او  این معنی که

 . مقام باشد ایو  جایگاه کیرسالت او به عنوان  انگریب
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 شده توسط خدا نییتع 

 

 . باشد یانتخاب انسان ها نم یعنیدهد  یرا خدا به انسان ها م یخدمت یایعطا

تا آن  میبه او کمک کن میکن یاست ، تالش م یخدا در روح در حال انجام کار میدان یم یاز مواقع ، وقت یاریبس

 یرسوالن روند و  یم گرید ییبه جا ییاز جا یکار هم اکنون در حال رخ دادن است که برخ نیکار را انجام دهد .ا

که غرق در روح او  یکند .افراد یم نییرا تع یتخدم یای.خدا تمام عطا کنند یم نییتع ییایرا در مناطق جغراف

 . دهند یم صیرا تشخ ایعطا نیهستند ا

 

 ،انبیاء، دوم رسوالن : اول سایرا درکل ی. و خدا قرارداد بعضدیباشیآن م یو فرد اعضا دیهست حیشما بدن مس اما

 ۲۷:۱۲-۲۸ انیقرنت۱واقسام زبانها. ریشفا دادن و اعانات و تداب یقوات، پس نعمتها سوم معلمان، بعد

 

 دیاست مکن ستهیبلندتر ازآنچه شا یکه فکرها میگویاز شما را م یکیکه به من عطا شده است، هر یضیبه آن ف رایز

 کیهمچنانکه در  رایکه خدا به هر کس قسمت فرموده است. ز مانیبه اندازه آن بهره ا د،ییبلکه به اعتدال فکرنما

اما فرد  ح،یدر مس میجسدهست کی م،یاریما که بس نیهمچن ست،یکارن کیرا  یو هر عضو میدار اریبس یبدن اعضا

که به ما داده شد، خواه نبوت برحسب موافقت  یضیبحسب ف میمختلف دار ی. پس چون نعمتهاگریکدی یاعضا

به اجتهاد،  شوایپ ایبخشنده به سخاوت،  ایواعظ در موعظه،  ای م،یمعلم در تعل ای ،یخدمت در خدمت گذار ای مان،یا

 3:۱۲-۸ انیسرور.روم رحم کننده به ای

 

 نیخوانده شده به عنوان خادم 

 

 تیاهم و تیموقع ایموضع غرور  از دیهرگز نباو  باشد  حیاست که در خدمت بدن مس یخدمت ، خواندگ یخواندگ

  : خداوند نمونه ماست یسیدر نظر گرفته شود.ع یشخص

 

از شام  رود،یرا بهدست او داده است و از نزد خدا آمده و بهجانب خدا م زیکه پدر همهچ دانستیم نکهیبا ا یسیع

شروع کرد به شستن  خته،یگرفته، به کمر بست. پس آب در لگن ر یکرد ودستمال رونیبرخاست و جامه خود را ب
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گفت:  یاو به و د،یچون به شمعون پطرس رس سکه بر کمر داشت. پ یآنها با دستمال دنیشاگردان وخشکان یهایپا

 یبعد خواهلکن  ،یدان یاالن تونم کنمیآنچه من م»گفت:  یدر جواب و یسیع «؟ییشویمرا م یهایآقا تو پا یا»

تو را با من  میاگر تو را نشو»او را جواب داد:  یسیع« شست. یمرا هرگز نخواه یهایپا»پطرس به اوگفت: .« دیفهم

 3:۱3-۹ وحنای.«زیمرا و بس، بلکه دستها و سر مرا ن یهایآقا نه پا یا»پطرس بدو گفت:  عونشم.« ستین یبینص

 

آنچه به شما کردم؟  دیدیافهمیآ»گفت:  شانیرا شست، رخت خودرا گرفته، باز بنشست و بد شانیا یهایچون پا و

شما را  یهایهستم. پس اگر من که آقا و معلم هستم، پا نیکه چن رایز دییگویو خوب م دیخوانیشما مرا استاد وآقا م

دادم تا چنانکه من با شما کردم،  یبه شما نمونها رای. زدییرا بشو گریکدی یهایواجب است که پا زیشستم، بر شما ن

را  نیو نه رسول از فرستنده خود. هرگاه ا ستیخودن یغالم بزرگتر از آقا میگویبه شما م نیآم نی. آمدیبکن زیشما ن

 ۱۲:۱3-۱۷ وحنای.دیخوشابحال شما اگر آن را به عمل آر د،یدانست

 

 . دارا بودرا  یخدمت یایخداوند تمام عطا یسیع

 

 نیبه نزد پدر برگشت ، ا یخدمت را انجام داد .اما وقت یبود ، تمام عملکرد ها نیزم یخداوند بر رو یسیع که یوقت

 . برسانند کمالبه  آنانرا که او آغاز کرد  یداد تا کار انیرا به آدم ایعطا

 

 رسول 

 . شود یم دهیکهنه اعتراف ما نام سیرسول بود .او رسول و رئ کی "آن فرستاده شده  "خداوند  یسیع

 یسیع یعنیکهنه اعتراف ما  سیدر رسول و رئ د،یهست کیشر یبرادران مقدس که در دعوت سماو یا ن،یبنابرا

 3:۱ انید،عبرانیتامل کن

 ینب 

  بود قیدر عهد عت ینب کیخداوند  یسیع

 4:۲4مقبول نباشد.لوقا  شیدر وطن خو ینب چیکه ه میگو یبه شمام نهیهرآ»گفت:  و

 4:۱۹ وحنای. یهست یکه تو نب نمیبیآقا م یا»بدو گفت:  زن
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 شبان

 . ترجمه شده است شبان یونانیکلمه در زبان  نیبود .هم کویخداوند شبان ن یسیع

 ۱۰:۱4 وحنای.شناسندیوخاصان من مرا م شناسمیهستم و خاصان خود را م کویشبان ن من

 

 ۵:4پطرس ۱.دیابیشبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده جالل را ب سیکه رئ یدر وقت تا

 

 ۲:۲۵پطرس ۱.دیخود برگشتها یشبان و اسقف جانها یلکن الحال به سو د،یآنروکه مانند گوسفندان گمشده بود از

 

 مبشر 

  .کرد یاش را موعظه م یمبشر بود .او بشارت پادشاه کیواعظ و  کیخداوند  یسیع

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایخداوند بر من است، ز روح

 4:۱۸را، آزاد سازم،لوقا  دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 

 معلم 

  دهنده بود میتعل نیخداوند بهتر یسیع

و هر مرض و  نمودیداده، به بشارت ملکوت موعظه م میتعل شانیا سیدر همه شهرها و دهات گشته، در کنا یسیع و

 ۹:3۵ یداد.مت یرنج مردم را شفام

 

  امروز هستند یبرا یخدمت یایعطا
 

 داد ایخداوند به ما عطا یسیع 
 

 . داد یخدمت یایعطا ماندارانیکه به آسمان صعود کرد به ا یخداوند هنگام یسیع

برد و بخششها به مردم  یریرا به اس یریصعود نمود، اس نییعل یچون او به اعل: »دیگویم نیبنابرا 4:۸ انیافسس

 «داد.
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 پس گرفته نشده است 

 

 حیمس یسیع یبه آن سطح بلوغ که در قامت پر ماندارانیاز ما ا کیهر یعنیکه ما  ی، هنگام یخدمت یایعطا

 . شود یخداوند ، داده م حیمس یسی، بواسطه ع میخداوند است برس

 

 4:۱3 انی.افسسمیبرس حیمس یومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پر مانیا یگانگیهمه به  تا

 

ادامه  ساینقص خود باز گردد ، درکل یکامل و ب عروسِ به جهتخداوند  یسیکه ع یتا زمان یخدمت یایعطا نیا

در کار  حیدر بدن مس دیبا نبی و  رسولاعم از  یخدمت یایعطا نیکه تمام ا میریگ یم جهی، نت نیاخواهد داشت .بنابر

 .باشند

چقدر " حیمس یاندازه قامت پر "با اسیکه در ق میشو ی، متوجه م میکن ینگاه م ) یعنی کلیسا ( حیبه بدن مس یوقت

 . دارد تیاهم سایدر هر کل یخدمت یایعطا نیکه چقدر عملکرد ا و درک می کنیم  میدار کاستی

تعجب کرد  دیکرده اند .نبا افتیرا در ایعطا نیاز ا هیسه عط ای، دو  کی،  ساهایدر اکثر کل ماندارانیهاست که ا سال

 . ما وجود دارد یساهایدر کل یکه چقدر نابالغ
 

 قیدر عهد عت 

خدمت پنج دفتر  ارائههارون و چهار پسرش در  نیب یخدمت یبند میتقس کی،  قیدوره کهانت هارون در عهد عت در

      پنج حس یمحافظت و مراقبت از خود دارا یجالب است که بدن انسان برا زینکته ن نیا دانستن. وجود داشت

 . کرده است ایمه یخدمت هیپنج عط حیمحافظت از بدن مس یخدا برا نکهیباشد و ا یم

  یخدمت یایعطا مفهوم
  

 رسول

 ایفرستاده شده  شیپ که است یشخص یترجمه شده است که به معنا "رسول"به  "apostolos" یونانی کلمه

 . باشد یفرستاده شده م
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 ینب 

و سخن  یاله ، مسائل عیوقا ییشگویپ یترجمه شده است که به معنا " ینب "به  " propheteuo " یونانی کلمه

 . گفتن تحت الهام خداست

 

 مبشر 

 . باشد یخبر خوش م پیام آور یترجمه شده است که به معنا"مبشر  "به " euangelistes " یونانی کلمه

 

 شبان 

که به گله ها عالقه دارد ، آن  یچوپان ، کس یترجمه شده است به معنا "شبان  "که به  " poimen " یونانی کلمه

 .باشد یم  کند ، یم یو از آن ها سرپرست دهد یکرده ، خوراک م تیها را هدا

 

 معلم

 . باشد یدهنده م میتعل یبه معنا " didaskalo " یونانی کلمه

  خدمت پنج دفتر یبرا یخواندگ صیتشخ
 

    نییخدا آن ها را تع بلکه رندیبگ میتصم گرانیخود و د یخدمت پنج دفتر ، برا و انتخاب داشتن یبرا دینبا افراد

 یم نییآن ها را تع و دیگو یسخن م انبیاء ایو  رسوالن  قیطر از اغلبکه خدا  دید میحال خواه نیبا ا کند . یم

 . کند

 ۱۲:۲۸a انیقرنت۱سوم معلمان ... ،انبیاء، دوم رسوالن : اول سایرا درکل یخدا قرارداد بعض و

 

 یشاهد درون 

 . در روحش خواهد داشت یشاهد درون کیفرد  آن

که  دهدیما شهادت م ی. همان روح برروحهاندیپسران خدا شانیا شوند،یم تیکه از روح خدا هدا یهمه کسان رایز

 ۸:۱4, ۱6 انی.روممیفرزندان خداهست
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 مسح 
 

روح القدس در  تعیین شده یایعطااز آزاد  انیمسح قدرتمند و جر کی .است یاله یخواندگ گواه برخدا ،  مسح

 . دار وجود خواهد داشت مانیا یزندگ

 

 سازد یم ایمهخدا راه را  
 

 گرانیخودتان و د قیطر انتخاب را از نیخدا ا دی، اجازه ده دیانتخاب شده ا یخدمت یشما از سمت خدا برا اگر

 . دیخودتان اثباتش کن دینکن یکند .سع دییتا

 ۱۸:۱6.امثال رساند یکند و او را به حضور بزرگان م یم دایوسعت پ شیشخص، از برا هیهد

 

.مروزیتو را، چون آفتابِ ن تیتو را همچون نور، تابان خواهد ساخت، و حقان   پارسایی او  6: 3۷ ریمزام  

 

 دکنن یعمل م گریکدی پنج دفتر با خدمت
 

کار  گرید ی، انگشت شصت است که با انگشت ها رسولشده است . هیپنج دفتر اغلب به دست انسان تشب خدمت

شخص به رسول است  نیتر کیو نزد " دیفرما یم نیخداوند چن " دیگو یانگشت اشاره است که م ینب کند. یم

 شبان،  میانداز یآن حلقه ازدواج م رکه د یاست .انگشت مبشررا دارد که  شرفتیتوسعه و پ بلندترینانگشت وسط 

 یکیاست که با شبان در نزد معلمباشد .انگشت کوچک  یم گرانیخود و د نیاست که نماد رابطه عاشقانه خاص ب

 . است یتعادل ضرور یکند که برا یعمل م

 یبنا یبرا زیاست ، تمام خدمت ها ن ازیدست به تمام انگشتان ن کینقص  یکار کامل و ب یهمانطور که برا قاًیدق

 . است ازیمورد ن نینقص مقدس یکامل و ب
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 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیرا ذکر کن یخدمت یایپنج عطا 4:۱۱ انی( با توجه به افسس۱

 

 

 

 

 

 چه هستند ؟ یخدمت یایپنج عطا یعملکردها ۱6-۱۲: 4 انیبا توجه به افسس (۲

 

 

 

 

 

 یایعطا نیاز ا یقسمت شخصیکه چه  کند یم نییتع یچه کس ۲۷،۲۸:  ۱۲ انی( با توجه به قرنت3

باشند ؟ یخدمت
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 درس دوم

 و خدمت پنج دفتر خیمشا

  یمعرف
 

 . شده بود یزیر هیپا یمحل یسایوجود دارد که توسط خدا در کل تیموقع دو

 

با اسقفان و  باشندیم یلپیکه درف یسیع حیدر مس نیبه همه مقدس ح،یمس یسیغالمان ع ،تیموتائوسو  پولس

 ۱:۱ انیپیشماسان.فل

 خیمشا 

هاست .آن ها از  یریگ میتصم یشود ، برا یخوانده م زین سرپرستیا  اسقف( که  سای) بزرگ کل خیش کی تیموقع

 . شده اند نییتع رسوالن  قیطرف خدا انتخاب شده و از طر

 

آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانینمودند و دعا و روزه داشته، ا نیمع مشایخی شانیا بجهت سایدر هر کل و

 ۱4:۲3بودند، سپردند.اعمال 

 

 3:۱ موتائوسیت۱.طلبدیم کویرا بخواهد، کار ن یمنصب اسقف یاست که اگر کس نیسخن ام نیا

 

 شماسان 

 . شده اند دییتا رسوالن  قیانتخاب شده و از طر ماندارانیخدمت است .آن ها توسط ا یشماس، برا کی تیموقع

 

 3:۱۰ موتائوسیت۱را بکنند. یشدند، کار شماس افتی بیعیآزموده شوند و چون ب شانیا اول دیبا اما

 

که ما کالم خدا راترک کرده، مائدهها را  ستین ستهیشا»گفتند:  ده،یآن دوازده، جماعت شاگردان راطلب پس

 شانیتا ا دیخود انتخاب کن انینام و پر از روحالقدس وحکمت را از م کیبرادران هفت نفر ن یا . لهذامیخدمت کن



20 
 

برپا  رسوالن را در حضور شانیا« سپرد. میه. اما ما خود را به عبادت وخدمت کالم خوامیمهم بگمار نیرا برا

 ۲:6-4, 6گذاشتند.اعمال  شانیبداشتند و دعا کرده، دست بر ا

 

  یونانیکلمات  درک
 

 خیش 

* Presbuteros  

 . باشد یتر م یمیقد ای، بزرگتر و  خیش یبه معنا

 . باشد یم سایبودن در کل یمیمرد بزرگتر چه در سن و چه در قد ای زن

زنان  نیباشند. همچن حیو محبت و صبر، صح مانیو در ا شیو باوقار وخرداند اریهش ر،یمردان پ که  ۲:۲-3a طسیت

 .ریپ

 

 . باشد یم زین نیمسن تر یبه معنا نیهمچن

 ۱۵:۲۵پسر بزرگ او در مزرعه بود.لوقا  اما

 

 . شد یاستفاده م قیعهد عت نیاشاره به مقدس در

 .شهادت داده شد انینیشیپ یبرا ن،یکه به ا رایز ۱۱:۲ انیعبران

 

 . دش یاستفاده م سهیکن یرهبران محل ای میدر معبد اورشل نیسنهدر یرهبران رسم یبرا

 6:۱۲aاعمال  ده،یو کاتبان راشوران خیقوم و مشا پس

 ۵:۲۲aنام آمد.مرقس  رسیای سه،یکن یاز روسا یکیناگاه  که

 

 . استفاده شده است یمحل یساهایشده کل نییرهبران تع یبرا

 ۱4:۲3aنمودند.اعمال  نیمع رهبرانی شانیا سابجهتیدر هر کل و
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 میکه در کالم و تعل یالخصوص آنان یعل باشند،یکردهاند، مستحق حرمت مضاعف م ییشوایپ کویکه ن رهبرانی

 ۵:۱۷ موتائوسیت۱. کشندیمحنت م

 

و چنانکه من به تو امر نمودم،  ییاست اصالح نما ماندهیواگذاشتم تا آنچه را که باق تیجهت تو را در کر نیبد

 ۱:۵ طسی.تیدر هر شهر مقرر کن رهبرانی

 

 ۵:۱4a عقوبیندیدعا نما شیرا طلب کند تا برا سایکلرهبران باشد،  ماریاز شما ب یهرگاه کس و

 

* Presbuterion  

 . شوند یجمع م ییسایکل جلسه است که در رهبران کلیسایا  خیمشا ئتیه یبه معنا

 ییاعتنا یبه تو داده شد، ب خیمشا ئتیه ینبوت با نهادن دستها لهیکه در تو است که بوس یاز آن کرامت زنهار

 4:۱4 موتائوسیت۱منما.

 

 . ترجمه شده است رهبران کلیسا New king James در ترجمه " خیمشا ئتیه "

 

* Sumpresbuteros  

 . باشد یم پیران ای خیمشا یبه معنا

 ۵:۱aپطرس ۱ هستم )شیخ( ریبا شما پ زیمن که ن کنم،یم حتیشما نص انیرا در م )مشایخ( رانیپ

 

 سرپرست 

*  Episkopos 

 .باشد ینگهبان م ایو  سرپرست ،ناظر  یبه معنا

ترجمه شده است  "اسقف "  New king James پنج بار استفاده شده است .در تمام ترجمه دیعهد جد دراین کلمه 

 است که ناظر و یا سرپرست ترجمه شده  ۲۰:۲۸اعمال به جز 

 ۲۰:۲۸aاعمال .  دیالقدس شما را به نظارتِ بر آن برگماشته است باش که روح یا گله یمراقب خود و تمام
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و  اسقفانبا  باشندیم یلپیکه درف یسیع حیدر مس نیبه همه مقدس ح،یمس یسیغالمان ع ،تیموتائوسو  پولس

 ۱:۱ انیپیشماسان.فل

 

 3:۲a موتائوسیت۱باشد . مالمتیب دیبا اسقف پس

 

 ۱:۷a طسیمالمت باشدت یخداب لیچون وک دیبایم اسقفکه  رایز

 

 ۲:۲۵پطرس ۱.دیخود برگشتها یجانها اسقفشبان و  یلکن الحال به سو د،یآنروکه مانند گوسفندان گمشده بود از

 

* Episkope  

                     در نسخه ای، سرپرست  خیش کی تیباشد .مربوط به موقع یم "Episkopos " ةکلم شکل اسمبه 

New king James   باشد یاسقف م . 

 

ضبط  یگریو نظارتش را د ردیدر آن مسکن نگ چکسیدر کتاب زبور مکتوب است که خانه او خراب بشود و ه رایز

 ۱:۲۰.اعمال دینما

 

 3:۱ موتائوسیت۱.طلبدیم کویرا بخواهد، کار ن یمنصب اسقف یاست که اگر کس نیسخن ام نیا

 

* Episkopeo  

 . کردن می باشد یسرپرستنظارت کردن و  یمعنا به که  است " Episkope " شکل فعلبه 

 ۵:۲aپطرس ۱.دیونظارت آن را بکن دیشماست بچران انیخدا را که در م گله
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 سرپرستبا  خیش سهیمقا
 

 

 شتریب " خیش ". میکن یرا مشاهده م یکیاسقف رابطه نزد ای سرپرست،  خیکلمات ترجمه شده ش نیاز ا کیهر در

ها  سهیو رهبران کن خیبه مشا تیموقع نیا کهییشد ، از آن جا ینوشته م یعبران ماندارانیشد که به ا یاستفاده م یزمان

 شد یمربوط م

شد که  یاستفاده م یزمان اکثراًترجمه شده است ،  "اسقف "   New king James ، که در ترجمه " سرپرست "

 یکلمه ارتباط برقرار م نیبا ا یرهبر بود و آن ها به راحت یکلمه به معنا نیا رایبودند ، ز یونانی ماندارانیمخاطب ، ا

 . کردند

از  یاشاره دارند .بعض سایدر کل تیموقع کیدو کلمه وجود ندارد .هر دو به  نیا شهیدر ر یتفاوت کتاب مقدس چیه

مقام اشاره  نیبه ا "اسقف  " ای " سرپرست "به انسان اشاره دارد و  " خیش " ندیگو یم یونانیبزرگان ) مقامات (

 . دارند

 یمحل یسایوجود نداشت .هر کل یمحل یسایکل یخدا برا ی( در الگو ی) روحان ییسایگونه سلسله مراتب کل چیه

جدا و مستقل  گریکدینهاد از  کیمانند  سایکل هر. رندیبپذ شانیسایخود را به عنوان رهبران کل خیمشا ستیبا یم

 . بودند

 نمونه پولس 

 

 . دیآن ها آمدند ، پولس آن ها را ناظر نام یرا به افسس فرستاد ، اما وقت ی، افراد سایکل خیمشا یبرا پولس

 ۲۰:۱۷.اعمال دیرا طلب سایکل خیمشابه افسس فرستاده،  تسیلیاز م پس

 

خدا را که آن را  یسایو کل دیالقدس شما را به نظارتِ بر آن برگماشته است باش که روح یا گله یمراقب خود و تمام

 ۲۰:۲۸.اعمال دیکن یاست، شبان دهیبه خون خود خر

 

از آن ها در  یاگر تعداد مشخص یبودند ، حت یشبان م دیسرپرستان با ایو  خیکه مشا میشو یمتذکر م نیهمچن

 . کردند یعمل م "شبانی " ایو  "شبان " یخدمت یایخاص به عنوان عطا یخدمت
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 هستند یکی تیدر صالح 

 

هفتم  هیکند ، در آ یم انیب پنجم هیآ کتاب تیطس باب یک و ( در شبانان)  خیمشا یکه پولس برا ییها تیصالح

مقام  کینشان دهنده آن است که آن ها  نیکند ، و ا یم انیب )اسقف ( سرپرست کی یها را برا تیهمان صالح

 . هستند

و چنانکه من به تو امر نمودم،  ییاست اصالح نما ماندهیواگذاشتم تا آنچه را که باق تیجهت تو را در کر نیبد

 ای یرا مالمت باشد و خود یب خدا لیچون وک دیبایم ( اسقفسرپرست ) که  رای. زیدر هر شهر مقرر کن مشایخی

 ۵:۱, ۷ طسیت نباشد، حیطماع سود قب ایزننده  ای گساریم ایمزاج  تند

 

 نمونه پطرس 
 

 . کنند ی، شبان یا سرپرست خوانده بود ، گفت که گله خدا را به عنوان ناظر خیکه آن ها را مشا یکسان یبرا پطرس

 کیو شر حیهستم و شاهد بر زحمات مس )شیخ( ریبا شما پ زیمن که ن کنم،یم حتیشما نص انیرا در م )مشایخ( رانیپ

نه به زور بلکه به  د،یونظارت آن را بکن دیشماست بچران انیکه مکشوف خواهدشد. گله خدا را که در م یدر جالل

 ۱:۵-۲پطرس ۱ بلکه به رغبت؛ حیونه بجهت سود قب یرضامند

 

  یمحل یسایدر کل خیمشا
 

 

 شدند یم نییتع رسوالن توسط  

 

 . کردند یم نییتع یهر شهر یسایرا در کل خی، مشا رسوالن 

آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانینمودند و دعا و روزه داشته، ا نیمع خیمشا شانیا بجهت سایدر هر کل و

 ۱4:۲3بودند، سپردند.اعمال 

واگذاشتم تا آنچه را که  تیجهت تو را در کر نیعام است. بد مانیمن برحسب ا یقیرا که فرزند حق طسیت

 ۱:4a-5 طسی.تیمقرر کن در هر شهر خیمشاو چنانکه من به تو امر نمودم،  ییاست اصالح نما ماندهیباق
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 کردند یکمک م ماتیدر تصم 

 

 . شدند یمشاوره باهم جمع م یبرا خیبا مشا رسوالن 

از  گریشد که پولس و برنابا و چند نفر د نیواقع شد، قرار بر ا شانیبا ا اریپولس و برنابا را منازعه و مباحثه بس چون

 ۱۵:۲مساله بروند.اعمال  نیا یبرا میاورشلدر  خیمشا و رسوالن نزد  شانیا

 

کرده بود،  شانیو آنها را ازآنچه خدا با ا رفتندیرا پذ شانیا خیمشاو  رسوالن  و سایشدند، کل میچون وارد اورشل و

 ۱۵:4خبر دادند.اعمال 

 

 ۱۵:6.اعمال نندیامر مصلحت ب نیجمع شدند تا در ا خیمشاو  رسوالن  پس

 

 . داشته اند یمحل یسایدر کل تعلیمو  یرهبری ، راهبرد  ماتیدر تصم ی، سهم مهم خیاست که مشا واضح

خود انتخاب نموده، همراه پولس و  انیرضا دادند که چند نفر از م نیبد سایکل یبا تمام خیمشاو  رسوالن  آنگاه

 ۱۵:۲۲aبفرستند. اعمال  هیبرنابا به انطاک

 

تا  سپردندیم شانیحکم فرموده بودند، بد میدر اورشل خیمشاو  رسوالن قانونها را که  گشتند،یکه م یدر هر شهر و

 ۱6:4.اعمال ندیحفظ نما

 

 کردند یم ادارهرا  سایامور کل 
 

 . کردند یماداره را  یمحل یسایامور کل خیمشا

 نیبفرستند. پس چن هیهودیبرادران ساکن  یبرا یبرحسب مقدور خود، اعانت کیشاگردان مصمم آن شدند که هر  و

 ۱۱:۲۹-3۰روانه نمودند.اعمال  خیمشادست برنابا و سولس نزد  کردند و آن را به

 

 میکه در کالم و تعل یالخصوص آنان یعل باشند،یاند، مستحق حرمت مضاعف م کرده ییشوایپ کویکه نی خیمشا

 ۵:۱۷ موتائوسیت۱.کشندیمحنت م
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 ای، اما تمام عملکردها را در موعظه  "دهند  میتوانند تعل یم "است که  نیا خیمشا یها تیاز قابل یکیکه  نیا با

 . ندارند یخدمت میتعال
 

 پنج دفتر هستند دارای خدمت های خیمشا 

 

 . مینیب یم وحنایرا در پطرس و  نیاز ا یی.نمونه ها عمل می کند خیپنج دفتر در مشا یخدمت ها تمام

 کیو شر حیو شاهد بر زحمات مس هستم )شیخ( ریبا شما پ زیمن که ن کنم،یم حتیشما نص انیرا در م )مشایخ( رانیپ

 ۵:۱پطرس ۱که مکشوف خواهدشد. یدر جالل

 

و نه من فقط بلکه  مینمایمحبت م یرا درراست شانیو فرزندانش که ا دهیبه خاتون برگز ،)شیخ هستم( رمیکه پ من

 ۱:۱ وحنای۲دانند،یرا م یکه راست یهمه کسان

 

با  دیخود داده است ، با یسایبه کل نی، شبانان و معلم نی، مبشر انبیاء،  رسوالن خداوند به عنوان  یسیرا که ع یآنان

هرگز در کتاب مقدس به عنوان  یخدمت یکارها نیعمل کنند .ا"در کار خدمت  نیمقدس زیتجه "یبرا گریکدی

 . ذکر نشده اند یدفتر کار کیکار کردن در 

 خیخدمت مشا 
 

 . کنند هیدر آن نظارت داشته باشند تغذ دیرا که با یکرده و گله ا یشبان یدر هر جمع محل دیبا خیمشا

 کیو شر حیو شاهد بر زحمات مس هستم )شیخ( ریبا شما پ زیمن که ن کنم،یم حتیشما نص انیرا در م )مشایخ( رانیپ

نه به زور بلکه به  د،ینظارت آن را بکن و دیشماست بچران انیکه مکشوف خواهدشد. گله خدا را که در م یدر جالل

بلکه بجهت گله  دیبکن یخداوندخود  یچنانکه بر قسمت ها بلکه به رغبت؛ و نه حینه بجهت سود قب و یرضامند

 ۱:۵-3پطرس ۱ د،ینمونه باش
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  پنج دفتر هستند نی، خادم خیمشا
 

و مسح خاص  ضیف کیفصل چهار ذکر کرده است ،  انیدر کتاب افسس یخدمت یایکه خدا در پنج عطا یآنان به

    و نظارت انتخاب  خوراک دادنو  یشبان یکه برا یاست که کسان یهیداده شده است .بد نیمقدس زیتجه یبرا

 . دارند ازیو مسح خدمت پنج دفتر ن ضیشده اند ، به ف

خدمت پنج دفتر خوانده بود .همه آن ها از نگاه کتاب  یبودند که خدا آن ها را برا ی، کسان یمحل یسایکل خیمشا

 . اداره کنند یرا به خوب سایبودند .آن ها موظف بودند که کل یرهبر ستهیمقدس شا

 

 میکه در کالم و تعل یالخصوص آنان یعل باشند،یاند، مستحق حرمت مضاعف م کرده ییشوایپ کویکه نی خیمشا

 ۵:۱۷ موتائوسیت۱.کشندیمحنت م

 

موعظه  یرسد در تمام عملکردها یدهند ، به نظر م میبود که بتوانند تعل نیا خیمشا یها تیاز قابل یکی کهییآن جا از

 . توانستند عمل کنند ینم یمحل یسایدر کل میو خدمت تعل

 

 شالوده 

 

 .کردند منصوب یمحل یسایرا در کل خیشده بود و آن ها مشا یزیر هیپا یتوسط رسول و نب شالوده نکهیاز ا پس

 خیمشا گریو د انبیاء،  رسوالن توسط  ی، با دست گذار برگزیده بود نیرا که خدا به عنوان شبانان و معلم یکسان

 . شدند یداده شده و دست گذار صیخدمت تشخ یبرا

شاگرد  وشدند  یدر کالم خدا بنا م ماندارانیاکردند  یم عمل نیکه به عنوان شبانان و معلم یخدمت کسان لهیبه وس

داده شده ،  صیتشخ خی، توسط مشا زیشوند ن منصوب نیکه خدا انتخاب کرده بود تا به عنوان مبشر یشدند .آنان یم

 کرده تا به تجهیز یمحل یسایرا در کل ماندارانی، ا نی. مبشر ندشد یشدند و وارد خدمت م یم یدست گذار

 . ابندی تدس اتمعجز همراه با بشارت

کرده  افتیپنج دفتر را در یایاز عطا کیکار خدمت باشد که هر  یتواند بالغ و مجهز برا یم یبدن تنها زمان نیا

 . باشد
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  دیدر عهد جد سایکل یرهبر
 

،  رسوالن انسان و  نیب یرابطه روحان کیلقب افراد باشد ،  ایموسسه  ایارگان  کی نکهیا ی، به جا سایکل یرهبر

 .بود یمحل یسایسرپرستان کل ای خیمشا

کردند  یعمل م یخاص محل یسایکل کیخارج از  ییاسقف ها فقط در زمان ها ایو  رهبران ایسرپرستان  ای خیمشا

کار خاص  کی یشان برا یمحل یسایکه از سمت کل یزمان یعنیخدمت پنج دفتر بودند  یایکه در حال انجام عطا

 . شدند یفرستاده م

کند ، فرستنده بدن  تیریرا کنترل و مد گرید یساهایباشد که کل "مادر  یسایکل " نکهیا یبه جا یمحل یسایکل

 . فرستادند تا خدمت آن ها را به عنوان خدمت پنج دفتر انجام دهند یبود .آن ها را م ماندارانیا

 منصوبرا  سایهر کل خیکرده و مشا تأسیسرا  ساهای، کلشالوده را پی ریزی کردند  انبیاءو  رسوالن که  هنگامی

رابطه ها در  نی.ا کردند یبرقرار مدادند  یمکه خدمت پنج دفتر را انجام  یافراد نیب را یقیعم ی، رابطه روحانکردند

 ها بود . سایکل نیب یروح تنها راه ارتباط

 

  یمحل یساهایدر کل خیکردن مشا یرهبر
 

 یایاز عطا یکیعمل کردن در  یبودند که برا یکسان شده بودند ، ظاهراً منصوبرسوالن که توسط  یخیمشا

فرد  کیوقت به  چیه یمحل یساهایکل یمشخص ، خوانده شده بودند .رهبر یمحل یسایخدمت پنج دفتر در آن کل

از  ینمونه ا یکند .موس یم لندقومش ب یروحان یرهبر یفرد را برا کی شهیحال ، خدا هم نیشد .با ا یمحدود نم

 . باشد یم آن

شخص  نیرا داشت .ا سرپرستی ای یشبانخدمت  هیعط اکثراًشخص  نیبه عنوان رهبر بود .هم شهیهم خیاز مشا یکی

 یسایکل ماندارانیو ا خیمشا گریشده بود و توسط د دییتا انبیاءو  رسوالن  لهیتوسط خدا خوانده شده بود و به وس

 دیاش ، مسح اش و د هیاش ، عط یندگ)سر( رهبر وجود داشت که با خوا بزرگ کیشد . یداده م صیتشخ یمحل

 . شد یم ییاش شناسا یرهبر ییو توانا شیایو رو
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 پیام آور

 

 .باشد یمامور م ای آور امیپ یبه معنا یونانیدر  " Aggelos". شده است یمرد به عنوان فرشته معرف نیمکاشفه ا در

هفت  انیاو که هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در م دیگویرا م نیاکه  سیدر افسس بنو یسایفرشته کل به»

 ۲:۱خرامد.مکاشفه  یچراغدان طالم

 

 صمیمیهمقطار  
 

 . بود یپیلیدر ف سایکرد منظورش بزرگان کل یرا خطاب م " صمیمیهمقطار  "که  یکه پولس هنگام دیآ ینظر م به

با  بودندیم کیبا من شر لیدرجهاد انج رایز ،یرا امداد کن شانیکه ا کنمیخواهش م صمیمیهمقطار  یزایاز تو ن و

  4:3 انیپی.فلاست اتیدر دفترح شانیهمکاران من که نام ا ریو سا زین منتسیاکل

 

 سایکل خیمشا یرهبر برا کی،  عقوبی 
 

 خیمشا یبود .تمام میدر اورشل خیمشا گرید رهبرکه  یبوده است ، کس سایکل خیرهبر مشا عقوبیکه  دیآ ینظر م به

 . جمع شده بودند یراه حل مشکل داکردنیپ یبرا رسوالن با 

 ۱۵:6.اعمال نندیامر مصلحت ب نیجمع شدند تا در ا خیمشاو  رسوالن  پس

 

است:  نیمن ا ی. پس رادیریمرا گوش گ ز،یبرادران عز یا»رو آورده، گفت:  عقوبیساکت شدند،  شانیچون ا پس

 ۱3:۱۵, ۱۹ م،اعمالیزحمت نرسان کنندیخدا بازگشت م یرا که ازامتها به سو یکسان

 

بود که  عقوبی نیحال ا نیا شده بود .با لیمشکل تبد کیشده بودند که به  یموضوع روحان ریدرگ خیمشا تمام

گرفتن  ریفعاالنه درگرسوالن و  خیاست که تمام مشا واضح. را انجام داد یانیکرد و قضاوت پا یم یرا رهبر خیمشا

 . بودند سایو روند برکت دادن کل کل ماتیتصم
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خود انتخاب نموده، همراه پولس و  انیرضا دادند که چند نفر از م نیبد سایکل یبا تمام خیمشاو  رسوالن  آنگاه

 شانیبرادران بودند. و بدست ا انیشوایکه ازپ السیملقب به برسابا و س یهودای یعنیبفرستند،  هیبرنابا به انطاک

سالم  باشند،یم هیقیلیو ق هیو سور هیو برادران، به برادران از امتها که در انطاک خیمشاو  رسوالن»نوشتند که 

 ۲۲:۱۵-۲3.اعمال رسانندیم

 سای)سر( در کل شوایپ 
 

 یسایکل یرو سرپرستی خدای پدر نیزخداوند ،  یسیع سرپرستی تحتحال  نیا .با ساستیخداوند سر کل یسیع

داشتند که به  فهی، وظ خیمشاهمه به همراه  که وجود داشت هم خیدر رهبران مشا سر بودن نی.ا داردقرار  یمحل

 . کنند زیکار خدمت تجه یرا برا نیقانون را اجرا کنند و مقدس یخوب

 

  دیعهد جد یالگو *

 رییقدم برداشتن در تغ یبرا دیبا مطابقت نداشته باشد ، دیعهد جد یما با الگو یسایکل یرهبر یسنت یالگو اگر

 . باشد یدر زمان حاضر م شیسایخدمت پنج دفتر در کل یای.خدا در حال اح میمان حاضر باش یالگو

 

  بدون مشاجره رییتغ *

 یسایمکاشفه در جمع کل نیالزم ا راتییکه قبل از انجام تغ میاجازه ده دی، با میکن یم افتیمکاشفه را در نیا یوقت

مربوط به  ماتی.تصم میکن یم یریجلوگ یریکار از بروز اختالف و احتمال درگ نیشود .با انجام ا افتیدر زین یمحل

و  خی( و رهبر مشا سایکل یادیبن ةیکند ) ال یعمل م ولکه به عنوان رس یشخص صیتابع تشخ دیبا سایکل یرهبر

 . بشود ماندارانیا نیشود که باعث اختالف ب یبه موضوع لیتبد دیباشد .نبا سایکل خیمشا

 

  خیمشا یها تیصالح
 

 ستیانتخاب شدند .لرسوالن  نییشدند .آن ها توسط خدا و تع یانتخاب نم سایهرگز توسط کل جمع کل خیمشا

با توجه به  رایباشند ، ز یم خیو خود مشارسوالن استفاده  یکه در کتاب مقدس ذکر شده است ، برا ییها تیصالح

 . شده اند نییخ تعیافراد خاص داشته است آن ها به عنوان مشا یکه خدا بر رو یخواندگ
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 نییکه خدا تع ییها تیخادم پنج دفتر او را انتخاب کرده است ، صالح ایو  خیش کیکه خدا به عنوان  یفرد هر

 . ذکر شده است نییها در پا تیصالح ستیل نیدارا باشند .ا دیکرده است را با

 

 سطیو ت موتائوسیت

 

و صاحب  مالمت یب دی. پس اسقف باطلبدیم کویرا بخواهد، کار ن یمنصب اسقف یاست که اگر کس نیسخن ام نیا

 حیطماع سودقب ایزننده  ای گساریباشد؛ نه م میخردمند و صاحب نظام و مهماننواز و راغب به تعل ارویزن و هش کی

 عیرا در کمال وقار مط شیو فرزندان خو ییکویو نه جنگجو و نه زرپرست. مدبر اهل خانه خود، به ن میبلکه حل

و نه  د؟ینمایم یخدا را نگاهبان یسایکند، چگونه کل رینداند که اهل خانه خود را تدب یکس راهرگاهیگرداند، ز

نام باشد  کیکه خارجند هم ن یالزم است که نزد آنان . امافتدیب سیکه مبادا غرور کرده، به حکم ابل مانیداالیجد

 ۱:3-۷ موتائوسیت۱گرفتار شود. سیو دام ابل ییرسوا رکه مبادا د

 

 دیبایکه اسقف م رایاز تهمت فجور و تمرد، ز یزن باشد که فرزندان مومن دارد، بر کیو شوهر  مالمتیب یکس اگر

نباشد، بلکه مهمان  حیطماع سود قب ایزننده  ایگساریم ایتندمزاج  ای یمالمت باشد و خودرا یب خدا لیچون وک

تا  افتهیکه  یمیبرحسب تعل نیبه کالم ام سکو متم زکار؛یو عادل ومقدس و پره شیو خرداند ردوستیدوست و خ

 6:۱-۹ طسی.تدینما خیکند و مخالفان را توب حتینص حیصح میبتواند به تعل

 

 . توان در سه دسته خالصه کرد یها را م تیصالح نیا

 

 یشخص یدر زندگ 

 

  : باشد یفرد نگونهیا دیبا سایکل خیش کیپولس ، حرف با توجه به  

  مالمت یب *

  الیمم *

 یا مدبر شیخرد اند *

 شتنداریخو *
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  بینج *

  عادل *

 

 : گونه باشدنیتواند ا یشخص نم نیا 

  گساریم *

  پول دوست *

  جو زهیست *

  طماع *

  یأخود ر *

  مغرور *

  خشن *

 ) عصبی(تند مزاج *

  به دنبال درآمد نادرست *

 

 یخانوادگ یدر زندگ 

 

  : ها باشد تیصالح نیا یدار دیبا سایکل خیش کی،  یخانوادگ یدر زندگ 

  زن کیشوهر  *

  مهمان نواز *

  کند یرهبر یخانواده خود را به خوب *

 . گذارند یکنند و به او احترام م یم تیاست که او را تابع یفرزندان یدارا *

 . ستندیو نافرمان ن سر خوددارند و  مانیاست که ا یفرزندان یدارا *
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 یروحان یدر زندگ 

 

  : باشد ریز یها تیصالح یدار دیبا سایکل خیش کی،  یروحان یدر زندگ 

  میقادر به تعل *

  نباشد مانینو ا *

  ، خوشنام باشد گرانیدر مقابل د *

  مقدس *

  منظم *

  نیمتمسک به کالم ام *

 

  سایکل خیمشا خدمت
 
 

 پاسبانی و نصیحت

چونکه حساب خواهند داد تا  کنند،یشما را م یجانها یپاسبان شانیا راکهیز دیینما ادیخود را اطاعت و انق مرشدان

 ۱3:۱۷ انی.عبرانستین دیشما را مف نیکه ا راینه به ناله بهجا آورند، ز یآن را به خوش

 

 کشندیشما زحمت م انیرا که در م یآنان دیکه بشناس میبرادران به شما التماس دار یا اما  ۱۲:۵-۱3a کانیتسالون۱

 .دیمحبت، بهسبب عملشان محترم دار تیرا در نها شانی. و اکنندیم حتیرا نص شما در خداوند بوده، شما انیشوایو پ

 

 دادن میتعل 

 ۲:۲ موتائوسیت۲هم باشند. گرانید میبسپارکه قابل تعل نیبه مردمان ام ،یدیاز من شن اریآنچه به شهود بس و

 

 نظارت ای یشبان 

و  دیالقدس شما را به نظارتِ بر آن برگماشته است باش که روح یا گله یمراقب خود و تمام ۲۸: ۲۰اعمال رسوالن 

 .دیکن یاست، شبان دهیخدا را که آن را به خون خود خر یسایکل
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 ۵:۲aپطرس ۱.دیونظارت کن شبانی شماست  انیخدا را که در م گله

 

 

  خدمت پنج دفتر افتیدر
 

 

 واقع شدنمورد قبول و  صیتشخ 
 

داده شده و  صیها تشخ نی، پس چگونه ا ستندی، مبشر ، شبان و معلم القاب ن یکه اصطالحات رسول ، نب ییآنجا از

 شوند ؟ یم افتیدر

مورد قبول دیگران داده شده و  صیاش ، تشخ یخدمت یایکه در خدمت پنج دفتر است ، از عملکرد او و عطا یکس

اگر در   میشو یبهره مند م زیآن ها ن یخدمت یای، از مزا میکن یم افتیکه آن ها را در یهنگام،  قرار می گیرد

شد و  میموفق نخواه زی، در رشد و بلوغ ن میکه خدا فرستاده است ، موفق نشو یخدمت یایعطا افتیو در صیتشخ

 . شد میکه خدا خواسته است مجهز نخواه یکار خدمت یبرا

 

مزد عادل را  رفت،یپذ یرا به اسم عادل یو هرکه عادل ابدی یاجرت نب رد،یپذ یرابه اسم نب یایآنکه نب و

 ۱۰:4۱ ی.متافتیخواهد

 

 و اتهامات یامور مال 

 

که در  یکسان ایمان  یمحل یسایکل خیمشا نطوریکنند و هم یکه در خدمت پنج دفتر عمل م یبه کسان دیبا ما

 دنیعبارت است از د تقدیر و احترام نی.ا میکن و احترام تقدیرهستند ،  سایدر خارج از کل یمسافرت یخدمت ها

 نیهمچن تقدیر و احترام نیباشد .ا یآن ها م یماد یازهاین نطوریشود و هم یآن ها برآورده م یجسم یازهاین نکهیا

 . سه شاهد داشته باشند ایدو  نکهیشود مگر ا یم زیشود ن یآن ها صادر م هیکه بر عل یشامل گوش ندادن به اتهامات
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 میکه در کالم و تعل یالخصوص آنان یعل باشند،یکردهاند، مستحق حرمت مضاعف م ییشوایپ کویکه ن یمشایخ

 ۵:۱۷ موتائوسیت۱.کشندیمحنت م

 

 . نفسشان یارضا یبا خواست و اراده خود و مشتاقانه خدمت کنند نه به خاطر پول برا دیبا خیمشا

بلکه  حیونه بجهت سود قب ینه به زور بلکه به رضامند د،یونظارت آن را بکن دیشماست بچران انیخدا را که در م گله

 ۵:۲پطرس ۱به رغبت؛

 

 رفتنیبرادران پذمانند  
 

 . خداوند انجام دادند یسیدر روزگار ع ی، آن چنان که رهبران مذهب میعنوان بده یبا چاپلوس گریکدیبه  دینبا
 

  یچاپلوس نیعناو *

 شانیمردم ا نکهیدر کوچهها را و ا میو تعظ دارند،یرا دوست م سیصدر در کنا یهایو کرس افتهایباال نشستن درض و

. و دیشما برادران عیو جم حیمس یعنیاست  یکیاستاد شما  رایز د،یشماآقا خوانده مشو کنیرا آقا آقا بخوانند. ل

 رایز د،یمشو شواخواندهیکه در آسمان است. و پ است یکیپدر شما رایز دیپدر خود مخوان ن،یرا بر زم چکسیه

باشد، خادم شما بود. و هرکه خود را بلند کند، پست . و هرکه از شما بزرگتر حیمس یعنیاست  یکیشما  یشوایپ

 6:۲3-۱۲ یگردد و هرکه خود را فروتن سازد سرافرازگردد.مت

 

  تمام برادران *

شبان چقدر بهتر است که  ای، دکتر ، معلم ، پدر  شیکش یبه جا " دیشما همه برادران هست "خداوند فرمود  یسیع

رفت ،  ایدن نیکرد و از ا یبا نام کوچکش خطاب شد و زندگ زیخداوند ن یسیع ی.حت دیرا برادر خطاب کن گریکدی

 . میباش گریکدیخدمتگذار  دیبا نیز ما

 

 خداوند انسان ها را برادر خطاب کرد یسیع 

 

 . خداوند به آن زن ها گفت ، نزد برادرانش بروند یسی، ع رستاخیز از مردگاناز  بعد
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بگو  شانینزد برادران من رفته، به ا کنیکه هنوزنزد پدر خود باال نرفتهام. و ل رایمرا لمس مکن ز»بدو گفت:  یسیع

  ۲۰:۱۷ وحنای.«رومیشما م یخود و خدا یکه نزد پدر خود و پدر شما وخدا

 

را  شانیجهت عار ندارد که ا نیاز ا باشند،یم کیکه چون مقدس کننده و مقدسان همه از  زانرو ۱۱:۲-۱۲ انیعبران

 «خواهم خواند. حیرا تسب ساتویکل انیو در م کنمیاسم تو را به برادران خود اعالم م: »دیگویبرادر بخواند. چنانکه م

 

 پولس 

 ." پولس رسول "، هرگز نگفت ، " حیمس یسیپولس ، رسول ع "نامه اش را با اسم کوچکش آغاز کرد ،  پولس

 

 پطرس 

 . ، پولس را برادر خود خواند پطرس

داده شد، به شما  یکه به و یبرحسب حکمت زیپولس ن ما بیچنانکه برادر حب د،یتحمل خداوند ما را نجات بدان و

 3:۱۵پطرس ۲نوشت.

 

 ایحنان 

 . شائول را برادر خطاب کرد ایحنان

 یکه در راه یسیع یعنیبرادر شاول، خداوند یا»گذارده، گفت:  یرفته، بدان خانه درآمد و دستهابر و ایحنان پس

 ۹:۱۷اعمال .«یو از روحالقدس پر شو یابیب یینایبر تو ظاهرگشت، مرا فرستاد تا ب یآمدیکه م

 

 دیبه مقام احترام بگذار 
 

که خدا  یبه کسان دیطور با نیهمبه ، اما  میکن یبا استفاده از القاب چاپلوس دیبه صورت واضح نبا کهییآن جا از

خدمت  یایاز عطا کیکه خدا هر یبه کسان دی.با میخوانده است ، احترام بگذار و رهبران خیبه عنوان مشاان را آن

 . میریبپذ راو آن ها  احترام بگذاریمداده است  شیسایپنج دفتر را در کل
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 ۱۰:4۰ یمرا قبول کرده، فرستنده مرا قبول کرده باشد.مت کهیشما را قبول کند، مرا قبول کرده و کس هرکه

 

    از  کیرا که در هر یکسان دیحال با نیدر ع " دیشما همه برادران هست "خداوند فرمود  یسیکه ع ییآنجا از

برادر  "که به شبانمان  میکن ی.اگر انتخاب م میریداده و با احترام بپذ صیکنند تشخ یپنج دفتر عمل م یخدمت ها

 دیبا نی.به طور واضح ، هم میریو با احترام بپذ اختهحال او را به عنوان شبان خود شن نیدر ع دیبا مییبگو " عقوبی

 . انجام شود زین یخدمت یایعطا گریاز د کیدر هر 

 . شناخته شویم " لیانج نیخادم " یبه سادگ میتوان یکه در تمام جهان به دنبال القاب هستند ، ما م یکسان یبرا

 

 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 شده بود ؟ یزیر هیپا یمحل یسایتوسط خدا در کل ییها تی( چه موقع۱

 

 

 

 

 ؟ مینیب یو اسقف ها م سرپرست ها،  خیمشا نیدر کتاب مقدس ب یچه تفاوت (۲

 

 

 

 

 ؟ دیکن فیتوص دیرا در عهد جد خیمشا یها ( عملکرد3
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 درس سوم        

 خدمت رسوالن

 

و خدا قرارداد بعضی را درکلیسا: اول رسوالن، دوم انبیا، سوم معلمان، بعدقوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات 

 ۱۲:۲۸قرنتیان ۱و تدابیر واقسام زبانها.

 

 4:۱۱را،افسسیان وبعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان انبیاءو او بخشید بعضی رسوالن و بعضی 

 

  معرفی

 

 مفهوم 

 

 . کالم خدا ، اعزام می شود راسخکلیساها بر پایه  تأسیسرسول کسی است که با اقتدار برای 

 . کلیساهای حاضر را بر پایه آموزه های عملی کالم خدا قوت خواهد بخشید و

 . دانشی که از روح القدس دریافت می کند ، خدمت خواهد کرد ةاو با دلیری و اقتدار و با مکاشف

 . می کندو در تمام عطایای روح القدس عمل  داشتهاو در تمام عطایای خدمتی نقش 

را با کسانی که خدمتشان می کند  "پدر"او با رابطه عمیق درونی خود به خدا خدمت خواهد کرد و رابطه یک 

  . خواهد داشت

 . ا و معجزات شفا به طور مداوم در خدمت او آشکار خواهد بودو نشانه ه عجایب 

 

به رسمیت شناخته شده و رسول  به عنوان یک رابطه روحی با کلیساهای مشخص و خدمت های دیگر  یخدمتهدیه 

از این رابطه روحانی ، او کلیسا ی انسانی یا فرقه ای نخواهد بود بلکه این یک رابطه سازمان .مورد قبول واقع می شود
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و ثبات را فراهم می کند و همینطور از فریب بوده  مسئولیت پذیر، نمودهنیاز را ایجاد  هر نظم مورد ورا مدیریت 

 . خوردن ایمانداران در زندگی شان ، خدمتشان و کلیسایشان محافظت می کند

 

در زندگی ایمانداران مشخص و قرار دادن آن ها برای  رسول در انتصاب و ترتیب مشایخ ، تایید خواندگی های خدا

 . که خدا برای آن ها خوانده است ، با نبی رابطه بسیار نزدیکی داردعطیة خدمتی نقش داشتن در 

 

 . او به ایمانداران برای عمل کردن در عطایای روح القدس از طریق دست گذاری راهنمایی می دهد

 

خدمت و صحبت خواهد کرد اما او نیز فردی خواهد بود زیر اقتدار انسان ، زیرا پاسخگوی دیگر  ،رسول با اقتدار 

 . رسوالن و مشایخی خواهد بود که او را برای این کار فرستاده اند

 

 " رسول "ریشه اصلی کلمه  

 

 . ( به معنای کسی است که به جلو فرستاده شده است ) پیشرو Apostolos کلمه یونانی

در دنیای کالسیک یونان اشاره به فرستاده یا سفیر داشته است .در ناوگان های کشتی هایی  "Apostolos " کلمه

برای دریاساالرهایی استفاده می شد که همچنین  استفاده می شد که هدف شان ایجاد یک مستعمره جدید بود .

 . می کردند رهبری  ناوگان را  برای ایجاد مستعمره جدید

بنابراین در کاربرد آن ، یک رابطه وفادارانه با کسانی است که او را فرستاده اند و یک وفاداری به  " رسول "کلمه 

 . هدف و نقشه ای که برایش فرستاده شده است ، می باشد

 

بنابراین، ای برادران مقدس که در دعوت سماوی شریک هستید، در رسول و رئیس کهنه اعتراف ما یعنی عیسی 

 ۲-3:۱نزداو که وی را معین فرمود امین بود، چنانکه موسی نیز در تمام خانه او بود.عبرانیان  تامل کنید، که

 

 اعظمیرسول می بایست یک بسط و یک نمایش واقعی از کسی باشد که او را فرستاده است .عیسی خداوند رسول 

 . بود که از سمت پدر فرستاده شده بود تا کلیسا را بنا کند و وفادارانه اراده پدر را نشان دهد
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 «.ای خدا بجاآورم آنگاه گفتم، اینک میآیم )در طومار کتاب درحق من مکتوب است ( تا اراده تو را ۱۰:۷عبرانیان 

 

  خدمت های رسالتی حوسط

 

 اعظمرسول  -عیسی مسیح خداوند  

 

، به خودی خود نیامد بلکه پدر ، او را فرستاد .او تنها کاری را که برای انجامش  اعظمعیسی خداوند به عنوان رسول 

، او الگوی  اعظمپدر را پذیرفتند .به عنوان رسول  در واقعفرستاده شده بود انجام داد .کسانی که او را پذیرفتند 

 . خدمت برای تمام رسوالن شد

 

ادران مقدس که در دعوت سماوی شریک هستید، در رسول و رئیس کهنه اعتراف ما یعنی عیسی بنابراین، ای بر

 3:۱تامل کنید،عبرانیان 

 

 ۵:3۰اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نیست.یوحنا 

 

 6:3۸زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خودعمل کنم، بلکه به اراده فرستنده خود.یوحنا 

 

 رسولدوازده  
 

شدند .در کتاب مکاشفه  منصوبدوازده رسوالن اولیه ، در زمان خدمت زمینی عیسی خداوند به وسیله او خوانده و 

 . یاد می شود "دوازده رسول بره "، از آن ها به عنوان

 ۲۱:۱4و دیوار شهردوازده اساس دارد و بر آنها دوازده اسم دوازده رسول بره است.مکاشفه 

 

 . یاد کرد "بزرگترین رسوالن  "زده رسول به عنوانپولس از این دوا

 ۱۱:۵قرنتیان ۲زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسوالن هرگز کمتر نیستم.
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 دیگر رسوالن در عهد جدید 
 

به کلیسا را عطیه خدمتی رسالت نیز  ی خداوند بعد از صعود به نزد پدردانیم که عیس می ۴ باب مطابق با افسسیان

 . .بیش از دوازده رسول اصلی ، رسول وجود داردادامه داد 

 

  اندرونیکوس و یونیاس *

و اندرونیکوس و یونیاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سالم نمایید که مشهور در میان رسوالن هستند و قبل 

 ۱6:۷از من در مسیح شدند.رومیان 

 

 آپولُس *

خاطر شما تا درباره ماآموخته شوید که از  نسبت دادم به آپولُساماای برادران، این چیزها را بطور مثل به خود و 

نکنید و تا هیچیکی از شما تکبر نکند برای یکی بر دیگری. زیرا گمان میبرم که خدا ما  آنچه مکتوب است تجاوز

بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم  رسوالن را آخر همه عرضه داشت مثل آنانی که فتوای موت

 ۹ ,6:4قرنتیان ۱راتماشاگاه شدهایم.

 

  و پولسبرنابا  *

و مردم شهر دو فرقه شدند، گروهی همداستان یهود و جمعی با رسوالن بودند. اما چون آن دو رسول یعنی برنابا و 

 ۱4 ,4:۱4دند و ندا کرده،اعمال پولس شنیدند، جامه های خود را دریده، در میان مردم افتا

 

  اپفردتس *

ولی الزم دانستم که اپفردتس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و همجنگ میباشد، اما شما را رسول 

 ۲:۲۵و خادم حاجت من.فلیپیان 

 

  یعقوب برادر خداوند *

 ۱:۱۹ را ندیدم.غالطیان اما از سایر رسوالن جز یعقوب برادر خداوند
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  متیاس *

 ۱:۲6پس قرعه به نام ایشان افکندند وقرعه به نام متیاس برآمد و او با یازده رسول محسوب گشت.اعمال 

 

  تیموتائوسسلواناس و  *

، به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر وعیسی مسیح خداوند میباشید.فیض و تیموتائوسپولس و سلوانس و 

 ۱:۱تسالونیکان ۱و عیسی مسیح خداوند با شما باد. سالمتی از جانب پدر ما خدا

 

و نه بزرگی از خلق جستیم، نه ازشما و نه از دیگران، هرچند چون رسوالن مسیح بودیم، میتوانستیم سنگین 

 ۲:6تسالونیکان ۱باشیم.

 

  تیطس *

ان ما، ایشان رسل هرگاه درباره تیطس )بپرسند(، او درخدمت شما رفیق و همکار من است؛ و اگر درباره برادر

 ۸:۲3قرنتیان ۲کلیساها و جالل مسیح میباشند.

 

 رسوالن عصر حاضر 

 

و همینطور مبشرین و شبانان و معلمین می شود ،  ءعطایای خدمتی صعود عیسی خداوند که شامل رسوالن و انبیا

زمانی که عیسی خداوند به آسمان صعود کرد ، آن ها را به کلیسا داد .این عطایا می بایست در کلیسا برای آماده 

کردند .به این ترتیب بدن مسیح می توانست بنا شود تا همه در ایمان  عمل می "برای کار خدمت  " کردن قوم خدا

 .پسر خدا بالغ شده و به پری قامت مسیح دربیایندو دانش 

 

از آنجایی که این اهداف به طور کامل در بدن مسیح تحقق نیافته ، تمام عطایای خدمتی که توسط عیسی خداوند 

نیز  نبیو  رسولداده شده است باید در کلیسای عصر حاضر به فعالیت خود ادامه دهد .این فعالیت ، شامل خدمت 

 . می شود
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  صالحیت های یک رسول

 

 مانند مشایخ 
 

از آنجایی که تمام رسوالن در کلیسا مشایخ کلیسا بودند ، بدیهی است که باید تمام صالحیت هایی که برای مشایخ 

 . توانیم مشاهده کنیم نیاز است را داشته باشند که این صالحیت ها را در این آیات می

 .( درس دوم ، صالحیت های مشایخ)  ۹-6: ۱تیطس و    ۷-3:۱ موتائوسیتاول 

 

 قلب و محبت پدر 

 

 . یک رسول همینطور باید قلب و محبت پدر را داشته باشد

زیرا هرچند هزاران استاد در مسیح داشته باشید، لکن پدران بسیار ندارید، زیرا که من شما رادر مسیح عیسی به 

 ۱6-۱۵:4قرنتیان ۱اقتدا نمایید.انجیل تولید نمودم، پس ازشما التماس میکنم که به من 

 

اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدادهنده و  ۷-4 ,۱:۱3قرنتیان ۱

سنج فغان کننده شدهام. محبت حلیم و مهربان است؛ محبت حسد نمی برد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛ اطوار 

نمی شود؛ خشم نمی گیرد و سوءظن ندارد؛ ازناراستی خوشوقت نمی گردد، ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب 

ولی با راستی شادی میکند؛ در همهچیز صبر میکند و همه را باور مینماید؛ در همه حال امیدوار میباشد وهر چیز را 

 متحمل میباشد.

 

 و معجزات نشانه هاعالمات،  

 

 .در خدمتش رخ دهد و معجزاتنشانه ها یک رسول باید دائم عالمات ، 

 ۱۲:۱۲قرنتیان ۲و معجزات و قوات پدید گشت. نشانه هادر میان شما با کمال صبر از  رسولبدرستی که عالمات 

 

 ۲:43صادر میگشت.اعمال  رسوالنو همه خلق ترسیدند و معجزات وعالمات بسیار از دست 



44 
 

 قدم برداشتن در فروتنی 

 

 . یک رسول باید در فروتنی قدم بردارد

مسیح بودیم،  رسوالنو نه بزرگی از خلق جستیم، نه ازشما و نه از دیگران، هرچند چون  ۸-6:۲تسالونیکان ۱

ای که اطفال خود را میپرورد. بدین  میتوانستیم سنگین باشیم. بلکه در میان شما به مالیمت بسر میبردیم، مثل دایه

به شما دهیم، بلکه جانهای خود را نیز از بس که عزیز طرز شایق شماشده، راضی میبودیم که نه همان انجیل خدا را 

 ما بودید.

 

زیرا گمان میبرم که خدا ما رسوالن را آخر همه عرضه داشت مثل آنانی که فتوای موت بر ایشان شده است، زیرا 

ید؛ ما که جهان و فرشتگان و مردم راتماشاگاه شدهایم. ما بهخاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هست

ضعیف لکن شما توانا؛ شما عزیز اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده وآواره هستیم، و 

بهدستهای خود کار کرده، مشقت میکشیم و دشنام شنیده، برکت میطلبیم و مظلوم گردیده، صبر میکنیم. چون افترا 

 ۱3-۹:4قرنتیان ۱ایم تا به حال. چیز شده ا وفضالت همهبر مامی زنند، نصیحت میکنیم و مثل قاذورات دنی

 

 اقتدار 
 

یک رسول باید هنگامی که نیاز به تصحیح و آوردن نظم به کلیسا باشد در اقتدار ، مشتاق به صحبت کردن و نوشتن 

 . باشد

شما به ماداده است، زیراهرچند زیاده هم فخر بکنم درباره اقتدار خود که خداوند آن را برای بنا نه برای خرابی 

رساله های او گران و »ها میترسانم. زیرامی گویند:  خجل نخواهم شد، که مبادا معلوم شود که شما را به رساله

چنین شخص بداند که چنانکه در کالم به رسالهها در « زورآور است، لیکن حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقیر.

 ۱۱-۸:۱۰قرنتیان ۲هیم بود.غیاب هستیم، همچنین نیز در فعل درحضور خوا

 

 قلب خدمت داشته باشد 
 

 . یک رسول باید قلب خدمت داشته باشد و راضی به تحمل سختی و جفا همانطور که عیسی خداوند بود ، باشد
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 ۲۰:۲۸متی «تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود رادر راه بسیاری فدا سازد. چنانکه پسر انسان نیامد

 

 ۱:۱عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا،رومیان پولس، غالم 

 

افزونتر، در تازیانهها زیادتر، در  ها آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم، من بیشتر هستم! در محنت

رتبه مرا چوب زدند؛ یک زندانها بیشتر، در مرگها مکرر. از یهودیان پنج مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم. سه م

دفعه سنگسار شدم؛ سه کرت شکسته کشتی شدم؛ شبانهروزی در دریا بسر بردم؛ درسفرها بارها؛ در خطرهای 

نهرها؛ در خطرهای دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها ازامتها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها دربیابان؛ 

ن کذبه؛ در محنت و مشقت، در بیخوابیها بارها؛ در گرسنگی و در خطرها در دریا؛ در خطرها در میان برادرا

تشنگی، در روزهها بارها؛ در سرماو عریانی. بدون آنچه عالوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، 

 ۲۸-۲3:۱۱قرنتیان ۲یعنی اندیشه برای همه کلیساها.

 

  خدمت یک رسول

 

 کلیساهای جدید تأسیس 

 

کلیساها و  تأسیسو  روح القدس ، به عنوان خادم برای موعظه و بشارت هدایترسول ، از یک کلیسای محلی در 

 .فرستاده می شود خدمت های جدید

 

برنابا و سولس را برای من جداسازید از »چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول میبودند، روحالقدس گفت: 

آنگاه روزه گرفته و دعا کرده ودستها بر ایشان گذارده، روانه « ام. خواندهبهر آن عمل که ایشان را برای آن 

 3-۲:۱3نمودند.اعمال 
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  و بنیاد نهادن شالوده 

 

محکمی بر مکاشفه عیسی مسیح  شالودهخدمت رسول ، همراه تایید نبی به عنوان یک معمار دانا و باهوش ، پایه و 

 . خداوند و کالمش خواهد داشت که به این وسیله کلیسای محلی ساخته خواهد شد

 مستحکمو ایجاد رهبری  منصوب کردن ، استقرار ،تعلیمی صحیح  بنیادهایخدمت رسول در درجه اول ، قرار دادن 

 . در کلیساهاست

 

عمارت خدا هستید. بحسب فیض خدا که به من عطا شد، چون زیرا با خدا همکاران هستیم وشما زراعت خدا و 

معمار دانا بنیاد نهادم و دیگری بر آن عمارت میسازد؛ لکن هرکس باخبر باشد که چگونه عمارت میکند. زیرا 

بنیادی دیگر هیچکس نمی تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. لکن اگر کسی بر آن بنیاد، 

طال یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یاکاه بنا کند، کار هرکس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را عمارتی از 

ظاهر خواهد نمود، چونکه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش، عمل هرکس را خواهد آزمود که چگونه 

اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو  است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت. و

 ۱۵-۹:3قرنتیان ۱وارد آید، هرچند خود نجات یابداما چنانکه از میان آتش.

 

اما حریص بودم که بشارت چنان بدهم، نه در جایی که اسم مسیح شهرت یافته بود، مبادا بر بنیاد غیری بنا 

 ۱۵:۲۰نمایم.رومیان 

 

عمل من در خداوند نیستید؟  عیسی مسیح خداوند ما را ندیدم؟ آیا شماآیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا 

 ۲-۱:۹قرنتیان ۱هرگاه دیگران رارسول نباشم، البته شما را هستم زیرا که مهررسالت من در خداوند شما هستید.

 

 ۲:۲۰اید که خودعیسی مسیح سنگ زاویه است.افسسیان  بنا شدهانبیاءو بر بنیاد رسوالن و 
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 انجیل رسةمد تأسیس
 

تا ایمانداران را برای بشارت معجزه آسا و زندگی پیروزمند  می کند تأسیسیک رسول ، مدارس کتاب مقدس 

مسیحی تعلیم دهد .او خواندگی ایمانداران مشخص را در خدمت پنج دفتر تشخیص خواهد داد و این ایمانداران را 

 . برای خدمتی که خدا برایشان خوانده است آموزش می دهد

 

مدرسه شخصی طیرانس نام مباحثه مینمود. و  از ایشان کناره گزیده، شاگردان را جدا ساخت و هر روزه در

عیسی را شنیدند. و  بدینطور دو سال گذشت بقسمی که تمامی اهل آسیا چه یهود و چه یونانی کالم خداوند

 ۹:۱۹b-۱۱ به ظهور میرسانید،اعمال  خارق العادهخداوند از دست پولس معجزات 

 

کردند کالم خدا  این بود که کسانی که در ایالت آسیا زندگی می" رانسیطروزانه پولس در مدرسه "نتیجه تعلیم 

همراه با  بشارتِ میانرا شنیدند .مشخص است که پولس در حال تکثیر خودش در زندگی دیگران بود ، او در 

 . موعظه می کرد، انجیل را به تمام کسانی که در آن قسمت از جهان بودند  اتمعجز

 

 قوت بخشیدن به کلیساهای موجود 

 

ایجاد نمی کردند ، اما همه به  را وقتی عهد جدید را مطالعه می کنیم ، می بینیم که تمام رسوالن کلیساهای جدید

 . مقدسین سپرده شد ، کمک می کردندکردن کلیساها ، برای آن ایمانی که یک بار به  تأسیس

 

ناچار شدم که االن به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنیدبرای آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده 

 ۱:3bشد.یهودا 

 مشایخ مقرر کردنو  منصوب 
 

 . خواهند کردمنصوب می کنند ،  تأسیسرسوالن ، مشایخ کلیسا را در هر کلیسایی که 

بجهت ایشان مشایخ معین نمودند و دعا و روزه داشته، ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده  ر هر کلیساو د

 ۱4:۲3بودند، سپردند.اعمال 
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 شماسانمنصوب و مقرر کردن  

 

 . آن ها افرادی را که توسط ایمانداران در کلیسای محلی انتخاب شده اند را به موقعیت شماسی تعیین می کنند

و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، هلینستیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوهزنان ایشان در خدمت یومیه 

شایسته نیست که ما کالم خدا راترک کرده، »بیبهره میماندند. پس آن دوازده، جماعت شاگردان راطلبیده، گفتند: 

و پر از روحالقدس وحکمت را از میان خود انتخاب کنید  مائدهها را خدمت کنیم. لهذاای برادران هفت نفر نیک نام

پس تمام جماعت بدین سخن « تا ایشان را براین مهم بگماریم. اما ما خود را به عبادت وخدمت کالم خواهیم سپرد.

رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روحالقدس و فیلپس و پروخرس و نیکانور وتیمون و پرمیناس و نیقوالوس 

جدید، از اهل انطاکیه را انتخاب کرده، ایشان را در حضوررسوالن برپا بداشتند و دعا کرده، دست بر ایشان 

 6-۱:6گذاشتند.اعمال 

 

 تایید خواندگی خدا 
 

 . خدمت خواهند کرد ، برای تایید خواندگی خدا بر روی زندگی ایمانداران مشخصانبیاءرسوالن با 

در آنها جنگ نیکو  را به تو می سپارم برحسب نبوتهایی که سابق بر تو شد تا، این وصیت تیموتائوسای فرزند 

 ۱:۱۸تیموتائوس ۱کنی،

 

 عطایای روحانی انتقال 
 

عمل         عطایای روح القدس از طریق دستگذاری  عملکرد انتقال و آزادسازیمشایخ برای  هیئتبا همراه آن ها 

 .می کنند

 

 ۱:6تیموتائوس ۲خدا را که بوسیله گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی. لهذا بیاد تومی آورم که آن عطای

 

 ۱:۱۱رومیان  .زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید
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 تشخیص رسالت یک رسول
 

و توسط آن مشخص شده رسول توسط عیسی خداوند تعیین می شود نه فرد و یا گروهی از افراد .عطیه خدمتی او 

شد.این امر به خاطر داشتن یک لقب یا مقامی  واقع خواهدتایید مورد  کندخدمتشان می خواهد هایی که آن رسول 

و به رسمیت شناخته نمی شود .این یک رابطه که از هر سازمان ، موسسه یا فرقه ای دریافت شده است ، پذیرفته 

 . اجباری و یا ساختار سیاسی نیست

پذیرش رسول ، مبتنی بر رابطه شخصی عمیق روحانی در کسانی خواهد بود که رهبران روحانی آن کلیسای محلی 

 . مشخص می باشند

 کلیساهای جدید از طریق 
 

عطیة ثمره خدمت آن رسول  .کرده است ، وجود خواهد داشت تأسیسکه خود رسول  ییساهایرابطه با کل نیا

 . کندتایید می  را آشکار و اوخدمتی 

 

 کلیساهای موجوداز طریق  

 

که با خدمت رسالتی شروع به کار نکرده اند یا کلیساهایی همینطور ممکن است در کلیساهای موجود انجام شود 

و از روح هدایت و رهبری          و یا دیگر دالیل از دست داده اند رابطه شان را با یک رسول به دلیل مرگ ، ناتوانی

 می شوند .
 

 اتحاد 
 

با یک رسول در ارتباط است و زیر اقتدار او عمل می کند ممکن است خدمت رسول از قبل که  ای کلیسای محلی

مقدسین برای کار  که خدمتش بتواند به تجهیز در صورتیتشخیص داده شده و خدمتش پذیرفته شود دیگری را 

با این حال ، در حالی که این رسوالن در آن کلیسای مشخص خدمت می کنند ، با آن رسول . خدمت کمک کند 

اول که توسط جمع ایمانداران مشخص شده اند ، اقتدار نظارتی برابر را نخواهند داشت .این رسوالن دقت خواهند 
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رسول اول که توسط آن کلیسای محلی انتخاب و پذیرفته شده  کرد که چیزی نگویند یا کاری انجام ندهند که با

 . است هماهنگ نباشد

 تایید شده خدمت 

 

  توسط نبی *

نشوند .انتصاب عطایای خدمتی یک رسول توسط به رسمیت شناخته رسوالن ممکن است در هر کلیساهای محلی 

خدا صورت گرفت نه انسان .اما در جایی که یک رسول باید به عنوان رسول پذیرفته شود تا بتواند مانند جمع دیگر 

ایمانداران عمل کند ، عطیه خدمتی او آشکار و مشخص خواهد شد .اکثرا خدا از طریق عطیه روحانی نبوت که 

و آن رسالت را تایید خواهد  اعالم شدهگر مشایخ که در آن کلیسای محلی عمل می کنند ، توسط یک نبی یا دی

 . نشد و به رسمیت شناخته پولس توسط تمام رسوالن  پذیرفته . کرد

 

آیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا عیسی مسیح خداوند ما را ندیدم؟ آیا شماعمل من در خداوند نیستید؟ هرگاه 

سول نباشم، البته شما را هستم زیرا که مهررسالت من در خداوند شما هستید. حجت من بجهت آنانی که دیگران رار

 3-۱:۹قرنتیان ۱مرا امتحان میکنند این است.

 

خدمتی رسوالن توسط ایماندارانی که از طرف آن کلیسا فرستاده شده اند ، مشخص خواهد شد زیرا که خدا  عطیة

 . و مشایخ آن کلیسای محلی تایید کرده بوده است انبیاءاین را از طریق خدمت 

 

  توسط خود شخص *

 . رسول ، خود عطیه خدمتی اش را تشخیص خواهد داد

 

 هشدار علیه رسوالن کاذب 
 

کالم خدا درباره کسانی که ادعا می کنند رسول هستند اما تعالیم غلط می دهند و مردم را گمراه می کنند هشدار 

 . می دهد
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زیرا که چنین اشخاص رسوالن کذبه و عمله مکار هستند که خویشتن را به رسوالن مسیح مشابه  ۱۱:۱3قرنتیان ۲

 میسازند.

 

میدانم اعمال تو را و مشقت و صبرتو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد و آنانی را که خود را رسوالن میخوانند 

 ۲:۲شفه و نیستندآزمودی و ایشان را دروغگو یافتی؛مکا

 

 

 درس سوم پرسش هایی برای دوره کردن
 

 ( تعریف مختصری از رسول بدهید ؟۱

 

 

 

 

 پنج صالحیت خاص یک رسول را ذکر کنید ؟ (۲

 

 

 

 

 

( خدمت یک رسول را شرح دهید ؟3
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 درس چهارم

 ) ادامه ( خدمت رسوالن

 

شفا دادن و اعانات  یسوم معلمان، بعدقوات، پس نعمتها ا،ی: اول رسوالن، دوم انبسایرا درکل یو خدا قرارداد بعض

 ۱۲:۲۸ انیقرنت۱واقسام زبانها. ریو تداب

 

 4:۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یوبعضانبیاء یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

 

 : کند یرسول چگونه عمل م کی

 

 یریبا اقتدار و دل 
 

 . خدمت خواهد کرد یریاش ، با اقتدار و دل یها در زندگ دیدر مواجه با جفاها و تهد یرسول ، حت کی

 ند،یتمام به کالم تو سخن گو یرینظر کن و غالمان خود را عطا فرما تا به دل شانیا داتیخداوند، به تهد یاالن ا و

و .« یسیو معجزات به نام بنده قدوس خود ع عجایب کردن  یبه دراز کردن دست خود، بجهت شفادادن و جار

و همه به روحالقدس پر شده، کالم خدا را  مدکه درآن جمع بودند به حرکت آ یدعا کرده بودند، مکان شانیچون ا

 ۲۹:4-3۱.اعمال گفتندیم یریبه دل

 

توسط رسوالن نوشته شد .در  اساساً زین دیشد .کالم در عهد جد یتوسط رسوالن نوشته م ، اساساً قیدر عهد عت کالم

 . کنند یو خدمت م ندیگو یسخن م میرسوالن هستند که با اقتدار عظ نی، ا ءایانب ی، به جا سایعصر کل

 

 کالم  و شناختبا مکاشفه  

 

 . خدمت خواهد کرد ،کالم خدا  قتیرسول با مکاشفه و دانش کالم و درک حق کی
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 ۱:۱۱ انی.غالطستیانسان ن قیکه من بدان بشارت دادم که به طر یلیازانج کنمیبرادران شما را اعالم م یا اما

 

او به روح  یایکه الحال بررسوالن مقدس و انب یآدم آشکار نشده بود، بطور یگذشته به بن یآن در قرنها که

 3:۵ انیمکشوف گشته است،افسس

 

 یخدمت یایدر تمام عطا 

 

خوانده  زیباشد ن یکه در پنج دفتر م یخدمت یایهمانطور که به خدمت رسالتش خوانده شده است به تمام عطا رسول

 کیکند رشد کرده و بالغ شود تا به عنوان  یم افتیرا در یخدمت هیکه عط یتا زمان دیوجود با نیشده است .او با ا

اش فرستاده  یمحل یسایبه عنوان رسالت از کل شیراداده شده و شروع به عمل کردن به آنچه که ب صیرسول تشخ

 یایعطا گریرسالت او مشخص شود (، او در تمام د کهی) تا زمان یدوره زمان نیشده است ، شروع به کار کند .در ا

 . خواهد داشت تیفعال یمبشر ، شبان ، معلم و نب کیبه عنوان  یخدمت

به عالوه  ینب ایشود ، او همچنان به خدمتش به عنوان مبشر ، شبان ، معلم ،  یکه خدمت رسالت او آغاز م یهنگام

 . رسول است ، ادامه خواهد داد کیکه بطور خاص ، عملکرد  ییآن عملکردها

 

 نمونه یبرا 

 

است .او در  دهیخداوند را د یسیبا خدا دارد .پولس گفت که ع یقیعم یاست که رابطه شخص ی، نمونه فرد رسول

 . بوده است ماندارانیتمام ا یمداوم برا یبا خدا قدم برداشته و نمونه ا قیعم یرابطه شخص کی

 

عمل من در خداوند  شما ایآ دم؟یخداوند ما را ند حیمس یسیع ایآ ستم؟یآزاد ن ایآ ستم؟یرسول ن ایآ

 ۹:۱ انیقرنت۱د؟یستین

 

 ۱۱:۱ انیقرنت۱.کنم یم حیبه مس زیچنانکه من ن دییاقتدا به من نما پس
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که خدام  میکنیخود را ثابت م یکه مباداخدمت ما مالمت کرده شود، بلکه در هر امر میده یلغزش نم زیچ چیه در

در زندانها، در فتنهها، در محنتها، در  انهها،یدر تاز ها،یدر زحمات، در حاجات در تنگ ار،ی: درصبر بسمیخدا هست

در کالم حق،  ا،یریدر روحالقدس، درمحبت ب ،یمهربان ردر طهارت، درمعرفت، در حلم، د ها،یدر گرسنگ ها،یخوابیب

. چون گمراه کنندگان یکنامیو ن یدر قوت خدا بااسلحه عدالت بر طرف راست و چپ، به عزت وذلت و بدنام

کرده  استیچون س م؛یزنده هست نکیمعروف؛ چون در حالت موت و ا نکیچون مجهول و ا م؛یراستگو هست نکیوا

 ز،یچیچون ب م؛یسازیرا دولتمند م یاریبس نکیوا ریدائم شادمان؛ چون فق یمحزون، ول چون ؛یشده، اما مقتول ن

 3:6-۱۰ انیقرنت۲.زیاما مالک همهچ

 

 انهرابطه پدر کیدر  

 

کند  یکه خدمتشان م یبا کسان یرابطه خاص پدر کیکند ،  یم افتیاش را در یخدمت رسالت که یهنگام رسول

آن  ماندارانیکنند و تمام ا یکه در خدمت پنج دفتر عمل م یو محترم با کسان کیرابطه نزد کیخواهد داشت .او 

 . خواهد داشت یمحل یساهایکل

،  خوراک می دهد،  می کند را ، محبت سایآن کل ماندارانیو ا خی، محبت قلب پدر را خواهد داشت .او مشا رسول

بروند  دیکه با یآن ها را به راه یخواهد کرد .او با لطافت و نرم حتیو نص تیری، مد می کند تی، هدا تشویق کرده

دهد ،  یم تیاش اهم وادهخان یاز اعضا کیبه هر قاًیدلسوز که عم یخواهد کرد .رابطه او مانند رابطه پدر تیهدا

از پدر محبوب  یدرست ریکند و تصو یخدمتشان م که یتمام کسان یاست ، برا یاو ، مکاشفه ا یزندگ خواهد بود.

 . مان خواهد بود یآسمان

 

 ۱4:4-۱۷ و این من اری ونیمس بنت دوخ بوبحم نادنزرف نوچ هکلب مزاس هدنمرش ار امش اتیه میمنکز .یار انیقرنت۱

 لیبه انج یسیع حیکه من شما رادر مس رایز د،یندار اریلکن پدران بس د،یداشته باش حیهرچند هزاران استاد در مس

را نزد شما فرستادم که اوست  تیموتائوس نیهم ی. برادییکه به من اقتدا نما کنمینمودم، پس ازشما التماس م دیتول

 میتعل سایچنانکه در هرجاو در هرکل اورد،یشما ب ادیبه  حیمرا در مس یدر خداوند تا راهها نیفرزند محبوب من و ام

 .دهمیم
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خدمت  لیانج یاو با من برا کند، یچنانکه فرزند پدر را خدمت م رایز د،یدان یرا م او لیدل اما ۲:۲۲ انیپیفل

 کرده است.

 

. میباش نیسنگ میتوانستیم م،یبود حیهرچند چون رسوالن مس گران،ینه ازشما و نه از د م،یاز خلق جست ینه بزرگ و

 یشماشده، راض قیطرز شا نی. بدپروردیکه اطفال خود را م یهایمثل دا م،یبردیبسر م متیشما به مال انیبلکه در م

 ی. زانرو کهادیما بود زیاز بس که عز زیخود را ن یجانهابلکه  م،یخدا را به شما ده لیکه نه همان انج میبودیم

خدا شما راموعظه  لیجکه شبانهروز درکار مشغول شده، به ان رایز دیداریم ادیبرادران محنت ومشقت ما را 

 یبیعیو عدالت و ب تیکه به چه نوع باقدوس زیو خدا ن دی. شما شاهد هستمیاز شما بارنه یکه مبادا بر کس میکردیم

و  حتیاز شما را چون پدر، فرزندان خود رانص یکیکه هر دیدانی. چنانکه ممیرفتار نمود دیماندارهستینزد شما که ا

که شما را به ملکوت و جالل خود  ییخدا ستهیبطور شا دیکه رفتار بکن میکردیم تیو وص م،ینمودیم یدلدار

 6:۲-۱۲ کانیتسالون۱.خواندیم

 

 و عجایب در  نشانه ها 
 

 . و معجزات شفا به طور دائم در طول خدمت رسوالن آشکار خواهد شد میعظ یو نشانه ها عجایب

 حیکه مس یجز در آن امور میبگو یکنم که سخن ینم راجراتیخدا فخر دارم. ز یدر کارها یسیع حیبه مس پس

 یومعجزات و به قوت روح خدا. بحد عجایب اطاعت امتها در قول و فعل، به قوت  یبواسطه من به عمل آورد، برا

 ۱۵:۱۷-۱۹ انینمودم.روم لیراتکم حیبشارت مس رکونیدور زده تا به ال میکه ازاورشل

 

 ۱۲:۱۲ انیقرنت۲گشت. دیو معجزات و قوات پد عجایب شما با کمال صبر از  انیکه عالمات رسول در م یبدرست

 

و معجزات  دندی. و همه خلق ترسنمودندیو شکستن نان و دعاها مواظبت م شانیرسوالن ومشارکت ا میدر تعل و

 4۲:۲-43.اعمال گشتیاز دست رسوالن صادر م اریوعالمات بس

 

 ۵:۱۲a.اعمال دیرسیقوم به ظهور م انیرسوالن در م یاز دستها مهیو معجزات عظ عجایب  و
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 یفروتن هیروح 

 

 . نخواهد بود کتاتورید کیشناخته خواهد شد .خدمت او مانند  یفروتن هیبا روح رسول

 میقا مانیکه به ا رایز میشما را مددکار هست یبلکه شاد میشما حکم کرده باش مانیآنکه بر ا نه ۱:۲4 انیقرنت۲

 .دیهست

 

که با صبر و  یپدر ، از رابطه ا کیبه عنوان  دیگوسفندانش را بکند ، در عوض با ینخواهد بود که خداوند یکس او

 . دقت در روح ، با آنان برقرار کرده است ، باشد

بلکه  حیونه بجهت سود قب ینه به زور بلکه به رضامند د،ینظارت آن را بکن و دیشماست بچران انیخدا را که در م گله

 ۵:۲پطرس ۱به رغبت؛

 

او به عنوان یا قراردارد  یانسان یسنت حاکمیتهرم  کیتصور شده است که در راس  ی، به اشتباه به عنوان کس رسول

 . کند ، تصور شده است یم تیتر از او هستند هدا نییرا که از نظر اقتدار پا یرتبه دارد و آنان یعال یکه مقام یکس

است که  ی.او فرد میریگ یتر از همه هستند در نظر م نییکه پا یعوض ، ما خدمت رسوالن را به عنوان کسان در

، خدمت خواهد کرد و سخن خواهد گفت .اما  یو اقتدار روحان میدهد .او با مکاشفه عظ یرا انجام م یکار نب

 . و خادم ) غالم ( شده است تهبود که خود را فروتن ساخخواهد  یاقتدار ، از قلب فرد نیا شهیهم

، به خاطر  سایکل یبه باالست .اقتدار و عملکرد او در سرپرست نیی.بلکه از پا ستین نییرسول ، از باال به پا خدمت

 . باشد یم حینامش مشخص نشده است بلکه به خاطر عملکرد او در بدن مس

 

 نیبه عنوان خادم

 

 . سخن گفتند نیاز خودشان به عنوان خادم هیاول رسوالن

  پولس *

 ینداریکه در د یخدا و معرفت آن راست دگانیبرگز مانیبرحسب ا حیمس یسیغالم خدا و رسول ع پولس،

 ۱:۱ طسیاست،ت
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 ۱:۱ انیخدا،روم لیانج یو رسول خوانده شده و جدا نموده شده برا حیمس یسیغالم ع پولس،

 

 موتائوسیتپولس و  *

با اسقفان و  باشندیم یلپیکه درف یسیع حیدر مس نیبه همه مقدس ح،یمس یسیغالمان ع ،موتائوس یتو  پولس

 ۱:۱ انیپیشماسان.فل

 

  عقوبی *

 ۱:۱ عقوبیدیخداوند است، به دوازده سبط که پراکنده هستند.خوش باش حیمس یسیکه غالم خدا و ع عقوبی

 

  پطرس *

ما  یدر عدالت خدا افتهاند،یما یگرانبها را به مساو مانیکه ا یبه آنان ح،یمس یسیپطرس، غالم و رسول ع شمعون

 ۱:۱پطرس ۲نجاتدهنده. حیمس یسیو ع

 

  وحنای *

 لهیزود واقع شود، برغالمان خود ظاهر سازد و بوس دیبایرا که م یکه خدا به او داد تا امور حیمس یسیع مکاشفه

 ۱:۱ مکاشفه وحنا،یفرشته خودفرستاده، آن را ظاهر نمود بر غالم خود 

 

مشخص استفاده  یانجام خدمت یبرا یغرور وجود ندارد .خدا از فرد یبرا ییجا چیخداوند ه حیمس یسیبدن ع در

 . کند که هرگز در غرور قدم بر ندارد یم

 

  رسول کی اقتدار

 

با اقتدار  قتایحق تواند یم یاقتدار انسان خواهد بود .تنها فرد ریز زی، اما او ن دیگو یپدر سخن م کیبا اقتدار  رسول

است که او  یخیرسوالن و مشا گرید یاست .او پاسخگو گرانیبا د حیاقتدار و رابطه صح ریخدا صحبت کند که ز

 . رسالت فرستاده اند یرا برا
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 یگریو به د رودیبرو، م میگو یکیدست خود دارم؛ چون به  ریرا ز انیهستم و سپاه رحکمیز یمرد زیکه من ن رایز

متعجب شده، به همراهان خود  د،یسخن را شن نیچون ا یسیع.« کندیو به غالم خود فالن کار را بکن، م دیآیم ا،یب

 ۹:۸-۱۰ ی.متام افتهین هم لیدر اسرائ یمانیا نیکه چن میگویبه شما م نهیهرآ»گفت: 

 

انه را کتاتوری.آن ها هرگز اقتدار د مینیب یاز اقتدار رسوالن را در خدمت پطرس و پولس م یحیصح یها نمونه

 . بنا استفاده کردند ی.در عوض ، اقتدارشان را برا نکردند اِعمال

 

 انیقرنت۲.دیهست میقا مانیکه به ا رایز میشما را مددکار هست یبلکه شاد میشما حکم کرده باش مانیآنکه بر ا نه

۱:۲4 

 

شما به ماداده است،  یخراب ینه برا بنا یهم فخر بکنم درباره اقتدار خود که خداوند آن را برا ادهیز راهرچندیز

 ۱۰:۸ انیقرنت۲خجل نخواهم شد،

 

 گریکدیآنگاه از « کند. میاو را تسل کهیبر آن کس یوا کنیل رودیکه پسر انسان برحسب آنچه مقدراست، م رایز

 کیافتاد که کدام زین ینزاع شانیا انیکار بکند؟ و در م نیباشد که ا شانیاز ا کیکه کدام دنیشروع کردند به پرس

 نعمتیوحکام خود را ول کنندیم یسرور شانیبر ا تهاام نیسالط»گفت:  شانیآنگاه به ا باشد؟یبزرگتر م شانیازا

 کیکدام رایچون خادم. ز شوایبلکه بزرگتر از شما مثل کوچکترباشد و پ د،یمباش نیشماچن کنی. لخوانندیم

شماچون خادم  انیمن در م کنیآنکه نشسته است؟ ل ستیانیآنکه خدمت کند آ ای ندیبزرگتراست آنکه به غذا نش

 ۲۲:۲۲-۲۷هستم.لوقا 

 

  یاقتدار رسالتاز  هدف

 

 یسرپرست یبرا 
 

مورد  دهی آن ها و نظم یکردند ، آن ها در حال بنا یم یرا سرپرست یمحل یسای، کل خیکه رسوالن و مشا همانطور

 . بودند زیاز آن ها ن کی، ثبات و حفاظت هر مسئولیت پذیری ، ازین
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 بخشیدن انضباط نظم  و 

 

از  کیهر یبرا ازی، رهبران و در صورت ن یمحل یسایدر کل ازیمورد ن دهی نظم یرسول از اقتدار خود برا کی

 . کند یاند ، استفاده م اموختهینظم را ن سایآن کل خیمشا گرید ایشبانان و  قیکه از طر یماندارانیا

 

هرچند هزاران استاد  رای. زکنمیم هیتا شما را شرمنده سازم بلکه چون فرزندان محبوب خود تنب سمینو یرا نم نیا و

نمودم، چه  دیتول لیبه انج یسیع حیکه من شما رادر مس رایز د،یندار اریلکن پدران بس د،یداشته باش حیدر مس

 ۱4:4-۱۵, ۲۱ انیقرنت۱حلم؟ حمحبت و رو با ای میایبا چوب نزد شما ب ایآ دیخواهش دار

 

 یکه شخص ست؛یامتها هم ن انیکه درم ییشده است، و چنان زنا دایزنا پ شما انیکه در م شودیم دهیشن قهیالحق یف

عمل را کرداز  نیا کهیتا آن کس دیچنانکه با د،یبلکه ماتم هم ندار دیکنیزن پدر خود را داشته باشد. و شما فخر م

ر حق در روح حاضرم؛ و االن چون حاضر، حکم کردم د اما بم،یکه من هرچند درجسم غا رایشود. ز رونیشما ب انیم

 یسیکه شما با روح من با قوت خداوند ماع یهنگام ح،یمس یسیکرده است. به نام خداوند ما ع نیرا چن نیا کهیکس

نجات  یسیسپرده شود بجهت هالکت جسم تا روح در روز خداوند ع طانیشخص به ش نیکه چن د،یجمع شو حیمس

  ۱:۵-۵ انیقرنت۱.ابدی

 

گناه  نیرا که قبل از ا یهستم، آنان بیام، هرچند االن غا دوم حاضر بوده ادفعهیکه گو میگویم شیگفتم و پ شیپ

 یم دیگویرا که در من سخن م حیمس لیمسامحه نخواهم نمود. چونکه دل م،یرا که اگر بازآ گرانیکردند و همه د

 ستیاز قوت خدا ز کنیشت، لاز ضعف مصلوب گ گاههر رایبلکه درشما تواناست. ز ستین فیکه او نزد شما ضع دییجو

 میخواه ستیشما است، ز یبا او از قوت خدا که به سو کنیل م،یهست فیضع یدر و زی. چونکه ما نکندیم

 ۲:۱3-4 انیقرنت۲کرد.

 کردن توبه 

 

 .می باشدافراد  نیدر ب یو سرسپردگ ءای، اح ییتوبه ، رهاباعث  رسول ، کی خدمت
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گشته، نام  یطار شانیخوف بر همه ا د،یساکن افسس مشهور گرد انیونانیو  انیهودی عیواقعه بر جم نیا چون

آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده،  مانیکه ا یاز آنان یاری. و بسداشتندیرا مکرم م یسیخداوند ع

آنها  متیوچون ق دندیدر حضور خلق سوزان رده،را آو شیاز شعبده بازان کتب خو ی. و جمعنمودندیآنها رافاش م

 ۱۷:۱۹-۲۰.اعمال گرفتیکرده قوت م یکالم خداوند ترق نطوریرا حساب کردند، پنجاه هزاردرهم بود بد

 

 داشتن مسئولیت 
 

 . را به همراه دارد یمحل یسایکل یبخش مال مسئولیت رسول

. در روز دیکن نیهمچن زیفرمودم، شما ن هیغالط یساهایچنانکه به کل ن،یمقدس یبرا ایهدا یآور جمعدرباره  اما

کرده، بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت  رهیباشد، نزد خود ذخ افتهیکه  یاز شما بحسب نعمت یکیاول هفته، هر 

 میخواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشل کتوبهابا م دیکن اریرا که اخت یجمع کردن نباشد. و چون برسم، آنان

 ۱:۱6-4 انیقرنت۱بروم، همراه من خواهندآمد. زیببرند. و اگرمصلحت باشد که من ن

 

 بخشیدنثبات  
 

غلط محافظت  میرا در عمق کالم خدا قرار خواهد داد تا خود را از تعال کلیسا شهیو ر بخشیده ثبات  سایبه کل رسول

 . کند

 

 یمکرها یبرا یشیاند لهیمردمان در ح یازدغاباز م،ینباش میاطفال متموج و رانده شده از باد هر تعل نیبعد از ا تا

 4:۱4 انی؛افسسیگمراه

 

راسخ  مانیکرده و بنا شده و در ا شهیکه در او ر د،ییرفتار نما یدر و د،یرفتیخداوند راپذ یسیع حیچنانکه مس پس

 6:۲-۷ انی.کولسدیینما یارمیبس یو در آن شکرگزار دیافتهای میکه تعل یبطور د،یگشتها
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 کند یمحافظت م سایاز کل 

 

 . ، مراقبت خواهد کردمورد قبول واقع شده که خدمتش  ییکرده است و جا تأسیسکه  ییساهای، ازکل رسول

چونکه حساب خواهند داد تا  کنند،یشما را م یجانها یپاسبان شانیا راکهیز دیینما ادیخود را اطاعت و انق مرشدان

 ۱3:۱۷ انی.عبرانستین دیشما را مف نیکه ا راینه به ناله بهجا آورند، ز یآن را به خوش

 

  خدمت یدیکل یها قسمت

 

خانه است ،  که در یکه در آن مستقر است ، عمل خواهد کرد .او هنگام ییسایدر کل سایکل ارشدبه عنوان  رسول

از  یکیتوسط  یمحل یسایدر کل یخدمت میحال ، ت نیا خواهد بود .با یمحل یسایآن کل یخدمت میاز ت یعضو

 . شود یم ی، رهبر کند یعمل م یخدمت شبان هیکه در عط یکس یعنی سایکل مشایخ

 

 یخدمت میت 
 

 رسوالن را بر عهده خواهد داشت. میت کی رهبری پیوستهرسول 

     خدمت پنج دفتر عمل یایباشند که در عطا یشامل افراد تواند یدهند ، م یم لیرا تشک میت نیکه ا یماندارانیا

 تعیینکه  یباشد که به خدمت پنج دفتر خوانده شده اند ، اما در دوره ا یممکن است شامل افراد میت نیکنند .ا یم

    عمل فعالیت هادمت خ که درباشد  یاز افراد تشکلم تواند یم میت نیشوند ، آماده خواهند شد .ا یو فرستاده م

 .کنند یم

آن رسول را  یروحان یخواهند بود و رهبر یمحل یسایدر کل گریکدیبا  یکیدر رابطه نزد میت یاز اعضا کی هر

و  لیو مدارس انج دیجد یساهایکل تأسیسخواهند کرد .آن ها باهم در خط اول بشارت ،  از او پیروی و رفتهیپذ

هستند که از  یماندارانی.آن ها ا ردموجود ، عمل خواهند ک یساهایکل شرفتیآن ها و ادامه پ ینظارت بر بازساز

 شده اند منصوب هستند ایو رو دیو د ییشوایپ ، یخواندگ یکه دارا یخیمشا قیاز طر وسمت خدا انتخاب شده اند 

 .جهان کمک کنندوت خدا در سراسر ملک شرفتیتا در پ یافته اندقدرت روح القدس  به وسیلهو تا 
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 سایکل شبردیپ یبرا ییراهبردها 

 

و  یمحل یسایکل یکل ریکار خواهد کرد .او تصو یمحل خیبا مشا یمشخص خدمت یدیکل ی، در حوزه ها رسول

به  ازین یمحل یسایکل کیرا که  ی.رسول معموال نوع خدمت دیکوتاه مدت و بلند مدت آن را خواهد د یازهاین

 یاش ادامه دهد .رسول ، خدمت ها یکردنش است را مد نظر قرار خواهد داد ، تا بتواند به رشد روحان افتیدر

 . دهد یم شنهادیپ سایخدمت بهتر در کل یمشخص را برا

که خدا در  یبزرگتر ریبر تصو یکمک کند که مبتن یمحل یسایکل یبرا یراهبرد و نقشه کل شبردیبه پ دیبا او

 . دهد ، باشد یجام معصر حاضر ان یسایکل

 رهبران نییتع 
 

را  یمحل یسایحاضر در کل یکند و رهبر یم نییرا تع یکار خواهد کرد و رهبر یمحل یسایکل خیبا مشا رسول

 . کند یم دییتا

آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانینمودند و دعا و روزه داشته، ا نیمع خیمشا شانیا بجهت سایدر هر کل و

 ۱4:۲3بودند، سپردند.اعمال 

 

 آموزش

 

الزم   ییهستند ، آموزش و راهنما ماندارانیا گروهی از خدمت  و یکه در حال آماده ساز یآنان یعنی خیبه مشا او

 . دهد یمرا 

 ۲:۲ موتائوسیت۲هم باشند. گرانید میبسپارکه قابل تعل نیبه مردمان ام ،یدیاز من شن اریآنچه به شهود بس و

 

 انجیل مدارس تأسیس
 

 . خواهد داد میبرپا کرده و در آنجا تعل لیمدارس انج رسول
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 ده،یکناره گز شانیاز ا گفتند،یرا بد م قتیخلق، طر یرو شیو پ اوردندین مانیسخت دل گشته، ا یچون بعض اما

دو سال گذشت  نطوری. و بدنمودینام مباحثه م رانسیط یشاگردان را جدا ساخت و هر روزه درمدرسه شخص

 ۹:۱۹-۱۰دند.اعمال یرا شن یسیکالم خداوندع یونانیو چه  هودیچه  ایاهل آس یکه تمام یبقسم

 

 حیصح میتعال 

 

و  دیفرما یشود و آنچه که خدا م یم یامروز جار یسایدقت خواهد کرد و آن چه که در کل حیصح میبه تعال رسول

 . دهد یدهد را مدنظر قرار م یانجام م

 

 حل اختالفات 

 

 . آورد یم سایاختالفات را حل کرده و نظم الزم را به کل او

 متیازق یو مقدار یده بیالقدس را فر دل تو را پر ساخته است تا روح طانیچرا ش ایحنان یا»پطرس گفت:  آنگاه

 ۵:3 ؟اعمالیرا نگاه دار نیزم

 

. و شما حیو چون اطفال در مس انیبلکه چون جسمان ان،یچون روحان میبرادران نتوانستم به شما سخن گو یا من و

که تا به حال  رایز د،یندار زیبلکه الحال ن دیکه هنوزاستطاعت آن نداشت رایخوراک دادم نه به گوشت ز ریرا به ش

      انسان رفتار  قیو به طر دیستین یجسمان ای. آتاس هاییشما حسد و نزاع و جدا انیچون در م د،یهست یجسمان

 ۱:3-3 انیقرنت۱د؟یینما ینم

 

 کند یو منتشر م تأسیس

 

به سمت  شتریتصور کرد .او هر چه ب یسنت ریمد ایسرپرست  کیبه عنوان  دیاست .او را نبا یادیرسول بن عملکرد

کمتر  یشبان اتیمشارکت او در جزئ ،کرده است برود  نییمختلف تع یساهایکه در کل یخیمشا کردن تیریمد

روح القدس  تیرا با هدا سایآن کل یعاد، به طور  کند یم ایجاد یمحل یسایرا در کل یاو رهبر یوقت. خواهد شد

 . اول ادامه خواهد داد یسایحال او ارتباط خود را با کل نیخواهد کرد .با ا تأسیسرا  یگرید یسایترک کرده و کل
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خدا را در  یرشد خواهد کرد .او خواندگ  سایکل ری، خدمت او با تکث سایکل کیرشد کردن در  شتریب یجا به

 جادیرا که ا ییساهایمشخص خواهد کرد و آن ها را در آن خدمت آموزش و بنا خواهد کرد .او کل گرانید یزندگ

.رابطه او ،  نمی سازدرا  یسنت جموعهم ایلقب  کیکنترل نخواهد کرد .او  ای و نخواهد شدصاحب ،  کرده است 

خداوند  یسیخواهد بود و فقط وابسته به روح القدس و خود ع مستقل سایخواهد بود .هر کل یرابطه روح القدس

 . خواهد بود

 

  یمحل یسایرسول با کل رابطه

 

که  ییساهایکل یبرا "مادر  یسایکل "به عنوان  دیدهد اما نبا یفرستد ، او را پوشش م یرا م یرسول که ییسایکل

 .یمحل یساهایکل گریشوند نه با د یبا خدمت رسوالن پوشش داده م ساهایکرده است ، در نظر گرفته شود .کل جادیا

 . است یمحل یسایرسول و کل نیب یشخص قیرابطه عم جهیاست که نت یپوشش به صورت داوطلبانه از قلب نیا
 

 به همراه دارد یرسالت هیرابطه نه تنها عط نیتوافق وجود داشته باشد که ا نی، ا یمحل یسایکل خیرسول و مشا نیب دیبا

 . به همراه خواهد داشت زیرا ن یآن خدمت رسالت یسرپرست نطوریهم به بلکه

به همان نقش  دیکند ، با یخانواده عمل م کیدر  ییباشد و گو یمانند رابطه پدر دیبا یرابطه رسالت که ییآن جا از

 بالغ زین یمحل یسایرسول و کل نیب روابط،  کند یم رییتغ روابطشوند و  یادامه دهد .همانطور که فرزندان بالغ م

 . خواهد شد

 

رود داشته  یاز مفهوم آن رابطه و آنچه انتظار م یمتعهد باشند و درک کامل گریکدیبه  دیبا یمحل یسایو کل رسول

 یبرا زین یمحل یسایقرار دارد ، کل سایکل یرسول در نقش سرپرست یکه از سمت خدا برا یعالوه بر خواندگباشند .

 داشته باشد . اقیاشت دیخدمت رسول با رفتنیو پذ به رسمیت شناختن

 

بود  یرسالت میت ایرسول  یمال یها یبانی، پشت دیدادن خدمت در عهد جد یکتاب مقدس برا یازالگوها یکی

شدند و به محض  یکمک م یاز نظر مال گرید یساهایکل قیرسول از طر کیجوان به واسطه خدمت  یساهایکل
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که به واسطه خدمت آن  گرید یساهایکل جادیکمک به ا زیشدند ، در عوض آن ها ن یم جادیا ساهایآن کل نکهیا

 .کردند یرسول انجام شده بودند ، م

 

به عنوان انبیاء ،  یمحل یسایاز کل رونیکه ب یکسان ایرسالت هستند  میکه در حال خدمت به ت ییآن ها یعنی گرانید

 . شوند یبانیخدمت فرستاده شده اند پشت یکه برا یمحل یسایکل قیاز طر دیبا زین کنند یخدمت م نیمعلم ای نیمبشر

 

را به  ازیآن ن دیاست ، رسول با اجیو به کمک احت دیآ یبه وجود م یمحل یساهایدر کل یمال یازهایکه ن یهنگام

 . کند انیب کند یکه در آن ها خدمت م یمحل یساهایکل گرید
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 درس چهارم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 رسول است  کیکه منحصر به عملکرد  را رسول در خدمت کیعملکرد  ی( دو نمونه از چگونگ۱

 ؟ دیکن انیب

 

 

 

 

      رسول کی دیکن یرا که فکر م یاقتدار یحوزه ها یتمام ؟ ستیچ یاقتدار رسالتهدف از  (۲

 ؟ دینام ببر، تواند داشته باشد  یم

 

 

 

 

 

 

عمل خواهد  سایکل یاقتدارش در سرپرست لیاز خدمت رسول که در آن به دل یدو حوزه عمل( 3

 ؟ دیکرد را نام ببر
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 درس پنجم

 نبیخدمت 

 

 یبرا ن،یمقدس لیتکم یشبانان و معلمان را، برا یو بعض نیمبشر یوبعضانبیاء یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

ومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت  مانیا یگانگیتا همه به  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا

 ۱3 – ۱۱:4 انی.افسسمیبرس حیمس یپر

 

  یمعرف

 

تصور کرده اند که خدمت  یاریدرست درک نشده است .بس ایگرفته شده است و  دهیناد نبیکه خدمت  سالهاست

 هیعط نیدوم نیکند که ا یم دی، پولس تاک مچهارباب  انیبوده است . در افسس قیمحدود به دوره عهد عت نبی

 . است ازیبه بلوغ مورد ن دنیکار خدمت و رس یآماده کردن قوم خدا برا ی، برا یخدمت

 . کند یم افتیرا در ینب کی، پاداش  ردیبپذ یرا به اسم نب یخداوند فرمود : هرکس نب یسیع

 

پاداش عادل را  رفت،یپذ یرا به اسم عادل یو هرکه عادل ابدی یپاداش نب رد،یپذ یرابه اسم نب یایآنکه نب و

 ۱۰:4۱ ی.متافتیخواهد

 

 مفهوم 
 

خدا در حضور انسان داده شده  ، نمایان کردن، خدمت  ینب به یک. دیگوی خدا سخن م یاست که برا یفرد ینب

  : است ریز یکامل با کتاب مقدس ، ارائه دهنده کارها یمکاشفه ، در کنار هماهنگ نیاست .ا

 

  هدایت *

  ایو رو دیو د تیهدا دییتا *

  کالم خدا نشیدادن ب *

  گرانید یدرباره زندگ قیگفتن حقا *
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  کردن خیتوب *

  کردن یداور *

  کردن حیتصح *

  هشدار دادن *

  ندهیآ عیآشکار کردن وقا *

 

      نبوت عمل  یروحان هیکه در عط یاز کس شتریب اتی، و با دقت و جزئ نبوتیاز مسح  یدر سطح باالتر ینب کی

 . خواهد بود کندی م

 نسبت به  دادن تسلیو  کردن قی، تشوکردن بنااز  یمکاشفه باالتر شامل اغلب است یکه نب ی، از فرد ینبوت کالم

 .ی است که نبوت  می کندمانداریهر ا

 

 خدا سخنگوی 

 

 . بود یموس یخداست ، همانطور که هارون برا یبرا یسخنگوی ینب

کرد، و من با زبان توو با زبان او خواهم بود، و آنچه  یالقا خواه یگفت وکالم را به زبان و یبدو سخن خواه و

زبان خواهدبود، و تو  یتو به قوم سخن خواهد گفت، و او مر تو را بهجا یشما راخواهم آموخت. و او برا دیبکن دیبا

 ۱6 - ۱۵:4بود.خروج  یخدا خواه یاو را بهجا

 

 . قومش باشند یخدا برا انیسخنگو دیبا زین انبیاءکرد ،  یرا به قوم ابالغ م یموس نیفرام دیکه هارون با همانطور

 

 یکالم نبوت شهیر 

 

صحبت کند که  یبه عنوان نب دیبا ی.او تنها زمان دیسخن بگو دیخود نبا یحکمت شخص ایهرگز از فکر و  ینب کی

 . دیگو یاو سخن م قیاز طر میخدا به طورمستق
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که نبوت به اراده انسان هرگزآورده نشد،  رای. زستین یخودنب رینبوت کتاب از تفس چیکه ه دیرانخست بدان نیا و

 ۲۱ - ۲۰:۱پطرس ۲بلکه مردمان به روحالقدس مجذوب شده، از جانب خدا سخنگفتند.

 

 کلمات شهیر 
 

و  یدرباره خدمت نبوت ینشیکلمات ، ب نیوجود دارند که به نبوت مربوط هستند .دو مورد از ا یکلمه عبر یتعداد

 . دهند ینبوت به ما م یروحان هیعط

 

*" Raba"  

باشد  یو روشن ساختن م ختنیر شیشدن ، از پ یجار یو به معنا افتادهاز چهارصد بار در کتاب مقدس اتفاق  شیب

 .می باشدنبوت  همراه  که اغلب است غیر ارادیرفتار  ایو  ایکلمه ، رو نیا

 

* " Nataf "  

 . دهد ینبوت را نشان م یاله ءکلمه منشا نیباشد .ا یمانند بارش باران م دنی، بار ختنیر یمعنا به

        کردن  ییشگویپ ایگفتن  یاز آن استفاده شده است به معن دیکه در عهد جد "Propheteuo " یونانی کلمه

 . کند یم انینبوت را ب یعد اصلکلمه دو بُ نیباشد .ا یم

 

 . خداست امغیپ کردن اعالم زودتر یبه معنا کردن  ییشگویپ *

 .به پدران ما تکلم نمودانبیاءمختلف بوساطت  یها قیخدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طر۱:۱ انیعبران

 

 .رخ خواهد داد  ندهیکه در آاست  یزیاعالم کردن چ یبه معنا کردن ییشگویپ *

خداوند  که معروف خواهد شد یواقع گردد، آنگاه آن نب ینبوت کند اگر کالم آن نب یکه بسالمت یا یآن نب اما

 ۲۸:۹ ایارم«او را فرستاده است. قهیالحق یف

 

 شانیا انیدر م یو البته واقع خواهد شد، آنگاه خواهند دانست که نب شودیواقع م نیو چون ا 33:33 الیحزق

 «.بوده است
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  نبوت انواع

 

 روح نبوت 

 

که من با توهمخدمت هستم و با  رایز ینکن نیزنهار چن»افتادم تا او را سجده کنم. اوبه من گفت:  شیهاینزد پا و

 ۱۹:۱۰مکاشفه «روح نبوت است. یسیکه شهادت ع رایرا دارند. خدا را سجده کن ز یسیبرادرانت که شهادت ع

 

بتواند کالم خداوند را نبوت  مانداریاست که توسط روح القدس داده شده است تا ا نبویمسح  ینبوت ، ردا روح

 یکه به صورت عاد یشروع به نبوت کنند در حال ماندارانیشود ، ممکن است ا یم یروح نبوت جار یکند .وقت

 . خود ، نبوت خواهند کرد یاز تجربه عاد یشتریو دقت ب اتیکردند .آن ها با جزئ ینبوت نم

 یبر رو می باشد قدرتمند یمسح نبوت تحتکه  ای یجلسه با نب کیروح نبوت ممکن است به هنگام خدمت در 

 . شود یجار زین ارانماندیا گرید

 

 نبوت هیعط 

 

را ترجمه  یگریرا اقسام زبانها و د یگریارواح و د زییرا تم یکیو  نبوترا  یگریرا قوت معجزات ود یکی و

 ۱۲:۱۰ انیقرنت۱زبانها.

 

، در  یخدمت یایعطا گرید اینبوت و  هیکه عط یعمل کند .اما هنگام یمانداریهر ا یدر زندگ تواند ینبوت م هیعط

 یشود ، حاو یداده م یکه به نب ینبوت یروحان هینسبت به عط شود ، معموال ، یم یجار ستین ینب که یمانداریا

 . باشد یم یو تسل قیبنا ، تشو ینبوت برا نیمکاشفه نخواهد بود .ا

 

 ۱4:3 انیقرنت۱.دیگویم یو تسل حتیبنا و نص یمردم را برا کند،یآنکه نبوت م اما
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  یخدمت هیعط کی 

 

کار خدمت و  یکردن قومش برا تجهیز به جهت یخاص ییایخداوند به نزد پدر خود صعود کرد ، عطا یسیع یوقت

 . است نبی ، خدمت یخدمت یایعطا نیاز ا یکیداد . خود یسایبه کل ، رساندشان کمالبه 

 

 برای نوشتن کتاب مقدس الهام  

 

به ما  انبیاء لهیما تمام کالم در کتاب مقدس را که خدا انتخاب کرد تا به وس رایشود ز یداده نم گرینوع نبوت د نیا

 دینبا ینبوت چیه ایافزوده و  دینبا یگرید زیچ چیکه کتاب مقدس دارد ه ی.به آن اقتدار میبدهد را در دست دار

 . اضافه شود

مکتوب در  یایخدا بال د،یفزایبر آنهاب یکه اگر کس دهمیکتاب را بشنود، شهادت م نیهر کس را که کالم نبوت ا رایز

 اتیاو را از درخت ح بیکم کند، خدا نص یزینبوت چ نیاز کالم ا یخواهد افزود. و هر گاه کس یکتاب را برو نیا

 ۱۹ - ۱۸:۲۲منقطع خواهد کرد.مکاشفه  ت،کتاب نوشته اس نیکه در ا ییزهایو از شهر مقدس و از چ

 

 .شوند قضاوتخدا و عهد او  بی عیبمطابق با کالم  دیکتاب مقدس کامل است ، تمام نبوت ها با که ییآنجا از

 

 انبیاء یکتاب مقدس خیتار

 

 . با قومش صحبت کرده است انبیاء قیاز طر اکثراً  ، خدا خیتمام طول تار در

 

را نزد شما فرستادم بلکه هر  انبیاءبندگان خود  عیآمدند تا امروز جم رونیمصر ب نیکه پدران شما از زم یازروز

 ۷:۲۵ ایرا ارسال نمودم.ارم شانیروز صبح زود برخاسته، ا
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 قیعهد عت یایانب 

 

اوقات از آن ها به عنوان  یکه نوشته اند ، گاه ینوشته شده است .با توجه به اندازه کتاب انبیاءتوسط  قیعهد عت اکثر

، خنوخ،  لیهاباند که از ذکر شده  قیدر عهد عت یاریبس انبیاء.میکن یم ادیصغیر )کوچک(  ایو کبیر)بزرگ(  یایانب

هم  ییها هینب نیشوند .همچن یم ادی انبیاءبه عنوان  میو هارون به طور مستق وسفی،  عقوبی، اسحاق ،  مینوح ، ابراه

 . وجود داشتند

 الگو کی،  یموس 

 

را  قیعهد عت ندهیآ پیامبران و نبی های تمامداده شده بود  تا از طریق آن  یدر خدمت نبوت یخط مش کی یموس به

 . مانند او نبوده استای  ی، داده شده بود .گفته شده است که نبنمایند  یداورتشخیص و 

 

 34:۱۰ هیبرنخاسته است که خداوند او را روبرو شناخته باشد.تثن لیتا بحال در اسرائ یمثل موس یا ینب و

 

  اهایو رو دید *

ظاهر  بر او ایهستم، خود را در رو هوهیباشد، من که  یا یشما نب انی: اگر در مدیاالن سخنان مرا بشنو»او گفت:  و

 ۱۲:6.اعداد میگویو در خواب به او سخن م کنمیم

 

  یکالم خدا در دهان نب *

. موافق دیاو را بشنو د،یتو مبعوث خواهدگردان یتو ازبرادرانت، مثل من برا انیرا از م یا ینب ت،یخدا هوه،ی

نشنوم،  گریخود راد یخدا هوهیآواز : »یخودمسالت نموده، گفت یخدا هوهیدر روز اجتماع از  بیهرآنچه درحور

 شانیا یرا برا یا یگفتند. نب کویآنچه گفتندن: »گفتو خداوند به من .« رمیمبادابم نم،ینب گریرا د میآتش عظ نیو ا

مثل تو مبعوث خواهم کرد، و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هرآنچه به اوامر  شانیبرادران ا انیاز م

 ۱۸  - ۱۵: ۱۸ هیتثن .خواهد گفت شانیبه ا میفرما
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 گوش کنند یبه سخنان نب دیبا *

 یاینشنود، من ازاو مطالبه خواهم کرد. و اما نب دیسخنان مرا که او به اسم من گو کهیهر کس و  ۲۱  - ۱۹: ۱۸ هیتثن

البته  یآن نب د،یسخن گو ریغ انیبه اسم خدا ایکه به گفتنش امرنفرمودم،  دیکه جسارت نموده، به اسم من سخن گو

 .کشته شود

 

 نبوت شیآزما *

به اسم  یکه نب یهنگام.« میینما صیرا که خداوند نگفته است، چگونه تشخ یسخن: »ییاگر در دل خود گو و

 یاست که خداوند نگفته است، بلکه آن نب یامر نیواقع نشود و به انجام نرسد، ا زیاگر آن چ د،یخداوند سخن گو

  ۲۱:۱۵ هیتکبر گفته است.پس از او نترس.تثن یآن را از رو

 

 ایو مدرسه انب لیسموئ 
 

 . دیرس کمالبه  نبی، خدمت  لیسموئ یرهبر تحت

 ۱3:۲۰.اعمال ینب لیداوران داد تا زمان سموئ شانیبعد از آن بد و

 

که بعد از او تکلم کردند  یوآنان لیاز سموئ زینانبیاء عیرا نشنود، از قوم منقطع گردد. و جم یکه آن نب یهر نفس و

ت گف میکه به ابراه یکه خدا با اجداد ما بست، وقت یو آن عهد غمبرانیاوالد پ دیاخبارنمودند. شما هست امیا نیاز ا

فرستاد تا  ده،یزانیرا برخ یسیشما اوال خدا بنده خودع یبرا افتیبرکت خواهند  ن،یزم لیقبا عیتو جم تیاز ذر

 ۲6 - ۲3:3اعمال «از شما از گناهانش. یکیهر  دنیبه برگردان شما را برکت دهد

 

 انبیاء ةمدرس تأسیس *

کرده  لیدر کالم تحصکه  از مردانی یدیجد یک نظم نبوتیکار  نیکرده و با ا تأسیسرا  انبیاء ةمدرس لیسموئ

 داشتند ، بنا نهاد. یقیخدا حساس بودند ، و با خدا ارتباط عم یبودند ، به صدا

 

و  کنند یکه نبوت م دندیرا د انبیاءگرفتن داود فرستاد، وچون جماعت  یشاول قاصدان برا و ۲۱ – ۲۰:۱۹ لیسموئ۱

نبوت کردند. و چون  زین شانیاست، روح خدا بر قاصدان شاول آمده، ا ستادهیا شانیا ییشوایرا که به پ لیسموئ
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 زین شانیسوم فرستاده، ا اننبوت کردند، و شاول بازقاصد زین شانیفرستاده، ا گریشاول را خبر دادند قاصدان د

 نبوت کردند.

 

 . ه بودکردمحل بنا  چهار مدارس را در نی، ظاهرا ا لیسموئ

 

 رامه *

 یبه رامه آمده، از هرآنچه شاول با و لیو نزدسموئ افتی ییداود فرار کرده، رها و ۲3,   ۲۱ - ۱۸:۱۹ لیسموئ۱

 نکیا»ساکن شدند. پس شاول را خبرداده، گفتند:  وتیرفته، در نا لیکرده بود، او را مخبر ساخت، و او و سموئ

که نبوت  دندید راانبیاءجماعت گرفتن داود فرستاد، وچون  یو شاول قاصدان برا« رامه است. وتیداود در نا

نبوت کردند. و  زین شانیاست، روح خدا بر قاصدان شاول آمده، ا ستادهیا شانیا ییشوایرا که به پ لیو سموئ کنندیم

 شانینبوت کردند، و شاول بازقاصدان سوم فرستاده، ا زین شانیفرستاده، ا گریچون شاول را خبر دادند قاصدان د

تا به  کردینبوت م رفتیکه م ینیآمد ودر ح زیرامه روانه شد و روح خدا بر او ن وتینبوت کردند. و به آنجابه نا زین

 .دیرامه رس وتینا

 

  لیئ تیب *

 یکه امروز خداوند آقا یدان یامیآ»را گفتند:  یآمده، و رونیب شعیبودند، نزد ال لیئ تیکه در ب ییایپسران انب و

 ۲:3aپادشاهان ۲« تو را از فوق سرتو خواهد برداشت.

 

  حایار *

تو رااز  یکه امروز خداوند، آقا یدانیم ایآ»راگفتند:  یآمده، و شعیبودند، نزد ال حایکه در ار ییایپسران انب و

 ۲:۵aپادشاهان ۲« دارد؟ یفوق سر تو برم

 

 جلجال *

نشسته بودند. و او به خادم خود گفت:  یبه حضور وانبیاءبود و پسران  نیدرزم یبه جلجال برگشت و قحط شعیال و

 4:3۸پادشاهان ۲«بپز.انبیاءبزرگ رابگذار و آش به جهت پسران  گید»
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اکثر پادشاهان  یبرا یفرد یعنی ینب کیکرد ، خدا  تأسیس "انبیاءپسران " یبرا یمدارس لیاز آنکه سموئ بعد

 . کرد تا به آن ها کمک کند که اراده خدا را بدانند نییتع هودایو  لییاسرا

 قیاز طر شهی، قوم هم لی.با شروع کار سموئ کردند یکاهن از خدا سوال م قی، قوم از طر لیاز خدمت سموئ شیپ

 . دندیشن یاز خدا م انبیاءخدمت 

 

 انبیاء نقش

 

 مرد خدا 

 

 . نمایان سازندروزمره شان  یتوانستند خدا را در زندگ یبودند و م کیبودند که به خدا نزد یمردانانبیاء

. شودیواقع م دالبتهیگویمکرم است و هرچه م یشهراست و او مرد نیدر ا ییمرد خدا نکیا»گفت:  یدرجواب و او

 ۹:6 لیسموئ۱«ما را اطالع بدهد. میبرو دیکه با یاز راه دیشا م؛یاالن آنجا برو

 

 )بصیر ، پیشگو( یرائ 

 

 . شدند یخطاب م (شگوی، پ ری)بص یرائ او قوم یمکاشفه خدا برا رتیو بص نشیو ب اهایو رو دید لیدلبه انبیاء

 یرائتا نزد  دییایب: »گفتیم نیچن رفت،یدرخواست کردن از خدا م یبرا لیدر اسرائ یزمان سابق چون کس در

 ۹:۹ لیسموئ۱.گفتندیم یامروز را سابق رائ ینب رایز.« میبرو

 

 ۲4:۱۱ لیسموئ۲داود بود، نازل شده، گفت: ییکه را یجاد نب چون داود برخاست، کالم خداوند به وبامدادان

 

 و میانجی واسطه  

 

پرداختند تا به  یم عتیبه درک روح شر شتریبودند ، آن ها ب عتیشر نیمفسر ایبه عنوان واسطه ها ، معلمان و انبیاء

  .کردند یم ریقوم را در نور کالم خداوند تفس خیمکتوب .آن ها تار عتیشر
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 43:۲۷ ایشدند.اشع یتو به من عاص یو واسطه ها دندیتو گناه ورز نیاول اجداد

 

 (فرستندهقاصد ) 

 

 . فرستاد یرا م امیآن پ اءیانبقوم داشت ، به واسطه  یبرا یامیخدا پ یوقت

که شما طالب او  یخواهد ساخت و خداوند ایمن مه یرو شیرا پ قیخود را خواهم فرستاد و اوطرقاصد من  نکیا

! قول دیآی. هان او مدیباشیکه شما از او مسرور م یعهد نبیآن  یعنیخود خواهد آمد،  کلیناگهان به ه د،یباشیم

 3:۱ یاست.مالک نیا وتیصبا هوهی

 

 اءیانب 

 . بود نقش نیتر جیرا نیا

مزد عادل را  رفت،یپذ یرا به اسم عادل یو هرکه عادل ابدی یاجرت نب رد،یپذ یبه اسم نب را یایآنکه نب و

 ۱۰:4۱ ی.متافتیخواهد

 

  ینب کیخداوند و خدمت او به عنوان  یسیع

 

خدمت  یبرا ای یی، الگو یآشکار شده است .خدمت او به عنوان نب دیدر عهد جد ینب کیخداوند به عنوان  یسیع

 . کرده است اینبوت ، در عصر حاضر مه

 خواند یاو را نب یموس 

 

  .، نبوت کرد یخداوند را به عنوان نب یسیآمدن ع یموس

. ختیشما برخواهدانگ یبرادران شما برا انیمثل من، از م یشما نب یبه اجداد گفت که خداوند خدا یراموسیز

 3:۲۲ د؛اعمالیکالم او را در هرچه به شما تکلم کندبشنو
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 خطاب نمود یخداوند خود را نب یسیع 

 

 . خطاب کرد یخداوند خود را نب یسیع

 4:۲4مقبول نباشد.لوقا  شیدر وطن خو ینب چیکه ه میگو یبه شمام نهیهرآ»گفت:  و

 

 6:4و در خانه خود.مرقس  شانیخو انینباشد جز در وطن خود و م حرمتیب ینب»را گفت:  شانیا یسیع

 

 شناخته شد یبه عنوان نب 
 

 . شناخته شد ی، به عنوان نب یاریخداوند توسط بس یسیع

در  دیاست که با یالبته همان نب نیا»گفتند که  دند،یصادر شده بود د یسیمعجزه را که از ع نیچون مردمان ا و

 6:۱4 وحنای!«دیایجهان ب

 

 «.است ینب»گفت: « ساخت؟ نایکه چشمان تو را ب ییگویتو درباره او چه م»باز بدان کور گفتند:  ۹:۱۷ وحنای

 

 سخن گفت ینب کیبه عنوان  

 

 . سخن گفت نیزم یپدر خود بر رو از طرفخداوند  یسی، ع ینب کیعنوان  به

به پدران ما تکلم نمود، انبیاءمختلف بوساطت  یها قیکه در زمان سلف به اقسام متعدد و طر خدا ۲ – ۱:۱ انیعبران

او عالمها  لهیموجودات قرار داد و بوس عیآخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جم امیا نیدر ا

 د؛یراآفر

 

و به چه  میبه من فرمان داد که چه بگو مرافرستاد، که یکه من از خود نگفتم، لکن پدر زآنرو ۱۲:4۹ وحنای

 کنم. زتکلمیچ
 

دانستند که ازنزد  نیقی یقبول کردند و از رو شانیسپردم و ا شانیبد ،یرا که به من سپرد یکالم رایز۱۷:۸ وحنای

 .یآوردند که تو مرافرستاد مانیآمدم و ا رونیتو ب
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 ندهیآ امور ییگو شیپ

 

درباره  یاریبس یها ییشگویاعالم کرد ، بلکه پ نیزم یخدا را بر رو امیخداوند نه تنها پ یسی، ع ینب کیعنوان  به

 . انجام داد زین ندهیاتفاقات آ

  دیعهد جد اءیانب

 

 دهنده دیتعم یایحی 

 

 . بود حیمس رشیپذ یبود .خدمت او آماده کردن مردم برا قیعهد عت ینب نیآخر ییحی

 ایکه راه خداوند را مه ابانیدر ب یندا کنندها یصدا: »دیگویاز او خبرداده، م ینب یایاست آنکه اشع نیهم رایز

 3:3 یمت.«دییو طرق او را راست نما دیساز

 

 )آکابوس( آغابوس 

 

 یکرد خبر قحط یخدمت م هیکه در انطاک یواسطه آغابوس نبه سفر کرده بودند ب میکه به اورشل هیهودی ماندارانیا

 . کردند افتیرا در دیشد

اشاره کرد غابوس نام برخاسته، به روح آ شانیاز ا یکیآمدند که  هیبه انطاک میچند از اورشل ییایانب امیدر آن ا و

آمد. و شاگردان مصمم آن  دیپد صریق وسیکلود امیربع مسکون خواهد شد و آن در ا یدرتمام دیشد یکه قحط

کردند و آن را  نیبفرستند. پس چن هیهودیبرادران ساکن  یبرا یبرحسب مقدور خود، اعانت کیشدند که هر 

 3۰ - ۱۱:۲۷روانه نمودند.اعمال  شانیبهدست برنابا و سولس نزد کش

 

 . به پولس رسول خدمت کرد زین یبه طور شخص آغابوس

و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و  د،یرس هیهودیآغابوس نام از  یاینب م،یچون روز چند در آنجا ماند و

 نطوریکمربند را به هم نیصاحب ا میدراورشل انیهودیکه  دیگویروحالقدس م»خود رابسته، گفت:  یهایدستها و پا

 ۱۱ - ۱۰:۲۱اعمال «امتها خواهند سپرد. یبسته، او را بهدستها
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 . آن ها به ما داده نشده است یفرستاده شدند .اما اسام هیبا آغابوس به انطاک انبیاء هیبق

 ۱۱:۲۷آمدند.اعمال  هیبه انطاک میچند از اورشل ییایانب امیدر آن ا و

 

 هیدر انطاک یپنج نب 

 

و  یروانیق وسیلوکو  جریشمعون ملقب به نو  برناباچند بودند:  یمعلم وانبیاءبود  هیکه در انطاک ییسایدر کل و

 ۱3:۱.اعمال سولسو  ترارخیت سیرودیه یمناحم برادررضاع

 

 نیو معلم انبیاءفرستاده شوند ، وفادارانه به عنوان  انیهودی ریو برنابا قبل از آنکه به عنوان رسوالن نزد غ شمعون

 . کردند یخدمت م

 السیو س هودای 
 

 . را برعهده داشتند ماندارانیا قیو تشو تیتقوخدمت  السیو س هودای ، اءیعنوان انب به

 ۱۵:3۲نمودند.اعمال  تیوتقو حتینص ار،یبودند، برادران را به سخنان بس یهم نب شانیچونکه ا السیو س هودای و

 

  اءیانب خدمت

 

 .خدا مشخص شده اند وجود دارد یها هیکه به عنوان نب یافراد ایکه نبوت کردند  یاز زنان یاریبس یها نمونه

 . میمطالعه کن می توانیمرا  اءیهمسر اشع ایحُلده و دبوره ،  میمر قیعهد عت در
 

 حنا 
 

قومش نجات خواهد  یبرا یخداوند به زود یسیع یعنی طفلدانست که آن  یبود .او م قیدر عهد عت هینب نیآخر ناح

 . آورد

سالخورده، او درهمان ساعت درآمده، خدا را شکر نمود  اریبس ریازسبط اش لیبود، حنا نام، دختر فنوئ هینب یزن و

 a   ،3۸ 36:۲تکلم نمود.لوقا  م،ینجات در اورشل نیودرباره او به همه منتظر
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 لیوئینبوت  

 

 .انجام شد لیوئیکرده و نبوت  دیینبوت کرد و پطرس آن را تا انزن یاز خدمت نبوت لیوئی

بود که از روح خود بر تمام بشر  خواهد نیآخر چن امیدر ا دیگویخدا م"گفت که  ینب لیوئیهمان است که  نیا بلکه

و برغالمان  د؛یشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایپسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رو و ختیخواهم ر

 ۱۸ - ۱6:۲نبوت خواهند نمود.اعمال  شانیو ا ختیاز روح خودخواهم ر امیخود در آن ا زانیو کن

 

 پسیلیدختران ف 

 

از آن هفت بود درآمده،  یکیمبشر که  لپسیو به خانه ف میآمد هیصریآن روز، ازآنجا روانه شده، به ق یفردا در

 ۹ - ۲۱:۸.اعمال کردند ی. و او را چهار دختر باکره بود که نبوت ممینزداو ماند

 

، واضح است که  استبه زنان داده شده  نبی یخدمت هیکند که عط ینم انیبه طور قطع ب دیکه منابع عهد جد نیا با

 . شده بودندشناخته  تیرسمبه نبوت عمل کرده و  یروحان هیزنان در عط

 هیو همسرش که نب ینب یایکه اشعهمانطور  .عمل خواهند کرد یخدمت هیدر همان عط یزن و شوهر میت کی یگاه

  عمل کردند خوانده شده بود

اتفاق  نیا یکنند .وقت یعمل م یرسول و نب ایمانند شبان و معلم ،  یمتفاوت یخدمت یایها در عطازن و شوهر ریسا

هستند  کی زیبدن هستند ، در روح ن کیدر آن خدمت وجود دارد .همانطور که زن و شوهر  یاریافتد ، قوت بس یم

 . کنند یعمل م خدمتی هیعط کیدر  یاریو با قوت بس کنند یخدمت عمل م کیدر  گریکدی با یو گاه
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 

 ؟ دیسیرا بنو یخود ، مفهوم نب ةبا استفاده از کلمات ساد (۱

 

 

 

 

 

 ؟ کند یعمل م مانداریا یو چگونه در زندگ ستیمنظور از روح نبوت چ(۲

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن انیاستفاده شده است را ب قیرا که در عهد عت "ینب"کلمه  گریاسم د( 3
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 درس ششم

 ) ادامه ( یخدمت نب

 

 یبرا ن،یمقدس لیتکم یشبانان و معلمان را، برا یو بعض نیمبشر یوبعضانبیاء یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

ومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت  مانیا یگانگیتا همه به  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا

 ۱۱:4-۱3 انی.افسسمیبرس حیمس یپر

 

  در عصر حاضر ینب خدمت

 

تا درک  میو خدمت او نگاه کن دیدر عهد جد یدرست نب یبه الگو دیکرده است .ما با ایرا اح نبیخدمت  خدا

 . میکن افتیرا در یخواندگ نیاز ا یکامل

 

 4:۱۲ انیح،افسسیجسد مس یبنا یکار خدمت، برا یبرا ن،یمقدس لیتکم یبرا

 

عمل  یو برا شده رفتهیپذ به رسمیت شناخته و دیبا ی، نب دیدرآ حیمس یبنا شده و به قامت پر دیبا حیبدن مس اگر

 . اجازه داشته باشد ینب کیبه عنوان کردن 
 

 استمکاشفه همراه با  یخدمت نب 
 

 ی.او برا می گذاردزمان  به جهت شرایط خاصاز خدا  دنیشن یبرا ینب کی، مکاشفه به همراه دارد . ینب خدمت

دریافت  کالم خدا رادر  نشی، او مکاشفه و ب ینب کیبه عنوان  .ی را سپری می کند العه کالم خدا زمانتامل و مط

آنان را که  یکسان را به طور خاص به دهد یانجام م یعنی کلیسا بدن خود یایاح یآن چه که خدا براهمراه و  کرده 

 ، اعالم می کند. کندی خدمت م

او به روح  یایکه الحال بررسوالن مقدس و انب یآدم آشکار نشده بود، بطور یگذشته به بن یآن در قرنها که

 3:۵ انیمکشوف گشته است،افسس
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است که  یکه شامل گناهان و مشکالت می باشد افراد یدرباره زندگ یو اطالعات قیحقاکردن  آشکار ،  ینب خدمت

 .کنند یم یریشان جلوگ یو بلوغ در زندگ تیبه موفق دنیآن ها از رس

 

 یف»درافتاده، خدا راعبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که  یبه رو نیشود و همچن یقلب او ظاهرم یایخفا و

 ۱4:۲۵ انیقرنت۱«شما است. انیخدا در م قهیالحق

 

  است ایو رو دیدهمراه با  یخدمت نب 

 

 . کند را به همراه دارد افتیدر دیرا که قوم خدا با یجهتواست  و هدف دیدبه همراه ،  ینب خدمت

 ۲۹:۱۸a.امثال شوندیقوم گردنکش م ستین ایکه رو ییجا

 

 دهد یهشدار منبی  
 

 یتواند آن ها را برا یهشدارها م نیتواند قوم خدا را محافظت کند ، به قوم خواهد داد .ا یرا که م ییهشدارها ینب

 . روست ، آماده کند شیآنچه که پ

و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و  د،یرس هیهودیآغابوس نام از  یاینب م،یچون روز چند در آنجا ماند و

 نطوریکمربند را به هم نیصاحب ا میدراورشل انیهودیکه  دیگویروحالقدس م»خود رابسته، گفت:  یهایدستها و پا

 ۱۰:۲۱-۱۱اعمال «امتها خواهند سپرد. یبسته، او را بهدستها

 

اغابوس نام برخاسته، به روح اشاره کرد  شانیاز ا یکیآمدند که  هیبه انطاک میچند از اورشل ییایانب امیدر آن ا و

 ۲۷:۱۱-۲۸آمداعمال  دیپد صریق وسیکلود امیربع مسکون خواهد شد و آن در ا یدرتمام دیشد یکه قحط

 

 بخشیدن یو تسل تشویق،  بنا 

 

 . نمودن است  یو تسلتشویق  کردن ،بنا  شامل  ، ینب کی خدمت

 ۱4:3 انیقرنت۱.دیگویم یو تسل حتیبنا و نص یمردم را برا کند،یآنکه نبوت م اما
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در عصر حاضر به طور  ینب کیکردند ،  قیها تشو رانهیو یبازساز یقوم را برا ینب یایکرزو  ینب یکه حج همانطور

 . برسانند انیتا کار خدا را به پا دهد یم جانیو شور و ه زهیو انگ کند یم قیمداوم قوم خدا را تشو

 

 یبودند، به نام خدا میواورشل هودایکه در  یانیهودی یابن عدو، برا ایو زکر ینب یحج یعنی ،یدو نب آنگاه

 ۵:۱نبوت کردند.عزرا  بودیم شانیکه با ا لیاسرائ

 

بردند وبرحسب  شیابن عدو کار را پ ایو زکر ینب یبه بنا نمودن مشغول شدند و برحسب نبوت حج هودی خیمشا و

و ارتحشستا، پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام  وشیو فرمان کورش ودار لیاسرائ یحکم خدا

 6:۱4.عزرا دندیرسان

 

 نمودن تأسیسو کردن بنا 

 

 ها خدمتدر  یروحان بناهای پی ریزی یبه همراه رسوالن برا اءی.انب ساهاستیکل یو بنا تأسیسشامل  اءیانب خدمت

  .خواهند کرد عمل ی جدیدهاسایکلو 

 ۲:۲۰ انیاست.افسس هیسنگ زاو حیمس یسیکه خودع دیا بنا شده انبیاءرسوالن و  ادیبر بن و

 

او به روح  یایکه الحال بررسوالن مقدس و انب یآدم آشکار نشده بود، بطور یگذشته به بن یآن در قرنها که

 3:۵ انیمکشوف گشته است،افسس

 

 کند یم دییرا تا یخواندگ 

 

و  انتقال در یباهم عمل خواهند کرد و با دست گذار یخدمت یایعطا دیی، در تا خیمشا یخدمت میبه همراه ت انبیاء

خاص کالم خدمتی دوره  نیکنند .آن ها در طول ا یعمل م مانداریا یروح القدس در زندگ یایعطا رها سازی

 . به همراه دارند  ینبوت
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و مناحم  یروانیق وسیو لوک جریبرنابا و شمعون ملقب به ن ومعلم چند بودند:انبیاءبود  هیکه در انطاک ییسایدر کل و

روحالقدس گفت:  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیو سولس. چون ا ترارخیت سیرودیه یبرادررضاع

آنگاه روزه گرفته و دعا « آن خواندهام. یرا برا شانیاز بهر آن عمل که ا دیمن جداساز یبرنابا و سولس را برا»

 ۱:۱3-3گذارده، روانه نمودند.اعمال  شانیودستها بر اکرده 

 

 ییاعتنا یبه تو داده شد، ب مشایخ ینبوت با نهادن دستها لهیکه در تو است که بوس یاز آن کرامت زنهار

 4:۱4 موتائوسیت۱منما.

 

 کند یکار م گرانیبا د 

 

کنند کنترل ها و  یبالغ باهم کار م خیمشا گریبا د ینب یاست ، وقت یذات ، درون لهیبه وس یآنجا که خدمت نب از

 ایمه بیرا در مقابل فر یباشد و محوطه امن یمیعنی کلیسا حفاظت بدن  یبرا نیشود .ا یفراهم م یمهم یتعادل ها

 . باشد کار ارواح در تشخیص یروحان هیمهم است که عط پس کند . یم

 

 ۱4:۲۹ انیقرنت۱دهند. زیتم گرانیو د ندیسه سخن بگو ایدو انبیاءاز  و

 

  کنند یروح القدس عمل م یایدر عطاانبیاء

 

 ای مکاشفه یایعطا

 

تواند  یم ای مکاشفه یایکه عطا یروح القدس عمل خواهد کرد .در حال ای مکاشفه یایبا تامل و دقت در عطا ینب

 نبیکه در خدمت  یمسلط تر و با سطح دقت باالتر و مسح ، اءیانب اما عمل کند  یپر از روح مانداریبه واسطه هر ا

 . کنندمی دارند ، عمل 

۱۲:۷-۱۰ لوی م اطع تعفنم تهجب حور روهظ ار سکرهیدوشز .یار یکی  تمکح ملاک ،حور تطاسوب ار انیقرنت۱

شفا دادن  یرا نعمتها یگریبه همان روح و د مانیرا ا یکیرا کالم علم، بحسب همان روح. و  یگریو د شودیداده م
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 یگریاقسام زبانها و د را یگریارواح و د تشخیصرا  یکیرا نبوت و  یگریرا قوت معجزات ود یکیبه همان روح. و 

 را ترجمه زبانها.

 

 . و آن را اعالم خواهد کرد افتیرا در ندهیآ یزهایدر مورد چ یبه کرات ، کالم نبوت ینب

 

  اهایو رو دیدرون ، د یصدا *

به وجود  یدرک ناگهان کیبه طور  ایفرشته  کیاز  یامیو پ ای، رو دی، د یدرون یتواند به صورت صدا یم دانش

 . دیآ

 

 ۲:۱۹ الیآسمانها را متبارک خواند.دان یخدا الیشب کشف شد. پس دان یایدر رو الیآن رازبه دان آنگاه

 

۲3:۲۷-۲4 زیار ادخ نآ هتشرف ،شود هکیی م ار وا تمدخ و متسه وا نآ زا هکی،منک  ،هدش رهاظ نم هب اعمال

خدا همه همسفران تو را به تو  نکی. و ایحاضر شو صریتو در حضور ق دیرابایپولس ترسان مباش ز یا"گفت: 

 "است. دهیبخش

 

 پرستش  مکاشفه هنگام *

 . میروح او هست ریکه در حال پرستش خداوند و به طور کامل تحت تاث ندیآ یم یمکاشفات غالبا زمان نیا

 

 ۱:۱۰aدر روز خداوند درروح شدم...مکاشفه  و

 

 4:۲aالفور در روح شدم...مکاشفه  یف

 

 ۱۷:3aبرد...مکاشفه  ابانیمرا در روح به ب پس

 

 ۲۱:۱۰aبزرگ بلند برد...مکاشفه  یمرا در روح، به کوه آنگاه
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  ناخودآگاهافکار  *

که  دیگو یرا م ییزهایچ وشود  یچنان از روح القدس پر م آن یشود ، آن نب یکه نبوت داده م یهنگام اغلب

 . دانسته است ینم یعیهرگز در حالت طب

خلق کننده در روحش خواهد  جدید وعبارات  ایکلمات  ی، به طور ناگهان ینب ایو  مانداریاوقات ، آن ا ریسا در

 قیخود به خود به فکر تزر ییکند که گو یقطع م یرا طور یعیکلمات در اکثر مواقع روند تفکرات طب نی.ا دیشن

 . شده است

که به طرف راست  یاست، در آن سلوک بنما هنگام نی: راه ادیگویکه م دیرا ازعقب تو خواهد شن یسخن تیگوشها و

 3۰:۲۱ ای.اشعیگردیم چپ ای

 

 یگفتار یایعطا 
 

 . ، مسلط و با دقت عمل خواهد کرد یگفتار یایدر عطا ینب

 

  دنیقوت بخش ، بنا کردن *

بلند کردن و استوار کردن  یبه معنا "بنا کردن "و  "قوت دادن"را قوت خواهد داد و بنا خواهد کرد . سای، کل ینب

 . باشد یم

. و خواهش دارم که همه شما به کندیرا بنا م سایکل د،ینمایاما آنکه نبوت م کند،یخود را بنا م د،یگویم یبه زبان هرکه

به زبانها حرف زند، مگر  کهینبوت کند بهتر است ازکس کهیکس رایز دیینبوت نما نکهیا شتریلکن ب د،یزبانها تکلم کن

 4:۱4-۵ انیقرنت۱بنا شود. سایآنکه ترجمه کندتا کل

 

  کند یم تشویق *

  خواهد کرد تشویقرا  سایکل ینب

 ۱4:3 انیقرنت۱.دیگویم یو تسل تشویقبنا و  یمردم را برا کند،یآنکه نبوت م اما

 

"Encourage " یباشد .نب یتر شدن به خدا م کینزد یبرا نمودن دعوت یاست که به معنا یونانیکلمه  کی 

 .تر شدن رابطه شان به خدا خواهد خواند کیبه نزد را سایکل شهیهم
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  یتسل *

 . خواهد داد یقوم خدا را تسل ینب

 با خدمتش به قوم خدا ، شخصاً یباشد .نب یبا هر فرد م کیسخن گفتن از نزد یبه معنا " Comfort" یونانی کلمه

شرکت کردن در تمام  یو خواست خدا را برا لیخواهد داد .او تما یشود و به قوم خدا تسل یم یمیوصم کینزد

 . افراد نشان خواهد داد یزندگ یو جزئ یشخص یازهاین

 

  کالم دانشِ *

 . از کالم خدا پر باشد دیبا ینب

گشتند نبوت  یکه به دنبالش م یمشخص از کالم خدا به عنوان جواب یا هیاست که آ یشکل نبوت زمان نیباالتر

 .شود

و  یریتاگوش خود را به حکمت فرا گ ،یداشتیو اوامر مرا نزد خود نگاه م ینمودیپسر من اگر سخنان مرا قبول م یا

اگر آن را  ،ینمود یو آواز خود را به فطانت بلندم یکردیاگر فهم را دعوت م ،یگردان لیدل خود را به فطانت ما

و معرفت خدا را  ،یدیفهمیآنگاه ترس خداوند را م ،یکردیجستجو م یمخف یومانند خزانه ها یدیطلبیمثل نقره م

 ۱:۲-6.امثال شودیمعرفت وفطانت صادر م یو از دهان و بخشد،یخداوندحکمت را م رای. زینمودیحاصل م

 

روح القدس را که  یایبه واسطه عطا یعیفراطب یکه کتاب زندگ میده یم شنهادیروح القدس ، پ یایمطالعه کامل عطا یبرا:  نکته

 . دیباشند ، مطالعه کن یم Joice Gill و A.L شان سندهینو

 

 مهیا می سازند خداوند حیمس بازگشت ثانویة یبراراه را  اءیانب

 

 اءیکرد ، انب ایمه نیزم یآمدنش بر رو نیخداوند در اول یسیخدمت ع یدهنده راه را برا دیتعم یایحیکه  همانطور

 . کنند یم ایاو مه ةیبازگشت ثانو یعصر حاضر ، راه را برا

 

چنانکه بندگان خود  د،یسر خدا به اتمام خواهد رس بنوازد، دیبایفرشته هفتم، چون کرنا را م یصدا امیدرا بلکه

 ۱۰:۷مکاشفه «را بشارت داد.انبیاء



89 
 

 حیسلطنت جهان از آن خداوند ما و مس: »گفتندیبلنددر آسمان واقع شد که م یبنواخت که ناگاه صداها یفرشتها و

 ۱۱:۱۵مکاشفه .«خواهد کرد یاو شد و تا ابداالبادحکمران

 

مکاشفه و نقشه  لیخود به تکم یسایکل یایخداوند در حال اح حیمس یسیبازگشت او ، ع یبرا راه یآماده ساز در

 . کند یم نمایان اءیرا به واسطه خدمت انب شی، نقشه ها و اهداف و کارهاشباشد .خداوند خود یم دیعهد جد

 

 ندیگو یم شتریپ انبیاء 

 

کند تا عروسش بتواند آماده شود. خدا  یرا آشکار میه اش بازگشت ثانو یدادهای، خدا رو یهر اتفاق مهم مانند

 . کند یبه قومش آشکار م اءیرا توسط انب شینقشه ها شهیهم

 3:۷.عاموس سازد یمکشوف م انبیاءرا به بندگان خود  شیسرخو نکهیکند جز ا ینم یکار هوهیخداوند  رایز

 

 دیجد یادیبن جادیا
 

موجود قوت خواهند گرفت  یساهایبنا خواهد شد و کل سایکل دیجد یها هی، پا سایدر کل اءیخدمت انب یایاح با

 حیخدمت خواهند کرد و تمام بدن مس یمحکم روحان یها هیپا یبر رو اءیبا رسوالن و انب نیو معلم نی.شبانان ، مبشر

 . وارد خواهد شد کمالاز  یدیخداوند به سطح جد

خداوند را انجام  یسیکار ع گریبار د ماندارانیقدرتمند از ا ی، ارتش مینیب یاب اعمال رسوالن مکه در کت همانطور

انجام خواهد شد ، به تمام جهان  یخداوند ، قبل از بازگشتش که به زود حیمس یسیع لیخواهند داد و بشارت انج

 .دیخواهد رس

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

 ۱4:۱۲ وحنای.رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

شود؛ آنگاه انتها خواهد  یامتها شهادت عیبشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جم نیبه ا و

 ۲4:۱4 ی.متدیرس
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  اءیراجع به انب یهشدار

 

که خدا نبوت را در  از آن جایی که،  وجود دارد یاریبس یو نبوت ها ، هشدارها اءیکتاب مقدس راجع به انب در

 . میبه هشدارها توجه کن دی، با میکن یم افتیدر ی رانبوت یکه کالم ها یهنگام کند یم ایبدنش اح

 

 اءیانب رفتنیپذ 
 

 . رندیرا بپذ انبیاءاو و خدمت شان به عنوان  یایابتدا ، به قوم خدا گفته شده است که انب در

مزد عادل را  رفت،یپذ یرا به اسم عادل یو هرکه عادل ابدی یاجرت نب رد،یپذ یرابه اسم نب یا یآنکه نب و

 ۱۰:4۱ ی.متافتیخواهد

 

 ییساهاینشده اند .اکثرا کالم آن ها در کل رفتهیشان پذ یخانگ یسایدر کل یبه درست انبیاءاز  یاریبس ،  سایضرر کل به

 . نشده است رفتهیفرستاده شده اند ، پذ ینبوت حیصح امیکه توسط خدا با پ

نباشد مگر در وطن و خانه  حرمتیب ینب»گفت:  شانیبد یسیع کنیدرباره او لغزش خوردند. ل و ۱3:۵۷ یمت

 .«شیخو

 

 . هشدار داده شده است یما در مقابل گوش نکردن به نب به

 ۱۸:۱۹ هیاو مطالبه خواهم کرد.تثن نشنود، من از دیسخنان مرا که او به اسم من گو که یهر کس و

 

 دیکذبه برحذر باش یایاز انب 

 

 کذبه ، داده است . یایدرباره مراقب بودن در برابر انب یدوم هشدار خداوند

 : داده شده است قیهشدارها در عهد عت نگونهیا

 یحکمران شانیو کاهنان به واسطه ا کنندیبه دروغ نبوت مانبیاءواقع شده است.  نیو هولناک در زم بیعج یامر

 3۰:۵-3۱ ایارم«کرد؟ دیچه خواه نیو شما در آخر ا دارندیحالت را دوست م نیو قوم من ا ندینمایم
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 یامر شانیرا نفرستادم و به ا شانی. من اکنندیبه اسم من به دروغ نبوت مانبیاء نیا»خداوند مرا گفت:  پس

شما نبوت  یبرا شیخو یکاذب و سحر و بطالت و مکر دلها یاهایبه رو شانینفرمودم و تکلم ننمودم، بلکه ا

 ۱4:۱4 ای.ارمکنندیم

 

 :داده شده است زین دیدر عهد جد نطوریهم هشدارها

 .باشندیدر باطن، گرگان درنده م یول ندیآینزد شما م شهایکه به لباس م د،یکذبه احتراز کن یایاز انب اما ۷:۱۵ یمت

 

 ۲4:۱۱ یرا گمراه کنند.مت یاریکذبه ظاهر شده، بس یایبسا انب و

 

  غلط یها زهیانگ *

خدا  از جانبوانمود کنند که  گرانیراه خودشان و به کنترل درآوردن د افتیدر یجرات کرده اند برا یاریبس

غلط نبوت  یها زهیاز خدا نبوت کنند با انگ یشخص قیبه شکل رابطه عم نکهیا یبه جا برخیکنند . یصحبت م

 . کرده اند

 

    یا آشنا ) ارواحی که خودشان را شبیه دیگری در میارن( ارواح مشابه *

 هی، عملکرد عط افتد یاتفاق م نیا یکرده اند ، نبوت کرده اند .وقت افتیدرآشنا  ایارواح مشابه آنچه را که از  یبرخ

 یآنچه جادوگر دیتوانند در معرض د یم"نبوت ها  ایمکاشفه ها  ".آنگاه به اصالح ، ارواح مهم است  صیتشخ

  ! رندیهستند ، قرار بگ

 

  دیاز روح القدس بخواه *

ابتدا از روح القدس به  نکهیشود را بدون ا یآشکار م میعظ یو نشانه ها عجایباز آن ،  یرا که حت یخدمت دینبا ما

 میده زیخودمان تم یکه خدمت شخص را برا میمراقب باش دیبا شهی.ما هم میری، بپذ میمان بپرس یعنوان شاهد درون

که خدمت آن فرد توسط رهبران مورد احترام ،  یزمان ی، حت میریبگ دهیروحمان را ناد یشهادت درون دیما هرگز نبا

 . شده باشد رفتهیپذ
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که اگر ممکن  یصادر خواهدشد، بقسم شانیو معجزات از ا اتیکذبه ظاهرشده، آ یایدروغ و انب حانیکه مس زانرو

 ۱3:۲۲.مرقس یرا هم گمراه نمودند دگانیبرگز ،یبود

 

 در کنترل عیمط 
 

 . دهد یشان هشدار م یارواح و کنترل شخص زیتم یبرا ، اءیخود انببه  خدا

 ۱4:3۲ انیقرنت۱.باشند یم انبیاء عیمط انبیاءارواح  و

 

 اءیدر کنترل خود انب دیروح القدس با یایو عملکرد عطا اءی، روح انب داده شود اریاخت ینبوت ممکن است ب نکهیا با

 واضحپاک ،  یکانال ارتباط شهیبا خدا موظف است پس او هم کیرابطه نزد یبرقرار یبه طور کامل برا ینب باشند .

 . خدا با قومش خواهد بود خالصو 

  نبوت و آزمودن قضاوت

 

 . شود آزموده شانیاجازه و فرصت را بدهند تا تمام نبوت ها منتظر باشند و این دیبا اءیانب تمام

 

 ۱4:۲۹ انیقرنت۱دهند. زیتم گرانیو د ندیسه سخن بگو ایدو  انبیاءاز  و

 

به  اریکذبه بس یایکه انب راینه. ز ایکه از خدا هستند  دییازمایبلکه روحها را ب دیهر روح را قبول مکن بان،یحب یا

 4:۱ وحنای۱رفتهاند. رونیجهان ب

 

            یایمان و عملکرد عطا یروحان ی، رشد و بلوغ در زندگ یریادگیما در حال  یکه همگ دیداشته باش ادی به

خاطر که  نی.فقط به ا میریمعرض اشتباه قرار بگدر  و میفتی.به عنوان انسان ، ما ممکن است ب میهست روح القدس

 . ( است نی) دروغ کذبه یکه او نب ستیمعنا ن نیبه ا کند ، لزوماً ی، درست نبوت نم یشخص
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 شود دهیپرس دیکه با یسواالت 
 

 . دیبپرس دیکن یقضاوت ممی آزمائید و را  یکه نبوت یرا ، هنگام ریسواالت ز شهیهم

 

 آن نبوت با کالم خدا مطابقت دارد ؟ ایآ(  ۱

 .که با کالم نوشته شده اش تضاد دارد نمی دهد  یامیهرگز پ خدا

 

 شود ؟ یمحکوم کننده داده م ریو غ کوین یشود ، با روح یکه داده م ینبوت ایآ(۲
 

دهد و  یدهد ، معموال در خلوت م یرا نشان م یخدا گناه یکند .وقت یمحکوم م طانیکند ، اما ش یمحکوم نم خدا

 . ما را محکوم کند نکهیاست که ما را به توبه سوق دهد نه ا نیدهد . اراده خدا ا یم یرا تسل ریفرد درگ

 زیآنکه بهدست راست خدا هم هست وما را ن زبرخاست،یکه مرد بلکه ن حیمس ایفتوا دهد؟ آ شانیکه بر ا ستیک

 ۸:34 انیکند؟رومیشفاعت م

 

 ؟می پیوندد حقیقت نبوت به  آن ایآ (3

 

است که خداوند  یامر نیواقع نشود و به انجام نرسد، ا زیاگر آن چ د،یبه اسم خداوند سخن گو یکه نب یهنگام

 ۱۸:۲۲ هیتکبر گفته است.پس از او نترس.تثن یآن را از رو ینگفته است، بلکه آن نب

 

 ؟ زندگی اش می باشد محور حیمسآیا  ؟  کند یم یزندگ ترسی در خدانبی  آن ایآ( 4

 

و آب تلخ به  دیخواهم خوران نیافسنت شانیمن به ا نکیا: »دیگویم نیچنانبیاءدرباره آن  وتیصبا هوهی نیبنابرا

: دیگویم نیچن وتیصبا هوهی« منتشرشده است. نیزم ینفاق در تمام میاورشل یایاز انب راکهیز دیخواهم نوشان شانیا

دل خود  یایرو دهندویم میشما را به بطالت تعل رایز دیدهم کنندگوشیشما نبوت م یکه برا ییایانب نیبه سخنان ا»

 ۱۵:۲3-۱6 ایو نه از دهان خداوند.ارم کنندیم انیرا ب
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 دهد ؟ ینبوت شهادت م نیروح القدس با روح شما در مورد ا ایآ (۵

 

 د،یدان یرا نم یجهت که راست نی. ننوشتم به شما از ادیدانیرا م زیوهرچ دیافتهایاما شما از آن قدوس، مسح را  و

 ۲:۲۰-۲۱ وحنای۱.ستین یدروغ از راست چیه نکهیو ا دیدان یکه آن رام نرویبلکه از ا

 

 شده است ؟ دییسه شاهد تا اینبوت از دهان دو  نیا ایآ( 6

 

 ۱3:۱ انیقرنت۲دو سه شاهد، هر سخن ثابت خواهد شد. ی. به گواهمیآیمرتبه سوم نزد شما م نیا

 

 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

انجام خواهد داد را نام  ماندارانیا یدر زندگ یرا که خدمت نب اعمالی( حداقل سه مورد ، از ۱

 ؟ دیببر

 

 

 

 

 حیرا توض کند میکه نبوت  یمانداریا ایو  ینب کیبه  ینبوت امیغپ اگفتار و یآمدن  ی( چگونگ۲

؟ دیده
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 درس هفتم

 خدمت مبشر

 

 4:۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یبعض و ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیو او بخش

 

از آن هفت بود درآمده،  یکیمبشر که  لپسیو به خانه ف میآمد هیصریآن روز، ازآنجا روانه شده، به ق یفردا در

 ۲۱:۸.اعمال مینزداو ماند

 

کمال  خدمت خود را به بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشر را بجا آور و اریهش زیچ تو در همه کنیل

 4:۵ موتائوسیت۲رسان.

 

  یمعرف

 

 یسیگفتن از ع یبرا یاریبس اقی.او اشتایمانداران را در بشارت دادن ترغیب و رهبری می کندعصر حاضر ، مبشر  در

 . جهان است نیبه دنبال گمشدگان ا دارد که دائماً یبه همگان دارد .او قلب حیمس

به دنبال گمشدگان  شهیباشد .او هم یاش نم یمحل یسایکل یوارهاید یبه ماندن در پشت راحت یهرگز راض مبشر

       خداوند شهادت یسی، درباره ع رود یکه م ییاست ، چه گم شدگان شهر خودش چه اقسا نقاط جهان .هر جا

 .اعالم می کندخدا را  یبشارت پادشاه ایدهد و  یم

کند  یخداوند با او کار م رایآشکار است ز شهیروزانه و خدمت او هم ی، نشانه ها و معجزات شفا در زندگ عجایب

  .کند یم دییو کالم او را تا

را  ماندارانیا گریفعال ، د یآورد ، بلکه به صورت یخداوند م یسیع، نه تنها افراد را به نزد  دیعهد جد یقیحق مبشر

 . کند یم زیتجه یبشارت یخدمت ها برایدهد و سپس آنها را  یآموزش م معجزههمراه با  بشارت یبرا
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    در عوض او در، حضور ندارد  یمحل یسایکل ی، مبشر فقط در جلسات بشارت یاریبس یسنت یخالف الگو بر

کردن در  یبشارت کالم خدا و زندگ دنیبه شن ازیکه افراد ن ییجاها یعنیجنگل ها  ایها ، بازارها ، روستاها  ابانیخ

 . باشد یکردن در آن دارند ، م عملکالم خدا و 

اش ،  یمحل یسایبشارت در قلب کل یایو رو دیوجود دارد ، حفظ د یمحل یسایکه در کل یمبشر ، هنگام خدمت

بشارت  قیخداوند را از طر یسیع لیدهد که چگونه انج یآموزش م سایبه کل نیباشد.همچن یم ایکشورش و تمام دن

 . به گم شدگان برساند اتمعجزهمراه با 

 یشفا یچگونگ گرانیبه د دیباشد .او با یبشارت م یشخص یروش ها میمبشر به طور مداوم در حال تعل کی

 . مظلومان را آموزش دهد ییو رها مارانیب

ها  ابانیرا در خ لیانج یریخواهد کرد .او نه تنها با دل تجهیزکردن گم شدگان ،  دایپ یرا برا یبشارت یها میت او

موثر  زیاش ن یشخص یتک تک گم شدگان در زندگ داکردنیپ یعنی یموعظه خواهد کرد ، بلکه در بشارت شخص

 . خواهد بود

به گم شدگان استفاده  لیانج ریتکث یو حمل ونقل موجود برا یمدرن ارتباط یمبشر از تمام ابزارها که یحال در

خداوند  لیکه انج ییباشد .او در هر جا یافراد گم شده م داکردنیپ یخواهد کرد ، اما از همه مهم تر، تعهد او برا

 . کالمش به گم شدگان خواهد بود دییتا یشود ، منتظر معجزات خدا برا یپخش م

قسمت  نیاز مسح را در ا یاست ، اما مبشر ، درجه باالتر یمانداریهر ا تیکه بشارت ، خدمت و مسئول ییآنجا از

 . کار بشارت است یبرا ماندارانیاو آماده کردن تمام ا یاصل تیباشد .او در بشارت متخصص است .مسول یدارا م

 

  یونانیکلمات  میمفاه

 

که منبع کلمه  ندیآ یم یکلمه ا شهیدر رابطه با مبشر و کار او استفاده شده است .هر سه کلمه از ر یونانیکلمه  سه

 .هستند " Evangelist " یسیانگل

 Euaggelizo خدمت 
 

 . باشد یو خبر خوش م کویاعالم خبر ن یشود و به معنا یبه خدمت م مربوط
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خداوند به  یسیاستفاده شده است که شامل خدمت ع دیکلمه به خدمت مبشر اشاره دارد و بارها در عهد جد نیا

 . باشد یبشارت م یبرا یعنوان مرجع

 

 خداوند  یسیع یبشارت خدمت*

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایخداوند بر من است، ز روح»

 4:۱۸را، آزاد سازم،لوقا  دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 

 فرشتگان  یبشارت خدمت *

 نیو از ا میوفرستاده شدم تا به تو سخن گو ستمیایهستم که در حضور خدا م لیمن جبرائ»گفت:  یدر جواب و فرشته

 ۱:۱۹را مژده دهم.لوقا  امور تو

 

قوم خواهد  عیجم یکه برا دهمیبه شما م میعظ یبشارت خوش نکیا رایز د،یمترس»را گفت:  شانیا فرشته ۲:۱۰لوقا 

 بود.

 

 دهنده  دیتعم یایحی یبشارت خدمت *

 3:۱۸.لوقا دادیقوم را بشارت م گر،ید اریبس حینصا به و

 

  پسیلیف یبشارت خدمت *

۱۲:۸, ۱۸ لینک ف تراشب هب نوچیسپل ع مان و ادخ توکلم هب هکیسی سمیح می،داد اینام  و نادرم ،دندروآاعمال 

 شیپ یمبلغ شود،یرسوالن روحالقدس عطا م یکه محض گذاردن دستها دی. اما شمعون چون دافتندی دیزنان تعم

 آورده، شانیا

 

 ۸:3۵بشارت داد.اعمال  یسیرا به ع یزبان خود را گشود و ازآن نوشته شروع کرده، و لپسیف آنگاه

 

  وحنایپطرس و  یبشارت خدمت *
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از بلدان اهل سامره بشارت  یاریبرگشتند و دربس میارشاد نموده و به کالم خداوند تکلم کرده، به اورشل پس

 ۸:۲۵دادند.اعمال 

 

  پولس یبشارت خدمت *

 ۱3:3۲که به پدران ما داده شد،اعمال  یا بدان وعده م،یدهیما به شما بشارت م پس

 

 ۱۰:۱6 انیقرنت۲.میفخر نکن گرانیشده به قانون د ایو در امور مه میدورتر ازشما هم بشارت ده یدر مکانها نکهیا تا

 

بشارت  حیمس اسیقیامتها به دولت ب انیعطا شد که در م ضیف نیا نم،یهمه مقدس نیبه من که کمتر از کمتر یعنی

 3:۸ انیدهم،افسس

 

  ماندارانیتمام ا یبشارت خدمت *

 یکه به سالمت یآنان یهایاست پا بایچه ز»فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که  نکهیچگونه وعظ کنند جز ا و

 ۱۰:۱۵ انیروم.«دهندیمژده م کوین یزهایو به چ دهندیبشارت م

 

Euaggelion   امیپ 

 

 . کوستیخبر ن ایبشارت و  یدارد و به معنا مشخص امیپیک به  اشارهاین کلمه 

اشاره به خبر  یبرا یاریبس یزهایکه چ ییدهد .از آنجا یمبشر م کیاست که  یامیپ یبرا یفیکالم توص کی نیا

 . باشد یخداوند م حیمس یسیع لیکلمه به طور خاص درباره خبر خوش انج نیخوش وجود دارند ، ا

 

  ( ) ملکوت یبشارت پادشاه *

شود؛ آنگاه انتها خواهد  یامتها شهادت عیبشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جم نیبه ا و

 ۲4:۱4 ی.متدیرس
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  خدا ضیبشارت ف *

به انجام رسانم و آن  یدارم تادور خود را به خوش ینم زیبلکه جان خود را عز شمارم،یم چیرا به ه زهایچ نیا کنیل

 ۲۰:۲4خدا شهادت دهم.اعمال  ضیکه به بشارت ف افتهامی یسیرا که از خداوند ع یخدمت

 

  خدا قدرتبشارت  *

و پس  هودیآورد، اول  مانینجات هر کس که ا یخداست، برا قدرتعار ندارم چونکه  حیمس لیکه از انج رایز

 ۱:۱6 انی،رومیونانی

 

  بشارت نجات *

از روح قدوس  د،یآورد مانیچون ا یدر و د،یدیبشارت نجات خود را شن یعنی ،یچون کالم راست زیشما ن یدرو و

 ۱:۱3 انی.افسسدیوعده مختوم شد

 

 Uaggelists آور امیپ 

 

 . باشد یآور خبر خوش م امیپ ایواعظ و  یمرد دارد و به معنا کیبه  اشاره

باب  انیکه در افسس نیکند و معموال ، مبشر ترجمه شده است .عالوه بر ا یم فیشخص را توص کیکلمه ،  نیا

 میدر تعال نیزو  "مبشر " پسیلیف یبرا همچنیناستفاده شده است ،  یخدمت عطایای ۵از  یکی فیتوص یچهار برا

 . مبشر استفاده شده است کیانجام کار  یبرا تیموتائوسپولس به 

 

 4:۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

 

از آن هفت بود درآمده،  یکیکه  مبشر لپسیفو به خانه  میآمد هیصریآن روز، ازآنجا روانه شده، به ق یفردا در

 ۲۱:۸.اعمال مینزداو ماند

 

کمال  را بجا آور وخدمت خود را به عمل مبشربوده، متحمل زحمات باش و  اریهش زیتو در همهچ کنیل

 4:۵ موتائوسیت۲رسان.
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  مبشر کیخداوند به عنوان  یسیع خدمت

 

 نبوت شد اءیتوسط اشع 

 

 . نبوت شده بود ینب اءیمبشر توسط اشع کیخداوند به عنوان  یسیع خدمت

 

را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته  نانیمرا مسح کرده است تامسک راخداوندیبر من است ز هوهیخداوند  روح

 6۱:۱ ایندا کنم.اشع یومحبوسان را به آزاد یرا به رستگار رانیبخشم و اس امیدالن را الت

 

 

 

 شد دییخداوند تا یسیتوسط ع 

 . نوشته را خواند نیناصره ، ا سهیکرد در کن یخود را آغاز م ینیخداوند خدمت زم یسیع که یدرحال

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایخداوند بر من است، ز روح

خداوند  دهیرا، آزاد سازم، و از سال پسند دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 4:۱۸-۱۹لوقا «موعظه کنم.

 

 تیشش شخص

 

 فیخداوند را به عنوان مبشر توص یسیکه خدمت ع داردوجود  موردنوشته ها در کتاب مقدس ، شش  نیبا ا مطابق

 . کرده اند

  بشارت به فقرا *

  دل شکسته دالن یشفا *

  رانیاس یرستگار *

  انینایناب یینایب *
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  دگانیآزاد کردن کوب *

  خداوند دهیموعظه سال پسند *

 

  تمام اسارت ها و پرداخت قرض ها یآزاد یبود برا یو زمان "یسال آزاد"است به  یخداوند ،مرجع دهیسال پسند

 

 مبشر کیبه عنوان  خداوند یسیع

 

 یایاشع قیمبشر همانطور که از طر کیخود را به عنوان  تیخداوند ، مامور یسیکه ع مینیب یطول کتاب لوقا ، م در

  .نبوت شده بود انجام داد ینب

 

کار فرستاده  نیهم یکه برا رایدهم، ز بشارتبه ملکوت خدا  زین گرید یمرا الزم است که به شهرها»گفت:  شانیا به

 4:43لوقا «شدهام.

 

و لنگان خرامان  نایکه کوران، ب دیخبرده دیدهایو شن دهیرا از آنچه د ییحیو  دیبرو»گفت:  شانیدر جواب ا یسیع

 ۷:۲۲.لوقا شودیداده م بشارتو به فقرا  گردندی، زنده مو ابرصان طاهر و کران، شنوا و مردگان

 

و آن دوازده  دادیم بشارتو به ملکوت خدا  نمودیگشته، موعظه م یوده یبعد از آن واقع شد که او در هر شهر و

 ۸:۱.لوقا بودندیم یبا و

 

 خیکه روسا کهنه و کاتبان با مشا دادیم بشارتو  میتعل کلیکه او قوم را در ه یاز آن روزها واقع شد هنگام یروز

 ۲۰:۱آمده،لوقا 

 الگو کیخداوند به عنوان  یسیع

 

 . مینیب یبشارت در عصر حاضر م یبرا ییخداوند را به عنوان الگو یسی، ما خدمت ع لیانج در

و هر مرض و  نمودیداده، به بشارت ملکوت موعظه م میتعل شانیا سیدر همه شهرها و دهات گشته، در کنا یسیع و

 ۹:3۵ یداد.مت یرنج مردم را شفام
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بشارت  رانیو فق شوندیابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده م ندویآیو لنگان به رفتار م گردندیم نایکوران ب که

 ۱۱:۵ یشنوند؛متیم

 

 .مهم است اریعصر حاضر بس یسایهدف و نقشه خدا در کل یمبشر برا خدمت

 

  مبشر یخواندگ

 

 خاص یخواندگ 

 

 . مشخص از خدا داشته باشد خطاب کی دیپنج دفتر ، با یخدمت ها گریمبشر ، درست مانند د کی

مجمع  یگذار دست لهیشده و به وس دییتا سایکل خیمشا گریو رسوالن و د ایانب یتوسط خدمت نبوت دیبا خطاب نیا

 . (مشخص خواهد شد سای) کل حیتوسط بدن مس یخدمت هیعط نیداده شود .ا ماندارانیا

 ییو هم از نظر دعا یهم از نظر مال دیمشخص شود .او با یمحل یسایدر کل ماندارانیتوسط ا نگونهیبد دیبا مبشر

 . فرستاده شود زین گریبه مناطق د سایتوسط آن کل دیخدا ، او با تیشود .با هدا تیحما یمحل یسایتوسط کل

 

 ماندارانیا یبرا یخواندگ 

 

 میرا تعل تیموتائوسهمانطور که پولس  ماندارانیبه عنوان مبشر وجود دارد ، تمام ا یخاص یخدمت هیعط کی نکهیا با

 . مبشر را انجام دهندیک کار  دی، با دهد یم

بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشر را بجا آور وخدمت خود را بهکمال  اریهش زیتو در همهچ کنیل

 4:۵ موتائوسیت۲رسان.

 

 . شاهدان او باشند دیبا ماندارانیا تمام
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و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل

 ۱:۸اعمال «جهان. یسامره و تا اقصا

 

از  نهیزم نیدر ا لیدل نیبشارت دارد و به هم یبرا یبشارت بدهند ، اما مبشر ، مسح خاص دیبا ماندارانیچه تمام ا اگر

 . دارد یشتریخدمت، مهارت ب

  پسیلیف نمونه

 

 . باشد یم دیمبشر در عهد جد کیاز  ینمونه ا پسیلیف

 

از آن هفت بود درآمده،  یکیمبشر که  لپسیو به خانه ف میآمد هیصریآن روز، ازآنجا روانه شده، به ق یفردا در

 ۲۱:۸.اعمال مینزداو ماند

 

 ه شدن او برایآماد به جهت یاش به عنوان مبشر عمل کند ، زمان یخدمت هیبه طور کامل در عط پسیلیف نکهیاز ا قبل

 . داشت اش وجود یدر زندگ خدمت نیا
 

 سایخادم کل کیاول  

 

 هیومیدر خدمت  شانیا زنان وهیبردند که ب تیشکا انیاز عبران انینستیشدند، هل ادیچون شاگردان ز امیدر آن ا و

که ما کالم خدا راترک کرده،  ستین ستهیشا»گفتند:  ده،ی. پس آن دوازده، جماعت شاگردان راطلبماندندیم بهرهیب

 دیخود انتخاب کن انینام و پر از روحالقدس وحکمت را از م کیبرادران هفت نفر ن ی. لهذاامیمائدهها را خدمت کن

سخن  نیپس تمام جماعت بد« سپرد. میکالم خواه. اما ما خود را به عبادت وخدمت میمهم بگمار نیرا برا شانیتا ا

 قوالوسیو ن ناسیو پرم مونیوت کانوریو پروخرس و ن لپسیو روحالقدس و ف مانیپر از ا یمرد فانیرضا دادند و است

 شانیرا در حضوررسوالن برپا بداشتند و دعا کرده، دست بر ا شانیرا انتخاب کرده، ا هیاز اهل انطاک د،یجد

 ۱:6-6 گذاشتند.اعمال
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 هیدر آن حوزه عط نکهیو آماده شدنش قبل از ا پسیلیف یدرباره زندگ یاریبس یزهایقسمت از کالم خدا ، چ نیا در

 . مینیب یعمل کند ، م یخدمت

 

 متعهد بودن *

 . شد لیاو تبد یخانگ یسایبه کل هیصریق یسایبود که بعد ، کل میدر اورشل یمحل یسایمتعهد به کل پسیلیف

  کویشهرت ن *

 . ثابت کرده بود بیع یو ب تیبا شخص یاش به عنوان مرد یخانگ یسایکل یرهبر یخود را برا پسیلیف

 

  پر از روح *

 . پر از روح القدس بود بود که دائماً یمرد او

 

  حکمتش ثابت شده بود *

 . بود که حکمتش ثابت شده بود یمرد او

 

  خدمتگذار داشت یقلب *

 اقیفروتن بود که اشت یداد .شخص یپاسخ م ازمندانین یازهایدلسوز داشت که به ن یخدمتگذار داشت .او قلب یقلب او

 . را داشت گرانیخدمت به د

 

 . خدمتش اثبات شده بود *

اش اثبات  یمحل یسایمبشر خدمتش را آغاز کند ، خود را به عنوان خادم کل کیبه عنوان  پسیلیف نکهیاز ا قبل

 . کرده بود

 

  .کرده بود سایحاکمان کل میخود را تقد *

 . گرفته بود ادیاقتدار را  نیا تیریمد ی، چگونگ سایخود به اقتدار بزرگان کل میبا تسل پسیلیف
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 .شده بود معرفیو  دییتا خیاز طرف مشا *

 . داشت یروحان تیحما یمحل یسایاز طرف کل پسیلیف

 

را نزد  وحنایپطرس و  رفتهاند،یکه اهل سامره کالم خدا را پذ دندیبودند، چون شن میرسوالن که در اورشل اما

 ۸:۱4فرستادند.اعمال  شانیا

 جفا شروع شد با 

 

 کرد . یکه به خدمت خوانده شده بودند ، خدمت م یشد ، به کسان یاش وارد م یجفا به زندگ نکهیبا ا دیبا پسیلیف

 

آغاز شد، چندان که جز  میاورشل یسایسخت بر کل یموافق بود. در آن روز، آزار فانیسولُس با کشتن است و

 ۸:۱و سامِرِه پراکنده شدند.اعمال  هیهودی یرسوالن، همه به نواح

 

 یاز شهرها یکیبه  زین پُسیلی. فدادند یبه کالم بشارت م نهادند، یامّا آنان که پراکنده شده بودند، هر جا که پا م و

 ۸:4-۵را به مردم آنجا اعالم کرد.اعمال  حیسامِرِه رفت و مس

 

  مبشر امیپ

 

به عنوان  پسیلیکه ف ییباشد .هرجا یخداوند م حیمس یسیع لی، انج امیپ نیدهد .ا یرا بشارت م یاصل امیپ کی مبشر

 . خداوند را اعالم کرد حیمس یسیمبشر رفت ، ع کی

 

 ۸:۵.اعمال نمودیموعظه م حیرا به مس شانیاز سامره درآمده، ا یبه بلد لپسیف اما

 

 دیآوردند، مردان و زنان تعم مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع لپسیچون به بشارت ف کنیل

 ۸:۱۲.اعمال افتندی
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 ۸:3۵بشارت داد.اعمال  یسیرا به ع یزبان خود را گشود و ازآن نوشته شروع کرده، و لپسیف آنگاه

 

 ۸:4۰.اعمال دیرس هیصریتا به ق دادیشد و در همه شهرها گشته بشارت م دایدر اشدود پ لپسیف اما

 

 آب دیتعم 
 

کرده و شهادت  افتیخداوند را در آب در یسیع دیکه تعممی باشد  یروح به افراد دیمبشر شامل تعمیک  امیپ

 خداوند را اعالم کرده اند  حیمس یسیدر ع مانشانیا

 

 دیآوردند، مردان و زنان تعم مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع لپسیچون به بشارت ف کنیل

 ۸:۱۲.اعمال افتندی

 

 اعمال«باشد؟یمانع م زیچه چ افتنمی دیآب است! از تعم نکیا»خواجه گفت:  دند،یرس یچون در عرض راه به آب و

۸:36 

 

 در روح القدس دیتعم 

 

در روح  دیتعم دی، بلکه با رندیبگ دیبالفاصله در آب تعم دینه تنها با مانانی، نو ا هدر سامر پسیلیواسطه تجربه ف به

 . کنند افتیدر زیالقدس را ن

را نزد  وحنایپطرس و  رفتهاند،یکه اهل سامره کالم خدا را پذ دندیبودند، چون شن میرسوالن که در اورشل اما

 شانیاز ا چکسیکه هنوز بر ه رایز ابند،یدعا کردند تاروحالقدس را ب شانیآمده، بجهت ا شانیفرستادند. وا شانیا

گذارده، روحالقدس را  شانیبودند و بس. پس دستها بر ا افتهی دیتعم یسینازل نشده بود که به نام خداوند ع

 ۱4:۸-۱۷.اعمال افتندی

موثر باشند و بتوانند  یشاهدان نکهیا یبرا زیآن ها نکردند ،  افتیروح القدس را در دیتعم مانانینوا نیا که یهنگام

 کردند. افتیقدرت را در نیاند بشارت دهند ، ا دهیرا نشن لیانج امیکه هنوز پ یبه کسان
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آغاز شد، چندان که جز  میاورشل یسایسخت بر کل یموافق بود. در آن روز، آزار فانیسولُس با کشتن است و

 ۸:۱و سامِرِه پراکنده شدند.اعمال  هیهودی یرسوالن، همه به نواح

 

 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ ستی( خدمت مبشر چ۱

 

 

 

 

 ؟ وجود داردبشارت  یبرا ماندارانیتمام ا یخدمت مبشر و خواندگ نیب یچه تفاوت (۲

 

 

 

 

 

مبشر عمل  کیبه عنوان  نکهیقبل از ا مانداریا کی یدر زندگ یا یتیو رشد شخص یآماده ساز( 3

؟ دیکن فیکند را توص
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 درس هشتم

 خدمت مبشر ) ادامه (

 

را به عنوان  یرا به عنوان مبشر، و برخ یبرخ ،یرا به عنوان نب یرا به عنوان رسول، برخ یبرخ دیو اوست که بخش

 4:۱۱ انیشبان و معلّم،اَفِسس

 

و نزدش  میاز آن هفت تن، رفت یکیمبشر،  پُسِیلیو به منزل ف میآمد هیصریبعد، آنجا را ترک گفته به ق روز

 ۲۱:۸.اعمال میماند

 

بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشر را بجا آور وخدمت خود را بهکمال  اریهش زیتو در همهچ کنیل

 4:۵ موتائوسیت۲رسان.

 

 عظیم بشارت یبرا ییالگو

 

 یسیع میعظ تیاز انجام مامور ینمونه ا ریز مثال. است عظیم بشارت یبرا یی، الگو هدر سامر پسیلیف خدمت

 . خداوند است

 

به سخنان  کدلی. و مردم به نمودیموعظه م حیرا به مس شانیاز سامره درآمده، ا یبه بلد لپسیف اما ۵:۸-۸اعمال 

 یاریاز بس دیکه ارواح پل رایز دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یرا که از اوصادر م یگوش دادند، چون معجزات لپسیف

 نمود. یدر آن شهر رو میعظ ی. و شادافتندییشفا م اریومفلوجان و لنگان بس شدندیم رونیکه داشتند نعره زده، ب

 

خداوند بذر  یسیرا که ع ینیزم پسیلیمبشر ، دروکننده است .ف کیروح القدس به سامره رفت . تیبا هدا پسیلیف

 . کرده بود درو کرد یپاش
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 بزرگ  تیمامور تکمیل

 

 ابدی دیآورده، تعم مانی. هرکه ادیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو»گفت:  شانیبد پس

خواهد بود که به نام من  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیبر او حکم خواهد شد. و ا اوردین مانیو اما هرکه ا ابدینجات 

نرساند  شانیبد یبخورندضرر یرا بردارند و اگر زهر قاتل رهاتازه حرف زنند و ما یکنند و به زبانها رونیرا ب وهاید

 ۱۵:۱6-۱۸مرقس .«افتیگذارند شفا خواهند  ضانیو هرگاه دستها بر مر

 

فرد  کی یکه در حالت عاد ییخداوند اطاعت کرد ، جا یسیع میاز کالم مستق دیکه به سامره رس یهنگام پسیلیف

  نرود. به آنجادهد  یم حیترج یهودی

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل

 ۱:۸اعمال «جهان. یسامره و تا اقصا

 

 یسیکه ع ییبه همراهش نشانه ها وکرد  یاز کالم خدا اطاعت م کردی را موعظه م لیانج پسیلیکه ف یهنگام

 شد. یم یخداوند وعده داده بود جار

 

 رایز دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یرا که از اوصادر م یگوش دادند، چون معجزات لپسیبه سخنان ف کدلیمردم به  و

 ۸:6-۷.اعمال افتندییشفا م اریومفلوجان و لنگان بس شدندیم رونیکه داشتند نعره زده، ب یاریاز بس دیکه ارواح پل

 

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 ۱6:۲۰.مَرقُس نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

 . شده بود دییکالم خدا ، با  نشانه ها تا رایز رفتندیبود ، پذ داده پسیلیرا که ف یسامره بشارت مردم
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 معجزههمراه با بشارت  

 

در رساندن  سعی یسنت یها کیبا روش ها و تکن سای، بشارت معجزه است .سالهاست که کل حقیقی بشارت موثر تنها

ما  داشته اند ، کندمی  دییو معجزات تا عجایبانتظار داشته باشند که خدا کالم خود را با  نکهیبه جهان بدون ا لیانج

 می، اما منکر قدرت او بوده ا میداشت خداترسیما صورت  واقعاز م یاری.بسمیاستفاده کرده ا یاز ابزار و اشکال مختلف

. 

 یکسان دور نیرا دارند، منکر قدرت آن خواهند بود. از چن یخداترسهرچند صورتِ ظاهرِ  و 3:۵ موتائوسیت۲

 نیگز

 

و معجزات شفا داشته باشد.هرگاه خدا کالمش را با  میو معجزات عظ نشانه هاخدمت با  یبرا یمسح دیبا مبشر

 . ندیآ یخداوند م یسیبه سمت ع یاری، بس کندیم دییمعجزات شفا تا

 

 رسوالن اعمال یسایکل 

 

 . بشارت معجزه بود لشیشده است و تا هزاران نفر رشد کرد ، دل فیکه در کتاب اعمال توص ییسایکل

 ۲:43.اعمال گشتیاز دست رسوالن صادر م اریو معجزات وعالمات بس دندیهمه خلق ترس و

 

  ۲:4۷b.اعمال افزودیم سایرا بر کل افتگانی نجاتخداوند هرروزه  و

 

 ۵:۱۲a.اعمال  دیرسیقوم به ظهور م انیرسوالن در م یاز دستها مهیو معجزات عظ اتیآ و

 

رادر  ضانیکه مر یاز مردان و زنان، بقسم یانبوه شدند،یبه خداوند متحد م ماندارانیا شتریب و ۱4:۵-۱6اعمال 

. فتدیب شانیاز ا یاو بربعض هیاقال سا د،یکه پطرس آ یتا وقت دندیآوردند و بر بسترها و تختهاخوابان رونیکوچهها ب

 شانیا عیرا آورده، جمع شدند و جم دهیارواح پل دگانیو رنج د مارانیب م،یاز بلدان اطراف اورشل یو گروه

 .افتندیشفا
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 نمونه ها 

  وحنایپطرس و  *

 ییکه لنگ مادرزاد بود که در کناره دروازه معبد گدا دندیرا د یرفتند ، مرد یم معبدبه  وحنایکه پطرس و  یهنگام

 . کرد یم

« و بخرام! زیبرخ یناصر حیمس یسیبه نام ع .دهمیاماآنچه دارم به تو م ست،یمرا طال و نقره ن»پطرس گفت:  آنگاه

و با  دیوخرام ستادیاو قوت گرفت و برجسته با یو ساقها هایکه در ساعت پا دیزانیو دست راستش راگرفته او را برخ

 حیقوم او را خرامان و خدا راتسب عیشد. و جم کلیه لداخ انیوخدا را حمدگو زکنانیخرامان و جست و خ شانیا

امر که  نیبهسبب ا نشست،یبجهت صدقه م کلیه لیو چون او را شناختند که همان است که به در جم. دندیخوانان د

 6:3-۱۰.اعمال دندیگرد ریبر او واقع شد، متعجب و متح

 

 . افتندیمعجزه پنج هزار نفر نجات  نیا جهینت در

 

 4:4.اعمال دیبه پنج هزاررس بیقر شانیآوردند و عدد ا مانیا دندیکه کالم را شن یاز آنان یاریبس اما

 

  پسیلیف *

خداوند را به عنوان نجات دهنده شان  یسیع یاریکه انجام داد ، بس یبه سامره رفت ، به واسطه معجزات پسیلیف یوقت

 . گرفتند دیو تعم رفتندیپذ

 ۸:۵.اعمال نمودیموعظه م حیرا به مس شانیاز سامره درآمده، ا یبه بلد لپسیف اما

 

 دیآوردند، مردان و زنان تعم مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع لپسیچون به بشارت ف کنیل

 ۸:۱۲.اعمال افتندی

 

  پولس *

 . کرد دییمعجزه بشارت تا لهیپولس به افسس رفت ، او کالمش را به وس یوقت

 

 ۱۹:۱۱ د،اعمالیرسانیبه ظهور م خارق العادهخداوند از دست پولس معجزات  و
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بشارت معجزه در مدرسه  یبرا گرانیپولس به د یو آموزش ها میبه خاطر تعال نطوریمعجزات بشارت و هم جهینت در

 . دندیرا شن لیانج امیردند پک یم یزندگ ایآس التیکه در ا یدر شهر ، تمام افراد یسالن سخنران ایو 

 

را  یسیع کالم خداوند یونانیو چه  هودیچه  ایاهل آس یکه تمام یدو سال گذشت بقسم نطوریبد و ۱۹:۱۰اعمال 

 .دندیشن

 

 عصر حاضر یسایکل 

 

 . باشد یامروز م یسایبشارت معجزه در کل یایدر حال اح خدا

از  یمیدهند ، موج عظ یبشارت معجزه انجام م یبرا ماندارانیآموزش ا یکار خود را برا نیکه مبشر همانطور

 . خداوند سراسر جهان را فرا خواهد گرفت حیمس یسیبشارت معجزه ، قبل از بازگشت ع

 

شود؛ آنگاه انتها خواهد  یامتها شهادت عیبشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جم نیبه ا و

 ۲4:۱4 ی.متدیرس

 

 یهندس جینتا 

 

نفر  ستی، صد و ب کاستیخداوند دوازده شاگرد را فرستاد ، بعد آن هفتاد نفر را فرستاد .در روز پنط یسیع ابتدا

معجزه آمدن روح  یکردند .هزاران نفر ، وقت افتیخداوند درباره اش به آن ها گفته بود را در یسیرا که ع یقدرت

د معلول را شفا داد ، هزاران نفر نجات آن مر پطرس یخداوند آمدند .وقت یسیشناخت ع ی،برا دندیالقدس را د

 یسایآوردند .کل مانیو ا دهیخداوند را شن یسیع لیبشارت انج دندیرا د پسیلیمعجزات ف یوقت انی.انبوه سامر افتندی

کرد  ددادند رش یخداوند را انجام م یسیکه در هرجا کار ع ماندارانیا ریلقب رشد نکرد بلکه با تکث ای، با اسم  هیاول

 . کنند تجهیزخداوند  یسیع یانجام کارها یرا برا ماندارانیا دیبا زیعصر حاضر ن نیمبشر
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  دیجد یمحل یسایکل داکردنیپ

 

 یسینزد ع پسیلیف یبه واسطه خدمت مبشراز کسانی که را  یدیجد یمحل یسایکل وحنایپطرس و  از قرار معلوم

 .کردند تأسیسخداوند آمده بودند در سامره 

 

روحالقدس  یو در ترس خداوند وبه تسل شدندیو بنا م افتندی یو سامره آرام لیو جل هیهودی یدر تمام سایکل آنگاه

 ۹:3۱افزودند.اعمال  یرفتار کرده، هم

 

 کند یکار م گرانیبا د 

 

 گریمستقل از د دیکار کند .مبشر نبا کیپنج دفتر از نزد یایعطا نیخادم گریو د شیسایکل خیبا مشا دیبا مبشر

 ." کار خود را انجام دهد " نیخادم

و بعد آن ها را رها کرده  میاوریب ایدن نیاگر نوزادان را به ا غیر ممکن استگفته است . نیا یبرا ینمونه خوب سامره

مطابق با نقشه خدا  از قرار معلومو  کنند یو کار م می آیند فوراً رسوالنکه  مینیب ی.در سامره م رندیبم یتا از گرسنگ

 . کنند یم تأسیسرا  سایخدمت موثر کل یو الگو
 

 . باشد یم سایرشد کل یخدا برا یالگو هسامر یسایکل

 . در آن صلح برقرار بود *

 . بود رومندین سایکل *

 . در آرامش روح القدس بود *

 . در تعداد رشد کرد *

 خدا داشت. یو احترام برا کیرابطه نزد *

 

 . ساخته شده بود اءیرسوالن و انب یو مبنا هیبود که مطابق با نقشه و هدف خدا و بر پا ییسایکل نیا
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  مبشر یها مشخصه

 

 . کند یم فیخدمت مبشر را توص یکه مشخصه ها میکن یمشاهده م پسیلیبخش درباره ف نینکته را در ا نیچند

 

 شیها تیمحدود صیتشخ
 

 همه کار ها را خودش انجام دهد دیکرد که با یداد .او احساس نم صیخدمت خود را تشخ یها تیمحدود پسیلیف

. 

 کار کرد گرانیبا د 
 

 . نشان داد نیخادم گریکار کردن با د یرا برا اقشیاشت او

 

 یبه رهبر کینزد 
 

 . کرد یداشت به آنها اعتماد م ازیاش داشت و هروقت به کمک ن یخانگ یسایکل یبا رهبر یکیرابطه نزد او

 

 گرید نیخادم یرایپذ 
 

برجا  پا مانیرشد کنند و در ابخواهند دانست که اگر آن ها  یرا بدون مراقبت رها نکرد .او م دیگروه جد نیا او

 . دارند ازیمعلمان ، و شبانان ن اء،یشوند به خدمت رسوالن ، انب

 

  کند یم افتیخدا را در تیهدا 
 

 . کند آن ها را ترک نکرد افتیخدا را در یقطع تیقبل از آنکه هدا او
 

غزه  یبه سو میکه ازاورشل یو بهجانب جنوب، به راه زیبرخ»خطاب کرده، گفت:  لپسیفرشته خداوند به ف اما

 ۸:۲6اعمال «که صحراست، روانه شو. رودیم
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  یو بشارت شخص مبشر

 

 خبره در نجات جان ها 

 

در بشارت  دیسخت کوش و ماهر است با یکه در بشارت جمع یدر خدمتش متعادل است ، به همان اندازه ا مبشر

 ییبه دنبال فرصت ها شهیدر نجات جان ها خبره باشد .او هم دیمبشر با کیسخت کوش و ماهر باشد . زین یشخص

 . خداوند باشد حیمس یسیع یبرا یاست تا شاهد

 

 کند یخدا اطاعت م تیاز هدا 

 

 نیشود .ا ابانیدر ب یکه در سامره ادامه داشت را رها کند و شاهد مرد یجانیشده بود تا جالل و ه تیهدا پسیلیف

       یعنیمهم ،  اریبس یشخص هدایت یبرا یاز خدا اطاعت کرد و فرصت پسیلیاطاعت او بود .ف شیآزما مطمئناً

 اورد.یخداوند ب یسیرا داشت تا او را به سمت عی حبشی سرا  خواجه

 

 میکه ازاورشل یو بهجانب جنوب، به راه زیبرخ»خطاب کرده، گفت:  لپسیخداوند به فاما فرشته  ۸:۲6-۲۹اعمال 

که خواجهسرا و  یحبش یپس برخاسته، روانه شد که ناگاه شخص« که صحراست، روانه شو. رودیغزه م یبه سو

و درمراجعت بر بود.  آمدهبجهت عبادت  میمقتدر نزدکنداکه، ملکه حبش، و بر تمام خزانه او مختاربود، به اورشل

برو و با آن ارابه همراه  شیپ»گفت:  لپسیآنگاه روح به ف کندیرا مطالعه م ینب یایاشع فهیارابه خود نشسته، صح

 «باش.

 میچابک در تعل 

 

چگونه »گفت:  «؟یخوان یآنچه رام یفهمیم ایآ». گفت: کندیرامطالعه م ینب یایکه اشع دیشن ده،یدو شیپ لپسیف

ازکتاب  ی. و فقرهاندیخواهش نمود که سوار شده، با او بنش لپسیو از ف« کند. تیمرا هدا یمگرآنکه کس توانم؟یم

دهان  نیخاموش نزد پشم برنده خود، همچن یبرها نکه به مذبح برند و چو یمثل گوسفند»بود که  نیا خواندیکه م

او از  اتیکه ح رایکرد؟ ز ریتقر تواندیاو انصاف از او منقطع شد و نسب او را که م ی. درفروتندیگشا یخود را نم



116 
 

را درباره که  نیا یکه نب کنمیاز تو سوال م»ملتفت شده، گفت:  لپسیپس خواجهسرا به ف.« شودیبرداشته م نیزم

 3۰:۸-34 اعمال«گر؟ید یدرباره کس ایدرباره خود  د؟یگویم

 

 دهد یم دیرا تعم مانینو ا 
 

بشارت داد. و چون در عرض راه به  یسیرا به ع یزبان خود را گشود و ازآن نوشته شروع کرده، و لپسیف آنگاه

هر گاه به تمام »گفت:  لپسیف «باشد؟یمانع م زیچه چ افتنمی دیآب است! از تعم نکیا»خواجه گفت:  دند،یرس یآب

پس حکم کرد تا « پسرخداست. حیمس یسیآوردم که ع مانیا»او درجواب گفت: « است. زیجا ،یآورد مانیدل ا

داد. و چون از آب باال آمدند،  دیبا خواجهسرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعم لپسیارابه را نگاه دارندو ف

 لپسیگرفت. اما ف شیپ یوشکه راه خود را به خ رایز افتیرا ن گراویرا برداشته، خواجهسرا د لپسیروح خداوند ف

 3۵:۸-4۰.اعمال دیرس هیصریتا به ق دادیشد و در همه شهرها گشته بشارت م دایدر اشدود پ

 

برداشت محصول  یشهر برا نیشده بود و ا تیبه سامره هدا پسیلیبه روح القدس حساس باشد .ف دیبا شهیهم مبشر

و  تیخدا بود . اگر مبشر به هدا یدر جستجو شهیشد. او هم تیهدا حبشی سرای بعد به سمت خواجه آماده بود.

 . دموثرتر خواهد بو اریزمان روح القدس حساس باشد ، در خدمت خود ، بس

 

 نمونه کی 
 

خوانند احساس  یدرباره بشارت خبر خوش به تمام خلقت را م میعظ تیکه مامور یهنگام ماندارانیا غالباً

دهند .با ، بشارت  ستندیدر سامره بشارت داد ، قادر ن پسیلیکنند آنگونه که ف یحس م یاریبس. کنند یم یستگیناشا

 . نشست و به او بشارت داد سرا ارابه رفت ، در کنار خواجه یبه باال پسیلیف یکه وقت میشو یحال متوجه م نیا

 

 ۸:3۵بشارت داد.اعمال  یسیرا به ع یزبان خود را گشود و ازآن نوشته شروع کرده، و لپسیف آنگاه


 نیدر کنار ا پسیلیکه ف یباشد .هنگام یاعالم کردن ، گفتن و به اشتراک گذاشتن م یبه سادگ یبه معنا "بشارت "

خداوند را انجام داد و در بشارت  یسیع میعظ تیکار ، او مامور نیشهادت داد .با انجام ا یمرد نشست ، او به سادگ

 . شد میخبر خوش به تمام خلقت سه
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 دانش کالم 

 

که آن مرد  ییرا داشت که توانست از جا یدانش نیچن پسیلیاز کالم خدا داشته باشد .ف یدانش کامل دیمبشر با کی

 . را به او بدهد لیدر حال خواندن بود ، بشارت انج

 

 متعادل در خدمت 
 

 کیبه عنوان  پسیلیف. متعادل بود .او مرد کالم و پر از روح خدا بود یاز خدمتش مرد یدر هر قسمت پسیلیف مطمئناً

 . که رفت موعظه کرد ییخداوند را در هر جا یسیمبشر ، ع

 

 ۸:4۰.اعمال دیرس هیصریتا به ق دادیشد و در همه شهرها گشته بشارت م دایدر اشدود پ لپسیف اما

 

  خداوند حیمس یسیبه بدن ع خدمت

 

 کردن زیتجه یبرا 
 

بر خدمت  دیتاکاغلب  جنگ های مذهبی روانه می شود و یا انجام یاست که برا ی، مبشر فرد میکن یفکر م اغلب

 نیمقدس زیتجه" مباب چهار انیمبشر مطابق با کتاب افسس یحال ، خدمت اصل نیبا ا او بوده است. مسافرت های

 . باشد یم "کار خدمت  یبرا

 4:۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

 

 آموزش یبرا 

 

 . باشد یخداوند م یسیانجام کار ع یاش آموزش دادن به افراد برا یو معلم کار اصل یمانند رسول ، نب قاًی، دق مبشر
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 یسخن گفت ، هنگام ماندارانیخداوند درباره تمام ا یسی.ع میا دهیمبشر د کیخداوند را به عنوان  یسیکار ع ما

  : فرمود که

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

 ۱4:۱۲ وحنای.رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

 کار خدمت 

  : باشند یم ریز یخدمت شامل کارها یکارها

  لیبشارت انج *

  وهایاخراج د *

  مارانیب یشفا *

 

و  وهای، اخراج د لیشامل بشارت انج نی.ا نندیخداوند آموزش بب یسیانجام کار ع یدارند تا برا ازین ماندارانیا تمام

         کار خدمت یبلکه آماده کردن قوم خدا برا ستیمبشر انجام کار خدمت ن یشود .کار اصل یم مارانیب یشفا

 . باشد یم

" سر گروهبانان" 

 

   که در نبرد ستندین یکه در خدمت پنج دفتر هستند سر گروهبانان ارتش خدا هستند .سر گروهبانان ، افراد یافراد

 یآن ها آموزش سربازان برا فهیاگردر جنگ مهارت داشته و با تجربه باشند .وظ یشوند ، حت یم روزیجنگند و پ یم

که در جنگ هستند  رومندیمنظم و ن یگر به عنوان ارتشیدیکسربازان با باشد . یباشند ، م یقو یانیجنگجو نکهیا

  شوند. یم روزیپ

 ماندارانیتمام ا 

 

 . کار خدمت را انجام دهند دیبا ماندارانیتمام ا *

 . خداوند باشند حیمس یسیع یبرا یشاهدان دیبا ماندارانیتمام ا *

 . را بدهند "بشارت کالم خدا  " دیبا ماندارانیتمام ا *
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 . خداوند انجام داد را انجام دهند یسیکه ع ییهمان کارها قاًیدق دیبا ماندارانیتمام ا *

  را شفا دهند. ضانیرا اخراج کرده و مر وهاید دیبا ماندارانیتمام ا *

 

 یسخن گفت نه تنها کسان ماندارانیبا تمام ا "خواهد بود  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا "خداوند فرمود  یسیع یوقت

 . دهند یکه خدمت پنج دفتر را انجام م

 

تازه حرف زنند و مارها را  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و

گذارند شفا خواهند  ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورندضرر یبردارند و اگر زهر قاتل

 ۱۷:۱6-۱۸مرقس .«افتی

 

  : دیبا ماندارانیتمام ا اگر

  کالم خدا را بشارت بدهند *

  را اخراج کنند وهاید *

  کنند یدستگذار مارانیب یبر رو *

 

 : که نندیآموزش بب دیبا ماندارانیتمام ا پس

  چطور بشارت بدهند *

  کنند دیوها را اخراجچگونه  *

  چگونه شفا بدهند *

 

 یمعجزه م نیمبشر ماندارانیاند ، همانطور که تمام ا دهیمعجزه بشارت آموزش د یبرا ماندارانیکه تمام ا همانطور

 . خواهد شد روزیخداوند پ حیمس یسیع لیبا انج نطوریتواند و هم یشوند ، پس جهان م

 

 

 



120 
 

 ماندارانیا تجهیز 

 

همه  دی.بابرسانیم یانبه جهانرا  لیتا انج میشده اند ، وابسته شو خوانده مبشرکه از آنها به عنوان  یبه کسان دیما نبا

بشارت  یرا برا ماندارانیا دیاست .آنها با نیمبشر یآموزش ، کار اصل نی.ا میکن تجهیزرا آموزش داده ،  ماندارانیا

 تجهیز لیانج لهیگم شدگان به وس افتنی یرا برا یبشارت یاه میت دیمعجزه موثر و قدرتمند آموزش دهند .آنها با

 . کنند

را  وهایکرد و د ی، مردگان را زنده م داد یرا شفا م مارانیکرد ، ب یرا موعظه م لیخداوند در خدمتش ، انج یسیع

        ریتکث گرانید یداد.او خود را در زندگ یانجام کار او آموزش م یرا برا گرانید نیکرد .او همچن یاخراج م

 . کرد یم

 است ری، تکث دیکل 

 

 یخدمتسازمان  نیبزرگتر تأسیس یتالش براو یا  است  ریبلکه تکث ستینام و مقام ن رازشمبشر موثر بودن ،  کی

 . است گرانید یخود شخص به زندگ ریبلکه تکث ستین

 

 ۲:۲ موتائوسیت۲هم باشند. گرانید میبسپارکه قابل تعل نیبه مردمان ام ،یدیاز من شن اریآنچه به شهود بس و

 

 . دینجات جهان را مطالعه کن ینقشه خدا برا ایدر مورد بشارت ، کتاب بشارت معجزه  شتریمطالعه ب یبرا
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 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

شود  یمربوط م ماندارانیبدن ا هیکه او به بق یی، از آنجا میدیمبشر د پسیلیکه در ف یژگیسه و (۱

 ؟ دیکن فیرا توص

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن فیشود را توص یخداوند مربوط م حیکه او به بدن مس ییمبشر را از آنجایک هدف  (۲

 

 

 

 

 

 

؟ دی؟چند مثال از کالم خدا را نام ببر ستی( معجزه بشارت چ3
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 درس نهم

 چوپان ای شبانخدمت 

 

 

 4:۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

 

  یمعرف

 

نبود .کلمه  نگونهیا هیاول یسایحال ، در دوران کل نیامروزه است .با ا یسایدر کل یخدمت هیعط نیمشهودتر شبان

  (4:۱۱ انی.)افسس بکار رفته است  king Jamesو نسخه لیدر انج کباریفقط  "شبان"

 

 یسنت دیدگاه 

 

از  یاریشبان گذاشته شده است .در بس یبر رو یممکن ریغ یتیبار مسئولیک  یخدمت هیعط نیعدم دانش ا لیبه دل

،  یگم شدگان ، مراقبت از گله ، مسئول بخش مال داکردنیمثال پ یاست برا زی، شبان مسئول همه چ یمجامع محل

  .شبان دانسته اند تیمعلم و مبشر بودن را مسئولهمچنین 

 نیکه هزاران شبان در ا ، شود یم ریپذ بیآس اری، بس ردیگ یقرار م تیموقع نیبه طور تنها در ا یفرد یوقت

در طعمه غرور  یاری.بس یو فکر ی، احساس ی، جسمان ی، چه روحان یرفتار از لحاظ ها افتاده اند چه یشکستگ

که  یکنترل و تعادل چیه رایافتاده اند ز تیریمد ءسو ثروت و بیاز آن ها در فر یبرخ،  ییبواسطه خودستا یزندگان

 . خدا داده باشد نداشته اند

 یکتاب مقدس دیدگاه 

 

باهم خدمت و عمل کنند و هر کدام در خدمت  یمحل یسایکل میت کیبه عنوان  دیخدمت پنج دفتر با یایعطا تمام

 یپنج دفتر به جا یایعطا یاز خدمت ها کیهر مینیب ی، م دیعهد جد یسای.در کل کنند یعمل م زیخود ن یشخص
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بوده است  مرسومهمان طور که  ، خود را دارند فهیوظ کیکنند و هر  یعمل م مجزابه شبان واگذار شود ،  نکهیا

  : عبارت است از یسنت یسایخداوند داده شده است ، در کل یسیع لهیعملکرد خدمت پنج دفتر که به وس

 

  کار خدمت یآماده کردن قوم خدا برا *

  حیبناکردن بدن مس *

  و دانش پسر خدا مانیا یگانگی به وجود آوردن اتحاد و *

  قامت پری مسیحبه  نیمقدس رساندن *

 

در  یخدمت یایعطا گری.د کند یعمل م یمحل یسایکل کیفقط در  یبه طور عاد شبانی کردن ایشبان  یخدمت هیعط

فرستاده خواهند  ساهایکل گرید تأسیس ای مانیدر ا ماندارانیا گرید یبنا یبرا زین اما گاهاً کنند یعمل م سایداخل کل

 . شد

 شبان فیتعر 

 

  ( شبان ) چوپان *

به گله ها و  که یکس یعنیباشد  یمچوپان  یبه معنا (poimen ) ۴:۱۱ انیترجمه شده شبان در افسس یونانی کلمه

 . باشد یناظر گله م نیدهد و همچن یکردنشان عالقه دارد ، به آن ها خوراک م تیهدا

کامل  ستیکه ل ییباب چهار در جا انیاست که در افسس یکلمه ا رایز میکن یاغلب از اصالح شبان استفاده م ما

کاربرد متدوال کتاب مقدس و  لیحال ، به دل نیخدمت پنج دفتر داده شده است ، استفاده شده است .با ا یایعطا

 . تر خواهد بود یدسکتاب مق " شبان"کلمه  استفاده از  " poimen" کلمه یواقع یمعن

تجربه شده بود ، احساس آرامش  " چوپان"درباره استفاده اصالح  شیکه چند سال پ یکمبود تعادل لیبه دل یبعض

شناخته شدند  چوپانی، از اصالح شبان استفاده کرده اند و به جنبش  کیزماتیدر درون جنبش کار یکنند .بعض ینم

 . شده است حیدر بدن مس یاریجنبش از تعادل در آمده و باعث صدمات بس نیا
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را  دیعهد جد قتیاو حق نکهیدر مکاشفه کالم خدا به عنوان ا دی.ما با میو عکس العمل نشان نده میعمل کن دیبا ما

که از اصطالحات شبان و  میدر درس مان ، انتخاب کرده ا . میکند عمل کن یم ءایبدنش در عصر حاضر اح یبرا

 هستند . یهر دو کتاب مقدس رایز  میچوپان به صورت متقابل استفاده کن

 

  معلم -شبان  *

 لیوجود دارد .دل یخدمت هیتنها چهار عط لیدل نیهستند و به هم ریناپذ کیکنند شبان و معلم تفک یاحساس م یبرخ

و بعد همانطور  ".نیمبشر یرا رسوالن ، برخ یاو خود داد برخ"،  دیگو یباب چهار م انیاست که افسس نیامر ا نیا

 . " نیرا شبانان و معلم یو برخ"شده اند ،  هدهد ، شبان و معلم هر دو باهم استفاد یادامه م هیکه آ

خدمت  کی یادیتا حد ز خدمت شبان مسلماً رایوجود دارد ، ز یادیز یزهای، چ ریتفس نیدادن به ا تیماه یبرا

 . است یمیتعل

هستند  یفیکنند و قلب بزرگ شبان را دارند ، اما معلمان ضع یهستند که به عنوان شبان موثر عمل م یاریبس افراد

رسد با  یندارند و به نظر م یاز کالم خدا وجود دارند که قلب شبان یکوشا و با استعداد اریمعلمان بس نطوریهم

 . دارند روحانی کمیرابطه  می بینند میکه تعل یافراد

  یخدمت یمجزا یایدرک پنج عطا یکه برا می، ما انتخاب کرده ا هیآ نیدر ا یفکر ینظر از تفاوت ها صرف

 . میها را مطالعه کن آن

 خدمت پنج دفتر

 

خود را دارا  یها تیقوت ها و محدود کیکنند ، هر یم تیخدمت پنج دفتر خوانده شده و فعال یکه برا یافراد

از  کیعمل کند .هر  یمحل یسایدر هر کل دیخدمت پنج دفتر با یایاست که عطا یلیاز دال یکی نیهستند .ا

 نیشوند ، در ا یعمل کرده و جار سایدر آن کل ماندارانیرساندن ا کمالو به  بنا ، تجهیز یبرا دیپنج دفتر با یایعطا

 ". برسند حیمسپری قامت  "توانند به یم همگی آنهاصورت 

انجام داد .او  اریقرار داد ، او آن را با نقشه و مراقبت بس سایرا در کل یمختلف یخداوند خدمت ها یسیکه ع یهنگام

 یایتعادل در عطا تیها با رعا ازیبود که هر کدام از آن ن نیا به فکرقوم بود ، آگاه بود و  نیکه ب یمختلف یازهایاز ن

 . برآورده شوند یمحل یسایدر هر کل یخدمت
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در  ماندارانیممکن است که بدن ا ریعمل نکنند ، غ یمحل یسایبه طور منظم در کل یخدمت یایز عطاهر کدام ا اگر

 . ردیشان و خدمت شان قرار بگ یحیمس یو تعادل بلوغ در زندگ تیکامل

 

  ، ناظران هستند شبانان

 

 یسایو کل دیالقدس شما را به نظارتِ بر آن برگماشته است باش که روح یا گله یمراقب خود و تمام  ۲۰:۲۸ اعمال

 .دیکن یاست، شبان دهیخدا را که آن را به خون خود خر

 

 دهد یگوسفندان را خوراک م 

 

است  یفرد یکلمه به معنا نیترجمه شده است .ا زین "اسقف"باشد .به  یم " Episkopos" ناظر یبرا یونانی کلمه

 ی، عملکرد یشبان دارد .اسقف در مفهوم کالم ای چوپاناشاره به  صرفاً نیدهد .ا یکه به گوسفندان خوراک م

 کهیباشد در حال یاقتدار دارد نم یمحل یساهایکل ایگروه  کیکه بر  یفرد ی، و به معنا یمحل یسایاست در کل

 . اقتدار را دارد نیرسول ا

 یسنت دیدگاه 
 

 دیمکاشفه عهد جد ای، به وجود آمده است نه به عنوان الگو  ییسایسلسله مراتب کل کیاز  ی، به عنوان بخش اسقف

 یجا دیباشد .اسقف نبا یمستقل م یمحل یسایکل ینقشه و هدف خدا برا شبردیپ یانسان ها برا فعالیت لهیبلکه به وس

 . ردیرا بگ استقرار داده  اءیرا که خدا به عنوان رسوالن و انب یافراد

در کنار کوه نشسته و در حال  چوپانصورت تصور کرد که  نیبه ا توان یرا م نی، ناظران گله هستند .ا چوپانان

 . گوسفندان است و به مراقبت خود اعتماد دارد یتماشا

داشته باشند  یاز شبان ریغ یخدمت هیاگر عط یعمل کنند حت چوپانبه عنوان  دیبا یمحل یسایکل نیو ناظر خیمشا تمام

 . کوستیکار ن یباشد ، در پ سایکار نظارت بر کل یدر آرزو یپولس گفت : اگر فرد

 یکار یباشد، در پ سایکار نظارت بر کل یدر آرزو یسخن درخور اعتماد است که اگر کس نیا 3:۱ موتائوسیت۱

 .کوستین
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 عملکرد ، نه لقب 

 

 یخدمت یایعطا گریدر د تیواقع نیمقام .هم کیعملکرد است نه  کی " چوپان "ای"شبان "که  دیداشته باش توجه

 . عنوان ای، مبشر و معلم همه عملکرد هستند نه لقب  یکند .رسول ، نب یپنج دفتر صدق م

 

  به عنوان گوسفندان ماندارانیا

 

 نیحال ، ا نیا باباشد  یمنقوم خدا  فیتوص یبراتعریفی کاملی  یاصالحات "گله  " ای "گوسفند " اصطالح

 . کند یم فیروزانه را توص یو مراقبت در زندگ نیمأ، ت تیما به هدا یاصطالحات، به طور کامل وابستگ

 

 مراقبت یبرا ژهیو ازین 

 

از پس  یتوانند به راحت یمخلوقات خدا هستند .آن ها نم نیدارند .آن ها وابسته تر ژهیبه مراقبت و ازین گوسفندان

 . ندیایکار بر ب نیا

 4:۲ شیدای.پنیبان بود و قائن کِشتگرِ زم گله لی. هابدییرا زا لیبار، برادر او هاب گرید و

 

 . شد یم یاز گوسفندان نگهدار دیخانواده با نیدر زمان اول یحت

 

 به خوراک دادن دارند ازین

 . شود هیتغذ دیبا گوسفند

بچراند. داوود بامدادان برخاسته، گله  لِحِم تیتا گوسفندان پدرش را در بِ کرد یداوود از نزد شائول آمد و شد م اما

کشان به  نعره انیلشکر د،یآذوقه برگرفته، روانه شد. چون به اردوگاه رس سایَسپرد و طبق فرمان  یرا به چوپان

 ۱۵:۱۷, ۲۰ لیسموئ۱.رفتند یم رونیجنگ ب دانیم یسو
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 یغذا و آب برا داکردنیپ یبرا ییگوسفندان توانا وانات،یکرد .برخالف تمام ح یگله را بدون مراقب رها نم داود

 . ها دارندمسیرکردن  دایدر پ یقدرت کم نیخود ندارند. آن ها همچن

 

 شوند یگم م یبه سادگ 

 

 . باشند یشوند و مستعد منحرف شدن م یگم م یبه راحت گوسفندان

را گمراه کرده، بر کوهها آواره ساختند. از کوه به تل  شانیا شانیمن گوسفندان گم شده بودند و شبانان ا قوم»

 ۵۰:6 ایرفته، آرامگاه خود رافراموش کردند.ارم

 

همچنان من گوسفندان  د،ینمایراتفقد م شیگله خو باشد،یگوسفندان پراکنده خود م انیکه در م ینیشبان ح چنانکه

پراکنده شده بودند خواهم  ظیغل یکیو تار که در روز ابرها ییرا از هر جا شانیراتفقد نموده، ا شیخو

 34:۱۲ الی.حزقدیرهان

 

 یما را برو عیاز ما به راه خود برگشته بود وخداوند گناه جم یکیو هر میما مثل گوسفندان گمراه شده بود عیجم

 ۵3:6 اینهاد.اشع

 

 به محافظت دارند ازین 

 

مانند  یعیگونه دفاع طب چیهستند .آن ها ه یمستعد به هرگونه حمله ا بایدفاع هستند .آن ها تقر یب اریبس گوسفندان

 . هستند یوحش واناتیخود ، طعمه انواع ح یها به خود آن. ندارند عیسر دنیدو تیقابل ایقدرتمند  یها پوزهپنجه ، 

 

و چون کبوتران ساده  اریپس مثل مارها هوش فرستم؛یگرگان م انیمن شما را مانند گوسفندان در م هان، ۱۰:۱6 یمت

 .دیباش

 

در  داشته باشند تا چوپانآغل و  دیباهم باشند .آن ها با یهستند که به صورت گروه تیدر امن یفقط زمان گوسفندان

 . از آن ها محافظت کنند شب
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 گران بها ةسرمای 

 

غذا ،  یشدند .گوسفندان برا یم یبا ارزش تلق یی، گوسفندان همچنان دارا نقطه ضعف هایشانوجود تمام  با

 یحرکت کنند و همچنان که با هم حرکت م گریکدیلباس پشم .آن ها قادر هستند با یکنند و برا یم دیگوشت تول

 . شبان شان پاسخ دهند یتوانند به صدا یم   کنند

 رونیرا ب شانیوا خواندیشنوند و گوسفندان خود را نام بنام م یو گوسفندان آواز او رام دیگشایبجهت او م دربان

 ۱۰:3 وحنای.بردیم

 

 دارند چوپانبه  ازیبقا ن یبرا 

 

که آواز او  رایز روند،یوگوسفندان از عقب او م خرامدیم شانیا یرو شیبرد، پ رونیکه گوسفندان خود را ب یوقت و

 ۱۰:4 وحنایشناسند. یرام

 

دادن به آن ها ، آنها به عنوان قوم او زنده  تی، مراقبت ، نظارت و اهم هیتغذ یبرا چوپان هاداند که بدون  یم او

 . نخواهند ماند

 

  خداوند ، به عنوان شبان ما یسیع

 

 اریشدن بود ، بس تأسیسدر حال  هیاول یسایکل کهیخداوند و زمان یسی، در زمان خدمت عچوپان از کلمه  استفاده

      دهیدر همه جا دچوپان  . ندو اقتصاد در آن زمان بود یاز زندگ یو گوسفندان بخش عمده اچوپانان  بود . تمثیلی

 . نبود یزیکار افتخار بر انگچوپان حال ، کار  نیشدند .با ا یم

 . کند یم فیتوص ۱6-۱۰:۱ وحنایرا به طور کامل در چوپان خداوند ،  یسیع
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باال رود، او دزد و راهزن  گریهرکه از دربه آغل گوسفند داخل نشود، بلکه از راه د میگویبه شما م نیآم نیآم»

 یو گوسفندان آواز او رام دیگشایاست. و اما آنکه از در داخل شود، شبان گوسفندان است. دربان بجهت او م

 ۱:۱۰-3 وحنای.بردیم رونیرا ب شانیوا خواندیشنوند و گوسفندان خود را نام بنام م

 

       گله به آغل  نی.اغلب ، چند کردند یباز که گوسفندان در آن رفت و آمد م یطیبود اطراف مح یواری، د آغل

 . استراحت کنندچوپانان  گریا دتآمدند  یمحافظت در شب م یبرا یشتریبچوپانان  نیا، بنابر آمدند یم

 

 در است یسیع 

 

کرده  تیامن هدا یگوسفندان را به منطقه اچوپان ،  دروازه وجود نداشت . ایبه نام در  یزیاز آغل ها چ یبعض در

 . تا از گوسفندان در شب محافظت کند دیخواب یبعد در قسمت باز آغل م

       از سمت خدا خوانده شده باشد ،  ایکه از آن در وارد شود  یخداوند فرمود که او در است و فقط فرد یسیع

 . گوسفندان باشد یبرا یقیحقچوپان تواند  یم

 

 شناسد یاو را م یصدا 

 

 4:۱۰-۵ و تقوی ب ار دوخ نادنفسوگ هکینور پ ،دربیش وری ایناش میدمارخ م وا بقع زا نادنفسوگوی،دنور وحنای

 یرانم بانیکه آواز غر رایز زندیگریکنند، بلکه از او م یرا متابعت نم بیغر کنیشناسند. ل یکه آواز او رام رایز

 «شناسند.

وجود داشت که گوسفندان را هنگام صبح  سیبه عنوان رئچوپان  کیخداوند ،  یسیع نِبزرگ زما یگله ها در

و آن ها را  دیایاو ب که یماندند تا زمان یشناختند و منتظر م یخود را مچوپان  یآورد .آن گوسفندان صدا یم رونیب

 . صدا کند

 . دیگو یکه او چه م دندیشکل گفتار استفاده کرد ، اما آن ها نفهم نیخداوند از ا یسیع
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 شانیبد یسی. آنگاه عدیگویم شانیبد زیکه چه چ دندینفهم شانیآورد، اماا شانیا یبرا یسیمثل را ع نیا و

از من آمدند، دزد و  شیکه پ یکسان عیگوسفندان هستم. جمبرای که من در  میگویبه شما م نیآم نیآم»بازگفت: 

و  رونیو ب ابدی. من درهستم هرکه از من داخل گردد نجات دندیرا نشن شانیگوسفندان سخن ا کنیراهزن هستند، ل

و آن  ابندی اتیح شانیمگرآنکه بدزدد و بکشد و هالک کند. من آمدم تاا دیآ ی. دزد نمابدیدرون خرامد و علوفه 

 6:۱۰-۱۰ وحنایحاصل کنند. ادتریرا ز

 

 کویشبان ن 

 

و گوسفندان از  ستیکه شبان ن ی. اما مزدورنهدیجان خودرا در راه گوسفندان م کویهستم. شبان ن کویشبان ن من

 و ردیگیو گرگ گوسفندان را م کندیگوسفندان را گذاشته، فرار م د،یآیکه گرگ م ندیباشند، چون ب یآن او نم

هستم و خاصان خود  کوی. من شبان نستین فندانچونکه مزدور است و به فکر گوس زدیگری. مزدور مسازدیپراکنده م

 ۱۱:۱۰-۱4 وحنای.شناسندیوخاصان من مرا م شناسمیرا م

 

کار استخدام  نیا یکه برا یفرد با کرد یکه از گوسفندان به خاطر پول محافظت م یفرد نیخداوند تفاوت ب یسیع

 . ، اشاره کرد گذارد یمحافظت از گوسفندان م یخود را برا یکه زندگاست ( کوی)ن یقیشده است و شبان حق

 

۱۵:۱۰-۱6 هکنانچ مارم ردپی م ار ردپ نم و دسانشیمسانش م نادنفسوگ هار ردار دوخ ناج ویمهن ارم و . وحنای

شبان  کیگله و  کیو  دیو آواز مرا خواهند شن اورمیزبیآنها را ن دی. باستندیآغل ن نیهست که از ا گریگوسفندان د

 خواهند شد.

 

 . خداوند شبان اعظم است یسیع

 

از مردگان  یرا به خون عهدابد یسیخداوند ما ع یعنیکه شبان اعظم گوسفندان  یسالمت یخدا پس

 ۱3:۲۰ انید،عبرانیزانیبرخ
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 جان هاو پاسبان شبان  

 

  .ماست یجان ها پاسبانخداوند شبان و  یسیع

خود  یجانهاپاسبان شبان و  یلکن الحال به سو د،یآنروکه مانند گوسفندان گمشده بود از ۲:۲۵پطرس ۱

 .دیبرگشتها

 شبانان سیرئ 

 

 . شبانان است سیخداوند رئ یسیع

 ۵:4پطرس ۱.دیابیشبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده جالل را ب سیکه رئ یدر وقت تا

 

 شبان دلسوز 

 

شبان ، نام  یگوسفندان ب مانند ییحال و پراکنده ، گو شانیپر"و از آن ها به عنوان  ، خداوند دلسوز قوم بود  یسیع

 . دلسوز گوسفندانش باشد دیشبان با "برد .

حال و  شانیپر شبان، یکه مانند گوسفندان ب رایبسوخت ز شانیدلش بر ا د،ید ریچون جمع کث و ۹:36 یمت

 پراکنده بودند.

 

به  شود یخوانده م یمحل یسایدر کل که یخدمت هر فرد یبرا ییخداوند به عنوان شبان ، الگو یسیع خدمت

 . باشد ی، مبه عنوان کسی که شبانی می کند  ای شبان عنوان
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 درس نهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیکن فیاسقف را تعر ای، ناظر   ، چوپانشبان  کلمات  (۱

 

 

 

 

 حقیقی  یا شبان  چوپان کیبه  ازیکه نیک گوسفندی  "یک ایماندارا را در قالبخصوصیات  ( ۲

 ؟ دیکن فیتوصدارد را 

 

 

 

 

 

 دهد ؟ یشبان به ما نشان میک خداوند ، او را به عنوان  یسیاز ع ییها یژگیچه و (3
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 درس دهم

 )ادامه(چوپان ای شبانخدمت 

 

 4:۱۱ انیشبانان و معلمان را،افسس یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

 

  (شبان) چوپان کی ژهیو یها تیصالح

 

         یها باشند و در برخ تیصالح یبرخ یدارا دیبا زی( نانشبان)چوپان ،  خیمشا یکل یها تیبر صالح عالوه

 . باشند زیشان تجه یخدمت هیخاص رشد داشته تا بتوانند در عملکرد عط یها تیقابل

 

 گوسفندان رهبری 

 

 . گوسفندان باشد یرهبرقادر به  دیشبان با کی

که آواز او  رایز روند،یوگوسفندان از عقب او م خرامدیم شانیا یرو شیبرد، پ رونیکه گوسفندان خود را ب یوقت و

 ۱۰:4 وحنایشناسند. یرام

 

خدا قدم برداشته  یدر راه ها ستیبا یکنند ، آن ها م یرهبر یمحل یسایرا در کل ماندارانیقرار است شبانان ، ا اگر

شان عمل کرده  یرا که در زندگ قیکالم خدا را دارا باشند و آن حقا قتیحق یدانش کاربرد دیباشند .آن ها با

 . است را تجربه کرده باشند

دعا باشند افراد  دیدعا کنند ، آن ها خودشان با سایدر کل ماندارانیخواهند که ا یرهبر ، اگر شبانان م کیعنوان  به

باشند .اگر  دهندگان وفادار یستیوفادار باشند ، آن ها خود با ایو هدا کیدر دادن ده  ماندارانیخواهند که ا یاگر م

شبانان  نجات دهنده جان ها باشند  یستیبا زیخودشان ن نیباشند ، بنابرا اخواهند که قوم ، نجات دهنده جان ه یم

 . نمونه باشند ماندارانیا یبرا یستیبا
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 مانیرامالحظه کرده، به ا شانیا رتیو انجام س دیکردند بخاطر دار انیخود را که کالم خدا را به شما ب مرشدان

 ۱3:۷ انی.عبراندییاقتدا نما شانیا

 

و عصمت، نمونه  مانیو محبت و ا رتیرا درکالم و س نینشمارد، بلکه مومن ریتو را حق یجوان چکسیه

 4:۱۲ موتائوسیت۱باش.

 

بلکه  حیونه بجهت سود قب ینه به زور بلکه به رضامند د،یونظارت آن را بکن دیشماست بچران انیخدا را که در م گله

 ۵:۲-3پطرس ۱د،یبلکه بجهت گله نمونه باش دیبکن یخود خداوند یبه رغبت؛ و نهچنانکه بر قسمت ها

 

 ۱۱:۱ انیقرنت۱.کنمیم حیبه مس زیچنانکه من ن دییاقتدا به من نما پس

 

 گلهدادن به خوراک  

 

 . قادر به خوراک دان به گله باشد دیشبان با کی

 ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود گریرا بچرانند برپا خواهم نمود که بار د شانیکه ا یشبانان شانیا یبرا و

 ۲3:4 ایارم است نیقول خداوند ا.« دیگردنخواهند 

 

 3:۱۵ ای.ارمدیبه شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و حکمت خواهند چران و

 

 یسایو کل دیالقدس شما را به نظارتِ بر آن برگماشته است باش که روح یا گله یمراقب خود و تمام  ۲۰:۲۸ اعمال

 .دیکن یاست، شبان دهیخدا را که آن را به خون خود خر

 

از  ، و آب یاز خوراک متعادل روحان دیقرار است که گوسفندان خوراک داده شده و رشد کنند ، آن ها با اگر

 . شوند هیکالم خدا تغذ
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 خود را خوراک دهند 

 

خود را به مطالعه کالم خدا و دعا بسپارند .اگر قرار است که شبانان ، گوسفندان را خوراک دهند ، ابتدا  دیبا شبانان

 . وقت خود را صرف کالم خدا کنند دیبا

 6:4اعمال «سپرد. میما خود را به عبادت وخدمت کالم خواه اما

 

 شانیا ینخواهند شد و همه گله ها ابیکام نیبنابرا ندینما یاند وخداوند را طلب نم شده یکه شبانان وحش رایز

 ۱۰:۲۱ ای.ارمدیپراکنده خواهد گرد

 

 متعادلغذایی  میرژ 

 

 گریدر حال انجام خدمت به د اًمتعادل دارند و آن ها دائم ییغذا میرژ کی،  ماندارانیکه ا متوجه می شوند شبانان

 یکه داده م یکه خوراک متوجه می شوندباشند .آن ها  یهستند ، م نیو معلم نیمبشر اء،یکه رسوالن ، انب یخیمشا

 . باشد ی، م دده یو انجام م دیگو یکه خدا در عصر حاضر م یتازه ا یشود منا

 

 یخدا هوهی یکه به نام توا رای. زدیوابتهاج دل من گرد یشد و آنها را خوردم و کالم تو شاد افتیتو سخنان

 ۱۵:۱6 ایشدهام.ارم دهینام وتیصبا

 

 4:۱3 انی.افسسمیبرس حیمس یومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پر مانیا یگانگیهمه به  تا

 

 کند یارتباط برقرار م ماهرانه  

 

ارتباط برقرار  یبتوانند با هر سن روحان دیکالم مهارت داشته باشند .آن ها بابه وسیله  دادندر خوراک  دیبا شبانان

 . هستند یهر سنشامل کنند ، از کودک تا بالغ همان طور که گله گوسفندان 
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 ۱6:۱۲ وحنای.دیلکن االن طاقت تحمل آنها را ندار م،یدارم به شمابگو زین گرید یزهایچ اریبس و»

 

 ریش خواهد گرفت و شیخود برهها راجمع کرده، به آغوش خو یو به بازو دیمثل شبان گله خود را خواهد چران او

 4۰:۱۱ ایخواهد کرد.اشع یرهبر متیدهندگان را به مال

 

 4۰:۲۹ ای.اشعدینمایعطا م ادهیو ناتوانان را قدرت ز بخشدیرا قوت م فانیضع

 

 با افراد یرابطه شخص 

 

 . داشته باشد یبا گوسفندان رابطه شخص دیشبان با کی

 ۱۰:۲۷ وحنای.کنندیو مرا متابعت م شناسمیمن آنها را م و شنوندیمن آواز مرا م گوسفندان

 

 رونیرا ب شانیوا خواندیشنوند و گوسفندان خود را نام بنام م یو گوسفندان آواز او رام دیگشایبجهت او م دربان

 ۱۰:3 وحنای.بردیم

 

از گوسفندان به  کیهر  نکهی، به منظور ا خیاز مشا یاز شبانان به عنوان بخش یتعداد مناسب دیبا یمحل یسایکل کی

دور  ماندارانیشبانان از ا نکهیا یداشته باشند را دارا باشد. به جا یبا شبان رابطه شخص کینام شناخته شده و هر

 . برقرار کنند ی، زمان گذاشته و با آن ها رابطه شخص شترشانیشناخت ب یدر دسترس بوده و برا دیباشند ، با

رهبر است که زمان  کیاز  یشبان نبود ، اما نمونه عال الیچه حزق اگر. قرار دهدبودن با افراد ، زمان  یبرا دیبا شبان

 . باشد یکند ، م یم رهبری شانکه  یبودن با افراد یالزم برا

 

نشسته بودند، در آنجا به  شانیکه ا یو در مکان دمیکه نزد نهر خابور ساکن بودند، رس یرانینزد اس بیبه تل اب پس

 3:۱۵ الینشستم.حزق ریهفت روز متح شانیا انیم
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 منبع قوت 

 

 . شوند یکه با آن ها در ارتباط هستند م یافراد یبرا یواقع اقیمنبع قوت و اشت شبانان

 لیدل شانیا یبرا نیکه هم دیستیاز دشمنان ترسان ن یامر چی. و در هدیکنیمجاهده م لیانج مانیا ینفس برا کی به

 ۱:۲۷b-28 انیپیاز خداست.فل نینجات و ا لیهالکت است، اما شما را دل

 

 مانیرامالحظه کرده، به ا شانیا رتیو انجام س دیکردند بخاطر دار انیخود را که کالم خدا را به شما ب مرشدان

 ۱3:۷ انی.عبراندییاقتدا نما شانیا

 

 . گوسفندان داشته باشد یو دلسوز برا یواقع یاست تا بتواند قلب ازیشبان مورد ن یبرا یمینوع رابطه صم نیا

 

از آنها گم شود که آن نود و نه را درصحرا نگذارد و از عقب آن  یکیاز شما که صد گوسفند داشته باشد و  ستیک»

 ۱۵:4 ابد؟لوقایگمشده نرود تا آن راب

 

 یکردن زندگ میتسل 

 

 . گوسفندانش باشد یخود برا یزندگ میمشتاق به تسل دیشبان با کی

 ۱۰:۱۵ وحنای.نهمیو جان خود رادر راه گوسفندان م شناسمیشناسد و من پدر را م یپدر مرام چنانکه

 

جان خود را در راه برادران  دیکه او جان خود را در راه ما نهاد و ما با میامر محبت را دانستها نیا از 3:۱6 وحنای۱

 .میبنه

 

 .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند شانیوا ۱۲:۱۱ مکاشفه

 افراد بدانند که شبانشان به آن ها کامالً یبه گوسفندان داشته باشند .وقت یتعهد و وفادار قیحس عم دیبا شبانان

 یزندگ صرف نمودنتعهد مستلزم  نیبه شبان خود به طور کامل متعهد خواهند شد .ا زیمتعهد است ، آن ها ن

 . باشد یگوسفندان م یبرا و کنار گذاشتن اولویت هانیرو ، زمان ، و  یشخص
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 ۱۰:۱۱ وحنای.نهدیجان خودرا در راه گوسفندان م کویهستم. شبان ن کویشبان ن من»

 

 یتفاوت یب یشدن برا خیتوب 

 

 . شدند یم خیگوسفندان توبهای ازیبه ن نسبت شان یتفاوت یب یبرا شبانان

و رانده شدگان را  دیکن ینم یو شکستهها راشکسته بند دیینما یرا معالجه نم مارانیوب دیده ینم تیرا تقو فانیضع

 34:4 الی.حزقدیینمایم یبلکه بر آنهابا جور و ستم حکمران د،یطلب یو گم شدگان را نم دیآور یپس نم

 

گوسفندان را گذاشته، فرار  د،یآیکه گرگ م ندیباشند، چون ب یو گوسفندان از آن او نم ستیکه شبان ن یمزدور اما

 ۱۰:۱۲ وحنای.سازدیوپراکنده م ردیگیو گرگ گوسفندان را م کندیم

 

شما گله مرا پراکنده ساخته و : »دیگویم نیچن چرانندیکه قوم مرا م یدرباره شبانان لیاسرائ یخدا هوهی ن،یبنابرا

اعمال شما را بر شماخواهم  یمن عقوبت بد نکیدایگویپس خداوند م. دیبه آنها توجه ننمودها دویرانده ا

 ۲3:۲ ای.ارمدیرسان

 قیمحبت عم 
 

به خدا حساب  دیازآن ها با کیهر یدانند که برا ی، شبانان با مراقبت از گوسفندان م قیمحبت عم کیواسطه  به

 . پس بدهند

چونکه حساب خواهند داد تا  کنند،یشما را م یجانها یپاسبان شانیا راکهیز دیینما ادیخود را اطاعت و انق مرشدان

 ۱3:۱۷ انی.عبرانستین دیشما را مف نیکه ا راینه به ناله بهجا آورند، ز یآن را به خوش

 

 . دهد یو خدمت خود قرار م یکردن گوسفندان را باالتر از زندگ یزندگ ییکوی، در ن شبان
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 چوپان )شبان( خدمت

 

 گم شدگان یجستجو 

 

 . سرگردان شده اند ایاست که آواره  یافراد یشبان جستجو خدمت

از آنها گم شود که آن نود و نه را درصحرا نگذارد و از عقب آن  یکیاز شما که صد گوسفند داشته باشد و  ستیک»

 ۱۵:4 لوقا ابد؟یگمشده نرود تا آن راب

 

که شروع به آواره شدن  یاست که در رابطه شان با خدا سرد شده اند. او به هر گوسفند یبه دنبال افراد شهیهم شبان

دهد .او آن ها را دنبال خواهد کرد .او با آن ها تماس گرفته و آن ها را مالقات خواهد کرد و  یکند هشدار م یم

 . بازگشت به آغل خواهد شد یمشوق آن ها برا

 

 کند یم یگله را پاسبان 

 . کند یه را از خطر حفظ م، گل شبان

شما درخواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند  انیکه بعد از رحلت من، گرگان درنده به م دانمیمن م رایز

 ۲۰:۲۹نمود،اعمال 

 

 یهستند و افراد دنیرا که در حال صدمه د یکند .او افراد یم اریهش یرونیو ب یگله را از خطر درون شهیهم شبان

در آوردن نزاع  یسع ای اوردیآموزه غلط ب یاست اگر فرد اریشناسد . او هش یافتند را م یم ای خورند یکه لغزش م

 . اختالف باشد ای

 دهد یم تیاهم ازمندانیبه ن 
 

 . خواهد داد تیهستند اهم ازمندیکه ن یبه افراد شبان

و مظلومان را  دیرا بازکن وغی یو گره ها دییشرارت را بگشا یکه بندها ستین نیا پسندمیکه من م یروزها مگر»

رانده شده را به  رانیو فق یینما میکه نان خود را به گرسنگان تقس ستین نیمگر ا د؟یرابشکن وغیو هر  دیآزاد ساز
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 یباشند مخف یکه از گوشت توم یو خود را از آنان یاو رابپوشان ینیو چون برهنه را بب یاوریخانه خود ب

 ۵۸:6-۷ ای؟اشعینساز

 

 مارانیکمک خواهد کرد .او به مالقات و خدمت شفا به ب مانیتیزنان و  وهی، فقرا ، ب دگانید بیبه آس شهیهم شبان

 . خواهد داد یرا به واسطه مرگ از دست داده اند ، تسل زانشانیکه عز یخواهد رفت. او به افراد

 

 و تأدیب حیتصح 

 

به دست  یچوب دست یکعصا و  یک شبان. کند یمتأدیب و  حیرا که مرتکب گناه شده اند را تصح ی، افراد شبان

 . باشد یو محافظت م حیتصح یعصا برا یاست ولاز دست دشمن و نجات  رهایی یبرا یدارد .چوب دست

 

 یمرا تسل تو یچوب دستو  عصا. یتو با من هست رایز دینخواهم ترس یراه روم از بد زیموت ن هیسا یدر واد چون

 ۲3:4 ریخواهد داد.مزام

 

 . کند یم تأدیبکه واقعا گوسفندانش را دوست داشته باشد آن ها را  یالزم است .شبانتأدیب بلوغ گوسفندان  یبرا

 

 رهبران رهبرِ 

 

 . ، رهبر رهبران خواهند بود شبانان

اند زمان بگذارند  دهیکه صدمه د یفقط با افراد دیدر استفاده از زمان شان تعادل خواهند داشت .آن ها نبا شبانان

 .شان دارند صرف کنند یحیمس یبه رشد و بلوغ در زندگ لیکه تما یپروش افراد یزمان خود را برا شتریب دیبلکه با

 "روشن کردن آتش ها " یزمان خود را برا شتریب "خاموش کردن آتش ها  " یکردن زمان شان برا یسپر یجا به

       پنج دفتر عنوان خادمینرا که خدا به  یو افراد کنند .آن ها رهبر یم یرکه کامال متعهد هستند سپ یافراد یدر زندگ

خوانده ،  شانیبراآن افراد را که خدا  یو کار  یشاگرد ساز یدهند و زمان خود را برا یم صیتشخبرگزیده ، 

 . صرف می کنند
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 دهد یبه گوسفندان خوراک م 

 

 . دهد یکالم خدا خوراک م لهی، با محبت و مهارت کامل گوسفندان را به وس شبان

 «؟یینمایمحبت م نهایاز ا شتریمراب ایآ ونا،یشمعون، پسر  یا»به شمعون پطرس گفت:  یسیبعد از غذا خوردن، ع و

 ۲۱:۱۵ وحنای«مرا خوراک بده. یبره ها»بدو گفت: .« دارمیکه تو را دوست م یدانیخداوندا، تو م یبل»بدو گفت: 

 

 قتیاست که در خوراک دادن از حق نیخداوند بکند ، ا یسیتواند به ع یشبان م کیکه  یابراز محبت نیبزرگتر

کرده  دیخداوند که او سه بار آن را تاک یسیع یدستورالعمل ها نیکالم خدا به گوسفندانش کوشا باشد .مطابق با ا

  .باشد یبه گوسفندان م دادن شبان خوراک کیعملکرد  نیاست ، مهم تر
 

که  یفرد نگه داشته شود .هنگام کی یکاربرد زمان نیدر تعادل با موثرتر دیبا چوپان )شبان( ی یکخدمت حوزه تمام

پاسخگو  یمحل یسایو تعهد در کار خداوند در کل یبا وفادار زیقسمت ها وفادار باشند ، گوسفندان ن نیشبانان در ا

خدمتش را رشد و توسعه خواهد داد  یمحل یسایکار ، کل نیکنند .با ا یممثل  دیخواهند بود .گوسفندان سالم ، تول

 . بخشد یم شتریکه دارد ، وفادار باشد ، خداوند به او ب یشبان به گوسفندان یوقت

 

خواهم  اریبس یزهایتو را بر چ ،یبود نیاندک ام یزهای! بر چنیمتد کیغالم ن ینایگفت: آفر یاو به و یآقا

 ۲۵:۲۱ یخداوند خود داخل شو!مت یگماشت. به شاد

 

 کند یعمل م ایدر عطا 

 

 ۱۲:3۱ انیقرنت۱.دهمینشان م به شما زیافضلتر ن قیو طر دیبطلب رتیبهتر را به غ ینعمتها لکن

 

در خدمت شبان از  ای مکاشفه یایحال ، عطا نیروح القدس آزادانه عمل کند .با ا یایدر تمام عطا دیبا شبان

 . برخوردار است یخاص تیاهم
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 مانداریا یک یدر زندگ یازین چه،  یدانش و کالم حکمت ، شبان خواهد دانست چه زمان واسطه عملکرد کالمِ به

        به خدمت ، به ازشیدرست در لحظه ن ایرا صدا کرده و  مانداریوجود دارد .در زمان کامل خداوند ، او آن ا

 . رود یخانه اش م

 سایکل یبرا یمیمحافظت عظکه  ارواح ، به شبان در لحظه خطر هشدار خواهد داد صیتشخ هیبا عملکرد عط خدا

 یتر میعظ ریتاث شود ، یم تیروح القدس هدا یایاو ، هر لحظه با عملکرد عطا که یدر حال وجود خواهد داشت و

 . انجام خواهد شد شبان کیدر خدمت 

 

 

 درس دهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ازیمورد ن یقیشبان حق کیو خدمت  یکه به طور خاص در زندگ ییها تیچند نمونه ازصالح( ۱

 ؟ دیکن فیاست را توص

 

 

 

 

 ؟ دیذکر کن،  کند یکه به گوسفندان خدمت مرا  چوپان کی یچند نمونه از عملکردها( ۲
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 ازدهمیدرس 

 خدمت معلم

 

 4:۱۱ انیرا،افسس معلمانشبانان و  یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیاو بخش و

 

شفا دادن و اعانات  ی، بعدقوات، پس نعمتهاسوم معلمان ا،ی: اول رسوالن، دوم انبسایرا درکل یخدا قرارداد بعض و

 ۲۸:۱۲-۲۹ انیقرنت۱همه قوات؟ ای، معلمانهمه  ای ا،یهمه انب ایهمه رسول هستند،  ایواقسام زبانها. آ ریو تداب

 

 کی م،یاریما که بس نیهمچن ست،یکارن کیرا  یو هر عضو میدار اریبس یبدن اعضا کیهمچنانکه در  رایز

که به ما داده شد،  یضیبحسب ف میمختلف دار ی. پس چون نعمتهاگریکدی یاما فرد اعضا ح،یدر مس میجسدهست

 4:۱۲-۷ انی،روممیمعلم در تعل ای ،یخدمت در خدمت گذار ای مان،یخواه نبوت برحسب موافقت ا

 

  یمعرف

 

 بزرگ تیمامور 

 

بلکه را بشارت بدهند ،  لیگفت که انج ایمانداران خودرا داد ، نه تنها به  بزرگ تیمامورفرمان خداوند  یسیع یوقت

 . رسید یانجام م به دادن به آن ها میکار با تعل نیها را شاگردان سازند .ا که امت فرمود نیهمچن

 

 دیده میو به آنان تعل دیده دیالقدس تعم را به نام پدر و پسر و روح شانیو ا دیقومها را شاگرد ساز ةو هم دیبرو پس

 ۱۹:۲۸-۲۰ یمَتّ«عصر با شما هستم! نیا انیمن هر روزه تا پا نکیام، به جا آورند. ا که هرآنچه به شما فرمان داده
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 مفهوم 

 

و شرح کالم  انیاو شامل ب می.تعل رندیبگ ادی گرانیشود د یاو باعث م میدهد و تعل یم میاست که تعل یفرد معلم

 . باشد یم گرانیبه د ییآموزه ها میخدا و تعل

 یخدمت یایعطا ستیدر تمام سه ل نامشاست که  یدارد .معلم تنها فرد دیدر عهد جد یمهم گاهیجا میتعل خدمت

 . شده است ، ذکر شده است ارائهکه در کتاب مقدس 

 

 هدف 

 

 . است ازیخدمت مورد ن کار یبرا ماندارانیا زیرشد ، بلوغ و تجه یگانگی،  به جهت میتعل

را به عنوان  یرا به عنوان مبشر، و برخ یبرخ ،یرا به عنوان نب یرا به عنوان رسول، برخ یبرخ دیاوست که بخش و

 مانیا یگانگیکه همه به  یتا زمان ح،یبدن مس یبنا یکار خدمت آماده سازند، برا یرا برا نیشبان و معلّم، تا مقدس

 ۱۱:4-۱3 انی.اَفِسسمیبرس حیکامل قامت مس یو بالغ شده، به بلندا میابیو شناخت پسر خدا دست 

 

 . است ازیقطعا مورد نمعلم  خدمتبرسند  کمالبخواهند در کالم به  ماندارانیاگر ا

 

 4:۱۵ انیح؛افسسیمس یعنیدر او که سر است،  میینما یترق زینموده، در هرچ یراست یرویدر محبت پ بلکه

 

 یکلمات عبر 

 

 . دهد ، استفاده شده است یخدمت معلم را نشان م ماهیتکه  یبه زبان عبر قیمعلم در عهد عت یکلمه برا دو

 

  رسانیاطالع  *

صورت ترجمه  نیباشد )مانند باران ( ، نشان دادن ) با انگشت ( .به ا یشدن آب م یجار یبه معنا " Yarah " کلمه

 . دادن و باران مینشان دادن ، تعل ،دادن ، گذاردن ، رها کردن  می، تعل رسانی، اطالع  متوجه ساختنشده است : 
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گفت وکالم  یو بدو سخن خواه« تو را خواهم آموخت. ییبگو دیاالن برو و من با زبانت خواهم بود، و هرچه با پس

شما راخواهم  دیبکن دیو با زبان او خواهم بود، و آنچه با کرد، و من با زبان تو یالقا خواه یرا به زبان و

 ۱۲:4, ۱۵آموخت.خروج 

 

 شانیکرد، بد دیبایرا که م یرفتار نمود، و عمل دیبایرا که بدان م یقیده، و طر میتعل شانیرا بد عیوشرا ضیفرا و

 ۱۸:۲۰اعالم نما.خروج 

 

 3۵:34را از سبط دان،خروج  سامکیبن اخ ابیاهول نیدادن را القا نمود، و همچن میدر دل او تعل و

 

  دادن میبا جد و جهد تعل *

ترجمه شده است : با  نگونهیاست .ا بیدأتچوب  ةزیبا انگ دادن میبا داللت ، تعل ای زهیانگ یبه معنا" lamad " کلمه

 . دادن میتعل ای، معلم  می، مهارت ، تعل ادگرفتنیدادن،  میجد و جهد تعل

 

را که من امروز به گوش شما  یو احکام ضیفرا لیاسرائ یگفت: ا شانیرا خوانده، به ا لیاسرائیبن یتمام یموس و

 ۵:۱ هی.تثندیکه آنها را بجاآور دیگرفته، متوجه باش ادیتاآنها را  د،یبشنو میگویم

 

 ۱۱۹:۷ ریعدالت تو را آموخته شوم.مزام یهایدل حمد خواهم گفت چون داور یرا به راست تو

 

و برخاستنت از  دنینشستنت در خانه خود، و رفتنت به راه، و وقت خواب نیو ح د،یده میرا به پسران خود تعل وآنها

 ۱۱:۱۹ هی.تثندییآنها گفتگو نما

 

و احکام به  ضیدادن فرا میخداوند و به عمل آوردن آن و به تعل عتیعزرا دل خود را به طلب نمودن شر چونکه

 ۷:۱۰ساخته بود.عزرا  ایمه لیاسرائ

 

خود سالک گردان و  یراستده. مرا به  میرا به من تعل شیخو یو راهها اموزیخود را به من ب یها قیخداوندطر یا

 ۲۵:4-۵ ریروز منتظر تو بودهام.مزام ی. تمامینجات من هست یتو خدا رایده ز میمرا تعل
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      ییدهد ، راهنما یاست که راه را با انگشت خود نشان م یکه ، معلم فرد میشو یمتوجه م یکلمات عبر نیا از

 . دهد یخداوند را نشان م یدهد و راه ها یم میدهد ، تعل یکند ، اطالع م یم

 ادیشود که شاگردان  یباعث م نیشود .ا یم ریمانند باران سراز میمهارت داشته باشد ، تعل میکه معلم در تعل یوقت

 . خدا قدم بردارند یشود افراد در راه ها یماند که باعث م یم یچوب دست ایترکه مانند  می.تعل رندیبگ

 

 یونانیکلمات  

 

 . ندیآ یم شهیر کیکلمات از  نیحال تمام ا نیاستفاده شده است .با ا دیکلمه در رابطه با معلم در عهد جد شش

 

  میتعل *

 . ترجمه شده است میباشد .تعل یدادن م ادی ایگرفتن  ادی یبه معنا "Didasko" کلمه

 

  دهنده میتعل *

 . ، ترجمه شده است میتعل یباشد .آماده برا یدهنده م میتعل یبه معنا "Didaktikos " کلمه

 

  گرفته میتعل *

  ترجمه شده است آموخته ،آموزش و به  قیگرفته از طر میباشد .تعل یگرفته م میتعل یبه معنا "Didaktos" کلمه

 

 ( اسم )دستورالعمل  *

دادن  درسو  یریادگی،  تعلیمباشد .به  یماطالعات  ایدستورالعمل ، عملکرد  یبه معنا "Dikaskalia" کلمه

 . ترجمه شده است

 

 معلم *

  : ترجمه شده است ریباشد و به کلمات ز یمعلم م یبه معنا "Dikaskolos " کلمه
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  بار ۱4دکتر  *

  بار 4۷استاد  *

  بار ۱۰معلم  *

  بار 6۷کاتب  *

 

 ( فعل ) میتعل *

 نیآموزش داده شده ترجمه شده است .بنابر ا ایباشد .آموزه  یم میعمل تعل ای میتعل یبه معنا "Didache" کلمه

، شرح و  ریشامل تفس نی.ا رندیبگ ادی گرانیشود د یباعث م مشیدهد ، و با تعل یم میاست که تعل یمعلم فرد

 . باشد یم گرانیبه د میتعلآموزش 

 . دهد میرا تعل گرانیباشد که از طرف خدا انتخاب شده تا د یاز خدمت پنج دفتر م عضویاست که  یفرد معلم

 

  معلمیک خداوند ،  یسیع

 

 ی، زندگ لیاناج قیاز طر دیدارد با یمعلم یکه خواندگ یهر فرد است  یمعلم یخداوند نمونه نخست ما برا یسیع

 . او را به عنوان معلم مطالعه کند

 :پذیرفته و مورد قبول واقع شده توسط 

 

  شاگردان *

 . شناختند یخداوند را به عنوان معلم) استاد ( م یسیع شاگردان

 

که هالک  ستین یتو را باک ایاستاد، آ یا»کرده گفتند:  داریرا ب خفته بود. پس او یبر بالش یاو در موخر کشت و

 4:3۸ مرقس«م؟یشو

 

 ۱3:۱3 وحنایهستم. نیکه چن رایز دییگویو خوب م دیخوانیمرا استاد وآقا م شما
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  انیسیفر *

او به  میتعل هیکردند از عط یسع یشناختند .آن ها حت یخداوند را به عنوان معلم م یسیع عتیشر نیو معلم انیسیفر

 . کنند یو مذهب یاسیاختالفات س ریدام استفاده کنند تا او را درگ کیعنوان 

 

خدا را به  قیو طر یکه صادق هست میدان یم استادا»فرستاده، گفتند:  ینزد و انیرودیشاگردان خودرا با ه و

 هیجز ای. آستیتو چ ی. پس به ما بگو راینگر یبه ظاهر خلق نم راکهیز یباک ندار یو از کس یینمایم میتعل یراست

 ۱6:۲۲-۱۷ یمت«نه؟ ایرواست  صریدادن به ق

 

  جوان ثروتمند *

 . صدا کرد " کویاستاد ن "خداوند را  یسیجوان ثروتمند ع

 

چه کنم تا وارث  کوین استاد یا»او زانو زده، سوال نمود که  شیدوان دوان آمده، پ یشخص رفت،یبه راه م چون

 ۱۰:۱۷شوم؟مرقس  یجاودان اتیح

 

  موسیقودین *

 . خداوند به عنوان معلم آمد یسیخود معلم بود و او نزد ع موسیقودین

 

 رایز یا که از جانب خدا آمده یکه تو معلم هست میدانیاستاد م یا»گفت:  یآمده، به و یسیدر شب نزد ع او

 3:۲ وحنای«باشد. یخدا با و نکهیجزا د،یبنما یینمایرا که تو م یتواند معجزات ینم چکسیه

 

 خداوند رفت یسیکه ع ییهرجا 
 

 . معلم رفت کیخداوند رفت به عنوان  یسیکه ع ییجا هر

و هر مرض و  نمودیداده، به بشارت ملکوت موعظه م میتعل شانیا سیدر همه شهرها و دهات گشته، در کنا یسیع و

 ۹:3۵ یداد.مت یرنج مردم را شفام
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 میتعل شانیا یاز آنجا روانه شد تا در شهرها د،یرا با دوازده شاگرد خود به اتمام رسان تیوص نیا یسیچون ع و

 ۱۱:۱ ی.متدیدهد و موعظه نما

 

 نیاز کجا ا»که متعجب شده، گفتند:  یداد، بقسم میعلت شانیا سهیرا در کن شانیآمد، ا شیچون به وطن خو و

 ۱3:۵4 ید؟متیحکمت و معجزات را بهم رسان نیشخص چن

 

اعمال را  نیبه چه قدرت ا»قوم نزد او آمده، گفتند:  خیکهنه و مشا یروسا داد،یم میدرآمده، تعل کلیچون به ه و

 ۲۱:۲3 یمت«قدرت را به تو داده است؟ نیکه ا ستیو ک یینمایم

 

جمع شدند و او برحسب عادت  یباز نزدو یآمد. و گروه هیهودی یاز آنجا برخاسته، از آن طرف اردن به نواح و

 ۱۰:۱.مرقس دادیم میتعل شانیخود، بازبد

 

 .داد یم میرفت تعل یکه م ییها و کوهستان ها و هرجا ابانیها ، معبد ، در خ سهیخداوند در کن یسیع

 

 .الزم است که کتب تمام گردد کنی. لدیو مرا نگرفت دادمیم میتعل کلیهر روزدر نزد شما در ه ۱4:4۹ مرقس

 

 ۲۱:3۷.لوقا بردیبهسر م تونیرفته، در کوه معروف به ز رونیو شبها ب دادیم میتعل کلیروزها را در ه و

 

  داد یم میخداوند متفاوت تعل یسیع

 

 با اقتدار 

او وجود داشت که توجه مردم را جلب  ماتیدر تعل یزیاما چ ندوجود داشت یاریخداوند ، معلمان بس یسیزمان ع در

که تا به آن زمان  یاو بر عکس تمام معلمان میدر تعل رایخداوند شده بودند ز یسیع میجذب تعال تیکرد .جمع یم

 . داد یم میتعل یمیبا اقتدار عظ رایمتعجب شده بودند ز همه. گرفته بودند ، قوت و مسح وجود داشت میتعل
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را چون صاحب قدرت  شانیکه ا رایافتادند، ز رتیاو در ح میسخنان را ختم کرد آن گروه از تعل نیا یسیچون ع و

 ۲۸:۷-۲۹ یو نه مثل کاتبان.مت دادیم میتعل

 

او  یخداوند در روش ها و اجرا یسیع میتعل تیموفق. داد شیسایاقتدار و مسح را به معلمان کل نیخداوند هم یسیع

 . نبود .در ظاهر و رفتار و پوشش او نبود .بلکه در اقتدار او بود

 

 کرده و با روح القدس مسح شده بود افتیاز خدا در 

 

 کرد یم افتیرا که از پدر در یزیبود که او تنها چ نیمعلم موفق باشد ا کیخداوند به عنوان  یسیباعث شد ع آنچه

 . داد یم میداد و در مسح و قدرت روح القدس تعل یم میتعل

 

 یدانست که من هستم و از خود کار دیآن وقت خواه د،یکه پسر انسان را بلند کرد یوقت»گفت:  شانیبد یسیع

 ۸:۲۸ وحنای.کنمیداد تکلم م میکنم بلکه به آنچه پدرم مرا تعل ینم

 

 ۷:۱6 وحنایبلکه ازفرستنده من. ست،یمن از من ن میتعل»گفت:  شانیدر جواب ا یسیع

 

 کرد یاز مثال ها استفاده م 

 

 . کرد یاستفاده م یکالم ایو  یدارید یگذشت ، از مثال ها یخداوند از حومه شهر م یسیع یوقت

بدتر  یدگیودر گرددیکه آن وصله از جامه جدا م رایکند ز یاز پارچه نو وصله نم یبر جامه کهنه پارها چکسیوه

 ۹:۱6 ی.متشودیم

 داد یم حیتوض ها لیبا تمث 

 

مردم  یرا به زندگ قتیداد و حق یم حیگفت و بعد آن را توض یسخن م لیتمث ایها و  تیخداوند با حکا یسیع

 . ساخت یمربوط م
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 که مردم بودند شروع کرد ییاز جا 

 

خواست آن  یبرد که م یم ییکرد و بعد آن ها را به جا یکه مردم بودند آغاز م ییرا از جا مشیخداوند تعل یسیع

 . گفته است نیاز ا یدر چاه نمونه عال یجا باشند .زن سامر

 

تو از او  نهیآب به من بده، هرآ دیگویکه به تو م ستیو ک یدانستیاگر بخشش خدا را م»در جواب او گفت:  یسیع

تشنه نگردم و به  گریآقا آن آب را به من بده تا د یا». زن بدو گفت: کردیو به تو آب زنده عطا م یکردیخواهش م

از هر  دیکه او آ ی. پس هنگامدیآیکرستس م یعنیح یکه مس دانمیم»زن بدو گفت: .« میاین دنیآب کش نجابجهتیا

 ۱۰:4, ۱۵, ۲۵-۲6 وحنای«همانم. میگویمن که با تو سخن م»بدو گفت:  یسیع« ما خبرخواهد داد. زبهیچ

 

 رساند یرا به اثبات م امیمعجزات پ 

 

 . او از طرف خداست امیکردند که پ یم دییکشاند .آن ها تا یخداوند م یسیو نشانه ها افراد را به سمت ع اتیآ

آمده،  میو اورشل هیهودیو  لیو فقها که از همه بلدان جل انیسیفر دادویم میاز روزها واقع شد که او تعل یروز

 ۵:۱۷ شد،لوقا یصادر م شانیا یشفا یبرا نشسته بودند وقوت خداوند

 

 موسیقودیبود .ن هودی یحکمران یاز شورا یو عضو یسیفر کیخداوند آمد ، او  یسیبه نزد ع موسیقودین یوقت

 . بود دهیمعجزه وار او را د یکه نشانه ها رایز ستیخداوند ک یسیداند ع یگفت که م

 

استاد  یا»گفت:  یآمده، به و یسیبود. او در شب نزد ع هودی ینام ازروسا موسیقودین انیسیاز فر یشخص و

 د،یبنما یینمایرا که تو م یتواند معجزات ینم چکسیه رایز یکه از جانب خدا آمدها یکه تو معلم هست میدانیم

 ۱:3-۲ وحنای«باشد. یخدا با و نکهیجزا
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  نیمعلم یها نمونه

 

 پولس 

 

 . رسول ، مبشر و معلم بود کی پولس

و دروغ  میگویراست م حیمقرر شدم. در مس یو راست مانیمن واعظ و رسول ومعلم امتها در ا ن،یا یبرا و

 ۲:۷ موتائوسیت۱.ین

 

 ۱:۱۱ موتائوسیت۲آن من واعظ و رسول و معلم امتها مقررشدهام. یبرا که

 

 برنابا و پولس 

 

در آن جا آغاز ،  سایکه کل انیونانی یبودند برا یبودند ، شاهدان ختهیکه از جفا گر یماندارانیاز ا ی، برخ هیانطاک در

 . شد

به  شانیخداوند بازگشت کردند. اما چون خبر ا یآورده، به سو مانیا ریکث یو جمع بودیم شانیدست خداوند باا و

شادخاطر شده، همه را  د،یخدا را د ضیو ف دیفرستادند و چون رس هیبرنابا را به انطاک د،یرس میاورشل یسایسمع کل

 یبود وگروه مانیصالح و پر از روحالقدس و ا یمرد که رای. زوندندیقلب به خداوند بپ مینمود که ازتصم حتینص

آورد. و  هیبه انطاک افتیطلب سولس رفت و چون او را یآوردند. و برنابابه طرسوس برا مانیبه خداوند ا اریبس

 یحیبه مس هیو شاگردان نخست در انطاک دادندیم میرا تعل اریبس یو خلق شدندیجمع م سایتمام درکل یسال شانیا

 ۲۱:۱۱-۲6.اعمال ندشد یمسم

 

  دادند میتعل مانانیبه نو ا *

 دایفرار کنند ، بعدا برنابا او را پ هیجفا رسانده بود ، و باعث شد که به انطاک ماندارانیکه به ا ی، همان مرد پولس

 .آورد هیبه انطاک مانانیدادن نو ا میتعل یکرده و او را برا

 



153 
 

  معلم - ینب *

 

 . و معلم عمل کردند یخدمت رسالت فرستاده شوند ، هر دو به عنوان نب یپولس و برنابا برا نکهیاز ا قبل

و مناحم  یروانیق وسیو لوک جریومعلم چند بودند: برنابا و شمعون ملقب به ن ایبود انب هیکه در انطاک ییسایدر کل و

 ۱3:۱و سولس.اعمال  ترارخیت سیرودیه یبرادررضاع

 

  معلم -رسول  *

 

 . به خدمت خود به عنوان پولس و معلم ادامه داد پولس

و دروغ  میگویراست م حیمقرر شدم. در مس یو راست مانیمعلم امتها در ا من واعظ و رسول و ن،یا یبرا و

 ۲:۷ موتائوسیت۱.ین

 

 ۱:۱۱ موتائوسیت۲آن من واعظ و رسول و معلم امتها مقررشدهام. یبرا که

 

 پولوسآ 

 

  معلم بود کی پولوسآ

 

 قی. او درطردیو در کتاب توانا بود، به افسس رس حیفص یکه مرد هیاپلس نام از اهل اسکندر هودی یشخص اما

 ییحی دیهرچند چز از تعم نمودیم میو در روح سرگرم بوده، درباره خداوند به دقت تکلم و تعل افتهی تیخداوند ترب

نزد خود  دند،یاو راشن الیچون پرسکله و اک ماسخن آغاز کرد ا یریبه دل سهینداشت. همان شخص در کن یاطالع

 ۲4:۱۸-۲6خدا را بدو آموختند.اعمال  قیآوردند و به دقت تمام طر
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  آورد یم اتحاد و یگانگی ،  میتعل

 

 . آن را متحد کند دیرا جدا کند بلکه با حیبدن مس دینبا میتعل

که خداوند به هرکس  یو به اندازها دیآورد مانیا شانیکه بواسطه ا یاپلس؟ جزخادمان ستیپولس و ک ستیک پس

 یاست و نه آب دهنده بلکه خدا یزی. لهذانه کارنده چدیبخشیکرد لکن خدا نمو م یاریداد. من کاشتم واپلس آب

با  رای. زافتیاجرت خود را بحسب مشقت خودخواهند  کیهستند، لکن هر  کی کننده رآبی. و کارنده و سانندهیرو

خدا که به من عطا شد، چون معمار دانا  ضی. بحسب فدیوشما زراعت خدا و عمارت خدا هست میخدا همکاران هست

 گرید یادیبن رای. زکندیلکن هرکس باخبر باشد که چگونه عمارت م سازد؛یرت مبر آن عما یگرینهادم و د ادیبن

 3:۵-۱۱ انیقرنت۱.حیمس یسیع یعنیآنکه نهاده شده است،  زتواند نهاد ج ینم چکسیه
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 درس یازدهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ میساز یها را شاگردان م امتچگونه  ۲۰و ۱۹: ۲۸ یبا توجه به مت (۱

 

 

 

 

 

 

 انیمعلم استفاده شده است را ب یکه برا یعبر ای یونانی یاز کلمات اصل یکیترجمه  ای فیتعر (۲

 ؟ دیکن

 

 

 

 

 

 

زمان خودش  گریخداوند که او را به عنوان معلم از معلمان د یسیدرباره خدمت ع موردسه ( 3

؟ دیکن انیب ،کند  یم متمایز
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 دوازدهمدرس 

 ( خدمت معلم ) ادامه

  معلم کی یمشخصه ها

 

 مسح خاص 
 

 یاله هیعط کیمعلم  یبدهد ، اما خواندگ میداند را تعل یتواند آنچه که درباره کتاب مقدس م یم یمانداریا هر

 . ستین میتعل یبرا یدرون لیتما ای یعیبر استعداد طب یمبتن یاست .خدمت پنج دفتر معلم ، خواندگ

سازد و به واسطه روح القدس ،  یم یآب زنده را جار یمعلم هرگز خشک نخواهد شد .چشمه ها هیعط خدمت

 . مسح شده است

 

 میبگو دیشما با ة. امّا درباردیمعرفت هست یدارا یو همگ دیا افتهیاز آن قدّوس  یشما مسح امّا ۲۰:۲, ۲۷ وحنای۱

به  زیهمه چ ةدهد، بلکه مسحِ او دربار میبه شما تعل یکس دیندار یازیو ن ماند یدر شما م د،یا افتهیآن مسح که از او 

 .دیداده است، در او بمان میکه به شما تعل ونهگ . پس هماننیاست، نه دروغ یقی. آن مسح، حقدهد یم میشما تعل

 

 آرام() مالیم روح  

 

باشد داشته  یکه به دنبال نزاع م یتوانند رفتار یداشته باشند .آن ها نم ریپذ میتعل یفروتن باشند و روح دیبا نیمعلم

 . باشند

مخالفان را  دیو بردبار. با میبا همه مهربان باشد و قادر به تعل دینزاع کند، بلکه با دیآنکه خادم خداوند نبا حال

 ۲4:۲-۲۵ موتائوسیت۲برسند. قتیتا به شناخت حق دیکه خدا به آنها توبه عطا فرما دیام نیارشاد کند، بد ینرم به

 

 . دارد ازیمعلم ن یخدمت هیبه عط حیمس بدن
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 وابسته به روح القدس 

 

روح  نیفهمند که ا ی، به روح القدس وابسته خواهند بود .آن ها م میو تعل یمسح شده ، به هنگام آماده ساز نیمعلم

 . آورد یکالم خدا م را همراه اتیالقدس است که نور و ح

 

را به شما خواهد آموخت و  زیاو همه چ فرستد، یالقدس، که پدر او را به نام من م روح یعنیآن مدافع،  امّا

 ۱4:۲6 وحنایخواهد آورد. ادتانیهرآنچه من به شما گفتم، به 

 

که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما  خواهم یآن پدر پرجالل، م ح،یمس یسیخداوند ما ع یخدا از

 ۱:۱۷ انید،اَفِسسیعطا فرما

 

و  آموزد؛ یکه روح م یباشد، بلکه با کلمات یحکمت بشر ةکه آموخت یآن هم نه با کلمات م،ییگو یسخن م نیاز هم و

 ۲:۱3 انیقرنت۱.میکن یم انیب یرا با کلمات روحان یروحان قیحقا سان نیبد

 

 دیگو یبا اقتدار سخن م 

 

 . دهد میتواند با اقتدار تعل یم زیداد ، معلم ن میآن معلم بزرگ ، با اقتدار تعل یعنیکه نمونه ما  همانطور

 ۷:۲۸ یاو در شگفت شده بودند،مَتّ میمردم از تعل د،یرسان انیسخنان را به پا نیا یسیع چون

 

 کردن ریتکث 

 

 . کنند یم ریدهند تکث یم میکه به آن ها تعل یافراد یخود را در زندگ کویموفق و ن نیمعلم

 زین گرانیآموزش د ةبسپار که از عهد ینیبه مردمان ام ،یدیاز من شن اریآنچه را که در حضور گواهان بس و

 ۲:۲ موتائوسیت۲.ندیبرآ
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 جادیا قوم خدا را بین کالم خدا یمحبت و احترام برا ،آن ها  می.تعل کنند  یمطالعه کالم خدا م میها خود را تقد آن

 . درسان یم مانیکنند ، و آنها را به بلوغ در ا یم
 

 گوش شنوا و تعلیم پذیر 
 

 . هستند ریپذ میتعل ، معلمان

 یخودْ دزد ایآ ،یکن یموعظه م یتو که بر ضد دزد ؟یآموزان یخود را نم ایآ ،یده یم میرا تعل گرانیکه د تو

 ۲:۲۱ انی؟رومیکن یم

 

 شاگرد کالم 

 

 . کرد یبه مطالعه م قیباز هم پولس او را تشو یمعلم و رسول مسح شده بود ول کی تیموتائوسکه  میدان یم

را  قتیو کالم حق ستین یشرمسار یبرا یکه او را سبب یهمچون خدمتکار ،یبکوش که مقبول خدا باش سخت

 ۲:۱۵ موتائوسیت ۲.بندد یبه کار م یدرست به

 

 . دیسواالت سخت خواهند پرس خود به خود شاگردان. از کالم خدا داشته باشد یدانش کامل دیبا معلم

 

 دهد یم میرا تعل گرانید شهیهم 
 

  کنند ینم غیدانند را در یرا که م یقیدهند .آنها حقا یقرار م ماتیآنچه که دارند را در تعل یمسح شده تمام نیمعلم

را به شما موعظه  امیام، بلکه پ نداشته غیدر یزیکه از هرآنچه ممکن بود به حال شما سودمند افتد، چ دیدان یم

 ۲۰:۲۰ام.اعمال  داده متانیها تعل کرده، چه در جمع و چه در خانه

 

 ۲۰:۲۷ام.اعمال  نکرده یکامل خدا به شما کوتاه ةدر اعالم اراد رایز
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  قیدق 
 

 . استفاده کند قتیحق یرا برا ازیمورد ن نیمراقب خواهد بود تا کالم مع معلم

او را با سخنان خودش به دام  توانند یچگونه م نندیرفتند و شور کردند تا بب رونیب انیسیفَر سپس  ۲۲:۱۵ یمَتّ

  اندازند.

 

 . را در کالم بنا خواهد کرد ماندارانیا استفاده کند .معلم دائماً یاز زندگ یتیقادر باشد کالم را در هر موقع دیبا معلم

 ییاصول ابتدا یکس دیدار ازیحال ن نی. و با ادیمعلّم باش ستیبا یهمه وقت، خود م نیکه پس از گذشت ا یبراست

 ۵:۱۲ انی!عبراننیسنگ ینه غذا د،یری. شما محتاج شاموزاندیبار از آغاز به شما ب گریکالم خدا را د

 

 نمونه یزندگ

 

 . گرفتند ادیداد را  ی، آنچه که انجام م اموزندیخداوند را ب یسیع میتعال نکهیقبل از ا شاگردان

دادنشان  میبه عمل نمودن و تعل یسیکردم که ع فیتأل یامور ةدر باب هم لوس،یتِئوف یکتاب نخست خود را، ا من

 ۱:۱آغاز کرداعمال 

 

 . کند نیدهد ، خود تمر یم مینمونه داشته باشد و آنچه را که تعل یزندگ دیبا معلم

اند. پس  نشسته یبر مسند موس انیسیو فَر نید یعلما»گفت:  نیخطاب به مردم و شاگردان خود چن یسیع آنگاه

خود به  دهند، یم میآنچه تعل رای! زدیامّا همچون آنان عمل نکن د؛یو به جا آور دینگاه دار ند،یگو یآنچه به شما م

 ۲3:۱-3 ی.مَتّآورند یجا نم

 

 دهد یم میها تعل یدر زندگ رییتغ یبرا 

 

که  نندیداده باشند و سپس بب میشان قلب و فکر خدا را تعلرشان کامل شده است که به شاگردانکا یهنگام معلمان

 . دارند یگرفته اند قدم بر م میکه تعل ییزهایشاگردانشان در اطاعت از چ
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که شما داخل آن  ینینمودم، تا درزم میو احکام به شما تعل ضیمرا امر فرموده است، فرا م،یخدا هوه،یچنانکه  نکیا

 4:۵ هی.تثندییچنان عمل نما د،یآوریشده، به تصرف م

 

 هوهیاز  افته،ی میتوباشند جمع کن تا بشنوند، و تعل یکه در دروازه ها یبانیرا از مردان و زنان و اطفال و غر قوم

که ندانستهاند،  شانیباشند. و تا پسران ا اریتورات هوش نیسخنان ا عیشما بترسند و به عمل نمودن جم یخدا

 یخدا هوهیاز  د،یزنده باش دیکنیتصرفش از اردن عبور م یبراکه  ینیکه شما بر زم یتامادام ابند،ی میبشنوند، و تعل

 ۱۲:3۱-۱3 هیتثن«شمابترسند.

 

 میاز کالم خدا را تعل یو مرتبط با زندگ یکاربرد قیتوان انتظار داشت که معلم ، حقا یم یرا زمان میعظ جینتا

،  جهیکرد .در نت ریشاگردانش تکث یداد ، او خود را در زندگ میدر افسس تعل ماندارانیدهد.همانطور که پولس به ا

 . دندیرا شن لیانج امیپ ریصغ یایهمه در آس

 

دو سال گذشت  نطوریبد. و نمودینام مباحثه م رانسیط یرا جدا ساخت و هر روزه درمدرسه شخص شاگردان

 ۱۹:۹b-10.اعمال دندیرا شن یسیع کالم خداوند یونانیو چه  هودیچه  ایاهل آس یکه تمام یبقسم

 

 یمال تیحما 
 

 .بشود یمال تیحما رندیگ یم میکه از او تعل یاز طرف افراد دیبا معلم

 6:6 انیخوب مشارک بسازد.غالط یزهایچ باشد، معلم خود را در همه افتهی میهرکه در کالم تعل اما

 

وجود داشته  زین سای، مبشر و معلم در کل یرسول ، نب یبرا دیشبان وجود دارد با یکه برا یمال تیحما یالگو همان

فرستد  یکه آن ها را م ییسایکل قیاز طر دیبا یدر حال احداث است ، رسول و نب یدیجد یسایکل یوقت .باشد

 یمال تیکند ، همانطور که از شبان حما یشروع به رشد م سایکه کل ی، هنگام بیترت نیشوند .به هم یمال تیحما

 . شود یمال تیحما زیاز مبشر و معلم ن دیشود با یم

 یمال تیفرستد حما یخدمت م یکه براای  اءیاز رسوالن و انب دیبارشد کرد ،  یبه اندازه کاف ییسایکه کل یهنگام

 کند
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  میتعل یها روش

 

 نمونه بودن به وسیله

 

صفحه باز و  کی دیمعلم با کی یدهد .زندگ یم میدهد و آنچه که خود اوست را تعل یمعلم آنچه که انجام م کی

 . باشد گرانید یبرا کوین ینمونه ا

 3:۱۰ موتائوسیت۲،ینمود یرویوحلم و محبت و صبر مرا پ مانیو قصد و ا رتیو س میتو تعل کنیل

 

آنچه به شما کردم؟  دیدیافهمیآ»گفت:  شانیرا شست، رخت خودرا گرفته، باز بنشست و بد شانیا یهایچون پا و

شما را  یهایهستم. پس اگر من که آقا و معلم هستم، پا نیکه چن رایز دییگویو خوب م دیخوانیشما مرا استاد وآقا م

دادم تا چنانکه من با شما کردم،  یبه شما نمونها رای. زدییرا بشو گریکدی یهایواجب است که پا زیشستم، بر شما ن

 ۱۲:۱3-۱۵ وحنای.دیبکن زیشما ن

 

 اعالم کردن به وسیله 

 

دهد ،  یم میدهد .همانطور که تعل یم میکالم خدا تعل قتیدهد ، بلکه با اعالم حق یم مینه تنها با مثل ها تعل معلم

بر دانش کالم ، فهم آن  یاو مبتن میمهم است که تعل اریرا در کالم خدا نگه دارد .بس یتالش کند تعادل خوب دیبا

 . قت ، باشدیاستفاده کردن از آن حق یو با حکمت چگونگ قتیحق

 

  معلمان یداور یچگونگ

 

 3:۱ عقوبیشد. تر خواهد سخت یکه بر ما داور دیدان یچونکه م دیمعلم نشو اریبرادران من، بس یا

 

 . دارد سایکل جهتدر  یگذار ریتاث اریبزرگ و خدمت بس تیسبک گرفته شود .معلم مسول دیمعلم نبا خدمت
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قرار  سایرا در خدمت کل یفرد نکهی.قبل از ا میکشند بشناس یما زحمت م انیدر مکه را  یآنان ، شده است اعالمما  به

 . میاو را بشناس تیشخص دیبا میده

 

شما در  انیشوایو پ کشندیشما زحمت م انیرا که در م یآنان دیکه بشناس میبرادران به شما التماس دار یاماا

 ۵:۱۲ کانیتسالون۱.کنندیم حتیرا نص خداوند بوده، شما

 

 میباش یزیمراقب چه چ 
 

 . داده است میکن یچگونه معلم را داور نکهیاز ا یستیبه ما ل تیموتائوس

است  یندارید قیرا که به طر یمیو آن تعل حیمس یسیخداوند ما ع حیدهد و کالم صح میتعل گریبطور د یاگرکس و

     دیگشته است که از آنها پد وانهیمجادالت د داند بلکه در مباحثات و ینم چیاز غرورمست شده، ه د،یقبول ننما

سود  یندارید پندارندیمرتد از حق که م وحسد و نزاع و کفر و ظنون شر و منازعات مردم فاسدالعقل  دیآ یم

 3:6-۵ موتائوسیت۱اشخاص اعراض نما. نیاست. از چن

 

  غلط یآموزه ها *

  کرد یاز آن دور اطیبا احت دیآموزه غلط است و با نیدهد ، ا میرا مخالف با کالم مکتوب خدا تعل یزیچ یفرد اگر

مهلک را  یشما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعتها انیبودند، چنانکه در م زیکذبه ن یایقوم، انب انیدر م لکن

را بر خود  عیانکارخواهند نمود و هالکت سر دیرا خر شانیرا که ا ییخواهندآورد و آن آقا هیخف

 ۲:۱پطرس ۲د؛یخواهندکش

 

را متحمل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلمان  حیصح میکه تعل دیآ یم یامیا رایز

 4:3 موتائوسیت۲را برخود فراهم خواهندآورد،

 

  مهلک یبدعت ها *

  یانسان یسنت هارسوم و  *
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است که مخالف با کالم مکتوب خداست ،  یانسان یسنت هارسوم و  ایمخرب  یبدعت ها میدر حال تعل یفرد اگر

 . شود حذف یا و هیتنب،  حیتصح دیبا

 

  کالم به وسیله یداور *

 . میکن یرا با دقت کالم خدا داور قتیحق دیبا ما

 شیو هر روز کتب را تفت رفتندیکالم را پذ یبودند، چونکه درکمال رضامند بترینج یکیاهل تسالون نهاازیا و

 ۱۷:۱۱است.اعمال  نیهمچن نیا ایکه آ نمودندیم

 

 فرد زهیانگ وسیلهبه  یداور *

     میمنافع خود تعل یارضا یبرا یکه در ناراست ی، و مراقب افراد میکن یرهبر را داور کی زهیبا دقت ، انگ دیبا ما

 . میدهند ، باش یم

 

که از اهل ختنه هستند؛ که دهان  یالخصوص آنان یعل باشند،یومتمرد م اریبس بندگان،یو فر انیگو اوهیکه  رایز

 ۱:۱۰-۱۱ طسی.تدهندیم ستهیناشا میتعال ح،یسودقب یو برا سازندیرا بالکل واژگون م ها راخانهیبست ز دیرا با شانیا

 

کند  ینم ریتاخ دیاز مدت مد شانیو فروش خواهند کرد که عقوبت ا دیشما را خر یاز راه طمع به سخنان جعل و

 ۲:3پطرس ۲.ستین دهیخواب شانیوهالکت ا

 

 رابطه ها یداور 

 

 . دیشود ، باش یانجام م یمحل یسایکه در خارج از کنترل و تعادل کل یهر خدمت مراقب

که هست از جانب خدا مرتب شده  ییو آنها ستیجز از خدا ن یکه قدرت رایبرتر بشود، ز یقدرتها عیشخص مط هر

خدا نموده باشد و هرکه مقاومت کند، حکم بر خود  بیمقاومت باترت د،یهرکه با قدرت مقاومت نما یاست. حت

 ۱3:۱-۲ انیآورد.روم
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 یریگ جهینت 

 

 . دارند حیدر بدن مس یمهم اریخدمت بس معلمان

 . شوند یفرستاده م ساهایکل گریبه د هیباشد .بق یمشخص ، م یمحل یسایاز معلمان محدود به چند کل یبعض خدمت

دارند و ما را در  ی.آن ها ما را در خط درست نگه م میکنند تا در کالم خدا تعادل داشته باش یبه ما کمک م معلمان

 . کنند یکالم خدا حفظ م هیپا

 

 درس دوازدهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

نام  ،دهد  یکوشش آن ها را نشان م ای تی، شخص به طور خاصرا که  معلم  کیسه مشخصه  (۱

 ؟ دیببر

 

 

 

 

 ؟ دیکن فیمعلم را توصخدمت  (۲

 

 

 

 

؟ دینام ببر ، میدقت کن دیفرد ، با میتعل یسه مورد را که در زمان داور( 3
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 آموزش کامل یسر کی
 

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 ی شخص

 یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لی. ما به دل۶:۴ عدم دانش هالک شدند لیمن به دل قوم م،یخوان یهوشع م در

مجموعه  نی.امیداشته باش مانیبهشان ا میتوان ینم م،یشناس یرا که نم ییزهای.ما چمیخور یاز زمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این  یدهنده زندگ رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن نی.امیباش ماندارانیا یو معجزه کننده برا یقو یبدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ  مانیا یگانگیتا همه به ۱3  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 ۱3  - ۱۲: 4 انی. افسسمیبرس حیمس یپسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُر

 .دهند یم را انجام عیسیِ خداوندکه کار  یماندارانیا تمام یبرا و 

 

 : می کنیم هیتوص کار نیا به جهتموضوعات را  نیبه شما خواندن ا ما

 .میهست چه کسی حیدر مس نکهیدانستن ا:  خلقت تازه شمایل

نیکی مطلق مکاشفه  نیا .ستیدوباره متولد شدن چ ی.معنامیا خلق شده هدفی چه یکه ما برا دیکن کشف

 خداوند حِیمس شباهتبه  یبودن برا یو ناکاف یگیفروما ت،یمحکوم را از شکست در افکار گناه آلود، ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م شدن

 

 .میباش روزمندیپ کیداده و  انیبه شکست پا چگونگه: مانداریا اقتدار

قدم  دیجد دلیری کیبشر فاش کرد.در  یهدف جاودانه خود را برا، سلطنت کنند دیکه خدا گفت بگذار یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ یروزانه و خدمت یدر زندگ ریو و ارواح شر طانیزد.تو در مقابل ش یخواه
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 .روح القدس هیهد قیاز طر: طبیعی فرا یزندگ

القدس را  حرو عطایایتا نحوه عملکرد هر نه  کند ی.کمک مکندی بر قرار م یمیو صم دیروح القدس رابطه جد با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکن یفوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ یدیجد ی.با ورود به زندگ دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن یزندگ کی :مانیا

.وقت آن دیخدا قدرتمند رفتار کن یبرا دیتوان ی.چگونه مدیحرکت کن مانیدر قلمرو ا دیتوان یکه چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیا مانداران،یاست که ا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

و شاگردان  خداوند حِی. خدمت مسکند یو خدمت شفا آماده م افتیدر یرا برا مانیا محکم کالم، هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا ییامروز الگو
 

 خدا شدن ةپرستند : و پرستش شیستا

عظمت کتاب  انیو ب جانیرا به ه ماندارانی.اکند یو پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را براو  یابد هدف

 .میدر حضور خداوند را داشته باش یمیآموزد که چگونه پرستش صم یکند.به ما م یم تیمقدس هدا

 

 حضور خدا :  جالل

 نی.اابدی یم ی.او در اطراف ما تجلمیجالل خدا را تجربه کن میتوان یم !می کنیم یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیب و دیتجربه کن آن را دیتوان یو چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان دنیرس یخدا برا نقشة: بشارت معجزه

 یو معجزات شفا را در زندگ و نشانه ها عجایب میتوان یهستند م رسوالن در کتاب اعمال  که یمانند کسان زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیده یکه م یبا معجزه بشارت میتوان ی.ما ممیخود تجربه کن
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 .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

دعا کردن  شفاعت، قی.از طردیانجام ده نیزم یاراده خدا را در آسمان ،بر رو دیتوان یکه چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یم ، اتحادو  مانیا یدعا ،مطابق کالم

 

 رسوالن در کتاب اعمال  :سایکل یروزیپ

 کتاب نیجهنم بر آن غلبه نخواهد کرد.در ا یخود را بنا خواهم کرد و دروازه ها یسایمن کل فرمود عیسیِ خداوند

 دیتجد یبرا ییالگو نیادر عمل است و بنابر هیاول یسایداستان کل ،رسوالن که چگونه کتاب اعمال  دید دی،خواه

 .امروز است یسایکل یو نشانه ها برا عجایب
 

 .نیها و معلم شبان ن،یها، مبشر ی،نبرسوالن  ی :خدمت عطایای

خدمت  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دی.کشف کندیبخش ییایبه انسان ها هدا عیسیِ خداوند

 .ابدیرا در تانیخدا در زندگ نقشةآماده کند.

 قیاز عهد عت ی:زندگ یبرا ییالگو

ها و  یقربان ، ادیاع ح،یها در مورد آمدن مس ییشگویشود.پ یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م یابد نقشة،همه  قیمعجزات عهد عت
 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند حِیمس یسیع  در نام سلطه داشتن ! یبرا هدف

 بیبر فر یروزیپ

 

 مطالعه یراهنماها

 کردن به جالل رخنه

 از شرارت یآزاد

 .دانلود در دسترس هستند یدفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام
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