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خدمت تعلیم
درس 1

تعلیم ،میتواند یک خدمت باشد
آیا میدانید که خداوند از شام میخواهد معلم باشید؟ در این درس
این مطلب را خواهید آموخت .یاد خواهید گرفت که چرا خدا از شام
میخواهد تعلیم دهید و چگونه بعنوان یک خدمت ،اینکار را انجام دهید.
مطمنئ هستم که با خوشحالی این درس را فرا خواهید گرفت و در ضمن
یادگیری نقطه نظرات جدیدی را در عمل پیدا خواهید منود .در این رابطه
بعضی آیات مهم کتابمقدس بیان خواهد شد .در درس اول به انجیل متی
باب  ١9-20:28میپردازیم .این آیات مطالبی را در ارتباط با تعلیم برای ما
بیان خواهند منود .در این درس خواهید دید که تعلیم مسیحی یکی از
راههایی میباشد که خداوند توسط آن خود را به مردم میشناساند .مهمرتین
حقایقی که باید آنها را با دیگران در میان بگذاریم در کتابمقدس یافت
میشود .خداوند به ما کمک میکند تا معلامن مسیحی گردیم و به دیگران
کمک کنیم تا حقیقت را پیدا کنند.

آنچه در این درس خواهید خواند...
تعلیم مسیحی متفاوت است
متفاوت از تعالیم دیگر
متفاوت از موعظه و شهادت دادن
تعلیم مسیحی امر روحانی است
تعلیم دادن یک فرمان است
کتابمقدس ،کتاب مرجع ایامنداران
روحالقدس ،پشتیبان ایامنداران
شاگردسازی
٦
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این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
بین تعلیم مسیحی و تعلیم دادن به صورتهای دیگر ،تفاوت قائل
شوید.
توضیح دهید که تعلیم چه تفاوتی با وعظ و شهادت دارد.
دالئل ذکر کنید که چرا تعلیم مسیحی یک خدمت روحانیست.

تعلیم مسیحی متفاوت است
متفاوت از تعالیم دیگر
در این دنیا همه چیز و هر مطلبی تعلیم داده میشود .هنگامی که
دربارۀ تعلیم یا معلم صحبت میکنیم مدرسهای را مجسم میکنیم ،اما
بسیاری از تعالیم ،خارج ازکالس درس مدرسه داده میشود .چرا تعلیم
اینقدر برای زندگی روزانۀ ما مهم است؟ برای جواب به این سوال باید
تعریف جامعی از تعلیم ارائه دهیم :تعلیم کمک کردن به شخص است،
جهت یادگیری مطلبی .آنچه آموخته میشود میتواند اطالعات ،دانش و
یا مهارتی باشد .برای زندگی در این جهان باید مطالب بسیاری بیاموزیم
بنابراین تعلیم مهم میباشد.

آنچه باید انجام دهید
 – ۱توضیح دهید چرا به تعلیم احتیاج داریم...
 – ۲کدامیک از عبارات زیر این جمله را کامل میکند .اگر آنچه را یاد
گرفتیم ،به دیگران آموزش دهیم.
)a

متخصص میشویم

)b

از دیگران متامیز میگردیم

٧
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تعلیم میدهیم

تعلیم مسیحی یعنی سهیم منودن دیگران در درکی که از رابطۀ خود
با خدا داریم و خدمتی است که خود خداوند به ما میبخشد تا به دیگران
کمک کنیم که در رابطۀ خود با او رشد کنند .دانش به تنهایی کافی منیباشد
بلکه از لحاظ روحانی مهم این است که ببینیم دانش چه نتایجی در زندگی
شخص ببار میآورد .تعلیم مسیحی بیانگر اطاعت از تعالیم موجود در کالم
خدا میباشد که با اطاعت از آنها ،رابطۀ درستی با خدا خواهیم داشت
(یوحنا  3١:8و یعقوب  22-2٥:١را نگاه کنید) .معلم مسیحی بدنبال نتایج
حاصله از تعلیم در زندگی دانشآموز میباشد .و دانشآموز تا زمانیکه در
عمل ،آموختههای خود را پیاده نکند ،چیزی را یاد نگرفته است .عیسی
فقط دانش را منتقل منیکرد بلکه زندگیهایی را میدید که در نتیجۀ
تعالیمش دگرگون میشوند .تعلیم مسیحی کمک به شخصی دیگر است
برای شناخت بیشرت خدا و در نتیجه دگرگون شدن زندگی او.

آنچه باید انجام داد
 – ۳برای عبارات زیر بهرتین جواب داده شده در پرانتز را انتخاب کنید.
)a

خدمت تعلیم را که میبخشد؟ (خدا/انسان)

)b

تعلیم مسیحی به ما و دیگران کمک میکند تا (دانش کسب
کنیم  /از لحاظ روحانی رشد کنیم)

)c

تعلیم مسیحی متفاوت از تعالیم دیگر است زیرا به ما کمک
میکند تا (در ارتباط با جهان  /دربارۀ خدا) آگاهی کسب
کنیم
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متفاوت از موعظه و شهادت دادن
رسوالن از سه شیوه برای بشارت انجیل بهره میبردند .شام در مورد
آنها شنیدهاید و یا حتی ممکن است آنها را بکار برده باشید .این سه روش
عبارتند از :موعظه ،شهادت دادن و تعلیم.
درلوقا  ١:20عیسی عالوه بر تعلیم دادن ،موعظه نیز میکرد که در
اعامل  42:٥میخوانیم که رسوالن "و همه روزه در معبد و در خانهها به
تعلیم و اعالم این مژده که عیسی ،مسیح موعود است ،ادامه دادند ".وعظ
کردن چه معنایی دارد؟ آیا اخیرا ً موعظهای شنیدهاید که احساسات شام را
تحرک کرده باشد و تصمیم گرفته باشید تا تغییر در زندگیتان ایجاد کنید؟
موعظه اعالم پیام انجیل به طریقیست که شنوندگان آنرا پذیرفته و نسبت
به آن عملی انجام میدهند .واعظ تالش میکند تا شنونده را متفاعد کند
که پیام را بپذیرد .گاه در وعظ ،تعلیم هم وجود دارد اما در هر دوی اینها
هدف ،بوجود آوردنِ تغییر در شنونده است .بیاد داشته باشیم که تعلیم،
توضیح میدهد .در حالیکه موعظه ،اعالم پیام ،همراه با تقاضای توبه و
وقف است .در اعامل  34-43:١میخوانیم که پطرس با اشخاصی که در
خانه کرنیلیوس جمع شدند درباره مسیح سخن میگوید در آیه  29میگوید
که او و سایر رسوالن ،شاهدانِ آنچه عیسی انجام داد میباشند .آنان مرگ
او را دیدند و پس از آن عیسی قیام کرده را مشاهده کردند .پطرس به
شنوندگان میگوید که خداوند به آنان فرمان داده تا دربارۀ عیسی موعظه
کنند و شهادت دهند .شهادت دادن به معنای بیان آن چیزی است که
دیدهاید و یا تجربه کردهاید .شاگردان نکات بسیاری را در زندگی عیسی
دیده بودند و هنگامی که دربارۀ آنها با دیگران سخن میگفتند ،در واقع
شهادت میدادند ،اگر شام با شخص دیگری دربارۀ آنچه خداوند برایتان
انجام داده صحبت کنید ،شام نیز آنچه را که در حقیقت تجربه کردهاید،
شهادت دادهاید.
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آنچه باید انجام دهید

 )4تعاریف ستون سمت راست را با عنواین ستون سمت چپ تطبیق
دهید
الف) اعالم خرب خوش میباید

 )١تعلیم

ب) بیان آنچه خداوند برای شام انجام داده است

 )2موعظه

پ) توضیح دادن یک حقیقت

 )3شهادت دادن

 )٥شهادت کوتاهی دربارۀ آنچه خداوند برایتان انجام داده ،بنویسید
تعلیم به اندازۀ وعظ و شهادت دادن سهم میباشد .ما برای بشارت
انجیل به همۀ آنها نیازمندیم .برای تعلیم دادن ،آمادگی الزم است و پاداش
آن غیرقابل توصیف میباشد .زمان آن رسیده است که برای خدمت تعلیم،
با دعا ،هدایت خدا را طالب باشد.

تعلیم مسیحی امری روحانی است
آخرین کلامت مسیح با شاگردانش حاکی از آن است که بخشی از
خدمت آنان به تعلیم اختصاص داشته است.
"پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پرس
و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که به شام
گفتهام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عامل با شام هستم"
(متی  )١9-20:28این کلامت بیانگر تعلیم مسیحی است.
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تعلیم دادن ،یک فرمان است
عیسی به ما فرمان میدهد که بعنوان مسیحیان ،تعلیم دهیم .فرمان
به معنای "اقتدار داشنت" و یا "در کنرتل داشنت" میباشد .و این فرمان در
مقایسه با فرامین دیگر ،از اهمیت یکسانی برخوردار است .او از ما کاری
را نخواست که تابحال شخص دیگری قادر به انجام آن نبوده است .در عهد
عتیق با تعلیم در زندگی موسی آشنا میشویم .در کتاب خروج ١2:24
خداوند به موسی میگوید "نزد من به کوه باال بیا و آنجا باش تا لوحهای
سنگی و تورات و احکامیرا که نوشتهام تا ایشان را تعلیم منایی بتو دهم".
معنای دیگر تعلیم ،آموزش است موسی میبایست رشیعت خدا را به قوم
ارسائیل تعلیم میداد ،اگر به زندگی او در کتابهای اعداد ،الویان و تثنیه
نظر کنیم ،متوجه این حقیقت خواهیم شد .در عهد عتیق بسیاری از
کاهنان و انبیا ،معلم نیز بودند .در درس آینده به بررسی زندگی بعضی از
آنان خواهیم پرداخت .عیسی به هامن اندازه که موعظه میکرد ،تعلیم نیز
میداد .و میگفت تعلیمش از جانب خداست .همین االن یوحنا 6-8:١٧
را بخوانید .عیسی به ما فرمان میدهد که هامن ماموریتی را که خود داشت
یعنی دادن تعلیم حقیقت به انسانها را انجام دهیم.
در کتاب افسسیان  ١١-١2:٥میخوانیم که خداوند جهت بنای کلیسا،
معلامن را به ما میبخشد" .او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی:
بعضی را برای رسالت ،بعضی را برای نبوت ،بعضی را برای بشارت و
بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او
انجام میدهند مجهز سازد تا بدین وسیله بدن مسیح را تقویت منایند".
خدمت تعلیم در نقشه خدا در عهد عتیق و عهد جدید وجود دارد و
به ما فرمان داده شده تا آنرا قسمتی از کار کلیسا بدانیم.
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آنچه باید انجام داد
 )6جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

عیسی به شاگردانش دستور داد تا به دیگران تعلیم دهند

)b

عیسی اولین معلم در کتابمقدس میباشد

)c

موسی در خدمت تعلیم مشغول بود

)d

نقشۀ خدا برای ما این است که هامنند عیسی ،ما نیز تعلیم
دهیم

)e

تعلیم یک خدمت است

 )٧تصور کنید چند نفر از همسایههای شام االن به خانهتان بیایند.
چگونه از خدمت تعلیم استفاده خواهید کرد؟
کتابمقدس ،کتاب مرجع ایامنداران
بیایید دوباره به انجیل متی  20:28نگان کنیم .عیسی گفت که ما باید
به مردم تعلیم دهیم تا از فرامین او اطاعت کنند .انجیل ،کالم خداست که
شامل گفتههای عیسی مسیح میباشد .حال متی  ١٧-20:٥را بخوانید.
عیسی گفت که او تورات و نوشتههای پیامربان را منسوخ منیکند بلکه
آنها قسمتی از خدمت میباشند .او درباره رشیعت موسی و نوشتههای انبیا
گفت که اگر آنها را تعلیم دهیم در ملکوت آسامن بزرگ خواهیم کرد.
موضوعهای مختلفی را میتوان مطالعه کرد که برای زندگیامن مفید باشد.
مطالعه تاریخ به ما کمک میکند ،جهانی را که در آن زندگی میکنیم
بشناسیم .مطالعۀ ریاضیات و علوم دیگر از فواید بسیار برخوردار
میباشند .اما مطالعه کالم خدا نه فقط به شاگردان کمک میکند تا زندگی
را بشناسند بلکه آنان را از حیات جاودان نیز مطلع میکند .کتابمقدس
ارادۀ خدا را برای ما آشکار میسازد .اگر میخواهیم که به مردم ارادۀ خدا
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را برای زندگیشان تعلیم دهیم ،باید از کالم او که کتابمقدس میباشد،
استفاده کنیم .کتابمقدس به سواالت ما دربارۀ زندگی و حیات جاودان
پاسخ میدهد.

آنچه باید انجام داد
 )8جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید
)a

عیسی گفت که ما باید کالم خدا را تعلیم دهیم

)b

کالم خدا به ما میگوید چگونه میتوانیم حیات جاودان را
بدست آوریم

)c

ما نقشه خدا را در کتابمقدس پیدا میکنیم

روحالقدس ،پشتیبان ایامنداران
در انجیل متی  20:28میخوانیم که در امر تعلیم تنها نیستیم .عیسی
وعده داد "و تا انقضای عامل همراه شام هستم ".نیازی نیست که از اطاعت
فرمان مسیح برای تعلیم دادن برتسیم .او با شام خواهد بود مسیح قبل از
بازگشت به نزد پدر ،این وعده را داد:
"و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شام
خواهد داد که همیشه با شام مباند یعنی هامن روحراستی" (یوحنا .)١6:١4
عیسی ،روحالقدس را مشوق و پشتیبان نامید .این برای شام در
خدمت تعلیمتان چه مفهومی دارد؟ در یوحنا  26:١4عیسی گفت که
هنگامی که ما خداوند را خدمت میکنیم ،روحالقدس به ما کمک خواهد
کرد" .اما پشتیبان شام یعنی روحالقدس که پدر بنام من خواهد کرد" .اما
پشتیبان شام یعنی تعلیم خواهد داد و آنچه را به شام گفتهام به یاد شام
خواهد آورد ".بیاد آوردید که عیسی از ما میخواهد به مردم تعلیم دهیم تا
از فرامین او اطاعت کنند .این حقایق را در کالم خدا مییابیم و اگر آنها را
در کتابمقدس مطالعه کنیم روحالقدس آنچه را که باید به دیگران تعلیم

١۳

خدمت تعلیم

تعلیم ،میتواند یک خدمت باشد

دهیم به یاد ما خواهد آورد .آیا تابحال با شخصی دربارۀ مسائل زندگی
صحبت کردهاید و کالم خدا به ذهن شام آمده است؟ بله روحالقدس،
پشتیبان ما ،کالم خدا را به یاد ما میآورد .خداوند هرگز از شام نخواسته
کاری را بدون کمک او انجام دهید .هنگامی که فرمان او را برای تعلیم
دادن اطاعت کنید ،روحالقدس با شام خواهد بود تا خدمت تعلیم خود را
به بهرتین شکل انجام دهید.

آنچه باید انجام داد
 )9عیسی گفت :خداوند چه کسی را برای کمک کردن به ما در امر
تعلیم میفرستد؟
 )١0روحالقدس در هنگام تعلیم دادن ،چگونه پشتیبان شام خواهد
بود؟
شاگردسازی
عیسی از ما میخواهد به همه تعلیم دهیم .در متی ١9-20:28
میخوانیم که "بروید و همۀ امتها را شاگرد من سازید" و این به معنای
اینست که زنان و مردان و بچهها ،همگی به تعلیم نیاز دارند .گاهی فکر
میکنیم که تنها اعضای کلیسا در مدارس یکشنبه به تعلیم احتیاج دارند
اما عیسی گفت "همه مردم در همه جا ".هر جا مردم میباشند ،باید آماده
تعلیم باشیم .همسایگان دوستان و بستگان ما برای درک نقشه خدا در
زندگیشان میباید تعلیم گیرند .والدین میتوانند کودکان را تعلیم دهند.
برای تعلیم دادن به دیگران حتامٌ نباید در کلیسا معلم باشید .همه باید از
این فرمان اطاعت کنیم که تعلیم دهیم و تعلیم گیریم .هامنگونه که قبالً
گفتیم ،هنگامی که به شخصی آموزش میدهیم او نیز به شخص دیگر تعلیم
خواهد داد .هامنند موجهای آبی که در نتیجۀ پرتاب سنگ مرتباً بزرگرت
میشوند ،تعلیم ما نیز در محیط اطراف ما بیشرت نفوذ خواهد کرد.

١٤

تعلیم ،میتواند یک خدمت باشد

خدمت تعلیم
آنچه باید انجام داد

 )١١آیا شخصی را میشناسید که به تعلیم مسیحی نیازی نداشته باشد؟
خدمت تعلیم ،به مردان ،زنان ،پرسها و دخرتها کمک میکند تا در
زندگی مسیحی رشد کنند .ارادۀ خدا آنستکه شام در این خدمت بزرگ
سهمی داشته باشید .او به شام کمک خواهد کرد ،اما باید کالم خدا را
مطالعه کنید و دربارۀ مردمی که میشناسید ،فکر کنید .برای آنان دعا
کنید .دعا کنید که خداوند شام را کمک کند تا کالم خدا را برای بنای
زندگیشان به آنان تعلیم دهید.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )١کمک میکند بدانیم چگونه باید در این جهان زندگی کنیم.
 )١0هنگام تعلیم ،آیاتی را که به آنها نیاز دارید ،به یا د شام میآورد.
 )c )2تعلیم
 )9روحالقدس
 )a )3خدا
 )bاز لحاظ روحانی رشد کنیم
 )cخدا

 )a )8درست
 )bدرست
 )cدرست

 -2 )a )4موعظه
 -3 )bشهادت

١٥

خدمت تعلیم

تعلیم ،میتواند یک خدمت باشد

 -١ )cتعلیم

 )a )6درست
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست
 )eدرست

 )٧جواب شام .شام میتوا ند دربارۀ نقشه نجات و محبت خدا به آنها
تعلیم دهید.
 )٥جواب شام .شفای خداوند و یا برکتی که او به خانواده شام داده
است.
 )١١خیر ،من هم منیشناسم.

١٦

تعلیم مسیحی ،حیاتی است

خدمت تعلیم

درس دوم
تعلیم مسیحی ،حیاتی است
در درس اول یاد گرفتیم که تعلیم مسیحی ،یک خدمت است .توضیح
دادیم که چه تفاوتی بین تعلیم ،موعظه و شهادت وجود دارد .همچنین
آموختیم که عیسی به ما فرمان میدهد که تعلیم دهیم و به ما کتاب مرجع
و پشتیبان بخشیده تا همۀ امتها را شاگرد او سازیم .در این درس به تاریخ
تعلیم در کتابمقدس توجه میکنیم و درمییابیم که تعلیم در زندگی مردم
عهد عتیق جایگاه مهمی داشته است .این خدمت در عهد جدید نیز ادامه
مییابد .و ما هم به اندازۀ آنان به تعلیم نیاز داریم .قلب انسانها پر از گناه
است و تنها امید ،شنیدن پیام خدا میباشد .با یادگیری این پیام برای
دیگران منونه خواهیم شد .سپس با اشتیاق پیام را به دیگران تعلیم خواهیم
داد.

آنچه در این درس خواهید خواند...
معلمین رشیعت
معملین راههای خدا
معلم و استاد بزرگ
معلمین کالم

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
تاریخ تعلیم در کتابمقدس را دنبال کنید.
به ارزش تعلیم در زمان گذشته پی بربید.
درک کنید که تعلیم در زندگی شام چه جایگاه مهمی دارد.
١٧

تعلیم مسیحی ،حیاتی است

خدمت تعلیم

معلمین رشیعت
تعلیم دادن یک فرمان بود
تعلیم مسائل روحانی در واقع از زمانی رشوع شد که خداوند قوم
ارسائیل را برگزید تا قوام او باشند .آنان بسیار متفاوت از ملل بیخدایی
بودند که در اطرافشان زندگی میکردند .خداوند به آنها گفت "من شام را
از اقوام دیگر جدا کردهام( ".الویان  .)2٥:20آنها هامنند ما نیاز داشتند
بدانند که چگونه باید زندگی کنند .هیچ شخصی منیتواند بدون قوانین و
رشیعت زندگی کند زیرا آنها به ما میآموزند چه کاری را انجام دهیم و چه
عملی را انجام ندهیم .خداوند به قوم ارسائیل ،قوانینی را داد که نیازمند
آن بودند .در درس اول مطالعه کردیم که موسی دو لوح سنگی را که فرامین
خدا بر آنها نوشته شده بود از خدا دریافت کرد .آیا بیاد دارید که خداوند
دربارۀ آنها به موسی چه گفت؟ کتاب خروج  ١2:24را بخوانید و درک کنید
هدف از دادن قوانین چه بوده است .او گفت آنها برای آموزش و تعلیم قوم
میباشند و موسی میبایست آنها را تعلیم میداد .موسی اطاعت کرد .در
کتاب تثنیه  ١:4میخوانیم که "پس االن ای ارسائیل فرایض و احکامی را
که من به شام میدهم تا آنها را بجا آورید ،بشنوید تا زنده مبانید و داخل
شده زمنی را که یهوه خدای پدران شام به شام میدهد به ترصف آورید".
موسی همچنین به آنان گفت که به این قوانین چیزی را اضافه نکنید و از
آنها چیزی کم نکنید .قوم ارسائیل میباید از قوانین اطاعت میکردند .در
این زمان موسی به قوم گفت که آنان باید قوانین را به فرزندانشان تعلیم
دهند و بدین طریق آگاهی از آن قوانین نسل به نسل منتقل میشد.
در تثنیه  ١:6میخوانیم که "این است اوامر و فرایض و احکامی که
یهوه خدای شام امر فرمود که به شام تعلیم داده شود ".موسی با اطاعت از
ِ
خدمت تعلیم مسائل روحانی را در عهد عتیق رشوع کرد
فرمان خداوند،
و آن خدمت تا امروز ادامه دارد .هنگامی که عهد عتیق را مطالعه میکنید
در مییابید که خداوند از طریق موسی ،اوامر خود را به قوم ارسائیل بیان
کرد.

١٨

تعلیم مسیحی ،حیاتی است

خدمت تعلیم

تعلیم دادن ،باعث برکت شده بود
هنگامی که کاهنان هامنند موسی عمل کردند ،خداوند ملت ارسائیل
را برکت داد .قوانین به قوم نشان میداد که چگونه زندگی پاک و ساملی
داشته باشند ،چگونه برای گناهانشان قربانی بگذارنند ،چگونه خدا را
پرستش کنند و چگونه با یکدیگر رفتار کنند .همۀ این مطالب ،شادی را
برای آنان به ارمغان میآورد .موسی به قوم گفت اگر از رشیعت پیروی
کنید ،مردم ملل دیگر میفهمند که شام حکیم هستید .در تثنیه 8-٧:4
میخوانیم "زیرا کدام قوم بزرگ است که خدا نزدیک ایشان باشد ،چنانکه
یهوه خدای ما است ،در هر وقت که نزد او دعا میکنیم و کدام طایفه بزرگ
است که فرایض و احکام عادلهای مثل متام این رشیعتی که من پیش شام
میگذارم ،دارند؟
هنگامی که یهوشافاط پادشاه یهودا شد ،سعی کرد تا پرستش بت را از
بین بربد .دوم تواریخ  9-٧:١8را بخوانید .یهوشافاط ،مردان خود را کجا
فرستاد؟ آن مردان چه کردند؟ آیا شام سعی میکنید با خواندن کالم خدا
مردم را تشویق کنید تا خدای حقیقی را بپرستند؟ آن مردان ،کالم خدا را
به مردم یهودا تعلیم دادند .و پس از آن ترس خداوند بر همۀ ملل اطراف
آنان قرار گرفت .بجا جنگیدن با یهوشافاط ،ملل دیگر برای او هدایا
آوردند.
هنگامی که قوم خدا فرامین او را یاد بگیرند و از آنها اطاعت کنند،
خداوند وعدۀ خود را حفظ میکند و قومش را برکت میدهد و آنان را علیه
دشمنانشان محافظت خواهد منود.

آنچه باید انجام دهید
 )١برای سوالهای زیر بهرتین پاسخ را انتخاب کنید:
)a

قوم ارسائیل که بودند؟ (ملتی بیخدا؟ قوم برگزیدۀ خدا)

)b

خداوند از طریق رشیعت به قوم ارسائیل چه آموخت؟

١٩

تعلیم مسیحی ،حیاتی است

خدمت تعلیم

(که چگونه مثل ملل دیگر باشند؟ که چگونه برای خدا زندگی کنند)

)c

هنگامی که کاهنان رشیعت را تعلیم دادند برای قوم ارسائیل
چه اتفاقی افتاد؟ (آنان از دشمنانشان در امان بودند؟ خدا
را فراموش کردند).

)d

هنگامی که عهد عتیق را مطالعه میکنید چه مطلبی را یاد
میگیرید؟ (قوانین خدا؟ که چگونه معلم باشیم)

جوابهای خود را مقایسه کنید
معلمین راههای خدا
تعلیم یک نیاز بود
قوم ارسائیل بسیار به تعلیم نیاز داشتند .مردم آن زمان مانند امروز
بودند .گاهی اوقات انجام دادن کار صحیح مشکل است .میخواهیم آنچه
را که درست است انجام دهیم اما شکست میخوریم .هنگامی که
میخواهیم قوی باشیم درمییابیم که ضعیف هستیم .سموئیل این حقیقت
را دربارۀ قوم ارسائیل میدانست.
او سالها دوار و نبی آنان بود .سپس قوم ،تصمیم گرفتند که هامنند
ملل دیگر پادشاهی داشته باشند تا بر آنان حکومت کند .سموئیل از اینکار
خشنود نبود اما رسانجام شائول را پادشاه ارسائیل کرد .سموئیل میدانست
که قوم ،نیازمند تعلیم بیشرتی است تا آنگونه زندگی کند که خداوند
میخواهد .بعد از پادشاه شدن شاول ،سموئیل به قوم گفت "و اما حاشا از
من که بخداوند گناه ورزیده ترک دعا کردن برای شام منایم بلکه راه نیکو
و راست را به شام تعلیم خواهم داد( ".اول سموئیل  .)23:١2آرزو کردن،
موضوعی که در ارادۀ خدا نیست چه برای ما و چه برای قوم ارسائیل گناه
میباشد .بیاد داشته باشیم که یادگیری قوانین خدا ما را به گناه کردن تشویق
منیکند .داود گفت "کالم ترا در دل خود مخفی داشتم مبادا به تو گناه
ورزم( ".مزمور .)١١:١١9

٢٠

تعلیم مسیحی ،حیاتی است

خدمت تعلیم

قوم ،تعلیم را رد کرد
قوم ارسائیل همیشه از خداوند اطاعت نکردند .در اوقاتی آنان از
فرامین خدا رسپیچی کردند و آنها را رد منودند .آنان منیخواستند به
کاهنان که کالم خدا را تعلیم دادند ،گوش دهند .و هنگامی که اطاعت
منیکردند ،خداوند نیز منیتوانست آنان را برکت دهد .یهوآش یکی از
اشخاصی بود که فرمان خدا را رد کرد .هنگامی که او پادشاه یهودیه شد
کالم خدا میگوید "و یهوآش آنچه را که در نظر خداوند پسند بود در متام
روزهایی که یهویاداع کاهن او را تعلیم میداد بجا میآورد( ".دوم پادشاهان
 .)2:١2اما او دیگر از تعالیم کاهن اطاعت نکرد .دوم تواریخ  22-١٧:24را
بخوانید و به تغییری که در زندگی یهوآش پدید میآید ،نگاه کنید .چرا او
به مردم اجازه میدهد ،بسوی بتها برگردند و خدا را پرستش نکنند؟ و خدا
چه کرد؟
یهوآش بجای آنکه به کاهنانی که فرامین خدا را تعلیم میدادند گوش
دهد ،به مردم توجه کرد و چون خداوند مردم را دوست داشت ،انبیایی را
فرستاد تا آنان را هدایت کنند .اما یهوآش و دیگران ،کاهن را کشتند .کاهن
و انبیا معلامنی بودند که خداوند برای کمک به مردم فرستاده بود اما یهوآش
به آنان توجهی نکرد .و بعلت گناه ،خداوند آنان را تنبیه منود و اجازه داد
تا در جنگ شکست بخورند و یهوآش کشته شد .توجه به تعالیم کالم خدا
بسیار مهم میباشد .اگر میخواهیم هامنگونه که خدا میخواهد ،زندگی
کنیم ،باید از او اطاعت کنیم وگرنه برکات او را از دست خواهیم داد.

آنچه باید انجام داد
 )2جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

سموئیل از قوم ارسائیل خواست تا پادشاهی داشته باشند.

)b

سموئیل فکر میکرد که قوم ارسائیل به تعلیم احتیاجی
ندارند

٢١
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خدمت تعلیم
)c

تعلیم کالم خدا کمک میکند تا گناه نکنیم

)d

قوم ارسائیل همیشه به کاهنانی که کالم خدا را تعلیم
میدادند ،گوش میگرفتند

)e

یهوآش ،چون از فرمان خدا رسپیچی کرد ،کشته شد.

 )3اگر میخواهیم هامنگونه که خداوند میخواهد ،زندگی کنیم مهم
است که:
)a

توسط رشیعت زندگی کنیم

)b

به تعلیم کالم خدا گوش دهیم

)c

از دیگران تقلید کنیم

معلم و استاد بزرگ
تعلیم برنامهریزی شده بود
عیسی خود را معلم میدانست .او همیشه اشتیاق داشت تا در کنایس
تعلیم دهد (کلیساهای یهودیان) .هر چهار انجیل برای ما بیان میکنند که
مسیح در جاهای مختلف تعلیم میداد.

آنچه باید انجام داد
 )4متی  ،23:4لوقا  6:6و یوحنا  ١4:٧را بخوانید و به سواالت زیر پاسخ
دهید:
)a

مطابق این آیات عیسی در کجا تعلیم میداد؟

)b

چرا هر چهار انجیل این حقیقت را درباره مسیح بیان
میکنند؟

٢٢
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خدمت تعلیم

عیسی به شاگردانش گفت که معلم است .در آخرین اظهاراتش قبل
از مرگ گفت "شام مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و درست هم
میگویید زیرا که چنین هستم" (یوحنا  .)١3:١3عیسی به دیگران اجازه داد
او را معلم بخوانند یک شب نیقودیموس نزد او آمد و گفت "ای استاد ،ما
میدانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمدهای" (یوحنا  .)2:3عیسی
به او نگفت که اشتباه میکند .در عوض گفت "به تو حقیقت را میگویم"
(یوحنا  .)3:3او بعنوان معلم ،حقیقت را به نیقودیموس میگفت .مسیح
در خدمتش اهمیت زیادی به تعلیم میداد .تعالیم او برنامهریزی شده بود
و تصادفی گفته منیشد .یکروز هنگامی که با یهودیان صحبت میکرد
گفت "آنچه را که از او میشنوم به جهان اعالم منیکنم( ".یوحنا .)26:8
او از برنامۀ خدا برای تعالیمش اطاعت میکرد.
مردمی که به تعالیم مسیح گوش میدادند ،درک میکردند که تعلیم
او متفاوت از سایر تعالیم است .در پایان موعظه رسکوه ،متی میگوید:
"وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید ،مردم از تعالیم او متحیر شدند
زیرا او برخالف مالیان یهود ،با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم میداد" (متی
 .)28:٧-29عیسی ،آنچه را که راجع به خود گفت و روشی که تعلیم میداد،
بیانگر این حقیقت است که او خود را معلم میدانست .با وجود این او
مقامی باالتر از یک معلم دارد .او فرزند خدا و نجات دهنده جهان میباشد.
عیسی الگوی ماست و اگر تعلیم برای او مهم بود برای من و شام نیز باید
مهم باشد.

خود معلمین ،تعلیم میگرفتند
عیسی مسیح دوازده شاگرد داشت .شاگرد به معنای یادگیرنده
میباشد .هنگامی که در جادههای خاکی فلسطین با مسیح قدم میزدند از
او یاد میگرفتند .آنان از طریق معجزات و سخنان او ،برای تعلیم دادن به
مردم مطالب زیادی را میآموختند .هر جایی که عیسی تعلیم میداد،
شاگردان آنجا بودند .آنان به پیام و روشهای مسیح توجه داشتند .بیشرت
اوقات ،خدمت مسیح به شاگردان ،خدمت تعلیم بود .تعد از آنکه مسیح

٢۳
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معجزهای میکرد و یا داستانی را به مردم میگفت ،شاگردانش را به مکانی
میبرد تا با آنان در خلوت صحبت کند .یکروز عیسی پرس جوانی را که
روح پلیدی داشت ،شفا داد .هنگامیکه او و شاگردانش تنها بودند ،آنان از
عیسی پرسیدند" :چرا ما نتوانستیم روح پلید را از او بیرون کنیم؟" عیسی
فرمود" :برای بیرون کردن این گونه ارواح ،وسیلهای جز دعا وجود ندارد"
(مرقس .)29:9
عیسی از سوال آنان استفاده کرد تا تعلیمی را بدهد .مرقس ادامه
میدهد که "عیسی و شاگردانش آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان
جلیل به سفر خود ادامه دادند .عیسی منیخواست کسی بداند او کجا
است زیرا بشاگردان خود تعلیم میداد ".عیسی میدانست چقدر مهم است
که به آنان تعلیم دهد .زیرا پس از مدتی کوتاه آنان را ترک میکرد .پس
شاگردان نیازمند تعالیم بسیار بودند .انجیل نیز بدین گونه به ما رسیده
است .کالم خدا سینه به سینه از طریق تعلیم از نسلی به نسل دیگر منتقل
شده است .حال نوبت ماست که آنرا تعلیم دهیم .اما قبل از تعلیم دادن،
باید شاگردان خوبی باشیم .ما کالم خدا و شبانان و معلمین را در کلیسا،
در اختیار داریم تا از آنان یاد بگیریم .با درک ارزش تعلیم ،باید سعی کنید
تا آنجایی که میتوانید کتابمقدس را از شبانتان بیاموزید.

آنچه باید انجام داد
 )٥سه دلیل ذکر کنید که چرا دیگران ،عیسی را بعنوان معلم
میشناختند.
 )6جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

دوازده مردی که از مسیح پیروی میکردند ،شاگردان نامیده
شدند

)b

شاگردان پیام و شیوههای مسیح را میآموختند

)c

شاگرد شدن یعنی واعظ بودن

٢۳
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تعلیم مسیحی ،حیاتی است
ما باید شاگرد مسیح شویم

معلمین کالم
تعلیم ادامه یافت
رسوالن به مسیح ایامن داشتند .آنان فرمان او را برای تعلیم دادن،
پذیرفتند و او را الگوی خد قرار دادند و بهمین دلیل کلیسا در کتاب اعامل
رسوالن مکان تعلیم شد .حتی پس از آنکه رهربان مذهبی یهود ،رسوالن را
شالق زدند و از آنان خواستند که دیگر درباره مسیح صحبت نکنند .در
کتاب اعامل رسوالن میخوانیم که "و همه روزه در معبد و در خانهها به
تعلیم و اعالم این مژده که عیسی ،مسیح موعود است ادامه دادند".
پولس کلیساهای بسیار را تاسیس منوده بود و مسئولیت خدمت تعلیم
را نیز برعهده داشت .او به همراه برنابا ،یکسال در انطاکیه ماندند و مردم
را در کلیسا تعلیم دادند .پولس در قرنتس یکسال و نیم ماند و کالم خدا
را تعلیم داد .او همچنین سه سال در افسس ماند و در خانهها و مکانهای
عمومی تعلیم داد .کلیسای اولیه بر موعظه و تعلیم بنا شد .رسوالن
میدانستد که نو ایامنان باید دربارۀ مسیح و فرامینش تعلیم گیرند.

تعلیم همراه با پاداش بود
پولس به کلیسای قرنتس مینویسد "خدا در کلیسا اشخاص معینی
را برشح زیر قرار داده است :اول رسوالن ،دوم پیامربان ،سوم معلمین" (اول
قرنتیان .)28:١2
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آنچه باید انجام داد
 )٧افسسیان  ١١-١2:4را بخوانید و به سواالت زیر پاسخ دهید:
)a

آیا تعلیم در میان خدمت مختلف ذکر شده است؟

)b

چه شخصی خدمت تعلیم را برعهده دارد؟

)c

چرا چنین خادمینی به کلیسا بخشیده میشوند؟

در کالم خدا تعلیم و شبانی در کنار یکدیگر قرار میگیرند .شبان
شام معلم شامست و این برنامۀ خداست تا شام از این طریق برکت بیابید.
تعلیم مفید است و مثرۀ آن کلیساهای نیرومندی است ،که اعضای آن،
کالم خدا را درک کردهاند .چنین مسیحیانی کلیسا را بنا میکنند .در کتاب
اعامل رسوالن میبینیم هنگامی که رسوالن به وعظ و تعلیم دربارۀ عیسی
ادامه دادند ،شامر مسیحیان افزون گشت و از طریق تعلیم ،مردم بیشرتی
به پیام مسیحیان ایامن آوردند .آیا میخواهید کلیسای شام رشد کند؟ آیا
میخواهید دوستان و بستگان شام مسیحی شوند؟ تعلیم کالم خدا به این
امر تحقق خواهد بخشید .کالم خدا مردم را بسوی مسیح هدایت میکند
و بزرگرتین کاری که ما میتوانیم برای دیگران انجام دهیم این است که به
آنان درباره مسیح تعلیم دهیم.

آنچه باید انجام داد
 )8جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید
)a

پس از صعود مسیح به آسامن ،رسوالن به خدمت تعلیم
ادامه دادند.

)b

پس از شالق خوردن و توبیخ رهربان مذهبی یهود ،رسوالن
دیگر تعلیم ندادند.

)c

پولس فقط در کلیساهایی که تاسیس میکرد ،تعلیم میداد.
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)d

خداوند خدمت تعلیم را به کلیسا بخشیده است

)e

شبانان نباید تعلیم دهند.

 )9چگونه خدمت تعلیم در نقشه خدا میتواند بر زندگی شام تاثیر
بگذارد؟

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )9ما میتوانیم از معلمین یاد بگیریم و سپس خدا از ما میخواهد به
دیگری تعلیم دهیم.
 )a )١قوم برگزیده خدا
 )bکه چگونه برای خدا زندگی کنند
 )cآنان از دشمنانشان در امان نبودند
 )dقوانین خدا

 )a )8درست
 )bغلط
 )cغلط
 )dدرست
 )eغلط

 )a )2غلط
 )bغلط
 )cدرست
 )dغلط
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 )eدرست

 )a )٧بله
 )bبرش که شامل همه میشود
 )cبرای تجهیز مقدسین و بنای کلیسا

b )3
 )a )6درست
 )bدرست
 )cغلط
 )dدرست

 )a )4در کنیسه
 )bتا نشان دهند تعلیم چقدر برای مسیح مهم است

 )a )٥در کنایس تعلیم میداد
 )bاو گفت که معلم است
 )cبا اقتدار تعلیم میداد

٢٨
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تعلیم مسیحی ،تعلیم خاصی میباشد

درس سوم
تعلیم مسیحی ،تعلیم خاصی میباشد
در درس گذشته اهمیت تعلیم را در عهد عتیق و عهد جدید بررسی
کردیم .مطالعۀ تاریخ تعلیم در کتابمقدس راهنامی خدمت تعلیم امروز
ماست .در این درس به این نکته توجه میکنیم که چرا تعلیم میدهیم .هر
شخصی نیاز به تعلیم دارد .اما تعالیم مختلف است و به همه نباید تعلیمی
یکسان داد .بعضی نیاز دارند تا نقشه نجات را بشناسند ،بعضی دیگر
نیازمند رشد در زندگی مسیحی هستند و عدهای باید از طریق تعلیم،
جایگاه خدمت خود را درکلیسا بشناسند .امیدوارم شام اهمیت تعلیم را در
زندگی هر شخصی درک کنید .ما همه نیاز داریم یاد بگیریم و به ما فرمان
داده شده که تعلیم دهیم .خدمت تعلیم شامل دادن و گرفنت حقایق روحانی
است.

آنچه در این درس خواهید خواند...
تعلیم برای نجات
تعلیم برای رشد روحانی
تعلیم برای خدمت

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
درک کنید چقدر به تعلیم مسیحی احتیاج داریم.
ازطریق تعلیم ،مسیر رشد روحانی را در زندگی شخص تشخیص
دهید.
تشخیص دهید که در چه مواردی در زندگی خودتان به تعلیم
احتیاج دارید.
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تعلیم برای نجات
انسان بدون خدا
شاید درباره شخصی که در جنگل گم شده ،مطالبی شنیدهاید .کسی
نیست که به او کمک کند .پس از رسگردانی بسیار ،از فرط ضعف و
گرسنگی از پا میافتد .بعضی از این اشخاص پیدا شدهاند و بعضی دیگر
خیر .ممکن است بگویید داستان غمانگیزی است ،اما حقیقت تلختر از
گم شدن در جنگل هم وجود دارد و آن داستان زندگی انسانی است خداوند
را منیشناسند .بعضی از مردم در متام زندگی به دنبال خدا بودهاند .آنان
مذاهب مختلف را امتحان کردهاند .نزد خدایان بسیار دعا کردند .بسختی
کار کردند و پول زیادی خرچ منودند اما هرگز آرامشی را که به دنبالش
بودند ،نیافتند .شامر چنین افرادی از گمشدگان در جنگل خیلی بیشرت
میباشند .بدون خدا مردم تا به ابد گم شدهاند .مسیحیان میدانند که تا به
ابد با خدا خواهند بود .با مرگ ما ،ابدیت آغاز خواهد شد و پایانی نخواهد
داشت .اما انسانی که خدا را نشاخته ،بخاطر گناهانش ابدیت را بدون
خدا برس خواهد برد .کالم میگوید "همه گناه کردهاند و از جالل خدا
محرومند" (رومیان " .)23:3گناه بوسیلۀ یک انسان بجهان وارد شد و این
گناه مرگ را به همراه آورد ،در نتیجه چون همه گناه کردند مرگ همه را در
بر گرفت" (رومیان  .)١2:٥این آیات نشان میدهد که همه گم شدهاند و از
خدا دور میباشند .اما امیدی هست و خداوند منیخواهد که مردم تا به
ابد گم شده باقی مبانند .او میخواهد آنان نجات را درک کنند.

نجات از طریق عیسی
بخشی از خدمت تعلیم این است که به مردم گم شده نشان دهیم که
چگونه میتوانند خدا را پیدا کنند .خداوند را از طریق عیسی مسیح،
نجات دهندهمان یافتیم و حال باید این پیغام را با مردان و زنان و بچههایی
که از آن برخوردار نیستند ،درمیان بگذاریم .مردم باید بدانند که هر که
نزد مسیح بیاید ،نجات مییابد و این پیغام خدا برای همه است.

۳٠
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کتابمقدس میگوید "زیرا خدا جهانیان را انیقدر محبت منود که
پرسیگانه خود را داد تا هر که به او ایامن بیاورد هالک نگردد بلکه صاحب
حیات جاودان شود" (یوحنا  .)١6:3شخص برای نجات ،تنها باید دو کار
انجام دهد ،اول از گناهنش توبه کند و دوم ،به عیسی مسیح ایامن بیاورد.
توبه به معنای تاسف و ترک گناه است و ایامن به معنای اعتامد به مسیح و
گفتههایش میباشد .سه آیه از کالم خدا را بیان میکنیم که از طریق آنها
شام میتوانید به مردم بگویید چگونه میتوانند نجات پیدا کنند.
"ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است ،توبه کنید و به این
مژده ایامن بیاورید" (مرقس .)١٥:١
"به عیسی خداوند ایامن بیاور که تو  ...نجات خواهی یافت" (اعامل
رسوالن .)3١:١6
"شهادت این است که خدا به ما حیات جاودانی داده است و این
حیات در پرس او یافت میشود .هر که پرس را دارد حیات دارد و هر که پرس
را ندارد صاحب حیات نیست" (اول یوحنا .)١2-١١:٥
بهرت است این آیات را حفظ کنید .سپس هنگامی که شخصی را
دیدید که میخواهد نجات یابد ،آنها را بکار بربید .مطالعه کتاب بشارت
شخصی نیز ،در این رابطه به شام کمک خواهد کرد.

آنچه باید انجام دهید
 – )١بزرگرتین نیاز انسان چیست؟
 – )2جواب خدا به این نیاز چه میباشد؟
 – )3عبارات سمت راست را به عناوین سمت چپ تطبیق دهید:
 )١ابدیت

)a

تاسف و ترک گناه

)b

زمان بیپایان

 )2ایامن

)c

اعتامد کردن

 )3توبه
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 – )4کدامیک از عبارات زیر این جمله را کامل میکند .اگر دوست شام
خدا را منیشناسد شام
)a

به او در ارتباط با توبه و ایامن به عیسی مسیح تعلیم
میدهید.

)b

به او در رابطه با مذاهب مختلف تعلیم میدهید و او را آزاد
میگذارید تا تصمیم بگیرد.

)c

منتظر میشوید تا درباره خدا از شام سوال کند

تعلیم برای رشد روحانی
رشد در کالم
خداوند میخواهد که پس از نجات ،از لحاظ روحانی به رشد خود
ادامه دهیم .پذیرش عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده تنها رشوعی
میباشد ،هامنند دری که از طریق آن ،زندگی با خدا آغاز میگردد .هدف
تعلیم مسیحی ،کمک به مسیحیان برای رشد در زندگی است .بهرتین راه
رشد یک مسیحی ،یاد گرفنت کالم خدا میباشد.
و بهمین علت در کلیسا و مدرسه یکشنبه ،کتابمقدس تعلیم داده
میشود .در مطالعه کالم خدا و یا تعلیم شخص دیگر ،کتابمقدس ،کتاب
مرجع ماست .باید به دیگران آموزش دهیم که کالم خدا را بخوانند و هر
شخص باید در طی روز زمانی را برای مطالعه کالم خدا و دعا داشته باشد.
اگر شام خود آنرا انجام میدهید میتوانید این حقایق را با دیگران در میان
بگذارید .اگر شخصی با مسئلهای در زندگی مواجه شد ،شام میتوانید به
او کمک کنید تا به خدا توکل کند و در کتابمقدس جوابی را برای آن
مسئله پیدا کند .اگر شخصی به ایامن بیشرت نیاز دارد میتوانید به او
بگویید که مطالعه کالم ،باعث بنای ایامن ما نسبت به خدا میشود.
کتابمقدس ،کتاب مرجعی ،برای تعلیم دادن ،جهت رشد مسیحی است.

۳٢

خدمت تعلیم

تعلیم مسیحی ،تعلیم خاصی میباشد

پولس به تیموتاوس اهمیت کالم خدا را ذکر میکند" .متام کتابمقدس از
الهام خداست و برای تعلیم حقیقت ،رسزنش خطا ،اصالح معایب و
پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کامالً
آماده و مجهز باشد" (دوم تیموتائوس .)١6-١٧:3
هنگامی که کالم خدا را میخوانیم و آنرا یاد میگیریم ،روحالقدس
ما را ترغیب میکند که مطابق آن عمل کنیم .او بوسیلۀ تشویق کردن ما،
کمک میکند تا کار درست را انجام دهیم .روحالقدس با مالیمت به ما
میگوید که درست عمل کنیم .میتوانیم به او پاسخ منفی دهیم ولی اگر به
او اجازه دهیم تا ما را تعلیم دهد ،بدین معناست که از خداوند میخواهیم
گناهان ما را ببخشد و ما را هدایت کند .گاه امانتی را از دوستی گرفته و
آنرا پس ندادیم و روحخدا ما را تشویق میکند کا کار صحیح انجام دهیم.
با اطاعت از نصایح روحالقدس در زندگی روحانی ،رشد میکنیم و شبیه
عیسی میشویم و سپس میتوانیم دربارۀ اهمیت اطاعت ،دیگران را تعلیم
دهیم.

هدایت روحالقدس
تعلیم جهت رشد روحانی ،بدون تعلیم دادن مسیحیان دربارۀ هدایت
روحالقدس در زندگیشان کامل نخواهد بود .پطرس در روز پنطیکاست
چنین موعظه کرد "پطرس به ایشان گفت توبه کنید و همۀ شام فردا ً فرد
برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که
روحالقدس یعنی عطیۀ خدا را خواهید یافت .زیرا این وعده برای شام و
فرزندان شام و برای کسانی است که دور هستند یعنی هر که خداوند،
خدای ما او را بخواند" (اعامل رسوالن .)39-38:2
هنگامی که روحالقدس را دریافت میکنیم او این اشتیاق را در قلب
ما میگذارد تا از خدا اطاعت کنیم .او به ما کمک میکند تا برای خدا
زندگی کنیم و او را خدمت کنیم و بدین ترتیب در زندگی روحانی رشد
کنیم .روحالقدس معلم ما نیز میباشد .دربارۀ آنچه عیسی در انجیل یوحنا
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 26:١4گفت ،صحبت کردیم ،دوباره این آیه را بخوانید و به جوابهای خود
در ارتباط با این سواالت فکر کنید .عیسی به روحالقدس چه نامی داد؟
این نام چه دیدگاهی را دربارۀ روحالقدس به شام میبخشد؟ دو کاری
که روحالقدس برای شام انجام میدهد چیست؟ و در هنگام تعلیم دادن
دیگران ،به این مطالب چه کمکی به شام خواهند کرد؟ روحالقدس واقعاً
معلم ماست .هنگامی که به او اجازه دهیم تا به ما تعلیم دهد و کمک کند
تا آیات کالم را به یاد آوریم ،او ما را آمادۀ تعلیم دادن به دیگران میسازد.
روحالقدس مردان و زنان را به خدمت تعلیم دعوت میکند و آنانی را که
دعوت کرده ،تعلیم میدهد.
برای رشد در خداوند باید او را بشناسیم .اگر دوست خوبی داریم،
مایل هستیم که با گذشت زمان او را بیشرت بشناسیم .چنین حقیقتی دربارۀ
خدا نیز صادق است .او آنقدر عظیم است که هرگز منیتوانیم همۀ حقایق
را دربارۀ او بشناسیم .اما روحخدا ،او را میشناسد و ما را در این خصوص
تعلیم میدهد.
"خدا این همه را بوسیله روح خود ،از راه الهام به ما آشکار ساخته
است زیرا روحالقدس همه چیز ،حتی کنه نیات الهی را کشف میکند.
کیست که بهرت از روحشخص ،با باطن او آشنا باشد؟ به هامن طریق هیچ
کس ،جز روح خدا با خدا آشنا نیست .روحی را که ما بدست آوردهایم
متعلق به این جهان نیست ،بلکه از جانب خداست تا عطایایی را که او به
ما عنایت فرموده است بشناسیم" (اول قرنتیان  .)١2-١0:2برای برخوردار
شدن از یک خدمت تعلیم مبارک ،میباید به روح خدا اجازه دهیم تا در
زندگی ،ما را هدایت کند .سپس میتوانیم به دیگران تعلیم دهیم تا همراه
با رشد روحانی ،به مسیح اجازه دهند تا آنان را از روح خدا پر کند.

۳۴

تعلیم مسیحی ،تعلیم خاصی میباشد

خدمت تعلیم

آنچه باید انجام داد
مناسبترین جواب را انتخاب کنید:
 )٥بعد از نجات ،خداوند از ما میخواهد چه کاری انجام دهیم؟
)a

برای مشکل دوستامن ،جواب پیدا کنیم

)b

هر روزه کالم خدا را بخوانیم

 )6چه کسی میتواند از روح خدا پر شود؟
)a

تنها شبانان و معلمین

)b

هر شخص مسیحی

 )٧روحالقدس برای رشد ما چه کاری انجام میدهد؟
)a

ما را ترغیب میکند تا کار صحیح را انجام دهیم

)b

ما را کامل میکند و دیگر گناه نخواهیم کرد

 )8مطالعه کالم ،چگونه به رشد روحانی مسیحیان کمک خواهد
منود؟
)a

توانایی ما را برای یادگیری باال خواهد برد

)b

حقایق را به آنان خواهد آموخت

تعلیم برای خدمت
برای رشد روحانی ما مرزی وجود ندارد .همۀ ما تا هنگام مرگ در
زندگی مسیحی خود نیازمند رشد هستیم .یکی از اهداف خدا برای زندگی
مسیحی ما انجام دادن کارهای خوب میباشد .اگر چه با کارهای خوب
نجات پیدا منیکنیم .نجات از خداست و چون نجات یافتهایم روحالقدس
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ما را ترغیب میکند تا برای خدا ،کارهای خوب انجام دهیم .با انجام دادن
آنچه پسندیده خداست ،به رشد خود در خداوند ادامه خواهیم داد .خیلی
از اوقات کار خوب یعنی محبت کردن به شخص دیگر ،هنگامی که کاری
برایش انجام دهیم .ممکن است خانوادهای را میشناسید که مادر آنان
مریض است .کار خوب برای آنان یعنی مراقبت از مادر ،تهیه غذا و
نگهداری از بچۀ آنان چون شام مسیحی هستید ،میتوانید به این وسیله
نشان دهید که خداوند آن زن را دوست دارد.
رشد در زندگی روحانی ما هنگامی رخ میدهد که ما پول و وقتامن را
برای کمک به دیگران بکار بربیم و ما میتوانیم اینکار را در کلیسا ،خانواده
و یا در محل کارمان انجام دهیم .در کلیسا از طریق دادن ده – یک و هدایای
دیگر برای پشتیبانی از کار خدا ،اینکار انجام میشود .خداوند آنانی را که
با روحی شاد و با اشتیاق هدیه میدهند ،دوست دارد .با هدیه دادن به
خداوند ،اعتامد خود را به او نشان میدهیم و مطمنئ هستیم که او ما را
برکت خواهد داد .کلیسا مکانی است که در آنجا یاد میگیریم خداوند را
از طریق استعدادهای خود خدمت کنیم و استعدادها ،تواناییهای خاصی
است که خداوند به ما داده است .برای مثال بعضی صدای خوبی دارند و
خواندن یک استعداد است .مسیحیان برای اینکه بفهمند چگونه از
استعدادهای خود استفاده کنند ،نیازمند تعلیم میباشند .تعلیم سبب
میشود اعضای کلیسا در هنامهنگی با یکدیگر کار کنند .معلمین و
خادمین مدرسه یکشنبه به تعلیم نیاز دارند .برای آموزش آنان میتوان
کالسهایی برگزار منود .برای اداره جلسات ،استقبال از مردم و یا سایر
خدمت دیگر ،خادمین باید تعلیم بگیرند.

آنچه باید انجام داد
 )9جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

پس از نجات ،رشد روحانی برای مدت کوتاهی ادامه دارد
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)b

مسیحیان باید تعلیم گیرند که به خدا هدیه دهند زیرا
مجبورند اینکار را انجام دهند

)c

برای آنکه محبت خدا را به شخصی نشان دهیم باید تعلیم
بگیریم تا در خداوند رشد کنیم

)d

معلمین نیاز ندارند تعلیم بگیرند

)e

اگر شخصی میخواهد در کلیسا خدمت کند ،به او اجازه
این کار را بدهید ،حتی اگر برای اینکار آموزش ندیده باشد

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )١پیدا کردن خدا
 )a )9غلط
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست
 )eغلط

 )a )2ایامن بر عیسی مسیح
)b )8
3 )a )3
١ )b
2 )c

a )٧
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b )6
b )٥
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درس چهارم
همه به تعلیم نیاز دارند
آیا تا بحال پرندهاید که میخواهد بچهاش را از النه خارج کند؟ او
اینکار را انجام میدهد تا پرندۀ کوچک یاد بگیرد از خود مراقبت کند .ما
نیز از هامن سنین کودکی به فرزندامنان تعلیم میدهیم که چگونه در جهان
زندگی کنند.
دیدیم که تعلیم مسیحی سه هدف را در بر دارد .درک نیاز به نجات،
رشد در زندگی مسیحی و خدمت مسیحی .حال به این نکته توجه میکنیم
که همه به تعلیم نیاز دارند .خداوند خالق همۀ انسانها ،میخواهد همه او
را بشناسند و دوست داشته باشند .هرچه بیشرت تعلیم مسیحی را یاد
بگیریم ،معلمین بهرتی خواهیم بود .آرزوی ما اینستکه تعلیم ما زندگی
کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن را دگرگون کند .دعا کنید که خداوند نیاز
هر شخص را برای شام آشکار کند و این مطلب ،اولین قدم برای هر معلم
مسیحی است.

آنچه در این درس خواهید خواند...
هیچ شخصی مستثنی نیست
عیسی الگوی ما
نیاز هر شخص
اشخاص با همدیگر متفاوت هستند
بچهها
نوجوانان
بزرگساالن
۳٩
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این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
توضیح دهید چرا تعلیم مسیحی برای همه میباشد.
درک کنید که اقشار سنی مختلف ،پاسخهای متفاوتی به تعلیم
میدهند.
درک اینکه یادگیری جهت تعلیم دادن ،چقدر مهم است.

هیچ شخصی مستثنی نیست
عیسی ،الگوی ما
در درس اول ،فرمان عیسی "رفته همه ملتها را در هر جا شاگرد من
سازید ".را خواندیم .این فرمان بزرگی است .چگونه میتوانیم از آن اطاعت
کنیم؟ بسیاری از ما منیتوانیم دور دنیا برویم و حتی آنهایی که به مکانهای
زیادی میروند قادر نیستند به همه تعلیم دهند .اگر اشتیاق یادگیری داشته
باشید و به دیگران تعلیم دهید از این فرمان اطاعت کردهاید .بعضی از آنان
ممکن است در کلیسا باشند یا در همسایگی شام یا در محل کارتان ،ولی
بیاد داشته باشید که مهمترین اشخاصی که به تعلیم نیاز دارند اعضای
خانوادۀ شام هستند .خانوادۀ شام به تعلیم احتیاج دارند .اگر همۀ مسیحیان
هامنند مسیح به مردان ،زنان و بچهها تعلیم دهند ،دیری نخواهد گذشت
که همه پیام خدا را خواهند شنید .عیسی الگوی ماست .پیام او و خرب
خوش او درباره محبت خدا برای همه بود .اما هرگز از کشور فلسطین که
قوم ارسائیل در آنجا زندگی میکردند ،خارج نشد .او به همۀ مردمانی که
در اطرافش بودند ،تعلیم میداد .گاهی از مردم میخواست که به تعالیمش
گوش دهند "عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواند و به آنها فرمود :همه
به من گوش بدهید و این را بفهمید" (مرقس  .)١4:٧گاهی اوقات نیز به
مردمی که به سویش میآمدند تعلیم میداد" .و صبح زود باز به معبد آمد
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و همۀ مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول
شد" (یوحنا .)2:8
هنگامی که زندگی عیسی را در انجیل مطالعه میکنیم ،میبینیم که
او هیچ شخصی را دست خالی رها منیکرد .او به همه توجه میکرد و
نیازهای آنان را رفع میمنود .از دیدگاه او ،هیچ شخصی بیارزشی نبود.
گاهی ساده است که فکر کنیم شخصی ارزش تعلیم گرفنت را ندارد و یا فکر
کنیم که هرگز انجیل را نخواهد پذیرفت بنابراین وقت خود را با او تلف
نخواهیم کرد .و گاه میترسیم که به اشخاص مهم تعلیم دهیم .نباید اجازه
دهیم که احساسات ما در این مورد ما را هدایت کنند .عیسی از هر فرصتی
برای تعلیم دادن دیگران استفاده میکرد ،ما نیز باید چنین کنیم.

آنچه باید انجام دهید
 )١توضیح دهید چگونه میتوانیم از فرمان مسیح "رفته همۀ ملتها را
در هرجا شاگرد من سازید ".اطاعت کنید؟
 )2جلوی عبارات صحیح عالمت  xبزنید
)a

فرمان خدا برای تعلیم شامل همه مردم منیباشد

)b

ما باید به خانوادۀ خود تعلیم دهیم

)c

فرمان تعلیم دادن در انجیل متی  ١9:28نوشته شده

)d

عیسی به بعضی از مردم تعلیم منیداد

)e

عیسی تنها رهربان را تعلیم داد.

نیاز هر شخص
پولس تعلیم داد که پیام محبت خدا برای همه میباشد .هنگامی که
در آتن دربارۀ مسیح و قیامش صحبت کرد و مردم از او خواستند آنرا توضیح
دهد به آنان گفت که خداوند چگونه جهان و مخلوقات را خلق کرد .سپس

۴١

همه به تعلیم نیاز دارند

خدمت تعلیم

گفت "خدا دوران جهالت را نادیده گرفت ،اما اکنون در همه جا برش را امر
به توبه میفرماید" (اعامل رسوالن .)30:١٧
پولس در نامۀ خود به کلیسا روم نوشت که پیام نجات خداوند برای
همه میباشد.
کتابمقدس میفرماید" :هر که به او ایامن آورد هرگز خجل نخواهد
شد .پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد،
خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی میآورند ،بیاندازه
بخشنده است ،زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت".
(رومیان .)١3-١١:١0
تنها کافی نیست بگوییم همه باید تعلیم گیرند بلکه باید به این پرسش
پاسخ دهیم که چرا همه به تعلیم احتیاج دارند؟ مردمی که مسیحی نیستند
برای اینکه درک کنند چگونه میتوانند مسیحی شوند به تعلیم نیاز دارند
باید به آنان گفت که راه دیگری وجود ندارد تا در قلب خود آرامش داشته
باشند .راه حیات جاودان ،ایامن به عیسی مسیح است .اما دربارۀ مسیحیان
چطور؟ آیا آنان نیز به تعلیم احتیاج دارند؟ بله همۀ ما نیازمند آن هستیم.
تا زمانی که به آسامن برسیم ،هیچکدام کامل نخواهیم بود پس باید مرتب
یاد بگیریم .به همین دلیل پولس بر مسیحیانی که به آنان خدمت میکند،
مینویسد:
"ما مسیح را به همه میشناسانیم و با متام دانشی که داریم همه را آگاه
میسازیم و تعلیم میدهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا
تقدیم مناییم" (کولسیان .)28:١
پولس در  ١تیموتاوس  ١-6:2منونۀ دیگری از نیاز به تعلیم گرفنت را
بیان میکند .آنرا بخوانید و به این سواالت پاسخ دهید:
کدام تعالیم است که شیطان میخواهد ما آنها را باور کنیم؟ تعلیم
صحیحی که پولس در این ارتباط بیان میکند چست؟ قرار بود تیموتاوس
برای برادران مسیحی چه کاری انجام دهد؟ و چه کاری را باید برای
خودش انجام داد؟ شیطان میخواهد تعلیم غلط را گسرتش دهد .او

۴٢

همه به تعلیم نیاز دارند

خدمت تعلیم

میخواهد مردم فکر کنند که ازدواج اشتباه است و یا خوردن بعضی غذاها
قدغن میباشد .و اگر موفق شود که فکر ما را معطوف به این مسائل کند،
دیگر دربارۀ حقایق خداوند فکر نخواهیم کرد و بدین ترتیب ما را از رشد
روحانی باز میدارد .بنابراین پولس به تیموتاوس میگوید که با مردم دربارۀ
حقیقت خدا صحبت کند زیرا همه نیاز دارند حقیقت را بشناسند و اگر
حقیقت را نشاسند شیطان اذهان آنانرا با دروغ پر خواهد منود.

آنچه باید انجام داد
بهرتین جواب را انتخاب کنید:
 )3شام میتوانید پولس عرص حارض باشید با تعلیم دادن
)a

مردم در روم

)b

آنانی که مسیح را میشناسند

)c

همه اشخاصی که به مسیح احتیاج دارند

)d

مردم در آتن

 )4همه نیاز دارند تعلیم بگیرند تا
)a

دربارۀ خدا دانش زیادی داشته باشند

)b

حکمت داشته باشند

)c

توسط عیسی مسیح حیات جاودان داشته باشند

 )٥برای غلبه بر دروغهای شیطان میباید
)a

حقایق خدا تعلیم داده شود

)b

تاریخ جهان تعلیم داده شود

)c

صداقت را تعلیم دهیم

۴۳

همه به تعلیم نیاز دارند

خدمت تعلیم

اشخاص با همدیگر متفاوت هستند
ما همگی نه تنها در رشد روحانی بلکه در میزان درک و فهم نیز
متفاوت از یکدیگر میباشیم .همه نیازمند تعلیم میباشند اما واضح است
که منیتوانیم حقایق را به یک بچه هامنگونه که به یک شخص بزرگسال
ابراز میداریم بگوییم .حال خواهیم دید که چگونه باید به اقشار سنی
مختلف تعلیم دهیم.

بچهها
مسیح برای بچهها ارزش قائل بود .هنگامی که شاگردانش بحث
میکردند که چه شخصی در آسامن در میان آنان بزرگرتین است .عیسی به
آنان کودکی را نشان داد و گفت" :هر که این کودک را به نام بپذیرد مرا
پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته است ،زیرا در بین
شام آن کسی بزرگرت است که از همه کوچکرت میباشد" (لوقا  .)48:9از
گفتههای مسیح در مییابیم که باید در خدمت تعلیم خود برای بچهها نیز
جایگاهی را در نظر بگیریم اما چگونه میتوانیم اینکار را رشوع کنیم؟
پدر و مادر باید از هامن سنین کودکی همراه با بردن فرزندانشان به کلیسا
آنان را تعلیم دهند .در این خدمت برنامههای مدرسه یکشنبه نیز باید سهیم
شود .از هامن بود تولد برای آنان درباره مسیح رسود بخوانیم و دربارۀ او با
آنان صحبت کنیم .و بچهها عیسی را بعنوان دوست خانواده خواهند
شناخت.
بچهها با شناخت محیط اطراف خود بزرگ خواهند شد .هیچ پدری
و مادری از کودک دوساله خود انتظار ندارند که خانهای بسازد .بعنوان
مثال ،در ابتدا ،کودک بازی با چوب را یاد خواهد گرفت و سپس یاد
میگیرد چگونه از چکش و اره استفاده کند .رشد در زندگی کودک نیز
چنین خواهد بود یک بچۀ دوساله مرگ و قیام مسیح را منیفهمد .اما باور
میکند که عیسی دوست او میباشد .در طرح زیر تفاوتهای یادگیری را در
سنین مختلف در ارتباط با مسائل روحانی میبینیم.

۴۴
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خدمت تعلیم

تفاوتهای یادگیری
 3 – 2سالگی
خدا

 5 – 4سالگی

احساس میکند خدا

به خدا بعنوان

حقیقی است

پدر فکر میکند

احساس میکند عیسی

حضور عیسی

بهرتین دوست است

را احساس میکند

یک کتاب مخصوص

یک کتاب

است

مخصوص است

دعا

دعاهای ساده میکند

دعاهای ساده

رشد روحانی-

خوب و بد را

عیسی
انجیل

میکند
تشخیص میدهد

تفاوتهای یادگیری
 8 – 6سالگی
خدا
عیسی

 11 – 9سالگی

خداوند را با محبت

خداوند را داوری

و قدوس میبیند

بزرگ میبیند

او را بعنوان نجاتدهنده

بسوی شناخت

میپذیرد

بهرت عیسی رشد
میکند
۴۵

خدمت تعلیم

انجیل

همه به تعلیم نیاز دارند

رشوع به خواندن میکند

مـرتب کالم

میخواند و آیات را
حفظ میکند
دعا

برای دعای مرتب

باور نسبت به دعا دارد
آماده است

رشد روحانی

کمک خداوند را درک
میکند

احـتیاجات
روحانی را

تشخیص میدهد
اگر معلم بچه ها هستید و یا پدر و مادر میباشید ،این طرح را مطالعه
کنید زیرا به شام کمک خواهد کرد تا درک کنید چه حقایق روحانی را از
کتابمقدس به بچههای خود تعلیم دهید.

آنچه باید انجام داد
 )6جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

عیسی گفت چون بچهها خیلی کوچکند نیازی به تعلیم
ندارند

)b

بچهها در دو سالگی آمادۀ شنیدن در مورد قیامت مردگان
هستند

)c

همیشه میتوان با بچهها دربارۀ محبت مسیح صحبت کرد

 )٧از آنجاییکه منیتوان انتظار داشت که بچهها مطالب مشکل را
درک کنند بهرت است
۴۶

همه به تعلیم نیاز دارند

خدمت تعلیم
)a

صرب کنیم تا زمانی که آنها بزرگرت شوند و بعد به آنها دربارۀ
خدا تعلیم دهیم

)b

از حقایق ساده در ارتباط با محبت مسیح رشوع کنیم

نوجوانان
در دوران نوجوانی تغییرات زیادی رخ میدهد .شخص دربارۀ ایامن
دوران کودکیش سواالتی میکند و بهمین دلیل معلمین برای کمک به آنان
باید قدمهای زیر را بردارند.
 )١پاسخ سواالت او .مهم نیست که یک نوجوان چه میپرسد ،اما او
به یک جواب احتیاج دارد .گاه پاسخگویی مشکل است اما به کمک خدا
میتوانیم جوابهایی را ارائه دهیم که نشان دهد خداوند بهرتین است.
 )2به سخنان آنان گوش دهیم .یک نوجوان در حال کشف زندگی
است و بدیهی است که میخواهد آنچه را که دیده و تجربه کرده بیان کند.
چه توضیح یک پدیده علمی باشد و چه صحبت دربارۀ ماشین دوستش او
میخواهد عقادیش را به شام بگوید و نیاز دارد به او گوش دهیم
 )3منونهای ارائه کردن ،نوجوان باید ببیند که مسیحیت در حقیقت
وجود دارد بنابراین تجارب خود و جوابهای دعا را با او درمیان بگذارید.
اگر او عیسی را در زندگی شام ببیند ،تعلیم شام را نیز یاد خواهد گرفت.
 )4بکارگیری حقیقت در زندگی او .با او دعا و کار کنید سپس او
خودش درستی وعدههای خدا را برای زندگی خودش فرا خواهد گرفت .او
احتیاج به این دارد که کار خدا را در زندگی خودش ببیند .این باعث بوجود
آمدن ایامن در او میشود.

آنچه باید انجام داد
 )8جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
۴٧

همه به تعلیم نیاز دارند

خدمت تعلیم
)a

نوجوانان نیاز دارند کار خدا را در زندگی ما ببینند

)b

نباید سعی کنیم به همۀ سواالت نوجوانان پاسخ دهیم

)c

مهم است که زمانی را برای شنیدن صحبتهای نوجوان
اختصاص دهیم

)d

راه مهم برای آموزش یک نوجوان ،منونه خوب بودن است

 )9یک نوجوان رشد روحانی متفاوت دارد زیرا
)a

در واقع هرگز تعالیمی را که گرفته است ،نفهمیده است

)b

به بزرگرت از خودگوش منیدهد

)c

رشوع به سؤال کردن درباره ایامن دوران کودکیش میکند

بزرگساالن
بزرگساالن کتابمقدس را به طریقی درک میکنند که فراتر از درک
بچهها و یا نوجوانان میباشد .با این وجود آنان نیز باید تعلیم گیرند و
مطابق آن زندگی کنند وگرنه دیگر از لحاظ روحانی رشد نخواهند کرد .اما
هنگامی که از کالم خدا اطاعت کردند حقایق عمیقرتی را میتوانند یاد
بگیرند و به رشد خود ادامه دهند .تعلیم کالم خدا میباید سبب تغییر در
زندگی بزرگساالن شود .به بزرگساالن باید تعلیم داد که مسیح رس کلیسا
و خداوند زندگیشان است .گرچه هر کدام متفاوت از دیگری میباشیم ولی
عیسی میتواند به هر کدام از ما نشان دهد که چگونه زندگی کنیم.
هنگامی که از او اطاعت کنیم او خداوند زندگی ما میشود .بعنوان یک
شخص بالغ و ایامندار میتوانیم معلامن کالم باشیم .معلمین در یاد دادن
مطالب به شاگردان ،همکاران خدا میباشند .هرچه بیشرت نیازهای
شاگردان را درک کنیم ،بهرت میتوانیم تعالیمی را ارائه دهیم که نیازهای آنان
را رفع کند .خداوند میخواهد همه تعلیم گیرند .اما ،در مورد دانشآموزان،
باید با توجه به نیاز و سطح یادگیریشان به آنان تعلیم داد.

۴٨
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آنچه باید انجام داد
از میان پاسخهای داده شده بهرتین را انتخاب کنید:
 )١0به بزرگساالن میتوان (رسیعرت  /حقایق عمیقرت را) تعلیم داد.
 )١١هنگامی که شخص بالغی از حقایق کالم خدا اطاعت نکند (رشد
روحانیش متوقف میشود  /هنوز میتوان به او تعلیم داد)
 )١2معلامن (تنها بزرگساالن  /همکاران با خدا) میباشند
 )١3حال که تفاوتهایی بین اقشار مختلف سنی را مالحظه کردید ،اگر
بخواهید به شخصی تعلیم دهید چه خواهید کرد؟

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )١3اول او را میشناسیم که آیا مسیحی است یا خیر ،و سپس با در
نظر گرفنت سن او ،تعالیم مورد نیازش را خواهم داد
)١

با تعلیم دادن به مردمی که آنان را میشناسیم

 )١2همکاران با خدا
)2

 )aغلط
)b

درست

)c

درست

)d

غلط

)e

غلط

 )١١رشد روحانیش متوقف میشود
c )3
۴٩
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 )١0حقایق عمیقرت
)4

c

)9

c

)٥

a

 )a )8درست
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست

 )a )6غلط
 )bدرست
 )cغلط
 )dدرست

b )٧

۵٠

هر شخص میتواند معلم باشد

خدمت تعلیم

درس پنجم
هر شخص میتواند معلم باشد
بعضی از بزرگرتین برکات از آن مسیحیانی است که تعلیم میدهند.
هنگامی که شخصی را میبینید که عیسی را بعنوان نجات دهندۀ پذیرفته،
قلب شام پر از شادی واقعی میشود و اگر او در خداوند رشد کند ،شادی
شام بیشرت میشود .در این درس این نکته را یاد خواهید گرفت که چرا هر
شخص میتواند تعلیم دهد .ما میگوییم که منیتوانیم اینکار را انجام دهیم
اما خداوند ما را یاری خواهد کرد .اگر شام از نقشه خدا اطاعت کنید
شادی الهی نصیب شام خواهد شد .هیچ شادی بزرگرت از این نیست که به
شخصی کمک کنید تا ارادۀ خدا را بفهمد و شام میتوانید اینکار را انجام
دهید.

آنچه در این درس خواهید خواند...
خود را درگیر خدمت کنید
وقت شده باشید
از هر فرصتی استفاده کنید
عطای خود را گسرتش دهید

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
توضیح دهید چگونه هر مسیحی میتواند در امر تعلیم دادن ،سهیم
باشد.
وقفی را که هر معلم مسیح به آن نیاز دارد ،درک کنید.
ارتباط فعالیتهای روزانه را با تعلیم دریابید.
۵١

هر شخص میتواند معلم باشد

خدمت تعلیم

جایگاه خود را در خدمت تعلیم ،تشخیص دهید.

خود را درگیر خدمت کنید
میدانیم که معلم کالم خدا باید مسیحی باشد .معلمینی هستند که
با وجود آنکه مسیح را بعنوان نجات دهندۀ خود نپذیرفتهاند ،کتابمقدس
را تعلیم میدهند .اما آنان به روح خدا اجازه منیدهند تا در درک کالم خدا
کمکشان کند .پولس میگوید" :کیست که بهرت از روح شخص با باطن او
آشنا باشد؟ به همین گونه هیچکس جز روح خدا با خدا آشنا نیست" (اول
قرنتیان  .)١١:2در درس گذشته روحالقدس را بعنوان پشتیبان خود شناختیم
بخشی از کار روح خدا ،کمک به ما ،در درک کتابمقدس میباشد.
همچنین در درس اول یاد گرفتیم که عیسی به همۀ مسیحیان فرمان میدهد
تا بروند و تعلیم دهند .هنگامی که مسیحی میشویم از ما انتظار میرود
که تعلیم دهیم .شام میگویید "اما من منیتوانم ".من کالم خدا را به اندازه
کافی منیدانم .خداوند از شام انتظار ندارد قبل از تعلیم دادن همه چیز را
بدانید .هیچکدام از ما متام حقایق کالم خدا را منیدانیم ولی خداوند از
ما میخواهد آنچه را که میدانیم تعلیم دهیم .هنگامی که از گناهان خود
نجات پیدا میکنیم باید با خانواده و دوستامنان دربارۀ آنچه خدا برای ما
انجام داده ،صحبت کنیم و اینکار رشوع خدمت تعلیم ماست .به مرور که
در زندگی مسیحی رشد کنیم توانایی ما نیز برای تعلیم دادن دیگران ،بیشرت
خواهد شد .دیگران میگویند "من منیتوانم تعلیم دهم چون کامل نیستم".
"من در زندگی مسیحی خود بسیار ضعیف هستم و هنوز گناه میکنم .این
مطلب به شام یادآوری خواهد کرد که شاگردانی که مسیح انتخاب کرد نیز
کامل نبود و همین شاگردان میبایست به دیگران دربارۀ او تعلیم میدادند.
حال نگاهی به برخی از آنان خواهیم داشت .اتفاقاً سه تن از
نزدیکرتین شاگردان مسیح پطرس ،یعقوب و یوحنا نام داشتند .یعقوب و
یوحنا برادر بودند .عیسی به آنان لقب بوانرجس داد که به معنای پرسان
رعد است (مرقس  .)١٧:3عیسی به دلیلی آنان را پرسان رعد نامید .زمانی
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یعقوب و یوحنا از مادرشان خواستند که با عیسی صحبت کند .آنان
خودشان از اینکار واهمه داشتند چون میخواستند در ملکوت آیندۀ مسیح
بهرتین جایگاه را داشته باشند و این یک تقاضای خودخواهانه بود .یکبار
دیگر نیز نسبت به مردمی که اجازۀ ورود به شهر را به آنها نداده بودند ،به
حدی عصبانی شدند که از عیسی خواستند آتش از آسامن بر آنان بیاورد
و همه را نابود کند .یعقوب و یوحنا تنها دربارۀ خود فکر میکردند اما عیسی
آنان را انتخاب کرد تا دربارۀ او به دیگران تعلیم دهند .پطرس نیز تجربۀ
سختی داشت .یکبار گفت که حارض است برای مسیح مبیرد .اما چند
ساعت بعد به دخرت جوانی گفت که هرگز مسیح را نشناخته است .بیاد
دارید که پس از قیام ،مسیح از پطرس خواست که او را پیروی کند .با وجود
آنکه پطرس کامل نبود عیسی از او خواست تا معلم دیگران باشد.
هیچکدام از ما کامل نیستیم .همه گناه کردهایم اما هامنگونه که عیسی
شاگردانی را که گاهی گناه میکردند انتخاب کرد ،ما را نیز انتخاب کرده
است .گرچه کامل نیستیم اما با اطاعت از کالم خدا بیشرت شبیه عیسی
میشویم .عیسی میداند که با تالش خود کامل نخواهیم شد اما از ما
میخواهد او را اطاعت کنیم و گناه نکنیم و بهمین دلیل روحالقدس را
فرستاده تا ما را یاری دهد .هنگامی که میفهمیم گناهان ما بخشیده شده
است درمییابیم که خداوند ما را دوست دارد.
و این پیامی است که هر مسیحی میتواند آنرا به دیگران تعلیم دهد.
خداوند میتواند آنان را نیز ببخشد چون دوستشان دارد .آنچه را که یاد
گرفتید به دیگران تعلیم دهید .دربارۀ پیام معلم ،در درس آینده مطالبی را
خواهیم گفت.

آنچه باید انجام دهید
جواب بلی یا خیر بدهید:
)a

آیا شخصی که روحالقدس را ندارد ،قادر به درک تعالیم
کتابمقدس میباشد؟

۵۳

هر شخص میتواند معلم باشد

خدمت تعلیم
)b

آیا همۀ مسیحیان متام آنچه را که از کالم خدا نیاز دارند،
میدانند؟

)c

ایا شاگردان کامل بودند؟

)d

آیا مسیح از اشخاص کاملی برای تعلیم دادن فرامینش
استفاده کرد؟

)e

آیا باید به دوستامنان بگوییم که خدا آنان را دوست دارد؟

 )2توضیح دهید هنگامی که خداوند شام را نجات داد چه کاری
برایتان انجام داد؟ این موضوع را چگونه برای دوست خود که
مسیحی نیست بیان خواهید کرد؟
 )3من میتوانم دربارۀ عیسی تعلیم دهم زیرا (ممکن است بیش از یک
جواب درست باشد)
)a

کامل هستم

)b

گناهکار هستم

)c

دربارۀ او مطالعه کردهام

)d

روحالقدس را بعنوان پشتیبان دارم

وقف شده باشید
خداوند میتواند از شام با وجود شخصیت خاصی که دارید برای
تعلیم دادن به دیگران استفاده کند .اما شام باید در اطاعت از فرمان او
برای تعلیم دادن ،خود را وقف کنید .وقف به معنای "جدا منودن برای
هدفی خاص است ".هنگامی که شخصی شبان میشود ،زندگی خود را
وقف این خدمت میکند .برای شبان شدن ،برنامهریزی و مطالعه میکند.
اگر کار دیگری هامنند کشاورزی و یا تجارت و یا پزشکی را انتخاب
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میکرد ،برای آنها نیز برنامهریزی میمنود .ما همه نیازمند این نوع وقف
برای خدمت تعلیم میباشیم .حتی اگر شام معلم مدرسه یکشنبه نیستید،
میتوانید به معلمین کمک کنید .بهرتین راه جهت پشتیبانی از خدمت
تعلیم آن است که دانشآموزان خوبی باشیم و از حقایقی که یاد میگیریم
اطاعت کنیم .برای آنانیکه معلمین مدرسه یکشنبه میباشند ،تعلیم یک
خدمت متام وقت هامنند شبانی نیست .اما رصف نظر از نوع تعلیمی که
میدهیم ،میباید برای ارائه آن برنامهریزی و مطالعه داشته باشیم و وقف
شویم .چرا برای اینکه معلم شویم باید مطالعه کنیم؟ یک معلم نیازمند
درک و اجرای بعضی نکات میباشد:

 -١معلم باید بپذیرد که همه نیازمند تعلیم هستند.
 -2او باید بداند که انسان بدون خدا گم شده است.
 -3باید بداند که مسیحیان نیازمند رشد روحانی هستند.
 -4باید بداند که چه مطلبی را تعلیم دهد پس میبایست کتابمقدس
را مطالعه کند.
 -٥معلم باید آنچه را که به دیگران تعلیم میدهد خود در زندگیش
اجرا کند.
این مطالب را همۀ مسیحیان باید بدانند و در خدمت تعلیم خود بکار
گیرند .تعلیم میتواند یک مبارزه باشد .هرگاه تعلیم مسیحی در کلیسا و یا
مدرسه یکشنبه داده میشود ،به عطای تعلیمی که روحالقدس آنرا
میبخشد نیازمند میباشیم .در این رابطه صحبت خواهیم کرد .اما
مسیحیانی که عطایای دیگری دارند و از عطای تعلیم بیبهرهاند ،باید از
فرمان مسیح اطاعت کنند که گفت همه را تعلیم دهید .هنگامی که برای
این خدمت ،خود را تسلیم خدا میکنیم ،او به ما کمک میکند .نویسندۀ
مزامیر در زمانهای گذشته میگوید" :طریق خود را به خداوند بسپار و بر
وی توکل کن که آنرا انجام خواهد داد" (مزمور .)٥:3٧
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خداوند ،شخصی را که حارض میشود خودش را وقف اطاعت از
فرمان مسیح کند ،ناامید منیگذارد .او منتظر است تا بشام کمک کند.

آنچه باید انجام داد
 )4از میان پاسخهای داده شده ،بهرتین را انتخاب کنید
)a

معلامن چه مطلبی را باید دربارۀ گناهکاران بدانند؟ آنان
نیاز دارند تا (کامل شوند  /تعلیم گیرند)

)b

جدا منودن برای هدفی خاص به معنای (وقف  /یادگیری)
میباشد

)c

قبل از تعلیم دادن به دیگران درباره تعالیم کالم خدا میباید
(همه چیز را بدانیم  /خود از حقیقت اطاعت کنیم)

 )٥کدامیک از عبارات زیر این جمله را کامل میکند .مسیحیانی که
معلمین مدرسه یکشنبه نیستند میتوانند بهرتین کمک را به
معلمین بکنند
)a

بدین طریق که از شام نشان بخواهند برای آنان دعا کند تا
عطای تعلیم را بیابند

)b

بدین شکل که دانش آموزان مطیعی باشند

)c

با مطالعه کالم خدا برای اینکه شبان شوند

از هر فرصتی استفاده کنید
هنگامی که به تعلیم فکر میکنیم ،معموالً مدرسه یکشنبه را در نظر
میآوریم .به کتابها و میز و چوکی فکر میکنیم اما ما در همۀ ابعاد زندگی
خود به تعلیم نیاز داریم .والدین در خانه ،کارگران ،مغازهداران ،تاجران و
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خالصه همه افراد میتوانند فرصتی بیابند تا به دیگری تعلیم دهند .همیشه
به میز و کتاب نیاز نداریم و هر مسیحی میتواند در هر موقعیتی دربارۀ
مسیح صحبت کند .هنگامی که به زندگی مسیح نگاه میکنیم ،میبینیم
که او در مکانهای مختلفی تعلیم داد .یک شب نیقودیموس که یک رهرب
یهودی بود نزد عیسی آمد تا با او صحبت کند مسیح از این فرصت استفاده
کرد تا به او تعلیم دهد که چگونه میتواند نجات یابد .در زمانی دیگر،
عیسی و شاگردانش از سامره عبور میکردند .شاگردان به شهر رفتند تا
غذایی تهیه کنند و عیسی به علت خستگی نزدیک چاهی اسرتاحت کرد.
پس از مدت کوتاهی زنی آمد تا از چاه آب بکشد ،عیسی با او رشوع به
صحبت کرد و به او تعلیم داد .مسیح فقط در کلیسای یهود تعلیم نداد،
بلکه در ساحل دریا ،خانهها و یا حتی هنگامی که با شاگردانش مسیری
را میپیمودند ،تعلیم میداد .هرجا که مردم به سخنانش گوش میدادند،
سخن میگفت .آیا تابحال با اشخاصی که با شام غذا میخورند ،دربارۀ
کالم خدا صحبت کردهاید؟ شاید آنان دوستان و یا خانوادۀ شام باشند.
خواندن چند آیه از کتابمقدس و صحبت کردن دربارۀ آنها بسیار مفید
است .و این روش تعلیم دادن میباشد .صحبت کردن با دوستان در محل
کار و یا هر جای دیگر میتواند فرصتی باشد تا کالم خدا را با آنان در میان
بگذارید .مردم در زندگی خود درگیر مشکالتی میباشند و شام میتوانید
خدایی را به آنان معرفی کنید که قادر است به آنان کمک کند و دعا را
جواب دهد .زنی را میشناسم که همیشه این گونه به دوستانش سالم
میکرد" .امروز خداوند برای شام چه کاری انجام داده است؟" و این سوال
راه برای صحبت پیرامون مسائل روحانی باز میکرد .مسیحیان ،بدین
طریق آنچه را که خداوند به آنان تعلیم داده است به یکدیگر منتقل
میکنند .در درس آینده در ارتباط با تعلیم کتابمقدس در گروههای
خانگی بحت خواهیم کرد .برای ما فرصتهای بسیاری جهت تعلیم دادن
وجود دارد .هر جایی که جمعی را میبینیم در میان آنان شخصی منتظر
تعلیم ماست.
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آنچه باید انجام داد
 )6جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

برای تعلیم دادن به میز و کتاب احتیاج داریم

)b

مسیحیان میتوانند در هرجا تعلیم دهند

)c

مسیح به ما نشان میدهد که چگونه میتوانیم از فرصتهای
زندگی برای تعلیم دادن استفاده کنیم

)d

یک راه تعلیم دادن این است که درباره مشکالت خود با
دیگران صحبت کنیم

 )٧بعضی از فرصتهای را که در خدمت تعلیم خود میتوانید از آنها
استفاده کنید ،نام بربید.

عطای خود را گسرتش دهید
در عهد جدید پولس سه بار از عطایای روح نام میبرد و هر دفعه
عطای تعلیم را ذکر میکند.
اگر عطای ما ،گفنت پیام خدا به دیگران است ،طبق آن ایامنی که
داریم ،آنرا انجام دهیم .اگر عطای خدمت داریم ،دیگران را خدمت کنیم.
اگر عطای تعلیم دادن داریم ،خوب تعلیم بدهیم( .رومیان .)٧:١2
خدا در کلیسا اشخاص معینی را برشح زیر قرار داده است :اول
رسوالن ،دوم پیامربان ،سوم معلامن (اول قرنتیان .)28:١2
"او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی :بعضی را برای رسالت،
بعضی را برای نبوت ،بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم
برگزید" (افسسیان .)١١:4
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در زمان رسوالن ،عطای تعلیم برای بنای کلیسا الزم بود و امروز نیز
ما به آن احتیاج داریم .اما با مطالعه این آیات میفهمیم که همه عطای
تعلیم را ندارند .عطایای دیگری نیز برای بنای کلیسا وجود دارد و هر
مسیحی میتواند یک یا چند عطا داشته باشد و همۀ ما لزوماً یک عطای
مشرتک نداریم .با عطایای مختلف خدمات گوناگونی را میتوان انجام
داد .اگر عطای شخصی خدمت است ،باید خدمت کند و یا به مسیحیان
به طرق گوناگون کمک کند .شاید در همین لحظه مطالعه را متوقف کنید
و از خدا بخواهید عطای شام را مکشوف کند و یا از او بخواهید عطای
خاصی را به شام بدهد .اما عطای تعلیم چیست؟ هامنند عطایای دیگر،
یک توانایی فوق طبیعی است .نوعی توانایی که خداوند میبخشد ،تا توسط
آن حقایق الهی را توضیح دهیم و نشان دهیم که چگونه میتوانیم آنها را در
زندگی خود بکار گیریم .بک معلم مسیحی همیشه کالم خدا را بیشرت از
دیگران منیداند اما این عطا به او کمک میکند تا دیگران را تعلیم دهد تا
آنها در زندگی خود رشد کنند .این مطلب حقیقت دارد که همۀ مسیحیان
میتوانند معلم باشند .پولس خطاب به کلیسای کولسی مینویسد" :اجازه
بدهید که پیام مسیح با متام ثرومتندیش رستارس وجود شام را فرا گیرد.
یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید (کولسیان .)١6:3
این نوع تعلیم باید در خانه ،محل کار و یا هرجای دیگری وجود
داشته باشد .اما در کلیسا ،معلمین بطرز خاصی نیازمند عطای تعلیم
هستند .هر مسیحی باید عطای خود را پیدا کند و آنرا گسرتش دهد .بعضی
عطای تعلیم را دارند و از آن بیخرب هستند .اگر اشتیاق دارید تعلیم دهید،
خوب است که رشوع کنید و این بهرتین روش برای ساخنت عطای تعلیم
میباشد .اگر رشوع کنید ،خداوند این عطای تعلیم شام را برکت خواهد
داد و دیگران این حقیقت را میبینند .اگر میدانید که عطای تعلیم را
دارید از آن استفاده کنید .پولس به تیموتاوس میگوید که از عطایش
استفاده کند .ما منیدانیم که عطای تیموتاوس چه بود ،اما آنچه که پولس
به تیموتاوس گفت برای ما نیز مفید میباشد.

۵٩

هر شخص میتواند معلم باشد

خدمت تعلیم

"به این سبب وقتی که ترا دستگذاری کردم ،عطیه خدا به تو داده شد.
میخواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آنرا همیشه شعلهور نگاهداری"
(دوم تیموتاوس .)6:١
بهرتین راه برای حفظ یک عطا ،استفاده از آن در خدمت به
کلیساست .پطرس به ما میگوید" :به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا
را یافته است ،استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران بکار
بربید" (اول پطرس .)١0:4
با استفاده از عطای تعلیم و یا هر عطای دیگری که خداوند به ما
بخشیده است ،آن عطایا رشد خواهند کرد و معلمین بهرتی خواهیم شد و
یاد میگیریم که چگونه باید تعلیم دهیم.

آنچه باید انجام داد
 )8چه اشخاصی باید برای خدمت در کلیسا انتخاب شوند؟
 )9جلوی عبارات صحیح عالمت  xبزنید:
)a

فقط یکبار در کتابمقدس به عطای تعلیم اشاره شده است

)b

هر مسیحی عطای تعلیم دارد

)c

معلمین مدرسه یکشنبه برای توضیح دادن کالم خدا به
عطای تعلیم نیاز دارند

)d

عطای تعلیم ،یک توانایی طبیعی است که میتوان آنرا یاد
گرفت

)e

با مطالعه بسیار میتوانیم درک کنیم که آیا عطای تعلیم را
داریم یا نداریم

)f

اگر عطای تعلیم را دارید باید از آن در جهت خدمت به
دیگران استفاده کنید

۶٠

هر شخص میتواند معلم باشد

خدمت تعلیم

 )١0عطای تعلیم و خدمت تعلیم هر دو در جهت بنای  ...بکار
میروند.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )١0کلیسا
)١

 )aخیر
 )bخیر
 )cخیر
 )dخیر
 )eبله

)9

 )aغلط
 )bغلط
 )cدرست
 )dغلط
 )eغلط
 )fدرست

)2

گناهان مرا بخشید و به من نشان داد که دوستم دارد

 )8آنانی که عطای تعلیم دارند .خداوند به مسیحیان عطایای
مختلفی بخشیده است تا کلیسا را بنا کنند
 c )3و d

۶١

هر شخص میتواند معلم باشد

خدمت تعلیم

 )٧در اینجا چند منونه میبینید .شام میتوانید منونههای دیگری
اضافه کنید:
هنگامیکه دوستامنان را میبینیم ،هنگام کار با دیگران ،هنگام غذا
خوردن

)4

 )aتعلیم گیرند
 )bوقف
 )cخود از حقیقت اطاعت کنیم

 )a )6غلط
 )bدرست
 )cدرست
 )dغلط

)٥

b

۶٢

خدمت تعلیم

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

درس ششم
برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید
هنگامی که به مسیح بعنوان نجات دهندۀ خود ایامن میاوریم ،شادی
عظیمی پیدا میکنیم .آیا آن واقعه را بیاد دارید که در آن زمان میخواستید
با همه در ارتباط با تجربه نجات صحبت کنید .اکنون نیز میتوانید هامن
شادی را داشته باشید و با اشتیاق آنرا با دیگران در میان بگذارید .تاکنون
درباره دو مطلب صحبت کردهایم اول این حقیقت ،که همه به تعلیم احتیاج
دارند و دوم آنکه چرا این نیاز وجود دارد و درک کردیم که شام با هر مقام
و موقعیتی که دارید ،میتوانید به امر تعلیم مشغول باشید .در این درس
دربارۀ دو گروه صحبت میکنیم که شام میتوانید در خانۀ خود به آنان تعلیم
دهید و این تعلیم ،شادی بزرگرت از آنچه که تاکنون تجربه کردهاید ،به شام
خواهد بخشید .امیدوارم بعد از این درس ،راههای مختلف تعلیم دادن را
در عمل اجرا کنید.

آنچه در این درس خواهید خواند...
والدین در مقام معلمین
والدین کتابمقدس
زندگی والدین
کالم والدین
دوستان بعنوان یادگیرندگان

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
خدمت تعلیم والدین را در خانه توضیح دهید
۶۳

خدمت تعلیم

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

توضیح دهید که چگونه میتوان در مطالعۀ خانگی کتابمقدس ،به
دوستان تعلیم داد.
درک کنید که چگونه میتوانید از خانۀ خود بعنوان مکانی برای تعلیم
کالم خدا استفاده کنید

والدین در مقام معلمین
والدین کتابمقدس
تعلیم بچهها توسط والدینشان ،همواره بخش مهمی از نقشۀ خدا
برای قومش بوده است .هنگامی که موسی به قوم ارسائیل گفت که از
فرامین خدا اطاعت کنند ،این را نیز گفت که این اوامر را به فرزندان و
نوادگانشان تعلیم دهند.
ولی مواظب باشید و دقت کنید مبادا در طول زندگیتان آنچه را که با
چشامنتان دیدهاید ،فراموش کنید .همۀ این چیزها را به فرزندان و
نوادگانتان تعلیم دهید .به یاد آورید آن روزی را که در کوه سینا در برابر
خداوند ایستاده بودید و او به من گفت "مردم را به حضور من بخوان و من
به ایشان تعلیم خواهم داد تا یاد بگیرند همیشه مرا احرتام کنند و دستورات
مرا به فرزندانشان بیاموزند" (تثنیه .)١0-9:4
موسی به قوم تعلیم میدهد که به فرزندان و نوادگانشان بگویند که
خداوند آنان را در کوه سینا مالقات کرد .این امر واقعۀ مهمی برای قوم بود
و به آنان یادآوری میکرد ،همواره از خداوند اطاعت کنند .والدین با گفنت
این حقایق به فرزندانشان کمک میکردند تا آنها خداوند را بعنوان حقیقتی
در زندگی بپذیرند و بدانند که خدا قادر است آنان را مالقات کند .چندی
بعد موسی به قوم ارسائیل گفت که چگونه باید این حقایق را به فرزندانشان
تعلیم دهند.

۶۴

خدمت تعلیم

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

قوانینی که امروز به شام میدهم باید دائم در فکرتان باشد .آنها را به
فرزندانتان بیاموزید و همیشه دربارۀ آنها صحبت کنید ،خواه در خانه
باشید ،خواه بیرون ،خواه هنگام خواب باشد ،خواه اول صبح (تثنیه -٧:6
.)8
قوم ارسائیل ،برای تعلیم فرامین خداوند به فرزندانشان ،فقط مدت
کوتاهی در طی روز را به آن اختصاص منیدادند بلکه تعلیم دادن به
فرزندان ،جزئی از زندگی آنها بود.
اگر چه بچهها میباید به اوامر خدا گوش دهند اما والدین نیز در
ارتباط خود با بچهها باید دربارۀ نیکویی خدا با آنان صحبت کنند .والدین
نباید تنها خودشان حرف بزنند بلکه باید به بچهها فرصت دهند تا سوال
کنند و جوابهایی بدهند که محبت خدا را به بچهها نشان دهد.
در سالهای آینده ،زمانی میآید که پرسانتان از شام خواهند پرسید:
"منظور از قوانینی که خداوند ،خدایامن به ما داده است چیست (تثنیه
.)20:6

آنچه باید انجام دهید
 )١تثنیه  2١-2٥:6را بخوانید و به سوالهای زیر جوابهای بله یا خیر دهید:
 )aآیا والدین باید به فرزندان بگویند که خداوند چگونه آنان را از
مرص نجات داده؟
 )bآیا خداوند از والدین میخواهد به فرزندان خود بگویند هر کاری
را که مایل باشند ،میتوانند انجام دهند؟
 )cآیا خداوند هنگامی که قومش در مرص برده بودند ،خوشحال بود؟

 )2فکر میکنید اگر والدین داستانهایی را از آنچه خداوند انجام داده
است برای کودکان تعریف کنند ،این امر چه تاثیری میتواند بر
بچهها داشته باشد؟
۶۵

خدمت تعلیم

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

سالها بعد داود نوشت" :نسل به نسل اعامل ترا تسبیح میخوانند و
کارهای عظیم ترا بیان خواهند منود" (مزمور .)4:١4٥
خداوند میخواهد که اعامل عظیمش فراموش نشود .و قومش
همیشه آنها را بیاد آورند و در آنوقت میفهمیم که از چه شخصی باید
اطاعت کنیم .از این داستانها میآموزیم ،آنانی که از خداوند اطاعت
کردند ،برکت یافتند.
کافی نیست که تنها به فرزندانتان بگویید ،چه کاری انجام بدهند و
یا انجام ندهند .آنان باید بدانند که چه شخصی آنرا ابراز داشته و چرا باید
از آن اطاعت کنند .و به همین دلیل است که داستانهایی از کتابمقدس را
در ارتباط با خدا و قومش برای فرزندامنان بیان میکنیم.

زندگی والدین
الگوی بچهها ،والدین میباشند .پدر و مادر عالوه بر نگهداری از
خانواده باید نشان دهند که در عمل از فرامین خدا اطاعت میکنند .بچهها
این حقیقت را در زندگی والدین خود میبینند و برکات را در زندگی آنان
مشاهده میکنند .بزودی یاد میگیرند که باید از خدا اطاعت کنند و مثرۀ
آن هم قوت و شادی است .بچهها یاد میگیرند که در هنگام بروز
مشکالت ،خداوند به آنان کمک میکند و منیگذارد لغزش بخورند.
عیسی شاگردانش را نه فقط با کلامت ،بلکه با اعامل خود نیز تعلیم داد.
هنگامی که او و شاگردانش به عروسی قانا رفتند ،مسیح معجزهای کرد.
رشاب متام شده بود و عیسی آب را در کوزهها به رشاب تبدیل کرد و آنان
توانستند مهیامنی را خامته دهند.
یوحنا میگوید:
"این معجزه ،که در قانای جلیل انجام شد ،اولین معجزۀ عیسی بود و
او بوسیلۀ آن جالل خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایامن آوردند"
(یوحنا  .)١١:2عمل عیسی نشان داد که نیازهای مردم برای او مهم است و
به آنان کمک میکند .شاگردانش با دیدن آن معجزه ،به او ایامن آوردند.

۶۶

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

خدمت تعلیم

ما با رفتارمان و اعامملان در خانه ،به بچههایامن ثابت میکنیم که مسیحی
هستیم.
با اعامل خود آنان را تعلیم میدهیم .برای آنکه بچهها یاد بگیرند که
همسایه خود را دوست بدارند باید همسایگان را محبت کنیم .نباید دربارۀ
آنان سخنان بد بگوییم و یا همسایهمان را به خانه دعوت نکنیم ،زیرا در
آن صورت بچهها ،حرف ما را مبنی بر آنکه همسایۀ خود را دوست داریم،
منیپذیرند .بچهها ممکن است دربارۀ فرمان خدا سوال کنند .یوحنای رسول
دربارۀ اهمیت اعامل ما چنین میگوید" :ای فرزندان من ،محبت ما نباید
فقط در قالب حرف و تعارف باشد ،بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده
شود" (اول یوحنا .)١8:3

آنچه باید انجام داد
بهرتین جواب را انتخاب کنید:
 )3هنگامی که بچهها ببینند که والدین در زندگیشان از خدا اطاعت
میکنند یاد میگیرند که
)a

هنگامی که شخصی از خدا پیروی میکند ،مشکلی ندارد

)b

با دوستانشان مشکل خواهند داشت

)c

خداوند در زمانهای تنگی نیز شادی و قوت را از آن دریغ
منیکند

 )4اعامل ما به فرزندامنان تعلیم میدهد که ما ایامن داریم
)a

همسایه ما باید اغلب به دیدن ما بیاید

)b

خدا آنانی را که از او اطاعت میکنند ،برکت میدهد

)c

فرزندامنان مثل ما عمل میکنند اما هامنند ما سخن
منیگویند

۶٧

خدمت تعلیم

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

 )٥شاگردان مسیح از کجا فهمیدند که نیازهای مردم برای مسیح مهم
است
)a

از طریق گفتههایش

)b

از طریق اعاملش

زندگی والدین
موسی به والدین قوم ارسائیل گفت که باید فرامین خدا را بوسیلۀ
صحبت کردن با فرزندانشان به آنان تعلیم دهند .هنگامی که غذا
میخورید و یا اطراف خانه کار میکنید ،بچۀ شام اغلب سواالتی از شام
میکند و شام میتوانید با آنان دربارۀ محبت خدا و یا فرامین او صحبت
کنید .تصور کنید پرس شام با بچۀ دیگر دعوا کند ،شام میتوانید او را
اینگونه تعلیم دهید که خداوند از ما میخواهد که حتی دشمنان خود را
محبت کنیم .بدون شک وقایع متعددی در زندگی رخ میدهد که هر کدام
از آنها برای شام فرصتی است تا دربارۀ راههای خدا با فرزندانتان صحبت
کنید .خواندن کالم خدا در خانه امری بسیار مهم است .بچهها نیازمند
شناخت کالم خدا هستند .در کالم او حقایق بسیار مییابیم که به ما کمک
میکند ،زندگی خود را بنا کنیم .پس از خواندن کالم ،باید زمانی را به
صحبت کردن دربارۀ آیات اختصاصی داد .در این هنگام ،بچهها سواالتی
میکنند که والدین آگاه ،جوابهایی را با دقت به سواالت آنان میدهند.
آموزش بچهها توسط والدین امریست که در کتاب امثال سلیامن به آن اشاره
شده است .بچههایی که از خداوند اطاعت کنند ،برکاتی را که او وعده
داده است ،دریافت میکنند .والدین باید آنان را تعلیم دهند .در امثال
سلیامن  8-9:١میخوانیم" :ای پرس من .به آنچه پدر و مادر میگویند توجه
کن زیرا شخصیت ترا رشد خواهد داد و مانند تاج جواهر سیرت تو را زیبا
خواهند ساخت".
اغلب ما دوست داریم پرسی مثل تیموتاوس در عهد جدید داشته
باشیم .از آنچه پولس به تیموتاوس مینویسد ،میفهمیم که تیموتائوس از

۶٨

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

خدمت تعلیم

مادر و مادر بزرگش تعلیم گرفته است .من مطمنئ هستم که آنان باگفتار و
رفتار خود به او تعلیم دادند" .ایامن بیریایی تو را بخاطر میآورم یعنی
هامن ایامنی که نخست مادر بزرگ تو (لوئیس) و مادرت افنیکی داشت و
اکنون مطمنئ هستم که در تو هم هست (دوم تیموتاوس .)٥:١

آنچه باید انجام داد
 )6جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

والدین باید هر زمان که توانستند دربارۀ خدا با بچههایشان
صحبت کنند

)b

به سواالتی که بچهها میپرسند نباید جواب داد

)c

تیموتائوس ،از یکی از دوستانش در مورد خدا یاد گرفت.

)d

صحبت کردن دربارۀ خدا با فرزندامنان به اندازۀ اعامملان
مهم میباشد.

 )٧چند موضوع را که از طریق صحبت کردن با فرزندتان میتوانید به
او تعلیم دهید نام بربید.

دوستان بعنوان یادگیرندگان
در کتاب اعامل رسوالن داستانی را در ارتباط با شخصی بنام
کرنیلیوس میخوانیم .پطرس به خانۀ او رفت تا خرب خوش انجیل را برای
او بیان کند و به او تعلیم دهد .هنگامی که پطرس آنجا رسید عدۀ زیادی
را در خانۀ کرنیلیوس دید .فردای آنروز به قیرصیه رسیدند .کرنیلیوس از
خویشاوندان و دوستای نزدیک خود دعوت کرده ،چشم براه ایشان بود
(اعامل رسوالن .)24:١0

۶٩

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

خدمت تعلیم

این اولین باری میباشد که در کتابمقدس گزارش از مطالعۀ خانگی
کالم خدا بیان شده است .کرنیلیوس از پطرس به عنوان معلم دعوت
میکند و سپس داستان و اعضای خانوادۀ خود را برای شنیدن سخنان
پطرس جمع میکند .خداوند به همه تعمید روحالقدس میبخشد و آنان در
آب تعمید میگیرند .مسیحیان در رسارس جهان ،دوستان و همسایگان خود
را برای مطالعه کالم خدا به خانههایشان دعوت میکنند تا به خانههای
آنان بیایند و درک کنند که کالم خدا چه میگوید .اگر چنین امکانی وجود
دارد ،بهرت است هر شخصی کتابمقدس داشته باشد تا در خالل جلسه
آیاتی را بخواند .بهرت است از یک راهنام برای مطالعه استفاده شود که در
مورد هر درس ،سواالتی را طرح میکند .و اعضای گروه با استفاده از
کتابمقدس به آن سواالت پاسخ میدهند و رهرب گروه مطمنئ میشود که
همگی جوابها را پیدا کردهاند .هر شخص مسیحی میتواند مطالعه
کتابمقدس را بدین شکل رهربی کند و بدین ترتیب شام میتوانید به هر
شخصی که به خانۀ شام میآید ،تعلیم دهید .همین درس را که اکنون شام
مطالعه میکنید ،خامنی در کشوری اندونیزیا گذراند و مسیحی شد .سپس
میخواست ایامنش را با دیگران نیز درمیان بگذارد ،بنابراین از خامنی
دیگر که او را میشناخت دعوت کرد به خانهاش بیاید تا دروس بعدی را
بخوانند .بدین شکل در حدود  2٥نفر مسیحی شدند .مطالعه کتابمقدس
در خانه روش مفیدیست تا از طریق آن با همسایهتان دربارۀ خدا صحبت
کنید.

آنچه باید انجام داد
 )8از میان پاسخهای داده شده بهرتین را انتخاب کنید
)a

چرا کرنیلیوس از پطرس خواست تا به خانهاش بیاید و تعلیم
دهد؟

(تا دربارۀ انجیل بشنود  /تا از یک واعظ بزرگ بشنود)

٧٠

خدمت تعلیم
)b

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید
چه شخصی میتواند برنامه مطالعه کتابمقدس را در
خانهاش داشته باشد؟

(تنها یک واعظ  /هر مسیحی)
)c

چه موضوعی را باید هنگام مطالعۀ کتابمقدس در خانه
بررسی کنیم؟

(دوستان  /یک درس کتابمقدس)
)d

بهرتین پاسخها به سؤاالتی که دربارۀ زندگی داریم ،کجا
یافت میشود؟

(در کتابمقدس  /از یک همسایه)

 )9اگر از همین االن مطالعه کتابمقدس را در منزلتان رشوع کنید،
قدمهای اساسی را که باید بردارید چیست؟

جوابهای خود را مقایسه کنید:
)١

 )aبله
 )bخیر
 )cخیر

 )a )6درست
 )bغلط
 )cغلط
 )dدرست

 )a )8تا درباره انجیل بشنود
٧١

خدمت تعلیم

برای تعلیم دادن ،به یک میز تحریر نیاز ندارید

 )bهر مسیحی
 )cیک درس کتابمقدس
 )dکتابمقدس

 )2درک میکنند که خداوند کیست و از آنان میخواهد چه کاری را
انجام دهند
 )٧جواب شام .میتوان دربارۀ موضوعاتی از قبیل محبت خدا و
مظاهرش ،کالم خدا چیست و چه معنایی دارد و چگونه میتوان
آنرا در زندگی روزانۀ خود بکار برد ،صحبت کرد.
c )3
)4

b

)٥

b

٧٢

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

درس هفتم
شام به یک پیغام احتیاج دارید
هر ساله مردم از دانههای مختلفی استفاده میکنند تا آنها را در باغ
خود بکارند .روشن است که اگر بخواهیم لوبیا پرورش دهیم ،باید لوبیا
بکاریم .اما مسئله فقط کاشنت دانه نیست بلکه باید زمین را با بیل زدن و
یا شخم زدن آماده کنیم .سپس باید قبل از کاشنت تخم ،زمین را شیار بندی
کنیم .آمادگی برای تعلیم نیز بدین گونه است .پیامی درست انتخاب شود و
سپس آماده گردد .در کالس ،معلم تخم کالم را در قلب دانشآموزان
میکارد .متام این فعالیتها در تعلیم ،یک هدف را بدنبال دارد .و آن
برخوردار بودن از یک زندگی کامل در عیسی مسیح میباشد .در زمان درو
محصول ،باغبان با شادی به باغ میرود تا لوبیاهایش را جمع کند .برای
یک معلم شادی بزرگرتی وجود دارد ،و آن هنگامی است که میبینید مردم
بعلت تعالیمی که از او گرفتهاند ،طبق نقشه خدا زندگی میکنند.

آنچه در این درس خواهید خواند...
پیام کالم
پیامی از زندگیتان
پیامی برای یادگیرنده

آنچه در این درس خواهید خواند...
شام واقعاً به یک روش احتیاج دارید
بهرتین روش را انتخاب کنید
روش سخرنانی
روش تعریف داستان
٧۳

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

روش بحث و تبادل نظر
روش سوال و جواب

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
توضیح دهید که چرا شیوههای مختلف تعلیم دادن مهم میباشد
از روشهای مختلفی برای ارائۀ بهرت تعلیم خود استفاده کنید
روشهای مناسبی را جهت تعلیم دانشآموزان انتخاب کنید.

شام واقعاً به یک روش احتیاج دارید
آیا تابحال در کالس درس کلیسا بدون آنکه مطلبی را یاد بگیرید،
رشکت کردهاید؟ معلم با وجود آنکه درس را مطالعه کرده و خداوند را
دوست دارد ،نتوانسته منظور خود را بخوبی به دانشآموزان منتقل کند و
یا آنچه را که گفته توجه دانشآموزان را جلب نکرده است .گاهی این امر
بدین دلیل رخ میدهد که معلم درس را آنگونه که باید آماده نکرده است.
در درس گذشته یاد گرفتید که چگونه باید یک درس را آماده کنیم .ارائه
یک یپام ضعیف نتیجه عدم استفاده از یک روش مناسب است .روشها
"راههای ارائه پیام به طریقی میباشند که توسط آنها موضوعات و عقاید
بصورت منظم ارائه شوند ".شام نه تنها باید پیام درس را بخوبی درک کنید
بلکه باید بدانید که چگونه درس را ارائه دهید .پیام آن چیزی است که
تعلیم میدهیم اما روش ،راهی است که تعلیم توسط آن پیام ارائه میشود.
استفاده از روش مناسب در خدمت تعلیم ،مهم است .بعضی از مردم
میگویند که به روشهای مختلف ،نیازی نداریم .آنان میگویند که در
هنگام صحبت ،روحالقدس به آنها کمک خواهد کرد که چه بگویند .اما
باید بدانیم که تعلیم دادن به گونهای که سبب رشد روحانی مردم شود ،کار
سادهای نیست .اشخاصی که از روشهای خوب استفاده منیکنند ،پس از
گذشت چند سال میفهمند که دانشآموزان مطالب زیادی را یاد نگرفتهاند.
استفاده از روشها جهت تعلیم ،خالف ارادۀ خدا نیست .عیسی از روشهای

٧۴

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

مختلفی جهت تعلیم دادن به شاگردانش و مردمی که بدنبالش میرفتند،
استفاده میکرد .در درس آینده آنها را بررسی خواهیم کرد .یکی از خدمات
روحالقدس ،هدایت مسیحیان میباشد .اگر از او بخواهید ،روحالقدس
بهرتین روش را جهت ارائه درس به شام نشان خواهد داد.

آنچه باید انجام دهید
 )١روشی که در تعلیم استفاده میکنیم
)a

آن چیزی است که سعی میکنیم تعلیم دهیم

)b

راهی است که تعلیم توسط آن ارائه میشود

)c

هامن پیام ماست

 )2بکار بردن روشهای مناسب برای تعلیم رضوریست زیرا معلم
)a

از خود راضی خواهد بود

)b

درس را رسیعرت خواهد داد

)c

رشد روحانی را در دانشآموزان میبیند

بهرتین روش را انتخاب کنید
چقدر خوب خواهد بود که روشهای مختلف جهت ارائه درس را
بدانید .در تعلیم دادن ،میتوان از روشهای متعددی استفاده منود .در
انتخاب روش باید به سن دانشآموزان توجه کنید زیرا تواناییهای یادگیری
بچهها و بزرگساالن متفاوت میباشد و برای آموزش آنان باید روشهای
مختلفی را انتخاب کنید .اکنون چهار روش تعلیم دادن را بررسی میکنیم.
فکر کنید که چگونه میتوانید از آنها در خدمت تعلیم خود استفاده کنید.

٧۵

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

روش سخرنانی
سخرنانی "بیان با هدف و یا صحبت منودن پیرامون یک موضوع
جهت آموزش میباشد ".سخرنانی میتواند کوتاه و یا طوالنی باشد و برای
بزرگساالن بهرتین شیوه است .چون بچهها به سختی به سخرنانی گوش
میدهند .چندین دلیل جهت استفاده از این شیوه وجود دارد.

 -١جلوگیری از هدر رفنت زمان .معلم حقایقی را بیان میکند که
دانشآموزان خودشان برای کسب آنها باید زمان زیادی را رصف
کنند.
 -2کمک میکند که معلم از موضوع اصلی منحرف نشود .گاه
دانشآموزان با سواالت خود ،معلیم را از یک موضوع به موضوع
دیگر هدایت میکنند .اما هنگام سخرنانی معلم میتواند حقایق
جدید و یا نکته مشخصی را در ارتباط با موضوع اصلی بیان کند
به گونهای که درس پیرامون یک موضوع بیان گردد.
 -3با استفاده از روش سخرنانی ،میتوان به گروههای بزرگ آموزش
داد .برای یک گروه صد نفره میتوان بخوبی یک گروه ده نفره
سخرنانی کرد .سایر شیوههای تعلیم دادن را به سختی میتوان برای
گروههای بزرگ بکار برد.
عالوه بر مزایای بسیاری که سخرنانی دارد به نکات دیگری نیز باید
توجه منود که عبارتند از:

٧۶

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

 -١به دلیل آنکه دانشآموزان از فرصت کمرتی برای صحبت کردن در
حین سخرنانی برخوردارند ،موضوع صحبت باید جالب باشد زیرا
در غیر اینصورت دانشآموزان خسته میشوند و دیگر آنچه را که
تعلیم داده میشود ،یاد نخواهند گرفت .برای یادگیری ،فکر کردن
الزم میباشد .حتی سخرنانی میتواند به گونهای باشد که
شنوندگان را وادار به فکر کردن کند .در درس آینده تا حدودی به
این مطلب خواهیم پرداخت.
 -2اگر معلم در حین ارائه درس بیشرت از بقیه صحبت میکند خوب
است که گاهی اوقات هم به دانشآموزان فرصتی دهد تا عقاید خود
را ابراز دارند و یا از آنان سواالتی بکند .بدیهی است که توضیحات
دانشآموزان باید پیرامون درس باشد.
 -3در سخرنانی باید دقت کنیم که حقایق مربوط به پیام را بخوبی بیان
کنیم .البه به این مطلب دربارۀ سایر شیوههای نیز صادق است.
هنگام سخرنانی باید پیام ما با فکر و احساس دانشآموز ارتباط
برقرار کند.
 -4دربارۀ آنچه گفته میشود ،فکر کنید .این که با صدای بلند و واضح
صحبت کنیم مهم است (مطالعه درس قبلی در این رابطه مفید
میباشد)
اگر میخواهید سخرنانی کنید با دقت فکر کنید که چگونه
میخواهید پیام خود را بیان کنید .شام میتوانید با فهرست بندی و یا ترتیب
دادن مننظم موضوعات اینکار را انجام دهید .برای مثال در ابتدای درس
بیان میکنید که چه موضوعی را بررسی خواهیم کرد .سپس بصورت منظم

٧٧

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

موضوعات دیگر را مطرح کنید .روش مفید دیگر ،پرسیدن سواالتی از
دانشآموزان میباشد که در رابطه با موضوع درسی است .به جوابهای آنان
گوش دهید و آنها را بنویسید .در پایان سخرنانی اجازه دهید دانشآموزان
نظرات خود را بیان کنند .شناخنت دانشآموزان به این وسیله مهم است تا
رشد روحانی آنان را تشخیص دهید .به یاد داشته باشید که هدف تعلیم،
رشد روحانی اشخاص میباشد.

آنچه باید انجام داد
 )3روش سخرنانی ،برای چه گروه سنی بهرتین است؟
 )4برای کدامیک از عبارات زیر ،سخرنانی روش مناسبی جهت تعلیم
دادن میباشد.
)a

بچهها دور شام را گرفتهاند و روحالقدس شام را هدایت
میکند تا به آنان تعلیم دهید

)b

بیست و یا سی نفر مسیحی جمع شدهاند و شام میخواهید
با آنان دربارۀ زندگی مسیح صحبت کنید

)c

هنگامی که دوستتان از شام میخواهد توضیح دهید که
چگونه میتواند مسیحی شود

)d

مدرسه از شام درخواست میکند تا در یک جلسه برای
دانشآموزان فارغالتحصیل صحبت کنید

روش تعریف داستان
یکی از قدیمیترین راههای تدریس ،گفنت داستان میباشد .عیسی
استاد اینکار بود .داستانهای او جالب و جذاب بود .او این داستانها را در
ارتباط با زندگی روزانه اشخاص مطرح میکرد .داستانهای او برای همه
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شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

قابل درک بود .در درس آینده این مطلب را برسی خواهیم کرد .بچهها،
بزرگساالن و نوجوانان همگی داستان را دوست دارند .از طریق یک
داستان ،شام میتوانید حقایق زندگی را بیان کنید .وقایع یک داستان توجه
دانشآموزان را جلب میکند و رسعت یادگیری را افزایش میدهد .برای
بچههای کوچک درس دادن هامن گفنت داستان میباشد ،اما برای بچههای
بزرگرت و بزرگساالن به سه شکل میتواند از یک داستان استفاده کرد.

 -١در ابتدا ،جهت معرفی درس.
 -2در وسط درس جهت توضیح دادن موضوع مورد نظر.
 -3در پایان درس ،صحبت درس با زندگی روزانۀ دانشآموزان.
توضیح عباراتی از قبیل محبت ،ایامن و یا سپاسگزار بودن ،گاهی
مشکل میباشد .در یک داستان میتوان آنها را بخوبی رشح داد .آیا یک
کودک با شنیدن داستان دانیال در چاه شیران هیجان زده نخواهد شد؟ این
داستان برای همۀ مردم ،معنای ایامن و حفاظت خدا از قومش را نشان
میدهد .باید در نظر گرفت که در تعلیم مسیحی داستانهای فقط جهت
لذت بردن یادگیرنده بیان منیشوند .هر داستانی که عیسی گفت پیامی
داشت ،او میخواست به شنودگان تعلیمی بدهد .داستانهای ما نیز باید
بیان کنندۀ حقیقتی باشند و به درک بهرت تعلیم ما کمک کنند .در
کتابمقدس برای رشد روحانی اشخاص ،داستانهایی وجود دارد .شام
میتوانید هامنند مسیح داستانی را در ارتباط با زندگی روزانه پیدا کنید.
شاید آنرا از خرب یک روزنامه پیدا کنید .در انتخاب داستان سوالهای زیرا را
از خود بکنید.

 -١آیا این داستان به تعلیمی که میخواهم در این درس بدهم کمک
میکند؟
 -2آیا برای گروه سنی که به آنان تعلیم میدهم ،معنایی دارد؟
 -3آیا واقعهای در این داستان وجود دارد؟ اتفاقی در آن رخ میدهد؟
٧٩

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

 -4آیا من و دانشآموزان از داستان لذت خواهیم برد؟
قبل از بیان یک داستان ،دو و یا سه مرتبه آنرا برای خود بیان کنید.
اگر برای شام با معنا بود ،برای شنوندگان نیز معنا خواهد داشت.

آنچه باید انجام داد
 )٥از میان پاسخهای داده شده ،بهرتین را انتخاب کنید
)a

عیسی داستان گفت تا (مردم را راضی کند  /حقیقت الهی
را تعلیم دهد)

)b

داستان گفنت راه خوبی برای توضیح دادن محبت است زیرا
(منونهای از محبت کردن را نشان میدهد  /عقاید بسیاری
را بیان میکند)

)c

چرا برای بچهها ،بهرت است که از هامن ابتدای درس
داستانی بگوییم؟ (زیرا یادگیری را رسیعرت میکند  /زیرا آنان
به درس گوش خواهند داد)

 )6در ارتباط با موضوع ایامن ،درس کوتاهی را آماده کنید و داستانی
نیز بگویید .داستان را به یکی از سه شکلی که بیان شد ،ارائۀ
دهید.

روش بحث و تبادل نظر
بحث یعنی "درمیان گذاشنت عقاید و حقایقی که یاد گرفتهایم"
محصلین کالم خدا ،معلم را در متام نعامت خویش رشیک سازند
(غالطیان  .)6:6بحث خوب ،کمک میکند که دانشآموز بهرت درس را
درک کند .یکبار گروهی را رهربی میکردم و موضوع بحث ما در طول چند

٨٠

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

هفته این بود که مسیحی بودن چه معنایی دارد .میدانستیم که در نزدیکی
ما خانوادهای زندگی میکنند که نیازمند کمک ما هستند .مادر خانواده در
بیامرستان بود و پدر نیز به دلیل اینکه ناراحتی قلبی داشت ،منیتوانست
کار کند .با دانشآموزان در این رابطه صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم آنچه
را که یاد گرفتیم در عمل انجام دهیم .برای آنان غذا بردیم و با شادی به
آنان خدمت کردیم.
بحث تنها صحبت کردن پیرامون آنچه یاد گرفتهایم نیست .بحث
واقعی زمانی رخ میدهد که در یک گروه ،هر شخص سعی میکند که یک
حقیقتی را درک کند.
این روش تعلیم دادن مشکلتر از روشهای دیگر میباشد .زیرا باید
آماده باشید تا افکار دیگران را هدایت کنید و موضوع را با دقت آماده
کنید .برای داشنت یک بحث خوب به عوامل متعددی نیاز داریم که عبارتند
از:

 -١مسئله مورد بحث باید کامالً برای همه مفهوم باشد .سواالت نباید
به گونهای طرح شود که یک پاسخ مشخص داشته باشد و بحث را
محدود کند.
 -2بحث باید جزئی از درس باشد .ممکن است متام وقت کالس و یا
قسمتی از آنرا بگیرد.
 -3بحث باید به گونهای مطرح شود که همگی بتوانند آزادانه عقاید و
افکار خود را ابراز کنند.
 -4برای بحث باید وقت کافی در نظر گرفت .اگر دانشآموز مطلبی را
از طریق بحث میآموزد چه خوب است آنرا به زندگی روزانهاش
ارتباط دهیم.
 -٥دانشآموز ،برای شناخنت حقیقت باید صداقت داشته باشد.
٨١

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

 -6رهرب جلسه نباید از گفتههای دانشآموزان انتقاد کند .انتقاد
شخص را نا امید میکند و در جلسات بعدی صحبت نخواهد کرد.
باید بخاطر سپرد که بهرتین روش ،در گروههای کوچک ،استفاده از
شیوۀ بحث کردن است .اگر بیشرت از  ١2و یا  ١4نفر در گروه حضور دارند،
رشکت کردن همگی در بحث مشکل میباشد .یک کالس بزرگ را میتوان
به کالسهای کوچکرت تقسیم کرد و هر کالس را یک رهرب اداره کند .بیشرت
اشخاص دوست دارند صحبت کنند ،و اگر بحث مفیدی مطرح شود،
دانشآموز در درک مفاهیم روحانی رشد خواهد کرد.

آنچه باید انجام داد
جلوی عبارات صحیح عالمت  xبزنید:
)a

در یک بحث میتونید با پرسیدن سواالتی بفهمید که
دانشآموزان به چه موضوعی فکر میکنند.

)b

سواالت به دلیل آنکه یادگیرنده را به تفکر درباره حقیقت
وامی دارند ،طرح میکردند.

)c

چه موضوعی را باید هنگام مطالعۀ کتابمقدس در خانه
بررسی کنیم؟

)d

یک سوال خوب توجه و عالقه یاد گیرنده را برمیانگیزد

 )١0با استفاده از غالطیان  6:6سه نوع سوالی را که راجع به آن بحث
شد ،طرح کنید.

٨٢

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )١0جواب شام .ممکن است از این سواالت استفاده کنید:
هنگامی که پیام مسیحی را یاد گرفتیم ،چه کار باید بکنیم؟
(سوال بیانگر حقیقت)
آیا پس از آن صحیح است که بگوییم همۀ ما خدمت تعلیم
داریم؟ (سوال بیانگر مسئله)
چگونه شخص میتواند تحت نظر یک معلم ،خدمت تعلیم
را انجام دهد؟ (سوال کابردی)

)١

b

)9

 )aدرست
 )bدرست
 )cغلط
 )dدرست

)٥

 )aحقیقت الهی را تعلیم دهد
 )bمنونهای از محبت کردن را نشان میدهد
 )cزیرا به درس گوش خواهند داد

)2

c

 )8جواب شام .ممکن است بگویید :ایامن چیست؟ اگر ایامن هدیه
خداست ،چگونه میتوانیم آنرا بدست آوریم؟ چرا ایامن داشنت،
رضوری میباشد؟
٨۳

شام به یک پیغام احتیاج دارید

خدمت تعلیم

 )3بزرگساالن
 )٧پرسیدن سواالت خوب و مشخص ،سازماندهی و هدایت صحیح
بحث
بحث ،درخواست از همگی برای رشکت در
 b )4و d
 )6جواب شام .یک منونه را میتوان از انجیل متی  3١-32:١3دربارۀ
دانۀ خردل مطرح کرده و به هر سه شکل میتوان از این داستان
استفاده کرد.

٨۴

شام به یک روش مربم احتیاج دارید

خدمت تعلیم

درس هشتم
شام به یک روش مربم احتیاج دارید
آیا از خوردن یک غذای لذیذ لذت میبرید؟ من که خیلی آنرا دوست
دارم .برای آماده کردن غذا یک روش درست و یک روش نادرست وجود
دارد .روش درست کمک میکند تا مزۀ غذا بهرت شود .همه ما غذای خوشمزه
را دوست داریم .ما میخواهیم غذای روحانی ما لذیذ باشد تا دانشآموزان
به آن عالقمند گردند و از لحاظ روحانی رشد کنند .بهمین دلیل نیازمند
شیوههای مناسبی در امر تعلیم میباشیم .تا کنون متوجه شدیم که پیام
بزرگی را برای درمیان گذاشنت با جهان در اختیار داریم که آن مهمرتین پیام
تاریخ است.
بنابراین چگونگی ارائه آن نیز مهم میباشد .شیوههای در نفس خود
روحانی و یا غیر روحانی نیستند ،اما به ما کمک میکنند تا پیام خود را به
گونهای بیان کنیم که مردم آنرا درک کنند و بپذیرند .برای توضیح دادن
حقایق کالم خدا باید از بهرتین شیوهها استفاده کنیم.

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
اهمیت توجه معلم نسبت به پیامش را درک کنید.
توضیح دهید که چگونه پیغام معلم میتواند به بهرتین شکل ارائه
شود تا سبب دگرگونی در زندگی یادگیرنده شود.
به اهمیت الگو بودن معلم در زندگی دانشآموزان پی بربید.

پیام کالم
خدا ،معمرتین پیام را به ما بخشیده که باید آنرا به جهان تعلیم دهیم.
پیام "کلامتی است که از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود ".خداوند
این این پیام مهم را میبخشد اما ما باید آنرا درک کنیم و سپس برای

٨۵

خدمت تعلیم

شام به یک روش مربم احتیاج دارید

اشخاصی که میشناسیم بیان کنیم .پیام ما ،پیام انجیل یعنی کالم خداست.
جهت گیری و احساس ما نسبت به آن ،در یادگیری دیگران تاثیر بسزایی
دارد .آیا شام دوست دارید که کتابمقدس بخوانید؟ نویسنده مزمور
میگوید" :رشیعت تو را چقدر دوست دارم ،متام روز تفکر من است"
(مزمور  .)9٧:١١9همراه با مطالعه برای تعلیم دادن این پیام ،باید دعا کنیم.
دعا ،فکر و قلب ما را بسوی تعلیم روحالقدس باز میکند .کالم خدا را
مطالعه کنید و از روحالقدس بخواهید تا معنای آنرا به شام تعلیم بدهد.
داود دعا میکند" :چشامن مرا بگشا تا از رشیعت تو چیزهای عجیب
ببینم" (مزمور  .)١8:١١9بگذارید همین آیه در هنگام مطالعۀ پیام ،دعای
ما باشد .پولس رسول خطاب به کلیسای قرنتس مینویسد" :به عبارت
دیگر خدا بجای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد ،بوسیله مسیح با
جهان صالحه منود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است" (دوم قرنتیان
.)١9:٥
برای درک این پیام به آنچه او در رسالۀ اول قرنتیان نوشت نگاه
میکنیم.
"ای برادران ،وقتی من برای اعالم ارسار الهی به نزد شام آمدم با
فصاحت و فلسفۀ انسانی نیامدم ،زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که
در میان شام هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش
کنم" (اول قرنتیان .)2-١:2
مردم به مسیح نیاز دارند ،به بخشش او و این امر تنها از طریق مرگ
او روی صلیب امکانپذیر است .عیسی تنها شخصی است که گناهان ما
را میبخشد و تنها او به ما کمک میکند تا در زندگی مسیحی رشد کنیم.

آنچه باید انجام دهید
 )١دوم تیموتاوس  ١4-١9:2را بخوانید و بگویید کدامیک از عبارات
زیر این جمله را کامل میکند:
٨۶

شام به یک روش مربم احتیاج دارید

خدمت تعلیم

شخصی که پیامی را از جانب خدا تعلیم میدهد
)a

نشان میدهد که چقدر میداند

)b

پیام خود را بیان میکند

)c

هامن پیام ماست

 )2معلم ،زمانی خداوند را خوشنود میکند که
)a

بیان کند که قیام ،عقیدهای مربوط به زمان گذشته است

)b

برای مردم حقیقت کالم را بیان کند

)c

از بیان پیام زندگی تازه قصور ورزد

 )3پیامی که در خدمت تعلیم باید بیان کنیم این است که
)a

خداوند گناهان ما را منیبخشد

)b

چرا باید تعلیم دهیم

)c

مردم چگونه میتوانند در مسیح زندگی تازه داشته باشند

جوابهای خود را مقایسه کنید
آیات دوم تیموتاوس  ١4-١9:2بیان میکنند که چقدر مهم است ،یک
معلم روی پیامش با جدیت کار کند .اگر میخواهیم خداوند تعلیم ما را
برکت دهد میباید با دقت ،حقیقت کالم را تعلیم دهیم .گاه عقاید خود را
به سادگی آنچنان مهم میشامریم که بجای کالم خدا آنها را تعلیم میدهیم.
گرچه خداوند از ما میخواهد که فکر کنیم اما تفکر ما باید در چهارچوب
کالم خدا باشد .هر چقدر هم که یک مطلب زیبا به نظر آید اگر در کالم
خدا نباشد ،نباید تعلیم داده شود .شناخت مسیح یعنی حیات جاودانی و
بهمین علت پیام ما مهم میباشد.

٨٧

شام به یک روش مربم احتیاج دارید

خدمت تعلیم

آنچه باید انجام داد
 )4از میان پاسخهای داده شده بهرتین را انتخاب کنید
)a

با چه طرز تفکری میباید کالم خدا را مطالعه کنیم؟
(انتقادی  /در حال دعا)

)b

موعظه و پیامی که پولس تعلیم میداد په بود؟ (عقاید
خودش  /حقیقت درباره مسیح)

)c

اگر حقیقت کالم خدا برای ایامنداران بیان نشود ،چه
اتفاقی میافتد؟ (رشد خواهند کرد  /منیتوانند رشد کنند)

پیامی از زندگیتان
هدف تعلیم ،بوجود آوردن تغییری در زندگی تعلیم گیرندگان است.
این هدف باید در ذهن شام وجود داشته باشد .چه در خانه تعلیم میدهید،
چه به دوستانتان و یا در مدرسه روز یکشنبه ،باید به آنچه که میگویید در
زندگی عمل کنید .اگر از مردم میخواهید که از مسیح اطاعت کنند،
خودتان باید اول این کار را انجام دهید.
کافی نیست تنها حقایقی را بدانیم و آنها را در تعلیم خود برای دیگران
بیان کنیم .زیرا این ،تعلیم واقعی نیست .اگر شام با قدرت خدا دگرگون
نشوید ،منیتوانید از دیگران نیز انتظار این دگرگونی را داشته باشید .مردم
نیاز دارند تا حقایق کالم را در زندگی شام ببینند و اگر این امر رخ دهد،
آنان نیز مشتاق این تغییر در زندگیشان خواهند بود .این موضوع را در
فیلیپیان  ١٥-١6:2میبینیم.
"مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید ،پیام حیات را همیشه در
اختیار مردم بگذارید".

٨٨

شام به یک روش مربم احتیاج دارید

خدمت تعلیم

آنچه باید انجام داد
 )٥بسیار مهم است که در خدمت تعلیم...
)a

حقایق بسیاری را تعلیم دهیم تا دیگران دربارۀ آنها فکر کنند

)b

با منونه قرار دادن زندگی خود ،تعلیم دهیم که مسیح چگونه
زندگیها را عوض میکند.

 )6به زندگی خود فکر کنید .آیا زندگیتان برای دیگران پیامی دارد؟
همراه با مطالعۀ این درس ،در این مورد دعا کنید.
تعالیمی را که پولس به تیموتاوس در اول تیموتاوس  ١6-١١:4میدهد،
بخوانید .زندگی ما نیز مثل تیموتاوس میتواند منونهای برای دیگران باشد.
گاه میگوییم که کالم خدا زنده است اما این حقیقت بدان معناست که
قوت کالم میتواند زندگی ما را تغییر دهد .برای تحقق این امر باید از
فرامین کالم اطاعت کنیم و به وعدههای آن ایامن داشته باشیم .شام بعنوان
یک معلم ،منادی پیام دگرگون کنندۀ کالم خدا هستید .برای اینکار باید
درک و احساس خود رانسبت به کالم برای دیگران بازگو کنید .من با در
میان گذاشنت آیۀ زیر با دیگران ،تجربۀ تغییر زندگی را داشتم.
"زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان منیسازد ،بلکه
روح او ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری پر میکند" (دوم تیموتاوس
.)٧:١
هنگامی که طی روزهای متامدی قلبم آکنده از ترس بود این آیه به
من کمک کرد .یکروز با خامنی مالقات داشتم که بعلت بیامریش از آینده
میترسید .این آیه را برای او خواندم و دعا کردم که خداوند هامنگونه که
مرا تسلی داد ،او را نیز تسلی دهد .با درمیان گذاشنت آنچه تجربه کرده
بودم ،خداوند به او نیز قوت بخشید.

٨٩
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آنچه باید انجام داد
 )٧جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

تیموتاوس باید صرب میکرد تا سنش بیشرت میشد ،آنوقت
میتوانست تعلیم دهد.

)b

رفتار و گفتار او برای ایامنداران منونه بود

)c

اگر تیموتاوس به خود و تعالیمش نگاه میکرد ،درمییافت
که دیگران میتوانند از او انتقاد کنند

)d

تیموتاوس آنچه را که میگفت ،میبایست انجام میداد

)e

اگر زندگی او دگرگون شده بود ،میتوانست منونۀ خوبی
برای دیگران باشد.

تغییر در زندگی ،نشانۀ این حقیقت میباشد که یادگیری صورت
گرفته است .تغییر در تفکر و یا اعامل دیده میشود .هدف ما از تعلیم،
مشاهده این تغییر است.
در اینجا پنج نکته را که در خدمت تعلیم رضوری میباشند ،اشاره
میکنیم:

 -١در ابتدا باید برای دانشآموزان توضیح دهیم که چه مطلبی را
میخواهیم تعلیم دهیم – پیام نجات خدا.
 -2پیام را چند بار تکرار کنیم .الزم نیست که پیام همیشه به یک شکل
ابراز شود بلکه میتوان از شیوههای متعددی استفاده کرد .در درس
آینده چهار شیوۀ تعلیم را بررسی خواهیم کرد.

٩٠
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 -3باید مطمنئ شویم که تعلیم ما را درک کردهاند .برای درک بهرت
مطلب از جایی رشوع کنید که دانشآموزان اطالعاتی راجع به آن
دارند .این روش کمک میکند که دانشآموزان موضوع را بهرت درک
کنند.
 -4باید به دانشآموزان کمک کنیم تا به پیام ما ایامن بیاورند .باید از
روحالقدس درخواست کنیم تا شنودگان را ترغیب کند که نسبت
به پیام واکنش مثبت نشان دهند.
 -٥باید به دانشآموزان کمک کنیم که حقایق ذکر شده را در زندگی
خود بکار برند .هنگامی که این امر صورت گیرد ،زندگی آنان تغییر
میکند .باید به آنان نشان دهیم که چگونه حقایق را در زندگی
روزانۀ خود پیاده کنند.
یعقوب چنین توضیح میدهد:
"اما کسی که با دقت به رشیعت کامل و آزادیبخش نگاه کنید همیشه
متوجه آن باشد و شنوندۀ فراموشکاری نباشد ،بلکه مطابق آن رفتار کند،
خداوند متام کارهای او را برکت خواهد داد" (یعقوب .)2٥:١
من به دخرت کوچکم طرز بسنت بند کفش را نشان میدهم ولی تا آن
موقع که خودش این کار را انجام نداده است ،آنچه را که سعی کردهام به او
یاد دهم نیاموخته است .اما اگر این کار را انجام دهد ،معلم میشود که این
تعلیم را در عمل فراگرفته است.
به همین ترتیب حقایق روحانی را یاد میگیریم .آنچه را که از کالم
خدا میاموزیم ،در زندگی خود اجرا میکنیم.

٩١
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آنچه باید انجام داد
 )8بدون نگاه کردن به درس ،جلوی عباراتی که توضیح میدهد یک
معلم چگونه باید تعلیم دهد ،عالمت  xبزنید:
)a

آنچه را تعلیم میدهد در عمل اجرا کند.

)b

هرگز نباید به دانشآموزان اجازه ندهد اشتباهاتش را ببینند.

)c

تجارت و حتی شکستهایش را با دانشآموزان درمیان
میگذارد

)d

احساساتش را دربارۀ پیام با آنان درمیان میگذارد

)e

آنچه را که قبالً تعلیم داده ،تکرار منیکند

)f

بیان میکند که پیام درس چگونه میتواند در زندگی
دانشآموزان به تحقیق بپیوندد.

پیامی برای یادگیرنده
آماده کردن پیام
هامنگونه که گفتیم کتابمقدس ،کتاب مرجع جهت تعلیم مسیحی
است و بهمین دلیل معلم باید تا آنجا که میتواند از آن اطالع داشته باشد.
این کار سادهای نیست و نیازمند مطالعۀ بسیار است ،حتی پس از سالها
تحقیق و مطالعه منیتوانیم بگوییم همه مطالب را درک کردهایم .معلامن
مدرسه یکشنبه یک کتاب درسی دارند که توضیح میدهد ،چگونه باید پیام
را توضیح داد .اگر از آن استفاده کنید و راهنامییهای آنرا بکار بندید ،بسیار
مفید خواهد بود .آیات ارائه شده در درس را از کتابمقدس بخوانید ،به
زندگی مردان در کالم خدا نگاه کنید و حقایقی را که به شام و دانشآموزان
کمک میکنند ،پیدا کنید.
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هنگامی که درس را تهیه کردید و به دانشآموزان فکر کنید .این درس
چه کمکی به آنان خواهد کرد و نیاز آنان چیست؟ پاسخ به این سواالت نه
تنها درس شام را جذابرت خواهد کرد بلکه به دانشآموزان کمک میکند تا
در زندگی مسیحی رشد کنند .یادگیری بهرتین شیوههای تهیه دروس ،کار
روحالقدس را درخدمت تعلیم ما تضیعف منیکند .روح خدا به ما کمک
میکند تا معلامن بهرتی باشیم .پولس به تیموتاوس گفت:
منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل
نیست و پیام حقیقت را بدرستی تعلیم میدهد ،در نظر خدا کامالً مورد
پسند باشی (دوم تیموتاوس  .)٧٥:2ترجمۀ دیگری اینچنین میگوید:
و سعی کن که خود را مقبول خدا سازی ،کارگری که خجل نشود و
کالم خدا را بخوبی انجام دهد.

صحبت به زبان یادگیرنده
یادگیری ساده نیست .اما اگر از موضوعی رشوع کنیم که دانشآموز
از قبل در آن مورد آگاهی دارد ،یادگیری سادهتر خواهد شد .سپس با او
حقایق تازه را درمیان بگذاریم .برای انجام دادن اینکار باید کلامت را با
دقت جهت توضیح انتخاب کنیم .زبان ما و یا کلاممتان را با دقت جهت
انتقال حقایق میباشند .ما میدانیم چه میگوییم ولی گاهی دانشآموز
مطلب را درک منیکند .در تعلیم مسیحی کلامتی وجود دارد که بیانگر
آموزههای مسیحی است اما غیر مسیحیان همیشه آنها را منیفهمند .چندی
پیش دربارۀ احتیاج ما به ایامن برای یک گروه صحبت میکردم .یکی از
زنان گفت ایامن چیست؟ او منظور ما را درک نکرده بود.
ما باید توضیح میدادیم که بسیاری از کارهایی که در زندگی طبیعی
انجام میدهیم برپایه ایامن ماست .ایامن بر این باور است که شخصی یا
چیزی آنچه را که وعده داده است ،انجام خواهد داد .هنگامی که روی
صندلی مینیشنیم ایامن داریم که صندلی وزن ما را تحمل خواهد کرد و
ایامن به خدا یعنی او آنچه را گفته است ،انجام خواهد داد .مهم است که
زبان یادگیرنده را بشناسیم .اگر از کلمهای استفاده کنیم که دانشآموزان

٩۳

شام به یک روش مربم احتیاج دارید

خدمت تعلیم

آنرا بخوبی درک منیکنند ،بهرت است آن کلمه را توضیح دهیم .بخصوص،
به بچهها باید با دقت تعلیم داد .اگر سطح درک آنان با بشناسیم میتوانیم
از کلامتی استفاده کنیم که برای آنان مفهوم باشد .به این ترتیب آنان
میتوانند حقیقت کالم خدا را بخوبی درک کنند .توجه به این مطلب که
آیا دانشآموز معنی کلمه را در آیه درک کرده است یا خیر ،بسیار مهم
میباشد .اگر به معنا پی نربده باشد ،پیام شام را نیز نخواهد فهمید.

آنچه باید انجام داد
بهرتین جواب را انتخاب کنید .هر سوال ممکن است بیش از یک
پاسخ درست داشته باشد:

 )9برای آنکه دانشآموز درس را بهرت بفهمد
)a

باید معنای درس را بخوبی بفهمیم

)b

به نیازهای دانشآموز توجه کنیم

)c

باید توجه کنیم که از کدام ترجمه کتابمقدس استفاده
میکند

 )١0یادگیری بهرتین شیوههای آماده کردن درس
)a

کمک خواهد کرد تا درس بهرت فهمیده شود

)b

وقت زیادی میگیرد

)c

یادگیری را مشکل خواهد کرد

 )١١صحبت کردن به زبان یادگیرنده یعنی
)a

در مورد همه چیز توضیح ندهیم

)b

اجازه بدهیم او داستانها را بیان کند

)c

سطح زبان و رشد مسیحی یادگیرنده را بشناسیم

٩۴
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 )١2به اشخاص که به آنان تعلیم دادهاید ،فکر کنید .آیا از کلامتی
استفاده کردهاید که باید آنها را توضیح میدادید ،آیا موضوع را
بخوبی توضیح دادهاید؟
اگر فرصتی برای تعلیم دادن پیدا کردید .قدمهای زیر را برای آماده
منودن دروس بردارید.

قدمهای الزم برای آماده کردن یک درس:
 )١دعا کنید تا درس را بخوبی بفهمید.
 )2آیات مربوط به درس را بخوانید.
 )3کتاب درسی را مطالعه کنید.
 )4حقایقی را که در درس به آن اشاره شده است و شام باید از آنها
اطاعت کنید ،یادداشت کنید.
 )٥یادداشت کنید که این درس به کدامیک از نیازهای دانشآموزان
پاسخ خواهد داد.
 )6برای هر دانشآموز و احتیاجش دعا کنید.
 )٧یک فهرست از لغتهایی که ممکن است دانشآموزان آنها را درک
نکنند ،تهیه کنید.
 )8معنی هر کلمه را پیدا کنید.
 )9خالصهای از درس را تهیه کنید.
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جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )١2جواب شام
)١

c

c )١١
)2

b

a )١0
c )3
)9

b

 )a )4در حال دعا
 )bحقیقت درباره مسیح
 )cمنیتوانند رشد کنند

 )a )8درست
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست
 )eغلط
 )fدرست

b )٥
 )a )٧غلط
 )bدرست
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 )cغلط
 )dدرست
 )eدرست

 )6جواب شام

٩٧
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درس نهم
عیسی از روشهای خوبی استفاده کرد
قطع کردن درختان میتواند کار خطرناکی باشد .اشخاصی که اینکار
را انجام میدهند ،اجازه رسمی دارند .آنان درختان را به گونهای قطع
میکنند که بر زمین سقوط کنند نه آنکه خانهای را ویران سازند .عیسی
نیز برای تعلیم دادن ،اقتدار داشت .او با تعلیم خود ،این اقتدار را نشان
داد .او نیز هدفی داشت و برای رسیدن به آن هدف از روشهای استفاده
میکرد .او الگوی ماست .همراه با مطالعۀ این دعا کنید که مسیح شام را
هدایت کند تا در این هفته به شخصی تعلیم دهید و با پیروی از مسیح
بهرتین روش را برای اینکار اتخاذ کنید.

آنچه در این درس خواهید خواند...
عیسی با اقتدار تعلیم میداد
عیسی یک هدف داشت
عیسی از روشهای مختلفی استفاده کرد

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
با الگو قرار دادن مسیح بعنوان معلم بزرگ ،پیام را برای دیگران
بیان کنید.
با الگو قرار دادن مسیح ،اهدافی را در خدمت تعلیم خود معین
کنید.
روشهای مختلفی را که مسیح در تعلیم خود استفاده میکرد،
تشخیص دهید.
٩٨
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عیسی با اقتدار تعلیم میداد
در زمان مسیح ،کاهنان ،معلمین رشیعت بودند و اینکار برای آنان
امر مهمی بود .اما هنگامی که مسیح تعلیمی میداد ،مردم متوجه تفاوتی
میشدند" .مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند ،زیرا برخالف مالیان یهود
او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم میداد" (مرقس  .)22:١تعلیم مسیح نشان
میدهد که او اقتدار داشت ،اقتدار و قدرتی که کاهنان آرزو داشتند از آن
برخوردار شود .مسیح میدانست که این اقتدار از آسامن به او بخشیده شده
و میدانست که حقیقت را تعلیم میدهد .مردم نیز این موضوع را درک
میکردند و به او گوش میدادند .پاسبانانی که برای دستگیری مسیح
فرستاده شدند،پس از بازگشت به رهربان خود گفتند "تا بحال هیچکس
مانند این مرد سخن نگفته است" (یوحنا  .)46:٧عیسی هامنند کاهنان
تعلیم منیداد زیرا آنان تنها آنچه را که در گذشته آموخته بودند ،تعلیم
میدادند .اما عیسی توضیح میداد که رشیعت خدا چگونه میتواند در
زندگی روزمرۀ ما اجرا شود و هدف از اجرای آن چیست .او به مردم
میگفت که خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز باید یکدیگر را دوست
داشته باشند .عیسی چون فرزند خدا بود ،از این اقتدار برخوردار بود.
هنگامی که یهودیان از عیسی پرسیدند که او کیست جواب او کلامتی بود
که پدرش از آسامن به او بخشید:
"وقتی شام پرس انسان را از زمین بلند کردید آن وقت خواهید دانست
که من او هستم و از خود کاری منیکنم بلکه هامن طور که پدر به من
تعلیم داده است ،سخن میگویم" (یوحنا .)28:8
هنگامی که عیسی گفت "هستم آنکه هستم" او از نامی استفاده کرد
که خداوند از میان بوتهآتش خود را به همینگونه به موسی در خروج ١4:3
معرفی کرد .یهودیانی که از مسیح پیروی میکردند ،میدانستند که منشأ
اقتدار او از کجاست.

٩٩
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خدمت تعلیم

آنچه باید انجام دهید
 )١جلوی عبارت صحیح عالمت  xبزنید:
)a

معلامن رشیعت مثل مسیح تعلیم میدادن

)b

حتی اشخاصی که ایامن نداشتند مسیح پرس خداست اقتدار
تعلیم او را تشخیص میدادند

)c

عیسی میخواست که از اقتدار تعلیم معلمین رشیعت
برخوردار باشد

)d

عیسی آنچه را پدر آسامنیش میخواست تعلیم میداد

)e

عیسی برای آنکه زندگی تغییر کند ،حقایق الهی را تعلیم
میداد.

 )2سه طریقی را که بیانگر تفاوت تعلیم مسیح میباشد بیان کنید و
آنها را با روشهای تعلیمی خود مقایسه کنید

عیسی یک هدف داشت
عیسی در خدمت خود یک هدف داشت و آن هدایت مردم به شناخت
و پذیرش حقایق الهی بود .او به جمعی که با دنبالش رفتند و گفت" :من
از آسامن به زمین آمدهام نه بخاطر آنکه ارادۀ خود را به عمل آورم بلکه تا
ارادۀ فرستندۀ خویش را .زیرا خواست پدر من این است که هرکس پرس را
میبیند و به او ایامن میآورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در
روز بازپسین زنده خواهم کرد" (یوحنا  40:6و .)38
متام زندگی و خدمت مسیح رصف تعلیم ،موعظه و انجام معجزات
شد .همۀ اینکارها بدین علت بود که مردم به او ایامن آورند و او را بعنوان
نجات دهنده ،بپذیرند .مسیح به هر مکانی که رفت خرب خوش را موعظه
کرد .مرقس میگوید که "عیسی به استان جلیل آمد و مژدۀ خدا را اعالم

١٠٠
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فرمود" (مر قس  .)١4:١کمی بعد به شاگردانش میگوید که باید به دهات
اطراف برود و موعظه کند .هنگامی که به ساحل دریاچۀ جلیل رسید،
جمعی او را دنبال میکردند "و او به تعلیم آنان پرداخت" (مرقس .)١3:2
هنگامی که زندگی مسیح را در اناجیل مطالعه میکنیم و میبینیم که به
هر مکانی میرفت ،خرب خوش را موعظه میکرد و تعلم میداد.

آنچه باید انجام داد
برای سواالت زیر بهرتین پاسخ را انتخاب کنید:
 )3عیسی میخواست مردم چه چیزی را بشناسند؟
)a

چگونه میتوانند اقتدار داشته باشند.

)b

پدر آسامنیش را

)c

چگونه میتوانند از او پیروی کنند

 )4مهمرتین خدمتی که مسیح میخواست انجام دهد ،چه بود؟
)a

با مردمی که بدنبال او میآمدند ،صحبت کند

)b

با رؤسا صحبت کند

)c

با مردم دربارۀ خرب خوش صحبت کند

عیسی از روشهای مختلفی استفاده کرد
عیسی نه تنها میدانست که چه چیزی را باید تعلیم دهد بلکه
میدانست که چگونه نیز تعلیم دهد .او از روشهایی که در درس گذشته
بیان کردیم ،استفاده کرد .آیا آنها را بخاطر دارید؟ بیایید دوباره به آنها نگاه
کنیم .اما اینبار آنها را در رابطه با تعلیم مسیح بررسی میکنیم.

١٠١
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 -١عیسی سخرنانی کرد .منونههای بسیاری از سخرنانی مسیح را در
اناجیل میبینیم .یکی از آنها موعظه رس کوه که در انجیل متی
بابهای  ٥-٧است (االن آنرا بخوانید) .آیا تشخیص میدهید که
مسیح چگونه در ارتباط با مسائل مختلف صحبت کرد .به متی
 28:٧توجه کنید که میگوید "وقتی عیسی این سخنان را به پایان
رسانید ،مردم از تعالیم او متحیر شدند زیرا او برخالف معلمین
رشیعت با اقتدار به آنان تعلیم میداد ".عیسی میدانست که
چگونه از این روش در تعلیم خود استفاده کند.
 -2عیسی داستان میگفت .داستانهای او را مثلها نام نهادند .در
اناجیل  6١مثل داریم .آنها دربارۀ گیاهان ،حیوانات ،مردم و یا
مطالب دیگرست .مثلهای مسیح دربارۀ وقایع زندگی روزانه
میباشد .با استفاده از آنها حقایق روحانی بیان میشد و هر مثل
یک حقیقت را تعلیم میداد .برای مثال مثل سامری نیکو در انجیل
لوقا  30-36:١0پاسخی به سوالی میباشد ،سوالی که قصد از طرح
آن بدام انداخنت مسیح بود .مثل بیانگر یک حقیقت روحانی بود،
بدون آنکه بحثی را بدنبال داشته باشد.
 -3عیس بسیاری از اوقات در تعلیم خود از روش پرسش و پاسخ
استفاده میکرد .در مثل سامری نیکو و همینطور در موعظه رس
کوه این مطلب را میبینیم .با اینکار شنوندگان معنای تعلیم مسیح
را درک میکردند.
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هنگامی که به آنان گفت که برای خوراک و پوشاک نگران نباشند
پرسید" :آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهرت نیست؟" (متی
 .)2٥:6عیسی برای آنکه شنوندگان فکر کنند ،از آنان سوال میکرد
زیرا میخواست که معنی تعلیم را درک کنند .در زمانی دیگر مسیح
خواست تا دربارۀ پرداخت مالیات تعلیمی به شاگردانش بدهد .از
آنان سواالت بسیاری کرد .از پطرس پرسید نظر تو چیست؟ (متی
 .)2٥:١٧عیسی نیازی به عقیده پطرس و یا تفکراتش دربارۀ مالیات
نداشت بلکه میخواست پطرس در ارتباط با آن موضوع فکر کند.
او میدانست که فکر کردن در یادگیری نقش مهمی دارد.
 -4عیسی همچنین بحث میکرد .یکی از بهرتین منونهها در این مورد،
بحث او با زن سامری میباشد (یوحنا  .)4عیسی از زن خواست به
او آب بدهد و با مالیمت با او صحبت کرد .زن میخواست موضوع
بحث را عوض کند اما رسانجام فهمید که شخصی که با او صحبت
میکند کیست و چه مطلبی را میخواهد تعلیم دهد .هنگامی که
شاگردان مسیح برگشتند و دیدند که با زن سامری صحبت میکند،
عیسی گفت "غذای من اینست که ارادۀ فرستندۀ خود را بجا آورم
و کارهای او را انجام دهم" (یوحنا  .)34:4عیسی میدانست که چه
میکند و پیامی را که موعظه میکرد و تعلیم میداد بخوبی درک
میکرد .همچنین میدانست که به چه شکلی باید پیامش را بیان
کند تا مردان و زنان به او ایامن آورند .هنگامی که زندگی او
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را مطالعه میکنید ،دقت کنید که چگونه برای اشخاص مختلف،
روشهای تعلیم متفاوتی را بکار میبست.

آنچه باید انجام داد
 )٥به سواالت زیر پاسخ دهید:
)a

چرا هنگام تعلیم دادن نیاز دارید که منشأ اقتدار خود را
بشناسید؟

)b

چرا باید هدف خود را بشناسید؟

)c

چرا نیازمند یک روش خوب جهت تعلیم دادن میباشید؟

 )6روشی را که عیسی به آن تعلیم میداد ،در خدمت تعلیم خود بکار
برید .پیام خدا را به گونهای آماده کنید که مردم را به شناخت و
پذیرش حقیقت هدایت کند.
عیسی همچنین به شاگردانش گفت :مگر شام منیگویید هنوز چهار
ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید :به شام میگویم به کشتزارها نگاه
کنید و ببینید که حاال برای دروآماده هستند (یوحنا .)3٥:4
او دربارۀ درو جانها صحبت میکرد که حقیقت دروی نیست .امروز
نیز اگر کسی به مردم تعلیم دهد ،به مسیح ایامن میآورند .در همسایگی
شام چه شخصی زندگی میکند؟ آیا تا بحال در مورد عیسی شنیده است؟
آیا میداند شام مسیحی هستید؟ مطلبی را که یاد گرفتهاید برای تعلیم
دادن به او و دیگران بکار بندید .جانهای بسیاری را باید درو کرد .چرا شام
از طریق خدمت تعلیم دروگ ِر خدا نباشید؟
حال به پایان درس خدمت تعلیم رسیدیم ،شاید مناسب باشد که فکر
کنید ،چگونه خدمت تعلیم میتواند جزئی از زندگی شام گردد .لطفاً به
سواالت زیر پاسخ دهید:
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خیر بله
من از تعلیم گرفنت لذت میبرم.
احساس میکنم که به تعلیم مسیحی احتیاج دارم.
بعد از آنکه از شخصی تعلیم گرفتم مسیحی شدم.
شخصی را میشناسم که دوست دارم دربارۀ مسیح به او تعلیم دهم.
معنی یک آیه از کتابمقدس را با کسی در میان گذاشتهام
در این مورد فکر کردهام که به یک شخص در آستانۀ پذیریش مسیح
بعنوان نجات دهنده چه بگویم.
بخاطر تعلیم مسیحی ،زندگی من عوض شد.
من در گذشته از طریق گفنت یک داستان به یک نفر کمک کردهام که
درسی را یاد بگیرد.
من با روش سؤال و جواب با شخصی در مورد یک درس بحث کردهام.
از خداوند خواستهام که به من کمک کند تا به کسی تعلیم دهم.
این دوره به من کمک کرده است تا اهمیت خدمت تعلیم مسیحی را
دریابم.

از خداوند بخواهید خدمت برای شام مهیا کند تا به اشتیاق آنچه را
که او میخواهد ،انجام دهید .اگر دربارۀ زندگی خود با دیگران صحبت
کنید ،شادی نصیبتان میگردد.
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جوابهای خود را مقایسه کنید:
)١

 )aغلط
 )bدرست
 )cغلط
 )dدرست
 )eدرست

)٥

 )aزیرا مطمنئ میشویم که اقتدار خداوند پشتیبان ماست
 )bزیرا در آنصورت میفهمیم که در تعلیم خود به دنبال چه نتایجی
هستیم
 )cتا دانشآموزان درس را یاد بگیرند

 )2عیسی با اقتدار خداوند تعلیم میداد ،شام نیز میتوانید اینگونه
تعلیم دهید .او حقایق الهی را تعلیم میداد ،شام نیز باید حقایق را
بیان کنید .او حقایق را در ارتباط با زندگی روزمرۀ مردم بیان میکرد
تا مطابق آن زندگی کنند ،شام نیز باید برای مردم بیان کنید که
چگونه طبق حقیقت زندگی کنند.
)4

c

b )3
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آزمون نھایی
دفرتچهٴ سؤاالت
دستورالعمل ھا
زمانی که مطالعه دروس  ۵-۱را کامل کنید ،این آمادگی در شام ایجاد
می شود که به سؤاالتی که جھت این دروس در دفرتچهٴ سؤاالت آمدہ است
پاسخ دھید∙ جوابھای شام بایستی در بخش  ۱پاسخنامه درج گردد∙
زمانی که مطالعه دروس  ۹-6را نیز کامل منایید ،این آمادگی را
خواھید یافت تا به سؤاالتی که جھت این دروس در دفرتچهٴ سؤاالت آمدہ
است ،پاسخ دھید∙ جوابھای این قسمت نیز در بخش  ۲پاسخنامه مشخص
می گردد∙
خواھشمندیم برگ پاسخنامه را به محض تکمیل به معلم خود ارسال
دارید∙ لزومی به ارسال دفرتچهٴ سؤاالت نیست∙
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بخش ۱
آزمون نھایی
سواالت دروس ۵-۱
سؤاالت چند جوابی
ھر یک از سؤاالت زیر تنھا یک پاسخ صحیح دارد∙ پاسخی را که به
نظرتان صحیح می رسد ،انتخاب کنید∙ در برگ پاسخ به سواالت ،حرفی را
که مربوط به ھامن سوال است ،سیاہ کنید∙

 ) ۱تعلیم جزء مھمی از زندگی روزانهٴ ما می باشد زیرا
)a

برای زندگی در جھان نیازمند یادگیری مطالب بسیاری
ھستیم

)b

می خواھیم از مھارت بیشرتی در مقایسه با دیگران
برخوردار باشیم

)c

شخص تحصیل کردہ پول بیشرتی بدست می آورد

 ) ۲خدمت تعلیم در وھلهٴ اول
)a

اعالم خرب خوش می باشد

)b

بیان پیروزی شخصی است

)c

توضیح دادن یک حقیقت از کتاب مقدس می باشد

 ) ۳منشأ فرمان تعلیم دادن به دیگران دربارہٴ مسیح
)a

سنت کلیسا می باشد

)b

خود مسیح می باشد
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سواالت دروس ۵-۱
انبیاء عھد عتیق می باشند

 ) ۴تعلیم مسیحی بر محور
)a

کالم خدا استوار است

)b

تجارب شخصی ما می باشد

)c

تفاسیر کتاب مقدس می باشد

 ) ۵روح القدس در ھنگام تعلیم ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ به ما کمک می کند
)a

با دادن طرحھای درس

)b

با یادآوردی آنچه یاد گرفته ایم

)c

از طریق جلب توجه شاگران نسبت به ما

 ) 6دلیل اصلی که ما تعلیم می دھیم این است که
)a

تعلیم دادن کار با شکوھی است

)b

فرمان مسیح را جھت تعلیم دادن پذیرفته ایم

)c

باید دربارہٴ جھان مطالب بیشرتی را یاد بگیریم

 ) ۷اھمیت تعلیم را در عدم اطاعت قوم ارسائیل از فرامین خدا می
بینیم که رس انجام
)a

تعداد اندکی فرامین خدا را آموختند

)b

آگاھی آنان از جھان بیشرت شد

)c

قوم ارسائیل از برکت خدا محروم ماندند

 ) ۸عیسی به شاگردان خود از طریق ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ تعلیم داد∙
)a

فرستادن آنان به بھرتین مدارس
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)b

وقت دادن آموزش موضوعات مختلف

)c

توضیح دادن خصوصیات یک معلم

 ) ۹رسوالن از فرمان تعلیم اطاعت کردند برای آنکه
)a

دیگران نیز یاد بگیرند که دربارہٴ مسیح تعلیم دھند

)b

از افتخار برخوردار شوند

)c

حقایقی را که یاد گرفته بودند بیاد بیاورند∙

 )۱۰پیام اصلی شام در خدمت تعلیم باید دربارہٴ
)a

نجات از طریق عیسی مسیح باشد

)b

ھمهٴ مذاھب جھان باشد

)c

رشد فیزیکی ما باشد

 )۱۱ما تعلیم می دھیم که ایامنداران باید
)a

برای ھمهٴ مسایل جواب داشته باشند

)b

از ھدایت روح القدس برخوردار باشند

)c

ثروت زمینی داشته باشند

 ) ۱۲تعلیم جھت خدمت در کلیسا
)a

برای ھر خدمتی مھم است

)b

برای آموزش معلمین جدید اساسی تر می باشد

)c

یک عمل اختیاری می باشد

 ) ۱۳چگونه می توانید از این فرمان مسیح جھت تعلیم دادن اطاعت
کنید " رفته ھمه امتھا را شاگرد سازید∙ "
١١٠

سواالت دروس ۵-۱

خدمت تعلیم
)a

خانوادہٴ خود را ترک کنید تا به دیگران تعلیم دھید

)b

تنھا مسیحیان را تعلیم دھید

)c

مردمی را که می شناسید ،تعلیم دھید

 ) ۱۴یک دلیل که بیان می کند حتی ایامنداران ھم به تعلیم گرفنت
احتیاج دارند این است که
)a

تعلیم به آنان کمک می کند تا کامل شوند

)b

تعالیم غلط را خواھند شناخت

)c

فروتن می مانند

 ) ۱۵در ھنگام تعلیم حقایق الھی به بچه ھا
)a

ھمیشه از یک شیوہ استفادہ کنیم

)b

صرب کنیم تا به سن  ۹سالگی برسند

)c

به گونه ای تعلیم دھیم که ھمگی بتوانند بفھمند

 ) ۱6در تعلیم نوجوانان مھم می باشد که
)a

به سواالت آنان پاسخ گویید

)b

کاری کنید که به شام گوش دھند

)c

عقاید خود را به آنان بگویید

 ) ۱۷شام می توانید دربارہٴ مسیح تعلیم دھید ھنگامی که
)a

کامل شدہ باشید

)b

در مسیح رشد کردہ باشید

)c

در گناہ زندگی می کند

١١١

سواالت دروس ۵-۱

خدمت تعلیم

 ) ۱۸وقف کردن زندگیتان یعنی
)a

خود را برای ھدفی جدا کنید

)b

موضوع مشخصی را مطالعه کنید

)c

یک کار متام وقت پیدا کنید

 ) ۱۹می توانیم خدمت تعلیم خود را از طریق ∙∙∙∙∙∙ به بھرتین شکل انجام
دھیم
)a

استخدام در یک مدرسه مسیحی

)b

استفادہ از ھر فرصتی در زندگی روزانه خود

)c

آمادہ کردن یک اتاق در خانه جھت تعلیم دادن

 ) ۲۰عطای تعلیم
)a

یک توانایی فوق طبیعی است

)b

برخوردار بین بودن از دانشی برتر می باشد

)c

ھر شخصی که بخواھد آنرا می یابد

١١٢

سواالت دروس ۹-6

خدمت تعلیم

بخش ۲
آزمون نھایی
سواالت دروس ۹-6
سؤاالت چند جوابی
 ) ۱قوم ارسائیل چگونه دربارہٴ خدا به بچه ھای خود تعلیم می دادند
)a

یک ساعت در روز

)b

بچه ھا به قرائت کالم گوش می دادند

)c

بعنوان یک راہ زندگی

 ) ۲بھرتین راہ تعلیم دادن به بچه ھا
)a

نشان دادن توجه و محبت است

)b

این است که به آنان بگوییم چه بکنند

)c

خواندن کتابھای بسیار است

 ) ۳والدین با کلامت خود می توانند به بچه ھایشان تعلیم دھند اگر
)a

به آنان بگویند که به کلیسا روند

)b

کتاب مقدس را در خانه برای بچه ھا بخوانند و آنرا توضیح
دھند

)c

برای اشخاص دیگر دعا کنند تا بچه ھا را تعلیم دھند

 ) ۴معلم کالم خدا باید
)a

کامل باشد

١١۳

سواالت دروس ۹-6

خدمت تعلیم
)b

مسیحی باشد

)c

پرفسور باشد

 ) ۵معلمین کالم خدا باید اھمیت کالم را دریابند برای اینکه
)a

دربارہٴ مزایای آن بحث کنند

)b

کوشش کنند بر آن مسلط شوند

)c

به یادگیری کالم ادامه دھد

 ) 6مثل تیموتاوس زندگی ما باید
)a

برای دیگران مھیج باشد

)b

برای اشخاصی که به ما گوش می دھند ،منونه باشد

)c

سبب گردد دیگران از خداوند برتسند

 ) ۷ھنگامی که تعلم می دھید ،مطمنئ باشید که پیام
)a

مشکل است

)b

درک می شود

)c

اصلی است

 ) ۸اگر می خواھیم که برکت خدا بر خدمت تعلیم ما باشد باید
)a

پیام خود را خلق کنیم

)b

بدانیم به چه شخصی باید تعلیم دھیم

)c

با دقت حقیقیت الھی را تعلیم دھیم

 ) ۹در ھنگام مطالعه کتاب مقدس فکر ما باید
)a

شکاک باشد

١١۴

سواالت دروس ۹-6

خدمت تعلیم
)b

در حال دعا باشد

)c

تجزیه و تحلیل کند

 ) ۱۰می دانیم اشخاص زمانی یاد می گیرند که
)a

سواالت بسیار کنند

)b

بگویند که به درس عالقه دارند

)c

روش زندگی خود را تغییر دھند

 ) ۱۱ھنگامی که تعلیم می دھید دربارہٴ ∙∙∙∙∙∙∙ فکر کنید
)a

اشخاصی که به آنان درس می دھید

)b

اینکه آیا ھمه چیز مفھوم است

)c

اینکه چگونه به نظر می آیید

 ) ۱۲چرا به شیوہ مشخصی جھت تعلیم نیاز دارید؟
)a

تا پیام خود را بهه بھرتین شکل بیان کنید

)b

تا به دیگران نشان دھید که چقدر خوب تعلیم می دھید

)c

تا دانش آموزان بدانند دیگران چه انتظاری از آنان دارند

 ) ۱۳استفادہ از شیوہٴ سخرنانی برای ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ مناسب می باشد
)a

دانش آموزان فارغ التحصیل

)b

مشارکت و مطالعه کتاب مقدس در خانه

)c

کالس مدرسه روز یکشنبه بچه ھا

 ) ۱۴در تعلیم ،داستان گفنت روش خوبی است جھت
)a

رصفه جویی در وقت برای آمادہ شدن

١١۵

سواالت دروس ۹-6

خدمت تعلیم
)b

جلب توجه دانش آموزان

)c

بیان یک حقیقت که در ارتباط با ھدف شام می باشد

 ) ۱۵بحث یک شیوہٴ خوب تعلیمی است برای
)a

آنکه ھمهٴ اشخاص مطالبی را بیان کنند و در بحث رشکت
کنند

)b

آنکه شام وقت کافی جھت آمادہ کردن درس نداشته اید

)c

گروھھای که از انگیزہٴ باالیی برخوردارند

 ) ۱6شیوہ پرستش و پاسخ ،روش مناسبی است
)a

تا بفھمیم چه شخصی بیشرت از ھمه می داند

)b

تا به کمک دیگران متکی شویم

)c

تا میزان یادگیری را بین دانش آموزان بفھمیم∙

 ) ۱۷تعلیم مسیح چگونه از تعلیم معلامن رشیعت متامیز می شد∙
)a

مسیح خسته منی شد

)b

او از گذشته تعلیم می داد

)c

او با اقتدار تعلیم می داد

 ) ۱۸ھدف مسیح از تعلیم
)a

کامل کردن ارادہٴ خدا بود

)b

ھدایت مردم برای شناخت خدا بود

)c

ارائه روشھای خوب جھت تعلیم بود

 ) ۱۹تعلیم مسیح به زن سامری ،منونه ای از شیوہٴ
١١۶

سواالت دروس ۹-6

خدمت تعلیم
)a

بحث کردن می باشد

)b

داستان گفنت می باشد

 ) cسخرنانی می باشد

 ) ۲۰تعلیم دادن به بچه ھا توسط والدین
)a

ھمراہ با جدیدترین پیرشفتھای اجتامعی است

)b

بخش مھمی از نقشه خداست

)c

از جانب روسای کشور توصیه منی گردد

حاال که ھر دو بخش پاسخنامه را تکمیل کردہ اید ،آن را برای معلم
خود به آدرس زیر ارسال کنید∙ در ضمن از او بخواھید که دورہٴ بعدی را
برایتان ارسال کند∙

پاسخنامه ھای خود را می توانید
به دفرت  lClدر منطقهٴ خودتان
به نشانی زیر بفرستید∙

١١٧

خدمت تعلیم

خدمت تعلیم
آیا میخواهید بدانید که

• تعلیم مسیحی چیست؟
• چطور میتوانید به دیگران تعلیم دهید؟
• بهرتین روش تعلیم دیگران کدام است؟
اگر چنین است ،کتاب «خدمت تعلیم» برای شام نوشته شده
است .دستورالعملهای داده شده ،به شام کمک میکنند تا
استعداد خود را جهت تعلیم دادن کالم خدا ،تقویت کنید .شام
همینطور متوجه خواهید شد که زندگی روزانۀ شام چطور
حقایقی از خدا را به دیگران میآموزد.
این کتاب با استفاده از یک روش خود آموز جالب ،یادگیری را
آسان میسازد .شام فقط باید دستورالعملهای داده شده را اجرا
کنید.
این عالمت راهنامیی است برای این دوره از درسها .دورۀ
«زندگی مسیحی» به سه بخشش تقسیم شده است که هر بخش
شامل شش کتاب میباشد .کتاب «خدمت تعلیم» کتاب ششم
از بخش سوم میباشد .بهرت است این کتابهای را به ترتیب
مطالعه بفرمائید

خدمت تعلیم

