
 

 

  ۀروش تفسیر و مطالع
 مقدس کتاب

  
  

  دوروتی جانز : نوشتۀ
  ترجمه از انگلیسی

 

   آرمان رشدی : ، تجدیدنظر و ویرایش بازنویسی

  
  

 ۲۰۰۶ انگلستان -انتشارات ایالم 
  باشد کلیۀ حقوق برای ناشر محفوظ می

  
  
 

 ۱ -۹۰۴۹۹۲ -۲۸ -۵: شابک
 



 

  ای است از کتاب این کتاب ترجمه

 

Understanding The Bible 
(Methods of Bible Study) 

An Independent Study Textbook 
 

Dorothy L. Johns 
 
 

Translated into Persian from English 
Edited by: Arman Roshdi 

 
 

GLOBAL UNIVERSITY 
1211 South Glenstone Ave 

Springfield, MO 65804 
U.S.A. 

 
Published by 

ELAM PUBLICATIONS 
P.O. BOX 75 
GODALMING 

GU8 6YP 
ENGLAND 

 
 

Persian Translation Copyright © Elam Ministries 2006 
 
 

ISBN 1-904992-28-5 
 

 CSB 232ورۀ خدمات مسیحی مقدس، د روش تفسیر و مطالعۀ کتاب
 

 این که در صورتی. باشد می قدیم ترجمه مقدس کتاب، از  شده نقل آیات کلیه
 مژده«، »نو هزارۀ«جدید  ها را از ترجمه توانید آیه ، می دشوار است تان برای ترجمه
 .بیابید و بخوانید»  تفسیری« و یا ترجمۀ» عصر جدید برای
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   توجه

 

کس را خادم  تنهایی هیچ  و الهیات بهمقدس کتابمطالعه و کسب دانش در زمینه 
دارند که حاضر باشند  فقط کسانی افتخار خدمت به خداوند را دریافت می. سازد نمی

؛ حاضر باشند افتخار را  ؛ حاضر باشند، آخر باشند، نه اول» ریاست«کنند، نه »  خدمت«
 !به دیگران بدهند و از حق خود بگذرند

سازد، روحیۀ خدمتکاری  آنچه که یک مسیحی را شایسته خدمت به خداوند می
، و فقط آنگاه  ای در وجود مسیحی شکل گرفته باشد، آنگاه اگر چنین روحیه.  است

توانند او را برای خدمت مؤثرتر مجهز   میمقدس کتابه دانش الهیات و است ک
 .سازند

 ! آمین. ای در همۀ ما شکل بگیرد دعای ما این است که چنین روحیه

 
 



 

  مقدمه

  هدف این کتاب

ِ                                                                      شما در سرآغاز انجام کاری بسیار مهم قرار دارید، یعنی آموختن روش درک و 
.  از سوی دیگرمقدس کتابش اصولی مطالعۀ  از یک سو، و رومقدس کتابتفسیر 

خوانم و   را میمقدس کتابمن هر روز یک یا چند باب از  « :ممکن است بگویید
های روحانی  القدس از آن درس کنم آن را اطاعت کنم و به کمک روح سعی می
؛ اگر هم جایی را   روشن استمقدس کتابمعنی .  ، یا از آن هدایتی دریافت کنم بگیرم
پس نیازی به . کند القدس خودش معنی کالم را برای من آشکار می ، روح میدمنفه

 ». آموختن روش مطالعه و اصول تفسیر آن ندارم

حق دارید؛ شما نیازی  « : اگر چنین چیزی بگویید، ما نیز در جواب خواهیم گفت
  : کنیماما اجازه بدهید سؤال دیگری نیز از شما ب» !به فراگیری اصول و قواعد ندارید

، چرا اینقدر   اینقدر روشن است و فقط خواندن آن کافی استمقدس کتاباگر معنی «
،  میان کلیساهای مختلف اختالف عقیده وجود دارد؟ چرا کلیساهای مختلف

کند که  کنند، و هر یک نیز ادعا می ی گوناگون و متفاوتی از کالم خدا میها برداشت
القدس در سراسر تاریخ کلیسا، فقط یک  ح؟ آیا رو برداشت درست را کرده است

، پاسخ به این سؤال  بلی» ؟ کلیسا یا یک فرقه را به تفسیر درست هدایت کرده است
 ! بسیار دشوار است

 باید به یک حداقل دانش و ابزار کار مقدس کتابواقعیت این است که برای درک 
 مقدس کتابا؟ آیا چون چر.  کار بست باید اصولی را آموخت و آنها را به. مجهز بود

 در وهله اول برای مردمی در مقدس کتاببلکه به این دلیل که !  ؟ نه کتابی است مبهم
آنچه که برای مردم آن .  ، با فرهنگ و زبانی متفاوت نوشته شده است روزگاران گذشته

پس نخست باید بیاموزیم که . روزگار روشن و واضح بود، ممکن است برای ما نباشد
فهمیدند؛ سپس باید بکوشیم آن پیام و کالم را،  ن زمان این کالم را چگونه میمردم آ



  مقدس ش تفسیر و مطالعه کتابرو ۶

علم تفسیر «این کار را .  ، به شرایط روزگار خودمان ارتباط دهیم ای درست گونه به
 .نامند می»  مقدس کتاب

، هر خادمی نیاز دارد  ً                                                     دقیقا به همین دلیل است که هر مسیحی متعهد و بیش از آن
و جای شگفتی .  و مطالعه اصولی آن را بیاموزدمقدس کتاب اصول تفسیر که قواعد و

شوند که از   فرقه و کلیسای جدیدی میبنیانگزارً                               اینجا است که اکثرا آن رهبرانی 
کنند که هر چه خودشان  قواعد و اصول تفسیر درست آگاهی ندارند و تصور می

 . قدس استال کنند، هدایت مستقیم و خطاناپذیر روح می»  احساس«

، اصول اساسی  زبانی ساده ای خالصه و به گونه ، خواهیم کوشید به در این کتاب
 را مورد بحث مقدس کتابهای درست مطالعه  ؛ سپس روش تفسیر را بررسی کنیم

انگیز و  ای است بسیار بحث  رشتهمقدس کتاباز آنجا که علم تفسیر .  قرار دهیم
توانیم همه مطالب را مورد   کتاب مختصری نمی، طبیعی است که ما در چنین طوالنی

، اصولی را ارائه دهیم که در  اما سعی خواهیم نمود در هر درس.  بررسی قرار دهیم
 و روش مقدس کتاب، نگرش جدیدی نسبت به مطالعه  ، در پایان کتاب مجموع

این اصول در چهار درس نخست بررسی خواهند . درست درک و تفسیر آن بیابید
، آشنا  کار رفته  بهمقدس کتاب، با برخی ابزارهای ادبی که در ۷ تا ۵ی ها ر درسد. شد

 را مقدس کتابخواهید شد؛ آشنایی با این ابزار، کمک خواهد کرد تا پیچ و خم پیام 
. ، مطالعه و تفسیر خواهیم کرد ؛ آنگاه کتاب حبقوق را طبق این اصول بهتر درک کنیم

 را مورد بررسی قرار مقدس کتابوب مطالعه ، سه روش خ در سه درس پایانی
 .خواهیم داد

ً                                    ، ضرورتا بر جنبۀ منطقی و عقالنی روش  ی این کتابها گرچه در اکثر بخش
ً                                        ، اما دائما بر ضرورت رشد روحانی دانشجو   تأکید گذاشته شدهمقدس کتابمطالعۀ 

ست مطالعه اصولی و در.  عنوان هدف اصلی این دوره نیز تأکید شده است به
یاد آورید و از احکامش   کمک خواهد کرد تا هشدارهای خدا را بهمقدس کتاب

های روحانی در زندگی  ِ               کار بستن یافته اطاعت از خدا نتیجۀ به. اطاعت نمایید



  ۷ مقدمه

تان را  این نوع اطاعت ایمان شما را رشد و زندگی روحانی. باشد تان می شخصی
 .تقویت خواهد بخشید

نظرتان  دهد به ل و روشی که این کتاب ارائه میکارگیری اصو ممکن است به
. دست خواهید آورد کار ببندید، نتایج چشمگیری به مشکل آید، اما اگر آنها را به

اگر از او درخواست کنید، او به شما . القدس هر جا که باشید، با شما خواهد بود روح
، کالم خدا  کتابدعای ما این است که با مطالعه این . بصیرت روحانی خواهد بخشید

 .تان ساکن شود دولتمندی در زندگی به

 

  آزمون نهایی

، اصطالحات فنی بسیاری با جزئیات آن ارائه  های این کتاب در بعضی از درس
آنها را . تان گردد این امر نباید موجب هراس یا دلسردی شما از ادامه مطالعه. اند شده

در آزمون نهایی در مورد تمامی این . بخوانید و سعی کنید مفهوم آنها را درک کنید
، اجازه ندهید این جزئیات فنی  بنابراین. جزئیات سؤاالت بسیار اندکی وجود دارد

به کلیات توجه . فکر شما را از درک کلیات مهم هر درس منحرف یا متزلزل سازند
 . داشته باشید، نه جزئیات

 

  نحوۀ مطالعه این کتاب

نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن ای ویژه  کتاب حاضر به شیوه
 .صورت خودآموز استفاده کند به

های  سپس قسمت.  ، کلیات و اهداف درس ارائه شده است در مقدمه درس
این . مختلف درس را یک به یک مطالعه نمایید و به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید

سؤاالت را در آخر هر ی صحیح ها پاسخ. اند سؤاالت در البالی دروس گنجانده شده
،  برای کمک به خودتان. ی خود را با آنها مقایسه کنیدها جواب.  درس خواهید یافت

 . نگاه نکنیدها اید، به پاسخ بهتر است تا زمانی که خودتان به سؤاالت پاسخ نداده



  مقدس ش تفسیر و مطالعه کتابرو ۸

این خودآزمایی شما را در . در پایان هر درس نیز یک خودآزمایی وجود دارد
اید، یاری  ً                                              طالب درس و یادگیری نکاتی که احیانا توجه نکردهخاطر سپردن م به
 . پاسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده است. دهد می

 

  ارزش دانشگاهی این دوره

معادل یک واحد دانشگاهی ارزش دارد »  خدمت مسیحی«هر کتاب از دورۀ 
ی دوره ها توانند کتاب ن میدانشجویا). باشد  واحد می۱۲۸لیسانس الهیات معادل (
  :را به سه شیوه مطالعه کنند»  خدمت مسیحی«

توانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی   را میها ، این کتاب نخست
 بخوانند؛

شرح زیر  ی میانی را بهها ، و در پایان فقط آزمون توانند آن را مطالعه کرده ، می دوم
 نند؛ابگذر

، آزمون رسمی و نهایی را طبق  ی میانیها از گذراندن آزمونتوانند پس  ، می سوم
  .توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند

 

  ی میانیها آزمون

در بخش .  ی میانی را خواهید یافتها ، سؤاالت مربوط به آزمون در پایان کتاب
ب جدا کنید؛ نام و پاسخنامه را از کتا. ای وجود دارد ، پاسخنامه انتهایی این آزمون

، پاسخنامه  پس از آن. نشانی خود را روی آن بنویسید، و سپس به سؤاالت پاسخ دهید
 . ، به شما عودت دهیم را برای ما ارسال دارید تا آن را اصالح کرده

یک گواهینامه تقدیم دانشجو »  خدمت مسیحی«ِ                            پس از اتمام هجده کتاب دورۀ 
 .خواهد شد

 



  ۹ مقدمه

 ) نهایی(آزمون رسمی 

، برای  ی میانیها توانند پس از گذراندن آزمون دانشجویانی که مایل باشند، می
 تکمیل نمایند و با ICIنام رسمی  ، یک فرم ثبت دریافت آزمون رسمی هر کتاب

این . ، آزمون رسمی را بگذرانند)  دالر برای هر امتحان۱۵(پرداخت هزینه مربوطه 
 باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا آزمون از آنجا که ارزش دانشگاهی دارد،

، دانشجو یک )و باالتر ٪۸۰امتیاز (در صورت موفقیت در این آزمون . گذرانده شود
 ICIالمللی  واحد کسب خواهد کرد و گواهی مربوط به آن درس را از دفتر بین

 . دریافت خواهد داشت

احد دانشجو هجده و»  خدمت مسیحی«در صورت تکمیل هجده کتاب دوره 
،  در این صورت. کند  واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب می۱۲۸رسمی از 
، تحصیل الهیات را تا حد  تر دانشگاهی های پیشرفته تواند با ورود به دوره دانشجو می
 ادامه دهد)  واحد۱۲۸(یا لیسانس )  واحد۶۴(فوق دیپلم 

 

 کنیم تان آرزوی موفقیت می برای
 
 
 
 
 
 



 



 

  
  
  
  

  اول  بخش
  مقدس کتاب   درک نحوۀ

 
 
  

  



 



 

  اول درس

 

و  مقدس کتابدر مورد  درست یها نگرش
  تفسیر آن اصول

 

 ، ابتدا الزم تفسیر نماییم و درست کنیم مطالعه را درست مقدس کتاب آنکه برای
؟  چیست مقدس کتاب.  باشیم داشته مقدس کتابدر مورد  درستی نگرش است
 را درست تا آن باشیم داشته آن به باید نسبت نگرشی  چه؟ بنگریم آن باید به چگونه
 ؟ کنیم درک

 ، یعنی است الهی»  مکاشفۀ«،  مقدس کتاب باشد که این نگرش ترین شاید مهم
و آشکار  مکشوف کتاب را در این روحانی حقایق مقدر فرمود که خدا چنین اینکه
 از آن تفسیرمان،  باشیم داشته دیگری نگرش مقدس کتاباگر در مورد . سازد
خدا  مکاشفۀ یگانه مقدس کتاب که داریم اما ما ایمان. دیگر خواهد بود ای گونه به

بشر  ، به مسیح عیسای ، توسط و در نهایت اسرائیل قوم بر انبیای الهام و از طریق است
 . است شده عنایت

،  مقدس کتاب مطالعه در مورد ضرورت کوتاهی از مقدمه ، پس درس در این
آنها را در  عناوین داد، که قرار خواهیم را مورد مطالعه در مورد آن درست یها نگرش
را در امر تفسیر  مهم چند اصل سپس. خواهید فرمود مالحظه مطالب رئوس
 تمام و پایه اساس درس ، این جهت همین به. گذراند از نظر خواهیم مقدس کتاب
شوند، در  می ار ارائهو خالصه درس در این که مطالبی.  است بعدی یها درس
 . خواهند یافت و گسترش بسط بعدی یها درس

 



 درس اول ۱۴

  مطالب رئوس

  مقدس کتاب مطالعه ضرورت:  مقدمه

  مان زندگی برای

  مان ایمان برای

  مان خدمت برای

  مقدس کتابدر مورد  صحیح اعتقادات

  است الهی مکاشفه مقدس کتاب

  مقدس کتابِ      بودن »  مکاشفه« نتایج

  طبیعی فوقما خصوصیت

  مقدس کتابتفسیر  اساسی اصول

  زبان لغوی معنای به توجه

 ) پیشرونده( تدریجی مکاشفه

  خودش کمک به مقدس کتابتفسیر 

  مقدس کتاب اساسی اصول تدوین نحوۀ

  مقدس کتاب تعالیم بنیادین هماهنگی

 مفسر روحانی بصیرت



 ۱۵... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

  بعدی های درس به کلی نگاهی

  درست سؤاالت طرح

 تفسیر اسیاس اصول

  مقدس کتاب مطالعه های شیوه

 

  درس اهداف

  :بردید، قادر خواهید بود پایان را به درس این که زمانی

با   تفاوتی چه مقدس کتاب در مورد مطالعه درست نگرش دهید که توضیح ●
 دارد؟ها  با دیگر کتاب نگرش

 .کنید را تشریح مقدس کتابتفسیر  اصول ●

 .رشد کنید خداپسندانه ، در زندگی مقدس کتاببهتر  با درک ●

 

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس این و اهداف مطالب ، رئوس  مقدمه- ۱

 گردند، مراجعه ذکر می مقدس کتاباز  که آیاتی به. کنید را مطالعه درس  متن- ۲
از  اگر پیش. دهید پاسخ مربوطه سؤاالت بخوانید و به دقت آنها را به کنید و تمامی

بیشتر  کتاب دهید، از این آنها پاسخ ً              ، خود شخصا به سؤاالت صحیح پاسخ به وعرج
 .خواهید برد استفاده

 صحیح یها خود را با پاسخ یها جواب. دهید پاسخ»  خودآزمایی« سؤاالت  به- ۳
اید،  نداده صحیح پاسخ آن به را که سؤاالتی. نمایید مقایسه کتاب در پایان مندرج
 .مرور کنید دوباره
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  درس متن

 

  مقدس کتاب مطالعه ضرورت:  مقدمه

 

 که آنچه. است انسان زندگیساختن دگرگون  مقدس کتاب منظور و مقصود نهایی
. وجود آورد به شما تغییری باید در رفتار و اعمال آموزید، می می مقدس کتابشما از 
 او این هدف ما عطا کند، بلکه به معنوی معرفتی که نیست تنها این القدس کار روح
خدا  و ارادۀ نیک کارهای انجام جهت و معنوی مرد خدا را از نظر روحانی که است
خدا  کالم حقیقت و شناخت شما از درک هدف صورت در این پس. گرداند آماده
 بودن الهامی خوبی به که ای آیه. کار گیرید خود به را در زندگی آن که است این
 این. باشد  می۱۸-  ۱۶  :۳ تیموتاؤس ارد، دومد می را بیان آن و هدف مقدس کتاب
 تا مرد خدا کامل«: نمایید را یادداشت هدف بخوانید و این مقدس کتابرا از  قسمت
 را در زندگی عمل این خدا قادر است کالم. »شود نیکو آراسته هر عمل جهت و به

 ِ         ی فعاالنهکارگیر به: کرد تعریف چنین توان را می اصولی مطالعۀ. وجود آورد شما به
 .در مورد آنها ها، و تفکر عمیق و داده اطالعات فکر، بررسی

و افکار  خواهید یافت دست نتایجی ها، به و داده تفکر در مورد اطالعات هنگام به
 شما بر پایۀ ، زندگی ترتیب این به. خواهید بخشید آنها شکل را بر اساس و رفتارتان

 در ۱۷- ۱۶ :۳ تیموتاؤس در دوم مندرج بنا خواهد شد و نکات مقدس کتاب
 مطالعه که تغییری سه بررسی به حال. خواهد پوشید عمل جامۀ تان زندگی
 . پردازیم آورد، می وجود می و رفتار ما به در اعمال مقدس کتاب

 

  مان زندگی برای

اگر . دهد پاسخ ما در مورد زندگی سؤاالت تواند به می که است مقدس کتابتنها 
 چه برای کند و نه می زندگی چه داند برای می خود واگذارند، نه الح را به انسان



 ۱۷... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

 آن و تنها ثمره استوار است و طمع ً                           رفتار او تماما بر خودخواهی. میرد می
 . است و تلخی سرخوردگی

مقرر  زندگی خدا جهت که و موازینی قوانین. آورد می همراه خدا نور به کالم
 با زندگی در رابطه. آورد می ارمغان به مندیو رضا ، شادی ، صلح ، آرامی فرموده
 .هستند زیبایی فصول تیطس به رساله و سوم دوم ، فصول مسیحی

 و لذات شهوات انواع و بنده و نافرمانبردار و گمراه فهم ً                ما نیز سابقا بی زیرا که«
 و بر یکدیگر بغض بودیم نفرت الیق که بردیم و حسد بسر می در خبث بوده
 سبب به ما خدا ظاهر شد، نه دهنده نجات و لطف مهربانی چون یکنل.  داشتیم می

 داد به خود ما را نجات رحمت محض ، بلکه بودیم کرده عدالت ما به که اعمالی
 ).۵-  ۳ :۳ تیطس(»  است القدس از روح که ای و تازگیتازه تولد  غسل

 .ما را تغییر دهد باید زندگی می مقدس کتاب مطالعه

 

  مان ایمان برای

 ، زیرا که نادیده چیزهای و برهان است شده امید داشته ، اعتماد بر چیزهای ایمان«
،  یگانه وجود خدای اعتقاد به). ۲- ۱ :۱۱ عبرانیان(» شد داده قدما شهادت برای این به

 هدیۀ دریافت ، راه اش و آینده انسان او برای و ارادۀ نقشه او، درک شخصیت شناخت
 مکشوف مقدس کتاب در ها این ، همۀ خداپسندانه زندگی ش، رو جاودانی رستگاری

 در جهان تنها دین)  عهدعتیق(یهود  ، دین مسیح از ظهور عیسی تا پیش.  است شده
 اعتقاد از طریق این.  قرار داشت معتقداتش در سرلوحه یگانه خدای اعتقاد به بود که

بر  خدا که به اعتقادیو  ایمان هر نوع.  یافت اشاعه جهان اقصا نقاط به مسیحیت
در  فقط.  است انسان و پرداخته و ساخته استوار نباشد، واهی مقدس کتاب
 آشکار فرموده انسان خود را برای و اراده خویشتن یگانه خدای که است مقدس کتاب
از  انتظار ایمان سازد که را آشکار می ای زنده تنها خدای نه مقدس کتاب مطالعه.  است

 وجود آورده خدا را به به در ما ایمان مطالعه از این با استفاده القدس وحر ما دارد، بلکه
 .دهد را نمو می و آن
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  مان خدمت برای

ما  را بر دوش مسئولیت ، این مقدس کتاب براساس وی یها خدا و طریق شناخت
 حقیقت شناخت دنیا تشنه.  سازیم سهیم شناخت را در این ما نیز دیگران گذارد که می

،  از او داریم که در شناختی دیگران نمودن با سهیم که است خدا این نقشه.  ستخدا ا
خدا  ملکوت را شریک دیگران طریق نیز بدین عیسی.  دهیم را گسترش الهی ملکوت
. دهند را نیز تعلیم فرستاد تا دیگران آنها را می داد و سپس می تعلیم مردم او به. کرد

 شهرهایی از خود به آنها را پیش عیسی گوید که می  از هفتاد نفر سخن۱ :۱۰لوقا 
از  را که توانستند آنچه آنها می.  شهرها را داشت آن خود قصد سفر به فرستاد که
را در  دیگران طریق ما نیز باید بدین. بگذارند در میان بودند، با دیگران آموخته عیسی
 . گردانیم و سهیم خود از خدا شریک شناخت

 

 به پاسخگویی جهت آیات از این.  را بخوانید۱۷ و ۱۶ :۳ تیموتاؤس دوم - ۱
  :کنید زیر استفاده سؤاالت

a( چهار هدف.  مفید است چهار هدف ، برای خدا است الهام که مقدس کتاب 
 کدامند؟

b(دو هدف آن. دارد غایی دو هدف فرد مؤمن در زندگی مقدس کتاب  عمل 
  کدامند؟

 

 .بزنید یر عالمتز صحیح از جمالت هر یک در مقابل - ۲

a(چیزند یک ، هر دو در واقع آن و خواندن مقدس کتاب  مطالعه. 

b(معنی  این به دارد، زیرا مطالعه احتیاج تالش به بیشتر از خواندن کردن  مطالعه 
 .ً                    آنها عمیقا بیندیشید کنید و بر روی را بررسی شما اطالعات که است

c( ما و خدمت و ایمان زندگی خدا برای کرد تا اراده را مطالعه مقدس کتاب باید 
  .او آشکار گردد ما به
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  مقدس کتابدر مورد  صحیح اعتقادات

 

 را در خصوص کلی ، باید ابتدا نکاتی مقدس کتاب و تفسیر درست منظور درک به
 قبلی ً                    کنید، قطعا در مقاطع می را مطالعه کتاب این شما که.  دانست مقدس کتابِ     خود 
اما .  است یافته تشکیل عمده در دو بخش  کتاب۶۶از  مقدس کتاب اید که آموخته
  و اعتقاداتها نگرش مقدس کتاب، باید در مورد  مقدماتی نکات بر این عالوه

ما را از  ، درک اعتقادات این چگونه دید که خواهیم.  باشیم داشته صحیحی
،  نکات ینا اعتقاد به عدم. بخشند می دهند و شکل تأثیر قرار می تحت مقدس کتاب
 .دهد قرار می متفاوت در مسیری مقدس کتابو تفسیر ما را از  درک

 

  است الهی مکاشفه مقدس کتاب

 که الهی ، حقایق آن طی که است فرایندی مکاشفه.  چه یعنی مکاشفه ً           اوال ببینیم
 صورت زمانی مکاشفه. شود می شناخت بود، قابل شناخت و غیرقابل ً             قبال ناشناخته

فرد  که زمانی. سازد بشر آشکار می ذهن را برای روحانی خدا حقایق گیرد که می
بر  مسیحیان. باشد می مقدس کتاب برد، منظور او فقط کار می خدا را به کالم لفظ مؤمن
 شده بشر الهام خدا به از طرف که است پیامی مقدس کتاب اعتقاد هستند که این
 هر گونه شروع ، نقطه مقدس کتاب به نگرشی و چنین حقیقت این درک.  است
 .گیرد می انجام مقدس کتابدر مورد  که است ای مطالعه

 

  مقدس کتابِ      بودن »  مکاشفه« نتایج

 حقیقت که شویم می نزدیک و درک نگرش با این مقدس کتاب به که زمانی
 تری غنی و مفهوم معنی کلمات ، این است آشکار شده معمولی در کلمات نامتناهی

هستند،  و غنی عمیق و مفاهیمی معانی دارای معمولی کلمات  این.گیرند خود می به
 .نهد را با ما در میان روحانی گیرد تا حقایق کار می خدا آنها را به زیرا روح
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از  واالتری ، مفهوم مسیح در عهدجدید در پرتو صلیب محبت ، کلمه مثال عنوان به
ما بمیرد،  خاطر گناهان به شد عیسی باعث خدا که محبت. یابد خود می معمولی معنی
، باید  مقدس کتاب ، در مطالعه بنابراین. گنجد بشر نمی در فهم که است عمیق آنچنان
 عمل این. سازد روشن تان را برای آن از کلمات هر یک القدس روح بدهید که اجازه

 . برخوردار است شایانی از اهمیت

 

 ؟ است شده نوشته کلماتی چه در قالب مقدس کتاب - ۳
a(غیر معمول و کلماتی  با لغات . 

b(دارند و غنی عمیق معانی حال در عین که معمولی  با کلماتی. 

c(دارند مجازی معانی که  کلماتی. 

 

  طبیعی مافوق خصوصیت

 لفظ چیزی به.  طبیعی و میدان از حوزه خارج چیزی یعنی طبیعی مافوق
ما  و مرئی فیزیکی دنیای دیگر، ماورای بر نظامی شود که  میقاطال طبیعی مافوق
 طبیعی های با پدیده توان نمی که ، اتفاقاتی عبارتی و یا به معجزات. باشد داشته تعلق

 ، خدای مقدس کتاب زندۀ خدای. هستند طبیعی مافوق نمود، همه آنها را تشریح
 .باشد آنها نیز می ، صاحب چیز است همه خالق خدا چون.  است معجزات

،  نیست آن های نویسنده تصورات ، زاییده شده ثبت مقدس کتابدر  که معجزاتی
. پیدا کرد یونانی های ها و در اسطوره در افسانه توان می راحتی به که تصوراتی
 را در بیابان اسرائیل قوم که ابری. اند و واقعی تاریخی حقایقی مقدس کتاب معجزات
و دو  نان با پنج عیسی که زمانی). ۳۶ :۴۰ خروج(نبود  خیالی کرد، ابری راهنمایی
 پنج آن همه بدارید که ، یقین و دغدغه شک هیچ هزار نفر را غذا داد، بدون ، پنج ماهی

 شده نوشته طور که آن سیر شدند، درست راستی خوردند و به واقعی هزار نفر غذای
 . است
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. ندارند و سحر و تردستی بازی با شعبده مشترکی وجه هیچ مقدس کتاب معجزات
 منطقی هدفی پیوسته بلکه. استوار نیستند بر هوی و هوس مقدس کتاب معجزات
 عیسی. نگرفتند انجام نمایی و قدرت سرگرمی برای وجه هیچ به معجزات این. دارند

او  ؛ خداوندی استوار است کامل و دانش او بر آگاهی اعمال تمامی.  خداوند است
 و آنچه در آسمان شد آنچه  آفریدهچیز در او همه زیرا که«. گیرد چیز را در بر می همه

و  و ریاساتها  و سلطنتها  و تخت و نادیدنی دیدنی ، از چیزهای است بر زمین
 ).۱۶ :۱ کولسیان(» شد او آفریده او و برای وسیله هب همه.  قوات

 

 طبیعی مافوقچرا عنصر .) بزنید زیر عالمت سؤال صحیح جواب در مقابل( - ۴
 ... دارد؟ چون حد اهمیت تا این مقدس کتاب مطالب و فهم درک جهت

a(نویسنده تصورات اند و یا زاییده داده ً         واقعا رخ معجزات اینکه  تشخیص  
 . است زیادی هستند، حائز اهمیت

b(کرد و خطیر تلقی تاریخی حقیقتی عنوان را باید به مقدس کتاب  معجزات. 

c(اشیاء،   طبیعی ز نظاما خارج ای شیوه چیزها به همه.  چیز است همه  خدا خالق
 .باشند او می قدرت کنترل تحت

 

  مقدس کتابتفسیر  اساسی اصول

 

وجود  و بسیار مهم اساسی ، چند اصل مقدس کتاب و تفسیر درست منظور درک به
 یها کرد و در درس خواهیم اشاره طور خالصه به اصول این ، به درس در این. دارد
 . پرداخت اهیمخو بحث آنها به تر درباره مفصل بعدی
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  زبان لغوی معنای به توجه

 

 کند می تبعیت زبان از قواعد طبیعی مقدس کتاب

 زبان لغوی معنی. باشد می آن و طبیعی کاربرد معمول ، شیوه زبان لغوی معنی
 این از هر چیز باید به ، قبل مقدس کتابتفسیر  هنگام به.  کلمات عادی معنی یعنی
 عبارتی به. خود را دارند و متداول لغوی معنای آن لماتو ک متن که داشت توجه نکته
گوید،  می که است ، همان در اکثر مواقع مقدس کتاب و جمالت کلمات تر، معنی ساده

وجود دارد  ّ    سری ، معنایی عادی و جمالت ظاهر کلمات در پس و نباید تصور کرد که
ً         ، واقعا  رفت قرنتس به تناز آ پولس گوید که ً           مثال اگر می. کوشید آن باید در کشف که

 مشخص مکان به مشخص از مکانی مشخص زمان در یک پولس که است منظور این
 در مرقس که یا وقتی.  است نشده با رمز و اسرار نوشته مقدس کتاب.  رفت دیگری

رفتند،  فیلیپی قیصریه نزدیک ای دهکده او به و شاگردان عیسی که خوانیم  می۲۷ :۸
 کالم لغوی معنی این. رفتند دهکده آن بود و آنها به ای دهکده ناحیه در آن که دانیم می

 این منظورمان البته. گوید خود آشکارا می که است چیزی همان آن معنی.  خدا است
 . گرفت روحانی های ، درس امروز خودمان نباید از آنها برای که نیست

از قواعد  نیز جزئی مجازی زبان. کار رود نیز به مجازی طریق تواند به می اما زبان
 زبان. دیگر اصطالحاتی در قالب معنایی بیان یعنی مجازی معنی.  است زبان طبیعی
 کار رفته به ِ            ظاهری کلمات با معنای کند که می را تداعی معنایی در ذهن مجازی
 یها از بخش در برخی.  است متداول روشیها  ، در اکثر زبان شیوه این. دارد تفاوت
 ۳۸ :۷در یوحنا  از آن نمونه یک.  است شده استفاده مجازی از زبان مقدس کتاب

او  آورد، از بطن ایمان من به که کسی«: فرماید می عیسی آیه در این. شود می مشاهده
را  ، مطلبی تشبیه از یک با استفاده مجازی زبان. »خواهند شد جاری زنده آب نهرهای
 به آب او نهرهای از قلب کشد که تصویر می را به شخصی عیسی. دهد می توضیح
 طریقی به زبان کند که تواند درک می آسانی به منطقی شخص.  است جاری بیرون



 ۲۳... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

 به هر که که روح درباره را گفت این«.  است کار رفته خود به عادی با طریق متفاوت
 مقدس کتاب های از کتاب بعضی). ۳۹ :۷یوحنا (»  آورد، او را خواهد یافت او ایمان

 است شده نوشته»  ای مکاشفه«یا  مجازی زبان به هستند که طوالنی ییها بخش ویحا
بود  ها باید مراقب قسمت تفسیر این هنگام به).  و مکاشفه و دانیال حزقیال نظیر کتب(

 تصاویر و مطالب این ؛ کلید درک نکنیم معنی لغوی صورت را به شده  ِ                تا تصاویر ارائه
 .شود می افتی در خود متن ، اغلب مجازی

 برد که پی راحتی به توان ، می مقدس کتاب شیارانۀوه مطالعۀ هنگام ، به طور کلی به
 را که ییها بخش.  مجازی دارد یا معنای لغوی ، معنای خوانیم می را که آیا بخشی
را  مجازی یها تفسیر کرد، و بخش لغوی صورت دارند، باید به لغوی معنایی

 خواهیم سخن تفصیل به باره در این و چهارم سوم ایه در درس.  مجازی صورت به
 . گفت

 

  است محدودیت دارای انسان زبان
 راحتی را به مقدس کتاب عادی مردم طرف از یک. دو رو دارد ای هر سکه

 دیگر، یک اما از طرف.  است شده نوشته معمولی زبان به توانند بفهمند، چون می
 متناهی انسان را به نامتناهی اند حقیقتتو می چگونه) نامحدود( نامتناهی خدای

او نیز محدود  ، زبان و محدود است متناهی انسان دهد؟ از آنجا که توضیح) محدود(
 او حقیقت که معنی این ، به است داده خدا خود را با بشر تطبیق که گوییم می. باشد می

 از آن مقداری یمتا ما بتوان است درآورده ساده صورت هشد ب می را تا آنجا که روحانی
را  آنچه توانیم اما می.  کنیم خدا درک چیز را درباره همه توانیم ما نمی.  کنیم را درک

 . نماییم دارد، درک اهمیت مان جاودانی زندگی برای که

 همچنین. کند می خدا یاری ، بشر را در شناخت طبیعت فرماید که  می۲۰ :۱ رومیان
 تشریح برای مقدس کتاب،  بشری و درک بانز بر محدودیت و غلبه منظور کمک به

 .گیرد کار می را به مجازی ، زبان روحانی حقایق
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فرماید  می مقدس کتاب!  است خدا چگونه که است امر مشکل ما تصور این برای
،  دیدن برای نامحدودی ، خدا قدرت با وجود این). ۲۴ :۴یوحنا ( است خدا روح که

 چشمان« از اصطالح مقدس کتاب های  قسمتاز بعضی. دارد و شنیدن کردن عمل
 طرز بیان نوع این. کنند می چیز استفاده همه او در مشاهده توانایی به اشاره برای» خدا

را  فکر غلط این که این کند، نه ما را یاری مطالب در فهم که است جهت آن بیشتر به
 و دارای د استمحدو و فیزیکی ما از نظر جسمی مثل خدا نیز درست ایجاد نماید که

 مجازی او زبان. داند ما را می های محدودیت القدس روح. باشد می جسمانی یها اندام
 خدا یاری حقیقت بشر را در درک ذهن که است کار برده به طرقی را به ای و استعاره

 .کند

 

 .دهید زیر جواب سؤاالت به بخش همین از جمالت با استفاده - ۵

a(شده کار برده خود به و معمول در کاربرد طبیعی زبان توصیف جهت که  لغتی 
 ؟ چیست

b(خواهند  فرد ایماندار جاری از بطن آب نهرهای گفت می که عیسی سخنان  آن 
  ؟ است شده کار برده به طریقی چه شد، به

 

 ) پیشرونده( تدریجی مکاشفه

بر بشر  تدریج را به روحانی خدا حقایق که ، ما اعتقاد داریم اصل این طبق
او بیاموزد و  را به یکتاپرستی را برگزید تا مفهوم ابراهیم او نخست.  ساخت کشوفم

 شکل ، خدا خود را به موسی در زمان. را بپرستند یگانه خدای او نیز این نسل
 ، تورات ترتیب این به.  ساخت مکشوف قوم بر این ابراهیم زمان به نسبت تری کامل
، خدا  و اعصار بعدی قرون در طول سپس. هدد می را ارائه تری کامل مکاشفه موسی

ظهور  وعده خصوص داد؛ به و گسترش را بسط تورات انبیا، مکاشفه از طریق
با ظهور . شد نخواهد بود، آشکارتر می نژاد و زبانی هیچ محدود به که ای دهنده نجات
 .خود رسید اوج به مکاشفه ، این مسیح ، خداوند ما عیسی دهنده نجات این
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 آشکار و مکشوف و مکان زمان را در یک حقایق تمام نشد که ا خدا بر آناما چر
 که گفت توان می طور کلی اما به. داد ارائه مختلفی دالیل توان ، می این سازد؟ برای

خود را بگذراند؛  و اجتماعی و معنوی روحانی طفولیت دوران بایست می انسان ذهن
 نوعی خدا به که گفت توان می.  دعا استم بر این گواه روشنی به جهان عمومی تاریخ

مقدار با او  و تا آن داد، و آنگونه وفق انسان و معنوی روحانی خود را با طفولیت
 ،)۴ :۴ غالطیان(» رسید کمال به زمان« اما وقتی. بود درکش قادر به که گفت سخن
 و معنوی روحانی بلوغ دوران سوی را به آمد و بشریت جهان این به مسیح عیسی
 .شد رهنمون

 و نقشه در عهدجدید، اراده که است و پیشرونده تدریجی مکاشفۀ همین دلیل به
عهدجدید . شود می دیده تر از عهدعتیق او، واضح و ابدیت انسان نجات خدا برای

ً               ، خصوصا تفسیر  مقدس کتاب، در تفسیر  اصل این به توجه.  خدا است مکاشفه اوج
را در  سؤالی پاسخ ، وقتی از مسیحیان بعضی انهمتأسف.  است بسیار مهم عهدعتیق

 توجه را بدون آن کنند و آیات می مراجعه عهدعتیق به یابند، بالفاصله عهدجدید نمی
 به ، در عهدعتیق مثال عنوان به. کنند تفسیر می صوری صورت عهدجدید، به روح به
 عود از برکاتمو کنند، در زمین اگر از او اطاعت که شده داده وعده اسرائیل قوم
 اند که پیدا شده ، کلیساهایی بیستم در قرن. عمر برخوردار خواهند شد و طول مادی
دهند،  می مادی و رفاه برکات وعده مردم ، به از عهدعتیق آیات قبیل این به با تکیه
 عمر معنایی و طول برکت در عهدجدید، مفهوم باشند که داشته توجه اینکه بدون

 شده داده راستین ایمانداران به که ای در عهدجدید وعده. یابد می و معنوی روحانی
در  در عهدعتیق که مادی عمر و برکات طول ؛ وعدۀ و جفا است زحمت ، وعده است

 مفهومی خود را به ، در عهدجدید جای شده داده اسرائیل قوم زمینی مورد زندگی
 دلیل همین به. خدا وتدر ملک ابدی جاوید و جالل حیات ، یعنی است تر داده گسترده
 اصل این ، باز به سوم در درس.  داشت و دائمی دقیق توجه اصل این باید به که است
 .کرد خواهیم اشاره
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 غیرمسیحیان سؤال در مقابل از ایمانداران بسیاری که است دیگر، مشکلی نمونۀ
 نینچ در مقابل از مسیحیان عده این. دارند عهدعتیق و کشتارهایها  در مورد جنگ

کوشند  می منطق بی های کنند، یا با استدالل می شوند و سکوت می یا شرمنده سؤالی
 مکاشفۀ اصل اگر به که در صورتی. نمایند ها را توجیه کشتارها و خشونت این

هنوز خدا  زمان در آن ببرند که پی راحتی توانند به باشند، می داشته توجه تدریجی
انتظار  بود و از او هم نکرده بر بشر مکشوف طور کامل خود را به و شفقت رحمت
 مسیح خداوند ما عیسی که اما زمانی. باشد و بخشنده رحیم طور کامل به که نداشت

خود نیز  و از پیروان خدا را ظاهر ساخت و شفقت رحمت ظهور فرمود، نهایت
 .بود خود رسیده اوج به تدریجی مکاشفه. کنند همانطور عمل که خواست

 حد در درک تا چه تدریجی مکاشفه اصل به توجه فرمایید که می لذا مالحظه
  . است و حیاتی ضروری مقدس کتاب تمامی

 

 .بزنید زیر عالمت درست از جمالت هر یک در مقابل - ۶

a(کند تواند درک خدا وجود دارد، می شناخت برای را که هر چه  انسان . 

b(خوردار استبر محدودی از قدرت الهی حقیقت بشر در شناخت  ذهن . 

c(دارد چشم انسان  خدا نیز همچون. 

d(دارد و نامحدودی  خدا دید وسیع. 

e(انسان ، خود را به از پیش و بیش تدریج ، خدا به مقدس کتاب  در سراسر تاریخ 
  . است ظاهر کرده

 

 ؟ را شناخت رهاننده خدای توان می عهدعتیقتر از   آسانعهدجدید چرا در - ۷
 

  خودش کمک به مقدس کتابتفسیر 

 خودش مقدس کتابتفسیر  بهترین« که است گفته مقدس کتاب از معلمین یکی
 و غیر قابل نظر مشکل خدا به از کالم یا بخشی اگر آیه که است منظور این. »باشد می
. نماید را روشن مشکل یا بخش آیه آن بود که دیگری بخش دنبال بیاید، باید به فهم



 ۲۷... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

 را جستجو کرد، همانا آیات ای کننده روشن بخش د چنینبای که جایی ً            طبعا نخستین
 و گستردۀ ِ            دانستن کامل که است دلیل همین به.  ِ              بخش دشوار است ِ          و بعدی آن پیشین
باید  کرد، بلکه درک را عمیق قسمت باید یک فقط نه. باشد می خدا ضروری کالم
،  خدا آشنا گردیم مکال بیشتر با کل هر چقدر که.  دانست درستی ها را به قسمت تمامی
 را روشن و عباراتها  دیگر بخش که را بیابیم و عباراتی آیات توانیم تر می راحت
 .سازند می

  : گفت باید چنین و خالصه روشن بیانی به

 .آورد دست به آیه کل معنای به را باید با توجه کلمه یک درست معنی

 دست قرار دارد، به در آن که یپاراگراف پیام به را باید با توجه آیه یک درست معنی
 ). است مربوط آن به که و بعدی قبلی آیات یعنی(آورد 

 به که هایی یا باب را باید در باب مقدس کتاب از متن پاراگراف یک درست معنی
را  کوه باالی در موعظه»  عدالت« کلمه ً         مثال معنی. (شوند، جستجو کرد می مربوط آن

، با  باب سه در این واژه این جستجو کرد؛ معنی  متی۷ تا ۵ باب سه به باید با توجه
 .)باشد متفاوت است ، ممکن است قائل کلمه این برای پولس که معنایی

قرار  در آن که ِ                      باید در پرتو کل کتابی هم به ِ                 یا چند باب مرتبط یک درست معنی
 .دارد، جستجو شود

ِ    کل  تقاداتاع و اصول باید در پرتو پیام کتاب یک درست و پیام معنی
 .و تفسیر شود درک مقدس کتاب

 

. کنند می مشخص»  متن کل«و »  بالفصل متن« تفسیر را با اصطالحات روش چنین
 پیام»  متن کل«؛ و منظور از  مورد نظر است ِ          و بعد آیه قبل ، آیات بالفصل منظور از متن

 .باشد می مقدس کتاب ِ            اعتقادات کل و اصول

 

را » کند خود را تفسیر می مقدس کتابِ     خود «و »  نمت کل «،» بالفصل متن« - ۸
 .کنید تعریف
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  اعتقادات اساسی اصول تدوین نحوۀ

را  مسیحی اعتقادات اساسی اصول که است بسیار مهم مطلب این به توجه
 اعتقادی یا اصل آموزه یک تدوین بنا کرد؛ برای یا دو آیه تنها یک بر اساس توان نمی

 در تمام متعدد و محکم باید شواهدی)  ، و غیره ، کفاره سیِ                     نظیر پسر خدا بودن عی(
 در یک فقط که نکاتی که نیست معنی این به گفته این. باشد وجود داشته مقدس کتاب

را نباید  اعتقادات اساسی اصول که است منظور این اند، بلکه اند اشتباه آمده یا دو آیه
 .استوار نمود یا دو آیه بر یک

کند  می مبهم ای اشاره ، پولس۲۹ :۱۵ قرنتیان در اول:  بیاوریم هنمون یک بد نیست
از . گرفتند خود تعمید می مردگان از طرف نیابت به قرنتس مسیحیان که نکته این به

، ما  است نشده اشاره موضوعی چنین به مقدس کتاباز  دیگری جای در هیچ آنجا که
 مردگان جای به توانیم می که بدهیم ، تعلیم آیه یک این استناد به به فقط توانیم نمی

 اینکه به شده مبهمی ، اشاره۶ :۴ و ۱۹ :۳ پطرس ً              یا مثال در اول.  خود تعمید بگیریم
 تعلیم این توان نمی دو آیه از این. داد آنها بشارت و به رفت مردگان عالم به مسیح
 که است میرند، ممکن می نجات دریافت بدون که کسانی کرد که را استخراج اساسی
 .یابند نجات مردگان در عالم

 

  مقدس کتاب تعالیم بنیادین هماهنگی

 نوشته مختلف انبیا و رسوالن و توسط  قرن۱۴حدود  در طول گرچه مقدس کتاب
 تعالیم میان چشمگیری و یکپارچگی ، هماهنگی آن  کتاب۶۶ ، اما در تمام است شده

در  که گوییم ، می فنی در اصطالح.  کنیم می مشاهده در آن ِ              اعتقادی مندرج و اصول
 .وجود دارد یا الهیاتی عقیدتی نظام یک ، فقط مقدس کتاب تمام

و  معنی که است این دارد؟ تأثیر آن مقدس کتاببر تفسیر  تأثیری چه اصل این
ً     مثال . باشد مقدس کتاب و تعلیمی اعتقادی نظام تواند مغایر با کل ، نمی آیه تفسیر یک

 اعمال از راه ، نجات مقدس کتاب های از قسمت بعضی طبق که مبگویی توانیم نمی
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در .  ایمان در مقابل فیض دیگر، از راه آیات بعضی شود و طبق می حاصل نیک
 و در مقابل فیض از طریق فقط نجات وجود دارد که مشخص تعلیم عهدجدید، این

 اشاره مالاع از طریق نجات در ظاهر به است ممکن که آیاتی. شود عطا می ایمان
 .و تفسیر شوند درک مقدس کتاب کلی کنند، باید در پرتو تعلیم 

 بر مرقس ً             صرفا با تکیه است ممکن از مسیحیان بعضی:  بیاوریم دیگری مثال
 کلی اما اگر تعلیم. ما خواهد داد به بخواهیم خدا هر چه ، بگویند که۲۴ :۱۱

 مقدس کتابخدا را در  دانمر و تجربیات کنیم دعا بررسی را در زمینه مقدس کتاب
 ما جواب دعاهای تمام خدا به که رسیم می نتیجه این ، به قرار دهیم مورد مطالعه

ما را عطا  کند و خواسته می ما را مستجاب از دعاهای بعضی که ترتیب این دهد، به می
گوید  می دیگر هم ، و در مورد بعضی»ً     بعدا«گوید  دیگر می بعضی فرماید، برای می

 »! نه«

 اساسی و مفاهیم تعالیم میان و وحدت ، باید هماهنگی آیه تفسیر یک هنگام به پس
 . مد نظر داشت آن مختلف های را در کتاب مقدس کتاب

 کند که می ما خاطر نشان ، به مقدس کتاب ِ                        و یکپارچگی معنا و مفهوم وحدت
از  قسمتی اثبات برای که باشیم ما باید مواظب. ندارد در خود تناقص مقدس کتاب
 ِ          خود کلمات و بگذاریم نکنیم تحمیل خود را بر آن خدا، عقاید شخصی کالم
و  معانی به ، پی مقدس کتابِ       اصولی  با مطالعه. گویند خود سخن ، برای مقدس کتاب
شما  باشند که چیزهایی همان است ممکن معانی این. برد خواهیم آن حقیقی مفاهیم
 الهام آن نویسندگان به که خدا است. باشندن هست هم را داشتید، ممکن انتظارش
 متناقض هم مقدس کتاب بنابراین. ندارد خدا با خود تناقضی.  است بخشیده
امر بیشتر  رسند، این نظر می به با یکدیگر متناقض هستند که هایی اگر بخش. باشد نمی
 وتدر قضا مواقعی در چنین.  است کافی اطالعات ما یا نداشتن ناقص درک دلیل به

 .بتابد مشکل بر روی نور بیشتری القدس نکنید؛ دعا کنید تا روح عجله

 



 درس اول ۳۰

 .بزنید زیر عالمت درست از جمالت هر یک در مقابل - ۹

a(است  شده عرضه مقدس کتابدر سراسر  یا اعتقادات حقیقت نظام  تنها یک . 

b(شود می حاصل ایمان در مقابل فیض از راه  نجات. 

c(بیابد تواند نجات می مردگان باشد، در عالم نیافته  نجاتدنیا در این  اگر کسی. 

d(کنید، باید  تحمیل مقدس کتابخود را بر  عقاید شخصی که این جای  شما به 
 .در آورید مورد نیاز را از خود کالم مفاهیم

e( ندارد با خود تناقض مقدس کتاب. 

 

 مفسر روحانی بصیرت

باید  فرد مؤمن که است روحانی فیتکی آن» مفسر روحانی بصیرت«منظور ما از 
هر  مطالب درک ً           معموال برای. کند درک درستی را به مقدس کتاب دارا باشد تا مطالب

 درک برای.  داردقدیگر فر یها با کتاب مقدس کتاباما .  است ، سواد ضروری کتابی
خدا .  است نیز ضروری خاصی روحانی سواد، معرفت بر داشتن ، عالوه آن مطالب
 منجی عنوان را به مسیح عیسی نماید که عطا می کسانی را به روحانی معرفت این

 .پذیرند خود می

 

 با آیه در رابطه زیر که دو سؤال  را بخوانید و به۱۵- ۱۲ :۲ قرنتیان اول -۱۱ و ۱۰
تنها  هر سؤال برای.  است شده داده که ییها جواب از بین. دهید باشند، جواب  می۱۴
  :د داردوجو درست جواب یک

 

 غیر ممکن امور روحانی را ندارد، شناخت القدس روح که فردی چرا برای - ۱۰
 ... ؟ چون است

a(کند نمی تالش آن و درک شناخت برای است الزم طور که  آن. 

b(نیستقامور صاد این و درک شناخت به  خود نسبتق در اشتیا  . 

c(است کدر قابل روحانی مسائل امور تنها بر پایه این  ارزش . 



 ۳۱... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

 کند، این خدا را درک کند تا حقیقت می تالش القدس روح بدون فردی وقتی - ۱۱
 کند؟ می جلوه امر در نظر او چگونه

a(اما پر ارزش سخت ای  مطالعه  

b(و نامفهوم  گنگ  

c(بسیار جدید و جالب ای  ایده 

  

 .را عالمت بزنید صحیح پاسخ - ۱۲

a(کند را درک مقدس کتاب ستیدر هتواند ب می مؤمن مسیحی  تنها یک. 

b(دارند حقیقت خوانید، همه می مقدس کتابدر  که  معجزاتی. 

c(است را غنا بخشیده مقدس کتاب از کلمات بسیاری معانی القدس  روح  . 

  طبیعی مافوق  خصوصیت- ۱

  روحانی  خصوصیت- ۲

  ای مکاشفه  خصوصیت- ۳

 
 

  بعدی یها درس به کلی نگاهی

 

 موضوعات ، به از درس بخش ، در این گرامی تر دانشجویانبیش راهنمایی برای
  .کرد خواهیم اشاره بعدی های درس اصلی

 

  درست سؤاالت طرح

 و جواب سؤال بر اساس مطالعه کردید، شیوه مشاهده درس در این همانطور که
 از بهترین یکی). ۱۱ و ۱۰ و ۱ یها تمرین کنید به رجوع( کردیم استفاده را تا حدی

 سؤال کردن مطرح«،  مقدس کتاب آیات صحیح و معانی مفاهیم کشف یها روش
 به مقدس کتاب،  بروز سؤال محض به بینیم می که است مواقعی در چنین. » است
 که است کرد این دقت آن در اینجا باید به که ظریفی نکته. پردازد می آن جواب



 درس اول ۳۲

 ما در مطالعه  اصلیابزار و جواب سؤال شیوه.  کنیم را مطرح صحیح سؤاالت چگونه
 .باشد می مقدس کتاب

 

 تفسیر اساسی اصول

در .  داشت عرضه را تا حدودی مقدس کتابتفسیر  مقدماتی  شناخت۱ درس
 این.  پرداخت تفسیر خواهیم اساسی از اصول چند اصل بررسی به تفصیل  به۳ درس
و  گردآوری قرن چندین متعهد در طی محققین جدی بر اثر مطالعه اساسی اصول

 و یا تعلیم درست بندی بر تقسیم محققین این توجه. اند قرار گرفته مورد استفاده
تفسیر، حائز  اساسی اصول تمامی و درک شناخت.  خدا است پیام حقیقت صحیح
،  مقدس کتاب مطالعه های شیوه در تمام سازند که زیرا شما را قادر می است اهمیت
 .کار گیرید آنها را به

 

  مقدس کتاب عهمطال های شیوه

ما با  درس اما در این. وجود دارد مقدس کتاب مطالعه برای متعددی های شیوه
 بیشتر بر روی از درس دوره تمرکز این.  داشت از آنها سر و کار خواهیم چهار نوع
 روش از آنجا که.  است موسوم هم ترکیبی روش به باشد که می کتاب کل روش
 به جهت همین ، به است اساسی ، روشی دسمق کتاب مطالعات در تمام ترکیبی
 را قحبقو ، کتاب۷ و ۶ و ۵ های در درس.  داشت خواهیم بیشتر اشاره آن جزئیات
 درس سه.  کار خواهید گرفت به را در مورد آن کتاب و یا کل ترکیبی و روش مطالعه

ِ                   روش متفاوت مطالعه بر یک هر کدام آخر کتاب  ، روش۸ در درس. باشد متمرکز می ِ
 استفاده عاموس منظور، از کتاب این داد و به خواهیم را ارائه)  روایتی( ای زندگینامه
 موضوعی روش بررسی ، به افسسیان از رساله ، با استفاده۹ در درس. کرد خواهیم
کار  به فیلیپیان رساله را برای روحانی مطالعه  روش۱۰ در درس.  پرداخت خواهیم
 . بست خواهیم



 ۳۳... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

شما در  مطالعه شوند، ابزار اصلی می در اینجا عرضه که ییها و روشها  تکنیک
 .خواهند بود زندگی طول

 

 .کنید مربوط داده شده در زیر موضوعات را به از توضیحات هر یک - ۱۳

a(کنند می کمک مقدس کتاب شناخت به که  مقرراتی. 

b(روحانی ، موضوعی ای ، زندگینامه  ترکیبی ، . 

c(دارد ود ابراز میخ مقدس کتاب که  جوابی. 

  و جواب سؤال  تکنیک- ۱

 تفسیر اساسی  اصول- ۲

  مقدس کتاب مطالعه های  روش- ۳

 
 



 درس اول ۳۴

  خودآزمایی

 

،  آن بعد از اتمام. دهید جواب بخش این سؤاالت ، به بعد از مرور درس
. نمایید ، مقایسه است آمده آخر کتاب در قسمت که ییها خود را با جواب یها جواب
 .مرور کنید اید، دوباره داده غلط آنها جواب به هرا ک سؤاالتی

 
  :کنید را مشخص صحیح  عبارات۴ تا ۱ در سؤاالت

را  و حقایق کار گرفته به را فعاالنه تان ذهن مقدس کتاب در خواندن که  زمانی- ۱
 ... که است وقت کردید، آن بررسی دقت هب

a(خواهید داشت خواندن برای ای  انگیزه . 

b(خواهید کرد مطالعه و اصولی منظم طریقی ه ب. 

c(کار خواهید کرد مشکل یها  تنها با کتاب. 
 

 دارد؟ فراوانی اهمیت امری چه برای مقدس کتاب  مطالعه- ۲

a(و خدمت ، ایمان زندگی  برای . 

b(شوید بخواهید خادم که شرطی ه ب. 

c(پیری  تنها در زمان . 

d(و دانش آگاهی باال بردن جهت  تنها به . 
 

 ؟ ، چیست کار رفته خدا به در کالم طور که آن مکاشفه و مفهوم  معنی- ۳
a(خدا از سوی هم نبود، آن شناخت ً         قبال قابل که آنچه شدن شناخت  قابل . 

b(انسان توسط خدا در طبیعت  کشف . 

c(خود حواس از خدا توسط انسان  شناخت. 

 



 ۳۵... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

 به نسبت مقدس کتاب به صحیح زیر بیانگر نگرش از خصوصیات کدام یک - ۴
 ؟ ها نیست سایر کتاب

a(ای  مکاشفه  
b( طبیعی مافوق  

c(طبیعی   

d(روحانی    
 

 نحو صحیحی به است شده داده که زیر را با کلماتی ناقص از جمالت  هر یک- ۵
 .کنید کامل

a(کند می اشاره............ معنای به زبان لغوی  معنی. 

b( کند کار می......... در القدس روح که است درک قابل جهت از آن مقدس کتاب. 

c(دارد،   محدودی توان الهی حقیقت و بیان انتقال جهت انسانی زبان  از آنجا که
را با  الهی تا حقایق است را در اختیار بشر قرار داده ای و استعاره مجازی خدا زبان

 . دهدقاو انطبا زبان

d(تر از عهدعتیق  در عهدجدید واضح.......... دلیل هب و رهاننده کننده کفاره  خدای 
 .خورد می چشم به

e( است خویش........  خود بهترین مقدس کتاب . 

f(وجود دارد............  مقدس کتاب کل  در تعالیم. 

 تفسیر) ۱

 ) پیشرونده( تدریجی مکاشفه) ۲

  معمولی) ۳

 ایماندار) ۴

 قانطبا) ۵
  هماهنگی) ۶

  

  .خواهد شد، بنویسید عرضه دوره ر ایند را که مطالعه اصلی موضوع  سه- ۶
 



 درس اول ۳۶

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

 را پیش جواب دیدن تا احتمال نیست ترتیب به بخش این سؤاالت جواب:  توجه
 .برساند حداقل به از پاسخگویی

  
۱۲ - a( ۲-روحانی  خصوصیت  

  b( ۱ -طبیعی مافوق  خصوصیت  

  c( ۳-ای مکاشفه  خصوصیت  
  

۱ - a(زندگی درست ترتیب خطایا و عرضه ، اصالح اشتباه وبیخ، ت حقیقت  تعلیم  
  صحیح

b(مجهز کند خوب اعمال انجام را جهت  شخص. 
  

۵ - a(لغوی   

b(مجازی   
  

۲ - b(این به زیرا مطالعه. دارد احتیاج تالش به بیشتر از خواندن کردن  مطالعه  
  .یندیشیدً             آنها عمیقا ب کنید و بر روی را بررسی شما اطالعات که است معنی

c( و خدمت ، ایمان زندگی خدا برای کرد تا اراده را مطالعه مقدس کتاب باید 
 .او، آشکار گردد ما به

  

۶ - b(برخوردار است محدودی از قدرت الهی حقیقت بشر در شناخت  ذهن . 

d(دارد و نامحدودی  خدا دید وسیع. 

e(خود را به از پیش و بیش تدریج ، خدا به مقدس کتاب  در سراسر تاریخ 
 . است ظاهر کرده انسان

  

۱۰ - c(است درک قابل روحانی مسائل امور تنها بر پایه این  ارزش . 
  

 . است  بیشتر آشکار کردهعهدجدید، او را در  تدریجی  زیرا مکاشفه- ۷



 ۳۷... مقدس کتابهای درست در مورد  نگرش

۱۱ - b(و نامفهوم  گنگ  
  

 ققرار دارند، اطال عبارت یک یا پس پیش که مطالبی تمام به بالفصل  متن- ۸
 . است مقدس کتاب کل همان متن کل. شود می

  

۴ - b(کرد و خطیر تلقی تاریخی حقیقتی عنوان بهرا باید  مقدس کتاب  معجزات. 

c(طبیعی از نظام خارج ای شیوه چیزها به همه.  چیز است همه  خدا خالق  
 .باشند او می قدرت کنترل اشیاء، تحت

  

۹ - a(شده عرضه مقدس کتاب در سراسر یا اعتقادات حقیقت نظام  تنها یک  
 . است

b(شود می حاصل ایمان در مقابل فیض از راه  نجات. 

d(کنید، باید  تحمیل مقدس کتابخود را بر  عقاید شخصی که این  شما بجای 
 .در آورید مورد نیاز را از خود کالم مفاهیم

e( ندارد با خود تناقض مقدس کتاب. 
  

۳ - b(دارند و غنی عمیق عانیم حال در عین که معمولی  با کلماتی. 
  

۱۳ - a( ۲-تفسیر اساسی  اصول 

  b( ۳ -مقدس کتاب مطالعه یها  روش  

  c( ۱-و جواب سؤال  تکنیک  

 
 
 
 



 



 

 دومدرس 

  مقدس کتاب اصولی مطالعه

 

قرار  مورد بحث کتاب در این را که از موضوعاتی بسیاری اول در درس
 عنوان به مقدس کتاب که آموختیم.  یمقرار داد مورد اشاره طور اجمالی گیرند، به می
سایر  به نسبت بیشتری و دقت را با هشیاری ، و باید آن است الهی خدا، مکاشفه کالم
از  که استوار است ً                   ما تماما بر شناختی مسیحی و ایمان زندگی. کرد ها مطالعه کتاب
 . آوریم می بدست مقدس کتاب

تفسیر  اما برای.   نظر گذراندیماز طور خالصه تفسیر را به ، اصول درس در آن
در .  کنیم مطالعه و اصولی صحیح ای گونه را به باید آن ، نخست مقدس کتاب درست
 طرح یها شد، و روش آشنا خواهیم مقدس کتاب اصولی مطالعه با روش درس این

 را خواهیم مقدس کتاب صحیح و درک اصولی منظور مطالعه به درست سؤاالت
 تفسیر درست باشد، اساس می و اصول بر روش مبتنی که العهمط نوع این.  آموخت
 مقدس کتاب و تفسیر درست درک ، هرگز قادر به ای مطالعه چنین انجام بدون.  است

 . برخوردار است زیادی از اهمیت درس ، این جهت از این. بود نخواهیم

 که یمباش را داشته دو هدفی خود همان ، باید در ذهن درس این مطالعه در حین
و رشد  دانش کسب ، یعنی ورزیدیم مبادرت مقدس کتاب مطالعه به خاطر آن به

 . دیگران به روحانی مسائل انتقال جهت توانایی و بعد، کسب خودمان برای روحانی

 

  مطالب رئوس

  شخصی آمادگی

  اصولی مطالعه ضرورت

  مقدس کتاب در مطالعه اساسی یها گام

  مقدس کتاب متن در بارۀ درست سؤاالت طرح

 



  درس دوم ۴۰

  
  
  
  

  درس اهداف

  :بردید، باید پایان را به درس این که زمانی

را در   بهتری نمایید و روش کسب بیشتری آمادگی مقدس کتاب مطالعه برای ●
 .یابد فزونی مقدس کتابشما از  و درک کار گیرید تا شناخت به تان مطالعه

  و مفهوم رویداد و چرایی هب مربوط های در مورد داده سؤاالت گوناگون انواع ●
 .نمایید مرتبط یادگیری یها و گام را با مراحل آن

 

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس و اهداف مطالب رئوس یعنی آغازین  بخش- ۱

 یها جواب آنگاه. دهید جواب آن سؤاالت و به کرده را مطالعه درس  متن- ۲
 .کنید یسه، مقا است شده داده که ییها خود را با جواب

 دفتر یادداشت این به درس این نهایی در بخش. کنید تهیه  دفتر یادداشتی- ۳
 .کنید یادداشت در آن چیزی شاید بخواهید گاهگاهی.  خواهید داشت احتیاج

 



 ۴۱مقدس  کتاب مطالعۀ اصولی

  درس متن

  شخصی آمادگی

 

 درک رسد، نظر می به ضروری مقدس کتاب مطالعه برای که خصوصیتی نخستین
 خوبی  به۴ :۲ قرنتیان اول مطالعۀ هنگام ، به اول امر در درس ینا.  است روحانی و فهم
!  است ما امروز نیز زنده خدای.  است زنده خدای ، کالم مقدس کتاب. شد بررسی
 آن نیز توسط امروز را عطا کرد، مقدس کتاب پیام در گذشته که القدس روح همان
 دهنده داوند و نجاتخ عنوان او را به که هر کس به مسیح عیسی. گوید می سخن

 .کند را عطا می القدس بپذیرد، روح

.  است روحانی صفات ، مقدس کتاب مطالعه مورد نیاز برای خصوصیت دومین
 خود زندگی با خداوند زندۀ کامل از خدا و مشارکت باید در اطاعت روحانی شخص
،  نی، فروت خدا، تواضع روح به و حساسیت عمیق احترام از طریق زندگی این. کند

 شما را با عیسی مشارکت گناه به سریع اعتراف. شود پدیدار می ، و ایمان شکیبایی
برود و  نور از بین آن شود که می باعث از نور روحانی نااطاعتی. کند می حفظ مسیح
او  از کالم هستند که او کسانی فرمود دوستان عیسی. فرا گیرد را ظلمت آن جای

 .)۱۴ :۱۵ یوحنا(کنند  می اطاعت

 شما باید برای. متمرکز فکری نیاز دارد، و به هشیار ذهنی ها به واقعیت مطالعه
ْ      دقیق  مطالعۀ که هست مواقعی. باشید داشته قاشتیا و خدا غیرت کالم مطالعه
 که تا زمانی. دارد و کوشش تالش به ، و یا احتیاج گیر است شود؛ وقت می کننده کسل
 قادر نخواهد بود که القدس اید، روح نداشته طوفمع چیزها این ً                خود را عمیقا به ذهن

 .آشکار نماید تان خدا را برای حقیقت

باشد  حقایقی آن درک به ما باید معطوف کوشش که تأکید کردیم اول در درس
 مطالعه.  بپوشانیم آن عقاید خود را به آنکه دهد، نه می تعلیم روشنی خدا به کالم که
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باید .  است باز فکری مستلزم مقدس کتاب  مطالعه.نیاز دارد صداقت به مقدس کتاب
 .بگوید سخن مقدس کتابِ     خود  بدهید که اجازه

 

 نوع چه خدا به. کنید  بیشتر توجه۲۵ آیه ً        لطفا به.  را بخوانید۲۵ و ۲۴ :۴ مرقس - ۱
 ... که شخصی کند؟ به بیشتر عطا می شخصی

a(دارد  کم. 

b(دارد ای  تا اندازه. 

c(ندارد  چیزی. 

  

 و ۲۴ :۴ خدا، در مورد مرقس ِ          ساختن کالم در روشن القدس در مورد کار روح - ۲
 ... که است ، کسی»دارد« که شخصی. بیندیشید ای  لحظه۲۵

a(دارد و معرفت  شناخت. 

b(دارد و منال  مال. 

c(دارد القدس  روح. 

  

شوند و در باال  می یافت روحانی در شخص ببرید که را نام خصوصیت پنج - ۳
 .شدند واقع د بحثمور هم

  

، تمرکز،  هشیاری نظیر ، کلماتی مقدس کتاب مطالعه جهت با آمادگی در رابطه - ۴
 مورد زیر تأکید دارند؟ بیشتر بر کدام صداقت و ،قاشتیا

a(روحانی تأکید دارند تا حالت ذهنی  بیشتر بر حالت . 

b(ذهنی تأکید دارند تا حالت روحانی  بیشتر بر حالت . 

c(ذهنی بر حالت تأکید دارند و نه روحانی لتبر حا  نه . 

 

؛  ، و وقت ، چشم مقدس کتاب، کاغذ،  قلم: اند بسیار ساده مقدس کتاب ابزار مطالعۀ
، حائز  از آشفتگی فارغ وقتی داشتن. چیزها نیاز دارید این به کار، فقط این شما برای
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 القدس کنید با روح یسع مطالعه ، هنگام است ممکن تا آنجا که.  است فراوان اهمیت
 .خدا تنها باشید و کالم

 

 ...، شما مقدس کتاب مطالعه برای - ۵

a(دارید زیاد احتیاج و نمودارهای گوناگون یها کتاب  به. 

b(محتاجید در کلیسا باشید . 

c(نیازمندید ای ابزار ساده  به. 

 

  اصولی مطالعه ضرورت

 و غیراصولی فاقیات صورت را به مقدس کتابً       معموال  عادی مسیحی یک
 در میان هم دارند و با دیگران ایمان آن افراد به این که از چیزهایی بسیاری. خواند می
 اند، و یا این گفته دیگران که است اند، چیزهایی شنیده که است هایی نهند، موعظه می
اگر   حتی- از اشخاص بسیاری برای مطالعه. اند خوانده مسیحی یها در کتاب که

نیز  خدا باشد و اغلب از کالم کمی قسمت دهند، شاید خواندن خرج هب هم همت
بارها  که ییها متن از خواندن ترسند دست می مردم. خوانند را بارها و بارها می متنی

از  بسیاری متأسفانه. را بخوانند از کالم جدیدی یها اند، بکشند و بخش خوانده
نظر  به که از کالم حدودیم بخش خواندن خود را به زندگی ، تمام مسیحیان

 های گنجینه اشخاص گونه این. گذرانند رسد، می می آن از دیگر جاهای» تر راحت«
اما نباید . دهند می آنها عطا کند، از دست خواهد به می القدس روح را که گرانبهایی
 و مبتنی اصولی ای گونه را به مقدس کتابتوانند  نیز می معمولی اشخاص .باشد چنین
 .قرار دهند ، مورد مطالعه شبر رو

 قدم به قدم که است ، فرایندی روش.  کاری انجام برای منظم شیوه یعنی روش
 کارگیری ، شما را از به روش. منجر گردد ای نتیجه به شود تا در مجموع می دنبال

 هدایت مطالعه هنگام شما را به که است اما مانند چارچوبی. کند نمی عقاید خود منع
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 تمامی ترتیب دهد تا بدین می عمل شما نقشه ، به بر روش مبتنی مطالعه. نماید می
 .دارید، متمرکز نمایید که هدفی را بر روی تان تالش

ً            گیرد؟ حتما  کار می کند و به را تأئید می مقدس کتاب اصولی مطالعه القدس آیا روح
 هنگام به کنند که می گمان از مسیحیان بعضی. گیرد کار می به ً              کند و حتما هم تأئید می
 خداوندی.  نیست اما چنین.  و تفکر را از کار انداخت ، باید ذهن مقدس کتاب مطالعه
 ِ               ، خود بانی همه)۳ :۲ کولسیان(»  است در او مخفی و علم حکمت خزائن تمامی« که

 بدون باشد که از ما انتظار داشته که است ممکن چگونه پس.   استها و روش اصول
 راستی جمیع خود، ما را به القدس را؟ او با روح کالمش هم ، آن نیمک مطالعه اصول
 و ۲۶ :۱۴یوحنا (سازد  می ما روشن را برای مسیح کالم القدس روح. کند می هدایت
 نمود که تشبیه و آفتاب باران عمل به توان را می القدس روح روشنگری). ۱۵- ۱۳ :۱۶

 کار و فعالیت اما همانطور که. آورد می فراهم زنده کشاورز از تخمی را برای محصول
 کمک و باران آفتاب عمل به)  ، و درو کردن ، کاشتن زدن شخم(ِ              اصولی کشاورز 

 کند تا حقیقت می ، کمک بر روش و مبتنی اصولی نیز مطالعه صورت  همان کند، به می
 . نماییم کسب القدس روح واسطۀ را به

 

 .کنید نمایند انتخاب می  توصیفرا بر روش مبتنی مطالعه را که مواردی - ۶

a(مطالعه منظم  طریق  

b(کند دارید، متمرکز می که شما را بر هدفی تالش که ای  مطالعه. 

c(مشابه یها متن  مطالعه.  

d(و تصادفی اتفاقی شکل به  مطالعه.  

e(شود می منتهی هدفی به که  فرایندی. 
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  مقدس کتاب در مطالعه اساسی یها گام

.  برداشت اساسی ، باید چند گام مقدس کتابِ         و اصولی  بر روش مبتنی همطالع برای
. یکپارچگی و ، کاربرد، ، ارزیابی کردن ، تفسیر، خالصه مشاهده:  عبارتند ازها گام این
 .خاطر بسپارید کنید آنها را به بار بخوانید و سعی  را چندینها گام این

 بعدی در بخش.  پرداخت هیم خواها گام این تعریف به از درس قسمت در این
 ، این آمده»  مقدس کتاب متن درباره درست سؤاالت طرح« عنوان تحت که درس این
خدا  کالم آنها در مطالعه شود که می داده ، نشان قرار گرفته  بیشتر مورد بررسیها گام

و تفسیر، از  مشاهده ، یعنی نخست ، دو گام گام شش از این. کنند می عمل چگونه
 ها دهید، دیگر گام انجام خوبی را به اول اگر شما دو گام. برخوردارند زیادی اهمیت
بیشتر تأکید  دو گام بر این جهت از این. خواهند شد انجام سهولت خود و به خود به
 .کرد خواهیم

 باشید که خاطر داشته گیرید، به کار می خدا به  را در کالمها گام این که هنگامی
 یکپارچگی و کاربرد مثال عنوان به. پیدا کنند تداخل با هم ستا از آنها ممکن بعضی

. شوند می ترکیب با هم گام هر دو در یک اوقات یکدیگر مربوطند و بعضی ً         شدیدا به
 بررسی را جداگانه ، هر یک از آنها پیدا کنیم تری واضح شناخت که این اما ما برای
 .کرد خواهیم

 

» گوید؟ می خدا چه کالم« از خود بپرسیم هک است معنی این به مشاهده : مشاهده
:  کنیم را مطرح سؤال شش ، باید این خوانیم می که دیگر، در مورد بخشی عبارت به
 ؟ کسی ؟ چرا؟ و چه ؟ چگونه وقت ؟ کجا؟ چه چه

 را که کنید، آنچه خوانید، مطرح می که را در مورد متنی سؤال شش اگر این
 شما باید برای! را ها و اطالعات داده آورد، یعنیخواهید  دست هستید، به دنبالش هب

 .را بیابید الزم پاسخ ، کسی ، چطور، چرا، چه وقت ، کجا، چه چه

 گام تفسیر. زنید نمی تفسیر به ، دست مشاهده هنگام به.  نامیم می مشاهده کار را این
 نید چهکنید و ببی نگاه مورد نظرتان متن شما به که است این قدم اولین.  است دوم
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در (کنید  می ها مطرح و داده در مورد اطالعات سؤاالتی قسمت شما در این. گوید می
 مطالعه و زیر بنای امر، شالوده این).  پردازیم می موضوع این به درس این نهایی بخش
 دست جزئیات به مشاهده گام شما با انجام ترتیب بدین. باشد می مقدس کتاب
 تربیت مشاهده ، اما باید خود را برای است کننده مر کسلا این مواقع بعضی. یابید می

 تمام به بزنید که دست آن به نمایید و زمانی تفسیر موکول گام را به کنید و قضاوت
 هر چه ً                          طلبد زیرا حتما مشتاقید که می تحمل کار قدری این. باشید رسیده حقایق
 !تفسیر برسید گام زودتر به

 

 .شد، بنویسید گفته که ترتیبی انهم را به یادگیری گام شش - ۷

  

 نحو صحیحی ، به است شده داده که زیر را با کلماتی جمالت خالی جاهای - ۸
 .کنید کامل

a(گوید؟ می چه مقدس کتاب«: از خود بپرسید که است معنی این  به« 

b(باعث هستند که ؟ سؤاالتی کسی ؟ چطور؟ چرا؟ و چه وقت ؟ کجا؟ چه  چه  
 .کشید بیرون کالم را از عمق... ......شوند شما می

c(کرده را کامل آور مشاهده شما کار کسالت بپوشد که عمل باید جامه  زمانی  
 .باشید

   یکپارچگی- ۱

  تفسیر- ۲

   مشاهده- ۳

 ها  داده- ۴

  کاربرد- ۵

 

 ای قرار دادید، مجموعه مورد مشاهده دقت مورد نظر را به متن که هنگامی :تفسیر
،  ، شرایطها ، مکانها نام اکنون. کار کرد آن روی توان می که داشتها خواهید  از داده
ِ                     در آیات مورد مطالعه مندرج های رویدادها و گفته ، و علت دالیل  وقتی. دانید را می ِ
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تا » ؟ چیست این ، معنی حال«: رساندید، از خود بپرسید پایان را به مشاهده گام که
.  را نیز نخواهید یافت آن از خود بکنید، جوابرا  سؤال اید این نکرده عادت که زمانی
،  است نوشته که کالمی واسطۀ را به تا منظور نویسنده تفسیر، باید بکوشیم در گام

 . دهیم تشخیص

، » مقدس کتاب متن درباره درست سؤاالت طرح« ، یعنی درس ِ         بعدی این در بخش
، »دارد؟ معنایی چه این« که سؤال اما این.  پرداخت خواهیم تفسیری سؤاالت بیشتر به

باید  تفسیر در گام که است این مهم نکته. باشد می بعدی سؤاالت تمامی برای ای پایه
. نمایید را درک مقدس کتاب لغات متداول کار گیرید تا معنی خود را به تالش تمام

 تآشنا نیس تان برای که لغاتی اگر به. شما بکند به مهمی تواند کمک می نامه ً        مثال لغت
 .آنها را دریابید معانی کنید که خوردید، تالش بر می

 

 و کار دارد؟ از موارد زیر سر یک تفسیر بیشتر با کدام - ۹

a(ها داده  کسب 

b(منظور نویسنده  کشف  

c(؟ چطور؟ نظیر کجا؟ کی االتیؤ س 

 

 مربوطه و جزئیات اصلی نکات یادداشت یعنی نویسی خالصه : نویسی خالصه
 که حقایقی بر اصول که است در این نویسی خالصه ارزش.  و فشرده کوتاه طریقی به

را  مطالب مجموعه نویسی در خالصه. شود ، متمرکز می شده ِ                       در آیات مورد نظر ارائه
 ً             حقیقتا آخرین نویسی در فرآیند تفسیر، خالصه.  بینیم می فشرده شکل خود به در مقابل

 . است گام

نمودار و  اوقات در بعضی. وجود دارد ونگوناگ یها راه نویسی خالصه برای
توانید آنها را  کردید، می خود را یادداشت های یافته وقتی. شود می کار برده به دیاگرام

و  اصلی باید نکات اما در هر حال. کنید دانید، سازماندهی می مناسب که هر شکلی به
 ، گاه دلیل همین  بهباشد؛ نباید طوالنی نویسی خالصه. باشد را در خود داشته جزئیات
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 در بعضی توان ها را می خالصه این. کرد تهیه مطالب رئوس صورت را به آن توان می
 .داد نمایش نمودار و دیاگرام صورت هب مواقع

 

 .بزنید دارد، عالمت ارتباط نویسی با خالصه که درستی جمله در مقابل - ۱۰

a(شود دهدا نمودار نمایش صورت به باید پیوسته نویسی  خالصه. 

b(دهد را نشان مربوطه و جزئیات اصلی نکات باید همیشه نویسی  خالصه . 

c(شود داده نمودار نمایش تواند در یک می نویسی  خالصه. 

d(فشرده شکلی اما به است مجموعه کل نویسی  خالصه . 

 

 خوب چیزی دهید چه تشخیص که نیست معنی این در اینجا به ارزیابی : ارزیابی
، در  مقدس کتاب اصولی در امر مطالعه ارزیابی . یا نادرست است ، درستیا بد است
 یا یک است ابدی اصل خوانید یک می که آیا آنچه که است سؤال به ِ           یافتن پاسخ واقع
 قابل مقدس کتاب رویدادهای در تاریخ خاصی زمانی تنها در شرایط که محلی رسم

 است ، اصلی خوانم می که آیا آنچه«: یدباید از خود بپرس در ارزیابی.  است اجرا بوده
تنها  که است ؟ یا چیزی اجرا است قابل و در مورد هر کس جهان ابد در تمام تا به که

 »کاربرد دارد؟ خصوص مورد به در این

 رسید که می یازدهم باب ، به قرنتیان اول رسالۀ مطالعه هنگام شما به کنید که فرض
 آیا کوتاه.  است شده و دعا مطرح نبوت هنگام به زنان ِ         بودن موی پوشیده ، مسألۀ در آن
 شرایط شامل امر فقط ایراد دارد؟ یا این جا و در هر زمانی در همه زن مو برای کردن

از  دیگری یها شود؟ آیا در بخش می میالدی اول در قرن شهر قرنتس ِ           فرهنگی خاص
 ؟ اما شاید شما با تکیه است شده داده تعلیمی ، چنین قرنتیان غیر از اول به مقدس کتاب

در  پرستی بت باشید که رسیده نتیجه این ، به مقدس کتاباز  متعددی یها بر بخش
 ابدی اصل یک ، این صورت در این.  است بزرگی جا گناه ها و در همه دوران همه
 . جرا استاال در هر جا الزم همه برای امروز هم که است

بر  نتایج این. قرار گیرد ید مورد بررسیبا در ارزیابی که است نتایجی چنین
 استخراج نویسی و تفسیر و خالصه مشاهده یها شما از گام که است متکی شواهدی
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تفسیر  های یا کتاب مقدس کتاب فرهنگ یها نظیر کتاب منابعی اگر به. اید کرده
 ر بهاگ.  را در آنها خواهید یافت مسائل از این بسیاری به باشید، پاسخ داشته دسترسی
ً      قویا  ای حاشیه موضوعات توانید در مورد نتایج ندارید، نمی دسترسی منابعی چنین
 بود، این بیشتر می تان ، اطالعات منابع این به اگر با مراجعه که در حالی. باشید مطمئن

شما را قادر سازد  تواند تا حدودی می مقدس کتابخود  خوشبختانه. شد امر میسر می
 .و تمییز دهید شخیصرا ت اساسی اصول که

 فرهنگی خاص شرایط به مربوط که چیزهایی حتی باشید که خاطر داشته به
،  مثال عنوان به. باشند می ابدی اصل یک خود، حاوی زیاد در بطن احتمال هستند، به
 که گوشتی یا نخوردن خوردن برسید که نتیجه این ، شما به۸ باب قرنتیان اگر در اول

 در یک مردم وجدان به و مربوط فرهنگی ، موضوعی است دهش  قربانیها بت برای
شما هر  که نیست مفهوم این ً          ضرورتا به نتیجه باشد، این می خاص و فرهنگ منطقه
خود  که با این ، پولس۸ باب قرنتیان در اول. توانید بخورید بخواهید می که چه

ِ                گوشت قربانی بت یا نخوردن خوردن ً                  شخصا معتقد بود که ندارد، با  تی اهمیها ِ
 گوشت به او نیز لب که گرفت ، تصمیم دیگران از تضعیف خاطر جلوگیری به حال این

 ، است امر نهفته این در بطن که ابدی ، اصل شرایطی در چنین.  نزندها بت قربانی
 باید مالحظه آید که می پیش ، شرایطی در هر فرهنگی. باشد می دیگران حال مالحظه
 ، اما کل نیست ابدی اصل چیزی یا ندادن دادن انجام که  شرایطی.را نیز نمود دیگران

 ِ           ابدی مالحظه از اصل اطاعت برای بنابراین. دارد چیز سر ناسازگاری با آن فرهنگ آن
 از هر گونه و تغییر دهند که اصالح باید رفتار خود را طوری ، مسیحیان دیگران
 .رهیزندبپ دیگر برادران با اعتقادات و ناسازگاری مخالفت
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 ... محلی های و آیین ، رسوم مقدس کتاب زمانی شرایط در ارزیابی - ۱۱

a(و  سر  ابدی باشند، با اصول خود ما سر و کار داشته با زندگی که از این  بیش
 .کار دارند

b(مستقیما در  خود ما هم سر و کار دارند، با زندگی ابدی با اصول  همانطور که              ً
 .ارتباطند

c(خود ما سر و کار  باشند، با زندگی سر و کار داشته ابدی با اصول که از آن  بیش
 .دارند

 

 را در متن ابدی اصلی بعد از آنکه. دارد نزدیکی ارتباط کاربرد با ارزیابی :کاربرد
 زیر، رابطه نظیر سؤال سؤاالت کردن کردید، باید با مطرح خدا کشف از کالم معینی
 را در زندگی اصل این توانیم می چگونه«: رار دهیدق خود مورد بررسی را با زندگی آن

 کردید، باید بسیار دقت مطرح که سؤالی به پاسخ برای» ؟ کار گیریم نیز به خودمان
از  آن خدا و انجام ارادۀ نمایید تا شما را در درک تکیه القدس روح هدایت کنید و به
  .دهد ، یاری یا آیات آیه آن طریق

 

 کالم تعالیم با کل امر چگونه این«بپرسید  که این عنیی یکپارچگی : یکپارچگی
 تعالیم تمامی بین که آموختیم اول در درس» یابد؟ می  و هماهنگیقخدا انطبا

از  هر قسمت تفسیر درست شما برای. وجود دارد بنیادین هماهنگی مقدس کتاب
بر  گواه ینتر جالب. قرار دهید را مورد بررسی آن تعالیم نظام باید تمام مقدس کتاب

 های ها و زمان در مکان افراد مختلف های نوشته که است این کتاب این بودن مکاشفه
 اصولی مطالعۀ هنگام به. قرار دارند کامل در هماهنگی با هم همه گوناگون
 . داشت توجه مهم نکته این ، باید به مقدس کتاب

 یگر هماهنگیبا یکد و مطالب تعالیم همه مقدس کتابدر  که داریم ما ایمان
 را مطرح ای عقیده خاص موضوع در مورد یک مقدس کتاب اگر کل حال. دارند
 کلی عقیده آن بر خالف ای ، نکته از آن ، در بخشی آن مطالعه هنگام کند، اما به می
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را  باید فکر کنید، آن که است مواقع در این. وجود دارد در جایی ً                    بیابید، حتما اشکالی
. سازد را روشن آن القدس با نور روح د، و از خداوند بخواهید کهنمایی مطالعه دوباره
 کل را با تعلیم آیه موجود در یک تعلیم میان ، باید کوشید ارتباط یکپارچگی گام طبق
در »  ایمان از طریق فقط نجات« تعلیم که ً                   مثال باید پیدا کنیم. پیدا کرد مقدس کتاب
در »  و عمل ایمان از طریق نجات« تعلیمبا  ، چگونه و غالطیان رومیان های رساله
 .باشد می و مرتبط یکپارچه یعقوب رساله

 

را  صحیح ، جواب شده داده جواب سه زیر، از میان از سؤاالت هر یک برای - ۱۲
 .بیابید

a(؟ است بسیار نزدیک ارزیابی گام به گامی  چه 
b(اهنگو هم ، یکپارچه مقدس کتاب تعالیم تمامی گوید که می گامی  چه 
 باشند؟ می

c(خدا منافات کالم نظر با کل به که ای عقیده روی دارد که اصرار بر آن گامی  چه  
 داد؟ انجام بیشتری دارد، باید مطالعه

d(سازد؟ امروز ما برقرار می را با زندگی خاص ابدی اصل یک رابطه گامی  چه 

   یکپارچگی- ۱

  نویسی  خالصه- ۲

  کاربرد- ۳

 

 سمقد کتاب متن بارهدر درست سؤاالت طرح
امر را  از این ای نمونه. کرد می استفاده با مهارت سؤال طرح از روش عیسی

مرد را شفا  آن دست که از این قبل عیسی. کرد مشاهده مرقس سوم در باب توان می
او  ای عده که دانست می عیسی.  گفت بودند، سخن تماشا ایستاده به که دهد، با مردمی

او از . کنند متهم سبت شکستن هستند تا او را به ای و مترصد بهانهرا زیر نظر دارند 
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را  ؟ جان یا بدی کردن ؟ نیکویی جایز است کدام آیا در روز سبت«: پرسید ایشان
 »؟ کردن یا هالک دادن نجات

حد  خدا را تا چه شریعت داد که آنها نشان ، به اول. داد دو کار انجام عیسی سؤال
،  دوم. کنند می ممنوع را در روز سبت کسی به کردن کمک تیح اند که کرده منحرف
 بهتر از بدی همیشه کردن نیکویی:  داشت اشاره دیگری ابدی اصل  بهقفو سؤال
بودند،  گرد آمده که افرادی . آن کردن بهتر از هالک جان دادن و نجات است کردن
 یک ود را با طرحنظر خ نقطه عیسی. بزنند توانستند حرفی آمدند، اما نمی خشم به

 . ساخت ، روشن سؤال

را با  آن توان می که سؤالی. کنند می را طلب بخصوصی یها ، پاسخ خوب سؤاالت
،  شریعت«. باشد یادگیری جهت مؤثری تواند طریق داد، نمی جواب» خیر«یا »  بله«

 یکباره به بود که سؤالی این» ؟ است مجاز شمرده را در روز سبت کارهایی چه انجام
بود، در  وجود آمده خدا به احکام دراز برای سالیانی در طول را که صدها تبصره

و جزء  نظر الهی هبودند، ب کرده آنها وضع که هایی تبصره.  ساخت زنده شان ذهن
. خدا  بودند تا شریعتها انسان و رسوم بیشتر آداب که حالی آمد، در خدا می شریعت
 .مؤثر بود کامل موعظه یک زهاندا ، به مسیح عیسی جای به سؤال یک

ها و  در مورد داده سؤال چهار نوع( کنیم می اشاره اساسی سؤال نوع هفت به حال
 سؤاالت این).  آن و مفهوم در مورد چرایی سؤال رویداد، و سه به مربوط اطالعات

 درس همین قبلی در بخش باشند که می مقدس کتاب مطالعه یها گام ً         عمال همان
 تان برای است ، ممکن ایم داده سؤال دو سری این به که عناوینی.  نمودیم بررسی

ً              قبال آموختید،  که با اصولی عناوین این جدید و ناآشنا باشند، اما خواهید دید که
 .دارند تنگاتنگ ای رابطه

زیر  با تقسیمات جدولی خدا، شما به در کالم و کاربرد آن بخش این مطالعه برای
  :کنید خود ترسیم یادداشت را در دفترچه لجدو دارید؛ این احتیاج
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   روش طرح سؤاالت درست
  پاسخ  سؤال   محل آیات   نوع سؤال

 

. خواهد شد تعریف از سؤاالت هر یک زیر، ابتدا نوع تمرین از هفت در هر یک 
یا  ، سؤال منوال همین ذکر خواهد گردید و به ای ساده نمونه از سؤاالت هر یک برای

خود  در دفتر یادداشت. خواهد شد عرضه پاسخی هر سؤال و برای مطرح سؤاالتی
 یها جواب به که از این پیش. کنید ثبت آینده برای راهنمایی عنوان ها را به نمونه این

 .دهید جواب سؤاالت ، به تان در دفتر یادداشت کنید، بهتر است نگاه پیشنهادی

 

) ۲؛  مشخصات تعیین) ۱: باشد عبارتند از می ها در مورد داده که سؤاالتی
 پاسخ یافتن دنبال هب سؤاالت این. رویداد مکان) ۴رویداد  زمان) ۳رویداد؛  چگونگی

 ؟ و کجا؟ ِ     ؟ کی ؟ چگونهیچیز یا چه کسی چه: باشند می سؤاالت این برای

 

. باشند می» چیز و یا چه کسی چه« پاسخ دنبال به مشخصات تعیین سؤاالت )۱
 ها مربوط داده به مربوطند، و در واقع مشاهده گام به ههستند ک اینها سؤاالتی

سر و کار دارید،  با آن که متنی دارند و بر طبق گوناگونی انواع سؤاالت این. شوند می
 چه«: ها باشد صورت از این یکی تواند به می»  کسی چه«،  مثال عنوان به. یابند تغییر می
 صحبت کسی در مورد چه«، »دهد؟ می گوش کسی چه«، »کند؟ می صحبت کسی
امر  این. ، باشد»؟ تأثیر قرار گرفت تحت کسی شد، چه گفته که با حرفی«، »شود؟ می

 انجام کاری چه» «شد؟ گفته چیزی چه«:   استقنیز صاد» چیز چه« در مورد عبارت
 »؟ کار رفت به اصطالحاتی چه«و » رسید؟ انجام به کاری چه«، »شد؟

» چیز چه«و »  کسی چه« عبارات پاسخ دنبال به که عباراتی مقدس کتابدر 
 هستند که ابزاری سؤاالت این. کنند نمی را تعیین مشخصات باشند، همیشه می
شما با ابزار  که زمانی.  یافت رویداد دست به مربوط های داده به توان آنها می وسیله هب

 عنوان به.  است ناسبم کارتان برای برید که کار می از ابزار را به دسته کنید، آن کار می
. گیرید کار می را به کوچکی ببرید، چاقوی الیه را الیه میوه خواهید که ، اگر می مثال
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کار  به کنید، ابزار دیگری هرس را از درخت اضافی های خواهید شاخه اگر می
شما  در دسترس هستند که رویداد ابزارهایی های با داده در رابطه سؤاالت. برید می

ً         مثال اگر . روند کار نمی به و مواردی آنها در هر شرایط ً                 اما ضرورتا تمامی. قرار دارند
 ضرورتی مکان به مربوط سؤاالت کردن باشد، دیگر مطرح نشده برده از مکان نامی
 در اینجا عرضه که ای نمونه. کار گیرید ، به است مناسب را که شما باید آنچه. ندارد
 عنوان بهرا  قسمت این جهت از آن. باشد  می۱۴-  ۱۲ :۱ فیلیپیان به شود، رساله می

 را مطرح از هر سؤال نمونه یک توان می حداقل متن در این ، چون آوردیم نمونه
 . ساخت

 

 نوع« اید، در زیر ستون کرده ترسیم که ییها خود، در ستون در دفتر یادداشت - ۱۳
را بنویسید، و  »چیز؟ چه«و » ؟ کسی چه« ، یعنی مشخصات تعیین دو عبارت»  سؤال

، » سؤال« به مربوط در ستون. را بنویسید ۱۲ :۱ فیلیپیان ،» آیات محل« در زیر قسمت
از  نویسنده«، »شود؟ می واقع مورد خطاب کسی چه«: کنید را درج سؤاالت این

 را بخوانید و ۱۲ :۱ فیلیپیان حال. »باشند؟ آگاه چیزی خواهد از چه خود می مخاطبین
 .خود را قرار دهید های  جواب،» پاسخ« در ستون

 

 و نحوۀ چگونگی به گویی پاسخ دنبال به رویداد، چگونگی به مربوط سؤاالت )۲
 .باشند رویداد می وقوع

 

 در ستون. » چگونگی« بنویسید»  سؤال نوع« خود زیر ستون در دفتر یادداشت - ۱۴
بعد تا  به از این. یدرا ذکر کن فیلیپیان ندارید هر بار واژه ، دیگر احتیاج» آیات محل«

 بنابراین. مورد نظر را ذکر کنید و آیه ، تنها باب نشده اشاره دیگری رساله به که زمانی
 چه به( چگونه: را بنویسید سؤاالت این»  سؤال« در ستون. ۱۴ و ۱۲ :۱ بنویسید فقط
 ۱۲ :۱ ، فیلیپیان اکنون شود؟ می امر ثابت این پیدا کرد؟ چگونه گسترش انجیل)  نحوی

 .بنویسید»  پاسخ« خود را در زیر ستون یها قرار دهید و پاسخ  را مورد مطالعه۱۴و 
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 این«: باشند می ِ   کی سؤال به یابی پاسخ دنبال به رویداد زمان به مربوط سؤاالت )۳
 با تاریخ همیشه ِ   کی عبارت»  افتاد؟قاتفا کی واقعه این«؛ »پوشید؟ عمل جامه امر کی
 که مفید است مطلب این ، تنها دانستن اوقات بعضی. یابد مین پاسخ و معینی مشخص
یا  ؛ و یا قبل است بوده نزدیک و یا آینده ، آینده نزدیک ، گذشته در گذشته واقعه زمان

 . است داده روی دیگری بعد از واقعه

 

و  ؟ کی»  زمان«: بنویسید»  سؤال نوع« خود، در زیر ستون در دفتر یادداشت - ۱۵
امر  این« بنویسید»  سؤال« در ستون. ۱۴- ۱۲ :۱: ، بنویسید» آیات محل« در زیر ستون

، قفو آیات بعد از خواندن. را بخوانید سؤال این به مربوط آیات » افتاد؟قاتفا کی
 که هست کلیدی حال این ، اما با است ابراز نشده مشخصی تاریخ خواهید دید که

.  نزدیک یا در گذشته است  افتادهقدور اتفا در گذشته واقعه این کند که می مشخص
 پیدا کردن آید، بنویسید و نحوۀ می درست نظرتان به را که ، جوابی» پاسخ« در ستون

 .را نیز قید نمایید جواب این

 

 مکان. رویدادند مکان نمودن مشخص دنبال به رویداد مکان به مربوط سؤاالت )۴
و  نظیر کوهستان جغرافیایی یها نفر، و یا مکان یک ، خانه تواند کشور، جامعه می

  .باشد و غیره بیابان

 
   روش طرح سؤاالت درست

  پاسخ   سؤال   محل آیات   نوع سؤال
   : تشخیص

  ؟ چه کسی         
  چه چیز؟         

چه کسی مورد   ۱۲ :۱    فیلیپیان
  ؟ خطاب است
خواهد  نویسنده می
 چیز  آنان پی به چه

  ببرند؟

  

  



  درس دوم ۵۶

 » مکان«: بنویسید»  سؤال نوع« به مربوط خود، در ستون در دفتر یادداشت - ۱۶
امر در  این: دیبنویس»  سؤال« در ستون. ۱۴-  ۱۳ :۱: بنویسید»  آیه محل« در ستون کجا؟

و  آید، نوشته می درست نظرتان به را که ، جوابی» پاسخ« در ستون  افتاد؟قکجا اتفا
 .نمایید  را نیز درجقفو پاسخ درستی علت

 

 هم ها سر و کار دارند، آن رویداد، با تفسیر داده و مفهوم چرایی به بوطمر سؤاالت
ها  داده به مربوط سؤاالت در قسمت که روشی و طبق دقت ها را به داده این که زمانی
با تفسیر رویداد  در رابطه سؤال نوع سه  کلیطور به. باشید ، پیدا کرده دادیم شرح

ّ       علیتی سؤاالت )۲و کار دارند؛  سر عریفبا ت ، تعریفی سؤاالت )۱: وجود دارد  که ، ِ
 کنونی در زندگی کاربرد آن دنبال به که ، کاربردی سؤاالت )۳؛  امر است علت دنبال به

 مالحظه همانطور که. بیابد مقدس کتاب را با کل آن دارد یکپارچگی و سعی است
باشند  می مقدس ابکت مطالعه اساسی یها از گام ً           واقعا جزئی سؤاالت فرمایید، این می
  .شد ً                     قبال در مورد آنها بحث که

 
 و مفهوم معنی« که است پرسش این به گویی پاسخ دنبال به تعریفی سؤاالت )۱
 معنی ببریم پی که است این مان ، هدف سؤال نوع این با طرح» ؟ چیست آیه این

  جوابی، تعریفی سؤال.  چیست مورد مطالعه ً         و کال متن ادبی ، سبک ، جمالت کلمات
 .کند می طلب تشریحی

 

و  ، معنی تعریفی: بنویسید»  سؤال نوع« خود، در ستون در دفتر یادداشت - ۱۷
 عبارت معنی: بنویسید»  سؤال« در ستون. ۱۳ :۱: ، بنویسد» آیه محل« در ستون ؟ مفهوم

. فکر کنید آن احتمالی  را بخوانید و در مورد معنی۱۳ آیه حال ؟ چیست»  خاص فوج«
 .نمایید درج»  پاسخ« خود را در ستون جواب

 

 شده گفته مطلب چرا این«. باشد می مطلب چرایی دنبال به ّ      علیتی سؤاالت) ۲
 و معنی را تعریف شما عبارت» ؟ است شده در اینجا گفته مطلب چرا این«، یا »؟ است
ینجا در ا عبارت چرا این« آید که می پیش تان برای سؤال این اید، حال را دریافته آن



 ۵۷مقدس  کتاب مطالعۀ اصولی

 پاسخگویی برای» ؟ کجا است روایت  در اینقفو عبارت و یا جای است شده گفته
و  باب یک اندازه به را بخوانید، متونی تری طوالنی متون ، مجبورید که سؤاالت این به

 .بگیرد شکل تان هنذدر  از مطلب درستی چارچوب که ، تا این کتاب یا کل

 

 ؛ چرا؟  علت- ّ     علیت: بنویسید»  سؤال نوع« خود، در ستون در دفتر یادداشت - ۱۸
 مطالب این پولس: بنویسید»  سؤال« در ستون. ۱۴-  ۱۲ :۱: بنویسید آیه محل در ستون

در  آیات را از این سؤال و جواب  را خوانده۱۴- ۱۲ کند؟ آیات می بیان را چرا چنین
 پیشنهادی یاه خود را با جواب یها جواب. بنویسید»  پاسخ« را در ستون آورید و آن
اما باید . ما باشند یها ً                             شما ضرورتا نباید همانند جواب یها جواب. کنید مقایسه
 .آنها باشد میان شباهتی

 

 کاربرد این« که است سؤال این به گویی پاسخ دنبال  بهکاربردی، سؤاالت) ۳
را  باید آن که هست دارد؟ آیا در اینجا اصلی اشاره چیزی چه و به چیست مطلب
 مطالعه اساسی یها با گام سؤاالت این باشید که داشته توجه »کشید؟ بیرون
 نکاتی کاربردی نکات.  ، کاربرد، یکپارچگی با ارزیابی مرتبطند، یعنی مقدس کتاب

 آنها را عالوه توان اند، اما می شده بیان در متن و غیر مستقیم طور ضمنی به هستند که
 .د، دی است شده ً             مستقیما بیان که بر آنچه

 

 این. کاربردی: بنویسید»  سؤال نوع« خود، زیر ستون در دفتر یادداشت - ۱۹
 در ستون. ۱۴- ۱۲ :۱: بنویسید آیات محل دارد؟ در ستون چیز اشاره چه به مطلب

در مورد  کرد کدامند؟ استنتاج توان می مطلب از این که دو کاربردی: بنویسید»  سؤال«
خود را  کرد، بیندیشید و جواب استخراج توان می هک و کاربردهایی نتایج ، به متن این

 .کنید درج»  پاسخ« در ستون



  درس دوم ۵۸

 .نمایید ، منطبق شده داده یها زیر را با جواب سؤاالت - ۲۰

a(؟ است گرفته انجام امر چگونه  این 
b(؟ است شده چرا گفته مطلب  این 
c(؟ است نهفته  آیا در اینجا اصلی 
d(؟ تدرگیر اس کسی امر چه  در این 
e(؟ امر چیست این و مفهوم  معنی 
f(افتاد؟قاتفا ِ       امر کی  این  

g(افتاد؟قامر کجا اتفا  این  

  هویت  تعیین- ۱

   چگونگی- ۲

   زمان- ۳

   مکان- ۴

   تعریفی- ۵

   علیتی- ۶

   کاربردی- ۷



 ۵۹مقدس  کتاب مطالعۀ اصولی

  خودآزمایی

 

 ؟ چیست مقدس کتاب مطالعه جهت الزم خصوصیت  اولین- ۱
a(و معرفت  شناخت  

b(وحانیر  فهم  

c(زیاد و دانش  آگاهی 
  

نظر  هب ضروری مقدس کتابمؤثر  مطالعه جهت که شخصی  دو آمادگی- ۲
 رسند، کدامند؟ می

a(و ذهنی  روحانی  

b(و ذهنی  جسمانی  

c(و روحانی  اجتماعی  
  

 ، خصوصیت مقدس کتابمؤثر و مفید  از موارد زیر، در مطالعه کدام یک - ۳
 رود؟ بشمار نمی مورد لزوم روحانی

a(خداوند به نسبت عمیق  احترام 

b(خدا از کالم  اطاعت 

c(از گناه کامل  آزادی  

d(گناه به سریع  اعتراف  
  

 چپ خود در سمت درست را با رویه راست سمت از خصوصیات  هر یک- ۴
 .کنید مربوط

a(ذهنی- ۱           شکیبایی   

b(روحانی- ۲           هشیاری   

c(ایمان   

d(تمرکز  

e(احترام   



  درس دوم ۶۰

 پنج آن ، از جمله مقدس کتابمؤثر و مفید  شما در مطالعه و وقت  چشم- ۵
 دیگر کدامند؟ وسیله سه آن.  ذکر کردیم هستند که ابزاری

  

  تأکید دارد که منظمی رویه ، روی بر روش مبتنی شکل به مقدس کتاب  مطالعه- ۶

a(گذارد  را کنار میها  دیگر روش. 

b(رساند خدا می  کالماز درستی معرفت را به  انسان. 

c(کار برند را به توانند آن نمی  افراد معمولی. 
  

 را شامل مقدس کتاب مطالعه اساسی یها از گام از موارد زیر، برخی کدام یک - ۷
 شوند؟ می

a(جسمی ، روحانی  ذهنی ،  

b(تمرکز، هدف ، روش  رویه ،  

c(ارزیابی نویسی ، تفسیر، خالصه  مشاهده ،  
  

  : است سؤال این گویی پاسخ دنبال به  مشاهده- ۸

a(» گوید؟ می چه این« 

b(» ؟ است در اینجا نهفته ابدی آیا اصل« 

c(» دارد؟ معنایی چه این« 
  

  : زیر است سؤال گویی پاسخ دنبال به تفسیر - ۹

a(» گوید؟ می چه این« 

b(» در اینجا وجود دارد؟ ابدی آیا اصل« 

c(» دارد؟ معنی چه این« 
  

 .کنید دارند مربوط تعلق آن به که سؤاالتی طبقه زیر را به االتسؤ  نوع- ۱۰

a(ضمنی-   علیتی-  تعریفی   

b(مکان ، زمان ، چگونگی مشخصات  تعیین ،   

  رویداد به مربوط های در مورد داده سؤال) ۱  

 رویداد و مفهوم در مورد چرایی سؤال) ۲  



 ۶۱مقدس  کتاب مطالعۀ اصولی

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۱۰-b (دهد را نشان مربوطه و جزئیات اصلی نکات باید همیشه نویسی  خالصه . 

  c(شود داده نمودار نمایش تواند در یک می نویسی  خالصه. 

  d(فشرده شکلی اما به است مجموعه کل نویسی  خالصه . 
  

۱ - b(دارد ای  تا اندازه 
  

۱۱ - a(ابدی باشند، با اصول خود ما سر و کار داشته با زندگی که از این  بیش  
 .ارندو کار د سر

  

۲۰ - a( ۲-چگونگی   

  b( ۶ -علیتی   

  c( ۷-کاربردی   

  d( ۱ -هویت  تعیین  

  e( ۵ -تعریفی   

  f( ۳-زمان   

  g( ۴ -مکان   
  

۲ - c(دارد القدس  روح 
  

۱۲ - a( ۳-کاربرد  

  b( ۱ -یکپارچگی   

  c( ۱-یکپارچگی   

  d( ۳ -کاربرد  
  

  :مورد از موارد زیر  هر پنج- ۳

،   گناه به ، اعتراف ، ایمان ، فروتنی ، شکیبایی القدس روح به سیت، حسا احترام
 .از خدا اطاعت

  



  درس دوم ۶۲

  انجیل پیشرفت  افتاد، بهقاتفا پولس برای که ، چیزهایی پولس  برادران- ۱۳
 ).باشد داشته  تفاوت بندی و جمله لغت شما از لحاظ جواب است ممکن(انجامید 

  

۴ - a(روحانی ند تا حالتتأکید دار ذهنی  بیشتر بر حالت . 
  

 ، از جرأت انجیل موعظه برای شد برادران ، باعث رسول پولس بودن  زندانی- ۱۴
 .برخوردار شوند بیشتری

  

۵ - c(نیازمندید ای ابزار ساده  به. 
  

  افتاد و پولسقاتفا پولس برای که از چیزهایی ، زیرا یکی نزدیک  گذشته- ۱۵
 نگارش در زمان هنوز هم او بود که شدن یگوید همانا زندان می سخن آشکارا از آن
 .بود در زندان

  

۶ - a(مطالعه منظم  طریق  

b(کند ، متمرکز میمداری که ما را بر هدفی تالش که ای  مطالعه. 

e(شود می منتهی هدفی به که  فرایندی. 
  

»  در روم« جواب. شود می بیان وضوح به پولس بودن زندانی . روم  در زندان- ۱۶
 این( . است رفته قیصر سخن خانه از اهل ، چرا که ما است پیشنهادی وابدر اینجا ج

 .) گرفت نتیجه توان  می۲۲ :۴را از  مطلب
  

  ، کاربرد، یکپارچگی ، ارزیابی نویسی ، تفسیر، خالصه  مشاهده- ۷
  

 ها  زندانبان این. نیاز دارد زندانبان به زندان.  است در زندان گوید که می  پولس- ۱۷
 قصر مرتبطند و در نتیجه حفاظت شوند، با نیروی می دیده وضوح به  کههمانطور

 . است بوده زندانی در کاخ پولس که فهمیم می
 

۸ - a( ۳-مشاهده   

b( ۴-ها  داده 

c( ۲ -تفسیر  
  



 ۶۳مقدس  کتاب مطالعۀ اصولی

 توان  می پس. جا منتشر کنند را در هر انجیل شدند تا می تشویق که یطور به - ۱۸
را از همانجا   مؤمنین، در زندان پولس شهادت کرد که شادی حقیقت خاطر این به

 .نمود می تشویق
  

۹ - b(منظور نویسنده  کشف . 
  

در  توان  میرا مسیح عیسی. کرد صحبت خود از مسیح با زندانبانان  پولس- ۱۹
. تواند انتشار یابد  نیز می سخت در شرایط انجیل. داد جالل و شرایطی هر موقعیت

 که ذکر کرد اما آنچه توان می باز هم (.خدا بود  ارادهً    عمال موقع در آن پولس بیماری
 ). هستندها دارد، همین اهمیت

 
 
 
 



 



 

 سومدرس 

 تفسیر اساسی اصول

 

 خصوصیاتی چه دارای مقدس کتاب که کردیم بحث زمینه در این اول در درس
 که ، گفتیم دوم در درس.  قرار دادیم مورد اشاره وار را خالصه تفسیر آن و اصول است
 مطالعه بر روش و مبتنی اصولی طرزی را به باید آن ، نخست مقدس کتابتفسیر  برای
 را مطرح درستی و سؤاالت برداریم گام ، باید شش اصولی مطالعه چنین برای.  کنیم
 توانیم می که است صورت در این.  کنیم را درک متن درست تا معنی سازیم
 شد، دو گام اشاره درس در آن طور کههمان.  تفسیر کنیم درستی را به مقدس کتاب
 به باید اقدام زمانی. و تفسیر مشاهده سزا برخوردار هستند، یعنی به از اهمیتی نخست

 . باشیم کرده کسب مشاهده مرحله را از طریق از اطالعات ای مجموعه که تفسیر کنیم

.  گفت خواهیم تفسیر سخن مهم های دیگر از جنبه ، در مورد برخی درس در این
. اند گرفته تفسیر شکل علم کمک به مسیحی ها و اعتقادات از آموزه بزرگی بخش
ها و  آموزه گیری اند؟ چرا تفسیر در شکل حد مهم ها تا این ؟ چرا آموزه چیست آموزه
 این کوشید به خواهیم درس دارد؟ در این حد مهم تا این ، نقشی اعتقادات اصول
 . گوییم ها پاسخ سؤال

 

  مطالب رئوس

  آموزه اهمیت

  تفسیر لغوی

  منسجم کلیت

 سازد می را مکشوف عهدجدید، عهدعتیق

 » اثباتی« های متن کارگیری در به احتیاط:  درستش خدا در چارچوب کالم



 درس سوم  ۶۶

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  مقدس کتابدر  فقط الهی مکاشفه

 ها آموزه تعیین نحوه

 کنند  می عیین تها انسان تمام خدا را برای اراده که ییها بخش تنها براساس

 کند  می االجرا تعیین الزم ً                  مستقیما معیارهایی که است مقدس کتاب تعالیم فقط

 خدا کالم کاربردی ماهیت

  نور داریم در قبال که یمسئولیت

 

  درس اهداف

 با دیگر حقایق آن تفاوت چگونگی و توصیف مقدس کتاب های آموزه تشریح ●
 .خدا موجود در کالم

  منظور که این ، به درستش خدا در چارچوب ِ           لغوی کالمتفسیر کارگیری به ●
 .گردد نمایان شده  عنوان موضوع در خصوص مقدس کتاب تمام و یگانگی وحدت

ِ                     داشتن زندگی مسیحایی ●  .  دیگران به مسیح مؤثرتر پیام هر چه بهتر و اعالم ِ

 



 ۶۷اصول اساسی تفسیر 

  یادگیری های فعالیت

 . بخوانیدرا درس ، و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

 باشید که یاد داشته دهید و به ، جواب آمده درس در متن که سؤاالتی تمام  به- ۲
 .نمایید مقایسه شده داده یها خود را با جواب های جواب

 ، اگر وقت با وجود این. ندارد موردی از دفتر یادداشت ، استفاده درس  در این- ۳
 دوم در درس را که دسمق کتاب متن درباره درست سؤاالت طرح دارید، روش
 در این تان آگاهی کار گیرید تا سطح خدا به از کالم دیگری یها متن آموختید، برای

کنید، بیشتر و بیشتر  اید، بیشتر تمرین کرده مطالعه را که ییها اگر روش. باال رود زمینه
 و یا یک پاراگراف توانید از یک خود می مطالعه برای.  خواهید یافت بر آنها تسلط

 .کنید استفاده کتاب یا یک فصل

 

  درس متن

 ها آموزه اهمیت

 

 اساسی یا تعالیم را در مورد اعتقادات )(doctrine آموزه لغت درس در این
 الهیات.  است»  مسیحی ایمان جوهر و محتوای« آموزه.  گیریم کار می به مقدس کتاب

،  داریم درس در این که فیمنظور هد به. دارد بسیار نزدیکی رابطه با آموزه)  تئولوژی(
و  آموزه.  کنیم می تعریف» و دنیا با انسان اش در مورد خدا و رابطه مطالعه«را  الهیات
در  مردم. شوند می را شامل مسیحی و معتقدات و ایمان تعالیم ً              ، مجموعا تمام الهیات
ما  اصلی هدف حال این با. زیاد سر و کار دارند موضوعات خود، با این زندگی طول
 آموزه که شما بگوییم به که است این هدف ، بلکه نیست آموزه تعلیم درس در این
یا  تعالیم خود نیز تأیید نمود که عیسی.  شما یادآور شویم را به آن و اهمیت چیست
 من تعلیم«: او فرمود.  است خدا صادر شده و از جانب است ً             او کامال الهی های آموزه
 آرد، درباره عمل او را به بخواهد اراده اگر کسی.  من ندهاز فرست ، بلکه نیست از من



 درس سوم  ۶۸

یوحنا (»  رانم می از خود سخن من که ، یا آن از خدا است که خواهد دانست تعلیم
۷: ۱۷.( 

 دوم(گوید  می خدا سخن ، از کاربرد کالم تیموتاؤس خود به در رساله پولس
 تعلیم دهد، همان می رائهاو ا که مورد از کاربردی اولین). ۱۷ -  ۱۶ :۳ تیموتاؤس
 آموزه و ژرفای عمق حقیقت.  آموزه بر اهمیت است خود کلیدی که است حقیقت

 داشته ایمان»  حقیقت« شما باید تنها به). ۶ :۱۴یوحنا ( خدا است باشد زیرا حقیقت می
 .بگذارید در میان را با دیگران»  حقیقت« باشید و فقط

 

 منطبق چپ در سمت آن  با تعاریفرا راست سمت از اصطالحات هر یک - ۱
 .کنید

a(مسیحی ایمان  جوهر و محتوای  

b(و دنیا با انسان اش در مورد خدا و رابطه  مطالعه 

c(حقیقت  تعلیم  

  الهیات) ۱

 خدا از کالم کاربردی) ۲

  آموزه) ۳

 

شما در مورد خدا و  که برخوردارند، زیرا آنچه زیادی از اهمیت و الهیات آموزه
 زندگی تمام عبارتی و به ، روابط رفتار، تصمیمات و اعتقاد و باور دارید، یعنیا ارادۀ

 و راستی حقیقت مطیع نمود که توصیه روم مسیحیان به پولس. کنند می شما را تعیین
 آن مطیع از دل االن بودید لیکن می گناه هر چند غالمان شکر خدا را که«: باشند
 ).۱۷ :۶ رومیان(» اید شده ردهسپ آن به اید که گردیده تعلیم صورت

را با خود  وجودتان تمام آورید، در واقع می روی مقدس کتاب به که وقتی
. دهد شما می دارد، به که را؛ خدا نیز هر آنچه تان ، و قلب ، اراده ذهن آورید، یعنی می

، شما را  او است الهام که کالمی تا در فهم است شما عطا کرده را به القدس او روح
 .کند اریی
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 ؟ در این پر است ها و عقاید نادرست حد از آموزه ما تا این کنونی چرا دنیای پس
از خدا  اطاعت گفتگو به که زمانی مردم. نمود بیان توان می زیادی دالیل زمینه
کار  به و غریبی  عجیبقطر را به مقدس کتابافراد  این. روند می کشد، طفره می
 بزرگی معلم عیسی که اعتماد دارم من«:  گفت من به وزیر از آشنایانم یکی. گیرند می
 که دانستم و می شناختم او را می من» ! کنم می او زندگی سر کوه با موعظه ؛ من بوده

را  حقیقت او این.  اعتقاد نداشت عالم منجی عنوان به مسیح او به. ندارد تولد تازه
 و پسر یگانۀ عالم منجی که ردهادعا ک بزرگ معلم خود آن که گرفت می آشکارا نادیده
او  از دهان که هم دیگر سخنانی ندارد، به حقیقت عیسی حرف اگر این.  خدا است
با  توان می تنها زمانی!  سر کوه موعظه جمله از آن. ، نباید اعتماد کرد آمده بیرون
 ).۷- ۵ متی(کند  زندگی مان در قلب عیسی کرد که زندگی سر کوه موعظه

،  عمدی صورتی هب هم خدا، آن کالم دادن و قوس از کش وغیندر های آموزه
 مردم ً        عمدا به را که ، خدا کاهنانی نبی مالکی ، در کتاب در عهدعتیق. آیند وجود می به

ً       دائما  ، پولسعهدجدیددر ). ۸ :۲ مالکی(نماید  می دادند، توبیخ می تعلیم غلط آموزه
 .دهد، باشد می که تعلیمی مواظب دقت هب دهد که هشدار می تیموتاؤس به

 

 قفو متن به با توجه.  را بخوانید۵-  ۳ :۶ تیموتاؤس خود، اول مقدس کتاباز  - ۲
  :زیر را بنویسید سؤاالت جواب

a(مورد  ، سه نیست موافق عیسی دهد و با کالم می غلط تعلیم که  در مورد کسی
 مورد کدامند؟ سه آن. کرد بیان توان می

b(؟ چیست ، مذهب خاصاش گونه این زعم  به 
 

در  یابند نه می کلیسا رواج ، زیرا در درون است ً             واقعا خطرناک نادرست آموزه
کند، اما  خدا یاری کالم تا ما را در فهم است حاضر ایستاده القدس روح.  آن بیرون
 آنهایی. و القیدند توجه ، بی تنبل مقدس کتاب خدا در امر مطالعه از فرزندان بسیاری

تا  دروغین معلمین هستند برای خوبی کنند، طعمه نمی را مطالعه قدسم کتاب که
، پر  خوشایند است خودشان برای که آنها را از چیزهایی خدا، گوش کالم تعلیم بجای
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 که نکنیم فراموش.  القدس کار روح برای است و رفتار القید، مانعی تنبل ذهن. کنند
دو  است ، عملی ارتباط. کند می عمل شما و فهم درک در چارچوب القدس روح
 به کار باشد، یعنی این آماده شخص که تواند آشکار کند مگر این خدا نمی.  جانبه
تا بعد از «: فرمود افسس مسیحیان به پولس. برقرار سازد برخیزد تا با او رابطه تالش
 در حیله مردمان از دغابازی نباشیم از باد هر تعلیم شده و رانده متموج اطفال این

 ).۱۴ :۴ افسسیان(»  گمراهی مکرهای برای اندیشی

خدا  اراده درک ، در پی الهی حقایق شناخت از طریق خالصانه که مسیحیانی
. باشند قائل زیادی اهمیت آموزه و تفسیر، الهیات نظیر اموری باشند، باید برای می

 رمایشخواهند کرد تا ف ما کمک ، به آموخت  خواهیم۴ و ۳ های در درس که اصولی
نیکو  آنچه کنید و به چیز را تحقیق همه«:  را اجرا کنیم تسالونیکی ایمانداران به پولس
روبرو  با عقایدی مطالعه در حین). ۲۱ :۵ تسالونیکیان اول(» باشید ، متمسک است

عقاید از خدا هستند  آیا این. نمایید و سنگین مجبورید آنها را سبک خواهید شد که
را  افکارتان که است الزم باشند؟ بنابراین خود شما می ذهن شتال ً              یا صرفا نتیجه

 هستند که آزمونی مثابه تفسیر به اصول .ببرید آنها پی و سقم صحت کنید تا به بررسی
 فردی آن .سازد را آشکار می کنند و عقاید نادرست می را تأیید و تصدیق حقیقت

 باشد و از گناهان شیار داشتهه ذهنی قرار دهد که را مورد بررسی تواند اعتقادی می
 به همیشه شخصی چنین یک. بداند الهی خدا را مکاشفه خود آزاد و کالم

 .گرداند می را ممکن حقیقت امر نیز شناخت و همین است متکی القدس روح

 

  تفسیر لغوی

 و معانی زبان و عادی بر کاربرد طبیعی که است معنا و مفهومی آن تفسیر لغوی
و  اصطالحات را در قالب موضوع مجازی زبان اما.  وار استاست کلمات معمول
 و مفاهیم معانی برد که کار می به تصاویری مجازی زبان. کند می دیگر بیان کلماتی
 مجازی از زبان آیه در این ً         مثال عیسی(کنند  می تداعی انسان را در ذهن دیگری
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 تا حیات گردد که آبی ه، در او چشم دهم او می به که آبی آن«:  است کرده استفاده
 ).۱۴ :۴یوحنا (» جوشد می جاودانی

 کلمات  کاربرد، معانیها سال در طول.  است و متغیری پیچیده ، نظام زبان
 را باید در معنای مقدس کتاب که گوییم می وقتی. گردند و تغییر می ابهام دستخوش

قرار   سختو خشک دانشجو را در چارچوبی که نیست فهمید، منظور این اش لغوی
» .کنید باید درک خاص شکل این به را فقط آیه یا این کلمه شما این« و بگوییم دهیم
 در حالت کلمات معنی درک یعنی است لغوی معنی همان شروع ، نقطه هر حال هاما ب
 و موضوع است کار رفته نیز به مقدس کتابدر  مجازی زبان.  شان و معمول عادی

 لغوی بر معنی هم مجازی زبان اما حتی.  رد استمو در همین چهارم درس صحبت
کار  را به مجازی زبان خود اغلب در تعالیم عیسی.  کند، استوار است می بیان که آنچه
 . گرفت می

 

 .بزنید زیر عالمت درست از جمالت هر یک در مقابل - ۳

a(مفهومند یک هر دو به لغوی و زبان مجازی  زبان. 

b(باشد  می کالم لغوی معانی ها، محتاج قاید و ایدهع انتقال جهت مجازی  زبان. 

c(باشد می زبان عادی کاربرد طبیعی ، همان لغوی  منظور از مفهوم. 
  

کنید  مورد داد، توجه در این عیسی که توضیحی ها را بخوانید و به دانه مثل - ۴
 ، است شده تنظیم مثل این بر اساس زیر که سؤاالت به آنگاه). ۴۳ -۲۶ :۱۳ متی(

 .دهید جواب

a(کدامند؟ کار گرفت خود به به اشاره جهت عیسی که و لغاتی  کلمات ، 

b(کار برد؟ را به ای کلمه دنیا، چه به اشاره جهت  عیسی 

c(دارند؟ خدا تعلق ملکوت به که است تصویرگر مردمی عبارت  کدام 

d(شریر هستند؟ از آن که است تصویرگر مردمی کلمه  کدام 

 

 خود شما هم(دهند  می را نشان مجازی از کاربرد زبان خوبی نه نموقفو سؤاالت
 خود مرقوم آنها را در دفتر یادداشت و پاسخ را مطرح سؤاالتی زمینه توانید در این می
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ِ     درک  شدید که متوجه آیا شما هم). باشد می تمرین ً             کار صرفا جهت این. نمایید
ً           کرد، کامال  می آنها ترسیم برای عیسی که تصویری درک ، برای» تخم« ِ          درست کلمه

و  هر ارتباط.  داردق، مصدا بخوانیم که در هر چه مطلب ؟ این است ضروری
ِ           آنها، سخن  توسط شنونده شخص باشد که استوار می ییها فرض ً          کال بر پیش گفتگویی
 نماید، بلکه خود را از شما مخفی پیام که نیست خدا بر آن. کند می را درک گوینده
 معانی دنبال بهخدا  در کالم که نیست الزم پس. آشکار سازد تان را برای خواهد آن می
 ریخته هم و به چیز واژگون بود، همه می خدا چنین اگر کالم. باشید و پوشیده مبهم
 که یافت توان را نمی و چیزی بسیار نامحدود است مردم تصورات دامنه. نمود می

قرار  باید مورد امتحان اعتقادات اصول. گردد مطمئن آن به ً                 بتواند کامال نسبت انسان
 .ندهید آنها را بدهید و چه معمول ، معانی کلمات شما به گیرد، چه

 

 .قرار دهید نحو درست را به و یا مجازی لغوی ، کلمات خالی در جاهای - ۵

a( توان نمی  صورت تفسیر شود، در غیر این............  باید در معنی مقدس کتاب 
 .بود مطمئن آن و مفاهیم یدر مورد معان

b(را  ...............  خود، زبان تعالیم و تصویر کردن نمایاندن جهت اغلب  عیسی
 . گرفت کار می به

c(زیرا خدا در . باشید و مبهم پوشیده معانی دنبال خدا به در کالم نیست  الزم
 .کند می صحبت..... و  معمولی طریق هخود ب کالم

 
 

  منسجم کلیت

 

 سازد می را مکشوف ید عهدعتیقعهدجد

 عهدجدید مورد آزمایش باید با مکاشفه مسیحی های و آموزه اعتقادات اصول
عهدجدید  تعالیم برای مناسب ای ، زمینه تاریخ در طول عهدعتیق تعالیم. قرار گیرد

 نباید با روح ای آموزه و هیچ اعتقادی اصل ، هیچ هر حال اما به. وجود آورد به
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 دلیل به که دیدیم»  تدریجی مکاشفه« در قسمت اول در درس. یر باشدعهدجدید مغا
 توانست می فقط از زمان گناهکار و متمرد بشر، خدا در هر مقطع محدود و ذات توان

 .سازد را مکشوف از حقیقت کوچکی قسمت

،  سازم انبیاء را باطل و صحف تا تورات ام آمده مبرید که گمان «:فرمود عیسی
 در عهدجدید، نقطه الهی مکاشفه ).۱۷ :۵ متی(»  کنم تا تمام بلکه نمایم طلبا ام نیامده
 مکاشفه را باید در پرتو این عهدعتیق تعالیم تمام . است انسان خدا به مکاشفه اوج
 .عهدجدید باشد، مد نظر قرار داد همان که و غایی عالی

 

در .  بخوانید را۱۹- ۱۷ :۷  و مرقس۲۳- ۱ :۱۱ خود، الویان مقدس کتاباز  - ۶
 مسیحیان برای امروزه تعالیم از آن کدام یک دهید که خود توضیح دفتر یادداشت

 و چرا؟ االجرا است الزم

 

 کـارگیری در بـه احتیـاط:  درسـتش خـدا در چـارچوب کالم
 » اثباتی« یها متن

 چارچوب این کرد؛ درک شان کامل باید در چارچوب خدا را کالم آیات معنی
 ، یا کتاب آیه آن به مربوط قرار دارد، یا باب در آن آیه باشد که افیتواند پاراگر می

 .باشد مقدس کتاب های ، و یا سایر کتاب مربوطه

قرار  مورد استفاده آموزه یک اثبات برای هستند که هایی یا آیه آیه»  اثباتی« متن
و  معنی آنکه شرط ندارد به اشکالی آموزه یک اثبات برای از آیات استفاده. گیرد می

 عنوان به توان  را می۱۹-  ۱۷ :۷ ً         مثال مرقس.  باشیم کرده ً             را دقیقا درک آیات آن مفهوم
 متن.  غذاها مجاز است تمامی خوردن امروزه کرد که تلقی آموزه این برای اثباتی متن

 از انجیل که متنی. باشد  می۱۵- ۹ :۱۰ ، اعمال است مرتبط اصل با این که دیگری
 اعمال کتاب به مربوط آیات. دهد می خود عیسی که است ، تعلیمیذکر گردید مرقس
 دهد، اما فقط می را تعلیم مطلب دهد، همان می را شرح رسول پطرس رویای که
 چارچوب یعنی( باب اگر شما تمام. خود ماقبل از پیام و تصویری توضیح عنوان به
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 ، این آن اصلی ضوعمو شوید که می بخوانید، متوجه دقت را به)  آیات بزرگتر این
آنها  و دعوت را نیز بپذیرد و از هدایت غیر یهودیان بایست می پطرس بود که مطلب

 سؤاالت. قرار دارد اهمیت دوم در مرحله خوراک مسأله. نهراسد مسیح انجیل به
 چرا این«یا » ؟ است شده گفته مطلب چرا این«: یاد آورید هب پیش را از درس علیتی
،  کنیم می را مشخص ابدی و یا اصلی آموزه که زمانی» ؟ است شده گفته اینجا مطلب
. را تأیید نمایند هستند، آن در هر جا که مؤمنین تمام باشد که باید طوری اصل این
خدا را باید در  کالم آیات. برخوردارند زیادی از اهمیت سؤاالت گونه این

نمود و با  مطالعه  بعدشانو قبل یها و پاراگراف آیات به با توجه یعنی شان چارچوب
 .کرد مقایسه مقدس کتاب یها بعد یا سایر بخش

 

 ایده یک ، یعنی پاراگراف ها یک آیه این.  را بخوانید۲۲- ۱۹ :۵ تسالونیکیان اول - ۷
 .نمایید  توجه۲۰ و ۱۹ آیات به. دهند می را تشکیل کامل

a( ؟ چیست مورد بحث  موضوع۲۰-  ۱۹ :۵ در 
b(در این که»  بدی هر نوع«، منظور از  پاراگراف این اصلی موضوع به  با توجه  
 ؟)۲۲ آیه( ، چیست است کار رفته به متن

 

آیا  رود که کار می به این»  اثبات« برای اغلب که است ای  آیه۲۲ :۵ تسالونیکیان اول
را  اشتباهی ً                       عهدجدید مستقیما، اعمال دیگر آیات. داد یا نداد را انجام باید کاری

نظر  به) ۲۲ :۵تسا  اول (قفو کرد، اما آیۀ آنها اجتناب باید از انجام سازند که یم مطرح
در کلیسا  روحانی کاربرد عطایای نحوۀ در بارۀ قضاوت به بیشتر مربوط آید که می
 ضرورت در خصوص که بهتری ، متنعهدجدیددر .  بد دیگری هر عمل ، و نه است
و  مستقیم دستوری در آن باشد، که  می۶- ۵ :۲ ، کولسیان است و مقدس پاک زندگی
 . است شده ارائه خاص
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  مقدس کتابدر  فقط الهی مکاشفه

 و یا بر آن استخراج مقدس کتاباز  باید فقط مسیحی و ایمان اعتقادات اصول
 این در طی. رسد می قبل چند هزار سال به انسان و مدون مکتوب تاریخ. استوار باشد

 اما ضمن.  است وجود آورده را به و درخشانی  بسیار عالیافکار بشری ، اندیشه مدت
نیز  بسیاری آنها، دچار اشتباهات مناسب توصیف برای خود و تالش محیط مشاهده
 و شور و هیجان احساسات توانند بر اساس نمی مسیحی های آموزه.  است شده

 وانند داشتهت می منبع یک فقط مسیحی ها و الهیات آموزه تمام. یابند بنیان انسانی
 حقیقت توانید به می که است صورت یک به فقط.  است مقدس کتابنیز  باشند، و آن

 .کنید درک  صحیحطور بهخدا را  کالم که است در صورتی هم ببرید آن پی الهی

از  تواند هم باشد، و نمی مقدس کتاببجز  دیگری بر منبع تواند مبتنی نمی آموزه
 مقدس کتاب که هست زیادی سؤاالت. ند، فراتر رودک می بیان مقدس کتاب که آنچه

اما خدا در . باشد مطرح تان برای زیادی سؤاالت است ممکن. دهد آنها نمی به پاسخی
 بیان او به.  است کرده ، بیان بشر نیاز داشت را که چیزهایی آن خود تمام کالم

کنید  او را مطالعه مکال خدا از شما انتظار دارد که. اند مهم که است پرداخته چیزهایی
 ۲۵ :۸ در رومیان.  استوار بر ایمان است ، اقدامی منؤفرد م اما اقدام. کنید را درک و آن

اما اگر «:  است آمده در آنجا چنین.  است آمده میان به ایماندار سخن در مورد امید آیندۀ
 که  بنا بر دالیلیخدا. » کشیم را می ، با صبر انتظار آن بینیم نمی که را داریم امید چیزی
دیگر را  و بخشی خود آشکار کرده را در کالم از مسائل ، بخشی است آگاه خود از آن
. باشند متکی و گمان توانند بر حدس معتبر نمی های آموزه.  است نساخته مکشوف
 هیچ به هم دانشجویی هیچ. کنید تنظیم کلیسا آموزه توانید برای نمی وجه هیچ شما به
 تنها منبع باشید که یاد داشته به. دهد ترتیب خود اعتقادنامه د برایتوان نمی وجه
 . و بس است مقدس کتاب،  مسیحیت های آموزه
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 .کنید مربوط با آن متناسب اصل زیر را به یها از متن هر یک - ۸

»  کشیم را می ، با صبر انتظار آن بینیم نمی که را داریم زیرا اگر امید چیزی «- ۱
 ).۲۵ :۸ رومیان(

 تا باطل ام نیامده.  سازم انبیاء را باطل یا صحف تا تورات ام مبرید آمده گمان «- ۲
 ).۱۷ :۵ متی(»  کنم تا تمام بلکه نمایم

»  سازد بتواند او را نجس او گشته داخل آدم از بیرون که چیز نیست هیچ «- ۳
 ).۱۸ :۷ مرقس(

a(سازد می را مکشوف  عهدجدید، عهدعتیق 

b(درستش چارچوبخدا در   کالم  

c(مقدس کتابدر  فقط الهی  مکاشفه  

 
 

 ها آموزه تعیین نحوۀ

 

 هـا انـسان تمـام خدا را برای اراده که ییها بخش تنها براساس
 کنند می تعیین

 که دارد و هر آنچه حقیقت آن مطالب تمام.  خدا است کالم مقدس کتاب تمامی
 یک به آن مطالب تمامی  سودمندیاما. باشد ما مفید می ، برای است شده نوشته در آن
 که نیست معنی این به مقدس کتابدر  آموزه تعیین.  نیست طریق یک و به میزان

 یعنی( ، آموزه حال با این. باشد می دیگر غلط و مقداری درست آن از مطالب مقداری
 ، ما بیشتر سودمند است برای) دارند می بیان بشر امروزی خدا را برای اراده که متونی

 .کند می طلب زیرا از ما چیزی
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 .دهید زیر جواب سؤاالت  را بخوانید و به۱۲یوحنا  دوم - ۹

a(؟ است حقیقت بیانگر یک آیه  آیا این 
b(برای و شما چیزی من با شخص در رابطه حقیقت ، آیا این است  اگر چنین  
 دارد؟ گفتن

c(د، بنویسیدای فهمیده آیه از این را که خود، آنچه  در دفتر یادداشت. 

 

 . را بخوانید۹یوحنا  دوم - ۱۰

a(کند؟ می را بیان حقیقت آیه  آیا این 

b(برای و شما چیزی من با شخص در رابطه حقیقت ، آیا این است  اگر چنین  
 دارد؟ گفتن

c(چیز داللت چه  بهقفو ، حقیقت است بیانگر حقیقت ما هم برای آیه  اگر این  
 دارد؟

 

 ابدی  بیانگر اصلی۹یوحنا  دوم.  است  متفاوت۱۲وحنا ی  با دوم۹یوحنا  دوم
هر : بود خود باقی قوت به هم رساله این خود یوحنا و نوشتن حیات در زمان که است
 ۱۲یوحنا  دوم.  است ، خدا را نیافته نیست ثابت مسیح کند و در تعلیم می پیشوایی که

امروز نیز  مردم روزمره در زندگی که نیست ابدی ، اما بیانگر اصلی است نیز درست
 شود که می خدا تعیین از کالم ییها بخش توسط ، آموزه پس. باشد داشته کاربردی
 .دارد  بیانها زمان  در همهها انسان خدا را برای اراده

 

 ً                  مــستقیما معیارهــایی کــه اســت مقــدس کتــاب تعــالیم فقــط
 کند می االجرا تعیین الزم

 و ایمان اعتقادات جوهر و محتوای نوانع بهرا  ، ما آموزه درس در آغاز این
 تشکیل از فرامین گروه محتوا را آن از این خاصی قسمت.  کردیم تعریف مسیحی

ِ                     متمایز ساختن شما از . مربوطند مسیحی روزمره ً                 مستقیما با زندگی دهند که می
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 دهید و آنچه توانید انجام می که آنچه ، مسیحی در محافل.  نیست کار آسانی رفتارتان
 با آداب موضوع ، این اوقات بعضی. انگیز بحث است ای ً            معموال مسأله توانید، نمی

 .خدا ندارد کالم فرامین به ربطی آمیزد که می در هم یی فرهنگی

،  مستقیم احکام: کنند می تعیین شما را چهار اصل و رفتار مسیحی زندگی
 . ، و وجدان ابدی ، اصل ِ           گیری منطقی نتیجه

 رفتاری هستند که ، احکامی پیدا است هم از عنوانش مانطور کهه مستقیم احکام
 زیر نمونه تمرین.  کنیم را محکوم آن داریم کنند و ما نیز امروز حق می را محکوم
 .کند را آشکار می مطلب از این بارزی

 

 .نمایید را بیان آیات این مستقیم احکام.  را بخوانید۵-  ۳ :۵ افسسیان - ۱۱

 

و  ، اما باید مورد بررسی نیست واضح مستقیم حکم اندازه به ، منطقی گیری نتیجه
، ۱۱ :۵ قرنتیان اول.  ش.ر( است شده خدا نهی در کالم ً         مثال مستی. قرار گیرد توجه
از   منطقیطور به توان را نیز می مطلب این). ۲۱ :۵ ، غالطیان۱۸ :۵ ، افسسیان۱۰ :۶

 است شده نهی شدت همان به همداروها  غلط استعمال کرد که خدا استنتاج کالم
 .سازند وارد می ، خلل انسان متعارف زیرا در شعور طبیعی

 زیادی ، اما از اهمیت نیست روشن مستقیم احکام اندازه به که با این ابدی اصل
 . را بخوانید۲- ۱ :۵ افسسیان:  مثال عنوان به.  برخوردار است

 

مذکور در  ابدی دو اصل آن را که ، اثر مستقیمی تان در دفتر یادداشت - ۱۲
 .کنید ، بیان داشت تان رفتار شخصی  روی۲- ۱ :۵ افسسیان

 

  ذبحها بت برای که هایی قربانی گوشت به مربوط ، در بحث۸ قرنتیان در اول
دو  این تفاوت. کنید مشاهده وجدان از و هم ابدی اصل از ای توانید نمونه اند، می شده

روبرو هستید  ابدی ، شما با اصلی نظر پولس ز نقطها.  شما است نگرش امر در شیوه
اما . نبود مهم زیاد هم قربانی گوشت خوردن. باشد می دیگران حال همانا مالحظه که
 قربانی گوشت ، پولس است کار گناه کردند این فکر می که خاطر اطرافیان به
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ً        حقیقتا  هبود ک با فردی و مخالفت درگیری امر عدم او در این انگیزه. خورد نمی
 ).۱۳ :۸ قرنتیان اول( دانست می را گناه قربانی گوشت خوردن

زیرا «: کند می عمل در فرد ضعیف مورد وجدان که بینیم  می۱۰ :۸ قرنتیان در اول
 کس ، آیا ضمیر آن ای نشسته در بتکده بیند که هستی علم صاحب را کهو ت اگر کسی

 مطلب این به توجه» شود؟ ا نمی بنها بت یها قربانی خوردن ، به است ضعیف که
 بحث که با معیارهایی( است گناه چیزی ً                          اگر شما حقیقتا معتقدید که که است جالب
 خود برخاسته ضمیر و وجدان ، و شما بر علیه)نباشد باشد و خواه گناه ، خواه کردیم
خود  دلیل به شود، نه می محسوب ً           واقعا گناه تان برای عمل بزنید، آن کار دست آن و به
 . نااطاعتی جز روح نیست چیزی آن انجام انگیزه که دلیل این به ، بلکه عمل

 

دهند،  می االجرا ارائه الزم معیارهایی مقدس کتابدر آنها  را که چهار موردی - ۱۳
 .ببرید نام

  

  :کنید خود مربوط زیر را با موارد درست از توضیحات هر یک - ۱۴

a(دارد می  بیانها نسانا خدا را برای اراده که ییها  بخش. 

b(االجرا است الزم که مقدس کتاب از تعالیم بخش  آن . 

c(دارند اهمیت طور مقطعی به که یی شخصی یها  پیام. 

  رفتار شخصی  تعیین- ۱

  آموزه  تعیین- ۲

  مقطعی یها با ارزش  حقایقی- ۳

 

 خدا کالم کاربردی ماهیت

 

 جالب اطالعات دارای کرد که فرض المعارفی ةدایر مثابه را نباید به مقدس کتاب
 یک فقط مقدس کتابدر .  نیست هم علمی کتاب مقدس کتاب.  است و خواندنی
 عیسی به ایمان وسیله هب که است نجاتی نیز، وجود دارد و آن و حاکم اصلی موضوع
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 ای گونه ؛ آنها به است بسیار گزینشی مقدس کتاب مطالب. شود می حاصل مسیح
 با کارهای در رابطه حتی. و تأئید کنند را اعالم گناهان آمرزش  پیاماند تا شده انتخاب

 جهان که ندارم گمان«شد  می آنها نوشته اگر همه دارد که نیز یوحنا عقیده خود عیسی
کنید،  می را مطالعه کالم که زمانی بر این بنا. »باشد ها را داشته نوشته گنجایش هم

 ای حاشیه اطالعات مقدس کتاب. کنید راموشرا ف آن و عملی کاربردی نباید ماهیت
 چگونه:  است و شخصی بسیار عملی آن اصلی اما موضوع. دارد زیادی و ضمنی

کرد؟  زندگی مؤمن مسیحی یک عنوان به توان می ؟ چگونه یافت نجات توان می
 رساند؟ دیگران را به انجیل پیام توان می چگونه

 

 .نیدبز زیر عالمت درست جمالت در مقابل - ۱۵

a(است اطالعات ، ارائه مقدس کتاب اصلی  موضوع . 

b( او است و کارهای عیسی زندگی ، تنها شرح مقدس کتاب . 

c(است مسیح عیسی توسط ، نجات مقدس کتاب اصلی  موضوع . 

d(کنیم  زندگی چگونه دهد که می ما نشان خدا به کالم و عملی کاربردی  ماهیت 
 . نماییم خدمت و چگونه

 
 

  نور داریم در قبال که یلیتمسئو

 

 هدف. سر و کار دارد انسان ابدی با سرنوشت که است ً             حقیقتا کتابی مقدس کتاب
.  کنیم یا اظهار فضل بدهیم مردم به جالب اطالعات که نیست این انجیل پیام از اعالم
. او باشد رشد کلیسای به مندی هخدا و عالق داشتن کار باید دوست این انگیزه
 ً           کامال ضروری هر انسانی برای آن دانستن که است اطالعاتی حاوی دسمق کتاب
 زندگی این بعد از پایان ابدی و مجازات ابدی از شادی سخن مقدس کتاب.  است
در مورد خدا و  درستی اطالعات توان می که است تنها جایی مقدس کتاب. دارد کوتاه

،  با حقیقت که  هستدر اختیار شما قدرت این. آورد بشر بدست ابدی سرنوشت
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 منحرف و نادرست غلط کنید و یا آنها را با اطالعات خدا هدایت  را بسویها انسان
 .شود اعالم و حقیقت خدا باید در راستی کالم. سازید

 

 شود؟ زیاد اعالم و دقت با درستی مقدس کتاب چرا باید پیام - ۱۶
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  خودآزمایی

 

زیر در مورد  از جمالت ام یککد. بزنید عالمت درست جمالت  در مقابل- ۱
 کند؟ می را بیان ، حقیقت و الهیات آموزه

a(است مسیحی اعتقادات و اصول تعالیم تمام شامل و الهیات  آموزه . 

b(سر و کار دارد با دنیا و انسان اش در مورد خدا و رابطه با مطالعه  الهیات. 

c(بولندق باشند، قابل داشته صداقت که شرطی ها به آموزه  تمام. 
  

 ؟ چیست مقدس کتاب  منظور از تفسیر لغوی- ۲
a(باشد تواند داشته می معنی یک فقط هر کلمه که  این. 

b(زبان و روزمره معمول  کاربرد طبیعی . 

c(دیگر و اصطالحات کلمات در قالب چیزی  بیان. 
 

 .بزنید زیر عالمت درست از جمالت هر یک  در مقابل- ۳

a(قرار گیرد عهدجدید مورد آزمایش مکاشفه باید توسط می ها و اعتقادات  آموزه. 

b(قرار گیرد مورد آزمایش عهدعتیق شریعت باید توسط و اعتقاد می  ایمان. 

c(مورد نظر ما در  قسمت که متنی و مفهوم معنی باید توسط و اعتقاد می  ایمان
 .قرار گیرد و آزمایش قرار دارد، مورد امتحان آن میان

d(و آزمایش خود، مورد امتحان نمودن منطقی باید با چگونگی د میو اعتقا  ایمان 
 .قرار گیرد

e(استوار باشد مقدس کتابو اعتقاد باید بر   ایمان. 

f(کشید بیرون اخالقی از هر کتاب توان و اعتقاد را می  ایمان. 
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  یا غلط صحیح سؤاالت

قرار را  b حرف غلط جمالت ، و در مقابلa حرف درست جمالت در مقابل
 .دهید

 .دارد حقیقت مقدس کتاباز  قسمتی  فقط- ۴

 .دارد حقیقت مقدس کتاب  کل- ۵

 . شما است شخص راهنمایی برای آن و مطالب مقدس کتاب - ۶

تأثیر  بر رفتار مسیحی و وجدان ابدی ، اصل منطقی گیری ، نتیجه مستقیم  احکام- ۷
 .دارند

 .باشد می ار مسیحیمعتبر در مورد رفت ، تنها حالت مستقیم  احکام- ۸

  ما آموزش را به مقدس کتاب و عملی کاربردی ماهیت که ای دو جنبه  آن- ۹
 دهند کدامند؟ می

 حد حائز  تا این دقیق آگاهی ، داشتن دیگران خدا به کالم بشارت  چرا هنگام- ۱۰
 ).بدهید خود جواب(؟ است اهمیت
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۸ - a( ۲-» تا  ام  نیامده سازم انبیاء را باطل یا صحف ا توراتت ام مبرید آمده گمان
 ).۱۷ :۵ متی(»  کنم تا تمام ، بلکه نمایم باطل

b( ۳-» بتواند او را نجس او گشته داخل آدم از بیرون که چیز نیست هیچ 
 ).۱۸ :۷ مرقس(» سازد

c( ۱-» را  ، با صبر انتظار آن بینیم نمی که را داریم زیرا اگر امید چیزی
 ).۲۵ :۸  رومیان(»  مکشی می

  

۱ - a( ۳-آموزه   

b( ۱-الهیات   

c( ۲ -خدا از کالم  کاربردی 
  

۹ - a(بلی   

b(خیر  

c(است شده آنها نوشته به رساله این که افرادی به و غائی شخصی  پیامی  . 
  

۲ - a(در مورد لغت که است آن دنبال بهداند و  نمی ، چیزی  در غرور گرفتار است 
 .کند  جدالو ، بحث و کلمات

b(ثروت کسب برای  راهی  
  

۱۰ - a(بلی   

  b(خیر  

  c(ما برای تسلی کالم هشدار و  کالم 
  

۳ - b(کالم لغوی معانی ها، محتاج عقاید و ایده انتقال جهت مجازی  زبان  
 .باشد می

c(باشد می زبان و عادی کاربرد طبیعی ، همان لغوی  منظور از مفهوم. 
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و   زشت  زبان-   وقاحت-   طمع- شرمی  بی- جنسی توجود اخالقیا  عدم- ۱۱
  حرمتی بی

  

۴ - a(کاشت خوب تخم که  مردی . 

b(مزرعه   

c(خوب  تخم  

d(هرز های  علف 
  

  ممکن تا آنجا که که کنم و سعی است خدا چگونه که باید دریابم  من- ۱ - ۱۲
 . مانند او باشم است

  

 محبت  عیسی که طریقی هب  درست، کنم خود را کنترل اعمال باید با محبت  من- ۲
 .داد می خود را نشان

  

۵ - a(لغوی   

b(مجازی   

c(لغوی   
  

  مهم شان ترتیب(،  ، وجدان ابدی ، اصل منطقی گیری ، نتیجه مستقیم  احکام- ۱۳
 ). نیست

  

  خوردن  جهتها خوراک همه که بر این در عهدجدید، مبنی مسیح  تعلیم- ۶
 جهت از آن مطلب این. نیز کاربرد دارد امروزه که است باشند، چیزی می حالل
کند  را تأیید می ، آن انسان تر خدا به کامل عهدجدید و مکاشفه که است درست

 ).باشند متفاوت است  ممکنها جواب(
  

۱۴ - a( ۲-آموزه  تعیین  

  b( ۱ -رفتار شخصی  تعیین  

  c( ۳-مقطعی یها با ارزش  حقایقی  
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۷ - a(القدس روح  عطایای  

b(القدس روح عطایای  کاربرد غلط  
 

 خدا بستگی کالم ، به و یا در جهنم  در آسمانها انسان ابدی  زیرا سرنوشت- ۱۶
 .دارد
  

۱۵ - c(است مسیح عیسی توسط نجات مقدس کتاب اصلی  موضوع . 

  d(زندگی چگونه دهد که می ما نشان خدا به کالم و عملی کاربردی  ماهیت  
 . ییمنما خدمت و چگونه کنیم

 
 
 
 
 
 



 

  چهارمدرس 

 در تفسیر مجازی زبان

 

تا اینجا آموختید . باشد تفسیر می از مبحث درس دومین» در تفسیر مجازی زبان«
 کند که می بیان و اصطالحاتی کلمات را در قالب یا واقعیتی ، حقیقت مجازی زبان که
 از بطن حیات آب چشمه شدن جاری«مانند ( نیست یا واقعیت حقیقت ِ       خود آن عین
 هایی مهارت کسب در تفسیر، مستلزم مجازی مفاهیم و درک اما تشخیص). » انسان
َ     مثل در مجازی کاربرد زبان ِ           بررسی نحوۀ به درس در این.  است ها  ها، نمونه ها، نبوت َ

َ     مثل یعنی (قفو چهار مقوله.  پرداخت خواهیم مقدس کتاب و اشعار و نمادها، ،  ، نبوت َ
با  دهند و آنچنان می را تشکیل مقدس کتاباز  عظیمی بخش) و نماد، شعر نمونه

 هر یک و درک شناخت اگر شما طریق. نمود پوشی از آنها چشم توان نمی ارزشند که
 . نخواهید داشت ها ترسی قسمت این ها را بیاموزید، از مطالعه مقوله از این

 

  مطالب رئوس

َ     مثل  ها َ

  تعریف

    هدف

 سپردخاطر  هباید ب که حقایقی

َ     مثل و درک شناخت  ها َ

  نبوت

  تعریف

  مشکالت و مسائل

 و نماد نمونه

  تعریف
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  نمونه مشخصه وجوه

  نمونه کاربردهای

 نمادها

 شعر

  شعری یها بخش تشخیص

  شعر عبری مشخصات

  

  
  درس اهداف

  : رسانید، قادر خواهید بود که می پایان را به درس این که زمانی

َ     مثل ●  .کنید درک درستی و به ا تشخیصها ر ها و نبوت َ

 . نمایید تشریح مقدس کتابها، نمادها، و شعر را در  نمونه مشخصۀ وجوه ●

 

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

 .دهید پاسخ آن سؤاالت به معمول و طبق را مطالعه درس  متن- ۲

  داده یها را با جواب تان یها و جواب  انجامرا درس انتهای خودآزمایی  بخش- ۳
 .مرور کنید اید، دوباره داده پاسخ اشتباه را که مواردی آن. فرمایید مقایسه دقت هب شده

 .مرور کنید دقت را به) ۴ تا ۲ های درس( اول  بخش- ۴
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  درس متن

َ     مثل  ها َ

 

  تعریف

َ     مثل و یا   طبیعتمقصود خود، از انتقال برای که است کوتاهی داستان َ
َ     مثل. کند می استفاده روزمره زندگی های موقعیت  درسی که است آن در پی اغلب َ
َ            خود از مثل ، در تعالیم قدیم دوران معلمین. دارد را عرضه و یا اخالقی مذهبی ها  َ
َ            خود از مثل از تعالیم در بسیاری عیسی. گرفتند می شایانی کمک کرد و در  می استفاده َ
َ     مثل که او است تعالیم َ        از مثل بسیاری. رسد خود می کاملیت درجه بلندترین به َ  های َ
َ     مثل برای. شود می یافت در اناجیل مقدس کتاب  و تفصیل از نظر طول توان ها نمی َ

َ     مثل. شد قائل محدودیتی  .بلند باشند و هم کوتاه توانند هم ها می َ

 

  هدف

َ        از مثل دو دلیل به عیسی  خود و کسانی شاگردان تعلیم ی برا- ۱: کرد می استفاده َ
َ            افراد، مثل این برای(کردند  می نیز زندگی آن دادند و طبق می او گوش تعالیم به که َ 

 او وقعی تعالیم به که از کسانی حقیقت پوشاندن  برای-۲). بود روشنگر حقیقت
َ     مثل با اینها به جهت از چه«: پرسیدند مورد از عیسی در این شاگردان. نهادند نمی ها  َ
 ).۱۰ :۱۳ متی(» ؟ رانی می سخن

 

  :دهید زیر جواب سؤاالت  را بخوانید و به۱۷-  ۱۱ :۱۳ متی - ۱

a(؟ است عطا شده کسانی چه ، به آسمانی اسرار ملکوت و درک شناخت  قدرت 
b(از مثل استفاده برای ، عیسی۱۳  در آیه        َ  آورد؟ دلیلی چه َ
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 خاطر سپرد باید به که حقایقی

ها یا  پدیده از مقصود، همیشه و تشریح توضیح ها برای ل، در مث نخست
، برزگر،  نور در تاریکی ، درخشیدن سکه شدن گم. شود می استفاده زمینی رویدادهای

و  فهم. باشند آشنا می اموری همه ، برای خانه یک مرد ثروتمند، مرد فقیر، ساختن
در  ها همیشه ، مثل دوم.  نیست شنوا دارند، مشکل گوش آنها که ها برای مثل این درک
 ، همیشه سوم.  باید آنها را آموخت برخوردارند که روحانی هایی خود از درس بطن
.  موجود است ، قیاسی کار رفته به که یی دنیوی و تصویر و تشریح روحانی درس میان
 مشابه ً             قاعدتا با هم عناصر دو یا چند چیز که برخی میان شباهت« یعنی قیاس
َ        در مثل که درسی ها و هم مثل ، هم ارمچه. »نیستند  نحو درستی باید به موجود است َ

 .تفسیر گردد

افراد و  داد که باید تشخیص. وجود دارد مرکزی حقیقت تنها یک در هر مثل
 یا چه اشخاص کدام گیرند، به قرار می مورد اشاره در مثل که ها و کارهایی پدیده

َ     مثل اما در هر حال. شوند می مربوط چیزهایی  شرحی ، نه است واقعی بیانگر زندگی َ
 . یابیم می»  تمثیل«در  که دشوار نظیر آنچه

 

 نحو صحیحی را به ناقص ، جمالت است در زیر آمده که و عباراتی با کلمات - ۲
 .کنید کامل

a(دهند می شرح................  یا رویدادی پدیده ها مقصود خود را در قالب  مثل. 

b(را آموخت باید آن دارند که.................  تهها پیوس  مثل . 

c(هر مثل          َ  .دارد می را بیان مرکزی..................  تنها یک َ

d(وجود دارد...................  و تصویر زمینی و تشریح روحانی درس بین  همیشه. 

   حقیقت- ۱

   قیاس- ۴      دنیوی- ۲

  روحانی  درسی- ۵       تمثیل- ۳
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 ها مثل رکو د شناخت

 در اناجیل ، نخست. را مد نظر قرار داد چهار نکته است ها، الزم مثل درک برای
َ     مثل  هنگام به که سؤالی اولین. گردند می او مربوط)  حکومت( و ملکوت مسیح ها به َ

َ     مثل این مطالعه َ     مثل این« که است کنید، این ها باید طرح َ » دارد؟ با مسیح ای رابطه چه َ
َ         آیا مثل َ     مثل این عیسی که خاطر دارید؟ زمانی  به۱۳ را در متی کاسکر َ را تفسیر  َ
 آیه(بذر نیکو افشاند  که است کسی ، همان پسر انسان او، یعنی کرد، فرمود که می
َ        هر مثل در مطالعه). ۳۷ : نظیر سؤاالتی. نمایید مطرح خود سؤاالتی برای بهتر است َ

َ     مثل آیا در این« َ     مثل آیا در این«؛ »باشد؟ یحمس معرف که هست شخصیتی َ ، در مورد  َ
َ     مثل این«؛ »وجود دارد؟ تعلیمی و رسالتش مسیح  خدا چگونه یا حکومت با ملکوت َ
 »شود؟ می مرتبط

 از آنها که بسیاری. کنند می شوند و سقوط ها ظاهر می دنیا، حکومت در این
اند، فرا  یافته ازهتولد ت آنها که خدا برای دیگر نیستند، اما حکومت اند، حال بوده
. یابند می تولد تازه کماکان دارد زیرا مردم تداوم پیوسته حکومت این.  است رسیده

خود خواهد  درجه ترین کامل به خداوند عیسی بازگشت  در زمانقفو حکومت
َ      مثلی که زمانی بنابراین. رسید ها عبارتند  سؤال ترین دهید، مهم قرار می را مورد مطالعه َ
َ     مثل این«، »دارد؟ مسیح به ربطی چه َ   ثلَ  م این«: از  خدا چه و حکومت با ملکوت َ

 »دارد؟ ای رابطه

 
 

َ     مثل.  را بخوانید۷- ۱ :۱۵لوقا  - ۳  . است معروف گمشده بره مثل  بهقفو َ

a(مثل  این     َ  دارد؟ ارتباطی چه با مسیح َ

b(مثل  این     َ  دارد؟ ارتباطی خدا چه با حکومت َ

 

َ     مثل ، دوم  .قرار داد خود مورد بررسی به مربوط و زمان ر پرتو مکانها را باید د َ
و  از فرهنگ که کنیم درک درست توانیم می را زمانی مثل تر، مفهوم ساده عبارت به
،  آمده در مثل که ِ                    و جغرافیایی تصاویری و سیاسی تاریخی و شرایط و رسوم بآدا
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 که است هایی کتاب عهکار، مطال این انجام برای راه بهترین.  باشیم داشته آگاهی
 عنوان به. دارند می را بیان مقدس کتاب های از کتاب هر یک و رسوم و آداب فرهنگ
َ        با مثل ، در رابطه مثال  زنان و مکان زمان در آن که مطلب ِ             ، دانستن این گمشده سکه َ

َ          بهتر مثل نداشتند، در درک درآمدی  ، دارایی زمان در آن زنان. نماید می شایانی کمک َ
 این داشتن. آویختند خود می به طال و جواهر و گردنبند و غیره شکل را به شان خصیش

و  تأمین نوعی بروز کنند، به در آینده داشت امکان که مشکالتی در مقابل دارایی
 و ناراحتی نگرانی سکه یک شدن از گم زمان در آن زن یک. کرد می فراهم امنیت
 هایش از سکه ای سکه شدن گم که زیامرو زن شد تا یک می را متحمل بیشتری
 را از اینگونه الزم توانید، اطالعات می تا آنجا که پس. او ندارد برای چندانی اهمیت
،  است ضروری در هر حال مقدس کتابخود  اما خواندن. کنید آوری  جمعها کتاب
نیز  مقدس کتاباز خود . نباشد باشد و چه در دسترستان ییها کتاب چنین چه
و  خروج های ، در کتاب مثال عنوان به. نمود آوری را جمع اطالعات اینگونه نتوا می

ها  ، اعیاد و سنت و رسوم آداب و شناخت شما را در درک که هست اطالعاتی الویان
 .نمایند می یاری مقدس کتابروزگار  زندگی های و دیگر جنبه

َ        با مثل در رابطه خود عیسی که توضیحی به ، سوم  .نمایید توجه دقت دهد، به می َ
َ     مثل ً                  غالبا بعد از بیان مسیح عیسی  دورتر، تشریح یا چند آیه را بالفاصله آن ، معنی َ
َ             مثال او مثل. نماید می َ او  توضیحات. دهد می  توضیح۷ :۱۵را در لوقا  گوسفند گمشده ً

َ       مثل۱۰ :۱۵در لوقا » ... منوال بر این که گویم شما می به«: یابند می ادامه سخنان با این َ 
َ             در مورد مثل. کند می را نیز تشریح گمشده سکه آنقدر منتظر شد  ، عیسی برزگر و تخم َ

َ     مثل این تنها شدند، آنگاه تا او و شاگردان ). ۹-  ۴ :۸لوقا  ش.ر(داد  توضیح را برایشان َ
َ     مثل در این  .نماید می یاری عیسی توصیف و فهم ما را در درک از آن قبل ، آیه َ

 

َ     مثل بیان منجر به شرایطی چه.  را بخوانید۳- ۲ :۱۵لوقا  - ۴  شد؟ اشیاء گمشده های َ

 

َ        در مثل نظرتان به را که تعالیمی ، چهارم  اند، با چارچوب شده مورد نظر بیان َ
َ     مثل باشد که بابی است ممکن چارچوب  اینکنید؛ مقایسه کاملشان  نوشته در آن َ
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َ     مثل که در عهدعتیق ای هر اشارهباشد، یا  آن به مربوط ، یا کتاب است شده  را روشن َ
موسومند، زیرا با » همانند یا همنظر اناجیل« و لوقا به ، مرقس متی های انجیل. سازد می

از آنها از  هر یک اما مطالب. سر و کار دارند خداوند عیسی از زندگی مشابهی مطالب
َ          اگر مثلی. اند شده نوشته متفاوتی نظرهای نقطه را  آن هم دیگری انجیل  کهبینید را می َ
در  کنید که می مشاهده اوقات بعضی. کنید ، آنها را با یکدیگر مقایسه است نموده بیان
َ     مثل در مورد یک انجیل یک .  است شده دیگر نوشته انجیل به نسبت بیشتری جزئیات َ

َ        در مثل گر را با دی تأیید، آن اما باید جهت را نیز یافت اساسی تعالیم توان ها می َ
 .کرد خدا مقایسه کالم بخشهای

 

  نبوت

 

  تعریف

 انبیا، تحت و قصد خدا توسط اراده اعالم: کرد تعریف چنین توان را می نبوت
 روی قرار بود در آینده را که ، حوادثی مقدس کتاب انبیای اوقات بعضی.  الهی الهام

 زمان برای ییها یا پیام نیز حقایق اوقات کردند؛ و بعضی می»  پیشگویی«دهند، 
 را بدانند تا اراده بیشتر کنجکاوند آینده مردم با اینکه. شد می الهام ایشان به خودشان

 هر دو نوع.  را داریم ما هر دو نبوت مقدس کتاب، اما در  خودشان زمان خدا را برای
 .اند مهم نبوت

 

  و مشکالت مسائل

 بیانگر تعالیم که یمانند متون توان می را هم مقدس کتاب نبوتی های آیا قسمت
شما  از اشعیاء دارید با استنباط که تفسیر کرد؟ آیا استنباطی لغوی صورت هستند، به
تر  ، تفسیر اشعیاء مشکل ؟ نه است یکی) ۷-  ۵ متی( مسیح عیسی سرکوه از موعظه

 مقدس کتابتفسیر  کلی ، قانون لغت معانی و یا معمول کاربرد لغوی از آنجا که.  است
. باشید داشتهجواب مثبت را ، انتظار قفو سؤال شما در مقابل دارد که مال، احت است
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 توان دارند، می می اعالم قوم معاصر یک زمان خدا را برای اراده را که نبوتی های متن
 را پیشگویی آینده که هایی اما نبوت. آموختید، تفسیر کرد که اساسی اصول آن توسط
 باشد، برای کار رفته بیشتر به مجازی زبان ر کههر چقد. ترند کنند، بسیار مشکل می
 درس بعدی بخش. (داد انجام بیشتری باید مطالعه آن نمادین از کلمات هر یک درک

 شکل به که پیغامی و شرایط ، مکان زمان کشف جهت.) گوید می مورد سخن در همین
 .داد انجام در مورد آن بیشتری ، باید مطالعه است شده بیان نبوت

 قرار داشته مقدس کتابِ        در خود  باشد و تفسیر آن یافته تحقق نبوتی که زمانی البته
در  پطرس در موعظه توان امر را می این های از نمونه یکی.  است آسان آن باشد، درک

 اشاره مزموری به موعظه در این پطرس). ۳۳- ۲۵ :۲ اعمال(پیدا کرد  روز پنطیکاست
 این داد که نشان القدس روح مسح بود، و او تحت ً            تقریبا نبوت آن متن تمام کرد که

امر را  دیگر از این ای نمونه. پوشید عمل جامه چگونه عیسی مزمور در زندگی
 .زیر پیدا کرد در مثال توان می

 

زیر  سؤاالت به.  را نیز بخوانید۸- ۷ :۵۳اشعیاء .  را بخوانید۳۶- ۲۶ :۸ اعمال - ۵
 .دهید جواب

a(کرد؟ می اشعیاء را مطالعه کتاب کسی چه، ۲۸-  ۲۷ :۸  در اعمال 

b(بداند؟ خواست را می چیزی چه حبشی سرای  خواجه۳۴ :۸  در اعمال  

c(کرد  تشریح القدس روح هدایت را تحت نبوت این ، فیلیپس۳۴ :۸  در اعمال .
 قلمداد نمود؟ نبوت این را موضوع کسی چه فیلیپس

  

هستند  زیادی های اند؟ نبوت ر نشدهما تفسی خدا برای ها در کالم نبوت اما کدام
در  و مردم هست زیادی ها، مشکالت نبوت در امر تفسیر این. اند تفسیر نشده که

اما ما . آورد توان می زیادی امر دالیل در مورد این. دارند مختلفی مورد آنها نظریات
  : کنیم اکتفا می دلیل سه بررسی تنها به
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نمود،  آشکار می شان را برای آینده وقایع دیدند که را می رؤیاهایی انبیاء اغلب) ۱
دیدند  می را که آنها آنچه. شد می آنها داده به وقایع از این ذهنی تصاویری یعنی
 فرد دیگری برای خوبی ، به دیده را که تواند آنچه می مشکل نوشتند، اما انسان می

کنید  توصیف کوری شخص خواهید برای می کنید که فرض چند لحظه. کند تشریح
 درست است شما ممکن توضیح.  است مشکل بینید که می.  چیست شبیه سکه که

اید،  شما گفته که شود، با آنچه او ایجاد می در ذهن که ً                        باشد، اما مطمئنا تصویری
 کتاب.   استقرؤیاها نیز صاد در بیان مشکل این. باشد متفاوت خیلی است ممکن
 ما تجسم اما برای.  را نوشت  یوحنا رؤیا را دید و آن. امر است بارز این نمونه مکاشفه
 از آن کلی پیامی توانیم ما می.  است او دید، کار مشکلی که از آنچه درست تصویری
 انجام به زمین را روی و مهیبی خداوند کار عظیم که است این ، و آن کنیم کسب

اهند گردید، و خو ملکوت وارث خواهد شد، و عادالن هالک شیطان. خواهد رسانید
 اما در مورد جزئیات).  االرباب و رب پادشاهان پادشاه(شود  می در کل کل مسیح
 .نظر وجود دارد اختالف مکاشفه کتاب

 

و  مداوم ای خدا، مطالعه ِ          نبوتی کالم یها بخش بر تمامی شدن مسلط برای) ۲
، در )هستند ینبوت های کتاب که( ِ            آخر عهدعتیق کتاب بر هفده عالوه.  است الزم ویژه
 به توان نیز می مقدس کتابدیگر  های کتاب ، و اغلب مزامیر، مکاشفه های کتاب
 .برخورد نبوتی مطالب

 

 ممکن از وقایع ای رشته.  و آشکار نیست ً           معموال واضح در نبوت عنصر زمان) ۳
.  است ً                  آنها معموال پوشیده وقوع زمان و مدت انجام باشد، اما زمان ذکر شده است
 بعضی. دور ای آینده دیگر برای هستند و بعضی نزدیک آینده ها برای از نبوت بعضی
با یکدیگر  طوری) دور و زمان نزدیک زمان برای نبوت یعنی(دو  این مواقع
.  نیست چنین که باشد، در حالی می همزمان شان رسد وقوع نظر می به اند که آمیخته
 تفسیر این صحت به نسبت.  امر است ناز ای بارزی آید مثال در زیر می که ای نمونه
 .را تفسیر کرد قسمت این ، زیرا خود مسیح داشت توان نمی تردیدی قسمت
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 ، کتاب)۲۱- ۱۶ :۴لوقا (نمود  خدا را قرائت کالم ناصره در کنیسه عیسی که زمانی
رسید، طومار  پایان به مربوطه قسمت قرائت که زمانی.  را خواند۲-  ۱ :۶۱ اشعیاء باب

امروز «: فرمود حاضران به آنگاه.  داد و نشست کنیسه خادم دست را به و آن سترا ب
. بود را نخوانده متن تمام اما عیسی). ۲۱ آیه(» شد شما تمام یها در گوش نوشته این

و  را نخواند، از داوری آن عیسی که قسمتی. بود باز ایستاده ای جمله او در میان
 شنیده همانطور که اول قسمت.  گفت می  سخنخود قوم خداوند بر دشمنان پیروزی

هر . بود نرسیده انجام هنوز به جمله بعدی پوشید، اما قسمت می عمل بودند، جامه
 ای لحظه برای حتی توانست نمی وجه هیچ بود، به  را خوانده۲ :۶۱اشعیاء  که کس

 هب الاقل ، شکافی شده پیشگویی قسمت در این که آنچه انجام بین بزند که حدس
 ها زیاد هم در مورد نبوت که است تر آن عاقالنه پس! وجود دارد دو هزار سال مدت
 .اند هنوز بر ما پوشیده هستند که زیادی چیزهای.  نظر نباشیم و تنگ اندیش جزم

 

 صورت ترین درست ما را به ناقص جمله زیر که از جمالت هر کدام در مقابل - ۶
کند از نظر  می را پیشگویی آینده وقایع که بوتین. بزنید نمایند، عالمت می خود کامل

 ...زیرا است نبوت نوع ترین مشکل انسانی و فهم درک

a(است تمثیل شکل هً        معموال ب نبوت  این . 

b(شد  می  مشکل گردید که آشکار می بر نبی رؤیایی توسط اغلب نبوت نوع  این
 .داد انتقال دیگران را به آن

c(است کار رفته به از سایرین ، بیش بوتن نوع در این مجازی  زبان . 

d( کرد مقایسه بشود با آن که نیست آنقدر نبوت مقدس کتاب در. 

e(است و نهان ً             معموال پوشیده ، عنصر زمان آینده وقایع  در پیشگویی  . 
  

در  کسی چه روح .کنید  توجه۱۱ آیه  را بخوانید، به۱۱-  ۱۰ :۱ پطرس اول - ۷
  شد؟ ا میآنه روشنگری انبیاء باعث

 

 مرکزی هسته عیسی. دارد می عرضه نبوت به نسبت نظر درستی نقطه آیه این
ظاهر  کسی عنوان به ، عیسی)۱۰- ۶ :۲۲( مکاشفه آخر کتاب در فصل.  است نبوت



 ۹۷جازی در تفسیر زبان م

و » ُ    مهر« عیسی نیز روح جهت همین ، به هاست نبوت تمامی در ورای گردد که می
 که ای برنامه و درک کند تا ما را در فهم میعطا ) خدا فرزندان(ما  را به نبوت» کلید«

 ای ، آینده فعلی حیات ثمر دارد و در ورای که ای نماید، برنامه ، یاری است انجام رو به
وجود  در تفسیرشان که مشکالتی رغم ها علی نبوت. آورد می ارمغان را به پرجالل

 رونده پیش ما در نقشۀش. باشند می ایمانداران برای امید و ایمان منبع دارد، کماکان
 .کرد درک نقشه ها را باید در پرتو این نبوت تمامی. اید قرار گرفته مسیح عیسی

 

 و نمادها نمونه

 

  تعریف

 آمده در عهدعتیق شود که  میقاطال یا چیزی شخص به نمونه مقدس کتابدر 
 چیزی نماد .باشد  میعهدجدیددر  و یا چیز دیگری از شخص ای ، اما سایه است

نماد . نماید را تصویر می آن طریقی گیرد و به قرار می چیز دیگری جای به که ستا
اما . کرد را بررسی آن توان می زمان در نظر گرفتن و بدون است از زمان مستقل اغلب

 نماد نیز خوانده ها، گاه از نمونه بعضی. دارد دخالت هم زمان ، عامل نمونه در بررسی
 .شوند می

ها را  نمونه این خداوند در عهدعتیق. خدا هستند عینی دروس ها در واقع نمونه
. بپوشند عمل باید جامه در عهدجدید می که کار برده به اموری پیشگویی عنوان به

 در بیابان اسرائیل قوم و سرگردانی اجتماع در خیمه توان ها را می از نمونه بسیاری
و  شرح عبرانیان در کتاب یقعهدعت های از نمونه اعظمی بخش. کرد مشاهده خوبی به

 خیمه از ترتیبات بسیاری ، نویسنده  عبرانیان۱۰ و ۹ های در باب.  است یافته بسط
 اشاره القدس روح همه این به که«: گوید می و سپسکند  می را توصیف اجتماع
شود و  ظاهر نمی اقدس مکان ، راه بر پا است اول خیمه که مادامی که نماید بر این می
 گذرانند که ها را می هدایا و قربانی آن حسب به حاضر که زمان برای است َ    ثلیَ  م این
 آنگاه). ۹-  ۸ :۹ عبرانیان(» گرداند ضمیر کامل را از جهت کننده عبادت ندارد که قوت
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 قربانی سازد، که می نمایان کامل قربانی عنوان را به خود مسیح صحبت در ادامه
 . رفت بشمار می از آن ای نمونه حیوانات

 

  نمونه مشخصه وجوه

 وجوه جنبه سه دارند؛ این جنبه اند، سه کار رفته به مقدس کتابدر که  هایی نمونه
  :آیند آنها بشمار می مشخصه

 

 ، قربانی مثال عنوان  به.کند تصویر می باشد که چیزی ً                باید واقعا شبیه هر نمونه -۱
 ای نمونه حیوانات قربانی.  حمسی عیسی خون شدن از ریخته است ای ، نمونه حیوانات
 . مسیح عیسی کننده کفاره از مرگ است

و مشهود  مشخص مقدس کتاب، در  غیرمستقیم و چه مستقیم باید، چه نمونه -۲
 که آرامی آن.  نمونه یک مستقیم از توصیف است ای  نمونه۱۱ :۴ تا ۷ :۳  عبرانیان.باشد
باشد  می از آرامی ای شد، نمونه دهدا وعده و یوشع موسی رهبری خدا در زمان قوم به
 های نمونه تمام توان می متن در این در واقع.  است شده داده ما وعده به در مسیح که

گردند  آرامی توانستند وارد سرزمین نمی متمرد و نامطیع اسرائیلیان. را پیدا کرد آرامی
و  است انیایم و بی  در شرارتقغر شان قلب که مانند اشخاصی ، درست)۱۱و۱۰ :۳(

را  هایی از نمونه  مواردی۹ و ۸ در عبرانیان. شوند خدا داخل آرامی توانند به نمی
 اجتماع خیمه اهمیت فصول در این. اند تصویر شده غیرمستقیم شکل به که بینیم می
 بدلیل. کند نمی را بیان ممکنه روابط تمامی عبرانیان رساله اما نویسنده. گردد می بیان
 خیمه و ترتیبات در تزئینات که باور باشیم بر این توانیم نماید، می ر میاو ذک که آنچه

 .کرد آنها را مشاهده توان می چند وجود دارند که هایی ، نمونه اجتماع

تصویر  از پیش باشند که چیزی آن جزئیات توانند بیانگر تمامی ها نمی نمونه -۳
 از مسیح هایی ، نمونه عتیقعهد های از شخصیت ، چند تن مثال عنوان  به.کنند می

،  دیگری کس هیچ او و نه اما نه.  ها است شخصیت از این یکی موسی. هستند
 .او باشد تواند از هر نظر شبیه نمی
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 .دهید زیر جواب سؤاالت  را بخوانید و به۶- ۱ :۳ عبرانیان - ۸

a(؟  ساخت می از مسیح ای او را نمونه که داشت خصوصیتی چه  موسی)۲ :۳( 

b(مسیح  شبیه جهات را از تمامی موسی کنید که  دو مورد بیان۶-  ۳ :۳  از عبرانیان 
 .داند نمی

 .کنید زیر را کامل از جمالت هر یک - ۹

a(را در عهدجدید  یا چیز دیگری شخص که در عهدعتیق یا چیزی  شخص
 . است موسوم............  نماید، به تصویر می

b(نشیند،  دیگر می چیزی جای ، به زمان نمنظور داشت بدون اغلب که  چیزی
 .شود می نامیده............... 

c( ............ کار   خدا به توسط عینی های درس عنوان به هستند که از نبوت نوعی
 . باخبر باشیم آینده روند تا از وقایع می

  

 توصیف کوتاه شکل ها را به نمونه مشخصه وجه خود سه در دفتر یادداشت - ۱۰
 .ییدنما

 

 ها نمونه کاربردهای

کار  به ها یا نمونه»  عینی های درس« نام را به ای و گسترده گوناگون خدا موضوعات
 عنوان نیز به مردم بینید که کنید، می تر مطالعه را عمیق موضوع اگر شما این.  است برده
 زلهمن به اوقات موعود بعضی نظیر سرزمین هایی مکان. اند شده کار برده به نمونه
 کهن یها تا اعیاد و جشن گرفته ، از خلقت از وقایع بسیاری. اند کار رفته به نمونه

 نمونه عنوان افراد نیز به وظایف. اند شده کار برده ها به نمونه عنوان به،  اسرائیلیان
 محتاطانه حمل و شیوه اعظم کهانت وظیفه شامل وظایف اند؛ این کاربرد داشته

 اعظم کاهن عنوان بهرا  مسیح عیسی که جهت از آن  اولیشود،  عهد نیز میقصندو
آموزد، زیرا  خدا را می قدوسیت به احترام که جهت از آن کند، و دومی تصویر می

). ۷-  ۶ :۶ سموئیل دوم( داشت همراه را با خود به  عهد مرگقبا صندو دست تماس
 .ها بودند هنمون نیز از جمله آن و وسایل اجتماع نظیر خیمه اشیاء و چیزهایی
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اند،  شده انتخاب بررسی برای دوره در این که مقدس کتاباز  هایی کتاب
توانید آنها را در مورد  می آن اصول شما با یادگیری هستند که حجمی کم یها کتاب

 چیزهای مقدس کتاب از مطالعه که تدریج به. کار بندید ، به مقدس کتابدیگر  هر کتاب
اید، بیشتر  آموخته که ییها کاربرد روش ها به ر کتابکنید، در دیگ می کسب بیشتری
 عهدعتیق های کتاب از جمله)  تا تثنیه پیدایش( موسی تورات. گردید مند می هعالق

 .اند ها و نمادها بسیار غنی از نظر نمونه هستند که

 زیادی اهمیت که است تصویر شده نمونه منزله خود خداوند به توسط فصح شام
 ارائه از فصح مسیح عیسی که تصویری همین دلیل به). ۱۶- ۱۴ :۲۲لوقا (دارد  هم
 . پیدا کنیم فصح را نیز در واقعه دیگری جالب های نمونه توانیم دهد، می می

 

 هر یک ، بخوانید تا معانی است پیشنهاد شده را که خود آیاتی مقدس کتاباز  - ۱۱
 .دریابید فصح از آنها را در واقعه

a(کار نرود و غذا به در خانه ای ماده شود که می توصیه آیه  ایندر. ۱۵ :۱۲  خروج .
 ؟ چیست ماده آن

b(؟ است چیزی چه نمونه آیه در این یادشده مادۀ. ۲۱- ۵ :۱۶  متی 
  

 .دریابید فصح ها را در واقعه دیگر نمونه زیر را بخوانید تا معانی آیات - ۱۲

a(شود؟ در مالیده ارچوبباید بر چ ای ماده چه آیه در این. ۲۲ :۱۲  خروج  

b(اسرائیل دهد قوم فرمان که داشت را بر آن موسی چیزی چه. ۲۸ :۱۱  عبرانیان  
 در بمالند؟ الذکر را بر چارچوب قفو ماده

c(شده  پاشیده خون. کنید  مقایسه۲۲ :۱۲ را با خروج آیه این. ۲۸-  ۱۹ :۹  عبرانیان 
 واقعه به نزدیک ای در آینده اناسرائیلی که است جشنی از چه ای ، نمونه در فصح
 را برپا نمودند؟ ، آن فصح

d(دو  این.  کنید  مقایسه۲۲- ۱۹ :۹  و عبرانیان۲۲ :۱۲  را با خروج۱۲ :۹  عبرانیان
 هستند؟ چیزی چه ، نمونه از خون کاربرد عهدعتیق
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 نمادها

 چیز دیگری جای شد که تعریف چیزی مثابه ، نماد به بخش این در شروع
 نماد به که است در این  نماد با نمونهقفر. کند می را تداعی آن طریقی هند و بنشی می

در مورد  که است الزم. نشیند می آن جای ً        صرفا به کند، بلکه نمی اشاره در آینده چیزی
 مقدس کتابدر  دارید، زیرا تفسیر هر دو آنها فقط مبذول الزم ها دقت نمادها و نمونه

 بگذارید نیروی که ها خطر در اینجا است مادها و نمونهدر تفسیر ن. شود می یافت
 .باشند نمی صحیح بزند که هایی مقایسه به و تصور شما دست تخیل

، شیر  مثال عنوان به. دارند معنی از یک بیش اوقات نمادها بعضی مقدس کتابدر 
دیگر  و در جای) ۵ :۵ ، مکاشفه»یهودا از سبط شیری«( است جا نماد عیسی در یک

 آن). ۸ :۵ پطرس اول(گردد تا ببلعد  می ای طعمه دنبال به که شیر غرانی( ماد شیطانن
و اقتدار  ، قدرت کار رفته خداوند به از عیسی تصویری عنوان به از شیر که جنبه
 از بنای پیش که ای ، بره است خدا نیز تصویر شده بره عنوان به عیسی.  او است شاهانه
 درخت. باشد نیز می نو ایمان مسیحی از یک تصویری بره،  در ضمن.  شده ذبح عالم

 زمان نمادهای و شراب ، عروسی محصول. خدا هستند از قوم نمادهایی انجیر و نمک
 در عهدجدید هم شوند، بلکه نمی یافت در عهدعتیق نمادها فقط. باشند آخر می

 .برخورد زیادی نمادهای به توان می

 

 برای برد که کار می را به خداوند نمادهایی شام.  را بخوانید۲۹-  ۲۶ :۲۶ متی - ۱۳
 . آشناست مؤمنین

a(؟ از چیست نمادی  نان 
b(؟ از چیست نمادی شراب  جام 
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 در این را که خود نمادهایی در دفتر یادداشت.  را بخوانید۳۸- ۳۵ :۹ متی - ۱۴
 .اند، بنویسید شده جانشین که با آنچه دیدید، همراه قسمت

 

 شعر

 

  شعری های شبخ تشخیص

 پراکنده صورت ، به تا مکاشفه گرفته ، از پیدایش مقدس کتابشعر در سراسر 
در لوقا .  است شده ثبت و مریم موسی  اشعار زیبای۱۵ در خروج. خورد می چشم به

 شکل هر دو به که بینیم زکریا را می و نبوت و تمجید مریم ، سرود پرستش یک باب
از  عظیمی توانید شاهد بخش می مقدس کتاب لعهمطا در حین. اند شده شعر بیان

 که ، غزلیاتی است اسرائیل قوم سرودنامه مزامیر در واقع کتاب. باشید اشعار عبری
 .اند شده ، سروده خواندن جهت

 

  شعر عبری مشخصات

 تبعیت خاصی از قانون سطور آن طول.  نیست دار و موزون قافیه شعر عبری
شعر در  نویسنده.  است بنا شده فکری الگوی  یکمحور حول شعر عبری. کند نمی

 .باشد برخوردار می زیادی ساختار هر سطر، از آزادی

 توازی. گیرد  می)Parallelism( خود را از توازی یها از سبک بسیاری شعر عبری
 ای رابطه ، به در شعر عبری توازی.  است ریشه هم»  موازی« با کلمه از نظر معنی

و  نام قصد داریم حال. وجود دارد هر دو سطر و یا دو آیه ینب شود که  میقاطال
 فنی یها نام رود که از شما انتظار نمی.  بازگو نماییم تان از آنها را برای هر یک توصیف
کار  به مقدس کتابدر  را که هایی توازی انواع خاطر بسپارید، اما بهتر است آنها را به

 چیزهایی چنین خدا به در کالم که زمانی. یدخود بنویس اند، در دفتر یادداشت رفته
از  قسمتی بلکه نیست خوانید، تصادفی می که آنچه که برخورد کنید، خواهید دانست

 . ، متضاد، ترکیبی مترادف: عبارتند از توازی نوع سه آن. رود ساختار شعر بشمار می
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 طر اولدر س را که شعر، حقیقتی سطر دوم که است معنی این به مترادف توازی
شعر را  نوع از این ای نمونه. کند ، تکرار می مشابه با کلماتی دوباره است شده بیان
  :کرد  مشاهده۱ :۲۴در مزمور  توان می

 ، خداوند است از آن آن و پری زمین
 . آن و ساکنان مسکون ربع

 ۶ :۱مزمور . دارد یا مغایرت تباین با سطر اول سطر دوم.  تباین یعنی متضاد توازی
  :باشد شعر می نوع از این ای نمونه

 داند، را می عادالن خداوند طریق

 .خواهد شد هالک گناهکاران طریق ولی

 توان را می توازی این. افزاید می بر سطر اول ای نکته ، سطر دومترکیبی توازی در
  :کرد  مشاهده۷ :۱۹در مزمور 

 ، است خداوند کامل شریعت
 .گرداند را بر می و جان

 

 .کنید خود مربوط درست توازی زیر را با نوع وضیحاتت - ۱۵

a(افزاید می سطر اول را به جدیدی  حقیقت. 

b(دارد تباین ، با سطر اول هست در سطر دوم که تفکری  رشته. 

c(شود تکرار می در سطر دوم سطر اول  حقیقت. 

  متضاد- ۱

   مترادف- ۲

   ترکیبی- ۳
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آنها را  زیر نوع اید، در متون ا فهمیدهر توازی و انواع شعر عبری اگر بخش - ۱۶
 .کنید آنها را مشخص چپ طرف و با کلمات داده تشخیص

a( افزاید  می-   ۱         ۱ :۱۹ مزمور 

b( دارد  تباین- ۲         ۶ :۱۹ مزمور 

c( کند  تکرار می- ۳         ۵ :۳۰ مزمور 
  

 . است بنا شده................. محور  حول شعر عبری - ۱۷

a(دار و قافیه زونمو ای  شبکه 

b(طویل  سطوری  

c(فکری  الگوی  

 

 خود دیده درجه در باالترین ، افکار و هیجانات احساسات در شعر عبری
 شود و با تجربه می نوشته»  من« شخص اول صورت به اغلب شعر عبری. شوند می

 مجازی را با زبان واقعی و تجارب حقایق عبری نویسنده. سر و کار دارد شخصی
 .نماید ایجاد می خواننده در ذهن ، و تصاویر روشنی کرده همراه
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  خودآزمایی

 

َ        با مثل در زیر در رابطه که سؤاالتی  به- ۱  .دهید شود، جواب می ها مطرح َ

a(مثل  یک     َ  گیرد؟ کار می را به تصویری نوع چه همیشه َ

b(در هر مثل             َ  شوند؟ می یافت اصلی چند حقیقت َ

c(مثل  یک     َ  دهد؟ می را تعلیم درسی نوع بیشتر چه َ

   یک- ۱
   روحانی- ۲
   زمینی- ۳
   سه- ۴

  

 ...انبیا،   کالم- ۲

a(شود نمی را شامل ، چیزی آینده وقایع غیر از پیشگویی ه ب. 

b(دارد می را بیان حال زمان احتیاجات و هم آینده با وقایع در رابطه حقایقی  هم. 

c(کار داردسر و  فعلی با نیازهای که است حقیقتی  تنها شامل. 

d(است آینده وقایع تمامی دقیق تاریخ پیشگویی  شامل . 
  

 نیستند؟ زیر درست از اظهارات کدام یک - ۳

a(را در  یا چیز دیگری شخص که است در عهدعتیق یا چیزی ، شخص  نمونه 
 .کند می مجسم عهدجدید از پیش

b(هستند و نماد هر دو یکی  نمونه. 

c(چیزی جای فقط کند، بلکه نمی جسمم را از پیش چیزی  نماد اغلب  
 .»نشیند می«

d(توسط و کفاره مسیح گیرد تا عیسی کار می به» ...........« عنوان بهرا   خدا نمونه 
 .سازد او را نمایان خون

  



 درس چهارم ۱۰۶

بعد از. باشد این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی می
، به سؤاالت   را مرور کرده۴ تا ۱، دروس  اتمام این خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید. اسخ دهید پ۱آزمون میانی 

 .بزنید زیر عالمت درست از جمالت هر یک  در مقابل- ۴

a(دارد قافیه  شعر عبری. 

b(نیست خاصی قانون ، تابع ویلیو ط از نظر کوتاهی  سطور شعر عبری . 

c(است بنا شده فکری الگوی یک حول  شعر عبری . 

d(است و هیجانات از احساسات آکنده  شعر عبری . 
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 ها تمرین صحیح پاسخ

۱ - a(عیسی شاگردان  به  

b(شنوند  دهند، اما نمی می بینند، گوش کنند، اما نمی می  آنها نگاه)فهمند نمی.( 
  

 .کنند تصویر می از پیش که آنچه به شتندا  شباهت- ۱۰

 ). غیر مستقیم و چه مستقیم چه( مشهود بودن مقدس کتابدر 

 .کنند تصویر می از پیش که جزئیاتی تمام بیان عدم
  

۲ - a( ۲-دنیوی   

b( ۵-روحانی  درسی  

c( ۱ -حقیقت   

d( ۴-قیاس   
  

۱۱ - a(خمیرمایه   

  b(و صدوقیان فریسیان  تعالیم )ودندب غلط که( 
  

۳ - a(از مسیح است ای صد گوسفند دارد نمونه که  شخصی  

b(شود، تصویری بر پا می گوسفند گمشده پیدا شدن مناسبت به که  جشنی 
 .  ملکوت به ای عده شدن افزوده مناسبت به آسمانی از جشن است

 

۱۲ - a(خون   

  b(ایمان   

  c(رفتند کار می به در پرستش که عهد و چیزهایی خیمه روی خون  پاشیدن. 

  d(برد االقداس قدس را به خویش خود او خون که مسیح خون  قربانی . 
  

۱۳ - a(خداوند  بدن 

  b(خداوند  خون  
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۵ - a(در دربار داشت مهمی مقام که حبشی سرای  خواجه . 

b(دیگر؟ گوید یا در مورد شخصی می  آیا اشعیاء در مورد خود سخن 

c(عیسی   
  

۱۴ - a(یاور، مردم ، بی ، نگران شبان  گوسفند بدون  

  b(رهبر:   شبان 

  c(اند محتاج انجیل به که هایی انسان:   محصول 

  d(کنند می را موعظه انجیل که کسانی: ها  عمله 

  e(خدا:  محصول  صاحب 

  f(مسیح  برایها صید جان:  محصول کردن  جمع  
  

۶ - b(مشکل گردید که میآشکار  بر نبی رؤیایی توسط اغلب نبوت نوع  این  
 .داد انتقال را بدیگران شد آن می

c(است کار رفته به از سایرین بیش نبوت نوع در این مجازی  زبان . 

e(است و نهان ً             معموال پوشیده عنصر زمان آینده وقایع  در پیشگویی . 
  

۱۶ - a( ۳-کند  تکرار می 

  b( ۱ -افزاید  می 

  c( ۲-دارد  تباین 
 

۸ - a(داوندخ به  وفاداری 

b(صرفا خادم ، زیرا موسی کمتر است از مسیح رواست موسی به که  احترامی          ً 
 او  پسر یگانه اما مسیح خداوند است

  

۱۵ - a( ۳-ترکیبی   

  b( ۱ -متضاد  

  c( ۲-مترادف   
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  پذیرد و با ایشان را می گناهکاران شخص گفتند این می کنان همهمه...  «- ۴
 ».خورد می

  

۱۷ - c(یفکر  الگوی  
  

۹ - a(نمونه   

b(نماد  

c(ها  نمونه 



 



 

  
  
  
  

   دوم بخش

  مقدس کتاب متن و تحلیل تجزیه
 ) نمونه عنوان  بهقحبقو کتاب بررسی(

 



 



 

  پنجم  درس

 

  مقدس کتاب متن و تحلیل تجزیه

 ) نخست بخش(

 

 مطالعه اصولی روش بررسی ، به)تا چهار یک های درس( اول در بخش
 در.  پرداختیم مقدس کتابتفسیر  اساسی و اصول آن یحصح درک ، نحوۀ مقدس کتاب
 که کنیم ، باید عادت مقدس کتاب و تفسیر درست درک برای که ، دیدیم ضمن

 همچنین.  سازیم ، مطرح کنیم می مطالعه که را در مورد بخشی جا و درستی به سؤاالت
از  در برخی که مجازی زبان درست درک و نحوۀ خصوصیات ً             باید حتما به

،  کار رفته به) ها و نمادها، و شعر ها، نمونه ها، نبوت نظیر مثل( مقدس کتاب یها بخش
 . باشیم داشته توجه

 علمی را با روشی آن ، باید بتوانیم آن و تفسیر درست مقدس کتاب درک اما برای
ر تر، باید قاد ساده عبارت به.  نماییم و تحلیل را تجزیه متن ؛ باید بتوانیم کنیم مطالعه
در  و تحقیق مطالعه به ، سپس کنیم را درک هر کتاب کلی محتوای نخست باشیم

 ، و اصطالحات ، کلمات ها، جمالت را پاراگراف متن جزئیات.  بپردازیم مورد جزئیات
 ادبی بررسی ، یک آن جزئیات و بررسی متن محتوای تشخیص. دهند می تشکیل
و  از فنون آگاهی مستلزم بررسی ؛ این نامیم می»  ترکیبی مطالعه روش«را  آن که است

 . است ابزارهایی

 آشنا خواهید شد، فنونی ادبی و ابزارهای فنون با این ششم و درس درس در این
 روشن به فنون این. اند کار رفته به دیگری و هر کتاب کتاب این در امر نگارش که

دارد  خاصی نامابزارها  از این هر یک. کند می کمک و مقصود نویسنده مطلب شدن
 کننده کسل تان برای درس سه این شاید هم. ناآشنا خواهد نمود تان ً            احتماال برای که

توانید  اگر نمی. باشید داشته زمینه در این اطالعاتی است الزم. ندارد اشکالی. باشد
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 که است و مفهومی دارد معنی اهمیت که آنچه .خاطر بسپارید، ناامید نشوید هآنها را ب
 این. بهتر کنید، چه را حفظ لغات از این اگر بتوانید مقداری . است آنها نهفته در پس
 مقدس کتاب بعدی مطالعات برای ای شما پایه برای) ۷ تا ۵ های درس( درس سه

را  قبلی مطلب کنید که حاصل ، یقین هر نکته به از پرداختن پیش پس. خواهد بود
 .اید کرده ً          دقیقا درک

در  که پرداخت خواهیم فنون از این دسته یک در بارۀ یمفصل بحث درس در این
 صنایع این بررسی به از آنکه اما پیش. نامند می بدیع ، آنها را صنایع فارسی ادبیات
 ترکیب. داد خواهیم توضیح ترکیبی روش به مقدس کتاب مطالعۀ ، در بارۀ بپردازیم
 synthetic نیز واژۀ نگلیسیا در زبان.  پدیده ِ                گذاشتن اجزاء یک ِ        کنار هم یعنی کردن

 .» گذاشتن«و »  با هم« معنی ، به شده از دو جزء تشکیل دارد که یونانی ریشۀ)  ترکیبی(

 و ۵ های در درس را که و ابزارهایی و فنون ترکیبی مطالعه ، روش هفتم در درس
 .برد کار خواهیم  بهقحبقو کتاب مطالعه برای تمرین عنوان ، به کردیم  بررسی۶

 

  مطالب وسرئ

  ترکیبی روش تعریف

  نگارش اصول

  بدیع صنایع

 و تضاد تشبیه

  ، بسط ، پیوستگی تکرار، تناوب

  مهم و نقطه اوج نقطه

  و کلیات جزئیات به پرداختن

  و استنتاج علیت

  متفرقه بدیع صنایع

  وسیله

  و تشریح توصیف
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   مقدمه
  تلخیص

  سؤال طرح

  هماهنگی

  محوری موضوع

  انشعاب

 

  
  

  درس اهداف

  :بردید، قادر خواهید بود پایان را به درس این وقتی

 ترکیب  اساسی ، اصول کار برده را به ترکیبی خود، شیوه مقدس کتاب در مطالعه ●
 .نمایید تعیین مطالعه را در حین

 . کنید ، تعریف است شده عرضه درس در این را که بدیع از صنایع هر یک ●

 .باشید داشته با دیگران بهتری ، ارتباط جیلان با پیام در رابطه ●

 

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

 .دهید جواب آن سؤاالت و به کرده را مطالعه درس  متن- ۲

بر  نکاتی ً          مطمئنا به. باشید داشته را آماده تان ، دفتر یادداشت مطالعه  در حین- ۳
 .کنید یادداشت است الزم کهخواهید خورد 

خواهد   برسید، الزم۷ درس به که وقتی. قحبقو کتاب مطالعۀ کنید به  شروع- ۴
 مقدس کتاب مطالعه شیوۀ این اگر به. باشید خوانده نشست را در یک کتاب آن بود که
و  تر آغاز کنید تا با کلمات کوتاه یها خود را از بخش مطالعه ندارید، بهتر است عادت
 .آشنا گردید نگارش روش
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خود را  های جواب. دهید جواب درس انتهای خودآزمایی بخش سؤاالت  به- ۵
 .مرور نمایید اید، دوباره داده پاسخ غلط را که سؤاالتی. کنید مقایسه دقت هب

 
 

  درس متن

 

 ) کتاب کلی مطالعه یا روش( ترکیبی روش تعریف

را از زیر  کهن های تمدن یایرود تا بقا می ای منطقه به شناس باستان یک وقتی
قرار  و بررسی مورد مطالعه کلی شکل را به ای یا تپه بکشد، ابتدا منطقه بیرون خاک
. کند می تقسیم قسمت چندین را به آن سپس. پردازد می آن جزئیات دهد و بعد به می

 او و نه مورد نظر، نه و یا منطقۀ تپه کل و محاسبه بررسی یعنی عمل این انجام بدون
 قفو بررسی که اما وقتی. کنند نمی اقدام زمین کندن به وجه هیچ ، به حفاری گروه
،  ً           کامال بررسی ای هر یافته. گیرد قرار می مورد موشکافی آن ، جزئیات گرفت انجام
 .شود می و ثبت برداری عکس

کار  به شناس باستان که است ای شیوه ً           دقیقا همان مقدس کتاب مطالعه ترکیبی شیوه
کشید  خدا بیرون کالم از جزئیات تری عمیق و مفاهیم معانی توان می زمانی. بندد می
،  هم به مرتبط کل یک همچون آن اصلی مورد نظر و یا پیام کتاب اول در وهله که

 .باشد شده مطالعه

 یا شیوه( ترکیبی شیوه. » گذاشتن کنار هم« یعنی ترکیب شد، گفته همانطور که
از . دهد می دست به مورد مطالعه از کتاب و اجمالی کلی یریتصو)  کتاب کلی مطالعه
 آن که شرطی هکرد، ب استفاده توان نیز می کتاب از یک بخشی مطالعۀ برای شیوه این

 مزمور از کتاب یک مستقل ً          مثال بررسی(باشد  مطالعه نیز قابل طور مستقل ، به بخش
 ). متی از انجیل کوه باالی موعظه مستقل مزامیر و یا مطالعه

 عنوان  را بهقحبقو ما کتاب.  است کتاب کل خواندن ، ترکیبی در شیوه گام اولین
 نشست در یک که کوچک است  کتابیق؛ حبقو ایم کرده انتخاب بررسی جهت نمونه
 برسید، باید قحبقو در مورد کتاب شیوه کاربرد این به که زمانی. را خواند آن توان می
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را  الزم اطالعات که وقتی. باشید خاصی اطالعات نبالد ، به آن بازخوانی در حین
. کنید تدوین مطالب رئوس شکل به ای نمودید، باید خالصه و یادداشت آوری جمع

 هر شکل را به خالصه ، این هر حال به. کنید تهیه ای باشید نمودار ساده مایل شاید هم
 آنگاه. خواهید آورد دست به کتاب کلی از محتوا و پیام بهتری کنید، درک تهیه که

مورد  کتاب کوچک یها بخش بررسی توانید به می ، شما هم باستانشناس مانند همان
 است ای خدا گنجینه مقدس یابید کالم در می که است شیوه با این. بپردازید مطالعه
و  مراجعه مقدس کتاب متن توانید بارها و بارها به اید، می زنده که تا زمانی! انتها بی

 .بیابید از آن جدیدی تالهاما

 

 مربوط ترکیبی شیوه را به آن توان می زیر که از اصطالحات هر یک در مقابل - ۱
 .بزنید ، عالمت ساخت

a(کتاب کلی مطالعه  شیوه  

b(تصویر کلی   

c(خاص جزئیات  مطالعه  

d(اجمالی  نگاهی  

e(گذاشتن  کنار هم  

f(جزئیات  جستجوی  
  

خواهد بود  شما عبارت عمل گیرید، نقشه کار می ا بهر ترکیبی شیوه که زمانی - ۲
 ...ِ          از خواندن

a(آیه بهترین کشیدن ، و بیرون فصول عناوین ، نوشتن کتاب  کل . 

b(ها در   یافته ، و نمایش جزئیات یک به یک و تحلیل ، تجزیه از کتاب ییها  بخش
 .نمودار

c(آن کردن الصه، و خ خاص اطالعات کسب جهت ، کاوش نشست در یک  کتاب . 
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  نگارش اصول

 

 این.  کلیت یک به منظور رسیدن به است مختلف اجزای ترکیب نوعی به نگارش
 ، شعر و ادبیات ، موسیقی ، نظیر نقاشی سایر آثار هنری خلق تواند در زمینه می ترکیب

در .  است و یگانگی باشد، بیانگر وحدت که هنری در هر زمینه ترکیب. کار رود به
 . باشیم می پایان ، و نقطه میانی آغاز، بخش ، شاهد نقطۀ کیبتر یک

بشر  خدا به. افکار باشد دهندۀ باید انتقال و لغات کلمات ، ترکیب در آثار نوشتاری
را  ایجاد ارتباط که است و اصولی و ترتیب نظم پیدایی باعث زبان. عطا فرمود زبان
 .و ترتیبند نظم دارای فاوتند، اما همگیبا یکدیگر مت  با اینکهها زبان. نماید می ممکن

،  مقدس کتاب های کتاب نویسندگان کنند که نمی توجه مطلب این ً         معموال به مردم
 الهامی. داشتند ای و نقشه خود طرح اثر خود پرداختند، در ذهن نگارش به که زمانی
کند  می خود مشغول ما را به ذهن بود، آنچنان عطا کرده نویسندگان به القدس روح که
نیز  مؤلفان ِ        خود این ها و استعدادهای از توانایی القدس روح کنیم می فراموش که

از  ملهم از نظر محتوا و پیام که است کالمی خدا، کالم.  است کرده استفاده
و  لغات و گنجینه را با زبان مقدس کتاب نویسندگان القدس روح. باشد می القدس روح
 بود که امر این این علت . است کار گرفته به روزگار خودشان ادبی یها سبک
آشکار  ایشان را به برقرار نماید و حقیقت  ارتباطها با انسان خواست می القدس روح
 .کنید می دانند، ایجاد ارتباط آنها می که زبانی همان با کلمات شما با دیگران. سازد

پیدا  آمادگی شنگار اصول فراگیری تا شما جهت را ذکر کنم ای بود مقدمه الزم
 شما با بسیاری که هستم مطمئن. برخوردارند زیادی از اهمیت اصول این کنید، چون

 . و آنها را خواهید شناخت دارند، آشنا شده می عرضه اصول این که ییها از ایده

را در  سبکی او همان. نویسد می نامه که دانست او می.  برویم پولس سراغ به
 های نامه ابتدای و تحیت سالم. بود روزگار مرسوم آن که کار گرفت خود به های نامه

 از آن شناسان باستان که است هایی نامه پرسی و احوال سالم مانند همان او، درست
از صور شعر  ً            ما قبال برخی. سراید شعر می که دانست داود می. اند پیدا کرده دوران
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. کرد خواهیم ر بررسیرا بیشت آن ششم و در درس قرار دادیم را مورد بحث عبری
و  مکتوب کالم دانست و می نوشت می کامل خدا را با قصد و آگاهی شریعت موسی

  : بنگرید۲۶-  ۲۴ :۳۱ تثنیه به.  عزیز خواهد گشت خدا خواهد شد و نزد مردم پر برکت
 انجام ً         تماما به را در کتاب تورات این کلمات نوشتن موسی چون شد که و واقع«

:  ، گفت کرده داشتند، وصیت عهد خدا را بر می تابوت که الویانی به رسانید، موسی
خود بگذارید  خدای عهد یهوه تابوت را در پهلوی را بنگرید و آن تورات کتاب این

 ».شما شاهد باشد تا در آنجا برای

 کامل عهدجدید، با آگاهی و چه عهدعتیق ، چه مقدس کتاب نویسندگان تمام
 ایجاد ارتباط با مردم نویسند که را می دانستند مطلبی بردند و می می قلم به دست
 .نماید می

 و آشکار بیان را واضح دارید آن نویسید، سعی می مطلبی که شما نیز وقتی امروزه
آنها  دانستن وجود دارد که نگارش اصول به موسوم چند اصل زمینه در این. کنید
 .باشد یم بسیار مهم مطلب تر کردن درک تر و قابل روان برای

 آنکه برید بدون کار می به را ناخودآگاه اصول این شما خودتان قوی احتمال به
 منظورتان فهماندن ً         مثال برای. هستند ارتباط یا برقراری نگارش بدانید اینها اصول

َ      مثلی است یا ممکن. چیز دیگر بزنید با یک تان نکته و مقایسه تشبیه به دست کار  به َ
 درک خوبی منظور شما را به ِ          شخص مخاطب هستید که آن دنبال ً             اگر واقعا به. گیرید

 را دهید و یا مطلب هشدار دارد امکان. کنید تکرار را مطالب است کند، ممکن
 اهمیت به را نسبت شخصی ً                     اگر واقعا بخواهید که. کنید بیان دیگری طریق به

 .ر خواهید بردکا را به نگارش اصول این زنید متقاعد کنید، تمامی می که ییها حرف

 هشدار دادند، نمونه. دادند کار را انجام نیز همین مقدس کتاب ، نویسندگان خوب
خود را  زدند، یا مطلب و تشبیه مقایسه به را تکرار کردند، دست آوردند، مطلب

 دهید، مقصود اصلی را تشخیص اصول اگر بتوانید این. داشتند دیگر بیان طریقی به
 اصول این القدس روح. خواهید کرد را نیز بهتر درک مقدس کتاب الهامی نویسندگان
 .کند ما را باز می و معرفت شناخت امر نیز چشمان و همین است کار برده ً           را قویا به
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 .ببرید شد، نام در باال اشاره را که نگارش چهار اصل - ۳

  

 ١بدیع صنایع

 

 و تضاد تشبیه

آشنا و  شنونده برای که ِ                   شدن بیشتر، با چیزی روشن خود را برای مطلب گاه
، یا » همچون«نظیر  کلماتی اوقات بعضی. کنید می و مقایسه تشبیه ، است بامفهوم

. اند شده و تشبیه دو یا چند چیز با یکدیگر مقایسه که بر این است کلیدی» مانند«
 دارد بر مشابهتی سعی نویسنده فهمید که خورید، می بر می چیزی چنین به که وقتی

از  یکی این شوید، بدانید که می یا چند چیز آگاه یک از تشابه که زمانی. تأکید کند
 یا ها ، مکانها در مورد انسان توان را می تشبیه.  تشبیه صنعت ، یعنی است ادبی صنایع
 .کار برد ها به اندیشه

 بررسی درس در این که است صنعتی بیست از آن بدیع صنعت نخستین تشبیه
خواهد بود و شما در  همراه مقدس کتاب های از نمونه ؤاالتیبا س هر صنعت. شود می

 .ها را بنویسید نمونه این باید جواب خود می دفتر یادداشت

 

 کلمه به(؟  است کار رفته به تشابهی چه آیه در این. ۵ :۱۳ سموئیل اول:  نمونه - ۴
 )کنید توجه»  مثل«

 

 اصلی یا تضاد نکته ختالفا دادن با نشان که است بدیع دیگر از صنایع یکی تضاد
نظیر  با کلماتی توان تضاد را می. سازد تر می را روشن مطلب دیگر، معنی ای با نکته

 را مشخص آن که در لغتی جوهر تضاد نه. کرد مشخص» چند هر«، و »یا«، »اما«
 .و متضاد وجود دارد نامشابه در خصوصیات که است در تأکیدی کند، بلکه می

                                                      
شود  ن است که در آن از کلمات زیبا و فنون مختلف استفاده میصنایع بدیع دانش سخن گفتن و سخن نوشت ١

   ویراستار- تر بیان گردد  تر و زیبا تا مقصود و مطلب روشن
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 ۲ و ۱ در آیات.  مزمور بر تضاد استوار است ساختار این کل. ۱مزمور :  نمونه - ۵
را  دو گروه این. اند شده واقع متضاد مورد مقابله از مردم  دو طبقه۶ و ۴ و ۳و 

 کنند؟ می تضاد را مشخص کلماتی  چه۶ و ۴ و ۲ در آیات. کنید مشخص

 

  ، بسط ، پیوستگی تکرار، تناوب

 منظور تأکید انجام به که است و یا جمالت ت، عبارا مجدد لغات استعمال تکرار
 بر شما ای وای«:  خوریم بر می کلمات این بارها به متی  انجیل۲۳ در فصل. گیرد می

  وحدتقفو متن و به قوی است ، تکراری عبارت این. »ریاکار و فریسیان کاتبان
 . خوریم موارد تکرار بر می  نیز بهقحبقو کتاب دوم در فصل. بخشد می فکری

 

 بینید؟ می تکراری چه آیات در این. ۴ :۱۰، ۲۱ و ۱۷ و ۱۲ :۹اشعیاء :  نمونه - ۶

 

 متناوب طرح یک در آن خورید که از تکرار برمی بخصوصی نوع به تناوب در
 ، در حکایت۲ و ۱در لوقا  توان امر را می از این بسیار زیبایی نمونه. شود تکرار می
، و بعد تولد  و عیسی تولد یحیی عوالوق ریبخبر ق اعالم: پیدا کرد و یحیی عیسی
 دو پدیده تضاد و یا تشابه تقویت ، باعث تناوب از صنعت استفاده.  و عیسی یحیی
 خواهد بود، درست خوبی کار رود، روش به  مؤثریطور به اگر تناوب. شود می

 . است کار برده را به لوقا آن همانطور که

 

 .کنید مشخص متن را در این و تکرار آن وبمتنا طرح. ۱۴- ۱۲ :۲یوحنا  اول - ۷

 

 شبیه»  و بیش کم« و اصطالحاتی لغات خورد که می چشم به در متونی پیوستگی
 با اصطالحات که ای را در ایده و پیوستگی ً            غالبا تداوم. باشد در آنها تکرار شده هم به

ما  است ممکن ، مطلب متون در اینگونه. نمود مشاهده توان ، می است شده بیان مشابه
 تا ۶ :۱ در عاموس مثال عنوان به. نماید هدایت مشخصی و یا نقطه هدف سوی را به
 را نخواهم عقوبتش... و چهار تقصیر سه سبب گوید به می خداوند چنین«  جمله۶ :۲

،  ، صور، ادوم را ما در مورد غزه جمله این.  است بار تکرار شده چندین» برگردانید
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از آنها تا  هر یک گناهان با اینکه.  کنیم می مشاهده ا و اسرائیل، یهود ، موآب عمون
 متن روند این.  است یکی الگو و طرح ، بااینحال است با همدیگر متفاوت حدودی

تر  تر و تنگ تنگ را بر اسرائیل و عقوبت مجازات حلقه هر لحظه که است صورتی هب
،  پیوستگی پس.  ار داشتخدا قر و مرحمت ً              قویا مورد لطف که کند، بر قومی می

 .دارد می را بیان و نظر یکسانی عقیده که است مشابهی و یا عبارات کاربرد مکرر لغت

 

ً       مکررا   مختلفقطر به که متن این اصلی موضوع. ۱۱- ۱ :۴ عبرانیان:  نمونه - ۸
 ؟ است بخشد، کدام می پیوستگی متن شود و به می بیان

 

 را بعد از معرفی تان شما موضوع.  خاص لبیمط تر به گسترده پرداختن یعنی بسط
 از طریق مطلب تر شدن بسط، روشن جوهر و عصاره. دهید می و گسترش بسط آن

را در شعر  توازی ، موضوع قبلی های در درس.  است آن تفصیلی یا توضیح بسط
 که شکلی باشد، به می مرتبط ترکیبی ً               شدیدا با توازی دادن بسط.  دادیم توضیح عبری
 و توسعه گسترش آن بنا و یا توسط سطر دوم سطر بر روی در یک ای  و ایدهفکر
 عادت طبق باشید که کنید، بر آن می خدا را مطالعه از کالم متنی که زمانی. یابد می

بینید  می که زمانی» ؟ است انجام در شرف کاری اینجا چه«: کنید از خود سؤال مرتب
 و توسعه را گسترش رود و آن می پیش به آن ی، در راستا را گرفته ای ایده نویسنده

و  روایت حالت که در متونی ویژه امر به این. برد کار می را به بسط دهد، او اصل می
نحو  ، به ِ         بدیع بسط ، صنعت یونس کتاب در کل.  مشهود است خوبی دارند، به داستان
 .خورد می چشم به روشنی

 

 را به یونس های سیر قدم  خالصهطور به، ۳ آیه طبق. ۶- ۱ :۱ یونس:  نمونه - ۹
 .بنویسید ترتیب

 

  مهم و نقطه اوج نقطه

 عبارتی یا به)  داستان( روایت در یک حساس ای نقطه به رسیدن یعنی اوج نقطه
و  شروع اهمیت کم خود را از نکات روایت نویسنده. مورد نظر نقطه دیگر، باالترین
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. دارد می مورد نظر را بیان نکته  بزرگترینو ترین مهم کشاند و آنگاه می مهم نکات به
 شده بندی چیز جمع و همه نمانده چیزی مطلب دیگر تا پایان که است لحظه در این
 نقطه همان اوج نقطه. دید توان را نیز می نتیجه ترتیب رود و بدین می از بین و تنش
 این طهنق باالترین.  ً               کامال مشهود است حساس نقطه خروج در کتاب.  است حساس
 چگونگی بعد از روایت. کرد  مشاهده۳۵- ۳۴  آیات۴۰ در باب توان را می کتاب
 خیمه و جزئیات ، و تعالیم) دکترین(ها  ، آموزه شریعت از مصر، عطا شدن خروج
را  حضور خداوند، خیمه کننده و خیره ابر و نور درخشان که بینیم می ، عاقبت اجتماع

 .باشد می خروج کتاب اوج نقطۀ این. سازد را پر می ، آن در برگرفته

 

در زیر   کهقفو متن یها از قسمت هر یک برای. ۴۵- ۱۴ :۱ مرقس:  نمونه - ۱۰
- ۳۸ ، آیات۲۸ ، آیه۲۶ ، آیه۲۰- ۱۶ ، آیات۱۴ آیه: بنویسید شوند، عنوانی می مشخص

 دهنده دهید، نشان مذکور می یها قسمت به که عناوینی. ۴۵ ، آیه۴۲- ۴۱ ، آیات۳۹
شما شاید  عناوین. (خود دارد اوج نقطه طرف  بهقفو متن که است و روندی تجه

 هر حال باشد، اما به  داشتهقفر پیشنهادی با عناوین لغات و انتخاب نگارش از لحاظ
 ).را برساند مفهوم باید همان

 

شود  می دیده تعلیمی ، اما بیشتر در متون است ً           کامال مرتبط اوج با نقطه مهم نقطه
 باشد و در واقع می بحث ، محور اصلی مهم نقطه تعلیمی در متن.  داستانی ونتا مت
در .  است در گردش دور آن مورد بحث موضوع دارد که عهده را به»  مرکزی« نقش
برخورد، زیرا در  توان می مهم نقاط چند مورد از این به غالطیان به نظیر رساله کتابی
 همان که مهم نقطه.  است یز مورد بررسین جزئی های ، بحث ِ          اصلی کتاب بحث بطن

 مسیح که آزادی آن به پس«:   است۱  آیه۵ باشد، باب غالطیان کتاب کل محور اصلی
و محور  نقطه این  بهقفو رساله اول چهار فصل. »آزاد کرد، استوار باشید آن ما را به
 .شوند می منتهی اصلی

از  یکی.  یافت توان نیز می یگرید مهم نقاط غالطیان به پولس ، در رساله بااینحال
 شریعت که است داده تا اینجا نشان پولس. دید توان  می۱۶ :۳را در  مهم نقاط این
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 شده بشر فراهم برای مسیح تنها با مرگ و نجات نیست کافی نجات برای اسرائیل
 که هایی وعده چگونه دهد که می مسیر ادامه را در این مطلب آنگاه). ۱۳ :۳( است
 عمل ها در او جامه وعده آن و تمامی منتهی مسیح ً               داد، حقیقتا به ابراهیم د بهخداون
چرخند، و اگر نباشد در  می اینها دور آن تمامی که اصلی و آیه مهم نقطه. پوشند می
خدا  که هایی وعده همان باشد، یعنی  می۱۶  آیه۳ آید، باب می حاصل گسستگی متن
 ). مفرد است ، بلکه نیست جا جمعدر این نسل(فرمود  ابراهیم نسل به

 توان را می مهم نقطه. دهد می را تشکیل تعلیمی متون محور اصلی مهم ، نقطه پس
.  مهم نقطه یک عنوان به بلکه اوج نقطه همچون نه دید البته هم داستانی در متون

 بوعز در کنار دروازه که است در جایی مهم نقطه روت ، در کتاب مثال عنوان به
 همه از کتاب نقطه اگر در این. شود می وارد مذاکره یند و با دیگر خویشاونداننش می

 مهم ، نقطه نقطه این. گسلد می از هم متن تمام نرود، ارتباط باید پیش طور که چیز آن
 .باشد می کتاب

 

 و کارهایی معجزات خواست نمی از آنجا که مسیح خداوند ما عیسی:  نمونه - ۱۱
از  کدام یک. خود را تغییر داد بود، تکرار کند، روند خدمت داده ً          قبال انجام را که
 است متن محور اصلی آیه این(باشد؟  می مطلب  نشانگر این۵۴-  ۴۵ :۱۱یوحنا  آیات
 ).سازد را ظاهر می مهم و نقطه

 

  و تعمیم جزئیات به پرداختن

از  که ترکیبی مطالعه مثل جزء، درست به از کل حرکت یعنی جزئیات به پرداختن
 فکری خط در جزئیات. شود می منتهی آن جزئیات مطالعه و به شروع کتاب مرور کل
دیگر  عبارت به. جزء به از کل رسد، یعنی می آن های بخش و به شروع متن از بطن

اند و از  کرده گناه همه«: باشید زیر داشته مطلب همچون کلیتی است شما ممکن
 گناه من«و یا »  است کرده گناه شخص فالن« که این اما بیان. »خدا قاصرند جالل
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نیز  تفکر قیاسی مواقع بعضی جزئیات. کشاند می جزئیت را به کلیت این»  ام کرده
 .شود می خوانده

 

 انجام مورد نظر خود را که اصلی موضوع عیسی. ۱۸-  ۱ :۶ متی:  نمونه - ۱۲
 کشاند؟ جزئیات به طریق چه بود، به الهی و وظایف تکالیف

 

 جزئیات مطالعه استقراء یعنی. گویند می را تعمیم و روند تفکر استقرایی حرکت
 به یا پرداختن تفکر قیاسی عکس نقطه امر در واقع این.  کلی اصلی به رسیدن برای

 . است جزئیات

 

 و جزئی خاص ای خود را با نمونه ِ          دوم رساله باب یعقوب. ۲ یعقوب:  نمونه - ۱۳
 به توجه بدون آمیز با مردم رفتار محبت: کند می شروع مسیحی یک از رفتار درست

 ، اطاعت همسایه داشتن ، دوست فقیران شمردن محترم. دارند تن به لباسی چه که این
 اصل یک  بهقفو آخر فصل و در آیه جزء شروع مطالب با این یعقوب. خدا از احکام

 .را بنویسید کلی اصل این. رسد می کلی

 

  و استنتاج علیت

سر و  چیزی امر ابتدا با دلیل این. رسد می معلول و به شروع از علت علیت اصل
 توان  می۵ :۲ قرا در حبقو مطلب این. پردازد کار می همان نتیجه به کار دارد؛ سپس

  را برایها قوم پذیرد و تمامی نمی مرد مغرور آرامی«: گوید  میقفو آیه. دید خوبی به
 ! جنگ:  علولم! غرور:  علت. »آورد می فراهم خویشتن

 

 به و معلولی علت دو طرح آیه این اول در قسمت. ۱۷ :۲ قحبقو:  نمونه - ۱۴
 کدامند؟ دو طرح آن. خورند می چشم

 

 قاتفا چیزی. رسد می علت به ، از معلول استنتاج. باشد می علیت عکس استنتاج
و » ازیر« ، کلمات بدیع صنعت در این. شود می ً           بعدا تشریح آن وقوع افتد، علت می

» چرا؟«پرسد  می کسی. »کند درد می دستم« گویم می من. دارند کلیدی نقش»  چون«
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 اما روند این است ساده که با این مثال این. » است سوخته چون« دهم می جواب
 .دهد می نشان خوبی را به بدیع صنعت

 

را  از استنتاج ای نمونه چه آیه آخر این در قسمت. ۱۷ :۲ قحبقو:  نمونه - ۱۵
 .کنید مشاهده توان یم

  

از  هر یک. اید، مرور کنید یاد گرفته حال تا به را که بدیع صنعت دوازده - ۱۶
 از خود نشان که خود و یا عملکردی صحیح تعریف را به راست سمت صنایع
 .نمایید دهند، مربوط می

a(اوج  نقطه- ۱     .گردد می ها را شامل پدیده بین  شباهت      

b(تناوب- ۲       بین گونیو گونا  اختالفات    

   تشبیه- ۳      .شود می چیزها را شامل     

c(خاص جزئیات  مطالعه- ۴    .شوند تکرار می و اصطالحات  لغات  

d(پیوستگی- ۵    .شوند تکرار می مشابه  اصطالحات   

e(علیت- ۶      . است یافته توسعه عمل  شیوه   

f(استنتاج- ۷         علت به  معلول   

g(تضاد- ۸         معلول به  علت  

h(کلیات  بیان- ۹         در داستان اوج  نقطه  

i(دادن  بسط- ۱۰         در بحث  محور اصلی  

j(مهم  نقطه- ۱۱         متناوب طرح  یک  

k(تکرار- ۱۲        جزء به  از کل  

l(کل  از جزء به  
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  متفرقه بدیع صنایع

 

  وسیله

. شوند می ای واقعه وقوع باعث شود که می را شامل و ادواتی ، ابزار، وسایل وسیله
 نمونه باشند که می بدیع صنعت این کلیدی لغات» ... ، با، توسط وسیله هب«نظیر  کلماتی
 کوچک جرقۀ با یک توان را می عظیم جنگل یک« بینیم  می۵ :۳ را در یعقوب بارز آن

 بدیع صنعت نشانگر این» با« ، کلمه نمونه در این).  تفسیری ترجمۀ(» کشید آتش به
 . است

 

 ایجاد شد؟ ای وسیله چه با خدا به ابراهیم رابطۀ. ۲۱ :۲ یعقوب:  نمونه - ۱۷

 

  و تشریح توصیف

 عنوان به. پردازد می مطلب و یا تشریح و تحلیل تجزیه به و تشریح توصیف فن
 این عزیمت این علت.  رفت جلیل به از ناصره یوسف که خوانیم  می۴ :۲در لوقا  مثال
 .آمد شمار می اود بهد از نسل یوسف بود که

 

 علت. نداد انجام زیادی خود معجزات در موطن عیسی. ۵۸ :۱۳ متی:  نمونه - ۱۸
 .را بنویسید علت خود این در دفتر یادداشت.  خوانیم  میقفو امر را در نمونه این

 

  مقدمه

 را با متن قرار دارد و خواننده و یا کتاب متن از بقیه پیش که است قسمتی مقدمه
 آیه در سه ، نویسنده۴-  ۱ :۱در لوقا  مثال برای. سازد مزبور آشنا می تابو یا ک

جزء  قسمت این. گوید می خود سخن های و شیوه مختصر، از اهداف ای گونه به
 . است بر آن ای مقدمه ، بلکه نیست انجیل و داستان روایت
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 ، قسمتقوف متن از سه کدام یکدر . ۱ :۱ قرنتیان ، اول۱ :۱ مرقس:  نمونه - ۱۹
 ؟ کنیم می ، مشاهده کردیم در باال تعریف که را آنچنان مقدمه
 

  تلخیص

 آنچه ، شما در واقع در تلخیص. گویند می را تلخیص از اطالعات کوتاهی چکیده
 را که ، جوهر آنچه نویسی شما با خالصه. کنید می اید، خالصه و یا شنیده گفته را که
از  است ای  خالصه۴۵ ، پیدایش مثال عنوان به. کشید می اید، بیرون اید و یا نوشته گفته

 وار بیان ، خالصه  افتادهقاتفا از آن پیش که آنچه تمامی فصل ؛ در این یوسف داستان
 . است شده

 

 پیش باب در این یوشع را که ، آنچه طور خالصه به. ۱۴- ۱ :۲۴ یوشع:  نمونه - ۲۰
،  داشت بیان) »نمایید عبادت و راستی صخلو بترسید و او را به از یهوه« (۱۴ از آیه
 .نمایید خالصه

 

  سؤال طرح

 مقدس کتاب ، نویسندگان اوقات بعضی.  سؤاالت کردن مطرح یعنی سؤال طرح
 پولس در رساالت. دهند می ادامه سؤال آن را با جواب مطلب و سپس را بیان سؤالی
 ۳۱ :۳ امر را در رومیان این های از نمونه یکی.  شویم می مواجه شیوه با این اغلب
کند،  تأمل آنکه بی و سپس» ؟ سازیم می باطل ایمان را به آیا شریعت پس«:  بینیم می

 »! داریم را استوار می شریعت حاشا، بلکه«: دهد می ادامه جواب خود را با این مطلب

آنها  جواب که معنی این به. اند بدیع جزء صنایع مقدس کتاب از سؤاالت بسیاری
 از این ای  نمونه۵ :۳ غالطیان.  نیست آن بیان به نیازی که است  آشکار و واضحآنقدر

ظهور  شما به در میان کند و قوات شما عطا می را به روح که آن پس«: باشد مورد می
 »کند؟ می یا از خبر ایمان شریعت آورد، آیا از اعمال می
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را  سؤال از طرح هایی ونهنم را که آیاتی باب در این.  یک باب مالکی:  نمونه - ۲۱
 .کنید سازند، مشخص می نمایان

 

  هماهنگی

،  بدیع صنعت نوع در این.  متن یک مطالب و یکپارچگی وحدت ، یعنی هماهنگی
امر  این. باشند موافق نیز باید با آن متن های گردد، سایر نکته می بیان ای نکته که زمانی
»  حقیقت«خود  بلکه نیست قاعده این اقع، اما در و است موسوم هماهنگی»  قاعده« به

 جز حقیقت چیزی متن های قسمت تمام کند که می امر ما را مطمئن این.  است
. با یکدیگر سازگار و هماهنگند آن های قسمت و تمام مقدس کتاب کل. گوید نمی

و  مطرح ای مسأله کرد که مشاهده خوبی به در متونی توان را می و سازگاری هماهنگی
 . وعده و انجام و شفا، وعده مرض:  است شده نیز بیان مسئله آن جواب

 

 قسمت این.  از هماهنگی است ای نمونه متن این. ۳۱-  ۲۱ :۳ رومیان:  نمونه - ۲۲
در . کند می  مطرح۲۰ :۳-  ۱۸ :۱ در رومیان رسول پولس که ای مسأله به است جوابی
 شود؟ می توصیف چیزی  چه۲۰ :۳- ۱۸ :۱ رومیان

  
  محوری موضوع

 که است اصلی ایده آن ، بلکه نیست ِ           اصلی منزوی ً          صرفا ایدۀ محوری موضوع
 نمونه توان را می مطالب رئوس. گردد می و پشتیبانی حمایت اجزاء کوچک وسیله هب

 نوشته کلی ، ابتدا عناوین مطالب در رئوس. کرد تلقی محوری از موضوع خوبی
 این مقدس کتابدر . گردد می درج کلی زیر هر عنوان جزئی عناوین شوند، سپس می

 گفتیم پیشین های در درس. کرد مشاهده عیسی های در مثل توان را می بدیع صنعت
 را که درسی. آموزند ما می را به مهم یا چند درس یک عیسی های از مثل هر یک که
َ     مثل را  دور آن که است یافته ترتیب ای دارد، در زمینه آن در آموزش سعی عیسی َ
َ     مثل ما را در فهم جزئیات این تمامی.  است تر فرا گرفته کوچک جزئیات داریمق َ 
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 مقدس کتابدر تفسیر .  جدا از آنها نیز موجود است اصلی درس کنند، اما آن می یاری
متمرکز  اصلی بتوانند بر مطلب کنید که تربیت خود را طوری و ذهن کنید چشم سعی
 .ایندرا از آنها جدا نم فرعی ، مطالب شده

 

 را نیز نام فرعی ؟ دو نکته چیست مثل این اصلی نکته. ۵۰- ۴۷ :۱۳ متی نمونه - ۲۳
 .ببرید

 

  انشعاب

دور  کنند یا از آن می حرکت خاص ای نقطه طرف یا به ، مسائل در انشعاب
 از انشعاب معین هایی نمونه چرخ یک های و یا پره درخت یک های شاخه. شوند می
 نمایان زیبایی شکل را به بدیع صنعت  این۱۱۹، مزمور  دسمق کتابدر . باشند می
 ۲۲ این تمامی. اند شده تقسیم شعری  قطعه۲۲ مزمور به این  آیه۱۷۶. سازد می

 و ارزش عظمت: کنند می را منعکس دارند و آن توجه اصلی موضوع یک به قسمت
 .خدا شریعت

 

 را نمایان ِ          یع انشعاببد صنعت طریقی چه به متن این. ۵ :۱۵یوحنا :  نمونه - ۲۴
 سازد؟ می

  

»  وسیله« از صنعت شروع کنید و برای را بررسی متفرقه ِ          صنعت بدیع هشت - ۲۵
 نحو صحیح به که را با عباراتی راست سمت بدیع از صنایع هر یک سپس. آغاز کنید

 .کنید نمایند، مربوط می را تعریف صنایع این

 افتد  میقاتفا یزیچ آن توسط که  وسایلی)a     و تشریح  توصیف- ۱

 کند می و تحلیل و تجزیه بندی  طبقه)b       سؤال  طرح- ۲

 شوند ً              مقدمتا ذکر می که  مطالبی)c        مقدمه- ۳

 اطالعات  چکیده)d        انشعاب- ۴

 سؤال کردن  مطرح)e        هماهنگی- ۵

 و سازگارند موافق با هم که  نکاتی)f        وسیله- ۶



 ۱۳۱) بخش نخست(مقدس  تجزیه و تحلیل متن کتاب

  اصلی  ایده)g        تلخیص- ۷

  و یا گریز از آن ای نقطه سوی به  حرکت)h     محوری ع موضو- ۸

  

 در یک بدیع صنایع این بینید که می اوقات بعضی:  مبحث این دیگر در بارۀ کالمی
 مطرح چند مرتبه سؤال ، یک در متنی است ً         مثال ممکن. اند کار رفته به مورد با هم

و تکرار در  سؤال طرح دو شیوه متن در این که گفت توان می صورت در این. شود
 ، و بقیه ْ           صنایع اصلی از این دارد یکی موارد امکان در این. اند کار رفته به کنار هم
. کنید  توجهها طرح این به و روخوانی مطالعه کنید در موقع سعی. باشند فرعی
 نگارش اصول مواقع ، بعضی نگارش های جنبه که کنیم باید اضافه ، در پایان باالخره
 . بدیع صنایع مواقع شوند و بعضی می نامیده
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  خودآزمایی

 

 بیان صورت بهترین را به ترکیبی مطالعه زیر، روش از اصطالحات کدام یک - ۱
 دارند؟ می

a(اجمالی  نگاهی  

b(پاراگراف به پاراگراف  مطالعه  

c(ها و ویژگی جزئیات  مطالعه 
  

 .... ترکیبی مطالعه در شیوه گام  اولین- ۲

a(است از کتاب قسمت ینچند  خواندن . 

b(نمودار است یک  تهیه . 

c(باشد می کتاب تمام  خواندن. 
  

 که هستند بر آنچه باشند و کلیدی انشاء می اصلی ، تکرار و هشدار اصول  مثال- ۳
 ...کنند تا می تالش مقدس کتاب نویسندگان

a(دیگر بگویند زبانیه  ب. 

b(کنند  مقایسه. 

c(نمایند  مخفی. 

d(کنند رتباط ایجاد ا. 
 

 چینند؟ می را کنار هم مشابه ، چیزهای بدیع از صنایع کدام یک - ۴

a(مهم  نقطه  

b(تشبیه   

c(علیت   
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 سر و کار دارد؟ با مواد مقدماتی بدیع از صنایع کدام یک - ۵

a(پیوستگی   

b(مقدمه   

c(تلخیص   
  

 کدام» ها و شما شاخه هستم تاک من«گوید  می که مقدس کتاب آیه  در این- ۶
 ؟ است کار رفته به بدیع صنعت

a(استنتاج   

b(سؤال  طرح  

c(انشعاب   
  

 به کتاب از کل عبارتی و یا به جزء است به تفکر از کل شیوه که  زمانی- ۷
 رود؟ کار می به بدیع صنعت ، کدام آن یها قسمت

a(جزئیات  مطالعه  

b(وسیله   

c(هماهنگی   

d(کلیات  مطالعه  
  

نیستند،  مشابه با هم دارد که می را عرضه ، چیزهایی بدیع ز صنایعا کدام یک - ۸
 خواهد شد، اما شریر به زمین وارث عدل« بینیم می آیه در این همانطور که درست
 .»خواهد رسید هالکت

a(محوری  موضوع  

b(بسط   

c(تضاد  
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 ام، کد و جوانان و پدران فرزندان خود به در نامه که زمانی رسول  یوحنای- ۹
 را تکرار کرد؟ طرح آن بالفاصله که کار گرفت را به بدیع صنعت

a(و تشریح  توصیف  

b(کلیات  مطالعه  

c(تناوب   

d(اوج  نقطه  

e(تکرار  
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

  بدون نیز ایمان صورت همان ، به است مرده روح بدون بدن  همانطور که- ۱۳
 . است مرده عمل

  

۱ - a(ابکت کل مطالعه  شیوه  

b(تصویر کلی   

d(اجمالی  نگاهی  

e(گذاشتن  کنار هم  
  

 را کشتی حیوانات. شد خواهی تو نیز بریده ، حال را بریدی جنگل  درختان- ۱۴
 . خواهند انداخت و وحشت ترس ترا به حیوانات حال
  

۲ - c(و خالصه خاص اطالعات کسب جهت ، کاوش نشست در یک  کتاب  
  آن کردن

  

  مرتکب خواهند افتاد، چون و در وحشت شده بریده از ریشه  مردم- ۱۵
 .اند شده و خشونت خونریزی

  

  :چهار مورد از موارد زیر باشد تواند شامل شما می  جواب- ۳

 . دیگر گفتن ، بطریقی روابط دادن ، تکرار، هشدار، نشان ، مثال مقایسه
  

۱۶ - a( ۳-تشبیه   

  b( ۸ -تضاد  

  c( ۱۲ -تکرار  

  d( ۵ -پیوستگی   

  e( ۱۰-دادن  بسط  

  f( ۷-استنتاج   

  g( ۶ -علیت   
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  h( ۱ -اوج  نقطه  

  i( ۱۱-مهم  نقطه  

  j( ۲-تناوب   

  k( ۴-خاص جزئیات  مطالعه  

  l( ۹-کلیات  بیان  
  

 . است گرفته کنار دریا انجام یها و تعداد ریگ تعداد سربازان بین  مقایسه- ۴
  

 . مذبح  رویقپسر خود اسحا کردن بر قربانی او مبنی  عمل- ۱۷
  

  تضاد دارند و دو کلمه بد با هم یها و انسان خوب یها  در هر مورد انسان- ۵
 .باشد می مطلب نشانگر این»  ولی«و »  بلکه«

  

 . نداشتند آنجا ایمان مردم نکرد، چون زیادی خود معجزات در موطن  عیسی- ۱۸
  

 .» هنوز دراز است... او و دست «- ۶
  

  تیانقرن  اول- ۱۹
  

  آمده۱۳- ۱۲ در آیات که جوانان و به پدران به از فرزندان متناوب  الگوی- ۷
 . است  تکرار شده۱۴ ، در آیه است

  

بود،   داده خود انجام قوم به نسبت ابراهیم خداوند از زمان را که آنچه  یوشع- ۲۰
 .کرد خالصه

  

  آرامی  موضوع- ۸
  

 .۱۳ و ۸ و ۷ و ۶ و ۲ :۱  مالکی- ۲۱
  

و  یافا رفت منظور او به این در انجام. از خداوند بگریزد شد که بر آن س یون- ۹
و  خود را پرداخته  کرایه یونس. اسپانیا گردد عازم خواست می پیدا کرد که کشتی یک
 .شد از یافا خارج کشتی با آن
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 .او و محکومیت گناه در ارتکاب انسان  گناهکار بودن- ۲۲
  

 .کند می ظهموع به شروع  عیسی۱۴  آیات- ۱۰
  

 .کند می خود را دعوت شاگردان  عیسی۲۰-  ۱۶

 .دهد می اقتدار خود را نشان:  قدرت  عیسی۲۶ 

 .پیچد جا می در همه عیسی  خبر کارهای۲۸ 

 .کند می موعظه در دهات  عیسی۳۹- ۳۸ 

 .دهد را شفا می مرض  عیسی۴۲- ۴۱ 

 ) وجا نقطه. (آیند می نزد عیسی و کنار به از هر گوشه  مردم۴۵ 
  

 های نقطه.  زمان از بد در انتهای خوب یها انسان جدا سازی:  اصلی  نکته- ۲۳
 با این. ( ماهی و سبدهای ، تور ماهی با ماهیگیران در رابطه اطالعاتی:  و جزئی فرعی
 آن ضروری جزء تعالیم اند، اما بااینحال نمود پیدا کرده در مثل جزئیات این که

 ).نیستند
  

 دیگر  ، چونکه ً                       خداوند قویا تغییر یافت خدمت دهد که می  نشان۵۴  آیه- ۱۱
 .ننمود مسافرت یهودیه آشکار به

  

 های شاخه ( مؤمنین ، که آن اصلی و یا تنه تاک عنوان به مسیح  با تصویر کردن- ۲۴
 گیرد تا چنین کار می را به انشعاب بدیع صنعت آیه این. اند شده متصل آن به)  تاک
 .باشند داشته روحانی های باشند تا میوه متصل مسیح باید به نمؤمنی دهد که تعلیم

  

 . داری ، دعا، و روزه کردن احساس بویژه بخصوص در وظایف  با کاربرد آن- ۱۲
 

۲۵ - a( ۶-وسیله   

  b( ۱ -و تشریح  توصیف  

  c( ۳-مقدمه   

  d( ۷ -تلخیص   

  e( ۲ -سؤال  طرح  
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  f( ۵-هماهنگی   

  g( ۸ -محوری  موضوع  

  h( ۴ -انشعاب   

 



 

  ششم درس

 

  مقدس کتاب متن و تحلیل تجزیه

 ) دوم بخش(

 

با ابزارها  ، آشنایی ساختیم خاطرنشان پیشین درس آغازین در بخش که همانگونه
 یاری مقدس کتابو تفسیر  درست ، ما را در درک در امر نگارش ادبی و فنون

 مقدس کتاب متن دهنده ء شکلاجزا عنوان ، به ادبی صنایع به درس در آن. دهد می
 . پرداختیم

 را شکل متن کل که پرداخت تر خواهیم چند ابزار کلی حاضر، به در درس
  ساختار متن- ۲؛  کار رفته به کلمات و اصطالحات - ۱: ابزار عبارتند از این. بخشد می

ضا ف - ۴؛ و ) کار رفته ِ         نگارش به شیوه( ادبی سبک -۳؛ ) آن و سازماندهی تنظیم نحوۀ(
 .کند می منتقل نوشته که یا احساسی

 نوشته فضای و ادبی ، سبک ، ساختار متن و اصطالحات کلمات ، درس در این
آنها را  ها باید از یکدیگر متمایز گردند تا بتوان جنبه این. خواهد شد تشریح تفصیل به
 .کنند پیدا می تداخل با هم و اغلب طور نیست این اما در عمل. داد توضیح روشنی به

 

  مطالب رئوس

  و اصطالحات کلمات

  ساختار متن

  ادبی فضای

  ادبی سبک

  در نوشته تحول عامل
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  درس اهداف

  : بردید، قادر خواهید بود که پایان را به درس این که وقتی

 بیان مقدس کتابآنها را در  و اهمیت را تعریف»  ساختار متن«و »  اصطالحات« ●
 .دارید

  ارتباط مقدس کتاب و عقالنی احساسی را با محتوای»  ادبی سبک «و» فضا« ●
 .دهید

کار گیرید تا شما را  آورید، به می دست به»  تحول عامل«از  که و درکی شناخت ●
 .کند کمک در رشد روحانی

 

  یادگیری های فعالیت

 .را مرور کنید پنجم ، درس درس این از شروع  پیش- ۱

 .کنید را مطالعه درس این و اهداف لبمطا ، رئوس آغازین  بخش- ۲

 .دهید جواب معمول طبق آن سؤاالت و به را مطالعه درس  متن- ۳

 .کنید خود را مقایسه یها و جواب را انجام درس انتهای خودآزمایی  بخش- ۴

 
 



 ۱۴۱) بخش دوم(مقدس تجزیه و تحلیل متن کتاب

  درس متن

  و اصطالحات کلمات

 

 مهم مقدس کتاب کلمات تمام. شود می ساخته اصطالحات و کلمات از ادبیات
) » غیره«، و »و«، »... یک«نظیر ( از کلمات بعضی.  خاص دلیل یک به ند، اما هریکهست

بینید،  خود نیز می و همانطور که بریم کار می زیاد به ما آنها را روزانه هستند که کلماتی
 دیگر از کلمات بعضی. کنند می یکدیگر مربوط را به جمالت هستند که آنها کلماتی

 مقدس کتاب در تفسیر درست شان از معانی آگاهی ارند کهد اهمیت جهت از آن
 این کنند، به می عمل پرچم یک مثابه به کلماتی چنین. کند ایجاد می زیادی تفاوت
 . داشت مبذول ای ویژه آنها توجه باید به که معنی

 آن معنی که ، هر لغتی کنند؟ خوب می عمل پرچم همچون کلماتی ، چه حال
دفتر  باید همیشه مطالعه هنگام به. دارد ویژه ای مطالعه به ، احتیاج تناآشنا اس تان برای

فهمید، باید  را نمی آن معنی را که ای هر کلمه. باشید داشته همراه و مداد به یادداشت
 که و یا هر طریقی لغات از فرهنگ نمایید و با استفاده در دفتر خود یادداشت

 .را بیابید آن دانید، معنی می

 دانستن هستند که لغاتی توصیفی، همگی ، کلمات اشیاء، حرکات ، نام ممه کلمات
. نمود باید آنها را یادداشت جهت ، از این است حائز اهمیت و فهم درک آنها جهت
 از مواقع ، بسیاری برعکس! و دشوار نیستند سخت کلمات همیشه مهم کلمات
و یا تغییر  و یا رویه تغییر عمل هستند، چرا که متن کلمات کوچکترین مهم کلمات

 .دهند می را نشان مسیر فکری

. قرار گیرند دارند، باید مورد مطالعه می را بیان عمیقی مفاهیم که اصطالحاتی
 قدری امر محتاج داد؟ این روی سییدر ع»  تغییری چه «۲ :۹ ، در مرقس مثال عنوان به

 الزم البته. کنید ادهتمییز خود استف از قدرت سؤال این به جواب برای.  است کنکاش
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قرار  را مورد مطالعه ً                کنید و عمیقا آن صرف وقت متن این هر کلمه روی که نیست
 .دهید

دارند و  لغوی خوانید، معنی می که آیا لغاتی باشید که داشته توجه نکته این باید به
 مرهو روز معمول ، معانی لغوی منظور از معانی باشید که یاد داشته به.  مجازی یا معنی
 که شود، کلماتی  میقاطال کلمات کاربرد نمادین به مجازی معانی.  است کلمات
 .نشینند می چیز دیگری جای

 

»  درخت« کلمه به در هر دو متن.  را بخوانید۲۴ :۱۱  و رومیان۱۶ :۲ پیدایش - ۱
 دارد؟ مجازی معنی درخت ، کلمهقفو از دو متن کدام یکدر . کنید توجه

 

چطور  توانید بیاموزید که ندانید، باز می هم بیان و فن  زباناگر دستور شما حتی
 اعتقادات اصول در تدوین کاربرد کلمات چگونگی. کنید را مشخص کلیدی لغات

 بسیار مهم و اشیاء، همگی ،ها ، مکان اشخاص نام .دارند کننده تعیین نقشی مسیحیت
 آن ویژه به وصیفیت اصطالحات. شود می باز نموده نیز در افعال حرکات. هستند

. هستند کلیدی دارند، کلمات داللت... و یا»  بزرگی«و یا »  سرعت«بر  که اصطالحاتی
؟  چیزی ؟ چه کسی چه(آموختید  پیشین های در درس که خدمتکار وفاداری شش آن
. کنند شما می به شایانی کمک کلیدی لغت ، در پیدا کردن)؟ چرا؟ ؟ کجا؟ چگونه کی
. باشید داشته توجه نتایج و ها، ، نشانه ، اهداف ، هشدارها، دالیل ح، نصای فرامین به

 این. موارد هستند بگردید و آنها را بنویسید بیانگر این که کلماتی دنبال به پیوسته
 .باشند می متن کلید فهم اغلب کلمات

 این.  نیست روزمره چندان کوچکتر نیز وجود دارد که از کلمات دیگری دستۀ
 کلمات ابتدا باید به. دهند می را نشان هستند، زیرا رابطه ربط کلمات اغلب کلمات
 توان ، می زمینه در این. کنند می را مشخص رویدادی وقوع زمان که کنیم اشاره ربط
، تا  ، سپس ، آنگاه ، حال ، قبل اینکه محض بعد، به: آورد نمونه عنوان را به کلمات این
 مورد بیان را نیز در این دیگری توانید کلمات شما می . که  ، در حینی که  ، وقتی اینکه

. کنند خود جلب الفور به شما را فی باید توجه می کلمات این دارید، اما در هر حال
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 تان خورید، باید برای بر می»  حال... اما ... سپس« کلمات ، اگر شما به مثال عنوان به
 دنبال باید به مواقع بعضی.  است هپذیرفت انجام انتقال نوعی ً                   کامال آشکار باشد که

 انواع درس در همین. ( است شده کار چه امر بروید و ببینید عاقبت و تحول سرانجام
 ً           اساسا کلمه که و یا مکانی جغرافیایی ربط ، کلمه دوم).  ها را خواهید آموخت تحول

 .باشد می مکان کننده و مشخص است» کجا«

 

، موارد دیگر را a مانند مورد آنگاه. بخوانید سمقد کتابزیر را از  چهار متن- - ۲
 .بنویسید چین نقطه ودر محل مشخص

   اصطالح مشخص کننده  کلمه ربط  مقدس کتاب
a (۲۳ :۱  مرقس  
b (۹ :۱  مرقس  
c (۱۴ :۱  مرقس  
d (۲۸ :۱  مرقس  

  زمان
  زمان
  زمان
  مکان

  » ناگاه«
...........  
..........  
..........  

 

ِ               مات ربط منطقیکل ، باید به سوم  کلمات دارید، یعنی مبذول کافی توجه و عقالنی ِ
 و نامشابه چیزهای ، تضاد واقعه هدف ، واقعه نتایج ، واقعه دلیل با نحوی به که ربطی
 .چیز با چیز دیگر سر و کار دارند یک مقایسه

 زیرا، از: دارند، عبارتند از می را بیان رویدادی وقوع دلیل که منطقی ربط کلمات
را  مطلب این من«بینید  را می کلمات نظیر این اگر شما کلماتی. چگونه و ، آنجا که

 باشید که باید متوجه» ... ، از آنجا که گویم را می مطلب این من«یا » ...، زیرا گویم می
 در درس که بدیع صنایع امر را به این حال. دارد عرضه کند دلیلی می سعی نویسنده
رسد؟  می علت و به شروع از معلول بدیع صنایع کدام. دهید اطآموختید، ارتب گذشته
 برای است کلیدی هستند و این استنتاج دهنده نشان کلمات این تمامی.  استنتاج طرح
 .تفسیر
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،  ، آنگاه ، سپس پس: سر و کار دارند، عبارتند از با نتایج که ای منطقی ربط کلمات
 این اید که شده آیا شما نیز متوجه.  تیبتر و بدین که است دلیل این ، به بنابراین
 معلول به از علت بدیع صنایع رسند؟ کدام می معلول و به شروع از علت کلمات
 است دلیل این ، به ، بنابراین ، آنگاه ، سپس پس کلمات شما به که وقتی. علت رسد؟ می
 که است شده باعث چیزی: بگردید علت دنبال خورید، باید به برمی ترتیب و بدین که

 .دهد روی چیز دیگری

 

 .باشند، بنویسید می دلیل کننده مشخص را که ربطی زیر، کلمات در دو متن - ۳

a(۱۵ :۲ و ۲۸ :۱، ۲۶ :۱، ۱۱ :۱  رومیان. 

b(۲۶ :۹، ۱۱ :۸ قرنتیان ، اول۱۷ :۲  غالطیان. 

 

،  منظور که این به: سر و کار دارند، عبارتند از با هدف که منطقی ربط کلمات
 ...و که یطور به

از  هرچند، اما، بیش: دهند، اینها هستند می تضاد را نشان که منطقی ربط کلمات
خود  مطالعه شما نیز در حین. هنوز و وجود ، با این تر، معهذا، وگرنه بزرگ حد، خیلی

کار را  همان باشد، ولی نیامده فهرست در این برخورد کنید که لغتی به است ممکن
 کمک زمینه هستند و شما را در این پیشنهادی ، کلماتی لغات ینا. دهند می انجام
 .کنند می

،  ، همچون همچنین: دهند، عبارتند از می را نشان تشبیه که منطقی ربط کلمات
 .نیز و ، ، در اینصورت طریق همان ، به که یطور به،  مانند این

 

 مورد(تضاد  و )a مورد( نشانگر هدف را که ربطی مورد زیر کلمات در سه - ۴
b(و تشبیه  )مورد c(نمایید  هستند، مشخص. 

a(۱۶ :۴  رومیان 

b(۱۵ :۵، ۱۰ :۲  رومیان 

c(۲۷ :۱، ۳۱ :۱۱  رومیان 
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 کار بردن در به است باشد، ممکن می در دسترستان که مقدس کتاب ترجمه
 جهو نتی دلیل » اندیشۀ« مواقع ، در اینگونه بنابراین.  کندقفر اصلی با متن اصطالحات
 ها را بیان اندیشه این که ای ِ               تر از خود کلمه مهم خیلی و تضاد و تشبیه و هدف

 چه کنند تا بدانید دنبال می شما کمک ذکر شد، به که کلماتی. باشند دارند، می می
هنوز  ربط دیگر از کلمات دسته داشتید، سه که ربطی کلمه بر سه عالوه. بگردید

 و کلمات»  مکان« ربط ، کلمات» زمان« ربط ات، شما کلمقدر سطور فو. وجود دارد
 وجود دارد که ربط دیگر کلمات نوع سه حال. کردید را مطالعه»  منطقی« ربط

 .باشند می تأکید و ، ، شرایط حقایق مجموعه کنندۀ مشخص

،  باشند نظیر چنانکه می حقایقند، کلماتی مجموعه کنندۀ مشخص که ربط کلمات
 کلمه کند، اغلب می را مشخص شرایط که ربط کلمه. یا و همه ، آخرین از همه قبل
 دهند، کلمات می تأکید را نشان که ربط کلمات. » یکی آن آنگاه...  اگر این«.  است اگر

،  مثال عنوان به: روند کار می تر به قوی نیز کلماتی اوقات بعضی. هستند فقط و براستی
 .ر رودکا به گوید می بجای است ممکن کند ادعا می کلمه

 

مورد ( ، شرایط) مورد اول( حقایق مجموعه را که ربطی در موارد زیر کلمات - ۵
 .کنید دهند، مشخص می را نشان)  مورد سوم(و تأکید )  دوم

a(۸ :۱۵ قرنتیان ، اول۱ :۲ تیموتاؤس  اول. 

b(۲۵ :۲  رومیان. 

c(۲۷ :۹ ، رومیان۲۴ :۹ قرنتیان  اول. 

 

 ، رفته کنید، فراتر از دستور زبان دقت طالحاتاص این خود به اگر در مطالعات
 که هستم مواظب مطالعه در حین خود من. را نیز تفسیر خواهید کرد آیه معنی

تفکر  حیطه ورود به هستند که ، زیرا آنها کلیدهایی نگیرم را نادیده مهم اصطالحات
 .گردانند می را ممکن نویسنده
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  ساختار متن

 

از افکار  نامنظمی مجموعه مقدس کتاب های کتاب شدید که تا اینجا متوجه
 ً                                 ها تماما ساختار دارند و اجزاء آن کتاب این کنید که می مشاهده. نیستند نامربوط

را  خود مطالب کالم در نگارش نویسنده. یکدیگر مربوطند به منطقی طریقی به
 کتابشدر  خواست می را که مهمی مطالب بایست او می.  است کرده و مرتب انتخاب

در  گوید که یوحنا می. دهد ارائه ممکن شکل ترین و آنها را در ساده باشند، انتخاب
 بود، ننوشته داده انجام عیسی را که از کارهایی ً                  خود اجبارا بسیاری انجیل نگارش
 ).۲۵ :۲۱یوحنا ( است

خود  شما را به خوانید، آنچنان می که متنی جزئیات که هست خطر همیشه این
 آیه به آیه که منفردی حقایق. نکنید ً         اصال توجه کتاب پرقدرت پیام به کند که مشغول
. آورد وجود می  بهها بخش را ترتیب کل این. مربوطند کل یک به شوند، همه می یافت
 اثر را نشان طرح که و چارچوبی اسکلت ساختار یعنی .یکدیگر مربوطند آنها به همۀ
 .بخشد می یکپارچگی کتاب دهد و به می

بسیار  آنها واحدهای. دارند را برپا می زبان عمارت هستند که ، آجرهایی کلمات
پیوندند تا  یکدیگر می به کلمات. دهند می را انتقال و مفهوم معنی هستند که کوچکی
ِ      کامل  اندیشۀ ، بازتاب جمله. دهند را تشکیل ِ              ناکامل اندیشه واحدهای یعنی عبارات
پیوندند،  یکدیگر می ، به هم به مرتبط هایی ا اندیشهب جمالتی که زمانی . است شخص
امر،  اند و این شده بندی ها پاراگراف مقدس کتاباز  بعضی(آید  وجود می به پاراگراف
بسیار مفید »  ِ               تفکر پاراگرافی«،  مقدس کتاب در مطالعه). سازد تر می را آسان مطالعه
ِ                     را پیدا کرد و عنوان  پاراگراف اصلی و اندیشۀ مفهوم توان کار، می این برای.  است

 که)  اصلی های اندیشه( عناوین از این فهرستی با تهیۀ. داد آن به ِ              تشریحی کوتاهی
 آن مطالب رئوس تهیه را جهت مهم اید، نکات آورده دست به یا کتاب فصل یک برای

 مطالب رئوس برای.  را خواهید یافت ، جزئیاتیها پاراگراف در بطن. کنید پیدا می
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 زیر، طرز یافتن یها ، در پاراگراف حال.  خواهید ساخت تری جزئی خود، نکات
 .خواهید کرد را تمرین اصلی نکات

 

ما  پیشنهادی تقسیمات برای مناسبی را بخوانید و عناوین  رومیان۱۲ باب - ۶
. کنید مقایسه پیشنهادی خود را با عناوین ، عناوین تمرین بعد از اتمام. بنویسید

 ).ما بهتر باشد پیشنهادی از عناوین مراتب به است ما ممکنش عناوین(

 ).۲- ۱ :۱۲ (- ۱ پاراگراف

 ).۸- ۳ :۱۲ (- ۲ پاراگراف

 ).۱۳- ۹ :۱۲ (- ۳ پاراگراف

 ).۱۶- ۱۴ :۱۲ (- ۴ پاراگراف

 ).۲۱- ۱۷ :۱۲ (- ۵ پاراگراف

 

یکدیگر  به متن یک یها ساختار، بخش از طریق که ساختیم ً             قبال خاطرنشان
 مطالعه که بدیعی از صنایع هر یک توسط است ممکن رابطه این. گردند می مربوط

 جهت همین به. پیدا کرد توان نمی را در هر متن صنایع تمامی البته. گردد کردید، بیان
اگر . بگیرند جای ً            کامال در ذهن آنقدر باید مرور نمود که) ۵ درس(را  صنایع این

قرار  مورد بررسی کتاب کل  نهایتدیگر و در را با بخش هر بخش رابطه چگونگی
ساختار حائز  به توجه. خواهید کرد کسب مطلب از کل جدیدتری دهید، مطالب

 . است اهمیت

 

  :بزنید زیر عالمت صحیح از جمالت هر یک در مقابل - ۷

a(نامربوط های از اندیشه است ای مجموعه مقدس کتاب های  کتاب . 

b(ساختار ندارند به ربطی غیرهو  نظیر تضاد، انشعاب بدیعی  صنایع. 

c(سازند، کلماتند می را منتقل و مفهوم معنی که زبان واحدهای  کوچکترین. 
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  ادبی فضای

 

ً                     مورد نظر کامال مشهود  در نوشتۀ که است اصلی یا حالت آهنگ آن ادبی فضای
 ممکن نوشته دهد؟ فضای خواهد انتقال را می و یا حالتی آهنگ چه نویسنده.  است
،  ، خشم ، مالطفت ، فروتنی ، شادی ، فوریت ، ترس ، غیرت ، شکرگزاری ناامیدی تاس

 بشری احساسات طیف کل. باشد و تشویق ، توجه ، استفهام ، محکومیت اقناع
 .را بوجود آورد آثار ادبی توانند فضای می

 

 زیر را از کتاب یها از متن هر یک. دارد گوناگونی ادبی فضای یعقوب کتاب - ۸
را  متن آن ادبی فضای بنویسید که ای ، کلمه هر یک و در مقابل مطالعه قوبیع
  :کند تشریح خوبی به

a(۱ :۵  یعقوب 
b(۱۰ :۴  یعقوب 

c(۱۴ :۲  یعقوب 

 

  ادبی سبک

 

 مطالب بیان برای نویسنده شود که  میقاطال از نوشته یا شکلی نوع به ادبی سبک
 مقدس کتابدر  توان را می ادبیات اصلی های سبک تمام. کند می استفاده خود از آن
 خود را در زمینه شخصی عمیق خواهد احساسات می اگر نویسنده. پیدا کرد

اگر . گیرد کار می را به شعری دارد، سبک بیان و یا توبه ، شادی ، غم شکرگزاری
 دهد، از دست به موضوعی تاریخی پیشینه در زمینه اطالعاتی که است بر آن نویسنده

 دهد و یا برای را تعلیم جاودانی مهم اگر بخواهد حقایق. کند می استفاده)  روایت( نثر
اگر . گیرد می کمک سخنرانی کند، از سبک عرضه منطقی دارد، دالیل می بیان که بحثی

و  درک قابل کند که مجسم مردم برای را طوری حقیقت که است بر آن نویسنده
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َ     مثل باشد، از پذیرش را  زیادی اسرار الهی آنکه د؛ و اگر بخواهد بینمای می استفاده َ
 .گیرد کار می را به مکاشفه نماید، سبک افشاگری باشد، در مورد آینده بازگو کرده

 و معقول منطقی طریقی را به خواهد حقیقت می که است ادبی شکل آن سخنرانی
 این هب از رساالت بسیاری. شود می نیز متوسل عقل مورد به نماید و در این مطرح
کرد و انبیاء  استفاده ادبی سبک خود از این در تعالیم هم عیسی. اند شده نوشته سبک
 .سود جستند شکل خود از این های از نوشته در برخی هم

را  ادبی سبک این. باشد می ً                     افراد و یا کال داستان زندگی ، داستان) روایت( نثر
 توصیف زمانی ترتیب به وادثو ح وقایع و هر جا که ، اناجیل در پیدایش توان می
 شوند و بیانگر جزئیات می متوسل و هیجان تخیل به  اغلبها داستان. اند پیدا کرد شده
. باشید روحانی درس دنبال به متن ، در هر قسمت ادبی سبک در این. هستند جالبی
 نیستند، مهم مقدس کتاب های مانند آموزه که هست ْ                   ، در روایت جزئیاتی مثال عنوان به

 این کسی چه در خانه پطرس. نمایند می شایانی کمک بهتر روایت و درک اما در فهم
 از روز بود؟ ساعتی رویا را دید، چه این که رویا را دید؟ و یا زمانی

 مشاهده وضوح به توان می مقدس کتابدر سراسر  که است از ادبیات سبکی شعر
 شعر چاپ صورت هب شعری یها بخش ها تمامی مقدس کتاباز  در بعضی. کرد
 توان می زمینه تر شود و در این شعر آسان تشخیص شود که می امر باعث این. اند شده

 .آورد مزامیر را مثال

دانید،  می همانطور که. آموختید مطالبی در مورد شعر عبری گذشته های در درس
دو . ندارد شعر قافیه نوع این.  و با احساس ً          کامال شخصی است شعری شعر عبری

، یا  دوم مصرع که یطور بهشوند،  می یکدیگر مربوط به توازی با چند نوع آن مصرع
جدید،  چیزی کند، و یا با افزودن وجود دارد تکرار می اول در مصرع را که ای اندیشه

 .خیزد برمی مقابله به ً              و یا کال با آن را تکمیل آن

پر  طریقی را به مطالبگیرد تا بتواند  می بهره مجازی از زبان وسیعی شکل شعر به
 به مقدس کتابدر اشعار  اغلب که مجازی زبان چهار نوع به اکنون. دارد بیان معنی
  : کنیم می خورند، اشاره می چشم
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 مثل«. » چون«و »  مثل«نظیر  کلماتی کار بردن دو چیز با به تشبیه، مقایسه - ۱
 ).۳ :۱مزمور (»  آب نزد نهرهای نشانده درختی

 افرایم» « چون«و »  مثل«نظیر  کلماتی کار بردن به دو چیز بدون قایسهاستعاره، م - ۲
 ).۸ :۱۰۸مزمور (»  است خود سر من

 مثل«. باشد می و منطق فراتر از عقل که ، اغراقی  در مورد معلولقمبالغه، اغرا - ۳
 ).۳ :۱۴۳مزمور (» باشند مرده مدتی که آنانی

 شد که دریا تو را چه ای«. ارندند حیات که با چیزهایی گفتن خطاب، سخن - ۴
 ).۵ :۱۱۴مزمور (»  گریختی

در یوحنا . آشنا باشند مجازی با زبان که است مهم مقدس کتاب دانشجویان برای
 را لغوی عیسی سخن یهودیان» ... زنده نان آن هستم من«: فرمود  عیسی۵۲ -۵۱ :۶

 چنین یک به است شما نیز ممکن. برخاستند مخالفت به تفسیر کردند و با آن
تفسیر  درستی را به و آن ً               را دقیقا بررسی مطلب که دچار شوید، مگر این اشتباهی
 .نمایید

 

 به الزم البته. خود بنویسید و مناسب خالی زیر را در جاهای از کلمات هر یک - ۹
 دارند و تکرار قمورد مصدا تنها در یک کلمات از این هر یک که است یادآوری
  روایت/، شعر، نثر سخنرانی. اند نشده

a(موسوم ...........  دارد به تأکید زیادی و احساسات هیجانات روی که  ادبیاتی 
 . است

b(.............. کند  مطرح و معقول منطقی طریقی هرا ب حقیقت که است بر آن. 

c(است موسوم......... به مردم و یا زندگی وقایع و روایت  داستان . 
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کاربرد  ، با عنوان است آمده مقدس کتاباز  زیر را که یها از متن هر یک - ۱۰
 .کنید مربوط صحیح شکل به شان مجازی

a(» است من خداوند شبان  «) ۱ :۲۳مزمور.( 

b(» تنگ پیراهنم گریبان و مرا مثل است متغیر شده لباسم سختی از شدت  
 ).۱۸ :۳۰ ایوب(» گیرد می

c(» شد خالص صیادان از دام مرغ ما مثل جان «) ۷ :۲۴مزمور.( 

d(» بخوانید او را تسبیح و ماه آفتاب ای «) ۳ :۱۴۸مزمور.( 

   تشبیه- ۱

   استعاره- ۲

   مبالغه- ۳

   خطاب- ۴

 

َ     مثل  یها در قسمت.  است معروف نثر تمثیلی به که است از ادبیات مجازی نوع َ
 ، در درسکنید ً            را کامال درک مطلب خواهید این اگر می. شد اشاره مطلب این باال، به
 تان آنها برای و گوناگونی اختالف  را مرور نمایید تا چگونگیها مثل بخش چهارم

 .بکنید هم االن توانید همین کار را می این. آشکار گردد

 نثر بیشتر از احساسات نوع در این. شود می شعر مربوط به یا نثر نمایشی درام
 ً            معموال سخنان کند که یم شخصی را طوری داستان نثر نمایشی. شود می استفاده

و  زنده آنچنان مطالب در نثر نمایشی. آید می شخص اول شکل به آن های شخصیت
 چنین از یک ایوب کتاب. شوند می مجسم در تصور شنونده راحتی به ملموسند که

در  توان  را نیز میها غزل غزل. ماند می نمایشنامه یک و بیشتر به برخوردار است نثری
 خدا به از کالم ییها در قسمت که زمانی بنابراین. آورد سابح به زمره این

 سخن شخص اول صورت هً                      با یکدیگر مستقیما و ب مردم خورید که بر می ییها بخش
 .اید برخورده و یا درام نثر نمایشی به گویند، بدانید که می
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. باشد می»  انکشاف«و یا »  آشکار کردن« معنی و به است دیگر ادبی سبک مکاشفه
 که شما زمانی. باشد ادبی سبک ترین شاید مشکل و فهم از نظر درک ادبیات نوع این

 این های از جنبه برخی کردید، به می و نماد مطالعه در مورد نبوت چهارم در درس
و نماد  بر نبوت که است هایی نوشته ای مکاشفه های نوشته. برخورد کردید ادبی سبک

 رویاها بسیار غنی ها و توصیف ، نمادها، نمونه سخنوری یها استوار و از نظر شکل
 .باشد می ادبی سبک این شکل ترین کالسیک مکاشفه کتاب.  است

 های را با نمونه ادبی های سبک خورید که برمی ای نمودار ساده در زیر به اکنون
 دیده هایی  تداخلها سبک این میان.  است داده خدا نشان از کالم آن به مربوط
 الزم ً            ، حتما بهرۀ مورد اشاره های سبک به  و توجهها بخش این ا با مطالعهشود، ام می

 .را خواهید برد

  نمونه   های ادبی نمودار سبک  سبک
  سخنرانی

   داستان/نثر
  شعر
َ     مثل َ  

   نثر نمایشی
  ای مکاشفه

  ۴۸ - ۱۷ :۵متی   
  ۳۸ - ۱۶ :۱۶اعمال 
  ۲۲ - ۲۱ :۹ارمیاء 

  ۲۴ - ۱۶ :۱۴لوقا 
  ۱۴ - ۵ :۳۲ایوب 
  ۱قیال حز

 

  نوشته در یک تحول عامل 

 

شما  که وقتی.  تغییر است دهد، اندیشه می را تشکیل تحول زیر بنای که ای اندیشه
 چیزهایی چه! تغییر بگردید دنبال توانید به کنید، می می را مطالعه مقدس کتاباز  متنی

 توان ی، م شخص یک زندگی مطالعه هنگام کنند؟ به تغییر می متن در یک هستند که
قرار  را مورد توجه فرزندانش زندگی کرد، خواه او را بررسی زندگی تغییرات خواه
 به ای از واقعه است ممکن داستان. گویند می ای نامه زندگی تحول را موردی چنین. داد



 ۱۵۳) بخش دوم(مقدس تجزیه و تحلیل متن کتاب

 طوری اگر داستان. گویند می تاریخی تحول را حالتی چنین. دیگر تغییر یابد ای واقعه
در  تحول صورت هب گردند، تحول عرضه ای دوره شکل به وقایع شود که روایت
 و بحث مطرح حقیقت که جایی تعلیمی متن در یک. خواهد بود وقایع تسلسل

 هایی مکان به شوند که بیان طوری اگر وقایع. خورید برمی تعلیمی تحول شود، به می
 از بخش در یک است ممکن. مشهود خواهد بود جغرافیایی تحول باشند، مربوط
 تحول را تحول موضعی چنین در یک. باشید شاهد چند نظر یا اندیشه مقدس کتاب

 ً                     کامال تغییر پیدا کرده موضوع ببینید که در متنی است شما ممکن. خوانند می اعتقادی
 . است موسوم موضوعی تحول تغییر شدید به این.  است

کار  مورد نظر خود به موضوع بسط را جهت آن مؤلف که است روشی تحول
 چشم به و یا در سراسر کتاب یا چند پاراگراف در یک است امر ممکن این. گیرد می

امر  ً                     برسد، اما ضرورتا این اوج نقطه به باشد که دارد طوری امکان تحول. بخورد
 که از طرقی باشد، یکی مشکل تحول کردن اگر مشخص. پیوندد نمی وقوع هب همیشه

 مورد در یک مورد و آخرین اولین  مقایسهکند، می کمک آن کردن ما را در مشخص
.  است شده انجام باشد، تحول وجود داشته ای دو رابطه این اگر بین.  است مجموعه

 یافتن ، جستجو برای تحول تشخیص وسیله ترین اصلی که خاطر داشت باید به البته
 .باشد می تغییرات برخی

 

و  ، یعقوبق، اسحا راهیماب زندگی  که۵۰ تا ۱۰ های باب پیدایش در کتاب - ۱۱
 خورد؟ می چشم به تحولی نوع شود، چه بازگو می یوسف

  

،  است کنعان از مصر به سفر اسرائیلیان آن اصلی موضوع که خروج در کتاب - ۱۲
 وجود دارد؟ تحولی نوع چه

  

 از مسیحیت را در دفاع منطقی بحثی پولس که جایی رومیان به در رساله - ۱۳
 خورد؟ می چشم به تحولی وعن کشد، چه می میان به
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 که روحانی بهتر تحول و درک باید ما را در شناخت در ادبیات تحول شناخت
 روحانی تغییر، کلید پیشرفت. نماید ، یاری است مهم رشد روحانی نیز جهت خود آن
از  چنانکه شویم می متبدل صورت همان به تا جالل از جالل... ما زیرا همه«:  است

تا ما را  کنیم تکیه القدس روح بگذارید به). ۱۸ :۳ قرنتیان دوم(»  است روح خداوند که
 . گردیم مسیح شبیه کند که عوض آنچنان
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  خودآزمایی

 

 و آنها را کنار هم را جدا کرده روزمره و اصطالحات زیر کلمات  از جمله- ۱
 .»افزود را بر کلیسا می ناجیان و خداوند هر روزه«: بنویسید

  

 سزایی به هستند، اما از اهمیت کوچکی کلمات که با این ربط  کلمات- ۲
را  زیر زمان از کلمات کدام یک. کنند می را مشخص برخوردارند، زیرا روابط

 کند؟ می مشخص

a(اگر  

b(بعد  

c(کجا  

d(راستی  به  
  

 دارد؟ می را بیان چیزی وقوع دلیل ِ          ربط منطقی کلمات از این کدام یک - ۳

a(که دلیل این  به  

b( که یطور به  

c(بزرگتر  خیلی 

d(چون   
  

 دارد؟ می تضاد را بیان ربط از کلمات کدام یک - ۴

a(اما  

b(طریق همان  به  

c(که این  برای  
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 .باشد می........... بخشد،  می یکپارچگی کتاب به که طرحی  چارچوب- ۵

a(اصطالحات   

b(ساختار  

c(فضا  
  

 کند؟ می نحو فضا را توصیف بهترین زیر به از کلمات کدام یک - ۶

a(انشعاب   

b(تضاد  

c(و آهنگ  خلق  
  

 بیان و منطقی معقول طریقی خود را به زیر مطلب های نوشته از انواع کدام یک - ۷
 دارد؟ می

a(سخنرانی   

b(روایت/ نثر  

c(شعر  
 

 کند؟ می را توصیف مکاشفه زیر کتاب های نوشته از انواع کدام یک - ۸

a(مثل       َ َ  

b(یش نما  

c(مکاشفه   
 

 .......از است ای نمونه آیه این). ۶ :۳ یعقوب(»  است آتشی و زبان «- ۹

a(تشبیه   

b(استعاره   

c(مبالغه   

d(خطاب   
 



 ۱۵۷) بخش دوم(مقدس تجزیه و تحلیل متن کتاب

 دارد؟ می را بیان نحو تحول بهترین زیر به از کلمات کدام یک - ۱۰

a(فضا  

b(تغییر  

c(نمایش   
  

 نوع چه و یوسف ، یعقوبقحا، اس ابراهیم زندگی در روایت  در پیدایش- ۱۱
 خورد؟ می چشم به تحولی

a(ای نامه  زندگی  

b(تاریخی   

c(انتقادی   

 
 



 درس ششم ۱۵۸

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۷ - c(سازند، کلماتند می را منتقل و مفهوم معنی که زبان واحدهای  کوچکترین. 
  

 ۲۴ :۱۱  رومیان- ۱
  

۸ - a(ناامیدی   

b(فروتنی   

c(و توجه  مراقبت  
  

۲ - b(»  شد واقعو« 

c(» بعد« 

d(» مرز و بوم در تمامی « 
  

۹ - a(شعر  

b(سخنرانی   

c(روایت/ نثر  
  

۳ - a(چونکه ، و چون سبب  زیرا، از این ،  

b(پس ، همچنین  اما اگر چون ،  
 

۱۰ - a( ۲-استعاره   

  b( ۳ -مبالغه   

  c( ۱-تشبیه   

  d( ۴ -خطاب   
  

۴ - a(جهت  از این  

b(چقدر زیاده  لکن ،  

c(همچنین  همچنین ،  
  



 ۱۵۹) بخش دوم(مقدس تجزیه و تحلیل متن کتاب

  ای نامه  زندگی- ۱۱
  

۵ - a(آخر همه چیز اول  همه ،  

b(اگر  

c(بلکه  لکن ،  
  

   تاریخی- ۱۲
  

 .»کنید خود را قربانی «-۱ - ۶

 .»کار گیرید به عطایا را با فروتنی «- ۲

 .»باشید داشته رفتار مسیحی «- ۳

 .»دهید از خود نشان توجه دیگران به نسبت «- ۴

 .»کنید و صفا زندگی در صلح با همه «- ۵
  

   اعتقادی- ۱۳

 
 



 



 

  هفتم درس

  کتاب کل از طریق  مطالعه-کاربرد 

 

و  کردیم بحث)  کتاب کلی مطالعه یا روش( ترکیبی روش ، در بارۀ پنجم در درس
 ، تشخیص نشست در یک کتاب کل بر مطالعه است مبتنی روش این که دیدیم
یا  بندی تقسیم ، و تهیه آن مختلف یاه و بخش ، جزئیات کتاب اصلی موضوع
ما  که آشنا شدیم ادبی ، با ابزارهای۶ و ۵ های در درس همچنین.  از کتاب ای خالصه

 از آغاز این پیش مفید خواهد بود که. دهند می یاری مقدس کتاب بهتر متن را در درک
 .بفرمایید اجمالی را مروری دو درس ، آن درس

ً          را عمال قحبقو کتاب ترکیبی اید تا مطالعه موختید، آمادهآ که آنچه ، با تمام اکنون
کردید،  بررسی ترکیبی روش بار به  را یکقفو کتاب که بعد از این. دهید انجام
و تفکر نمایید و  مطالعه آیات دهد، در جزئیات می اجازه تان وقت توانید تا آنجا که می

بینید  می پس. کنید مقایسه دسمق کتاب های  را با دیگر کتابقحبقو کتاب بعد از آن
 است این هدف.  است آغاز آن بلکه نیست مقدس کتاب مطالعه پایان ترکیبی شیوه که
 درس این. دهید ً                   خود را مستقال انجام ترکیبی مطالعه شیوه چگونه شما بیاموزیم به که

 ، کتاب آن بعد از اتمام کنید و امیدواریم پیروی توانید از آن می که است الگویی
 .کنید پیاده کتاب ، در آن زمینه خود را در این و مهارت را انتخاب دیگری

 مطالعه را در چند نشست درس این نمایید که ریزی برنامه شاید بتوانید طوری
 یادداشت ،ها را مرور کرده متن که است کنید، الزم مطالعه که هر صورت اما به. کنید

 نظر کوتاه هشود شاید ب پیشنهاد می که ییرهنمودها. نمایید نویسی بردارید و خالصه
 به را یک شده ارائه یها گام. دارد وقت به آنها احتیاج ، انجام باشند، اما در هر حال

 .مورد دیگر نروید سراغ اید، به نکرده ً             را کامال تمام گام کنید و تا یک مطالعه یک

 بعضی. دهید اسخکنید، آنها را پ نگاه سؤاالت جواب به که از این کنید قبل سعی
 .دارند صحیح جواب از یک بیش سؤاالت از این
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  مطالب رئوس

  و مشاهده بررسی یها گام

  اصلی موضوع  کشف-۱ گام

  اصلی موضوع  بسط-۲ گام

  ادبی ، فضا و سبک  اصطالحات-۳ گام

  تحول و عامل بدیع  صنایع-۴ گام

 قحبقو بندی تقسیم
 کاربرد

 

  درس اهداف

  : رساندید، قادر خواهید بود که پایان را به درس این هک وقتی

و   توسعه ، چگونگی ترکیبی و با مطالعه  را کشفقحبقو کتاب اصلی موضوع ●
 .دهید را نشان آن بسط

 تدوین بندی  تقسیم شکل اید، به  آموختهقحبقو ترکیبی از مطالعه را که آنچه ●
 .کنید

 اید، زندگی  کرده  استخراجقحبقو  کتاباز ترکیبی با مطالعه که حقایقی طبق ●
 .کنید

 



 ۱۶۳ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

 پاسخ آن سؤاالت و به مطالعه دقت را به درس این از رهنمودهای  هر یک- ۲
د و را باید خوان مقدس کتاب. میانبر وجود ندارد ، راه مقدس کتاب در مطالعه. دهید
 .کرد مطالعه

 خود را مقایسه یها و جواب داده را انجام درس انتهای خودآزمایی  بخش- ۳
 .کنید

 ).۷ تا ۵ های درس(مرور نمایید  دقت  را به۲  بخش- ۵

  
 

  درس متن

  و مشاهده بررسی یها گام

 

، و در  کن ، مشاهده بخوان:  الگو است ، تکرار این ترکیبی مطالعۀ روش یها گام
مورد  اطالعات یابد تا شما تمام می الگو آنقدر ادامه این. بردار یادداشت دنخوان حین
 این مقصود کلی. اید، پیدا کنید چند بار خوانده که این در نظر گرفتن را بدون نظرتان
خود  ترکیبی خوانید، مطالعه می هر بار که. خوانید آشنا شوید می که با کتابی که است

را ایجاد  آشنایی این نشست در یک کتاب خواندن. دکنی شروع خواندن را از گام
 .کند می

. بار بخوانید را چندین باشد کتاب مورد نظر شاید الزم اطالعات به دستیابی برای
 جهت نیز هستند که دیگری حقایق بشوید که متوجه مطالعه در حین است ممکن
 ود را یادداشتخ مشاهدات است ، الزم مواقع در این. دارند بسزایی اهمیت مطالعه

باشد  یادتان در هر حال. متمرکز کنید بخصوص قسمت خود را بر آن کنید و مطالعه
آنقدر  کتاب که یطور بهبار بخوانید،  را چندین کتاب اید که کرده را جزم شما عزم که

 نتیجه. کنید می زندگی سطور کتاب در البالی هم انگار خودتان آشنا باشد که تان برای
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کار بسیار  این. گردد از وجودتان جزئی کتاب باشد که شما باید این همطالع نهایی
 . دیگران به انجیل پیام در اعالم و هم خودتان روحانی در زندگی ، هم مفید است

 بیشتری وقت کنید که ریزی برنامه ، باید طوری است آهسته تان مطالعه اگر سرعت
کنید  دارید، سعی خواندن هستهآ به ً             اگر عمال عادت. دهید اختصاص مطالعه را به
و  با کلمات که این دارد برای امکان حالتی در چنین. بیشتر بخوانید را هر چه کتاب
،  اطالعات کسب به از اقدام  را پیشقحبقو آشنا شوید، کتاب کتاب نگارش سبک
 .یا دو بار بخوانید یک

 

  در حینقحبقو خود را از کتاب و مشاهدات کرده تهیه دفتر یادداشتی اکنون - ۱
. کنید تقسیم چهار ستون را به تان دفتر یادداشت هر برگ. بنویسید کتاب آن خواندن
 با یکدیگر در آن چهار خط فاصله آیند، به در زیر می را که عناوینی راست از سمت
 که جایی( کتاب و توسعه  بسط- ۲؛  کتاب اصلی  موضوع- ۱: نمایید درج ستون
کنند  می محتوا را اعالم که خبری های  جمله- ۳؛ )شود پدیدار می اصلی موضوع

؛   اصطالحات-۴؛ )کند می آید، اعالم ً        بعدا می را که آنچه از پیش نویسنده که جایی(
 . تحول  عامل-۹؛  بدیع  صنایع- ۸؛  ادبی  سبک- ۷؛  ادبی  فضای-۶؛   ساختار متن- ۵

.  جستجو کنید بایدقحبقو کتاب شما در مطالعه هستند که چیزهایی عناوین این
 را پیدا کردید، در صفحه عناوین از این مورد نیاز هر یک اطالعات اینکه محض به

 را در ستون آمده دست به ، اطالعات کتاب اول در فصل. بنویسید شده کشی خط
. بنویسید آن به مربوط را در ستون دوم فصل اطالعات. بنویسید اول فصل به مربوط

 .شود نوشته خودش ننیز در ستو سوم فصل اطالعات

 

  اصلی موضوع  کشف-۱ گام

را  آن اصلی بخوانید تا موضوع نشست دعا، در یک  را در حالتقحبقو کتاب
 جهت. خورد می چشم به کتاب این های قسمت در همه اصلی موضوع این. کنید درک
در  کتاب خواندن. بار بخوانید از یک را بیش توانید کتاب ، می اصلی موضوع یافتن



 ۱۶۵ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 که است شرایطی در چنین ، زیرا برخوردار است بسزایی از اهمیت نشست یک
 از اتمام خود را پیش اگر مطالعه اوقات بعضی .شود آشکار می تان برای اصلی موضوع
در  کتاب کل ، خواندن پس. نخواهید کرد را دریافت کتاب کنید، اثر کامل قطع کتاب
را  درسی کتاب ، این حال.  است خوبی رویه اصلی موضوع کسب برای نشست یک
کردید،  کار را تمام این که زمانی.  را بخوانیدقحبقو کتاب کنار بگذارید و تمام به

، در مورد قحبقو کتاب اگر بعد از خواندن. دهید را ادامه تان درسی کتاب مطالعه
زیر،  آیات در همۀ: دهید زیر جواب سؤاالت نبودید، به زیاد مطمئن آن اصلی موضوع

 و ۹ و ۷ و ۶ و ۴ :۲، ۱۲ و ۹ و ۸ و ۶ و ۲ :۱:  است مشترک و یا موضوعی نوانع چه
 را حمایت اصلی موضوع کلیدی آیه  کدام۴- ۱ :۲؟ در ۱۵- ۱ :۳، ۱۹ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۲
 کند؟ می

 

 را قحبقو کتاب اصلی دهید، موضوع باال جواب سؤال به که از این پیش - ۲
 .کنید درج ر دفتر یادداشتتانرا د آن به مربوط کلیدی و آیات نوشته

 

  اصلی موضوع  بسط-۲ گام

 دنبال بهکنید،  می را دنبال الهی و مجازات داوری به مربوط آیات همانطور که - ۳
را در  آیات این به مربوط یها یادداشت.  نیز باشیدقحبقو کتاب اصلی موضوع بسط

 اید، در دو یا سه کرده اشتیادد از هر آیه را که آنچه چکیده. بنویسید دفتر یادداشتتان
 .کنید مشخص کلمه

 

 این. کنید را دنبال کتاب اصلی کند تا موضوع می شما کمک به خبری های جمله
 خود را معلوم بعدی آنها مطلب توسط از پیش نویسنده هستند که ها وسایلی جمله
 نامه نسب کتاب«: شود آغاز می خبری جمله با این متی ، انجیل مثال عنوان به. دارد
 را اعالم کتاب محتوای در واقع جمله این) ۱ :۱(»  ابراهیم......... بن مسیح عیسی
 .نخواهید کرد برخورد کردید، تعجبی عیسی نامه نسب اگر به کند، و بعد از آن می
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،  خبری جمله این. »ها باکره و اما درباره«: فرماید می ، پولس۲۵ :۷ قرنتیان در اول
 کند تا خود را برای می شما کمک به خبری جمله این. کند می را اعالم بعدی موضوع
.  کتاب موضوعی بسط برای است کنید و کلیدی خواهد شد، آماده مطرح که آنچه
را  خبری های بخوانید و جمله نشست بار دیگر در یک  را یکقحبقو ، کتاب حال

 .زیر بپردازید تمرین انجام به سپس. کنید مشخص

 

 با فصل را همراه خبری چهار جمله مربوطه اید در ستون یدهکش که در جدولی - ۴
. کنید ما مقایسه پیشنهادی خود را با جواب جواب آنگاه. بنویسید آن به مربوط و آیه

 ، به تمرین از انجام را نیافتید، قبل جمالت ، اینقحبقو کتاب قرائت اگر در حین(
شما  به)  ً            بعدا در درس( خبری التجم این). نمایید  رجوع۱ :۳، ۴ :۲، ۱ :۲، ۱ :۱ آیات
 تقسیم مهم یها قسمت ، به بندی تقسیم تهیه را جهت کتاببتوانید کنند تا  می کمک
 .کنید

 

  ادبی ، سبک ادبی ، فضای  اصطالحات-۳ گام

ً                خود را کامال بر  کند تا ذهن می شما کمک به بخش این سؤاالت به پاسخگویی
 کتاب از مطالعه را پیش سؤاالت این. کنیدمتمرکز  ادبی ، فضا و سبک اصطالحات

 دنبال ، به خوانده نشست بار دیگر در یک  را یکقحبقو کتاب آنگاه.  بخوانیدقحبقو
 سپس. بگردید ادبی ، فضا و سبک) بیشتر است مطالعه خود محتاج که( اصطالحات

خود  یها و جواب خود نوشته به مربوط  را در ستون۸ و ۷ و ۶ و ۵ سؤاالت جواب
 .نمایید مقایسه پیشنهادی یها را با جواب

 

نظر  به مشکل تان برای شان فهم اید که برخورده اصطالحاتی آیا به:  اصطالحات - ۵
 را که عمیقی داشتند؟ آیا مفاهیم و تعمق تأمل به احتیاج اصطالحات رسد؟ آیا این می
با   همراهرا سؤاالت این کردید؟ جواب ، مشاهده نیازمند است بیشتری مطالعه به

 .بنویسید تان خود در دفتر یادداشت به مربوط آیات



 ۱۶۷ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 آن سوم فصل ادبی  با فضایقحبقو کتاب و دوم اول فصل ادبی فضای: فضا - ۶
،  ً                  را مجددا خواندهقحبقو اید، کتاب نشده ؟ اگر متوجه اینطور نیست.  داردقفر
فضا  کنید که انتخاب ای کلمه. آخر باشید با فصل و دوم اول دو فصل تفاوت دنبال به

. نماید توصیف خوبی ، به در شما برانگیخت و دوم اول فصل را که و یا احساسی
 .پیدا کنید رابطه در این مناسبی نیز کلمه سوم فصل برای سپس

  

 ؟  چیستقحبقو کتاب آغازین بخش ادبی سبک - ۷
  

 یابد؟ چیز تغییر می چه یابد؟ و به تغییر می کتاب در کجای ادبی سبک - ۸

 

  تحول و عامل بدیع  صنایع-۴ گام

آنها را  پنجم در درس که بدیع صنایع دنبال به که است رسیده آن وقت حال
 الزم البته. کنند کمک تان تواند شما را در مشاهده می چند سؤال. ، باشید کردیم مطالعه
حائز  صنایعی بررسی نمایید، بلکه را بررسی صنایع از این هر یک که نیست
،  مثال عنوان به. کنند می  یاریقحبقو کتاب بیشتر کل شما را در درک ند کها اهمیت

خورد،  می چشم ً         دائما به آن از آغاز تا انتهای که هست در کتاب ای اگر الگو و یا شبکه
 .  است حائز اهمیت کتاب با کل آن روابط بررسی که است بدیهی

ً      کامال  بطریقی رساله در این. باشید در مد نظر داشته را چند لحظه کولسیان کتاب
 ۱۰ :۳ تا ۲۰ :۲ از کولسیان که در چهار متنی. خورد می چشم به»  تناوب«مشهود، 

  ب-   الف-   ب-  را با الف چهار متن این. کنید  توجهقفو الگوی اند، به آمده
 . ایم کرده مشخص

 ).۲۰ :۲(» مردید با مسیح «-  الف

 .)۱ :۳(» شدید برخیزانیده با مسیح «-  ب

 ).۵ :۳(» سازید ، مقتول است بر زمین اعضاء خود را که پس «-  الف

 ).۱۰-  ۹ :۳(» اید را پوشیده تازه....  انسانیت «-  ب
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شما . دهد می با او را نشان و قیام با مسیح مرگ آوردهای دست متون این
. دکنی توجه در آن»  تناوب« صنعت به که را بفهمید مگر این کولسیان توانید کتاب نمی
 و ب قبلی الف به دوم الف باشید که داشته باید توجه.  است اساسی صنعت یک این
 . است مربوط قبلی ب به دوم

 داشته امر تغییر توجه ً               گردید، حتما به می تحول عامل دنبال به در ادبیات که زمانی
سینا نظر  بیابان از مصر به اسرائیل سفر قوم وقایع تاریخی تحول ً       قبال به. باشید

. وجود دارند حیات به از مرگ اعتقادی از تحول هایی نمونه وقایع در این. افکندید
، از  کتاب این شما در مطالعه.  است اعتقادی تحول چندین  نیز دارایقحبقو کتاب

 را قحبقو تا اینجا کتاب که حال. باشید کلی تغییراتی دنبال به، باید  پایان آغاز تا به
 .اید آشنا شده با آن ا حدودیاید، ت بار خوانده چندین

ً                خود را کامال بر  کند تا ذهن می شما کمک شود، به می مطرح اکنون که سؤالی
 به مربوط را در ستون از سؤاالت هر یک جواب. متمرکز کنید و تحول بدیع صنایع

 بعد استفاده توانید از صفحه ، می نیست کافی اندازه اگر حاال به. (خود بنویسید
 که وقتی. بخوانید از آن  و یا قبلقحبقو کتاب قرائت را در حین ؤاالتس). فرمایید
 .کنید نگاه پیشنهادی یها جواب دادید، به را پاسخ رسیدید و سؤال نتیجه ً        کامال به

 

 ، صنعت۱۳- ۱۲ :۱ آخر پاراگراف  و در بخش۴- ۲ :۱ پاراگراف اول در بخش - ۹
 ؟ چیست غالب بدیع

  

 کند؟ می سؤال کسی  چه۱۳- ۱۲ :۱ و ۴- ۲ :۱ قدر حبقو - ۱۰
  

را  مربوطه آیات(دهد؟  می پاسخ سؤاالت این و در کجا به کسی چه - ۱۱
 ).بنویسید

  

، ۴- ۲ :۱در   کهقحبقو کتاب و جواب سؤال بر بخش غالب بدیع صنعت - ۱۲
 ؟ شود، چیست می  یافت۲۰-  ۲ :۲و ۱۷- ۲ :۱، ۱۱- ۵ :۱

  



 ۱۶۹ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 دارد  و شکایت گله یشتر جنبهب شود که آغاز می  با سؤالیقحبقو کتاب - ۱۳
را  و گله  شکایت این کوتاه کنید با سؤالی خود سعی در دفتر یادداشت). ۴-  ۲ :۱(

 .کنید خالصه
  

 ۱۱-  ۵ :۱ در را که گله این جواب کوتاه ای خود با جمله در دفتر یادداشت - ۱۴
 .نمایید ، خالصه آمده
  

 که  مطلب این به با توجه. باشد  می۱۷- ۱۲ :۱ قآمیز در حبقو گله سؤال دومین - ۱۵
 سؤال خود این حاضر بود، در دفتر یادداشت اسرائیل بنی قوم در میان شریر حتی

 .کنید آمیز را خالصه گله
  

  یافت۲۰-  ۲ :۲ قدر حبقو باال را که سؤال این خود جواب در دفتر یادداشت - ۱۶
 .نمایید شود خالصه می

  

  این را که و کلماتی  را مشخص۱۹ و ۱۵ و ۹-  ۶ :۲ بخش بدیع صنعت - ۱۷
 بر بخش  را که بدیع صنعت همان کلمات سپس. کنند، بنویسید می را مشخص صنعت

 .کنید ، مشخص است  حاکم۱۷ :۳
  

 ببرید و بگویید که نام بدیع صنعت  یک۸ :۲ و ۵ :۲ یها از بخش هر یک برای - ۱۸
 ؟  است دیگری آن مخالف صنایع از این هر یک تحول چگونه

  

 ؟ چیست کار رفته به بدیع  صنعت۷ :۲ قدر حبقو - ۱۹
  

 با توجه تداوم بدیع از صنعت ای  نمونهقحبقو کتاب سوم در سراسر فصل - ۲۰
 یا احساس  آهنگ۱۵- ۱ :۳ بخش. خورد می چشم به خود نبی شخصی دیدگاه به

 متفاوت قبلی قسمت  با آهنگ آن آهنگ که است انتقالی  آیه۱۶ :۳. دارد بخصوصی
 قسمت سه این به را با توجه سوم فصل. کند  نیز تغییر می۱۹- ۱۷ :۳ و بخش است

 بدیع صنعت را در این بسط ترین مطلوب باشید که  شکایتی سه دنبال بهبخوانید و 
 .نماید  می توصیف
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  سوم در فصل پیوستگی بدیع صنعت ما از بسط را که عملی -  روحانی درس - ۲۱
 .کنید ، بیان آموزیم می

  

را   اعتقادی  تحول۴ ، حداقل آخر آن  تا بخشقحبقو کتاب اول از بخش - ۲۲
اید،   داشتهقحبقو از کتاب حال هتا ب که هایی بررسی به با توجه. کرد مشاهده توان می

 کنید؟  وجود دارند، مشخص را که زیر تحوالتی توانید در آیات آیا می

a( ۲: ۴ ،۳: ۸ ،۳: ۱۸ .تا از گناه........... 

b( ۲: ۲ ،۳: ۱۶ .تا کردن از سؤال........... 

c( ۲: ۴ ،۲: ۱۵ -۱۷ .تا غلط از قضاوت....... 

d( ۲: ۲  -۴ ،۲: ۱۷ ،۳: ۲ .تا غضب از خواستاری......... 

 
 

 قحبقو کتاب بندی تقسیم
 

 اکنون.  است کتاب از این دیگری مطالعۀ  مستلزمقحبقو کتاب بندی تقسیم تهیه
را  کتاب یک بندی تقسیم. باشد می کتاب این بندی م، تقسی قسمت ما در این هدف
 یها عنوان رابطه  و تشخیصها از پاراگراف هر یک عنوان و با تعیین براحتی توان می
 ۱۹ را به کتاب ، منقحبقو کتاب بندی تقسیم منظور تهیه به. داد  با یکدیگر انجامقفو

 زیر نشان  در تمرین راها پاراگراف این آیات و ترتیب و فصول تقسیم پاراگراف
 . ام داده

 



 ۱۷۱ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 زیر را در دو سطر جداگانه یها از پاراگراف خود هر یک در دفتر یادداشت - ۲۳
پیدا  کوتاهی از آنها عنوان هر یک بخوانید و برای دقت را به هر پاراگراف. بنویسید
ر دفتر د خود که آیات محل  را در مقابلها عنوان این. دارد را بیان»  کالم جان« کنید که
اید   دادهها پاراگراف به که ییها عنوان بعد از اتمام. (کنید اید، درج نوشته تان یادداشت
 ).بیفکنید نظری پیشنهادی یها عنوان بهتوانید  ، می آنها در دفتر یادداشت و ثبت

 

۱: ۱     ۱: ۱۲ -۱۷   ۲: ۹ -۱۱     ۳: ۱ 
۱: ۲ -۴   ۲: ۱     ۲: ۱۲ -۱۴   ۳: ۲ -۱۵ 

۱: ۵ -۷   ۲: ۲ -۴     ۲: ۱۵ -۱۷   ۳: ۱۶ 

۱: ۸     ۲: ۵ -۶     ۲: ۱۸ -۱۹   ۳: ۱۷ -۱۹ 

۱: ۹ -۱۱   ۲: ۷ -۸     ۲: ۲۰ 

 

 و حضور او در روی) ۱۴ :۲(خدا  جالل ، معرفت)۴ :۲( عادل ببینید چطور زندگی
 در تار و پود این آورد که را بوجود می از ایمان و درخشانی واضح رشته) ۲۰ :۲( زمین
ایماندار  به مبارک امیدی که ایمانی!  است شده یدهتن و نابودی هالکت پرده
 .بخشد می

 کامل بندی تقسیم یک را به ، آن داده خود را بسط مقدماتی رئوس که این برای
 متن اصلی از آنها عنوان کدام یک، ببینید  کرده دقت عناوین این باید به کنید، می تبدیل

 ترتیب بدین. روند شمار می به اصلی عنوان این فرعی عناوین مشابه کدام یکو 
توانند قرار گیرند،  می فرعی عناوین این جزئیات عنوان به که را هم توانید عناوینی می

در   همه-بنویسید بندی تقسیم صورت هرا ب ، عناوین بعد از تشخیص(نمایید  مشخص
 تمام بندی تقسیم و چگونگی ما در مورد طرح پیشنهادی الگوی). سطر نباشند یک
  : زیر است صورت هما بش شده

 

  اصلی  موضوع- ۱

  فرعی  موضوع- الف

   جزئیات- ۱
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 هر موضوع باید دو مورد برای شد، حداقل عرضه تان برای که در طرحی:  توجه
جزء  موضوع)  الف(جزء  موضوع اگر قادر نیستید برای. باشد وجود داشته فرعی

 شان اصلی با موضوع طریقی هب را هم جزء الف موضوع نیز پیدا کنید، بهتر است)  ب(
 .  استقنیز صاد امر در مورد جزئیات این. نمایید ادغام

و )  قاموس( مقدس کتاب نظیر فرهنگ مقدس کتاباز  دیگری اطالعاتی اگر منابع
 و راهنمایی مشورت جهت که است قرار دارد، خوب تفسیر در دسترستان یا کتاب

اگر شما . کنید آنها مقایسه بندی را با تقسیمخود  بندی بیفکنید و تقسیم آنها نظری به
 دنبال به که نیست منزله این امر به کنید، این می نگاه دیگری کتاب به راهنمایی جهت
 بندی قصد ندارید تقسیم شما که! خود را بدور اندازید بندی بگردید تا تقسیم دلیلی
خود را با  بندی تقسیماگر ! کنید خود رونویسی بندی تقسیم عنوان بهنفر دیگر را  یک

 ضعف خواهید نقاط می که است معنی این نمایید، به می مقایسه دیگری بندی تقسیم
 بندی با تقسیم امر در رابطه این. کنید را تقویت و آن خود را مشخص بندی تقسیم

شما با  بندی باید تقسیم فکر نکنید که.   استقنیز صاد درسی کتاب این پیشنهادی
 .باشد ما یکی نهادیپیش بندی تقسیم

 ۱۸ به رابطه شما در این. کنید تهیه یادداشتی صفحه تان کامل بندی تقسیم برای
سطر از سطور  در یک تان یها از پاراگراف ً            معموال هر یک. سطر نیاز دارید

 عنوان بهها  ، بعضی اصلی موضوع عنوان بهها  بعضی:  قرار خواهد گرفت بندی تقسیم
 تمرین به پاسخگویی.  بندی تقسیم جزئیات عنوان بها نیز ه جزء و بعضی موضوعات

از  هر یک. خواهد کرد جزء یاری و نکات اصلی نکات ، شما را در تشخیص بعدی
 باال مشخص تمرین آن به در پاسخ  را کهقحبقو کتاب های پاراگراف و عناوین آیات

 .کردید، بخوانید

 



 ۱۷۳ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 .کنید  را بررسی۱ :۳ و ۱ :۲، ۱ :۱ قحبقو کتاب - ۲۴

a(یافتید؟ چه آیات  از محتوای۴  در تمرین 

b(را آغاز  کتاب محتوای اصلی موضوع باال سه آیه از سه هر یک  از آنجا که
  شما کجا خواهند بود؟ کامل بندی آنها در تقسیم عناوین مشخص کنند، جاهای می

c(؟دارند ای رابطه  چه۷-  ۵ :۱  با متن۱۱-  ۹ :۱ و ۸ :۱ نظر شما دو متن ه ب 
  

اید،   نوشتهقحبقو کتاب اول فصل یها پاراگراف جهت که عناوینی به - ۲۵
 جهت  را که یی بندی تقسیم. خاطر بسپارید هرا ب c و b مورد بیندازید و جواب نگاهی
خود را با  بندی تقسیم آنگاه. کنید اید، در دفتر خود یادداشت داده تشکیل اول فصل
 .کنید مقایسه پیشنهادی بندی تقسیم

  

  :باشید  را مد نظر داشته۲ درس یها پاراگراف عناوین - ۲۶

a(و  حرص موضوعدر رابطه با  فصل این با دو پاراگراف در رابطه را که  آیاتی
 دهند، کدامند؟ قرار می  مورد بررسی طمع

b(در   خط یک عنوان کار به  در مورد طمع۲ فصل هر دو پاراگراف  با احتساب
 نجات  شد و عادل شریر هالک«ِ      فرعی  زیر عنوان زئی، چند مورد ج بندی تقسیم
 ؟ خواهید یافت»  یافت

 

 دو مورد یها باشید و جواب  را مد نظر داشته۲ فصل یها پاراگراف عناوین - ۲۷
a  وb دو ترتیب  فصل جهت را که یی بندی بسپارید و تقسیم ذهن را به قبل تمرین 

 بندی خود را با تقسیم بندی  تقسیم اهآنگ. خود بنویسید اید، در دفتر یادداشت داده
 .نمایید مقایسه پیشنهادی

  

  را که۳ درس بندی ، تقسیم خاطر سپرده ه را ب۳ درس یها پاراگراف عناوین - ۲۸
را با  بندی  تقسیم این سپس. بنویسید تان اید، در دفتر یادداشت کرده خود تهیه
 .نمایید مقایسه پیشنهادی بندی تقسیم
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اگر .  است شده کامل تان  در دفتر یادداشتقحبقو کتاب بندی ، تقسیم حال
 برایتان دهید، آغاز خوبی و توسعه را بسط اساسی بندی تقسیم بخواهید بعدها این

 .کنید اضافه آن به مطالعه توانید در حین را می جزئیات. خواهد بود

 

 کاربرد

 
،  مشاهده: تند ازعبار مقدس کتاب مطالعه اساسی یها گام  آموختید که۲ در درس

آخر  به اکنون که درسی.  ، کاربرد و یکپارچگی ، ارزیابی کردن تفسیر، خالصه
در  اولیه یها گام شما جهت کند که می بحث هایی مهارت رساندید، در مورد تقویت

 بیشتری رتهام  دارد، زیرا بهقفر  اندکیها کاربرد با سایر گام. داشتید احتیاج مطالعه
،  و خواست رفتار، اراده توان می جمله از آن که دیگر نیازمند است یها گام به نسبت
 .برد را نام با خداوند و انگیزه رابطه

. شد نزدیک خداوند با دعا و احترام کالم باید به یاد گرفتید که گذشته در دروس
 مقدس کتاب.  است شخصی من برای پیام ، اما این است کلی انسان خدا به کالم پیام

 شما باید متکی و مهارت اطالعات.  است ً              کامال متفاوتها با دیگر کتاب زمینه در این
 ای گونه را به تفسیر و آن درستی خدا را به باشد تا بتوانید کالم القدس روح بر کمک
 عیسی به ایمان توسط که است الزم مقدس کتاب درک برای. بکار بندید صحیح
خدا را  سازد تا پیام را منور می تان یها قلب القدس روح. بیابید تولد تازه مسیح

 .نمایید درک روشنی هب

 

کند،  می کامل نحو صحیحی ما را به جملۀ مورد از موارد زیر که آن در مقابل - ۲۹
 .بزنید عالمت

 ..... که است خدا الزم کالم درست درک برای

a(بدانید  یونانی. 

b(بیابید تازه تولدی مسیح عیسی به ایمان  توسط. 

c( کنید رانند، تکیه می سخن از آن دیگران که بر چیزهایی پیوسته. 



 ۱۷۵ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

  :شوند می همدیگر مربوط به زیر چگونه کلمات - ۳۰

  ، یکپارچگی ، ارزیابی نویسی ، تفسیر، خالصه مشاهده

a(اخذ ۱ باشند، از درس داشته ترتیبی آنکه بی  تصادفیطور به کلمات  این 
 .اند شده

b(دهند می را نشان مقدس کتاب مطالعهاز  گام شش کلمات  این. 

c(نمود آنها را با یکدیگر جایگزین توان می هستند که ، اصطالحاتی کلمات  این. 

 

و  دارید، تجربه با مردم که را با روابطی دروس دارید و این اگر شما تولد تازه
 ر زندگیخدا د در آنها کالم اید که نیز برخورده  دیگریقطر ً               اید، احتماال به کرده درک

 بزرگی کاربرد، قسمت این. باشد آید، کاربرد داشته می پیش تان برای که و در شرایطی
 لیکن«: فرمود عیسی.  شماست شما و برای به القدس روح از کار و خدمت

 چیز را به فرستد، او همه می من اسم پدر او را به که القدس روح یعنی دهنده تسلی
 ).۲۶ :۱۴یوحنا (» یاد شما خواهد آورد ، به شما گفتم به خواهد داد و آنچه شما تعلیم

خواهد  هدایت راستی جمیع آید شما را به راستی روح او یعنی چون و لیکن«
و از  خواهد گفت سخن است شنیده آنچه به بلکه. کند نمی از خود تکلم کرد، زیرا که
 من از آن از آنچه خواهد داد، زیرا که او مرا جالل. شما خبر خواهد داد به امور آینده

 ).۱۴-  ۱۳ :۱۶یوحنا (» شما خبر خواهد داد و به خواهد گرفت است

 مجرای کند، هیچ می ً                 با شما شخصا صحبت کالم مطالعه خدا در حین از آنجا که
 آیند به می پیش که ها و شرایطی موقعیت شما و در تمام تواند در زندگی نمی دیگری
گشایید، خداوند چیز  خدا را می کالم که هر وقت. دباشن کاربرد داشته کالم این اندازه

 !دارد تان برای ای جدید و تازه

، کاربرد  نموده همکاری القدس توانید با روح آنها می توسط که هست ییها راه
 باید آخرین که خداست کالم کاربرد شخصی همین. خدا را بشناسید کالم شخصی
 .شما باشد مطالعه نتیجه
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 .بزنید عالمت صحیح از جمالت  یکهر در مقابل - ۳۱

a(توانید به گذارنید، می می که ای ، نظیر دوره مقدس کتاباز  هایی دوره  با مطالعه 
 .بدهید پاسخ تان زندگی سؤاالت تمام

b(ارائه تان مسائل تمام برای حلی ، راه مقدس کتاباز  هر دوره دقیق  مطالعه  
 .دهد می

c(کالم  عمق چطور به دهد که شما نشان باید به مقدس کتاباز  هر دوره  مطالعه 
 .کند ً                 با شما شخصا صحبت آن بتواند توسط القدس خدا بروید، تا روح

 

 القدس توانید با روح آنها می توسط که گوییم سخن ییها از راه بگذارید اندکی
 کارهای. دارید دریافت تان خدا را در مورد زندگی شخصی کنید تا پیام همکاری
 تنویر و روشنگری جریان) و باید بتوانید(توانید  آنها می شما با اعمال تند کههس مثبتی

 واقف بر آن که احتیاجی دهید، خواه خود افزایش شخصی خدا را در مورد احتیاج
باید  مقدس کتاب مطالعه نهایی نتیجه. نیستید واقف بر آن که احتیاجی هستید، خواه

را  سؤاالتی خود آن برای. کنید وند سؤالاز خدا. کنید از خود سؤال. باشد همین
 و منزه شما را پاک ها و طرز برخوردهای ، انگیزه قادرند زندگی سازید که مطرح
 .نمایند

 ؟ باید بتوانید در مقابل کنم می زندگی)  دارم شناخت که( نوری با آن مطابق آیا من
آشکار  تان ندگیخود را در ز اراده القدس اگر روح. بدهید»  آری« پاسخ سؤال این
. اید سپرده ظلمت خود را به قلب کنید، در واقع نمی او اطاعت سازد و شما از اراده می

بر  استوار گام است شده بر شما کشف که راستی کالم از آن اما اگر در اطاعت
 شما را هر لحظه قلب ضربان شوید که آشنا می بیشتری با حقایق دارید، پیوسته می

شما  برای تر حقیقت عمیق و درک شناخت دریچه که جاست ینهم. دهد می افزایش
او  که است دارد، این وا می حقیقت آشکار نمودن خدا را به که دلیلی. شود باز می

 .کنند اطاعت حقیقت از آن که است کسانی دنبال به

 



 ۱۷۷ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 ، متی۱۴ :۱۵، یوحنا ۲۵ ،۲۳ :۱ یعقوب: بخوانید مقدس کتابزیر را از  آیات - ۳۲
 دهد؟ می را نشان مشترکی زمینه چه آیات از این ، هر یک۲ :۲۳، ۱۹ :۵

 

 بیشتری چیزهای شود که می ، باعث بردیم پی آن به که از کالمی اطاعت بنابراین
 ، حتی آری. باشد نیز می گناهان به مرتب اعتراف ، شامل اطاعت این.  آوریم دست به

ما   به۹ :۱یوحنا اول. ایندبی نزد مسیح تطهیر و پاکی ً               باید مرتبا جهت هم مؤمنین
 ، موانعی پاکی این. سازد می ما را پاک ، گناهان نزد او بیاییم اگر به بخشد که می اطمینان
 .دارند برمی ، از میان نکنیم خدا را درک شوند کالم می باعث را که

 که آیا وقتی: دارند، عبارتند از آنها از خود ضرورت پرسیدن که از دیگر سؤاالتی
؟  است همراه با ناباوری من خواندن یا اینکه کنم را باور می ، آن گشایم دا را میخ کالم

در  پذیرش ؟ آیا روحیه کند یا نه می را کنکاش چیزی مورد دارم در این که ای آیا رویه
 سر و سامان را با آن ام تا زندگی گردم می حقیقت دنبال به که ؟ آیا زمانی هست من

بکنند؟  چه که بگویم دیگران به توانم می هستند، یا فقط اکپ من های ، انگیزه بخشم
خدا  کالم مطالعه در موقع از مردم بعضی. برخوردارند بسزایی از اهمیت سؤاالت این

 صورتی هب اشخاص اینگونه. کنند باور می را بخوانند که مطالبی دارند تنها آن دوست
بوجود  شان زندگی در روش تیتواند تغییرا می که حقایقی از پذیرش بسیار احمقانه
 اگر این بپذیرید، حتی و کاست کم خدا را بی حقیقت تمام. کنند می آورد، اجتناب

 .قرار دهید ای را در مسیر تازه تان زندگی دارد که شما را بر آن پذیرش

 

 .شود می حاصل........  توسط همیشه روحانی تر حقیقت کامل شناخت - ۳۳

a(است آشکار شده  حالتا که از حقیقتی  اطاعت . 

b(کالم گنگ مطالب متمرکز روی  مطالعه . 

c(روحانی حقیقت شده انتخاب یها بخش  قبول . 

 

 کاربرد عملی شما را در یافتن سازید که مطرح او سؤاالتی از خداوند و از کالم
 .کنند می مورد نیاز یاری
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از . کند نمیو تغییر  است ثابت مختلف و طرز برخورد خدا با چیزهای قوانین
، )۱۶ :۲ مالکی( است کرده  اعالنقتنفر خود را از طال خدا در عهدعتیق آنجا که

  بهقخوانید، تنفر فو سطور را می این که حاال هم همین باشید که توانید مطمئن می
 مطالعه در حین بنابراین.  بود، پابرجاست نبی مالکی در زمان که شدتی همان
 از کالم قسمت در آن را که یی جاودانی ید حقایقاز خداوند بخواه مقدس کتاب

 که است چیزی همان آیا این: از خداوند بپرسید. دهد شما نشان ، به است آشکار کرده
 عمل به دست آن باید بر اساس که است چیزی همان ؟ آیا این معتقد باشم آن باید به
کار  را به آن ام زندگی یها روش باید در تمام که است چیزی همان ؟ آیا این بزنم
»  مقایسه قابل عناصر و عوامل« از عبارت مقدس کتاب معروف از معلمین ؟ یکی گیرم
 امروز در موقعیت« که است این عبارت منظور او از این. کند می استفاده زمینه در این
 مقدس کتابدر  شده توصیف های با موقعیت که هست چیزی چه من زندگی
 این«: ً                          کنید، دائما از خود بپرسید می را مطالعه مقدس ابکت که دارد؟ زمانی مشابهت
 »باشد؟ تواند کاربرد داشته می چگونه من در زندگی مطلب

 

 عناصر قابل امروز بنویسید و در آن از زندگی کوتاهی تشریحی پاراگراف - ۳۴
 قدر حبقو شده  بیان و شرایط شویم روبرو می با آن امروزه که شرایطی را بین مقایسه

 .دهید  نشان۵ :۲ و ۴- ۲ :۱
  

 چه  آیات از این فعلی مؤمنین.  را بخوانید۱۹ :۳، ۲۰ :۲، ۴- ۲ :۲، ۶ :۱ قحبقو - ۳۵
 کنند؟ می کسب چیزی

  

 که  آنچنان تسلی یافتن برای.  را بخوانید۱۹ :۳، ۱۸ :۳، ۱۶ :۳، ۱۲ :۱ قحبقو - ۳۶
شما  مود تا در قلبو تأیید ن را تصدیق چیزی او چه در قلب آیات ، این  یافتقحبقو
 بکند؟ هم

 
 



 ۱۷۹ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

  خودآزمایی

 

  :گردند می چیزی چه ، شامل کتاب یک ترکیبی مطالعه جهت مشاهده یها  گام- ۱

a(نوشتن ، نه  خواندن  

b(خواندن ، نه  نوشتن  

c(و نوشتن  خواندن  

d(نوشتن و نه خواندن  نه  
 

 ..................،قحبقو کتاب اصلی  موضوع- ۲

a(است اول فصل  محدود به . 

b(شود می یافت دوم  تنها در فصل. 

c(است سوم فصل  محدود به . 

d(شود می یافت آن فصول  در تمام. 
 

 بیان .......با در رابطه نویسنده که را از مقدماتی کتاب یک موضوعی  بسط- ۳
 . دانست از پیش توان دارد، می می

a(فضا  

b(محتوا  

c(تحول   

d(سبک   
 

  ..............وزمرهر  اصطالحات- ۴

a(دارند الزم کمتری ، توجه دیگر اصطالحات به  نسبت. 

b(دارند الزم بیشتری ، توجه دیگر اصطالحات به  نسبت. 

c(دارند احتیاج توجه ، به دیگر اصطالحات اندازه همان  به. 

d(ندارند احتیاج توجهی  به. 
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 . متغیر است ........ از قحبقو کتاب ادبی  سبک- ۵

a(نمایش  شعر به  
b(شعر به  نمایش 

c(مثل       َ  شعر به َ

d(مثل  شعر به     َ َ  
 

 ................،قحبقو در کتاب ادبی  فضای- ۶

a(تر است مثبت آن  در پایان . 

b(است  بیشتر در آغاز مثبت . 

c(برخوردار است یکسانی مثبت از حالت آن  آغاز و پایان . 

d(نیست مثبت قسمت  در هیچ . 
 

را  آن خورد که می چشم به ادبی تحول یک یافتن یا اطمینان کردن ل از سؤا- ۷
 .خوانند می....... 

a(ای  آموزه  

b(ای نامه  زندگی  

c(اعتقادی   

d(تاریخی   
 

  . تأکید دارد عناوینی چه ، رویقحبقو کتاب مقدماتی بندی  تقسیم- ۸

a(هر فصل   

b(آخر و فصل اول  فصل 

c(هر فصل اول  پاراگراف  

d( ها پارگراف تمامی 
  



 ۱۸۱ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

بعد از انجام این . باشدبخش دوم میاین آخرین درس از
، به سؤاالت آزمون میانی   را مرور کرده۷ - ۵، دروس  خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۲شماره 

 رابطه  بهها بیشتر از دیگر گام که مقدس کتاب در مطالعه اساسی گام  آن- ۹
  :از با خداوند سر و کار دارد، عبارتست شخصی

a(مشاهده   

b(ارزیابی   

c(کاربرد  

d(نویسی  خالصه  
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

 گفته ، چیزهایی درس ً           قبال در متن سؤال این در مورد جواب(،  خودتان  جواب- ۱
 ).شد

  

در .  و ابدی ، مقدس هستی من خدای ، بلکه تنها خدا هستی  خداوندا، تو نه- ۳۶
چیز  همه که دلیل این  به  نه- بود و مسرور خواهم شادمان. شد منتظر خواهم سکوت
 قوت من ، خداوند به است من خدا منجی که دلیل این به بلکه مراد است بر وفق
 .نماید  می  محافظتبخشد و مرا می

  

:  از ، عبارتست کنیم پیشنهاد می که یی اصلی موضوع. کنند  میقها فر  جواب- ۲
 .۴ :۲: از عبارتست کلیدی و آیه داوری

 

  ناگوار را به دارد و شرایط کنترل چیز را تحت خدا همه که اطمینان  این- ۳۵
 .کنید  تحملقوبخشد تا مانند حبق می شما قوت کند و به می مبدل درست شرایط

  

  :) باشد  داشتهقما فر شما با جواب جواب است ممکن( پیشنهادی  جواب- ۳

 » بده ما را نجات«       ۲ :۱

 »آورند تا بتصرف... خرامند می«       ۶ :۱

 »کنند تسخیر می... روند می پیش... کنند می حمله«     ۹ و ۸ :۱

 »کنند توانند تنبیه می پس«      ۱۲ :۱

 »نخواهد ماند شریر باقی«       ۴ :۲

 »اند گشته هالک...  تسخیر کنندگان«       ۶ :۲

 »شوید می شما هالک«   ۱۵ و ۱۲ و ۹ :۲

 » کن قی... بنوش... حیا کن«      ۱۶ :۲

 »خواهید شد کنده و بن از بیخ«      ۱۷ :۲

 »ترسند می کوشان مردم«       ۷ :۳
  



 ۱۸۳ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 بر  نزاعو  جنگ.  پر است و نامالیمات و زحمت امروز از خشونت  زندگی- ۳۴
 عدالت. رسند  نمی نظر مفید و کامل هب قوانین اغلب. کند می جا حکمفرمایی همه
مغرور و  هنوز هم آزمندان. رسند نظر می هب خوشبخت شریران. شود اجرا نمی اغلب

 . است فریبنده  کماکان اند و ثروت بکار خود مشغول
  

 »خداوند ظاهر کرد که پیامی«   ۱ :۱ - ۴

 » بده جواب... من شکایت به«   ۱ :۲

 » است پیام این«   ۴ :۲

 » دعا است یک این«   ۱ :۳
  

۳۳ - a(است آشکار شده تا حال که از حقیقتی  اطاعت . 
  

 فکر اصطالحات هتردید ب بدون(  بعدی مطالعات جهت پیشنهادی  اصطالحات- ۵
 ).نخواهید افتاد دیگری

 »شود صادر نمی...  عدالت«       ۴ :۱

 » انگیزانم را برمی نکلدانیا امت«       ۶ :۱

 » با نگاه دیده«       ۱ :۲

 »ها لوح«       ۲ :۲

 »خواهند شد هالک«   ۱۵ و ۱۲ و ۹ و ۶ :۲
  

 .گوید خدا می کالم که دهیم را انجام کاری ما همان که است  مهم- ۳۲
  

  ، یا سؤال ، ترس توجه: ۲و۱ فصول ادبی  فضای- ۶

  یا طرز برخورد مثبت ایمان: ۳ فصل ادبی فضای
  

۳۱ - c(عمق چطور به دهد که شما نشان باید به مقدس کتاباز  هر دوره  مطالعه 
 .کند ً                 با شما شخصا صحبت آن بتواند توسط القدس خدا بروید تا روح کالم
  

  نمایش:  کتاب آغازین بخش ادبی  سبک- ۷
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۳۰ - b(دهند می را نشان مقدس کتاب از مطالعه گام شش کلمات  این. 
  

 ). بیانگر دعا است که شعری(شود  می شعر تبدیل به ادبی  سبک۱ :۳ در - ۸
  

۲۹ - b(بیابید تازه تولدی مسیح عیسی به ایمان  توسط. 
  

 )۱ :۳ (قحبقو بر دعای ای  مقدمه-  ج- ۲۸

        a( -گردد می بیان  ترس 

        b( -شود می ترس جایگزین  صبر وشکیبایی. 

        c( -گردد پدیدار می  ایمان. 
  

  سؤال  طرح- ۹
 

 ). ۱ :۲(خدا  پاسخ  انتظار جهت-   ب- ۲۷

          a(یابد  می نجات شود اما عادل می  شریر هالک)۴- ۳ :۲.( 

 )۸- ۵ :۳(و آز  ص  حر- ۱

 )۱۱- ۹ :۲(متکبر  کاران  دسیسه- ۲

 )۱۴- ۱۲ :۲(  آدمکشی- ۳

 )۱۷- ۱۵ :۲( آدمکشان  مجازات- ۴

 )۱۹- ۱۸ :۲( پرستی بت  بطالت- ۵

          b( حضور خدا )۲۰ :۲( 
  

 .سازد می را مطرح سؤاالت این که است»  انسان« با ق حبقو- ۱۰
  

۲۶ - a( ۵ -۶۸- ۷و 
  b( ۵آدمکشان ، مجازات متکبر، آدمکشی کاران و آز، دسیسه حرص:  جزء   ،
 . پرستی بت بطالت

  

 .دهد می  جواب۲۰-  ۲ :۲ و ۱۱-  ۵ :۱ خدا در - ۱۱
  



 ۱۸۵ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 )۱ :۱(خدا  مبر پیا ای  مقدمه-  الف- ۲۵

           a(از شریران وشکایت  شکوه  

           b(تسخیرگر  کلدانیان 

 )۸ :۱( کلدانیان  اسبان- ۱

 )۱۱- ۹ :۱( کلدانیان  لشکرهای- ۲

           c(تر کلدانیان عظیم  شرارت )۱۷- ۱۲ :۱( 
  

   تناوب- ۱۲
  

۲۴ - a(و محتوا با متن در رابطه  مقدماتی. 

  b(بندی  تقسیم اصلی  خود عناوین۱ :۳ و ۱ :۲ و ۱ :۱ در ها رافپاراگ  عناوین 
 .خواهد بود

  c( ۱: ۸ یعنی۷-  ۵ :۱ فرعی موضوع جزئیات رسند که نظر می ه ب۱۱- ۹ :۱ و  
 . تسخیرگر، باشند کلدانیان

  

 شوند؟ نمی مجازات چرا شریران:  پیشنهادی  جواب- ۱۳
  

 خدا بر پیام ای  مقدمه۱ :۱ - ۲۳

  از شریران و شکایت وه شک۴-  ۲ :۱  

 تسخیرگر دانیانل ک۷-  ۵ :۱  

  کلدانیان یها  اسب۸ :۱  

  کلدانیان  لشکرهای۱۱-  ۹ :۱  

  تر کلدانیان  شرارت عظیم۱۷ - ۱۲ :۱  
 خدا پاسخ  انتظار جهت۱ :۲  

 .یابد می نجات شود اما عادل می  شریر هالک۴-  ۲ :۲  

   آزمندان۶-  ۵ :۲  

 .کردند می غارت  آزمندان۸-  ۷ :۲  

 متکبر کاران  دسیسه۱۱-  ۹ :۲  
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   آدمکشی۱۴-  ۱۲ :۲  

  آدمکشان  مجازات۱۷-  ۱۵ :۲  

  پرستی بت  بطالت۱۹-  ۱۸ :۲  

  حضور خدا۲۰ :۲  

 قحبقو بر دعای ای  مقدمه۱ :۳  
 گردد می بیان  ترس۱۵-  ۲ :۳  

 شود می ترس جایگزین  صبر و شکیبایی۱۶ :۳  

 گردد  میپدیدار  ایمان۱۹-  ۱۷ :۳  
  

 .خواهند شد مجازات  شریران- ۱۴
  

۲۲ - a(نجات   

  b(اطمینان   

  c(درست  قضاوت  

  d(رحمت جهت به  التماس  
 

 روند که بکار می آنهایی تنبیه اند، جهت کرده بیشتر شرارت که  چرا آنهایی- ۱۵
 اند؟ نموده شرارت» کمتر«

  

 شود، تحمل می ترس بموج را که خدا، آنچه به ایمان باید توسط  انسان- ۲۱
 .آورد و طاقت کرده

  

 .خواهند شد اند، مجازات کرده شرارت» بیشتر« که هم  آنهایی- ۱۶
  

 .  ایمان۱۹- ۱۷ :۳،   جایگزین۱۶ :۳،   ترس۱۵- ۱ :۳ - ۲۰
  

  چشم تکرار به» شوید می شما هالک«  در عبارت۱۹و۱۴و۱۲ و۹و۶ :۲ در - ۱۷
 .شود تکرار می»  اگر چه «۷ :۳خورد، در می

  

  تضاد- ۱۹
  



 ۱۸۷ مطالعه از طریق کل کتاب -کاربرد

 از استنتاج که کند، در حالی می حرکت معلول به از علت  علیت۵ :۲ در - ۱۸
 . است در حرکت علت به معلول

 



 



 

  
  
  
  

   سوم بخش
  
  مطالعه یها سایر روش

 



 



 

  هشتم درس

  ای نامه زندگی مطالعۀ روش

 

 مقدس کتابتفسیر  علم کلی ، با اصول)۷ تا ۱ های درس( پیشین در دو بخش
 های کتاب علمی و مطالعۀ بررسی هنگام به که آموختیم ؛ سپس ا شدیمآشن
،  ، جمالتها و پاراگراف کنیم و تحلیل را تجزیه باید متن ، چگونه مقدس کتاب
 مطالعه نوع کردید، این دقت همانطور که.  نماییم را درک و اصطالحات کلمات
 دیگر برای روش  با سه، بخش در این. باشد می وقت ، و صرف ، حوصله دقت مستلزم
 مطالعۀ حاضر، روش درس موضوع. شد آشنا خواهیم مقدس کتاب مطالعه
 . است ای نامه زندگی

 احساس ، گاه با وجود این. بودند واقعی افرادی همه مقدس کتاب های شخصیت
. نیستند ، واقعی بینیم دور و بر خود می که عادی مردم اندازه به گویا آنان که کنیم می

 از طریق شما با آنان.  ایم را ندیده یمقدس کتاب های ما شخصیت که است بدیهی
 زیادی آنها تفاوت ً                    شما احتماال با زندگی زندگی. اید آشنا شده مقدس کتاب ماجراهای

 اند که کشیده بیرون را از زیر خاک ییها انسان یها استخوان شناسان باستان. دارد
آنها  به با توجه اند که را پیدا کرده ر و آالتیابزا ایشان. اند زیسته می  پیشها قرن
 بوده چگونه پیش)  سال یا هزاران( در صدها سال زندگی که تصور کنیم توانیم می
آنها تا  بودن واقعی شوند و قبول قلمداد می تاریک گذشته  کماکانها اما این.  است

 .نماید می مشکل حدودی

 توان می ؟ چگونه  بهتر شناخترا مقدس کتاب های شخصیت توان می چگونه پس
 و وارث الگو برداشت شان و مقدس مثبت و از نکات گرفت درس آنان از اشتباهات

 اندازۀ آنها را به توان می شدند؟ چگونه شان آنها وارث گردید که هایی وعده همان
 مقدس کتاب های شخصیت مطالعه ؟ پذیرفت ، ناکامل حال و در عین واقعی خودمان
 .خواهد بود درس این عهمطال موضوع
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  مطالب رئوس

  مقدس کتاب ای نامه زندگی با سبک آشنایی

  نامه زندگی انواع

  ساده روایت

  تعلیمی روایت

  و اخالقیات خصائل تعلیم

  استدالل

  نامه زندگی کردن خالصه

  ای نامه زندگی مطالعه برای الزم های گام

  ها و اطالعات داده آوری جمع

  تتفسیر اطالعا

  اطالعات سازماندهی

  عاموس ای نامه زندگی مطالعه

 

  درس اهداف

  :بردید، باید بتوانید پایان را به درس این که زمانی

،  کرده را تشریح مقدس کتابدر  نامه زندگی اساسی از انواع از استفاده هدف ●
 .کنید را مشخص ای نامه زندگی مطالعه یها گام

،  مقدس کتاب  های و دیگر شخصیت عاموس ونهمچ هایی از نمونه با پیروی ●
 .باشید جاوید داشته زندگی به دارتری امید ریشه



 ۱۹۳ای  نامه روش مطالعۀ زندگی

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

 .دهید جواب آن سؤاالت به معمول ، طبق را خوانده درس  متن- ۲

 .کنید خود را مقایسه یها  جواب، داده را انجام درس انتهای خودآزمایی  بخش- ۳

 
 

  درس متن

  مقدس کتابدر  ای نامه زندگیسبک با  آشنایی

 

بسیار  مسیحیان برای مقدس کتاب های شخصیت نامۀ یا زندگی حال شرح مطالعه
 های و ضعف اشتباهات به خدا، پی مردان حال شرح با مطالعه.  است مفید و بناکننده

استوار آنها  دیگر، ایمان از طرف.  آموزیم می عبرتی  درس، طریق این و به بریم می آنان
 .ما قرار گیرد باید الگوی آنان واالی و سجایای خاص در شرایطی

 است وجود دارد، این مقدس کتاب های در مورد شخصیت که انگیزی حیرت نکتۀ
 مقدس کتاب باشند، بلکه می گذشته های در دوره برجسته هایی چهره فقط نه ایشان که

. برند سر می به در حضور خدا و مسیح در آسمان اکنون آنها هم دهد که می شهادت
هنوز  خود ما، بلکه اندازه به  واقعی وبودند واقعی خود افرادی در زمان فقط نه آنان

 .ابد برای هستند، زنده نیز زنده

 که گویم می شما به«: فرمود بودند، چنین گرد آمده که جمعیتی به روزی عیسی
خواهند   و یعقوبقو اسحا با ابراهیم آسمان ، در ملکوت آمده  و مغربق از مشربسا

آیا «: فرمود ایمان ِ           صدوقیان بی به دیگر عیسی در موقعیتی). ۱۱ :۸ متی(»  نشست
 و خدای ابراهیم خدای هستم من" است شما گفته خدا به را که اید کالمی نخوانده
 متی(»  است زندگان خدای ، بلکه نیست مردگان خدا خدای".  یعقوب و خدای اسحق
، و ق، اسحا ابراهیم چون ای برجسته های در نظر خدا، شخصیت). ۳۲- ۳۱ :۲۲

 .هستند و زنده واقعی هایی ، شخصیت یعقوب
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 مهمی مطلب ابراهیم بعد از مرگ در مورد کار ابراهیم ، عیسی دیگری در جای
او  یها سایر مثل به کرد که ا بیانر داستانی  عیسی۳۱-  ۱۹ :۱۶در لوقا . آشکار نمود

 در این. را ذکر نمود داستان های شخصیت نام داستان ندارد، زیرا در این شباهت
؛  رفت ابراهیم آغوش به از مرگ پس که کرد ایلعازر نام اشاره فقیری به ، عیسی روایت

 عذاب محل ، به نشست می گدایی او به خانۀ ایلعازر در نزدیکی که اما مرد ثروتمندی
 آنان شخصیت بودن بیانگر واقعی که است ای گونه دو به با آن ابراهیم گفتگوی.  رفت
 .باشد می از مرگ پس

 بعد از زمان هر دو آنها را صدها سال. هستند ای زنده های و ایلیا شخصیت موسی
 در مورد مرگ آنها با عیسی.  بینیم می گفتگو با عیسی در حال ای خود در تپه

کردند و  مالقات با وی و الیاس دو مرد، موسی ناگاه«: گفتند می سخن عشالوقو قریب
 واقع در اورشلیم زودی هب بایست می او که رحلت درباره ظاهر شده جاللی هیأت به

و  موسی زندگی مقدس کتابدر  که زمانی). ۳۸-  ۲۸ :۹لوقا (» کردند شود، گفتگو می
 . زیاد هست گفتنی مورد چیزهای در این باشید که خاطر داشته خوانید، به ایلیا را می

آنها  زندگی دارد که را بیان ییها انسان زندگی داستان توانست نمی کتابی هیچ
  به۲۴- ۲۲ :۱۲ اما ما در عبرانیان. دارد ادامه و در آسمان آغاز شده زمین روی

 و شهر صهیون جبل اید به جسته تقرب«:  خوریم برمی در آسمان از زندگی ای خالصه
و  فرشتگان از محفل ای شماره جنود بی و به سماوی اورشلیم یعنی حی خدای
 ارواح و به داور جمیع خدای اند و به مکتوب در آسمان که زادگانی نخست کلیسای
 متکلم که شده پاشیده خونه عهدجدید و ب متوسط مسیح عیسی و به مکمل عادالن
 .» است

با ! روید شمار می به بزرگ جامعه د آنشهرون ایماندار، شما از االن یک در مقام
 مقدس کتاب های در مورد شخصیت خاطر سپردید، یاد بگیرید که به که حقایقی این

 آنها روی که از تجربیاتی. بیاموزید ایمان آنها درس از ایمان. کنید مطالعه چگونه
نها رفتار آ یها در اثر قدم. دارد انتظاری خدا از شما چه داشتند، یاد بگیرید که زمین

 !آنها دارند گردید که جاویدی حیات کنید تا وارث



 ۱۹۵ای  نامه روش مطالعۀ زندگی

 ؟ است زیر صحیح از جمالت کدام یک - ۱
a(خواهد افتاد، قاتفا در آینده که ای پدیده عنوان به بعد از مرگ از زندگی  عیسی 
 . گفت سخن

b(است زنده هنوز هم که گفت سخن کسی مشابه به از ابراهیم  عیسی . 

c(نکرد ً           ابدا اشاره بعد از مرگ یزندگ به  عیسی. 
  

 ؟ است زیر صحیح از جمالت کدام یک - ۲
a(نبودند هوشیار و آگاهی اشخاص زمین و ایلیا بعد از ترک  موسی. 

b(خورند می داستان یها درد کتاب تنها به مقدس کتاب های  شخصیت. 

c(دهد را باالتر از هر چیز قرار می  ایمان۱۱ باب  عبرانیان. 

 

  نامه دگیزن انواع

 

  ساده روایت

خاطر مقاصد  ، به)افراد در مورد زندگی اطالعات( ای نامه زندگی اطالعات
 از دوم. اند شده خدا نوشته اند، در کالم داشته در ذهن نویسندگان که بخصوصی
و  خدا مهم کالم های و قسمت مطالب تمام که یابیم  در می۱۶ :۳ تیموتاؤس
 در کالم خواست می فرمود که الهام نویسندگان را به اطالعاتی خدا آن. اند ضروری
 .خدا باشند

 به حقایق ارائۀ طور ساده خدا، به در کالم اطالعات ِ         وجود این دلیل نخستین
 روایت نوع این. نامند می ساده روایت را این. باشد می آنها داری و نگه منظور ثبت

 اطالعات اشکال ترین یجاز را یکی این. دارد می بیان داستان شکل را به حقایق
 های از شخصیت بسیاری توان شود و می می یافت در کالم که است ای نامه زندگی
 ، درخواهید یافت درس این مطالعۀ در حین. کرد مطالعه شیوه این را به مقدس کتاب
 های از شخصیت یکی زندگی مطالعۀ برای تواند چهار هدف می خواننده که
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 مربوط چهار هدفی همان ً           مستقیما به چهار هدف نباشد؛ ای داشته مقدس کتاب
 . است ها داشته شخصیت این زندگی روایت از بیان نویسنده شوند که می

 

  تعلیمی روایت

 زندگی داستان( از روایت ، استفاده ای نامه زندگی اطالعات ارائه برای دلیل دومین
 وقایع حالت ر ایند. باشد می تاریخی درسی تعلیم جهت ای وسیله عنوان به ) شخص
 شخصیت زندگی کل.  است آنها تعلیم دارند؛ هدف وقایع ساده از ثبت بیش نقشی

 اسرائیل قوم ، بر سرنوشت الهی قدرت تأثیر او را تحت که شده ثبت مورد نظر طوری
 باشد، همه تاریخی درس یک تعلیم ای نامه زندگی اطالعات هدف هرگاه. دهد نشان

 توجه موضوع تر، یعنی کلی از موضوع ، جزئی د مطالعهِ          شخصیت مور زندگی جوانب
کمتر  مقدس کتابدر  نامه زندگی نوع تعداد این. گردد می خدا از قومش و مراقبت

با . باشد می اند، کم داشته قاطع خدا نقشی قوم در تاریخ که ، زیرا تعداد افرادی است
را  و دیگران ، یوسفق، اسحا ، ابراهیم ، پولس نظیر دانیال ، اشخاصی وجود این

 . دانست گروه از این توان می

 

  و اخالقیات خصائل تعلیم

 تعلیم ، است داشته ای نامه زندگی اطالعات ثبت جهت نویسنده که دلیلی سومین
را  دارد، اما مسائل زیادی شباهت ساده مورد با روایت این.  است و اخالقیات خصائل
،  اول در وهله ، نویسنده روایات نوع در این. هدد قرار می دیگر مورد توجه ای از زاویه

 فرد مورد نظر مربوط و اخالقی رشد روحانی به کند که می را عرضه رویدادهایی
 .شوند می

. کرد بررسی مطالعه نوع در این توان و یهودا را می اسرائیل پادشاهان زندگی
 زیاد بیان با دقت،  با نظر خدا در مورد ایشان همراه پادشاهان این زندگی جزئیات

. کند می ً                    دیگر را شدیدا محکوم ستاید و برخی از آنها را می خدا برخی. گردد می
،  دانست مطالعه نوع جزو این توان را می مقدس کتاب های از شخصیت بسیاری
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 داستان که خداپرستی ، انبیاء و اشخاص عیسی شاگردان چون هایی شخصیت
 . است خدا آمده در کالم شان زندگی

 

  استدالل

 که است این ای نامه زندگی اطالعات در بیان دلیل)  ترین و رایج( چهارمین
 بیان شخص زندگی ، رویدادهای در واقع. کند را ثابت ای نکته خواهد می نویسنده

در  را در اناجیل هدفی شما چنین. متقاعد کنند چیری به را نسبت شود تا خواننده می
 .بینید می کرات به پولس های  نوشتهو یا در عیسی با زندگی رابطه

  

)  ای نامه زندگی اطالعات(افراد را  زندگی رویدادهای دلیل چه به مقدس کتاب - ۳
 دارد؟ می بیان

a(قاتفا  بر حسب 
b(است داشته در ذهن نویسنده که بخصوصی خاطر اهداف  به . 

c(خوانندگان آنها برای بودن خاطر جالب  به . 
  

در  نویسنده را با دلیل چپ سمت ای نامه زندگی از اطالعات هر یک - ۴
 .نمایید مربوط)  راست(آنها  بکارگیری

a(و اخالقیات خصائل  تعلیم- ۱      رویدادها   ثبت  

b(ساده  روایت- ۲     تاریخی دروسی تعلیم  برای  

c(استدالل- ۳       شخصیت تعلیم  برای   

d(تعلیمی  روایت- ۴      موضوعی اثبات  برای  

 

  نامه ِ        ن زندگیکرد خالصه

 تنها در اختالف.  است ها یکی نامه زندگی انواع همۀ در مطالعه اساسی یها گام
 هدف براساس نویسنده. آورید دست توانید به می که است اطالعاتی نوع و مقدار
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 قفو هدف.  است خود گنجانیده ، در نوشته داده تشخیص مناسب را که خود، آنچه
 .تأثیر دارد تان شما از مطالعه ً            قویا بر هدف

: چیز نیاز دارید سه ، شما به نامه زندگی چهار نوع از این هر یک در مطالعه
را  تان یها باید یادداشت سپس. بردارید کنید و یادداشت بخوانید، مشاهده

. اید، تفسیر نمایید کرده آوری جمع را که کنید تا بتوانید اطالعاتی بندی تقسیم
خواهد  را تعیین تان بندی تقسیم اصلی آنها، نکات اندهیسازم شما و نحوه های یافته
 .کرد

 شکل را به اطالعات که است ، کافی است ساده روایت یک مطالعۀ تان اگر هدف
زیر خواهد  شکل ً          احتماال به بندی تقسیم اصلی نکات ترتیب بدین. کنید ثبت ای ساده
  :بود

  زندگی اولیه  تولد و دوره- ۱

  و خدمت  توبه- ۲

  با دیگران وابط ر- ۳

  شخصیت  ارزیابی- ۴

  و مرگ زندگی تجربیات  پایان- ۵

  از نگارش نویسنده  هدف- ۶

 

 و سازمان تشکل بندی تقسیم این و حوش حول و جزئیات فرعی موضوعات
نباشد و  در دسترستان ها چیزی مقوله این تمام برای که است ممکن.  خواهند یافت
 .بکنید اید، استفاده پیدا کرده که آنچه از تمام هر حالدر  پیدا کنید، ولی نتوانید چیزی

اما  باالست الگوی مثل ها درست نامه دیگر زندگی نوع سه بندی تقسیم
 نویسنده را که باید بکوشید تا آنچه استدالل در نوع.  خواهد کردقفر شان تأکیدهای

 از زندگی ای نکته دارد در مورد چه سعی نویسنده. دارد، بیابید آن اثبات به سعی
 خصائل تعلیم را متقاعد کند؟ در کسی کوشد چه می نماید؟ نویسنده استدالل شخص

 را تشکیل اصلی نکتۀ بر دیگران و تأثیر آن شخص روحانی و اخالقیات، زندگی
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 کلمات مقدس کتاب یاب آیه .خواهند بود فرعی نکات همه اطالعات بقیه. دهد می
کار  به در آن کلمات این را که هایی ، محل کرده الفبا ردیف ترتیب را به مقدس کتاب
ندارید، مجبورید  در دسترس مقدس کتاب یاب اگر آیه.  است ساخته اند، مشخص رفته
از  کتاب در یک را که اطالعاتی ، تمام یعنی. را بکار بندید کتابی روش که

 .بنا نمایید خود را بر آن و مطالعه کرده آوری ، جمع است آمده مقدس کتاب

 

  :قرار دهید b حرف غلط و جمالت a حرف صحیح جمالت در مقابل - ۵

a(کال چهار هدف ای نامه زندگی اطالعات در بیان مقدس کتاب  نویسندگان ،              ً 
 .اند داشته اصلی

b(کامال متفاوت ، چهار شیوه مقدس کتاباز  شخصیتی زندگی مطالعه  برای            ً 
 .وجود دارند

c(از چهار نوع هر یک اساسی های ، گام دسمق کتاباز  شخصیتی  در مطالعه 
 . است یکی ای نامه زندگی مطالعه

d(است ً           کامال ضروری ای نامه زندگی مطالعه جهت مقدس کتاب یاب  وجود آیه . 

e(دهند  می را عناصر زیر تشکیل مقدس کتاباز  هر شخصیتی مطالعه  اساس :
 .یابید  می هک از آنچه برداری و یادداشت ، مشاهده متن دقیق مطالعه

 

  ای نامه زندگی مطالعه یها گام

 

  اطالعات آوری جمع

.  متن دقیق از خواندن عبارتست ای نامه زندگی مطالعه گام از اولین بخش اولین
 مهارت. کنید آوری مورد نیاز را جمع خوانید تا اطالعات می جهت را از آن شما متن

 باید یادداشت یابید، همه می که عاتیاطال.  است نیز مهم گام ، در این شما در مشاهده
 .شوند
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 های تکه را بر روی شده یافت اطالعات تمام که است پیشنهاد کرده ای نویسنده
فرا  مان دلخواه شکل به اطالعات سازماندهی زمان وقتی.  کنیم کاغذ یادداشت کوچک

را  روش نای شما چه. کرد استفاده بندی تقسیم برای توان ها می تکه رسد، از این می
در  که بنویسید، در هر دو، اقالمی تان را در دفتر یادداشت اطالعات بکار گیرید و چه

 .مورد نیاز شما خواهند بود شوند، اقالم می واقع مورد بحث بعدی دو پاراگراف

و  اشخاص نام ، بلکه مورد مطالعه شخص تنها نام کنید، نه  را یادداشتها نام
 نحوی به را که فرد مورد نظر و افرادی کارهای. ر و کار دارداو با آنها س که هایی مکان

 ماهیت که است الزم. نمایید گردند، یادداشت می مورد نظر مربوط شخص با داستان
اند،  کرده می زندگی در آن او و معاصرینش را که و زمانی مورد مطالعه شخص روابط

 .کنید یادداشت

مورد نظر و دیگر  شخصیت با والدین بطهدر را را که اطالعاتی شما باید هر گونه
در  ، زندگی اولیه تولد، تعلیمات شرایط. نمایید آورید، یادداشت می او بدست بستگان
ِ              شخص مورد نظر  زندگی بعدی مراحل. او را بنویسید یها یا نام نام و معنای وطن
عاصر م  و تأثیر او را بر نسلها ها، شکست ، موفقیت سفرها، تعالیم. دارد اهمیت
 توانید در مورد خصوصیات تا می. نمایید دیگر بررسی یها نسلو یا  خودش
 کسب ، اطالعات تان مورد مطالعه شخصیت و کارآیی زندگی های ، بحران شخصی
 .نمایید او را نیز یادداشت فرزندان زندگی جزئیات. کنید

یسر نخواهد ً       قطعا م. دهید توانید انجام می بسیاری بینید، کارهای می همانطور که
 در بعضی. بیابید کامل صورت هرا ب شخصیت یک به مربوط اطالعات تمام بود که
 انجام مطالعه نوع آنها چندین توانید براساس می زیادند که آنچنان ، اطالعات حاالت
 آمده میان از آنها به تنها ذکری مقدس کتابدر  که هایی در مورد دیگر شخصیت. دهید
از  در مورد برخی. داد انجام شان در مورد زندگی خاصی همطالع توان ، نمی است

 ، اما از بقیه است در دست شان زندگی دورۀ از یک خوبی ها، اطالعات شخصیت
 . نداریم خاصی اطالع اش زندگی های دوره
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 که است ، الزم مقدس کتاباز  شخصیتی ای نامه زندگی مطالعه انجام برای - ۶
 بردارید؟ چیز یادداشت در مورد چهبخوانید و  دقت را به کتاب

a(است اثر گذاشته نحوی او به در زندگی که آنچه  تمام . 

b(نباشند باشند و چه او مربوط به  و کارها، چهها نام  تمام. 

c(است آمده مقدس کتابغیر از  به ییها از او در کتاب که  آنچه . 

 ؟ ستچی گام از اولین بخش اولین ای نامه زندگی در مطالعه - ۷
 

  تفسیر اطالعات

 اید، باید در گام کرده آوری جمع ای نامه زندگی مطالعه اول در گام که اطالعاتی
 انجام را که ای مطالعه بودید، نوع آن یافتن قادر به که اطالعاتی نوع. تفسیر گردند دوم
 .نماید می دهید، مشخص می

 و نگهداری خاطر ثبت تنها به مقدس کتابدر  باشید که را یافته نکاتی است ممکن
 تنها مفید و آموزنده کنید که می را مطالعه شما روایتی حالت در این. اند شده نوشته
 . است موسوم ساده روایت به مطالعه نوع باشید، این خاطر داشته اگر به.  است

 تری وسیع تاریخی حوادث به طریقی مورد نظر به شخص زندگی اگر جزئیات
کار  به در جایی مطالعه این. کنید می را بررسی تعلیمی روایت گردند، یک مربوط
 تاریخی درسی تعلیم ، برای شخص زندگی از داستان یا قسمتی روایت رود که می

 .گیرد قرار می مورد استفاده

فرد  اخالقی را در مورد خصوصیات اطالعاتی نویسنده برسید که نتیجه این اگر به
 او در عرضه که بد، هدفی باشد و چه خوب خصوصیات دهد، چه می مورد نظر ارائه

او در  هدف.  شما اثر خواهد گذاشت مطالعه ، در هدف است داشته اطالعات این
را در مورد  ِ                              و اخالقیات فرد مورد نظر، نکاتی خصائل در زمینه ای نکته آموزش
 و اخالقیات خصائل تعلیم مطالعه نوع این.  شما خواهد آموخت به اخالقی خصائل
 .شود می هنامید
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را  ای نامه زندگی اطالعات نویسنده شوید که متوجه است در چند جا ممکن
 را اطالعات نوع ما این باشید که یاد داشته به.  است داشته عرضه ای نکته اثبات جهت
 . خواندیم استدالل

 

  اطالعات بندی طبقه

)  ای امهن زندگی مطالعه یها گام( مبحث در این گام سومین اطالعات بندی طبقه
در . گردند می بندی آنها طبقه انواع بر اساس ساده، اطالعات روایت برای. باشد می

. شد عرضه تان برای ساده بندی تقسیم یک اصلی ، نکات درس ِ           پیشین همین صفحات
 .یابند می سازمان اصلی نکات و حوش حول جزء و جزئیات موضوعات

 

 اصلی و نکات بندی تقسیم. زیدبیندا ها نگاهی نامه زندگی انواع بخش به - ۸
را  اگر مایلید آن. (خود بنویسید بینید، در دفتر یادداشت در آنجا می را که ای نمونه
 این. ندارید تجدید نظر کنید، مانعی در آن بعدی مطالعات برخی و یا برای بسط
 .) پیشنهاد است یک فقط بندی تقسیم

 

 هر یک در بطن کنید که تقسیم ییها دوره را به اطالعات تعلیمی در مورد روایت
 عنوان یک زمانی هر دوره. فرد مورد نظر قرار دارند زندگی اصلی زمانی های از دوره
باشد،  داده روی زمانی دوره فرد در آن در زندگی که هر اتفاقی.  خواهد داشت اصلی
ا ر) ۵۰- ۳۷ پیدایش( یوسف ، زندگی مثال عنوان به. خواهد آمد دوره آن عنوان تحت
،  با خانواده زندگی اولیه دوره: کرد تقسیم اصلی دوره سه به توان زیاد می احتمال به

 این در پایان. مصر حاکم او در مقام در مصر، و زندگی غالمی او در مقام زندگی
در . کند بعد راهنمایی دوره شما را به روبرو شوید که با بحرانی است ها ممکن دوره
 عنوان به رسید که پایان به بحران با این با خانواده اش دگیزن اول ، دوره یوسف زندگی
 او با این بردگی ایام. شد ، فروخته رفت مصر می به که کاروانی رئیس به برده یک

 .مصر را تعبیر نماید پادشاه تا خواب یافت قدرت رسید که اتمام به بحران
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بر  اطالعات  آندر که است ای نامه زندگی از مطالعه نوعی تعلیمی روایت - ۹
 یابند؟ می سازمان چیزی چه اساس

a(شخص زندگی اصلی های  دوره  

b(شخص و دوستان  روابط  

c(شخص زندگی اولیه در دوره  تولد و تربیت  

 

از فرد مورد  شخصیتی شود که می منظور نوشته این به و اخالقیات خصائل تعلیم
 حول مطالعه نوع در این ، اطالعات نبنابرای. نماید او را معلوم نظر و نیز رشد روحانی

 موضوعات. باشد مربوط اخالقی خصلت به یابند که می سازمان موضوعاتی و حوش
، تمرکز  است مورد نظر اتخاذ نموده شخص که بر تصمیماتی است ممکن اصلی

 جزء امکان موضوعات. باشند او می شخصیت به کلید راهگشایی که یابند، تصمیماتی
 نحوی او به تصمیمات روی باشند که محیط تأثیرات و آن شخصی تتأثیرا دارد آن

،  عمده ، عملکردهای شخص غالب توانند رفتارهای می دیگر عناوین. اند اثر گذاشته
 . یافت توان می او با دیگر مردم در روابط باشند که او و مسائلی مذهبی تجربیات

 

 . است چیز مربوط چه بیشتر به شخصیت مطالعه - ۱۰

a( شخص زندگی اصلی مراحل  

b(فرد اخالقی  رفتارهای 

c(او اولیه یها  تولد و آموزش 

  

 نویسنده ای نامه ِ          هدف زندگی دارید که ، شک شخصی زندگی مطالعه هنگام اگر به
 نویسنده«: بیابید زیر پاسخ سؤاالت ، ابتدا باید بکوشید تا برای یا نه است استدالل
 را ثابت چیزی کند چه می تالش نویسنده» «شاند؟ک می ای نتیجه چه را به خواننده
 جهت ای نامه زندگی آیا اطالعات«: پیدا کنید زیر جواب سؤاالت برای آنگاه» کند؟

 گذاشتن صحه اند؟ آیا آنها جهت بکار رفته)  استدالل( ای نکته و آشکار کردن نمایاندن
 شده استفاده استدالل اثبات آیا از آنها جهت» اند؟ بکار رفته و تأکید بر استدالل
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فرد مورد  و یا شخصیت روایت ، یا اخالقیات روایت وقایع ترتیب و باالخره» ؟ است
 .نمایید بخشد، بررسی می را قوت استدالل که نظر را در طریقی

 

، از  خویش زندگی داستان با بیان پولس باب در این.  را بخوانید۲۲ اعمال - ۱۱
  :دهید زیر جواب سؤاالت را خواندید، به ابب این که زمانی. کند می خود دفاع

a(بکشاند؟ آیا این ای نتیجه چه را به خواهد خواننده ، می کتاب این  لوقا، نویسنده  
 ؟ است خود دارد، متفاوت داستان از بیان پولس که با هدفی نتیجه
b(داشت شان متقاعد کردن به سعی پولس که رویداد، مردمی این وقوع  در زمان  ،
 بودند؟ کسانی چه

c(تأکید، یا  توضیح کند برای می عرضه پولس که ای نامه زندگی  آیا واقعیات ،
 ؟ است ِ             اثبات استدالل

d(دارد؟ با استدالل ای رابطه وقایع  آیا ترتیب 

e(دارد؟ با استدالل ای رابطه روایت اخالقی  آیا مسائل 

f(دارد؟ با استدالل ای فرد مورد نظر، رابطه  آیا شخصیت 

 

  عاموس کتاب ای نامه زندگی مطالعه

 

شما  بندی تقسیم.  است ای نامه زندگی بیشتر بر کاربرد مطالعه بخش تأکید این
ها دیدید،  نامه زندگی انواع در بخش که یی بندی تقسیم ، با نمونه عاموس کتاب برای
 ر کهطو آن وقایع خواهد بود و از ترتیب متن به وابسته بندی تقسیم این.  داردقفر
را  اطالعات این تمام که نیست گفتن به الزم. خواهد کرد افتند، تبعیت  میقاتفا

خواهند  ییها گام نیز همان مطالعه این یها گام. دهد در اختیار ما قرار می مقدس کتاب
 .رفتند بکار می نامه زندگی انواع مطالعه جهت بود که
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. کنید آوری دارید، جمع الزم کهرا  را بخوانید تا اطالعاتی عاموس  کتاب- ۱ گام
را نیز  آن آیه آورید، محل می بدست که از اطالعاتی هر یک در مقابل باشد که یادتان
 .بنویسید

کنید  ، سعی کرده آوردید، استفاده بدست اول از گام که ییها  از یادداشت- ۲ گام
 .رد، دریابیددا نبوتی دارد و بیشتر حالت می عرضه که را از اطالعاتی منظور عاموس

 

 را که ، آنچه کلمه بعد از این. را بنویسید هدف خود کلمه در دفتر یادداشت - ۱۲
 گوید درج سخن خود اندکی زندگی به نسبت عاموس است شده باعث نظرتان هب

 .نمایید

 

خود را  از دفتر یادداشت صفحه یک. دهید خود را سازمان بندی  تقسیم- ۳ گام
 .کنید تقسیم چهار ستون مد، بهً             بعدا خواهد آ طور که آن

 انجام در خالل. دارند می  را معلومها ستون محتوای ها در واقع ستون عناوین
 .قرار دهید مناسب یها خود را در جای یها زیر جواب تمرین

  

 مشاهده شش. خود بنویسید بندی تقسیم آیات محل  را در ستون۱ :۱ عاموس - ۱۳
 .بنویسید عاتاطال را در ستون اطالعات به مربوط

  

جوابند و شما مایلید در  بی گردند که می مطرح سؤاالتی چه مشاهدات از این - ۱۴
 .بنویسید مربوطه را در ستون سؤاالت مورد آنها بیشتر بدانید؟ آن

 

،  هست در دسترستان که منابعی تمام دارید، به که سؤاالتی به گویی پاسخ برای
 بعضی. پیدا کنید هفته یک  را در خاللها از جواب بعضی است ممکن. کنید مراجعه

 جهت ای یا نقشه کتاب که ً                     بگیرند، مخصوصا زمانی  وقتها سال است از آنها ممکن
را  سؤاالتی شما نبایستی که است معنی این به گفته آیا این. باشید نداشته از آن مطالعه
 علم رشته ساعی دانشجوی خواهید که اگر شما می.  ، اینطور نیست کنید؟ نه مطرح
 سؤاالت بتوانید جواب نباشد که اگر جایی. را یاد بگیرید کردن باشید، باید سؤال الهی
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 فرا خواهد رسید که اما بدانید روزی. شوید مأیوس است خود را پیدا کنید، ممکن
 سؤاالت هم محققین بزرگترین حتی. خواهید بود بیشتری از منابع استفاده قادر به

 ً                فعال در دسترستان هم اگر جوابی خود را حتی سؤاالت پس. دارند زیادی جواب بی
 شوید، از خود متن می بعد با آنها مواجه در تمرین که سؤاالتی برای. نباشد، بنویسید

 ها جواب به مربوط  را در ستونقفو سؤاالت جواب. بیابید توانید پاسخی می
 .کنید یسهمقا پیشنهادی یها خود را با جواب یها جواب آنگاه. بنویسید

 

   ای عاموس نامه بندی زندگی تقسیم
  ها جواب  ها سؤال  اطالعات   محل آیات

        
 

 . را بنویسید۸ :۳ عاموس آیات محل در ستون - ۱۵

a(بنویسید۸ :۳ عاموس را براساس ای ، مشاهده اطالعات  در ستون . 

b(را   سؤال ها این سؤال در ستون آنگاه.  را بخوانید۲ :۱  و عاموس۱۶ :۳  یوئیل
 گذارد چگونه می  بر طبیعت خدا با انسان تکلم را که تأثیری و یوئیل عاموس: بنویسید
 مربوطه زیر را در ستون سؤاالت  پاسخها جواب در ستون کنند؟ حال می بیان

 .کنید مقایسه پیشنهادی یها آنها را با جواب و آنگاه. بنویسید
  

 .یدبنویس آیات محل  را در ستون۱ :۵ عاموس - ۱۶

a(نمایید  درج۱ :۵ عاموس را براساس ای اطالعات، مشاهده  در ستون. 

b(را   سؤال ها این سؤال ، در ستون کردیم»  مشاهده« مسأله به که ای  با اشاره
 پاسخ سؤال این به ها  جواب  را بخوانید و در ستون۳ :۵ عاموس چرا؟ حال: بنویسید
 .دهید

  

در مورد  که است چهار بار ذکر شده ای نکته ۱ :۸، ۷ و ۳ و ۱ :۷ در عاموس - ۱۷
 اطالعات را در ستون اطالعات این. دارد می ما عرضه به شخصی اطالعاتی نبی این
 .نمایید درج
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 اطالعات،  حاال در ستون. بنویسید آیات  محل  را در ستون۱۰ :۷ عاموس - ۱۸
 .بنویسید آیه این را بر اساس ای مشاهده

  

 یا  است ساده روایت رسد؟ نظر می به ای نامه زندگی نوع  چه۱۴ :۷ عاموس - ۱۹
 .رسد نظر می ه ب استدالل ؟ بیشتر استدالل و یا خصائل تعلیم یا تعلیمی روایت

  

  سؤال  نوشتید، این۱۴ :۷ عاموس برای که سؤاالت، کنار اطالعاتی در ستون - ۲۰
در  د؟ حالکن خواهد ثابت را می چیزی خود چه در استدالل عاموس: کنید را درج
 . را نیز بنویسیدقفو سؤال ، پاسخها جواب ستون
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  خودآزمایی

 

 .کنید را مشخص درست زیر، عبارت ای چندگزینه در سؤاالت

 نحو صحیحی را به مقدس کتاب های زیر شخصیت از جمالت کدام یک - ۱
 کنند؟ می توصیف

a(نداشتند  آنها هرگز وجود خارجی. 

b(تندنیس دیگر زنده  آنها اکنون. 

c(اند زنده هم  آنها اکنون. 
 

 باشد؟ نمی نامه زندگی اساسی از انواع از موارد زیر یکی کدام یک - ۲

a(اطالعات آوری  جمع  

b(و اخالقیات خصائل  تعلیم  

c(استدالل   

d(ساده  روایت  
 

 ؟ چیست تعلیمی روایت  تأکید اصلی- ۳
a(نکته یک  اثبات  

b(تاریخی دروس  تعلیم  

c(و اخالقیات خصائل  تعلیم  
 

گمارید  می همت اطالعات مطالعه به زمانی»  ای نامه زندگی مطالعه یها گام« در - ۴
   .....................که

a(کنید می را شروع آن  سازماندهی. 

b(نمایید می آوری مورد نیاز را جمع  اطالعات. 

c(دهید می را تشکیل متن بندی  تقسیم. 
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کار  به تان در مورد اطالعات که زمانی ، ترتیب ای هنام زندگی  در مطالعه- ۵
 ؟ مورد زیر است کدام برید، طبق می

a(تفسیر ، سازماندهی آوری  جمع ، 

b(آوری ، تفسیر، جمع  سازماندهی  

c(سازماندهی آوری  تفسیر، جمع ،  

d(تفسیر، سازماندهی آوری  جمع ،  
  

 بر چه از همه ، بیش تیمداش عاموس کتاب روی درس در این که ای  مطالعه- ۶
 ؟ چیز تأکید داشت

a(ای نامه زندگی  کاربرد مطالعه  

b(ای نامه زندگی بر مطالعه ای  مقدمه  

c(ها نامه زندگی  انواع 

d(ای نامه زندگی  در مطالعهها گام  ترتیب  
  

 شود؟ می نامیده کنید، چه می تهیه عاموس کتاب جهت که یی بندی  تقسیم- ۷

a(آیه بر محل بتنیم بندی  تقسیم  

b(بر اطالعات مبتنی بندی  تقسیم  

c(بر متن مبتنی بندی  تقسیم  
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۱۰ - b(فرد اخالقی  رفتارهای 
  

۱ - b(است زنده هنوز هم که گفت سخن کسی مشابه به از ابراهیم  عیسی . 
  

۱۱ - a(وسیله ها برا داشتند ت هدف لوقا هر دو این و نیز روایت پولس  سخنرانی 
 کننده و کاملدهنده    انجام مسیح عیسی دهند که نشان پولس و تجربیات زندگی
 . یهود است مذهب

  b(و پدران برادران«،   یهودیان  «)۱ آیه( 

  c(او با تولد و تربیت. رسند می نظر عامل هب ، هر سه پولس  در وضعیت 
خود را  غیرت داشت یآمدند، سع می حساب به او واقعیات در زندگی که یهودی
 مطلب این اثبات خود را جهت زندگی او شهادت. بنمایاند یهودی یک در مقام
 . است گویند آگاه می در موردش که  خود از آنچه گیرد که بکار می

  d(بعدی  تجربیات به سرسپرده یهودی یک در مقام پولس نوجوانی ، ایام  بله 
 .او منجر شد

  e(در سنگسار شدن پولس رضایت دارند که شارها چنین ، معنویات  بله 
 مسئولیتاز  شد که  می ناشی از اشتباهی مسیحیان کردن و نیز شکنجه استیفان
 . گرفت می او نشأت و معنوی اخالقی

  f(کرده  تحصیل یهودی یک عنوان بهاو  شهرت که داشت امید آن ، پولس  بله 
 او در آن پیروزی  باعث ویو معن اخالقی با معیارهای همراه یافته و تربیت
 .شوند وضعیت

  

۲ - c(دهد چیز قرار می را باالتر از همه  ایمان۱۱ باب  عبرانیان. 
  

قرار زیر  او به در مورد زندگی واقعیاتی از بیان عاموس کتاب  منظور احتمالی- ۱۲
 نشان نبی یک خود را در مقام و ارزش کاملیت بود که آن دنبال به شاید عاموس:  است
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 نبی مقام به چگونه که خود و نیز این گذشته در مورد زندگی چیزهایی با گفتن. دهد
 مقام این کسب دنبال بهً             خود او شخصا  که ساخت ً          کامال روشن شد، عاموس مبعوث
بر  کند، داللت دستور داد نبوت عاموس خدا به که حقیقت این). ۱۵ :۷( است نبوده
 .نمود می را نبوت او حقیقت دارد که آن

  

۳ - b(است داشته در ذهن نویسنده که بخصوصی خاطر اهداف  به . 
 

 .بود چوپان یک  عاموس- ۱ - ۱۳

 .بود از شهر تقوع  عاموس-۲  

 . ظاهر ساخت عاموس به  خدا چیزهایی-۳  

 .بود در مورد اسرائیل مکاشفه  این-۴  

 . پیوست بوقوع ای لرزه ، زمین مکاشفه از این پیش  دو سال-۵  

 .بود اسرائیل پادشاه یهودا و یربعام  پادشاه عزیا-۶  
  

۴ - a( ۲-ساده  روایت  

b( ۴-تعلیمی  روایت  

c( ۱ -و اخالقیات خصائل  تعلیم  

d( ۳-استدالل   
  

  ؟ در کجا قرار داشت تقوع) ۱: بیشتر مطالعات جهت پیشنهادی  سؤاالت- ۱۴
 بود؟ آیا از این یک لرزه زمین این تاریخ) ۳رسیدند؟  پادشاهی به افراد کی این) ۲
 ؟ است آمده میان به ذکری هم دیگری در جای لرزه زمین

  

۵ - a(درست   

b(غلط   

c(درست   

d(غلط   

e(درست   
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۱۵ - a(گوید  می سخن با انسان قادر مطلق  خدای)ممکن تنها جواب این 
 ). نیست

  b(ها و علف مزارع و خشکاندن و آسمان زمین  لرزاندن 
  

۶ - a(است اثر گذاشته نحوی او به در زندگی هک آنچه  تمام . 
  

۱۶ - a(خواند می اسرائیل عزا برای مراسم مناسب  خداوند سرودی. 

  b(خواهند مرد در جنگ اسرائیل سربازان تمام  زیرا بزودی. 
  

  خواندن  دقیق- ۷
  

  از خداوند رویاها داشت  عاموس- ۱۷
  

  نوجوانی  تولد و ایام-۱ - ۸

  و خدمت  توبه- ۲

  با دیگران بط روا- ۳

  شخصیت  ارزیابی- ۴

  و مرگ زندگی تجربیات  پایان- ۵

  از نگارش نویسنده  هدف- ۶
  

 .شد متهم دسیسه ، به ئیل بیت امصیا، کاهن توسط  عاموس- ۱۸
  

 .کند نبوت اشخاص برای که نیست ای حرفه فرد مذهبی در توان  که- ۲۰
  

 .کرد نمی نبوت پول برای  عاموس- ۱ - ۱۹

 .بود چوپان یک  عاموس-۲  

 .کرد می انجیر نگهداری از درختان  عاموس-۳  
  

۹ - a(شخص زندگی اصلی های  دوره  

 



 

  نهم درس

  موضوعی مطالعه روش

 

و مورد  خدا انتخاب از کالم خاصی ، موضوع مقدس کتابِ        موضوعی  در مطالعه
 خون از طریق نجات مقدس کتاب اصلی موضوع. گیرد قرار می و بررسی مطالعه
 کرده ِ              با انسان سقوط خدا چگونه دهد که می نشان خوبی به عهدعتیق! باشد می مسیح
 آمدن طریقی به ، همه اسرائیل ِ          عبادی قوم ها و مناسک قربانی نظام. ایجاد نمود رابطه
. بود رسیده کمال به زمان آمد که موقعی مسیح. کشند تصویر می را به منجی مسیح

 آمدن دنبال به راند که می سخن د از وقایعیعهدجدی.  اوست آمدن عهدجدید روایت
 این مقدس کتاب موضوعات بقیه. خواهد داد روی زمان داد و با گذشت او روی
 .کنند می و پشتیبانی را تقویت اصلی موضوع

  موضوعها ، انسان ای نامه زندگی ِ              در روش مطالعۀ آموختید که هشتم در درس
 توان نیز می دیگری ، موضوعات)ها انسان( عموضو بر این اما عالوه. باشند می مطالعه

و  ، آداب ، مشاغل در مورد موسیقی توان خدا می در کالم.  یافت مقدس کتابدر 
 ، و بسیاری زندگی ، جغرافیا، قواعد درست ، سیاست ، حیوانات ، گیاهان رسوم

 مطالعه جهت ای رویه فراگیری. کرد و باارزشند مطالعه جالب دیگر که موضوعات
خواهد  کمک مقدس کتاببهتر  و درک شما را در شناخت مقدس کتاب ضوعیمو
 .باشد می مقدس کتابِ        موضوعی  ِ             ، روش مطالعۀ درس ما در این بحث. کرد

 

  مطالب رئوس

  مقدس کتاب موضوعی مطالعۀ با روش آشنایی

  موضوعی از مطالعۀ هایی نمونه

  گنجشک:  طبیعت موضوع

 خدا ذات:  الهیاتی موضوع
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  بعدی مطالعات برای هایی طرح

  موضوعی روش به مربوط یها گام

  وقایع فهرست  تهیه-۱ گام

 یها در گروه وقایع بندی  طبقه-۲ گام
  مشخص

  متن چارچوب  بررسی-۳ گام

  هر گروه کردن  خالصه-۴ گام

  شده خالصه یها گروه  مقایسۀ-۵ گام

  مطلب کل کردن  خالصه-۶ گام

  افسسیان موضوعی مطالعه

 

  درس اهداف

  :بردید، قادر خواهید بود پایان را به درس این که زمانی

در   چگونه نمایید که کنید و تشریح را تعریف مقدس کتاب موضوعی مطالعه ●
 .دهند  می آموزش کیفیات ما را در خصوص چیزها ای مطالعه چنین

 از هر یک موضوعی ، در مطالعه خواهید آموخت درس در این را که روشی ●
 .کار ببرید به مقدس کتاب های متن

 

  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

 .دهید کنید، پاسخ برخورد می که سؤاالتی و به را خوانده درس متن  بخش- ۲

. دارند ، احتیاج هست در کتاب که بیشتر از آنچه فضای  بهها از جواب  بسیاری- ۳
 .کنید خود استفاده ، از دفتر یادداشت سؤاالت به گوییپاسخ لذا برای

خود را با  یها ، جواب داده را انجام درس انتهای خودآزمایی  بخش- ۴
 .نمایید مقایسه پیشنهادی یها جواب
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  درس متن

  مقدس کتاب موضوعی مطالعه با روش آشنایی

 

 برخی که ییها پدیده ، به خوریم برمی گوناگونی های موضوع به مقدس کتابدر 
،  خوریم دو برمی این رابطه  به۲۰ :۱ در رومیان. هستند دیگر نادیدنی و برخی دیدنی
 زیرا که«:  است بسیار باارزش مقدس کتاب موضوعی از نظر مطالعه که ای رابطه

 وسیله هب عالم آفرینش از حین و الوهیتش سرمدی قوت او یعنی نادیده چیزهای
 نشان از کالم قسمت این. »نباشد را عذری شود تا ایشان می و دیده او فهمیده کارهای

 طوری آفرینش این.  ماست پیرامون اکنون را آفرید که طبیعتی خدا همان دهد که می
 خدا بود که. بیاموزد در مورد او چیزهایی آن با مشاهده توانست می انسان که بوده
 مصالح او بود که. )۸ :۱ تثنیه( ساخت مشخص را در فلسطین اسرائیل اقامت محل

 بایست می که ییها ً        مثال سنگ(کرد  را معین قوم این مذهبی در بناهای مورد استفاده
،  کشاورزی شیوه او بود که). او باشند کالم و حقیقت بر کالم ، شهادتیها قرن برای
. نمود موعود را تعیین در سرزمین معماری جزئیات برخی ، و حتی زمین پاشی تخم

 .خود تصویر کند و ماهیت را با قدرت کار برد تا حقیقت چیزها را به این خدا تمام

کردند،  می را آبیاری اسرائیل سرزمین کشتزارهای و آخر که اول یها باران
، زکریا ۱۵ :۱۶ امثال ش.ر(اند  کار رفته خدا به در کالم و روحانی مهم نکاتی عنوان به
 ، موضوعی شده اشاره آن به دسمق کتابدر  که هر موضوعی). ۷ :۵ ، یعقوب۱ :۱۰
تنها  و نه است امر وسیع این دامنۀ. قرار دارد را مورد مطالعه آن توان می که است

 را هم کلمات ، بلکه و غیره ، غذا خوردن ساختن ، خانه پوشیدن مانند لباس چیزهایی
 تواند شامل شما می مطالعه. دارند کلیدی بیشتر حالت که گردد، کلماتی می شامل

 با زندگی در رابطه ، و موضوعاتی مسیح ، دعا و بازگشت نظیر ایمان وضوعاتیم
 مطالعه خواهید داد، یعنی انجام درس این نهایی در بخش که ای مطالعه. باشد مسیحی
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 بر روی است ای مطالعه این. پردازد می مسیحی زندگی بررسی ، به افسسیان کتاب
 . گفتار پسندیده ، یعنی مسیحی زندگی مهم های از جنبه یکی

 

  :کنید را مشخص درست عبارات - ۱

a(است آفریده طور تصادفی و به مشخص طرحی را بدون  خدا طبیعت  . 

b(دید، وجود  در طبیعت توان می که و آنچه الهی ابدی حقایق بین ای رابطه  هیچ 
 .ندارد

c(و هم قدرت هم آفرید که طریقی به را با قصد و منظور قبلی  خدا طبیعت 
 .کند می او را مجسم الهی ماهیت

d(گردید انتخاب تصادفی صورت به اسرائیل قوم  موطن. 

e(گیرد تا ارزش کار می منظور به این را به و آخر فلسطین اول  باران۷ :۵  یعقوب 
 .نماید را مجسم صبر و شکیبایی

 

وجود دارد،  مختلف در مورد موضوعات که در مقدار اطالعاتی مقدس کتابدر 
 ای گنجینه بتوان است ها ممکن موضوع در مورد برخی.  هست زیادی وتتفا

 برای.  یافت مقدس کتاب بخش یا یک باب را یکجا در یک ارزشمند از اطالعات
 های مورد نیاز را از کتاب اطالعات باشد که دیگر، شاید الزم موضوعات برخی
 تان مطالعه آنکه یبرا. شود حاصل آن کامل گرد آورد تا مفهوم مقدس کتاب مختلف
 موضوع روی شخصی که شنیدم.  نیاز خواهید داشت بیشتری زمان تر باشد، به جامع
را مورد  مقدس کتاب های کتاب کار، تمام این کرد و برای می مطالعه القدس روح

 یها با گام شوند که برداشته ییها ، باید گام مطالعه نوع این برای. قرار داد بررسی
ها و شاید چند  تردید مدت بدون مطالعه این. باشند ً           کامال مشابه سدر این پیشنهادی

 بنابراین. دارد هم شخص مطالعه وسعت به بستگی زمان این البته. بگیرد وقت سال
 میزان یابید و به می که اطالعاتی میزان ، به موضوعی مطالعه برای الزم زمان مدت
 .دارد کنید، بستگی می صرف که وقتی
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 دارد؟ چیز بستگی چه به موضوعی مطالعه نزما مدت - ۲

a(است قید شده در آن مورد مطالعه موضوع که کتابی اندازه  به . 

b(یافت در مورد آن توان می که مقدار اطالعاتی  به . 

c(دهد می اختصاص موضوع مطالعه دانشجو جهت که وقتی میزان  به. 

 

 شکل را به مطالعه ، انجام مقدس کتاب)  فرهنگ( و یا قاموس یاب آیه به دسترسی
مذکور در  های و موضوع ، کلمات دو کتاب در این. گرداند میسر می تری کامل
 این. اند شده نوشته شان آیات با محل الفبا همراه حروف ترتیب به مقدس کتاب
مورد  موضوع را که هایی محل وقت اتالف کنند تا بدون می شما کمک  بهها کتاب
 ً                   قرار دارد، حتما به تان در دسترس ییها کتاب اگر چنین. بید، بیا ذکر شده مطالعه
 بدون توان را می موضوعی ، مطالعه بااینحال. مند خواهید بود هاز آنها عالق استفاده

 .داد انجام  همها کتاب وجود این

مورد نظر را بخوانید و  متن که ، بهتر است ِ             موضوعی کوتاه ، در مطالعه در واقع
شما در  که است درست جهت امر از آن این. باشید آن به مربوط هایرویداد دنبال به

 آیات به ، بلکه خواهید یافت مستقیم تنها آیات نه با موضوع در رابطه تان مطالعه حین
مورد  یا عبارت کلمه هستند که آیاتی مستقیم آیات. نیز برخواهید خورد غیرمستقیم
و یا  زمینه به هستند که آیاتی مستقیمغیر  ً                            عمال در آنها وجود دارد؛ آیات مطالعه
 .کنند می اشاره تان مورد مطالعه موضوع کلی اندیشۀ

 

  : غیرمستقیم هستند یا آیات مستقیم آیات زیر، تعریف کنید جمالت مشخص - ۳

a(اشاره مورد مطالعه موضوع کلی اندیشه و یا به زمینه به که  آیاتی    
 ............: دارند

b(در آنها عمال وجود دارد مورد مطالعه و یا کلمه تعبار که  آیاتی                      ً: ..............  
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  :بزنید عالمت درست جمالت در مقابل - ۴

a(مرجع یها کتاب که است ، الزم مقدس کتاب موضوعی مطالعه انجام  برای  
 .باشید نیز داشته دیگری

b(و یا قاموس مقدس کتاب یاب نظیر آیه مرجعی یها  کتاب )فرهنگ  (
 .نیستند مفیدند، اما ضروری موضوعی مطالعه جهت مقدس ابکت

c(در  یا عبارت کلمه آن خواهید بود که آیاتی دنبال بهشما  موضوعی  در مطالعه
 .اند ذکر شده مستقیم شکل به آیات آن

d(در  یا عبارت کلمه آن خواهید بود که آیاتی دنبال بهشما  موضوعی  در مطالعه
 .اند ذکر شده  یا غیر مستقیمو مستقیم شکل به آیات آن

  

  موضوعی از مطالعه هایی نمونه

 

  گنجشک:  طبیعت موضوع

بتواند از آنها  انسان که آفریده ای گونه را به خدا طبیعت  دیدید که۲۰ :۱ در رومیان
 در گوشه هر روزه که نظیر آن ای و یا هر پرنده کوچک گنجشک. بیاموزد هایی درس

اند  قرار گرفته خدا مورد اشاره ، بارها در کالم بینیم می مان انهخ  و اطرافها و کنار باغ
 .تصویر بکشد را به تا حقیقتی

 ای ترجمه)  گنجشک( Sparrow انگلیسی کلمۀ دهند که نظر می چنین محققین
 کوچک پرندگان تمام برای لغت رسد این نظر می ؛ به)Tzippor( عبری از لغت است

کنید، خواهید دید  مورد بیشتر کنکاش ؛ اگر در این ستا رفته کار می به نظیر گنجشک
 آنها گنجشک همه  که- است ذکر شده از چهار بار در عهدعتیق بیش کلمه این که

 را گرفته لغت این جای و یا ماکیان نظیر پرنده ای کلمه مواقع بعضی. اند نشده ترجمه
.  است شده استفاده باره، در عهدجدید دو یونانی در زبان لغت این مترادف کلمه.  است
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خدا  دهند که اند تا نشان کار رفته خدا به منظور در کالم این به کوچک پرندگان این
  :کنید  توجه۳۱-  ۲۹ :۱۰ متی به. کند می خود مراقبت حد از فرزندان تا چه

 از آنها جز به یکی که آن شوند؟ و حال نمی فروخته فلس یک به آیا دو گنجشک«
.  است شده سر شما نیز شمرده یها موی همه لیکن. افتد نمی زمین پدر شما به حکم
 »!هستید بسیار افضل مباشید زیرا شما از گنجشکان ترسان پس

فرزند خدا  برای. او هستند از آفرینش آنها بخشی. دارد عالقه گنجشکان خدا به
 .نماید می از او مواظبت باشد پدر آسمانی مطمئن که است و حیاتی چقدر مهم

او .  است کار گرفته به و تنهایی تصویر غم را جهت کوچک مزمور پرنده ویسندهن
 پرندگان این). ۷ :۱۰۲مزمور (»  ام منفرد گشته بام بر پشت گنجشک مثل«: نویسد می

. و پر سر و صدا زنان گردند، چهچهه ظاهر می گروهی صورت به همیشه کوچک
 عادت برخالف که ز گنجشکیخود، ا اندوه شدت نمایاندن مزمور جهت نویسنده

 .گیرد می ، کمک است نشسته بام خود تنها بر پشت

 

 خدا ذات:  الهیاتی موضوع

 برای که مطالبی رئوس به که است آمده موضوعی از مطالعه در زیر نموداری
 که در اینجا تنها کاری.  است ً                       خواهید کرد، کامال مشابه تهیه افسسیان رساله مطالعه

 کند، توجه می اشاره که آیاتی نمودار را بخوانید و به این که است باید بکنید، این
در . کنید ، دقت است گرفته انجام آیات از آن هر یک برای که مشاهداتی به. نمایید
 .) هستندقحبقو از کتاب آیات تمامی. (بفرمایید توجه شده تهیه خالصۀ ، به پایان
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  ماهیت خدا:  موضوع
   مشاهدات   محل آیات

 استغاثه او جـواب  کند اما خدا به حبقوق به حضور خداوند استغاثه می  ۲ :۱
، دلیل شکست حبقـوق در گـرفتن  از آنجا که خدا عادل است. دهد نمی

، پاسخ   این است که خدا زمانی که آماده است ؟ دلیل پاسخ از او چیست
  .دهد می

کوه و . خیزاند کلدانیان را برمی:  کار مشغول است خدا به  ۶ - ۵ :۱ ِ            ـ         این امـر بـا ش ْ ِ
 معنی اسـت کـه خـدا حتـی  شکایت حبقوق چه ارتباطی دارد؟ به این
  .پیش از استغاثه حبقوق در شرف پاسخ بود

 . خدا از ازل عادل بوده است  ۱۲ :۱
  .باشد او حافظ حبقوق می.  خدا قدوس و ابدی است

توانـد در  او نمـی. تر از آن است که بر بدی بنگـرد چشمان خدا مقدس  ۱۳ :۱
  .کنند حضور مردمی باشد که شرارت می

کند؟ بـه  این امر به چه چیز داللت می. حبقوق از خدا انتظار پاسخ دارد  ۱ :۲
  . خدا حساب کرد توان روی این مطلب داللت دارد که می

معرفت . ها بایستی خداوند باشد ها و کوشش هدف غایی تمامی تالش  ۱۴ - ۱۳ :۲
  . اهد ساختخداوند زمین را پر خو

او شایـسته حرمـت و احتـرام .  خداوند در هیکل مقـدس خـود اسـت  ۲۰ :۲
  .باشد می

  . خدا قدوس و پر جالل است  ۳ :۳
  . خداوند مقتدر است  ۶ - ۵ :۳
  .خداوند به نجات مردم توجه دارد  ۱۸و۱۳ :۳
  . خداوند قوی است  ۱۹ :۳

 

او از نظر .  است ادلو ع ، قدوس ، ابدی شخصی خداوند از نظر ذات:  خالصه
 . است  همهق، مافو عدالت در برقراری ، شکیبایی در داوری ، عدالت قدرت
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  بعدی مطالعات برای ییها طرح

،  مثال اولین. را دیدید موضوعی مطالعه از دو نوع هایی ، نمونهقفو در دو بخش
 هک زیادی از موضوعات است ای نمونه که بود در مورد گنجشک کوتاهی مطالعه
در  اوقات بعضی و مواد معدنی ، حیوانات گیاهان. پیدا کرد در طبیعت توان می

نماد  عنوان بهنیز  اوقات کنند و بعضی دیگر را تصویر می چیزی مقدس کتاب
یکدیگر  جایگزین توان را می اصطالحات این اوقات بعضی. روند کار می به)  َ      سمبول(

تا شما را در  کنیم می  آنها وجود دارند، اشارهدر کاربرد که هایی تفاوت نمود، اما ما به
 .کنند یاری مقدس کتاببیشتر  درک

 دانه. شود می تر درک شود، راحت می ارائه تصویر صورت هب که زمانی حقیقت
و  رشد سریع به همگان از آنجا که.  تصویر از حقیقت از یک است ای نمونه خردل
 حقیقت تصویر کردن برای گیاه ز اینا دارند، عیسی آگاهی خردل رشد دانه اندازه
 نماد چیزی. کرد استفاده) ۲۰ :۱۷ متی( و ایمان) ۳۲- ۳۱ :۱۳ متی( آسمان ملکوت
 جای را که موضوعی دارد که نماد صفاتی یک. نشیند می چیز دیگری جای که است
 » طالیی تمثال «۲ ، در دانیال مثال عنوان به. گردد یادآور می ، پیوسته است نشسته آن

نماد  عنوان بهو بز   قوچ۸- ۱ :۸ در دانیال). ۳۸ آیه( نماد خود نبوکدنصر است
 .قرار بود ظهور کنند در آینده که است ها و پادشاهانی حکومت

 در بخش کار گیرید که را به هایی ، باید گام نوع از این موضوعاتی مطالعه در موقع
را  آن نمایید که توجه  موضوعاز و کیفیاتی صفات آن به عالوه به.  است آمده بعدی
 .گرداند می مناسب و یا غیره نماد و یا کاربست حقیقت تصویر جهت

 

 از آنها آمده با هر یک در رابطه را که آیاتی. کنید زیر توجه موضوعات به - ۵
آیا تصویر هستند  نمایید که از آنها مشخص هر کدام مقابل در فضای. ، بخوانید است
 .یا نماد

a(مورچه  )۸-  ۶ :۶ امثال..................( 

b(بره  )۷ و ۵ و ۳ و ۱ :۶ مکاشفه..............( 
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c(ملخ  )۱۵ :۳ ناحوم....................( 

d(خرس  )۱۷ و ۵ :۷ دانیال.................( 
 

 

 در طبیعت توان می که ذکر شد، سایر موضوعاتی درس در این که بر آنهایی عالوه
 ، متی ، زیره نظیر نعناع( و تخم ، دانه ، غله نور، آب:  عبارتند ازکرد، آنها اشاره به
 .دیگر چیزهای و خیلی) ۲۳ :۲۳

بیشتر  که است خدا ذات خواندید، موضوعی با مطالعه در رابطه که دیگری نمونه
در مورد آنها  توان می که دیگری صفات .چیز سر و کار دارد تا با یک صفت با یک
و دیگر  ابدی ، حیات ، توبه ، بخشش ، ایمان امید، محبت:  ازنمود، عبارتند کنکاش
 .رسد می فکرتان به که چیزهایی

 

 .بزنید عالمت درست جمالت در مقابل - ۶

a(یا  ، اغلب گیریم می مقدس کتاباز  با طبیعت در رابطه را که  موضوعاتی 
 .اند کار رفته به از حقیقت تصویری عنوان بهنماد و یا  عنوان به

b( مقدس کتابدر  چیز، اغلب هستند، و نه و کیفیات صفات که موضوعاتی 
 .اند کار رفته تصویر یا نماد به عنوان به

c(کامال محدودند مطالعه از نظر امکان مقدس کتاب  موضوعات             ً. 

d(نامحدود و گوناگونند مطالعه از نظر امکان مقدس کتاب  موضوعات. 

 آنها اشاره به درس نظر شما در این به هکنید ک اشاره موضوع چهار یا پنج به - ۷
 . است نشده
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  موضوعی روش به مربوط های گام

 

  وقایع فهرست  تهیه-۱ گام

همانند  کنید، درست تهیه متن بر اساس یی بندی تقسیم است الزم گام در این
 این تهیۀ. دادید ترتیب ای نامه زندگی مطالعه برای پیش در درس که یی بندی تقسیم
 را انتخاب ابتدا باید موضوعی. باشد می ضروری موضوعی مطالعه برای بندی تقسیم
با  در رابطه در آن را که)  متن یا چندین( مقدس کتاباز  یا متنی کتاب آنگاه. کنید

 شده انتخاب قسمت سپس. نمایید ، انتخاب یافت توان می اطالعاتی انتخابی موضوع
شما باید مانند  یادداشت صفحه. ید، بخوانیددار در دست یا مدادی قلم که را در حالی

 راست در سمت. گردد تقسیم دو بخش خدا، به ذات به مربوط بندی نمودار یا تقسیم
 .گیرد شما قرار می مشاهدات بخش چپ و در سمت آیات محل بخش

خوانید، در کنار  می موضوع به مربوط اطالعات آوری جمع را برای متن وقتی
 ای آیه محل است ممکن. را نیز بنویسید آن آیات کنید، محل می کسب که اطالعاتی

باشد؛ و نیز  ذکر شده مستقیم صورت همورد نظر ب یا کلمه عبارت در آن پیدا کنید که
 اطالعات. بنماید انتخابی موضوع به غیر مستقیم اشاره آیه محل این دارد که امکان
ِ       ترتیب  را به موضوع به طمربو وقایع ، تمام غیر مستقیم باشند و چه مستقیم چه

 .کنید برخورد با آنها یادداشت

 

 وقایع تمام«: بنویسید اول گام عنوان هرا ب جمله این تان در دفتر یادداشت - ۸
 .»کنید برخورد با آنها یادداشت ترتیب را به موضوع به مربوط

 

را   آنباشند، داشته مورد نظر اشاره موضوع ً                  یابید، مستقیما به می که اگر اطالعاتی
 صورت هب انتخابی یابید با موضوع می که اگر آنچه. کنید می درج آیات محل در مقابل

 را مطرح سؤال این از آن و پس را نوشته باشد، آن سر و کار داشته غیر مستقیم
 همیشه» دارد؟ کاربردی چه انتخابی با موضوع در رابطه اطالعات این«: سازید می
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در کنار شما  پیوسته القدس ، روح مقدس کتاب طالعهدر م باشید که خاطر داشته به
 برای را که هر روشی. شما آشکار نماید خدا را در ذهن تا حقیقت حاضر است

با  که است دارد، این اهمیت آنچه باشید که داشته کنید، باید توجه می انتخاب مطالعه
 تنهایی ا بهر مقدس کتابهرگز . بزنید مطالعه به دست باز و پذیرنده دعا و ذهنی

 . با شماست همیشه القدس روح! کنید نمی مطالعه

 عقب نیستید، به اید، مطمئن خوانده حال هتا ب که اگر در مورد اطالعاتی:  توجه
 .بخوانید را دوباره کتاب برگردید و این

 

  مشخص یها در گروه وقایع بندی  طبقه-۲ گام

 دادشان روی ترتیب به را بیانتخا موضوع به اشارات تمام شد که  گفته۱ در گام
 ، اشارات تان اول در فهرست که است معنی این به گفته این. کنید برداری فهرست
 اطالعات باید تمام حال. اند، قرار دارند ذکر شده در متن که ترتیبی به یمقدس کتاب
 شکلی به با یکدیگر چگونه اطالعات این کنید و ببینید که را بررسی آمده بدست
شما  را به ییها ها یا گروه مقوله خود اطالعات. گردند می مربوط  منطقیو معقول
باشد،  هیکل شما اشیاء درون ، اگر موضوع مثال عنوان به.  خواهند داشت عرضه

 این. کنید بندی گروه هیکل داخل یها بخش توانید براساس را می تان اطالعات
شما از  اصلی  اگر موضوع.ذکر شد باشند که ییها گروه توانند همان  میها بخش
 مقدس کتاب در تان موضوعات که با طریقی است شما ممکن یها باشد، گروه طبیعت

 اطالعاتی نوع مورد نظر چه با موضوع در رابطه. باشد  داشتهقً          ، کامال فر کار رفته به
اند؟ آیا  کار رفته به از حقایق برخی نمایاندن جهت اطالعات اند؟ آیا این شده عرضه
 زمانی یها گروه نیاز به تاریخی کنند؟ موضوعات ایفا می نمادین  نقشیقفو عاتاطال
هر .  زمانی دوره یک و انتهای زمانی دوره یک ، وسط زمانی دوره یک شروع: دارند

 که اطالعاتی سازماندهی توانند جهت می دارد که ً                      احتماال دو یا چند گروه موضوع
 .کار روند اید، به کرده کسب
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 اصلی از موضوع هر رویدادی: کرد نیز بیان طریق بدین توان  را می۲ گام بنابراین
 استفاده ییها از گروه. کنید بندی گیرد، طبقه قرار می مورد استفاده که طریقی را طبق

 عملی در بخش که زمانی. گیرند می اید، نشأت کرده کسب که از اطالعاتی نمایید که
با  باشید، که اصلی از موضوع مواردی دنبال پرداختید، باید به افسسیان رساله به

 جمله در یک اغلب پولس خواهید دید که. خدا سر و کار دارند مورد قبول کلمات
چند مورد از  که وقتی» ...را بگو آن بلکه....را نگو این«: دارد می دو چیز متضاد را بیان

 تدریج به مورد نظرتان موضوع شما برای کردید، ذهن را یادداشت آیات محل این
قرار  به است شما ممکن یها گروه. دور خواهد زد اصلی دو گروه اصطالحات روی

. »کرد باید از آنها اجتناب که سخنانی«یا »  درست سخنان«و »  غلط سخنان«: زیر باشند
 گروه چهار یا پنج به شده تشکیل بندی تقسیم. »سازند خدا را خشنود می که سخنانی«

شوند،  می تداعی ً            فورا در ذهن که اصلی دو گروه همان آنها بهخواهد شد، اما  تقسیم
 .خواهند بود مربوط

 

  را خالصه۲ گام باال را که پارگراف آغازین خود دو جمله در دفتر یادداشت - ۹
 .کنند بنویسید می

  

  ........، همیشه مقدس کتابِ        موضوعی  مطالعۀ روش برای  روشی۲ گام هدف - ۱۰

a(آنها را   که ترتیبی همان باشد به می تان اصلی موضوع هایرویداد فهرست  تهیه
 .یابید می

b(باشد می منطقی هایی گروه صورت هب تان اطالعات دادن  سازمان. 

c(باشد می زمانی یها شما در گروه اطالعات  سازماندهی. 

 

  متن چارچوب  بررسی-۳ گام

و  حاتو اصطال کلمات تمام یعنی متن چارچوب  آموختید که۱ در درس
 به دوره در این. وجود دارد مورد نظرتان یا آیه کلمه و حوش حول که عباراتی
 آزمایش شما را در معرض مشاهده  قدرت۳ گام. بردید پی در مشاهده دقت اهمیت
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 برداری مورد نظر را فهرست موضوع به مربوط رویدادهای تمام نخست. گذارد می
اند،  کار رفته به که طریقی براساس روهگ آنها را در چندین سپس). ۱ گام(کنید  می

قرار  در آن تان موضوع را که ای و یا جمله تنها آیه نه و حال). ۲ گام(دهید  می سازمان
خوانید تا  قرار دارند می و بعد از آن قبل را نیز که هایی آیه خوانید، بلکه دارد می
،  بوده القدس وحمنظور ر که گونه را آن آن صحیح و مفهوم معنی گردید که مطمئن
 .اید کرده درک

 باشد مشاهدات الزم است خوانید، ممکن را می متن چارچوب که زمانی
ِ          از بررسی  است  عبارت۳ ، گام پس. بیفزایید بر آن را تغییر دهید یا چیزی تان اصلی
 چارچوب ، بر اساس تان اصلی موضوع گوناگون کاربردهای) ِ        و تحلیل تجزیه(ِ      دقیق 
 آن به دهید و یا چیزی انجام تغییری تان اصلی باید در مشاهدات ینید کهب اگر می.  متن

 . بنویسید۱ گام بندی بیفزایید، آنها را در تقسیم

 

 ؟ چیست متن چارچوب معنی - ۱۱
  

 ؟۳   یا گام۲  هستند یا گام۱ گام به زیر مربوط جمالت کنید که مشخص - ۱۲
a(در  را که هایی ر گردید، آیهشما ذک انتخابی موضوع هر جا که ای  در هر آیه
 . ببرید پی آن صحیح معنی قرار دارند بخوانید تا به آن و حوش حول

b(کنید تهیه تان اصلی موضوع رویدادهای از تمام  فهرستی. 

c(دهید خود را سازمان یکدیگر مربوطند، فهرست به که مواردی بندی  با گروه. 

 

  ِ             کردن هر گروه  خالصه-۴ گام

 مفهوم جوهر و اصل به آنکه بی مطلب کردن و کوتاه فشرده یعنی،  کردن خالصه
و  مشاهدات تمام که است دهید، این  باید انجام۴ در گام که کاری. وارد آید صدمه آن

 ممکن اید، بخوانید و آنها را تا آنجا که داده انجام هر گروه برای را که هایی بررسی
 شما گوسفند بوده اصلی موضوع که کنیم ، فرض مثال عنوان به. کنید خالصه است
ً           خدا دائما  ، زیرا گوسفند در کالم بسیار زیاد است موضوع این به مربوط آیات.  است
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آنها را  دوم کردید، در گام آنها را یادداشت اول در گام که بعد از این.  است کار رفته به
 عبارت به. کنید می بندی طبقه مشخص های ، در گروه دادیم شرح که روشی طبق

شوند؛  می بندی جا گروه هستند، در یک با یکدیگر مربوط طریقی به که دیگر، آیاتی
؛ » چهارپایان«؛ » حیوان«: باشند عناوینی چنین دارای ییها گروه چنین است ً         مثال ممکن

برخورد  آیاتی به است ممکن.  و غیره»  شبان نیاز گوسفند به«؛ »گوسفند بودن مطیع«
 ، نماد یا تصویری ترتیب این باشد، و به را داشته ِ                  سفند عنوان قربانیدر آنها گو کنید که
شما  سوم گام). ۱۱ :۱۰یوحنا (خواند » نیکو شبان«خود را  عیسی. خدا باشد از قوم
مورد  ِ           و کامل آیۀ درست ِ                 منظور یافتن معنی به متن چارچوب از بررسی است عبارت
 .نظر

شما گوسفند باشد،  اگر موضوع.  ستها از گروه هر یک کردن خالصه چهارم گام
گوسفند  را در زمینه تان و مطالعات مشاهدات تمام ً           کامال فشرده صورتی هباید ب
نیز  قربانی عنوان کار در مورد گوسفند به همان انجام. کنید ، بیان حیوان یک عنوان به

 ار رفتهک به نمادین صورت هگوسفند در آنها ب را که اطالعاتی باید تمام.  است الزم
 از حقایق تصویری عنوان در آنها گوسفند به را که مطالبی کنید؛ سپس ، خالصه است
وار  خالصه بیان  یعنی۴ دیگر، گام عبارت به. نمایید ، خالصه کار رفته به یمقدس کتاب

 .اید داده خود انجام بندی از تقسیم در مورد هر گروه قبلی یها در گام که مشاهداتی

 

  ...............یعنی کردن خالصه - ۱۳

a(زمانی ترتیب بر اساس مطلب  بیان  

b(و مفهوم معنی  تشریح  

c(و فشرده کوتاه صورتی به مطالب  بیان  
  

 ................، موضوعی ِ           گام مطالعۀ در چهارمین - ۱۴

a(نویسید وار می مورد نظر را فهرست موضوع رویدادهای  تمام. 

b(کنید می بررسی متن ارچوبچ را بر اساس آیه  کاربردهای. 

c(کنید می را خالصه موضوعی بندی تقسیم یها از گروه  هر یک. 
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  شده خالصه یها گروه  مقایسۀ-۵ گام

 است فرصتی. نیاز دارد تفکر و نگریستن به نوشتن، بلکه به نه اول  در وهله۵ گام
 در مورد تفکر و دعا برای است فرصتی.  تان از مطالعه حاصل نتایج بررسی برای

رسید  می ای مرحله به در واقع.  است شده مکشوف تان خدا برای از کالم که حقیقتی
 القدس روح نمایید و به اید، بررسی کرده جمع را که اطالعاتی باید با دعا تمام که

 آیات آنها را با کل و روابط جزئیات نماید تا تمامی دهید تا شما را یاری اجازه
 .نمایید مشاهده

 بگیرید که دهید، باید تصمیم می  انجام۵ در گام که تفکری و نگریستن گامهن به
در .  است اید، کدام کرده انتخاب بندی تقسیم برای که ییها گروه برای ترتیب بهترین
اند،  آمده ِ                   در متن مورد مطالعه که ترتیبی مورد نظر را به موضوع رویدادهای  تمام۱ گام

 را ها گروه ، بهتر است شده  خالصهها از گروه یکهر  که وار نوشتید؛ حال فهرست
 شاید ترجیح. کنید و پیش ، پس شان نسبی خاطر اهمیت و یا به زمانی خاطر ترتیب به

 .را در انتها قرار دهید گروه ترین دهید مهم

 

 .قرار دهید b حرف غلط و جمالت a حرف صحیح جمالت در مقابل - ۱۵

a(وار  رسید، فهرست آنها می به ا همانطور کهمورد نظر ر  رویدادهای۱  در گام
 .کنید ذکر می

b(نویسید نمی کنید، اما چیزی نگرید و تفکر می  می۴  در گام. 

c(دعا و  آن باید روی که است گامی بلکه نیست نوشتنی  در ابتدا گامی۵  گام 
 .تفکر نمود

d(اند شدهظاهر  در متن ترتیب به که از رویدادهایی است فهرستی  شامل۲  گام. 

e(گروه به  که عنوان یک ً                          یکدیگر شدیدا نزدیکند، تحت به که آیاتی  تمام۲  در گام 
 .شوند می بندی ، طبقه است موسوم

f(چارچوب  را بر اساسها از گروه شما هر یک در آن که است  گامی۳  گام  
 .کنید می مطالعه دقت ، به شان متن
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g(نمایید یم  را خالصهها از گروه  هر یک۴  در گام. 
  

 کوتاه صورتی را به موضوعی مطالعه گام خود، پنج در دفتر یادداشت - ۱۶
 .بنویسید

 

  مطلب کل کردن  خالصه-۶ گام

 جملۀ را در یک باید نتایج.  ساخت یکدیگر متصل ها را به یافته  باید تمام۶ در گام
 یی ایینه خالصۀ جمله این.  گرددها گروه همۀ خالصۀ شامل قرار دهید که نهایی
آخر،  گام در این. گیرد می اید، نشأت  داشته۵ در گام که از دعا و تفکری که است

سازید  می یکدیگر متصل اید، به کرده تهیه پیشین یها در گام را که ای خالصه تعاریف
 .کنید می ترکیب یا در واقع

. زیداز حد بپرهی بیش کردن ، از کلی اول:  داشت توجه دو مطلب در اینجا باید به
 در خود ندارد و کاربرد آن جزئیاتی که کلی است ای یا نتیجه ، قانون جمله کردن کلی

و  جالب کنید، نکات می خدا را خالصه کالم که زمانی. دارد کلی بیشتر جنبه
 مطالعۀ اصلی شما را از هدف توجه راحت تواند خیلی ، می انگیز آن حیرت

کنید  سعی. آمیز ابراز دارید قاغرا ظرین شود که ، باعث ساخته منحرف تان موضوعی
 . کمتر از آن بگویید و نه بیشتر از کالم نه که

 خدا را در خاطر داشته کالم های ، محدودیت) است مربوط مورد اول به که( دوم
 یا تلویحی ضمنی محدودیت: وجود دارد محدودیت مورد دو نوع در این. باشید

). کرد درک  ضمنیطور بهباید  ، بلکه نشده نبیا مستقیم صورت به که ای نکته یعنی(
در هر دو مورد ما را  مقدس کتاب)  شده ً             مستقیما گفته که چیزی( صریح محدودیت
 این. دارد و اظهار می ً                را مستقیما بیان بسیاری نکات مقدس کتاب. کند محدود می
 تا با شرایط مآنها را تغییر دهی توانیم سازند زیرا نمی ما را محدود می مستقیم اظهارات
خود  تلویحی ما را با اظهارات های گیری نتیجه مقدس کتاب. ما سازگار شوند و احوال

کرد  و برداشت استنباط غیر مستقیم توان می که با مفاهیمی نماید، یعنی نیز محدود می
 بیان تلویحی مقدس کتابدر  مطلبی که زمانی. اند اظهار نشده مستقیم صورت اما به
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مورد  در آن دیگری یها بخش محدود کنید، مگر اینکه همان خود را به، باید  شده
 .دارند عرضه صریح تعلیمی

 

 کوتاه صورتی گیرد، به می  انجام۶ در گام را که خود آنچه در دفتر یادداشت - ۱۷
 .بنویسید

  

 از آنها مشخص هر یک دو مورد زیر را در مقابل بودن و یا صریح ضمنی - ۱۸
 .کنید

a(دست آن به توان می  ضمنیطور بهاند و  نشده ً           صریحا بیان که  عقایدی    
 ............:  یافت

b(اند شده ً           صریحا بیان که  عقایدی :........... 
  

دو   کدام دهید، به را کنار یکدیگر قرار می تان شده خالصه جمالت که زمانی - ۱۹
 .سیددو مورد را بنوی خود آن کنید؟ در دفتر یادداشت مورد باید توجه

 

  افسسیان موضوعی مطالعه

 

.  نیاز خواهید داشت مقدس کتابو  دفتر یادداشت ً          ، قطعا به بخش این مطالعۀ برای
 موضوعی مطالعۀ گام کند تا شش می شما کمک آموزید، به می بخش در این که آنچه

  افسسیان۶ و ۵ و ۴ یها باب کار شما روی قسمت در این. کار بندید به را در عمل
 .ز خواهد بودمتمرک

ً               نمایید، مستقال  مراجعه سؤاالت جواب به که از این کنید پیش سعی:  توجه
 نیست شما الزم های یافته.  است فراوانی کار حائز اهمیت این. دهید را انجام تمرینات

خود را با  یها شما جواب که زمانی. باشند درسی کتاب های مانند جواب که
 آن به باید چیزی نمایید که می کنید، اگر احساس می مقایسه شده داده یها جواب
 بر این تان کار را بکنید، اما سعی نمایید، این هماهنگ طریقی را به کنید و یا آن اضافه

 هدف. دارید  بیانها جواب را در این»  خودتان«، نظر  است ممکن تا آنجا که باشد که
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 خدا انجام کالم روی که ای مطالعه به تا نسبت کنیم شما کمک به که است ما این
 مطمئن. کند می خدا با فرد فرد ما صحبت. و اعتماد کنید اطمینان دهید، احساس می

هر . گوید می ، با شما نیز سخن است گفته سخن با دیگران که گونه او همان باشید که
امر در  کلید این.  خواهید یافت بیشتری و بصیرت کنید، آگاهی بیشتر مطالعه چقدر که

 .دهید بیشتر وقت اصولی مطالعۀ به که است این

 ۱۴ :۱۹از مزمور  موضوع این. باشد می پسندیده سخنان ما فعلی مطالعه موضوع
 صخره خداوند که منظور نظر تو باشد ای و تفکر دلم زبانم سخنان«:  است اخذ شده

 را بر آن رسول پولس القدس روح افسسیان در کتاب» ! هستی من دهنده و نجات من
 شوند، جزئیات می منظور نظر خداوند واقع که تا در مورد سخنانی است داشته
منظور  که نیز هست دیگری سخنان انواع کتاب در این. (دارد ما عرضه به بیشتری

 در زندگی موضوع این اگر در مورد اهمیت). گردند نمی نظر خداوند واقع
 آتشی زبان«: گوید می د کهفرا دهی گوش یعقوب سخنان تردید دارید، به تان روحانی
... کند  تواند رام نمی از مردمان را کسی زبان... سوزاند  را می کائنات دایره که...  است

 کل ، به موضوع بیشتر از این آگاهی برای). ۸ و ۶ :۳ یعقوب(»  است سرکش شرارتی
 نمادی بانمنظور از ز متن در این البته). ۱۲-  ۱ :۳(کنید  مورد توجه در این یعقوب پیام
خود، خدا را  با زبان توانیم می تنها زمانی که است ً          کامال واضح. ما از سخنان است

 از او پیروی و با اطاعت( باشیم جدید یافته خلقت مسیح در عیسی که خشنود سازیم
 ). کنیم

از دفتر  صفحه سه که است دهید، این انجام ۱ گام باید برای که کاری اولین
در . قرار گیرد چپ بزرگتر در سمت ستون. کنید تقسیم دو ستون را به تان یادداشت
را  مشاهده ، عنوان چپ ستون و در باالی آیات محل ، عنوان راست ستون باالی

را   افسسیان۶ و ۵ و ۴ های دارید، باب بدست مدادی که درحالی اکنون. بنویسید
 کنید، محل میبرخورد  تان اصلی موضوع به مربوط کلمات به بخوانید؛ هر جا که

. بنویسید چپ سمت خود را در ستون و مشاهدات راست سمت را در ستون آیات
کار  و به خود را نوشته مشاهده دارد، فقط اشاره موضوع به  مستقیمطور به ای اگر آیه
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کند،  می اشاره موضوع به و تلویحی  غیرمستقیمطور به قفو اگر آیه. دهید خود ادامه
»  سخنان«در مورد  آیه این: سازید را مطرح سؤال این  سپسو خود را نوشته مشاهده

 تر جواب کوتاه هر چه شده مطرح سؤال به کنید که سعی دارد؟ آنگاه کاربردی چه
 در این پس. تفکر و دعا بنشینید به که خواهید داشت فرصت بعدی یها در گام. دهید
ً             کار را بعدا  این. نکنید متن معانی ِ                 پیدا کردن جزئیات خود را زیاد صرف ، وقت مرحله
 .دهید توانید انجام می هم

 نمایید، هم را استخراج پسندیده سخنان به مربوط اشارات هم کنید که دقت
 بدیع از صنعت توانید با استفاده ، می ترتیب این به. ناپسند را سخنان به مربوط اشارات

 خصوصیات ، هم ای اگر در آیه. کنید را کشف»  پسندیده سخنان« تضاد، مشخصات
ِ                 دارد، با گذاشتن  می عرضه» ما سخنان«را در مورد  منفی خصوصیات و هم مثبت
 .جدا کنید را از هم دو خصوصیت آن b و a عالمت

 

 ۶ و ۵ و ۴ را در افسسیان تان اصلی موضوع به اشارات  تمام- ۱ گام - ۲۰
 .وار بنویسید فهرست) گردید تشریح همانطور که(

 

 قفو تمرین مورد نیاز را جهت بندی نظر را خواندید و تقسیممورد  متن که زمانی
  آمدهها جواب در بخش که  را با آنچه۱ گام به مربوط بندی نمودید، تقسیم کامل
 .کنید ، مقایسه است

 طریقی دارند، به که کاربردی اید براساس یافته را که آنچه ۲ گام در حال
 بندی را دسته هم به مربوط اقالم. شدبا داشته و مفهوم معنی نمایید که سازماندهی

وجود دارد  مختلفی یها راه از اطالعات در هر دسته. دهید ترتیب ییها و گروه کرده
 این به وقتی.  قرار دهیدها و آنها را در گروه بندی را با یکدیگر دسته بتوانید مفاهیم که

 سازماندهی ایبر. شوند می فهم قابل آسانی آنها به ورزیدید، تمامی مبادرت عمل
 هم  دیگریقطر زمینه در این البته. کرد شما پیشنهاد خواهیم به طریقی اطالعات

آید،  می تان بیشتر خوش خودتان اگر از عناوین. نیستند ً              ضرورتا اشتباه وجود دارند که
 به جواب را جهت مجزایی خود صفحه در دفتر یادداشت! (کنید ها استفاده از همان
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  خط۵حدود  هر سؤال بین. دهید آیند، اختصاص در زیر می  که۲ گام تمرین شش
 .)بگذارید فاصله

 

 و اندیشۀ مفهوم چه دو آیه این. بخوانید دقت  را به۶ :۵ و ۱۴ :۴ افسسیان - ۲۱
 .خود را بنویسید دارند؟ جواب می را بیان مشترکی

  

 .بنویسید کوتاه باال، دو عنوان دو آیه برای - ۲۲
  

 ، زیرا به است بخصوصی در گروه متن این.  را بخوانید۱۲ و ۱۱ :۴ افسسیان - ۲۳
. گیرد کار می به  مسیح بدن بنای را خدا را برای سخنانشان کند که می اشاره کسانی
 .بنویسید دو آیه این برای کوتاه عناوینی

  

 ۵ :۴  :کنید بخوانید و آنها را با یکدیگر مقایسه زیر را از افسسیان آیات - ۲۴
. ۹ :۶، ) اول قسمت (۴و۳ :۵، ۳۱ :۴، ۳۰ :۴)  اول قسمت (۲۹ :۴، ۲۶ :۴، ) اول قسمت(

از آنها  هر یک برای مناسب ، عناوینی کرده را با یکدیگر مشخص آیات این ارتباط
 .کنید تعیین

  

 و ۳ :۵، ۳۲ :۴، ) دوم قسمت (۲۹ :۴، ) دوم قسمت (۲۵ :۴، ۱۵ :۴، ۲ :۴ افسسیان - ۲۵
 این برای.  را بخوانید۷ :۶، ) دوم قسمت (۱۴ :۶، ۲ :۶، ۳۳ :۵، ۱۹ :۵ اول یها قسمت
 .دهد آنها را با یکدیگر نیز نشان ارتباط کنید که انتخاب کوتاه عنوانی آیات

  

 این.  را بخوانید۱۸ :۶، ۲۰ و ۱۹ :۵آخر  و قسمت)  دوم قسمت (۴ :۵ افسسیان - ۲۶
 کسی چه به ابخط سخنان نمایند و این می را تشریح و گفتاری سخن نوع چه آیات

 .بنویسید آیات این برای هم مناسبی شوند؟ عناوین باید گفته

 

 داشته یا گروه  عنوان۵خود  یادداشت ، باید در صفحه تمرین این از پایان پس
  :باشد نیز چنین شان زیر باشند و ترتیب عناوین مشابه باشید که

 

 نکنید گوش: ناپسند سخنان

 داد آنها گوش باید به که سخنانی
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 میاورید آنها را بر زبان: ناپسند سخنان

 یکدیگر به خطاب پسندیده سخنان

 خدا به خطاب پسندیده سخنان
 

کردید،   تهیه۱ در گام که یی بندی تقسیم به که است رسیده آن وقت ۳ گام در حال
 شان با چارچوب اید، همراه کرده برداری فهرست را که از آیاتی هر یک. بازگردید

 را که اضافی ، اطالعات آیات این چارچوب از مطالعه. بخوانید)  عدشانو ب قبل آیات(
 .نمایید ثبت مشاهدات کردید، در قسمت کسب

 که آنچه کنید، باید به اید آغاز می کرده انتخاب را که آیاتی بررسی که هنگامی
کنید  اگر سعی. دارد، بچسبید ً             عمال ابراز می تان اصلی در مورد موضوع مقدس کتاب
 را رعایت طرفی گوید، بروید، بی می مقدس کتاب متن که آنچه فراسوی به که

 درستی شود، به می گفته را که آنچه که است شما این ، وظیفه گذشته از آن. اید نکرده
تفسیر  به وقتی. باشند خدا استوار نمی بر کالم هستند که عقاید زیادی! تفسیر نمایید

 را در اظهارات ای شده تعیین عقاید از پیش باشید که ً                        پردازید، باید کامال آگاه می کالم
 برسید که نتیجه این اگر به. دارد حیاتی اهمیتی مطلب این. نکنید خود منعکس

خدا را  کالم متون نماید، مجبورید که از عقاید شما را تأیید نمی برخی مقدس کتاب
 که آنچه به که است شما این وظیفه.  شما از کجاست اشتباه جستجو کنید و ببینید که

 .شوید بچسبید و متمسک گوید، محکم می مقدس کتاب
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باشد،   می۱۴ :۴ آیه از چارچوب قسمتی  را که۲۴- ۱۷ :۴ افسسیان حال - ۲۷
را  سؤاالتی. کنید آموختید، عمل پیش در درس که آنچه بر طبق درست. بخوانید
 خود به ر دفتر یادداشتد.  دهیم می ارائه پیشنهادی در زیر چند سؤال! سازید مطرح
 مانده باقی خالی  هنوز جای۱ گام بندی اگر در تقسیم. دهید جواب سؤاالت این
 .دهید مذکور جواب سؤاالت توانید در آنجا نیز به ، می است

a(بودند؟ شبیه چه مکار به اشخاص  این 

b(کند؟  پا می هب خیزاند و طوفان انگار باد را برمی بود که آنها طوری  چرا سخنان
 بودند؟ حد اشتباه تا این سخنان چرا این

c(بودند؟ حد خطرناک فرزند خدا تا این برای اشخاص  چرا این 

d(سازند،  شوند و او را خشنود می می منظور نظر خدا واقع که سخنانی  در بیان
 خواهد کرد؟ شما کمک به قدرتی چه

 

توانید از  می و تا آنجا کهکنید  را بررسی از آیات ، هر یک کرده را دنبال شیوه این
کار بیشتر  این به هر چقدر که. کشیدب بیرون بیشتری و جزئیات خدا مفاهیم کالم
 .تر خواهد بود شما کامل دهید، مطالعه وقت

 

 دادید، جمله  ترتیب۲ در گام که  گروهی۵از  هر یک ، برای۴ گام در حال
 آن توسط که است ر کوششیکا این باشید که یاد داشته به. بنویسید ای شده خالصه
 بخش به که از این پیش. گردند می خود بیان صورت ترین کوتاه به مهم نکات تمام

 .را بنویسید خودتان شده خالصه کنید، جمالت  مراجعهها جواب

 

 گام با تمرین در رابطه  کهها از گروه هر یک خود در مقابل در دفتر یادداشت - ۲۸
 در انجام باشید که خاطر داشته هب. (بنویسید ای شده خالصه جملۀ کردید،  ردیف۲
هر  و مشاهدات آیات محل  کار کنید تا بتوانید به۱ گام بندی در تقسیم تمرین این
 .)کنید مراجعه گروه
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 را با هم تان شده خالصه  جمله۵ آن که است رسیده این وقت ۵ گام در حال
 ، هر چند اگر الزم نیست نوشتنی یدر ابتدا گام گام این باشد که یادتان. کنید مقایسه

 که است ً           اساسا گامی گام این. بیفزایید تان یها یادداشت به توانید چیزهایی دیدید، می
 بندی تقسیم. اید، دعا و تفکر نمایید کرده کسب تان از مطالعه که آنچه شما باید روی

و  شده بانتخا های گروه. بخوانید داشتید، دوباره را که ای و هر مشاهده اصلی
خود را در  اطالعات چگونه ببینید پولس. نمایید خود را یادداشت خالصۀ های جمله
 ناپسند تضاد سخنان ببینید چطور پولس.  است داده خود سازمان نظرهای نقطه جهت
 .بخشد نماید و استحکام خود را تقویت برد تا تعلیم کار می به پسندیده سخنان را با

 

دهید  خود ترتیب صورت بهترین  را بهها گروه تان شده کامل بندی در تقسیم - ۲۹
 .خود بنویسید و آنها را در دفتر یادداشت

 

 جمله یک تان شده خالصه  جملۀ۵از  را دارید که آمادگی ، این۶ گام در حال
ِ            دو محدودیت  به. از حد بپرهیزید بیش کردن از کلی. کنید استنتاج ِ           نهایی خالصه

 پسندیده سخنان با خود را در رابطه جمله بهترین. باشید داشته توجه و صریح ضمنی
 باشید که خاطر داشته به. ، بنویسید شده داده  تعلیم۶ و ۵ و ۴ در افسسیان که آنچنان
 .ما باشد یها جواب ً                     شما لزوما نباید شبیه جواب

 

 ، این  نوشتهها از گروه شده خالصه  جمله۵ را براساس ِ           نهایی خالصه جملۀ - ۳۰
ِ       نهایی  جملۀ آنگاه. دهید ترتیب تان های جدید خالصه شکل ا بر طبقر جمله
 .کنید ، مقایسه است  آمدهها جواب در بخش که را با آنچه تان خالصه

 
 
 



 ۲۳۷روش مطالعۀ موضوعی 

  خودآزمایی

 

  :بزنید زیر را عالمت سؤاالت جواب ، بهترین شده داده یها جواب از میان

  ..............آفرید که صورتی هرا ب دیدنی  خدا چیزهای- ۱

a(سازند آنها را نمایان اش الهی  ذات. 

b(سازند می او را نمایان الهی  ذات. 

c(باشند او نداشته الهی با ذات ارتباطی  هیچ. 
 

 ندارند؟ نقشی موضوعی مطالعه اندازه از موارد زیر در تعیین کدام یک - ۲

a(شوند می یافت اصلی در مورد موضوع که اطالعاتی  میزان. 

b(است ذکر شده در آن اصلی موضوع که کتابی  اندازه . 

c(نماید می صرف اصلی موضوع مطالعه دانشجو به که وقتی  میزان. 
  

 چیزهای هستند، نه نادیدنی بیشتر چیزهای که اصلی موضوعات  آن- ۳
 ........، دیدنی

a( کنند را تصویر می چیزی اند و نه کار رفته نماد به صورت هب نه مقدس کتاب در. 

b(  کنند و  را تصویر می بیشتر چیزی اند که کار رفته به طوری مقدس کتابدر
 .نیستند نمادین

c( را تصویر  اند و چیزی کار رفته به نمادین بیشتر بصورت مقدس کتاب در
 .کنند نمی
  

در  چارچوب بررسی مقدس کتاب موضوعی مطالعه به مربوط یها  در گام- ۴
 گیرد؟ می صورت گام کدام

a(۲  گام 
b(۵  گام 
c(۳  گام 
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 موضوعی مطالعه شده کامل بندی  در تقسیمها و یا گروه عناوین ترتیب  بهترین- ۵
 گردد؟ می مورد زیر تعیین کدام ، توسط مقدس کتاب

a(ها گروه بصورت مشاهدات بندی  طبقه 

b(ها گروه شده خالصه جمالت  مقایسه 

c(متن بر اساس بندی در تقسیم اصلی موضوع به اشارات کردن  فهرست   
  

 ۱ گام بندی شما در تقسیم که ، مشاهداتی موضوعی مطالعه یها گام  در آخرین- ۶
 دهید، می انجام

a(مورد تجدید نظر قرار نخواهند گرفت ولی خواهند یافت  افزایش . 

b(نخواهند شد اضافه ولی  مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت. 

c(جدید نظر قرار خواهند گرفتمورد ت و هم خواهند یافت افزایش  هم . 
 



 ۲۳۹روش مطالعۀ موضوعی 

 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۱ - a(غلط   

b(غلط   

c(درست   

d(غلط   

e(درست   
  

۲ - b(مورد یافت در آن توان می که مقدار اطالعاتی  به . 

c(دهد  می اختصاص موضوعی مطالعه دانشجو جهت که وقتی میزان  به. 
  

 کنید برداری را فهرست  وقایع- ۱ - ۱۶

 .کنید بندی طبقه مختلف یها را در گروه  وقایع-۲  

 .کنید را بررسی  متن-۳  

 .نمایید را خالصه  هر گروه-۴  

 .نمایید را مقایسه شده خالصه یها  گروه-۵  
  

۳ - a(غیرمستقیم   

b(مستقیم   
  

 قفر  است ممکن کلمات. (دارید بیان ِ           نهایی خالصه جمله را بصورت  نتیجه- ۱۷
 )را برساند مفهوم این بدهند بایستی که بیباشند، اما هر جوا داشته

  

۴ - b(و یا قاموس مقدس کتاب یاب نظیر آیه مرجعی یها  کتاب  )فرهنگ  (
 .نیستند مفیدند، اما ضروری موضوعی مطالعه جهت مقدس کتاب

 d(یا عبارت کلمه آن خواهید بود که آیاتی دنبال بهشما  موضوعی  در مطالعه 
 .اند ذکر شده و یا غیرمستقیم مستقیم شکل به آیات در آن
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۱۸ - a(ضمنی   

  b(صریح   
  

۵ - a(کند را تصویر می  حقیقتی. 

b(نماد  

c(کند را تصویر می  حقیقتی. 

d(نماد  
  

 مقدس کتاب  های ، محدودیت دوم.  از حد بپرهیزیم بیش کردن ، از کلی  اول- ۱۹
 .در نظر بگیرید بودن و یا صریح با ضمنی را در رابطه

  

۶ - a(یا  ، اغلب گیریم می مقدس کتاباز  با طبیعت در رابطه را که  موضوعاتی 
 .اند کار رفته به از حقیقت تصویری عنوان نماد و یا به عنوان به

d(نامحدود و گوناگونند مطالعه از نظر امکان مقدس کتاب  موضوعات. 
  

  پسندیده  سخنان- ۲۰

  مشاهدات   محل آیات
این امر در رابطـه بـا . و متحمل یکدیگر باشید، حلیم  ، متواضع فروتن  ۲ :۴

  کلمات چه کاربردی دارد؟
، شـکیبا و  ، متواضـعانه اینکه سخنان مـن بایـستی در کمـال فروتنـی

  .متحمل باشد
)   معلمـین-  شـبانان-  مبـشرین- انبیاء- رسوالن(خدا به بشر هدایایی   ۱۱ :۴

ح آمـاده  بـدن مـسی عطا فرمود تا قوم خدا را جهـت خـدمت و بنـای
 کاربردی دارد؟ این که سخنانی  این امر در رابطه با سخنان چه. گرداند

دارند، عطایایی هستند که خدا به قوم  که حقیقت کالم خدا را بیان می
  .بخشد خود می

. اندازند، نباشید  می گر که دیگران را به اشتباه اسیر باد تعالیم افراد حیله  ۱۴ :۴
 کاربردی دارد؟ این که نبایـد بگـذاریم  ن چهاین امر در رابطه با سخنا

  .، ما را به اشتباه بیندازند سخنان غلط
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  .در روح محبت از حقیقت سخن گویید  ۱۵ :۴
  .دروغ نگویید  ) قسمت اول(۲۵ :۴
  .حقیقت را بگویید  ) قسمت دوم(۲۵ :۴
 ارتکـاب گنـاه  تان شـما را بـه شوید، نگذارید خشم اگر خشمگین می  ۲۶ :۴

 کـاربردی دارد؟ ایـن کـه از  این گفته در رابطه با سخنان چـه. وادارد
  . آیند، اجتناب کنیم  عصبانیت به زبان ما می کلمات بدی که در موقع

کنند، بـر زبـان   می رسانند و دیگران را ناراحت سخنانی که صدمه می  ) قسمت اول(۲۹ :۴
  .نرانید

ه بناکننده است و آنچه را کـه الزم اسـت تنها سخنانی بر زبان برانید ک  ) قسمت دوم (۲۹ :۴
  .شنوند  است که آن را می نماید و به خیریت کسانی مهیا می

ایـن امـر در سـخنان مـا چـه . القدس خـدا را محـزون مـسازید روح  ۳۰ :۴
  .سازد  می کاربردی دارد؟ سخنان بد روح خدا را محزون

  .و بدگویی نکنیدنزنید فریاد   ۳۱ :۴
 باشـید و  ، نـسبت بـه یکـدیگر مهربـان و خـوش قلـب بجای توهین  ۳۲ :۴

  .یکدیگر را ببخشید
 همـانطور کـه  درست. زندگی شما بایستی توسط محبت کنترل گردد  ۲ :۵

مسیح ما را محبت نمود و زندگی خـود را همچـون قربـانی خوشـبو 
  .خاطر ما فدا کرد هب

،  سی جنـ هـای عفتـی بـی: موارد زیر نبایستی در زنـدگی شـما باشـد  ۳ :۵
   ، طمع شرمی بی

  .شایسته شما نیست که سخنان زشت بگویید و چاپلوسی کنید  ) قسمت اول (۴ :۵
  .باید نسبت به خدا شکرگزار باشید می  ) قسمت دوم (۴ :۵
  .زندبنگذارید کسی با سخنان احمقانه شما را گول   ۶ :۵
بی مملـو با قل. با یکدیگر به مزامیر، سرودها و تسبیحات سخن گویید  ۱۹ :۵

  . روحانی بخوانید از تمجید و ستایش خداوند، سرودهای

  .خاطر هر چیزی از خدای پدر تشکر کنید ههمیشه ب  ۲۰ :۵
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 شـوهر  هـر زنـی بایـستی. هر شوهری باید زن خود را دوست بدارد  ۲۳ :۵
 کاربردی دارد؟ این که  این امر در سخنان ما چه. خود را احترام نماید
 بایستی سخنانی مملو از محبت و احتـرام  و زنانسخنان بین شوهران 

  .باشد
این امر در رابطه با سخنان . ها باید به والدین خود احترام بگذارند بچه  ۲ :۶

ها در مقابـل والـدین خـود   بچه ما چه کاربردی دارد؟ این که سخنان
  . باشند بایستی همراه با احترام

 موجب عصبانیت آنهـا  طوری رفتار نکنند کهوالدین با فرزندان خود   ) قسمت اول (۴ :۶
 کـاربردی دارد؟ ایـن کـه والـدین بـا  این امر در سخنان ما چه. گردد

  . صحبت نکنند که آنها را خشمگین نماید فرزندان خود طوری
این امر در رابطه بـا . ها را در انضباط و تعالیم مسیحی بزرگ کنید بچه  ) قسمت دوم (۴ :۶

 والدین بایستی با فرزندان خـود  ی دارد؟ این کهسخنان ما چه کاربرد
 . مسیحی صحبت کنند از تعالیم و انضباط

، با نیتی پـاک کـار کنیـد، گـویی کـه بـرای خداونـد خـدمت  غالمان  ۷ :۶
هـای   دارد؟ گفتن حرف این امر در سخنان ما چه کاربردی. نمایید می

 .صادقانه و خالص در محل کار
  .هیزیداز تهدید کردن بپر  ۹ :۶
در هـر مـوقعیتی . برای تمام اینها دعا کنید واز خدا طلب یاری نمایید  ۱۸ :۶

برای تمام قـوم خـدا . کند، دعا کنید القدس هدایت می آنطور که روح
  .دعا کنید

  

 )ها ، سکه ، گوسفندان پرستی ، بتها چادرها، گل:  پیشنهادات( خودتان  جواب- ۷
  

 . فرا دهیم ناپسند گوش سخنان ما نباید به رند کهدا بر این  هر دو آنها داللت- ۲۱
  

 .کنید ، فهرست در متن ذکرشان ترتیب را به موضوع به اشارات  همه- ۸
  

 .نکنید گوش: ناپسند سخنان پیشنهادی  عنوان- ۲۲
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 بندی روند، طبقه کار می به که طریقی را بر طبق موضوع این به اشاره  هر گونه- ۹
 کسب که خود از اطالعاتی طبیعی بصورت کنید که تفادهاس ییها از گروه. نمایید
 .اند یافته اید نشأت کرده

  

 .داد باید گوش که سخنانی:  پیشنهادی  عنوان- ۲۳
  

۱۰ - b(باشد می منطقی ییها گروه بصورت اطالعاتتان دادن  سازمان. 
  

 .نگویید: ناپسند سخنان:  پیشنهادی  عنوان- ۲۴
  

کنید، قرار  می بررسی که بخصوصی کلمه و حوش حول که کلماتی  تمام- ۱۱
 .باشند گرفته را در میان و آن داشته

  

 .یکدیگر به خطاب پسندیده سخنان:  پیشنهادی  عنوان- ۲۵
  

۱۲ - a(۳  گام 
  b(۱  گام 
  c(۲  گام 

  

 .در حضور خداوند پسندیده سخنان:  پیشنهادی  جواب- ۲۶
  

۱۳ - c(و فشرده کوتاه صورتی به مطالب  بیان  
  

۲۷ - a(هستند  پرست  آنها بت)و ). ۱۸  آیه(اند  و یکدنده ً          کامال جاهل). ۱۷ آیه
 ).۱۹  آیه.(ندارند شرمی هیچگونه

  b(کور است شان و ذهن ارزش بی افکارشان  چون ) .۱۸- ۱۷ آیات.( 

  c(فرماید، ندارند  خدا عطا می که یی در زندگی سهمی هیچ  چون)۱۸ آیه( ،
 عمل و آز به را با حرص ناپاکی اند و هر قسم هکرد فجور تسلیم خود را به

 ).۱۹ آیه(آورند  می

  d(جدید شما در خدا  زندگی  قدرت)۲۴-  ۲۳ آیات.( 
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۱۴ - c(کنید می را خالصه موضوعی بندی تقسیم یها از گروه  هر یک. 
 

  : هر گروه جهت پیشنهادی شده خالصه  جمالت- ۲۸

فرد . نکنید را گوش دروغین معلمین اشتباه تعالیم. نکنید گوش: ناپسند سخنان
 سخنان به دادن از گوش.  آنها نیست ارزش و افکار بی در کور دلی را سهمی مسیحی
 .شوند نمی آنها منظور نظر خداوند واقع. بپرهیزید احمقانه

 کالم با وفاداری فرا دهید که گوش آنهایی سخنان به: داد باید گوش که سخنانی
 کند و قوم می استفاده مسیح بدن بنای برای سخنان خدا از این. دهند می خدا را تعلیم
 .گرداند می آماده خدمت خود را جهت

 که آنچه ، آزاردهنده ، خشمگین کاذب از سخنان. نگویید: ناپسند سخنان
ایجاد  نوعی هب که و یا سخنانی داد و فریاد و توهین. کند می را محزون القدس روح
و آز  و حرص شرمی ، بی جنسی یها عفتی در مورد بی. کنید کنند، اجتناب می نفرت
 پسندیده سخنان. تهدید نکنید. بپرهیزید و چاپلوسی گویی از بیهوده. نگویید سخن
.  است خیریت کنند و به بنا می آورید که را بر زبان سخنانی: یکدیگر به خطاب
 استفاده نیروحا از مزامیر، سرودها، آوازهای. دارد بخشد و دوست می که سخنانی
 باید مورد احترام والدین. کنید رد و بدل آمیز و پر از احترام محبت یها حرف. کنید
در : باشند صحیح و انضباط تعالیم در برگیرنده تان شما با فرزندان سخنان. شوند واقع
 .رانید بر زبان بخش تسلی سخنان فرزندان و تربیت تعلیم

مملو  سرود و مزامیر بخوانید، با قلبیخدا  برای: خدا به خطاب پسندیده سخنان
نمایید و  یاری از خدا طلب. خاطر هر چیز از خداوند تشکر کنید هب.  از سپاسگزاری

 .خدا دعا کنید افراد قوم تمام برای
 

۱۵ - a(درست   

  b(غلط   

  c(درست   

  d(غلط   
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  e(درست   

  f(درست   

  g(درست   
  

 توسط که ای احمقانه فرا دهند، سخنان گوش اهاشتب سخنان نباید به  مسیحیان- ۳۰
. گرداند شود و خدا را خشنود نمی می و پرداخته ساخته دروغین و معلمین کور ذهنان

 توهین دیگر مردم رسانند و به آزار می که کلماتی کار بردن باید از به مسیحیان عالوه هب
. گردد ا خشنود نمیسازد و خد می را محزون القدس زیرا روح. کنند، بپرهیزند می

دارد، زیرا  می خدا را عرضه کالم حقیقت دهند که گوش سخنانی به بایستی مسیحیان
 کند و منظور نظر خداوند نیز واقع می آماده مسیحی خدمت آنها را برای سخنان این
ها و دیگر  ، بچه ، والدین ، زنان قشرها، شوهران از تمامی و نیز، مسیحیان. شود می
را بنا  مسیح بدن که بزنند، سخنانی مفید با یکدیگر حرف با سخنان تی بایس- مردم
نیز  دهنده و مهربانند، الهام بخشنده که میزان همان به بایستی کلمات این. کند می

 .او دعا نمایند قوم خدا را تمجید کنند و برای پیوسته ، مسیحیان باالخره. باشند
  

  : پیشنهادی  ترتیب- ۲۹

 نکنید و نگویید شگو: ناپسند سخنان

 داد باید گوش که سخنانی

 یکدیگر به خطاب پسندیده سخنان

 خدا به خطاب پسندیده سخنان

 



 



 

  دهم درس

  روحانی مطالعه روش

 

پر از  یابد، درختی می زیبایی ْ           متروک درخت ، در مکانی و گرسنه خسته مسافری
 از آن  تا یکیکند می او حکم به هست در وجودش که شدیدی میل. گوارا های میوه
 ، مسافر شاید به میوه بعد از خوردن. نماید خود را تازه ها را بخورد و جان میوه

 رنگ ها، و به  و شاخهها برگ شکل ، به ِ           محل رشد آن بپردازد، به خود درخت بررسی
 ِ          درخت دوست او در مورد آن کنجکاوی که نیست ، مهم با وجود این.  آن و بوی
از  که است رضایتی حالت است مهم که شود؛ آنچه میحد ارضا  تا چه داشتنی
 ای تازه ، جان شده برطرف اش دهد و گرسنگی می او دست به درخت آن میوه خوردن

 .خورید می بخشد که می تازه شما نیرویی به قسمتی آن .یابد می

خود  ما را شیفته آن هر جنبه.  است نیز چنین مقدس کتاب خدا یعنی در مورد کالم
همانند  کتاب یابد، زیرا این دست آن یا بلندی عمق تواند به نمی کس ؛ هیچکند می

 را مورد مطالعه مقدس کتاب که زمانی.  است و نامتناهی خدا، ابدی خود، یعنی مؤلف
آشکار  تان اید، برای بارها خوانده که از آیاتی جدیدی های دهید، جنبه قرار می

شما  خدا به از کالم قسمت ، آن اش هزیبا و میو درخت مانند آن درست. شود می
 .خورید می بخشد که می زندگی

 آن با خواندن توانیم کار را می ؟ این را بخوریم مقدس کتاب توانیم می چگونه
را  آن Devotional روحانی باید با مطالعۀ.  نیست کافی تنهایی به ؛ اما این کنیم شروع

 ، کالم کنیم چنین شوند؛ هرگاه د ما حلخدا در وجو کالم ، باید تعالیم کنیم موشکافی
را  کالمی«: فرمود  عیسی.بخشد می روحانی ما حیات گردد و به ما می روح خدا غذای

 ).۶۳ :۶یوحنا(»  است و حیات ، روح گویم شما می به من که
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  مطالب رئوس

  مقدس کتاب روحانی مطالعه با روش آشنایی

  آیه یک روحانی مطالعه

  پاراگراف یک روحانی عهمطال

  طوالنی قسمت یک روحانی مطالعه

 

  درس اهداف

  : بردید، باید قادر باشید که پایان را به درس این که زمانی

مشخص را  آن اصلی و هدف مقدس کتاب روحانی ِ             اصولی مطالعه روش ●
 .نمایید

تر و   عظیم روحانی ، قوت درس در این مقدس کتاب روحانی از کاربرد مطالعۀ ●
 .کنید کسب تری عمیق روحانی زندگی
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  یادگیری های فعالیت

 .را بخوانید درس و اهداف مطالب ، رئوس آغازین  بخش- ۱

  جواب معمول طبق آن از سؤاالت هر یک را بخوانید و به درس متن  بخش- ۲
 .دهید

  پاسخ تان دارند، در دفتر یادداشت بلند احتیاج یها جواب به را که  سؤاالتی- ۳
 .دهید

خدا بتواند  بگشایید تا کالم القدس روح روی خود را به ، قلب مطالعه  در حین- ۴
 .باشد حیات نان ً               حقیقتا برایتان

  خود را مقایسه یها و جوابدهید  را انجام درس انتهای خودآزمایی  بخش- ۵
 .کنید

 

  درس متن

  مقدس کتاب روحانی مطالعه با روش آشنایی

 

 ، فن مطالعه این«: گوید می چنین مقدس کتاب روحانی العهدر مورد مط ای نویسنده
در  را که خواهد آنچه می که است مندی ه و عالققمشتا ؛ روحیه است ، روح نیست
 خدا گوش صدای به گویان لبیک که است فروتنی ، دریابد؛ روح خداست ذهن
 ».یابد می در حضور خدا آرامی که است ستایشی دهد؛ روحیه می

و  آگاهی را از مرز کسب تان تا مطالعه کردیم ، شما را تشویق کتاب یندر سراسر ا
 اقدام مقدس کتاب مطالعه به گشاده با دلی که هرگاه. فراتر برید ِ           اطالعات صرف
ً                 خدا با شما شخصا  کالم بینید که شوید و می می آگاه روحانی مطالعه نمایید، از شیوه

. شود عرضه درس در این که تنیس جدیدی فن روحانی مطالعه. کند می صحبت
 عمل آموختید، جامه تا کنون که هایی ابزار و مهارت تمام با ترکیب روحانی مطالعه
 . است آن نماید، هدف می مهم درس در این آن یادگیری که آنچه. پوشد می
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شوید و  خدا تغذیه از کالم که است این مقدس کتاب روحانی مطالعۀ اصلی هدف
 کاود؛ مطالعه خدا را می ذهن روحانی مطالعه! گردد بخش اتحی خدا برایتان کالم

کند؛  می خدا را دنبال اراده روحانی خدا؛ مطالعه صدای به دادن گوش یعنی روحانی
امر با  این. و دعا در پرستش هم او آن در حضور قدوس یافتن آرامی یعنی مطالعه این

 خدا چه کالم ً              امال بفهمید کهپذیرد تا شما ک می صورت ممکنه وسایل از تمام استفاده
، از خداوند  مملو از محبت با قلبی شود که می بر آن شخص ترتیب بدین. گوید می

 .کند اطاعت

. باشد هر مسیحی روزانه از فعالیت باید قسمتی می مقدس کتاب روحانی مطالعه
 منیز تقسی آید تا با دیگران می نیز پیش مواقعی ولی است ً           اساسا فردی مطالعه این
.  است و شخصی فردی کماکان مطالعه اصلی نیز هدف حالت در این. شود
 سؤال این کند تا به می کمک من به روحانی گوید؟ مطالعه می چه من به القدس روح
 . دهم پاسخ

و  کوشد تا آنها را از شناخت می پیوسته دارند که دشمنی مسیحیان از آنجا که
 با موانع تان مطالعه در انجام است ممکن تجه همین خدا باز دارد، به اراده انجام
هشیار و بیدار «: دهد هشدار می ما چنین مورد به در این پطرس. برخورد کنید زیادی

طلبد تا  را می کند و کسی می گردش مانند شیر غران شما ابلیس دشمن باشید، زیرا که
 همین د کههستی آگاه کنید چون ، با او مقاومت استوار شده ایمان به پس. ببلعد

 ).۹- ۸ :۵ پطرس اول(» آید در دنیا هستند می شما که بر برادران زحمات

 

 قرار b حرف غلط جمالت و در مقابل a حرف صحیح جمالت در مقابل - ۱
 .دهید

a(خواهید برای می گیرد که انجام باید زمانی مقدس کتاب روحانی  مطالعه 
 .کنید صحبت گروهی

b(پذیرد صورت مسیحیان اید هر روز توسطب مقدس کتاب روحانی  مطالعه. 

c(است و آگاهی اطالعات ً          اساسا کسب روحانی مطالعه  موضوع . 
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d(کند می را تغذیه ً           مقدمتا روح روحانی  مطالعه. 

 

 زیر که جمالت کردن کامل ، برای را مرور کنید و از آن درس پاراگراف  اولین- ۲
 .نمایید ، استفادهاند آمده مقدس کتاب روحانی با مطالعه در رابطه

a(روح  ................ 

b(روح  ................ 

c(روح  ................ 

 

و یا  پاراگراف ، یک آیه ، یک کلمه تواند یک می مقدس کتاب روحانی مطالعه متن
را  کلمه ِ          روحانی یک ، مطالعه درس در این. خدا باشد از کالم تری طوالنی قسمت
 ممکن دارد که مرجعی یها کتاب نیاز به چنین این ای زیرا مطالعهداد،  نخواهیم انجام
 را در زبان کلمه آن بخصوص استعمال که ییها نباشد، کتاب در دسترستان است
 نوع این. دهند می اند نشان شده  نوشتهها زبان همین به اصلی متن که و عبری یونانی
 یک شما بر اساس مطالعات. داد انجام و کمال تمام دوره در این توان را نمی مطالعه
 از رساله خدا خواهد بود و همگی از کالم تری طوالنی و قسمت پاراگراف ، یک آیه

 . فیلیپیان به پولس

 و عبری یونانی اصلی ، در متن) فصل( و باب آیه خدا به کالم تقسیم :و باب آیه
.  است ه، وجود نداشت بینیم خود می های مقدس کتابدر  امروزه که صورت بدین

 یها قسمت را به بهتر، آن و درک شناخت جهت مقدس کتاب بعدها مترجمین
 برخورد کنید که ای آیه شما نیز به است ممکن مواقع بعضی. کردند کوچکتر تقسیم
.  یا بالعکس داشت می بیشتری تناسب ، با متن گرفت قرار می قبل باب اگر در پایان

 علت.  گرفت صورت  قبلها جا باشد، قرنک هر فصل و پایان شروع که این انتخاب
 به مقدس کتاب تقسیم مزایای. بود مقدس کتاب و راحت آسان و نقل امر حمل این

 آیۀ مسأله شد، آنقدر زیاد بود که آن مطالعه سهولت باعث کوچکتر که یها بخش
ود خ مطالعه شما آزاد هستید که! نماید ناچیز می آن ها در مقابل باب یا آغازین پایانی

 نظرتان باز به که ای و در هر نقطه رسد شروع می منطقی نظرتان به که ای را از هر نقطه
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 شما به و اتمام شروع های نقطه باشید که مواظب فقط. کنید رسد، تمام می معقول
 را کامل تفکر موجود در متن را که کلماتی تمام. نزند لطمه متن و مفهوم معنی
 .دگردانند، منظور نظر بداری می

 بندی را پاراگراف مقدس کتاب ً               جدید معموال متن مترجمین :ها پاراگراف
. مربوطند اصلی موضوع یک به که از جمالت است ای مجموعه پاراگراف. نمایند می

مسیر تفکر را  شود تا انتقال می شروع تر از متن داخل اندکی سطر هر پاراگراف اولین
 .باشد می مطالعه برای حد مناسبیْ            پاراگراف وا. دهد نشان دیگری به از یکی

 عیسی که زمانی. اند حائز اهمیت مطالعه خدا جهت کالم کوچک»  های بخش« این
: گوید می را ذکر کرد که خدا متنی ، از کالم قرار گرفت مورد وسوسه شیطان توسط

» شود خدا صادر می از دهان که ای هر کلمه به کند، بلکه می زیست بهر نان نه انسان«
خدا را باید  کالم کوچک یها بخش. نمود می قول  نقل۳ :۸ از تثنیه عیسی). ۴ :۴ یمت(

تا . اید گذاشته را زیر میکروسکوب آن گویی قرار دهید که مورد مطالعه دقیق آنچنان
 در این. کنید را درک و مقصود هر عبارت کنید معنی ، باید سعی است ممکن آنجا که
 .نمایید  آموختید مطرح۵ و ۲ رسدر د را که باید سؤاالتی زمینه

 را که تری طوالنی شوید تا متون می بر آن اوقات بعضی :تر طوالنی یها بخش
 متن بودن طوالنی. قرار دهید ، مورد مطالعه است یا چند باب چند پاراگراف شامل
 . نیست مهم»  دل باز بودن« اندازۀ به

 

 ؟ ستتر ا مناسب روحانی مطالعه مورد زیر برای کدام - ۳
a(مقدس کتاباز   کتابی  

b(مقدس کتاباز   پاراگرافی  

c(نظیر چهار انجیل مقدس کتاب های از کتاب  گروهی . 
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 ..........، و باب آیه به مقدس کتاب تقسیم. کنید را مشخص صحیح عبارات - ۴

a(است بسیار مناسب کردن و درک خواندن  برای . 

b(ندارد کند، ارزشی می را مطالعه آن که دانشجویی  برای. 

c(شود می نیز دیده و عبری یونانی اصلی  در متون. 

d(گرفت انجام مترجمین توسط ها قبل ن  قر . 

e(شد اضافه آن جدید به مترجمین ً             اخیرا توسط. 

f(دهد می را نشان ای مطالعه و پایان شروع  همیشه. 

 
 

  آیه یک روحانی مطالعه

 

 دارد حالت بیشتر اهمیت که ، آنچه حانیرو در مطالعه که است درست گفته این
 اصولی مطالعۀ دارد که نیز صحت گفته این.  ذهنی های مهارت نه است قلبی

 روش پذیرا را با بهترین ْ         خوب قلبی محقق یک. باشد می تصادفی تر از مطالعه باارزش
د و کن شما را تغذیه گویید تا روح می خدا لبیک کالم شما به. آمیزد می در هم مطالعه
 .اید در شما ثمر آورد آموخته که آنچه

. خواهید کرد را بررسی روحانی مطالعه برای گام ، سه از درس بخش در این
. کار گیرید  به۱ :۲ را در مورد فیلیپیان و سوم دوم رود تا گام از شما انتظار می سپس
 . ، تفسیر اطالعات اطالعات ، بررسی متن انتخاب:  عبارتند ازها گام این

خواهید  می که است ای آیه مذکور، انتخاب گام از سه گام اولین: آیه انتخاب
. نمایید او تکیه و هدایت القدس روح ً                  کار باید عمیقا به این برای. کنید مطالعه
 دیگر توضیح کسی برای را براحتی آن توان نمی که است شخصی آنچنان القدس روح
 چگونه ً                       دهید، مطمئنا آگاهید که می قتخدا و کالم هستید و به اما اگر مسیحی. داد
 در این. کند می حساس کالم های قسمت برخی به شما را نسبت ذهن القدس روح

 گویی رسند که نظر می به چنان حروف«:  شنویم می چیزهایی چنین مورد گاه
با  کالم گویی رسند که نظر می به چنان«؛ یا »بپرند کاغذ بیرون خواهند از صفحه می
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 الهی هدایت دنبال به کالم در مطالعه از شما که هر یک. »اند شده چاپ ییطال حروف
 .خود را دارد به مخصوص نظر شما طریق در جلب القدس روح دانید که هستید، می

با  مقدس کتابمورد نظر از  متن به داشتن ، توجه آیه  انتخابقاز طر ، یکی پس
شما را  ای ، کلمه متن آن دنخوان موقع است ممکن. باشد می القدس بر روح تکیه
 تان برای را که خوانید، آیاتی را می مقدس کتاب که هر وقت. کند خود مشغول به

 کنند آیاتی می جلوه مناسب مطالعه برای اغلب که آیاتی. کنید جالبند، یادداشت
 آن باید به که در خود دارند و یا هشدارهایی پیروی جهت رهنمودهایی هستند که

 .کرد توجه

 را مطالعه نباید کالم که است معنی این امر به ؟ آیا این نیافتید چه هدایتی گر هیچا
 و اصالح و تنبیه تعلیم جهت و به خدا است از الهام کتب تمامی«!  وجه هیچ کرد؟ به
 توجه ای آیه اگر هیچ بنابراین). ۱۶ :۳ تیموتاؤس دوم( مفید است در عدالت و تربیت
در خود  رهنمودها و هشدارهایی کنید که را انتخاب ای  آیهنکرد، خود جلب شما را به

 .دارد

تفکر  آن بار بخوانید و روی را چندین باید آیه گام در دومین :اطالعات بررسی
با  اگر قرار بود عنوانی«: سازید خود مطرح را برای سؤال ، این خواندن در حین. کنید
 »بود؟ می چه عنوان ، آن بدهم آیه این به یا چهار کلمه سه

. خواهید آورد دست را به آن اصلی و اندیشۀ ، معنی آیه بندی بر عنوان با فکر کردن
و  اطالعات را بخوانید و تمام آوردید، آن دست را به آیه اصلی اندیشۀ که زمانی
 هایی داده دنبال به. نمایید برداری پیدا کنید، فهرست توانید در آن می را که هایی داده

 در مورد سؤاالتی. اند شده بیان  غیرمستقیمطور به و چه  مستقیمطور به چه بگردید که
توانید از  شما می(؟ کجا؟  ؟ کی ؟ چگونه کسی چه«: بود  مطرح۲ در درس بیندیشید که

 دهنده نشان که چیزها، کلماتی نام).  را در آوریدقفو سؤاالت تمام جواب آیه یک
. نمایید را یادداشت و همه کنند، همه می چیزها را توصیف که اند، و کلماتی عمل
 .شوند نوشته تان  باید در دفتر یادداشتها و بررسی مشاهدات این تمام
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مقصود  نوشتن از طریق مورد نظر است ْ              گام تفسیر آیه سومین :تفسیر اطالعات
کلید تفسیر  خواهید داد که پاسخ سؤاالتی کار به با این.  خودمان زبان به و منظور آن

را نیز باید  دیگری سؤال تان روحانی مطالعه برای» ؟ چیست ِ         معنی این«. ندباش می
 »دارد؟ و مفهومی معنی چه من برای این«: نمایید مطرح

باشید، باید  فنی موضوعات دنبال به که از آن ، بیش روحانی مطالعه در تدارک
 هایی مهارت متما کند، هر چند که شما را تغذیه روح باشید که حقیقتی یافتن دنبال به
 برکات سوی شما را به مقدس کتاب مطالعۀ هنگام باید به اید، می آموخته حال هتاب که

 . دهم را توضیح دهید مقصودم اجازه. کنند نیز هدایت روحانی

 و نیز آموختید که.  نگارش از روش است ْ           تکرار اصلی  آموختید که۵ در درس
 نویسندۀ در دست اصل نمایید زیرا این هتکرار توج اصل خدا به کالم مطالعۀ هنگام به

بخشد  می یکپارچگی مقدس کتاب متن تکرار به.  است نیرومندی بدیع ماهر، صنعت
در ظاهر  فقط که نیست این تکرار بدیع صنعت به توجه علت. بر تأکید دارد و داللت

 سالقد بدانید روح که است این برای ببرید، بلکه پی یا اصطالح کلمه آن اهمیت به
. کنید تر درک را درست آیه معنی شما دارد و اینکه برای آن از طریق پیامی
و  شما را در شناخت هستند که آموختید ابزاری دوره این در تمام که هایی مهارت
 .خواهد کرد یاری خودتان شخص برای حقیقت درک

 

  :بزنید عالمت درست یها از جواب هر یک در مقابل - ۵

a(هستند که اند، آنهایی مناسب روحانی مطالعه جهت دا کهخ از کالم آیات  آن  
 .در خود دارند رهنمودها و هشدارهایی

b(آنها دارید به بخصوص عالقه کنید که را انتخاب  شما باید آیاتی. 

c(مفیدند زیستن درست اصول و عرضه حقیقت آموزش خدا جهت کالم  تمام . 

d(است یروحان مطالعه در انجام گام  تفسیر، دومین . 

e(دارد؟ معنی چه این«: از خدا عبارتست تفسیر کالم کلیدی  سؤال« 
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در مورد  را که خود آنچه در دفتر یادداشت. را مرور کنید کتاب این دوم درس
 .و تفسیر آموختید، بنویسید مشاهده

 

 ...........، زیرا برخوردار است بسزایی ، از اهمیت اول تکرار در وهله اصل - ۶

a(است نگارش روش از اصول  یکی تکرار . 

b(فنی است  معرفتی . 

c(دارد  بر تأکید داللت. 
  

 قمصدا روحانی مطالعه شما جهت شدن زیر در آماده از جمالت کدام یک - ۷
  دارد؟
a(هایی  مهارت تمام به توانید نسبت هستید، می روحانی غذای دنبال به  از آنجا که 
 .مانیدب توجه آموختید، بی زمینه در این که

b(دست  به مدت در این که هایی از دعا و مهارت را با استفاده  شما حقیقت 
 .کنید می اید، نمایان آورده

c(را تشخیص نگارش ابتدا بتوانید اصول شما همان دارد که اهمیت مطلب  این 
 .دهید

 

دهید،  انجام روحانی مطالعه آیه در مورد یک را دارید که آمادگی شما این حال
 هر یک که نیست یادآوری به زیر الزم در سراسر تمرینات. ۱ :۲ در مورد فیلیپیان یعنی

 تان را در دفتر یادداشت تان های یافته بدهید و تمام انجام از آنها را باید خودتان
. کنید نگاه آخر کتاب در بخش سؤاالت جواب به که از این قبل هم بنویسید آن

 که نیست الزم.   خواهند داشتقفر شنهادیپی یها ً                 شما حتما با جواب یها جواب
 انتخاب که اول گام. باشید غلطند مطمئن که را تغییر دهید، مگر این تان یها جواب
 فیلیپیان: خود بنویسید یادداشت صفحه در باالی.  است شده انجام باشد، برایتان آیه
۲: ۱. 
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  را حفظ نقدر بخوانید تا آنرا باید آ آیه این. بار بخوانید  را چندین۱ :۲ فیلیپیان - ۸
 . کنید تعیین آیه این برای یا چهار کلمه از سه مرکب عنوانی. کنید
  

  بیرون آن را از بطن خوانید، حقایق بار می را چندین آیه این همانطور که - ۹
 کوتاه یها زیر جواب از سؤاالت هر یک برای. قرار دهید ، مورد مشاهده کشیده
 ؟ ؟ و کی ؟ چگونه یچیز ؟ چه کسی چه: بدهید

  

در دفتر  و بسط با شرح و قدری خودتان زبان را به آیه ، این تفسیر حقایق - ۱۰
 این در انجام. کار ببرید را به»  من«، ضمیر »شما«ضمیر  جای و به خود نوشته یادداشت

 چه این: باشد یادتان به پیوسته  کلیدی دعا باشید و دو سؤال امر تفکر کنید و در روح
 »دارد؟ و مفهومی معنی  چه من برای این«و » دارد؟ ییمعنا

 

  پاراگراف یک روحانی مطالعه

 

.  است بسیار شبیه آیه یک روحانی مطالعه به پاراگراف یک روحانی مطالعه
. باشد  می۵-  ۱ :۲ کنید، فیلیپیان می مطالعه از درس بخش در این که ییها پاراگراف

از  هر یک ، برای۱ :۲ مانند فیلیپیان انید و درستبخو دقت هرا ب از آیات ، هر یک اول
 .کنید تعیین یا چهار کلمه از سه مرکب عنوانی هم متن این آیات

را آنقدر بخوانید تا  باید متن. قرار دهید و بررسی را مورد مشاهده ، اطالعات دوم
 زمال یها جواب» ؟ کجا؟ ؟ کی ؟ چگونه چیزی ؟ چه کسی چه«ِ      سؤال  پنج بتوانید برای
 داشته و هشدارها توجه ، فرامین و کارها، حقایق حرکات یعنی افعال به. را بیابید
از  مرکب نمودید، عنوانی درک خوبی هرا ب موجود در پاراگراف پیام که زمانی. باشید
 .بنویسید پاراگراف برای یا چهار کلمه سه

را آنطور  گرافو مقصود پارا در تفسیر باید معنی.  است ، تفسیر اطالعات سوم گام
 و ها بررسی نویسید، تمام می که آنچه. خود بنویسید اید، در دفتر یادداشت فهمیده که

 .خواهد کرد عرضه ای یکپارچه شکل هو تفاسیر شما را کنار یکدیگر ب مشاهدات



 درس دهم ۲۵۸

  هدایت۵-  ۱ :۲ فیلیپیان خواهند شد، شما را در مطالعه مطرح اکنون که سؤاالتی
 بخش پیشنهادی یها جواب به که از این را پیش سؤاالت نای جواب. خواهند نمود
با  است شما ممکن یها جواب. بنویسید تان کنید، در دفتر یادداشت نگاه آخر کتاب
 آنها مطمئن بودن غلط ً              رو تا کامال به از این. باشند  داشتهقفر پیشنهادی یها جواب
 .اید، آنها را تغییر ندهید نشده

 

  از آیات هر یک برای. بار بخوانید چندین یک به  را یک۵- ۱ :۲ فیلیپیان آیات - ۱۱
 نمایند، تعیین می  را خالصهقفو آیه اصلی اندیشه که کلمه از دو یا سه مرکب عنوانی
 موضوعات گویی بنویسید که خود طوری را در دفتر یادداشت عناوین این. کنید
 بگذارید تا در حین فاصله چند خط  هر عنوان بین. هستند بندی تقسیم یک اصلی
 مربوط بخش. (از آنها بنویسید را در زیر هر کدام آمده  بدست ، حقایق تان مطالعه بسط
 ، عنوان  صفحه این در باالی).  مرور کنید۷ را در درس» قحبقو کتاب بندی تقسیم « به

 کند، تعیین می  را خالصه پاراگراف اصلی اندیشه که بندی تقسیم این برای کوتاهی
 .یدنمای

  

 ؟ چه کسی چه«ِ        سؤال ۵ که  را در حالی۵- ۱ :۲ فیلیپیان از آیات هر یک - ۱۲
 به الزم البته. (بخوانید ، دوباره هست تان در ذهن» ؟ جا؟ کیک؟  ؟ چگونه چیزی

 البته). بیابید  پاسخق فو سؤاالت تمام برای توانید در هر آیه نمی که است یادآوری
را از نظر دور نخواهید  نگارش ، هشدارها و اصول مین، فرا ، حقایق مطالعه هنگام به

خواهد بر آنها تأکید  می القدس روح که هستند بر آنچه اینها کلیدی ، چرا که داشت
 به مربوط اصلی از موضوعات جزء هر یک موضوعات  مطالب این به با توجه. نماید
   جزئیات۳ آیه رایب فقط از آنها بنویسید و سپس را در زیر هر کدام  متن این آیات

 .نمایید را یادداشت مربوطه

 

 ها را در آن و بررسی مشاهدات تمام بتوان که نیست کتاب این در حوصله : توجه
 ...فکر یک«: کنید زیر توجه عبارات ً          لطفا به۲ با آیه در رابطه جهت همین کرد به درج
 ادبی صنعت کدام آیه در این. »باشید فکر داشته بشوید و یک و یکدل...  محبت یک
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 که هست هم پیوستگی طرح مطلب در این.  ؟ بله ؟ تکرار؟ پیوستگی است کار رفته به
 باشد، متنی بنیانی چنین دارای متنی که زمانی. باشد می اندیشه همان بسط در واقع

 باشیم متوجه دارد که می را عرضه امکان ما این به طرح این. خواهد بود بسیار قوی
 بندی تقسیم.  است شود، از نظر خدا بسیار مهم می عرضه در متن که هایی اندیشه

 را در خود ندارد، اما ها و بررسی مشاهدات این تمامی آخر کتاب در بخش پیشنهادی
اید، بسیار  کرده که ییها و بررسی مشاهدات شما با تمام یها یادداشت بدانید که
 .کاملند

  
. دهید تفسیر را انجام یعنی سوم گام را دارید که آمادگی شما این حال - ۱۳
 چه من  برای این«و » دهد می معنی چه این«: باشید را بخاطر داشته کلیدی سؤاالت
 را ۵-  ۱ :۲ فیلیپیان خود مقصود آیات در دفتر یادداشت» دارد؟ و مقصودی معنی
 بهر حال. (کار ببرید را به»  من«ضمیر » شما«ضمیر  جای بنویسید و به خودتان زبان به
زیاد »  من«ضمیر  کار بردن نیز به جهت همین به. دارد  شخصی بیشتر جنبه مطالعه این
اید در  یافته را که مهمی نکات نویسید باید تمام می که آنچه.)  نیست امر غریبی هم

ورزید،   می مبادرت عمل این دعا به در روح همانطور که. باشد خود داشته
 . خواهد ساخت حیات نان را برایتان آن القدس روح

 
 

  طوالنی قسمت یک روحانی مطالعه

 

 متون تواند برای  آموختید، میها و پاراگراف آیات مطالعه جهت که روشی
، باید  طوالنی قسمت ِ          روحانی یک مطالعه برای. یابد نیز تعمیم مقدس کتابِ    تر  طوالنی

 ا یکدیگر مربوطب طریقی به در آنها آیات باشید که مقدس کتاباز  هایی قسمت دنبال به
باشند،  از کتاب فصل ً           و یا کال یک پاراگراف توانند چندین ها می قسمت این. هستند

را در  اصلی موضوع شما باید بتوانید پیوستگی مطالعه نوع در این اما در هر حال
 . است شده شما انتخاب برای متنی چنین در اینجا یک. دهید تشخیص تان سراسر متن
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 یک ببینید که خوبی بتوانید به که است شده انتخاب جهت  از آن۱۱- ۱ :۲ فیلیپیان
و یا  آیه آن که تری طویل متن مطالعه به توان می را چگونه پاراگراف و یا یک ساده آیه

 آیه یک مطالعه جهت کافی اندازه ً          ما قبال به. نمود ، مربوط است از آن جزئی پاراگراف
 کار خواهید ۱۱- ۶ آیات شما روی بخش یندر ا.  دادیم وقت) ۵- ۱( پاراگراف و یک
 آیات برای که آنچه در ادامه ، درست تان خود را در دفتر یادداشت های یافته تمام. کرد
 مطالعه مثل نیز درست بخش در این مطالعه یها گام. اید بنویسید کرده  یادداشت۵-  ۱

. پیدا کنید کلیدی یهآ تر شما باید یک طوالنی در متن که تفاوت با این ، فقط است قبلی
 .خاطر بسپارید هزیر را ب یها گام

 .نمایید تعیین کوتاه آنها عناوینی بخوانید و برای دقت را به ، هر آیه اول

مورد نظر را بخوانید تا بتوانید  آنقدر متن. کنید و بررسی را مشاهده ، حقایق دوم
. پیدا کنید مناسب خپاس» ؟ و کجا؟ ؟ کی ؟ چگونه چیزی ؟ چه کسی چه«  سؤال۵ برای
 معانی. کنید و هشدارها توجه ، فرامین حقایق و کارها، بیان ها یا حرکات فعل به

 نگارش تر با اصول طوالنی در متن. ً                            آشنا نیستند، حتما پیدا کنید تان برای را که کلماتی
خود را  یها و بررسی مشاهدات تمامی. خواهید شد مواجه بیشتری بدیع و صنایع
 ۵- ۱ :۲ فیلیپیان مانند مطالعه نیز درست قسمت این مطالعه برای. بنویسید
 .پیدا کنید کوتاهی  عنوانقفو متن تمامی برای. کنید تهیه یی بندی تقسیم

: دهید پاسخ کلیدی دو سؤال آن ، بنویسید و به خود را تفسیر کرده های ، یافته سوم
 »دارد؟ میو مفهو معنی چه من برای این«و » دارد؟ معنایی چه این«

 ادامه بنویسید که طریقی هخود ب زیر را در دفتر یادداشت سؤاالت یها جواب
 . باشد۵- ۱ آیات مطالعه

 

 ً            قبال با قسمت. بار بخوانید چندین) ۱۱- ۱ :۲ فیلیپیان(را  انتخابی متن تمامی - ۱۴
 ببینید که را بخوانید تا  متن باید دوباره حال بااین. اید آشنا شده) ۵-  ۱ آیات( متن اول
 و یکپارچه کل صورت هرا ب متن که وقتی.  مربوطند۱۱- ۶ با آیات  چگونه۵- ۱ آیات
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باید  آیه این. کنید را مشخص آن ، محل یافته  کلیدی ای آیه آن در نظر گرفتید، برای
 .باشد آن بخش ترین و یا اصلی کرده را خالصه آیات  تمامی اصلی اندیشه

  

.  کنید بررسی اید، دوباره کرده  انتخاب۵-  ۱ :۲ یپیانفیل برای را که عنوانی - ۱۵
-  ۱( متن  در کل کارگیری به را برای آن است دارید و یا اگر الزم  را نگه عنوان همان
 .اید، بنویسید کرده انتخاب  متن کل برای را که ، عنوانی حال. دهید تغییر و تبدیل) ۱۱

  

را با  از مطالعه قسمت اید، این داده نجامً         را قبال ا اول  آیه۵ مطالعه از آنجا که - ۱۶
یا  از سه مرکب ، عنوانی هر آیه برای. بخوانید دقت  را به۱۱-  ۶ آیات. کنید  شروع۶ آیه

 امر انجام این که وقتی. کند، بنویسید را خالصه آن اصلی بتواند اندیشه که چهار کلمه
 .کنید مقایسه فصل انتهای در بخش پیشنهادی خود را با عناوین ، عناوین گرفت

  

 .  نمایید انتخاب عنوانی) ۵ :۲ کلیدی آیه براساس (۱۱- ۶ آیات برای حال - ۱۷
  

.  وجود دارند بپردازید۱۱- ۶ :۲ در فیلیپیان که اطالعاتی بررسی باید به حال - ۱۸
 بندی تقسیم اصلی  موضوعات عنوان بهرا  آیات عناوین بخش این بندی در تقسیم
 ۱۲ شماره تمرین به). دادید  انجام۵- ۱  آیات برای طور کههمان درست(بنویسید 
 مطالعه  ادامه۱۱- ۶ آیات مطالعه از آنجا که.  مرور کنید و طرز کار را دوباره مراجعه
  همان در ادامه بندی تقسیم اصلی موضوعات گذاری باشد، شماره  می۵- ۱ آیات
 اصلی  موضوع شماره اولین. دهید  انجام۵- ۱ آیات اصلی موضوعات های شماره
 حال.  خواهد بود۶ اید، شماره داده  ترتیب۱۱- ۶ آیات برای که یی بندی تقسیم

 .دارید بنویسید  در متن که ای آیه آن جزء را زیر عناوین موضوعات

 

 خودتان که یی بندی تقسیم. دارد اصلی بندی تقسیم شما تنها یک راهنمای کتاب
اید  کرده با دعا کسب و همراه دقیق از مشاهده  کهرا جزئیاتی اید، تمام داده ترتیب
 .خواهد بود شامل

 یکی قسمت این.  را بنویسید۱۱- ۶ :۲ آیات به هستید تا تفسیر مربوط آماده حال
قادر  من شما و نه نه. باشد می مقدس کتاب های قسمت و پرمعناترین ترین از عمیق



 درس دهم ۲۶۲

 ها نام باالترین و دریافت صلیب او روی ، مرگ ِ         شدن عیسی انسان کامل مفهوم نیستیم
 که ، مجبوریم با وجود این.  کنیم پدر درک خدای افتخار را از دست ترین و عظیم

 . باشیم داشته) ۵  آیه(» بود عیسی در مسیح فکر را که همین«

 

با   را همراه۱۱-  ۶ آیات. مرور کنید است  آمده۱۳ در تمرین را که طریقی - ۱۹
  است  بخش همان به مربوط زیر را که سؤاالت ابجو. کنید دعا بررسی روح

 تا آنجا که» دارد؟ و مفهومی معنی چه من برای دهد؟ این می معنی چه این«. بنویسید
 .کنید زیر را مشخص سؤاالت بخشد، جواب می و فهم شما درک به القدس روح

  

 یپیانفیل(را برساند  متن مقصود و منظور تمام را که نهایی ، جمله باالخره - ۲۰
  مشخص۵- ۱ :۲ را با ۱۱-  ۶ :۲ ارتباط  چگونگیقفو جمله. (بنویسید) ۱۱- ۱ :۲

 ). خواهد ساخت
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  خودآزمایی

 

 مطالعه یها و سایر روش مقدس کتاب روحانی مطالعه میان تفاوت ترین  مهم- ۱
 ؟ چیست مقدس کتاب
a(شود می کار گرفته به که است هایی  مهارت. 

b(شود می کار بسته هب که است هایی  تکنیک. 

c(دارد که است  هدفی. 
 

 ؟ چیست اول در وهله روحانی مطالعه  هدف- ۲
a(و شناخت آگاهی  کشف  

b(خدا از کالم شخصی قوت  کسب 

c(مقدس کتابدر  مطالعه فنون کارگیری  به  
  

 شود؟ نحو انجام بهترین تواند به ، می چیزی از چه با استفاده روحانی  مطالعه- ۳

a(ها ، یا بابها  پاراگراف،  آیات 

b(کاملطور به کتاب  یک   

c(همه ب مرتبط کتاب  چندین  
 

 گیرد؟ صورت زمانی باید چه روحانی  مطالعه- ۴

a(هر مسیحی روزانه از فعالیت  قسمتی  

b(موعظه کردن آماده  موقع  

c(از سال بخصوصی  در مواقع  
 

 .............کنید، می خدا را مطالعه از کالم ای آیه که  وقتی- ۵

a(است کافی آن ساده  خواندن . 

b(بهتر است تصادفی از مطالعه اصولی  مطالعه . 

c(نیستند وجود دارند، مهم مقدس کتاب در مطالعه که هایی  مهارت. 
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 .................کنید، می خدا را مطالعه از کالم ای آیه که  وقتی- ۶

a(اند مناسب طالعهم جهت اندازه یک به مقدس کتاب آیات  همه. 

b(کنید را انتخاب و طویلی بخصوص  آیه. 

c(از   اطاعت جهت و یا اخطاری پیروی جهت هدایتی کنید که را انتخاب ای  آیه
 .دارند آن

  

 ؟ است کدام کلیدی ، سؤال مقدس کتاب در تفسیر - ۷
a(؟ کیست اصلی  شخصیت 
b(دارد؟ معنایی چه  این 

c(؟ است تهپیوس وقوع هامر در کجا ب  این 
  

 ؟ است کدام نهایی ، گام مقدس کتاب روحانی  در مطالعه- ۸
a(تفسیر  

b(عنوان کردن  تعیین  

c(و بررسی  مشاهده  
 

 ...........باید مقدس کتاب در مطالعه  مهارت- ۹

a(خود   درست شکل به هم ، آن حقیقت به باشد تا شما را در دستیابی  ابزاری
 .کند یاری

b(دهد می خدا برتری کالم دادن در تعلیم با دیگران ه شما را در مقایس. 

c(شود کنار گذاشته روحانی مطالعه انجام  موقع. 
 

  ...........که است ، این پاراگراف یک آیات برای کوتاه عناوین از تعیین  هدف- ۱۰

a(دارد می نگه کوتاه را همیشه  مطالعه. 

b(دارد باز می جزئیات به شدن  شما را از مشغول. 

c(را دریابید هر آیه اصلی کند تا اندیشه می شما کمک  به. 
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بعد .  این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب است
، به سؤاالت آزمون   را مرور کرده۱۰ تا ۸های  ، درس از اتمام این خودآزمایی

 .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۳میانی شماره 

نویسید  می جهت از آن مقصود و منظور متن  شما تفسیر خود را در بیان- ۱۱
  .........که

a(تر بکنید را کوتاه  متن. 

b(سازید خود را هماهنگ تفاسیر و مشاهدات  تمامی. 

c(دارید را بیان متن این نکته ترین  مهم. 
  

 متن و یا یک پاراگراف یک باشد و چه آیه یک بر روی چه روحانی طالعه م- ۱۲
 .............تر، طویل

a(دارندقاز آنها با همدیگر فر هر یک مطالعۀ یها  گام . 

b(ندارند چندانی آنها با یکدیگر اختالف مطالعه یها  گام. 

c(دارند فاحشی با یکدیگر اختالف شان مطالعه یها  گام. 
  

 ...............، طوالنی متن یک روحانی العه در مط- ۱۳

a(است مهم آن و عمومی و تفکر کلی اندیشه  فقط . 

b(است دهد، مهم می متن کل به که خاطر مفهومی هب  هر آیه . 

c(سازد ، آشکار می است نهفته آن در بطن را که آنچه ، تمامی بار خواندن  یک. 
  

 .............کنید، می انتخاب روحانی عهمطال را برای طوالنی متنی که  زمانی- ۱۴

a(وجود دارند کسب در آن را که کند تا موضوعاتی می شما کمک به مطالعه  این 
 .کنید

b(یکدیگر مربوطنده ب طریقی هب آیات ، تمامی در آن کنید که را انتخاب  متنی. 

c(شود و تمام شروع فصل  باید با آغاز یکقفو  متن. 
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 ها تمرین صحیح پاسخ

 

۱ - a(غلط   

b(درست   

c(غلط   

d(درست   
 

 دارد، دارم و استوار نگه تواند ما را ایمن می را که آنچه تمام مسیح  در عیسی- ۱۰
در  من گوید زندگی می من به پیوسته که حقیقتی. نماید می مؤمن مرا فردی و همین
 تسلی به اجاحتی که زمانی. کند نمی هرگز کوتاهی عیسی!  است من قوت منبع عیسی
هرگز  پس دارم مشارکت القدس با روح من.  یابم او می خود را در محبت ، تسلی دارم

 بیشتر زندگی هر چقدر که.  مشترک منابع و داشتن ارتباط یعنی مشارکت!  تنها نیستم
و  محبت. شود تر می تر و صمیمی نزدیک رابطه ، این سپارم می مسیح خود را به
 دارم دیگران به نسبت که کند و اعمالی مرا توصیف و رفتارهایها  باید رویه مهربانی
 .دارند من به نسبت دیگران که و اعمالی

  

۲ - a(کاود خدا را می ذهن کهاست  یقای اشت. 

b(شنود خدا را می صدای گویان لبیک کهاست   تواضعی. 

c( گیرد می در حضور خدا آرام که ستایشی است. 
  

  ..............فرد مسیحی  روابط- ۱۱

   خدا، خود، دیگران۱  آیه- ۱

  فرد مسیحی  یکدلی۲  آیه- ۲

  فرد مسیحی  انگیزه۳  آیه- ۳

  فرد مسیحی  توجه۴  آیه- ۴

  فرد مسیحی  رویه۵  آیه- ۵
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۳ - b(مقدس کتاباز   پاراگرافی  
  

  فرد مسیحی  روابط- ۱۲

   خدا، خود، دیگران- ۱

     a(در مسیح از زندگی قوت  کسب  

     b(از مسیح یافتن سلی ت  

     c(القدس با روح  مشارکت  

     d(یکدیگر به و محبت  مهربانی 

  مسیحی و یکدلی  وحدت- ۲

     a(همفکری   

     b(همدلی   

     c(و جان در ذهن بودن  یکی  

  فرد مسیحی  انگیزه- ۳

     a(غلط های  انگیزه  

  خودخواهانه  احساسات-۱      

  ندز الف برای ق اشتیا-۲      

 b(درست های  انگیزه  

 یکدیگر به نسبت  تواضع-۱     

 داند را بهتر از خود می دیگران  پیوسته-۲        

  فرد مسیحی  توجه- ۴

     a(خود شخص خاطر منافع هب فقط  نه 

     b(یکدیگر خاطر منافع هب  بلکه 

  فرد مسیحی  رویه- ۵

     a(داشت مسیح که  آنچنان  

     b(است محتاج رویه این  ایماندار به  
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۴ - a(اند بسیار مناسب کردن و درک خواندن  برای. 

d(گرفت انجام مترجمین توسط  قبلها  قرن . 
  

در   من زندگی درست روابط تمامی پایه دهد که می  نشان۵-  ۱ :۲  فیلیپیان- ۱۳
در  که اشمب داشته درست رابطه با دیگران توانم می زمانی فقط.  است مسیح عیسی

و  دارد، قوت جریان در من مسیح زندگی کاملیت از آنجا که.  هستم خداوند قوی
 به تواند نسبت درخشد می می در من او که محبت بنابراین.  دارم و مشارکت تسلی
باالتر از  چیزی و دیگر مؤمنین من هدف. دهد نشان و محبت مهربانی دیگران
،  باشیم و همدل جان فکر، هم هم با هم هک است این هدف.  است و محبت مهربانی

، یوحنا  عیسی دعای کنید به رجوع. ( بورزیم خدا عشق و به بداریم یکدیگر را دوست
 کمک من  به۵-  ۳ نظر رسد، اما آیات هب مشکل است امر ممکن این). ۳۰- ۲۱ :۱۷
خود دارد  خانواده خدا برای که ای اراده به پوشاندن عمل جامه برای کنند تا بدانم می
 اگر یک.  باز دارم و یا فخرفروشی خود را از خودخواهی ، باید روح بکنم توانم می چه

خدا را  ضعف این که باشم الفور متوجه ، باید فی را در خود دیدم ضعفی چنین
.  باشم متواضع دیگران به باید نسبت و فخرفروشی زنی الف بجای. نماید خشنود نمی

دیگر  منافع به و نسبت فکر کنم زمینه باید در این. بهترند از من همه دیگر مسیحیان
باشد  همانی باید درست و رفتار من رویه.  باشم خود نگران منافع مثل درست مؤمنین

 هدف این که باشم خاطر داشته هب باید پیوسته. داد می از خود نشان مسیح عیسی که
 یک تنها به من.  باشم تیشخصی چنین تا یک کنم خود را تربیت و باید روح است من
 فقط). ۱ آیه(با او  من و مشارکت مسیح عیسی خاطر حیات هب هستم کامیاب دلیل
 !گرداند می مرا ممکن کامیابی دلیل همین
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۵ - a(هستند که مناسبند، آنهایی روحانی مطالعه جهت خدا که از کالم آیات  آن  
 .در خود دارند رهنمودها و هشدارهایی

c(زیستن درست اصول و عرضه حقیقت آموزش خدا جهت کالم  تمام  
 .مفیدند

e(دارد؟ معنایی چه این«: از خدا عبارتست تفسیر کالم کلیدی  سؤال« 
  

 ۵ :۲ فیلیپیان:  کلیدی  آیه- ۱۴
  

۶ - c(دارد  بر تأکید داللت. 
  

  جدید ما برای پیشنهادی عنوان). باشند متفاوت است  ممکنها جواب (- ۱۵
  در من فکر مسیح: از  عبارتست۱۱ - ۱ :۲ فیلیپیان

  

۷ - b(دست  به مدت در این که هایی از دعا و مهارت را با استفاده  شما حقیقت 
 .کنید می اید، نمایان آورده

  

  ، نیرو، برابری  طبیعت۶  آیه- ۱۶

 . را برخود گرفت غالم  طبیعتق با اشتیا۷ آیه  

  .حد مرگ تا به متواضعانه  اطاعت۸ آیه  

 .شد او داده به نام باالترین ۹ آیه  

 .خواهد شد خم  هر زانویی۱۰ آیه  

 . خداوند است مسیح  عیسی۱۱ آیه  
  

 ما  یها شما با جواب های جواب( در مسیح ، یا کاملیت نیاز دارم که آنچه  تمام- ۸
 ).باشند  داشتهقفر است ممکن

  

  عیسی  رویه- ۱۷
  

 . منینو دیگر مؤ القدس ، روح ؟ شما، مسیح کسی  چه- ۹

  .و دلسوزی ، مهربانی ، مشارکت ، محبت ؟ قوت چیزی چه
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 القدس با روح. دهد می او شما را تسلی یابید، محبت قوت ؟ در مسیح چگونه
 .باشید دلسوز و مهربان سایر مؤمنین به باشید، نسبت داشته مشارکت

   ممکنها جواب). (باشند حال زمان به باید مربوط افعال تمام(؟ حاال  کی
 ).باشند  داشتهقفر است

  

۱۸-  
  ، نیرو و برابری  طبیعت- ۶

     a(خدا را داشت طبیعت  همیشه.  

     b(است قبول غیر قابل اجباری و برابری  صفت . 

  .را برخود گرفت غالم  طبیعتق با اشتیا- ۷

     a(آزاد خود  با اراده. 

     b(نظر کرد چیز صرف  از همه. 

     c(شد انسان  مثل. 

     d(ظاهر شدها انسان  شبیه . 

  .حد مرگ تا به متواظعانه  اطاعت- ۸

     a(را پیمود اطاعت  طریق. 

     b(کشانید صلیب او را به اطاعت  طریق. 

 .شد او داده به نام  باالترین- ۹

     a(برد اعلی مکان  خدا او را به. 

     b(را بخشید نام او باالترین  خدا به. 

 .خواهد شد خم  هر زانویی- ۱۰

     a(در آسمان موجودات  تمامی  

     b(در زمین موجودات  تمامی  

     c(زیر زمین موجودات  تمامی  

     d(عیسی نام و احترام جالل  برای  

  .خداوند است مسیح  عیسی- ۱۱
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     a(خواهند کرد را اعالن آشکارا آن  همه. 

     b(پدر خدای نام جالل  برای. 
  

) ۱۱- ۶  آیات( مسیح عیسی رویه دهد که می نشان وضوح به القدس  روح- ۲۰
 آیات(باشد  داشته ، مطابقت باشم داشته جهان باید در این من که ای با رویه چگونه

  پیش۴- ۲ و رفتار را در آیات از اعمال مشخصی انواع پولس از آنجا که). ۵-  ۱
 که کنم باید انتخاب من.  است مطرح انواع در این هم من اراده که فهمم کشد، می می
باشد  خودم شخص اراده باید طبق روزانه در زندگی من تصمیمات.  باشم عیسی شبیه
) ۷ آیه( آزاد خود است اراده در آن من نمونه عیسی. باشد عیسی باید مطیع اراده و آن
 .خدا شد اراده ً          کامال مطیع که

). ۳ آیه( را کنار بگذاریم هخودخواهان ، باید احساسات عیسی به شدن شبیه برای
 کند مغلوب حکومت بر ایشان شان خودخواهانه دهند احساسات می اجازه که آنهایی
 توجه بی دیگران رفاه به آنها نسبت. گردند می و شهرت ، ثروت قدرت شهوت
 که را زمانی طریق عیسی.  شوم تبدیل شخصی چنین یک هرگز نباید به من. گردند می

از . داد نشان من ، به نپذیرفت) ۶ آیه( قهریه را با نیروی خویش شخصی خود کامیابی
.  رفتار نمایم با فروتنی و با دیگر مردم را ترک»  فخرفروشی«باید  که فهمم  می۳ آیه

و آنها را  آنها دلسوز بوده و منافع دیگران به نسبت کنند که می  مرا تشویق۴ و ۳ آیات
 غالم و طبیعت او صورت. داد نشان من به را هم این انجام عیسی.  از خود بهتر بدانم
 حد مرگ تا به که اطاعتی برداشت گام اطاعت در راه عیسی). ۷ آیه( را بر خود گرفت

 عیسی که باشم را داشته ای رویه و همان کرده  اطاعت۵ آیه باید از فرمان من. بود
 .خدا را خشنود کرد عیسی رویه که است واضح.  داشت

از  عیسی را که بزرگی و جالل عظیم قدرت دهد که می نشان من  به۱۱- ۹ آیات
خاطر  ه؟ ب دلیل کدام). ۹ آیه(بود  مشخصی خاطر دلیل هب داشت پدر دریافت خدای
 به من که وقتی). ۸- ۶ آیات( پدر داشت او از اراده اراده که ای فروتنانه اطاعت
 ر شرمگینخود چقد یها از ضعف اندیشم می عیسی و اصلی واقعی طبیعت
خواهد مرا  می عیسی. کند دهد و مأیوس نباید مرا شکست خجالت اما این!  گردم می
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 من قوت. خواهد او می که باشم شخصیتی همان بتوانم که یطور بهبخشد  قدرت
 آیه(شود  می با او ناشی من زندگی یگانگی و از وحدت مانند مسیح زندگی جهت

 .منجر شود آتی جاللی تواند به می که از او است اطاعت). ۱
  

 ).باشند متفاوت است  ممکنها جواب:  پیشنهادی جواب (- ۱۹

 به او از آمدن و منظور واقعی مسیح عیسی طبیعت به  نسبت۱۱- ۶ :۲ فیلیپیان
 ماهیت عیسی که است وجود نداشته زمانی. کند می عرضه من به اندکی آگاهی زمین
خود  شخصی منافع کسب تا برای اشتد او را وامی طبیعت این. باشد نداشته الهی
و  را برخورد گرفت غالم یک پوشید، طبیعت  چشمها این از تمام عیسی. نکند تالش
او در  که آنچه از تمام مسیح عیسی.  گرفت برخویش بشری شد و شکل انسان شبیه
 فهم بشر خارج یک عنوان بهاو   زندگی.آمد زمین پوشید و به چشم خدا داشت مقام

 . است باقی زمینه در این بیشتری ما هنوز چیزهای، ا ماست

او . کشانید صلیب روی مرگ را به پدر، عیسی از اراده اطاعت در فروتنی
 او صرفنظر کرد آن ال ح، باید صرفنظر کند، بااین داشته که آنچه از تمام که دانست می
پدر  ایخد شد که کار او باعث این عظمت). ۷  آیه(» خود شخص اراده بر طبق« هم

 تمامی.  عطا فرمایدها برتر از دیگر نام او نامی بنشاند و به اعلی او را در مکان
 ، به در زیر زمین آنها که و چه در زمین آنها که اند چه در آسمان آنها که چه موجودات
را خداوند خواهند خواند  مسیح زانو خواهند افتاد و آشکارا عیسیه او ب نام احترام
 !پدر نام جالل برای

 مسیح عیسی در مقابل باالخره روزی مردم همه:  است ً            کامال واضح۱۰ آیه معنی
مان  ناهان در نتیجه گوکنیم  او را قبول فعلی زندگی در این ما چه. زانو خواهند زد
او بر ما آشکار  طبیعت روز که در آن و چه یابیم دست ابدی حیات  بهبخشیده شود و
. زد زانو خواهیم در مقابلش یر شود، باالخرهد گناهان بخشش کسب شود، برای
 که ، در حالی االن ، همین باشم مطمئن که است این من برای متن این پیام بزرگترین

پذیرفت خود  با اراده عیسی.  باشم خود کرده را خداوند زندگی مسیح ، عیسی ام زنده
 با فروتنی که پذیرم میپس من هم . که با فروتنی از خواست خدای پدر اطاعت کند
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در  من زندگی. آید سر من بر است ممکن که آنچه به توجه ، بی کنم اطاعت از عیسی
 .پدر بود در اراده مسیح زندگی همانطور که ، درست اختیار اوست

 
 
 
 
 



 



 

 ها خودآزمایی پاسخ

 

 ۱ درس
۱ - b 

۲ - a 

۳ - a 

۴ - c 

۵ - a( ۳ 
b( ۴ 
c( ۵ 
d( ۲ 
e( ۱ 
f( ۶ 
  مقدس کتاب مطالعه های روش، تفسیر اساسی اصول ، و جواب سؤال  فن- ۶

 

 ۲ درس
۱ - b 

۲ - a 

۳ - c 

۴ - a( ۲ 
b( ۱ 
c( ۲ 
d( ۱ 
e( ۲ 
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  مقدس کتاب مداد، کاغذ و - ۵

۶ - b 

۷ - c 

۸ - a 

۹ - c 

۱۰ - a( ۲ 
  b( ۱ 

 

 ۳ درس
۱ - a( 

b(  
۲ - (b 

۳ - a - c و e هستند صحیح. 

   غلط- ۴

   درست- ۵

   غلط- ۶

   درست- ۷

   غلط- ۸

  کردن  خدمتو کردن  زندگی- ۹

 .سر و کار دارد و مرگ ابدی با حیات مقدس کتاب زیرا - ۱۰

 

 ۴ درس
۱ - a( ۳ 

b( ۱ 
c( ۲ 
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۲ - b 

۳ - b 

۴ - b  وc و d هستند صحیح 

 

 ۵ درس
۱ - a 

۲ - c 

۳ - d 

۴ - b 

۵ - b 

۶ - b 

۷ - a 

۸ - c 

۹ - c 

 

 ۶ درس
  بر- خداوند-و - ۱

۲ - b 

۳ - d 

۴ - a 

۵ - b 

۶ - c 

۷ - a 

۸ - c 

۹ - a 
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۱۰ - b 

۱۱ - a 

 

 ۷ درس
۱ - c 

۲ - d 

۳ - b 

۴ - a 

۵ - b 

۶ - a 

۷ - c 

۸ - d 

۹ - c 

 

 ۸ درس
۱ - c 

۲ - a 

۳ - b 

۴ - b 

۵ - d 

۶ - a 

۷ - c 

 



 ۲۷۹ ها پاسخ خودآزمایی

 ۹ درس
۱ - b 

۲ - b 

۳ - a 

۴ - c 

۵ - b 

۶ - c  
  

 ۱۰ درس

۱ - c 

۲ - b 

۳ - a 

۴ - a 

۵ - b 

۶ - c 

۷ - b 

۸ - a 

۹ - a 

۱۰ - c 

۱۱ - b 

۱۲ - b 

۱۳ - b 

۱۴ - b 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

  مطالعه و تفسیر  روش
  مقدس کتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های میانی آزمون
 
 



 

  گرامی دانشجوی
 

 تهیه درسی کتاب این جزئیات بهتر تمامی منظور یادگیری هب میانی یها آزمون
هر   در باالیها درس شمارۀ باشد که می چند درس به مربوط هر آزمون . است شده
 ، آزمون شده مشخص یها درس از مطالعۀ ً        لطفا پس . است شده مشخص آزمون
 .بگذرانیدبدون مراجعه به کتاب آنها را  هب مربوط

 هر سه از گذراندن پس .بزنید عالمت پاسخنامه را در ورقۀ صحیح یها پاسخ
 .ما بفرستید برای تصحیح را برای پاسخنامه ، ورقۀ میانی آزمون

واحد  دهید و یک امتحان رسمی صورت هرا ب درس مایلید این که در صورتی
 با ما تماس امتحان تشریفات و انجام نام ثبت جهتً            کنید، لطفا  کسب دانشگاهی
  .بفرمایید حاصل



 

   ۱  میانی شمارۀآزمون
 )۴ تا ۱مربوط به دروس (

 
   سؤاالت صحیح یا غلط  : بخش اول

 .را سیاه کنید b  و در صورت غلط بودنa  جمالت زیر را اگر صحیح هستند
 .  خدا تمام نقشۀ خود را یکباره مکشوف ساخت-  ۱
 .توان با زبان مجازی بیشتر توضیح داد ایق را می حق-  ۲
 مطالعه   را با روش و اصولمقدس کتاب یک مسیحی صادق نیازی ندارد که -  ۳
 .کند
 . ، تفسیر است مقدس کتاب اساس کار برای مطالعه -  ۴
 دروغین  کنند تا تعالیم  سوءاستفاده میمقدس کتاب معلمین خدانشناس از -  ۵

 .ابداع کنند
 . معنای مخفی و عرفانی دارندمقدس کتابثر کلمات  اک-  ۶
َ                            عیسی بسیاری از مواقع مثل-  ۷  .داد های خود را توضیح می َ
 

بـرای هـر سـؤال تنهـا یـک پاسـخ  .  سؤاالت چند جوابی : ومدبخش 
 .صحیح وجود دارد آن را مشخص کنید

 
  .......قدسم کتابها فرق دارد، زیرا   با مطالعه سایر کتابمقدس کتاب مطالعه - ۸
a(ی زیادی است که قابل درک نیستندها  حاوی بخش. 
b(نوشته نشده استها زبان عادی انسان  به  . 
c(در زمانی بسیار دور در گذشته نوشته شده است  . 
d(فرد خدا به انسان است  پیام خاص و منحصر به . 
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 .........اشده دارند، زیرا آنه  معنایی غنیمقدس کتاب بسیاری از کلمات در - ۹
a(سازند  حقایق روحانی را بر ما مکشوف می. 
b(شوند  در سایر کتب یافت نمی. 
c(شوند  از زبان عبری و یونانی مشتق می. 
d(در قالب مثل               َ  .اند ها ارائه شده ها و نمونه َ

  

  .........مقدس کتاب به این معنی است که مقدس کتاب یکپارچگی - ۱۰
a(راحتی قابل درک است  به . 
b(واقع نشده استها  هرگز مورد سوءتعبیر انسان  . 
c(دارای فقط یک نظام تعلیمی است  . 
d(فقط برای مطالعۀ شبانان است  . 

  

 .........کند،  را با اصول و روش مطالعه میمقدس کتاب یک مسیحی که - ۱۱
a(شود القدس محروم می سازی روح  از تنویر و روشن. 
b(کند  می  را درکمقدس کتابکنند،  ر مطالعه نمیطو که این  بهتر از کسانی. 
c(های خود استفاده کند  قادر نخواهد بود از اندیشه. 
d(باید انسان خاصی باشد . 

  

چه نوع » ؟ سامره کجاست«ِ      سؤال .   به سامره اشاره شده است۴ :۴ در یوحنا - ۱۲
 ؟ سؤالی است

a(مشاهده   
b(یکپارچگی   
c(تفسیر  
d(ارزیابی   
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 باشد؟  می۱۴ - ۱۲  :۱فیلیپیان » ِ       کاربرد« از جمالت زیر، کدام یک - ۱۳
a(دانستند که پولس مسیحی است  فوج خاص می . 
b(کند تا شهادت دهد  حتی شرایط بد نیز به کلیسا کمک می. 
c(شوند تر می  برادران پولس شجاع. 
d(خاطر خدمت به مسیح در زندان است  پولس به . 

 

دهید،   برای کسی توضیح می۷ -  ۳ :۱۵مشده را از لوقا  اگر مثل گوسفند گ- ۱۴
 بهتر است توضیح خود را چگونه آغاز کنید؟

a(بخوانید شان ، برای کار رفته است  تمام آیاتی را که در آنها کلمه گوسفند به . 
b(کنید های دیگری که در مورد گوسفند و شبان وجود دارد اشاره  به مثل . 
c(مجازی است  معنی این مثل به ایشان بگویید که ، . 
d(توضیح دهید که گوسفند و شبان واقعی شبیه به چیست  . 

 

 در مورد خوراک حالل و حرام آمده باید ۱۹ -  ۱۷ :۷ تعلیمی که در مرقس - ۱۵
 ........ از سوی ایمانداران امروز مراعات شود، زیرا۲۳ - ۱ :۱۱بیشتر از تعلیم الویان 

a( ی یهودیان نوشته شده بود برا۲۳ - ۱ :۱۱ الویان. 
b(شود ی عهدعتیق امروزه به ما مربوط نمیها یک از بخش  هیچ. 
c(عهدجدید مکاشفه نهایی خداست  . 
d(عیسی احکام عهدعتیق را باطل ساخت  . 

 

، باید   حاوی حقایق تعلیمی استمقدس کتاب برای تشخیص اینکه بخشی از - ۱۶
  ............ببینیم که آیا آن بخش

a(کند یا نه  اراده خدا را برای انسان در زمان حال آشکار می . 
b(کاربرد معقولی دارد یا نه  . 
c(شود یا نه  در عهدجدید یافت می . 
d(دستور مستقیمی دارد یا نه  . 
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یاد داشته باشیم که این  جیل، مهم است بهاها در ان هنگام تفسیر مثل  به- ۱۷
 ........ها مثل

a( دهند و ملکوتش تعلیم می در باره مسیح. 
b(دهند  چندین نکتۀ اصلی را تعلیم می. 
c(معانی پنهان زیادی دارند . 
d(های روحانی انتزاعی هستند  تمثیل. 

 

در »  تاک«کلمه » . من تاک حقیقی هستم«، عیسی فرمود که  ۱ :۱۵ در یوحنا - ۱۸
 ؟ این قسمت چیست

a(نمونه است .  
b( نماد )است)  سمبول . 
c(ل است مث.  
d(نبوت است  . 

  

 در سخنان مریم چه نوع توازی وجود دارد؟.  را بخوانید۵۲ :۱ لوقا - ۱۹
a(مترادف   
b(ترکیبی   
c(متضاد  
 



 ۲۸۷های میانی  آزمون

   ۲میانی شمارۀ آزمون 
 )۷ تا ۵های  مربوط به درس(

 
   سؤاالت صحیح یا غلط : بخش اول

 .را سیاه کنید b  و در صورت غلط بودن a  در صورت صحیح بودن
 جدا  ، الزم است که مسائل اصلی را از مسائل فرعی مقدس کتاب برای تفسیر -  ۱
 . کنیم
 .شود ی روایتی یافت میها  نقطه مهم اغلب در بخش-  ۲
 . تکراری نیستندمقدس کتاب همۀ کلمات کوچک در -  ۳
 . اند، مهم نیست کار رفته صورت مجازی به  تشخیص کلماتی که به-  ۴
 .شود ی تعلیمی یافت میها رخی از بخش عامل تحول در ب-  ۵
 .  سبک ادبی حبقوق در تمام این کتاب یکسان است-  ۶
 . حبقوق بیش از یک عامل تحول عقیدتی دارد-  ۷
 

بـرای هـر سـؤال تنهـا یـک پاسـخ  .  سؤاالت چند جوابی : ومدبخش 
 .صحیح وجود دارد آن را مشخص کنید

 ؟ ، گام اول چیست قدسم کتابهنگام مطالعۀ ترکیبی کتابی از   به- ۸
a(تمام کتاب را در یک نشست بخوانیم  . 
b(بندی   تقسیم)دقیقی تهیه کنیم)  رئوس مطالب . 
c(به سبک ادبی توجه کنیم  . 
d(اعالم محتوا را پیدا کنید . 

 



  مقدس روش تفسیر و مطالعه کتاب ۲۸۸

اند، از چه  هم شبیه خواهد توصیف کند که چگونه دو چیز به ای که می  نویسنده- ۹
 کند؟ ه مینوع صنعت ادبی استفاد

a(نقطه اوج   
b(نقطه مهم   
c(تشبیه   
d(پیوستگی   

  

، دو گروه از مردم را با هم  ، با استفاده از کدام صنعت ادبی۱ در مزمور - ۱۰
 کند؟ مقایسه می

a(آمادگی مقدماتی   
b(سبک روایتی   
c(تحول جغرافیایی   
d(توازی متضاد  

  

 با چه چیزی سر و کار دارند؟ صنایع بدیع نقطه اوج و نقطه مهم هر دو - ۱۱
a(تکرار اجباری   
b(نقطه حساس یا محوری   
c(جزئیات فرعی   
d(اعالم محتوا  

  

این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان  « :فرماید  می۱۳ :۵ اول یوحنا - ۱۲
وجود  عبارتی که ارتباطی منطقی به» .اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید آورده
 ؟ آورد، کدام است می

a(نوشتم   
b(به شما  
c(تا  
d(بدانید  

  



 ۲۸۹های میانی  آزمون

 .............. برای آنکه کتابی دارای ساختار باشد، نویسنده آن باید- ۱۳
a(مطالب خود را انتخاب و منظم نماید . 
b(کار ببرد های زیادی به ها و نمونه  مثل. 
c(از زبان مجازی بپرهیزد . 
d(دبی واحد استفاده کند در سراسر کتاب از یک سبک ا. 

 

 ؟  از موارد زیر استکدام یک فضای ادبی ۴ - ۲ :۱ در حبقوق - ۱۴
a(تشویق   
b(خطابه و سخنرانی   
c(استنتاج   
d(سؤال   

 

)  یا سخنرانی(ای  ، از روش گفتار خطابه هنگام نوشتن رساالتش  پولس به- ۱۵
 .............. خواست  میاکرد، زیر استفاده می

a(ان جالبی را بیان کند داست. 
b(مراتب غم خود را ابراز کند . 
c(حقایق مهمی را تعلیم دهد . 
d(جزئیات جالبی را ارائه دهد . 

  

 ؟ کار رفته است  در کدام آیه کتاب حبقوق، تشبیه به- ۱۶
a( ۱: ۱۱ 
b( ۲: ۱ 
c( ۲: ۴ 
d( ۳: ۱۸ 

 



  مقدس روش تفسیر و مطالعه کتاب ۲۹۰

 خورد؟ چشم می  در کدام آیه حبقوق، توازی مترادف به- ۱۷
a( ۲: ۹ 
b( ۳: ۱۲ 
c( ۲: ۲۰ 
d( ۱: ۱۶ 

 

 توسط کدام صنعت بدیع بیان شده ۱۹ - ۵ :۲ سرنوشت بابل در حبقوق - ۱۸
 ؟ است
a(عامل تحول   
b(مثل   
c(تکرار  
d(نمایش   

  

توانیم حقیقتی را بیابیم که برای زندگی امروزمان   در کدام آیه حبقوق می- ۱۹
 کاربرد داشته باشد؟

a( ۲: ۴ 
b( ۱: ۶ 
c( ۳: ۷ 
d( ۲: ۱۳ 
 



 ۲۹۱های میانی  آزمون

   ۳میانی شمارۀ آزمون 
 )۱۰ تا ۸های  مربوط به درس(

 
   سؤاالت صحیح یا غلط : بخش اول

 .را سیاه کنید b  و در صورت غلط بودن a  در صورت صحیح بودن
 .  است ، هدف اصلی ارائه دلیل و استدالل» تعلیم خصائل و اخالقیات« در -  ۱
   که هدف نویسنده را از نگارش آننامه مستلزم این است  تفسیر زندگی-  ۲
 . دریابیم
 . ای است از مطالعه موضوعی ، نمونه  زندگی شاؤل پادشاه-  ۳
 .، دو محدودیت وجود دارد مقدس کتابهای   در مطالعه موضوع-  ۴
 . انجام شودها  مطالعه روحانی نیز باید بر اساس اصول و روش-  ۵
 . ح یک سؤال کلیدی است گام تفسیر در مطالعه روحانی مستلزم طر-  ۶
 . مهم نیستندمقدس کتابها در مطالعه روحانی   سؤال مربوط به داده-  ۷
 

بـرای هـر سـؤال تنهـا یـک پاسـخ  .  سؤاالت چند جوابی : ومدبخش 
 .صحیح وجود دارد آن را مشخص کنید

تر از زندگی خود  ای که در آن تأثیر زندگی فرد بر ملتش مهم نامه  زندگی- ۸
 ؟ ای است نامه نوع زندگی، چه  اوست
a(استدالل   
b(تعلیم خصائل و اخالقیات   
c(روایت تعلیمی   
d(روایت ساده   
 



  مقدس روش تفسیر و مطالعه کتاب ۲۹۲

  :های زیر، باید این سؤال را مطرح کرد؟ نامه  از انواع زندگیکدام یک در - ۹
 »کوشد چه چیزی را ثابت کند؟ ، می ِ                                 نویسنده با نوشتن شرح حال این شخص«

a(استدالل   
b(خصائل و اخالقیات تعلیم   
c(روایت تعلیمی   
d(روایت ساده   

 

 ای سر و کار دارد؟ نامه  کدام آیات از کتاب عاموس بیشتر با استدالل زندگی- ۱۰
a( ۱: ۱  - ۲ 
b( ۳: ۹  - ۱۰ 
c( ۷: ۴ - ۶ 
d( ۷: ۱۰  - ۱۵ 

 

 تهیه کنید که زندگی مقدس کتابخواهید درسی از   فرض کنید که می- ۱۱
ای را  نامه چه نوع زندگی. دهد  تأثیر او بر دیگران را تعلیم میروحانی یک فرد و

 کنید؟ انتخاب می
a(استدالل   
b(تعلیم خصائل و اخالقیات   
c(روایت تعلیمی   
d(روایت ساده   

 

تواند در بارۀ خدا تعلیم  ، می  در بارۀ طبیعتمقدس کتاب مطالعه موضوعی از - ۱۲
 ...........دهد، زیرا

a(زیاد هستمقدس کتابها در  ضوع از این مو  . 
b(طبیعت برای همه چیزی آشناست  . 
c(شود، طبیعتی که آفریدۀ اوست  قدرت خدا در طبیعت دیده می . 
d(طبیعت تنها مکاشفه خدا برای ماست  . 



 ۲۹۳های میانی  آزمون

ً                                        را مطالعه کنید، بهترین روش احتماال کدام » فیض خدا« اگر بخواهید مفهوم - ۱۳
 مورد زیر خواهد بود؟

a(وش مطالعه تمام کتاب ر  
b(روش روحانی   
c(ای نامه  روش زندگی  
d(روش موضوعی   

 

شود، کدام گام   گامی که در روش موضوعی به سازماندهی مطالب مربوط می- ۱۴
 ؟ است
a( ها بندی کردن در گروه  طبقه :۲ گام 
b( خالصه کردن تمام مطالب :۶ گام   
c( فهرست کردن تمام رویدادها :۱ گام  
d( بررسی چارچوب متن :۳ گام   

 

، کدام ۶ و ۵ و ۴در افسسیان »  سخنان پسندیده« در مطالعه موضوع ۴ گام - ۱۵
 باشد؟ مورد زیر می

a( است نوشته شده»  سخنانی که باید بشنویم« قید کردن آنچه که در مورد  . 
b(خالصه کردن آنچه که در مورد سخنان پسندیده نوشته شده است  . 
c( کردن اینکه چند گروه یا اندیشه وجود دارد تعیین                                        ِ. 
d(یادداشت کردن تمام آیات مستقیم و غیرمستقیم                                            ِ . 

 

شود باید شامل   انتخاب میمقدس کتاب بخشی که برای مطالعۀ روحانی - ۱۶
 کدام مورد زیر گردد؟

a(هایی کامل  اندیشه یا اندیشه  
b(فقط یک باب   
c(چند پاراگراف طوالنی   
d(یح چند توض  



  مقدس روش تفسیر و مطالعه کتاب ۲۹۴

 مقدس کتاب، برای مطالعۀ روحانی   رومیان۱۶ از آیات زیر از باب کدام یک - ۱۷
 باشد؟ مناسب می

a( ۲ 
b( ۱۶ 
c( ۱۷ 
d( ۲۷ 

  

، پولس برای بیان مقصود خود از کدام مورد زیر ۲۱ - ۱۷ :۳ در فیلیپیان - ۱۸
 کند؟ استفاده می

a(آمادگی   
b(سؤال   
c(نقطه اوج   
d(تضاد  

  

 باشد؟  می۱۱ - ۱ :۲ه زیر تفسیر فیلیپیان  کدام جمل- ۱۹
a(باشد  می۵، آیه  ِ                    آیه کلیدی این بخش. 
b(من باید همان طرز فکری را داشته باشم که عیسی داشت  . 
c(ذات بود  عیسی همیشه با خدا هم. 
d( انگیزه مسیحی « :تواند این باشد  می۳ عنوان آیه .« 
 


