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 هزاره سوماصول آموز��ی موسسھ 

 

کند و در ع�ن حال تأکید بیش��ی بر و الهیات استفاده می مقدسکتاببرای �علیم دا��جو�ان در باکیفی�ی هزاره سوم از برنامھ آموز��ی  موسسھ

دهیم کھ برای استفاده در یک محیط سازی فرآیند یادگ��ی و افزودن مطالب خاص انجام می�ار�رد �خ��ی و خدم�ی دارد. ما این �ار را با ساده

سازی و آموزش دهد زمان کم��ی را صرف آمادهان اجازه میگرو�� در نظر گرفتھ شده است. برنامھ آموز��ی ما طوری طرا�� شده است کھ بھ ره�� 

 نامیم.می موسسھها کنند تا بتوانند زمان بیش��ی را بھ برنامھ های مح�� اختصاص دهند. ما این ره��ان مح�� را مر�یان کالس

اند آنچھ را کھ �علیم افراد کھ متعهد شده گرو�� از - شودفراهم میهای آموز��ی موسسھ هزاره سوم مشارکت از طر�ق انجمن تر�ن شیوهمطلوب

کنیم در زمینھ خدمت مح��، دوشادوش دیگرا�ی کھ بھ خدمت مشغول هستند بھ مطالعھ ب��داز�د. هر توصیھ می بینند، در عمل بھ �ار گ��ند.می

است تا بیش�� در مورد  موسسھمک بھ مر�یان کند. هدف این نوشتھ، کها فراهم میهای الزم را برای این گروهمر�ی موسسھ، نظارت و راهنمایی

 این وظیفھ مهم بدانند.

 

 ما �علی�یالهیات 

ای کھ عی��ی دوازده شاگرد خود را تر�یت کرد. هدف های آموز��ی است. همانند شیوهدر برنامھ مقدسکتاب�ارگ��ی اصول بھ، �علی�یالهیات 

 این نیست کھ 
ً
داشتھ باشند، بلکھ این است کھ آ��ا از این اطالعات برای  مقدسکتاب برگرفتھ از خوب و �سیار اطالعات افرادآموزش ما صرفا

خواهیم در انجام خواهیم کھ آ��ا پ��وان وفادار عی��ی باشند، و میدر پادشا�� خدا استفاده کنند. ما مینمایند�ا�ی تاث��گذار تبدیل شدن بھ 

 مقدسکتاب). ی�ی از عبارات 15:11��گذار باشند: تبدیل این جهان بھ پادشا�� خدا (م�اشفھ واسطھ خدمت ما وعده داده است تاثآنچھ خدا بھ

 ، برر��ی خواهیم کرد.20-18: 28را کھ فلسفھ تر�ی�ی ما بر آن استوار است، مامور�ت بزرگ در م�ی 

ها را شاگرد ی اّمت�س رفتھ، همھ  شده است.آسمان و بر زم�ن بھ من داده  �س عی��ی پیش آمده، بد�شان خطاب کرده، گفت، تمامی قدرت در«

ام حفظ کنند. و ی اموری را کھ بھ شما حکم کردهالقدس �عمید دهید. و ا�شان را �علیم دهید کھ همھساز�د و ا�شان را بھ اسِم اب و ابن و روح

 ».باشماینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می

�و�د کھ شاگرد داران خطاب شد، عی��ی بھ پ��وان خود میبھ یازده شاگرد و از طر�ق آ��ا بھ همھ ایمان ،��یدر این فراز، �س از رستاخ�� عی

 چ��های ز�ادی در�اره  »شاگردسازی «یونا�ی) ز�ان اص�� �ساز�د. فعل اص�� جملھ دوم (در 
ً
داند می مقدسکتاباست. شاگرد ک��ی نیست کھ صرفا

کند و از عطایای خود برای کند، برای او زند�ی مید ک��ی است کھ در زند�ی روزمره خود از عی��ی پ��وی میحضور دارد. شاگر  یا فقط در �لیسا

پ��وزی خود بر گناه، مرگ و شر را بر  آثارکند. شاگرد نماینده پادشا�� است کھ خداوند از طر�ق او همھ تحقق بخشیدن پادشا�� استفاده می



 

داشتھ  مقدسکتاب برگرفتھ از خوب و یاطالعا� افرادفقط برای اینکھ نھ   خود را آموز��یآورد. ما برنامھ صلیب و در رستاخ�� خود بھ ارمغان می

 .شوند. آ��ا باید شاگرد باشندباشند، بلکھ بھ عنوان ابزاری برای کمک بھ آ��ا ایجاد کردیم تا نمایند�ان تاث��گذار پادشا�� 

 

آم��، کالم مقتدرانھ و حضور محبت ،کنند. این سھ هدف عبارتند ازدارای سھ هدف است کھ در فرآیند شاگردی با هم عمل می موسسھ

 .اطاع�یاعمال 

 

 جمعراهنماهای بحث مورد استفاده در  –محبت راست�ن /آم��حضور محبت

باشید. این فراز  شاگرد شوند. ابتدا باید با خدا رابطھ �خ��ی داشتھ افرادد تا نوجود دارد کھ باید اتفاق بیفتبا توجھ بھ این فراز، سھ چ�� 

 �و�د:می

 »...القدس �عمید دهیدا�شان را بھ اسِم اب و ابن و روح«... 

یابد با خدا و با هر یک از اعضای نام تثلیث �عمید می درکھ  فردیای �خ��ی با آ��ا قرار گ��د. باید در رابطھ فردیک  یا در، ھب دادن�عمید برای 

آم�� ما این اصل شاگردی را اصل حضور محبت». .باشممن هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می «تثلیث رابطھ �خ��ی دارد. بھ دلیل این رابطھ، 

 نامیم.می

القدس، از طر�ق بر حضور روحآم�� را عالوهند این حضور محبتتوانآم�� خدا است. شاگردان میشاگرد بودن مستلزم تجر�ھ حضور محبت

 مقدسکتاب�سیار در فرآیند آموز��ی  ،�علی�ی جوامعاین ی�ی از دالی�� است کھ داران ن�� تجر�ھ کنند. آم�� با دیگر ایمانداش�ن رابطھ محبت

آم�� است کھ مستلزم ایجاد یک رابطھ �خ��ی و محبت شاگرد ساخ�ن افراد است حیا�ی هستند.کھ توسط موسسھ هزاره سوم ارائھ شده

و احساسات شاگرد بخ��ی جدایی  مقدسکتاببرگرفتھ از بازتا�ی از محبت خود خداوند بھ شاگرد است. این اصل بھ این معنا است کھ �خصیت 

�ار . همچن�ن بھ این معناست کھ دا��جو برای تاث��گذار بودن باید بیاموزد کھ نو�� از �خصیت و عواطفی را بھهستندناپذیر از فرآیند آموزش 

 کند.یاد می» محبت راست�ن«عنوان اند. برنامھ در��ی هزاره سوم از این اصل بھخدا بھ آن فراخوانده شده قومگ��د کھ 

پذیر نیست. بھ معنای نقش بر است و ت��ا با دیدارهای گه�اه و دوستانھ انجامدی زماندرگ�� کردن �خصیت و احساسات خود در فرآیند شاگر 

در زند�ی شما است. از آنجایی کھ این �ار بھ زمان نیاز دارد، دارای محدودیت در �عداد  آ��ا داش�ن در زند�ی شاگردان و اجازه دادن بھ ایفای نقش

داشتھ  انجمن آموز��ید کنید. جزئیا�ی مانند پیش��ادها در مورد �عداد دا��جو�ا�ی کھ باید در توانید در هر زمان شاگر افرادی هستید کھ می

 ھ مر�ی بیابید.فتوانید در راهنمای معار باشید را می

The Discussion Guides provided with each module will be one of the Institute Trainer’s main resources to help 

accomplish this goal. They will be used each time your group gathers to provide areas of focus for your discussion. We 

hope they will enable the group to learn in community, both from each other and yourself as the trainer. 

است، ی�ی از منا�ع اص�� مر�یان موسسھ برای کمک بھ انجام این هدف خواهد هر عنوان در��ی ارائھ شدهکھ همراه با و گفتگو راهنمای بحث 

های تمرکز برای بحث شما فراهم شود. امیدوار�م کھ این منا�ع گروه شود تا زمینھاز آ��ا استفاده می ،آیندبود. هر بار کھ گروه شما گرد هم می

 عنوان مر�ی یاد بگ��ند.از یکدیگر و شما بھ جمعرا قادر سازند تا در 

 



 

 هادروس، راهنمای مطالعھ و آزمون  –باوری/ کالم مقتدرانھ راست

بھ او �علیم دهید. و این چ��ی فراتر از اناجیل را » امی اموری را کھ بھ شما حکم کردههمھ«شاگرد کردن افراد همچن�ن مستلزم این است کھ 

�خص و حول تمر�وط بھ  عهدجدید)، و �س از آن 48-24 :24کند و در مورد او است (لوقا بھ مسیح اشاره می عهدعتیقشود، ز�را شامل می

است. برنامھ در��ی هزاره سوم از این اصل  مقدسکتاببھ معنای �علیم تمام »  امی اموری را کھ بھ شما حکم کردههمھ«خدمت مسیح است. 

 اشاره دارد. مقدسکتابباوری بھ باورهای درست در مورد �لیت کند. راستیاد می »باوریراست«عنوان بھ

 

ها و امتحانات پایا�ی منا�ع اص�� برای کمک بھ تحقق این هدف خواهند بود. آ��ا ابزارهای الزم را ، راهنمای مطالعھ، آزمون موسسھدروس 

 کنند.و الهیات فراهم می مقدسکتاببرای یادگ��ی متون مقدس و درک مطالب موسسھ در رابطھ با 

 

 خدمت و زند�ی های مهارت�شان –اعمال اطاع�ی /رفتاری راست

این بدان معناست کھ نھ ». حفظ کنند«است مسیح دستور دادهرا کھ بیاموز�د تمام آنچھ  آ��ا است کھ بھ آنشاگردکردن افراد همچن�ن مستلزم 

 را شاگردی. ما این اصل باشیمعم�� کردن �خنان او ن��  باید بھ دنبالت��ا باید در مورد مضام�ن دستورات مسیح برای عمل �حبت کنیم، بلکھ 

 نامد.می» رفتاری راست«نامیم. برنامھ در��ی هزاره سوم این اصل را می اعمال اطاع�ی

 

شود. در این مدل، نقش اص�� مر�ی، نھ انتقال دا�ش و نھ منتقل کردن استفاده از این مدل، بھ نقش مر�ی مر�وط میی�ی از مضام�ن آموزش با 

های ها است. همچن�ن نقش اص�� او القای تدر��� �خصیت نیست. بلکھ نقش اص�� مر�ی، �سهیل یکپارچ�ی دا�ش (کالم مقتدرانھ)، مهارتمهارت

 آم��) در زند�ی و خدمت دا��جو است.(حضور محبت مقدسکتابو �خصی�ی برگرفتھ از  زند�ی و خدمت (اعمال اطاع�ی)

بحث در مورد �علیم خدمت و  هااین �شانشوند، منبع اص�� کمک برای رسیدن بھ این هدف هستند. هایی کھ با هر دوره ارائھ می�شان

 کنند.های تجر�ھ �خصیت و خدمت �سهیل میدر زمینھ عم�� کردن آ��ابرای  با طر��های زند�ی را همراه مهارت

 سازی پیاده

از طر�ق مطالب را کند تا سازی است. مر�ی بھ دا��جو�ان کمک میو زمینھ �ارگ��ی بھسازی آموزش موسسھ، ی�ی از اهداف اص�� در پیاده

تجر�ھ  آن را  توانمی کھ�ار گ��ند. را بھ و بتوانند آن، درک کنند استسازی و زمینھ �ارگ��ی بھ کھ تمرکزشان روی �عامالت تخص��ی گرو��

 ها است.کالس درس نامید، کھ �امال متفاوت از بیش�� کالس

 

 در کالس درسطالب سازی م�ارگ��ی و زمینھبھ

 رساند؟بھ انجام میاگر هدف اولیھ از تجر�ھ کال��ی انتقال اطالعات نیست، �س هدف از این زمان گرو�� چیست و مر�ی موسسھ چ�ونھ آن را 



 

 

را با تجر�یات خود در خدمت و زند�ی مرتبط  موسسھدروس  طالبی�ی از اهداف اص�� جلسات گرو�� �وچک، کمک بھ دا��جو�ان است تا م

دهیم. افراد زما�ی مفاهیم و اطالعات جدید را ���� و معنادارتر درک  ارتباطآ��ا در زند�ی و خدمت  �خصیتخواهیم مطالب را بھ رفتار و کنند. می

 کنند.دیگران چ�ونھ آ��ا را با زند�ی خود مرتبط می کھ کنند کھ بتوانند آ��ا را با زند�ی خود مرتبط کنند و آ�اه شوندمی

 مطالب �ارگ��ی باسازی مانند دو روی یک سکھ هستند. بھینھ�ارگ��ی و زمسازی مطالب بنامیم. بھ�ارگ��ی و زمینھممکن است این را فرآیند بھ

فرهنگ،  -سازی در �س�� خدمت دهد. زمینھشود و مفاهی�ی را برای تفکر، اطاعت و �خصیت فردی و جم�� �شان میآغاز می مقدسکتاب

 دهد.پا�خ می مقدسکتابهستند از  شود و بھ سواال�ی کھ افراد آن �س�� با آن مواجھآغاز می -�لیسا، افراد و موقعیت آ��ا 

مفاهیم عم�� این درس برای شرایط شما چیست؟ چھ معنایی برای خدمت شما دارد؟ برای «پرسد: سواال�ی از این قبیل می ،�ارگ��ی بنابراین بھ

بر این درس مبت�ی«پرسد: اال�ی از این قبیل میو س سازی زمینھ» �لیسای شما چھ معنایی دارد؟ چھ معنایی برای مشارکت شما در جهان دارد؟

طور مؤثر با آن برخورد تواند بھ من کمک کند تا با این موقعیت یا مش�ل خا��ی کھ با آن رو�رو هستم مواجھ شوم و بھچ�ونھ می مقدسکتاب

شود. توضیحات �ام�� در مورد راهنمای بحث یسواال�ی از این دست را در هر راهنمای بحث خواهید یافت کھ با هر عنوان در��ی ارائھ م» کنم؟

مر�وط  آ��ا سازی �سیار شبیھ بھ هم هستند و تفکیک کردن �امل آ��ا غ��ممکن است. تفاوت�ارگ��ی و زمینھدر راهنمای معارفھ مر�ی وجود دارد. بھ

) �شو�ق 2و (اند اشاره شدههنماهای بحث ما ) جدی گرف�ن مفاهیم فکر، اطاعت و �خصیت کھ در را1بھ معنای ( لشود. در عمبھ تأکید می

سازی کھ دومی بر زمینھ�ارگ��ی است، در حا��. او�� متمرکز بر بھاست االت خودو فراگ��ان بھ ابت�ار عمل در پرسیدن و جستجوی پا�خ برای س

 مشارکت کردن در گفت�وهااالت برای و س ت��ا ،االت و پیش��ادات موجود در راهنمای بحثو متمرکز است. بھ عبارت دیگر، تصور نکنید کھ س

 های خود فکر کنند و سواالت و پیش��ادهای خود را ارائھ دهند.هستند. فراگ��ان را �شو�ق کنید تا در مورد موقعیت

 مطالب را درک ن�ی
ً
ممکن است بتوانید  روند، مفهوم مه�ی وجود دارد.�ار میکنید مگر اینکھ بدانید چ�ونھ در شرایط شما بھدراینکھ شما واقعا

طور مؤثر در پادشا�� خدا استفاده کنید مگر اینکھ حداقل تا حدودی درک کنید توانید از آن بھاز عهده آزمو�ی در مورد مطالب بر�یایید، اما ن�ی

 رود.�ار میزند�ی و خدمت شما در بخ��ی از جهان بھ کھ چ�ونھ در زمینھ

کم�� از هدف اول  مر�ی موسسھ است. اهمیت این هدفو  دا��جو�ان میانآم�� و حمای�ی بط محبتدوم�ن هدف اص�� تجر�ھ کال��ی، ترو�ج روا

شود، �خ��ی و ناخوشایند می کھ آموزشزما�یدر ح�ی  �ارآموزان پیوند محبت و اح��ام است کھ بھ سبب ایننیست. همانطور کھ قبال ذکر شد، 

 بھ آ��ا ام�ان یادگ��ی  و کندمیتجر�یات خود  شپذیر  بھ. این پیوند محبت و اح��ام است کھ افراد را ترغیب شوندبھ ادامھ برنامھ ترغیب می

 کند.القدس میی روحیادگ��ی دشوار است. این فضایی است کھ آ��ا را پذیرای آموزه ییفضا چن�ندهد. بدون می

 

 :وجود دارندهدف اص�� از تجر�ھ کالس درس در اینجا چند پیش��اد در مورد چ�ون�ی دستیا�ی بھ این دو 

 

  .دتبدیل شو� او ادشا�� پ در بھ عام�� موثرترمعلم شما باشد کھ ای شیوه بھدر ابتدای کالس دعا کنید کھ خداوند  -1

 های و�ژه خدمت برای �ارآموزان یا مسائل زند�ی دعا کنید. همچن�ن ممکن است بخواهید برای فرصت

 دعا کنید. شاملدر صورت ام�ان، �ارآموزان را ن�� 

 �خن�ا�ی نکنید -2



 

 انتقال مطالب را فقط بھ آنچھ برای دستیا�ی بھ هدف اص�� کالس ضروری است محدود کنید. مقداری انتقال مطالب برای روشن -3

خواهید مطالب را با تجر�ھ آ��ا مرتبط کنید، و یکردن مفهوم تجر�ھ افراد ضروری است. اما باید فقط برای این منظور انجام شود. شما م

 بھ خاطر ارتباط دادن آ��ا باز�و نکنید.
ً
 این مستلزم �حبت در مورد مطالب است. اما مطالب را صرفا

دا��جو�ان قبال از طر�ق سایت آموزش آنالین  خوشبختانھ. باشدشان آزمودن معلومات آ��ا در مورد مطالب سواال�ی ن��سید کھ هدف -4

آزمودن معلومات آ��ا از مطالب نیست. در موارد نادر، پرسیدن هدف کالس درس . اندشرکت کردهآزمون مر�وط بھ مطالب  در ،موسسھ

کند کھ برای یادگ��ی را ایجاد می روی در این موارد بھ دالیل نادرست، فضاییتواند مفید باشد. اما ز�ادهسواالت با هدف آزمودن معلومات می

�و�ند، می مقدسکتاببخش است. بیش�� بر نحوه ارتباط مطالب با زند�ی و خدمات آ��ا تمرکز کنید. اگر در این فرآیند چ��ی نامرتبط با ز�ان

 پا�خ آ��ا تأیید کند. ای انجام دهید کھ هر عنصر حقیقت را دراز اصالح کردن آن ��راسید. اما س�� کنید این �ار را بھ �ونھ

 دانید. از طرف دیگر، خواستھ شما این نیست کھ ببینید آ��ا تا چھ اندازه سواال�ی ن��سید کھ از قبل پا�خ آ��ا را می -5

 شان با مطالب مرتبط است. این شبیھچ�ونھ زند�ی و خدمت در�ابند کھخواهید کھ آ��ا از مطالب آ�ا�� دارند. شما می

 .داردمتفاوت بر آن تاکید  تقر�با ب�� است، اما از منظری نظر قبھ نقطھ 

، »دانید. اگر پا�خ درست را بدانید، آموزش خواهید دید.خواهم ببینم شما هم میدانم و میمن جواب را می«�و�د: کھ می جای فضاییبھ -6

ایجاد چن�ن فضایی مستلزم » خواهم از آن بیاموزم.من برای تجر�ھ شما ارزش قائل هستم و می«�و�د: فضایی را ایجاد و حفظ کنید کھ می

. این رو��ی بیاموزندتجر�ھ کم سواد و فردیتوانند از فردی کم، همچنان میتجر�ھبا یتحصیالت بیش�� و فردا باین باور است کھ فردی 

باشید. وانمود نکنید کھ بھ تجر�ھ آ��ا  موسسھ تاث��گذار توانید مر�یکند. اگر واقعا این را باور ندار�د، ن�یاست کھ بدن مسیح �ار می

��ه واق�� شما را خواهند دید و مطابق با آن واکنش �شان خواهند داد. اگر متقاعد شوند کھ بھ آ��ا اهمیت مند هستید. در ��ایت انگعالقھ

 گذار�د، محیط یادگ��ی �ارآمدی ایجاد خواهید کرد.دهید و اح��ام میمی

 درس بھ اش��اک بگذارند.مطالب از آ��ا بخواهید تا تجر�یات خود را در رابطھ با  -7

های منفی نداشتھ های منفی هستید. اما اصراری بر داستانهای مثبت و هم داستانبھ دنبال داستانشما هم  -الف

مطم�ن شو�د کھ در حال . کنند فضا مساعد استکھ �ارآموزان احساس بروز پیدا کنند  دهید هن�امی باشید. اجازه

 ایجاد آن فضا هستید.

است و روشن شدن آنچھ اتفاق افتادهتوانند بھاال�ی ب��سید کھ میو ، سندگذار اش��اک میداستان خود را بھکھ هن�امی -ب

کمک کنند. با دقت �وش کنید. �شان دهید کھ ) از جملھ �ارها و �خصیت خودشان( چ�ون�ی ارتباط آن با مطالب

در مورد  فهمم کھمی«ممکن است ب��سید،  اید.، مطم�ن شو�د کھ متوجھ شدههیدپا�خ داینکھ مند هستید. قبل از عالقھ

X االت روش�ی ب��سند.و از دیگران در گروه ن��دعوت کنید تا س» �و�ید. درست است؟می 

 تجر�یات دیگر از برای گروه ارزشمندتر تجر�یات این ر�� ازاحتماال ب. کھ مطرح شد تاکید کنید ایارزش تجر�ھ بھ -ج

 تأیید کنید.مطرح کرد مواردی را کھ �خص  سودمندیبیش�� آ��ا بھ نو�� مفید خواهند بود. معموال اما  خواهد بود.

مطالب  ارتباط نحوه کند تا �و�ایی و سودمندی این تجر�ھ را دربازخوردی ارائھ دهید کھ بھ دا��جو�ان و �ل گروه کمک  -د

سب و مفید است، از دیگران ن�� دعوت کنید کھ کنید کھ این روش در گروه شما مناد. اگر فکر مینبا شرایط م�خص کن

 شیوه را پیش بگ��ند.هم�ن 

 



 

. بھ عبارت دیگر، مایل باشید مطرح کنیدهای مثبت و منفی را نمونھهر دو بھ اش��اک بگذار�د. مرتبط هستند، مطالب بھ تجر�یات خود را کھ  -8

مطرح اید. از گ��نده هستید و �ا�� اوقات در رابطھ با محتوای درس نا�ام بودهر�ا باشید. �شان دهید کھ شما ن�� �علیمبا �ارآموزان صمی�ی و �ی

ن را بھ عنوان غرور تلقی کنند، اما مثبت ارتباط زند�ی وخدمت خود با محتوای درس اجتناب نکنید. بر�� افراد ممکن است ای هاینمونھ کردن

های مثب�ی را بھ اش��اک بگذار�د. بھ این دهید از فیض خداست، باید آزادانھ چن�ن نمونھ�ار خو�ی کھ انجام میر کھ ه اذعان دار�دو  دانیدمی اگر

تجر�یات  بخواهید دا��جو�ان قبل از اینکھ ازکنید. اغلب خوب است سازی میترتیب، شما از تجر�ھ گذشتھ خود مفهوم مطالب را برای آ��ا مدل

های گروه معموال بھ و�ژ�ی و ضروری نیست قدم شو�د، اما این �ار لزوماهایی از زند�ی و خدمت خود پیشنمونھرا بھ اش��اک بگذارند، با  خود

 �ست�ی دارد.

سازی کنید. خودتان با �شارت توانید �شارت را شبیھیتواند مفید باشد. برای مثال مسازی خدمت در کالس درس �ا�� اوقات میشبیھ -9

سازی، از �ارآموزان دعوت کنید تا در مورد آن بحث سازی کنید. �س از شبیھکند، آن را مدلبودن میدار نایماندادن بھ ک��ی کھ تظاهر بھ 

د و از دیگر �ارآموزان دعوت کنید تا در بازخورد دهی سازی خدمت را بدهید. بھ آ��ا بازخوردکنند. سپس بھ بر�� یا همھ آ��ا فرصت شبیھ

 دهد.ھ سمت زمان حال سوق میب بیش��را کنند. این �ار ارتباط مطالب بھ شرایط مشارکت 

 

 سازی انجام دادید، بھ �ارآموزان ت�الیف رشد �خ��ی وسازی مطالب را با بھ اش��اک گذاش�ن تجر�یات گذشتھ و شبیھوق�ی زمینھ -10

در زند�ی و سازی مطالب �ارگ��ی و زمینھدر بھبھ آ��ا  کھ اکنون  ت�الیفی د؛ ھ باید در �س�� خانھ و خدمت آ��ا انجام شونک بدهیدخدم�ی 

 کند.  کمک شانخدمت فع��

 شود.یافت می در راهنمای معارفھ مر�ی . اطالعات بیش�� در مورد این موارد،کنیدمقرر  را  موسسھهای �شانموجود در وظایف خدم�ی  -الف

 

های مر�وط بھ ت�لیف گزارش دهند. با دقت و در کالس �عدی در مورد این موارد �حبت کنید. اینکھ از آ��ا بخواهید در مورد بر�� از فعالیت -ب

در زند�ی و خدمت باشد. سازی موثرتر مطالب �ارگ��ی و زمینھبرای بھ د و کمک بھ آ��اکیاعالقھ �وش کنید. بھ آ��ا بازخوردی دهید کھ هدف آن ت

 است، از دیگران ن�� دعوت کنید کھ هم�ن �ار را انجام دهند. در گروه شما مناسب و مفید کنید این �اراگر فکر می

 

 کنید الزم و مفید است دعا کنید.آن�ونھ کھ احساس می -ج

 

 شودکھ باید از آ��ا اجتناب  های آموز��یمدل

Because of the challenges involved in training, those involved will feel the pull to use “quicker,” less invasive and more 

comfortable methods. Here are some of the methods to avoid; these will try to move you away from the integration of 

Covenantal training.  

 



 

تر را ، کم�� ��اج�ی و راحت»ترسریع«های ود در آموزش، افرادی کھ در آن مشارکت دارند، تمایل بھ استفاده از روشهای موجبھ دلیل چالش

عهد ش پارچ�ی آموز ها س�� دارند شما را از یکهایی کھ باید از آ��ا اجتناب کنید وجود دارند؛ این شیوهکنند. در اینجا بر�� از شیوهاحساس می

 کنند. دور 

 

و من هیچ مش�ل �خصی�ی  چھ �اری را انجام دهمتوانم بفهمم می مطالب را بھ من بدهید تا بتوانم در امتحان قبول شوم. �عدا فقط« -1

است تواند منجر بھ اشتبا�� شود کھ پولس رسول ذکرکردهای نیست. این  مدل میپارچ�ی آ�اهانھاین مدل شامل هیچ یک» ندارم.

رسا�ی از طر�ق انتقال اطالعات در تواند منجر بھ نا�ارآمدی در خدمت و استفاده از مدل خدمتمیهمچن�ن » علم باعث تک�� است«

 �لیسا شود.

معلومات را از  این مدل» بینم.می گروه �وچ�ی شرکت دارم، بنابراین آنجا آموزش �خصیتر فقط مطالب را بھ من بدهید. من د« -2

پارچھ کند؟ احتماال دا��جو از اش یککند تا معلومات خود را با �خصیتمیکند. چھ ک��ی بھ فرد کمک آموزش �خصیت جدا می

 رسد.می یک سو با الهیات خشک و غ���ار�ردی و از سوی دیگر بھ رشد �خصی�ی کھ ارتباطی با آن الهیات ندارد

این مدل معلومات را ». رانم.گذفقط مطالب را بھ من بدهید. من در �لیسای خود در خدمت مشارکت دارم.  بخش خدمت را آنجا می« -3

کند تا معلومات را با خدمت یکپارچھ کند؟ بھ عبار�ی دا��جو احتماال بھ الهیات کند. چھ ک��ی بھ فرد کمک میاز عمل خدمت جدا می

 شوند تا الهیات.های فرهن�ی و �خ��ی ساختھ میرسد کھ بیش�� با اولو�تخشک و غ���ار�ردی و فنون خدم�ی می

 

گ��، را احساس تر و کم�� وقتهای راحتاستفاده از روش ---بر های میاندهید، بدون شک،  تمایل بھ راههمانطور کھ دا��جو�ان را آموزش می

ای ھخواهید برنام���� در برابر آن مقاومت کنید. اگر میر خوهید شد کھ این تمایل در حال بروز است، قاد بدانید اگرخوشبختانھ خواهید کرد. 

�ارهای  موسسھ�شو�د.  موسسھگ��ی از آموزش آموز��ی داشتھ باشید کھ بھ خدمت �ارآمد پادشا�� منجر شود، �سلیم این تمایل برای کناره

 کند تا بھ این مس�� ادامھ بدهید.ها و راهنمای بحث گنجانده است کھ بھ شما کمک میمهم و مورد نیاز را در �شان


