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مقدمه سطح اول
بــه ســطح اول از کتــاب راهنمایــی مطالعــه خبــر خــوش شــاگردی و کتــاب
کار کــه شــامل  3بخــش اســت ،خــوش آمدیــد.
ـن تعالیــم انــدرو ومــک و دان
ایــن برنامــه ی فــوق العــاده یــک همــکاری ،بیـ ِ
کــرو اســت و بــه عنــوان یــک ابــزار شاگردســازی بنیادیــن تهیــه شــده اســت.
ایــن برنامــه مــی توانــد در هــر جایــی و بــا هــر کســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ایــن برنامــه خواننــدگان خــود را از افــراد گرفتــه تــا گروههــای کوچــک ،کلیســاهای
محلــی ،مــدارس و کنفرانــس هــا ،تبدیــل خواهــد کــرد.
محتــوای ایــن برنامــه شــامل  84درس اســت کــه بــه ســه ســطح یــا قســمت
تقســیم مــی شــود کــه جامــع و مســتقل اســت و متــون درس ،آیــات مربوطــه و
پرسشــها و پاســخ هــا را ارائــه مــی دهــد .خداونــد بــه مــا گفــت کــه شــاگرد بســازید
نــه اینکــه فقــط تغییــر کننــد (متــی  )19:28و ایــن برنامــه بــه شــکل هدفمنــد،
فــرد را از یــک نــو ایمــان بــه شــاگرد و از یــک شــاگرد بــه شــخصی کــه دیگــران را
شــاگرد مــی ســازد ،تبدیــل خواهــد کــرد.
ایــن  16درس از ســطح یــا قســمت اول ،شــما را بــا حقایــق اساســی کتــاب
مقــدس آشــنا خواهــد کــرد و بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا درک درســتی از محبــت
بــی قیــد و شــرط و فیــض خــدا نســبت بــه خــود بدســت آوریــد .عــاوه بــر ایــن،
دو راهنمایــی مفیــد وجــود دارد ،یکــی در مــورد اینکــه "چگونــه عیســی را بــه
عنــوان نجــات دهنــده خــود بپذیریــد" ،و دوم "چگونــه روح القــدس را دریافــت
کنیــد ".در پایــان ،مــا یــک برنامــه  12ماهــه خوانــدن کتــاب مقــدس ارائــه مــی
دهیــم تــا شــما قــادر بــه مطالعــه ی تمامــی کالم خــدا شــوید.
ایــن ابــزار در سرتاســر جهــان بــرای تبدیــل افــراد و جوامــع اســتفاده مــی شــود
و در چندیــن زبــان در دســترس اســت کــه بــه صــورت  pdfجهــت دانلــود رایــگان
در ســایت  awmi.net/demo/downloadو اپلیکیشــن هایــی بــرای سیســتم
هــای اندرویــد و اپــل موجــود اســت.
سفر مکاشفه ای به فراوانی به شما برکت دهد.
خاوند در شروع این ِ
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سطح اول درس ۱

حیات جاویدان
نویسندهَ :اندرو ُومک

یکــی از شــناخته شــده تریــن آیــه هــا در کتــاب مقــدس در انجیــل یوحنــا آیــه 16:3
مــی باشــد .بــه نظــر میرســد کــه هــر کســی این آیــه را از زمــان کودکــی مــی شناســد،
در عیــن حــال بــه عقیــده مــن ایــن آیــه واقع ـ ًا درک نشــده و بدرســتی مــورد اســتفاده
قــرار نگرفتــه اســت .یوحنــا 16:3مــی فرمایــد" :زیــرا خــدا جهــان را آنقــدریــا "چنــان"
محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود را داد تــا هــر کــه بــه او ایمــان آ َورَد هــاک نگــردد،
بلکــه حیــات جاویــدان یابــد".
معمــوال ،ایــن آیــه جهــت تدریــس اســتفاده شــده اســت كــه عیســی آمــد و بــرای
گناهــان مــا مــرد تــا مــا هــاک نگردیــم .در صورتــی کــه ایــن یــک حقیقــت اســت کــه
ایــن آیــه مــی فرمایــد؛ هــدف اصلــی آمــدن عیســی مســیح بــه ایــن جهــان و قربانــی شــدن
او بــرای مــا ایــن اســت كــه مــا بــه حیــات جاویــدان دســت بیابیــم .و اتفاقــا گناهانمــان
مانعــی بیــن مــا و ایــن حیــات جاویــدان بــود.
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه عیســی مســیح بــرای گناهــان مــا مــرد ،و نیــز
حقیقــت اســت کــه اگــر بــه او ایمــان بیاوریــم ،هــاک نخواهیــم شــد ،امــا در خبــر
خــوش ( )Gospelخیلــی بیشــتر از اینهــا نهفتــه اســت.
پیــام حقیقــی خبــر خــوش ( )Gospelایــن اســت كــه خداونــد مــی خواهــد بــه
شــما حیــات جاویــدان بدهــد .حــال اجــازه بدهیــد ایــن را بیشــتر بــاز کنــم.
شــب قبــل از مصلــوب شــدنش ،عیســی چنیــن دعــا نمــود" :و ایــن اســت حیــات
جاویــدان ،کــه تــو را ،تنهــا خــدای حقیقــی و عیســی مســیح را کــه فرســتاده ای،
بشناســند( ".یوحنــا )3:17
ایــن آیــه مــی فرمایــد کــه حیــات جاویــدان :شــناخت خــدای پــدر ،تنهــا خــدای
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نادیواج تایح
حقیقــی؛ و نیــز شــناخت عیســی مســیح فرســتاده ی او مــی باشــد .ایــن همــان حیــات
جاویــدان اســت! بســیاری از مــردم مــی پندارنــد كــه منظــور از حیــات جاویــدان تــا ابــد
زندگــی کــردن اســت .خــوب ،هــر شــخصی تــا ابــد زندگــی خواهــد كــرد .ایــن یــک
تصــور اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم زمانــی کــه یــک شــخص مــی میــرد ،دیگــر وجــود
نخواهــد داشــت .روح و جــان او بــه خداونــد بازمــی گــردد و بدنــش در قبــر مــی پوســد.
حقیقــت امــر ایــن اســت کــه هــر شــخصی کــه تاکنــون روی کــره زمیــن زندگــی
کــرده اســت بــه زندگــی کــردن خــود در روح ادامــه خواهــد داد .پــس گفتــن اینکــه
زندگــی جاودانــه یعنــی زندگـی کــردن تــا ابــد ،تمامــی حقیقــت نیســت – همــه آدمیــان
ی خواهنــد کــرد .ایــن آیــه کامــا روشــن مــی ســازد كــه حیــات جاویــدان
تــا ابــد زندگ ـ 
بــه همــه داده نخواهــد شــد.
برخــی مــی گوینــد" ،حیــات جاویــدان بــرای همیشــه در بهشــت زندگــی کــردن بــه
جــای بــرای همیشــه در جهنــم زندگــی کــردن اســت ".امــا حیــات جاویــدان فقــط آن
اســت کــه عیســی در یوحنــا  3:17فرمــوده اســت :شــناخت خداونــد و مســیح عیســی.
ایــن بیــش از یــک دانــش فکــری اســت .در سراســر کتــاب مقــدس کلمــه "شــناخت"
جهــت توصیــف نزدیکتریــن و تنگاتنگتریــن رابطــه شــخصی کــه شــما مــی توانیــد بــا
شــخص دیگــری داشــته باشــید اســتفاده شــده اســت.
هــدف واقعــی از نجــات و رســتگاری زندگــی همیشــگی در بهشــت نیســت ،در
حالــی کــه ایــن واقعــا عالــی خواهــد بــود .هــدف واقعــی از نجــات ،داشــتن یــک رابطــه
تنگاتنــگ ؛ یــک رابطــه شــخصی بــا خداونــدگار اســت .افــراد بســیاری وجــود دارنــد که
بــرای آمــرزش گناهــان خــود بــه خداونــد فریــاد بــرآورده امــا هیچــگاه هدفشــان داشــتن
یــک رابطــه تنگاتنــگ بــا او نبــوده اســت.
بــا تشــریح نکــردن هــدف واقعــی نجــات ،مــا بــه پیــام خــوش و انجیــل صدمــه
مــی زنیــم .وقتــی مــا نجــات را بــه عنــوان مبحثــی کــه فقــط بعــد روحانــی دارد و فقــط
در جهــان آینــده و در ابدیــت بــه مــا بهــره مــی رســاند معرفــی مــی کنیــم ،بــه مــردم
کمکــی نمــی کنیــم .در حــال حاضــر عــده ای از مــردم هســتند کــه انــگار در یــک بــه
اصطــاح جهنــم روی کــره زمیــن مشــغول بــه زندگــی هســتند .بســیاری از آنهــا دچــار
افســردگی هســتند و یــا در زندگیشــان بــا فقــر مالــی ،دعــوا و نــزاع ،طــرد شــدگی،
دلشکســتگی هــر روزه دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و حتــی در ازدواج هــای خــود
شکســت خــورده انــد.
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 سرد لوا حطسس
ایــن عــده تنهــا تالششــان ایــن اســت کــه هــر روزه سرشــان را بــاالی آب نــگاه
دارنــد تــا غــرق نشــوند .بــا قــرار دادن موضــوع نجــات بعنــوان چیــزی کــه فقــط
مربــوط بــه زمــان آینــده مــی باشــد بســیاری از آنــان ایــن تصمیــم را بــه بعــد موکــول
مــی کننــد زیــرا کــه آنهــا مشــغول بــه تــاش زیــاد در زنــده مانــدن روز به روز هســتند.
حقیقــت از ایــن قــرار اســت كــه عیســی مســیح آمــد کــه نــه تنهــا حیــات
جاودانــه بــه شــما ببخشــد کــه شــما ابدیــت را در بهشــتی پــر از برکــت (و نــه بــه
مجــازات در دوزخ) ســپری کنیــد ،بلکــه او آمــد تــا شــما را از ایــن عالــم شــریر
حاضــر ،برحســب اراده ی خــدای پــدر خالصــی بخشــد (غالطيــان  .)4:1عیســی
آمــد تــا بــه شــما امــروز یــک رابطــه تنگاتنــگ وصمیمــی و یــک رابطــه شــخصی
بــا خداونــد پــدر ببخشــد.
عیســی مســیح آمــد تا شــما را بــه یک رابطــه ی نزدیــک و شــخصی با خداونــد
برگردانــد .عیسی شــما را عاشــقانه دوســت دارد .او مــی خواهد شــخص ًا بــا شــما
آشــنا شــود .عیســی میخواهد به شــما یــک زندگی بــا کیفیــت هدیــه کنــد کــه عالــی
تــر از هــر چیــزی اســت کــه از طریق منابــع دیگــر بدســت آورده مــی شــود.
عیســی در یوحنا  ۱۰:۱۰فرمــود" :دزد (شــیطان) نمــی آیــد جــز بــرای دزدیــدن
و کشــتن و نابــود کــردن .مــن آمــده ام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه
فراوانــی بهــره منــد شــوند ".خداوند مــی خواهــد کــه بــه شــما حیــات جاویــدان
بدهــد .او مــی خواهد بــه شــما حیــات وافــر بدهــد و مــن معتقــدم که امــروز
شــما بــه آن نیــاز داریــد؛ زیــرا کــه شــما طالــب آن هستید .مســیح مرد نه تنهــا
بخاطــر بخشــش گناهــان شــما ،بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه شــما را بــه خــود نزدیــک
ســازد .اگــر شــما خداونــد را نمــی شناســید نیــاز داریــد کــه او را بــرای ایــن منظــور
بشناســید .اگــر شــما قبال تولد تــازه دریافــت کــرده ایــد ،نیــاز داریــد که فراتــر
از ایــن کــه فقــط گناهانتان بخشــیده شــده اســت قــدم برداریــد و وارد حیــات
جاویدان با پــدر آســمانی بشــوید.
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.

واقعیت ها درباره حیات جاویدان

۱هدف از خبر خوش حیات جاویدان است (یوحنا )16:3

۲.حیات جاویدان شناخت خداوند است( .یوحنا )3:17
شناخت خداوند یک رابطه تنگاتنگ است( .اول قرنتیان )17-16:6
۳.حیات جاویدان اینک و در این لحظه در دسترس است.
(اول یوحنا )12:5
۴.خداوند خواهان یک رابطه شخصی با شما است( .مکاشفه )20:3
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 سرد لوا حطسس

.

پرسشهای شاگردسازی

۱یوحنــا 16:3را بخوانیــد .هــدف خداونــد از فرســتادن عیســی مســیح بــه
ایــن جهــان چــه بــود؟ _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
یوحنــا " ۱۶ :۳زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبّــت کــرد کــه پســر یگانــه
خــود را داد تــا هــر کــه بــر او ایمــان آورد ،هــاک نگــردد بلکــه حیــات
جاویــدان یابــد".

۲.کاربــرد کتــاب مقــدس از کلمــه "شــناخت" بــه معنــی یک جــور رابطــه تنگاتنک
و شــخصی بــا یــک فــرد مــی باشــد (پیدایــش  )1:4یوحنــا  ۳:17را بخوانیــد.
طبــق ایــن آیــه حیــات جاویــدان /ابــدی چیســت؟______________
___________________________________________
پیدایــش " 1: 4آدم زن خــود حــوا را بشــناخت و او بــاردار شــده ،قائــن را
زائیــد ،و گفــت" :بــه یــاری خداونــد مــردی حاصــل کــردم"!"
یوحنــا " ۳ : ۱۷و ایــن اســت حیــات جاویــدان ،کــه تــو را ،تنهــا خــدای
حقیقــی ،و عیســی مســیح را کــه فرســتادهای ،بشناســند".
۳.رســاله اول یوحنــا  ۱2-۱1:۵را بخوانیــد .طبق این آیــه ،حیات جاویدان و
یــا ابدی کی شــروع مــی شــود؟ _________________________
اول یوحنــا " 12-11 :5و آن شــهادت ایــن اســت کــه خــدا بــه مــا حیــات
جاویــدان بخشــیده ،و ایــن حیــات در پســر اوســت .آن کــه پســر را دارد،
حیــات دارد و آن کــه پســر خــدا را نــدارد از حیــات برخــوردار نیســت".
۴.یوحنــا  ۱۰:۱۰را بخوانیــد .عیســی مســیح آمــد تــا چگونــه حیاتــی بــه مــا
عطــا کنــد؟ ____________________________________
___________________________________________
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یوحنــا " ۱۰:۱۰دزد نمیآیــد جــز بــرای دزدیــدن و کشــتن و نابــود کــردن؛
مــن آمــدهام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه فراوانــی بهرهمنــد
شــوند".
۵.بــه نظــر شــما کیفیــت و مشــخصات بــه وافــر زندگــی کــردن کدامنــد؟ __
___________________________________________
___________________________________________
۶.آیــا معتقدیــد کــه خداونــد فرزنــد خــود عیســی مســیح را بــه ایــن جهــان
فرســتاد تــا او در راه گناهــان جهــان بمیــرد ،و بــه ایــن ترتیــب بــه مــا کــه
بــه او بــاور داریــم حیــات جاویدان/ابــدی بدهــد؟ ______________
۷.آیــا بــرای شــما ایــن موضــوع واضــح اســت کــه حیــات جاویدان/ابــدی نــه
تنهــا راجــع بــه طــول زمــان (ابدیــت) ،بلکــه كيفيــت و كميــت زندگــی نیــز
مــی باشــد؟ ____________________________________
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نجات از طریق فیض
نویسنده :دان کرو

عیســی بارهــا از مثــل هــا (تمثیــل) اســتفاده نمــود ،یعنــی داســتانهایی کــه حقایــق
روحانــی را بــه صــورت شــکل و تصویــر توضیــح مــی داد .لوقــا 14-9:۱۸مــی فرمایــد:
"آنــگاه بــرای برخــی کــه از پارســایی خویــش مطمئــن بودنــد و بــر دیگــران بــه دیــدۀ
تحقیــر مینگریســتند ،ایــن َمث َــل را آورد ".در اینجــا عیســی مخاطــب خاصــی
را مــورد خطــاب قــرار داد :آنانــی کــه از پارســایی (نیکــو کاری و یــا تقــوی)
خویــش مطمئــن بــوده و بطــور خــودکار از دیگــران تنفــر داشــته و بــه دیــدۀ تحقیــر
مینگریســتند .او ایــن مثــل را بــرای کســانی آورد کــه بــه آنچــه انجــام مــی دادنــد
مطمئــن بودنــد .مــا ایــن افــراد را (خــود پارســا) و یــا معتقــد بــه تقــوی و پارســای
خــود مــی نامیــم ،و ایــن همــان چیــزی اســت کــه عیســی در مــوردش صحبــت مــی
کــرد وقتـی کــه میگفــت :آنهــا بــر دیگــران بــه دیــدۀ حقــارت نــگاه مــی کننــد .و مــی
گوینــد" :مــن از شــما بهتــر ویــا برتــرم!"
در آیــه  ۱۰عیســی میفرمایــد" :دو تــن بــرای عبــادت بــه معبــد رفتنــد ،یکــی
فَریســی و دیگــری باجگیــر ".مــا در زبــان امــروزی مــى گوییــم كــه ایــن دو بــرای دعــا
بــه كليســا رفتنــد ،و یکــی از آنهــا َفریســی بــود .یــک َفریســی فــردی بســیار مذهبــی
بــود .در واقــع ایــن کلمــه بمعنــای "جــدا شــده" اســت ،کــه بــه فــردی بســیار مذهبــی
لقــب داده مــی شــد کــه مــی گفــت "مــن را آلوده/نجــس نکــن! بــه مــن خیلــی
نزدیــک نشــو .مــن ماننــد بقیــه مــردم نیســتم! مــن از همــه برتــرم!" مــرد دیگــری کــه
عیســی مســیح بــه آن اشــاره کــرد ،یــک باجگیــر بــود .باجگیــران ،وصولگــر مالیــات
بودنــد و آنهــا بــه بــدکاری و گناهــکاری شــناخته شــده بودنــد کــه مــردم را فریــب
داده و کالهبــرداری مــی کردنــد .آنهــا بــرای وصــول مالیــات هــا بــه هــر روشــی
متوســل شــده ،مقــداری از پولهــا را در جیــب خــود گذاشــته و قســمتی از آن را بــه
دولــت روم مــی دادنــد ،بنابرایــن آنهــا مــورد احتــرام همکیشــان خویــش نبودنــد.
ایــن داســتان در آیــه  ۱۱اینطــور ادامــه مــی یابــد" ،فَریســی ایســتاد و بــا خــود
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چنیــن دعــا کــرد :خدایــا ،تــو را شــکر میگویــم کــه همچــون دیگــر مردمــان دزد
و بــدکاره و زنــاکار نیســتم ،و نــه ماننــد ایــن باجگیــرم ".مــن توجــه شــما را بــه ایــن
نکتــه جلــب مــی کنــم :او بــه چــه کســی دعــا مــی کــرد؟ او در واقــع بــه خــودش دعــا
مــی کــرد اگرچــه کــه مــی گفــت "خدایــا" و از کلمــات مناســب اســتفاده مــی کــرد.
خداونــد دعــای او را تاییــد نکــرد کــه در ادامــه علــت آن را خواهیــم دیــد .توجــه
کنیــد کــه او ایــن چنیــن دعــا کــرد "خدایــا ،تــو را شــکر میگویــم کــه همچــون
دیگــر مردمــان نیســتم" ایــن َفریســی ،ایــن مــرد مذهبــی ،گفــت" ،کــه همچــون
دیگــر مردمــان دزد و بــدکاره و زنــاکار نیســتم ،و نــه ماننــد ایــن باجگیــرم کــه ایــن
جــا بــرای دعــا آمــده ".ببينيــد ،او از دیگــران تنفــر داشــت و بــه دیــده حقــارت بــه
آنهــا نــگاه مــی کــرد چــون فكــر میكــرد كــه او از آنهــا بهتــر اســت.
در آیــه  ۲۱آن َفریســی گفــت" :دو بــار در هفتــه روزه میگیــرم و از هــر چــه
بــه دســت مــیآورم ،دهیــک میدهــم ".ایــن بــار او مــی گفــت "توجــه کنیــد کــه
مــن چــه میکنــم؟" آیــا مــی دانیــد روزه گرفتــن در اینجــا یعنــی چــی؟ یعنــی عمــا
نخــوردن غــذا .او نیــز بــه کلیســا پــول مــی داد .او از جملــه کســانی بــود کــه مــی
گوینــد " ،مزاحــم مــن نشــو! مــن یــک زندگــی خــوب دارم! مــن خیریــه میدهــم! بــه
کلیســا کمــک مالــی مــی کنــم".
ســپس در آیــه  13باجگیــر را مــی بینیــم" :ا ّمــا آن باجگیــر دور ایســتاد و
نخواســت حتــی چشــمان خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد کنــد ،بلکــه بــر ســینۀ
خــود میکوفــت و میگفــت" :خدایــا ،بــر مــن گناهــکار رحــم کــن ".لطفــا بــه
زبــان بــدن او توجــه کنیــد "دور ایســتاد" .او حتــی کامــا وارد كليســا نشــد .او از
زندگــی و کارهــای خــود چنــان شــرمنده بــود کــه دور ایســتاده و حتــی بــه ســمت
بــاال نــگاه نمیکــرد و چشــمانش را بــه آســمان و بهشــت بــاال نکــرد و بــه ســینهاش
مــی کوبیــد .هنگامــی کــه کتــاب مقــدس از کوبیــدن بــه ســینهها در عهــد قدیــم
ســخن میگویــد ,بیشــتر مواقــع آنهــا لباسهــای خــود را پــاره مــی کردنــد و بــه
ایــن طریــق پشــیمانی خــود را ابــراز مــی نمودنــد "ای خداونــد بابــت آنچــه کــه
انجــام دادهام ،متاســف هســتم و عــذر مــی خواهــم!" ایــن یــک نشــانه توبــه بــود,
یــک قلــب پشــیمان و یــک روح شکســته ،همــان چیــزی کــه خداونــد آن را خــوار
نمــی شــمارد .ایــن باجگیــر هــر قــدر کــه گناهــکار مــی بــود بــه خداونــد فریــاد
بــرآورد و اینگونــه دعــا کــرد "خدایــا بــه مــن رحــم کــن ,مــن یــک گناهــکار هســتم!"
در آیــه  ۱۴مــی خوانیــم" :بــه شــما میگویــم کــه ایــن مــرد ،و نــه آن دیگــر،
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پارســا شــمرده شــده بــه خانــه رفــت .زیــرا هــر کــه خــود را برافــرازد ،خــوار
خواهــد شــد ،و هــر کــه خــود را خــوار ســازد ،ســرافراز خواهــد گردیــد ".آن
باجگیــر بخشــیده شــده بــه منــزل خــود بازگشــت ،در حضــور خداونــد پارســا و
کامــا پــاک شــمرده شــد یعنــی کــه بــه درســتی و بــا قامتــی اســتوار در حضــور
خداونــد قــرار گرفــت؛ از طــرف خداونــد بخشــیده شــد .چــرا او پارســا شــد
و بــه خانــه خــود بازگشــت امــا آن فریســی مذهبــی نــه ؟ زیــرا کــه آن فریســی
خــود را بلنــد کــرد و گفــت" ،مــن از دیگــران بهتــر هســتم! گناهــکار نیســتم!
مــن ماننــد بقیــه نیســتم ".در حالــی کــه باجگیــر مــی دانســت در برابــر خداونــد
صالــح نیســت و هیــچ چیــزی بــرای تقدیــم بــه حضــور خداونــد نــدارد .او فردی
گناهــکار بــود .کتــاب مقــدس مــی فرمایــد عیســی نیامــد تــا پارســایان را نجــات
دهــد ،بلکــه گناهــکاران را ،همــه گنــاه کــرده انــد و از جــال خداونــد قاصرنــد.
چــون ایــن باجگیــر خــود را فروتــن نمــود ،عفــو و بخشــایش یافــت.
در اینجــا دربــاره نجــات بوســیله فیــض ســخن مــی گوییــم .فیــض کلمــه
شــگفت انگیــزی مــی باشــد ،و مــن مفهــوم تاییــد شــده آن را اکنــون بــرای شــما
توضیــح خواهــم داد .در زبــان یونانــی كــه انجیــل عهــد جدیــد در ابتــدا بــه
آن زبــان نوشــته شــده بــود ،کلمــه فیــض بــه زبــان یونانــی  charisمــی باشــد.
مفهــوم تاییــد شــده فیــض ایــن اســت :لطــف و رحمــت رایــگان خداونــد بــه
مردمــی کــه بــه هیــچ وجــه ســزاوار آن نیســتند .ایــن باجگیــر ســزاوار دریافــت
هیچگونــه چیــزی از طــرف خداونــد نبــود ،امــا لطــف خداونــد شــامل حــال او
شــد زیــرا کــه او خــود را در مقابــل خداونــد فروتــن نمــود .کلمــه دیگــری در
زبــان یونانــی وجــود دارد،بنــام  charismaکــه از ترکیــب کلمــه  charisبــا
پســوند  maســاخته شــده اســت .مفهــوم ایــن کلمــه یعنــی بیــان آشکارســازی
خاصــی و یــا شــکل ویــژه ای از فیــض خداونــد مــی باشــد ،و ایــن باجگیــر در
حضــور خداونــد بــی گنــاه محســوب شــد و او پارســایی را بــه عنــوان یــک هدیــه
نیــز از خداونــد دریافــت نمــود.
کالم خداونــد در رومیــان  ۱۷:۵مــی فرمایــد" :زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی
یــک انســان ،مــرگ از طریــق او حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض
بیکــران خــدا و عطــای پارســایی را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر،
یعنــی عیســی مســیح ،در حیـ ْ
ـات حکــم خواهنــد رانــد".

خداونــد پارســایی را بــه شــما و مــن بعنــوان یــک هدیــه تقدیــم مــی کنــد و
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در نقــل قــول مــا ،باجگیــر نیــز هدیــه عــادل شــمردگی و پارســا شــمردگی را کــه
تنهــا از طریــق عیســی مســیح حاصــل مــی شــود ،دریافــت نمــود .کتــاب مقــدس
در اــنحوی  ۱۷:۱مــی فرمایــد" :زیــرا شــریعت بــه واســطۀ موســی داده شــد؛ فیــض
و راســتی بــه واســطۀ عیســی مســیح آمــد ".ایــن فیــض تنهــا بــه یــک نــوع از افــراد
ارائــه مــی شــود ؛ آنهایــی کــه خــود را در مقابــل خداونــد فروتــن و متواضــع کــرده
و کامــا میداننــد کــه بــه هیــچ وجــه جایگاهــی بــرای ایســتادن مقابــل او ندارنــد
و بــرای دریافــت رحمــت خداونــد بــه او فریــاد مــی آورنــد .ایــن افــراد رحمــت و
بخشــش خداونــد را دریافــت خواهنــد کــرد.
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پرسشهای شاگردسازی

۱لوقــا  ۹:18را بخوانیــد .منظــور از َم َثــل چــه مــی باشــد؟ __________
___________________________________________
لوقــا " 12-9 :18آنــگاه بــرای برخــی کــه از پارســایی خویــش مطمئــن
بودنــد و بــر دیگــران بــه دیــدۀ تحقیــر مینگریســتند ،ایــن َمث َــل را آورد:
دو تــن بــرای عبــادت بــه معبــد رفتنــد ،یکــی فَریســی ،دیگــری خَ راجگیــر.
فَریســی ایســتاد و بــا خــود چنیــن دعــا کــرد" :خدایــا ،تــو را شــکر میگویــم
کــه همچــون دیگــر مردمــان دزد و بــدکاره و زنــاکار نیســتم ،و نــه ماننــد
ایــن خَ راجگیــرم .دو بــار در هفتــه روزه میگیــرم و از هــر چــه بــه دســت
مــیآورم ،دهیــک میدهــم".

۲.لوقــا  ۹:18را بخوانیــد .طــرف صحبــت عیســی مســیح در ایــن مثــل بــا
چــه کســی اســت؟ ________________________________
___________________________________________
۳.لوقــا  ۹:18را بخوانید(قســمت آخــر آیــه) .اشــخاصی کــه خــود را پارســا
مــی داننــد همیشــه نســبت بــه دیگــران رفتــاری خــاص دارنــد .بــا توجــه بــه
ایــن آیــه ،آن چگونــه رفتاریســت؟ _______________________
لف .آنها دیگران را دوست دارند.
ب .آنها دیگران را خوار شمرده و به تحقیر نگاهشان میکنند.
پ .آنها دیگران را محبت می کنند.
۴.لوقــا  ۱۰: ۱۸را بخوانیــد .دو نفــر بــرای دعــا رفتنــد ،بــه زبــان امــروزی این
دو بــرای دعــا به کجا رفتنــد؟ __________________________
۵.لوقا  ۱۰: ۱۸را بخوانید .اینها چه کســانی بودند؟ ______________
___________________________________________
۶.لوقــا  ۱۱: ۱۸را بخوانیــد .دعای مرد فریســی چه بــود؟ ___________
___________________________________________
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۷.لوقــا  ۱۲: ۱۸را بخوانیــد .معنــای روزه گرفتــن چیســت؟ __________
___________________________________________
۸.لوقــا  ۱۲: ۱۸را بخوانیــد .معنــای دهیــک دادن چیســت؟ __________
___________________________________________
۹.لوقــا  ۱۳: ۱۸را بخوانیــد .مــرد باجگیــر کجــا ایســتاده بــود؟ چــرا؟ ___
___________________________________________
___________________________________________
لوقــا " ۱۴-۱۳: ۱۸ا ّمــا آن خَ راجگیــر دور ایســتاد و نخواســت حتــی
چشــمان خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد کنــد ،بلکــه بــر ســینۀ خــود
مــن گناهــکار رحــم کــن ".بــه شــما
میکوفــت و میگفــت" :خدایــا ،بــر ِ
میگویــم کــه ایــن مــرد ،و نــه آن دیگــر ،پارســا شــمرده شــده بــه خانــه
رفــت .زیــرا هــر کــه خــود را برافــرازد ،خــوار خواهــد شــد ،و هــر کــه خــود
را خــوار ســازد ،ســرافراز خواهــد گردیــد".
	۱۰.لوقــا  ۱۳ :۱۸را بخوانیــد .چــرا مــرد باجگیــر ســرش را پاییــن انداختــه بــود
و به آســمان نــگاه نمــی کــرد؟ __________________________
	۱۱.لوقــا  ۱۳: ۱۸را بخوانیــد .دعــای مــرد باجگیــر چــه بــود؟ __________
___________________________________________
	۱۲.لوقــا  ۱۴: ۱۸را بخوانیــد .کــدام یــک از ایــن افــراد عــادل شــمرده شــدند
وقتــی بــه خانــه خــود بازگشــت؟ ________________________
	۱۳.لوقــا  ۱۴: ۱۸را بخوانیــد .چــرا مــرد باجگیــر عــادل شــمرده شــد و فریســی
نــه؟ ________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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	۱۴.لوقا  ۱۴: ۱۸را بخوانید .آیا خداوند مرد باجگیر را بخشید؟ ________
	۱۵.رومیــان  ۱۳: ۱۰را بخوانیــد ،اگــر شــما در حال حاضر بــر روی زانوهایتان
رفتــه و بــه خداونــد از تــه قلــب فریــاد برآوردیــد "بــر مــن گنهــکار ترحــم
نمــا" آیــا خداونــد همانطــور کــه بــا باجگیــر برخــورد نمــود بــا شــما برخــورد
خواهدکرد؟ ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
رومیــان " ۱۳: ۱۰زیــرا هــر کــه نــام خداونــد را بخوانــد ،نجــات خواهــد
یافــت".
اول یوحنــا " 9-8 :1اگــر بگوییــم بــری از گناهیــم خــودرا فریــب داده ایــم
و راســتی در مــا نیســت .ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم او کــه
امیــن و عــادل اســت گناهــان مــا را مــی آمــرزد و از هــر نادرســتی پاکمــان
مــی ســازد.
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پارسایی از طریق فیض
نویسنده :دان کرو

امــروز میخواهیــم بــه موضــوع پارســایی از طریــق فیــض بپردازیــم.
رومیــان 23-21 :3مــی فرمایــد" :ا ّمــا اکنــون جــدا از شــریعت ،آن پارســایی کــه
از خداسـت یــا" :عمــل پارســا شــمارندۀ خــدا" بــه ظهــور رســیده اســت ،چنانکــه
شــریعت و پیامبــران بــر آن گواهــی میدهنــد .ایــن پارســایی کــه از خداســت از
راه ایمــان بــه عیســی مســیح اســت و نصیــب همــۀ کســانی میشــود کــه ایمــان
میآورنــد. یــا" :عمــل پارساشــمارندۀ خــدا) از راه ایمــان عیســی مســیح اســت و
معطــوف بــه همــۀ کســانی اســت کــه ایمــان میآورنــد" .در ایــن بــاره هیــچ تفاوتــی
نیســت .زیــرا همــه گنــاه کردهانــد و از جــال خــدا قاصرنــد".
توجــه کنیــد کــه کالم خداونــد میفرمایــد" ،ا ّمــا اکنــون جــدا از شــریعت ،آن
ت بــه ظهــور رســیده اســت ".یکبــار از یــک آقایــی پرســیدم،
پارســایی کــه از خداسـ 
"شــما فکــر مــی کنیــد کــه بــرای رفتــن بــه بهشــت چــه کاری بایســتی انجــام
دهیــد؟" او جــواب داد کــه بایــد ده فرمــان را نگــه دارد ،بــه همســرش وفــادار
باشــد و اصــول اخالقــی را در زندگیــش رعایــت کنــد .مــن بــه او گفتــم "آیــا مــی
دانــی کــه چــه کاری بایســتی انجــام دهیــد تــا بــه بهشــت برویــد ،یعنــی در پیشــگاه
خداونــد و در پادشــاهی او حضــور داشــته باشــید؟ شــما بایســتی پارســایی داشــته
باشــید کــه بــا پارســایی خداونــد کامــا برابــری کنــد" .او گفــت" :خیلــی از شــما
عــذر مــی خواهــم ؛ اصــا كســى وجــود نــدارد كــه بتوانــد بــا پارســایی خداونــد
برابــری کنــد .تنهــا يــك مــرد صاحــب چنیــن پارســایی بــود ،و او عيســی مســيح
بــود!" گفتــم" ،شــما نکتــه را گرفتــه اید.کامــا درســت مــی گوییــد .هیــچ یــک از
مــا احــکام شــریعت را كامــأ حفــظ نکــرده اســت ،ظاهــرا یــا باطن ـ ًا ،امــا مــا بــه
يــك پارســایی کــه برابــر بــا پارســایی خداوندســت نیــاز داریــم تــا در حضــور او
قابــل قبــول باشــیم.
ايــن درســت همــان چيــزى اســت كــه در آيــه هــای  ۲۲-۲۱گفتــه شــده اســت،
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"ا ّمــا اکنــون جــدا از شــریعت ،آن پارســایی کــه از خداســت بــه ظهــور رســیده
اســت چنانکــه شــریعت و پیامبــران بــه آن گواهــی مــی دهنــد .ایــن پارســایی
کــه از خداســت از راه ایمــان بــه عیســی مســیح اســت و نصیــب همــۀ کســانی
میشــود کــه ایمــان میآورنــد ".پارســایی کــه خداونــد بــه شــما و مــن تقدیــم مــی
کنــد ،پارســایی اســت کــه "از راه ایمــان بــه عیســی مســیح" حاصــل مــی شــود و
بــرای همــه کســانی اســت کــه ایمــان مــی آورنــد .پارســایی بــه دو گونــه موجــود
اســت؛ پارســایی انســان و پارســایی خداونــد .پارســایی انســان براســاس انجــام
رفتارهــای عالــی و کارهــای نیــک او مــی باشــد ،امــا آن نمــی توانــد شــما را مــورد
تاییــد خداونــد قــرار دهــد .شــما احتیــاج بــه یــک پارســایی داریــد کــه بــا پارســایی
خداونــد برابــری کنــد و او ایــن را بــه شــما پیشــنهاد مــی نمایــد _ پارســایی خداوند
کــه بــدون انجــام اعمــال شــریعت اســت.
در زبــان یونانــی ،حــرف تعریــف معیــن وجــود نــدارد ،بدیــن معنــا اســت کــه
ایــن متــن مــی گویــد کــه خداونــد پارســایی خــود را بــدون هیــچ شــریعتی(حتی یکــی)
بــه مــا مــی بخشــد .پارســایی کــه مطابــق شــریعت اســت پارســایی مــی باشــد کــه
از انجــام دادن ،بدســت آوردن و بــا زحمــت رســیدن و دریافــت تاییدیــه خداونــد
ریشــه مــی گیــرد .همــه ادیــان امــروزه جهــان بــر ایــن تصورنــد کــه شــما بایــد بــرای
پذیــرش بــه پیشــگاه خداونــد و تاییــد او بایــد انجــام دهیــد ،بدســت آوریــد و بــا
زحمــت برســید .كلمــه "انجیــل" بــه معنــای "خبــر خــوش" اســت ،و خبــر خــوش
انجیــل ايــن اســت كــه خداونــد پارســایی و پذیــرش خــود را بــه تمامــی آنانــی
مــی دهــد کــه بــه آنچــه عیســی مســیح مهیــا کــرده اســت ایمــان آورنــد ؛ مــرگ او
بــر روی صلیــب بــرای پرداخــت گناهــان مــا و نیــز پارســایی ای کــه کامــا برابــر
اســت بــا پارســایی قانــون شــریعت موســی .ایــن پارســایی خــود خداونــد اســت
کــه از قانــون شــریعت مجــزا مــی باشــد ،یعنــی بــدون دخالــت مــا در انجــام دادن،
بدســت آوردن و بــا زحمــت رســیدن؛ و آن تنهــا بوســیله ایمــان بــه عیســی مســیح
میســر مــی شــود.
بــه آیــه  ۲۲توجــه کنیــد کــه ایــن پارســایی کــه از آن خداوندســت از راه ایمــان
بــه عیســی مســیح بــه همــه و بــرای همــه مــی باشــد .چــرا خداونــد پارســایی خــود
را بــه همــه تعــارف کــرده اســت؟ "در ایــن بــاره هیــچ تفاوتــی نیســت .زیــرا همــه
گنــاه کردهانــد و از جــال خــدا کوتــاه میآینــد ".شــما گنــاه کــرده ایــد ،مــن گنــاه
کــرده ام و دســتان همــه مــا از جــال خداونــد کوتــاه اســت .بــه دلیــل گنــاه،
بزرگتریــن چیــزی کــه نیــاز داریــم مــورد قبــول او واقــع شــدن ،داشــتن رابطــه ای
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شایســته ،و حــق حضــور در مقابــل خداونــد (رو در رو) مــی باشــد  ...و خداونــد
ایــن را نــه بــه وســیله انجــام اعمــال شــریعت بلکــه بــه وســیله ایمــان بــه عیســی
مســیح فراهــم نمــوده اســت .پارســایی خداونــد از طریــق انجــام و ســعی و تــاش
و زحمــت مــا بــرای بدســت آوردن آن فراهــم نمــی شــود؛ بلکــه فقــط از طریــق
ایمــان ،اعتمــاد و اتــکاء بــر خداونــد عیســی مســیح فراهــم مــی شــود.
چگونــه ابراهیــم (پــدر قــوم یهــود) نجــات یافــت؟ کتــاب مقــدس مــی گویــد
کــه ایمــان او بــه خــدا ،و وعــده ایــی کــه خــدا بــه او داد ،ســبب شــد کــه پارســایی
بــه حســاب او نوشــته شــود .واقعیــت ایــن اســت کــه عــادل شــمردن ابراهیــم از
طریــق ایمانــش در پیشــگاه خــدا تنهــا مختــص بــه او نبــود .در رومیــان ۲۲-۲۱: ۳
"مــی خوانیــم کــه پارســایی فقــط از راه ایمــان بــه عیســی مســیح اســت .کتــاب
مقــدس مــي فرمایــد بــه دلیــل فدیــه عيســی مســیح بــر روی صلیــب هنگامــی كــه
خــون خــود را بــرای گنــاه مــا داد ،پارســایی (راســتی) بحســاب کســانی گذاشــته
میشــود کــه بــه مســیح ایمــان بیاورنــد".
در انجیــل آمــده ،کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه بخاطــر بهایــی کــه عیســی
مســیح بــر روی صلیــب پرداخــت ،زمانــی کــه خــون او بــرای گناهــان مــا ریختــه
شــد ،پارســایی (بــا راســتی در حضــور خداونــد ایســتادن) بــه حســاب هــر کــه بــه
مســیح ایمــان بیــاورد واریــز خواهــد شــد.
رومیــان  ۱۷: ۵مــی فرمایــد" ،زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان،
مــرگ از طریــق او حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و
عطــای پارســایی را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر ،یعنــی عیســی
مســیح ،در حیـ ْ
ـات حکــم خواهنــد رانــد ".خداونــد عطیــه پارســایی ،عــادل شــمرده
شــدن در حضــور خــود را بــه مــا تقدیــم کــرده اســت .یــک هدیــه بــرای شــخص
دهنــده هزینــه ای دارد امــا بــرای دریافــت کننــده رایــگان اســت .اگــر شــما بــه مــن
یــک هدیــه بدهیــد و از مــن بخواهیــد کــه پــول آن را پرداخــت کنــم ،ایــن دیگــر
یــک هدیــه نیســت ،چــرا کــه بــرای مــن هزینــه ای داشــته اســت .خداونــد پارســایی
را بــه عنــوان هدیــه ای رایــگان در اختیــار شــما و مــن گذاشــته اســت و ایــن هدیــه
عدالــت ،بخشــودگی و پارســایی در حضــور او از طریــق ایمــان بــه عیســی مســیح
بدســت مــی آیــد.
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۱تیتــوس  ۵: ۳را بخوانیــد .آیــا آن پارســایی کــه مــا بــه آن نیــاز داریــم آن
پارسایســت کــه مــا بتوانیــم بــه عمــل آوریــم؟ _________________
تیتــوس " ۵: ۳مــا را نــه بــه ســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودیــم ،بلکــه
از رحمــت خویــش نجــات بخشــید ،بــه غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه
از روحالقــدس اســت".

۲.دوم قرنتیــان  ۲۱: ۵را بخوانیــد .بــه چــه نــوع پارســایی مــا نیــاز داریــم؟ __
___________________________________________
دوم قرنتیــان " ۲۱: ۵او کســی را کــه گنــاه را نشــناخت ،در راه مــا گنــاه
پارســایی خــدا شــویم".
ســاخت ،یــا" :قربانــیگنــاه ســاخت" .تــا مــا در وی
ِ
۳.رومیــان  ۲۲: ۳را بخوانیــد .چگونــه ایــن پارســایی را دریافــت میکنیم؟ __
___________________________________________
رومیــان " ۲۲: ۳ایــن پارســایی کــه از خداســت از راه ایمــان بــه عیســی
مســیح اســت و نصیــب همــۀ کســانی میشــود کــه ایمــان میآورنــد".
۴.فلیپیــان  ۹: ۳را بخوانیــد ،پارســایی که از شــریعت اســت چیســت؟ ____
___________________________________________
فلیپیــان " ۹: ۳و در او یافــت شــوم ،نــه بــا پارســایی خویشــتن کــه از
شــریعت اســت ،بلکــه بــا آن پارســایی کــه از راه ایمــان بــه مســیح بــه دســت
میآیــد ،آن پارســایی کــه از خداســت و بــر پایــۀ ایمــان".
۵.غالطیــان  ۲۱: ۲را بخوانیــد .چگونــه میتوانیــم فیــض خداونــد را باطــل
یــا خنثــی نماییــم؟ ________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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ضیف قیرط زا ییاسراپ
غالطیــان " ۲۱: ۲فیــض خــدا را باطــل نمیشــمارم ،زیــرا اگــر پارســایی از
راه شــریعت بــه دســت میآمــد ،پــس مســیح بیهــوده مــرد".
۶.رومیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .پارســایی خــدا بــه چــه عنوانــی دریافــت
شــدنی اســت؟ __________________________________
رومیــان " ۱۷: ۵زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان ،مــرگ از طریق
او حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و عطــای
پارســایی را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر ،یعنــی عیســی
مســیح ،در حیـ ْ
ـات حکــم خواهنــد رانــد".
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رابطه با خداوند
نویسندهَ :اندرو ُومک

ِ
ـناخت صحیــح شــخصی
یکــی از مهمتریــن چیزهــا دربــاره رابطــه ،درک و شـ
اســت کــه شــما خواهــان برقــراری ارتبــاط بــا او مــی باشــید ،و ایــن واقعیــت در
مــورد رابطــه بــا خداونــد نیــز صــدق مــی کنــد .شــما نیــاز داریــد کــه طبیعــت و
شــخصیت اصلــی و اولیــه خداونــد را درک نمــوده تــا بتوانیــد یــک رابطــه ســالم
بــا او داشــته باشــید .ســوء تفاهمهــا در شــناخت از شــخصیت و طبیعــت خداونــد
یکــی از دالیــل موجــودی اســت کــه بســیاری از افــراد بــا او رابطـه مثبتــی ندارنــد.
ایــن دقیقــأ همــان چیــزی اســت کــه در بــاغ عــدن اتفــاق افتــاد وقتــی آدم و حــوا
توســط مــار وسوســه شــدند .آنهــا وارد وسوســه شــدند ،و در نهایــت از خداونــد
ســرپیچی کــرده و تمــام نســل بشــر را در ژرفــای گنــاه فــرو بردنــد .عــدم درک آنهــا
از طبیعــت خداونــد در واقــع بخشــی از وسوســه بــود.
ایــن داســتان در پیدایــش 5-1 :3بــرای اکثــر مــردم آشناســت" :و امــا مــار از
همــۀ وحــوش صحــرا کــه یهــوه خــدا ســاخته بــود ،زیرکتــر بــود .او بــه زن گفــت:
"آیــا خــدا براســتی گفتــه اســت کــه از هیچیــک از درختــان بــاغ نخوریــد؟" زن بــه
مــار گفــت" :از میــوۀ درختــان بــاغ میخوریــم ،امــا خــدا گفتــه اســت" ،از میــوۀ
درختــی کــه در وســط بــاغ اســت مخوریــد و بــدان دســت مزنیــد ،مبــادا بمیریــد".
مــار بــه زن گفــت" :بهیقیــن نخواهیــد مــرد .بلکــه خــدا میدانــد روزی کــه از آن
بخوریــد ،چشــمان شــما بــاز خواهــد شــد و همچــون خــدا شناســندۀ نیــک و بــد
خواهیــد بــود".
در اینجــا شــیطان بــا زیرکــی مــی گویــد کــه خداونــد واقع ـ ًا خــدای خوبــی
نیســت … و او (خداونــد) در تــاش اســت کــه چیــزی را از آدم و حــوا دریــغ
نمایــد  ...او نمــی خواهــد کــه آنهــا بطــور کامــل بــه اســتعدادهای نهانــی خــود
دســت یابنــد  ...و خداونــد نمــی خواهــد کــه آنهــا شــبیه بــه او بشــوند  ...و دلیــل
حکــم نخــوردن از درخــت شناســنده ی نیــک و بــد ایــن بــود کــه مانعــی بــرای آنــان
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ایجــاد کنــد و بــه آنهــا آســیب برســاند .در واقــع ،هنگامــی کــه شــیطان خداونــد
را بــا گفتــن اینکــه بهترینهــا را بــرای آنــان نمــی خواســت ،بــد خــواه جلــوه داد،
دقیقــا بــر ضــد طبیعــت و شــخصیت خــدا برخاســت .هماننــد ایــن ،دقیقــا بــرای
بســیاری از انســانهای امــروزی ایــن طــرز فکــر متــداول اســت .شــیطان بــه آنهــا
میگویــد" :اگــر شــما مطیــع خداونــد بــوده و چیزهایــی را کــه مغایــر کالمــش
مــی باشــد امتحــان نکنیــد ،هرگــز مــزه خوشــبختی حقیقــی را نخواهیــد چشــید.
زندگــی خســته کننــده و مــال آور خواهــد بــود "...واقعیــت غــم انگیــز امــر ایــن
اســت کــه مــردم بــا تجربــه کــردن مــواد مخــدر ،الــکل ،روابــط جنســی ،سرکشــی،
افــراط و تفریــط ،موفقیــت در امــور شــغلی و امثــال آن ارضــاء نشــده انــد و تــا
زمانــی کــه بــه ایــن نتیجــه برســند ،زندگــی ،خانــواده ،و ســامتی خــود را تبــاه کــرده
انــد.
حقیقــت امــر ایــن اســت کــه خداونــد خــدای نیکویــی اســت ،و اراده او
بــرای مــا فقــط نیکویــی اســت .امــا شــیطان امــروزه از همــان وسوسـههایی بــر
ضــد مــا اســتفاده مــی کنــد کــه بــر علیــه آدم و حــوا و در بــاغ عــدن اســتفاده
کــرده اســت ،او (شــیطان) اساســا بــا اشــاره بــه ایــن کــه خداونــد خــدای
نیکویــی نیســت .کســانی کــه فقــط درک کمــی از کتــاب مقــدس دارنــد ،براحتــی
مــی تواننــد اینگونــه برداشــت داشــته باشــند ،زیــرا کــه مــواردی در کالم وجــود
دارد کــه خداونــد بــا مــردم خیلــی ســختگیرانه و خشــن رفتــار کــرده اســت .در
کتــاب اعــداد  ۱۵از آیــه هــای  ۳۲تــا  ۳۶مــی خوانیــم کــه مــردی در روز ســبت
هیــزم جمــع آوری مــی کــرد و او سنگســار شــد و مــرد بخاطــر اینکــه قانــون روز
ســبت را بجــا نیــاورد .ایــن بــه نظــر بســیار ســختگیرانه میآیــد ،امــا هدفــی پشــت
ســر چنیــن مجــازات هایــی وجــود داشــت ،کــه بــرای اکثــر مــردم کــه گاه گاهــی
کتــاب مقــدس را مــی خواننــد ،واضــح نیســت .مطالعــات دقیــق مشــخص مــی
نمایــد کــه شــریعت موســی (قوانیــن عهــد قدیــم) داده شــده بــود تــا گناهانــی کــه
مرتکــب شــدیم بــه حــد زیــاد گنــاه آلــود شــود ،همانطــوری کــه پولــس رســول
در رومیــان  ۱۳ :۷گفتــه اســت .قصــد ایــن بــود کــه مردمــی کــه درک نداشــتند
،چقــدر ســرپیچی از قوانیــن بــرای آنــان مرگبــار اســت و اهانتــی بســیار بــزرگ
علیــه خداونــد اســت از ایــن امــر آ گاه گردنــد.
اگــر کســی مرتکــب یــک گنــاه مــی شــد و درجــا نمــی مــرد ،پــس آنهــا پیــش
خــود فکــرمــی کردنــد کــه گنــاه نبایــد چنــان بــد باشــد و اســتاندارد خــود را پاییــن
مــی آوردنــد .آنهــا دیــدگاه درســت دربــاره ی آنچــه درســت یــا غلــط بــود را از
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دســت داده بودنــد .خداونــد مــی بایســتی بشــریت را بــه یــک معیــار مناســب بــرای
زندگــی ســالم برمــی گردانــد ،تــا بشــر ،شــیطان بــد طینــت و وسوســه هــای او را
رد کنــد و قــادر بــه تشــخیص عاقبــت انتخابهــای اشــتباه خــود بشــود .عــاوه بــر
آن خداونــد مــی بایســتی شــریعتی را کــه خــود او بــه قومــش واگــذار کــرده بــود
اجــرا مــی کــرد.
هــدف خــدا از دادن دســتورات عهــد عتیــق ایــن نبــود کــه بگویــد" :تــا زمانــی
کــه شــما همــه ایــن فرمانهــا را بجــا نیاوریــد ،مــورد قبــول مــن نیســتید و شــما را
دوســت نخواهــم داشــت ".ایــن مطابــق بــا ذات یــا شــخصیت او نیســت .بلکــه
او شــریعت موســی را داد تــا درک مــا از درســت و نادرســت کامــا تصحیــح
شــود ،تــا مــا را بــه ایــن حقیقــت برســاند کــه بــه یــک نجــات دهنــده احتیــاج
داریــم .مشــکل همیشــه ایــن بــوده کــه تصــور مــی کنیــم خداونــد خواهــان یــک
انســان کامــل اســت قبــل از آن کــه بتوانــد بــه او محبــت داشــته باشــد ،و ایــن منجــر
بــه ایــن نگــرش شــده کــه محبــت خداونــد بــه مــا مســتقیما متناســب بــا عملکــرد
ماســت .مــا احســاس میکنیــم کــه تــا زمانــی کــه همــه چیــز را کامــا درســت انجــام
ندهیــم ،مقبــول خــدا نیســتیم و ایــن پیــام کتــاب مقــدس نیســت.
قلــب خداونــد مــی تپــد کــه مــردم را بــه ســوی خــود آشــتی دهــد ،نــه آنکــه
آنــان را محاکمــه کنــد  ...گناهانشــان را بــه حســاب ایشــان نمــی گــذارد ...
گناهانشــان را علیــه ایشــان نــگاه نمــی دارد .ایــن قلــب خداونــد بــرای مــردم در
کتــاب مقــدس اســت و همچنیــن قلــب او امــروز بــرای شــما همیــن گونــه اســت.
شــما احتیــاج داریــد کــه قلــب واقعــی او را درک کنیــد" ،خداونــد محبــت اســت"
(اول یوحنــا  .)۸: ۴او بدنبــال ایــن اســت کــه گناهــان و آن چیزهایــی کــه شــما
را از او جــدا مــی کنــد از میــان بــردارد .او ایــن کار را از طریــق عیســی مســیح
انجــام داده اســت ،و ایــن رابطــه را امــروز بــه شــما هدیــه مــی دهــد ،البتــه نــه بــر
اســاس عملکــرد شــما ،بلکــه براســاس ایمــان شــما و پذیــرش اینکــه عیســی بــار
گناهانتــان را بــر خــود گرفــت .امــروز صــرف نظــر از خطاهایــی کــه در زندگــی
داشــته ایــد شــما مــی توانیــد رابطــه خــود را بــا خداونــد برقــرار کنیــد .تنهــا یــک
چیــز او از شــما مــی خواهــد و آن ایــن اســت کــه شــما ایمــان خــود را در خداونــد
عیس ـی مســیح قــرار دهیــد.
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پرسشهای شاگردسازی

۱پیدایــش  ۱: ۳را بخوانیــد .چــه ســوالی شــیطان از حــوا پرســید؟ ______
___________________________________________
پیدایــش " ۱: ۳و امــا مــار از همــۀ وحــوش صحــرا کــه یهــوه خــدا ســاخته
بــود ،زیرکتــر بــود .او بــه زن گفــت" :آیــا خــدا براســتی گفتــه اســت کــه از
هیچیــک از درختــان بــاغ نخوریــد؟"

۲.پیدایــش  ۱۷: ۲و  ۳:۳را بخوانیــد ،چــه کلمــه یــا کلماتــی را حــوا بــه آنچــه
خداونــد در اصــل بــه آدم گفتــه بــود اضافــه کــرد؟ ______________
پیدایــش " ۱۷: ۲امــا از درخــت شــناخت نیــک و بــد زنهــار نخــوری ،زیــرا
روزی کــه از آن بخــوری بهیقیــن خواهــی مــرد".
پیدایــش " ۳:۳امــا خــدا گفتــه اســت" ،از میــوۀ درختــی کــه در وســط بــاغ
اســت مخوریــد و بــدان دســت مزنیــد ،مبــادا بمیریــد".
۳.پیدایــش  ۶: ۳را بخوانیــد .موقعــی کــه شــیطان موفــق شــد شــک و تردیــد
بــه کالم خداونــد را در دل حــوا بیانــدازد ،واکنــش حــوا در ایــن آیــه چــه
بــود؟ _______________________________________
پیدایــش " ۶: ۳چــون زن دیــد کــه آن درخــت خوشخــوراک اســت و
چشــمنواز ،و درختــی دلخــواه بــرای افــزودن دانــش ،پــس از میــوۀ آن
گرفــت و خــورد ،و بــه شــوهر خویــش نیــز کــه بــا وی بــود داد ،و او خــورد.
۴.پیدایــش  ۱۰-۹: ۳را بخوانیــد .وقتــی آدم و حــوا گنــاه کردنــد ،آیــا دوبــاره
خداونــد بــا آنهــا کفتگــو مــی کــرد و پیگیــر رابطــه بــا ایشــان بــود؟ _____
پیدایــش " ۱۰-۹: ۳ولــی یهــوه خــدا آدم را نــدا در داده ،گفــت" :کجــا
هســتی؟" 10گفــت" :صــدای تــو را در بــاغ شــنیدم و ترســیدم ،زیــرا کــه
عریانــم ،از ایــن رو خــود را پنهــان کــردم".
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۵.پیدایــش  3آیــات  22الــی  24را بخوانیــد .چــرا خداونــد آدم و حــوا را از
بــاغ عــدن بیــرون کــرد؟ _____________________________
___________________________________________
پیدایــش " ۲۴-۲۲: ۳و یهــوه خــدا فرمــود" :اکنــون آدم همچــون یکــی
از مــا شــده اســت کــه نیــک و بــد را میشناســد .مبــادا دســت خــود را
دراز کنــد و از درخــت حیــات نیــز گرفتــه بخــورد و تــا ابــد زنــده بمانــد".
پــس یهــوه خــدا آدم را از بــاغ عــدن بیــرون رانــد تــا بــر زمیــن کــه از آن
گرفتــه شــده بــود زراعــت کنــد .پــس آدم را بیــرون رانــد ،و در جانــب
شــرقی بــاغ عــدن کروبیــان را قــرار داد و شمشــیری آتشــبار را کــه بــه هــر
ســو میگشــت ،تــا راه درخــت حیــات را نگاهبانــی کنــد".
۶.آیــا مــی توانیــد ببینیــد کــه ایــن عمــل رحــم و بخشــش از طــرف خداونــد
بــود و نــه مجــازات؟ ______________________________
۷.رومیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .چگونــه بــه وفــور و فراوانِ ــی فیــض خداونــد و
موهبــت پارســایی دســت مــی یابیــم؟ ____________________
الف .آن را خریداری کنیم؟
ب .آن را بدست آوریم؟
پ .آن را دریافت کنیم؟
رومیــان " ۱۷: ۵زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان ،مــرگ از طریق
او حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و عطــای
پارســایی را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر ،یعنــی عیســی
مســیح ،در حیـ ْ
ـات حکــم خواهنــد رانــد".
۸.رومیــان  ۲۳: ۶را بخوانیــد .وقتــی گنــاه می کنیم واقع ًا الیق چه هســتیم؟___
رومیــان " ۲۳: ۶زیــرا مــزد گنــاه مــرگ اســت ،ا ّمــا عطــای خــدا حیــات
مســیح عیساســت".
جاویــدان در خداونــد مــا
ْ
۹.خداونــد بــه جــای مــرگ ،چــه چیــزی را توســط فیــض خــود بــه مــا داد؟ __
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___________________________________________
	۱۰.رومیــان  ۳: ۱۰را بخوانیــد .اگــر در پــی اثبــات پارســایی خویــش بــه
خداونــد باشــیم از انجــام چــه کاری مــا بــاز مــی مانیــم؟ ___________
___________________________________________
رومیــان " ۳: 10زیــرا بــه ســبب ناآ گاهــی از آن پارســایی کــه از خداســت،
(10 3:یــا" :امانــت خــدا " ،و یــا "عمــل پارساشــمارندۀ خــدا"؛ همچنیــن
در ادامــۀ آیــه) .و از آن رو کــه در پــی اثبــات پارســایی خویــش بودنــد ،در
برابــر آن پارســایی کــه از خداســت ،ســر فــرود نیاوردنــد".
	۱۱.اول یوحنــا  ۹: ۱و رومیــان  ۳: ۴را بخوانیــد .اگــر ایمــان آوریــم ،خداونــد
قــول چــه کاری را بــه مــا داده کــه بــا وجــود کلیــه گناهــان و بــی انصافــی
هایمــان ،او بــرای مــا آن را انجــام مــی دهــد؟ _______________
___________________________________________
اول یوحنــا " ۹ : ۱اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم ،او که امیــن و عادل
اســت ،گناهــان مــا را میآمــرزد و از هــر نادرســتی پاکمان میســازد".
رومیــان " ۳ : ۴زیــرا کتــاب چــه میگویــد؟ "ابراهیــم بــه خــدا ایمــان آورد
و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد".
	۱۲.این آیه (اول یوحنا  )۹: ۱به شما درباره شخصیت خداوند چه میگوید؟ __
___________________________________________
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ِ
طبیعت خداوند
ماهیت و
نویسندهَ :اندرو ُومک

بــرای داشــتن یــک رابطــه ســالم بــا خداونــد ،مــا بایســتی شــناختی از ماهیــت
و طبیعــت او و نیــز شــخصیت واقعــی او داشــته باشــیم .آیــا او از گناهــان مــا
خشــمگین اســت؟ یــا او خدایــی بخشــنده اســت کــه جــدا از عملکــرد مــا مــی
ً
عمــا دو دیــدگاه
خواهــد حیــات و برکتــش را بــه مــا بدهــد؟ کتــاب مقــدس
مختلــف از خداونــد را بــه مــا مــی دهــد ،نــه بدیــن معنــا کــه او همــواره تغییــر کرده
و کاری متفــاوت از قبــل انجــام داده اســت .در دوره ای از زمــان در اصطــاح
کتــاب مقــدس ،خداونــد "گناهــان آدمیــان را علیــه آنهــا نــگاه میداشــت".
ایــن را مــی تــوان بــا پــرورش کــودکان مقایســه کــرد .زمانــی کــه آنهــا هنــوز
خردســال هســتند بــا اســتدالل بــا آنهــا برخــورد کــردن غیرممکــن اســت ،بطــور
مثــال وقتــی بــه آنهــا گفتــه مــی شــود کــه بدرســتی رفتــار کننــد و رفتــار خودخواهانه
نداشــته باشــند و اســباب بازیهــای بــرادر و خواهــر خــود را از آنهــا نگیرنــد .ایــن
قوانیــن بایــد بــه آنهــا گفتــه شــود ،و اگــر آنهــا در صــدد شکســتن ایــن قواعــد
برآینــد ،تادیــب خواهنــد شــد .آنهــا ممکــن اســت کــه مفهــوم ایــن اصــول را درک
نکننــد ،امــا خواهنــد فهمیــد کــه تکــرار ایــن رفتــار باعــث تنبیــه آنهــا خواهــد شــد.
بــه نوعــی ،ایــن کاری اســت کــه خداونــد در عهــد عتیــق انجــام داد .قبــل از
آنکــه مــردم تولــدی تــازه داشــته باشــند ،آنهــا درک روحانــی را کــه مــا هــم اکنــون
در عهــد (پیمــان) جدیــد داریــم را نداشــتند .در نتیجــه خداونــد بایســتی قوانیــن
شــریعت را مــی داد و آنهــا را بــه شــکل تنبیــه و گاهــا" حتــی مــرگ بــه اجــرا
مــی گذاشــت ،تــا آنهــا را از گنــاه برحــذر دارد .از آنجایــی کــه شــیطان از طریــق
گنــاه در حــال نابــودی انســانها بــود ،گذاشــتن محدودیــت در مقابــل گنــاه امــری
واجــب مــی بــود و در نتیجــه بایســتی شــریعت و قوانیــن آن اجــرا مــی گردیــد.
اگــر چــه ایــن تصویــر اشــتباهی را بــه مــا نشــان مــی داد کــه خداونــد ،مــا را بــه
خاطــر گناهانمــان بــه هیــچ وجــه دوســت نــدارد ،امــا ایــن چیــزی نیســت کــه کالم
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خداونــد بــه مــا مــی آمــوزد .رومیــان  ۱۳: ۵مــی فرمایــد" :زیــرا پیــش از آنکــه
شــریعت داده شــود ،گنــاه در جهــان وجــود داشــت ،ا ّمــا هــر گاه شــریعتی نباشــد،
گنــاه بــه حســاب نمیآیــد" ".پیــش از آنکــه شــریعت داده شــود" تعریــف آن ایــن
اســت کــه تــا بــه روزگار موســی کــه خداونــد ده فرمــان و دیگــر قوانیــن تشــریفاتی
را داد تــا قــوم یهــود بــکار ببندنــد ،تــاآن زمــان ،گنــاه همچنــان در جهــان وجــود
داشــت امــا خداونــد گنــاه را بــه حســاب انســانها نمیگذاشــت .واژه ی "بــه حســاب
گذاشــتن" یــک اصطــاح حســابداری اســت .بطــور مثــال شــما بــه فروشــگاه مــی
رویــد تــا چیــزی بخریــد و مــی گوئیــد" :آن را بحســاب مــن بگذاریــد ".وقتــی بــه
حســاب شــما گذاشــته شــود اول نوشــته شــده و ســپس آن مبلــغ از حســاب شــما
برداشــته و یــا کــم مــی شــود و آن خریــد بــه حســاب شــما گذاشــته شــده اســت.
اگــر فروشــنده فرامــوش کنــد کــه آن را نوشــته و بحســاب شــما بزنــد ،بــه ایــن
معناســت کــه آن در حســاب شــما نرفتــه و بدهــکار نیســتید.
ایــن آیــه مــی فرمایــد تــا زمانــی کــه ده فرمــان داده نشــده بــود ،گنــاه بــه حســاب
مــردم گذاشــته نمــی شــد .ایــن ســخنی بســیار شــگفت انگیــز و عالــی مــی باشــد .به
کتــاب پیدایــش بــاب  ۴-۳نــگاه کنیــد .اکثــر مــردم ایــن تصــور را دارنــد کــه وقتــی
آدم و حــوا علیــه خداونــد گنــاه کردنــد ،چــون او مقــدس بــود و اکنــون گناهــکار
شــده بــود ،خداونــد دیگــر نمــی توانســت کاری بــا انســان گناهــکار داشــته باشــد.
آنهــا فکــر میکننــد کــه خــدا انســان را از بــاغ عــدن بیــرونبــرد تــا او را از
حضــور خــود خــارج کنــد چــون یــک خــدای مقــدس نمیتوانســت هیــچ کاری بــا
انســان غیرمقــدس داشــته باشــد .اضافــه بــر آن ،آنهــا فکــر مــی کننــد تــا زمانــی کــه
شــما رفتــار خــود از طریــق انجــام اعمــال صحیــح پــاک ســازی نکنیــد ،خداونــد
دوبــاره نمیتوانــد رابط ـهای بــا شــما داشــته باشــد .ایــن بــر خــاف پیامــی اســت
"امــا خــدا محبــت
کــه عیســی مســیح آورده اســت .رومیــان  ۸: ۵مــی فرمایــدّ :
خــود را بــه مــا اینگونــه ثابــت کــرد کــه وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم ،مســیح
در راه مــا مــرد ".پــس عهــد جدیــد و پیمــان نــو بــه شــما میآمــوزد کــه خداونــد
محبــت خــود را بــه شــما همچنــان ادامــه داد هنگامــی کــه شــما هنــوز در گنــاه
زندگــی مــی کردیــد و نــه پــس از زمانــی کــه رفتــار خــود را تصحیــح کــرده ایــد.
یکــی از بــزرگ تریــن حقایــق خبــر خــوش انجیــل کــه باعــث تبدیــل شــدن زندگــی
خواهــد شــد ایــن اســت کــه شــما کامــا دریابیــد کــه خداونــد شــما را همانگونــه
کــه هســتید دوســت دارد (محبــت مــی کنــد) .او آنقــدر دوســتتان دارد کــه اگــر
شــما محبــت او را دریافــتکنیــد ،دیگــر نمــی خواهیــد همــان گونــه کــه هســتید
بمانیــد نــه بــا ایــن هــدف کــه محبــت او را بدســت آوریــد بلکــه بــه عنــوان ثمــره ای
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از محبــت خــدا ،تغییــر خواهیــد کــرد.
در کتــاب پیدایــش بــاب  ۴مــی توانیــد ببینیــد کــه خداونــد همچنــان بــا انســان
در مشــارکت بــود ،هنــوز بــا آدم و حــوا صحبــت مــی کــرد حتــی بعــد از اینکــه آنهــا
گنــاه کــرده بودنــد .بــا قائــن و هابیــل نیــز صحبــت کــرد ،هنگامــی کــه آنهــا بــرای
ارائــه قربانــی هــای خــود آمدنــد ،او بــا صدایــی رســا بــا ایشــان گفتگــو کــرد .بــا
توجــه بــه واکنــش آنهــا ،مــی ببینیــم کــه آنهــا بــه شــنیدن صــدای خــدا کامــا عــادت
داشــتند ،و از شــنیدن صــدای او ترســی نداشــتند .وقتــی کــه قائــن بــرادر خــود
هابیــل را ُکشــت و اولیــن قاتــل روی زمیــن بشــمار آمــد ،صــدای رســای خداونــد
از آســمان آمــد :بــرادرت هابیــل کجاســت؟ قائــن بــه خداونــد دروغ گفــت ،بــدون
اینکــه از کار خــود پشــیمان باشــد .ایــن اتفــاق تنهــا در صورتــی میتوانــد رخ
دهــد کــه شــخص بــه شــنیدن صــدای خــدا عــادت داشــته باشــد و ایــن مســئله را
امــری ســاده و پیــش پــا افتــاده بشــمارد و نیــز هیچگونــه ترســی نداشــته باشــد.
هــر آنچــه گفتــه شــد حاکــی از ایــن اســت کــه برعکــس آنچــه کــه بــاور
متــداول امــروزه مــی باشــد خداونــد هنــوز بــا بشــر مشــارکت داشــته و مشــارکتش
را بــا انســان نشکســته بــود .او گناهــان مــردم را بــه حسابشــان نمــی گذاشــت .آیــا
ایــن بــه ایــن معناســت کــه خداونــد از گناهــان آنــان چشمپوشــی کــرد و یــا اینکــه
آنهــا در اشــتباه (جــرم) نبودنــد؟ نــه ،بــه همیــن دلیــل خداونــد ســرانجام شــریعت
موســی را داد .خداونــد مــی بایســتی شــریعت را مــی داد تــا انســان را بــه معیــاری
شایســته برگردانــد .خداونــد بایســتی بــه انســان نشــان مــی داد کــه نیــاز بــه یــک
منجــی دارد ،بایســتی خــود را فروتــن کــرده و بخشــش را بــه عنــوان یــک هدیــه
دریافــت کنــد .باعــث تاســف اســت کــه مذهــب ایــن چیزهــا را دســتکاری کــرده
تــا بــه مــا بیامــوزد کــه قانــون شــریعت داده شــده تــا شــما بتوانیــد آن را نــگاه
داریــد و در نتیجــه بخشــش و پذیــرش خداونــد را بدســت بیاوریــد .نــه! قصــد از
شــریعت در عهــد عتیــق ایــن بــود کــه گنــاه شــما تــا بــه درجــه ای بــزرگ بنمایــد
کــه شــما را درصــدد نجــات خــود همــواره درمانــده و عاجــز کنــد و بگوییــد:
قدوســیت توســت ،مــن از انجــام آن ناتــوان و قاصــرم.
"خداونــدا اگــر ایــن معیــار ّ
مراببخــش و بــر مــن رحــم کــن ".روی هــم رفتــه طبیعــت و ماهیــت خداونــد از
آغــاز محبــت بودهاســت.
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پرسشهای شاگردسازی

۱رومیــان  ۳۱: ۵را بخوانیــد .واژه ی"بــه حســاب گذاشــتن" در ایــن آیــه بــه
چــه معناســت؟ __________________________________
رومیــان " ۱۳: ۵زیــرا پیــش از آنکــه شــریعت داده شــود ،گنــاه در جهــان
وجــود داشــت ،ا ّمــا هــر گاه شــریعتی نباشــد ،گنــاه بــه حســاب نمیآیــد".

۲.رومیان  ۷:۷را بخوانید .هدف از شریعت چه بود؟ ______________
رومیــان " ۷:۷پــس چــه گوییــم؟ آیــا شــریعت گنــاه اســت؟ بــه هیــچ روی!
براســتی اگــر شــریعت نبــود ،هرگــز درنمییافتــم گنــاه چیســت".
۳.غالطیــان  ۲۴: ۳را بخوانیــد .بــا توجه به این آیه هدف از شــریعت چه بود؟
___________________________________________
غالطیــان " ۲۴: ۳پــس شــریعت مربــی مــا شــد تــا زمانــی کــه مســیح بیایــد
و بــه وســیلۀ ایمــان پارســا شــمرده شــویم".
۴.یوحنــا  ۸آیــه  ۱الــی  ۱۱را بخوانیــد ،عیســی مســیح چگونــه بــا زنــی کــه در
حال زنا دســتگیر شــده بــود رفتــار نمــود؟ ___________________
یوحنــا " ۱۱-۱: ۸ســحرگاهان ،عیســی بــاز بــه صحــن معبــد آمــد .در
آنجــا مــردم همــه بــر وی گــرد آمدنــد؛ و او نشســته ،بــه تعلیــم ایشــان
پرداخــت .در ایــن هنــگام ،علمــای دیــن و فَریســیان ،زنــی را کــه در حیــن
زنــا گرفتــار شــده بــود آوردنــد ،و او را در میــان مــردم بــه پــا داشــته ،بــه
عیســی گفتنــد" :اســتاد ،ایــن زن در حیــن زنــا گرفتــار شــده اســت .موســی
در شــریعت بــه مــا حکــم کــرده کــه اینگونــه زنــان سنگســار شــوند .حــال،
تــو چــه میگویــی؟" ایــن را گفتنــد تــا او را بیازماینــد و مــوردی بــرای
متهــم کــردن او بیابنــد .ا ّمــا عیســی ســر بــه زیــر افکنــده ،بــا انگشــت خــود
بــر زمیــن مینوشــت .ولــی چــون آنهــا همچنــان از او ســؤال میکردنــد،
عیســی ســر بلنــد کــرد و بدیشــان گفــت" :از میــان شــما ،هــر آن کــس کــه
بیگنــاه اســت ،نخســتین ســنگ را بــه او بزنــد ".و بــاز ســر بــه زیــر افکنــده،
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بــر زمیــن مینوشــت .بــا شــنیدن ایــن ســخن ،آنهــا یکایــک ،از بزرگتریــن
شــروع کــرده ،آنجــا را تــرک گفتنــد و عیســی تنهــا بــه جــا مانــد ،بــا آن زن
کــه در میــان ایســتاده بــود .آنــگاه ســر بلنــد کــرد و بــه او گفــت" :ای زن،
ایشــان کجاینــد؟ هیچکــس تــو را محکــوم نکــرد؟" پاســخ داد" :هیچکــس،
ای ســرورم ".عیســی بــه او گفــت" :مــن هــم تــو را محکــوم نمیکنــم .بــرو
و دیگــر گنــاه مکــن".
۵.آیــا رفتــار و کــردار عیســی مســیح منعکــس کننــده ی ماهیــت حقیقــی
خداونــد اســت؟ بــه یوحنــا  ۳۴: ۳رجــوع کنیــد_____________ .
یوحنــا  ۳۴: ۳زیــرا آن کــس کــه خــدا فرســتاد ،کالم خــدا را بیــان میکنــد،
چــرا کــه خــدا روح را بــه میــزان معیــن (بــه او) عطــا نمیکنــد..
۶.اول یوحنــا  ۸: ۴را بخوانیــد .مطابــق ایــن آیــه ماهیــت حقیقــی خداونــد
چیســت؟ _____________________________________
اول یوحنــا " ۸: ۴زیــرا او کــه خــدا فرســتاده اســت ســخنان خــدا را بیــان
مــی کنــد :زیــرا خــدا روح را بــدون محدودیــت بــه او مــی دهــد".
۷.رومیــان  ۶: ۵را بخوانیــد .محبــت خداونــد چه زمانی بســوی ما روانه شــد؟
________________________________________
رومیــان " ۶: ۵هنگامــی کــه مــا هنــوز ناتــوان بودیــم ،مســیح در زمــان
مناســب بهخاطــر بیدینــان جــان داد".
۸.رومیــان  ۸: ۵را بخوانیــد .محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا شــد
کــه ما چــه بودیــم؟ ________________________________
رومیــان " ۸: ۵ا ّمــا خــدا محبــت خــود را بــه مــا اینگونــه ثابــت کــرد کــه
وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم ،مســیح در راه مــا مــرد".
۹.رومیــان  ۱۰: ۵را بخوانیــد .محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا
شــدکه مــا چــه بودیــم؟ ______________________________
34

دنوادخ ِتعیبط و تیهام
رومیــان " ۱۰ :۵زیــرا اگــر هنگامــی کــه دشــمن بودیــم ،بــه واســطۀ مــرگ
پســرش بــا خــدا آشــتی داده شــدیم ،چقــدر بیشــتر اکنــون کــه در آشــتی
هســتیم ،بــه وســیلۀ حیــات او نجــات خواهیــم یافــت".
	۱۰.اگــر از عیســی مســیح بخواهیــد شــما را ببخشــد و منجــی و خداونــد شــما
بشــود ،و شــما اعتمــاد خــود را بــر قربانــی عیســی کــه بــرای گنــاه شــما فدیــه
شــد بگذاریــد ،آیــا خداونــد از ایــن طریــق طبیعــت و ماهیــت حقیقــی خــود
را کــه رحمــت و فیــض اســت بــه شــما نشــان خواهــد داد؟ _________
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سطح اول درس ۶

توبه (بازگشت)
نویسنده :دان کرو

بیشــتر انســانها از توبــه تصــوری اشــتباه دارنــد .مفهــوم کلمــه توبــه کامــل
بــودن نیســت ،بلکــه یــک تغییــر جهــت و تغییــر مســیر در روشــی در زندگــی ســت.
مــا اینجــا دربــاره مثــل پســر گمشــده (فرزنــد گزافــکار) صحبــت خواهیــم کــرد.
ـوم توبــه را بطــور کامــل بــرای مــا بــه تصویــر در مــی
در ایــن داســتان عیســی مفهـ ِ
آورد .در لوقــا  ۱۲-۱۱: ۱۵عیســی مــی فرمایــد" :مــردی را دو پســر بــود .روزی
پســر کوچــک بــه پــدر خــود گفــت" :ای پــدر ،ســهمی را کــه از دارایــی تــو بــه مــن
خواهــد رســید ،اکنــون بــه مــن بــده .پــس پــدر دارایــی خــود را بیــن آن دو تقســیم
کــرد".
پســر کوچــک ارث خــود را قبــل از مــرگ پــدرش از ایشــان درخواســت کــرد
کــه ایــن رفتــار اصــوال غیــر معمــول اســت ،امــا پــدر او درخواســت وی را پذیرفت
و ارث او را داد .آیــه ۱۳همیــن بــاب مــی فرمایــد" :پــس از چنــدی ،پســر کوچکتــر
آنچــه داشــت گــرد آورد و راهــی دیــاری دوردســت شــد و ثــروت خویــش را در
آنجــا بــه عیاشــی بــربــاد داد ".در ترجمــه ی دیگــری مــی گویــد کــه او تمــام دارایــی
خــود را خــرج روســپی هــا کــرد.
در آیــه هــای  ۱۵ -۱۴مــی خوانیــم "چــون هــر چــه داشــت خــرج کــرد ،قحطی
ـزاری
شــدید در آن دیــار آمــد و او ســخت بــه تنگدســتی افتــاد .از ایــن رو ،خدمتگـ ِ
یکــی از مردمــان آن ســامان را پیشــه کــرد ،و او وی را بــه خوکبانــی در مزرعــه
خویــش گماشــت ".او شــغلی بــرای خــود در آن دیــار پیــدا کــرد و بــرای مــردی در
آنجــا کار مــی کــرد کــه او را جهــت تغذیــه خــوک هــا بــکار گرفتــه بــود .در آیــه ۶۱
مــی فرمایــد" :پســر آرزو داشــت شــکم خــود را بــا خــوراک خوکهــا ســیر کنــد ،ا ّمــا
هیچکــس بــه او چیــزی نمـیداد ".پســر از شــدت گرســنگی در حــال مــردن بــود و
بــه خــود گفــت فقــط غــذای خــوک هــا را بــه مــن بدهیــد ،هــر چــه کــه باشــد ،امــا
هیچکــس بــه او چیــزی نــداد .او همــه مــال و امــوال خــود را بــر بــاد داده بــود .و در
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آیــه  ۱۷همچنــان مــی خوانیــم" :ســرانجام بــه خــود آمــد و گفــت" :ای بســا کارگــران
پــدرم خــوراک اضافــی نیــز دارنــد و مــن اینجــا از فــرط گرســنگی تلــف میشــوم".
در یکــی از ترجمــه هــای دیگــر ایــن آیــه مــی خوانیــم" :وقتــی او بــه خــود آمــد" بــه
تعریــف دیگــر ،وقتــی او بــه عقلــش رجــوع کــرد ،متوجــه شــد کــه غالمــان پــدرش
غــذای کافــی دارنــد و او از فــرط گرســنگی در حــال مــردن هســت.
او یــک تصمیــم گرفــت _ توبــه کــرد .توبــه تغییــر دادن عقیــده و بــاور اســت و
تبدیــل و تحولــی در قلــب ،کــه ســبب مــی شــود آن شــخص دور بزنــد و در مســیر
و جهتــی جدیــد شــروع بــه حرکــت نمایــد .در آیــه هــای  ۱۹-۱۸او گفــت" :پــس
برمیخیــزم و نــزد پــدر مــیروم و میگویــم :پــدر ،بــه آســمان و بــه تــو گنــاه
کــردهام .دیگــر شایســته نیســتم پســرت خوانــده شــوم .بــا مــن همچــون یکــی از
کارگرانــت رفتــار کــن ".پــدر مــرا غــام خــود بکــن .مــن علیــه تــو گنــاه کــرده ام
و تمــام داراییــت را بــر بــاد داده ام ،و علیــه خداونــد نیــز گنــاه کــرده ام .ســپس
او برخاســت و بــه پیــش پــدر رفــت .توبــه بیــش از تنهــا یــک تغییــر رفتــار اســت،
توبــه تغییــر در فکــر و بینــش (بــاور) و در قلــب و درون مــی باشــد ،توبــه ســبب
مــی شــود کــه فــرد مطابــق آنچــه بــدان بــاور دارد عمــل کنــد ،بازگشــت کنــد (یــا
دور بزنــد) و بــه ســوی مســیری جدیــد حرکــت نمایــد .همــه مــا بــه خداونــد پشــت
کردیــم ،بــه پــدر آســمانی خــود ،بــه بهشــت ،بــه وطــن و خانــه ی خــود .انجیــل
در اشــعیا  ۶: ۵۳مــی فرمایــد" :همــۀ مــا چــون گوســفندان ،گمــراه شــده بودیــم ،و
هــر یــک از مــا بــه راه خــود رفتــه بــود ،امــا خداونــد تقصیــر جمیــع مــا را بــر وی
نهــاد ".امــا خداونــد بــا رحمــت خــود ،گناهــان مــا را برداشــته و آنهــا را بــر عیســی
مســیح گذاشــت.
ادامــه ایــن داســتان در آیــه هــای  ۲۰تــا  ۲۴چنــان اســت" :پــس برخاســت
و راهــی خانــۀ پــدر شــد ".یکشــب مــن ایــن داســتان را بــرای مــردی تعریــف مــی
کــردم کــه هرگــز قبــا آن را نشــنیده بــود .او بــه همیــن انــدازه تجربــه داشــت کــه
وقتــی پســر بــه پــدرش بــر مــی گــردد ،پــدر بــه او خواهــد گفــت" :پســر نــگاه کــن
چــه کار کــرده ای .تمامــی دارایــی مــرا نابــود کــردی و همــه آن چیــزی کــه تمامــی
عمــرم بــرای جمــع آوری آن زحمــت کشــیده بــودم .حــاال یــک از غالمــان مــن شــو
" بیشــتر پــدران دنیــوی احتمــاال خیلــی عصبانــی خواهنــد شــد و رفتــاری شــبیه بــه
ایــن خواهنــد داشــت ،امــا متوجــه رفتــار پــدر آســمانی در ایــن مثــل باشــید؛ "ا ّمــا
هنــوز دور بــود کــه پــدرش او را دیــده ،دل بــر وی بســوزاند و شــتابان بــه ســویش
دویــده ،در آغوشــش کشــید و غــرق بوسـهاش کــرد .پســر گفــت" :پــدر ،بــه آســمان
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و بــه تــو گنــاه کــردهام .دیگــر شایســته نیســتم پســرت خوانــده شــوم ".ا ّمــا پــدر
بــه خدمتکارانــش گفــت" :بشــتابید! بهتریــن جامــه را بیاوریــد و بــه او بپوشــانید.
انگشــتری بــر انگشــتش و کفــش بــه پاهایــش کنیــد .گوســالۀ پــرواری آورده ،ســر
ببریــد تــا بخوریــم و جشــن بگیریــم .زیــرا ایــن پســر مــن مــرده بــود ،زنــده شــد؛
گــم شــده بــود ،یافــت شــد! "پــس بــه جشــن و ســرور پرداختنــد ".آنهــا شــروع بــه
برگــزاری یــک جشــن کردنــد.
عیســی مســیح در ایــن مثــل بــه مــا مــی آمــوزد ":اگــر مــن فقــط بــه ســمت پــدر
آســمانی خــود بــرای رحمــت و بخشــش برگــردم و بگویــم کــه "پــدر مــن علیــه تــو
گنــاه کــرده ام و شایســته ایــن نیســتم کــه پســر تــو باشــم" ،او مــرا مــورد پذیــرش
خــود قــرار خواهــد داد ".پــدر آســمانی مــا بــرای شــما مهربانــی و شــفقت خواهــد
داشــت ،و او شــما را غــام خــود نخواهــد کــرد .او فرزنــد خواندگــی تمــام و
کمــال را بــه شــما بــاز خواهــد گردانیــد .خداونــد منتظــر اســت .آیــا بــه خداونــد
پشــت کــرده ایــد؟ چــرا بــه خداونــد امــروز بازگشــت نمــی کنیــد ،بــه پــدر خــود،
بــه ســوی بهشــت ،بــه خانــه ی خــود؟
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.

پرسشهای شاگردسازی

۱تعریــف توبــه چیســت؟ _____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

۲.لوقــا  ۵-۱: ۱۳را بخوانیــد .چــه کار بایــد کــرد تــا هــاک نشــویم؟ ____
___________________________________________
لوقــا " ۵-۱: ۱۳در همــان زمــان شــماری از حاضــران از جلیلیانــی بــا
عیســی ســخن گفتنــد کــه پیالتــس خونشــان را بــا خــون قربانیهایشــان
درهــم آمیختــه بــود .عیســی در پاســخ گفــت" :آیــا چــون آن جلیلیــان بــه
چنیــن روزی دچــار شــدند ،گمــان مــی کنیــد از بقیــه اهالی جلیــل گناهکارتر
بودنــد؟ بــه شــما مــی گویــم کــه چنیــن نیســت .بلکــه اگــر توبــه نکنیــد ،شــما
نیــز جملگــی هــاک خواهیــد شــد .و یــا گمــان مــی کنیــد آن هجــده تــن کــه
بــرج ســیلوآم بــر آنهــا افتــاد مردنــد ،از دیگرســاکنان اورشــلیم خطــا کارتــر
بودنــد؟ بــه شــما مــی گویــم کــه چنیــن نیســت .بلکــه اگــر توبــه نکنیــد ،شــما
نیــز جملگــی هــاک خواهیــد شــد".
۳.دوم پطرس  ۹: ۳را بخوانید .آرزوی خداوند برای تمامی مردم چیست؟ ___
___________________________________________
دوم پطــرس " 9: ۳برخــاف گمــان برخــی ،خداونــد در انجــام وعــده اش
تاخیــر نمــی ورزد ،بلکــه بــا شــما بردبــار اســت ،چــه نمــی خواهــد کســی
هــاک شــود بلکــه مــی خواهــد همــگان بــه توبــه گراینــد".
۴.لوقــا  ۳۱-۱۹: ۱۶را بخوانیــد .در لوقــا بــاب  ۱۶آیــه  ۲۸چرا مرد ثروتمند
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میخواهد که کســی از مردگان برگردد تا با برادرانش صحبت کند؟ ____
___________________________________________
لوقــا " ۳۱-۱۹: 1۶توانگــری بــود کــه جامــه از ارغــوان و کتــان لطیــف به
تــن میکــرد و هم ـهروزه بــه خوشــگذرانی مشــغول بــود .فقیــری ایلعــازَر
نــام را بــر ِدر خانــۀ او مینهادنــد کــه بدنــش پوشــیده از جراحــت بــود.
ایلعــازَر آرزو داشــت بــا خردههــای غــذا کــه از ســفرۀ آن توانگــر فــرو
میافتــاد ،خــود را ســیر کنــد .حتــی ســگان نیــز میآمدنــد و زخمهایــش
را میلیســیدند .بــاری ،آن فقیــر ُمــرد و فرشــتگان او را بــه جــوار ابراهیــم
بردنــد .توانگــر نیــز ُمــرد و او را دفــن کردنــد .ا ّمــا چــون چشــم در جهـ ِ
ـان
مــردگان گشــود ،خــود را در عــذاب یافــت .از دور ،ابراهیــم را دیــد
و ایلعــازَر را در جــوارش .پــس بــا صــدای بلنــد گفــت" :ای پــدر مــن
ابراهیــم ،بــر مــن ترحــم کــن و ایلعــازَر را بفرســت تــا نــوک انگشــت خــود
را در آب ت َــر کنــد و زبانــم را خنــک ســازد ،زیــرا در ایــن آتــش عــذاب
میکشــم" .ا ّمــا ابراهیــم پاســخ داد" :ای فرزنــد ،بــه یــاد آر کــه تــو در
زندگــی ،از چیزهــای نیکــوی خــود بهرهمنــد شــدی ،حــال آنکــه چیزهــای
بــد نصیــب ایلعــازَر شــد .اکنــون او اینجــا در آســایش اســت و تــو در
عــذاب .از ایــن گذشــته ،میــان مــا و شــما پرتگاهــی هســت؛ آنــان کــه
بخواهنــد از اینجــا نــزد تــو آینــد نتواننــد ،و آنــان نیــز کــه آنجاینــد نتواننــد
نــزد مــا آینــد .گفــت" :پــس ،ای پــدر ،تمنــا اینکــه ایلعــازَر را بــه خانــۀ
پــدرم بفرســتی ،زیــرا مــرا پنــج بــرادر اســت .او را بفرســت تــا برادرانــم
را هشــدار دهــد ،مبــادا آنــان نیــز بــه ایــن مــکان عــذاب درافتنــد" .ابراهیــم
پاســخ داد" :آنهــا موســی و انبیــا را دارنــد ،پــس بــه ســخنان ایشــان گــوش
فــرا دهنــد" .گفــت" :نــه ،ای پــدر مــا ابراهیــم ،بلکــه اگر کســی از مــردگان
نــزد آنهــا بــرود ،توبــه خواهنــد کــرد ".ابراهیــم بــه او گفــت" :اگــر بــه
موســی و انبیــا گــوش نســپارند ،حتــی اگــر کســی از مــردگان زنــده شــود،
مجــاب نخواهنــد شــد".
۵.لوقــا  ۳۰: ۱۶را بخوانیــد .بــرادران او بــرای جلوگیــری از عذاب جهنم چه
بایــد بکننــد؟ __________________________________
__________________________________________
۶.اعمــال رســوالن  ۱۸: ۲۶را بخوانیــد .اگرچــه بطــور خــاص نمیگویــد،
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)تشگزاب( هبوت
ایــن آیــه دربــاره توبــه صحبــت میکنــد .بــرای کســانی کــه توبــه میکننــد
چــه اتفاقــی میافتــد ؟ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن " ۱۸ :۲۶تــا چشمانشــان را بگشــایی ،تــا از تاریکــی بــه
نــور ،و از قــدرت شــیطان بــه ســوی خــدا بازگردنــد ،تــا آمــرزش گناهــان
یافتــه ،در میــان کســانی کــه بــا ایمــان بــه مــن مق ـ ّدس شــدهاند ،نصیبــی
بیابنــد".
۷.اعمــال رســوالن  ۲۰: ۲۶را بخوانیــد .در قســمت آخــر ایــن آیــه ،ســه چیــز
بیــان شــده اســت کــه غیــر یهودیــان الزم بــه انجــام آن هســتند ،آن ســه
چیــز کدامنــد؟ __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن " ۲۰: ۲۶بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان ،ســپس در
اورشــلیم و تمامــی ســرزمین یهودیــه ،و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه
اعــام ایــن پیــام پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد و بــه ســوی خــدا بازگردنــد و
کــرداری شایســتۀ توبــه داشــته باشــند".
۸.م ّتی  ۲۳- ۲۱: ۷را بخوانید .عیسی فرمود که این مردم چه کارهایی بجای
اراده خــدا انجــام مــی دادنــد؟ _________________________
___________________________________________
___________________________________________
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م ّتــی " ۲۳-۲۱: ۷نــه هــر کــه مــرا ’ســرورم ،ســرورم‘ خطــاب کنــد بــه
پادشــاهی آســمان راه یابــد ،بلکــه تنهــا آن کــه ارادۀ پــدر مــرا کــه در آســمان
اســت ،بــه جــا آ َورَد .در آن روز بســیاری مــرا خواهنــد گفــت" :ســرور مــا،
ســرور مــا ،آیــا بــه نــام تــو نبـ ّوت نکردیــم؟ آیــا بــه نــام تــو دیوهــا را بیــرون
نراندیــم؟ آیــا بــه نــام تــو معجــزات بســیار انجــام ندادیــم؟ "ا ّمــا بــه آنهــا
بهصراحــت خواهــم گفــت" ،هرگــز شــما را نشــناختهام .از مــن دور شــوید،
ای بــدکاران!" ___________________________________
۹.ایــن چــه چیــزی را بــه شــما در مــورد اهمیــت توبــه ی حقیقــی و نــه فقــط
زبانــی بــه طــرف خداونــد نشــان مــی دهــد؟ _________________
___________________________________________
	۱۰.اشــعیا  ۷: ۵۵را بخوانیــد شــریر چــه بایــد انجــام دهــد؟ _________
___________________________________________
اشــعیا " ۷: ۵۵شــریر راههــای خــود را تــرک گویــد ،و شــخص بــدکار
افــکار خویــش را؛ بــه ســوی خداونــد بازگــردد ،کــه بــر وی رحــم خواهــد
کــرد؛ و بــه ســوی خدایمــان بیایــد ،کــه او را بهفراوانــی خواهــد آمرزیــد".
	۱۱.دو کاری که فرد بدکار باید انجام دهد چیست؟ ________________
___________________________________________
	۱۲.خداوند برای آن فردی که دو کار اشاره شده در باال را انجام دهد چه خواهد
کــرد؟ ______________________________________
	۱۳.لوقا  ۷ : ۱۵را بخوانید .واکنش آســمان برای یک گناهکار که توبه میکند
چیســت؟ _____________________________________
لوقــا " ۷: ۱۵بــه شــما میگویــم ،بــه همینســان بــرای یــک گناهــکار کــه
توبــه میکنــد ،جشــن و ســرور عظیمتــری در آســمان بــر پــا میشــود تــا
بــرای نــود و نــه پارســا کــه نیــاز بــه توبــه ندارنــد".
	۱۴.اعمــال رســوالن  ۱۹: ۳را بخوانیــد .اگــر توبــه کنیــد و تبدیــل شــوید ،چــه
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)تشگزاب( هبوت
اتفاقــی بــرای گناهــان شــما رخ خواهــد داد؟ ________________
___________________________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن " ۱۹ :۳پــس توبــه کنیــد و بــه ســوی خــدا بازگردیــد تــا
گناهانتــان پــاک شــود و ایــام تجدیــد قــوا(اصــل یونانــی ایــن واژه حــاوی
مفاهیــم "اســتراحت" و "طــراوت و تازگــی" نیــز هســت) .از حضــور
خداونــد برایتــان فــرا رســد".
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تعهد

نویسنده :دان کرو
لوقــا " ۲۶-۲۵:۱۴جمعیتــی انبــوه عیســی را همراهــی میکــرد .او رو
بدیشــان کــرد و گفــت" :هــر کــه نــزد مــن آیــد و از پــدر و مــادر ،زن و فرزنــد،
بــرادر و خواهــر ،و حتــی از جــان خــود نفــرت نــدارد ،شــاگرد مــن نتوانــد بــود".
در ایــن دوره ی خدمــت عیســی (در لوقــا بــاب  14آیــه  ،)25انبــوه کثیــری از
مــردم دنبــال عیسـی دائمــا روانــه بودنــد و او را بــه همــه جــا تعقیــب مــی کردنــد.
ایــن شــاید بــه خاطــر معجــزات او بــود یــا بــه خاطــر ســیر شــدن شــکم هــای
گرســنه شــان ،مــا کامــأ دلیــل قطعــی ایــن موضــوع را نمــی دانیــم ،درحــال انبــوه
کثیــری از مــردم دنبــال او روانــه بودنــد .در همیــن زمــان بــود کــه عیســی برگشــت
و عمــدأ بــه آنهــا چیــزی گفــت کــه بــه نظــر میرســد از آن پــس بســیاری از آنهــا
دســت از پیــروی و دنبــال کــردن او برداشــتند.
لوقــا  ۲۶:۱۴مــی فرمایــد" :هــر کــه نــزد مــن آیــد [یعنــی مــی خواهــد بــا مــن
راه بــرود ،بــا مــن نشســت داشــته باشــد ،مــرا دنبــال کنــد ،ایــن الزمــه اش اســت]
و از پــدر و مــادر ،زن و فرزنــد ،بــرادر و خواهــر ،و حتــی از جــان خــود نفــرت
نــدارد ،شــاگرد مــن نتوانــد بــود ".همــان طــور کــه بــه آیــه نــگاه میکــردم ،در فکــرم
گفتــم ،خدایــا جــدی نمــی گــی .منظــورت از کلمــه "نفــرت" چیــه؟ احتمــاال یعنــی
کمتــر عالقــه داشــتن و یــا چیــزی شــبیه آن .وقتــی بــه مطالعــه ایــن کلمــه پرداختــم
متوجــه شــدم کــه معنــی واقعــی ایــن کلمــه همــان "نفــرت" اســت.
عیســی از قویتریــن کلمــه ممکــن جهــت تاکیــد یــک نکت ـ ه اســتفاده نمــود.
او فرمــود تــا اینکــه از پــدر ،مــادر ،بــرادر و خواهــر ،و حتــی از زندگــی خــود نفــرت
نداشــته باشــید ،نمــی توانیــد شــاگرد او باشــید .مــن مــی خواهــم از شــما بپرســم:
نزدیــک تریــن رابطــه ای کــه در روی زمیــن خواهیــد داشــت کــدام اســت؟ رابطــه
تــان بــا پــدر و مــادر خــود و یــا بــا همســر و فرزنــدان خودتــان اســت .چگونــه
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دهعت
اتفاقــی مــی افتــد ،اگــر زن شــما از شــما برگشــته و از شــما جــدا شــود؟ و یــا مــادر
و پدرتــان از ایــن دنیــا برونــد؟ در آن زمــان چــه کســی در کنــار شــما خواهــد مانــد؟
ایــن بــرادران و خواهــران شــما هســتند کــه در کنــار شــما خواهنــد مانــد .عیســی
فرمــود :تــا از آنهــا نفــرت نداشــته باشــید ،نمــی توانیــد شــاگرد او شــوید .عیســی
چــه مــی گویــد؟
عیســی دربــاره نزدیکتریــن روابطــی کــه مــا اصــوأل خواهیــم داشــت صحبــت
میکنــد .او از شــما درخواســت تعهــد میکنــد ،تعهــدی کــه او در آن اول و
ســرآمد اســت .او مــی خواهــد کــه در زندگــی شــما شــماره یــک باشــد .او رابطــه
خــود را بــا شــما بــا نزدیکتریــن رابطــه شــما در روی کــره خاکــی مقایســه خواهــد
کــرد .کلمــه "نفــرت" یــک تشــبیه اســت ،کلمــه ای بــرای ســنجش و مقایســه،
عیســی مــی فرمایــد" :رابطــه مــن بــا شــما آنقــدر مهــم اســت کــه میخواهــم آن از
همــه موجودهــای زمینــی باالتــر و برتــر باشــد ".یــک نفــر هســت کــه شــما بیشــتر
از همســر ،فرزنــد ،مــادر ،پــدر ،و یــا خواهــران و بــرادران خــود دوســت داریــد.
آیــا مــی دانیــد آن فــرد کیســت؟ نــه ،خداونــد نیســت  ...خودتــان هســتید .شــما بــه
خودتــان حتــی از نزدیــک تریــن فــرد در زندگیتــان بیشــتر عالقــه داریــد.
چــرا ازدواج هــا شکســت مــی خورنــد؟ چــرا افــراد طــاق مــی گیرنــد؟ بــه
خاطــر اینکــه بــه خــود بیشــتر از بــه همسرشــان عالقــه دارنــد" .چــون آن کاری را
کــه مــن دوســت دارم تــو انجــام نمــی دهــی ،پــس خــودم را از دســتت راحــت مــی
کنــم".
عیســی فرمــود کــه یــک رابطــه وجــود دارد کــه مــن میخواهــم اولویــت آن
باشــم و آن زندگــی خودخواهانــه خــود شماســت .ایــن یــک شــاگردی حقیقــی
اســت .او دربــاره یــک شــاگردی ارزان و بــی هزینــه صحبــت نمــی کنــد .او از
مــا درخواســت مــی کنــد ،او را دنبــال کنیــم .او از مــا درخواســت مــی کنــد کــه در
زندگــی هایمــان شــماره یــک باشــد.
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پرسشهای شاگردسازی

۱لوقــا  ۶۲-۵۷: ۹را بخوانیــد .ایــن متــن در مــورد درجه تعهــد و دنباله روی
مــا از مســیح چــه مــی آمــوزد؟ _________________________
___________________________________________
لوقــا " ۶۲ -۵۷: ۹در راه ،شــخصی بــه عیســی گفــت" :هرجــا بــروی،
تــو را پیــروی خواهــم کــرد ".عیســی پاســخ داد" :روباهــان را النههاســت
و مرغــان هــوا را آشــیانهها ،ا ّمــا پســر انســان را جــای ســر نهــادن نیســت".
عیســی بــه شــخصی دیگــر گفــت" :مــرا پیــروی کــن ".ا ّمــا او پاســخ داد:
"ســرورم ،نخســت رخصــت ده تــا بــروم و پــدر خــود را بــه خــاک بســپارم".
ِ
ـردگان خــود را بــه خاک بســپارند؛
عیســی بــه او گفــت" :بگــذار مــردگان ،مـ
تــو بــرو و بــه پادشــاهی خــدا موعظــه کــن ".دیگــری گفــت" :ســرورم ،تــو
را پیــروی خواهــم کــرد ،ا ّمــا نخســت رخصــت ده تــا بازگــردم و اهــل
خانــۀ خــود را وداع گویــم ".عیســی در پاســخ گفــت" :کســی کــه دســت
بــه شــخمزنی ببــرد و بــه عقــب بنگــرد ،شایســتۀ پادشــاهی خــدا نباشــد".

۲.لوقــا  ۱۴-۱۳: ۸را بخوانیــد .چــرا بنظــر مــی رســد کــه برخــی از مــردم از
ایمــان مســیحی برگشــته ،یــا مــی افتنــد؟ ____________________
___________________________________________
___________________________________________
لوقــا " ۱۴-۱۳: ۸بذرهایــی کــه بــر زمیــن ســنگالخ میافتــد کســانی
هســتند کــه چــون کالم را میشــنوند ،آن را بــا شــادی میپذیرنــد ،ا ّمــا
ریشــه نمیدواننــد .اینهــا انــدک زمانــی ایمــان دارنــد ،ا ّمــا بــه هنــگام
آزمایــش ،ایمــان خــود را از دســت میدهنــد .بذرهایــی کــه در میــان خارهــا
میافتــد ،کســانی هســتند کــه میشــنوند ،ا ّمــا چــون میرونــد نگرانیهــا،
ثــروت و لــذات زندگــی آنهــا را خفــه میکنــد و بهثمــر نمیرســند".
۳.حزقیــال  ۸: ۱۶را بخوانیــد .خداوند از تصویر ازدواج جهت تعریف رابطه
ای کــه بــا قومــش دارد اســتفاده میکند .در این رابطه یــک فرد متعلق به چه
کســی می شــود؟ _________________________________
___________________________________________
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دهعت
___________________________________________
حزقیــال " ۸ :۱۶و دیگــر بــار از نــزد تــو گــذر کــردم ،و چــون بــر تــو
نگریســتم ،دیــدم کــه اینــک بــه ســن عشــق رســیدهای .پــس دامــن ردایــم را
بــر تــو گســتردم و عریانـیات را پوشــاندم ،و بــرای تــو ســوگند خــوردم و بــا
تــو عهــد بســتم و از ِآن مــن شــدی؛ ایــن اســت فرمــودۀ خداونــدگارْ یهــوه "
۴.اول قرنتیان  ۱۹: ۶را بخوانید .شما به چهکسی متعلقید؟ ___________
اول قرنتیــان " ۲۰-۱۹: ۶آیــا نمیدانیــد کــه بــدن شــما معبــد روحالقــدس
اســت کــه در شماســت و او را از خــدا یافتهایــد ،و دیگــر از ِآن خــود
نیســتید؟ بــه بهایــی خریــده شــدهاید ،پــس خــدا را در بــدن خــود تجلیــل
کنیــد".
۵.اول قرنتیــان  ۲۰: ۶را بخوانیــد .بــدن و روح شــما متعلــق بــه چــه کســی
اســت؟ ______________________________________
۶.یعقــوب  ۴:۴را بخوانیــد .آیــا میتــوان علیــه خداونــد زنــای روحانــی
مرتکــب شــد؟ __________________________________
__________________________________________
یعقــوب " ۴: ۴ای زنــاکاران ،آیــا نمیدانیــد دوســتی بــا دنیــا دشــمنی بــا
خداســت؟ هــر کــه در پــی دوســتی بــا دنیاســت ،خــود را دشــمن خــدا
میســازد".
۷.از دیدگاه خداوند چه چیز زنای روحانی محسوب می شود؟ رومیان ۲۵: ۱
را بخوانیــد____________________________________ .
___________________________________________
رومیــان " ۲۵: ۱آنــان حقیقـ ِـت خــدا را بــا دروغ معاوضــه کردنــد و مخلــوق
را بــه جــای خالــق پرســتش و خدمــت نمودنــد ،خالقــی کــه تــا ابــد او را
ســپاس بــاد .آمیــن"`.
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۸.یوحنــا  ۲۵-۲۳: ۲را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــه هــا مــا چــه چیــزی در
مــورد تعهــد و ایمــان یــاد مــی گیریــم؟ _____________________
___________________________________________
یوحنــا " ۲۵-۲۳: ۲در مدتــی کــه او بــرای عیــد ِ پ َســخ در اورشــلیم بــود،
بســیاری بــا دیــدن آیاتــی کــه از او صــادر میشــد ،بــه نــام او ایمــان آوردنــد.
ا ّمــا عیســی را بــر ایمانشــان اعتمــاد نبــود ،زیــرا همــه را میشــناخت و
نیــازی نداشــت کســی دربــارۀ انســان چیــزی بــه او بگویــد ،زیــرا خــود
میدانســت در درون انســان چیســت".
۹.لوقــا  ۳۰-۲۸: ۱۴را بخوانیــد .آیــا هزینــه پیــروی از عیســی را بــرآورد
کــرده ایــد؟ آیــا مــی خواهیــد او را دنبــال کنیــد؟ ______________
لوقــا " ۳۰-۲۸: ۱۴کیســت از شــما کــه قصــد بنــای برجــی داشــته باشــد
و نخســت ننشــیند تــا هزینــۀ آن را بــرآُورد کنــد و ببینــد آیــا تــوان تکمیــل
آن را دارد یــا نــه؟ زیــرا اگــر پــی آن را بگــذارد ا ّمــا از تکمیــل بنــا درمانَــد،
هــر کــه بینــد ،اســتهزا کــرده ،گویــد" :ایــن شــخص ســاختن بنایــی را آغــاز
کــرد ،ا ّمــا از تکمیــل آن درمانــده اســت!"
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پرســش" :مــی خواهــم بدانــم کــه آیــا بــرای رفتــن بــه بهشــت نیــاز بــه گرفتــن
تعمیــد دارم؟ مــن خــدا را دوســت دارم و در ســن  ۷ســالگی تعمیــد گرفتــم.
االن  ۱۸ســال دارم و کســانی در کلیســای باپتیســت "تعمیددهنــده" بــه مــن گفتنــد
کــه هیــچ کســی بــا گرفتــن تعمیــد در ســن کودکــی نجــات نخواهــد یافــت .آنهــا
همچنیــن گفتنــد کــه بــرای ورود بــه بهشــت حتمــا بایــد تعمیــد گرفتــه باشــی ،امــا
اعضــای کلیســای محلــی مــا بــا ایــن نظــر کامــأ مخالفنــد .مــن فقــط مــی خواهــم
بــه بهشــت بــروم .تــا آنجایــی کــه بتوانــم ،بــرای خداونــد زندگــی مــی کنــم ،امــا نیــاز
دارم کــه بدانــم االن کــه اصطالحــأ ســن تعمیــد را دارم آیــا بایســتی یکبــار دیگــر
تعمیــد بگیــرم؟ خواهــش مــی کنــم بــه مــن هرچــه زودتــر پاســخ دهیــد ،برکــت
خداونــد بــا شــما و از شــما سپاســگزارم!"
پاســخ" :نجــات و بخشــش گناهــان هدی ـهای اســت کــه بــه طــور رایــگان از
طریــق ایمــان بــه عیســیمســیح بدســت مــی آیــد .اعمــال رســوالن  ۳۴:۱۰مــی
فرمایــد" :پیامبــران جملگــی دربــارۀ او شــهادت میدهنــد کــه هــر کــه بــدو ایمــان
آورد ،بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد یافــت ".نجــات از راه ایمــان حاصــل مــی
شــود؛ یعنــی اعتمــاد و اتــکا بــر عیســی و خــون ریختــه شــده او کــه بــه شــما حــق
حضــور دائمــی (عــادل شــمارده شــده) در مقابــل خداونــد را مــی دهــد .در اعمــال
رســوالن  ۴۸-۴۴:۱۰روح القــدس بــه ایمانــداران داده شــد (کــه نجاتشــان را
تاییــد مــی کنــد) پیــش از آنکــه تعمیــد داده شــوند.
اگرچــه ایــن درســت اســت ،ولــی بعضــی اوقــات بــه نظــر میآیــد کــه
بخشــش گناهــان در زمــان تعمیــد رخ مــی دهــد (اعمــال رســوالن  .)۳۸:۲ایــن
بــه خاطــر ایــن اســت کــه تعمیــد ابــراز ایمــان ،یــا رفتــاری برخاســته از ایمــان
بــود کــه انجــام مــی گرفــت هنگامــی کــه فــرد در توبــه و ایمــان بــه عیســی روی
مــی آورد (مرقــس  ۶۱:۶۱مــی فرمایــد" :هــر کــه ایمــان آوَ َرد و تعمیــد گیــرد،
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امــا هــر کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم خواهــد شــد)".
نجــات خواهــد یافــتّ .
ایــن همچنیــن راهــی بــرای خوانــدن نــام خداونــد و داشــتن وجدانــی پــاک بــود.
(اعمــال رســوالن  ۶۱:۲۲و اول پطــرس )۲۱:۳
اگــر توبــه شــما در ســن  ۷ســالگی قلبــی بــوده و تعمیــد گرفتــه ایــد ،خداونــد
ایمــان ســاده و بــی آالیــش شــما را مــی پذیــرد .بــه هرحــال تعمیــد دارای ملزوماتی
اســت .یکــی از آن ملزومــات توبــه اســت .آیــا تغییــر در دل و تغییــر در فکــر خــود
داشــتید کــه ســبب برگشــت شــما از گنــاه و روی آوردن بــه عیســی و دریافــت
بخشــش او بشــود؟ (اعمــال رســوالن  ۲۱:۲۰ ،۳۸:۲و  )۳۰:۱۷آیــا بــه عیســی
بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده ی خــود ایمــان آوردیــد؟ (مرقــس ،۶۱:۶۱
یوحنــا  ۱۶: ۳و رومیــان  )۱۰-۹: ۱۰اگــر نــه ،پــس اکنــون بــه عیســی مســیح
روی آوریــد ،از گناهانتــان توبــه کنیــد و بــه فیــض او روی کنیــد تا شــما را ببخشــد
و تصمیــم پیــروی (دنبالــه روی) از او را بــا غســل و تعمیــد آب تضمیــن (مهــر
و مــوم) کنیــد.
تعمیــد عملــی اســت کــه ایمــان فــرد را بــه عیســی ابــراز م ـیدارد .بــدون آن
ایمــان ،ایــن عمــل بــی مفهــوم اســت .کســانی کــه بــه عیســی بــه عنــوان خداونــد
و نجــات دهنــده ایمــان آوردنــد ،حاضــر بودنــد کــه ایــن ایمــان را در برابــر مــردم
ابــراز و بــه عیســی نیــز اقــرار کننــد .کســانی کــه بــه فرمایــش عیســی دســت رد مــی
زننــد ،تــا حــدی یــک نــوع ایمــان مــرده از خــود نشــان مــی دهنــد .یــک ایمــان
وقتــی مــرده اســت ،کــه انســان حاضــر بــه ابــراز آن نیســت( .یعقــوب )۱۹-۱۸:۲
ایمــان بــه تنهایــی نجــات مــی دهــد ،امــا ایمانــی کــه نجــات مــی دهــد هیچــگاه
تنهــا نیســت .تعمیــد راهــی بــرای ابــراز ایــن ایمــان بــود .تعمیــد نیســت کــه
نجــات مــی دهــد؛ بلکــه عیســی اســت .آب ،گناهــان را پــاک نمیکنــد؛ بلکــه
خــون عیســی اســت .امــا بــا ایمــان ،خــون مســیح شــامل حــال شــما هــم مــی
شــود ،و گاهــی اوقــات آن ایمــان در زمــان انجــام دادن تعمیــد ابــراز مــی شــود
(اعمــال رســوالن  .)۱۶:۲۲حــال پرســش ایــن اســت ،آیــا توبــه کــرده ایــد؟ آیــا بــه
او (عیســی) ایمــان داریــد؟ اگــر چنیــن اســت ،چــرا تاخیــر مــی اندازیــد! برخیزیــد
و تعمیــد بگیریــد!
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۱این مرد جوان چه سوالی می کند؟ _______________________

۲.طبــق اعمــال رســوالن  ،43: ۱۰چگونــه نجــات مــی یابیــم؟ ________
___________________________________________
اعمــال رســوالن " ۴۳ : ۱۰پیامبــران جملگــی دربــارۀ او شــهادت میدهنــد
کــه هــر کــه بــدو ایمــان آورد ،بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد یافــت".
۳.تعمیــد ابــراز ایمــان اســت کــه معمــوال در زمــان نجــات انجــام مــی گیــرد.
چگونــه اعمــال رســوالن  ۳۸: ۲ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟ ____
___________________________________________
اعمــال رســوالن " ۳۸ : ۲پطــرس بدیشــان گفــت" :توبــه کنیــد و هــر یــک
از شــما بــه نــام عیســی مســیح بــرای آمــرزش گناهــان خــود تعمیــد گیریــد
کــه عطــای روحالقــدس را خواهیــد یافــت".
۴.چگونــه مرقــس  ۱۶:۱۶ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟ ________
___________________________________________
___________________________________________
مرقــس " ۱۶ :۱۶هــر کــه ایمــان آ َورَد و تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد
یافــت .ا ّمــا هــر کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم خواهــد شــد".
۵.تعمیــد راهــی اســت بــرای اینکــه خداونــد را بخوانیــم .چگونــه اعمــال
رســوالن  ۱۶: ۲۲ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟ __________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن " ۱۶: ۲۲حــال منتظــر چــه هســتی؟ برخیــز و تعمیــد
بگیــر و نــام او را خوانــده ،از گناهانــت پــاک شــو!"
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۶.تعمیــد راهــی بــرای خوانــدن نــام خداونــد و داشــتن وجدانــی پــاک اســت.
آیــا اول پطــرس  ۲۱: ۳ایــن حقیقــت را تاییــد مــی کنــد؟ __________
آب نمونــۀ تعمیــدی اســت کــه اکنــون نیــز شــما را
اول پطــرس " ۱۲: ۳و آن ْ
ِ
ـی
نجــات میبخشــد ،تعمیــدی کــه نــه
زدودن آلودگــی تــن ،بلکــه تعهــد وجدانـ ْ
پــاک اســت بــه خــدا .ایــن تعمیــد بــه واســطۀ رســتاخیز عیســی مســیح شــما
را نجــات میبخشــد".
۷.طبق اعمال رســوالن  ،۳۸: ۲ملزومات گرفتن تعمید کدام اســت؟ ______
۸.طبــق مرقــس  ،۱۶:۱۶ملزومــات گرفتــن تعمیــد کدام اســت؟ _________
۹.آیــا یک نوزاد می توانــد توبه کند؟ _________________________
	۱۰.آیــا یــک نوزاد مــی توانــد ایمــان بیــاورد؟ _____________________
	۱۱.اعمــال رســوالن  ۴۸-۴۳: ۱۰را بخوانیــد .قــدم بعــدی پــس از ایمــان بــه
مســیح بــرای یــک ایمانــدار کــدام اســت؟ _________________
اعمــال رســوالن " ۴۸-۴۳: 10پیامبــران جملگــی دربــارۀ او شــهادت
میدهنــد کــه هــر کــه بــدو ایمــان آورد ،بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد
یافــت .پطــرس هنــوز ســخن میگفــت کــه روحالقــدس بــر همــۀ آنــان کــه پیــام
ِ
ایمانــداران یهودینــژاد کــه همــراه
را میشــنیدند ،نــازل شــد .شــماری از
پطــرس آمــده بودنــد ،چــون دیدنــد روحالقــدس حتــی بــر غیریهودیــان نیــز
فــرو ریختــه اســت ،در حیــرت افتادنــد .زیــرا شــنیدند کــه ایشــان بــه زبانهــای
غیــر ســخن میگوینــد و خــدا را میســتایند .آنــگاه پطــرس گفــت" :حــال
کــه اینــان روحالقــدس را درســت هماننــد مــا یافتهانــد ،آیــا کســی میتوانــد
از تعمیدشــان در آب مانــع گــردد؟" پــس دســتور داد ایشــان را در نــام عیســی
مســیح تعمیــد دهنــد .آنــگاه از پطــرس خواســتند چنــد روزی بــا ایشــان بمانــد".
یعقــوب " ۴:۴ای زنــاکاران ،آیــا نمیدانیــد دوســتی بــا دنیــا دشــمنی بــا
خداســت؟ هــر کــه در پــی دوســتی بــا دنیاســت ،خــود را دشــمن خــدا
میســازد".
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دوم قرنتیــان  ۱۷: ۵مــی فرمایــد" :پــس اگــر کســی در مســیح باشــد ،خلقتــی
تــازه اســت .چیزهــای کهنــه درگذشــت؛ هــان ،همــه چیــز تــازه شــده اســت!" واژه
"در مســیح" واژه ای اســت کــه در عهــد جدیــد کتــاب مقــدس بیــش از  ۳۰۰بــار
بــکار بــرده شــده اســت ،کــه همــواره بــه اهمیــت یکــی بــودن رابطــه بــا خداونــد
اشــاره مــی کنــد .وقتــی ایــن جامــه عمــل بــه خــود مــی پوشــد ،شــما خلقتــی تــازه
مــی شــوید.
ایــن یــک مبحــث انتقــادی را موجــب میشــود کــه بــه اعتقــاد من جهــت درک
کامــل هویــت جدیــد شــما در مســیح ضــروری اســت :ایــن موضــوع در قلمــرو
جســمانی اتفــاق نیفتــاد .دربــاره بــدن مــادی شــما صحبــت نمیکنــد ،کــه تغییــر
کلــی مــی کنــد ،و یــا ظاهــر شــما تغییــر مــی کنــد .اگــر فــردی قبــل از نجاتــش
چــاق بــود ،پــس از آن هــم هنــوز چــاق خواهــد بــود ،مگــر اینکــه رژیــم غذایــی
بگیــرد .همچنیــن دربــاره بخــش فکــری یــا احساســی شــما نیــز صحبــت نمیکنــد
_ آنچــه کــه بیشــتر مــردم بــه عنــوان "خــود" واقعیشــان مــی شناســند .اگــر قبــل از
نجاتتــان شــما فــردی زیــاد باهــوش نبودیــد ،پــس از نجاتتــان هــم زیــاد باهــوش
نخواهیــد بــود .امــا شــما هنــوز بســیاری از همــان افــکار و خاطــرات گذشــته را
نیــز خواهیــد داشــت.
یــک بخــش ســومی وجــود دارد ،و بــر اســاس ایــن آیــه و بوســیله معلــوم
ســازی ،بایســتی آن بخشــی از مــا باشــد کــه تبدیــل شــده اســت ؛ روح مــا .آیــه ای
کــه ایــن را تاییــد مــی کنــد ،در اول تســالونیکیان  ۲۳: ۵یافــت مــی شــود زمانــی کــه
پولــس رســول بــرای قــوم تســالونیکی دعــا مــی کنــد" :خــدای ســامتی ،خــو ْد شــما
را بــه تمامــی تقدیــس کنــد و روح و جــان و تــن شــما تــا آمــدن خداوندمــان عیســی
مســیح ،بیعیــب محفــوظ بمانــد ".ایــن آیــه نشــان مــی دهــد کــه مــا دارای ســه
بخــش هســتیم :روح ،جــان ،و تــن (بــدن) .بخــش بــدن بســیار مشــخص اســت.
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آن بخشــی از مــا کــه دیــده مــی شــود ،بخــش بیرونــی ماســت .همــه مــا مــی دانیــم
کــه بخشــی دیگــر از مــا وجــود دارد کــه فراتــر مــی رود – بخــش احساســاتی و
فکــری مــا – آیــه مذکــور آن را جــان مــی نامــد .میدانیــم کــه اگــر افــراد دیگــری
بــه طــور جســمانی شــما را لمــس نکننــد ،آنهــا قــادر خواهنــد بــود کــه شــما را از
راه ســخنان خــود لمــس کننــد ،یــا اثــری مثبــت و یــا اثــری منفــی بــر روی شــما
بگذارنــد .بیشــتر مــردم بــه بخشهــای جســمانی و فکری/احساســی خــود ،آ گاه
هســتند ،امــا براســاس آیــه مذکــور ،بخــش دیگــری در مــا وجــود دارد ،کــه آن روح
اســت.
روح مــا آن بخشــی از وجــود ماســت کــه پــس از نجــات تبدیــل و تــازه گردیــد.
در حقیقــت بخــش حیــات دهنــده مــی باشــد .یعقــوب  ۲۶:۲مــی فرمایــد" :آری،
همانگونــه کــه بــدن بــدون روح مــرده اســت ،ایمــان نیــز بــدون عمــل مــرده
اســت ".ایــن آیــه نشــان میدهــد کــه روح اســت کــه زندگــی و حیــات را بــه بدنهــای
جســمانی مــا مــی دمــد .محلــی اســت کــه زندگــی و حیــات مــا از آن سرچشــمه
مــی گیــرد .در بــاب دوم کتــاب پیدایــش مــی بینیــم کــه وقتــی خداونــد آدم و حــوا
ـس حیــات را بــر او
را آفریــد ،و بــدن آدم کامــل گردیــد ،امــا پــس از آن خداونــد ن ََفـ ِ
دمیــد .در اینجــا کلمــه "دمیــد" در عهــد قدیــم کتــاب مقــدس کــه بــه زبــان عبــری
داده شــده بــود ،دقیقــأ همــان واژه ای اســت کــه مــا بــرای "نفــس" اســتفاده مــی
کنیــم و آن در جاهــای دیگــر کتــاب مقــدس "روح" ترجمــه شــده اســت .خداونــد
بــدن جســمانی و انســان نفســانی شــخص آدم را آفریــد ،امــا پــس از آن او نفــس
(دم) زندگــی و حیــات را در وی دمیــد و آدم یــک جــان (نفــس) زنــده گردیــد.
روح آن بخشــی از ماســت کــه حیــات بــه مــا میبخشــد.
پیــش از نجــات ،و قبــل از آنکــه یــک فــرد تعهــدی تمــام و کمــال بــه خداونــد
در زندگــی اش داشــته باشــد و خداونــد بــه زندگــی او بیایــد ،روح درون او مــرده
اســت .افسســیان  1:۲مــی فرمایــد" :حتــی زمانــی کــه در نافرمانیهــای خــود مــرده
بودیــم ،مــا را بــا مســیح زنــده کــرد ".مــا میدانیــم کــه قبــل از دریافــت تولــد
دوبــاره مــان زنــده بودیــم ،امــا اینجــا کلمــه "مــرده" از لحــاظ روحانــی ســخن مــی
گویــد .مــرگ در کتــاب مقــدس بــه مفهــوم وجــود نداشــتن و از هســتی ســاقط
شــدن نیســت ،گرچــه برخــی امــروزه چنیــن مــی پندارنــد .مفهــوم واژه بــه واژه آن
"جدایــی" اســت .وقتــی کســی بــه طــور جســمی میمیــرد ،وجــود آنهــا ناپدیــد نمــی
شــود .کتــاب مقــدس مــی آمــوزد کــه آنهــا بیدرنــگ بــه حضــور خداونــد مــی رونــد
و یــا برخــی بــه جهنــم .روح و جــان بــه زندگــی کــردن ادامــه مــی دهنــد ،ولــی یــک
54

لوا شخب – حیسم رد تیوه
جدایــی از بــدن جســمانی کــه مــی میــرد و مــی پوســد ،وجــود دارد.
وقتــی پیدایــش  ۱۷:۲مــی فرمایــد" :امــا از درخــت شــناخت نیــک و بــد زنهار
نخــوری ،زیــرا روزی کــه از آن بخــوری بهیقیــن خواهــی مــرد ".ایــن مفهومــش
آن نبــود کــه آنهــا جســمانی مــی مردنــد بلکــه روحانــی ،اینگونــه کــه از خداونــد
جدامــی شــدند .روح ،بخشــی اســت کــه خداونــد در مــا مــی دمــد ،در حقیقــت
بــه مــا زندگــی و انگیــزه مــی بخشــد ،جــدا شــدن از زندگــی و حیــات ماورالطبیعــی
خداونــد  ...از حیــات مقــدس و کامــل او  ...ازآنچــه کتــاب مقــدس آن را زندگــی
" "zoeیــا "زندگــی در حالــت فزونــی و فراوانــی" مــی نامــد .پــس از ایــن اتفــاق،
تنــزل و انحطــاط انســان شــروع شــد .او هنــوز بــکار و عمــل مــی پرداخــت ،اما کار
و عمــل او مســتقل بــود و از خداونــد جــدا شــده بــود .ایــن واقعــأ همــان چیــزی
اســت کــه موجــب بوجــود آمــدن تمامــی مشــکالت در زندگــی مــا میشــود ...
تمامــی فشــارهای روانــی و احساســی مــا.
زمانــی کــه یــک فــرد بــه نــزد خداونــد مــی آیــد ،او یــک روح جدیــدی دریافــت
کــرده و تولــدی دوبــاره مــی یابــد ،کــه در یوحنــا  ۵:۳عیســی ایــن واژه را اســتفاده
نمــود .بــه همیــن ترتیــب کــه انســان بــا روح ،جــان و جســم متولــد مــی شــود ،در
هنــگام تولــد دوبــاره ،او روح مســیح را دریافــت مــی کنــد .غالطیــان  ۶: ۴مــی
فرمایــد" :پــس چــون فرزندانیــد ،خــدا روح پســر خــود را در دلهــای مــا فرســتاده
اســت کــه نــدا در میدهــدَ :ا ّبــا! پــدر!" خداونــد بــه معنــای واقعــی کلمــه روح خــود
را درون مــا مــی گــذارد ،و اکنــون مــا صاحــب یــک کیفیــت جدیــد زندگــی ،یــک
هویــت جدیــد ،و یــک فــرد کامــأ جدیــد در روحمــان هســتیم.
در امتــداد زندگــی مســیحی شــما ،جــان و فکرتــان مشــغول بــه آموختــن آنچــه
در روح شــما بوقــوع پیوســته اســت مــی گــردد .حقیقــت ایــن اســت ،یــک ســوم
نجــات شــما پشــت ســر گذاشــته مــی شــود هنگامــی کــه عیســی مســیح را بعنــوان
خداونــد مــی پذیریــد ،روح شــما بطــور کامــل عــوض مــی شــود .ایــن همــان
روحــی اســت کــه در طــی ابدیــت خواهیــد داشــت .ایــن روح دارای محبــت،
ـری حضــور خداونــد مــی باشــد .در روح شــما هیــچ ضعــف
شــادی ،صلــح ،و ُپـ ِ
و کمبــودی وجــود نــدارد ،و شــما ایــن را بایــد بــا چشــم عقــل خــود ببینیــد و
دریابیــد ،بــه ایــن علــت مطالعــه کتــاب مقــدس بــرای زندگــی مســیحی بســیار
حیاتــی اســت .شــما یــک شــخص کامــأ نــو هســتید ،امــا تــا زمانــی کــه بــه دانــش
و شــناختن آن نرســیده و دســت نیافتــه ایــد ،تبدیــل نخواهیــد شــد .پیــروزی در
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زندگــی مســیحی زمانــی حاصــل مــی شــود کــه شــما بتوانیــد بــه کالم خدا ،کــه روح
و حیــات اســت ،نــگاه انداختــه ،ببینیــد چــه کســی هســتید ،ببینیــد کــه خداونــد چــه
کاری برایتــان انجــام داده اســت ،و شــروع بــه بــاور کــردن آن نماییــد.
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.

پرسشهای شاگردسازی

۱دوم قرنتیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .پــس اگــر کســی در مســیح باشــد ،او
چگونــه اســت؟ __________________________________
دوم قرنتیــان " ۱۷: ۵پــس اگــر کســی در مســیح باشــد ،خلقتــی تــازه
اســت .چیزهــایکهنــه درگذشــت؛ هــان ،همــه چیــز تــازه شــده اســت!"

۲.دوم قرنتیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .چــه اتفاقــی بــرای چیزهــای کهنــه افتــاد؟
___________________________________________
۳.دوم قرنتیان  ۱۷: ۵را بخوانید ،چه چیزهایی تازه شد؟ ___________
۴.افسسیان  ۱: ۲را بخوانید .شرایط شما قبل از تولد دوباره (یا دوباره زنده
شدن) چگونه بود؟ ________________________________
افسســیان " 5-۱: ۲و ا ّمــا شــما بــه ســبب نافرمانیهــا و گناهــان خــود مــرده
بودیــد ،و زمانــی در آنهــا گام میزدیــد ،آنــگاه کــه از روشــهای ایــن دنیــا و
از رئیــس قــدرت هــوا پیــروی میکردیــد ،از همــان روحــی کــه هماکنــون
در سرکشــان عمــل میکنــد .مــا نیــز جملگــی زمانــی در میــان ایشــان
میزیســتیم ،و از هــوای ن َ ْفــس خــود پیــروی میکردیــم و خواســتهها و
افــکار آن را بــه جــا میآوردیــم؛ مــا نیــز همچــون دیگــران ،بنــا بــه طبیعــت
خــود محکــوم بــه غضــب خــدا بودیــم .ا ّمــا خدایــی کــه در رحمانیــت
دولتمنــد اســت ،بهخاطــر محبــت عظیــم خــود بــه مــا ،حتــی زمانــی کــه در
نافرمانیهــای خــود مــرده بودیــم ،مــا را بــا مســیح زنــده کــرد  -پــس ،از راه
فیــض نجــات یافتهایــد؛"
۵.افسسیان  ۲:۲را بخوانید .بعنوان یک بی ایمان ،چگونه در زندگی گام برمی
داشتید؟ ______________________________________
___________________________________________
۶.افسسیان  ۵-۳: ۲را بخوانید .خداوند در چه چیز دولتمند است؟ _______
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۷.افسسیان  ۴: ۲را بخوانید .چرا خداوند رحمان است؟ ____________
___________________________________________
۸.افسسیان  ۵: ۲را بخوانید .حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم،
خداونــد برای ما چه کرد؟ ____________________________
۹.افسسیان  ۵: ۲را بخوانید .چگونه خدا ما را نجات بخشید؟___________
	۱۰.اول قرنتیــان  ۱۰-۹: ۶را بخوانیــد .آیــا مــی توانیــد خــود را در هــر یــک از
توصیــف های این لیســت ببینیــد؟ _______________________
اول قرنتیــان " ۱۱-۹: ۶آیــا نمیدانیــد کــه ظالمــان وارث پادشــاهی خــدا
نخواهنــد شــد؟ فریــب نخوریــد! بیعفتــان ،بتپرســتان ،زنــاکاران،
لواطگــران  -چــه فاعــل و چــه مفعــول ،دزدان ،طم ـعورزان ،میگســاران،
ناســزاگویان و شــیّادان وارث پادشــاهی خــدا نخواهنــد شــد .بعضــی از
ـیح خداوند و توســط
شــما در گذشــته چنیــن بودیــد ،ا ّمــا در نــام عیســی مسـ ِ
روح خــدای مــا شســته شــده ،تقدیــس گشــته و پارســا شــمرده شــدهاید".
	۱۱.اول قرنتیــان  ۱۱: ۶را بخوانیــد .واژه "بودیــم" شــرایط چــه مقطــع زمانــی؛
گذشــته ،حــال یــا آینــده را بیــان مــی کنــد؟ ___________________
	۱۲.اول قرنتیــان  ۱۱: ۶را بخوانیــد .پــس از تولــد دوبــاره ،ســه اتفاقــی کــه برای
شــما رخ داد را نــام ببریــد؟ ___________________________
___________________________________________
	۱۳.اول قرنتیان  ۱۱: ۶را بخوانید .شــرایط چه مقطع زمانی ؛ گذشــته ،حال یا
آینــده را بیان می کنــد؟ ______________________________
امــا آن کــه بــه خداونــد میپیونــدد ،بــا او
	۱۴.اول قرنتیــان  ۱۷: ۶را بخوانیــدّ .
_________________ اســت.
اول قرنتیــان " 17: ۶ا ّمــا آن کــه بــا خداونــد میپیونــدد ،بــا او یــک روح
اســت".
58

سطح اول درس ۱۰

هویت در مسیح – بخش دوم
نویسندهَ :اندرو ُومک

در درس گذشــته ،مــا دربــاره مفهــوم تولــد دوبــاره صحبــت کردیــم کــه آن
چیســت و در روح و قلــب مــا چــه تبدیلــی بوقــوع مــی پیونــدد .مــا از آیــه دوم
قرنتیــان  ۱۷: ۵اســتفاده کردیــم ،کــه مــی فرمایــد" :پــس اگــر کســی در مســیح
باشــد ،خلقتــی تــازه اســت .چیزهــای کهنــه درگذشــت؛ هــان ،همــه چیــز تــازه
شــده اســت!" دیدیــم هنگامــی کــه تولــد دوبــاره مــی یابیــم ،یــک دگرگونــی کلــی
در روح مــا ،انجــام مــی گیــرد ،و تنهــا راه دســتیابی بــه آنچــه در روح مــا رخ داده
اســت از طریــق کالم خداونــد مــی باشــد .مــا از طریــق چیزهــای بیرونــی قــادر بــه
دیــدن و درک آن نخواهیــم شــد ،و از طریــق احساســات خــود نیــز قــادر بــه پــی
بــردن آن نخواهیــم شــد ،زیــرا آن در محیــط و قلمــروی نفســانی ماســت .امــا در
بخــش روح مــان ،یــک دگرگونــی و تبدیــل کلــی بوجــود آمــده اســت.
حــال اجــازه دهیــد چنــد آیــه را اســتفاده کنیــم کــه نشــان مــی دهنــد هنگامــی
کــه فــردی مســیح را دریافــت مــی کنــد؛ چــه چیزهایــی بوقــوع مــی پیونــدد؟
افسســیان  ۲۴:۴مــی فرمایــد" ،و انســان جدیــد را در بــر کنیــد ،کــه آفریــده شــده
اســت تــا در پارســایی و ق ّدوســیت حقیقــی ،شــبیه خــدا باشــد ".وقتــی شــخص
تو ّلــدی تــازه مــی یابــد ،روح او پارســا و حقیقتــا قـ ّـدوس مــی شــود .کتــاب مقــدس
در واقــع از دو نــوع پارســایی ســخن مــی گویــد.
یــک نــوع پارســایی از طریــق اعمالتــان بدســت مــی آیــد ،و شــما شــخصأ
بایســتی ایــن پارســایی را در رابطــه بــا دیگــران برپــا داریــد .اگــر کارهایتــان را در
محــل کار درســت انجــام ندهیــد ،احتمــاأل رئیســتان شــما را اخــراج مــی نمایــد
و یــا اگــر در زندگــی زناشــویی تــان درســت رفتــار نکنیــد ،احتمــاأل همســرتان از
شــما طــاق مــی گیــرد؛ پــس شــما نیازمنــد بــه داشــتن ایــن نــوع پارســایی هســتید.
هرچنــد خــدا شــما را براســاس ایــن نــوع پارســایی نخواهــد پذیرفــت .خــدا تمامــأ
و کامــأ پارســایی خــود را بــه شــما داد.
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دوم قرنتیــان  ۲۱:۵مــی گویــد کــه خــدای پــدر ،بــرای مــا پســر را گنــاه ســاخت
تــا مــا در وی پارســایی خــدا شــویم .پــس یــک پارســایی وجــود دارد کــه بســیار
فراتــر از پارســایی برونــی مــا مــی رود و اســاس آن بــر آنچــه خداونــد بــرای مــا
انجــام داده پایــدار اســت .مــا در واقــع پارســایی خــدا را از طریــق ایمــان بــه مســیح
قدوســیت حقیقــی خلقــت یافتیــم .مــا بســوی
دریافــت کردیــم .مــا در پارســایی و ّ
ایــن پارســایی رشــد نمــی کنیــم ،بلکــه در پارســایی کامــل ســاکن شــده ایــم .یــک
تعریــف ســاده از آن ایــن اســت کــه مــا هماکنــون در حضــور خداونــد عــادل
شــمرده شــده و حــق حضــور در مقابــل او را یافتــه ایــم.
خداونــد بخاطــر مســیح از مــا خشــنود اســت ،نــه چیــزی دیگــر .روح مــا
محلــی اســت کــه دگرگونــی در آن انجــام یافتــه اســت .مــا هماکنــون در پارســایی و
قدوســیت حقیقــی آفریــده شــدیم و آفرینشــی (خلقتــی) کامــأ نــو (تــازه) هســتیم.
ّ
ـیح عیســی
افسســیان  ۱۰:۲مــی فرمایــد" :زیــرا ســاختۀ دســت خداییــم ،و در مسـ ْ
آفریــده شــدهایم تــا کارهــای نیــک انجــام دهیــم ،کارهایــی کــه خــدا از پیــش مهیــا
کــرد تــا در آنهــا گام برداریــم ".در روحمــان کامــل و تکمیــل هســتیم .در روحمــان
نــه گناهــی هســت و نــه نقصــی .افسســیان  ۱۳:۱مــی فرمایــد" :و شــما نیــز در او
جــای گرفتیــد ،آنــگاه کــه پیـ ِـام حقیقــت ،یعنــی بشـ ِ
ـارت نجــات خــود را شــنیدید؛ و
ـدس موعــود مُهــر شــدید".
در او نیــز چــون ایمــان آوردیــد ،بــا روحالقـ ِ
برخــی از افــراد ممکــن اســت فکــر کننــد" ،خــوب ،آن موقعــی کــه بــه خداونــد
ایمــان آوردم ،بــاور داشــتم کــه گناهــان مــن کامــأ بخشــیده و پــاک شــده انــد ،و
همــه چیــز خــوب بــود .امــا پــس از آن ،مــن گنــاه کــرده ام ،مــن دوبــاره شــرمنده
خداونــد شــده ام " .اگــر اینگونــه فکــر مــی کنیــد ،بایــد بدانیــد شــما در اعمــال و
بخــش فکــری و احساســاتتان کــم آوردیــد ،امــا روح شــما گنــاه نکرده اســت  .روح
شــما مُ هــر و مــوم شــده اســت ماننــد وقتــی کــه یــک نفــر میــوه و یــا ســبزیجات
را بــرای تهیــه مربــا و یــا ترشــی در درون شیشــه ریختــه و بــه رســم اینجــا روی
در شیشــه را بــا پارافیــن مــی پوشــاند .ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه از بیــرون
هیچگونــه هوایــی داخــل شیشــه نشــود و مــواد درون آن را بــا ناخالصــی ضایــع
نکنــد .بــه همیــن گونــه خداونــد شــما را مهــر و مــوم کــرده ،هنگامــی کــه شــما تولــد
تــازه (دوبــاره) یافتیــد ،شــما روحــی تــازه دریافــت کردیــد ،و گنــاه بــه هیــچ وجــه
بــه روح شــما نفــوذ نمــی کنــد .شــما دارای یــک هویــت تــازه (جدیــد) گشــتید.
حــال بــرای رابطــه داشــتن بــا خداونــد ،شــما نیــاز بــه مشــارکت بــا او و پرســتش او
داریــد ،بــر مبنــای ماهیــت شــما در روح (انســان جدیــد) و نــه بــر مبنــای ماهیــت
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شــما در نفــس (انســان قدیــم).
ایــن واقعــأ دگرگونــی عظیمــی در زندگــی یــک مســیحی اســت ،کــه فــرد
هویتــش را بایســتی تغییــر دهــد .همبســتگی شــما بــا خداونــد نبایســتی بــر مبنــای
رفتارتــان در دنیــا و محیــط جســمانی ،یــا آنچــه شــما در فکــر مــی پرورانیــد باشــد،
بلکــه بایــد بــر مبنــای آنکــه شــما در روح هســتید و کاری کــه مســیح بــرای شــما
انجــام داده اســت باشــد .ایــن یــک کار تکمیــل شــده اســت ،کاری کــه نوســان
(تغییــر بــه عقــب و جلــو هــر چنــد وقــت یکبــار) در آن وجــود نــدارد .شــما در
قدوســیت حقیقــی آفریــده شــده ایــد .آن بخــش روحانــی شماســت،
پارســایی و ّ
و مخصــوص مشــارکت بــا خداونــد اســت ،شــما او را بایســتی در روح و راســتی
پرســتش کنیــد .شــما بایــد در ایــن هویتــی کــه در مســیح داریــد آســوده و ســاکن
بایســتید.
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۱اول قرنتیان  ۱۷: ۶را بخوانید .تنها راه دســتیابی به شــناخت این دگرگونی
کلی که در روح ما انجام پذیرفته شــده ،از طریق کالم خداوند اســت .این
آیــه چگونه این را شــرح می دهــد؟ _______________________
اول قرنتیــان " ۱۷: ۶ا ّمــا آن کــه بــا خداونــد میپیونــدد ،بــا او یــک روح
اســت".

۲.افسسیان  ۱۷: ۳را بخوانید .محل سکونت کنونی مسیح کجاست؟ ____
___________________________________________
افسســیان " ۱۷: ۳تــا مســیح بــه واســطۀ ایمــان در دلهــای شــما ســاکن
شــود ،و در محبــت ریشــه دوانیــده ،اســتوار گردیــد".
۳.افسسیان  ۱۷: ۳را بخوانید .چطور این اتفاق میافتد؟____________
۴.اول یوحنــا  ۱۲: ۵را بخوانیــد .بایســتی دارای چــه شــخصی باشــیم تــا
نجــات یابیــم؟ __________________________________
اول یوحنــا " ۱۲: ۵آن کــه پســر را دارد ،حیــات دارد و آن کــه پســر خــدا را
نــدارد از حیــات برخــوردار نیســت".
۵.کولســیان  ۲۷-۲۶: ۱را بخوانیــد .چــه رازی اســت کــه بــرای قرنهــا و
نســلها پنهــان مانــده بــود امــا امــروز بــر مــا آشــکار گشــته اســت؟ ______
___________________________________________
کولســیان " ۲۷-۲۶: ۱یعنــی آن راز را کــه طــی اعصــار و نســلهای
متمــادی پنهــان نــگاه داشــته شــده بــود ،ا ّمــا اکنــون بــر مقدســین او آشــکار
شــده اســت .خــدا چنیــن اراده فرمــود کــه بــر ایشــان آشــکار ســازد کــه ایــن
راز از چــه جــال عظیمــی در میــان غیریهودیــان برخــوردار اســت ،رازی
کــه همانــا مســیح در شماســت ،کــه امیــد جــال اســت".
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قدوســیت
۶.افسســیان  ۲۴-۲۳: ۴را بخوانیــد .چــه چیــز در پارســایی و ّ
حقیقــی آفریــده شــده بــود؟ _________________________
افسســیان " ۲۴-۲۳: ۴بایــد طــرز فکــر شــما نــو شــود ،و انســان جدیــد را
در بــر کنیــد ،کــه آفریــده شــده اســت تــا در پارســایی و ق ّدوســیت حقیقــی،
شــبیه خــدا باشــد".
۷.دوم قرنتیــان  ۲۱: ۵را بخوانیــد .مــا دارای پارســایی چــه کســی هســتیم؟
___________________________________________
دوم قرنتیــان " ۲۱: ۵او کســی را کــه گنــاه را نشــناخت ،در راه مــا گنــاه
پارســایی خــدا شــویم".
ســاخت ،تــا مــا در وی
ِ
۸.افسســیان  ۴: ۱را بخوانیــد .جایــگاه مــا در حضــور خداونــد کــدام اســت؟
___________________________________________
افسســیان " 6-4: ۱زیــرا پیــش از آفرینــش جهــان ،مــا را در وی برگزیــد
تــا در حضــورش مق ـ ّدس و بیعیــب باشــیم .و در محبــت ،بنــا بــر قصــد
نیکــوی ارادۀ خــود ،مــا را از پیــش تعییــن کــرد تــا بــه واســطۀ عیســی
مســیح از مقــام پســرخواندگی او برخــوردار شــویم؛ تــا بدیــن وســیله فیــض
پرجــال او ســتوده شــود ،فیضــی کــه در آن محبــوب بهرایــگان بــه مــا
بخشــیده شــده اســت".
۹.افسســیان  ۶: ۱را بخوانیــد .چگونــه مــا پذیرفتــه شــدیم؟__________
___________________________________________
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سطح اول درس ۱۱

چه اتفاقی می افتد هنگامی که یک
مسیحی گناه می کند؟
نویسنده :دان کرو

امــروز میخواهیــم بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم کــه "چــه اتفاقــی مــی افتــد
هنگامــی کــه یــک مســیحی گنــاه مــی کنــد؟" کتــاب مقــدس در اول یوحنــا ۹-۸: ۱
مــی فرمایــد" ،اگــر بگوییــم بَــری از گناهیــم ،خــود را فریــب دادهایــم و راســتی
در مــا نیســت .ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم ،او کــه امیــن و عــادل
اســت ،گناهــان مــا را میآمــرزد و از هــر نادرســتی پاکمــان میســازد ".بعنــوان
یــک مســیحی ،مــا باالخــره لغــزش مــی خوریــم و ســرانجام گنــاه مــی کنیــم .آن
مــوردی کــه مــا را از زمــان قبــل از ایمانــدار شــدن مــان متمایــز مــی ســازد ایــن
اســت کــه اکنــون دارای طبیعــت و خمیــره ای تــازه و نــو هســتیم .انجــام گنــاه مــا
را محــزون و اندوهگیــن مــی کنــد .مــا مایــل نیســتیم کــه گنــاه کنیــم؛ مایلیــم کــه
زندگــی را در پارســایی بگذرانیــم .امــا چــه مــی شــود وقتــی کــه گنــاه مــی کنیــم؟ آیــا
نیــاز بــه نجــات دوبــاره داریــم؟ آیــا ایــن همانــی اســت کتــاب مقــدس تعلیــم مــی
دهــد؟ در اینصــورت ،مــا هیچگونــه ضمانــت و یــا امنیتــی نداریــم ،و از طرفــی،
وضعمــان بدتــر از بــی ایمانــان شــده اســت .بــی ایمانــان حداقــل از درد وجــدان
و اثــر حــس گنــاه درونشــان در شــکنجه نیســت .بعنــوان ایمانــداران ،گنــاه نبایســتی
مرکــز توجــه مــا باشــد .عبرانیــان  ۲:۱۰مــی فرمایــد کــه بخاطــر قربانــی مســیح،
ایمانــدار نبایــد دیگــر احســاس تقصیــر کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،گنــاه نبایــد تمرکــز
زندگــی مــا باشــد .خداونــد بایــد مرکــز توجــه مــا باشــد.
رومیــان  ۲:۴مــی فرمایــد" :اگــر ابراهیــم بــر پایــۀ اعمـ ْ
ـال پارســا شــمرده شــده
امــا در نظــر خــدا چنیــن نیســت ".اگــر نجــات بــر
بــود ،میتوانســت فخــر کنــد؛ ّ
مبنــای شایســتگیِ و لیاقــت مــا و کارهایــی کــه انجــام مــی دهیــم بــود ،پــس مــی
توانســتیم فخــر کنیــم .مــی توانســتیم بگوییــم" ،خدایــا ،مــن واقع ـ ًا از کاری کــه
تــو روی صلیــب کــردی متشــکرم ،امــا کارهایــی را کــه مــن انجــام دادم یــادت
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بمونــه!" و تــا ابدیــت ،یکــی روی شــانه عیســی مســیح مــی زنیــم و یکــی روی
شــانه خودمــان و بخاطــر کارهایــی کــه انجــام دادیــم بــه خــود آفریــن مــی گوییــم.
خیــر! خداونــد نجــات را بگونــه ای طراحــی کــرده اســت کــه هیــچ جــای بالیــدن
و خودســتایی بــرای مــا در آن نمــی مانــد .تنهــا جــال و فخــر فقــط در خداونــد و
ســرور مــا عیســی مســیح خواهــد بــود (رومیــان  .)۲۷:۳موهبــت زندگــی ابــدی بــه
راســتی یــک هدیــه اســت و بــه دســت آوردنــی نیســت (رومیــان .)۲۳:۶
رومیــان  ۲:۴مــی فرمایــد کــه اگــر ابراهیــم بــر پایــه ی اعمــال خــود پارســا
شــمرده شــده بــود ،چیــزی داشــت کــه مــی توانســت دربــاره آن فخــر کنــد ،امــا
ایــن چیــزی نیســت کــه اتفــاق افتــاد .چگونــه ایــن آیــه مــی گویــد کــه یــک انســان
نجــات مــی یابــد؟ از طریــق اعمــال خــود ؟ از طریــق انجــام کارهــای درســت
و خداپســندانه؟ چگونــه ابراهیــم پارســا شــمرده شــد؟ از طریــق کارهــای انجــام
داده یــا نــداده اش و یــا بخاطــر اینکــه او صادقانــه ایمــان آورد ،و بــه واســطه ی
ایمــان ،بــه خــدا اعتمــاد کــرد و بــه او تکیــه نمــود؟ کتــاب مقــدس در رومیــان ۳:۴
میفرمایــد" :ابراهیــم بــه خــدا ایمــان آورد و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد".
چــه چیــزی مــرا در مــکان کنونــی نــگاه مــی دارد و از هالکــت حفــظ میکنــد،
حتــی بــا وجــود آنکــه چنــد بــاری شکســت خــوردم و گنــاه ورزیــدم؟ ایــن اســت
کــه عیســی مســیح تمامــی گناهــان مــرا بــر صلیــب حمــل نمــود و از طریــق ایمــان
در او (نــه براســاس کارهایــم) ،مــن عــادل شــناخته شــده ام (در حضــور خداونــد
پارســا شــمرده شــده ام).
رومیــان  ۶:۴مــی فرمایــد" :همانگونــه کــه داوود نیــز خجســته میخوانَــد
کســی را کــه خــدا او را بــدون اعمـ ْ
ـال پارســا میشــمارد ".داوود در عهــد قدیــم
مــی گویــد کــه روزی خواهــد آمــد کــه خداونــد از طریــق یــک عهــد و معاهــده
جدیــد و نــو پارســایی را بــدون انجــام اعمــال بحســاب انســان خواهــد گــذارد.
و ســپس در آیــه هــای  ۸-۷مــی فرمایــد" :خوشــا بــه حــال آنــان کــه خطایایشــان
آمرزیــده شــد و گناهانشــان پوشــانیده گردیــد .خوشــا بــه حــال آن کــه خداونــد گنــاه
وی را بــه حســابش نگــذارد ".نمیگویــد کــه ممکــن اســت بــه حســابش نگــذارد ،یــا
بعضــی اوقــات ممکــن اســت بگــذارد و دیگــر اوقــات ممکــن اســت کــه نگــذارد.
بلکــه میگویــد" :خوشــا بــه حــال آن کــه خداونــد گنــاه وی را بــه حســابش نگــذارد".
در زبــان یونانــی نگــذارد یــک کلمــه موکــد منفــی اســت ،یعنــی کــه خداونــد هرگــز
و بــه هیــچ عنــوان گنــاه را بــه حســاب مــا نخواهــد گذاشــت .ایــن خبــر خــوش
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عهــد جدیــد اســت .عبرانیــان  ۱۶:۱۰مــی فرمایــد" :خداونــد اعــام میکنــد ،ایــن
اســت عهــدی کــه پــس از آن ایــام بــا ایشــان خواهــم بســت .احــکام خــود را در
دلهــای ایشــان خواهــم نهــاد ،و بــر ذهــن ایشــان خواهــم نگاشــت ".و قســمتی از
آن موافقتنامــه ایــن اســت کــه خداونــد نیــز در آیــه  ۱۷بیــان میکنــد" :گناهــان و
نافرمانیهــای ایشــان را دیگــر هرگــز بــه یــاد نخواهــم آورد".
چــه چیــزی شــما را در مــکان کنونــی یعنــی در پارســایی ،در عــادل شــمرده
شــدن در حضــور خداونــد نــگاه مــی دارد ،حتــی وقتــی کــه مرتکــب گنــاه شــده
ایــد و فرصــت نداشــته ایــد کــه بــه آن اعتــراف کنیــد؟ آن ایمــان شــما در عیســی
مســیح اســت .نــام او عیســی اســت ،و او مــردم رااز گناهانشــان نجــات مــی دهــد
(متــی .)۲۱: ۱
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.

پرسشهای شاگردسازی

۱رومیــان  ۵: ۴را بخوانیــد .خداونــد چــه کســانی را پارســا مــی شــمارد؟ ___
______________________________________________
رومیــان " ۶-۵: ۴ا ّمــا آن کــه کاری نمیکنــد ،بلکــه بــه خدایــی تــوکل م ـیدارد
کــه بیدینــان را پارســا میشــمارد ،ایمــان او برایــش پارســایی بــه شــمار
میآیــد .همانگونــه کــه داوود نیــز خجســته میخوانَــد کســی را کــه خــدا او را
ْ
اعمــال پارســا میشــمارد".
بــدون

۲.رومیــان  ۳-۲: ۴را بخوانیــد .خداونــد چیــزی را بــه حســاب ابراهیــم
گــذارد (زمانــی کــه او ایمــان آورد) کــه او قبــا نداشــت .آن چــه بــود؟___
______________________________________________
ْ
اعمــال پارســا شــمرده شــده بــود،
رومیــان " ۳-۲: ۴اگــر ابراهیــم بــر پایــۀ
میتوانســت فخــر کنــد؛ ا ّمــا در نظــر خــدا چنیــن نیســت .زیــرا کتــاب چــه
میگویــد؟ ابراهیــم بــه خــدا ایمــان آورد و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد".
۳.رومیــان  ۲۴-۲۲: ۴را بخوانیــد .اگــر مــا ماننــد ابراهیــم ایمــان بیاوریــم ،چــه
چیــزی را خداونــد بــه حســاب مــا مــی گــذارد؟ __________________
______________________________________________
رومیــان " ۲۴-۲۲: ۴همانگونــه کــه داوود نیــز خجســته میخوانَــد کســی
را کــه خــدا او را بــدون اعمـ ْ
ـال پارســا میشــمارد ،و میگویــد" :خوشــا بــه
حــال آنــان کــه خطایایشــان آمرزیــده شــد و گناهانشــان پوشــانیده گردیــد.
خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد".
۴.رومیــان  ۶: ۴را بخوانیــد .چگونــه خداونــد پارســایی را بــه حســاب یــک
فــرد مــی گــذارد ...؟ _______________________________
الف .بر اساس کارهای او.
ب .جدا از کارهای او.
پ .براساس اینکه چقدر او خوب است.
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رومیــان ۶: ۴همانطــور کــه دیویــد نعمــت انســانی را کــه خــدا عدالــت را جــدا
از کارهــا بــه او عطــا مــی کنــد  ،توصیــف مــی کنــد:
۵.عبرانیــان  ۱۴: ۱۰بخوانیــد .بــرای چــه مــدت زمانــی ایمانــداران در مقابــل
خداونــد کامــل مــی ماننــد؟ ____________________________
عبرانیــان " ۱۴: ۱۰زیــرا بــا یــک قربانــی ،تقدیسشــدگان را تــا ابــد کامــل
ســاخته اســت".
۶.رومیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .چگونــه پارســایی دریافــت مــی شــود ...؟___
_____________________________________________
الف .از طریق بدست آوردن آن.
ب .بعنوان یک هدیه.
پ .از طریق کارکردن برای آن.
رومیــان " ۱۷: ۵زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان ،مــرگ از طریــق او
حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و عطــای پارســایی
را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر ،یعنــی عیســی مســیح ،در حیـ ْ
ـات
حکــم خواهنــد رانــد".
۷.هدیــه چــه مفهومــی را مــی رســاند؟ ______________________
___________________________________________
۸.بــرای اعتمــاد بــه عیســی بعنــوان منجــی شــما ،بایســتی شــما بــه او اعتمــاد کنیــد
تــا شــما را بــه کدام مقصد نهایــی برســاند؟ _____________________
الف .کلیسا.
ب .بهشت.
پ .آمریکا.
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صداقت و یکپارچگی کالم خداوند
نویسندهَ :اندرو ُومک

یکپارچگــی و بــی نقصــی کالم خداونــد در قــدرت ،ویژگــی و نیــز ایمــان
در آن در بــاب  ۴کتــاب مرقــس بســیار عالــی بیــان شــده اســت .در ظــرف یــک
روز حداقــل ده َمثَــل تدریــسشــد .شــما مــی بایســتی مرقــس بــاب  ۴را بــا
متــی بــاب  ۱۳و لوقــا بــاب  ۸مقایســه کنیــد تــا بــه ایــن نتیجــه نیــز برســید.
یکــی از چندیــن مثلهایــی کــه عیســی تعریــف کــردَ ،م َثــل برزگــری اســت کــه
بــذر مــی کارد ،مرقــس ۲۶ : ۴مــی فرمایــد :نیــز گفــت" :پادشــاهی خــدا مــردی
را مان َــد کــه بــر زمیــن بــذر میافشــان َد ".بــه یــاد بیاوریــد کــه در آیــه  ۱۴همیــن
بــاب مــی گویــد کــه بــذر کالم خداونــد اســت .در اینجــا خداونــد بــه شــما فــن
کشــاورزی را آمــوزش نمــی دهــد ،بلکــه او از یــک امــر طبیعــی اســتفاده کــرده تــا
یــک حقیقــت روحانــی را بــه تصویــر بکشــد .آیــه  27مــی فرمایــد" :شــب و روز،
چــه او در خــواب باشــد چــه بیــدار ،دانــه ســبز میشــود و نمــو میکنــد .چگونــه؟
نمیدانــد ".حــال بنظــر مــن ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت .ایــن آیــه مــی گویــد
کــه ایــن مــرد واقعــا درک نمــی کنــد .او نمــی دانــد کــه ایــن چگونــه بــه وقــوع مــی
پیونــدد.
بعضــی از مــردم مــی گوینــد" ،مــن نمیفهمــم شــما در مــورد چــه چیــزی
حــرف میزنیــد .چطــور ممکــن اســت کــه خوانــدن کالم خــدا مــرا تغییــر دهــد
و موجــب زنــده شــدن حیــات خداونــد در درون مــن شــود؟" مــن کامــا ایــن را
درک نمــی کنــم ،امــا میدانــم کــه ایــن عملــی اســت .همانگونــه کــه درک نمــی کنــم
چطــور میتــوان یــک بــذر کوچــک ذرت را در زمیــن قــرار داد و بعــد یــک ســاقه
کامــل ذرت از آن برو َیــد همــراه بــا خوشــه هــای ذرت و پــس از آن صــد برابــر
محصــول بیــاورد .هیــچ کــس بــه طــور کامــل آن را درک نمــی کنــد ،امــا ایــن عملــی
اســت ،مــن بــه شــما مــی گویــم کــه اینگونــه عمــل مــی کنــد .مطالعــه کالم خداونــد
و اجــازه بــه آن بــرای شــروع بــه ســیراب کــردن شــما باعــث تبدیــل و تغییــر در
رفتــار ،تجربــه هــا و دیــدگاه هــای شــما مــی گــردد.
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در آیــه  ۲۸مــی فرمایــد" :زیــرا زمیــن بــه خودیخــود بــار میدهــد :نخســت
ســاقه ،ســپس خوشــۀ ســبز و آنــگاه خوشــۀ پــر از دانــه ".زمیــن بوجــود آمــد تــا بــذر
در آن پــرورش یافتــه ،جوانــه زده و آن حیــات و زندگــی در خــود را آزاد کنــد .قلــب
شــما نیــز واقعــا بــرای کالم خداونــد بوجــود آمــده اســت .کالم خداونــد بــرای قــرار
گرفتــن در قلــب شــما آفریــده شدهاســت .صرف ـ ًا داشــتن یــک کتــاب مقــدس و
نــگاه داشــتن آن در نزدیکــی و یــا قــرار دادن آن روی میــز اتــاق نشــیمنتان ،یــا
حمــل نمــودن آن بــا خــود ،هیــچ فضیلــت و مزایایــی بهمــراه نمــی آورد .نیــرو و
قــوت خاصــی را در زندگیتــان آزاد نمــی کنــد .شــما بایســتی کالم را برداشــته،
آن را یــک بــذر کــرده ،و در قلــب خــود بکاریــد .وقتــی شــما ایــن کار را انجــام مــی
دهیــد ،قلــب شــما طراحــی شــده کــه میــوه نــوع خــود را ثمــره دهــد .ایــن بطــور
خــودکار تحولــی در زندگــی و راه و رونــد جوانــب مختلــف زندگــی شــما صــورت
مــی دهــد .در ادامــه آیــه  ۲۸مــی خوانیــم "نخســت ســاقه ،ســپس خوشــۀ ســبز و
آنــگاه خوشــۀ پــر از دانــه ".ایــن بــه مــا مــی گویــد کــه مراحــل و گام هایــی در رشــد
و بلــوغ وجــود دارد.
همیشــه مــردم بــه پیــش مــن مــی آینــد و مــی گوینــد کــه آنهــا بــه خداونــد
بــرای انجــام یــک امــر خیلــی عالــی ایمــان دارنــد ،یــک امــر خداپســندانه کــه مــن
هــم بــا آنهــا هــم عقیــده هســتم .امــا اگــر آنهــا هرگــز کاری براســاس ایمانشــان
انجــام نــداده انــد ،اگــر هرگــز یــک نفــر دیگــر را بــه خداونــد مســیح هدایــت نکرده
باشــند ،مــن بــه شــما قــول مــی دهــم کــه آنهــا یــک خدمــت برنامــه تلویزیونــی و
رادیویــی در عــرض چندیــن هفتــه ی بعــد نیــز نخواهنــد داشــت.
شــما نیــاز داریــد کــه گام بــه گام پیــش برویــد .مراحلــی بــرای دریافــت از
خداونــد وجــود دارد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ایــن َم َثــل بــه تصویــر درآورده
اســت .اول از همــه ،شــما بایــد شــروع کنیــد ،و بعــد از آن امیــد مــی آیــد ،و بعــدش
ایمــان ،و بعــد از آن میــوه یــا ثمــره را تولیــد مــی کنــد .بــرای رســیدن بــه پیــروزی
همیشــه گامهایــی بــرای برداشــتن وجــود دارد .هیچکــس از صفــر بــه هــزار مایــل
در ســاعت یــک ضــرب و یکبــاره نمــی رود .گرچــه ممکــن اســت کــه ایــن تمایلــی
خداگونــه باشــد ،امــا بــه ایــن ترتیــب عملــی نیســت و نخواهــد بــود .ایــن آیه نشــان
میدهــد کــه پادشــاهی خداونــد ماننــد یــک بــذر اســت .کالم در درجــه اول نیــاز
بــه کاشــت در قلــب شــما را دارد ،و رشــد و نمــو بصــورت مرحلــه بــه مرحلــه
خواهــد آمــد :نخســت ســاقه ،ســپس خوشــۀ ســبز و آنــگاه خوشــۀ پــر از دانــه.
آیــه بعــدی مــی فرمایــد" :چــون دانــه برســد ،برزگــر بیدرنــگ داس را بــه کار
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میگیــرد ،زیــرا فصــل درو فــرا رســیده اســت ".مراحــل وجــود دارد ،امــا نهایتــأ
زمــان رســیده شــدن (بالــغ شــدن) و بــاروری فــرا خواهــد رســید.
ایــن نکتــه در آیــه  ۳۵آمــده اســت" ،آن روز چــون غــروب فــرا رســید ،عیســی
بــه شــاگردان خــود گفــت :بــه آن ســوی دریــا برویــم ".عیســی دربــاره قــدرت کالم
تمامــی روز بــه آنــان آمــوزش داد ،کــه چگونــه ایــن کالم ماننــد بذر اســت ،و چگونه
از طریــق ایــن کالم حیــات خداونــد در زندگــی شــما جــاری مــی شــود .او ایــن را
از طریــق ده مثــل متفــاوت بــه آنــان تعلیــم داد ،و اینجــا بــه آنهــا یــک امتحــان داد.
او بــه آنهــا مــی گویــد" :بســیار خــوب ،ایــن کالم از خداونــد اســت _ بیاییــد بــه
طــرف دیگــر دریــا برویــم ".توجــه داشــته باشــید کــه او نگفــت "بیایــد ســوار قایــق
شــویم ،وســط دریــا رفتــه و آنجــا غــرق شــویم ".بلکــه فرمــود" :بــه آن ســوی دریــا
برویــم ".ســپس او ســوار قایــق شــد و بــه خــواب فــرو رفــت .ماجــرا اینطــور ادامــه
پیــدا مــی کنــد کــه ناگهــان تندبــادی شــدید برخاســت .قایــق از آب پــر شــد .لطفــا
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن یــک کشــتی تفریحــی نبــود کــه شــامل طبقاتــی
باشــد و طبقــه پایینــی نداشــت کــه عیســی در آن خوابیــده باشــد و خشــک بمانــد.
یــک قایــق کامــا بــاز بــود و عیســی نیــز در خــواب بــود و همچنــان آب بــه اطــراف
مــی پاشــید .علــت اهمیــت ایــن موضــوع در اینجاســت کــه عیســی مــی دانســت که
اوضــاع چگونــه اســت ،امــا او هنــوز ســعی مــی کــرد کــه بخوابــد .شــاگردان دلخور
شــدند ،بــه پیــش او رفتــه و گفتنــد" :اســتاد ،تــو را باکــی نیســت کــه غــرق شــویم؟"
بــه عبــارت دیگــر بــه او گفتنــد اســتاد کاری بکــن! یــک ســطلی دســت بگیــر و آب
را تخلیــه کــن! پارویــی بــزن! چــرا کمکــی نمــی کنــی؟
امــروزه بســیاری از اوقــات مــردم بــا خداونــد درســت همیــن کار را میکننــد
و میگوینــد" :خدایــا ،چــرا کاری نکــردی؟" خداونــد کاری انجــام داده اســت .او
هــر چیــزی کــه مــا بــه آن احتیــاج داریــم را از طریــق کفــاره (جبــران ،دیــه) خداونــد
و ســرور مــا عیســی مســیح فراهــم نمــوده اســت .او کالم خــود را و همــه ایــن
بذرهــا را در کالمــش بــه مــا داده اســت .وظیفــه ماســت کــه آنهــا را در قلبهایمــان
بکاریــم .او آیــه هــا را بــه مــا داده اســت و وظیفــه ماســت کــه بذرهــا را گرفتــه ،در
قلبهــای خــود قــرار داده و پرورانــده و روی آنهــا روزانــه تعمــق نماییــم تــا زمانــی
کــه حیــات خــودش را در مــا آزاد بنمایــد.
امــا شــاگردان میخواســتند عیســی را بیــدار کــرده و بــه او بگوینــد" :چــرا شــما
کاری نمیکنــی؟" عیســی برخاســت ،بــاد و امــواج را توبیــخ کــرد (نهیــب زد).
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آنــگاه آرامــی حکمفرمــا شــد .ســپس بطــرف شــاگردان رو کــرد و گفــت" :چــرا
اینچنیــن ترســانید؟ آیــا هنــوز ایمــان نداریــد؟" او نگفــت" ،ای آقایــون ،مــن
متاســفم .مــن مــی بایســتی کاری انجــام مــی دادم ".خیــر ،نقــش او ایــن بــود کــه بــه
آنهــا کالم را بیامــوزد و وعــده هــا را بــه آنهــا بدهــد ،و ســهم و نقــش آنهــا بــود کــه
کالم را دریافــت کــرده و وعــده هــا را بــاور کننــد .خداونــد همــه چیــز را از طریــق
آمــدن عیســی بــه زمیــن فراهــم کــرده اســت .او تمامــی چیزهایــی کــه شــما جهــت
موفقیــت در هــر بخشــی از زندگــی الزم داریــد بــه شــکل بــذر در کالم داده اســت.
تنهــا کاری کــه شــما نیــاز بــه انجــام آن داریــد ،ایــن اســت کــه بــذر کالم خداونــد را
بگیریــد و بــا خوانــدن کالم آن را در قلــب خــود بکاریــد ،بپرورانیــد و بــر آن تعمــق
کــرده ،اندیشــیده و بگذاریــد کــه در درونتــان ریشــه بدوانــد .در هنــگام انجــام آن،
شــما قــادر بــه ایســتادن و متوقــف کــردن طوفــان هــا در زندگیتــان خواهیــد بــود.
مــن بــاور دارم کــه بهتریــن تعلیــم خداونــد بــرای شــاگردان ایــن درســی بــود
کــه عیســی در آن روز بــه آنهــا داد وقتــی او گفــت" ،بــه آن ســوی دریــا برویــم " .آنها
مــی توانســتند بگوینــد ،کــه طبــق همــه ی آنچــه کــه او امــروز بــه مــا آموخــت ،ایــن
یــک وعــده اســت .ایشــان خالــق جهــان اســت کــه بــه مــا گفــت بیاییــد برویــم بــه
آنســوی دریــا ،نــه اینکــه بــه نصفــه راه برســیم و غــرق شــویم ".آنهــا میتوانســتند
ایــن کالم را دریافــت کــرده و بــا ایمــان مخلــوط نمــوده ،و بــاد و امــواج را نهیــب
زده و آرام کننــد .ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه عیســی گفــت" :چــرا ایمانتــان
کــم اســت ،چــرا شــک کردیــد؟" مــی دانیــد چــه کار بایــد انجــام دهیــم؟ مــا نیــاز
داریــم کــه کالم خداونــد را بــاور کــرده و بــر طبــق آن عمــل کنیــم.
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۱متی  ۱۹:۱۳را بخوانید .اگر ماکالم خداوند را در قلبمان نکاریم ،چه اتفاقی
بــرای آن پیــش خواهدآمــد؟ _________________________
متــی " ۱۹: ۱۳هنگامــی کــه کســی کالم پادشــاهی آســمان را میشــنود ا ّمــا
آن را درک نمیکنــد ،آن َ
شــریر میآیــد و آنچــه را در دل او کاشــته شــده،
میربایــد .ایــن همــان بــذری اســت کــه در راه کاشــته شــد".

۲.یوشــع  ۸: ۱را بخوانیــد .چــه زمانــی مــا بایســتی کالم خداونــد را پرورانــده
و بــر آن تعمــق کنیــم؟ ______________________________
یوشــع " ۸: ۱ایــن کتــاب تــورات از دهــان تــو دور نشــود .روز و شــب در آن
تأمــل کــن تــا مطابــق هرآنچــه در آن نوشــته شــده ،بــه دقــت عمــل نمایــی.
آنــگاه راه خــود را فیــروز خواهــی ســاخت و کامیــاب خواهــی شــد".
۳.یوحنــا  ۶۳: ۶را بخوانیدــ .براسـ�اس ای��ن آی��ه ،کالم خداون��د_______
اســت______________________________________ .
یوحنــا " ۶۳: ۶روح اســت کــه زنــده میکنــد؛ جســم را فایــدهای نیســت.
ســخنانی کــه مــن بــه شــما گفتــم ،روح و حیــات اســت".
۴.متی  ۴:۴را بخوانید .انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به _________
___________________________________________
متــی " ۴:۴عیســی در پاســخ گفــت" :نوشــته شــده اســت کــه" :انســان تنهــا
بــه نــان زنــده نیســت ،بلکــه بــه هــر کالمــی کــه از دهــان خــدا صــادر شــود".
۵.افسســیان  ۱۷: ۶را بخوانیــد .کالم خداونــد هماننــد چــه نــوع اســلحه ای
است؟ _______________________________________
افسســیان " ۱۷: ۶کالهخــود نجــات را بــر ســر نهیــد و شمشــیر روح را کــه
کالم خداســت ،بــه دســت گیرید".
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۶.آیا شمشــیر قادر به آســیب رســاندن به دشــمنانش هســت؟ _________
۷.رومیــان  ۶: ۸را بخوانیــد .وقتــی کالم خــدا در زندگیمــان جایــگاه خــود
را پیــدا مــیکنــد ،مــا _____________________خواهیــم داشــت.
رومیــان " ۶: ۸طــرز فکــر انسـ ِ
ـان نفســانی ،مــرگ اســت ،ا ّمــا طــرز فکــری
کــه در حاکمیـ ِـت روح قــرار دارد ،حیــات و ســامتی اســت".
۸.دوم قرنتیــان  ۱۸: ۳را بخوانیــد .آنچــه مــا توجــه خــود را بــه آن معطــوف
میکنیــم همانــی اســت کــه مــا از آن پــر میشــویم .پــس چــه چیــز بایــد مرکز
توجــه مــا باشــد؟ _______________________________
دوم قرنتیــان " ۱۸: ۳همــۀ مــا کــه بــا چهــرۀ بینقــاب ،جــال خداونــد را،
چنانکــه در آین ـهای ،مینگریــم ،بــه صــورت همــان تصویــر ،از جــال بــه
جاللــی فزونتــر دگرگــون میشــویم؛ و ایــن از خداونــد سرچشــمه میگیــرد
کــه روح اســت".
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تقصیرکار خداوند نیست
نویسندهَ :اندرو ُومک

امــروز میخواهــم یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه تاکنــون خداونــد در
زندگــی مــن انجــام دادهاســت بــا شــمادر میــان بگــذارم .بــه نظــر میآیــد کــه مــردم
ناخــودآ گاه بــر ایــن باورنــد کــه هــر چــه برسرشــان مــی آیــد و اتفــاق مــی افتــد
از جانــب خداونــد اســت و برایــن باورنــد کــه او(خداونــد) همــه چیــز را در
زندگیشــان کنتــرل مــی کنــد .علتــش براســاس ایــن تعریــف از خداونــد بــوده کــه
او باالتریــن و واالتریــن در مقــام و قدرتمندتریــن از همــه جهــات مــی باشــد،
و برایــن مبنــا آنهــا مــی پندارنــد کــه خداونــد همــه چیزهایــی را کــه در زندگــی
آنــان بوقــوع مــی پیونــدد نیــز کنتــرل میکنــد .حتــی آنانــی کــه بــه عیســی مســیح
ایمــان نیــاورده انــد نیــز بــر ایــن باورنــد .بســیاری از مســیحیان ایــن آمــوزه را
رواج مــی دهنــد و ایــن بــاور در زندگــی شــان ریشــه دوانیــده اســت .امــا مــن
معتقــدم کــه آنچــه آیــه هــا مــی آمــوزد کامــا برعکــس ایــن اســت و آموختــن آن
در ایــن درس حائــز اهمیــت بســیاری اســت .یعقــوب بــاب  ۱3: ۱الــی  ۱۷مــی
فرمایــد" :هیچکــس چــون وسوســه میشــود ،نگویــد :خداســت کــه مــرا وسوســه
میکنــد ،زیــرا خــدا بــا هیــچ بــدی وسوســه نمیشــود ،و کســی را نیــز وسوســه
نمیکنــد .هنگامــی کــه کســی وسوســه میشــود ،هــوای ن َ ْفــس خـ ِ
ـود اوســت کــه او
را میفریبــد و بــه دام میافکنــد .هــوای ن َ ْفــس کــه آبســتن شــود ،گنــاه میزایــد و
ِ
ـرادران عزیــز مــن ،فریفتــه
گنــاه نیــز چــون بــه ثمــر رســد ،مــرگ بــه بــار مـیآورد .بـ
ـدر
مشــوید! هــر بخشــش نیکــو و هــر عطــای کامــل از باالســت ،نــازل شــده از پـ ِ
نورهــا کــه در او نــه تغییــری اســت و نــه ســایۀ ناشــی از دگرگونــی".
ایــن آیــه هــا بــه ســادگی روشــن مــی ســازند کــه خداونــد نویســنده چیزهــای
نیکوســت .عیســی در یوحنــا  ۱۰:۱۰فرمــود":دزد نمیآیــد جــز بــرای دزدیــدن و
کشــتن و نابــود کــردن؛ مــن آمــدهام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه
فراوانــی بهرهمنــد شــوند ".اگــر نیکوباشــد ،از خداوندســت؛ اگــر بــد باشــد ،از
شــیطان .ایــن ســاده تریــن مطالعــه خداشناســی اســت .دلیــل حــاد بــودن اهمیــت
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ایــن حقیقــت بخاطــر ایــن اســت کــه در یعقــوب  ۷: ۴مــی فرمایــد" :پــس تســلیم
خــدا باشــید .در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد ،کــه از شــما خواهــد گریخــت ".ایــن
آیــه مــی فرمایــد کــه مــا مــی بایســتی تســلیم شــده و ســلطه و کنتــرل را بــه خداونــد
بدهیــم ،و در مقابــل شــیطان مقاومــت و ایســتادگی نماییــم .معنــای واژه هــای
"مقاومــت و ایســتادگی" مبــارزه فعاالنــه علیــه  ...مــی باشــد.
تازمانــی کــه مــردم بــاور دارنــد کــه هــر آنچــه کــه در زندگیشــان اتفــاق
میافتــد ،از جانــب خداونــد اســت _ بــرای مثــال :بیمــاری ،شکســت در کســب
و کار ،از دســت دادن شــغل ،کــودکان ســرکش و یــا طــاق _ ایــن بــاور آنهــا
را در یــک موضــع ســاکن و غیرفعــال قــرار میدهــد .اگــر آنهــا واقع ـ ًا بــر ایــن
باورنــد کــه خداونــد نویســنده ایــن اوضــاع و احــوال اســت و او از ایــن موقعیــت
اســتفاده کــرده تــا آنــان را تنبیــه نمــوده و یــا ادبشــان کنــد و نیــز بــر ایــن باورنــد
کــه در صــورت هــر گونــه مقاومــت و ایســتادگی در مقابل مشــکالت زندگیشــان
آنهــا علیــه خداونــد و خواســت او مــی جنگنــد و برخاســته انــد .بــا ایــن وصــف
یعقــوب  ۷:۴مــی فرمایــد در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد ،کــه از شــما خواهــد
گریخــت .شــما مــی بایســتی تســلیم اراده خداونــد بشــوید .ایــن نشــان دهنــده آن
اســت کــه چیزهــای خــاص از جانــب خداونــد مــی باشــند و چیزهــای خــاص
دیگــری از جانــب شــیطان .در ایــن جهــان نیرویــی شــیطانی وجــود دارد و نــه همــه
آنچــه کــه اتفــاق مــی افتــد از جانــب خداونداســت .اگــر شــما آن را درک نکنیــد،
در پایــان شــما تســلیم شــیطان شــده و نهایتــا بــه او اختیــار داده و او را توانمنــد
مــی کنیــد.
حــال مــی خواهــم قســمتی را از کتــاب رومیــان بیــرون آورده زیــرا کــه اکثــر
اوقــات از آن نابجــا اســتفاده شــده اســت .عمــا در مراســم هــای تدفینــی کــه
حضــور داشــته ام جایــی کــه شــرکت کننــدگان دربــاره خداونــد شــناختی ندارنــد،
بــه کلیســا نمــی رونــد و تقریبــا هیــچ آیــه ای از کتــاب مقــدس نمــی شناســند ،امــا
آنهــا ایــن آیــه را مــی شناســند .رومیــان  ۲۸:۸مــی فرمایــد" :میدانیــم در حــق آنــان
کــه خــدا را دوســت میدارنــد و بــر طبــق ارادۀ او فــرا خوانــده شــدهاند ،همــۀ
چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت درکار اســت ".ایــن آیــه اینچنیــن تفســیر شــده اســت
کــه هــر گونــه اتفاقــی در زندگــی شــما مــی افتــد ،خداونــد دســت اندرکارســت
و او بــه گونــه هایــی جهــت خیریــت آن را بــکار مــی بنــدد .عمــا در مراســم
خاکســپاری دختــر و پســر جوانــی شــرکت داشــتم کــه آنهــا مــواد مخــدر و مشــروب
الکلــی را مخلــوط و اســتفاده کــرده و ســپس ســوار اتومبیــل شــده و بــا ســرعت
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بســیار زیــاد در یــک جــاده لیــز شــروع بــه رانــدن اتومبیــل نمودنــد ،اتومبیــل روی
جــاده لغزیــده و بــه گوشــه ای از جــاده بــه دکل مخابــرات بشــدت اصابــت کــرده
و در نتیجــه ی آن ،هــردو جابجــا کشــته شــدند .واعــظ مراســم ایــن آیــه را نقــل
قــول کــرد کــه " مــی دانیــم همــۀ چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت در کار اســت ".و
گفــت کــه خداونــد حتمــا هدفــی از انجــام ایــن کار داشــته اســت!! خداونــد ایــن
دو نوجــوان را نکشــت ،از طرفــی ،نمــی تــوان گفــت کــه حتــی شــیطان ایــن کار
را انجــام داد .ایــن خــود دو نوجــوان بودنــد .مــن یقیــن دارم کــه شــیطان آنــان را
فریــب داده تــا بــر علیــه اصــول تربیــت پــدر و مــادر خــود و دیگــران کــه بــه آنــان
یــاد داده بودنــد برخاســته و ســرپیچی کننــد و در نهایــت تصمیــم و انتخــاب خــود
آنهــا بــود .آنهــا بودنــد کــه مــواد مخــدر و الــکل مصــرف کردنــد ،آنهــا بودنــد کــه
بــا اتومبیــل بــه دکل مخابــرات اصابــت کردنــد .ایــن امــری بــود طبیعــی و عامــل
و منبــع آن خداونــد نبــود.
حال مفهــوم ایــن کــه میگویــد" :همــۀ چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت در کار
اســت چیســت؟" اول از همــه ،ایــن آیــه نگفتــه کــه مــا مــی دانیــم کــه همــه چیــز
از جانــب خداونــد مــی آیــد و بــرای خیریــت مــا بــا هــم در کارنــد .میگویــد
کــه همــه چیــز بــرای خیریــت درکارنــد امــا بــا گذاشــتن یــک الزمــه و شــرط:
"میدانیــم در حــق آنــان کــه خــدا را دوســت میدارنــد ".ایــن آیــه بــرای کســی کــه
خداونــد را محبــت (دوســت) نــدارد کار نمیکنــد .ایــن آنقــدر واضــح اســت کــه
نیــازی بــه گفتــن نــدارد ،امــا عجیــب اســت کــه چگونــه مــردم ایــن آیــه را بــرای
مــواردی ماننــد ایــن نوجوانــان کــه بــا مصــرف مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی در
قیــام و شــورش کامــل علیــه خداونــد و اصــول او بودنــد بــکار مــی بندنــد .ایــن آیــه
میگویــد کــه تنهــا بــرای کســانی کــه خداونــد را دوســت دارنــد و بــرای کســانی کــه
مطابــق بــا اراده او فراخوانــده شــده انــد ،عمــل میکنــد.
در اول یوحنــا  ۸:۳مــی فرمایــد":از همیــن رو پســر خــدا ظهــور کــرد تــا
کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد ".خداونــد بــه خــود جســم گرفــت جهــت نابــود
کــردن کار شــیطان .ایــن بــود اراده(هــدف) او ،و فقــط آن زمــان انجــام پذیــر
اســت و بــا هــم بــرای خیریــت در کارنــد ،بــرای کســانی کــه او را دوســت و محبــت
داشــته باشــند و طبــق اراده او خوانــده شــدهاند؛ یعنــی آنانــی کــه ایــن اراده خــدا
را بــکار مــی بندنــد و رفتــار مــی کننــد ،مقابــل شــیطان ایســتادگی کــرده و در پــی
نابــود کــردن کارهــای او مــی باشــند .آنهایــی کــه در برابــر شــیطان مقاومــت کــرده
و بــرای خداونــد زندگــی مــی کننــد آنهــا مــی تواننــد بگوینــد کــه بــدون توجــه
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بــه کاری کــه شــیطان در زندگــی آنــان انجــام میدهــد ،خداونــد میتوانــد آن را
برگردانــده و جهــت خیریــت اســتفاده کنــد.
مــا بایــد شــروع بــه درک ایــن مطلــب کنیــم کــه خداونــد در زندگــی مــا همــه
چیــز را تحــت فرمانروایــی نگرفتــه و کنتــرل نمیکنــد.
در دنیــا دشــمنی وجــود دارد کــه مــی آیــد کــه بکشــد ،بــدزدد و هــاک کنــد،
امــا عیســی آمدهاســت تــا بــه مــا حیــات ببخشــد .مــا بایســتی حیــات را انتخــاب
کنیــم و عمــدا و مصمــم تشــخیص دهیــم کــه خداونــد بــرای تمامــی آنچــه در
زندگــی مــا وارد مــی شــود تقصیــرکار نیســت.
اگــر خداونــد موجــودی جســمانی بــود کــه آن کارهایــی را کــه بــه او نســبت
مــی دهنــد ،ماننــد ســرطان ،معلولیــت اعضــای بــدن ،افســردگی ،غــم وانــدوه و
عــزاداری را وارد زندگــی انســانها مــی کــرد ،مــن بــه شــما اطمینــان مــی دهــم کــه
دولتــی روی کــره خاکــی وجــود نداشــت کــه او را دســتگیر نکــرده و بــه زنــدان
نیانداختــه و ســعی در متوقــف کــردن او ننمایــد .بــا ایــن حــال مــا فکــر مــی کنیــم
خــدا ،کــه بســیار بیشــتر بخشــنده تــر از هــر کســی اســت کــه مــا در زندگــی مــان
مالقــات کــرده یــا تصــور کــرده ایــم ،هنــوز هــم انســانها را ضربــه زده و ایــن دســت
کارهــا را انجــام مــی دهــد .در دنیــا بعضــی چیزهــا هســتند کــه عوامــل حمــات
شــیطان و عوامــل او بــوده و بعضــی دیگــر عوامــل طبیعــی دارنــد ،و نــه تمامــی
بــا هــا از ســوی خداونــد مقــدر شــده اســت .بعضــی از شــرکتهای بیمــه در بیمــه
نامــه هــای خــود مــی نویســند "اعمــال خداونــد ،ماننــد زلزلــه و بیماریهــای مســری
و کشــنده ".نخیــر ،خداونــد نویســنده تمــام ایــن چیزهــا نیســت.
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پرسشهای شاگردسازی

۱یعقوب  ۳۱: ۱را بخوانید .آیا خداوند ما را با بدی آزمایش میکنند؟ ____
یعقــوب " ۱۳: ۱هیچکــس چــون وسوســه میشــود ،نگویــد" :خداســت کــه
مــرا وسوســه میکنــد ،زیــرا خــدا بــا هیــچ بــدی وسوســه نمیشــود ،و کســی
را نیــز وسوســه نمیکنــد".

۲.یعقــوب  ۱۷: ۱را بخوانیــد .بخشــش هــای نیکــو از کجــا میآیــد؟ ____
____________________________________________
یعقــوب " ۱۷: ۱هــر بخشــش نیکــو و هــر عطــای کامــل از باالســت ،نــازل
شــده از پــدر نورهــاکــه در او نــه تغییــری اســت و نــه ســایۀ ناشــی از دگرگونــی".
۳.یوحنــا  ۱۰:۱۰را بخوانیــد .دزد کیســت؟_____________________
یوحنــا " ۱۰:۱۰دزد نمیآیــد جــز بــرای دزدیــدن و کشــتن و نابــود کــردن؛
مــن آمــدهام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه فراوانــی بهرهمنــد
شــوند".
۴.یوحنــا  ۱۰:۱۰را بخوانیــد .هــدف ایــن دزد چیســت؟ ___________
____________________________________________
۵.یوحنا  ۱۰:۱۰را بخوانید .هدف عیسی مسیح چیست؟ ____________
____________________________________________
۶.یعقــوب  ۷: ۴را بخوانیــد .نتیجــه تســلیم شــدن بــه خداونــد و مقاومــت در
برابــر شــیطان چیســت؟ ______________________________
یعقــوب " ۷: ۴پــس تســلیم خــدا باشــید .در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد،
کــه از شــما خواهــد گریخــت".
۷.رومیــان  ۲۸: ۸را بخوانیــد .آیــا ایــن آیــه میگویــد کــه همــه چیــز از جانــب
79

 سرد لوا حطسطس
خداونــد اســت؟ _________________________________
رومیــان " ۲۸ :۸میدانیــم در حــق آنــان کــه خــدا را دوســت میدارنــد و
بــر طبــق ارادۀ او فــرا خوانــده شــدهاند ،همــۀ چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت
در کار اســت".
۸.اعمــال رســوالن  ۳۸: ۱۰را بخوانیــد .آیــا بیمــاری از جانــب خداونــد
اســت؟ ______________________________________
اعمــال رســوالن " ۳۸: ۱۰و چگونــه خــدا عیســای ناصــری را بــا
روحالقــدس و قــدرت مســح کــرد ،بــه گون ـهای کــه همــه جــا میگشــت و
کارهــای نیکــو میکــرد و همــۀ آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد ،شــفا
مــیداد ،از آن رو کــه خــدا بــا او بــود".
۹.اول یوحنــا  ۸: ۳را بخوانیــد .هــدف پســر خداونــد از ظهــور چــه بــود؟ __
___________________________________________
اول یوحنــا " ۸: ۳آن کــه در گنــاه زندگــی میکنــد از ابلیــس اســت ،زیــرا
ابلیــس از همــان آغــاز گنــاه کــرده و میکنــد .از همیــن رو پســر خــدا ظهــور
کــرد تــا کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد".
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نویسنده :دان کرو

مرقــس  ۱۶-۱۵: ۱۶بــه عنــوان مأموریــت بــزرگ معــروف اســت .عیســی بــه
شــاگردانش فرمــود" :بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر خــوش را بــه همــۀ خالیــق
موعظــه کنیــد .هــر کــه ایمــان آ َورَد و تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد یافــت .ا ّمــا هــر
کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم خواهــد شــد ".در اعمــال رســوالن بــاب  ۸آیــه  ۵و ،۲۱
میبینیــم کــه ایــن مأموریــت چگونــه در موعظــه فیلی ُپــس در ســامِ ِره بــه مرحلــه
عمــل در مــی آیــد" .فیلی ُپــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســامِ ِره رفــت و مســیح را
امــا چــون بــه بشــارت فیلی ُپــس دربــارۀ پادشــاهی
بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد ّ ...
خــدا و نــام عیســی مســیح ایمــان آوردنــد ،همگــی ،مــرد و زن ،تعمیــد یافتنــد".
ســوالی کــه در اینجــا پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه آیــا مــردم ســامِ ِره مطابــق
مرقــس  ۱۶-۱۵:۱۶مســیحی شــدند؟ بلــه ،فیلی ُپــس بــه شــهر ســامِ ِره رفــت،
بشــارت عیســی مســیح را داد و بوســیله ایمــان در مســیح ،آنهــا چــه مــرد و چــه
زن هــر دو تعمیــد گرفتنــد .براســاس ماموریــت بــزرگ ،مــی تــوان گفــت کــه
اینجــا مــردم نجــات را دریافــت نمودنــد ،امــا آیــا آنهــا تعمیــد روح القــدس را نیــز
دریافــت کــرده بودنــد؟
کتــاب مقــدس دربــاره تعمیــد در آب یحیــی ســخن مــی گویــد ،امــا فقــط
عیسیمســیح بــود کــه میتوانســت بــا روح القــدس تعمیــد دهــد .براســاس
آیــه هــای کتــاب مقــدس ،مــردم ایمــان آوردنــد ،نجــات یافتنــد ،و تعمیــد آب
گرفتنــد ،امــا آنهــا تعمیــد روح القــدس را هرگــز دریافــت نکــرده بودنــد .اعمــال
رســوالن  ۱۷-۱۴:۸مــی فرمایــد" :چــون رســوالن در اورشــلیم آگاه شــدند کــه
ـامریان کالم خــدا را پذیرفتهانــد ،پطــرس و یوحنــا را نــزد آنــان فرســتادند .آن
سـ ِ
ســامره آمــده ،بــرای ایشــان دعــا کردنــد تــا روحالقــدس را بیابنــد ،زیــرا
دو بــه
ِِ
هنــوز بــر هیچیــک از ایشــان نــازل نشــده بــود ،بلکــه تنهــا بــه نــام عیســای خداونــد
تعمیــد یافتــه بودنــد و بــس .پــس پطــرس و یوحنــا دســتهای خــود را بــر آنــان
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نهادنــد و ایشــان روحالقــدس را یافتنــد".
در ایــن آیــه هــا بــه وضــوح میتوانیــم ببینیــم کــه تنهــا بخاطــر اینکــه یــک فــرد
ایمــان آورده ،تعمیــد آب گرفتــه و نجــات یافتــه اســت بــه ایــن معنــا نیســت کــه
تعمیــد روح القــدس را نیــز دریافــت کــرده اســت و روح القــدس وارد زندگانــی
آنــان شدهاســت .در یوحنــا  ۲۲:۲۰میبینیــم کــه روح القــدس شــاگردان را
تجدیــد حیــات داد ؛ امــا در روز پنطیکاســت بــود کــه آنهــا بــا روح القــدس تعمیــد
یافتــه و توســط خداونــد توانمنــد(و صاحــب اختیــار) گشــتند .یــک تفاوتــی
هســت بیــن دریافــت حیــات روح القــدس هنــگام نجــات و تعمیــد روح القــدس
زمانــی کــه او بــر شــخص فــرو مــی ریــزد .اینجــا یــک تعمیــد در روح القــدس
بــرآن اشــخاصی کــه روح القــدس برآنــان فــرو مــی ریــزد انجــام مــی پذیــرد و آنهــا
را قــادر و توانمنــد مــی ســازد .حتــی اگــر یــک فــرد نجــات یافتــه باشــد ،بــه ایــن
ح القــدس تعمیــد یافتــه اســت.
مفهــوم نیســت کــه او در رو 
در اعمــال رســوالن  ۲-۱: ۱۹مــی فرمایــد" :و ا ّمــا هنگامــی کــه آپولــس در
ُِقرنتُــس بــود ،پولــس پــس از گــذر از نواحــی مرتفــع مرکــزی ،بــه ا َِف ُســس رســید.
در آنجــا شــاگردانی چنــد یافــت و از ایشــان پرســید" :آیــا هنگامــی کــه ایمــان
آوردیــد ،روحالقــدس را یافتیــد؟" گفتنــد" :مــا حتــی نشــنیدهایم کــه روحالقــدس
هســت ".پولــس پرســید ":آیــا هنگامــی کــه ایمــان آوردیــد ،روح القــدس را دریافت
کردیــد؟" آنهــا جــواب دادنــد" :مــا دربــاره روح القــدس چیــزی نمی دانیــم ".پولس
بــه ایشــان گفــت" :اگــر تعمیــد روح القــدس را نگرفتیــد وقتــی ایمــان آوردیــد ،چــه
تعمیــدی گرفتیــد؟" گفتنــد" :مــا غســل تعمیــد یحیــی راگرفتیــم ".بــه عقیــده مــن
پولــس توضیحــات کاملتــری دربــاره عیســی کــه آن مســیح موعــود مــی باشــد
بــه آنهــا داده ،از آن پــس ایــن ایمانــداران از طریــق تعمیــد آب خــود را بــا عیســی
یکــی دانســتند .در آیــات  ۷-۶مــی فرمایــد" :و هنگامــی کــه پولــس دســت بــر آنــان
نهــاد ،روحالقــدس بــر ایشــان آمــد ،بــه گونـهای کــه بــه زبانهــای غیــر ســخن گفتنــد
و نبـ ّوت کردنــد .آن مــردان ،جملگــی حــدود دوازده تــن بودنــد".
بــا وصــف اینکــه اینــان شــاگردانی بودنــد کــه بــه آمــدن مســیح کامــا ایمــان
داشــتند ،آنهــا تعمیــد روح القــدس را نداشــتند .یــک شــخص مــی توانــد بــدون
دریافــت تعمیــد روح القــدس تولــد تازه(دوبــاره) را داشــته باشــد و در آب تعمیــد
ح القــدس تجربــهای جداگانــه و متمایــز از ایمــان
گرفتــه باشــد .تعمیــد در رو 
آوری اســت.
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اگرچــه مــن میتوانــم یــک شــخص را در آب تعمیــد دهــم ،مــن نمیتوانــم
آنهــا را در روح القــدس تعمیــد دهــم؛ تنهــا عیســی میتوانــد ایــن کار را انجــام
دهــد .اگــر شــما هرگــز از عیســی نخواســته ایــد کــه شــما را بــا روح القــدس
تعمیــد دهــد ،چــرا هــم اکنــون از او درخواســت نمــی کنیــد؟ لوقــا  ۱۳:۱۱مــی
فرمایــد" :حــال اگــر شــما بــا همــۀ بدســیرتیتان میدانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان
خــود هدایــای نیکــو بدهیــد ،چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما روحالقــدس را بــه
هــر کــه از او بخواهــد ،عطــا خواهــد فرمــود ".چــرا امــروز از او درخواســت نمــی
کنیــد؟
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۱مرقــس  ۶۱:۶۱و همچنیــن اعمــال رســوالن  ۵: ۸و  ۲۱را بخوانیــد .آیــا
افــرادی کــه در اعمــال رســوالن  21: 8دربــاره آنهــا ســخن گفتــه شــده،
مســیحی شــدند؟ ________________________________
مرقــس " ۱۶:۱۶هــر کــه ایمــان آ َورَد و تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد
یافــت .ا ّمــا هــر کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم خواهــد شــد".
ـامره رفــت و مســیح را
اعمــال " ۵: ۸فیلیپُــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای سـ ِ ِ
بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد".
اعمــال " ۱۲: ۸ا ّمــا چــون بــه بشــارت فیلیپُــس دربــارۀ پادشــاهی خــدا و
نــام عیســی مســیح ایمــان آوردنــد ،همگــی ،مــرد و زن ،تعمیــد یافتنــد".

۲.اعمال  ۱۴: ۸تا  ۱۶را بخوانید .آیا این افراد تعمید در روح را دریافت کرده
بودنــد؟ ______________________________________
ـامریان
اعمــال " ۱۶-۱۴: ۸چــون رســوالن در اورشــلیم آگاه شــدند کــه سـ ِ
کالم خــدا را پذیرفتهانــد ،پطــرس و یوحنــا را نــزد آنــان فرســتادند .آن دو
ـامره آمــده ،بــرای ایشــان دعــا کردنــد تــا روحالقــدس را بیابنــد ،زیــرا
بــه سـ ِ ِ
هنــوز بــر هیچیــک از ایشــان نــازل نشــده بــود ،بلکــه تنهــا بــه نــام عیســای
خداونــد تعمیــد یافتــه بودنــد و بــس".
۳.اعمــال  ۵-۱: ۱۹را بخوانیــد .آیا این افراد ایماندارند؟ ___________
اعمــال " ۵-۱: ۱۹و ا ّمــا هنگامــی کــه آپولــس در ُِقرنتُــس بــود ،پولــس پــس
از گــذر از نواحــی مرتفــع مرکــزی ،بــه ا َِف ُســس رســید .در آنجــا شــاگردانی
چنــد یافــت و از ایشــان پرســید :آیــا هنگامی کــه ایمان آوردیــد ،روحالقدس
را یافتیــد؟ گفتنــد :مــا حتــی نشــنیدهایم کــه روحالقــدس هســت .بــه ایشــان
گفــت :پــس چــه تعمیــدی یافتیــد؟ گفتنــد" :تعمیــد یحیــی .پولــس گفــت:
تعمیــد یحیــی ،تعمیـ ِـد توبــه بــود .او بــه قــوم میگفــت بــه آن کــه پــس از
او میآمــد ایمــان بیاورنــد ،یعنــی بــه عیســی .چــون ایــن را شــنیدند ،در نــام
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خداونـ ْد عیســی تعمیــد گرفتنــد".
۴.اعمال  ۷-۶: ۱۹را بخوانید .آیا این افراد در روح تعمید یافته بودند؟ __
___________________________________________
اعمــال " ۷-۶: ۱۹و هنگامــی کــه پولــس دســت بــر آنان نهــاد ،روحالقدس
بــر ایشــان آمــد ،بــه گون ـهای کــه بــه زبانهــای غیــر ســخن گفتنــد و نب ـ ّوت
کردنــد .آن مــردان ،جملگــی حــدود دوازده تــن بودنــد.
۵.لوقــا  ۱۳: ۱۱را بخوانیــد .بــرای دریافــت روح القــدس نیــاز بــه انجــام چــه
کاری داریــم؟ ___________________________________
لوقــا " ۱۳: ۱۱حــال اگــر شــما بــا همــۀ بدســیرتیتان میدانیــد کــه بایــد
بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد ،چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما
روحالقــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد ،عطــا خواهــد فرمــود".
۶.اول قرنتیان  ۲: ۱۴را بخوانید .وقتی شخصی به زبانها سخن می گوید ،در
حال انجام چه کاریســت؟ ____________________________
ِ
زبــان غیــر ســخن میگویــد ،نــه بــا
اول قرنتیــان " ۲: ۱۴زیــرا آن کــه بــه
انســانها بلکــه بــا خــدا ســخن میگویــد .زیــرا هیچکــس ســخنش را درک
نمیکنــد؛ او بــه واســطۀ روح ،رازهــا را بیــان میکنــد".
۷.اول قرنتیــان  ۱۴:۱۴را بخوانیــد .وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی
گویــد ،در حــال انجام چــه کاریســت؟ _____________________
اول قرنتیــان " ۱۴:۱۴زیــرا اگــر مــن بــه زبـ ِ
ـان غیــر دعــا کنــم ،روحــم دعــا
میکنــد ،ا ّمــا عقلــم بهــرهای نمیبــرد".
۸.اول قرنتیــان  ۱۷-۱۶: ۱۴را بخوانیــد ،وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن
مــی گویــد ،در حــال انجــام چــه کاریســت؟ __________________
___________________________________________
___________________________________________
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اول قرنتیــان " ۱۷-۱۶: ۱۴در غیــر ایــن صــورت ،اگــر تــو در روح بــه
شــکرگزاری مشــغول باشــی ،چگونــه کســی کــه زبانــت را نمیفهمــد بــه
شــکرگزاری تــو آمیــن بگویــد؟ چــرا کــه نمیدانــد چــه میگویــی! زیــرا
تــو براســتی نیکــو شــکر میکنــی ،ا ّمــا شــکر تــو باعــث بنــای دیگــری
نمیشــود".
۹.اعمــال  ۴: ۲را بخوانیــد .وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی گویــد ،آیــا
روح القــدس ســخن مــی گویــد یــا خــود آن شــخص؟ ___________
___________________________________________
اعمــال " ۴: ۲ســپس همــه از روحالقــدس پُــر گشــتند و آنگونــه کــه روح
بدیشــان قــدرت تکلّــم میبخشــید ،بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتــن آغــاز
کردنــد".
	۱۰.اعمــال  ۴: ۲را بخوانیــد .چــه کســی قــدرت تکلــم بــه شــخص مــی بخشــد؟
___________________________________________
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چگونه روح القدس را دریافت کنیم
نویسنده :دان کرو

امــروز دربــاره چگونگــی دریافــت روح القــدس ســخن خواهیــم گفــت.
اعمــال رســوالن  ۱: ۱۰مــی فرمایــد" :در قیصریــه مــردی بــودُ ،ک ِرنلیــوس نــام،
از فرماندهــان هنــگ رومــی موســوم بــه هنــگ ایتالیایــی ".ایــن یــک درجــه
نظامــی بــود ،احتمــاال ســرفرمانده بــر یــک هنــگ و دســته نظامــی .در ادامــه
آیــه  ۲مــی خوانیــم" :او و اهــل خانــهاش همگــی پرهیــزگار و خداتــرس بودنــد.
ُک ِرنلیــوس ســخاوتمندانه بــه مســتمندان صدقــه م ـیداد و پیوســته بــه درگاه خــدا
دعــا میکــرد ".او عــادل بــود ،کارهایــی را انجــام مــی داد کــه درســت بودنــد ،از
خداونــد تــرس تــؤام بــا احتــرام داشــت ،بــه مــردم نیازمنــد کمکهــای مالــی بســیار
مــی کــرد ،و انجیــل میگویــد کــه او همــواره بــا خداونــد در راز و نیــاز و دعــا بــود.
امــا بعــد خواهیــم دیــد ،و خیلــی تعجــب آور خواهــد بــود ،بــا اینکــه او کارهــای
درســتی انجــام مــی داد ،بــا اینکــه یــک تــرس تــؤام بــا احتــرام بــه خداونــد داشــت
و یــک زندگــی در راز و نیــاز و دعــا بــا خداونــد داشــت ،او فاقــد یــک رابطــه
شــخصی بــا خداونــد از راه عیســی مســیح بــود.
در دنبالــه ؛ آیــه هــای  ۳تــا  ۶مــی فرمایــد" :روزی حوالــی ســاعت نهــم [حدود
ســاعت ســه بعدازظهــر] از روز آشــکارا در رؤیــا دیــد کــه فرشــتۀ خــدا نــزدش آمــد
و گفــت :ای ُک ِرنلیــوس! ُک ِرنلیــوس بــا وحشــت بــه او چشــم دوخــت و پاســخ داد:
بلــه ،ســرورم! فرشــته گفــت :دعاهــا و صدقههــای تــو چــون هدیــۀ یــادگاری بــه
پیشــگاه خــدا برآمــده اســت .اکنــون کســانی بــه یافــا بفرســت تــا َ
شـ ِ
ـمعون معــروف
بــه پطــرس را بدینجــا بیاورنــد .او نــزد َدبّاغــی َ
شــمعون نــام کــه کنــار دریــا منــزل
دارد ،میهمــان اســت".
ایــن مــرد ،اگرچــه خــدا تــرس بــود ،کارهــای درســت راانجــام مــی داد ،و
زندگــی اش در حضــور خــدا همــواره در دعــا بــود ،بــه او فرشــته ای فرســتاده شــد
ِ
ـمعون پطــرس را بجویــد تــا بــه او بگویــد کــه او چــه بایــد انجــام دهــد .در
تــا َشـ
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اعمــال  ۳۴:۱۰مــی بینیــم کــه پطــرس دقیقــا چــه دســتوراتی را دریافــت کــرد تــا
بــه او بگویــد" :پیامبــران جملگــی دربــارۀ او (عیســی مســیح) شــهادت میدهنــد
کــه هــر کــه بــدو ایمــان آورد ،بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد یافــت ".آیــا ایــن
تعجــب آور نیســت؟ ایــن مــرد کــه تمامــی ایــن اعمــال صالــح را در حســاب خــود
اندوختــه بــود بــا خداونــد یــک رابطــه شــخصی از راه شــخص عیســی مســیح
نداشــت .خداونــد فرمــود" ،کارهایــی کــه تــو انجــام میدهــی عالــی اســت ،آنهــا
فوقالعــاده هســتند ،و همیشــه آنهــا را بــه یــاد خواهــم داشــت ،امــا مــن بــه تــو
میگویــم کــه چــهخواهــم کــرد .مــن یــک فرشــته فرســتاده ام تــا بــه شــما بگویدکــه
بدنبــال مــردی بــه نــام پطــرس برویــد و او(پطــرس) بــه شــما خواهــد گفــت کــه
چــه بایــد بکنیــد .در اعمــال رســوالن  43:10وقتــی پطــرس بــه منــزل کرنلیــوس
آمــد گفــت "کــه هــر کــه بــدو ( عیســی مســیح) ایمــان آورد ،بــه نــام او آمــرزش
گناهــان خواهــد یافــت".
حــال ببینــد کــه در اینجــا چــه اتفاقــی افتــاد" :پطــرس هنــوز ســخن
میگفــت کــه روحالقــدس بــر همــۀ آنــان کــه پیــام را میشــنیدند ،نــازل شــد".
(اعمــال ُ .)۴۴:۱۰کر ِنلیــوس در حــال دریافــت بــود وقتــی کــه دربــاره ایمــان بــه
مســیح شــنید ،و اعتمــاد و ایمانــش را بــر مســیح بــرای پــاک شــدن گناهــان خــود
گــذارد .بــه محــض انجــام ایــن کار ،روح القــدس بــر او و تمــام اهالــی خانــه اش
ریختــه شــد .در آیــه  ۴۵مــی فرمایــد" :شــماری از ایمانـ ِ
ـداران یهودینــژاد کــه همــراه
پطــرس آمــده بودنــد ،چــون دیدنــد روحالقــدس حتــی بــر غیریهودیــان نیــز فــرو
ریختــه اســت ،در حیــرت افتادنــد ".آنهــا از کجــا بــه آن پــی بردنــد؟ "زیــرا شــنیدند
کــه ایشــان بــه زبانهــای غیــر ســخن میگوینــد و خــدا را میســتایند" (آیــه .)۴۶
ح القــدس در عهــد جدیــد بــر فــردی میریــزد ،عطائــی
هــر دفعــه ای کــه رو 
از روح القــدس آشــکار مــی شــود و شــهادت مــی دهــد کــه او پــری روح القــدس
را دریافــت کــرده اســت .در عهــد جدیــد کتــاب مقــدس ،آنهــا بــه زبانهــا ســخن
گفتــه و یــا بــه نبــوت مــی پرداختنــد .یــک روز عصــر در یــک مزرعــه ای واقــع در
داالس ،تگــزاس بــه روی زانــو رفتــم و گفتــم" ،خدایــا ،مــن دربــاره ســخن بــه زبــان
هــا و تعمیــد در روحالقــدس کــه دیگــران از آن صحبــت مــی کننــد چیــزی نمــی
دانــم ،امــا اگــر راهــی وجــود دارد کــه بتوانــم تــو را بســتایم ،راهــی کــه بتوانــم تــو را
جــال دهــم ،راهــی کــه بتوانــم ورای زبــان مــادری بــروم ،آن را مــی خواهــم ".آنجــا
مــن شــروع بــه پرســتیدن خداونــد نمــودم ،و در حیــن انجــام آن ،روح القــدس
یــک زبــان بــه مــن داد ،قــدرت تکلمــی کــه نشــناخته و نیاموختــه بــودم .کالم
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خداونــد در اعمــال  ۴:۲مــی فرمایــد" :ســپس همــه از روحالقــدس ُپــر گشــتند
و آنگونــه کــه روح بدیشــان قــدرت تک ّلــم میبخشــید ،بــه زبانهــای دیگــر ســخن
گفتــن آغــاز کردنــد ".چــه کســانی بــه زبانهــا ســخن گفتنــد؟ خــود آنهــا .چــه کســی
قــدرت تکلــم بخشــید؟ روح القــدس.
درلوقــا  ۱۳: ۱۱مــی فرمایــد" :حــال اگــر شــما بــا همــۀ بدســیرتیتان میدانیــد
کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد ،چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی
شــما روحالقــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد ،عطــا خواهــد فرمــود!" حــال تنهــا
یــک کار بایــد انجــام دهیــد و درخواســت کنیــد ،بــاور کنیــد کــه دریافــت نمــوده،
خــود را بــه خداونــد تســلیم کــرده ،شــروع بــه پرســتش او نماییــد ،او قــدرت تکلــم
بــه پرســتش و ســتایش خــود بــه زبانــی کــه شــما هیچــگاه آن را نیاموختــه ایــد را
بــه شــما خواهــد داد.
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پرسشهای شاگردسازی

۱چــه عبارتهایــی را انجیــل بــرای نجــات اســتفاده مــی کند؟ شــرح دهید__ .
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
یوحنــا " ۳:۳عیســی در پاســخ گفــت" :آمیــن ،آمیــن ،بــه تــو میگویــم ،تــا
کســی از نــو زاده نشــود ،نمیتوانــد پادشــاهی خــدا را ببینــد".
اعمــال " ۱۹: ۳پــس توبــه کنیــد و بــه ســوی خــدا بازگردیــد تــا گناهانتــان پــاک
شــود و ایــام تجدیــد قــوا از حضــور خداونــد برایتــان فــرا رســد"
مرقــس " ۱۶:۱۶هــر کــه ایمــان آ َورَد و تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد یافــت.
ا ّمــا هــر کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم خواهــد شــد".
کولســیان " ۱۳: ۲آن زمــان کــه در گناهــان و حالــت ختنهناشــدۀ ن َ ْفــس
خــود مــرده بودیــد ،خــدا شــما را بــا مســیح زنــده کــرد .او همــۀ گناهــان مــا را
آمرزیــد".
رومیــان " ۹: ۸ا ّمــا شــما نــه در حاکمیـ ِـت ن َ ْفــس ،بلکــه در حاکمیـ ِـت روح قــرار
روح مســیح
داریــد ،البتــه اگــر روح خــدا در شــما ســاکن باشــد .و اگــر کســی ِ
را نداشــته باشــد ،او از ِآن مســیح نیســت".
متــی " ۴۶: ۲۵پــس آنــان بــه مجــازات جــاودان داخــل خواهنــد شــد ،ا ّمــا
پارســایان بــه حیــات جــاودان".

۲.اعمــال  ۱۵: ۱۱را بخوانیــد .ایــن آیــه ،تجربــه تعمیــد روح القــدس را چگونــه
توصیف میکنــد؟ __________________________________
_____________________________________________
اعمــال " ۱۵: ۱۱چــون ســخن آغــاز کــردم ،روحالقــدس بــر آنهــا نــازل شــد،
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درســت همانگونــه کــه نخســت بــر مــا نــازل شــده بــود".
۳.شــاگردان عیســی روح القــدس را دریافــت کردنــد (یوحنــا  ،)۲۲: ۲۰ولــی
در واقــع چنــد روز بعــد تعمیــد روح القــدس را دریافــت کردنــد (اعمــال ۲
 .)۴-۱:بــه ایــن آیــه هــا نــگاه کنیــد و این وقایــع را با یکدیگر مقایســه کنید.
(یوحنا  ۲۲: ۲۰و اعمال _______________________ )۴-۱: ۲
___________________________________________
___________________________________________
یوحنــا " ۲۲: ۲۰چــون ایــن را گفــت ،دمیــد و فرمــود" :روحالقــدس را
بیابیــد".
اعمــال " ۴-۱: ۲چــون روز ِ پنتیکاســت فــرا رســید ،همــه یکــدل در یــک
جــا جمــع بودنــد کــه نــاگاه صدایــی همچــون صــدای وزش تندبــادی از
آســمان آمــد و خان ـهای را کــه در آن نشســته بودنــد ،بــه تمامــی پــر کــرد.
آنــگاه ،زبانههایــی دیدنــد همچــون زبانههــای آتــش کــه تقســیم شــد و بــر
هــر یــک از ایشــان قــرار گرفــت .ســپس همــه از روحالقــدس پُــر گشــتند
و آنگونــه کــه روح بدیشــان قــدرت تکلّــم میبخشــید ،بــه زبانهــای دیگــر
ســخن گفتــن آغــاز کردنــد".
۴.اعمــال  ۸: ۱را بخوانیــد .منظــور از گرفتــن تعمیــد بــا روح القــدس چــه
مــی باشــد؟ ____________________________________
اعمــال " ۸: ۱ا ّمــا چــون روحالقــدس بــر شــما آیــد ،قــدرت خواهیــد یافــت
ـامره و تــا
و شــاهدان مــن خواهیــد بــود ،در اورشــلیم و تمامــی یهودیــه و سـ ِ ِ
دورتریــن نقــاط جهان".
۵.اعمــال  ۳۹-۳۸: ۲و اول قرنتیــان  ۷: ۱را بخوانیــد .آیــا تعمیــد روح
القــدس بــرای امــروز ماســت؟ _________________________
___________________________________________
اعمــال " ۳۹-۳۸: ۲پطــرس بدیشــان گفــت" :توبــه کنیــد و هــر یــک از
شــما بــه نــام عیســی مســیح بــرای آمــرزش گناهــان خــود تعمیــد گیریــد
91

 سرد لوا حطسطس
کــه عطــای روحالقــدس را خواهیــد یافــت .زیــرا ایــن وعــده بــرای شــما
و فرزندانتــان و همــۀ کســانی اســت کــه دورنــد ،یعنــی هــر کــه خداونــ ْد
خــدای مــا او را فــرا خوانَــد".
اول قرنتیــان " ۷: ۱بــه گونــهای کــه شــما از هیــچ عطایــی بینصیــب
نیســتید ،در همــان حــال کــه مکاشــفۀ خداونــد مــا عیســی مســیح را انتظــار
میکشــید".
۶.لوقــا  ۱۳: ۱۱را بخوانیــد .اگــر هنــوز تعمیــد روح القــدس را دریافــت
نکــردهایــد،هــماکنــونچــهبایــدانجــامدهیــد؟________________
لوقــا " ۱۳: ۱۱حــال اگــر شــما بــا همــۀ بدســیرتیتان میدانیــد کــه بایــد
بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد ،چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما
روحالقــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد ،عطــا خواهــد فرمــود".
۷.اعمــال  ۴: ۲را بخوانیــد .آیــا از خداونــد درخواســت خواهیــد کــرد،
دریافــت خواهیــد کــرد ،ســخن خواهیــد گفــت ،و او را پرســتش خواهیــد
کــرد بــه زبانهــای دعــا کــه او بــه شــما مــی دهــد؟ _______________
___________________________________________
اعمــال " ۴: ۲ســپس همــه از روحالقــدس پُــر گشــتند و آنگونــه کــه روح
بدیشــان قــدرت تکلّــم میبخشــید ،بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتــن آغــاز
کردنــد".
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یکــی از اتفاقاتــی کــه هنــگام آمــدن تعمیــد روح القــدس بــرای اولیــن بــار رخ
داد ،ســخن گفتــن مردمــی کــه در آنجــا حضــور داشــتند بــه زبانهــا بــود .اعمــال
رســوالن  ۴: ۲مــی فرمایــد کــه در روز ِپنتیکاســت ،آنهــا بــاروح پر شــده و همچنان
کــه روح القــدس بــه آنهــا قــدرت تکلــم داد آنهــا بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتنــد.
همــواره در سراســر کتــاب اعمــال رســوالن ،حضــور خداونــد درهنــگام دریافــت
روح القــدس توســط مــردم کامــأ مشــهود و هویــدا بــود.
البتــه ،بســیار بیــش از فقــط ســخن گفتــن بــه زبانهــا دربــاره روح القــدس
دانســتنی وجــود دارد ،امــا ایــن یکــی از مهمتریــن نشــانه هــای پــری روح القــدس
اســت .در اول قرنتیــان ۱۴ -۱۳: ۱۴مــی فرمایــد" :از ایــن رو ،آن کــه بــه زبــان
غیــر ســخن میگویــد بایــد دعــا کنــد تــا گفتــار خــود را ترجمــه نمایــد .زیــرا اگــر
مــن بــه زبـ ِ
ـان غیــر دعــا کنــم ،روحــم دعــا میکنــد ،ا ّمــا عقلــم بهــرهای نمیبــرد".
وقتــی بــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد ،روح درون شــما دعــا مــی کنــد .زمانــی کــه بــه
زبــان ســخن مــی گوییــد ،بــرای ترجمــه آن نیــز دعــا کنیــد تــا درک و فهــم شــما از
آن پربــار و پرثمــره شــود.
مــن تجربــه شــخصی خــود را بعنــوان شــهادت اعــام مــی کنــم کــه پــس از
دریافــت تعمیــد روح القــدس وآغازنمــودن بــه ســخن گفتــن زبانهــا ،زندگــی مــن
بطــرز شــگرفی تبدیــل شــد .مــن بــاور دارم زمانــی کــه تولــد تــازه یافتــم ،مســیح
آمــد تــا درون مــن ســاکن شــود و او تمامــی چیزهــا را در مــن قــرار داد ،ولــی زمانی
کــه روح القــدس بــر مــن ریختــه شــد ،شــروع بــه آشــکار شــدن بــه مــن و دیگــران
نمــود .اینجــا دو اتفــاق بــرای مــن پیــش آمــد .درســال اول کــه بــه زبانهــا دعــا
کــردم ،فکــرم بــه مــن گفــت ایــن دیوانگــی اســت و تمــام کاری کــه مــی کــردم هــدر
دادن وقتــم بــود .بــرای ســخن گفتــن بــه زبانهــا ایمــان قــوی نیــاز بــود ،بــه همیــن
"امــا شــما ای عزیــزان ،خویشــتن را بــر
دلیــل اســت کــه در یهــودا  ۲۰مــی فرمایــدّ :
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ایمــان بــس مقـ ّـدس خــود بنــا کنیــد و در روحالقــدس دعــا نماییــد ".ایــن شــما را
از قلمــرو طبیعــی فکــری ودلیــل و برهــان آوری بیــرون آورده و وارد یــک قلمــرو
فــوق طبیعــی و خــارق العــاده ی بــاور و ایمــان میســازد.
تجربــه بعــدی کــه داشــتم ایــن بــود کــه وقتــی بــه زبانهــا دعــا میکــردم،
کســانی را کــه ســالها بــه آنهــا فکــر نکــرده بــودم بــه یــاد مــی آوردم .بــرای آنهــا
شــروع بــه دعــا میکــردم ،و در ظــرف یــک یــا دو روز ،آنهــا بــا مــن تمــاس مــی
گرفتنــد و مــن دربــاره رویدادهایــی معجــزه آســا کــه بــرای آنهــا بوقــوع پیوســته
بــود مطلــع مــی شــدم .مــواردی چــون ایــن ،چندیــن بــار برایــم پیــش آمــد و
مــن باالخــره شــروع بــه گذاشــتن ایــن مــوارد کنــار یکدیگرکــردم ،متوجــه شــدم
کــه هنگامــی کــه بــه زبانهــا دعــا میکنــم ،بــا حکمــت و تدبیــری دعــا میکنــم
کــه بســیار فراتــر از توانایــی فکــری ام مــی رود .روح مــن کــه تمامــی چیزهــا را
میدانســت و اندیشــه و طرزفکــر مســیح را داشــت بــرای مــردم بــه گونــه ای دعــا
میکــرد کــه مــن هرگــز قــادر بــه انجــام آن بــا درک جســمانی خویــش نبــودم.
یــک روز در حــال دعــا بــه زبانهــا بــودم -همانطــوری کــه قبــا گفتــم بــرای
دعــا بــه زبانهــا مــن بایســتی در ایمــان مــی مانــدم -ودر ایــن حیــن بــا چنــدی از
ایــن قبیــل افــکار در جنــگ بــودم" ،بهترنیســت کــه تــو بــه زبــان مادریــت صحبــت
کنــی و کاری مثبــت انجــام دهــی بــه جــای اینکــه ایــن کلمــات نامفهــوم را بــه زبان
آوری؟" مــن مــی بایســتی ایــن افــکار را ســرجای خــود مــی نشــاندم و آنهــا را پــس
میــزدم ،بنابرایــن همچنــان بــه دعــا کــردن ادامــه دادم .مــردی کــه مــن بمــدت
چهــار ســال او را ندیــده بــودم در خانــه مــرا را زد .او وارد شــد ،و بــدون گفتــن
ســام یــا چیــز دیگــری ،بــررروی صندلــی نشســت و شــروع بــه گریــه کــردن کــرد
و آنچــه در قلبــش بــود را بیــرون ریخــت زیــرا مشــکالت فراوانــی را داشــت.
مــن آنجــا نشســته و در ایــن فکــربــودم ،پســر ،بایســتی بــه زبــان مــادری دعــا
میکــردم .فکــر بعــدی مــن ایــن بــود ،چگونــه میتوانســتم بدانــم کــه چــه دعــا کنــم
وقتــی چهــار ســال اســت کــه او را ندیــده ام؟ تــا اینکــه باالخــره ،متوجــه شــدم
کــه مــن بــرای او دعــا کــرده ام ،خداونــد مــرا آمــاده کــرده بــود .مــن بــه طریقــی در
حــال شــفاعت و واســطه بــرای او بــودم و اگــر بــا درک انســانی دعــا مــی کــردم
توانایــی آن را بــه هیــچ وجــه نمــی داشــتم .ناگهــان ،مکاشــفه ای بــر مــن آمــد و
بــه او گفتــم" :مــن میتوانــم بــه شــما بگویــم مشــکلت چیســت ".مــن داســتان
اتفاقاتــی کــه بــرای او پیــش آمــده را توضیــح داده و بــه او جــواب و راه حــل مــورد
نیــازش را نیــز دادم.
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شــما ایــن را نیــز بایــد بدانیــد کــه در زمــان اتفــاق ایــن خاطــره مــن هنــوز
در کلیســای محلــی بــودم .ایــن مــرد نمــی دانســت کــه بــرای مــن چــه اتفاقــی
افتــاده و خــود مــن هــم مطمئــن نبــودم .ایــن تجربــه هــر دو مــا را ترســانید .امــا آن
ظهــور قــدرت خداونــد بــود ،خداونــد بطــور فــوق طبیعــی از آن اســتفاده نمــود.
مفهومــش از ایــن قرارســت :زمانــی کــه شــما بــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد ،ایــن
روح شماســت کــه دعــا مــی کنــد .روح شــما از خداونــد تولــد تــازه داشــته ،فکــر
و اندیشــه مســیح را دارد ،و کامــأ مــی دانــد کــه چــه کنــد .روح شــما مســحی
(قــدرت خداونــد) از جانــب خداونــد را دارد و در نتیجــه شــما تمامــی چیزهــا
را مــی دانیــد و هیــچ محدودیتــی در روح شــما وجــود نــدارد .اگــر شــما در
زندگیتــان در قــدرت و مکاشــفه روح قــدم برداریــد ،زندگــی جســمانی و روحانــی
شــما متحــول میشــود .یکــی از راههــا و روشــهای انجــام آن ،اگرچــه تنهــا راه و
روش نمــی باشــد ،آغــاز بــه ســخن گفتــن بــه زبانهاســت .بپذیریــد و بــاور داشــته
باشــید کــه وقتــی شــما ایــن را انجــام مــی دهیــد ،شــما خــود را در عالیتریــن
مقــدس خــود بنــا ســاخته ایــد ،در اینکــه روح شــما حکمــت و تدبیــر
ایمــان
ّ
پنهــان خداونــد را در دعــا مــی خواهــد و مکاشــفۀ کامــل خداونــد بطــرف شــما
مــی آیــد .ســپس براســاس اول قرنتیــان  ،۱۳:۱۴دعــا کنیــد تــا بتوانیــد ترجمــه
و مفهومــش را نیــز دریافــت کنیــد .ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه شــما از دعــا بــه
زبانهــا بــاز ایســتید و بــه زبــان مــادری خــود ترجمــه آن را بیــان کنیــد ،بلکــه ایــن
فقــط بــه آن معناســت کــه درک و فهــم شــما بــارور شــود و ثمــره آورد.
اگــر شــما بــه زبانهــا در مراســم یــک کلیســا پیامــی بدهیــد ،شــما بایــد توقــف
کنیــد تــا تفســیر و ترجمــه آن را نیــز بگوییــد .زمانــی کــه در تنهایــی خــود دعــا مــی
کنیــد ،کاری کــه مــن میکنــم ایــن اســت کــه بــه زبانهــا دعــا میکنــم و اطمینــان
دارم کــه خداونــد بــه مــن مکاشــفه اش را همزمــان مــی دهــد .گاهــی اوقــات
رفتــارم بــه خــودی خــود تغییــر مــی کنــد .کالم خاصــی را نــدارم امــا ناگهــان
وضعیــت را بــه روشــنی و وضــوح مــی بینــم و دیدگاههــای متفاوتــی مــی گیــرم.
امــکان دارد تــا گرفتــن یــک مکاشــفه بطورکامــل یــک هفتــه ای زمــان ببــرد ،امــا
ایمــان دارم زمــان در دعــا بــه زبــان هــا گذشــته اســت و ترجمــه ای کــه مــی کنــم
بخــش از آن اســت.
ســخن گفتــن بــه زبانهــا بــه دالیــل بســیار زیــادی حائــز اهمیــت اســت،
ح القــدس را دریافــت کردهایــد .ایــن
قطعــأ چیــزی بیــش از اثبــات اینکــه شــما رو 
بایســتی قســمتی از زندگــی روزانــه باشــد .ایــن روشــی اســت جهــت برقــراری
95

 سرد لوا حطسطس
گفــت وشــنود و رابطــه ای مســتقیم از قلــب شــما بــا خــدای پــدر ،کــه مغــز
شــما را بــا تمامــی شــک و تردیدهــا و ترســهایش کامــأ دور مــی زنــد .شــما را در
مقدســترین ایمــان خــود بنــا و پایــدار ســاخته و حکمــت نهفتــه خداوند را در شــما
آزاد مــی نمایــد .مــن دعــا میکنــم کــه همگــی شــما بــه جــاری شــدن ســخن گفتــن
بــه زبانهــا توانــا شــده ،ایمــان خــود را آزاد نمــوده و بهــره کامــل ســخن گفتــن بــه
زبانهــا را دریافــت نماییــد.
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.

پرسشهای شاگردسازی

۱یهــودا  ۲۰: ۱را بخوانیــد .چــه بهــره بزرگــی را در دعاکــردن در روح
القــدس دریافــت مــی کنیــم؟ __________________________
___________________________________________
یهــودا " ۲۰: ۱ا ّمــا شــما ای عزیــزان ،خویشــتن را بــر ایمــان بــس مقـ ّدس
خــود بنــا کنیــد و در روحالقــدس دعــا نماییــد".

۲.اعمال  ۴: ۲را بخوانید .چند نفر با روح القدس پر شدند؟ __________
اعمــال " ۴: ۲ســپس همــه از روحالقــدس پُــر گشــتند و آنگونــه کــه روح
بدیشــان قــدرت تکلّــم میبخشــید ،بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتــن آغــاز
کردنــد".
۳.اعمــال  ۴: ۲را بخوانیــد .آنهــا پــس از پرشــدن از روح چــه کردنــد؟ ____
___________________________________________
۴.اول قرنتیــان  ۱۴:۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد،
کــدام قســمت شــما در حــال دعاســت؟ ____________________
اول قرنتیــان " ۱۴:۱۴زیــرا اگــر مــن بــه زبـ ِـان غیــر دعــا کنــم ،روحــم دعــا
میکنــد ،ا ّمــا عقلــم بهــرهای نمیبــرد".
۵.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهای غیر دعــا می کنید ،با چه
کســی ســخن می گوید؟ _____________________________
ِ
زبــان غیــر ســخن میگویــد ،نــه بــا
اول قرنتیــان " ۲: ۱۴زیــرا آن کــه بــه
انســانها بلکــه بــا خــدا ســخن میگویــد .زیــرا هیچکــس ســخنش را درک
نمیکنــد؛ او بــه واســطۀ روح ،رازهــا را بیــان میکنــد".
۶.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد ،آیــا
دیگــران آنچــه را کــه گفتــه میشــود درک میکننــد؟ ______________
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۷.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد،
روح شــما چــه ســخنی مــی گویــد؟ ______________________
___________________________________________
۸.اول قرنتیــان  ۴: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد،
شــما چــه مــی کنیــد؟ ______________________________
ِ
زبــان غیــر ســخن میگویــد خــود را بنــا
اول قرنتیــان " ۴: ۱۴آن کــه بــه
میکنــد ،ا ّمــا آن کــه نبــ ّوت میکنــد باعــث بنــای کلیســا میشــود".
۹.اول قرنتیان  ۱۶: ۱۴را بخوانید .وقتی به زبانها دعا می کنید ،شما در حال
انجام چه کاری هستید؟ _____________________________
اول قرنتیــان " ۱۶: ۱۴در غیــر ایــن صــورت ،اگر تو در روح به شــکرگزاری
مشــغول باشــی ،چگونــه کســی کــه زبانــت را نمیفهمــد بــه شــکرگزاری تــو
آمیــن بگویــد؟ چــرا کــه نمیدانــد چــه میگویــی!"
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(درس )1

۱.یوحنــا  ۱۶: ۳را بخوانیــد .هــدف خداونــد از فرســتادن عیســی مســیح بــه
ایــن جهــان چــه بــود؟
براینجــات جهان،توســط بخشــیدن حیــات جاویــدان بــه همــه کســانی
كــه بــه عیســی مســیح ایمــان مــی آورنــد از طریــق از ميــان برداشــتن
گنــاه.
۲.کاربــرد کتــاب مقــدس از کلمــه "شــناخت" بــه معنــی یــک جــور رابطــه
شــخصی و تنگاتنــگ بــا یــک فــرد مــی باشــد (پیدایــش  .)۱: ۴یوحنــا ۳: ۱۷
را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــه حیــات جاویدان/ابــدی چیســت؟
زندگــی جاویــدان شــناخت خداونــد و عيســی مســیح مــی باشــد(نه از
نظــر جســمی بلکــه از طریــق رابطــه ای تنگاتنــگ).
۳.اول یوحنــا  ۱2-۱1: ۵را بخوانیــد .طبــق ایــن آیــه ،حیــات جاویــدان/
ابــدی کــی شــروع مــی شــود؟
ِ
همزمان با دریافت پسر (عیسی مسیح) درزندگی هایمان.
۴.یوحنــا  ۱۰:۱۰را بخوانیــد .عیســی مســیح آمــد تــا چگونــه حیاتــی بــه مــا
عطــا کنــد؟
حیات به فراوانی!
۵.لطفا با کلمات خود صفات حیات به فراوانی را توضیح دهید؟
بــه گفتــه عیســی مســیح حیــات بــه فراوانــی درســت متضــاد آن چیــزی
خواهــد بــود کــه دزد مــی آیــد کــه انجــام دهــد.
۶.آیــا معتقدیــد کــه خداونــد فرزنــد خــود عیســی مســیح را بــه ایــن جهــان
فرســتاد تــا او در راه گناهــان مــا کشــته شــود ،و بــه ایــن ترتیــب بــه مــا کــه
بــه او بــاور داریــم حیــات جاویدان/ابــدی بدهــد؟
بله.
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۷.آیــا بــرای شــما ایــن موضــوع واضــح اســت كــه حیــات جاویدان/ابــدی نــه
تنهــا راجــع بــه طــول زمــان (ابدیــت) ،بلکــه یــک كيفيــت و كميــت زندگــی
نیــز مــی باشــد؟
بله.

(درس)2

۱.لوقا  ۹: ۱۸را بخوانید .منظور از َمثَل چه می باشد؟
یــک مثــل کتــاب مقدســی ،داســتانی اســت کــه حقیقــت روحانــی را شــرح
میدهــد.
۲.لوقــا  ۹: ۱۸را بخوانیــد .طــرف صحبــت عیســی مســیح در ایــن مثــل بــا چــه
کســی اســت؟
بــه كســانى كــه بــه خــود تــوکل دارندکــه پارســا هســتند :بــه ایــن منظــور کــه
آنهــا خــود پارســایی خــود را تصدیــق مــی کننــد.
۳.لوقــا ( ۹: ۱۸قســمت آخــر آیــه) .اشــخاصی کــه خــود را پارســا مــی داننــد
همیشــه نســبت بــه دیگــران رفتــاری خــاص دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــه ،آن
چگونــه رفتاریســت؟
ب .آنها دیگران را خوار شمرده و به تحقیر نگاهشان میکنند.
۴.لوقــا  ۱۰: ۱۸را بخوانیــد .دو نفــر بــرای دعــا رفتنــد ،در زبــان امــروزی ایــن
دو بــرای دعــا بــه کجــا رفتنــد؟
به کلیسا.
۵.لوقا  ۱۰: ۱۸را بخوانید .این اشخاص که بودند؟
یک فریسی و یک باجگیر.
۶.لوقا  ۱۱: ۱۸را بخوانید .دعای مرد فریسی چه بود؟
"خدایــا ،تــو را شــکر میگویــم کــه همچــون دیگــر مردمــان دزد و بــدکاره و
زنــاکار نیســتم ،و نــه ماننــد ایــن باجگیــرم".
۷.لوقا  ۱۲: ۱۸را بخوانید .معنای روزه گرفتن چیست؟
عمال غذا نخوردن.
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۸.لوقا  ۱۲: ۱۸را بخوانید .معنای دهیک دادن چیست؟
یک قسمت از ده قسمت درآمد را بخشیدن.
۹.لوقا  ۱۳: ۱۸را بخوانید .مرد باجگیر کجا ایستاده بود؟ چرا؟
دور ایســتاد ،چــون از زندگــی و کارهــای خــود چنــان شــرمنده بــود کــه
از دور دعــا کــرده و حتــی بــه آســمان نــگاه نمیکــرد.و وارد کلیســا
(عبادتــگاه) نشــد.
	۱۰.لوقــا  ۱۳: ۱۸را بخوانیــد .چــرا مــرد باجگیــر ســرش را پاییــن انداختــه بــود
و بــه آســمان نــگاه نمــی کــرد؟
چون شرمنده و خجالت زده بود.
	۱۱.لوقا  ۱۳: ۱۸را بخوانید .دعای مرد باجگیر چه بود؟
"بر من گنهکار ترحم نما".
	۱۲.لوقــا  ۱۴: ۱۸را بخوانیــد .کــدام یــک از ایــن افــراد عــادل شــمرده شــدند
وقتــی بــه خانــه خــود بازگشــت؟
مرد باجگیر.
	۱۳.لوقــا  ۱۴: ۱۸را بخوانیــد .چــرا مــرد باجگیــر عــادل شــمرده شــد و نــه مــرد
فریسی؟
مــرد باجگیــر خــود را در حضــور خــدا فروتــن کــرد .امــا مــرد فریســی
مغــرور و پــر از اکــراه بــود .فریســی باخــود فکــر کــرد کــه احتیاجــی
بـ�ه منجـ�ی ن��دارد .فریس��ی ب��ه اعم��ال خ��ود تکی��ه ک��رده ب��ود و درون و
بیرونـ�ش یکـ�ی نبــود امـ�ا باجگی��ر .فخــری بـ�ه اعمالـ�ش نداشـ�ت و ظاهـ�ر
و باطن��ش یک��ی بــود.
	۱۴.لوقا  ۱۴: ۱۸را بخوانید .آیا خداوند مرد باجگیر را بخشید؟
بله.
	۱۵.رومیــان  ۱۳: ۱۰را بخوانیــد .اگــر شــما در حــال حاضر بــر روی زانوهایتان
رفتــه و بــه خداونــد از تــه قلــب فریــاد برآوردیــد "بــر مــن گنهــکار ترحــم
نمــا" آیــا خداونــد همانطــور کــه بــا مــرد باجگیــر برخــورد نمــود بــا شــما
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برخــورد میکنــد؟
بل��ه .خداون��د مــرا خواه��د بخش��ید .او مــرا خواهــد بخشــید و از تمــام
ناپاکیه�اـ پ��اک خواه��د ک�رـد .بــه اول یوحنــا  ۹-۸: ۱رجــوع کنیــد.

(درس )3

۱.تیتــوس  ۵: ۳را بخوانیــد .آیــا آن پارســایی کــه مــا بــه آن نیــاز داریــم آن
پارسایســت کــه بتوانیــم بــه عمــل آوریــم؟
خیر.
۲.دوم قرنتیان  ۲۱: ۵را بخوانید .به چه نوع پارسایی ما نیاز داریم؟
پارسایی خدا (که از طریق مسیح بدست می آید).
۳.رومیان  ۲۲: ۳را بخوانید .چگونه این پارسایی را دریافت میکنیم؟
از طریق ایمان به عیسی مسیح.
۴.فلیپیان  ۹: ۳را بخوانید .پارسایی که از شریعت است چیست؟
پارســایی اســت متعلــق بــه مــن — پارســایی اعمــال (رفتــار) کــه مــن از
خــود نشــان مــی دهــم.
۵.غالطیــان  ۲۱: ۲را بخوانیــد .چگونــه میتــوان فیــض خداونــد را باطــل یــا
خنثــی نمــود؟
مــا مــی توانیــم اینگونــه فیــض خــدا را باطــل بشــماریم کــه ســعی کنیــم از
طریــق انجــام دادن کارهــای نیــک نجــات یابیــم بجــای اینکــه بــه مســیح و
مــرگ او بــر روی صلیــب بــرای نجــات مــا ایمــان داشــته باشــیم.
۶.رومیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .پارســایی خــدا بــه چــه عنوانــی دریافــت شــدنی
است؟
یک عطیه (هدیه).

(درس )4

۱.پیدایش  ۱: ۳را بخوانید .چه سوالی شیطان از حوا پرسید؟
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«آیا خدا براستی گفته است که از هیچیک از درختان باغ نخورید؟»
۲.پیدایــش  ۱۷: ۲و  ۳:۳را بخوانیــد .چــه کلمــه و یــا کلماتــی را حــوا بــه آنچــه
خداونــد در اصــل بــه آدم گفتــه بــود اضافــه کــرد؟
و بدان دست مزنید.
۳.پیدایــش  ۶: ۳را بخوانیــد .موقعــی کــه شــیطان موفــق شــد شــک و تردیــد
بــه کالم خداونــد را در دل حــوا بیانــدازد ،واکنــش حــوا در ایــن آیــه چــه
بــود؟
پس از میوۀ آن گرفت و خورد.
۴.پیدایــش  ۱۰-۹: ۳را بخوانیــد .وقتــی آدم و حــوا گنــاه کردنــد ،آیــا خداونــد
بــا آنهــا دوبــاره گفتکــو مــی کــرد و پیگیــر رابطــه بــا ایشــان شــد؟
بله.
۵.پیدایــش  ۲۴-۲۲: ۳را بخوانیــد ،چــرا خداونــد آدم و حــوا را از بــاغ عــدن
بیــرون کــرد؟
زیــرا کــه اگــر آنهــا از میــوه درخــت حیــات میخوردنــد تــا ابــد در وضعیــت
گناهآلــود مــی ماندنــد.
۶.آیــا مــی توانیــد ببینیــد کــه ایــن یــک عمــل رحــم و بخشــش از طــرف
خداونــد بــود و نــه یــک مجــازات؟
بله.
۷.رومیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .چگونــه بــه وفــور و فراوا ِنــی فیــض خداونــد و
موهبــت پارســایی دســت مــی یابیــم؟
پ .آن را دریافت کنیم.
۸.رومیان  ۲۳: ۶را بخوانید .وقتی گناه می کنیم واقعا الیق چه هستیم ؟
مرگ.
۹.خدا به جای مرگ چه چیزی توسط فیض خود به ما داد؟
حیات ابدی در عیسی مسیح.
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	۱۰.رومیــان  ۳: ۱۰را بخوانیــد .اگــر در پــی اثبــات پارســایی خویــش بــه
خداونــد باشــیم از چــه کاری بــاز مــی مانیــم؟
تسلیم شدن به عیسی مسیح به عنوان پارسایی ما
	۱۱.اول یوحنــا  ۹: ۱و رومیــان  ۳: ۴را بخوانیــد .ار ایمــان آوریــم خداونــد قــول
چــه کاری را بــه مــا داده کــه بــا وجــود گناهــان و بــی انصافــی هایمــان ،او
بــرای مــا انجــام مــی دهــد؟
پاک کردن ،فراموش کردن و بخشیدن آنها.
	۱۲.ایــن آیــه (اول یوحنــا  )۹: ۱بــه شــما دربــاره شــخصیت خداونــد چــه
میگویــد؟
که او بخشنده و با محبت است.

(درس)5

۱.رومیــان  ۱۳: ۵را بخوانیــد .واژه ی "بــه حســاب آمــدن" در ایــن آیــه بــه چــه
معناست؟
هزینه ای را به حساب کسی گذاشتن.
۲.رومیان  ۷:۷را بخوانید .هدف از شریعت چه بود؟
شناساندن گناه.
۳.غالطیــان  ۲۴: ۳را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــه هــدف از شــریعت چــه
بود ؟
نشــان دادن بــه انســان کــه او نیــاز بــه نجــات دهنــده ،یعنــی مســیح عیســی
دارد.
۴.یوحنــا  ۱۱-۱: ۸را بخوانیــد .عیســی مســیح چگونــه بــا زنــی کــه در حــال
زنــا دســتگیر شــده بــود رفتــار نمــود؟
با فیض و رحمت.
۵.آیــا رفتــار و کــردار عیســی مســیح منعکــس کننــده ی ماهیــت حقیقــی
خداونــد اســت؟ بــه یوحنــا  ۳۴: ۳رجــوع کنیــد.
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بله.
۶.اول یوحنــا  ۸: ۴را بخوانیــد .مطابــق ایــن آیــه ماهیــت حقیقــی خداونــد
چیســت؟
محبت.
۷.رومیــان  ۶: ۵را بخوانیــد .محبــت خداونــد چــه زمانــی بســوی مــا روانــه
شــد؟
هنگامــی کــه مــا هنــوز ناتــوان و بــه عبارتــی دیگــر درمانــده و خداناشــناس
بودیم.
۸.رومیــان  ۸: ۵را بخوانیــد ،محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا شــد
کــه مــا چــه بودیــم؟
گناهکار.
۹.رومیــان  ۱۰: 5را بخوانیــد .محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا شــد
کــه مــا چــه بودیــم؟
دشمن.
	۱۰.اگــر از عیســی مســیح بخواهیــد شــما را ببخشــد و منجــی و خداونــد شــما
بشــود ،و شــما اعتمــاد خــود را بــر قربانــی عیســی کــه بــرای گنــاه شــما فدیــه
شــد بگذاریــد ،آیــا خداونــد از ایــن طریــق ماهیــت و طبیعــت حقیقــی
خــودرا کــه رحمــت و فیــض اســت نشــان خواهــد داد؟
بله.

(درس)6

۱.معنی توبه چیست؟
•رو کردن به سوی تعهدی جدید.
•تغییر فکر و باور دادن.
•تغییــری قلبــی کــه در نتیجــه آن مــا بــه ســوی خــدا بازگشــته ،از کارهــای
گذشــته دســت برداشــته و در راههــای خداونــد گام برمــی داریــم.
•تغییر مسیر دادن و نه کامل شدن.
• گرفتــن تصمیمــی قطعــی کــه تمامــی مســیر زندگــی فــرد را متحــول
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مــی ســازد.
•از گذشــته خــود و اعمــال کهنــه برگشــتن و کامــا متعهــد بــه خداونــد
و راههــای او شــدن.
•روی کردن به خداوند از طریق عیسی مسیح.
۲.لوقا  ۵-۱: ۱۳را بخوانید .چه کارباید کرد تا هالک نشویم؟
توبه کنیم.
۳.دوم پطرس  ۹: ۳را بخوانید .آرزوی خدا برای تمامی مردم چیست؟
که همگان به توبه گرایند.
۴.لوقــا  ۳۱-۱۹: ۱۶را بخوانیــد .چــرا مــرد ثروتمنــد میخواهــد کــه کســی
از مــردگان برگــردد تــا بــا برادرانــش صحبــت کنــد؟
تا آنها بتوانند از آمدن به دوزخ اجتناب کنند.
۵.لوقــا  ۳۰: ۱۶را بخوانیــد .بــرادران او بــرای جلوگیــری از عــذاب جهنــم چــه
بایــد بکنند؟
باید توبه کنند.
۶.اعمــال رســوالن  ۱۸: ۲۶را بخوانیــد .اگرچــه بطــور خــاص نمیگویــد،
ایــن آیــه در بــاره توبــه صحبــت میکنــد .بــرای کســانی کــه توبــه میکننــد
چــه اتفاقــی میافتــد ؟
•چشمانشان گشوده خواهد شد.
•از تاریکی به نور باز خواهند گشت.
•از قدرت شیطان به سوی خداوند باز خواهند گشت.
•آمرزش گناهان را دریافت خواهند کرد.
•میراث خود را دریافت خواهند کرد.
۷.اعمــال رســوالن  ۲۰: ۲۶را بخوانیــد ،در قســمت آخــر ایــن آیــه ،ســه چیــز
بیــان شــده اســت کــه غیــر یهودیــان الزم بــه انجــام آن هســتند ،آن ســه
چیــز کدامنــد؟
•توبه کنند.
•به سوی خدا بازگردند.
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•توبه آنها در رفتار و نیاتشان آشکار باشد.
۸.م ّتــی  ۲۳-۲۱: ۷را بخوانیــد .عیســی فرمــود کــه ایــن مــردم چــه کارهایــی
بجــای اراده خــدا انجــام مــی دادنــد؟
شرارت و بی انصافی ،بی قانونی و هرج و مرج.
۹.ایــن چــه چیــز را بــه شــما در بــاره اهمیــت توبــه ی حقیقــی و نــه فقــط زبانــی
در برابــر خداونــد نشــان مــی دهــد؟
نجات از قلب می آید و نه از زبان.
	۱۰.اشعیا  ۷: ۵۵را بخوانید ،شریر چه باید انجام دهد؟
راههای خود را ترک کنند.
	۱۱.دو کاری که افراد بدکار باید انجام دهند کدام است؟
اول افکار خویش را ترک کنند ،و دوم به سوی خداوند باز گردند.
	۱۲.خداونــد بــرای فــردی کــه دو کار اشــاره شــده بــاال راانجــام دهــد چــه خواهــد
کــرد؟
او بر وی رحم و بخشش سرشاری خواهد نمود.
	۱۳.لوقــا  7: 15را بخوانیــد .واکنــش آســمان بــرای یــک گناهــکار کــه توبــه میکنــد
چیست ؟
جشن و سرور عظیمی در آسمان و بهشت بر پا میشود.
	۱۴.اعمــال رســوالن  ۳:۱۹را بخوانیــد ،اگــر توبــه کنیــد و تبدیــل شــوید ،چــه
اتفاقــی بــرای گناهــان شــما رخ خواهــد داد؟
گناهانم بخشیده و همه ناپدید خواهند شد.

(درس)7

۱.لوقــا  ۶۲-۵۷: ۹را بخوانیــد .ایــن متــن دربــاره درجــه تعهــد و دنبالــه روی مــا
از مســیح چــه مــی آمــوزد؟
تسلیم و واگذاری تمام و کمال و مطلق.
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۲.لوقــا  ۱۴-۱۳: ۸را بخوانیدــ .چ��را بنظــر مــی رســد کــه برخــی از مــردم از
ایمــان مســیحی برگشــته و یــا مــی افتنــد؟
آنهــا در کالم خداونــد هرگــز ریشــه نپرورانــده انــد .نگرانیهــا ،ثــروت و
خوشــیهای ایــن زندگــی آنهــا را بــا خــود مــی بــرد.
۳.حزقیــال  ۸: ۱۶را بخوانیــد .خداونــد از تصویــر ازدواج جهــت تعریــف رابطــه
ای کــه بــا قومــش دارد اســتفاده میکنــد .در ایــن رابطــه یــک فــرد متعلــق بــه
چــه کســی مــی شــود؟
از ِآن خداوند.
۴.اول قرنتیان  ۱۹: ۶را بخوانید .شما به چه کسی متعلقید؟
به خداوند.
۵.اول قرنتیان  ۲۰: ۶را بخوانید .بدن و روح شما متعلق به چه کسی است؟
به خداوند.
۶.یعقــوب  ۴:۴را بخوانیــد .آیــا میتــوان علیــه خداونــد زنــای روحانــی مرتکــب
شــد؟
بله.

۷.از دیــدگاه خداون��د چــه چیــز زنـ�ای روحانـ�ی محســوب مــی شــود؟ رومیــان ۱
 ۲۵:را بخوانیــد.
قلبـ�ی کــه بــه خداونــد پشـ�ت کـ�رده و ب��ه ب��ت ه��ا رو آورده (آن چیزهایــی کــه
در زندگــی شــما مهمتــر از خداونــد بشــمار مــی آینــد).
۸.یوحنــا  ۲۵-۲۳: ۲را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــه هــا مــا چــه چیــزی در
مــورد تعهــد و ایمــان یــاد مــی گیریــم؟
که عیسی تمامی قلب ما را می خواهد (یک تعهد کامل).
۹.لوقــا  ۳۰-۲۸: ۱۴را بخوانیــد ،آیــا هزینــه پیــروی از عیســی را بــرآورد کــرده
ایــد؟ آیــا مــی خواهیــد او را دنبــال کنیــد؟
بله.
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(درس)8

۱.این مرد جوان چه سوالی می کند؟
آیا برای رفتن به بهشت ،گرفتن تعمید الزم است؟
۲.طبق اعمال رسوالن  ،43: ۱۰چگونه نجات می یابیم؟
رایگان ،بعنوان یک هدیه از راه ایمان به عیسی مسیح.
۳.تعمیــد ابــراز ایمــان اســت کــه معمــوال در زمــان نجــات انجــام مــی گیــرد.
چگونــه اعمــال رســوالن  ۳۸: ۲ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟
پطرس فرمود :توبه کنید و غسل تعمید گیرید.
۴.چگونه مرقس  ۱۶:۱۶این حقیقت را تشریح می کند؟
عیســی فرمــود" :هــر کــه ایمــان آوَ َرد و تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد
یافــت ".بــه ایــن معنــی کــه هــر دو رویــداد در یــک زمــان قابــل
اجراســت.
۵.تعمیــد راهــی اســت کــه نــام خداونــدرا بخوانیــم .چگونــه اعمــال
رســوالن  ۱۶: ۲۲ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد ؟
کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه هــر نــام خداونــد را بخوانــد نجــات
خواهــد یافــت .بنظــر مــی رســد خوانــدن نــام خداونــد مــی توانــد
صوتــی باشــد (لوقــا  )۱۳: ۱۸و یــا از طریــق گرفتــن غســل تعمیــد
کــه در آیــه ذکــر شــده شــاهدش هســتیم.
۶.تعمیــد راهــی بــرای خوانــدن نــام خداونــد و داشــتن وجــدان پــاک اســت.
آیــا اول پطــرس  ۲۱: ۳ایــن حقیقــت تاییــد مــی کنــد؟
بله.
۷.طبق اعمال رسوالن  ،۳۸: ۲ملزومات گرفتن تعمید کدام است؟
توبه.
۸.طبق مرقس  ،۱۶:۱۶ملزومات گرفتن تعمید کدام است؟
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هر که ایمان آوَ َرد.
۹.آیا یک نوزاد می تواند توبه کند؟
خیر.
	۱۰.آیا یک نوزاد می تواند ایمان بیاورد؟
خیر.
	۱۱.اعمــال رســوالن  ۴۸-۴۳: ۱۰را بخوانیــد .قــدم بعــدی پــس از ایمــان بــه
مســیح بــرای یــک ایمانــدار کــدام اســت؟
غسل تعمید آب.

(درس )9

۱.دوم قرنتیــان  ۱۷: ۵را بخوانیــد .پــس اگــر کســی در مســیح باشــد ،او
چگونــه اســت؟
خلقتی تازه.
۲.دوم قرنتیان  ۱۷: ۵را بخوانید .چه اتفاقی برای چیزهای کهنه افتاد؟
چیزهای کهنه درگذشت (رفته اند).
۳.دوم قرنتیان  ۱۷: ۵را بخوانید .چه چیزهایی تازه شد؟
همه چیز.
۴.افسســیان  ۱: ۲را بخوانیــد .شــرایط شــما قبــل از تولــد دوباره(یــا دوبــاره
زنــده شــدن) چگونــه بــود؟
به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودم.
۵.افسســیان  ۲:۲را بخوانیــد .بعنــوان یــک بــی ایمــان ،چطــور در زندگــی گام
بــر مــی داشــتید؟
دنبالــه رو روشــهای ایــن دنیــا بــودم ،از شــیطان (رییــس قــدرت هــوا)
پیــروی میکــردم ،در روح سرکشــی زندگــی مــی کــردم.
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۶.افسسیان  ۵-۳: ۲را بخوانید .خداوند در چه چیز دولتمند است؟
رحمانیت.
۷.افسسیان  ۴: ۲را بخوانید .چرا خداوند رحمان است؟
ب ه خاطر محبت عظیم خود به ما.
۸.افسســیان  ۵: ۲را بخوانیــد .حتــی زمانــی کــه در نافرمانیهــای خــود مــرده
بودیــم ،خداونــد بــرای مــا چــه کــرد؟
ما را با مسیح زنده کرد.
۹.افسسیان  ۵: ۲را بخوانید .چگونه خدا ما را نجات بخشید؟
بوسیله فیض خود.
	۱۰.اول قرنتیــان  ۱۰-۹: ۶را بخوانیــد .آیــا مــی توانیدخــود را در هــر یــک از
توصیــف هــای ایــن لیســت ببینیــد؟
بله.
	۱۱.اول قرنتیــان  ۱۱: ۶را بخوانیــد ،در واژه "بودیــم" شــرایط چــه مقطــع
زمانــی؛ گذشــته ،حــال ،یــا آینــده را بیــان مــی کنــد؟
گذشته.
	۱۲.اول قرنتیــان  ۱۱: ۶را بخوانیــد .پــس از تولــد دوبــاره ،ســه اتفاقــی کــه
بــرای شــما رخ داد را نــام ببریــد؟
بوســیله روح خداونــد شســته شــده ،تقدیــس گشــته و در حضــور خداونــد
پارســا شــمرده شــدهام.
	۱۳.اول قرنتیــان  ۱۱: ۶را بخوانیــد .شــرایط چــه مقطــع زمانــی؛ گذشــته،
حــال ،یــا آینــده را بیــان مــی کنــد؟
حال.
امــا آن کــه بــه خداونــد میپیونــدد ،بــا او
	۱۴.اول قرنتیــان  ۱۷: ۶را بخوانیــدّ ،
______ اســت.
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۱.اول قرنتیــان  ۱۷: ۶را بخوانیــد ،تنهــا راه دســتیابی بــه شــناخت ایــن
دگرگونــی کلــی کــه در روح مــا انجــام پذیرفتــه شــده از طریــق کالم خداونــد
اســت .ایــن آیــه چگونــه ایــن را شــرح مــی دهــد؟
روح ما به خداوند پیوسته شده است.
۲.افسسیان  ۱۷: ۳را بخوانید .محل سکونت کنونی مسیح کجاست؟
در قلبهای ما.
۳.افسسیان  ۱۷: ۳را بخوانید .چطور این اتفاق میافتد؟
بوسیله ایمان.
۴.اول یوحنــا  ۱۲: ۵را بخوانیــد .بایســتی دارای چــه شــخصی باشــیم تــا
نجــات یابیــم؟
پسر (عیسی مسیح).
۵.کولســیان  ۲۷-۲۶: ۱را بخوانیــد .چــه رازی اســت کــه بــرای قرنهــا و
نســلها پنهــان مانــده بــود امــا امــروز بــر مــا آشــکار گشــته اســت؟
مسیح در ما ،که امید جالل است.
قدوســیت
۶.افسســیان  ۲۴-۲۳: ۴را بخوانیــد .چــه چیــز در پارســایی و ّ
حقیقــی آفریــده شــده بــود؟
انسان تازه ما (روح ما که از نو زاده شده است).
۷.دوم قرنتیان  ۲۱: ۵را بخوانید .ما دارای پارسایی چه کسی هستیم؟
پارسایی خداوند در مسیح.
ِ
۸.افسسیان  ۴: ۱را بخوانید .جایگاه ما در حضور خداوند کدام است؟
مقدّ س و بی عیب.
۹.افسسیان  ۶: ۱را بخوانید .چگونه ما پذیرفته شدیم؟
در آن محبوب (عیسی مسیح).
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۱.رومیان  ۵: ۴را بخوانید .خداوند چه کسانی را پارسا می شمارد؟
خدانشناسان.
۲.رومیــان  ۳-۲: ۴را بخوانیــد .خداونــد چیــزی را بــه حســاب ابراهیــم
گــذارد (زمانــی کــه او ایمــان آورد) کــه او قبــا نداشــت .آن چــه بــود؟
پارسایی (حق حضور در مقابل خداوند).
۳.رومیــان  ۲۴-۲۲: ۴را بخوانیــد .اگــر مــا ماننــد ابراهیــم ایمــان بیاوریــم،
چــه چیــزی را خداونــد بــه حســاب مــا مــی گــذارد؟
پارسایی (حق حضور در مقابل خداوند).
۴.رومیــان ۶: ۴را بخوانیــد .چگونــه خداونــد پارســایی را بــه حســاب یــک
فــرد مــی گــذارد:
ب .جدا از کارهای او.
۵.عبرانیــان  ۱۴: ۱۰بخوانیــد .بــرای چــه مــدت زمانــی ایمانــداران در مقابــل
خداونــد کامــل مــی ماننــد؟
برای همیشه.
۶.رومیان  ۱۷: ۵را بخوانید .چگونه پارسایی دریافت می شود:
ب .بعنوان یک هدیه.
۷.هدیه چه مفهومی را می رساند؟
چیــزی کــه رایــگان داده مــی شــود ،بــدون هزینــه بــرای شــخصی کــه آن را
دریافــت میکنــد.
۸.بــرای اعتمــاد بــه عیســی مســیح بعنــوان منجــی شــما ،بایســتی شــما بــه او
اعتمــاد کنیــد تــا شــما را بــه کــدام مقصــد نهایــی برســاند؟
ب .بهشت.

113

 سرد لوا حطسطس

(درس)12

۱.متــی  ۱۹: ۱۳را بخوانیــد .اگــر مــا کالم خداونــد را در قلبمــان نکاریــم،
چــه اتفاقــی بــرای آن پیــش خواهــد آمــد؟
آن َشــریر میآیــد و آنچــه را در دل او کاشــته شــده ،میربایــد .بنابرایــن
ایــن بــذر ثمــر نخواهــد آورد.
۲.یوشــع  ۸: ۱را بخوانیــد .چــه زمانــی مــا بایســتی کالم خداونــد را پرورانــده
و بــر آن تعمــق کنیــم؟
روز و شب.
۳.یوحنــا  ۶۳: ۶را بخوانیــد .براســاس ایــن آیــه ،کالم خداونــد ______
اســت.
روح و حیات است.
۴.متی  ۴:۴را بخوانید .انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به ...؟
به هر کالمی که از دهان خدا صادر شود.
۵.افسســیان  ۱۷: ۶را بخوانیــد .کالم خــدا هماننــد چــه نــوع اســلحه ای
اســت؟
شمشیر.
۶.آیا شمشیر قادر به آسیب رساندن به دشمنانش هست؟
بله
۷.رومیــان  ۶: ۸را بخوانیــد .وقتــی کالم خــدا در زندگیمــان جایــگاه خــود را
پی��دا م��ی کن��د ،مـ�ا ____________ خواهیــم داشــت.
حیات و سالمتی خواهیم داشت.
۸.دوم قرنتیــان  ۱۸: ۳را بخوانیــد .آنچــه مــا توجــه خــود را بــه آن معطــوف
میکنیــم همانــی اســت کــه مــا از آن پــر میشــویم .پــس چــه چیــز بایــد
مرکــز توجــه مــا باشــد؟
خداوند و جاللش
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۱.یعقوب  ۱۳: ۱را بخوانید .آیا خداوند ما را با بدی آزمایش میکنند؟
خیر.
۲.یعقوب  ۱۷: ۱را بخوانید .بخشش های نیکو از کجا میآیند؟
از باالست ،نازل شده از پدر نورها.
۳.یوحنا  ۱۰:۱۰را بخوانید .دزد کیست؟
شیطان.
۴.یوحنا  ۱۰:۱۰را بخوانید .هدف این دزد چیست؟
دزدیدن و کشتن و نابود کردن.
۵.یوحنا  ۱۰:۱۰را بخوانید .هدف عیسی مسیح چیست؟
مــن آمــدهام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه فراوانــی بهرهمنــد
شوند.
۶.یعقــوب  ۷: ۴را بخوانیــد .نتیجــه تســلیم شــدن بــه خداونــد و مقاومــت
در برابــر شــیطان چیســت؟
شیطان از من خواهد گریخت.
۷.رومیــان  ۲۸: ۸را بخوانیــد .آیــا ایــن آیــه میگویــد کــه همــه چیــز از
جانــب خداونــد اســت؟
خیر.
۸.اعمــال رســوالن  ۳۸: ۱۰را بخوانیــد .آیــا بیمــاری از جانــب خداونــد
اســت؟
خیر.
۹.اول یوحنا  ۸: ۳را بخوانید .هدف پسر خداوند از ظهور چه بود؟
از همیــن رو پســر خداونــد ظهــور کــرد تــا کارهــای ابلیــس را باطــل
ســازد.
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۱.مرقــس  ۱۶:۱۶و همچنیــن اعمــال رســوالن  ۵: ۸و  ۱۲را بخوانیــد .آیــا
افــرادی کــه در اعمــال رســوالن  12: 8دربــاره آنهــا ســخن گفتــه شــده
مســیحی شــدند؟
بله.
۲.اعمــال  ۱۶-۱۴: ۸را بخوانیــد .آیــا ایــن افــراد تعمیــد بــه روح را دریافــت
کــرده بودند؟
خیر.
۳.اعمال  ۵-۱: ۱۹را بخوانید .آیا این افراد ایماندارند؟
بله.
۴.اعمال  ۷-۶: ۱۹را بخوانید .آیا این افراد در روح تعمید یافته بودند؟
خیر.
نکتــه :ایــن نشــان میدهــد کــه ایــن تجربــه ازتجربــه نجــات متمایــز مــی
باشــد.
۵.لوقــا  ۱۳: ۱۱را بخوانیــد .بــرای دریافــت روح القــدس نیــاز بــه انجــام
چــه کاری داریــم؟
خواستن و درخواست کردن.
۶.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی
گویــد ،در حــال انجــام چــه کاریســت؟
سخن گفتن با خدا و بیان رازها.
۷.اول قرنتیــان  ۱۴:۱۴را بخوانیــد .وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی
گویــد ،در حــال انجــام چــه کاریســت؟
روحشان در حال دعا با خداست.
۸.اول قرنتیــان  ۱۷-۱۶: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن
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مــی گویــد ،در حــال انجــام چــه کاریســت؟
خداونــد را در روح برکــت دادن و شــکرگزاری او را نمــودن (ســتودن و
تمجیــد گفتــن خداونــد)
۹.اعمــال  ۴: ۲را بخوانیــد .وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی گویــد ،آیــا
روح القــدس ســخن مــی گویــد یــا خــود آن شــخص؟
آن شخص است که سخن می گوید.
	۱۰.اعمال  ۴: ۲را بخوانید .چه کسی قدرت تکلم به شخص می بخشد؟
روح القدس.
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۱.چه عبارتهایی را انجیل برای نجات استفاده می کند؟ شرح دهید.
•از نو متولد شدن (یوحنا ،)۳:۳
•بسوی خدا بازگشتن (اعمال ،)۱۹: ۳
•باور کردن و تعمید گرفتن (مرقس ،)۱۶:۱۶
•بخشیده شدن(آمرزیده شدن) (کولسیان ،)۱۳: ۲
•روح مســیح را دریافــت کــردن (رومیــان  ،)۹: ۸و حیــات جــاودان
(متــی .)۴۶: ۲۵
۲.اعمــال  ۱۵: ۱۱را بخوانیــد .ایــن آیــه ،تجربــه تعمیــد روح القــدس را
چگونــه توصیــف میکنــد؟
هنگامی که روح القدس برشخصی نازل می شود.
۳.شــاگردان عیســی روح القــدس را دریافــت کردنــد (یوحنــا ،)۲۲: ۲۰
ولــی در واقــع چنــد روز بعــد تعمیــد روح القــدس را دریافــت کردنــد
(اعمــال  .)۴-۱: ۲بــه ایــن آیــه هــا نــگاه کنیــد و ایــن وقایــع را بــا
یکدیگــر مقایســه کنیــد( .یوحنــا  ۲۲: ۲۰و اعمــال )۴-۱: ۲
•در یوحنا  ۲۲: ۲۰شاگردان روح القدس را دریافت کردند.
•در اعمــال  ۴-۱: ۲همــان شــاگردان بــا روح القــدس پــر شــدند (کــه
ایــن یــک ُپــری درونــی و بیرونــی مــی باشــد).
•به اعمال رسوالن  8: 1را رجوع کنید.
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۴.اعمــال  ۸: ۱را بخوانیــد .منظــور ازگرفتــن تعمیــد بــا روح القــدس چــه مــی
باشد؟
توانمند شدن جهت خدمتگزاری (یا دادن شهادت).
۵.اعمــال  ۳۹-۳۸: ۲و اول قرنتیــان  ۷: ۱را بخوانیــد .آیــا تعمیــد روح
القــدس بــرای امــروز ماســت؟
بلــه .عطاهــای روح القــدس در زمــان بازگشــت دوبــاره مســیح پایــان
خواهــد گرفــت امــا نــه تــا بــه آن زمــان.
۶.لوقــا  ۱۳: ۱۱را بخوانیــد .اگــر هنــوز تعمیــد روح القــدس را دریافــت
نکــرده ایــد ،هــم اکنــون چــه بایــد انجــام دهیــد؟
آن را درخواست کنیم.
۷.اعمــال  ۴: ۲را بخوانیــد .آیــا از خداونــد درخواســت خواهیدکــرد ،دریافــت
خواهیــد کــرد ،ســخن خواهیدگفــت و او را پرســتش خواهیــد کــرد ،بــه
زبانهــای دعــا کــه خداونــد بــه شــما مــی دهــد؟
بلــه ،مــن ســخن خواهــم گفــت ،امــا روح القــدس اســت کــه بــه مــن قدرت
تکلــم خواهد بخشــید(زبان).
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۱.یهــودا  ۲۰: ۱را بخوانیــد .چــه بهــره بزرگــی را در دعاکــردن در روح
القــدس دریافــت مــی کنیــم؟
هنگامــی کــه مــن در روح القــدس دعــا مــی کنــم ،در حــال بنــای خــود
هســتم.
۲.اعمال  ۴: ۲را بخوانید .چند نفر از روح القدس پر شدند؟
همه آنها.
۳.اعمال  ۴: ۲را بخوانید .آنها پس از پر شدن از روح چه کردند؟
به زبانها دعا کردند.
۴.اول قرنتیــان  ۱۴:۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد،
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کــدام قســمت شــما در حــال دعاســت؟
روح من در حال دعاست.
۵.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد،
شــما بــا چــه کســی ســخن مــی گویــد؟
خداوند.
۶.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد ،آیــا
دیگــران آنچــه را کــه گفتــه میشــود درک میکننــد؟
خیر.
۷.اول قرنتیــان  ۲: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد،
روح شــما چــه ســخنی مــی گویــد؟
رازها ،اسرار نهان ،صمیمیت و نزدیکی فقط بین من و خداوند.
۸.اول قرنتیــان  ۴: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد ،شــما چــه
مــی کنیــد؟
ساختن خود (بنا کردن خود).
۹.اول قرنتیــان  ۱۶: ۱۴را بخوانیــد .وقتــی بــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد ،شــما در
حــال انجــام چــه کاری هســتید؟
برکت دادن و سپاس گفتن به خداوند.
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برنامه مطالعه ی آیات

1.پیدایش  3-1؛ متی 1

	32.خروج  28-27؛ متی 21

3.پیدایش  9-7؛ متی 3

	34.خروج 33-31

	33.خروج 30-29

2.پیدایش  6-4؛ متی 2

4.پیدایش  12-10؛ متی 4

	35.خروج  35-34؛ متی 22

6.پیدایش  17-16؛ متی 5

	37.خروج  40-39؛ متی 23

8.پیدایش 22-20

	39.الویان  5-4؛ متی 24

	36.خروج 38-36

5.پیدایش 15-13

	38.الویان 3-1

7.پیدایش  19-18؛ متی 6

	40.الویان  7-6؛ متی 25

9.پیدایش  24-23؛ متی 7

	41.الویان 10-8

	10.پیدایش 26-25

	42.الویان 12-11

	11.پیدایش  28-27؛ متی 8

	43.الویان  13؛ متی 26

	12.پیدایش  30-29؛ متی 9

	44.الویان 14

	13.پیدایش 32-31

	14.پیدایش  35-33؛ متی 10

	45.الویان 16-15

	16.پیدایش  40-39؛ متی 11

	47.الویان 20-19

	18.پیدایش 45-43

	49.الویان 24-23

	46.الویان  18-17؛ متی 27

	15.پیدایش 38-36

	48.الویان  22-21؛ متی 28

	17.پیدایش  42-41؛ متی 12

	50.الویان  25؛ مرقس 1

	19.پیدایش 48-46

	20.پیدایش  50-49؛ متی 13

	 51.الویان  27-26؛ مرقس 2

	 22.خروج 6-4

	 53.اعداد 4-3

	 52.اعداد  2-1؛ مرقس 3

	21.خروج  3-1؛ متی 14
	23.خروج  8-7؛ متی 15

	54.اعداد  6-5؛ مرقس 4

	25.خروج  13-12؛ متی 16

	56.اعداد 11-9

	27.خروج 18-16

	58.اعداد  16-15؛ مرقس 6

	55.اعداد 8-7

	 24.خروج 11-9

	57.اعداد  14-12؛ مرقس 5

	26.خروج  15-14؛ متی 17
	28.خروج  20-19؛ متی 18

	59.اعداد 19-17

	30.خروج  24-23؛ متی 20

	61.اعداد  25-23؛ مرقس 7

	60.اعداد 22-20

	29.خروج  22-21؛ متی 19

	62.اعداد  28-26؛ مرقس 8

	31.خروج 26-25
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	63.اعداد  31-29؛ مرقس 9

	96.اول سموئیل 7-4

	65.اعداد  36-35؛ مرقس 10

	98.اول سموئیل  12-11؛ لوقا 9

	 67.تثنیه  6-4؛ مرقس 11

	100.اول سموئیل  16-15؛ لوقا 10

	 69.تثنیه  12-10؛ مرقس 12

	102.اول سموئیل 21-19

	 71.تثنیه  18-16؛ مرقس 13

	104.اول سموئیل  26-25؛ لوقا 12

	64.اعداد 34-32
	 66.تثنیه 3-1
	 68.تثنیه 9-7

	70.تثنیه 15-13
	72.تثنیه 21-19
	73.تثنیه 24-22

	97.اول سموئیل 10-8

	99.اول سموئیل 14-13

	101.اول سموئیل  18-17؛ لوقا 11
	103.اول سموئیل 24-22
	105.اول سموئیل 29-27

	106.اول سموئیل  31-30؛ لوقا 13

	 74.تثنیه  27-25؛ مرقس 14

	107.دوم سموئیل  2-1؛ لوقا 14

	 76.تثنیه  31-30؛ مرقس 15

	109.دوم سموئیل 8-6

	 78.یوشع  3-1؛ مرقس 16

	 111.دوم سموئیل  13-12؛ لوقا 16

	 80.یوشع 10-8

	113.دوم سموئیل 18-16

	75.تثنیه 29-28
	77.تثنیه 34-32
	 79.یوشع 7-4

	 81.یوشع 13-11

	108.دوم سموئیل 5-3

	110.دوم سموئیل  11-9؛ لوقا 15

	112.دوم سموئیل  15-14؛ لوقا 17
	114.دوم سموئیل  20-19؛ لوقا 18

	 82.یوشع  15-14؛ لوقا 1

	115.دوم سموئیل 22-21

	 84.یوشع 21-19

	117.اول پادشاهان 2-1

	 83.یوشع  18-16؛ لوقا 2

	116.دوم سموئیل  24-23؛ لوقا 19

	 85.یوشع  24-22؛ لوقا 3

	118.اول پادشاهان  5-3؛ لوقا 20

	 87.داوران 6-4

	120.اول پادشاهان 9-8

	 86.داوران  3-1؛ لوقا 4

	119.اول پادشاهان 7-6

	 88.داوران  8-7؛ لوقا 5

	121.اول پادشاهان  11-10؛ لوقا 21

	 90.داوران  12-11؛ لوقا 6

	123.اول پادشاهان  15-14؛ لوقا 22

	92.داوران  18-16؛ لوقا 7

	125.اول پادشاهان  20-19؛ لوقا 23

	94.روت

	127.دوم پادشاهان 3-1

	 89.داوران 10-9

	 91.داوران 15-13
	93.داوران 21-19

	95.اول سموئیل  3-1؛ لوقا 8

	122.اول پادشاهان 13-12
	124.اول پادشاهان 18-16
	126.اول پادشاهان 22-21

	128.دوم پادشاهان  6-4؛ لوقا 24
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	129.دوم پادشاهان 9-7

	162.عزرا 2-1

	130.دوم پادشاهان  12-10؛ یوحنا 1

	163.عزرا  5-3؛ یوحنا 20

	132.دوم پادشاهان  16-15؛ یوحنا 3

	165.عزرا  10-9؛ اعمال رسوالن 1

	131.دوم پادشاهان  14-13؛ یوحنا 2
	133.دوم پادشاهان 18-17
	134.دوم پادشاهان 21-19

	164.عزرا  8-6؛ یوحنا 21
	166.نحمیا 3-1

	167.نحمیا  6-4؛ اعمال رسوالن 2

	135.دوم پادشاهان  23-22؛ یوحنا 4

	168.نحمیا  9-7؛ اعمال رسوالن 3

	137.اول تواریخ 3-1

	 170.نحمیا 13-12

	136.دوم پادشاهان  25-24؛ یوحنا 5
	138.اول تواریخ 7-4

	139.اول تواریخ 10-8

	 169.نحمیا  11-10؛ اعمال رسوالن 4
	171.استر  2-1؛ اعمال رسوالن 5
	172.استر 5-3

	140.اول تواریخ  12-11؛ یوحنا 6

	173.استر  8-6؛ اعمال رسوالن 6

	142.اول تواریخ 18-16

	175.ایوب 2-1

	141.اول تواریخ  15-13؛ یوحنا 7

	174.استر  10-9؛اعمال رسوالن 7

	143.اول تواریخ  21-19؛ یوحنا 8

	176.ایوب 4-3

	145.اول تواریخ 27-25

	178.ایوب 10-8

	144.اول تواریخ 24-22

	177.ایوب  7-5؛ اعمال رسوالن 8

	146.اول تواریخ  29-28؛ یوحنا 9

	179.ایوب  13-11؛ اعمال رسوالن 9

	148.دوم تواریخ 6-4

	181.ایوب 19-17

	147.دوم تواریخ  3-1؛ یوحنا 10
	149.دوم تواریخ 9-7

	180.ایوب 16-14

	182.ایوب  21-20؛ اعمال رسوالن 10

	150.دوم تواریخ  12-10؛ یوحنا 11

	183.ایوب  24-22؛ اعمال رسوالن 11

	152.دوم تواریخ  16-15؛ یوحنا 12

	185.ایوب  29-28؛ اعمال رسوالن 13

	154.دوم تواریخ 20-19

	187.ایوب  33-32؛ اعمال رسوالن 14

	151.دوم تواریخ 14-13

	153.دوم تواریخ  18-17؛ یوحنا 13

	184.ایوب  27-25؛ اعمال رسوالن 12
	186.ایوب 31-30

	155.دوم تواریخ 22-21؛ یوحنا 14

	188.ایوب  35-34؛ اعمال رسوالن 15

	157.دوم تواریخ  27-25؛ یوحنا 16

	190.ایوب 40-38

	159.دوم تواریخ  31-30؛ یوحنا 18

	192.مزامیر  3-1؛ اعمال رسوالن 17

	156.دوم تواریخ 24-23؛ یوحنا 15

	158.دوم تواریخ  29-28؛ یوحنا 17
	160.دوم تواریخ 33-32

	161.دوم تواریخ  36-34؛ یوحنا 19

	189.ایوب 37-36

	191.ایوب  42-41؛ اعمال رسوالن 16
	193.مزامیر 6-4

	194.مزامیر  9-7؛ اعمال رسوالن 18

123

 سرد لوا حطسطس
	 ۱۹۵.مزامیر 12-10

	 228.مزامیر 96-94

	۱۹۶.مزامیر  15-13؛ اعمال رسوالن 19

	229.مزامیر  99-97؛ رومیان 16

	۱۹۸.مزامیر 19-18

	231.مزامیر  104- 103؛ اول قرنتیان 2

	۱۹۷.مزامیر  17-16؛ اعمال رسوالن 20
	۱۹۹.مزامیر 22-20

	۲۰۰.مزامیر 25-23؛ اعمال رسوالن 21

	230.مزامیر  102-100؛ اول قرنتیان 1

	 232.مزامیر  106- 105؛ اول قرنتیان 3
	233.مزامیر  109-107؛ اول قرنتیان 4

	۲۰۱.مزامیر  28-26؛ اعمال رسوالن 22

	234.مزامیر  112-110؛ اول قرنتیان 5

	۲۰۳.مزامیر 32-31

	236.مزامیر  118-116؛ اول قرنتیان 7

	۲۰۲.مزامیر 30-29؛ اعمال رسوالن 23

	235.مزامیر  115-113؛ اول قرنتیان 6

	۲۰۴.مزامیر  34-33؛ اعمال رسوالن 24

	237.مزامیر 119

	۲۰۶.مزامیر  39-37؛ اعمال رسوالن 26

	239.مزامیر  122-121؛ اول قرنتیان 9

	۲۰۵.مزامیر  36-35؛ اعمال رسوالن 25
	۲۰۷.مزامیر  42-40؛ اعمال رسوالن 27
	۲۰۸.مزامیر 45-43

	 238.مزامیر  120؛ اول قرنتیان 8

	240.مزامیر  125-123؛ اول قرنتیان 10
	241.مزامیر 128-126

	۲۰۹.مزامیر  48-46؛ اعمال رسوالن 28

	242.مزامیر  131-129؛ اول قرنتیان 11

	۲۱۱.مزامیر  53-51؛ رومیان 2

	244.مزامیر  136-135؛ اول قرنتیان 12

	۲۱۰.مزامیر  50-49؛ رومیان 1
	۲۱۲.مزامیر 56-54؛ رومیان 3
	۲۱۳.مزامیر 59-57؛ رومیان 4

	243.مزامیر 134-132

	245.مزامیر 139-137؛ اول قرنتیان 13
	246.مزامیر 142-140

	۲۱۴.مزامیر  62-60؛ رومیان 5

	247.مزامیر 145-143؛ اول قرنتیان 14

	۲۱۶.مزامیر  67-66؛ رومیان 7

	249.مزامیر 150-148

	۲۱۵.مزامیر  65-63؛ رومیان 6
	۲۱۷.مزامیر 69-68

	۲۱۸.مزامیر 71-70؛ رومیان 8

	248.مزامیر  147-146؛ اول قرنتیان 15
	250.امثال سلیمان  2-1؛ اول قرنتیان 16
	251.امثال سلیمان  5-3؛ دوم قرنتیان 1

	۲۱۹.مزامیر  73-72؛ رومیان 9

	252.امثال سلیمان  7-6؛ دوم قرنتیان 2

	۲۲۱.مزامیر  78-77؛ رومیان 10

	254.امثال سلیمان  12-10؛ دوم قرنتیان 4

	۲۲۳.مزامیر 83-81

	256.امثال سلیمان  18-16؛ دوم قرنتیان 6

	۲۲۰.مزامیر 76-74

	۲۲۲.مزامیر  80-79؛ رومیان 11

	253.امثال سلیمان  9-8؛ دوم قرنتیان 3

	255.امثال سلیمان  15-13؛ دوم قرنتیان 5

	۲۲۴.مزامیر  86-84؛ رومیان 12

	257.امثال سلیمان  21-19؛ دوم قرنتیان 7

	۲۲۶.مزامیر  90-89؛ رومیان 14

	259.امثال سلیمان  26-25؛ دوم قرنتیان 9

	۲۲۵.مزامیر  88-87؛ رومیان 13
	۲۲۷.مزامیر  93-91؛ رومیان 15

	258.امثال سلیمان  24-22؛ دوم قرنتیان 8
	260.امثــال ســلیمان  29-27؛ دوم قرنتیــان
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	293.اشعیا  61-59؛ دوم تسالونیکیان 3

	261.امثال سلیمان  31-30؛ دوم قرنتیان 11

	294.اشعیا  64-62؛ اول تیموتائوس 1

	263.جامعه  6-4؛ دوم قرنتیان 12

	296.ارمیا  2-1؛ اول تیموتائوس 3

	265.جامعه  12-10؛ غالطیان 1

	298.ارمیا 8-6؛ اول تیموتائوس 5

	262.جامعه 3-1

	264.جامعه  9-7؛ دوم قرنتیان 13

	295.اشعیا  66-65؛ اول تیموتائوس 2
	297.ارمیا  5-3؛ اول تیموتائوس 4

	266.غزل غزلهای سلیمان  3-1؛ غالطیان 2

	299.ارمیا  11-9؛ اول تیموتائوس 6

	268.غزل غزلهای سلیمان  8-6؛ غالطیان 4

	301.ارمیا  17-15؛ دوم تیموتائوس2

	267.غزل غزلهای سلیمان  5-4؛ غالطیان 3
	269.اشعیا  2-1؛ غالطیان 5
	270.اشعیا  4-3؛ غالطیان 6

	300.ارمیا 14-12؛ دوم تیموتائوس 1
	302.ارمیا  19-18؛ دوم تیموتائوس 3
	303.ارمیا  21-20؛ دوم تیموتائوس 4

	271.اشعیا  6-5؛ افسسیان 1

	304.ارمیا  23-22؛ تیتوس 1

	273.اشعیا  10-9؛ افسسیان 3

	306.ارمیا  29-27؛ تیتوس 3

	305.ارمیا  26-24؛ تیتوس 2

	272.اشعیا  8-7؛ افسسیان 2

	274.اشعیا  13-11؛ افسسیان 4

	307.ارمیا  31-30؛ فیلیمون 1

	276.اشعیا  19-17؛ افسسیان 5

	309.ارمیا  36-34؛ عبرانیان 2

	278.اشعیا  25-23؛ فیلیپیان 1

	311.ارمیا  42-40؛ عبرانیان 4

	308.ارمیا  33-32؛ عبرانیان 1

	275.اشعیا 16-14

	310.ارمیا  39-37؛ عبرانیان 3

	277.اشعیا  22-20؛ افسسیان 6

	312.ارمیا 45-43؛ عبرانیان 5

	279.اشعیا  27-26؛ فیلیپیان 2

	313.ارمیا  47-46؛ عبرانیان 6

	280.اشعیا  29-28؛ فیلیپیان 3

	314.ارمیا  49-48؛ عبرانیان 7

	281.اشعیا  31-30؛ فیلیپیان 4

	282.اشعیا  33-32؛ کولسیان 1

	315.ارمیا  50؛ عبرانیان 8

	284.اشعیا  38-37؛ کولسیان 3

	317.مراثی ارمیا  2-1؛ عبرانیان 10

	316.ارمیا  52-51؛ عبرانیان 9

	283.اشعیا  36-34؛ کولسیان 2

	318.مراثی ارمیا 5-3

	285.اشعیا  40-39؛ کولسیان 4

	286.اشعیا  42-41؛ اول تسالونیکیان 1

	319.حزقیال 2-1

	288.اشعیا  46-45؛ اول تسالونیکیان 3

	321.حزقیال  7-5؛ عبرانیان 12

	320.حزقیال  4-3؛ عبرانیان 11

	287.اشعیا  44-43؛ اول تسالونیکیان 2

	322.حزقیال  10-8؛ عبرانیان 13

	289.اشعیا  49-47؛ اول تسالونیکیان 4

	323.حزقیال  13-11؛ یعقوب 1

	290.اشعیا  52-50؛ اول تسالونیکیان 5

	324.حزقیال  15-14؛ یعقوب 1

	291.اشعیا  55-53؛ دوم تسالونیکیان1

	325.حزقیال  17-16؛ یعقوب 3

	292.اشعیا 58-56؛ دوم تسالونیکیان 2
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	326.حزقیال  19-18؛ یعقوب 4

	359.صفنیا ؛ مکاشفه ی یوحنا 16

	328.حزقیال  23-22؛ اول پطرس 1

	361.زکریا  4-1؛ مکاشفه ی یوحنا 18

	330.حزقیال  29-27؛ اول پطرس 3

	363.زکریا  12-9؛مکاشفه ی یوحنا 20

	327.حزقیال  21-20؛ یعقوب 5
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انتخــاب عیســی مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده تــان مهمتریــن
تصمیــم شماســت کــه بــرای همیشــه خواهیــد گرفــت!
کالم خــدا وعــده مــی دهــد" ،کــه اگــر بــه زبــان خــود اعتــراف کنیعیســی
خداونــد اســت و در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را از مــردگان
برخیزانیــد ،نجــات خواهــی یافــت01 .زیــرا در دل اســت کــه شــخص ایمــان
مــیآورد و پارســا شــمرده میشــود ،و بــا زبــان اســت کــه اعتــراف میکنــد و
نجــات مییابــد 13 ...زیــرا هرکــه نــام خداونــد را بخوانــد ،نجــات خواهــد
.تــفای (رومیــان .)13،10-9:10
بــا صــدای بلنــد دعــا کنیــد "،عیســی اعتــراف مــی کنــم کــه تــو خداونــد و
نجــات دهنــده ی مــن هســتی .در دل خــود ایمــان دارم کــه خــدا تــو را از مــردگان
بــر خیزانیــد .بــا ایمــان بــه کالمــت ،اکنــون نجــات را دریافــت مــی کنــم .از اینکــه
مــرا نجــات دادی متشــکرم!"
همــان لحظــه ای کــه زندگــی خــود را بــه عیســی مســیح مــی ســپارید ،حقیقــت
کالم او بالفاصلــه در روح شــما قــرار مــی گیــرد .اکنــون کــه دوبــاره بــه دنیــا آمــده
ایــد ،شــما انســان کامــا جدیــدی هســتید !
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بــه عنــوان فرزنــد ،پــدر آســمانیِ پــر محبــت شــما مــی خواهــد قــدرت فــوق
العــاده ای کــه بــرای زندگــی در ایــن حیــات جدیــد بــه آن نیــاز داریــد را بــه شــما
بدهــد.
لوقــا  31 ،10:11زیــرا هــر کــه بخواهــد ،بــه دســت آورد؛ و هــر کــه بجویــد،
یابــد؛ و هــر کــه بکوبــد ،در بــه رویــش گشــوده شــود  31 ...حــال اگــر شــما بــا
همــۀ بدســیرتیتان میدانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد،
چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما روحالقــدس را بــه هر کــه از او بخواهــد ،عطــا
خواهــد فرمــود.
همــه ی آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بخواهیــد ،ایمــان بیاوریــد ،و
دریافــت کنیــد ! ایــن گونــه دعــا کنیــد "،پــدر نیــاز خــود را بــه قــدرت تــو بــرای ایــن
حیــات جدیــد مــی دانــم .لطفــا مــرا بــا روح القدســت پــر کــن .بــا ایمــان ،او را
هــم اکنــون دریافــت مــی کنــم ! متشــکرم کــه مــرا تعمیــد مــی دهــی .روح القــدس،
بــه زندگــی مــن خــوش آمــدی" .
تبریــک مــی گوییــم ! حــاال شــما بــا قــدرت فــوق العــاده خــدا پــر مــی
شــوید .تعــدادی هجــا از زبانــی کــه نمــی دانیــد از قلبتــان بــه زبانتــان خواهــد
آمــد (اول قرنتیــان  .)14:14از آنجــا کــه آن هــا را بــا ایمــان بــا صــدای بلنــد
مــی گوییــد ،قــدرت خــدا را از درون خــود آزاد مــی کنیــد و خــود را در روح بنــا
مــی کنیــد (آیــه ی  .)4مــی توانیــد ایــن کار را هــر وقــت و هــر کجــا کــه دوســت
داریــد انجــام دهیــد.
ایــن واقعــا مهــم نیســت کــه آیــا وقتــی دعــا کردیــد تــا خداونــد و روح او را
دریافــت کنیــد ،چیــزی احســاس کردیــد یــا نــه .اگــر در دل خــود ایمــان داشــته
باشــید کــه دریافــت مــی کنیــد ،پــس طبــق وعــده ی کالم خــدا ،دریافــت کردیــد.
خــدا همیشــه بــه کالمــش متعهــد اســت .آن را بــاور کنیــد!
مرقــس  42:11پــس بــه شــما مــی گویــم ،هــر آنچــه در دعــا در خواســت
کنیــد ،ایمــان داشــته باشــید کــه آن را یافتــه ایــد ،و از ِآن شــما خواهــد بــود.
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از زمــان تاســیس ســازمان کلیســایی انــدرو ومــک در ســال  ، 1978انــدرو
بــه ارئــه ی حقایــق بــزرگ از کالم خــدا بــه ســادگی و روشــنی  ،از طریــق معرفــت
شناســی و مســحی کــه بــه وســیله ی خداونــد بــه او داده شــده  ،ادامــه داده اســت
 .هــر جــا کــه ســفر مــی کنــد  ،بــا تاکیــد قدرتمنــد و اقتــدارش بــر کالم خــدا ،
مــردم را از گنــاه و خــود پارســایی آزاد مــی کنــد  ،کــه غالبــا بــا آیــات و شــگفتی
هــا همــراه اســت  .انــدرو شــبان ســه کلیســا بــوده اســت و او همچنــان بــه خدمــت
خداونــد در زندگــی خــود بــا تعلیــم بــدن مســیح کــه خبــر خــوش رابطــه ی مــا در
عیســی مســیح اســت  ،ادامــه مــی دهــد .

دان کرو
دان در ســال  1975بــرای خدمــت بــه خداونــد بــه انــدرو ملحــق شــد  .او
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مقــدس کریــس ( )Charis Bible Collegeشــد  .در اوایــل دهــه ی،1990
دان ســازمان خیریــه انجمــن مقدســین را تاســیس کــرد  ،کــه در حــال حاضــر بــا
ســازمان خبــر خــوش شــاگردی ادغــام شــده اســت کــه ایــن ســازمان امکانــات و
ابــزار شــاگردی و کمــک هــای خیریــه بــه طــور عمــده بــرای کشــورهای جهــان
ســوم فراهــم مــی کنــد.
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مقدمه سطح 2

بــه ســطح دوم از کتــاب راهنمایــی مطالعــه خبــر خــوش شــاگردی و کتــاب
کار کــه شــامل  3بخــش اســت ،خــوش آمدیــد.
ـن تعالیــم انــدرو ومــک و دان
ایــن برنامــه ی فــوق العــاده یــک همــکاری ،بیـ ِ
کــرو اســت و بــه عنــوان یــک ابــزار شاگردســازی بنیادیــن تهیــه شــده اســت.این
برنامــه مــی توانــد در هــر جایــی و بــا هــر کســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ایــن
برنامــه خواننــدگان خــود را از افــراد گرفتــه تــا گروههــای کوچــک ،کلیســاهای
محلــی ،مــدارس و کنفرانــس هــا ،تبدیــل خواهــد کــرد.
محتــوای ایــن برنامــه شــامل  48درس اســت کــه بــه ســه ســطح یــا قســمت
تقســیم مــی شــود کــه جامــع و مســتقل اســت و متــون درس ،آیــات مربوطــه و
پرسشــها و پاســخ هــا را ارائــه مــی دهــد .خداونــد بــه مــا گفــت که شــاگرد بســازید،
نــه اینکــه فقــط تغییــر کننــد (متــی  )19:28و ایــن برنامــه بــه شــکل هدفمنــد فــرد
را از یــک نــو ایمــان بــه شــاگرد و از یــک شــاگرد بــه شــخصی کــه دیگــران را
شــاگرد مــی ســازد ،تبدیــل خواهــد کــرد.
ایــن  16درس از ســطح دوم ،شــما را بــه اعمــاق حقایــق اساســی کتــاب
مقــدس از محبــت بــی قیــد و شــرط و فیــض خــدا نســبت بــه خــود مــی بــرد.
عــاوه بــر ایــن ،دو راهنمایــی مفیــد وجــود دارد ،یکــی در مــورد اینکــه "چگونــه
عیســی را بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود بپذیریــد ،و دوم" چگونــه روح القــدس را
دریافــت کنیــد ".در پایــان ،مــا یــک برنامــه  12ماهــه خوانــدن کتــاب مقــدس ارائــه
مــی دهیــم تــا شــما قــادر بــه مطالعــه ی تمامــی کالم خــدا شــوید.
ایــن ابــزار در سرتاســر جهــان بــرای تبدیــل افــراد و جوامــع اســتفاده مــی
شــود و در چندیــن زبــان در دســترس اســت کــه بــه صــورت  pdfجهــت دانلــود
رایــگان در ســایت  awmi.net/demo/downloadsو اپلیکیشــن هایــی
بــرای سیســتم هــای اندرویــد و اپــل موجــود اســت.
سفر مکاشفه ای به فراوانی به شما برکت دهد.
خداوند در شروع این ِ
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خود محوری :منبع همه ی رنجش ها
نویسندهَ :اندرو ُومک

خــود محــوری منبــع بســیاری از چیزهایــی اســت کــه تجربــه مــی کنیــم .آیــه
ای در امثــال  13وجــود دارد کــه واقعــا بایــد نگاهــی بــه آن بیندازیــد ،چــون اگــر آن
را در کتــاب مقــدس خــود نمــی خواندیــد ،آن را بــاور نمــی کردیــد .آیــه ی  10مــی
فرمایــد" ،از تکبــر چیــزی جــز نــزاع بــر نخیــزد امــا حکمــت بــا کســانی اســت کــه
مشــورت پذیرنــد ".بســیاری از مــردم ابتــدا بــا ایــن مســئله مخالــف هســتند و مــی
گوینــد" ،یــک دقیقــه صبــر کنیــد .غــرور نمــی توانــد تنهــا چیــزی باشــد کــه باعــث
نــزاع یــا مشــاجره مــی شــود .امثــال  14:17مــی فرمایــد کــه مشــاجره شــروع
نــزاع اســت ،بنابرایــن نــزاع بایــد از چیــزی بیــش از تنهــا غــرور ناشــی شــود .ایــن
چیزیســت کــه بــه همیــن شــکل تــا بــه حــال بــرای مــن اتفــاق افتــاده اســت ".عــده
ای دیگــر مــی گوینــد" ،شــما درک نمــی کنیــد؛ ایــن فقــط تیــپ شــخصیتی مــن
اســت ".نــه ،کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه نــزاع تنهــا بــه وســیله ی تکبــر مــی آید.
ایــن یکــی از دالیــل اصلــی نیســت ؛ ایــن تنهــا علــت اســت .برخــی از مــردم دوبــاره
بــا ایــن مســئله مخالــف هســتند و مــی گوینــد" ،مــن مشــکالت مختلفــی دارم ،امــا
ـس پایینــی دارم کــه
غــرور یکــی از آنهــا نیســت .هرچنــد کــه ،مــن چنــان عــزت نفـ ِ
امــکان نــدارد کســی بتوانــد مــرا بــه داشــتن غــرور متهــم کنــد".
مــا مجــددا تعریــف مــی کنیــم کــه غــرور چیســت .فقــط ایــن نیســت کــه فکــر
کنیــد از هــر شــخص دیگــری بهتــر هســتید ،بلکــه در ســاده تریــن حالــت ایــن
اســت کــه ،خــود را در مرکــز همــه چیــز ببینیــد .خــود محــوری واقعــا ریشــه ی
همــه ی غرورهاســت .در اعــداد  ،2:12مریــم و هــارون ،خواهــر و بــرادر موســی
بــر ضــد او شــدند بــه خاطــر ازدواجــش بــا زنــی از قومــی دیگــر ،از او انتقــاد مــی
کردنــد و مــی گفتنــد" ،آیــا بــه راســتی خداونــد تنهــا بــه واســطه ی موســی ســخن
گفتــه اســت؟ آیــا بــه واســطه ی مــا نیــز ســخن نگفتــه؟" کتــاب مقــدس ســپس در
آیــه ی  3مــی فرمایــد کــه موســی حلیــم تریــن مــرد بــر روی زمیــن بــود .بــه جــای
خشــمگین شــدن از آنچــه آن هــا گفتنــد ،او شــروع کــرد بــه دعــا و شــفاعت کــردن
بــرای آن هــا.
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اه شجنر ی همه عبنم :یروحم دوخ
هنگامــی کــه مــی فرمایــد موســی حلیــم تریــن مــرد بــر روی زمیــن بــود،
درنــگ کــرده و دربــاره اش فکــر کنیــد .نمــی دانیــم چــه تعــداد انســان روی زمیــن
وجــود داشــتند ،امــا مســلما میلیــون هــا نفــر بودنــد ،و موســی حلیــم تریــن مــرد
بیــن آنهــا بــود .چیــزی کــه باعــث مــی شــود واقعــا ایــن گفتــه شــگفت انگیــز باشــد
ایــن اســت کــه موســی کســی بــود کــه آن را نوشــت .اکثــر مــردم فکــر مــی کننــد اگــر
واقعــا فروتــن یــا حلیــم باشــید ،حتــی از آن خبــر نداریــد .ایــن تصــوری غلــط از
آنچــه کــه واقعــا تکبــر اســت مــی باشــد .غــرور فقــط ایــن نیســت کــه فکــر کنیــد از
هــر شــخص دیگــری بهتــر هســتید – بلکــه ،خــود محوریســت .مثــل ایــن اســت
کــه چوبــی داشــته باشــیم کــه یــک طــرف آن تکبــر و در طــرف دیگــرش عــزت
ـس پاییــن باشــد .اینهــا عبــارات متضــاد از یــک چیــز هســتند ،امــا هــر دو روی
نفـ ِ
همــان یــک چــوب قــرار دارنــد .ایــن خــود محوریســت .مهــم نیســت اگــر فکــر
مــی کنیــد بهتــر از هــر شــخص دیگــری هســتید یــا بدتــر از دیگــران ،شــما کامــا
خــود محــور هســتید .همــه چیــز از طریــق آن فیلتــر مــی شــود .یــک فــرد کمــرو
و خجالتــی ،بســیار مغــرور و خــود محــور اســت ،تنهــا بــه خــود فکــر مــی کنــد.
نکتــه ی مــورد نظــر مــن ایــن اســت کــه خــود محــوری حقیقتــا ریشــه ی همــه
ی تکبرهاســت ،و اگــر دوبــاره آن را بــه امثــال  10:13ارتبــاط دهیــد" ،از تکبــر
چیــزی جــز نــزاع برنخیــزد "،آنچــه مــی فرمایــد ایــن اســت کــه ایــن خــود محــوری
خودمــان اســت کــه مــا را عصبانــی مــی ســازد ،نــه آنچــه مــردم نســبت بــه مــا انجــام
مــی دهنــد .ایــن خــود محــوری مــا اســت کــه باعــث مــی شــود بــه آنچــه مــردم
انجــام مــی دهنــد واکنــش نشــان دهیــم .هرگــز نخواهیــد توانســت مــردم را از
اینکــه در برخــورد بــا شــما هیــچ کار اشــتباهی نکننــد ،متوقــف ســازید؛ ایــن اتفــاق
نمــی افتــد .ایمــان کنتــرل کــردن دیگــران نیســت ،بلکــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا
بــا خودتــان و چیزهایــی کــه درون شماســت روبــرو شــوید .بنابرایــن مهــم نیســت
کــه مــردم چــه کاری نســبت بــه شــما انجــام مــی دهنــد.
هنگامــی کــه عیســی مصلــوب مــی شــد ،توانســت رو بــه بســیاری از افــرادی
کــه او را مصلــوب مــی کردنــد بگویــد" ،ای پــدر ،اینــان را ببخــش ،زیــرا نمــی
داننــد چــه مــی کننــد ".او آن افــراد را کنتــرل نکــرد امــا در عــوض بــر خــود کنتــرل
داشــت .ایــن خــود محــوری اســت کــه مــا را عصبانــی مــی ســازد .عیســی بــه
خاطــر خــودش بــه جهــان نیامــد ،بلکــه آنقــدر جهــان را دوســت داشــت کــه بــه
خاطــر مــا آمــد .او هنگامــی کــه بــه صلیــب کشــیده مــی شــد بــه مــادرش فکــر کــرد
و بــا یکــی از شــاگردانش دربــاره ی مراقبــت از او صحبــت کــرد .دلیــل اینکــه
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سرد مود حطسس
عیســی قــادر بــود – در میــان آزار شــدید ،بــی عدالتــی ،و هــر چیــزی کــه بــر ســر
راهــش بــه وجــود آمــد – ببخشــد و در محبــت عمــل کنــد ،ایــن بــود کــه او خــود
محــور نبــود.
ایــن خــود خواهــی شماســت کــه باعــث عصبانــی شــدن شــما مــی شــود ،در
عیــن حــال کتــاب مقــدس مــی فرمایــد بایــد نســبت بــه نفــس خــود بمیریــد .اگــر
یــک جســد در مقابــل خــود داشــتم ،مــی توانســتم بــه آن توهیــن کنــم ،آن را بزنــم،
آب دهــان بــر آن بینــدازم ،یــا آن را نادیــده بگیــرم ،امــا اگــر واقعــا یــک جســد
اســت ،پاســخی نمــی دهــد .دلیــل اینکــه بــه چیزهــای اطرافتــان بــه همیــن نحــوی
کــه رفتــار مــی کنیــد پاســخ مــی دهیــد ،بــه خاطــر آن چیزهــای خارجــی نیســت
بلکــه بــه خاطــر چیزیســت کــه درون شماســت .شــما هرگــز در ایمــان آنچنــان قــوی
نخواهیــد بــود کــه بتوانیــد همــه ی موانــع و برخوردهــای اشــتباهی کــه بــا شــما مــی
شــود را از میــان برداریــد ،امــا مــی توانیــد بــا خودتــان مقابلــه کنیــد .مــی توانیــد
بــه جایــی برســید کــه عیســی را خداونــد زندگــی تــان بســازید و او ،پادشــاهی اش
و افــراد دیگــر را بیــش از خودتــان محبــت کنیــد .خواهیــد دیــد کــه وقتــی ایــن کار
را انجــام مــی دهیــد و بــا خــود مقابلــه مــی کنیــد ،مشــاجره و نــزاع در زندگــی تــان
متوقــف خواهــد شــد.
یکــی از کلیدهــای عالــی بــرای بــه کار بــردن همــه ی ایــن چیزهایــی کــه خــدا
در زندگــی تــان انجــام داده ،فهمیــدن ایــن نکتــه اســت کــه او پادشــاهی را بــرای
اهــداف خودخواهانــه بــه شــما نــداد .ایــن کارهــا را انجــام نــداد تــا فقــط نیازهــای
شــما را تامیــن کنــد .شــما بایــد یــاد بگیریــد کــه در انــکار خــود و از دســت دادن
زندگــی تــان اســت کــه واقعــا شــروع بــه درک همــه ی آنچــه کــه دربــاره ی زندگــی
اســت مــی کنیــد .در محبــت بــه دیگــران و بــه خــدا بیشــتر از خودتــان اســت کــه
شــروع بــه آرام کــردن خشــم و آزردگــی خــود خواهیــد کــرد ،همــه ی آن چیزهایــی
کــه درون شماســت.
دعــا مــی کنــم کــه خــدا ایــن چنــد چیــزی را کــه گفتــه ام بــه کار گیــرد و از آنهــا
بــرای بــاز کــردن قلــب تــان اســتفاده کنــد تــا دریابیــد کــه خــود محــوری خودتــان
اســت کــه باعــث رنجــش شــما مــی شــود .بــه جــای ســرزنش در جایــی دیگــر،
بایــد مســئولیت پذیــر باشــید ،بــا آن روبــرو شــوید ،خــود را در برابــر خــدا فروتــن
کنیــد ،و از او بخواهیــد کــه بیایــد و حضــور خــود را در زندگــی تــان برجســته کنــد.
ایــن راهیســت بــرای شــما تــا در پیــروزی قــدم برداریــد.
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۱.مرقــس  34-33:9را بخوانیــد .شــاگردان در راهِ رفتــن بــه کفرناحــوم
دربــاره ی چــه چیــز بحــث مــی کردنــد؟ ___________________
___________________________________________
مرقــس  34-33:9ســپس بــه َک َفرناحــوم آمدنــد .هنگامــی کــه در خانــه
بودنــد ،عیســی از شــاگردان پرســید :بیــن راه دربــارۀ چــه چیــز بحــث
میکردیــد؟  34ایشــان خامــوش ماندنــد ،زیــرا در راه در اینبــاره بحــث
میکردنــد کــه کدامیــک از آنهــا بزرگتــر اســت.
۲.آیــا ایــن خــود خواهی در همه ی ما را نشــان می دهد؟ ____________
۳.مرقــس  35:9را بخوانیــد .مطابــق بــا ایــن آیــه ،اگــر کســی بخواهــد
نخســتین باشــد ،بایــد چــه شــود؟ _____________________
مرقــس  35:9عیســی بنشســت و آن دوازده تــن را فراخوانــد و گفــت:
هرکــه میخواهــد نخســتین باشــد ،بایــد آخریــن و خــادم همــه باشــد.
۴.تعلیــم عیســی در لوقــا  27-24:22را کامــل توضیــح دهیــد_____ .
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
لوقــا  27-24:22نیــز جدالــی میانشــان درگرفــت در اینبــاره کــه
کدامیــک از ایشــان بزرگتــر اســت 25.عیســی بدیشــان گفــت" :پادشــاهان
دیگـرْ قومهــا بــر ایشــان ســروری میکننــد؛ و حاکمـ ِـان ایشــان "ولینعمــت"
خوانــده میشــوند 26.ا ّمــا شــما چنیــن مباشــید .بزرگتریــن در میــان شــما
بایــد همچــون کوچکتریــن باشــد و حاکــم بایــد همچــون خــادم بُــوَد
 27زیــرا کدامیــک بزرگتــر اســت ،آن کــه بــر ســفره نشــیند یــا آن کــه خدمــت
9
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کنــد؟ آیــا نــه آن کــه بــر ســفره نشــیند؟ ا ّمــا مــن در میــان شــما همچــون
خــادم هســتم.
۵.امثال  10:13را بخوانید .تنها چیزی که باعث نزاع می شود چیست؟___
امثــال  10:13از تکبــر چیــزی جــز نــزاع برنخیــزد امــا حکمــت بــا کســانی
اســت کــه مشــورتپذیرند.
۶

.غالطیــان  20:2را بخوانیــد .چطــور بایــد زندگــی کنیــم؟ __________
___________________________________________
غالطیــان  20:2بــا مســیح بــر صلیــب شــدهام ،و دیگــر مــن نیســتم کــه
زندگــی میکنــم ،بلکــه مســیح اســت کــه در مــن زندگــی میکنــد؛ و ایــن
زندگــی کــه اکنــون در جســم میکنــم ،بــا ایمــان بــه پســر خداســت کــه مــرا
محبــت کــرد و جــان خــود را بهخاطــر مــن داد.

۷.متــی  12:7را بخوانیــد .پادزهــر خــود محــوری چیســت؟__________
___________________________________________
متــی  12:7پــس بــا مــردم همانگونــه رفتــار کنیــد کــه میخواهیــد بــا
شــما رفتــار کننــد .ایــن اســت خالصــۀ تــورات و نوشــتههای انبیــا.
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چگونه در کالم خدا تعمق کنیم
نویسنده :دان کرو

کلمــه ی تعمــق یعنــی" فکــر کــردن ،تامــل کــردن ،در ذهــن برنامــه ریــزی کــردن،
هــدف داشــتن ،یــا قصــد داشــتن ".کلمــه ی یونانــی آن بــه معنــای "چیــزی را در ذهــن
پرورانــدن "اســت و همچنیــن تصــور کــردن ترجمــه شــده اســت.
دو دلیــل بــرای تعمــق در کتــاب مقــدس "تامــل کــردن بــر دانــش صحیــح ،کــه
همچنیــن بــه عنــوان تــازه ســاختن ذهــن بــه آن اشــاره مــی شــود و ارتبــاط بــا خــدا از
ـس کالمــش" از طریــق دعــا ،ســتایش ،و تعمــق مــی باشــد؛ یعنــی اندیشــیدن ،تامــل
پـ ِ
کــردن ،و فکــر کــردن دربــاره ی او.
تعمــق مــی توانــد بــا مطالعــه ی موضوعــی انجــام شــود – انتخــاب یــک
موضــوع بــرای تامــل بــر آن .ماننــد :تعمیــد .کلمــه را از فرهنــگ لغــت یونانــی،
عبــری ،یــا یــک فرهنــگ لغــت خــوب معنــی کنیــد .ریشــه ای کــه کلمــه از آن مشــتق
شــده اســت را پیــدا کنیــد .متــن آیــات را در نظــر بگیریــد و بــر آن هــا تامــل کنیــد
کــه شــما را هدایــت خواهــد کــرد تــا دیگــر موضوعــات مرتبــط را مطالعــه کنیــد،
مثــل آمــرزش (اعمــال رســوالن  ،)38:2توبــه (اعمــال رســوالن  ،)38:2ایمــان
(مرقــس  ،)16:16وجــدان (اول پطــرس  ،)21:3خوانــدن نــام خــدا (اعمــال
رســوالن  )16:22و غیــر.ه
شــما بایــد در ســواالتی کــه داریــد ،یــا کتــاب مقــدس مطــرح مــی کنــد تامــل
کنیــد ،ماننــد :آیــا قبــل از تعمیــد شــرایطی وجــود دارد؟ هــدف از تعمیــد چیســت؟
چــه زمانــی انجــام مــی شــد؟ در چــه چارچــوب زمانــی؟
تعمــق مــی توانــد بــا مطالعــه ی توصیفــی انجــام شــود – یعنــی مطالعــه ی
آیــه بــه آیــه ی یکــی از کتابهــای کتــاب مقــدس .کلیــد ایــن اســت کــه بــه مــدت
طوالنــی بــر روی یــک کتــاب فکــر و تامــل کنیــد کــه بــا محتــوای آن آشــنا شــوید
(آیــات و فصلهــا).
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تعمــق مــی توانــد از طریــق مطالعــات کلمــه ای انجــام شــود – کلمــات
خــاص چــه معنایــی مــی دهنــد؟ ایمــان آوردن بــه چــه معناســت؟ معنــی کلم ـهی
خداونــد چیســت؟ کلمــهی عیســی بــه چــه معناســت؟ معنــی کلمــهی مســیح
چیســت؟ عــادل شــدن بــه چــه معناســت؟ و غیــره.
شــما مــی توانیــد بــر روی پاراگرافهــا در کتــاب مقــدس تعمــق کنیــد .یــک
پاراگــراف ،واحــدی از یــک تفکــر و عقیــده در نوشــتار اســت ،کــه معمــوال
موضــوع مــورد تاکیــد در
شــامل چندیــن جملــه مــی باشــد .وقتــی نویســنده
ِ
نوشــته اش را تغییــر مــی دهــد ،معمــوال یــک پاراگــراف جدیــد شــروع مــی کنــد.
هنــگام تعمــق بــر کتــاب مقــدس ،در جســتجوی نشــانه گــذاری هایــی مثــل
عالمــت ســوال باشــید .چــرا ایــن ســوال پرســیده مــی شــود؟ چــه ارتباطــی بــا متــن
دارد؟ و غیــره.
تعمــق در کتــاب مقــدس فقــط نــگاه کــردن بــه کلمــات نیســت ،بلکــه بــرای
ـس کالمــش اســت.
ارتبــاط بــا خــدا از پـ ِ
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۱کلمــه ی تعمق به چه معناســت؟ ____________________________

۲.دو دلیــل بــرای تعمــق در کتــاب مقــدس چیســت؟________________
_______________________________________________
۳.مطالعــه ی موضوعــی چیســت؟ ____________________________
۴.مطالعــه ی توصیفــیِ کتــاب مقــدس چیســت؟ ___________________
_______________________________________________
۵.لوقــا  46:6را بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد کلمــه ی "خداونــد "بــه چــه معناســت؟
_______________________________________________
لوقــا  46:6چگونــه اســت کــه مــرا "ســرورم (خداونــدا) ،ســرورم (خداونــدا)
"میخوانیــد ،ا ّمــا بــه آنچــه میگویــم عمــل نمیکنیــد؟
۶.متــی  21:1را بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد کلمــه ی "عیســی" بــه چــه معناســت؟
_______________________________________________
متــی  21:1او پســری بــه دنیــا خواهــد آورد کــه تــو بایــد او را عیســی بنامــی ،زیــرا
او قــوم خــود را از گناهانشــان نجــات خواهــد بخشــید.
۷.لوقــا  2-1:23را بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد کلمــه ی "مســیح" بــه چــه
معناســت؟ ________________________________________
لوقــا  2-1:23آنــگاه همــۀ شــورا برخاســتند و او را نــزد پیالتُــس بردنــد  2و از او
شــکایت کــرده ،گفتنــد :ایــن مــرد را یافتهایــم کــه قــوم مــا را گمــراه میکنــد و مــا
را از پرداخــت خــراج بــه قیصــر بازمـیدارد و ادعــا دارد مســیح و پادشــاه اســت.

.
_________________________________
۸.پاراگــراف چیســت؟

۹.تعمــق در کتــاب مقــدس فقــط نــگاه کــردن بــه کلمــات نیســت ،بلکــه بــرای ...؟
است.
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نو شدن ذهن
نویسنده :دان کرو

امــروز مــی خواهیــم دربــاره ی نــو شــدن ذهــن صحبــت کنیــم .مایلــم دو
قســمت از کالم را بخوانــم .اولــی از فیلیپیــان  8:4اســت کــه مــی فرمایــد،
"در پایــان ،ای بــرادران ،هر آنچــه راســت اســت ،هر آنچــه واالســت ،هر آنچــه
درســت اســت ،هر آنچــه پــاک اســت ،هر آنچــه دوستداشــتنی و هر آنچــه
ســتودنی اســت ،بــدان بیندیشــید .اگــر چیــزی عالــی اســت و شــایان ســتایش،
در آن تأمــل کنیــد ".پولــس رســول آشــکارا بــه مــا مــی گویــد چیزهایــی وجــود
دارنــد کــه بایــد بــر آنهــا تامــل کنیــم .بــه عبــارت دیگــر ،مــی توانیــم افکارمــان
را انتخــاب کنیــم .مــی دانیــم همــه ی مــا گاهــی افــکاری داریــم کــه مخالــف بــا
کالم خداســت ،طبــق رومیــان فصــل  ،7آیــات 22و  .23قانـ ِ
ـون گنــاه کــه درون
مــا در ســتیز اســت بــه افــکار مــا حملــه مــی کنــد .امــا کتــاب مقــدس در فیلیپیــان
بــه مــا مــی فرمایــد کــه نبایــد بنشــینیم و اجــازه دهیــم کــه ایــن افــکار در ذهــن مــا
النــه بســازد ،بلکــه مــی توانیــم آنچــه بــدان فکــر مــی کنیــم را انتخــاب کنیــم .کتــاب
مقــدس همچنیــن بــه مــا دربــاره ی مــردی مــی گویــد کــه همیشــه حســاب همــه
چیــز را در فکــرش نگــه مــی دارد (امثــال  .)7:23بنابرایــن واقعــا مهــم اســت کــه
بــه چــه چیــز فکــر مــی کنیــم.
کتــاب مقــدس در رومیــان  1:12و  2مــی فرمایــد" ،پس ای بــرادران ،در پرتو
رحمتهــای خــدا ،از شــما اســتدعا میکنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی
زنــده و مق ـ ّدس و پســندیدۀ خــدا ،بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما
همیــن اســت  2و دیگــر همشــکل ایــن عصــر مشــوید ،بلکــه بــا نــو شــدن ذهــن
خــود دگرگــون شــوید .آنــگاه قــادر بــه تشــخیص خواســت خــدا خواهیــد بــود؛
خواســت نیکــو ،پســندیده و کامــل او ".کتــاب مقــدس مــی فرمایــد مــی توانیــم بــا
نــو شــدن ذهنمــان دگرگــون شــویم .آیــا مــی دانســتید زمانیکــه فضاپیمــای آپولــو
بــه فضــا رفــت ،مجبــور بودنــد هــر ده دقیقــه یکبــار مسیرشــان را اصــاح کننــد؟
آنهــا بــه شــکلی شــبیه یــک زیگــزاگ بــه مــاه رفتنــد .و در نهایــت وقتــی فــرود
آمدنــد ،منطقــه ی مشــخص شــده ی فــرود بــه وســعت  500مایــل بــود ،و بــه
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ســختی در آن منطقــه فــرود آمدنــد .بــا ایــن حــال ،کل پــرواز ،موفقیــت آمیــز بــود.
مــا بایــد راهمــان را مشــخص کنیــم و کامــا خــود را همچــون قربانــی زنــده بــرای
خداونــد عیســی مســیح وقــف کنیــم .مشــکل قربانــی زنــده ایــن اســت کــه گاهــی
مــی خواهــد از مذبــح بیــرون بــرود ،بنابرایــن مــا بایــد اصالحــات را در افکارمــان
انجــام دهیــم .بایــد قلبــی داشــته باشــیم کــه مــی گویــد" ،خداونــدا ،مــن تــو و راه
تــو را مــی خواهــم".
نــه تنهــا نیــاز بــه تعهــد (وقــف) کامــل داریــم ،بلکــه بخشــی از داشــتن یــک
زندگــی پیروزمنــد مســیحی مســتلزم آن اســت کــه گام بعــدی را برداریــم و بــا نــو
شــدن ذهــن خــود دگرگــون شــویم .اگــر ثمــرات دنیــا را نمــی خواهیــم ،پــس نمــی
توانیــم ماننــد دنیــا فکــر کنیــم .همانطــور کــه در فیلیپیــان  8:4مــی خوانیــم ،مــی
توانیــم آنچــه بــدان فکــر مــی کنیــم را انتخــاب کنیــم .هــر آنچــه دوســت داشــتنی،
درســت ،و ســتودنی اســت ،بــدان بیندیشــید .آنچــه در عهــد عتیــق انجــام مــی
دادنــد ایــن بــود کــه کالم خــدا را برداشــته و بــر روی درب ورودی و لبــاس هــای
خــود قــرار مــی دادنــد .کالم خــدا دائمــا مقابــل آنهــا بــود .خــدا دســتور داده بــود
کــه دربــاره ی کالم خــدا شــب و روز صحبــت کننــد تــا مطابــق هــر آنچــه مــی
فرمایــد ،بــا دقــت عمــل کننــد .و همچنیــن همــه ی ایــن چیزهــا را بــه فرزنــدان
خــود بگوینــد .بســیار مهــم اســت کــه بــه چــه چیــز فکــر مــی کنیــم .بســیار مهــم
اســت کــه کالم خــدا را همیشــه بــرای داشــتن یــک زندگــی پیروزمندانــه ی حقیقــی
ِ
مخالــف اندیشــیدن بــه هــر آنچــه دوســت داشــتنی،
مقابــل خــود حفــظ کنیــم.
درســت ،و هــر آنچــه ســتودنی اســت؛ نیاندیشــیدن بــه آنچــه از خدا و آنچــه از روح
اســت مــی باشــد .رومیــان  6:8مــی فرمایــد" :طــرز فکــر انسـ ِـان نفســانی ،مــرگ
اســت ،امــا قســمت بعــدی ایــن آیــه مــی فرمایــد ،طــرز فکــری کــه در حاکمیـ ِـت
روح قــرار دارد ،حیــات و ســامتی اســت ".فکــر کــردن بــه چیزهایــی کــه از روح
خداســت حیــات و ســامتی اســت .امــا اگــر شــروع بــه فکــر کــردن دربــارهی زنــا،
چیزهــای دنیــوی ،پــول ،طمــع ،و از همیــن دســت کنیــم ،آیــا مــی دانیــد در زندگــی
مــا چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ مــرد همــان اســت کــه در قلــب خــود بــدان فکــر
مــی کنــد (چنانکــه همیشــه حســاب همــه چیــز را نــگاه مــی دارد .امثــال )7:23
(پرانتــز از مترجــم اســت) .مــا شــروع بــه انجــام همــان کارهــا خواهیــم کــرد.
شــروع بــه پیــش بــردن و اجــرای آنهــا تــا بــه آخــر در زندگــی خــود خواهیــم کــرد،
و ایــن زندگــیِ مــا را نابــود مــی کنــد .مــی بینیــد ،جنــگ روحانــیِ واقعــی ایمانــدار
نهیــب همیشــگی بــه او نیســت ،اگــر چــه
واقعــا مقاومــت در برابــر شــریر یــا
ِ
زمانهایــی وجــود دارد کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم .امــا جنــگ روحانــی بایــد
15

سرد مود حطسس
بــا آنچــه بــدان مــی اندیشــیم و بــا آنچــه فکرمــان بــدان مشــغول اســت انجــام شــود.
کتــاب مقــدس در اشــعیا  3:26مــی فرمایــد ،خــدا شــخصی را کــه بــر او
تفکــر میکنــد ،در آرامــش کامــل نــگاه خواهــد داشــت .زمانهایــی در طــول روز
وجــود دارد کــه همــه ی مــا بایــد در تمرکزمــان تغییراتــی بوجــود آوریــم ،درســت
همانطــور کــه در رومیــان  12مــی فرمایــد .بایــد بگوییــم" ،خداونــدا ،اینهــا افــکاری
غلــط اســت .مــن نیــاز بــه دگرگونــی و نــو ســازی ذهنــم دارم و بایــد شــروع بــه
اندیشــیدن دربــاره ی چیزهایــی کنــم کــه آســمانی ،دوســت داشــتنی ،درســت و
ســتودنی اســت".
بنابرایــن اگــر شــما دژی ســاختهاید ،اگــر در اســارت هســتید ،اگــر مــی بینیــد
کــه بــه چیزهایــی فکــر مــی کنیــد کــه نبایــد فکــر کنیــد ،بایــد فــورا متوجــه بشــوید.
کتــاب مقــدس مــی فرمایــد ،اگــر بــه خــدا تقـ ّرب جوییــد او نیــز بــه شــما نزدیــک
خواهــد شــد .اگــر در مقابــل دشــمن مقاومــت کنیــم ،از مــا مــی گریــزد .زمانهایــی
در زندگــی ام وجــود دارد کــه اجــازه داده ام چیزهایــی از کنترلــم خــارج شــده
و افســردگی پیــروز شــود .در ایــن زمانهــا ،ســخت اســت کــه کتــاب مقــدس را
برداریــد و بنشــینید و بــه قســمتی از کالم فکــر کنیــد و بگوییــد" ،خداونــدا ،ایــن
چیزیســت کــه دربــاره ی مــن مــی گویــی .ایــن شــخصی اســت کــه مــی گویــی مــن
هســتم .تــو قــوت مــن هســتی ".آیــا مــی دانســتید کــه پیــروزی شــما بــه همیــن
ســادگی اســت؟ بایــد بگوییــد" ،تصمیــم دارم همیــن حــاال در برابــر آنچــه کــه اجــازه
مــی دهــم دشــمن بــا مــن کنــد ،مقاومــت کنــم .مــی خواهــم بنشــینم و کتــاب مقدس
را بــاز کنــم ،و نمــی خواهــم فقــط چنــد کلمــه از ایــن صفحــات را بخوانــم ،بلکــه
ـس ایــن کلمــات ارتبــاط برقــرار کنــم .قصــد دارم اجــازه
مــی خواهــم بــا خــدا از پـ ِ
دهــم ذهنــم بــر او تکیــه کنــد .و خداونــدا ایــن چیزیســت کــه دربــاره ی مــن مــی
گویــی .مــی فرمایــی کــه مــن بخشــیده شــده ام .مــی فرمایــی مــن پــاک شــده ام.
مــی فرمایــی کــه هیــچ چیــز نمــی توانــد مــرا از محبــت تــو جــدا کنــد ".وقتــی کــه
بنشــینید و تنهــا دربــاره ی چیزهــای خوبــی کــه خــدا برایتــان انجــام داده اســت
فکــر کنیــد ،فقــط در چنــد لحظــه ،آن چیزهــای دیگــر را فرامــوش خواهیــد کــرد.
اجــازه دهیــد کــه بــا مثالــی مصــور ایــن موضــوع شــوم ،یکبــار شــنیدم مــردی
مــی گویــد" ،حــاال مــن شــما را ترغیــب مــی کنــم کــه تــا ده دقیقــه ی آینــده تنهــا،
بــه فیــل هــای صورتــی فکــر نکنیــد ".مــی دانیــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ بــه مــدت ده
دقیقــه ،همــه ی کاری کــه مــی کردیــم ایــن بــود کــه بــه فیــل هــای صورتــی فکــر
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کردیــم .ســپس پرســید" ،مجســمه ی آزادی چــه رنگــی اســت؟ "شــخصی گفــت،
ســبز .و او گفــت" ،خــب ،مجســمه ی آزادی کــدام دســتش را بــاال نگــه داشــته
اســت؟"یک نفــر گفــت دســت راســت .بعــد پرســید" ،مجســمه ی آزادی چــه
چیــزی در دســت دارد؟" شــخصی گفــت یــک مشــعل .ســپس مــرد گفــت" ،چــه
اتفاقــی راجــع بــه فیــل هــای صورتــی در ذهــن شــما افتــاده اســت؟" آنهــا رفتــه
بودنــد .مــی بینیــد ،ایــن موضوعــی نیســت کــه بگویــم" ،حــاال بــه ایــن افــکار فکــر
نکنیــد "،چــون مــی دانیــد کــه بــه ایــن افــکار فکــر خواهیــد کــرد .کتــاب مقــدس
بــه واقــع بــه مــا مــی گویــد کــه بایــد ایــن افــکار را بــا افــکار خــدا جایگزیــن کنیــم،
و وقتــی مــی بینیــم کــه ایــن چیزهــای منفــی در برابــر مــا مــی آینــد و در حــال فکــر
کــردن بــه چیزهایــی هســتیم کــه نبایــد بــه آنهــا فکــر کنیــم ،بایــد بالفاصلــه هویــت
جدیدمــان را یــادآوری کنیــم .بایــد بالفاصلــه بــه ســمت خداونــد برگردیــم ،بــا
او ارتبــاط برقــرار کنیــم ،نــه فقــط بــا کلماتــی در یــک صفحــه ،بلکــه بــا خــدا در
پشـ ِ
ـت آن کلمــات .کتــاب مقــدس در رومیــان  6:8بــه مــا مــی گویــد همچنانکــه
انجــام میدهیــم ،همچنانکــه افــکار مــا بــر او و آنچــه از روح خداســت قــرار داده
ِ
ـرادران
مــی شــود ،دگرگونــی ای کــه حیــات و ســامتی خداســت را خواهیــم دید .بـ
مــن ،بــه ایــن چیزهــا فکــر کنیــد ،و امــروز در آزادی کــه مســیح بــرای شــما خریــده
اســت ،گام برداریــد.
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پرسشهای شاگردسازی

۱رومیــان  21:1را بخوانیــد .مــا بایــد بــا بدنهــای خــود چــه کنیــم؟ ____
___________________________________________

رومیــان  1:12پــس ای بــرادران ،در پرتــو رحمتهــای خدا ،از شــما اســتدعا
میکنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی زنــده و مقـ ّدس و پســندیدۀ
خــدا ،بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما همیــن اســت.

۲.رومیــان  2:12را بخوانیــد .ایــن آیــه بــه مــا مــی گویــد کــه بایــد از...؟
متفــاوت باشــیم________________________________ .
رومیــان  2:12و دیگــر همشــکل ایــن عصــر مشــوید ،بلکــه بــا نــو شــدن
ذهــن خــود دگرگــون شــوید .آنــگاه قــادر بــه تشــخیص خواســت خــدا
خواهیــد بــود؛ خواســت نیکــو ،پســندیده و کامــل او.
۳.اعمــال رســوالن  11:17را بخوانیــد مــا بایــد افکارمــان را بــا چــه چیــز
همراســتا کنیــم؟ ________________________________
اعمــال رســوالن  11:17اهــل بیریــه از مردمــان ِتســالونیکی نجیبتــر
بودنــد ،زیــرا کالم را بــا اشــتیاق پذیرفتنــد و هــر روز کتب مقــ ّدس را
بررســی میکردنــد تــا صحــت گفتههــای پولُــس را دریابنــد.
۴.رومیــان  6-5:8را بخوانیــد .طــرز فکــری کــه در حاکمیــت روح قــرار
دارد...،؟ اســت_________________________________.
رومیــان  6-5:8آنــان کــه نفســانی هســتند ،بــه آنچــه از نفــس اســت
میاندیشــند ،ا ّمــا آنــان کــه روحانیانــد ،بــه آنچــه از روح اســت 6 .طــرز
فکــر انسـ ِـان نفســانی ،مــرگ اســت ،ا ّمــا طــرز فکــری کــه در حاکمیـ ِـت روح
قــرار دارد ،حیــات و ســامتی اســت
۵.رومیــان  2-1:12را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،دو کاری کــه بایــد
انجــام دهیــم چــه هســتند؟ ___________________________
___________________________________________
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نهذ ندش ون
رومیــان  2-1:12پــس ای بــرادران ،در پرتــو رحمتهــای خــدا ،از شــما
اســتدعا میکنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی زنــده و مق ـ ّدس و
پســندیدۀ خــدا ،بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما همیــن اســت.
 2و دیگــر همشــکل ایــن عصــر مشــوید ،بلکــه بــا نــو شــدن ذهــن خــود
دگرگــون شــوید .آنــگاه قــادر بــه تشــخیص خواســت خــدا خواهیــد بــود؛
خواســت نیکــو ،پســندیده و کامــل او.
.

 ۶اشــعیا  3:26را بخوانیــد .مــا چگونــه در آرامــش کامــل باقــی مــی مانیــم؟
___________________________________________
اشــعیا  3:26اندیشــه ی اســتوار را در آرامــش کامــل نــگاه خواهــی داشــت،
زیــرا کــه بــر تــو تــوکل مــی دارد.

۷.اشــعیا  4-3:26را بخوانیــد .برخــی راههایــی کــه مــی توانیــم بــر خداونــد
تــوکل کنیــم چیســت؟ ______________________________
___________________________________________
اشــعیا  4-3:26اندیشــه ی اســتوار را در آرامــش کامــل نــگاه خواهــی
داشــت ،زیــرا کــه بــر تــو تــوکل مــی دارد .تــا بــه ابــد بــر خداونــد تــوکل
کنیــد ،زیــرا کــه خداونــد یهــوه ،صخــره ی جاودانــی اســت.
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سطح دوم درس 4

اهمیت کلیسای مسیح
نویسنده :دان کرو

موضــوع مــا اهمیــت کلیســای مســیح اســت .کتــاب مقــدس در عبرانیــان 25:10
را میفرمایــد ،از گــرد آمــدن بــا یکدیگــر دســت نکشــیم" ،چنانکــه بعضــی را
عــادت شــده اســت ،بلکــه یکدیگــر را بیشــتر تشــویق کنیــم  -بخصــوص اکنــون
کــه شــاهد نزدیکتــر شــدن آن روز هســتید ".همچنــان کــه بــه اهمیــت کلیســای
مســیح نــگاه مــی کنیــم ،ســوال مــن ایــن اســت" :کلیســا چیســت؟"
مــن برنام ـهی مــژده خــوش شــاگردی را بــه کلیســایی محلــی در شــهری در
کلــرادو بــردم .مــا خــارج از کلیســا بــه مــردم آمــوزش دادیــم کــه چگونــه از برنامــه
اســتفاده کننــد .در طــول شــش هفتــه از کار بــا ایــن کلیســای محلــی ،مــا بیســت
جلســه مطالعــات کتــاب مقــدس بــا افــرادی بــه غیــر از اعضــای کلیســای محلــی
برپــا کــرده بودیــم .بــه مــدت چنــد مــاه ،در مطالعــات کتــاب مقــدس بــا ایــن افــراد
کار کردیــم .یــک روز شــبان کلیســا واقعـ ًا ذهنــم را مشــغول کــرد وقتــی کــه گفــت،
"مــی دانــی ،کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه خداونــد هــر روزه نجــات یافتــگان را
بــه جمعشــان مــی افــزود .چــرا مــا ایــن افــراد را نمــی بینیــم کــه از ایــن گروهــای
مطالعـهی کتــاب مقــدس بــه کلیســای مــا بیاینــد؟"
وقتــی بیــرون از ســاختمان کلیســا بودیــم ،مــردم نجــات مییافتنــد ،شــاگرد
گشــته و خدمــت مــی شــدند .امــا واقع ـ ًا منظــور شــبان ایــن بــود کــه" ،چــرا آنهــا
یکشــنبه هــا صبــح بــرای مالقــات بــا هــم بــه ایــن ســاختمان نمــی آینــد؟" تصــور
کلــی مــن هــم از کلیســا کمــی َپــرت بــود .آنچــه شــبان گفــت ،واقعــ ًا مــن را
برآشــفته بــود و مــن نمــی دانســتم چــه بایــد بکنــم .فکــر کــردم ،آیــا برنامــه ی
مــژدهی خــوش شــاگردی واقع ـ ًا کار مــی کنــد؟ آیــا واقع ـ ًا بــر زندگــی مــردم اثــر
مــی گذاریــم؟ مــی دانســتم بــر زندگــی بســیاری از افــراد تأثیــر گذاشــتیم ،امــا آنچــه
باعــث تشــویش مــن شــد ایــن بــود کــه چــرا آنهــا بــه مراســم عبــادت یکشــنبه هــا
نمــی آینــد؟ تصمیــم گرفتــم مطالعــه ای بــر روی کلمــه ی "کلیســا" انجــام دهــم.
چیــزی کــه در ایــن درس بــه آن پرداختــه شــده اســت همــان چیزیســت کــه پــی
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حیسم یاسیلک تیمها
بــردم .در رومیــان  ،3:16اول قرنتیــان  ،19:16کولســیان ، 15:4فیلیمــون ،2
اعمــال رســوالن 42:5،و اعمــال رســوالن ، ۲۰:۲۰کتــاب مقــدس عمدتــ ًا در
مــورد جلســات کلیســای اولیــه عهــد جدیــد در خانــه ی افــراد صحبــت میکنــد .می
دانــم انــواع کلیســاها وجــود دارد .کلیســاهای خانگــی کلیســاهایی بــا اجتماعــات
کوچــک و بــزرگ و کلیســاهایی بســیار بــزرگ .چیــزی کــه واقع ـ ًا توجــه مــن را
در کتــاب مقــدس جلــب کــرد ایــن نکتــه بــود کــه بــه نظــر میآیــد کلیســای عهــد
جدیــد در اجتماعــات کوچــک و در خانههــای مــردم بــا هــم مالقــات مــی کردنــد.
فرهنــگ لغــت تفســیری واژه هــای کتــاب مقــدس نوشــته الرنــس ا ُ ریچــاردز
(در صفحــه ی  )۱۶۴مــی گویــد" ،افــراد ممکــن اســت بــه خاطــر ایــن کــه کمــی
در مــورد معنــای کلمهــی "کلیســا" گیــج مــی شــوند ،بــی تقصیــر باشــند؛ مــا ایــن
کلمــه را بــه روشهــای مختلــف بــه کار مــی بریــم .گاهــی بــه معنــای ســاختمانی
خــاص مــی باشــد (بــه عنــوان مثــال کلیســا در خیابــان چهــارم) یــا فرقهــای
مســتقل یــا بــاوری ســازمان یافتــه (کلیســای پروتســتان یــا کلیســای باپتیســت) ،و
حتــی یــک جلسـهی یکشــنبه (بــه عنــوان مثــال ،امــروز بــه کلیســا رفتیــد؟) .هیــچ
کــدام از ایــن کاربردهــا منحصــر ًا کتــاب مقدســی نیســت ".و مــن فکــر کــردم،
ایــن حقیقتــ ًا بــه چــه معناســت؟ واقعــ ًا کلمــهی "کلیســا" چــه معنــی ای مــی
دهــد؟ قصــد دارم بیشــتر نقــل قــول کنــم .فرهنــگ لغــت تفســیری مــی گویــد،
"از آنجــا کــه بســیاری از افــراد بــه کلیســا بــه عنــوان یــک ســاختمان بــرای عبــادات
مذهبــی فکــر میکننــد تــا یــک جماعــت کــه بــه پرســتش مــی پردازنــد ،ترجمــه
کلیســا میتوانــد گمــراه کننــده باشــد ".کلمــه ی یونانــی بــرای "کلیســا" ِاکلیســیا
اســت و بــه طــور تحـت اللفظــی بــه معنــای جمعــی از مــردم بــه منظــور پرســتش،
دعــا یــا ســتایش خــدا یــا تنهــا در جســتجوی خــدا میباشــند .در ادامــه چیزهــای
دیگــری کــه آمــده مــی خوانــم .میگویــد ،اکلیســیا در عهــد جدیــد میتوانــد هــر
تعــداد از ایمانــداران را شــامل شــود .بــرای گروههــای کوچکــی کــه در خانــه هــا
یکدیگــر را مالقــات مــی کننــد میتــوان از آن اســتفاده کــرد (رومیــان .)5:16
شــامل همهــی ایماندارانــی کــه در یــک شــهر بــزرگ زندگــی مــی کننــد میشــود
(اعمــال رســوالن  ،)22:11یــا یــک منطقــه جغرافیایــی بــزرگ ،ماننــد آســیا
یــا غالطیــه ".ایــن فرهنــگ لغــت در ادامــه میگویــد ،جلســه ی معمــول
کلیســا در خانــه هــا بــود .هنگامــی کــه گردهــم میآمدنــد "هــر کــس ســرودی،
تعلیمــی ،مکاشــفهای ،زبانــی یــا ترجمــهای داشــت" (اول قرنتیــان .)26:14
افــراد نبــوت میکردنــد و "دیگــران بــا دقــت گفتــار آنهــا را مــی ســنجیدند"
(اول قرنتیــان  ...)29:۱۴ایــن مشــارکت هــا یــک اصــل ضــروری بــرای وجــود
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کلیســا بــه عنــوان جمــع ایمانــی بــود ...انتظــار میرفــت هــر فــرد بــا عطیــه
(عطایــای) روحانــی خــود بــه دیگــران کمــک کــرده و آنهــا را خدمــت کنــد.
در عبرانیــان  25:10میفرمایــد"،از گــرد آمــدن بــا یکدیگــر دســت نکشــیم".
کلیســا یــک اجتمــاع از افــراد اســت کــه بــه منظــور روی آوردن بــه عیســی،
ســتایش خداونــد ،دریافــت هدایــت از ســوی خــدا و پیــروی از او از طریــق آن
هدایــت ،گردهــم مــی آینــد .هــدف اصلــی کلیســای اولیــه در عهــد جدیــد بنــای
کلیســا (ایمانــداران) بــود .آنهــا بــه منظــور بنــای ایمــان یکدیگــر بــا هــم مالقــات
میکردنــد.
کلیســای اولیــه کلیســایی بشــارتی بــود .مــردم همــه جــا پراکنــده شــده
بودنــد ،ایمانشــان بــه عیســی مســیح را بــه دیگــران اعــام مــی کردنــد و همــان
طــور ،خداونــد نجــات یافتــگان را بــه کلیســا مــی افــزود  -نــه بــه یــک ســاختمان
 بلکــه بــه قــوم خــدا کــه توبــه کــرده و ایمــان مــی آوردنــد ،مــی افــزود .ســپسآنهــا خــود گــرد هــم میآمدنــد تــا یکدیگــر را تشــویق کننــد ،عطایــای روحانــی
خــود را بــه کار ببرنــد ،یکدیگــر را خدمــت کننــد ،و زمانــی را بــرای رفاقــت
بــا هــم و خــوراک خــوردن بــا یکدیگــر داشــتند .وقتــی بــا هــم بودنــد عطایــای
روحانــی خــود را بــرای بنــای یکدیگــر بــه کار مــی بردنــد .ســپس بیــرون رفتــه و
کالم را موعظــه میکردنــد و کل چرخــه دوبــاره آغــاز مــیشــد .آنهــا بــه خداونــد
عیســی مســیح ایمــان داشــتند و خــود بــه دور هــم جمــع مــی شــدند .مهــم نبــود
کــه کجــا جمــع مــی شــدند .مــی توانســتند در یــک ســاختمان یــا خانــه کســی
باشــند .میتوانســتند تعــدادی زیــاد ،یــا تعــداد کمــی باشــند کــه در خانههــا بــا
یکدیگــر مالقــات کننــد .تــا زمانــی کــه آنهــا بــه نــام خداونــد بــه منظــور بــه کار
بــردن عطایــای خــود ،تشــویق یکدیگــر ،رفاقــت بــا هــم و بــا نتیجــه نهایــی بنــا
کــردن یــا ســاختن یکدیگــر بــا هــم مالقــات مــی کردنــد ،واقع ـ ًا مهــم نبــود.
مــن متوجــه شــدم آنچــه کــه مــا از طریــق برنامــه خبــر خــوش شــاگردی در
کلیســای محلــی کــه پیشــتر ذکــر کــردم ،انجــام دادیــم بــا مالقــات در بیســت
جلســه مختلــف از مطالعــات کتــاب مقــدس در سراســر شــهر ،در واقــع با بیســت
کلیســای مختلــف مالقــات کردیــم .همــان طــوری کــه امــروز مــی دانیــم آن یــک
کلیســا نبــود ،امــا مــا بــه عنــوان "کلیســا" بیســت بــار در هفتــه بــا هــم مالقــات
داشــتیم ،زیــرا بــه نــام خداونــد عیســی بــرای تشــویق یکدیگــر ،روی آوردن بــه
روحانیمــان
خداونــد عیســی ،تعلیــم یافتــن از کالم خــدا و بــه کار بــردن عطایــای
ِ
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بــا هــم مالقــات میکردیــم.
مهــم نیســت بــه چــه کلیســایی میرویــد  -مهــم نیســت کــه در یــک کلیســای
فرقهــای هســتید یــا در یــک کلیســای غیرفرقـهای ،در یــک کلیســای بــزرگ جمــع
مــی شــوید یــا در یــک گــروه کوچــک خانگــی  -کتــاب مقــدس بــه مــا میگویــد
اکنــون کــه شــاهد نزدیــک شــدن آن روز هســتید ،و جایــی کــه گنــاه افــزون میشــود
ـوم خــدا افــزون تــر می
فیــض خــدا بینهایــت افزونتــر میگــردد ،و فیــض در جمــع قـ ِ
گــردد .در کلیســا کــه هــر ایمانــدار خدمتــی در کار عیســی مســیح دارد ،همچنــان
کــه عطایــای روحانــی خــود را بــرای دیگــران اســتفاده مــی کنیــد میتوانیــد یکدیگــر
را خدمــت کنیــد ،یکدیگــر را ترغیــب و تشــویق کنیــد.
همــه مــا بــا مشــارکت گروهــی ایمانــداران در ایــن روش ســود خواهیــم بــرد.
حتــی اگــر فقــط دو یــا ســه نفــر باشــند کــه در نــام خداونــد عیســی بــا هــم مالقــات
کننــد ،نیــاز داریــم یکدیگــر را بــه طــور منظــم مالقــات کنیــم .خــوب اســت کــه بــا
یکدیگــر مالقــات کنیــم تــا از عطایــای روحانــی خــود اســتفاده کنیــم ،یکدیگــر را
ترغیــب و تشــویق کنیــم ،بــا هــم بــه حضــور عیســی بریــم و بــرای یکدیگــر دعــا
کنیــم .خیلــی چیزهــا هســت کــه میتوانیــم دربــاره کلیســا بگوییــم .میتوانیــم در
مــورد مشــایخ ،ناظــران ،کشیشــان و تشــکیالت کلیســا صحبــت کنیــم ،امــا هــدف
از ایــن تعلیــم ایــن نیســت .هــدف ایــن آمــوزش دانســتن هــدف کلیســا و دانســتن
ایــن اســت کــه مــا مجبــور نیســتیم ماننــد یــک انســان در یــک جزیــره دور افتــاده
خــود را از دیگــران جــدا کنیــم .مــا نمــی توانیــم اینطــور دوام بیاوریــم .وقتــی مــا
نجــات را دریافــت کردیــم ،خــدا مــا را در بــدن مســیح قــرار داد – جمــع جهانــی
ایمانــداران .مــا بــه یکدیگــر نیــاز داریــم و بایــد بــه عنــوان کلیســای خــدا بــرای
تشــویق و خدمــت بــه یکدیگــر بــا عطــای روحانــی کــه خــدا بــه مــا بخشــیده اســت
دورهــم جمــع شــویم .شــما را تشــویق میکنــم کــه امــروز بــا قــوم خــدا مشــارکت
داشــته باشــید.
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پرسش های شاگرد سازی

۱عبرانیــان 25:10را بخوانیــد .از چــه چیــز نبایــد دســت بکشــیم؟ _____
___________________________________________
عبرانیــان  25:10و از گــرد آمــدن بــا یکدیگــر دســت نکشــیم ،چنانکــه
بعضــی را عــادت شــده اســت ،بلکــه یکدیگــر را بیشــتر تشــویق کنیــم -
بخصــوص اکنــون کــه شــاهد نزدیکتــر شــدن آن روز هســتید.

۲.اعمــال رســوالن  42:5را بخوانیــد .هیــچ روزی ،چــه در معبــد و چــه در
خانههــا از ___________ و _______________ دربــاره اینکــه
عیسی همان مسیح است ،دست نکشیدند.

اعمــال رســوالن  42:5و هیــچ روزی ،چــه در معبــد و چــه در خانههــا،
از تعلیــم و بشــارت دربــارۀ اینکــه عیســی همــان مســیح اســت ،دســت
نکشــیدند.
۳.اعمــال رســوالن  42:2را بخوانیــد .چهــار کاری کــه کلیســای اولیــه انجــام
مــی دادنــد چــه بــود؟ _______________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن  42:2آنــان خــود را وقــف تعلیــم یافتــن از رســوالن و
رفاقــت و پــاره کــردن نــان و دعــا کردنــد.
۴.اعمــال رســوالن  45-44:2رابخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :کلیســای
اولیــه بــرای ســاختن محوطــه ی کلیســا پــول مــی پرداختنــد________ .
اعمــال  45-44:2مومنــان همــه بــا هــم بهســر میبردنــد و در همــه چیــز
شــریک بودنــد 45 .امــاک و امــوال خــود را میفروختنــد و بهــای آن را
بر حســب نیــاز هر کــس بیــن همــه تقســیم میکردنــد.
۵.اول قرنتیــان  ۲۸ :۱۲را بخوانیــد .هشــت نــوع مختلــف از عطایایــی را
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کــه خداونــد در کلیســای خــود قــرار داد را فهرســت کنیــد_________ .
___________________________________________
اول قرنتیــان  28:12خــدا قــرار داد در کلیســا ،اوّل رســوالن ،دوّم انبیــا،
سـ ّوم معلّمــان؛ بعــد قــدرت معجــزات ،ســپس عطایــای شــفا دادن و امــداد
و مدیریــت و ســخن گفتن بــه انــواع زبانهــای غیــر.
۶.اول قرنتیــان  ۲۶:۱۴را بخوانیــد .هنگامــی کــه قــوم خــدا بــه عنــوان کلیســا
گردهــم میآمدنــد ،میتوانســتند عطایــای خــود را بــه ظهــور برســانند.
پنــج چیــز اســت کــه وقتــی آنهــا گــرد هــم میآمدنــد اتفــاق مــی افتــاد را نــام
ببریــد_______________________________________ .
___________________________________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  ۲۶:۱۴پــس چــه گوییــم ،ای بــرادران؟ هنگامــی کــه گرد هــم
میآییــد ،هر کــس ســرودی ،تعلیمــی ،مکاشــفهای ،زبانــی و یــا ترجم ـهای
دارد .اینهــا همــه بایــد بــرای بنــای کلیســا بـهکار رود.
.

 ۷اعمــال رســوالن  ۱:۶را بخوانیــد .کلیســای اولیــه عهــد جدیــد غــذای
روزانــه خــود را بــا_______________ تقســیم میکردنــد.
اعمــال رســوالن ۱:۶در آن ایــام کــه شــمار شــاگردان فزونــی مییافــت،
ِ
ِ
یهودیــان عبرانیزبــان ِگِلــه کردنــد کــه بیوهزنــان
یهودیــان یونانیزبــان از
ایشــان از جیــرۀ روزانــۀ غــذا بیبهــره میماننــد.

۸.یعقــوب  ۲۷:۱را بخوانیــد .تنهــا نــوع دینــداری کــه در نظــر خداســت،
_______________________________________ اســت.
ـدر مــا خــدا ،آن اســت
یعقــوب  27:1دینـ ِ
ـداری پــاک و بیلکــه در نظــر پـ ِ
کــه یتیمــان و بیوهزنــان را بهوقــت مصیبــت دســتگیری کنیــم و خــود را از
آالیــش ایــن دنیــا دور بداریــم.
۹.اول تیموتائــوس  11-9:5را بخوانیــد .بیــوه زنانــی کــه توســط کلیســای
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اولیــه عهــد جدیــد حمایــت مــی شــدند ،چــه معیارهایــی را بایــد بــرآورده
مــی کردنــد؟ ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اول تیموتائــوس  11-9:5فقــط کســانی را در شــمار بیوهزنــان نامنویســی
کــن کــه بیــش از شــصت ســال داشــته و به شــوهر خود وفــادار بوده باشــند.
نیــز بایــد بــه نیکــوکاری شــناخته شــده باشــند ،یعنــی فرزنــدان خویــش را
نیکــو تربیــت کــرده ،غریبنــواز بــوده ،پاهــای مق ّدســان را شســته ،بــه
یــاری دردمنــدان شــتافته ،و خــود را وقــف هــر نــوع کار نیکــو کــرده
باشــند 11 .ا ّمــا بیوهزنــان جوانتــر را نامنویســی مکــن ،چرا کــه چــون
امیــال شــهوانی از مســیح دورشــان کنــد ،خواهــان ازدواج میشــوند.

	۱۰.اول قرنتیــان  ۱۴:۹را بخوانیــد .عــاوه بــر اینکــه کلیســا از بیــوه زنــان،
یتیمــان و فقــرا حمایــت میکنــد ،همچنیــن از _____________
_____________________________نیــز حمایــت میکنــد.
اول قرنتیــان 14:9بــه همینســان ،خداونــد حکــم کــرده اســت کــه
معــاش واعظــان انجیــل ،از انجیــل تأمیــن شــود.
	۱۱.متــی  40-35:25را بخوانیــد .چــرا مــردم فکــر میکننــد پــول گذاشــتن
در کاســه هایــی کــه جلویشــان نگــه داشــته میشــود تنهــا راه بخشــیدن
بــه خداســت؟ _________________________________
متــی  40-35:25زیــرا گرســنه بــودم ،بــه مــن خــوراک دادیــد؛ تشــنه
بــودم ،بــه مــن آب دادیــد؛ غریــب بــودم ،بــه مــن جــا دادیــد 36 .عریــان
بــودم ،مــرا پوشــانیدید؛ مریــض بــودم ،عیادتــم کردیــد؛ در زنــدان بــودم،
بــه دیــدارم آمدیــد37 ".آنــگاه پارســایان پاســخ خواهنــد داد" :ســرور مــا،
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ِکــی تــو را گرســنه دیدیــم و بــه تــو خــوراک دادیــم ،یــا تشــنه دیدیــم و
بــه تــو آب دادیــم؟ ِ 38کــی تــو را غریــب دیدیــم و بــه تــو جــا دادیــم و
یــا عریــان ،و تــو را پوشــانیدیم؟ ِ 39کــی تــو را مریــض و یــا در زنــدان
دیدیــم و بــه دیــدارت آمدیــم؟" 40پادشــاه در پاســخ خواهــد گفــت:
"آمیــن ،بــه شــما میگویــم ،آنچــه بــرای یکــی از کوچکتریــن بــرادران
مــن کردیــد ،در واقــع بــرای مــن کردیــد".
	۱۲.اعمــال رســوالن  35-32:4و امثــال 10-9:3را بخوانیــد .مشــایخ و
کشیشــان کلیســای اولیــه ،بــا دارایــی خــود چــه کار مــی کردنــد؟ ____
_________________________________________
اعمــال رســوالن  35-32:4همــۀ ایمانــداران را یــک دل و یــک جــان
بــود و هیچکــس چیــزی از اموالــش را از ِآن خــود نمیدانســت ،بلکــه
در همــه چیــز بــا هــم شــریک بودنــد 33.رســوالن بــا نیرویــی عظیــم بــه
رســتاخیز خداونـ ْد عیســی شــهادت میدادنــد و فیضــی عظیــم بــر همگی
ایشــان بــود 34 .هیچکــس در میــان آنهــا محتــاج نبــود ،زیــرا هر کــه زمیــن
یــا خانــهای داشــت ،میفروخــت و وجــه آن را  35پیــش پــای رســوالن
میگذاشــت تــا بر حســب نیـ ِـاز هر کــس بیــن همــه تقســیم شــود.
امثــال 10-9:3خداونــد را بــا دارایــی خــود حرمــت دار و بــا نوبرهــای
همــۀ محصــول خویــش؛  10آنــگاه انبارهایــت بــه وفــور نعمــت پــر خواهــد
چ ُ
رخشــتهایت از شــراب تــازه لبریــز خواهــد گشــت.
شــد و َ
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امــروز قصــد داریــم دربــاره ی دیــو شناســی صحبــت کنیــم .عیســی خدمــت خــود
را بــر روی زمیــن صـ ِ
ـرف بیــرون کـ ِ
ـردن ارواح شــریر ،شــفای بیمــاران ،زنــده کــردن
مــردگان و انجــام دیگــر معجــزات کــرد .حــدود یــک چهــارم از خدمــت او صــرف
خــارج کــردن ارواح شــریر از مــردم شــد .کتــاب مقــدس در اعمــال رســوالن ۳۸:۱۰
بــه مــا میفرمایــد" ،و چگونــه خــدا عیســای ناصــری را بــا روحالقــدس و قــدرت
مســح کــرد ،بهگونــهای کــه همه جــا میگشــت و کارهــای نیکــو میکــرد و همــۀ
آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد ،شــفا مــیداد ،از آنرو کــه خــدا بــا او بــود".
همچنیــن ،اول یوحنــا  ۸:۳مــی فرمایــد" ،از همیــنرو پســر خــدا ظهــور کــرد تــا
کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد ".مــن قبــا دیــدگاه دیگــری نســبت بــه دیــو شناســی
داشــتم  -شــامل دیوهــا ،ارواح شــریر ،ارواح ناپــاک ،شــیاطین ،هــر چیــزی کــه مــی
خواهیــد آنهــا را بنامیــد – فکــر مــی کــردم فقــط در هندوســتان یــا کشــورهای جهــان
ســوم ظاهــر مــی شــوند ،جایــی کــه مــردم خــدای حقیقــی و زنــده را نمــی پرســتند و
بتهــا را پرســتش مــی کننــد .مــن اشــتباه مــی کــردم.
مــی خواهــم بــه شــما در مــورد تجربــه ای کــه چنــد ســال پیــش و در کلیســایی
در تگــزاس داشــتم ،بگویــم .هنگامــی کــه همــهی مــردم در حــال خوانــدن ســرود
پرستشــی بودنــد ،دختــری ناگهــان در یــک آن بــر روی زمیــن افتــاد ،ایــن طــور بــه نظــر
میآمــد کــه تشــنج کــرده اســت .اتفاقــا در کلیســا یــک پزشــک بــود کــه نامــش دکتــر
رایــس بــود .خانــه ی یکــی از افـ ِ
ـراد حاضــر در کلیســا حــدود ًا یک ســاختمان از کلیســا
فاصلــه داشــت و دکتــر گفــت کــه او را بــه آنجــام ببرنــد تــا بتوانــد معاین ـهاش کنــد.
وقتــی او را بــه خان ـهی آنهــا بردیــم ،دختــر ماننــد گربــه ای وحشــی بــود! چشــمانش
گشــاد شــده بــود و صــدای مردانــه قــوی ای از درون آن دختــر نوجــوان کوچــک کــه
احتمــاال کمتــر از  ۱۰۰پونــد وزن داشــت ،صحبــت مــی کــرد .ناگهــان ،بــه صــورت
ـل" ،تــو بــه جهنــم مــی روی!"
شــفاهی شــروع بــه حملــه بــه مــن کــرد ،چیزهایــی مثـ ِ
مــن گفتــم" ،نــه نمــی روم ".مــن ترســیده بــودم زیــرا قبــا چیــزی شــبیه بــه ایــن ندیــده
بــودم .گفــت" ،بلــه تــو بــه جهنــم مــی روی "،و مــن گفتــم" ،نــه نمــی روم .مــن بــه
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جهنــم نمــی روم ".بــه نظــر میرســید بــر مــن قــدرت و اقتــدار دارد و مــن نمــی
دانســتم چــه کاری بکنــم یــا چطــور بــا چیــزی کــه درون آن دختــر بــود ،برخــورد
کنــم.
یکــی از دوســتان خــوب مــن آنچنــان ترســیده بــود کــه بالفاصلــه مــا را تــرک
کــرد .بنابرایــن ،مــن مانــده بــودم .فکــر کــردم ،مــن در اینجــا چــه کار مــی کنــم؟
ایــن دختــرک دارای قــدرت فــوق العــاده ای بــود ،و شــروع بــه صحبــت کــردن بــه
زبانــی شــبیه آلمانــی کــه هیــچ وقــت یــاد نگرفتــه بــود کــرد  -همــه نــوع رفتارهــای
وحشــیانه ی شــیطان از او بیــرون آمــد .او دیــو زده بــود ،و هرچنــد نمــی دانســتم
چــه بایــد بکنــم ،امــا همیشــه ایمــان داشــتم کــه کتــاب مقــدس دارای قــدرت
اســت .مثــل زمانــی کــه بچــه بــودم و فیلــم هــای ترســناک دراکــوال را تماشــا مــی
کــردم ،خــون آشــام بــه ســمت فــرد میآیــد و ناگهــان آن فــرد یــک صلیــب بیــرون
م ـیآورد و خــون آشــام فــرار میکــرد ،و بــه همیــن طریــق بــود کــه مــن در مــورد
کتــاب مقــدس فکــر میکــردم .میدانســتم قــدرت داشــت ،امــا نمــی دانســتم
چگونــه قــدرت را از کتــاب مقــدس دریافــت کنــم .فیــض خــدا بــه مــن کمــک
کــرد ،چــون مــن هرگــز چنیــن چیــزی را قبــا تجربــه نکــرده بــودم .عهــد جدیــد
را در کتــاب مقــدس بــاز کــردم و تصادفــ ًا بــا کتــاب فیلیپیــان برخــورد کــردم.
شــروع بــه خوانـ ِ
ـدن بــاب  2از آیــات  11-8کــردم" :و چــون در ســیمای بشــری
یافــت شــد خــود را خــوار ســاخت و تــا بــه مــرگ ،حتــی مــرگ بــر صلیــب مطیــع
گردیــد 9 .پــس خــدا نیــز او را بهغایــت ســرافراز کــرد و نامــی برتــر از همــۀ نامهــا
بــدو بخشــید 10 ،تــا بــه نــام عیســی هــر زانویــی خــم شــود ،در آســمان ،بــر زمیــن
ـیح "خداونــد" اســت،
و در زیــر زمیــن 11 ،و هــر زبانــی اقــرار کنــد کــه عیســی مسـ ْ
بــرای جــال خــدای پــدر.
روح پلیــد گفــت" ،ایــن را نگــو ،نمــی توانــم ایــن کلمــات را تحمــل کنــم! ایــن
را نگــو!" مــن فکــر کــردم ،چــه واکنشــی! بنابرایــن گفتــم" ،بســیار خــوب بــه نــام
عیســی ،هــر زانویــی خــم شــود  -در آســمان ،بــر زمیــن و در زیــر زمیــن ".او فریــاد
زد" ،ایــن را نگــو! نمــی توانــم ایــن کلمــات را تحمــل کنــم! ایــن کلمــات را نگــو،
ایــن کلمــات را نگــو!" فکــر کــردم ،ایــن روح پلیـ ِـد درون ایــن دختــر دیوانــه شــده
اســت ،و تنهــا کاری کــه بایــد انجــام میدهــم ایــن اســت کــه کالم خــدا رابخوانــم!
بنابرایــن دوبــاره آن را خوانــدم ،و چــون در ســیمای بشــری یافــت شــد خــود را
خــوار ســاخت و تــا بــه مــرگ ،حتــی مــرگ بــر صلیــب مطیــع گردیــد 9 .پــس خــدا
10
نیــز او را بهغایــت ســرافراز کــرد و نامــی برتــر از همــۀ نامهــا بــدو بخشــید،
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تــا بــه نــام عیســی هــر زانویــی خــم شــود ،در آســمان ،بــر زمیــن و در زیــر زمیــن.
بــاز هــم همــان واکنــش وجــود داشــت ؛ "ایــن را نگــو ،نمــی توانــم آن را تحمــل
کنــم! ســپس دیــو گوشــهای دختــر را بــا دســتانش گرفــت و گفــت" ،ایــن را نگــو!
نمــی توانــم ایــن کلمــات را تحمــل کنــم ،ایــن را نگــو!" دیــو دختــر را جلــوی مــن
انداخــت و شــروع بــه تعظیــم در مقابــل نــام عیســی کــرد و مــن گفتــم" ،بــه نــام
عیســی هــر زانویــی خــم شــود ،در آســمان بــر زمیــن و در زیــر زمیــن".
تنهــا لحظاتــی پیــش ،آن شــریر بــر مــن اقتــدار و قــدرت داشــت .فکــر مــی
کــردم مــن را خواهــدزد ،مــورد ضــرب و شــتم قــرار مــی دهــد ،از آنجــا بیــرون
مــی انــدازد  -نمــی دانــم! تنهــا چیــزی کــه مــی دانســتم ایــن بــود کتــاب مقــدس
قــدرت دارد و مــن آن را بــاز کــردم و شــروع بــه خوانــدن کــردم .کتــاب مقــدس
در افسســیان ۱۷:۶میفرمایــد" ،کاله خــود نجــات را بــر ســر نهیــد و شمشــیر روح
را کــه کالم خداســت بــه دســت گیریــد ".میبینیــد ،یــک ســاح تهاجمــی وجــود دارد
کــه ماننــد یــک شمشــیر اســت کــه دشــمن را زده و بــه او آســیب خواهــد رســاند .ایــن
شمشــیر روح ،کالم خداســت .زمانــی کــه عیســی وسوســه شــد را بــه یــاد میآوریــد؟
شــیطان بــه ســوی او آمــد و گفــت" :اگــر در برابــرم بــه خــاک افتــی و مــرا ســجده
کنــی ،همــه ی حکومتهــای جهــان را بــه تــو خواهــم بخشــید ".عیســی گفــت" :دور
شــو ای شــیطان! زیــرا نوشــته شــده اســت :خداونــد خــدای خــود را بپرســت و تنهــا او
را عبــادت کــن( ".متــی  .)۱۰:۴ســپس شــیطان دوبــاره او را وسوســه کــرد ،و عیســی
گفــت" :نوشــته شــده اســت شــیطان ...نوشــته شــده اســت "،و ســپس کالم خــدا را
اعــام کــرد .او از شمشــیر روح اســتفاده کــرد و کتــاب مقــدس مــی فرمایــد ابلیــس او
را بــرای دورهای رهــا کــرد.
تنهــا ســاح مــا بــرای شکســت دادن دشــمن ،شمشــیر روحانــی ،کالم خــدا
اســت .آیــا مــی دانیــد چــه چیــزی از آن موضــوع یــاد گرفتــم؟ مــن ایــن را یــاد گرفتــم:
هــر بــار کــه مــی خواهــم کالم بخوانــم بــه اینکــه چقــدر گرســنه هســتم و بایــد بــروم
و چیــزی بــرای خــوردن پیــدا کنــم فکــر میکنــم ،یــا بــه چیزهایــی کــه آن روز انجــام
نــدادم فکــر مــی کنــم .مــی دانــم کســانی کــه در کلیســا هســتند ،همــه جــور عــذری
بــرای اینکــه چــرا نمیتواننــد حضــور داشــته باشــند ،دارنــد .باالخــره متوجــه شــدم
چــرا .چیــزی در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه خــدا از مــا میخواهــد بدانیــم ولــی
شــیطان نمیخواهــد بدانیــم .بنابرایــن هــر بــار کــه میخواهیــم بــه ســراغ مطالعــه ی
کالم خــدا برویــم ،چیــزی در کالم خــدا وجــود دارد کــه شــیطان نمــی خواهــد مــا
بدانیــم  -او نمــی خواهــد مــا خــدا را از پــس ایــن کالم بشناســیم.
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پادشــاهی تاریکــی و پادشــاهی پســر عزیــز خــدا وجــود دارند .در کولســیان ۱۳:۱
میفرمایــد" ،مــا را از قــدرت تاریکــی رهانیــده و بــه پادشــاهی پســر عزیــزش
منتقــل ســاخته اســت ".در کــدام پادشــاهی هســتید؟ یــک پادشــاهی جایــی اســت
کــه شــخصی در آن حکومــت و ســلطنت دارد .عیســی مســیح یــک پادشــاه اســت.
آیــا تــا بــه حــال زندگــی خــود را بــه او تســلیم کردهایــد؟ آیــا امــروز از او پیــروی
میکنیــد یــا اجــازه میدهیــد چیزهــای دیگــر در زندگــی شــما اولویــت داشــته
باشــند؟ عیســی در لوقــا  46:6فرمــود" :چگونــه اســت کــه مــرا ســرورم ســرورم
مــی خوانیــد ،امــا بــه آنچــه میگویــم عمــل نمــی کنیــد؟" او میخواهــد در زندگــی
شــما اولویــت داشــته باشــد ،شــماره ی یــک باشــد .پادشــاهی تاریکــی وجــود دارد
کــه تــاش میکنــد از برتــری و از جایــگاه ســلطنت او در زندگــی شــما جلوگیــری
کنــد .دلیلــش ایــن اســت کــه دشــمن میخواهــد در آن جایــگاه برتــر قــرار بگیــرد.
امــروز بــا تمــام قلــب خــود بــه ســمت عیســی بیاییــد و دریابیــد کــه دشــمنی وجــود
دارد .نامــش شــیطان اســت و قــدرت شــیطانی دارد ،امــا کتــاب مقــدس بــه مــا مــی
گویــد کــه مــا بــر او اقتــدار داریــم.
عیســی در متــی  ۸:۱۰فرمــود" ،بیمــاران را شــفا دهیــد ،مــردگان را زنــده
کنیــد ،جذامیهــا را پــاک ســازید ،دیوهــا را بیــرون کنیــد ".بهرایــگان یافتهایــد،
بهرایــگان هــم بدهیــد .خبــر خــوش پادشــاهی خــدا را موعظــه کنیــد ،و آن هنــگام
کــه مــی رویــد بــر دشــمن اقتــدار داریــد .اجــازه ندهیــد دشــمن شــما را از آنچــه
خــدا بــرای زندگیتــان در نظــر دارد ،از ایــن پــس هیــچ گاه بیــرون بیــاورد .عیســی
را در زندگــی خــود خداونــد و شــماره یــک قــرار دهیــد .هیــچ وقــت در ایــن مــورد
پشــیمان نمیشــوید.
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پرسشهای شاگرد سازی

۱افسســیان  ۱۲:۶را بخوانیــد .ایــن آیــه جنــگ روحانــی مــا بــا قلمــروی
شــیطانی را چگونــه توصیــف میکنــد؟ ____________________
افسســیان  ۱۲:۶زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن بــا جســم و خــون نیســت ،بلکــه
مــا علیــه قدرتهــا ،علیــه ریاســتها ،علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــک،
و علیــه فوجهــای ارواح شــریر در جایهــای آســمانی میجنگیــم.

۲.مرقــس  ۱۷:۱۶را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره ی اقتــدار ایمانــدار چه چیز می
آمــوزد؟ ______________________________________
مرقــس  ۱۷:۱۶و ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود :بــه نــام مــن
دیوهــا را بیــرون خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت
۳.یعقــوب  ۷:۴را بخوانیــد .شــخصی کــه به دنبــال آزادی از ارواح پلید اســت
چــه کاری باید انجام دهــد؟ ___________________________
یعقــوب  ۷:۴پــس تســلیم خــدا باشــید .در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد،
کــه از شــما خواهــد گریخــت.
۴.یعقــوب  ۱۴:۱را بخوانیــد .چگونــه شــیطان مــا را مــی فریبــد تــا چیــز شــررا
بــه نظــر نیکــو بســازد؟ ______________________________
___________________________________________
یعقــوب  ۱۴:۱هنگامــی کــه کســی وسوســه میشــود ،هــوای ن ْفــس خـ ِ
ـود
اوســت کــه او را میفریبــد و بــهدام میافکنــد.
۵.رومیــان  ۱۳:۶را بخوانیــد .اگــر شــخصی زندگــی خــود را بــه مســیح
بســپارد ،ارواح پلیــد آشــفته شــده و او را تــرک خواهنــد کــرد .ایــن آیــه بــه
مــا مــی گویــد چــه کاری انجــام دهیــم؟ ___________________
___________________________________________
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رومیــان  ۱۳:۶اعضــای بــدن خــود را تســلیم گنــاه نکنیــد تــا ابــزار شــرارت
باشــند ،بلکــه همچــون کســانی کــه از مــرگ بــه زندگــی بازگشــتهاند ،خــود
را تســلیم خــدا کنیــد .و اعضــای بــدن خــود را بــه او بســپارید تــا ابــزار
پارســایی باشــند.
۶.رومیــان  ۱۴:۱۳را بخوانیــد .ارواح پلیــد بــه امیــال نفــس خــوراک مــی
دهنــد پــس بــه وســیله ی راه رفتــن در راه هــای محبــت و پاکــی خــدا بــه آنهــا
گرســنگی دهیــد .مــا نبایــد در پــی ________ امیــال نفــس خــود باشــیم.
رومیــان  ۱۴:۱۳بلکــه عیســی مســیح خداونــد را در بــر کنیــد و در پــی
ارضــای امیــال نفــس خــود مباشــید.
۷.لوقــا  19-17:10را بخوانیــد .عیســی هرگــز بــه مــا نمیگویــد کــه دعــا
کنیــد تــا دیوهــا را بیــرون کنیــد .او بــه مــا اقتــدار بخشــیده اســت .ایــن آیــه
بــه مــا مــی گویــد مــا قــدرت و اقتــدار بــر _______________ داریــم.
لوقــا  19-17:10آن هفتــاد تــن بــا شــادی بازگشــتند و گفتنــد :ســرور مــا،
حتــی دیوهــا هــم بــه نــام تــو از مــا اطاعــت میکننــد 18 .بــه ایشــان فرمــود:
شــیطان را دیــدم کــه همچــون بــرق از آســمان فرومیافتــاد 19 .اینــک شــما
را اقتــدار میبخشــم کــه مــاران و عقربهــا و تمامــی قــدرت دشــمن را
پایمــال کنیــد ،و هیچچیــز بــه شــما آســیب نخواهــد رســانید.
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سطح دوم درس 6

اقتدار ایماندار
نویسنده :اندرو و َمک

خداونــد بــه مــا بــه عنــوان ایمانــداران اقتــدار بخشــیده اســت .بــه منظــور
بررســی ایــن موضــوع ،قصــد داریــم نــه تنهــا بــه اقتــداری کــه در اختیــار داریــم،
بلکــه بــه اقتــدار شــیطان نیــز بپردازیــم .در مــورد شــیطان بیــش از حــد بزرگنمایــی
شــده اســت .مســیحیان بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه مــا در حــال مبــارزه بــا
موجــودی هســتیم کــه اقتــدار او بــر مــا برتــری دارد و مــا بــه ســختی قــادر بــه مقابله
بــا او هســتیم .ایــن اصــا چیــزی نیســت کــه کتــاب مقــدس تعلیــم میدهــد .در
افسســیان ۱۲:۶میفرمایــد" ،زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن بــا جســم و خــون نیســت،
بلکــه مــا علیــه قدرتهــا ،علیــه ریاســتها ،علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــک،
و علیــه فوجهــای ارواح شــریر در جایهــای آســمانی میجنگیــم ".بنابرایــن شــیطان
یــک عامــل اســت؛ او وجــود دارد .او سلســله مراتبــی از ریاس ـتها و قدرتهایــی
دارد کــه بــا آنهــا ســر و کار داریــم ،امــا در آیــه هــای قبــل از آن ،مــی فرمایــد کــه
بایــد در برابــر حیلــه هــای ابلیــس بایســتیم .تنهــا قدرتــی کــه واقع ـ ًا شــیطان علیــه
مــا دارد ،فریــب اســت .او واقع ـ ًا قــدرت غلبــه بــر مــا را نــدارد.
در پیدایــش  3میبینیــم زمانــی کــه اولیــن وسوســه بــه ســراغ آدم و حــوا آمــد،
شــیطان بــا قدرتــی برتــر نیامــد .بــه عنــوان مثــال ،بــه جــای ســاکن شــدن در یــک
ـن "مــرا
مامــوت یــا فیــل ،قــرار دادن پایــش روی سـ ِـر آدم ،تهدیــد کــردن آنهــا و گفتـ ِ
خدمــت کــن و گرنــه  ،"...او در یــک مــار ســاکن شــد ،زیــرک تریــن مخلوقــی کــه
خــدا آفریــد .کلمــه ی "زیــرک" بــه معنــیِ "مــوذی ،فریبنــده یــا حیلــه گــر اســت".
علــت اینکــه شــیطان از طریــق مــار آمــد ایــن بــود کــه واقعـ ًا هیــچ قدرتــی نداشــت
کــه آدم و حــوا را بــه کاری مجبــور کنــد .او فقــط مــی توانســت فریــب دهــد .علیــه
ذات و شــخصیت خــدا بلنــد شــد و شــروع بــه انتقــاد از او کــرد" ،خــدا واقعـ ًا تــو
را دوســت نــدارد  -او چیزهایــی را از شــما مخفــی نگــه مــی دارد ".او از فریــب
بــرای تحریــک کــردن آدم و حــوا اســتفاده کــرد تــا بــه خــدا گنــاه ورزنــد .آنهــا
کســانی بودنــد کــه تمــام اقتــدار را داشــتند ،و دلیــل ایــن کــه شــیطان مجبــور بــود
آن کار را کنــد ایــن بــود کــه قــدرت نداشــت بــر ضــد خــدا بــر آیــد.
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رادنامیا رادتقا
چیزهــای بیشــتری هســت کــه زمــان الزم بــرای وارد شــدن بــه آنهــا را نــدارم،
امــا یکــی از نکاتــی کــه میخواهــم در ایــن میــان بــه آن برســم ،مربــوط بــه اقتــدار
ایمانــدار اســت ،بایــد بدانیــد کــه قــدرت و اقتــدار شــیطان بــر شــما ،صفــر اســت.
ـمن شکســت خــورده اســت .تنهــا قــدرت او در برابــر شــما ایــن اســت
او یــک دشـ ِ
ِ
ضــد شــما بلنــد شــود .اگــر زندگــی شــما در حــال
کــه بــا دروغ و فریــب بــر
نابــودی اســت ،مــی توانیــد بگوییــد "شــیطان اســت کــه ایــن تیرهــا را بــه ســمت
مــن شــلیک مــی کنــد "،امــا شــما هســتید کــه بــه او مهمــات مــی دهیــد .شــما
هســتید کــه بــه دروغ و فریــب او بــاور کردیــد .اگــر تســلیم شــیطان نمــی شــدید،
هیــچ نفــوذی یــا قدرتــی علیــه شــما نمــی داشــت .در دوم قرنتیــان 5-3:10
مــی فرمایــد" ،زیــرا هر چنــد در ایــن دنیــا بهســر میبریــم ،ا ّمــا بــه روش دنیایــی
نمیجنگیــم 4 .چرا کــه اســلحۀ جنــگ مــا دنیایــی نیســت ،بلکــه بــه نیــروی الهــی
قــادر بــه انهــدام دژهاســت 5 .مــا اســتداللها و هــر ادعــای تکبّرآمیــز را کــه در برابــر
شــناخت خــدا قــد علــم کنــد ویــران میکنیــم و هــر اندیش ـهای را بــه اطاعــت از
مســیح اســیر میســازیم ".ایــن آیــات دربــاره اســلحه جنــگ شــما صحبــت مــی
کننــد ،و هــر اســلحه ای کــه ذکــر شــده اســت بــه اندیشــه ،و افــکار شــما اشــاره
دارد .شــیطان قــدرت انجــام هیــچ کاری علیــه شــما را نــدارد بــه جــز فریــب.
مــی خواهــم بــه ســرعت بعضــی چیزهــا را خالصــه کنــم .در ابتــدا ،البتــه کــه،
تمامــی اقتــدار از ِآن خــدا بــود .تمــام قــدرت و اقتــدار بایــد از خداونــد ناشــی
شــود ،زیــرا او تنهــا کســی اســت کــه در خــود قــدرت داشــت .هــر چیــزی از او
واگــذار شــده اســت .وقتــی او آســمانها و زمیــن را آفریــد ،تمامــی قــدرت و اقتــدار
را داشــت .ســپس در پیدایــش  ،۲۶:۱هنگامــی کــه خــدا آدم و حــوا را آفریــد،
گفــت" ،اجــازه مــی دهیــم آنهــا بــر همــه زمیــن ...فرمــان براننــد ".آن را در کنــار
مزامیــر  16:115قــرار دهیــد ،کــه مــی فرمایــد" ،آســمانها ،آســمان هــای خداونــد
اســت ،امــا زمیــن را بــه بنــی آدم بخشــیده اســت ".خــدا بــه حــق مالکیــت همــه
چیــز را داشــت ،امــا او حکومــت ،یــا اقتــدار بــر زمیــن را بــه انســان هــای فیزیکــی
داد .شــیطان هرگــز حــق و قــدرت حکومــت بــر زمیــن را نداشــته اســت .او آن
را از طریــق فریــب انســان بــه گنــاه کــردن بــه دســت آورد .خــدا ایــن قــدرت را
بــه بشــر داد ،و هنگامــی کــه انســان ســقوط کــرد ،قــدرت و اقتــداری کــه خــدا بــه
او بخشــیده بــود را بــه شــیطان واگــذار کــرد .خــدا هرگــز بــه شــیطان بــرای آزار
انســان یــا حکومــت بــر ایــن زمیــن قدرتــی نــداد.
کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه شــیطان خــدای ایــن دنیــا اســت ،امــا نــه بــه
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 سرد مود حطسس
ایــن دلیــل کــه خــدا او را حاکــم ایــن دنیــا ســاخته باشــد .خــدا هرگــز شــیطان را
در جایگاهــی باالتــر از انســان قــرار نــداد .او بــه انســان ســلطنت و حکومــت بــر
ایــن زمیــن را بخشــید .تنهــا دلیــل اینکــه شــیطان تــا بحــال قــادر بــه آزار رســاندن،
تســلط یافتــن ،یــا باعــث مشــکالت در زندگــی مــا بشــود ایــن اســت کــه مــردم
قدرتــی کــه خــدا بــه آنهــا بخشــیده اســت را بــه او میدهنــد .ایــن یــک مشــکل را
بــرای خــدا پیــش آورد ،زیــرا او روح اســت و قــدرت بــر ایــن زمیــن را بــه انســان
هــای فیزیکــی بخشــیده بــود .فقــط افــرادی کــه دارای جســم فیزیکــی هســتند،
اقتــدار و قــدرت حکومــت و اعمــال نفــوذ در ایــن زمیــن را دارنــد .شــیطان بایــد
نــزد مــا بیایــد و مــا را وادار کنــد کــه اقتدارمــان را بــه او تســلیم کنیــم .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه او دوســت دارد در یــک بــدن زندگــی کنــد .در کتــاب مقــدس،
ارواح پلیــد بایــد بــدن داشــته باشــند چــون نمــی تواننــد کاری انجــام دهنــد ،مگــر
اینکــه از بــدن انســان فیزیکــی بــرای کار اســتفاده کننــد .از آنجــا کــه خــدا روح
اســت و بــه انســانهای فیزیکــی اقتــدار داده اســت ،از جهتــی ،دســتان خــود را
بســته اســت .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه خــدا قــدرت و اقتــدار نــدارد ،بلکــه بــه
دلیــل امانــت او اســت .بــه انســان هــای فیزیکــی اقتــدار بخشــید و بــرای امیــن
بــودن در کالم خــود ،نمــی توانــد آن را برگردانــد و بگویــد" ،ایــن همــان راهــی
نیســت کــه مــن مــی خواســتم؛ زمــان بــه پایــان رســیده اســت ،ایســت ،قصــد دارم
آن را بــه اتمــام برســانم ".نــه ،خــدا خــود را بــا کالمــش محــدود ســاخت .در طــول
تاریــخ ،بــه دنبــال کســی بــود کــه بتوانــد از طریــق او حرکــت کنــد ،امــا مشــکل ایــن
بــود کــه همــه گمــراه شــده بودنــد و خــود را بــه شــیطان تســلیم کــرده بودنــد .پــس
چــه کار بایــد مــی کــرد؟
آنچــه خداونــد در نهایــت انجــام داد ،ایــن بــود کــه خــود بــه زمیــن آمــد و
انســان شــد .وقتــی آن را درک مــی کنیــد ،حیرتانگیــز اســت ،زیــرا حــاال شــیطان
دچــار دردســر بزرگــی شــده .او از قــدرت انســان اســتفاده مــی کــرد و خــدا نمــی
توانســت بــه طــور مســتقیم بــرای حــل تمــام ایــن مشــکالت مداخلــه کنــد ،چــون
انســان آگاهانــه و قانونــی اقتــداری کــه خــدا بــه او بخشــیده بــود را بــه شــیطان
واگــذار کــرده بــود .شــیطان در آنچــه انجــام داد اشــتباه کــرد ،امــا انســان اقتــدار
و قدرتــی کــه متعلــق بــه خــود بــود را بــه او داد .امــا در آن هنــگام ،خــدا آمــد ،و
او دیگــر فقــط روح نبــود بلکــه در قالــب بدنــی فیزیکــی بــود .ایــن شــیطان را در
وضعیــت بــدی قــرار داد ،چــون خــدا نــه تنهــا در آســمانها اقتــدار داشــت،
بلکــه تبدیــل شــدن بــه انســان بــه او بــر روی زمیــن اقتــدار بخشــید .عیســی
در یوحنــا  27-26:5فرمــود" ،زیــرا همانگونــه کــه پــدر در خــود حیــات دارد،
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بــه پســر نیــز عطــا کــرده اســت کــه در خــود حیــات داشــته باشــد 27 ،و بــه او ایــن
اقتــدار را بخشــیده کــه داوری نیــز بکنــد ،زیــرا پسر انســان اســت ".او بــه بــدن
فیزیکــی خــود اشــاره مــی کــرد.
عیســی آمــد و اقتــدار خــدادادی را بــه کار گرفــت .شــیطان او را وسوســه
کــرد ،و عیســی هرگــز تســلیم او نشــد .شــیطان در هــر نبــردی بــا او ،شکســت
خــورد .ســپس عیســی گناهــان مــا را گرفــت ،بــرای آنهــا مُ ــرد ،بــه عالــم مــردگان
رفــت ،دوبــاره برخاســت ،و در متــی  ۱۸:۲۸فرمــود" ،تمامــی قــدرت در آســمان
و بــر زمیــن بــه مــن ســپرده شــده اســت ".او قدرتــی کــه خــدا بــه انســان بخشــیده
و انســان ســوء اســتفاده کــرده بــود را پــس گرفــت ،و بــه عنــوان خــدا در جســم،
تمامــی قــدرت در آســمان و بــر زمیــن را داشــت .در آیــه ی بعــدی فرمــود" ،اکنــون
برویــد ،و ایــن کارهــا را انجــام دهیــد ".در واقــع گفــت" ،مــن اکنــون تمامــی
قــدرت در آســمان و زمیــن را در اختیــار دارم ،و آن را بــا شــما بــه اشــتراک مــی
گــذارم ".ایــن بــار ،بــه هــر حــال ،تفاوتــی خــاص در قدرتــی کــه خــدا بــه مــا بــه
عنــوان ایمانــدار بخشــیده اســت وجــود دارد .ایــن قدرتــی مشــترک بیــن مــا و
خداونــد عیســی مســیح اســت .ایــن دیگــر صرف ـ ًا بــه شــکلی کــه بــه آدم و حــوا
بخشــیده شــده بــود بــه مــا داده نشــد .آنهــا میتوانســتند قــدرت را واگــذار کننــد،
بــه شــیطان اجــازه دهنــد تــا بــر آنهــا تســلط یابــد ،و در واقــع ناامیــد شــوند ،امــا
امــروز قــدرت مــا بــا خداونــد عیســی مســیح مشــترک اســت .ایــن ماننــد داشــتن
یــک حســاب بانکــی مشــترک اســت کــه بــرای نقــد کــردن چــک نیــاز بــه هــر دو
امضــا دارد .قــدرت مــا بــا عیســی مســیح مشــترک اســت ،و او ایــن اقتــدار را بــا
کلیســا بــه اشــتراک گذاشــته اســت.
اگــر چــه ممکــن اســت شکســت بخوریــم ،خــدا هرگــز مجــدد ًا بــه شــیطان
ایــن قــدرت را واگــذار نمــی کنــد .شــیطان کامـ ً
ـا ناتــوان اســت .او هیــچ توانایــی
در انجــام هیــچ کاری در زندگــی تــان نــدارد مگــر در آنچــه کــه شــما را مــی فریبــد
و آنچــه کــه داوطلبانــه بــه او واگــذار کنیــد .ممکــن اســت بــه او در زندگیتــان
اقتــدار بدهیــد ،و شــخصا رنــج بکشــید ،امــا اقتــدار خــدادادی کــه بــه انســان
بخشــیده شــد هرگــز دوبــاره منحصربــه شــیطان داده نخواهــد شــد .اکنــون بیــن
مــا و خداونــد عیســی بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت و او بــا وجــود هــر چیــزی
وفــادار خواهــد بــود .شــما بایــد بدانیــد کســی هســتید کــه اکنــون اقتــدار و قــدرت
دارد .شــیطان بــا اندیشــه ی شــما مــی جنگــد ،و اســلحه ی شــما بــه گونــه ای
اســت کــه مــی توانیــد ایــن افــکار را اســیر کنیــد .مــی توانیــد پــی ببریــد کــه بــرای
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شــیطان کاری اشــتباه اســت کــه شــما را جســمانی آزار دهــد و بدانیــد آنچــه کــه
کتــاب مقــدس دربــاره ی شــفا مــی گویــد .یوحنــا  ۳۲:۸مــی فرمایــد" ،و حقیقــت
را خواهیــد شــناخت ،و حقیقــت شــما را آزاد خواهــد کــرد ".شــما کســی هســتید
کــه قــدرت و اقتــدار دارد .خــدا آن را بــه شــما بخشــیده اســت ،و تنهــا چیــزی
کــه شــما را از بــه کار بــردن آن دور نگــه مــی دارد ایــن اســت کــه ،هنــوز افکارتــان
را اســیر نکردهایــد .شــما ایــن اســلحه ی روحانــی را بــرای نــو کــردن افکارتــان
و شــناختن آن چــه کــه داریــد ،اســتفاده نکردهایــد .ایــن دلگــرم کننــده اســت کــه
بدانیــد شــما فــردی بــا اقتــدار و قــدرت هســتید.
دعــا مــی کنــم کــه آن را درک کنیــد ،روی آن تامــل کنیــد ،و خــدا بــه شــما ایــن
مکاشــفه را بدهــد کــه کســی هســتید کــه شــیطان از او مــی ترســد .نبایــد از شــیطان
بترســید ،زیــرا کســی هســتید کــه قــدرت و اقتــدار خــدادادی دارد .اگــر در برابــر
شــیطان ایســتادگی کنیــد ،از شــما خواهــد گریخــت (یعقــوب .)۷:۴
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۱پیدایــش  ۱:۳را بخوانیــد .شــیطان وجــود دارد ،امــا قــدرت واقعــی او در
توانایــی فریــب دادن مــا اســت .مــار (شــیطان) تــاش کــرد از حــوا چــه
چیــزی بپرســد؟ _________________________________
پیدایــش  ۱:۳و امــا مــار از همــۀ وحــوش صحــرا کــه یهــوه خــدا ســاخته
بــود ،زیرکتــر بــود .او بــه زن گفــت" :آیــا خــدا براســتی گفتــه اســت کــه از
هیچیــک از درختــان بــاغ نخوریــد؟"

۲.پیدایــش  1:3را بخوانیــد .چــرا فکــر میکنیــد شــیطان از فریــب اســتفاده
کــرد؟ _______________________________________
___________________________________________
۳.پیدایش  28 ،26:1را بخوانید .چه کسی به انسان اقتدار بخشید؟ _____
پیدایــش  28 ،26:1آنــگاه خــدا گفــت" :انســان را بــه صــورت خودمــان
و شــبیه خودمــان بســازیم ،و او بــر ماهیــان دریــا و بــر پرنــدگان آســمان و
بــر چارپایــان و بــر همــۀ زمیــن و همــۀ خزندگانــی کــه بــر زمیــن میخزنــد،
فرمــان برانــد  28 ...خــدا ایشــان را برکــت داد و خــدا بدیشــان فرمــود:
"بــارور و کثیــر شــوید و زمیــن را پــر ســازید و بــر آن تســلط یابیــد .بــر
ماهیــان دریــا و بــر پرنــدگان آســمان و بــر هــر جانــداری کــه بــر زمیــن
حرکــت میکنــد ،فرمــان برانیــد".
۴.مزمــور  8-4:8را بخوانیــد .خــدا چگونــه انســان را خلــق کــرد؟ ____
___________________________________________
مزمــور  8-4:8گویــم :انســان چیســت کــه در اندیشــهاش باشــی ،و
بنـیآدم ،کــه بــه او روی نمایــی؟  5او را اندکــی کمتــر از فرشــتگان ســاختی
و تــاج جــال و اکــرام را بــر ســرش نهــادی 6 .بــر کارهــای دســتت ،او را
چیرگــی بخشــیدی و همــه چیــز را زیــر پاهایــش نهــادی 7 :گوســفندان و
گاوان را ،بــه تمامــی ،و جانــوران صحــرا را؛  8پرنــدگان آســمان ،و ماهیــان
دریــا را؛ و هــر آنچــه را کــه از راه دریاهــا میگــذرد.
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۵.دوم قرنتیان  ۴:۴را بخوانید .این آیه نشان میدهد چه اتفاقی افتاده است؟
__________________________________________
دوم قرنتیــان  ۴:۴خــدای ایــن عصــر ذهنهــای بیایمانــان را کــور کــرده تــا
ـور انجیـ ِـل جـ ِ
ـال مســیح را کــه صــورت خداســت ،نبیننــد.
نـ ِ
۶.متی  9-8:4را بخوانید .آیا این آیات این موضوع را تقویت می کنند؟ ___
متــی  9-8:4دیگر بــار ابلیــس او را بــر فــراز کوهــی بــس بلنــد بــرد و
همــۀ حکومتهــای جهــان را بــا تمــام شــکوه و جاللشــان بــه او نشــان داد
 9و گفــت" :اگــر در برابــرم بــه خــاک افتــی و پرستشــم کنــی ،این همــه را
بــه تــو خواهــم بخشــید".
۷.متــی  18:28را بخوانیــد .پــس از مــرگ و رســتاخیز عیســی ،چــه کســی
اکنــون تمامــی قــدرت در آســمان و زمیــن را دارد؟ ____________
متــی  18:28آنــگاه عیســی نزدیــک آمــد و بــه ایشــان فرمــود" :تمامــی
قــدرت در آســمان و بــر زمیــن بــه مــن ســپرده شــده اســت".
۸.متــی  19-18:28را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،بــه چــه کســی
اقتــدار داده شــده اســت؟ __________________________
متــی  19-18:28آنــگاه عیســی نزدیــک آمــد و بــه ایشــان فرمــود:
19
"تمامــی قــدرت در آســمان و بــر زمیــن بــه مــن ســپرده شــده اســت.
پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را بــه نــام پــدر ،پســر
و روحالقــدس تعمیــد دهیــد".
۹.افسســیان  ۱۹:۱را بخوانیــد .قــدرت بینهایــت عظیــم خــدا نســبت بــه چــه
کســی اســت؟ ___________________________________
افسســیان  ۱۹:۱و از قــدرت بینهایــت عظیــم او نســبت بــه مــا کــه
ایمــان داریــم ،آگاه شــوید .ایــن قــدرت ،برخاســته از عمـ ِـل نیــروی مقتــدر
خداســت.
40
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عیســی بــرای مــا شــفا را خریــده اســت .در مرقــس  2و لوقــا  ۵عیســی در
خانـهای بســیار شــلوغ در حــال تعلیــم بــود کــه مــردی مفلــوج توســط دوســتانش
از ســقف بــه پاییــن فرســتاده شــد و عیســی بــه طــور معجــزه آســا او را شــفا داد.
در متــی ،61- 14:8بعــد از اینکــه عیســی مــردم را شــفا داد ،کتــاب مقــدس مــی
فرمایــد ،چــون عیســی بــه خانــۀ ِ پطـ ُرس رفــت" ،مــادرزن او را دیــد کــه تــب کــرده
و در بســتر اســت 15 .عیســی دســت او را لمــس کــرد و تبــش قطــع شــد .پــس
او برخاســت و مشــغول پذیرایــی از عیســی شــد 16 .هنــگام غــروب ،بســیاری از
دیــوزدگان را نــزدش آوردنــد و او بــا کالم خــود ارواح را از آنــان بــهدر کــرد و
همــۀ بیمــاران را شــفا داد ".ســپس آیــه  ۱۷دلیــل آن را مــی فرمایــد" :بدینســان،
پیشــگویی اشـ ْعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه :او ضعفهــای مــا را برگرفــت
و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد ".در ایــن مثــال ،عیســی بســیاری از مــردم را
شــفا داد ،و بــه طــور خــاص بــه گفتــه اشــعیا 5-3:53کــه میفرمایــد" :خــوار
و مــردود نــزد آدمیــان (ایــن یــک پیشــگویی در مــورد خداونــد عیســی مســیح
اســت)؛ مــرد در آشــنا و رنــج دیــده .چــون کســی کــه روی از او برگرداننــد،
خــوار گشــت و بــه حســابش نیاوردیــم 4 .حــال آنکــه رنجهــای مــا بــود کــه او
بــر خــود گرفــت و درد هــای مــا بــود کــه او حمــل کــرد ،امــا مــا او را از جانــب
خــدا مضــروب ،و از دســت او مصــدوم و مبتــا پنداشــتیم 5 .حــال آنکــه بــه
ســبب نافرمانــی هــای مــا بدنــش ســوراخ شــد ،و بــه جهــت تقصیرهــای مــا لــه
گشــت؛ تادیبــی کــه مــا را ســامتی بخشــید بــر او آمــد ،و بــه زخمهــای او مــا
شــفا یافتهایــم(" .پرانتزهــا از نویســنده اســت)
اینهــا عباراتــی قدرتمنــد از کتــاب مقــدس اســت .بعضــی از مــردم ایــن
هــا را مــی خواننــد و مــی گوینــد" :یــک دقیقــه صبــر کنیــد؛ ایــن آیــات مضمــون
روحانــی دارنــد ".کلیســایی کــه مــن در آن تعلیــم یافتـهام بــه شــفای جســم اعتقادی
نداشــت .آنهــا یــک آیــه ماننــد ایــن را مــی خواننــد و آن را روحانــی مــی کننــد -
از آن بــرای گفتــن ایــن اســتفاده میکننــد کــه مــا از لحــاظ احساســی زخمــی
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شــده بودیــم و هنگامــی کــه زندگیمــان را بــه خداونــد مــی ســپاریم ،او مــا را از
لحــاظ احساســی شــفا مــی دهــد .امــا اگــر ایــن آیــات را در کنــار آیاتــی کــه بــا
آنهــا آغــاز کردیــم قــرار دهیــم ،بــرای همیشــه بــه ایــن نــوع کاربــرد از ایــن آیــات
خاتمــه مــی دهــد .درســت اســت کــه عیســی شــما را از لحــاظ عاطفــی و از دیگــر
لحــاظ شــفا خواهــد بخشــید ،امــا ایــن آیــات دربــاره ی شــفای جســمانیِ بــدن
صحبــت میکنــد .میتوانیــد آن را ببینیــد چــرا کــه در متــی  ۱۷:۸مــی فرمایــد
ایــن شــفاها کــه انجــام میشــد ،تحقــق پیشــگویی اســت کــه توســط اشــعیا شــده
بــود و میخوانیــم" ،بــه زخــم هــای او مــا شــفا یافتهایــم ".مــی فرمایــد ایــن تحقـ ِ
ـق
آن بــود کــه او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد.
ایــن دربــاره ی بیمــاری هــای جســمانی ،آســیب هــا و دردهــا صحبــت مــی کنــد.
عیســی مــردم را بــه لحــاظ جســمانی شــفا داد تــا آیــه ای را کــه مــی فرمایــد بــه زخم
هــای او مــا شــفا یافتهایــمرا تحقــق ببخشــد.

کتــاب مقــدس در اول پطــرس ۲۴:۲ادامــه میدهــد کــه" ،او گناهــان
مــا را در بــدن خویــش بــر دار حمــل کــرد ،تــا بــرای گناهــان بمیریــم و بــرای
پارســایی زیســت کنیــم ،همــان کــه بــه زخمهایــش شــفا یافتهایــد .زیــرا همچــون
گوســفندانی گمگشــته از راه بودیــد ،ا ّمــا اکنــون بهســوی شــبان و ناظــر جانهایتــان
ِ
زمــان گذشــته اســت .عیســی آمــد و بخشــی از
بازگشــتهاید ".فعــل ایــن آیــات
آنچــه او آمــد تــا بــه انجــام برســاند شــفای بدنهــای جســمانی مــا بــود .مــن ایــن
واقعیــت را نفــی نمــی کنــم کــه او بــرای بخشــش گناهــان مــا نیــز آمــده بــود .ایــن
مهــم اســت و بخشــش گناهــان هماننــد درگاه و ورود بــه هــر چیــز دیگــری اســت،
امــا او تنهــا بــرای بخشــش گناهــان مــا نیامــد .او همچنیــن بــرای شــفای بــدن های
مــا آمــد .در یونانــی کلم ـهای کــه بــرای "نجــات" در عهــد جدیــد اســتفاده شــده
اســت sozo ،میباشــد ،یــک کلمــه ی جامــع و همــه جانبــه کــه بــرای بســیاری از
چیزهــای مختلــف بــه کار مــی رود .امــا اگــر نگاهــی بــه آن بیندازیــد و دربــارهاش
تحقیــق کنیــد" ،شــفا" نیــز ترجمــه شــده اســت .یعقــوب ۱۴:۵میفرمایــد" :اگــر
کســی از شــما بیمــار اســت ،مشــایخ کلیســا را فراخوانــد و آنهــا برایــش دعــا کننــد
و بــه نــام خداونــد او را بــا روغــن تدهیــن نماینــد .دعــای بــا ایمــان ،بیمــار را
شــفا مــی بخشــد ".کلمــه ی شــفا در اینجــا کلمـهی یونانــی ســوزو اســت و دربــاره
ی بیمارانــی صحبــت میکنــد کــه در بدنهایشــان شــفای جســمانی یافتــه انــد.
همیــن کلمــهی ســوزو صدهــا بــار بخشــش گناهــان و همچنیــن شــفا در عهــد
جدیــد ترجمــه شــده اســت.
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هنگامــی کــه عیســی در متــی 10شــاگردانش را فرســتاد ،فرمانــی کــه بــه آنهــا
داد ایــن بــود ،بیمــاران را شــفا دهیــد ،جذامــی هــا را پــاک ســازید ،مــردگان را
زنــده کنیــد ،دیوهــا را بیــرون کنیــد و انجیــل را موعظــه کنیــد .در همــان لحظــه
ای کــه بــه آنهــا گفــت انجیــل را موعظــه کننــد ،بــه آنهــا گفــت کــه بیمــاران را شــفا
بخشــش
دهنــد ،جذامــی هــا را پــاک ســازند و دیوهــا را بیــرون کننــد .شــفا و
ِ
گناهــان درســت بــه یــک انــدازه بخشــی از چیزیســت کــه عیســی در زندگیتــان بــه
انجــام رســانیده اســت.
بــه همــان ترتیبــی کــه هرگــز فکــر نمیکنیــد خداونــد میخواهــد گناهــی
مرتکــب شــوید تــا بــه شــما بیامــوزد کــه مــی توانیــد چیــزی از طریــق گنــاه کــردن
یــاد بگیریــد ،او همچنیــن هرگــز نمیخواهــد کــه در بیمــاری زندگــی کنیــد.
خــدا باعــث و پدیــد آورنــدهی بیمــاری در زندگــی شــما نیســت .گاهــی اوقــات
مــردم چیزهایــی شــبیه بــه ایــن میگوینــد" :خــوب ایــن بیمــاری واقعــا برکتــی از
خداونــد اســت؛ چــون رویــم را بــه ســمت او بازگردانــد ".ایــن درســت اســت کــه
در موقعیــت هــای بحرانــی مــردم بــه ســمت خــدا بــاز مــی گردنــد ،امــا او بیمــاری
را بــرای تعلیــم شــما نمیفرســتد .بــه همــان انــدازه کــه از گنــاه بــرای تعلیــم شــما
اســتفاده نمیکنــد چــه بیشــتر کــه از بیمــاری اســتفاده نخواهــد کــرد .آیــا اگــر در
گنــاه زندگــی کنیــد چیــزی یــاد مــی گیریــد؟ آیــا اگــر در زنــا یــا همجنســگرایی
زندگــی کنیــد و دچــار برخــی از بیمــاری هــا شــوید ،مــی توانیــد یــاد بگیریــد کــه
ایــن شــیوهی زندگــی اشــتباه بــوده اســت؟ بدیهــی اســت کــه میتوانیــد ،امــا خــدا
باعــث ایــن نشــد کــه شــما بــه ایــن ســبک ،زندگــی کنیــد .او گنــاه را در زندگــی
شــما قــرار نمــی دهــد ،بــا ایــن حــال مــی توانیــد از گنــاه یــاد بگیریــد .شــما مــی
توانیــد ســر خــود را بــه دیــوار بکوبیــد و یــاد بگیریــد کــه چیزیســت کــه نبایــد
انجــام دهیــد ،امــا بــدون کوبیــدن فیزیکــیِ ســر خــود بــه دیــوار نیــز میتوانیــد
آن را یــاد بگیریــد .شــما مجبــور نیســتید همــه چیــز را الزم نیســت کــه بــا تجربــه
کــردن یــاد گرفــت .خــدا بیمــاری را در زندگــی تــان قــرار نمــی دهــد تــا شــما را
فروتــن ســازد و چیــزی بــه شــما بیامــوزد .عیســی مُ ــرد تــا گناهانتــان را بیامــرزد
و همچنیــن بیماریهایتــان را شــفا بخشــد .او گناهانتــان را بــر خــود گرفــت ،از
زخمهــای او شــفا یافتهایــد.
شــفای الهــیِ مافــوق طبیعــیِ خــدا در دســترس هم ـهی ماســت و بخشــی از
کفــارهای اســت کــه عیســی بــرای فراهــم کـ ِ
ـردن آن مُ ــرد .اگــر هنــوز شــفای خــود
را دریافــت نکردهایــد ،خداونــد از شــما ناراحــت نیســت .شــما مجبــور نیســتید
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قلــب خــود
شــفا یابیــد تــا خــدا را محبــت کنیــد .میتوانیــد خــدا را بــا تمامــی
ِ
محبــت کنیــد ،و بــه شــفا اعتقــادی نداشــته باشــید و هــم بــه بهشــت برویــد .بــه
عنــوان یــک حقیقــت ،احتمــاال ســریعتر بــه آنجــا خواهیــد رســید چــون نمــی دانیــد
چگونــه در ســامتی راه برویــد .امــا بدانیــد کــه در دســترس شماســت .عیســی
بــرای فراهــم کــردن آن مُ ــرد .خــدا میخواهــد در ســامتیِ کامــل باشــید.
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.

سواالت شاگردسازی

۱متــی  17-16:8را بخوانیــد .عیســی چنــد نفــر را شــفا داد؟ ______
___________________________________________
متــی  17-16:8هنــگام غــروب ،بســیاری از دیــوزدگان را نــزدش آوردنــد
و او بــا کالم خــود ارواح را از آنــان ب ـهدر کــرد و همــۀ بیمــاران را شــفا
داد 17 .بدینســان ،پیشــگویی ِاشــعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه:
"او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد".

۲.اشــعیا  5-3:53را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره چــه نــوع شــفایی صحبــت
مــی کننــد؟ ____________________________________
اشــعیا  5-3:53خــوار و مــردود نــزد آدمیــان ؛ مــرد در آشــنا و رنــج
دیــده .چــون کســی کــه روی از او برگرداننــد ،خــوار گشــت و بــه حســابش
نیاوردیــم 4 .حــال آنکــه رنجهــای مــا بــود کــه او بــر خــود گرفــت و درد
هــای مــا بــود کــه او حمــل کــرد ،امــا مــا او را از جانــب خــدا مضــروب ،و
از دســت او مصــدوم و مبتــا پنداشــتیم 5 .حــال آنکــه بــه ســبب نافرمانــی
هــای مــا بدنــش ســوراخ شــد ،و بــه جهــت تقصیرهــای مــا لــه گشــت؛
تادیبــی کــه مــا را ســامتی بخشــید بــر او آمــد ،و بــه زخمهــای او مــا شــفا
مــی یابیــم.
.

 ۳متــی  17:8را بخوانیــد .چــه اتفاقــی بــرای بیمــاری هــا و ضعفهــای
مــا افتــاد؟ _____________________________________
متــی  17:8بدینســان ،پیشــگویی ِا َ
شــعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه:
او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد.

۴.اول پطــرس  24:2را بخوانیــد .دو کاری کــه ایــن آیــه مــی فرمایــد عیســی
بــرای مــا انجــام داد چــه هســتند؟ _______________________
___________________________________________
اول پطــرس  24:2او گناهــان مــا را در بــدن خویــش بــر دار حمــل کــرد،
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تــا بــرای گناهــان بمیریــم و بــرای پارســایی زیســت کنیــم ،همــان کــه بــه
زخمهایــش شــفا یافتهایــد .زیــرا همچــون گوســفندانی گمگشــته از راه
بودیــد ،ا ّمــا اکنــون بهســوی شــبان و ناظــر جانهایتــان بازگشــتهاید.
۵.یعقــوب  15-14:5را بخوانیــد .کلمــه ی "شــفا" در آیــه  ۱۵کلمــه ی یونانــی
ســوزو اســت کــه "آزادی ،حفاظــت ،شــفا ،نگهــداری و کمــال ترجمــه
میشــود ".ایــن همــان کلمــه ای اســت کــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان
"نجــات" بــه آن اشــاره مــی کنــد .بــر اســاس ایــن آیــات و تعریــف یونانــیِ
کلمــه ی نجــات ،در نجــات چــه چیــز گنجانــده شــده اســت؟ ______
یعقــوب  15-14:5اگــر کســی از شــما بیمــار اســت ،مشــایخ کلیســا را
فراخوانــد و آنهــا برایــش دعــا کننــد و بــه نــام خداونــد او را بــا روغــن
تدهیــن نماینــد 15 .دعــای باایمــان ،بیمــار را شــفا میبخشــد و خداونــد او
را برمیخیزانــد ،و اگــر گناهــی کــرده باشــد ،آمرزیــده میشــود.
۶.متــی  7:10را بخوانیــد .وقتــی عیســی شــاگردان خــود را فرســتاد ،بــه آنهــا
گفــت چــه بگوینــد؟ _______________________________
متــی  7:10هنگامــی کــه میرویــد ،ایــن پیــام را موعظــه کنیــد کــه پادشــاهی
آســمان نزدیک شــده اســت.
۷.متــی  8:10را بخوانیــد .عیســی بــه آنهــا گفــت چــه کاری انجــام دهنــد؟
___________________________________________
متــی  8:10بیمــاران را شــفا دهیــد ،مــردگان را زنــده کنیــد ،جذامیهــا را
پــاک ســازید ،دیوهــا را بیــرون کنیــد .بهرایــگان یافتهایــد ،بهرایــگان هــم
بدهیــد.
۸.مرقــس  15:16را بخوانیــد .عیســی بــه شــاگردانش گفــت چــه کاری انجــام
دهند؟ _______________________________________
مرقــس  15:16آنــگاه بدیشــان فرمــود :بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر
خــوش را بــه همــۀ خالیــق موعظــه کنیــد.
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۹.مرقــس  16:16را بخوانیــد .کســانی کــه بــه انجیــل پاســخ مــی دهنــد چــه
کاری انجــام خواهنــد داد؟ ___________________________
مرقــس  16:16هر کــه ایمــان آ َورَد و تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد
یافــت .ا ّمــا هر کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم خواهــد شــد.
	۱۰.مرقــس  17:16را بخوانیــد .چــه آیاتــی همــراه ایمانــداران خواهــد بــود؟
__________________________________________
مرقــس  17:16و ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود :بــه نــام مــن
دیوهــا را بیــرون خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت.
	۱۱.مرقــس  18:16را بخوانیــد .چــه آیــات دیگــری همــراه ایمانــداران خواهــد
بــود؟ _______________________________________
مرقــس  18:16و مارهــا را بــا دستهایشــان خواهنــد گرفــت ،و هــر گاه
زهــری کشــنده بنوشــند ،گزنــدی بــه آنهــا نخواهــد رســید ،و دســتها بــر
بیمــاران خواهنــد نهــاد و آنهــا شــفا خواهنــد یافــت.
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موانع شفا

نویسنده :اندرو ُومک
در درس قبــل ،دربارهــی ایــن حقیقــت صحبــت کــردم کــه ارادهی خــدا ایــن
اســت کــه شــفا دهــد و شــفا بخشــی از کفــاره اســت .چیزهــای بیشــتری مــی تــوان
گفــت ،چــون حتــی اگــر آن را بپذیریــد و در کتــاب مقــدس دیــده باشــید ،هنــوز
ســواالت بســیاری مطــرح میشــود ،ماننــد" :اگــر ارادهی خداســت کــه مــا را شــفا
دهــد ،چــرا همــه شــفا نمــی یابــد؟" دالیــل بســیاری وجــود دارد و مــن تنهــا بخــش
کوچکــی از آنچــه میدانــم را بازگــو میکنــم .اطالعــات زیــادی وجــود دارد کــه مــن
بــه ســادگی نمــی توانــم وارد آن شــوم ،امــا اگــر ارادهــی خــدا شفاســت ،مــی خواهــم
بخشــی از ایــن کــه چــرا مــردم شــفا نمــی یابنــد را عنــوان کنــم .یکــی از دالیــل
جهالــت اســت .شــما نمــی توانیــد آنچــه را نمــی دانیــد یــا آن را درک نمیکنیــد ،بــه
کار بیندازیــد .در زندگــی شــخصی مــن کــه مطمئنـ ًا ایــن طــور بــوده اســت.
بــه مــن تعلیــم داده شــده بــود کــه ایمــان داشــته باشــم اراده خــدا بــه طــور
خــودکار انجــام مــی شــود و مــن هیــچ اقتــدار ،قــدرت یــا اختیــاری در آن نــدارم.
بنابرایــن ،بخاطــر جهــل مــن ،چندیــن چیــز اتفــاق افتــاد .وقتــی دوازده ســاله بــودم
پــدرم فــوت کــرد و وقتــی بیســت و یــک ســاله بــودم دو ســه نفــر جلــوی چشــمان
مــن فــوت شــدند .بــرای همـهی آنهــا دعــا کــردم کــه شــفا بگیرنــد ،امــا مــن شــفای
بــارزی ندیــدم ،نــه بــه ایــن خاطــر کــه ارادهی خــدا نبــود ،بلکــه بخاطــر جهالــت
مــن بــود .جهالــت دلیــل اتفــاق بعضــی چیزهاســت ،امــا ایــن یــک توجیــه نیســت.
شــبیه قانــون جاذبـهی زمیــن اســت :شــخصی مــی توانــد بگویــد" :خــوب ،مــن نمــی
دانســتم کــه اگــر از یــک ســاختمان ده طبقــه پاییــن بپــرم ،میمیــرم ".الزم نیســت
ـل ایــن قانــون را فقــط زمانــی کــه بــرای خودتــان عمــل میکنــد ،درک
تاثیــر کامـ ِ
کنیــد .مــردم در مــورد برخــی از قوانیــن خــدا بــی اطــاع هســتند .آنهــا نمــی داننــد
چگونــه شــفای خــدا کار مــی کنــد ،بنابرایــن جهالــت بســیاری از مــردم را مــی ُکشــد.
چیــز دیگــری کــه میتوانــد مانــع از دریافــت شــفای مــا شــود ،گنــاه اســت.
وقتــی کــه دربــارهی آن بــا مــردم صحبــت مــی کنیــد ،واقعــا آنهــا را ناراحــت مــی
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کنــد ،چــون مــردم آنچــه کــه شــما میگوییــد را اینطــور تفســیر میکننــد کــه
هم ـهی بیماریهــا نتیج ـهی برخــی از گناهـ ِ
ـان ماســت ،کــه درســت نیســت .ایــن
چیــزی نیســت کــه مــن بگویــم .در یوحنــا  ،9نمونـهای وجــود دارد کــه عیســی در
حــال بیــرون آمــدن از معبــد بــود ،و شــاگردانش در آنجــا بــه مــردی اشــاره کردنــد
کــه کــور مــادرزاد بــود .شــاگردانش در آی ـهی  ۲گفتنــد" :اســتاد ،گنــاه از کیســت
کــه ایــن مــرد کــور بــه دنیــا آمــده اســت؟ از خــودش یــا از والدینــش؟" بــه عبــارت
دیگــر ،آنهــا ســعیکردنــد بیمــاریاش را بــه طــور مســتقیم بــه گنــاه مرتبــط ســازند،
پرســیدند کــه گنــاهِ او بــود یــا گنــاهِ والدینــش کــه باعــث ایــن بیمــاری بــرای او
شــد .پاســخ ایــن بــود کــه هیــچ کــدام از آنهــا گناهــی مرتکــب نشــده بودنــد .ایــن
بــدان معنــا نیســت کــه والدیــن یــا پســر هرگــز گناهــکار نبودهانــد ،بلکــه گناهــی از
آنهــا نبــود کــه مســتقیم ًا باعــث کــوری او شــده بــود .ایــن گفتــه درســت نیســت کــه
هم ـهی بیماریهــا بــه گنــاه مربــوط اســت ،امــا همچنیــن ایــن گفتــه هــم درســت
نیســت کــه گنــاه یکــی از عوامــل نمیباشــد.
در یوحنــا  5نمونــه ای وجــود دارد از زمانــی کــه عیســی در حــوض بیــت
حســدا بــود ،و مــردی را بــه طــور معجزهآســا شــفا داد .در آن محــل جمعیــت
زیــادی بــود و فقــط یــک نفــر شــفا یافــت .پــس از آن ،بــاب  5نشــان مــی دهــد
کــه مــرد نمــی دانســت چــه کســی او را شــفا داد وقتــی یهودیــان در آیــه  ۲۱از
او پرســیدند" :آنکــه بــه تــو گفــت بســترت را برگیــری و راه بــروی کــه بــود؟"
آیــه ۳۱و  ۴۱ادامــه میدهــد کــه" ،ا ّمــا مــرد شــفا یافتــه نمیدانســت او کیســت،
زیــرا عیســی در میــان جمعیـ ِـت آنجــا ناپدیــد شــده بــود 14 .اندکــی بعــد ،عیســی او
را در معبــد یافــت و بــه او گفــت" :حــال کــه ســامت خــود را بازیافتـهای ،دیگــر
گنــاه مکــن تــا بــه حــال بدتــر دچــار نشــوی ".عیســی درســت همیــن جــا فرمــود
کــه گنــاه باعــث مــی شــود چیــزی بدتــر از فلــج پــا بــه او برســد ،او نتیجـهی بیمــار
شــدن را بــه گنــاه وصــل کــرد .او همچنیــن در یوحنــا  9فرمــود کــه بــه خاطــر گنــاه
کســی نبــود کــه مــرد کــور بــه دنیــا آمــد.
بعضــی چیزهــا بــه طــور طبیعــی اتفــاق مــی افتنــد ،امــا زمانــی وجــود دارد
کــه بیماریهــا ،ناخوشــیها ،یــا مشــکالت میتواننــد نتیجــهی مســتقیم گنــاه
باشــند .حتــی در چنیــن مــواردی ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه خــدا شــخصی اســت
کــه ایــن کار را در حــق مــا انجــام مــی دهــد .بــرای مثــال ،فــردی را در نظــر بگیریــد
کــه بــه شــیوهی همجنســگرایان زندگــی میکنــد ،کــه نوعــی انحــراف از طبیعــت
اســت .بــدن انســان بــرای زندگــی بــه آن شــیوه ســاخته نشــده اســت .بیماریهــای
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روابــط جنســی از ایــن شــیوهی زندگــی بــه وجــود میآینــد .خــدا پدیــد آورنــدهی
ایــن بیماریهــا نیســت  -ایــن فقــط مقابلـهی طبیعــت اســت چــون بــرای ایــن نــوع
زندگــی تنظیــم نمیشــود .بــرای مثــال ،اگــر بیــرون برویــد و غــذای بــدی بخوریــد،
بدنتــان پاســخ خواهــد داد ،و خــدا نیســت کــه ایــن کار را در حــق شــما مــی کنــد.
در اینجــا قوانیــن طبیعــی و عوامــل طبیعــی وجــود دارنــد .بنابرایــن ایــن درســت
اســت کــه ،گنــاه مــی توانــد یکــی از دالیلــی باشــد کــه مــردم شــفا نمــی گیرنــد.
اگــر گنــاه شــناخته شــدهای در زندگــی شــما وجــود دارد و بــه خــدا بــرای
شــفا ایمــان داریــد ،بایــد گنــاه را متوقــف کنیــد ،چــون از طریــق آن ،بــه شــیطان
دسترســی مســتقیم بــه زندگیتــان میدهیــد کــه مانــع از دریافــت آنچــه خــدا در
زندگیتــان انجــام مــی دهــد ،بشــود .رومیــان  ۱۶:۶مــی فرمایــد" ،آیــا نمیدانیــد
کــه وقتــی خــود را همچــون بندگانــی فرمانبــردار تســلیم کســی میکنیــد ،بنــدگان
آنکــس خواهیــد بــود کــه او را فرمــان میبریــد ،خــواه بنــدۀ گنــاه ،کــه منجــر بــه
مــرگ میشــود ،خــواه بنــدۀ اطاعــت ،کــه بــه پارســایی میانجامــد؟" ایــن آیــه
نمیگوینــد کــه شــیطان خداونــد میشــود بــه ایــن معنــی کــه شــما نجــات را
از دســت مــی دهیــد و بــه جهنــم مــی رویــد ،امــا بــدان معنــی اســت کــه خــواه
مســیحی باشــید یــا خیــر  -اگــر در گنــاه زندگــی کنیــد  -بــه شــیطان اجــازه نفــوذ
و دس ـتدرازی بــه زندگــیِ خــود را میدهیــد .یوحنــا  10:10میفرمایــد کــه دزد
نمــی آیــد جــز بــرای دزدیــدن ،کشــتن و نابــود کــردن .امــا عیســی آمــد تــا شــما
حیــات داشــته باشــید .بنابرایــن ،عیســی تــاش میکنــد تــا حیــات و ســامتی
خــود را بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد ،امــا همچنیــن شــیطان نیــز تــاش میکنــد
شــما را بیمــار کنــد .اگــر از طریــق گنــاه خــود را بــه شــیطان تســلیم کنیــد ،بــه
او توانایــی فرصــت در زندگیتــان را مــی دهیــد .مــی توانیــد دعــا کنیــد و شــفای
هرچــه را بخواهیــد درخواســت کنیــد ،امــا اعمــال شــما بــه شــیطان اجــازه میدهــد
وارد شــود و بیمــاری بــه همــراه آورد .بنابرایــن ،اگــر در گنــاه زندگــی مــی کنیــد،
بایــد آن را متوقــف کنیــد.
بایــد اضافــه کنــم کــه میتوانیــد آنقــدر درونبیــن (خودمحــور) شــوید کــه
بگوییــد" :خــوب ،مــن همیشــه کمتــر از آنچــه بایــد باشــم هســتم ".و بــه جایــی
برســید کــه اگــر چــه ایمــان داریــد کــه خــدا میتوانــد شــفا دهــد ،امــا معتقدیــد کــه
نمیخواهــد چــون شایســتگی آن را نداریــد .مطمئنـ ًا ایــن هــم اشــتباه اســت .هیــچ
کــدام از مــا نمیتوانیــم شــفای خــدا را حاصــل کنیــم زیــرا ســزاوار آن هســتیم.
تاکنــون خــدا کســی را پیــدا نکــرده اســت کــه واجــد شــرایط بــرای کار او باشــد،
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بنابرایــن الزم نیســت حرکــت خــدا در زندگیتــان را تنهــا بــه عملکــرد و تقــدس
خــود ،مربــوط کنیــد .بلکــه بایــد براســاس آنچــه کــه عیســی برایتــان انجــام داده و
همچنیــن براســاس ایمانتــان بــه او باشــد .در عیــن حــال ،نمــی توانیــد اعمالتــان
را نادیــده بگیریــد و خودتــان را بــه شــیطان تســلیم کنیــد بــدون اینکــه او مانــع
شــما شــود .اگــر توبــه کنیــد و انجــام هــر چیــزی کــه بــه شــیطان اجــازه میدهــد
در زندگیتــان تعــدی کنــد را تــرک کنیــد ،کار شفابخشــی خــدا را بســیار آســانتر و
بهتــر در زندگیتــان خواهیــد دیــد.
عامــل دیگــری کــه مربــوط بــه شفاســت و بعضــی افــراد زیــاد بــه آن فکــر
نمیکننــد منفــی اندیشــی و بــی ایمانــی دیگــران اســت کــه میتوانــد بــر شــما تاثیــر
بگــذارد .یکــی از بهتریــن نمونههــا بــرای ایــن موضــوع ،مرقــس  ۶اســت جایــی
ـهر خــود بــود و مــردم چــون او را بــه عنــوان پســر بچ ـهای بــه
کــه عیســی در شـ ِ
خاطــر داشــتند بــه او احتــرام نگذاشــتند .آنهــا پــدر و مــادر ،بــرادران و خواهــران
او را میشــناختند و بــه طریقــی کــه بعضــی از مــردم بــه او احتــرام میگذاشــتند،
حرمتــش نکردنــد .بــه ضــد او شــدند و از او انتقــاد کردنــد .مرقــس 6-4:6مــی
فرمایــد" ،عیســی بدیشــان گفــت" :نبــی بیحرمــت نباشــد جــز در دیــار خــود و
در میــان خویشــان و در خانــه خویــش!  5او نتوانســت در آنجــا هیــچ معجــزهای
انجــام دهــد ،جــز آنکــه دســت خــود را بــر چنــد بیمــار گذاشــت و آنهــا را شــفا
بخشــید 6 .او از بیایمانــی ایشــان در حیــرت بــود .ســپس ،عیســی در روســتاهای
اطــراف میگشــت و مــردم را تعلیــم م ـیداد ".ایــن آیــات نمیگویــد کــه عیســی
نمیخواســت معجــزات زیــادی انجــام دهــد ،بلکــه او نتوانســت .در اینجــا عیســی
پســر خداســت ،کــه بــه عنــوان انســان بــر روی زمیــن آمــد ،مــردی کــه در ایمانــش
کمبــودی نداشــت .و قطعــا هیــچ گناهــی در زندگــی او وجــود نداشــت .بــا ایــن
حــال بــه خاطــر بــه ایمانــی آنهــا در آنچــه کــه مــی توانســت بــرای دیگــران انجــام
دهــد محــدود شــد .ایــن را در کنــار متــی  ۵۸:۱۳قــرار دهیــد ،جایــی کــه مــی
فرمایــد" ،و در آنجــا بهعلــت بیایمانــی ایشــان ،معجــزات زیــادی نکــرد"،
و میبینیــم کــه عیســی ،کــه هیــچ محدودیتــی در خــود نداشــت و قطعــا هیــچ
گناهــی در زندگــی او بــرای نفــوذ شــیطان نبــود ،در آنچــه میتوانســت انجــام دهــد
بــه خاطــر مــردم اطرافــش ،محــدود شــد.
درک ایــن حقیقــت واقعـ ًا مهــم اســت :خواســت خــدا ایــن اســت کــه همیشــه
همــه را شــفا دهــد .اگــر بــه ایــن ایمــان داریــد ،احتمــاال کار اشــتباهِ رفتــن بــه
بیمارســتان و تــاش بــرای خالــی کــردن آن از افــراد بیمــار را مرتکــب مــی شــوید
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چــون ایمــان داریــد ارادهی خــدا بــرای آنهــا ایــن اســت کــه شــفا یابنــد .ارادهی خدا
بــرای آنهــا شفاســت ،امــا خــدا هرگــز بــر خــاف خواســت آنهــا عمــل نمیکنــد.
خــدا ایــن حــق کــه آنهــا بخواهنــد بیمــار باشــند را محفــوظ نگــه مـیدارد ،حــق آنها
را کــه نمیخواهنــد شــفا بگیرنــد .هیــچ کــس نمیتوانــد آنهــا را مجبــور کنــد شــفا
یابنــد و آنهــا نمیتواننــد از ایمــان شــخصی دیگــر شــفا یابنــد .ایمــان شــخصی
دیگــر میتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد در صورتــی کــه در حــال مجاهــده بــرای شــفا
باشــند ،امــا هیــچ کــس نمیتوانــد آن را برایشــان انجــام دهــد .شــما میتوانیــد
ماشــین را وقتــی در دنــدهی خــاص باشــد هــل دهیــد ،امــا نمیتوانیــد آن را وقتــی
کــه پــارک یــا در دنــده عقــب اســت هــل دهیــد .اگــر شــخصی ضـ ِـد شــفا ایســتاده،
نمــی توانیــد بــر آن غلبــه کنیــد .بــه همیــن دلیــل ،نمــی توانیــد یــک بیمارســتان را
خالــی کنیــد یــا بــه یــک کلیســا برویــد و شــفای هم ـهی افــراد را بــدون همــکاری
خودشــان ببینیــد .دربــارهی ایــن مــورد خیلــی بیشــتر میتــوان گفــت .وقتــی عیســی
مــردم را شــفا مــی داد ،حتــی مــردگان را زنــده میکــرد ،بــه شــخصی نزدیــک
میشــد و مــی فرمــود" :گریــه مکــن" .بــه مــادری گفــت گریــه مکــن و ســپس
پســرش را از مــردگان زنــده کــرد .ایمــان کســی بایــد در جایــی اســتفاده شــود.
از جانــب مــا ،ایمــان مــا الزم اســت و بســیاری از چیزهــای دیگــر کــه در شــفا
دســت اندرکارنــد .مــن در اینجــا تنهــا دربــارهی چنــد مــورد صحبــت کــردم و
امیــدوارم کــه بــه شــما کمــک خواهــد کــرد ،امــا یکــی از مهمتریــن چیزهایــی کــه
بایــد دریابیــد ایــن اســت کــه خــدا وفــادار اســت .خواســت خــدا بــرای شــما ایــن
اســت کــه شــفا یابیــد ،و بایــد یــاد بگیریــد کــه چگونــه بــا او همــکاری کنیــد .او
نمــی توانــد آن را بــرای شــما انجــام دهــد؛ بایــد آن را از طریــق خــود شــما انجــام
دهــد کــه از درونتــان مــی آیــد.
دعــا میکنــم کــه ایــن مطالــب بــه شــما کمــک کنــد تــا شــروع کنیــد خــود را
بــه خــدا تســلیم کنیــد ،اجــازه دهیــد قــدرت خــدا از طریــق شــما جریــان یابــد ،و
ـری او راه برویــد.
در ســامتی فــوق بشـ ِ

52

.

پرسش ها ی شاگردسازی

افش عناوم

۱متــی  ۱۷:۸را بخوانیــد .عیســی بــرای اینکــه شــفا را بــرای مــا فراهــم کنــد
چــهکــرد؟ _____________________________________
متــی  17:8بدیــن ســان پیشــگویی اشــعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه:
او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد.

۲.هوشع  ۶:۴را بخوانید .بعضی از مردم به کدام دلیل شفا نمی یابند؟
لف .جهل (کمبود دانش)
ب .به کلیسا نمی روند
پ .به اندازه ی کافی خوب نیستند
هوشــع  6:4قــوم مــن از عــدم معرفــت هــاک شــده انــد.از آنجــا کــه تــو
معرفــت را تــرک کــرده ای،مــن نیــز تــو را تــرک کــرده ام تــا دیگــر بــرای مــن
کهانــت نکنــی.
۳.یوحنــا  3-1:9را بخوانیــد .شــاگردان فکــر میکردنــد چــه چیــز باعــث
کــوری آن مــرد شــده بــود؟ ______ آیــا تفکرشــان درســت بــود؟____
یوحنــا  3-1:9در راه کــه میرفــت ،کــوری مــادرزاد دیــد2 .شــاگردانش
از او پرســیدند :اســتاد ،گنــاه از کیســت کــه ایــن مــرد کــور بــه دنیــا آمــده
اســت؟ از خــودش یــا از والدینــش؟  3عیســی پاســخ داد :نــه از خــودش،
و نــه از والدینــش؛ بلکــه چنیــن شــد تــا کارهــای خــدا در او نمایــان شــود.
۴.یوحنــا  ۱۴:۵را بخوانیــد .گنــاه دری بــه ســوی بیمــاری بــاز میکنــد ،امــا نــه
همیشــه .عــاوه بــر بیمــاری ،گنــاه چــه چیزهــای دیگــری میتوانــد در فــرد
ایجــاد کنــد؟ ___________________________________
یوحنــا  14:5اندکــی بعــد ،عیســی او را در معبــد یافــت و بــه او گفــت:
حــال کــه ســامت خــود را بازیافتـهای ،دیگــر گنــاه مکــن تــا بــه حــال بدتــر
دچــار نشــوی.
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۵.رومیــان  14-12:5را بخوانیــد .اگــر گنــاه همیشــه علــت بیمــاری نیســت،
چــه علــت دیگــری ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؟ ___________
___________________________________________
رومیــان  14-12:5پــس ،همانگونــه کــه گنــاه بهواســطۀ یــک انســان وارد
جهــان شــد ،و بهواســطۀ گنــاه ،مــرگ آمــد ،و بدینســان مــرگ دامنگیــر
همــۀ آدمیــان گردیــد ،از آنجــا کــه همــه گنــاه کردنــد  13 -زیــرا پیــش از آنکــه
شــریعت داده شــود ،گنــاه در جهــان وجــود داشــت ،ا ّمــا هــر گاه شــریعتی
نباشــد ،گنــاه بهحســاب نمیآیــد 14 .بــا این حــال ،از آدم تــا موســی ،مــرگ
بــر همــگان حاکــم بــود ،حتــی بــر کســانی کــه گناهشــان بهگونــۀ ســرپیچی
آدم نبــود .آدم ،نمونــۀ کســی بــود کــه میبایســت بیایــد.
۶.اعمال رسوالن  ۳۸:۱۰را بخوانید .با توجه به اعمال رسوالن  38:10بیماری
میتواند توســط چــه چیزی ایجاد شــود؟ ____________________
اعمــال رســوالن  38:10و چگونــه خــدا عیســای ناصری را بــا روحالقدس
و قــدرت مســح کــرد ،بهگون ـهای کــه همه جــا میگشــت و کارهــای نیکــو
میکــرد و همــۀ آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد ،شــفا مـیداد ،از آنرو
کــه خــدا بــا او بــود.
۷.متی  58:13را بخوانید .چه چیز می تواند مانع شفا شود؟ __________
متــی  58:13و در آنجــا بــه علــت بــی ایمانــی ایشــان ،معجــزات زیــادی
نکــرد.
۸.یعقوب  ۱۵:۵را بخوانید .چه چیز بیمار را شفا می بخشد؟ _________
یعقــوب  15:5دعــای بــا ایمان،بیمــار را شــفا مــی بخشــد و خداونــد او را
بــر مــی خیزانــد،و اگــر گناهــی کــرده باشــد،آمرزیده مــی شــود.
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نویسنده :دان کرو

متــی  22- 21:18مــی فرمایــد" :ســپس ِ پطـ ُرس نــزد عیســی آمــد و پرســید:
ســرور مــن ،تــا چنــد بــار اگــر بــرادرم بــه مــن گنــاه ورزد ،بایــد او را ببخشــم؟ آیــا
تــا هفــت بــار؟  22عیســی پاســخ داد :بــه تــو میگویــم نــه هفــت بــار ،بلکــه هفتــا ْد
هف��ت ب��ار ".فکــر میکنــم پطــرس فکــر کــرد خیلــی ســخاوتمند بــوده کــه پرســیده
چنــد بــار بایــد کســی را کــه بــه او گنــاه ورزیــده اســت را ببخشــد ،آیــا فکــر مــی
کنیــد ،هفــت بــار در روز؟ عیســی فرمــود :پطــرس ،نــه هفــت بــار ،بلکــه هفتــاد
هفــت بــار .کــه  ۴۹۰بــار در روز مــی شــود ،امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه پــس از
 ۴۹۰بــار دیگــر نبایــد ببخشــید .آنچــه عیســی فرمــود تعداد غیــر ممکــن از آزارهای
بــود کــه احتمــال دارد بــرای یــک شــخص در روز اتفــاق بیفتــد .عیســی فرمــود
بخشــش بایــد مــداوم باشــد ،بایــد ادامــه یابــد .بخشــش بایــد دیــدگاه واقعــیِ یــک
مسـ�یحی باشـ�د .عیسـ�ی در لوقـ�ا  34:23فرمــود" :پــدر ،اینــان را ببخــش ،زیــرا
نم��ی دانن��د چ��ه م��ی کنن��د ".همچنیــن شــهید اســتیفان ،در اعمــال رســوالن ۶۰:۷
گفــت" :ایـ�ن گنـ�اه را بـ�ه پـ�ای ایشـ�ان مگـ�ذار ".هم ـهی مــردم بخشــش را دریافــت
ـی یــک مســیحی بایــد بــه شــکلی باشــد کــه همیشــه
نخواهنــد کــرد ،امــا دیــدگاه قلبـ ِ
آن را نشــان دهــد.
عیســی مثَلــی دربــارهی بخشــش مـیآورد کــه از آیـهی  ۲۳از متــی  ۱۸اینطــور
ادامــه مــی دهــد" ،از ایـنرو ،میتــوان پادشــاهی آســمان را بــه شــاهی تشــبیه کــرد
ک��ه تصمی��م گرف��ت ب��ا خادم��ان خ��ود تس��ویه حس��اب کن��د24 .پــس چون شــروع به
حسابرس��ی ک��رد ،ش��خصی را ن��زد او آوردن��د که ده ه��زار قنطار ب��ه او بدهکار بود.
(مثــل ده میلیــون دالر اســت)  25چــون او نمیتوانســت قــرض خــود را بپــردازد،
اربابش دســتور داد او را با زن و فرزندان و تمامی داراییاش بفروشــند و طلب را
وصــول کننــد26 .خــادم پیــش پــای اربــاب بهزانــو درافتــاد و التماسکنــان گفــت:
"مــرا مهلــت ده تــا همــۀ قــرض خــود را ادا کنــم( ".پرانتــز از نویســنده اســت).
وضعی��ت اینــ اس��ت :مـ�ردی وج�وـد دارد کهــ در واقــع ده میلیــون دالر بــه اربابــش
بدهــکار اســت .هیــچ راهــی بــرای پرداخــت آن وجــود نــدارد  -مــرد میدانــد کــه
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نمیتوانــد و اربابــش هــم میدانــد کــه او نمیتوانــد بپــردازد .در آن روزهــا ،بــر
خــاف آمریــکا کــه میتوانیــد ،نمیتوانســتید ادعــای ورشکســتگی کنیــد  -آنهــا،
شــما ،همســر ،فرزنــدان و همــه چیزهایــی را کــه داشــتید به فروش میرســاندند و به
بردگــی مــی رفتیــد .تــا زمانــی کــه همــه چیــز پرداخــت نمیشــد ،بــه زنــدان فرســتاده
میشــدید ،و اگــر هرگــز پرداخــت نمیشــد ،همـهی عمرتــان در زنــدان مــی ماندیــد.
ایــن مــرد تنهــا چیــزی را کــه مــی دانســت انجــام داد :بــه زانــو افتــاد و برای بخشــش
گریــه کــرد" ،اربــاب بــه مــن فرصــت بده! لطفـ ًا ،تمنــا دارم .همــه چیز را به شــما باز
میگردانــم .فقــط بــه مــن فرصــت دهیــد!" توجــه کنیــد کــه در آیــه ی  ۲۷چــه اتفاقــی
افتــاده اســت ،مــی فرمایــد دل اربــاب بــه حــال او ســوخت ،و قــرض او را بخشــید.
مــا قرضــی داشــتیم کــه نمیتوانســتیم پرداخــت کنیــم .کتــاب مقــدس میفرمایــد
کــه مــزد گنــاه مــرگ اســت (رومیــان  - )۲۳:۶جدایــی از خــدا تــا ابــد – همــه ی
طــا و نقــره ی جهــان هــم نمــی توانســت مــا را بازخریــد کنــد .پــس خــدا بــه خاطــر
رحمــت و فیــض خــود پســرش عیســی مســیح را بــه زمیــن فرســتاد تــا قرضــی را کــه
مــا نمیتوانســتیم بپردازیــم پرداخــت کنــد .خداونــد بــا رحمــت و شــفقت خــود بــه
مــا نــگاه کــرد و فرمــود "مــن قــرض شــما را مــی بخشــم".
ایــن م�رـد ک�هـ ب��ه تازگــی ده میلیــون دالر بدهـیاش بخشــیده شــده بــود ،از یکــی
از هم��کاران خ��ود چی��زی ش��بیه بـ�ه بیس��ت دالر طلبــکار بــود .او را یافــت و گفــت:
"ب��ه تازگ��ی ده میلیـ�ون دالر ق�رـض م��ن بخش��یده ش�دـه اس��ت ،ح��اال بیس��ت دالر
بــرای مــن چــه اهمیتــی دارد؟ میخواهــم همــان طــور کــه مــن آزاد هســتم ،تــو نیــز
آزاد باش�یـ! بیــ خیال��ش میــ ش��وم .ای��رادی ن��دارد ،چ��ون همی��ن االن ده میلیــون
ـرض مــن بخشــیده شــده اســت!" ایــن چیزیســت کــه بایــد اتفــاق میافتــاد،
دالر قـ ِ
امــا اینطــور نشــد .بیاییــد آنچــه کــه واقعــا اتفــاق افتــاد را در آیــات  ۲۸تــا 31
بخوانیـ�م" .ا ّمــا هنگامــی کــه خــادم بیــرون میرفــت ،یکــی از همــکاران خــود را دیــد
کــه صــد دینــار بــه او بدهــکار بــود .پــس او را گرفــت و گلویــش را فشــرد و گفــت:
'قرض��ت را ادا ک��ن!' 29همــکارش پیــش پــای او بهزانــو درافتــاد و التماسکنــان
گف��ت' :م��را مهل��ت ده ت��ا هم�ۀـ ق��رض خ��ود را بپ��ردازم 30 '.ا ّمــا او نپذیرفــت ،بلکــه
رفــت و او را بــه زنــدان انداخــت تــا قــرض خــود را بپــردازد 31 .هنگامــی کــه ســایر
خادمــان ایــن واقعــه را دیدنــد ،بســیار آزرده شــدند و نــزد اربــاب خــود رفتنــد و
تمــام ماجــرا را بازگفتنــد ".او درس��ت بع�دـ از ای��ن کــه ده میلیــون دالر قرضــش
بخشــیده شـ�ده ب��ود ،آن مـ�رد را بـ�رای بیس��ت دالر بــه زنــدان افکنــد! مــی توانیــد آن
را تصــور کنیــد؟
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آیــات  ۳۲تــا  ۳۴مــی فرمایــد" :پــس اربــاب ،آن خــادم را نــزد خــود فراخوانــد
و گف��ت' :ای خــادم شــرور ،مگــر مــن محــض خواهــش تــو تمــام قرضــت را
نبخشــیدم؟  33آیــا نمیبایســت تــو نیــز بــر همــکار خــود رحــم میکــردی،
همانگون��ه ک��ه م��ن ب��ر ت��و رح��م ک��ردم'  34پــس اربــاب خشــمگین شــده ،او را
ب��ه زن��دان افکن��د ت��ا ش��کنجه ش��ود و هم��ۀ ق��رض خ��ود را ادا کن��د ".ایــن مــرد
بــه خاطــر طــرز رفتــاری کــه بــا همــکار خــود داشــت بــه زنــدان افکنــده شــد،
بنابرایــن بخشــش اولیــه خــود را از دســت داد .عیســی در آیــه ی  ۳۵فرمــود:
"بــه همیــن گونــه پــدر آســمانی مــن نیــز بــا هــر یــک از شــما رفتــار خواهــد کــرد،
اگــر شــما نیــز بــرادر خــود را از دل نبخشــید ".احمقانــه نیســت ،در حالــی کــه همــه
ـی ابــدی از خداســت
ی گناهــان بخشــیده شــده باشــد  -مــزدی کــه مــرگ و جدایـ ِ
 از بخشــیدن امتنــاع کنیــم؟ بــه خداونــد التمــاس کنیــم ،بگوییــم" :مــرا ببخــشو بــه خاطــر عیســی مســیح بــر مــن رحــم کــن "،بخشــش را دریافــت کنیــم ،و بعــد
برگردیــم و از بخشــیدن شــخصی دیگــر بــه خاطــر چیــزی کوچــک کــه فکــر مــی
کنیــم خیلــی بــزرگ اســت امتنــاع کنیــم  -بعــد از اینکــه بــرای هم ـهی کارهایــی
کــه انجــام دادهایــم بخشــش را دریافــت کردهایــم .خداونــد مــی فرمایــد ایــن
شـ�رارت اسـ�ت.
مدتـ�ی قبـ�ل شــبان کلیســایی بــودم ،خانــم جوانــی در بیــن اعضــا وجــود
داشــت کــه قــادر بــود چیزهــای آینــده را ببینــد .یــک روز نــزد مــن آمــد و گفــت:
"آیــا روح القــدس اســت کــه بــه مــن از اتفاقهایــی کــه خواهــد افتــاد میگویــد و
چیزهــای آینــده را نشــانم میدهــد؟ میدانــم چــه وقــت قــرار اســت مــردم بمیرنــد
و چــه زمانــی شــخصی بــا اتومبیــل تصــادف خواهــد کــرد ،و چیزهایــی شــبیه بــه
ایــن .گفتــم :پاســخ مــن را دوســت نخواهــی داشــت ،بــه هــر حــال بــاور نمیکنــم
کــه روح القــدس باشــد .فکــر میکنــم کــه یــک روح غیــب گویــی اســت ،همــان
روحــی کــه در اعمــال رســوالن  ۱۶بــه دنبــال پولــس رســول افتــاد .او ســرانجام آن
روح را ســرزنش کــرد و بــه او فرمــان داد تــا از دختــر بــه درآیــد و او توانایـیاش را
بــرای فــال بینــی از دســت داد .مــن ادامــه دادم و بــه او گفتــم کــه مــن خــدا نیســتم،
و گفتــم" :از شــما میخواهــم بــه نــزد عیســی برویــد و از او بپرســید" :خداونــدا،
چــه چیزیســت کــه بــه مــن ایــن چیزهــا را میگویــد و بــه مــن اطالعــات میدهــد،
ـدس توســت ،یــا
حتــی پیــش از آنکــه نجــات را دریافــت کــردهام؟ آیــا ایــن روح القـ ِ
چیــز دیگریســت؟ "چنــد روز بعــد دوبــاره دیدمــش و گفــت" :در مــورد آن موضــوع
بــا خداونــد صحبــت کــردم ،و فکــر میکنــم کــه همــه چیــز خــوب هســتش ".گفتــم
هرچــه کــه خداونــد مــی فرمایــد درســت اســت  -مــن شــبان اعظــم نیســتم".
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 سرد مود حطسس
اوایــل ســال  19۸۶بـ�ود ،مـ�ی دانیـ�د در سـ�ال  ۱۹۸۶چــه اتفاقــی افتــاد؟ یــک
شـ�اتل فضای��ی کــه چلنج��ر نامی�دـه میشــد داش��تیم ،و  ۸نفــر بــه داخــل آن رفتنــد.
یکــی از آنهــا یــک معلــم مدرســهی زن بــود .وقتــی ایــن بانــوی جــوان در حــال
تماشــای تلویزیــون بــود ،دیــد کــه آن زن مــی گویــد ،فــردا بــا چلنجــر م ـیروم "،و
در مــورد آن صحبــت مــی کــرد .یــک روح بــا او صحبــت کــرد و گفــت" :او خواهــد
مُ ــرد ،او خواهــد مُ ــرد ".روز بعــد وقتــی چلنجــر پرتــاب شــد ،همــان طــور کــه تمــام
دنیــا دیدنــد منفجــر شــد ،و تمــام خدم ـهی آن از بیــن رفتنــد .بانــوی جــوان نــزد
مــن آمــد و گفــت" :بــرادر دان ،فکــر میکنــم چیــزی کــه بــا مــن صحبــت میکنــد
و بــه مــن اطالعــات میدهــد شــاید روح القــدس نباشــد .بــرای مــن دعــا مــی
کنیــد؟" پــس از جلســه در آن شــب ،بعــد از اینکــه همــه رفتنــد ،دســت او را گرفتــم
و گفتــم" :تــو ای روح پلیـ ِـد غیــب گویــی ،از او بیــرون بیــا! هیــچ اتفاقــی نیفتــاد.
شــاگردان عیســی یــک بــار تــاش کردنــد کــه یــک روح پلیــد را از مــرد جوانــی
اخ��راج کنن��د ول��ی نتوانس��تند آن را انج��ام دهن��د .عیس�یـ فرم��ود" :مــرد جــوان را
نــزد مــن بیاوریــد ".بنابرایــن گفتــم" ،خداونــدا ،مــن فکــر مــی کــردم میدانــم اینجــا
چــه اتفاقــی در حــال افتــادن اســت ،امــا ایــن خانــم را نــزد تــو مـیآورم .بــه ما نشــان
بــده کــه موضــوع چیســت ".همســرم بــا مــا دعــا مــی کــرد و خــدا بــه او کالم علــم
داد .او گفــت" :ایــن چیــزی اســت کــه بــه مــادرش ارتبــاط دارد ".بــه زن گفتــم:
"مــادرت را بخشــیدهای؟" لحظــهای کــه ایــن را گفتــم ،صدایــی از او فریــاد زد:
"نــه! او مــرا فرامــوش کــرد!" ســپس مــن گفتــم" :تــو را مــی بنــدم ،تــو را ای روح
پلیــد" و از زن دوبــاره خواســتم کــه مــادر خــود را ببخشــد .ســپس بــا فیــض و
کمــک خــدا او مــادرش بخشــید و رهایــی دریافــت کــرد .او توانســت بــا تصمیــم
گرفتــن بــرای بخشــیدن خــود را خــاص کنــد و ســپس رهایــی و آزادی خــود را
دریافــت کــرد.
درسـ�ت ماننـ�د عیسـ�ی کـ�ه بـ�ا مثَـ�ل درمتـ�ی  ۱۸فرمــود ،میگویــم اگــر بعــد
از ایــن کــه چنــان قــرض بزرگــی از مــا توســط پــدر آســمانی مــان بخشــیده شــده
اســت از دل دیگــران را نبخشــیم ،بــه دســت عــذاب آوران داده خواهیــم شــد.
عــذاب آوران چــه هســتند؟ آنهــا مــی تواننــد انــواع چیزهــا باشــند  -دژهــای
پلیــدی ،نگرانــی ،بیمــاری ،افســردگی ،ناخوشــی و بســیاری چیزهــای دیگــر.
ریشــه ،عــدم بخشــش اســت .نبخشــیدن بعــد از اینکــه آمرزیــده شــدیم بــه شــیطان
اجــازه مــی دهــد در زندگــی مــا نفــوذ داشــته باشــد .کتــاب مقــدس میفرمایــد بایــد
بـ�رای بخشـ�یدن یـ�ک تصمیـ�م بگیریـ�م .در دعـ�ای ربانـ�ی (متـ�ی  ،)11-9:6عیســی
فرمــود ببخشــید همانطــور کــه بخشــیده شــده ایــم.
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مرقــس  26-25:11مــی فرمایــد کــه وقتــی دعــا مــی کنیــم ،اگــر نســبت بــه
کســی چیــزی بــه دل داریــم ،او را ببخشــیم .ایــن بــه چــه معناســت؟ چنــد وقــت
عــدم بخشــش بایــد در قلــب مــا بمانــد؟ فقــط تــا زمانــی کــه بــه حضــور خــدا
برویــم و دعــا کنیــم بایــد طــول بکشــد .اگــر کوچکتریــن ذرهای از عــدم بخشــش
در برابــر شــخصی داشــته باشــیم ،بایــد آنهــا را بخشــیده و بگوییــم" :خدایــا ،امــروز
از آنهــا میگــذرم .آنهــا را میبخشــم .ایــن تصمیــم را میگیــرم چــون تــو چنیــن
قــرض بزرگــی را بــه مــن بخشــیدی".
خداونــدا ،بــرای کســانی کــه ایــن درس را میخواننــد و در زندگــی شــان عــدم
بخشــش دارنــد دعــا مــی کنــم ،کــه همیــن لحظــه تصمیــم بگیرنــد و گذشــت کننــد،
و آنهــا را ببخشــند ،خــواه زنــده یــا مــرده .دعــا میکنــم اجــازه دهنــد بــرود و قلــب
هایشــان توســط قــدرت و فیــض تــو امــروز شــفا یابــد ،خداونــدا از تــو متشــکرم،
در نــام عیســی مســیح ،آمیــن.
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پرسشهای شاگرد سازی

۱متی  21:18را بخوانید .پطرس چند بار پیشنهاد بخشش داد؟ ________
متــی  21:18ســپس ِ پطـ ُرس نــزد عیســی آمــد و پرســید" :ســرور مــن ،تــا چنــد
بــار اگــر بــرادرم بــه مــن گنــاه ورزد ،بایــد او را ببخشــم؟ آیــا تــا هفــت بــار؟

۲.متــی  22:18را بخوانیــد .عیســی فرمــود چنــد بــار بایــد ببخشــیم؟ ___
___________________________________________
متــی  22:18عیســی پاســخ داد :بــه تــو میگویــم نــه هفــت بــار ،بلکــه
هفتــا ْد هفــت بــار.
۳.متــی  ۲۴-۱۸:۲۳را بخوانیــد .ایــن خــادم چــه مقــدار پــول بــه اربابــش
بدهــکار بــود؟ __________________________________
___________________________________________
متــی  ۲۴-۱۸:۲۳از ایــنرو ،میتــوان پادشــاهی آســمان را بــه شــاهی
تش��بیه ک��رد ک��ه تصمی��م گرف��ت ب��ا خادم��ان خ��ود تس��ویه حس��اب کن��د.
24پــس چــون شــروع بــه حسابرســی کــرد ،شــخصی را نــزد او آوردنــد کــه
ده ه��زار قنط��ار ب��ه او بده��کار ب��ود.
۴.متــی  25:18را بخوانیــد .از آنجــا کــه ایــن خــادم نمیتوانســت اعــام
ورشکســتگی بکنــد ،چــه اتفاقــی مــی افتــاد؟ ________________
___________________________________________
متــی  25:18چــون او نمیتوانســت قــرض خــود را بپــردازد ،اربابــش
دســتور داد او را بــا زن و فرزنــدان و تمامــی دارایـیاش بفروشــند و طلــب
را وصــول کننــد.
۵.متی  26:18را بخوانید .درخواســت خادم چه بود؟ _____________
___________________________________________
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آیــا او می توانســت بدهی خــود را بپــردازد؟ __________________
متــی  26:18خــادم پیــش پــای اربــاب بهزانــو درافتــاد و التماسکنــان
گفــت" :مــرا مهلــت ده تــا همــۀ قــرض خــود را ادا کنــم".
۶.متی  27:18را بخوانید .ارباب چه رفتاری نسبت به خادم خود نشان داد؟
___________________________________________
خــدا چــه رفتــاری نســبت بــه مــا و قــرض مــا (گنــاه) نشــان داد؟ ___
___________________________________________
متــی  27:18پــس دل اربــاب بــه حــال او ســوخت و قــرض او را بخشــید
و آزادش کــرد.
۷.متی  28:18را بخوانید .خادمی که بخشــیده شــده بود همکاری داشــت که
چقدر به او بدهکار بود؟ _____________________________
متــی  28:18ا ّمــا هنگامــی کــه خــادم بیــرون میرفــت ،یکــی از همــکاران
خــود را دیــد کــه صــد دینــار بــه او بدهــکار بــود .پــس او را گرفــت و
گلویــش را فشــرد و گفــت :قرضــت را ادا کــن!
۸.متــی  28:18را بخوانیــد .رفتــار ایــن خــادم نســبت بــه همــکار خــود چــه بــود؟
_____________________________________________
۹.متــی  30-29:18را بخوانیــد .ایــن خــادم بــا همــکار خــود چــه کــرد؟ __
___________________________________________
متــی  30-29:18همــکارش پیــش پــای او بهزانــو درافتــاد و التماسکنــان
گفت:مـ�را مهلـ�ت ده تـ�ا همـ�ۀ قـ�رض خـ�ود را بپـ�ردازم30 .ا ّمــا او نپذیرفــت،
بلکــه رفــت و او را بــه زنــدان انداخــت تــا قــرض خــود را بپــردازد.
رحم خود را چه نامید؟ ____
	۱۰.متی  33-31:18را بخوانید .ارباب
خادم بی ِ
ِ
___________________________________________
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متــی  33-31:18هنگامــی کــه ســایر خادمــان ایــن واقعــه را دیدنــد،
بســیار آزرده شــدند و نــزد اربــاب خــود رفتنــد و تمــام ماجــرا را بازگفتنــد.
 32پــس اربــاب ،آن خــادم را نــزد خــود فراخوانــد و گفــت :ای خــادم
شــرور ،مگــر مــن محــض خواهــش تــو تمــام قرضــت را نبخشــیدم؟  33آیــا
نمیبایســت تــو نیــز بــر همــکار خــود رحــم میکــردی ،همانگونــه کــه
مــن بــر تــو رحــم کــردم؟
	۱۱.متــی  33:18را بخوانیــد .اربــاب بــه خــادم خــود گفــت کــه بایــد چــه کاری
انجــام مـیداد؟ __________________________________
___________________________________________
	۱۲.متــی  34:18را بخوانیــد .وقتــی اربــاب متوجــه شــد چــه اتفاقــی افتــاده
بــود ،چــه تاثیــری بــر احساســات او گذاشــت؟
متــی  34:18پــس اربــاب خشــمگین شــده ،او را بــه زنــدان افکنــد تــا
شــکنجه شــود و همــۀ قــرض خــود را ادا کنــد________________ .
	۱۳.متــی  34:18را بخوانیــد .آیــا ایــن خــادم بــی رحــم بــا اعمالــش
(یــا تصمیــم خــود) بخششــی کــه در ابتــدا بــه او داده شــده بــود را از
دســت داد؟ ___________________________________
	۱۴.متــی  35:18را بخوانیــد .نقطــه عطــف این مثَل چیســت؟ _________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
متــی  35:18بــه همینگونــه پــدر آســمانی مــن نیــز بــا هــر یــک از شــما
رفتــار خواهــد کــرد ،اگــر شــما نیــز بــرادر خــود را از دل نبخشــید.
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ازدواج _ بخش اول
نویسنده :دان کرو

موضــوع ایــن درس ازدواج هســت .در ابتــدا ،میخواهــم بــه شــما تعــدادی
کل خانوادههــا بــه نوعــی مشــاورهی ازدواج نیــاز دارنــد.
آمــار بدهــم ۷۵ :درصــد از ِ
یکــی از هــر دو ازدواج بــه طــاق مــی انجامــد .در  ۵۰درصــد از ازدواجهــا ،یکــی
از زوجیــن در طــول پنــج ســال ِ
اول زندگــی خیانــت خواهــد کــرد .حتــی در عا َلــم
مســیحیت ،میگوینــد کــه تــا حــدود  ۳۰درصــد از خادمیــن در یــک رابطــه ی
نامناســب بــا شــخصی در کلیسایشــان ،قــرار میگیرنــد .بــه نظــر مــن اگــر ایــن آمــار
هــر جایــی صــدق کنــد ،نشــان میدهــد مــا بــه طــور آشــکار اصــول کتــاب مقــدس
را درک نکردهایــم .بــه موضــوع ازدواج نگاهــی مــی کنیــم و برخــی از چیزهایــی کــه
خداونــد در مــورد آن مــی فرمایــد را بررســی خواهیــم کــرد  -بــه شــکلی کــه قــادر
بــه تقویــت رابطـهی ازدواج خــود باشــید.
ازدواج ایــدهِ خداســت .او آن را طراحــی کــرد .پیدایــش  ۱۸:۲میفرمایــد:
یهــوه خــدا فرمــود" :نیکــو نیســت کــه آدم تنهــا باشــد ،پــس یــاوری مناســب بــرای
او میســازم ".همچنیــن پیدایــش  ۳۱:۱میفرمایــد" :و خــدا هرآنچــه را کــه ســاخته
بــود دیــد ،و اینــک بســیار نیکــو بــود .شــامگاه شــد و بامــداد آمــد ،روز ششــم ".بایــد
بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن خلقتــی کامــل بــود .خــدا آمــد و بــا انســان دوســتی
کــرد .ارتبــاط بســیار خوبــی بــا انســان داشــت .هــر روز در خنکــی عصــر مــی آمــد
و بــا آدم مصاحبــت مــی کــرد .گاهــی فکــر میکنیــم اگــر بــا خــدا رابطــه ی عالــی
داشــتیم ،واقعـ ًا بــه چیــز دیگــری نیــاز نخواهیــم داشــت ،امــا ایــن درســت نیســت.
خــدا در پیدایــش  ۳۱:۱در مــورد خلقتــی کــه ســاخته بــود فرمــود" :و اینــک بســیار
نیکــو بــود ".اولیــن جایــی کــه خــدا فرمــود" :نیکــو نیســت" را در پیدایــش 1۸:۲
میتــوان یافــت "نیکــو نیســت آدم تنهــا باشــد ".بنابرایــن ازدواج ایــدهِ خــدا بــود تــا
نیــاز آن انســان را بــرآورده کنــد ،تــا بــه او کمــک کنــد کــه بــا مشــکل تنهایــی کــه
ممکــن اســت در زندگیــاش تجربــه کنــد کنــار بیایــد .قــرار بــوده اســت کــه ازدواج
بــرای مــا شــادی بیــاورد و نــه بدبختــی بــه شــرط اینکــه از کتــاب راهنمــای آموزشــی
آن را پیــروی کنیــم و آنچــه کــه خــدا میخواهــد را در آن بــه عمــل آوریــم.
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پیدایــش  ۲۴:۲اولیــن جایــی اســت کــه کتــاب مقــدس دربــاره ازدواج بســیار
صحبــت میکنــد .میفرمایــد" :از همیــن رو ،مــرد پــدر و مــادر خــود را تــرک کــرده،
بــه زن خویــش میپیونــدد و آن دو یــک تــن میگردنــد ".ازدواج تــرک کـ ِ
ـردن همــه
روابــط دیگــر اســت تــا زندگــی خــود را بــر فــردی خــاص متمرکــز کنیــد ،و خــدا
اینطــور آن را طراحــی کــرد .ایــن مثــل یــک رابطــه ی مثلثــی اســت .در رابطــهی
ازدواج ،وقتــی خــدا آدم و حــوا را بــا هــم خوانــد ،فقــط رابطــهی آدم بــا خــدا یــا
حــوا بــا خــدا نبــود .حــال دیگــر آدم و حــوا بــه عنــوان یــک واحــد ،در یــک هــدف
یکپارچــه در رابطــه بــا خــدا بودنــد .کتــاب مقــدس در اول پطــرس  ۷:۳میفرمایــد:
"بــه همینســان ،شــما نیــز ای شــوهران ،در زندگــی بــا همســرانتان بــا مالحظــه
باشــید  ...تــا دعاهایتــان بازداشــت نشــود ".پیدایــش  ،2-1:5آیاتــی واقع ـ ًا عالــی
از کتــاب مقــدس ،کــه میفرمایــد" :ایــن اســت کتــاب تاریخچــۀ نســل آدم .روزی
کــه خــدا انســان را آفریــد ،او را شــبیه خــدا ســاخت 2 .او آنــان را مذکــر و مونــث
آفریــد و ایشــان را برکــت داد ،و در روز آفرینــش آنهــا ،ایشــان را انســان نــام نهــاد".
توجــه داشــته باشــید کــه آدم همســرش را ،حــوا نامیــد ،امــا خــدا آدم و حــوا را،
بــا هــم بــه عنــوان یــک واحــد ،انســان نامیــد .بنابرایــن در رابطــهی ازدواج ،دیگــر
خــدا و مــن یــا خــدا و آن زن نیســت  -ایــن مــن و همســرم در یگانگــی ،وارثــان
فیــض حیــات کــه بــه منظــورِ خدمــت بــه خــدا و قــدم برداشــتن در اتحــاد و یگانگــی
خوانــده شــدهایم.
پیدایــش  ،۲۴:۲کــه مــا چنــد لحظــه پیــش بــدان اشــاره کردیــم ،میفرمایــد یــک
مــرد پــدر و مــادر خــود را تــرک کــرده ،بــه زن خویــش خواهــد پیوســت ،و یــک
تــن خواهنــد شــد .کلمـهی "پیوســتن" بــه معنــیِ پیــروی کــردن ،پایبنــد بــودن ،یکــی
شــدن و هـ ِ
ـدف اتحــاد داشــتن اســت .اگــر امــروز در رابطــه بــا ازدواج تــان مشــکلی
داریــد ،بگذاریــد چنــد ســوال از شــما بپرســم :آیــا چیزهایــی کــه انجــام میدهیــد،
نحــوه ی رفتــار شــما بــا همســرتان و چیزهایــی کــه بــه او میگوییــد ،باعــث
میشــوند بــه عنــوان یــک تــن بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــوید؟ یــا باعــث شکســتگی ،یــا
جدایــی میشــوند؟ فرمــان کتــاب مقــدس بــرای ازدواج ،پیوســتن و پیــروی کــردن
اســت .بنابرایــن ،چیزهایــی کــه انجــام میدهیــد ،آیــا رابطــهی شــما را میســازد یــا
آن را از بیــن میبــرد؟ شــما بایــد بــه برخــی از ایــن مــوارد تجدیــد نظــر کنیــد.
مــردم فکــر میکننــد عشــق و محبــت تنهــا یــک احســاس عاطفــی اســت" :مــن
عاشــق تــو شــدم ،امــا دیگــر عاشــقت نیســتم  -دیگــر دوســتت نــدارم ".فــرض کنیــد
در یــک خانوادهــی متزلــزل بــزرگ شــدهاید .بــرای ازدواج پیــش یــک خــادم یــا
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قاضــی میرویــد؛ شــما تعهــد بــه دادن زندگــی خــود بــه همســرتان میشــوید؛ واقعــا
میخواهیــد ایــن کار را بکنیــد تــا زمانــی کــه مــرگ شــما را از هــم جــدا کنــد .امــا بــه
خاطــر خانــوادٔه متزلــزل خــود ،هرگــز محبــت را ندیــده ایــد ،هرگــز ندیــده ایــد محبــت
در خانــواده تــان ابــراز شــود ،و هرگــز ندیــده ایــد والدینتــان بــه گرمــی بــه یکدیگــر
ابــراز محبــت کننــد .ممکــن اســت همســرتان در خانــوادهای بــزرگ شــده اســت کــه
محبــت و عالقــه ی بســیاری بــه او ابــراز کردهانــد ،امــا شــما نمیدانیــد چطــور .بــا
اینکــه میخواهیــد ایــن شــخص کــه خــود را بــه او متعهــد میدانیــد را دوســت داشــته
باشــید ،امــا بــه دلیــل اینکــه خــود آنچنــان متزلــزل هســتید و قبـ ً
ـا هرگــز ابــراز محبــت
را ندیدهایــد ،احتمــاال شکســت خواهیــد خــورد .ایــن احتمــال وجــود دارد در عــرض
چنــد ســال بــرای مشــاوره برویــد و بگوییــد" :مــا دیگــر نمیتوانیــم بــا هــم کنــار بیاییــم.
دیگــر او را دوســت نــدارم ".خــوب ،مــن امــروز خبــر خوبــی بــرای شــما دارم :اگــر
در ازدواجتــان مشــکلی داریــد چیــزی وجــود دارد کــه میتوانــد آن را درســت کنــد.
وقتــی یــک یخچــال جدیــد میخریــد و مشــکلی بــا آن داریــد ،میدانیــد کــه بــه
ســراغ کتابچــه راهنمــای آن برویــد .کتابچــه راهنمــا بــه شــما میگویــد چــه مشــکلی
وجــود دارد ،یــا مــی توانیــد آن را نـ ِ
ـزد یــک تعمیــرکار ببریــد .یــک کتابچــهی راهنمــا
بــرای ترمیــم ازدواج شــما وجــود دارد ،آن کالم خــدا نامیــده میشــود و کتــاب
مقــدس در تیتــوس  ۴:۲بــه مــا میگویــد کــه محبــت چیزیســت کــه میتوانــد
تعلیــم داده شــود ،چیــزی کــه میتــوان آموخــت .اگــر در یــک خانــواده ای متزلــزل
بــزرگ شــده ایــد و واقعـ ًا نمیدانیــد چطــور همســر خــود را دوســت داشــته باشــید
 شــاید ازدواج شــما در حــال فروپاشــی اســت  -یــک خبــر خــوب برایتــاندارم .در اول یوحنــا  ۳:۵میفرمایــد" :محبــت بــه خــدا هــم ایــن اســت کــه از احــکام
او اطاعــت کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت ".از طریــق احــکام عیســی مســیح،
کــه بــه مــا نشــان میدهــد چگونــه محبــت کنیــم ،چگونــه مهربانــی و ســخاوت را ابــراز
کنیــم ،و چگونــه ســعادت شــخصی دیگــر را در رابطــهی ازدواجتــان بطلبیــد ،خــدا
مــی توانــد ایــن وضعیــت را بــرای شــما اصــاح کنــد.
ایــن فقــط مقدمهــای بــر موضــوع ازدواج اســت .خــدا امــروز همچنــان کــه در
مطالعهتــان پیــش میرویــد شــما را برکــت دهــد .مــن ایمــان دارم کــه همچنــان کــه ایــن
موضــوع را بررســی میکنیــد خــدا میخواهــد حکمــت و دانــش بیشــتری بــه شــما
بدهــد.
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پرسشهای شاگرد سازی

۱افسســیان  23-31:5را بخوانیــد .افسســیان  ۳۱:۵نقــل قولــی از پیدایــش
 ۲۴:۲اســت .بــا نگاهــی بــه افسســیان  ۳۲:۵فکــر مــی کنیــد خــدا واقع ـ ًا
در ایــن قســمت دربــاره چــه چیــز صحبــت مــی کنــد؟ ___________
___________________________________________
افسســیان  32-31:5از ایـنرو مــرد ،پــدر و مــادر خــود را تــرک گفتــه ،بــه
زن خویــش خواهــد پیوســت ،و آن دو یــک تــن خواهنــد شــد 32 .ایــن راز،
بــس عظیــم اســت  -ا ّمــا مــن دربــارۀ مســیح و کلیســا ســخن میگویــم.

۲.یعقــوب  5-4:4را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــز را تعلیــم مــی دهنــد؟
___________________________________________
یعقــوب  5-4:4ای زنــاکاران ،آیــا نمیدانیــد دوســتی بــا دنیــا دشــمنی
بــا خداســت؟ هر کــه در پــی دوســتی بــا دنیاســت ،خــود را دشــمن خــدا
میســازد 5 .آیــا گمــان میبریــد کتــاب بیهــوده گفتــه اســت :روحــی کــه
خــدا در مــا ســاکن کــرده ،تــا بــه حـ ِـد حســادت مشــتاق ماســت؟
۳.اول پطرس 7:3را بخوانید .چرا باید در اتحاد قدم بردارید و نسبت به زن یا
شــوهر خود محبت کنید؟ ____________________________
اول پطــرس 7:3بــه همینســان ،شــما نیــز ای شــوهران ،در زندگــی بــا
همســرانتان بامالحظــه باشــید و بــا آنــان چــون جنــس ظریفتــر بــا احتــرام
رفتــار کنیــد ،چرا کــه همپــای شــما وارث هدیــۀ ســخاوتمندانۀ حیاتنــد،
مبــادا دعاهایتــان مســتجاب نشــود.
ِ
خداوند
۴.یوحنــا  5:15را بخوانیــد .آیــا ازدواج شــما بــدون مســیح بــه عنــوان
زندگــی تــان ،می توانــد موفق باشــد؟ ______________________
یوحنــا  5:15مــن تــاک هســتم و شــما شــاخههای آن .کســی کــه در مــن
میمانــد و مــن در او ،میــوۀ بســیار مــیآورد؛ زیــرا جــدا از مــن ،هیــچ
نمیتوانیــد کــرد.
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۵.تیتــوس  ۴:۲را بخوانیــد .عشــق و محبــت تنهــا یــک احســاس نیســت.
بــا توجــه بــه کتــاب مقــدس ،محبــت مــی توانــد ___________.شــود.
تیتــوس  ۴:۲تــا بتواننــد زنــان جوانتــر را خــرد بیاموزنــد کــه شوهردوســت
و فرزنددوســت باشــند.
۶.اول یوحنــا  3:5را بخوانیــد .وقتــی در احــکام خــدا قــدم برمــی داریــم،
در ______________.قــدم برمیداریــم.
اول یوحنــا  3:5محبــت بــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.
۷.متــی  ۱۲:۷را بخوانیــد .اگــر در ازدواجمــان مشــکلی داریــم ،بــه ایــن دلیــل
اســت کــه کســی در_________________ قــدم بــر نمــی دارد.
متــی  ۱۲:۷پــس بــا مــردم همانگونــه رفتــار کنیــد کــه میخواهیــد بــا
شــما رفتــار کننــد .ایــن اســت خالصــۀ تــورات و نوشــتههای انبیــا.
۸.اول قرنتیان  4:13را بخوانید .محبت ...؟ است.
لف .احساسی
ب .احساس گرم و صمیمانه
پ .مهربان
اول قرنتیــان  4:13محبــت بردبــار و مهربــان اســت؛ محبــت حســد
نمیبــرد؛ محبــت فخــر نمیفروشــد و کبــر و غــرور نــدارد.
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ازدواج _ بخش دوم
نویسنده :دان کرو

در ادامــه درس قبــل امــروز قصــد داریــم بــه موضــوع ازدواج دوبــاره نگاهــی
بیندازیــم و ســوال ایــن اســت" :ازدواج چیســت؟" آیــا تــا بــه حــال دربــارهی آن
فکــر کردهایــد؟ طبــق کتــاب مقــدس ایــن ایــدٔه خــدا بــود کــه ازدواج را طــرح
کــرد .ازدواج بــه هــم پیوســتن ،یکــی شــدن و پیونــد زناشــویی بســتن اســت.
پیدایــش  24:2میفرمایــد" :از همیــن رو ،مــرد پــدر و مادرخــود را تــرک کــرده،
بــه زن خویــش خواهــد پیوســت و یــک تــن خواهنــد شــد ".آیــا میدانســتید ازدواج
بیــش از پیوســتن بــه یکدیگــر و بیــش از یکــی شــدن اســت؟ بــه عنــوان مثــال ،اول
قرنتیــان  61-15:6میفرمایــد اگــر بیــرون بــروم و درحالیکــه مســیحی هســتم ،بــا
یــک فاحشــه بپیونــدم ،بــا او یــک تــن خواهــم شــد .ســپس نقــل قــول دربــارهی
پیوســتن مــن بــه یــک فاحشــه
ازدواج در پیدایــش  24:2را در نظــر بگیریــد.
ِ
بــه طــور خــودکار مــرا از همســرم جــدا نمــی کنــد یــا مــرا مجبــور نمیکنــد چــون
بــا فاحشــه رابطــه ی جنســی داشــتم بــا او ازدواج کنــم .پــس ،ازدواج چیســت؟
اگــر ازدواج یکــی شــدن اســت ،اگــر بــه هــم پیوســتن اســت ،اگــر یــک تــن شــدن
اســت ،تفــاوت بیــن آن و نــزد فاحشــه رفتــن چیســت؟ بدیهــی اســت کــه ،اگــر نـ ِ
ـزد
یــک فاحشــه مــی رفتیــد ،بــا او یــک تــن خواهیــد شــدید.
کتــاب مقــدس میفرمایــد ازدواج یکــی شــدن ،بــه هــم پیوســتن و بــا هــم
پیونــد زناشــویی بســتن اســت ،امــا در واقــع چیــزی بیــش از آن اســت .ازدواج
پیونــد زناشــویی بســتن توســط یــک عهــد اســت .کلمــهی "عهــد" در عبــری
( berithبریــث) اســت ،و معنــای بــه یکدیگــر ملــزم شــدن هــم میدهــد .ایــن
یــک تعهــد نهایــی از یــک شــخص اســت ،حتــی تعهــد تــا زمانیکــه مــرگ شــما
را از یکدیگــر جــدا کنــد .حــاال ،اگــر نــزد یــک فاحشــه مــی رفتــم ،اگــر چنــان
گنــاه پلیــدی مرتکــب میشــدم ،مــن تعهــدی نســبت بــه او نخواهــم داشــت .اصــل
ازدواج اول از همــه ،تــرک کــردن دیگــران اســت .بــه طــور آشــکار کتــاب مقــدس
میفرمایــد :بایــد پــدر و مــادر خــود را تــرک کنیــد و بــه زن خــود بپیوندیــد .حزقیــال
میگویــد "از ِآن مــن شــدی" .ایــن تــرک کــردن همــه بــه خاطــر ایــن شــخص اســت
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– متعهــد کــردن خودتــان بــه او اســت .بدیهــی اســت کــه اگــر ،بــه صــورت غیــر
اخالقــی ،در حالیکــه متاهــل هســتید ،نــزد شــخصی دیگــر برویــد ،ایــن ،اصــل
ازدواج ،یکــی بــودن و اتحــادی کــه از طریــق عهــد یــا تعهــد بــه وجــود مــی آیــد
را نقــض مــی کنــد .حزقیــال  8:16آن را عهــد ازدواج مینامــد .در افسســیان 5
میآموزیــم کــه در ازدواج ،شــوهر بایــد زن خــود را محبــت کنــد ،آنگونــه کــه مســیح
نیــز کلیســا را محبــت کــرد ،بنابرایــن ایــن یــک عهــد محبــت اســت .بــه ایــن دلیــل
یــک عهــد محبــت اســت کــه محبــت اصــل حاکــم در ازدواج اســت .مهمتــر از
ـل حاکــم در ازدواج باشــد.
همــه چیــز ،محبــت بایــد اصـ ِ
ازدواج عهــد یکــی بــودن اســت .در اول پطــرس  7:3میفرمایــد کــه اگــر ِ
زن
خــود را بــه عنــوان جنــس ظریفتــر احتــرام نگــذارم و قــدر دان او نباشــم و بدانــم
کــه همپــای او وارث هدیــه ی فیــض آمیــز حیاتــم ،دعاهایــم بازداشــته خواهــد
شــد .در مــوردش فکــر کنیــد – زندگــی روحانــی مــا میتوانــد بازداشــته شــود اگــر
در اتحــاد و هماهنگــی کــه خــدا بــرای رابطــه ی ازدواج طراحــی کــرده اســت قــدم
بــر نمیداریــم .امثــال  71-16:2دربــاره ی زنــی خودســر صحبــت میکنــد کــه
عهــد ازدواج خــود را تــرک میکنــد ،شــریک زندگــی جوانــی خــود را ،و ایــن رابطــه
ی ازدواج را کــه عهــدی در حضــور خــدا نامیــده میشــود .ایــن یــک چیــز بســیار
جــدی اســت .ایــن عهــدی اســت کــه بــا یــک شــخص میبندیــم ،امــا همچنیــن
عهــدی اســت کــه در خــدا نیــز میبندیــم .بــه همــان انــدازه کــه دوســت دارم بــه
مــردم خدمــت کنــم ،خــدا یــک اولویــت دارد ،و آن تمرکــز بــر ازدواجــم اســت.
ازدواج واقعــا تمرکـ ِـز زندگــی ام بــر شــخص دیگــری اســت و همانطــور کــه گفتــم،
اصــل حاکــم محبــت اســت.
متــی  12:7میفرمایــد بــا مــردم همانگونــه رفتــار کنیــد کــه میخواهیــد بــا
شــما رفتــار کننــد ،ایــن اســت خالصــه ی تــورات و نوشــته هــای انبیــا .ایــن دقیقــا
همــان اصلــی اســت کــه بایــد در ازدواج حاکــم باشــد .ایــن یــک چیــز خودخواهانــه
نیســت ،نــه بــرای خــود ،نــه بــرای آنچــه کــه ایــن شــخص میتوانــد بــه شــما بدهــد.
کتــاب مقــدس در اول قرنتیــان  4:13میفرمایــد کــه محبــت مهربــان اســت.
بــه معنــای در پــی منفعــت شــخصی دیگــر بــودن ،بخشــنده و مهربــان بــودن ،و
همیشــه در جســتجوی بهتریــن بــرای شــخصی دیگــر بــودن اســت .بــه ایــن دلیــل
ازدواج اینگونــه طراحــی شــده ایــن اســت کــه ایــن نمونــه و مدلــی از یــک رابطــه ی
واقعــی بــا خــدا اســت .او بــه مــا تصاویــر طبیعــی داده اســت .بــه مــا نشــان داده
اســت چگونــه یــک ازدواج خــوب و عالــی داشــته باشــیم ،زیــرا از مــا میخواهــد
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مدلــی از یــک رابطــهی ابــدی بــا او داشــته باشــیم .ازدواج فقــط یــک چیــز موقتــی،
تــا زمانیکــه مــرگ مــا را از یکدیگــر جــدا کنــد اســت .کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه
در قیامــت نــه کســی زن میگیــرد و نــه شــوهر مــی کنــد .خــدا از مــا میخواهــد کــه
یــک ازدواج خــوب – اصــول محبــت – اصــول بخشــیدن ِ غیــر خودخواهانــه بــه
شــخصی دیگــر را درک کنیــم .او میفرمایــد" :آنچــه از شــما میخواهــم کــه واقعــا
درک کنیــد ایــن اســت کــه مــن شــما را بــه یــک رابطــهی ازدواج بــا خــودم دعــوت
کــرده ام  -نــه یــک رابطــه موقــت ،نــه رابطــه ای کــه تنهــا چنــد ســال طــول بکشــد
و بعــد از بیــن بــرود ،بلکــه یــک رابطــهی همیشــگی کــه در آن همــه ی محبــت مــن
بــه شــما تــا ابــد نشــان داده خواهــد شــد".
اجــازه دهیــد بــه شــما چندتــا اصــل ازدواج بدهــم .ازدواج یــک ادغــام اســت،
نــه فقــط یــک مشــارکت .کتــاب مقــدس در پیدایــش  4از آن بــه عنــوان یــک
شــناخت صحبــت میکنــد و در اول پطــرس  7:3زن و شــوهر را همپــای هــم،
وارثــان هدیــهی فیــض آمیــز حیــات میدانــد .ازدواج یــک عهــد اســت ،کــه بــه
معنــای ملــزم شــدن اســت .یــک تعهــد در آن وجــود دارد .گنــاه وارد اولیــن کلیســا
ِ
نیازمنــد دریافــت کتابچــه راهنمــا
نشــد؛ وارد اولیــن ازدواج شــد ،بنابرایــن مــا
هســتیم تــا دســتورالعملهایی در رابطــه بــا ازدواج بدســت آوریــم و اصــول محبــت
را در زندگیهایمــان اجــرا کنیــم .مــا همچنیــن مــی پرســیم" :محبــت چیســت؟"
تعریــف محبــت واقعــا ،بــه نوعــی ،عــدم خودخواهــی اســت .اشــعیا 6:53
میفرمایــد مــا همچــون گوســفندانیم ،کــه گمــراه شــده بودیــم و هــر یــک از مــا
بــه راه خــود رفتــه بــود ،امــا در ازدواج ،بــر شــخص دیگــری تمرکــز میکنیــم و بــه
دنبــال خیــر و منفعــت او هســتیم.
کتــاب مقــدس در افسســیان بــه مــا میفرمایــد کــه محبــت کـ ِ
ـردن شــوهر بــه
زن همچــون محبــت کــردن بــه بــدن خــود اســت .مــا شــوهران بایــد زنــی را کــه
خــدا بــه مــا داده اســت گرامــی داریــم و احتــرام بگذاریــم ،کــه بــه معنــای تحســین
کــردن او اســت .محبــت کــردن بــدن خــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه بنشــینید و
دســتانتان را نگــه داریــد ،خودتــان را نــوازش کنیــد و بگوییــد" :اوه ،مــن عاشــق تــو
هســتم ".اصــا ایــن طــور نیســت .محبــت کــردن بــه خــود ایــن اســت کــه از خودتان
محافظــت کنیــد ،خــود را تغذیــه کنیــد و از خــود مواظبــت کنیــد .هرگــز نبایــد زن
خــود را بــی ارزش بدانیــم ،نبایــد یکــی از ضعفهــای او را در نظــر گرفتــه و آن را
در جمــع افشــا کنیــم ،هرگــز او را مســخره نکنیــم ،یــا کارهایــی انجــام دهیــم کــه بــه
او آســیب میرســاند .مــا او را محبــت میکنیــم چــون خودمــان را محبــت مــی کنیــم.
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خودتــان را در دعــا بــه حضــور خــدا ببریــد ،و قبــل از هــر چیــز ،از او بــه
خاطــر اینکــه شــما را محبــت میکنــد تشــکر کنیــد .ســپس ،بــه خاطــر شــریک
زندگیتــان ،همســری کــه بــه شــما داده از او تشــکر کنیــد .البتــه ایــن میتوانــد بخشــی
از مشــکل باشــد .ممکــن اســت از همســر خــود قدردانــی نکردهایــد ،ممکــن اســت
شــأن او را پاییــن آورده و او را زیــر دســت خــود ســاخته ایــد ،کتــاب مقــدس
میفرمایــد ایــن اساس ـ ًا خودخواهانــه و گنــاه اســت .در افسســیان  5مــی فرمایــد
کــه عیســی کلیســا را بــه آب کالم طاهــر ســاخت ،بــا کالمــی کــه بــه کلیســا گفــت.
هنگامــی کــه کلماتــی بــه همســرتان میگوییــد ،او بــه ســطح کلماتــی کــه صحبــت
میکنیــد خواهــد رســید .اگــر بگوییــد" :تــو خــوب نیســتی ،زشــتی و اضافــه وزن
داری "،ازدواجتــان را از بیــن میبریــد و نــه تنهــا باعــث یکــی شــدن نمیشــوید بلکــه
باعــث جدایــی و دوری میشــوید .امــا اگــر از کلمــات محبــت آمیــز اســتفاده
کنیــد مثــل "عزیــزم ،از کارهایــی کــه انجــام میدهــی قدردانــی مــی کنــم .ممنونــت
هســتم .عاشــقت هســتم "،و بــا کارهایتــان بــه او کمــک کنیــد ،شــریکتان بــه ســطح
آن کلمــات صعــود خواهــد کــرد.
ـویی
آیــا امــروز نمیتوانیــد ببینیــد کــه بســیاری از مشــکالت در روابــط زناشـ ِ
شــما بــه خاطــر کلماتــی اســت کــه گفتهایــد؟ آیــا شــریکتان را پاییــن کشــیده ایــد
بــه جــای اینکــه بــاال ببریــد؟ تشــویقتان میکنــم کــه امــروز بــا شــریکتان بــا کلمــات
خــوب صحبــت کنیــد .عشــق و محبــت یــک احســاس نیســت؛ محبــت در پــی
ـخص دیگــری بــودن اســت صــرف نظــر از اینکــه چــه احساســی
منفعــت و خیــر شـ ِ
داریــد .امــروز بــا اعمــال محبــت آمیــز شــروع کنیــد ،درســت مثــل اینکــه چندیــن
الیــه از جــا بــر روی یــک تکــه چــوب بزنیــد .محبــت بــه ایــن شــکل ســاخته
میشــود – بوســیلهی اعمــال کوچــک محبــت آمیــز شــروع کنیــد بــه قدردانــی
کــردن ،احتــرام گذاشــتن ،ارزش دادن و بــا کلمــات محبــت آمیــز بــا شــریکتان
صحبــت کنیــد ،و تفــاوت را خواهیــد دیــد .خداونــد بــه شــما همچنانکــه ایــن
اصــول را پیــاده مــی کنیــد برکــت دهــد.
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.

پرسش های شاگردسازی

۱امثال  22:18را بخوانید .ازدواج ...؟ است.
الف .چیز نیکو
ب .وحشتناک
ج .خشنودی خداوند

امثــال  22:18مــردی کــه همســری بیابــد ،چیــز نیکــو یافتــه و خشــنودی
خداونــد را بــه دســت آورده اســت.
۲.عبرانیــان  4:13را بخوانیــد .رابطــه ی جنســی در ازدواج (یــا بســتر ازدواج)
...؟ است.
الف .گناه
ب .ناپاک و پلید
ج .پاک
عبرانیــان  4:13زناشــویی بایــد در نظــر همــگان محتــرم باشــد و بســترش
پــاک نــگاه داشــته شــود ،زیــرا خــدا بیعفتــان و زنــاکاران را مجــازات
خواهــد کــرد.
۳.جامعــه  9:9را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :ازدواج الهــی یــک هدیــه
و پــاداش از جانــب خــدا بــه شــما در ایــن زندگی اســت___________ .
جامعــه  9:9در همــه ی روزهــای زندگــی باطــل خــود کــه خــدا در زیــر
آفتــاب بــه تــو بخشــیده اســت ،بــا زنــی کــه دوســت مــی داری خــوش بــاش،
زیــرا ایــن اســت نصیـ ِـب تــو از زندگــی و از محنتــی کــه زیــر آفتــاب مــی
کشــی.
۴.اول یوحنــا  18:3را بخوانیــد .قاضــی فیلیــپ گیلــی ام اظهــار داشــت کــه از
 28000پرونــده در دادگاهِ نوجوانــان کــه او قضــاوت کــرده اســت ،کمبــود
محبــت بیــن پــدر و مــادر بزرگتریــن علـ ِ
ـت بزهــکاری نوجوانان بوده اســت.
72

مود شخب _ جاودزا
(از کتــاب تــا ابــد در کنــار هــم صفحــه ی  .)152چگونــه مــی توانیــم
محبت را نشــان دهیم؟ _____________________________
اول یوحنــا  18:3فرزنــدان ،بیاییــد محبــت کنیــم ،نــه بــه زبــان و در
گفتــار ،بلکــه بــه راســتی و در کــردار!
۵.افسســیان  28:5را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :مــن نبایــد
همســرم را نادیــده بگیــرم همانطــور کــه بــدن خــود را نادیــده نمــی
گیــرم______________________________________ .
افسســیان  28:5بــه همینســان ،شــوهران بایــد همســران خــود را همچون
بــدن خویــش محبــت کننــد .آن کــه زن خــود را محبــت میکنــد ،خویشــتن
را محبــت مینمایــد.
۶.اول یوحنــا  16:3را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :کلمــات "دوســتت
دارم" مــی تواننــد زیبــا باشــند اگــر بــا عمــل همــراه شــوند .عیســی کلمــات
خــود را بــا نهــادن جــان خــود در راه مــا همــراه کــرد .مــا بایــد هــر چقــدر
مــی توانیــم جــان خــود را بــرای شــریک زندگــی مــان بــه روش هــای عملــی
بگذاریــم_____________________________________ .
اول یوحنــا  16:3محبــت را از آنجــا شــناختهایم کــه او جــان خــود را در
راه مــا نهــاد ،و مــا نیــز بایــد جــان خــود را در راه بــرادران بنهیــم.
۷.افسســیان  26-25:5را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــطِ :
زن مــن موافق
بــا آنچــه بــا او صحبــت مــی کنــم زندگــی مــی کنــد .مــن او را بــه همــان
توانایــی کــه بــا او صحبــت می کنــم مــی رســانم_______________ .
__________________________________________

افسســیان  26-25:5ای شــوهران ،زنــان خــود را محبــت کنیــد ،آنگونــه
کــه مســیح نیــز کلیســا را محبــت کــرد و جــان خویــش را فــدای آن نمــود،
 26تــا آن را بــه ِآب کالم بشــوید و اینگونــه کلیســا را طاهــر ســاخته،
تقدیــس نمایــد.
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۸.رومیــان  39-38:8و اول یوحنــا  19:4را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا
غلــط :توســط کلمــات صمیمانــه کــه بــه مــا گفتــه مــی شــود و بــا عمــل
همــراه اســت ،بــه مــا اظهــار عشــق (یــا محبــت) مــی شــود .خــدا توســط
کلمــات صمیمانــه در نامــه هــای محبــت آمیــز خــود ،کــه بــه عنــوان کتــاب
مقــدس ثبــت شــده اســت ،مــا را محبــت کــرد______________ .
___________________________________________
رومیــان  39-38:8زیــرا یقیــن دارم کــه نــه مــرگ و نــه زندگــی ،نــه
فرشــتگان و نــه ریاســتها ،نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده ،نــه هیــچ
قدرتــی 39 ،و نــه بلنــدی و نــه پســتی ،و نــه هیــچ چیــز دیگــر در تمامــی
خلقــت ،قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت خــدا کــه در خداونــد مــا
مســیح عیســی اســت ،جــدا ســازد.
ْ
اول یوحنا  19:4ما محبت میکنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.

۹.اول یوحنا  3:5و دوم یوحنا  6:1را بخوانید .صحیح اســت یا غلط :شــیوه
ی محبــت بــه وســیله ی احــکام عیســی بیــان و شــناخته مــی شــوند .مــا مــی
توانیم این اصول محبت را از کالم خدا یاد بگیریم_____________ .
اول یوحنــا  3:5محبــت بــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.
دوم یوحنــا  6:1و محبــت ایــن اســت کــه بنا بــر احــکام او ســلوک نماییــم.
آری ،همانگونــه کــه از آغــاز شــنیدهاید ،حکــم او ایــن اســت کــه در
محبــت ســلوک کنیــد.

	۱۰.یوحنــا  15:14را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :محبــت به احساســات
شــما ربطــی نــدارد بلکــه بــه اراده ی شــما مربــوط اســت .هــر حکمــی در
کتــاب مقــدس بــه اراده ی انســان داده مــی شــود ،هرگــز بــه احساســات او
داده نمــی شــود .خــدا هرگــز به شــما نمــی گوید چطور احســاس کنیــد ،بلکه
بیشــتر بــه شــما مــی گویــد چگونــه عمــل کنیــد_______________ .
یوحنــا  15:14اگــر مــرا دوســت بداریــد ،احــکام مــرا نــگاه خواهیــد
داشــت.
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	۱۱.غالطیــان  23-22:5را بخوانیــد .محبــت ،طبیعــی و عــادی نیســت .بایــد
توســط روح القــدس بــه انســان آموختــه شــود و در او بــه وجــود بیایــد.
محبــت ثمــره ی ...؟ اســت.
الف .تفکر انسان
ب .طبیعت انسان
ج .روح خدا
غالطیــان  23-22:5ا ّمــا ثمــرۀ روح ،محبــت ،شــادی ،آرامــش ،صبــر،
مهربانــی ،نیکویــی ،وفــاداری 23 ،فروتنــی و خویشــتنداری اســت .هیــچ
شــریعتی مخالــف اینهــا نیســت.
	۱۲.افسســیان  32-31:5را بخوانیــد .یــک ازدواج خــوب مدلــی کوچــک از
چیســت؟ _____________________________________
افسســیان  32-31:5از ایـنرو مــرد ،پــدر و مــادر خــود را تــرک گفتــه ،بــه
زن خویــش خواهــد پیوســت ،و آن دو یــک تــن خواهنــد شــد 32 .ایــن راز،
بــس عظیــم اســت  -ا ّمــا مــن دربــارۀ مســیح و کلیســا ســخن میگویــم.
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نوع محبت خدا _ بخش اول
نویسنده :دان کرو

در اول قرنتیــان  ،3:13کالم خــدا میفرمایــد" :و حــال ،ایــن ســه چیــز
باقــی میمانــد :ایمــان ،امیــد و محبــت .ا ّمــا بزرگترینشــان محبــت اســت".
ســپس اول قرنتیــان  1:14میفرمایــد" :طریــق محبــت را پیــروی کنیــد و با اشــتیاق
تمــام در پــی تجلیــات روح باشــید ،بخصــوص اینکــه نبـ ّوت کنیــد ".کتــاب مقدس
میفرمایــد کــه بــه دنبــال محبــت باشــید ،آن را ادامــه دهیــد و آن را باالتریــن هــدف
خــود بســازید .بعضــی از ترجمههــا میگوینــد آن را بزرگتریــن خواســتهی خــود
ســازید .ایــن تنهــا چیزیســت کــه از ایــن زندگــی بــه ابدیــت میبریــم .مــا اتومبیلهــا،
خانههــا ،یــا پــول خــود را بــا خــود نخواهیــم بــرد ،بلکــه محبـ ِ
ـت عیســی مســیح کــه
بــه وســیلهی روح القــدس در آن ســهیم شــدهایم را بــا خــود خواهیــم بــرد .محبــت
تنهــا چیزیســت کــه ارزش و اســتحکامی ابــدی دارد.
واقعــا محبــت بــه چــه معناســت؟ مــن میگویــم" :عاشــق همســرم هســتم،
عاشــق بســتنی هســتم و عاشــق کیــک ســیب هســتم ".در انگلیســی فقــط یــک
کلمــه بــرای توصیــف محبــت وجــود دارد ،بنابرایــن وقتــی میگویــم عاشــق
همســرم هســتم و بعــد میگویــم عاشــق گربــه هســتم ،آیــا همســرم تحــت تاثیــر
قــرار میگیــرد؟ بــه هیــچ وجــه .متوجــه میشــوید چــه میگویــم؟ وقتــی کلمهــی
محبــت را اســتفاده مــی کنیــم ،بعضــی از مــردم فکــر میکننــد بــه معنــای ســکس
اســت ،بعضــی فکــر میکننــد بــه معنــای یــک احســاس گــرم و شــدید اســت – مردم
تعاریــف مختلفــی بــرای محبــت دارنــد .در زبــان یونانــی چهــار کلمــه اصلــی
وجــود دارد .یکــی ِاروس ( )erosاســت ،کــه خیلــی در کتــاب مقــدس اســتفاده
نمیشــود ،و بــه عنــوان جذابیــت جنســی یــا عشــق جنســی تعریــف مــی شــود .خــدا
ایــن نــوع از محبــت را زمانیکــه فرمــود مــرد پــدر و مــادر خــود را تــرک کــرده ،بــه
زن خویــش خواهــد پیوســت و یــک تــن خواهنــد شــد ،تعییــن کــرد .کتابــی در
کتــاب مقــدس بــه نــام غــزل غزلهــای ســلیمان وجــود دارد و دربــاره ی عشــق و
محبــت جنســی اســت کــه خــدا آن را بــه رابطــهی ازدواج محــدود کــرده اســت.
خــدا میفرمایــد انــواع دیگــر محبــت آزاد اســت کــه توســط همـهی انســانها مــورد
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اســتفاده قــرار گیرنــد ،مگــر ِاروس ( )erosکــه بــه رابطـهیازدواج محــدود میشــود.
نــوع دیگــری از عشــق و محبــت اســت کــه اســتورگه ( )storgeنامیــده میشــود
و پیونــد طبیعــی یــا محبــت در روابــط خانوادگــی اســت .ســپس فیلیــو ()phileo
وجــود دارد ،کــه از ریشــه کلمـهی فیلیــا ( )philiaگرفتــه شــده اســت .ایــن کلمــه در
حــدود هفتــاد و دوبــار در عهــد جدیــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه معنــای
احساســی گــرم از عالقــه کــه بــه شــدت مــی آیــد و بعــد ســرد میشــود .اکثــر مردمــی
کــه دربــارٔه محبــت صحبــت میکننــد فکــر میکننــد کــه ایــن واقعــا چیزیســت کــه
عشــق اســت ،بنابرایــن مــی گوینــد" :عاشــق شــدم و دیگــر عاشــق نیســتم ".اگــر
ازدواج شــما بــر روی ایــن نــوع محبــت ســاخته شــده باشــد ،زمانهایــی وجــود
خواهــد داشــت کــه شــما عشــق زیــادی داریــد و زمانهایــی کــه عشــق کمــی داریــد.
براســاس آن میتوانیــد عاشــق شــوید و یــا از عشــق گریــزان.
کتــاب مقــدس میفرمایــد مــا بایــد از نــوع محبــت خــدا یکدیگــر را محبــت
کنیــم ،کــه محبــت آگاپــه ( )agapeاســت .محبــت آگاپــه چیســت؟ جنبــه هــای
بســیاری وجــود دارد ،و اول قرنتیــان 13تعریــف کلــی از آنچــه محبــت شــامل آن
میشــود را بــه مــا ارائــه مــی دهــد .در اول یوحنــا  3:5میفرمایــد" :محبــت بــه خــدا
همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت کنیــم ".احــکام عیســی بــه مــا ِابــراز محبــت
را نشــان مــی دهــد ،امــا اگــر مــن میخواســتم آن را خالصــه کنــم ،از متــی 12:7
اســتفاده میکــردم" :پــس بــا مــردم همانگونــه رفتــار کنیــد کــه میخواهیــد بــا شــما
رفتــار کننــد .ایــن اســت خالصــۀ تــورات و نوشــتههای انبیــا ".اهمیتــی نــدارد کــه
تمــام کســانی کــه در کلیســا هســتند مــرا دوســت ندارنــد ،بــه مــن اهمیتــی نمیدهنــد
و ایــن و یــا آن .نــه ،کتــاب مقــدس میفرمایــد هــر طــور کــه میخواهیــد مــردم بــا
شــما رفتــار کننــد اول شــما بــا آنهــا رفتــار کنیــد .ایــن محبــت اســت .بــر خــاف
نفــس مــا ،بــر خــاف تمایــات طبیعــی مــا ،بــه دنبــال خیــر و منفعــت اشــخاص
دیگــر قبــل از خودمــان هســتیم .ایــن بــه خــدا نیــاز دارد .فکــر نکنیــد کــه میگویــم
ایــن بــدون خــدا قابــل اجــرا هســت .کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه محبــت ثمــره ی
روح اســت ،و خــدا محبــت اســت .او منبــع محبــت اســت و شــخصی اســت کــه از
طریــق احکامــش بــه مــا نشــان میدهــد چگونــه محبــت کنیــم .او شــخصی اســت کــه
بــه مــا قــدرت میدهــد ،حتــی برخــاف خواســتههای جســمانی مــا ،تــا انتخــاب هــا
و تصمیمــات درســت بگیریــم و بــر طبــق اصــول درســت عمــل کنیــم.
یــک روز طبــق معمــول بعــد از کار خواســتم بــروم و دعــا کنــم .در یــک پــارک
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بــودم و گفتــم" :خداونــدا ،مــن واقعــا میخواهــم بــه کســی خدمــت کنــم ".روز نســبت ًا
گرمــی بــود ،و دختــر و پســر کوچکــی را دیــدم کــه روی تــاب نشســته بودنــد .در
بــاز بــود ،بنابرایــن رفتــم آنجــا و ســوار تــاب شــدم .بــه دختــر کوچــک رو کــردم و
گفتــم" :روز خوبــی اســت ،اینطــور نیســت؟" او گفــت" :من انگلیســی بلد نیســتم"،
پرســیدم" :اهــل کجایــی؟" گفــت کــه اهــل رومانــی اســت .میدانســتم در آن محلــه
تعــدادی رومانیایــی زندگــی میکننــد ،و دیــدم آنهــا بــه مــن نــگاه مــی کننــد ،احتمــاال
تعجــب میکردنــد کــه چــرا بــا بچههایــش صحبــت میکــردم .رفتــم و گفتــم" :مــی
خواهــم بــه شــما کمــک کنــم ".آنهــا گفتنــد" :شــما میخواهیــد بــه مــا کمــک کنیــد؟
چــرا میخواهیــد بــه مــا کمــک کنیــد؟ شــما حتــی مــا را نمــی شناســید!" گفتــم:
"چــون خــدا میخواهــد بــه شــما کمــک کنــد ".مــن در حــال تامــل بــر روی اصــول
محبــت در اول یوحنــا  18:3بــودم جایــی کــه میفرمایــد" :فرزنــدان ،بیاییــد محبــت
کنیــم ،نــه بــه زبــان و در گفتــار ،بلکــه بــه راســتی و در کــردار!" مــا نــه فقــط بــه
صــورت زبانــی ،بلکــه بــا اعمالمــان نیــز بایــد محبــت کنیــم .گرچــه مــن معمــو ًال
پولــی بــا خــود همــراه نــدارم ،آن روز کمــی در جیبــم داشــتم ،دســتم را دراز کــردم
و گفتــم" :ایــن بــرای شماســت" و پــول را بــه آنهــا دادم .از آنجایــی کــه آن روز را
روزه بــودم ،کمــی غــذا بــا خــود داشــتم ،بنابرایــن گفتــم" :بفرماییــد مقــداری غــذا
بــرای خانوادتــان هســت ".آنهــا تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد و گفتنــد" :شــما کــی
هســتید؟" بــه آنهــا گفتــم" :خــدا امــروز بــرای دیــدار مــا یــک مالقــات الهــی ترتیــب
داده اســت ،و بازهــم شــما را خواهــم دیــد".
بــه خانــه برگشــتم و بــا همســرم دربــارهی برخــورد بــا آن رومانیایــی هــا
صحبــت کــردم .از فریــزر یــک تکــه گوشــت بیــرون آوردم و آن را پختــم .روز بعــد
یــک جعبــه پــر از ظــروف از یــک حراجــی لــوازم منــزل خریــدم و بــه همــراه همســرم
بــه پــارک برگشــتیم .آن خانــواده بــا بچههایشــان آنجــا بودنــد ،گفتــم" :برایتــان
هدیــه آوردهــام .ســنگین اســت ،بنابرایــن ســوار اتومبیــل میشــوم ،و اگــر بــه مــن
نشــان دهیــد کــه کجــا زندگــی میکنیــد ،هدایــا را بــه خانــه شــما مــی آورم .وقتــی بــه
آپارتمــان کوچــک یــک خوابــه ی آنهــا رســیدیم ،مــن ظــروف را – کــه همــه بــا هــم
مطابقــت داشــتند – از جعبــه بیــرون آوردم و شــروع کــردم یکــی یکــی چیزهــا را بــه
آنهــا دادن .همانطــور کــه آنهــا را میــدادم ،اشــک از صورتهایشــان ســرازیر شــد" ،من
گفتــم" :دوشــنبه شــب یــک برنامــهی مطالعــۀ کتــاب مقــدس در منزلمــان داریــم ،و
مایلــم شــما را بــه آنجــا دعــوت کنــم ".آنهــا گفتنــد" :مــا میخواهیــم بیاییــم" ،امــا مــن
گفتــم" :نمیخواهــم بــه خاطــر اینکــه هدایایــی بــه شــما دادم بیاییــد" ،گفتنــد" :نــه،
مــا میخواهیــم بیاییــم و دوســتان شــما را هــم مالقــات کنیــم".
78

لوا شخب _ ادخ تبحم عون
از آنجــا کــه وســیله نقلیــه نداشــتند ،آنهــا را ســوار کــردم ،و بــه خانــه ام بــردم،
و طولــی نکشــید کــه خــدا آنهــا را لمــس کــرد .نمــی توانســتند بــه خوبــی انگلیســی
صحبــت کننــد ،امــا هنگامــی کــه برایشــان دعــا کردیــم خــدا آنهــا را لمــس کــرد.
محبــت خــدا بــرای آنهــا آشــکار شــد .طولــی نکشــید کــه یــک زوج رومانیایــی
دیگــر را مالقــات کردیــم ،و بــه زوج اول گفتــم" :آیــا شــما میآییــد و بــه مــن کمــک
مــی کنیــد تــا زوج رومانیایــی دیگــری را مالقــات کنــم؟" آنهــا موافقــت کردنــد ،و
روزی یــک تمــاس تلفنــی از آنهــا دریافــت کــردم "،آقــای دان ،مــا دربــارهی شــما
چیزهایــی شــنیدیم .مــا خیلــی تنهــا و بــی کــس هســتیم و میخواهیــم بــا شــما
را ببینیــم ".بنابرایــن دوســتان رومانیایــی ام را بــا خــود بــردم و بــه مالقــات آنهــا
رفتیــم .مــن هدایــا ،غــذا و چیزهــای بســیارِ دیگــری بــرای آنهــا بــردم .همــه چیــز
زوج رومانیایــی بــه کســانی مالقــات
داشــت خــوب پیــش میرفــت تــا اینکــه آن ِ
میکریــم گفتنــد" :شــما بایــد بــه جلســهی مطالعــهی کتــاب مقــدس مــا بیاییــد.
مــا دربــارهی عیســی صحبــت میکنیــم ،و فــوق العــاده اســت!" آنهــا گفتنــد" :چــی!
مــا از یــک کشــور کومونیســتی آمدهایــم و بــاوری نداریــم کــه خدایــی هســت ،مــا
ایــن عیســی را نمیخواهیــم".
مــن گفتــم" :اجــازه دهیــد برایتــان یــک دوســت باشــم "،و شــروع کــردم بــه
بیــرون بــردن آنهــا در تعطیــات آخــر هفتــه و خریــد لبــاس و کــت و چیزهایــی کــه
نیــاز داشــتند .آنهــا خیلــی خجالتــی و بــی میــل بودنــد" .آیــا بــه کــت نیــاز نداریــد؟"
"بلــه دارم ،امــا" "...پــس اجــازه بدهیــد ایــن کــت را بــرای شــما بگیــرم ".مــن در
عمــل شــروع بــه محبــت کــردن کــردم ،امــا آنهــا بــه جلســهی مطالعــهی کتــاب
مقــدس مــا نمــی آمدنــد تــا اینکــه گفتــم" :در آنجــا تعــدادی آمریکایــی وجــود
دارد کــه بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد تــا شــغلی پیــدا کنیــد ".تــا ایــن را شــنیدند
بــه ســرعت بــه جلسـهی مــا آمدنــد .آن شــب ،یــک چیــز خیلــی احمقانــه بــه خــدا
گفتــم" :خدایــا ،امشــب بایــد حقیقتــا عطــای زبانهــا را بــه مــن بدهــی چــون حتــی
نمیتوانیــم خیلــی خــوب بــا هــم انگلیســی صحبــت کنیــم ".در آن شــب تعــدادی
آمریکایــی در جلسـهی مــا بودنــد کــه شــهادتهای خــود را دادنــد .وقتــی شــروع
کــردم بــه صحبــت کــردن ،صــورت خانــم زوج دوم رومانیایــی شــاداب تــر شــد،
و میدانســتم چیــزی در حــال اتفــاق افتــادن بــود .پــس از مطالعــه گفتــم" :اجــازه
دهیــد برایتــان دعــا کنــم "،همانطــور کــه دعــا مــی کــردم خــدا ناگهــان آنهــا را لمــس
کــرده و همـهی فضــای اتــاق را بــا محبــت خــود پــر کــرد .ســپس آن خانــم گفــت:
"مــی دانیــد ،وقتــی آمریکایــی هــا صحبــت مــی کردنــد ،نمــی توانســتم هیــچ کــدام
از چیزهایــی کــه مــی گفتنــد را بفهمــم ،امــا وقتــی شــما برخاســتید و شــروع بــه
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صحبــت دربــارهی عیســی کردیــد ،محبــت او بــه مــا ،و کاری کــه او انجــام داد تــا
مــا بتوانیــم بــا او رابطــه داشــته باشــیم ،هــر کلمــه ای را کــه شــما گفتیــد فهمیــدم!
آنهــا را کامــا فهمیــدم! ایــن بایــد خــدا باشــد! بایــد خــدا باشــد!" در نتیجــه ،نــه
فقــط زندگــی رومانیایــی هــا بلکــه زندگــی همـهی مــا تغییــر کــرد.
خانـهی مــن دوشــنبه شــبها از مردمــی بــا هــر نــوع ملیتــی پــر شــد – رومانیایی
هــا ،بلغارهــا و همچنیــن افــرادی اهــل روســیه .خــدا زندگــی هــا را عــوض میکــرد،
و آنهــا میدانســتند مــا محبتشــان میکنیــم .مــا حتــی مردمــی اهــل آفریقــا داشــتیم.
گرچــه بــه ســختی مــی توانســتیم بــا هــم صحبــت کنیــم ،آنهــا یــک چیــز را مــی
دانســتند :وقتــی دعــا مــی کردیــم ،خــدا خــودش را بــه آنهــا آشــکار مــی کــرد.
همچنیــن مــی دانســتند هــر کاری برایشــان انجــام خواهــم داد و آنهــا را از دل
محبــت میکنــم .خــدا زندگــی آنهــا و زندگــی بســیاری از افــراد دیگــر را تغییــر داد.
ایــن اتفــاق افتــاد چــون روزی در یــک پــارک ،مــن افــرادی بــا رنــگ پوســتی دیگــر
و ملیتــی دیگــر دیــدم .هیــچ احســاس محبتــی نداشــتم ،امــا مــی دانســتم محبــت
ایــن اســت :بــا مــردم همانگونــه رفتــار کنیــد کــه مــی خواهیــد بــا شــما رفتــار
کننــد .مــن صــرف نظــر از نــوع احساســم بــه دنبــال خیــر و منفعــت آنهــا بــودم ،و
مــی دانیــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ آنهــا آنقــدر قدردانــی مــی کردنــد کــه آنچــه درون مــن
بــه وجــود آمــد محبــت فیلیــا ( )philiaبــود ،محبتــی کــه احساســات دارد ،و آنهــا
شــروع بــه گفتــن "دوســتت داریــم" بــه مــن کردنــد و مــرا در آغــوش مــی گرفتنــد
و مــی بوســیدند .آنچــه کــه درون مــن بــه انجــام رســید ایجــاد چنیــن احساســی
نســبت بــه آنهــا بــود .اگــر مــی خواهیــد محبتــی داشــته باشــید کــه در زندگــی تــان
احساســات داشــته باشــد ،محبــت آگاپــه ( )agapeرا تمریــن کنیــد .صــرف نظــر
از اینکــه چــه احساســی مــی کنیــد بــه دنبــال خیــر و منفعــت دیگــران باشــید ،و ایــن
باعــث ایجــاد محبتــی خواهــد شــد کــه احساســات دارد.
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پرسش های شاگرد سازی

۱اول یوحنــا  3:5را بخوانیــد .محبــت بــه خــدا از طریــق ...؟ او نشــان داده
مــی شــود_____________________________________ .
اول یوحنــا  3:5محبــت بــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.

۲.رومیــان  10-9:13را بخوانیــد .توضیــح دهید چگونــه احکام در این آیات
محبت را نشــان می دهند____________________________.
___________________________________________
احــکام زنــا مکــن ،قتــل مکــن ،دزدی مکــن،
رومیــان  10-9:13زیــرا
ِ
طمــع مــورز ،و هــر حکــم دیگــری کــه باشــد ،همــه در ایــن کالم خالصــه
میشــود کــه همســایهات را همچــون خویشــتن محبــت نمــا 10.محبــت ،بــه
همســایۀ خــود بــدی نمیکنــد؛ پــس محبــت تحقــق شــریعت اســت.
۳.رومیــان  21-19:12را بخوانیــد .چگونــه مــی توانیــم دشــمنان خــود را
محبــت کنیــم ،حتــی وقتــی کــه احســاس محبتــی نداریــم_________ .
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
رومیــان  21-19:12ای عزیــزان ،انتقــام مگیریــد ،بلکــه آن را بــه غضــب
خــدا واگذاریــد .زیــرا نوشــته شــده کــه خداونــد میگویــد :انتقــام از آن
مــن اســت؛ مــن هســتم کــه ســزا خواهــم داد 20 .برعکــس ،اگــر دشــمنت
گرســنه باشــد ،بــه او خــوراک بــده ،و اگــر تشــنه باشــد ،بــه او آب
بنوشــان .اگــر چنیــن کنــی ،اخگرهــای ســوزان بــر ســرش خواهــی انباشــت
 21مغلوب بدی مشو ،بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.
۴.تیتــوس  4:2را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره ی محبــت چــه چیــز بــه مــا
نشــان مــی دهنــد؟ ________________________________
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تیتــوس  4:2تــا بتواننــد زنــان جوانتــر را ِخــرد بیاموزنــد کــه شوهردوســت
و فرزنددوســت باشــند
۵.اول قرنتیان  8-4:13را بخوانید .اصول محبت را با جزئیات شرح دهید.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
اول قرنتیــان  8-4:13محبــت بردبــار و مهربــان اســت؛ محبــت حســد
نمیبــرد؛ محبــت فخــر نمیفروشــد و کبــر و غــرور نــدارد5 .رفتار ناشایســته
نــدارد و نفــع خــود را نمیجویــد؛ بــه آســانی خشــمگین نمیشــود و کینــه
بــه دل نمیگیــرد؛ 6محبــت از بــدی مســرور نمیشــود ،ا ّمــا بــا حقیقــت
شــادی میکنــد7 .محبــت بــا همــه چیــز مــدارا میکنــد ،همــواره ایمــان
دارد ،همیشــه امیــدوار اســت و در همهحــال پایــداری میکنــد 8 .محبــت
هرگــز پایــان نمیپذیــرد .ا ّمــا نب ّوتهــا از میــان خواهــد رفــت و زبانهــا پایــان
خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد شــد.
۶.اول یوحنــا  18:3را بخوانیــد .چگونــه بایــد محبــت کــردن را تمریــن کنیــم؟
____________________________________________
اول یوحنــا  18:3فرزنــدان ،بیاییــد محبــت کنیــم ،نــه بــه زبــان و در گفتــار،
بلکــه بــه راســتی و در کــردار!
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عیســی مســیح بزرگتریــن تجلــی محبتــی بــود کــه تــا بــه حــال بــر روی زمیــن
آمــده اســت ،امــا تــا آنجــا کــه در کتــاب مقــدس نوشــته شــده اســت ،او هرگــز از
جملــه مــن دوســتت دارم اســتفاده نکــرد .آیــا جالــب نیســت؟ بزرگتریــن تجلــی
محبــت هرگــز نگفــت "عاشــقت هســتم" .آیــا میدانیــد چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه
محبــت چیــزی بیــش از کلمــات اســت؛ عمــل اســت .فــرض کنیــد بــه همســرم می
گفتــم "عاشــقت هســتم" و بعــد بیــرون مــی رفتــم و زنــا میکــردم .آیــا او ســخنانم
را بــاور مــی کنــد ،یــا اعمالــم را؟ او بــر طبــق اعمالــم مــرا بــاور میکنــد ،چــون 95
درصــد از محبــت ،غیــر کالمــی اســت .در چیزهایــی کــه میگوییــد نیســت؛ همــان
چیزیســت کــه انجــام مــی دهیــد.
در اول یوحنــا  18:3میخوانیــم" :فرزنــدان ،بیاییــد محبــت کنیــم ،نــه بــه
زبــان و در گفتــار (فقــط بــا کلمــات محبــت نکنیــم) ،بلکــه بــه راســتی و در
کــردار!" (پرانتزهــا از نویســنده اســت) .محبــت یــک کلمــه عملــی اســت .در
متــی ،36- 35:25عیســی محبــت را بــا اعمالــی کــه انجــام میدهــد توصیــف مــی
کنــد و مــی فرمایــد" :گرســنه بــودم ،بــه مــن خــوراک دادیــد ،تشــنه بــودم چیــزی
بــرای نوشــیدن بــه مــن دادیــد ،عریــان بــودم ،مــرا پوشــانیدید .مریــض بــودم
عیادتــم کردیــد ".ســپس در آیــه  40میفرمایــد" :آنچــه بــرای یکــی از کوچکتریــن
بــرادران مــن کردیــد ،در واقــع بــرای مــن کردیــد ".مــی بینیــد ،محبــت یــک عمــل
اســت؛ چیزیســت کــه انجــام مــی دهیــد .عبرانیــان  10:6میفرمایــد" :زیــرا خــدا
بیانصــاف نیســت کــه عمــل شــما و محبتــی را کــه بهخاطــر نــام او در خدمــت
بــه مق ّدســان نشــان داده و میدهیــد فرامــوش کنــد ".در متــی  22هنگامــی کــه از
عیســی پرســیده شــد بزرگتریــن حکــم در شــریعت چیســت ،او فرمــود محبــت
کــردن بــه خــدا و محبــت کــردن بــه همســایه مــان .ایــن دو حکــم اگــر بــه درســتی
درک شــوند ،در واقــع یکــی هســتند .عیســی فرمــود هنگامــی کــه بــه یکــی از
کوچکتریــن بــرادران مــن محبــت نشــان دهیــد ،در واقــع بــه او نشــان مــی دهیــم.
کتــاب مقــدس تعلیــم مــی دهــد کــه بــه وســیلٔه محبــت کــردن بــه دیگــران ،مــا
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فرصتــی شــگفت انگیــز بــرای محبــت بــه عیســی مســیح بــه صــورت عملــی داریم.
در درس گذشــته ،دربــارٔه رومانیایــی هایــی کــه در پــارک دیــدم صحبــت
کــردم .زندگیشــان بــه ایــن دلیــل تغییــر کــرد کــه مــن بــه دنبــال خیــر و منفعــت آنهــا
صــرف نظــر از اینکــه چــه احساســی مــی کــردم بــودم .آنهــا رنــگ پوســت و ملیــت
دیگــری داشــتند ،امــا مــی دانســتم همانطــور کــه عیســی عمــل کــرد هنگامــی کــه
دســتمان را دراز مــی کنیــم و بــه دنبــال خیــر و منفعــت دیگــران هســتیم ،محبــت
خــدا خــود را ابــراز مــی کنــد .او احســاس نمیکــرد دوســت دارد بــه روی صلیــب
بــرود .گفــت" :پــدر ،اگــر راه دیگــری وجــود دارد ،اجــازه بــده انجــام شــود ،امــا نــه
بــه خواســت مــن بلکــه بــه اراده ی تــو ".عیســی صــرف نظــر از آنچــه کــه احســاس
کــرد بــه دنبــال خیــر و منفعــت مــا بــود.
روزی یــک تمــاس تلفنــی از رومانیایــی هــا دریافــت کــردم .آنهــا در حــال
گریــه بودنــد :هفــت ســال و نیــم بــود کــه در ایــاالت متحــده بودنــد .در آن زمــان
در کانــزاس زندگــی میکردنــد و مشــغول بــه کار بودنــد .گفتنــد" :باالخــره بــرای
دریافــت پناهندگــی سیاســیِ مــا حکمــی صــادر شــد .آنهــا بــه مــا ســی روز بــرای
تقاضــای بازنگــری فرصــت دادهانــد و بعــد از آن دیپــورت خواهیــم شــد ".معمــوال
تنهــا  2تــا  5درصــد احتمــال دریافــت پناهندگــی سیاســی در ایــن کشــور وجــود
دارد .رومانیایــی هــا بــه یــک وکیــل مراجعــه کردنــد ،و او در اساســا گفــت کــه آنهــا
شانســی ندارنــد .مــن بــه آنهــا گفتــم دعــا میکنیــم و ســعی میکنیــم کــه کمکشــان
کنیــم .چــه طــور ،نمــی دانســتم .فکــر کــردم بازگردانــدن آنهــا یــک بــی عدالتــی
بــزرگ اســت – بــه خصــوص اکنــون کــه فرزندانشــان بــه ســختی میتوانســتند
رومانیایــی صحبــت کننــد.
یکــی از دوســتانم بــا عضــو کنگــرهی کلــرادو تمــاس گرفــت و او گفــت بــا
ســناتور ســم بــراون بــک در کانــزاس تمــاس میگیــرد ،چــون رومانیایــی هــا در آن
موقــع در کانــزاس زندگــی میکردنــد .چــه عالــی ،چــون مــن دوســتی بــه نــام کیــم
دارم کــه بــرای ســناتور بــراون بــک کار میکــرد .بــا کیــم تمــاس گرفتــم و او چهــار
نفــر را در واشــنگتن دی ســی پیــدا کــرد کــه بــر روی ایــن پرونــده کار کننــد .اهالــی
بخشــی در کانــزاس ،بــا طومــاری از امضاهــا بــه پشــتیبانی از رومانیایــی هــا آمدنــد
کــه ایــن رومانیایــی هــا را در اینجــا مــی خواهنــد" .آنهــا افــراد خوبــی هســتند،
مالیــات مــی پردازنــد و ســخت کار مــی کننــد .مــا آنهــا را در اینجــا میخواهیــم".
یــک مقالــه بــا پوشــش خبــری کامــل دربــاره آنچــه اتفــاق افتــاده بــود در روزنامــه
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نوشــته شــد .ایــن یــک معجــزه بــود ،رومانیایــی هــا نامـهای دریافــت کردنــد مبنــی
بــر اینکــه تصمیــم لغــو شــده اســت و آنهــا مــی تواننــد در ایــاالت متحــده بماننــد.
مــن بــه کانــزاس رفتــم .دوســتانم نمــی دانســتند کــه مــن مــی آیــم ،و وقتــی
بــه آنجــا رســیدم ،آنهــا از طریــق تلفــن در حــال تشــکر کــردن از ســناتور بــراون
بــک بــه خاطــر کمــک در گرفتــن پناهندگــی سیاســی شــان بودنــد .او شــخصا
نمیتوانســت در آنجــا باشــد چــون آخریــن روز جلســه اســتیضاح رئیــس جمهــور
کلینتــون بــود ،امــا شــبکه هــای خبــری  ABCو  NBCبــا دوربیــن هــای خــود آنجا
بودنــد .بــه محــض اینکــه تمــاس را قطــع کردنــد ،بــه ســمت مــن دویدنــد و مــرا
در آغــوش گرفتنــد ،و دوربیــن هــا بــه ســمت مــن آمدنــد .آنهــا گفتنــد" :شــما چــه
کســی هســتید؟ و ایــن افــراد را چطــور مــی شناســید؟" مــن کل داســتان را بــه آنهــا
گفتــم ،اینکــه چگونــه بــا آنهــا مالقــات کــردم و بــه خاطــر خــدا و آنچــه عیســی در
متــی  12:7فرمــود ،بــه دنبــال خیــر و منفعــت آنهــا بــودم.
ســپس بــه یــک ورزشــگاه سرپوشــیده رفتیــم کــه همــه جــای آن بادکنــک هــای
قرمــز ،ســفید و آبــی بــود و ســرود ملــی مــی خواندنــد .وقتی دوســتانم وارد شــدند،
همــه شــروع بــه فریــاد زدن کردنــد و آنهــا گریــه مــی کردنــد .شــهردار گفــت:
"امــروز  12فوریــه ،بــه احتــرام ایــن رومانیایــی هــا ،روز خانــوادٔه جوکــن خواهــد
بــود ".آنهــا یــک پرچــم آمریــکا را کــه ســناتور بــه افتخارشــان آن را برفــراز کاخ
کنگــره در واشــنگتن دی ســی برافراشــته بــود برداشــتند و بــه آنهــا تقدیــم کردنــد.
او همچنیــن اوراقــی را بــه آنهــا تقدیــم کــرد و گفــت کــه بــه طــور رســمی قــادر بــه
مانــدن هســتند  -رســما تــا پایــان عمــر .آنهــا همــه شــهادت دادنــد و بعــد از مــن
خواســتند دعــا کنــم .گفتــم" :یــک نفــر هســت کــه امــروز هنــوز بــه انــدازه ی کافــی
از او تشــکر نکردهایــم ،و او خــدای قــادر مطلــق اســت .مــن هفــت ســال و نیــم
پیــش در یــک پــارک در کلــرادو اســپرینگز در ایالــت کلــرادو ،بــه دنبــال خــدا بــودم
و مــی گفتــم کــه مــی خواهــم آن روز دســتم را بــا محبــت او بــه ســمت کســی دراز
کنــم .بــه ســمت ایــن رومانیایــی هــا هدایــت شــدم ".ســپس داســتان را تکــرار
کــردم و گفتــم" :خــدا مــی خواهــد بــه شــما کمــک کنــد – بــه ایــاالت متحــده ی
آمریــکا خــوش آمدیــد".
همــه اتفاقاتــی کــه افتــاد یــک معجــزه بــود .مــن افــراد درســت را در مکانهــای
مناســب و در زمــان مناســب داشــتم .دوســتم کیــم یــک ســال قبــل از اینکــه ایــن
اتفــاق هــا بیفتــد مقدمــات آمــدن ســناتور بــراون بــک و مالقــات بــا مــن را ترتیــب
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داده بــود .او گفــت" :شــما بایــد بــا دان کــرو آشــنا شــوید ".نمــی دانســتم چــرا
ولــی آســوده خاطــر نبــودم .نمــی دانســتم خــدا بــرای کمــک بــه آن خانــواده در
حــال ردیــف کــردن کارهــا بــود .ایــن معجــزه ای اســت کــه آنهــا هرگــز فرامــوش
نخواهنــد کــرد ،و امــروز بــه شــما خواهنــد گفــت کــه" :ایــن بــه خاطــر خداســت".
آن بانــوی رومانیایــی گفــت" :ایمــان مــن در امتحــان افتــاد ،امــا خــدا وفــادار
اســت ،و بــه مــا اجــازه داد تــا در ایــاالت متحــده آمریــکا بمانیــم".
در حــال حاضــر افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه تشــنهی محبــت هســتند.
تنهــا راهــی کــه میتواننــد آن را دریافــت کننــد ایــن اســت کــه مــن و شــما تصمیــم
بگیریــم اصــول محبــت را از کالم خــدا بفهمیــم .محبــت مهربــان اســت ،محبــت
بــه دنبــال خیـ ِـر دیگــران اســت  -دقیقــا ماننــد عیســی هنگامــی کــه بــر صلیــب
رفــت و بــه دنبــال خیـ ِـر مــا بــود .همچنانکــه امــروز بیشــتر بــه ایــن اصــول نــگاه مــی
کنیــد تــا بدانیــد معنــای واقعــی محبــت کــردن از نــوع محبــت خدایــی چیســت،
خــدا بــه شــما برکــت دهــد.
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پرسش های شاگردسازی

۱متی  12:7را بخوانید .به زبان خودتان بگویید قانون طالیی چیست؟ ___
____________________________________________
متــی  12:7پــس بــا مــردم همانگونــه رفتــار کنیــد کــه میخواهیــد بــا
شــما رفتــار کننــد .ایــن اســت خالصــۀ تــورات و نوشــتههای انبیــا.

۲.در تــاش بــرای شــناخت عشــق و محبــت ،بســیاری از افــراد ســعی مــی
کننــد فــرد مناســب را پیــدا کننــد .آیــا بایــد ســعی کنیــد فــرد مناســب را پیــدا
کنیــد یا فــرد مناســبی باشــید؟__________________________
۳.اول یوحنــا  3:5را بخوانیــد .آیــا محبــت یــک احســاس اســت یــا محبــت
عملــی اســت کــه انجــام مــی دهیــد؟ ______________________
___________________________________________
اول یوحنــا  3:5محبــت بــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.
۴.اول یوحنــا  18:3را بخوانیــد .اگــر بــه زن یــا شــوهر خــود گفتیــد :
"دوســتت دارم !" امــا بیــرون رفتیــد و مرتکــب زنــا شــدید ،آیــا او ســخنان
شــما را بــاور مــی کنــد یــا اعمــال شــما را؟ _________________
___________________________________________
اول یوحنــا  18:3فرزنــدان ،بیاییــد محبــت کنیــم ،نــه بــه زبــان و در گفتــار،
بلکــه بــه راســتی و در کــردار!
۵.رومیان  8-6:5را بخوانید .آیا فکر می کنید عیسی مایل به مردن بود؟____
_____________________________________________
رومیــان  8-6:5ا ّمــا خــدا محبــت خــود را بــه مــا اینگونــه ثابــت کــرد کــه
وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم ،مســیح در راه مــا مــرد.
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۶.غالطیــان  22:5را بخوانیــد .آیــا واقعــا مــی توانیــم بــدون خــدا بــه عنــوان
مرکــز زندگــی خــود ،محبــت کنیــم؟ ______________________
غالطیــان  22:5ا ّمــا ثمــرۀ روح ،محبــت ،شــادی ،آرامش ،صبــر ،مهربانی،
نیکویــی ،وفاداری.
۷.اول یوحنــا  8:4را بخوانیــد .دلیــل اینکــه مــا بــه خــدا نیــاز داریــم تــا بــه مــا
کمــک کنــد حقیقتــا بــه دیگــران محبــت کنیــم ،ایــن اســت کــه او تنهــا کســی
اســت که ...؟ اســت_______________________________ .
اول یوحنــا  8:4آن کــه محبــت نمیکنــد ،خــدا را نشــناخته اســت ،زیــرا
خــدا محبــت اســت.
۸.اول قرنتیــان  5:13را بخوانیــد .از کلمــات زیــر یــک توصیــف از آنچــه
محبــت نیســت انتخــاب کنیــد :گســتاخ ،خودخــواه ،کینــه جــو_______ .
___________________________________________
اول قرنتیــان  5:13رفتــار ناشایســته نــدارد و نفــع خــود را نمیجویــد؛ بــه
آســانی خشــمگین نمیشــود و کینــه بــه دل نمیگیــرد.
۹.اول قرنتیــان  8:13را بخوانیــد .تنهــا چیزی که شــما از این زندگی به زندگی
بعدی یا بعد از مرگ خواهید برد ،چیست؟ __________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  8:13محبــت هرگــز پایــان نمیپذیــرد .ا ّمــا نب ّوتهــا از میــان
خواهــد رفــت و زبانهــا پایــان خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد شــد.
	۱۰.امثال  12:10را بخوانید .اول قرنتیان  5:13می فرماید :محبت کینه به دل
نمی گیرد .محبت چه مقدار از خطاها را می پوشاند؟ ____________
امثــال  12:10نفــرت ،نزاعهــا برمیانگیــزد ،امــا محبــت ،خطاپــوش
اســت.
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دارایی _بخش اول
نویسنده :اندرو ُومک

عیســی مــی خواهــد از لحــاظ مالــی کامیــاب باشــید .ایــن چیزیســت کــه بــرای
همــه مهــم اســت .بــرای زندگــی پــول الزم اســت ،بــرای بــرآورده شــدن نیازهایتــان
و برکــت دادن دیگــران نیــز بــودن پــول الزم اســت .خــدا مــا را در ایــن زمینــه تنهــا
نگذاشــت و نگفــت" :مــن فقــط نگــران رفــع نیازهــای روحانــی شــما هســتم ،امــا
بــه بخــش مالــی شــما اهمیــت نمیدهــم ...آن بــه خودتــان مربــوط اســت ".خیــر،
او شــما را از هــر حیــث دوســت دارد – روح ،جــان و جســم – و آن را بــرای
شــما فراهــم کــرده اســت .اکثــر مــردم مــی داننــد کــه درجــه ای از کامیابــی مالــی
ضــروری اســت ،امــا اساسـ ًا دیــن در برابــر ثروتمنــدی ایســتادگی کــرده اســت.
کالم خــدا بــه طــرق مختلــف در برابــر حــرص و طمــع تعلیــم مــی دهــد،
امــا همچنیــن ایــن مســئله را روشــن مــی کنــد کــه دارایــی یــک نعمــت اســت .در
ســوم یوحنــا آیــه  ،2یوحنــای رســول گفــت" :ای عزیــز ،دعایــم ایــن اســت کــه
از هر جهــت کامیــاب باشــی و در تندرســتی بهســر بَــری ،همچنــان کــه جانــت
نیــز کامیــاب اســت ".چــه گفتــه محکمــی .یوحنــا مــی گویــد" :از هــر جهــت!"
ایــن دربــارهی شــفا ،احساســات ،روابــط و دارایــی صحبــت مــی کنــد .خداونــد
میخواهــد شــما از هــر جهــت کامیــاب باشــید و در تندرســتی بــه ســر بریــد .مــی
خواهــد شــما در روح ،جــان و جســم کامیــاب باشــید .ایــن ارادهی او بــرای
شماســت.
بســیاری از افــراد مذهبــی مــی گوینــد خــدا میخواهــد شــما فقیــر باشــید،
کــه فقیــر بــودن یــک چیــز خدایــی اســت و هــر چــه فقیرتــر باشــید ،روحانیتــر
هســتید .مــن تحــت ایــن نــوع تفکــر بــزرگ شــدهام ،کــه واعظیــن نبایــد زیــاد
ثروتمنــد باشــند ،و اینکــه یــک خــادم مســیحی ،شــخصی اســت کــه بایــد در فقــر
باشــد .ایــن تفکــر قطعــ ًا توســط کتــاب مقــدس قابــل اثبــات نیســت .ابراهیــم
ثروتمندتریــن مــرد زمــان خــود بــود ،بــه حــدی کــه پادشــاهان از او خواســتند کــه
آنجــا را تــرک کنــد زیــرا امــوال وی بــر ثــروت کشورهایشــان تاثیــر مــی گذاشــت.
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همیــن مســئله در مــورد اســحاق و یعقــوب نیــز صــادق بــود .یوســف مــردی بــود
کــه کامیــاب بــود و ثروتــی بســیار فــراوان داشــت .داوود از خزانــه ی شــخصی
خــود بیــش از  2,5میلیــارد دالر طــا و نقــره بــه خداونــد تقدیــم کــرد تــا معبــد
را بنــا کنــد .ســلیمان ،پســر داوود ،ثروتمندتریــن مــردی بــود کــه تــا کنــون بــر روی
زمیــن زندگــی کــرده اســت .وقتــی بــه آن کتــاب مقدســی نــگاه مــی کنیــد ،افــرادی
کــه واقعــا خــدا را خدمــت کردهانــد ،از لحــاظ مالــی برکــت داده شــدند.
نمونههایــی از افــرادی وجــود دارد کــه تــاش کردنــد و بــدون هیــچ پولــی
کار کردنــد .پولــس در فیلیپیــان  13:4گفــت کــه قــدرت هــر چیــز را در مســیح
دارد و آموختــه بــود کــه در هــر وضعیتــی ،قانــع باشــد .گفــت معنــی نیازمنــد بــودن
را میدانــد ،نیــز معنــی زندگــی در وفــور نعمــت را .مواقعــی وجــود داشــت کــه
خادمیــن خــدا فقــر و دشــواری را پشــت ســر مــی گذاشــتند ،امــا نمــی توانیــد
در کتــاب مقــدس بیابیــد کــه هــر چــه فقیرتــر باشــید ،روحانــی تــر هســتید.
ایــن درســت نیســت ،میتوانیــد بــه خیابانهــا برویــد و ببینیــد کــه خالفــش ثابــت
شــده اســت  .بنابرایــن ،بلــه ،یــک حقیقــت در اینجــا وجــود دارد کــه حــرص و
طمــع نادرســت اســت .در اول تیموتائــوس ۶:۱۰میفرمایــد" :زیــرا پــول دوســتی
ریشــه ای اســت کــه همــه گونــه بــدی از آن بــه بــار مــی آیــد ".بعضــی افــراد از
آن اســتفاده کــرده و مــی گوینــد پــول ریشــه ای اســت کــه همــه گونــه بــدی از آن
بــه بــار مــی آیــد ،امــا ایــن آیــه میفرمایــد :دوســتی پــول ریش ـهای اســت کــه همــه
گونــه بــدی از آن بــه بــار مــی آیــد .افــرادی هســتند کــه پــول دوســت دارنــد و یــک
ســکه هــم ندارنــد؛ افــرادی دیگــر ثــروت زیــادی دارنــد امــا آن را دوســت ندارنــد.
فقــط از آن اســتفاده مــی کننــد.
کامیابــی مالــی را نشــان مــی دهــد .خداونــد بــا
تثنیــه  18:8هــدف واقعــی
ِ
بنــی اســرائیل صحبــت مــی کــرد ،کــه قــرار بــود بــه ســرزمین موعــود وارد شــوند و
بــه شــکلی کــه قبــا ندیدهانــد توانگــری و کامیابــی مالــی را تجربــه خواهنــد کــرد.
خداونــد بــه آنهــا فرمــود" :بلکــه یهــوه خــدای خــود را بــه یــاد آریــد ،زیــرا اوســت
کــه بــه شــما نیــرو میبخشــد تــا توانگــری حاصــل کنیــد ،و تــا بــه عهــد خویــش
کــه بــرای پدرانتــان ســوگند خــورد وفــا کنــد ،چنانکــه امــروز شــده اســت ".بــا
توجــه بــه ایــن آیــه از کتــاب مقــدس ،هــدف از کامیابــی ایــن نیســت کــه چیزهــای
فراوانــی را بــرای اهــداف خــود خواهانــه خــود داشــته باشــید ،بلکــه کــه بتوانیــد
عهــد خــدا در اینجــا بــر روی زمیــن برقــرار کنیــد .بــه عبــارت دیگــر ،خــدا بــه
شــما برکــت میدهــد تــا بتوانیــد نوبــه خــود یــک برکــت باشــید .در پیدایــش 2:21
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خــدا بــه ابراهیــم فرمــود" :از تــو قومــی بــزرگ پدیــد خواهــم آورد و تــو را برکــت
خواهــم داد؛ نــام تــو را بــزرگ خواهــم ســاخت و تــو برکــت خواهــی بــود ".قبــل از
ـس دیگــری برکــت باشــید ،بایــد خودتــان برکــت یابیــد.
اینکــه بتوانیــد بــرای هــر کـ ِ
شــما بــه چیزهــای خاصــی نیــاز داریــد و نیازهــای خــاص شــما را خــدا مــی
خواهــد کــه بــرآورده کنــد ،امــا ایــن فراتــر از یــک چیــز خودخواهانــه اســت .او
مــی خواهــد شــما را کامیــاب کنــد تــا بتوانــد از طریــق شــما پــول خــود را بــه
دســتی برســاند ،بنابرایــن کــه بتوانیــد یــک برکــت باشــید .در دوم قرنتیــان 8:۹
میفرمایــد" :و خــدا قــادر اســت هــر نعمــت را بــرای شــما بــس فزونــی بخشــد
کار
تــا در همــه چیــز همــواره همــۀ نیازهایتــان بــرآورده شــود و بــرای انجــام هــر ِ
نیکــو ،به فراوانــی داشــته باشــید ".ایــن آیــه میفرمایــد چــرا خــدا مــی خواهــد شــما
را کامیــاب ســازد-تا بــرای انجــام هــر کارِ نیکــو ،بــه فراوانــی داشــته باشــید .ایــن
ـل یــک تعریـ ِ
ـف کتــاب مقدســی از کامیابــی اســت .کامیابــی چیســت؟
در واقــع مثـ ِ
آیــا داشــتن یــک خانــه خــوب ،اتومبیــل خــوب ،لبــاس خــوب و داشــتن غــذا در
ســفره تــان اســت؟ مطابــق بــا ایــن آیــه ،در همــه چیــز همـهی نیازهایتــان بــرآورده
شــود و بــرای انجــام هــر کار نیکــو بــه فراوانــی داشــته باشــید .اگــر نمــی توانیــد
از لحــاظ مالــی بــه هم ـهی چیزهایــی کــه خــدا در قلبتــان گذاشــته کمــک بکنیــد،
اگــر مایلیــد کــه بــرای کســی برکــت باشــید امــا نمــی توانیــد ،پــس مطابــق بــا
آنچــه کتــاب مقــدس میفرمایــد ،از لحــاظ مالــی کامیــاب نیســتید .خــدا میفرمایــد
شــما را بــه حــدی برکــت خواهــد داد کــه تمــام نیازهــای شــما بــرآورده شــده ،و
همچنیــن بتوانیــد بــرای هــر کار نیکــو ،بــه فراوانــی داشــته باشــید.
کامیابــی واقعــیِ کتــاب مقــدس فقــط بــرای بــرآورده کــردن نیازهایتــان
نیســت ،بلکــه بتوانیــد بــرای دیگــران برکــت باشــید .کســی کــه فقــط بــه خــود فکــر
مــی کنــد در واقــع خودخــواه اســت .اگــر کســی بگویــد" :بــرای فزونــیِ مــال بــه
خــدا ایمــان دارم "،دیگــران ممکــن اســت او را حریــص یــا خودخــواه تصــور
کننــد ،امــا ایــن بســتگی بــه انگیزهــی آن فــرد دارد .اگــر از خــدا فراوانــی مــی
خواهیــد تــا بتوانیــد خانهــای بزرگتــر یــا اتومبیلــی بهتــر داشــته باشــید ،ایــن
نگــرش کتــاب مقدســیِ صحیحــی نیســت .امــا اگــر بــرای فزونــی بــه خــدا ایمــان
داریــد زیــرا مــاورای بــرآورده شــدن نیازهــای خودتــان را مــی بینیــد و مــی خواهیــد
برکتــی بــرای دیگــران باشــید ،ایــن همــان نگرشــی اســت کــه خــدا مــی خواهــد
داشــته باشــید .او مــی خواهــد شــما را بــه کامیابــی برســاند .ایــن ارادهی او بــرای
شماســت کــه کامیــاب باشــید.
91

 سرد مود حطسطس
متــی  6دربــارٔه چیزهایــی کــه نیــاز داریــم صحبــت مــی کنــد .اگــر نخســت در
ـی پادشــاهی خــدا و عدالــت او باشــیم ،همــه اینهــا بــه مــا عطــا خواهــد شــد.
پـ ِ
همانطــور کــه شــروع مــی کنیــد خــدا را نخســت قــرار دهیــد ،او همــه چیزهــای
دیگــر را فراهــم خواهــد کــرد .همــه ی نیازهایتــان بــرآورده خواهــد شــد ،و برکتــی
بــرای افــراد دیگــر خواهیــد شــد .خــدا میخواهــد کامیــاب باشــید ،امــا ایــن واقعــا
بــه انگیــزه و اعمــال شــما در ایــن بــاره بســتگی دارد.
دعــا مــی کنــم کــه ایــن موضــوع شــما را بــه چالــش کشــانده باشــد و امــروز
ـی شماســت کنیــد.
تصمیــم بگیریــد شــروع بــه بــاورِ بهترینهــای خــدا کــه کامیابـ ِ
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لوا شخب_ ییاراد

۱دوم قرنتیــان  8-7:8را بخوانیــد .وقتــی بــه راســتی بــه دیگــران مــی بخشــید،
راهــی اســت کــه مــی توانیــد چــه چیــزی را ثابــت کنیــد؟ ___________
_____________________________________________
دوم قرنتیــان  8-7:8پــس چنانکــه در همــه چیــز ممتازیــد  -در ایمــان،
در بیــان ،در معرفــت ،در شــور و حــرارت بســیار ،و در محبتتــان بــه مــا -
ـض بخشــندگی نیــز گــوی ســبقت را برباییــد 8 .ایــن را بــه
پــس در ایــن فیـ ِ
شــما حکــم نمیکنــم ،بلکــه میخواهــم خلــوص محبتتــان را در قیــاس بــا
شــور و حــرارت دیگــران بیازمایــم.

۲.دوم قرنتیــان  14-13:8را بخوانیــد .وقتــی همــه ی مــا بــه یکدیگــر ملحــق
مــی شــویم تــا ببخشــیم ،خــدا مــی خواهــد آنجــا چــه چیــزی باشــد؟ __
___________________________________________
دوم قرنتیــان  14-13:8زیــرا خواســت مــا ایــن نیســت کــه دیگــران در
رفــاه باشــند و شــما در فشــار ،بلکــه خواهــان برقــراری مســاواتیم 14 ،تــا
غنــای شــما در حــال حاضــر ،کمبــود آنــان را برطــرف کنــد ،و روزی نیــز
غنــای آنهــا کمبــود شــما را برطــرف خواهــد کــرد .بدینســان مســاوات
برقــرار خواهــد شــد.
۳.دوم قرنتیــان  14-13:8را بخوانیــد .چگونــه احتیاجــات همــه بــرآورده
خواهــد شــد؟ ___________________________________
۴.افسســیان  28:4را بخوانیــد .شــخصی کــه دزد بــوده اســت دیگــر نبایــد
دزدی کنــد ،بلکــه بایــد بــه کار مشــغول شــود و زندگــی خــود را بســازد.
افسســیان  28:4همچنیــن مــی فرمایــد آنهــا بایــد چــه کاری کننــد؟ ___
___________________________________________
افسســیان  28:4دزد دیگــر دزدی نکنــد ،بلکــه بــه کار مشــغول شــود ،و بــا
دســتهای خــود کاری ســودمند انجــام دهــد ،تــا بتوانــد نیازمنــدان را نیــز
چیــزی دهــد.
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۵.پیدایــش  2:13و  2:12را بخوانیــد .خــدا توانســت بــه ثــروت ابراهیــم
اعتمــاد کنــد زیــرا ابراهیــم تنهــا بــه خــود فکــر نمــی کــرد بلکــه یــک ...؟
بــرای دیگــران بــود______________________________ .
پیدایش  2:13و اَبرام از احشام و نقره و طال بسیار دولتمند بود.
پیدایــش  2:12از تــو قومــی بــزرگ پدیــد خواهــم آورد و تــو را برکــت
خواهــم داد؛ نــام تــو را بــزرگ خواهــم ســاخت و تــو برکــت خواهــی بــود.
۶.اول تیموتائــوس  18-17:6را بخوانیــد .ســه چیــز کــه بایــد ثروتمنــدان بــا
پولشــان انجــام دهنــد چیســت؟ ________________________
___________________________________________
اول تیموتائــوس  18-17:6ثروتمنـ ِ
ـدان ایــن دنیــا را حکــم نمــا کــه متکبّــر
نباشــند و بــر مــال ناپایــدار دنیــا امیــد مبندنــد .بلکــه امیدشــان بــر خدا باشــد
کــه همــه چیــز را به فراوانــی بــرای مــا فراهــم میســازد تــا از آنهــا لــذت
ببریــم18 .آنــان را امــر کــن کــه نیکویــی کننــد و در کارهــای خیــر دولتمنــد
بــوده ،ســخاوتمند و گشادهدســت باشــند.
۷.آیا خدا می تواند در دارایی به شما اعتماد کند؟ _______________
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دارایی _ بخش دوم
نویسنده :اندرو ُومک

در درس گذشــته ،توضیــح دادم کــه اراده و خواســت خــدا بــرای شــما ایــن
اســت کــه کامیــاب باشــید .کلیدهایــی بــرای چگونگــی تحقــق ایــن کالم وجــود
دارد .لوقــا  38:6میفرمایــد" :بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود .پیمانــهای پُــر،
فشــرده ،تکانــداده و لبریــز در دامنتــان ریختــه خواهــد شــد! زیــرا بــا هــر پیمانـهای
کــه بدهیــد ،بــا همــان پیمانــه بــه شــما داده خواهــد شــد ".کامیابــی شــامل اصــول
زیــادی مــی شــود ،امــا نمــی توانیــد بــدون اینکــه دربــارٔه بخشــش ســخنی بگوییــد،
دربــاره ی کامیابــی صحبــت کنیــد.
وقتــی دربــارٔه کامیابــی مالــی صحبــت میکنیــد ،افــراد زیــادی مــی گوینــد:
"بســیار خــوب ،خــدا میخواهــد مــرا کامیــاب کنــد ،امــا مــن چیــزی نــدارم کــه
بدهــم ".میتوانیــد در کتــاب مقــدس قســمتی را ببینیــد کــه عیســی دربــاره ی بیــوه
زنــی کــه دو قِ ـ ِ
ـران آخــر خــود را در صنــدوق انداخــت صحبــت میکــرد .او مشــغول
تماشــای ثروتمنــدان بــود کــه مبالــغ هنگفــت مــی دادنــد ،آنــگاه عیســی شــاگردان
خــود را فــرا خوانــد و فرمــود ایــن زن بیــش از همــه آنهــا پــول داد .او ایــن را
فرمــود زیــرا آنهــا از فزونــیِ دارایــی خویــش دادنــد ،امــا او در تنگدســتی خــود داد.
خــدا انــدازه ی هدیهتــان را بــا ارزش پولــی آن ارزیابــی نمــی کنــد بلکــه بیشــتر بــا
درصــد آنچــه بایــد مــی دادیــد ارزیابــی میکنــد .وقتــی شــخصی مــی گویــد" :مــن
چیــزی نــدارم کــه بدهــم "،حقیقــت نــدارد .اگــر هیــچ چیــز دیگــری نداریــد ،مــی
توانیــد یــک تکــه از لباســهایی کــه داریــد برداریــد و آن را ببخشــید .هــر کــس
چیــزی بــرای بخشــیدن دارد ،پــس بــه ایــن بحــث کــه هیــچ چیــزی بــرای بخشــیدن
نداریــد پایــان دهیــد .حقیقــت امــر ایــن اســت کــه ،وقتــی بــه نظــر مــی آیــد چیــز
کمــی داریــد زمانــی اســت کــه بخشــش شــما درصــد بیشــتری از هــر زمــان دیگــری
مــی توانــد باشــد .شــخصی کــه ده دالر دارد و پنــج دالر مــی بخشــد هدیــه ای
بســیار بزرگتــر از کســی داده اســت کــه یــک میلیــون دالر مــی بخشــد درحالیکــه
میلیاردهــا و میلیــارد هــا برایــش باقــی مانــده اســت .خــدا طریقــی مقــرر کــرده
اســت کــه هــر شــخص بتوانــد ببخشــد.
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چــرا خــدا بــه مــا فرمــود ببخشــید؟ دالیــل زیــادی دارد ،امــا یکــی از دالیــل
اصلــی ایــن اســت کــه خــدا مــی خواهــد در هــر زمینــه ای در زندگیتــان بــه او
اعتمــاد کنیــد .اگــر خدایــی وجــود نــدارد ،و اگــر کالمــش حقیقــی نیســت ،وقتــی
کــه میفرمایــد :بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود ،تقســیم کــردن انچــه کــه داریــد و
بخشــیدن آن احمقانــه تریــن کاری اســت کــه مــی توانســتید انجــام دهیــد .اگــر
خــدا وعــده نــداده اســت کــه بــه شــما برکــت مــی دهــد ،بــه جــای حرکــت بــه
ســوی ایــن هــدف کــه همــه نیازهایتــان بــرآورده شــود ،در واقــع از آن هــدف دور
میشــوید .بــرای اینکــه بتوانیــد بــه طریقــی کــه خــدا میخواهــد ببخشــید بــه ایمــان
نیــاز داریــد ،و بــه همیــن دلیــل او بــه شــما فرمــود کــه ایــن کار را انجــام دهیــد.
در لوقــا  16مثلــی وجــود دارد دربــاره ی مباشــری کــه اربــاب خــود را فریــب
داد ،و در نهایــت اینطــور بــه پایــان رســید :عیســی مــی فرمایــد اگــر در بــه کار بردن
مــال ایــن دنیــای فاســد (دربــارٔه پــول صحبــت میکنــد) امیــن نباشــید ،کیســت
کــه مــال حقیقــی را بــه شــما بســپارد؟ اگــر بــه خــدا در چیزهــای کوچــک ایمــان
نداریــد ،در مــورد پــول ،چگونــه میخواهیــد بــه چیزهــای مهمتــر مثــل عطایــای
روحانــی دســت بیابیــد؟ آیاتــی ماننــد ایــن ،پــول را در یکــی از جزئیتریــن مســائل
در مراحــل نظــارت قــرار مــی دهنــد .اگــر در دارایــی خــود نمــی توانیــد بــه خــدا
اعتمــاد کنیــد ،چگونــه مــی توانیــد دربــاره ی سرنوشــت ابــدی خــود بــه او اعتمــاد
کنیــد؟ چگونــه مــی توانیــد بــه درســتی ایمــان آوریــد کــه عیســی گناهــان شــما را
بخشــیده اســت و بــه ایــن خاطــر ابدیــت را در آســمان خواهیــد گذرانــد؟ در مقــام
مقایســه ،چیزهــای روحانــی کــه مــا ظاهــرا ایمانمــان را بــه خاطــر آنهــا بــر خداونــد
قــرار میدهیــم ،بســیار مهمتــر از پــول هســتند .پــول چیزجزئــی تــری اســت ،امــا
ایــن نقطــه ی شــروع اعتمــاد بــه خداســت .امثــال  24:11میفرمایــد یکــی مــی
بخشــد و دولتــش افــزون مــی گــردد ،دیگــری دریــغ مــی ورزد و محتــاج مــی شــود.
اگــر نخســت در پــی پادشــاهی خــدا و عدالــت او باشــید ،آنــگاه همــه اینهــا
نیــز بــه شــما عطــا خواهــد شــد .اگــر بگوییــد مــی خواهیــد خــدا در دارایــی تــان
کمکتــان کنــد ،و بــرای کمکــش دعــا مــی کنیــد – امــا نخســت در پــی پادشــاهی
او نیســتید ،و در ایمــان ،اعتمــاد بــه او و در بخشــش در دارایــی تــان قــدم بــر نمــی
داریــد – پــس حقیقتـ ًا بــه او اعتمــاد نداریــد.
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مود شخب _ ییاراد

۱یوحنــا  16:3را بخوانیــد .چــه چیــز موجــب شــد کــه خــدا پســر یگانــه ی
خــود را بدهــد؟ _________________________________
یوحنــا  16:3زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود
را داد تــا هر کــه بــه او ایمــان آ َورَد هــاک نگــردد ،بلکــه حیــات جاویــدان
یابد.

ـش
۲.اول قرنتیــان  3:13را بخوانیــد .چــه چیــز بایــد انگیــزه در پشــت بخشـ ِ
مــا باشــد؟____________________________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  3:13اگــر همــۀ دارایــی خــود را بیــن فقیــران تقســیم کنــم و
تــن خویــش بــه شــعلههای آتــش بســپارم ،ا ّمــا محبــت نداشــته باشــم ،هیــچ
ســود نمیبــرم.
۳.یعقــوب  16-15:2را بخوانیــد .معنــی ایــن آیــه را توضیــح دهیــد____ .
___________________________________________
یعقــوب  16-15:2اگــر بــرادر یــا خواهــری نیازمنــد پوشــاک و خــوراک
روزانــه باشــد  16و کســی از شــما بدیشــان گویــد" :برویــد بهســامت ،و
گــرم و ســیر شــوید "،ا ّمــا بــرای رفــع نیازهــای جســمی ایشــان کاری انجــام
ندهــد ،چــه ســود؟
۴.لوقــا  38:6را بخوانیــد .ایــن آیــه چــه چیــز بــه شــما مــی گویــد؟ ______
___________________________________________
لوقــا  38:6بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود .پیمانـهای پُــر ،فشــرده ،تکانــداده
و لبریــز در دامنتــان ریختــه خواهــد شــد! زیــرا بــا هــر پیمانـهای کــه بدهیــد،
بــا همــان پیمانــه بــه شــما داده خواهــد شــد.
۵.افسســیان  7:1را بخوانیــد .آیــا خــدا از میـ ِ
ـان غنــای (ثــروت) خــود بخشــید
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یــا بــه انــدازه ی غنــای خــود؟ تفــاوت را توضیــح دهیــد__________ .
___________________________________________
افسســیان  7:1در او ،مــا بهواســطۀ خــون وی رهایــی یافتهایــم ،کــه ایــن
همــان آمــرزش گناهــان اســت ،کــه آن را بــه انــدازۀ غنــای فیــض خــود،
بخشــید.
۶.امثــال  17:19را بخوانیــد .وقتــی بــه بینــوا کمــک مــی کنیــد ،چــه
کاری انجــام مــی دهیــد؟_________________________
آیــا خــدا بــه شــما پــس خواهــد داد؟ _____________________
امثــال  17:19آن کــه بــر بینــوا شــفقت کنــد ،بــه خداونــد قــرض میدهــد،
و او پــاداش کارش را بــه تمامــی خواهــد داد.
۷.مزامیــر  3-1:41را بخوانیــد .پنــج کار کــه خــدا بــرای افــرادی کــه بــه فکــر
بینوایان هستند و به آنها می بخشند انجام می دهد را نام ببرید______ .
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
مزامیــر  3-1:41خوشــا به حال کســی کــه بــه فکــر بینوایــان باشــد؛
خداونــد او را در روز بــا رهایــی خواهــد بخشــید2 .خداونــد او را
محافظــت خواهــد کــرد و زنــده نــگاه خواهــد داشــت؛ او در زمیــن مبــارک
خواهــد بــود و او را بــه آرزوی دشــمنانش تســلیم نخواهــد کــرد 3 .خداونــد
او را در بســتر بیمــاری قــوت خواهــد بخشــید و او را از بیمــاریاش شــفای
کامــل خواهــد داد.
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سطح دوم درس 16

وقتی به نظر می آید دعاهایتان پاسخ
داده نمی شود چه کاری باید انجام داد
نویسنده :اندرو ُومک

مــی خواهــم ایــن مطلــب را بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارم کــه وقتــی بــه
نظــر مــی آیــد دعاهایتــان پاســخ داده نمــی شــود چــه کاری بایــد انجــام داد،
و میخواهــم تاکیــد را بــر ایــن حقیقــت بگــذارم کــه دعاهایتــان فقــط بــه نظــر
مــی آیــد کــه پاســخ داده نمــی شــود .حقیقــت ایــن اســت کــه خــدا همیشــه و
همیشــه هــر دعایــی کــه بــر طبــق کالمــش بــا ایمــان دعــا شــود را پاســخ مــی
دهــد .در اول یوحنــا  15-14: 5میفرمایــد" :ایــن اســت اطمینانــی کــه در حضــور
او داریــم کــه هــر گاه چیــزی بــر طبــق ارادۀ وی درخواســت کنیــم ،مــا را میشــنود.
 15و اگــر میدانیــم کــه هر آنچــه از او درخواســت کنیــم مــا را میشــنود ،پــس
اطمینــان داریــم کــه آنچــه از او خواســتهایم ،دریافــت کردهایــم ".ایــن اطمینــان
زیــادی اســت .خــدا همیشــه بــه دعــا جــواب میدهــد ،امــا همیشــه اینطــور بــه
نظــر نمیرســد کــه جــواب گرفتهایــم .متــی  8-7:7میفرمایــد" :بخواهیــد ،کــه بــه
شــما داده خواهــد شــد؛ بجوییــد ،کــه خواهیــد یافــت؛ بکوبیــد ،کــه در بــه رویتــان
گشــوده خواهــد شــد 8 .زیــرا هر کــه بخواهــد ،بهدســت آ َورَد و هر کــه بجویــد،
یابــد و هر کــه بکوبــد ،در بــه رویــش گشــوده شــود ".ایــن آیــات ضامــن میشــود
کــه خــدا بــه دعــا پاســخ مــی دهــد .بــا ایــن وجــود هــر کــدام از مــا میتوانیــم بــه
زمانــی در زندگیمــان فکــر کنیــم کــه در خواســت چیــزی را کردیــم کــه معتقــد
بودیــم یــک چیــز درس و خــوب بــوده اســت و در کل خودخواهانــه یــا خــارج از
اراده ی خــدا نبــوده اســت ولــی پاســخ را ندیدیــم.
کالم خــدا میفرمایــد بخواهیــد ،کــه بــه شــما داده خواهــد شــد .امــا تجربــه ی
مــا میگویــد خواســتیم ،ولــی بــه مــا داده نشــد .کــدام یــک درســت اســت؟ پاســخ
ممکــن اســت شــما را شــگفت زده کنــد ،امــا حقیقــت ایــن اســت کــه احتمــاال هــر
دو درســت هســتند .اکثــر مــردم فکــر مــی کننــد" ،خــوب ،یــک دقیقــه صبــر کنیــد،
کالم خــدا میفرمایــد او پاســخ خواهــد داد ،ولــی مــن ندیــدم اتفــاق بیفتــد" .
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یوحنــا  24:4میفرمایــد" :خــدا روح اســت و پرســتندگانش بایــد او را در روح و
راســتی بپرســتند ".خــدا بــرای پاســخ دادن بــه دعاهــای مــا در قلمــروی روحانــی
عمــل مــی کنــد ،امــا بــرای دریافــت آن ،از جانــب مــا بــه ایمــان نیــاز دارد .ایمــان
چیزهایــی را از دنیــای روحانــی مــی گیــرد و آنهــا را بــه دنیــای فیزیکــی منتقــل
مــی کنــد و ایــن اساســ ًا چیزیســت کــه عبرانیــان  1:11مــی فرمایــد" :ایمــان،
ضامــن چیزهایــی اســت کــه بــدان امیــد داریــم و برهــان آنچــه هنــوز نمیبینیــم".
نمیگویــد ایمــان برهــان آنچــه وجــود نــدارد اســت .وجــود دارنــد ،امــا آنهــا در
دنیــای فیزیکــی قابــل دیــدن نیســتند بلکــه در قلمــروی روحانــیِ غیــر قابــل دیــدن
هســتند .ایمــان بــه قلمــروی روحانــی چنــگ زنــی کــرده و آن چیزهــا را بــه داخــل
دنیــای فیزیکــی مــی کشــاند.
ایــن ماننــد یــک ســیگنال رادیویــی اســت .ایســتگاههای رادیــو و تلویزیــون
دائمـ ًا در حــال منتشــر کــردن هســتند .مــی توانیــد در یــک اتاقــی کــه نمــی توانیــد
ســیگنالها را ببینیــد یــا بشــنوید باشــید ،امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســیگنالی
آنجــا نیســت .شــما بایــد رادیــو را روشــن کنیــد و آن را روی فرکانســی کــه مــی
خواهیــد بشــنوید تنظیــم کنیــد .ســپس رادیــو آن ســیگنالها را از حــوزهای بیــرون
میکشــد کــه نمیتوانیــد درک کنیــد و آنهــا را در حــوزهای کــه میتوانیــد آنهــا
را بــا گــوش انســان بشــنوید ،مجــددا پخــش میکنــد .خــدا دعاهــای مــا را شــبیه بــه
همیــن طریــق پاســخ مــی دهــد :او چیزهــا را در قلمــروی روحانــی مــی دهــد ،و بــه
وســیله ی ایمــان ،بایــد آنهــا دریافــت و بــه دنیــای فیزیکــی بیاوریــد .دنیــای فیزیکی
و روحانــی مــوازی یکدیگــر حرکــت مــی کننــد .خــدا عمــل کــرده و دعاهایتــان را
پاســخ مــی دهــد ،امــا ممکــن اســت هرگــز نبینیــد در دنیــای فیزیکــی آشــکار شــود
مگــر اینکــه اجــازه دهیــد ایمــان فاصلــه ی مابیــن قلمــروی روحانــیِ غیــر قابــل
دیــدن و دنیــای فیزیکــی کــه درونــش زندگــی مــی کنیــم را بــه هــم وصــل کنــد.
بــرای مثــال ،دانیــال ،مــرد خــدا ،دعــا کــرد و از خــدا خواســت کــه بــه او
مکاشــفه ای بدهــد .داســتان را خالصــه مــی کنــم .خداونــد جبرائیــل فرشــته را
فرســتاد تــا بــه دانیــال نمایــان ســازد و دعایــش را پاســخ دهــد .دانیــال 23-22:9
میفرمایــد" :او مــرا فهــم بخشــیده ،بــا مــن ســخن گفــت و فرمــود :ای دانیــال،
اکنــون بیــرون آمدهــام تــا تــو را بصیــرت و فهــم بخشــم 23 .در آغـ ِـاز تمناهایــت
امــر صــادر گردیــد و مــن آمــده ام تــا تــو را خبــر دهــم ،زیــرا کــه تــو بســیار محبوبی.
پــس در ایــن پیــام تأمــل کــن و رؤیــا را درک نمــا ".نکتــه ایــن اســت جبرائیــل گفــت
در آغــازِ دعــای دانیــال ،فرمــان از ســوی خــدا بــه او صــادر شــد تــا پاســخ را
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بیــاورد .اگــر مطالعــه کنیــد کــه چــه مــدت طــول کشــید تــا پاســخ را برســد ،حــدود ًا
ســه دقیقــه ،یــک درنــگ ســه دقیقــه ای مابیــن فرمــان خــدا و تجلــی فیزیکــیِ آن
بــود.
مــا تصــورات زیــادی مــی ســازیم کــه اگــر خــدا واقعـ ًا خداســت و چیــزی اراده
ارادٔه اوســت ،ماننــد یــک بشــکن زدن اتفــاق میافتــد ،امــا ایــن درســت نیســت .در
ایــن نمونــه ،خــدا فرمــان را داد ،و تقریب ـ ًا ســه دقیقــه بــرای جبرائیــل طــول کشــید
کــه آن فاصلــه را بپیمایــد .مــن همــه دالیــل آن را نــدارم و واقعــ ًا هــم ضــروری
نیســت .نکتهــای کــه ســعی مــی کنــم ثابــت کنــم ایــن اســت ،از زمانیکــه خــدا فرمــان
را صــادر کــرد ،قبــل از اینکــه آشــکار شــود یــک درنــگ تقریبـ ًا ســه دقیقــه ای وجــود
داشــت .حــال اگــر ایــن طوالنــی تریــن زمــان بــرای پاســخ بــه یــک دعــا بــود کــه
بایــد در ایمــان بمانیــم ،اکثــر مــا احتمــاال میتوانســتیم صبــر کنیــم ،امــا همیشــه بــه
ایــن شــکل نیســت.
در دانیــال  10مــی یابیــم کــه او دعــای دیگــری مــی کنــد ،و ایــن بــار بــرای
ِ
آمــدن پاســخ ســه هفتــه طــول کشــید .افــراد بســیاری کــه ایــن را مــی خواننــد
میگوینــد" :چــرا خــدا یکــی از دعاهــای دانیــال را در ســه دقیقــه پاســخ داد و دعــای
بعــدی را در ســه هفتــه؟" دانیــال  12-11:10میفرمایــد" :ســپس مــرا گفــت :ای
دانیــال ،ای مــرد بســیار محبــوب ،ســخنانی را کــه بــه تــو مــی گویــم مالحظــه کــن
و بــر پــا بایســت ،زیــرا کــه اکنــون نــزد تــو فرســتاده شــده ام .چــون ایــن ســخن
را بــه مــن مــی گفــت ،لــرزان ایســتادم 12 .آنــگاه مــرا گفــت :ای دانیــال متــرس،
زیــرا از روز نخســت کــه دل خــود را بــر آن نهــادی تــا بفهمــی و خــود را در
پیشــگاه خــدای خــود فروتــن ســازی ،ســخنانت مســتجاب شــد و مــن بــه ســبب
ســخنانت آمــده ام ".ایــن نشــان میدهــد کــه خــدا پیــام رســان را از روز نخسـ ِ
ـت
دعــای دانیــال امــر فرمــود .امــا ســه هفتــه طــول کشــید تــا پاســخ ظاهــر شــود .خــدا
وفــادار اســت .کتــاب مقــدس میفرمایــد او دیــروز و امــروز و تــا ابــد همــان اســت
(عبرانیان .)8:13
اگــر فصــل  9و  10دانیــال را کنــار هــم قــرار دهیــد ،معتقــدم کــه خــدا هــر
دو دعــا را فــور ًا پاســخ داد .یکــی ســه دقیقــه و دیگــری ســه هفتــه طــول کشــید،
و خــدا متغیــر نبــود .نکتــه اینجاســت :خــدا دعاهــای مــا را پاســخ میدهــد .او
عمــل میکنــد ،امــا مابیــن زمانــی کــه او دعاهــا را پاســخ میدهــد و پاســخی کــه
متجلــی مــی شــود را شــما ببینیــد ،متغیرهــای بســیاری وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد
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اتفــاق بیفتنــد .بایــد ایمــان داشــته باشــید؛ ایمــان بــه قلمــروی روحانــی چنــگ زده
و پاســخ را بــه قلمــروی فیزیکــی مــی آورد .بنابرایــن ایمــان یکــی از عوامــل و مولفــه
حیاتــی در اینجاســت.
همچنیــن در آیــه ی  13از فصــل  10کتــاب دانیــال میتوانیــد ببینیــد" :امــا
رئیــس مملکــت پــارس بیســت و یــک روز در برابــرم ایســتادگی کــرد تــا اینکــه
میکائیــل کــه یکــی از رئیســان ارشــد اســت بــه یــاری مــن آمــد ،زیــرا کــه آنجــا نــزد
پادشــاهان پــارس مانــده بــودم ".ایــن دربــاره ی نــه یــک شــخص فیزیکــی بلکــه
مانعــی شــیطانی صحبــت مــی کنــد .شــیطان یکــی دیگــر از عوامــل موجــود اســت.
گاهــی اوقــات خــدا بــه دعاهــای مــا پاســخ مــی دهــد ،امــا شــیطان از طریــق افــراد
دیگــر ممانعــت ایجــاد مــی کنــد .مثـ ً
ـا ،اگــر بــرای داشــتن بــرکات مالــی ایمــان
داریــد ،خــدا شــخص ًا بــه شــما پــول نمــی دهــد .خــدا پــول جعــل نخواهــد کــرد.
از آســمان پــول نمــی بارانــد ،و آن در جیــب شــما بریــزد .لوقــا  38:6میفرمایــد:
"بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود .پیمانـهای پُــر ،فشــرده ،تکانــداده و لبریــز در دامنتــان
ریختــه خواهــد شــد! زیــرا بــا هــر پیمانـهای کــه بدهیــد ،بــا همــان پیمانــه بــه شــما
داده خواهــد شــد ".خــدا عمــل خواهــد کــرد و بــه دعاهایتــان پاســخ خواهــد داد،
امــا ایــن از طریــق مــردم اتفــاق میافتــد .بعضــی افــراد توســط حــرص و طمــع اســیر
مــی شــوند و اگــر از دســت شــما عصبانــی باشــند یــا چیــزی کــه آزارشــان دهــد
انجــام دهیــد ،شــیطان مــی توانــد از طریــق آنهــا از تجلــی و دریافــت جــواب دعــای
شــما جلوگیــری کنــد .هــرگاه دعــا مــی کنیــد ،بــه ویــژه بــرای بــرکات مالــی ،بایــد
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه افــراد دیگــر ممکــن اســت قســمتی از معجــزه ی مالــی
شــما باشــند ،و شــما بایــد بــرای آنهــا هــم دعــا کنیــد.
خــدا وفــادار اســت .او هرگــز از پاســخ دادن بــه هــر دعایــی کــه براســاس
کالمــش بــوده و بــا ایمــان دعــا شــده عاجــز نبــوده اســت .او همیشــه مــی دهــد،
امــا ممکــن اســت ظهــور آن را بــا توجــه بــه متغیرهــای دیگــر نبینیــد .دعــا میکنــم
ایــن درس بــه شــما کمــک کنــد کــه ایمانتــان بنــا شــود و آگاهتــان ســازد کــه خــدا
همیشــه بــه دعاهایتــان پاســخ مــی دهــد.
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پرسش های شاگرد سازی

۱متــی  8-7:7را بخوانیــد .اگــر از خدا در خواســت کنیم ،چه چیز می توانیم
انتظار داشته باشیم؟ _______________________________
متــی  8-7:7بخواهیــد ،کــه بــه شــما داده خواهــد شــد؛ بجوییــد ،کــه
خواهیــد یافــت؛ بکوبیــد ،کــه در بــه رویتــان گشــوده خواهــد شــد 8 .زیــرا
هر کــه بخواهــد ،بهدســت آ َورَد و هر کــه بجویــد ،یابــد و هر کــه بکوبــد،
در بــه رویــش گشــوده شــود.

۲.متــی  8-7:7را بخوانیــد .اگــر خــدا را بجوییــم ،چــه چیــز مــی توانیــم
انتظــار داشــته باشــیم؟ ____________________________
۳.متــی  8-7:7را بخوانیــد .اگــر بکوبیــم ،چــه چیــز مــی توانیــم انتظــار
داشــته باشــیم کــه اتفــاق بیفتــد؟ ________________________
۴.یوحنــا  35:10را بخوانیــد .آیــا خــدا کمتــر از آنچــه کالمــش وعــده داده
اســت خواهــد داد؟ ______________________________
یوحنــا  35:10اگــر آنــان کــه کالم خــدا بــه ایشــان رســید" ،خدایــان" خوانــده
شــدهاند  -و هیــچ بخــش از کتب مق ـ ّدس از اعتبــار ســاقط نمیشــود-
۵.یعقــوب  3-1:4را بخوانیــد .چــرا ایــن افــراد از دریافتــن از خــدا بازداشــته
شدند؟ _______________________________________
___________________________________________
یعقــوب  3-1:4از کجــا در میــان شــما جنــگ و جــدال پدیــد میآیــد؟
آیــا نــه از امیالتــان کــه در اعضــای شــما بــه ســتیزه مشــغولند؟ 2حســرت
چیــزی را میخوریــد ،ا ّمــا آن را بهدســت نمیآوریــد .از طمــع مرتکــب
قتــل میشــوید ،ا ّمــا بــاز بــه آنچــه میخواهیــد نمیرســید .جنــگ و
جــدال برپــا میکنیــد ،ا ّمــا بهدســت نمیآوریــد ،از آنرو کــه درخواســت
نمیکنیــد!  3آنــگاه نیــز کــه درخواســت میکنیــد ،نمییابیــد ،زیــرا بــا
نیّــت بــد درخواســت میکنیــد تــا صــرف هوســرانیهای خــود کنیــد.
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 سرد مود حطسطس
۶.اول پطــرس  7:3را بخوانیــد .اگــر بــا همســر خــود بدرفتــاری مــی کنید ،چه
نتیجه ای در دعاهایتان خواهد داشت؟ _____________________
اول پطــرس  7:3بــه همینســان ،شــما نیــز ای شــوهران ،در زندگــی بــا
همســرانتان بامالحظــه باشــید و بــا آنــان چــون جنــس ظریفتــر بــا احتــرام
رفتــار کنیــد ،چرا کــه همپــای شــما وارث هدیــۀ ســخاوتمندانۀ حیاتنــد،
مبــادا دعاهایتــان مســتجاب نشــود.
۷.اول یوحنا  15-14:5را بخوانید .کلید پاســخ به دعاهایتان چیســت؟ __
___________________________________________
اول یوحنــا  15-14:5ایــن اســت اطمینانــی کــه در حضــور او داریــم
کــه هــر گاه چیــزی بــر طبــق ارادۀ وی درخواســت کنیــم ،مــا را میشــنود.
 15و اگــر میدانیــم کــه هر آنچــه از او درخواســت کنیــم مــا را میشــنود،
پــس اطمینــان داریــم کــه آنچــه از او خواســتهایم ،دریافــت کردهایــم.
۸.مرقــس  24:11را بخوانیــد .هــرگاه دعــا مــی کنیــد ،چــه کار بایــد کنیــد؟__
___________________________________________
مرقــس  24:11پــس بــه شــما میگویــم ،هر آنچــه در دعــا درخواســت
کنیــد ،ایمــان داشــته باشــید کــه آن را یافتهایــد ،و از ِآن شــما خواهــد بــود.
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پاسخ پرسشها
درس 1

۱.مرقــس  34-33:9را بخوانیــد .شــاگردان در راهِ رفتــن بــه کفرناحــوم
دربــاره ی چــه چیــز بحــث مــی کردنــد؟
آنها درباره ی اینکه چه کسی بزرگترین بود ،بحث می کردند.
۲.آیا این خود خواهی در همه ی ما را نشان می دهد؟
بله.
۳.مرقــس  35:9را بخوانیــد .مطابــق بــا ایــن آیــه ،اگــر کســی بخواهــد
نخســتین باشــد ،بایــد چــه شــود؟
خادم همه
۴.تعلیم عیسی در لوقا  27-24:22را کامل توضیح دهید.
نیــز جدالــی میانشــان درگرفــت در اینبــاره کــه کدامیــک از ایشــان
بزرگتــر اســت 25 .عیســی بدیشــان گفــت :پادشــاهان دیگــ ْر قومهــا بــر
ِ
حاکمــان ایشــان "ولینعمــت" خوانــده
ایشــان ســروری میکننــد؛ و
میشــوند 26 .ا ّمــا شــما چنیــن مباشــید .بزرگتریــن در میــان شــما بایــد
همچــون کوچکتریــن باشــد و حاکــم بایــد همچــون خــادم بُــوَ د27 .زیــرا
کدامیــک بزرگتــر اســت ،آن کــه بــر ســفره نشــیند یــا آن کــه خدمــت کنــد؟
آیــا نــه آن کــه بــر ســفره نشــیند؟ ا ّمــا مــن در میــان شــما همچــون خــادم
هســتم( .لوقــا )27-24:22
۵.امثال  10:13را بخوانید .تنها چیزی که باعث نزاع می شود چیست؟
تکبر
۶.غالطیان  20:2را بخوانید .چطور باید زندگی کنیم؟
بــا ایمـ ِ
ـان مســیح (یــا ایمــان بــه مســیح) ،بــر نقــاط قــوت و ضعــف خــود
تمرکــز نکنیــم.
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۷.متی  12:7را بخوانید .پادزهر خود محوری چیست؟
خــدا محــور و دیگــران محــور باشــیم .بــا مــردم همــان گونــه رفتــار کنیــم
کــه مــی خواهیــم بــا مــا رفتــار کننــد.

درس 2

۱.کلمه ی تعمق به چه معناست؟
فکر کردن ،تامل کردن ،یا چیزی را در ذهن پروراندن.
۲.دو دلیل برای تعمق در کتاب مقدس چیست؟
تامــل کــردن بــر دانــش صحیــح (تــازه ســاختن ذهــن) و ارتبــاط بــا خــدا از پــس
کالمــش (از طریــق اندیشــیدن ،تامــل کــردن ،و فکــر کــردن دربــاره ی او).
۳.مطالعه ی موضوعی چیست؟
انتخاب یک موضوع از کتاب مقدس برای مطالعه و فکر کردن.
۴.مطالعه ی توصیفیِ کتاب مقدس چیست؟
مطالعه ی آیه به آیه ی یکی از کتابهای کتاب مقدس.
۵.لوقــا  46:6را بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد کلمــه ی "خداونــد" بــه چــه
معناســت؟
کسی که از او اطاعت می کنیم (مثل یک رئیس).
۶.متی  21:1را بخوانید .فکر می کنید کلمه ی "عیسی" به چه معناست؟
نجات دهنده ای که دیگران را از گناهانشان نجات می دهد.
۷.لوقــا  2-1:23را بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد کلمــه ی "مســیح" بــه چــه
معناســت؟
شخصی که برای پادشاهی مسح شده باشد.
۸.پاراگراف چیست؟
واحدی از یک تفکر یا عقیده در نوشتار.
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۹.تعمــق در کتــاب مقــدس فقــط نــگاه کــردن بــه کلمــات نیســت ،بلکــه بــرای
...؟ است.
ارتباط با خدا از طریق خواندن کالمش

درس 3
۱.رومیان  1:12را بخوانید .ما باید با بدنهای خود چه کنیم؟
آنها را به خداوند تقدیم یا پیشکش کنیم.
۲.رومیــان  2:12را بخوانیــد .ایــن آیــه بــه مــا مــی گویــد کــه بایــد از...؟
متفــاوت باشــیم.
دنیا ،یا غیر ایمانداران.
۳.اعمــال رســوالن  11:17را بخوانیــد مــا بایــد افکارمــان را بــا چــه چیــز
همراســتا کنیــم؟
کتاب مقدس ،کالم خدا.
۴.رومیــان  6-5:8را بخوانیــد .طــرز فکــری کــه در حاکمیــت روح قــرار
دارد... ،؟ اســت.
حیات و سالمتی.
۵.رومیــان  2-1:12را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،دو کاری کــه مــا
بایــد انجــام دهیــم چــه هســتند؟
ـی زنــده بــه خــدا تقدیــم کنیــم و شــروع بــه
بدنهــای خــود را همچــون قربانـ ِ
نــو کــردن ذهــن خــود کنیــم.
.

 ۶اشعیا  3:26را بخوانید .ما چگونه در آرامش کامل باقی می مانیم؟
با توکل کردن بر خداوند.

۷.اشــعیا  4-3:26را بخوانیــد .برخــی راههایــی کــه مــی توانیــم بــر خداونــد
تــوکل کنیــم چیســت؟
دعا ،ستایش ،تعمق بر کالم ،شکرگزاری ،و غیره.
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۱.عبرانیان  25:10را بخوانید .از چه چیز نباید دست بکشیم؟
از گرد آمدن با یکدیگر به عنوان ایماندار.
۲.اعمــال رســوالن  42:5را بخوانیــد .هیــچ روزی ،چــه در معبــد و چــه در
خانههــا از...؟ و ...؟ دربــاره اینکــه عیســی همــان مســیح اســت ،دســت
نکشــیدند.
تعلیم و بشارت.
۳.اعمــال رســوالن  42:2را بخوانیــد .چهــار کاری کــه کلیســای اولیــه انجــام
مــی دادنــد چــه بــود؟
آنــان خــود را وقــف تعلیــم یافتــن از رســوالن و رفاقــت و پــاره کــردن نــان
(بــا هــم خــوراک خــوردن و همدلــی کــردن) و دعــا کردنــد.
۴.اعمــال رســوالن  45-44:2رابخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :کلیســای
اولیــه بــرای ســاختن محوطــه ی کلیســا پــول مــی پرداختنــد.
غلط
۵.اول قرنتیــان  ۲۸ :۱۲را بخوانیــد .هشــت نــوع مختلــف از عطایایــی را کــه
خداونــد در کلیســای خــود قــرار داد را فهرســت کنیــد.
اوّ ل رســوالن ،دوّ م انبیــا ،ســوّ م مع ّلمــان؛ بعــد قــدرت معجــزات ،ســپس
عطایــای شــفا دادن و امــداد و مدیریــت و ســخن گفتن بــه انــواع زبانهــای غیــر.
۶.اول قرنتیــان  ۲۶:۱۴را بخوانیــد .هنگامــی کــه قــوم خــدا بــه عنــوان کلیســا
گردهــم میآمدنــد ،میتوانســتند عطایــای خــود را بــه ظهــور برســانند.
پنــج چیــز اســت کــه وقتــی آنهــا گــرد هــم میآمدنــد اتفــاق مــی افتــاد را
نــام ببریــد.
یــک نفــر ســرودی داشــت ،یکــی دیگــر تعلیمــی ،دیگــری مــی توانســت
مکاشــفه ای کــه خــدا بــه او داده بــود را بگویــد ،یکــی بــه زبــان غیــر مــی
توانســت صحبــت کنــد ،و دیگــری مــی توانســت ترجمــه ی زبــان غیــر را
بگویــد.
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۷.اعمــال رســوالن  ۱:۶را بخوانیــد .کلیســای اولیــه عهــد جدیــد غــذای
روزانــه خــود را بــا ...؟ تقســیم میکردنــد.
بیوه زنان
۸.یعقــوب  ۲۷:۱را بخوانیــد .تنهــا نــوع دینــداری کــه در نظــر خداســت... ،؟
است.
دستگیری از یتیمان و بیوه زنان در هنگام مشکالتشان.
۹.اول تیموتائــوس  11-9:5را بخوانیــد .بیــوه زنانــی کــه توســط کلیســای
اولیــه عهــد جدیــد حمایــت مــی شــدند ،چــه معیارهایــی را بایــد بــرآورده
مــی کردنــد؟
فقــط کســانی را در شــمار بیوهزنــان نامنویســی کــن کــه بیــش از شــصت
ســال داشــته و بــه شــوهر خــود وفــادار بــوده باشــند 10نیــز بایــد بــه
نیکــوکاری شــناخته شــده باشــند ،یعنــی فرزنــدان خویــش را نیکــو
ب نــواز بــوده ،پاهــای مقدّ ســان را شســته ،بــه
تربیــت کــرده ،غریــ 
یــاری دردمنــدان شــتافته ،و خــود را وقــف هــر نــوع کار نیکــو کــرده
باشــند 11 .ا ّمــا بیــو ه زنــان جوانتــر را نامنویســی مکــن ،چرا کــه چــون
امیــال شــهوانی از مســیح دورشــان کنــد ،خواهــان ازدواج میشــوند.
(اول تیموتائوس  11-9:5ترجمه ی هزاره ی نو)
	۱۰.اول قرنتیــان  ۱۴:۹را بخوانیــد .عــاوه بــر اینکــه کلیســا از بیــوه زنــان،
یتیمــان و فقــرا حمایــت میکنــد ،همچنیــن از ...؟ نیــز حمایــت میکنــد.
کسانی که خدا را خدمت می کنند.
	۱۱.متــی  40-35:25را بخوانیــد .چــرا مــردم فکــر میکننــد پــول گذاشــتن
در کاســه هایــی کــه جلویشــان نگــه داشــته میشــود تنهــا راه بخشــیدن بــه
خداســت؟
زیرا این چیزیست که آموخته اند.
	۱۲.اعمــال رســوالن 35-32:4و امثــال 10-9:3را بخوانیــد .مشــایخ و
کشیشــان کلیســای اولیــه ،بــا دارایــی خــود چــه کار مــی کردنــد؟
بــه کســانی کــه نیازمنــد بودنــد مــی داننــد ،خداونــد را بــا دارایــی خــود
حرمــت مــی گذاشــتند
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۱.افسســیان  ۱۲:۶را بخوانیــد .ایــن آیــه جنــگ روحانــی مــا بــا قلمــروی
شــیطانی را چگونــه توصیــف میکنــد؟
به عنوان ُکشتی توصیف می شود.
۲.مرقــس  ۱۷:۱۶را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره ی اقتــدار ایمانــدار چــه چیــز
مــی آمــوزد؟
ما ،در نام عیسی اقتدار داریم تا ارواح پلید را خارج کنیم.
۳.یعقــوب  ۷:۴را بخوانیــد .شــخصی کــه بــه دنبــال آزادی از ارواح پلیــد
اســت چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟
تسلیم خدا باشد و در برابر ابلیس ایستادگی کند.
۴.یعقــوب  ۱۴:۱را بخوانیــد .چگونــه شــیطان مــا را مــی فریبــد تــا چیــز شــررا
بــه نظــر نیکو بســازد؟
او بــا هــوای نفســمان مــا را وسوســه مــی کنــد (تــا چیــز هــای شــر را بــه
نظــر نیکــو ســازد).
۵.رومیــان  ۱۳:۶را بخوانیــد .اگــر شــخصی زندگــی خــود را بــه مســیح
بســپارد ،ارواح پلیــد آشــفته شــده و او را تــرک خواهنــد کــرد .ایــن آیــه بــه
مــا مــی گویــد چــه کاری انجــام دهیــم؟
خــود را تســلیم گنــاه نکنیــم بلکــه تســلیم خــدا کنیــم .اعضــای (بــدن)
خــود را بــه او تســلیم کنیــم تــا ابــزار پارســایی باشــند.
۶.رومیــان  ۱۴:۱۳را بخوانیــد .ارواح پلیــد بــه امیــال نفــس خــوراک مــی
دهنــد پــس بــه وســیله ی راه رفتــن در راه هــای محبــت و پاکــی خــدا بــه
آنهــا گرســنگی دهیــد .مــا نبایــد در پــی ...؟ امیــال نفــس خــود باشــیم.
ارضای
۷.لوقــا  19-17:10را بخوانیــد .عیســی هرگــز بــه مــا نمیگویــد کــه دعــا
کنیــد تــا دیوهــا را بیــرون کنیــد .او بــه مــا اقتــدار بخشــیده اســت .ایــن آیــه
بــه مــا مــی گویــد مــا قــدرت و اقتــدار بــر ...؟ داریــم.
تمامی قدرت دشمن
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۱.پیدایــش  ۱:۳را بخوانیــد .شــیطان وجــود دارد ،امــا قــدرت واقعــی او در
توانایــی فریــب دادن مــا اســت .مــار (شــیطان) تــاش کــرد از حــوا چــه
چیــزی بپرســد؟
کالم خدا( .آیا خدا براستی گفته است؟)

۲.پیدایش  1:3را بخوانید .چرا فکر میکنید شیطان از فریب استفاده کرد؟
او نمــی توانســت بــا زور آنهــا را مجبــور بــه ســرپیچی کنــد .بایــد آنهــا را
فریــب مــی داد تــا قــدرت خــود را از دســت بدهنــد.
۳.پیدایش  28 ،26:1را بخوانید .چه کسی به انسان اقتدار بخشید؟
خدا
۴.مزمور  8-4:8را بخوانید .خدا چگونه انسان را خلق کرد؟
با مسلط نمودن او بر کارهای دست خود (دست خدا).
۵.دوم قرنتیان  ۴:۴را بخوانید .این آیه نشان میدهد چه اتفاقی افتاده است؟

اینکــه شــیطان اقتــدار انســان را گرفــت و خــدای ایــن دنیــا (ایــن نظــام،
یــا عصــر) شــد.

۶.متی  9-8:4را بخوانید .آیا این آیات این موضوع را تقویت می کنند؟
بله.
۷.متــی  18:28را بخوانیــد .پــس از مــرگ و رســتاخیز عیســی ،چــه کســی
اکنــون تمامــی قــدرت در آســمان و زمیــن را دارد؟
عیسی.
۸.متــی  19-18:28را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،بــه چــه کســی
اقتــدار داده شــده اســت؟
ایماندار.
۹.افسســیان  ۱۹:۱را بخوانیــد .قــدرت بینهایــت عظیــم خــدا نســبت بــه چــه
کســی اســت؟
نسبت به ما که ایمان داریم.
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۱.متی  17-16:8را بخوانید .عیسی چند نفر را شفا داد؟
همه ی کسانی که به نزدش می آمدند.
۲.اشــعیا  5-3:53را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره چــه نــوع شــفایی صحبــت
مــی کنند؟
انواع شفاها (از جمله جسمانی ).
.

 ۳متــی  17:8را بخوانیــد .چــه اتفاقــی بــرای بیمــاری هــا و ضعفهــای مــا
افتــاد؟
عیسی آنها را بر خود گرفت.

۴.اول پطــرس  24:2را بخوانیــد .دو کاری کــه ایــن آیــه مــی فرمایــد عیســی
بــرای مــا انجــام داد چــه هســتند؟
گناهــان مــا را در بــدن خویــش حمــل کــرد و بــرای شــفای مــا زخمهــا را
بــر خــود گرفــت.
۵.یعقــوب  15-14:5را بخوانیــد .کلمــه ی "شــفا" در آیــه  ۱۵کلمــه ی
یونانــی ســوزو اســت کــه "آزادی ،حفاظــت ،شــفا ،نگهــداری و کمــال
ترجمــه میشــود ".ایــن همــان کلمــه ای اســت کــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان
"نجــات" بــه آن اشــاره مــی کنــد .بــر اســاس ایــن آیــات و تعریــف یونانــیِ
کلمــه ی نجــات ،در نجــات چــه چیــز گنجانــده شــده اســت؟
شفا
۶.متــی  7:10را بخوانیــد .وقتــی عیســی شــاگردان خــود را فرســتاد ،بــه آنهــا
گفــت چــه بگوینــد؟
پادشاهی آسمان نزدیک شده است.
۷.متی  8:10را بخوانید .عیسی به آنها گفت چه کاری انجام دهند؟
بیماران را شفا دهند ،مردگان را زنده کنند و دیوها را بیرون کنند.
۸.مرقــس  15:16را بخوانیــد .عیســی بــه شــاگردانش گفــت چــه کاری انجــام
دهند؟
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بــه سرتاســر جهــان برونــد و خبــر خــوش را بــه همــه ی خالیــق موعظــه
کننــد.
۹.مرقــس  16:16را بخوانیــد .کســانی کــه بــه انجیــل پاســخ مــی دهنــد چــه
کاری انجــام خواهنــد داد؟
ایمان می آورند و تعمید می گیرند.
	 ۱۰.مرقس  17:16را بخوانید .چه آیاتی همراه ایمانداران خواهد بود؟
آنها دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانها سخن خواهند گفت.
	۱۱.مرقــس  18:16را بخوانیــد .چــه آیــات دیگــری همــراه ایمانــداران خواهــد
بو د ؟
دستها بر بیماران خواهند نهاد و می بینند که شفا خواهند یافت

درس 8

۱.متــی  ۱۷:۸را بخوانیــد .عیســی بــرای اینکــه شــفا را بــرای مــا فراهــم کنــد
چــه کــرد؟
او ضعف های ما را بر گرفت و بیماری ما را حمل کرد.
۲.هوشع  ۶:۴را بخوانید .بعضی از مردم به کدام دلیل شفا نمی یابند؟
الف .جهل (کمبود دانش).
۳.یوحنــا  3-1:9را بخوانیــد .شــاگردان فکــر میکردنــد چــه چیــز باعــث
کــوری آن مــرد شــده بــود؟
گناه.
آیا تفکرشان درست بود؟
خیر.
۴.یوحنــا  ۱۴:۵را بخوانیــد .گنــاه دری بــه ســوی بیمــاری بــاز میکنــد ،امــا
نــه همیشــه .عــاوه بــر بیمــاری ،گنــاه چــه چیزهــای دیگــری میتوانــد در
فــرد ایجــاد کنــد؟
چیزهای بسیاری بدتر از بیماری ،حتی مرگ (رومیان .)23:6
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۵.رومیــان  14-12:5را بخوانیــد .اگــر گنــاه همیشــه علــت بیمــاری نیســت،
چــه علــت دیگــری ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؟
ســقوط انســان (پیدایــش  .)3آدم از طریــق نــا اطاعتــی خــود گنــاه و
بیمــاری را بــه نســل بشــر معرفــی کــرد.
۶.اعمــال رســوالن  ۳۸:۱۰را بخوانیــد .بــا توجــه بــه اعمــال رســوالن 38:10
بیمــاری میتوانــد توســط چــه چیــزی ایجــاد شــود؟
اینکه زیر ستم ابلیس باشند.
۷.متی  58:13را بخوانید .چه چیز می تواند مانع شفا شود؟
بی ایمانی.
۸.یعقوب  ۱۵:۵را بخوانید .چه چیز بیمار را شفا می بخشد؟
دعای با ایمان.

درس 9

۱.متی  21:18را بخوانید .پطرس چند بار پیشنهاد بخشش داد؟
هفت بار.
۲.متی  22:18را بخوانید .عیسی فرمود چند بار باید ببخشیم؟
چهارصد و نود (یا دائما ،به طور مداوم).
۳.متــی  ۲۴-۱۸:۲۳را بخوانیــد .ایــن خــادم چــه مقــدار پــول بــه اربابــش
بدهــکار بــود؟
ده هــزار قنطــار ،یــا ده میلیــون دالر (مبلغــی کــه احتمــاال هرگــز نمــی
توانســت بــاز پرداخــت شــود).
۴.متــی  25:18را بخوانیــد .از آنجــا کــه ایــن خــادم نمیتوانســت اعــام
ورشکســتگی بکنــد ،چــه اتفاقــی مــی افتــاد؟
او ،همســر فرزنــدان و تمامــی دارایــی او بــرای پرداخــت بدهــی اش در
بــازار بــرده فروشــان بــه حــراج گذاشــته مــی شــدند.
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۵.متی  26:18را بخوانید .درخواست خادم چه بود؟
که ارباب به او مهلت دهد تا همه ی قرض خود را بپردازد.
آیا او می توانست بدهی خود را بپردازد؟
احتماال خیر.
۶.متــی  27:18را بخوانیــد .اربــاب چــه رفتــاری نســبت بــه خــادم خــود نشــان داد؟
نوعی رحمت و بخشش.
خدا چه رفتاری نسبت به ما و قرض ما (گناه) نشان داد؟
نوعی رحمت و بخشش.

۷.متــی  28:18را بخوانیــد .خادمــی کــه بخشــیده شــده بــود همــکاری داشــت
کــه چقــدر بــه او بدهــکار بــود؟
صد دینار (یا صد پنی) (دستمزد یک روز یک کارگر).
۸.متی  28:18را بخوانید .رفتار این خادم نسبت به همکار خود چه بود؟
نوعی نا شکیبایی ،خشونت ،و عدم بخشش.
۹.متی  30-29:18را بخوانید .این خادم با همکار خود چه کرد؟
او را بــه زنــدان انداخــت تــا زمانیکــه بتوانــد قــرض کوچــک خــود را
بپــردازد.
رحم خود را چه نامید؟
خادم بی
	۱۰.متی  33-31:18را بخوانید .ارباب
ِ
ِ
ای خادم شریر.
	۱۱.متــی  33:18را بخوانیــد .اربــاب بــه خــادم خــود گفــت کــه بایــد چــه کاری
انجــام مـیداد؟
بایــد بــر همــکار خــود رحــم مــی کــرد همانگونــه کــه اربــاب بــر او رحــم
کــرد .بایــد او را آزاد مــی کــرد و مــی بخشــید.
	۱۲.متــی  34:18را بخوانیــد .وقتــی اربــاب متوجــه شــد چــه اتفاقــی افتــاده
بــود ،چــه تاثیــری بــر احساســات او گذاشــت؟
خشمگین شد.
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	۱۳.متــی  34:18را بخوانیــد .آیــا ایــن خــادم بــی رحــم بــا اعمالــش
(یــا تصمیـم خــود) بخششــی کــه در ابتــدا بــه او داده شــده بــود را از دســت داد؟
بله.
	۱۴.متی  35:18را بخوانید .نقطه عطف این مثَل چیست؟
بــه همینگونــه پــدر آســمانی مــن نیــز بــا هــر یــک از شــما رفتــار خواهــد
کــرد ،اگــر شــما نیــز بــرادر خــود را از دل نبخشــید( .متــی )35:18

درس 10

۱.افسســیان  32-31:5را بخوانیــد .افسســیان  ۳۱:۵نقــل قولــی از پیدایــش
 ۲۴:۲اســت .بــا نگاهــی بــه افسســیان  ،۳۲:۵فکــر مــی کنیــد خــدا واقع ـ ًا
در ایــن قســمت دربــاره چــه چیــز صحبــت مــی کنــد؟
رابطه ی بین مسیح و کلیسایش (مشابه با ازدواج).
۲.یعقوب  5-4:4را بخوانید .این آیات چه چیز را تعلیم می دهند؟
خــدا تــا بــه حــد حســادت مشــتاق ماســت و مــی خواهــد از مــا کــه بــه او
وفــادار باشــیم.
۳.اول پطــرس 7:3را بخوانیــد .چــرا بایــد در اتحــاد قــدم برداریــد و نســبت
بــه زن یــا شــوهر خــود محبــت کنیــد؟
تا دعاهایمان باز داشته نشوند.
ِ
خداوند
۴.یوحنــا  5:15را بخوانیــد .آیــا ازدواج شــما بــدون مســیح بــه عنــوان
زندگــی تــان ،مــی توانــد موفق باشــد؟
خیر.
۵.تیتــوس  ۴:۲را بخوانیــد .عشــق و محبــت تنهــا یــک احســاس نیســت .بــا
توجــه بــه کتــاب مقــدس ،محبــت مــی توانــد ...؟ شــود.
تعلیم داده شود.
۶.اول یوحنــا  3:5را بخوانیــد .وقتــی در احــکام خــدا قــدم برمــی داریــم،
در  ...؟ قدم برمیداریم.
محبت.
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۷.متــی  ۱۲:۷را بخوانیــد .اگــر در ازدواجمــان مشــکلی داریــم ،بــه ایــن دلیــل
اســت کــه کســی در ...؟ قــدم بــر نمــی دارد.
محبت.
۸.اول قرنتیان  4:13را بخوانید .محبت ...؟ است.
ج .مهربان
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۱.امثال  22:18را بخوانید .ازدواج ...؟ است.
الف .چیز نیکو و
ج .خشنودی خداوند.
۲.عبرانیــان  4:13را بخوانیــد .رابطــه ی جنســی در ازدواج (یــا بســتر ازدواج)
...؟ اســت.
ج .پاک.
۳.جامعــه  9:9را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :ازدواج الهــی یــک هدیــه
و پــاداش از جانــب خــدا بــه شــما در ایــن زندگــی اســت.
صحیح است.
۴.اول یوحنــا  18:3را بخوانیــد .قاضــی فیلیــپ گیلــی ام اظهــار داشــت کــه از
 28000پرونــده در دادگاهِ نوجوانــان کــه او قضــاوت کــرده اســت ،کمبــود
ِ
علــت بزهــکاری نوجوانــان بــوده
محبــت بیــن پــدر و مــادر بزرگتریــن
اســت( .از کتــاب تــا ابــد در کنــار هــم صفحــه ی  .)152چگونــه مــی
توانیــم محبــت را نشــان دهیــم؟
به وسیله ی کارها و توجه واقعی مان.
۵.افسســیان  28:5را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :مــن نبایــد همســرم
را نادیــده بگیــرم همانطــور کــه بــدن خــود را نادیــده نمــی گیــرم.
صحیح است.
۶.اول یوحنــا  16:3را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :کلمــات "دوســتت
118

اهشسرپ خساپ
دارم" مــی تواننــد زیبــا باشــند اگــر بــا عمــل همــراه شــوند .عیســی کلمــات
خــود را بــا نهــادن جــان خــود در راه مــا همــراه کــرد .مــا بایــد هــر چقــدر
مــی توانیــم جــان خــود را بــرای شــریک زندگــی مــان بــه روش هــای عملــی
بگذاریــم.
صحیح است.
چنــد روش عملــی کــه مایــل هســتید بــه آن طریــق محبــت کنیــد را بــه
اشــتراک بگذاریــد.
۷.افسســیان  26-25:5را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــطِ :
زن مــن موافــق
بــا آنچــه بــا او صحبــت مــی کنــم زندگــی مــی کنــد .مــن او را بــه همــان
توانایــی کــه بــا او صحبــت مــی کنــم مــی رســانم.
صحیــح اســت .کلمــه ی یونانــی کــه در افسســیان  26:5اســتفاده شــده
اســت رمــا ( )rhemaمــی باشــد ،بــه معنــای "کالم شــفاهی".
۸.رومیــان  39-38:8و اول یوحنــا  19:4را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا
غلــط :توســط کلمــات صمیمانــه کــه بــه مــا گفتــه مــی شــود و بــا عمــل
همــراه اســت ،بــه مــا اظهــار عشــق (یــا محبــت) مــی شــود .خــدا توســط
کلمــات صمیمانــه در نامــه هــای محبــت آمیــز خــود ،کــه بــه عنــوان کتــاب
مقــدس ثبــت شــده اســت ،مــا را محبــت کــرد.
صحیح است .کالم خدا پر از کلمات محبت آمیز نسبت به ماست.
۹.اول یوحنــا  3:5و دوم یوحنــا  6:1را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط:
شــیوه ی محبــت بــه وســیله ی احــکام عیســی بیــان و شــناخته مــی شــوند.
مــا مــی توانیــم ایــن اصــول محبــت را از کالم خــدا یــاد بگیریــم.
صحیح است.
	۱۰.یوحنــا  15:14را بخوانیــد .صحیــح اســت یــا غلــط :محبــت بــه احساســات
شــما ربطــی نــدارد بلکــه بــه اراده ی شــما مربــوط اســت .هــر حکمــی در کتــاب
مقــدس بــه اراده ی انســان داده مــی شــود ،هرگــز بــه احساســات او داده نمــی
شــود .خــدا هرگــز بــه شــما نمــی گویــد چطــور احســاس کنیــد ،بلکــه بیشــتر بــه
شــما مــی گویــد چگونــه عمــل کنیــد.
صحیح است.
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	۱۱.غالطیــان  23-22:5را بخوانیــد .محبــت ،طبیعــی و عــادی نیســت .بایــد
توســط روح القــدس بــه انســان آموختــه شــود و در او بــه وجــود بیایــد.
محبــت ثمــره ی ...؟ اســت.
ج .روح خدا.
	۱۲.افسســیان  32-31:5را بخوانیــد .یــک ازدواج خــوب مدلــی کوچــک از
چیســت؟
مسیح و کلیسایش.

درس 12

۱.اول یوحنــا  3:5را بخوانیــد .محبــت بــه خــدا از طریــق ...؟ او نشــان داده
مــی شــود.
احکام.
۲.رومیــان  10-9:13را بخوانیــد .توضیــح دهیــد چگونــه احــکام در ایــن
آیــات محبــت را نشــان مــی دهنــد.
محبــت بــه همســایه ی خــود بــدی نمــی کنــد .هــر حکمــی بــا نشــان دادن
اینکــه چگونــه بــه همســایه ی خــود پاســخ مــی دهیــم ،محبــت را نشــان
مــی دهــد.
۳.رومیــان  21-19:12را بخوانیــد .چگونــه مــی توانیــم دشــمنان خــود را
محبــت کنیــم ،حتــی وقتــی کــه احســاس محبتــی نداریــم.
اگــر دشــمن مــان گرســنه اســت ،مــی توانیــم بــه او خــوراک دهیــم ؛ اگــر
تشــنه اســت ،مــی توانیــم بــه او چیــزی بــرای نوشــیدن بدهیــم .مــی توانیــم
صــرف نظــر از اینکــه چــه احساســی داریــم ،بــه دنبــال خیــر و منفعــت
دیگــران باشــیم.
۴.تیتــوس  4:2را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره ی محبــت چــه چیــز بــه مــا
نشــان مــی دهنــد؟
محبت می تواند تعلیم داده شود .محبت تنها یک احساس نیست.

۵.اول قرنتیان  8-4:13را بخوانید .اصول محبت را با جزئیات شرح دهید.
محبــت بردبــار و مهربــان اســت؛ محبــت حســد نمیبــرد؛ محبــت فخــر
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نمیفروشــد و کبــر و غــرور نــدارد5 .رفتــار ناشایســته نــدارد و نفــع خــود را
6
نمیجویــد؛ بــه آســانی خشــمگین نمیشــود و کینــه بــه دل نمیگیــرد؛
محبــت از بــدی مســرور نمیشــود ،ا ّمــا بــا حقیقــت شــادی میکنــد7 .محبــت
بــا همــه چیــز مــدارا میکنــد ،همــواره ایمــان دارد ،همیشــه امیــدوار اســت و در
همهحــال پایــداری میکنــد 8 .محبــت هرگــز پایــان نمیپذیــرد .ا ّمــا نبوّ تهــا از
میــان خواهــد رفــت و زبانهــا پایــان خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد
شــد.
۶.اول یوحنا  18:3را بخوانید .چگونه باید محبت کردن را تمرین کنیم؟
نه در گفتار ،بلکه در کردار محبت کنیم.

درس 13

۱.متی  12:7را بخوانید .به زبان خودتان بگویید قانون طالیی چیست؟
آنچه از دیگران می خواهید برایتان انجام دهند ،برای آنها انجام دهید.
۲.در تــاش بــرای شــناخت عشــق و محبــت ،بســیاری از افــراد ســعی مــی کننــد فــرد
مناســب را پیــدا کننــد .آیــا بایــد ســعی کنیــد فــرد مناســب را پیــدا کنیــد یــا فــرد
مناســبی باشــید؟
تبدیل به فرد مناسبی شویم.
۳.اول یوحنــا  3:5را بخوانیــد .آیــا محبــت یــک احســاس اســت یــا محبــت عملــی
اســت کــه انجــام مــی دهیــد؟
کارهایی که ما با گام برداشتن در اصول خدا (احکام) انجام می دهیم.
۴.اول یوحنــا  18:3را بخوانیــد .اگــر بــه زن یــا شــوهر خــود گفتیــد" :دوســتت دارم!
"امــا بیــرون رفتیــد و مرتکــب زنــا شــدید ،آیــا او ســخنان شــما را بــاور مــی کنــد
یــا اعمــال شــما را؟
اعمالتان .کارها بلندتر از کلمات صحبت می کنند.

۵.رومیــان  8-6:5را بخوانیــد .آیــا فکــر مــی کنیــد عیســی مایــل بــه مــردن
بــود؟
نــه ،امــا او بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه چــه احساســی داشــت ،بــه دنبــال
خیــر و منفعــت همــه ی مــا بــود.
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۶.غالطیــان  22:5را بخوانیــد .آیــا واقعــا مــی توانیــم بــدون خــدا بــه عنــوان
مرکــز زندگــی خــود ،محبــت کنیــم؟
خیر.
۷.اول یوحنــا  8:4را بخوانیــد .دلیــل اینکــه مــا بــه خــدا نیــاز داریــم تــا بــه مــا
کمــک کنــد حقیقتــا بــه دیگــران محبــت کنیــم ،ایــن اســت کــه او تنهــا کســی
اســت کــه ...؟ اســت.
محبت.
۸.اول قرنتیــان  5:13را بخوانیــد .از کلمــات زیــر یــک توصیــف از آنچــه
محبــت نیســت انتخــاب کنیــد :گســتاخ ،خودخــواه ،کینــه جــو.
همــه ی ایــن کلمــات (گســتاخ ،خــود خــواه و کینــه جــو) توصیــف مــی
کننــد کــه عشــق چــه چیــز نیســت.
۹.اول قرنتیــان  8:13را بخوانیــد .تنهــا چیــزی کــه شــما از ایــن زندگــی بــه
زندگــی بعــدی یــا بعــد از مــرگ خواهیــد بــرد ،چیســت؟
محبت .محبت هرگز پایان نمی پذیرد.
	۱۰.امثــال  12:10را بخوانیــد .اول قرنتیــان  5:13مــی فرمایــد :محبــت کینــه
بــه دل نمــی گیــرد .محبــت چــه مقــدار از خطاهــا را مــی پوشــاند؟
همه ی خطاها.

درس 14

۱.دوم قرنتیــان  8-7:8را بخوانیــد .وقتــی بــه راســتی بــه دیگــران مــی بخشــید،
راهــی اســت کــه مــی توانیــد چــه چیــزی را ثابــت کنیــد؟
اینکه محبت شما حقیقی است.

۲.دوم قرنتیــان  14-13:8را بخوانیــد .وقتــی همــه ی مــا بــه یکدیگــر ملحــق
مــی شــویم تــا ببخشــیم ،خــدا مــی خواهــد آنجــا چــه چیــزی باشــد؟
مساوات ،هر کس باید هر آنچه می تواند ببخشد.
۳.دوم قرنتیــان  14-13:8را بخوانیــد .چگونــه احتیاجــات همــه بــرآورده
خواهــد شــد؟
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با بخشیدن آنچه که می توانید ،در هر زمانی که می توانید.
۴.افسســیان  28:4را بخوانیــد .شــخصی کــه دزد بــوده اســت دیگــر نبایــد
دزدی کنــد ،بلکــه بایــد بــه کار مشــغول شــود و زندگــی خــود را بســازد.
افسســیان  28:4همچنیــن مــی فرمایــد آنهــا بایــد چــه کاری کننــد؟
بتوانند به کسانی که به راستی نیازمندند چیزی ببخشند.
۵.پیدایــش  2:13و  2:12را بخوانیــد .خــدا توانســت بــه ثــروت ابراهیــم
اعتمــاد کنــد زیــرا ابراهیــم تنهــا بــه خــود فکــر نمــی کــرد بلکــه یــک ...؟
بــرای دیگــران بــود.
برکت.
۶.اول تیموتائــوس  18-17:6را بخوانیــد .ســه چیــز کــه بایــد ثروتمنــدان بــا
پولشــان انجــام دهنــد چیســت؟
نیکویــی کننــد ،در کارهــای خیــر دولتمنــد بــوده ،ســخاوتمند و گشــاده
دســت باشــند( .ترجمــه ی هــزاره ی نــو)
۷.آیا خدا می تواند در دارایی به شما اعتماد کند؟
بله

درس 15

۱.یوحنــا  16:3را بخوانیــد .چــه چیــز موجــب شــد کــه خــدا پســر یگانــه ی
خــود را بدهــد؟
محبتش.
ـش
۲.اول قرنتیــان  3:13را بخوانیــد .چــه چیــز بایــد انگیــزه در پشــت بخشـ ِ
مــا باشــد؟
محبــت ،یعنــی صــرف نظــر از آنچــه حــس مــی کنیــم بــه دنبــال خیــر و
منفعــت دیگــران باشــیم (متــی .)12:7
۳.یعقوب  16-15:2را بخوانید .معنی این آیه را توضیح دهید.
نــود و پنــج درصــد از همــه ی محبــت هــا غیــر کالمــی اســت .در چیــزی
کــه مــی گوییــم نیســت بلکــه در کاری اســت کــه انجــام مــی دهیــم.
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۴.لوقا  38:6را بخوانید .این آیه چه چیز به شما می گوید؟
بــا هــر پیمانــه ای کــه بدهیــد (کوچــک یــا بــزرگ) ،بــا همــان پیمانــه بــه
شــما داده خواهــد شــد.
۵.افسســیان  7:1را بخوانیــد .آیــا خــدا از میـ ِ
ـان غنــای (ثــروت) خــود بخشــید
یــا بــه انــدازه ی غنــای خــود؟ تفــاوت را توضیــح دهیــد.
بــه انــدازه ی غنــای (ثــروت) خــود .او همــه چیــزش را بــرای بــاز خریــد
مــا داد ،پســر یگانــه ی خــود را.
۶.امثــال  17:19را بخوانیــد .وقتــی بــه بینــوا کمــک مــی کنیــد ،چــه کاری
انجــام مــی دهیــد؟ آیــا خــدا بــه شــما پــس خواهــد داد؟
به خدا قرض می دهیم .بله.
۷.مزامیــر  3-1:41را بخوانیــد .پنــج کار کــه خــدا بــرای افــرادی کــه بــه فکــر
بینوایــان هســتند و بــه آنهــا مــی بخشــند انجــام مــی دهــد را نــام ببریــد.
آنهــا را در روز بــا رهایــی خواهــد بخشــید .از آنهــا محافظــت خواهــد
کــرد .در زمیــن مبــارک خواهنــد بــود .آنهــا را بــه آرزوی دشــمنان شــان
تســلیم نخواهــد کــرد .آنهــا را در بســتر بیمــاری قــوت خواهــد بخشــید ؛
یعنــی آنهــا را از بیمــاری شــان شــفای کامــل خواهــد داد.

درس 16

۱.متــی  8-7:7را بخوانیــد .اگــر از خــدا در خواســت کنیــم ،چــه چیــز مــی
توانیــم انتظــار داشــته باشــیم؟
می توانیم انتظار داشته باشیم که داده می شود.
۲.متــی  8-7:7را بخوانیــد .اگــر خــدا را بجوییــم ،چــه چیــز مــی توانیــم
انتظــار داشــته باشــیم؟
خواهیم یافت.
۳.متــی  8-7:7را بخوانیــد .اگــر بکوبیــم ،چــه چیــز مــی توانیــم انتظــار
داشــته باشــیم کــه اتفــاق بیفتــد؟
در به رویمان گشوده خواهد شد.
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۴.یوحنــا  35:10را بخوانیــد .آیــا خــدا کمتــر از آنچــه کالمــش وعــده داده
اســت خواهــد داد؟
نه.
۵.یعقــوب  3-1:4را بخوانیــد .چــرا ایــن افــراد از دریافتــن از خــدا بازداشــته
شدند؟
انگیــزه و قلبهایشــان بــد بــود .همــه چیــز دربــاره ی آنهــا و بــرای آنهــا بــود.
ـی مطلــق بود.
انگیــزه ی آنهــا خودخواهـ ِ
۶.اول پطــرس  7:3را بخوانیــد .اگــر بــا همســر خــود بدرفتــاری مــی کنیــد،
چــه نتیجــه ای در دعاهایتــان خواهــد داشــت؟
دعاهایمان بازداشته خواهد شد.
۷.اول یوحنا  15-14:5را بخوانید .کلید پاسخ به دعاهایتان چیست؟
برطبق اراده ی خدا درخواست کردن.
۸.مرقس  24:11را بخوانید .هرگاه دعا می کنید ،چه کار باید کنید؟
ایمان داشته باشیم که یافته ایم ،و از ِ
آن ما خواهد بود.
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پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده ی خود
انتخــاب عیســی مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده تــان مهمتریــن
تصمیــم شماســت کــه بــرای همیشــه خواهیــد گرفــت!
کالم خــدا وعــده مــی دهــد" ،کــه اگــر بــه زبــان خــود اعتــراف کنیعیســی
خداونــد اســت و در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را از مــردگان
برخیزانیــد ،نجــات خواهــی یافــت01 .زیــرا در دل اســت کــه شــخص ایمــان
مــیآورد و پارســا شــمرده میشــود ،و بــا زبــان اســت کــه اعتــراف میکنــد و
نجــات مییابــد 13 ...زیــرا هرکــه نــام خداونــد را بخوانــد ،نجــات خواهــد .تــفای"
(رومیــان .)13،10-9:10
بــا صــدای بلنــد دعــا کنیــد "،عیســی اعتــراف مــی کنــم کــه تــو خداونــد و
نجــات دهنــده ی مــن هســتی .در دل خــود ایمــان دارم کــه خــدا تــو را از مــردگان
بــر خیزانیــد .بــا ایمــان بــه کالمــت ،اکنــون نجــات را دریافــت مــی کنــم .از اینکــه
مــرا نجــات دادی متشــکرم!"
همــان لحظــه ای کــه زندگــی خــود را بــه عیســی مســیح مــی ســپارید ،حقیقــت
کالم او بالفاصلــه در روح شــما قــرار مــی گیــرد .اکنــون کــه دوبــاره بــه دنیــا آمــده
ایــد ،شــما انســان کامــا جدیــدی هســتید !
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دریافت روح القدس
بــه عنــوان فرزنــد ،پــدر آســمانیِ پــر محبــت شــما مــی خواهــد قــدرت فــوق
العــاده ای کــه بــرای زندگــی در ایــن حیــات جدیــد بــه آن نیــاز داریــد را بــه شــما
بدهــد.
لوقــا " 31 ،10:11زیــرا هــر کــه بخواهــد ،بــه دســت آورد؛ و هــر کــه بجوید،
یابــد؛ و هــر کــه بکوبــد ،در بــه رویــش گشــوده شــود 31 ...حــال اگــر شــما بــا همــۀ
بدســیرتیتان میدانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد ،چقــدر
بیشــتر پــدر آســمانی شــما روحالقــدس را بــه هر کــه از او بخواهــد ،عطــا خواهــد
فرمود".
همــه ی آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بخواهیــد ،ایمــان بیاوریــد ،و
دریافــت کنیــد! ایــن گونــه دعــا کنیــد "،پــدر نیــاز خــود را بــه قــدرت تــو بــرای ایــن
حیــات جدیــد مــی دانــم .لطفــا مــرا بــا روح القدســت پــر کــن .بــا ایمــان ،او را
هــم اکنــون دریافــت مــی کنــم! متشــکرم کــه مــرا تعمیــد مــی دهــی .روح القــدس،
بــه زندگــی مــن خــوش آمــدی" .
تبریــک مــی گوییــم! حــاال شــما بــا قــدرت فــوق العــاده خــدا پــر مــی شــوید.
تعــدادی هجــا از زبانــی کــه نمــی دانیــد از قلبتــان بــه زبانتــان خواهــد آمــد (اول
قرنتیــان  .)14:14از آنجــا کــه آن هــا را بــا ایمــان بــا صــدای بلنــد مــی گوییــد،
قــدرت خــدا را از درون خــود آزاد مــی کنیــد و خــود را در روح بنــا مــی کنیــد
(آیــه ی  .)4مــی توانیــد ایــن کار را هــر وقــت و هــر کجــا کــه دوســت داریــد انجــام
د هید .
ایــن واقعــا مهــم نیســت کــه آیــا وقتــی دعــا کردیــد تــا خداونــد و روح او را
دریافــت کنیــد ،چیــزی احســاس کردیــد یــا نــه .اگــر در دل خــود ایمــان داشــته
باشــید کــه دریافــت مــی کنیــد ،پــس طبــق وعــده ی کالم خــدا ،دریافــت کردیــد.
خــدا همیشــه بــه کالمــش متعهــد اســت .آن را بــاور کنیــد!
مرقــس " 42:11پــس بــه شــما مــی گویــم ،هــر آنچــه در دعــا در خواســت
کنیــد ،ایمــان داشــته باشــید کــه آن را یافتــه ایــد ،و از ِآن شــما خواهــد بــود".
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اندرو ومک

درباره نویسندگان

از زمــان تاســیس ســازمان کلیســایی انــدرو ومــک در ســال 1978،انــدرو
بــه ارئــه ی حقایــق بــزرگ از کالم خــدا بــه ســادگی و روشــنی ،از طریــق معرفــت
شناســی و مســحی کــه بــه وســیله ی خداونــد بــه او داده شــده ،ادامــه داده اســت.
هــر جــا کــه ســفر مــی کنــد ،بــا تاکیــد قدرتمنــد و اقتــدارش بــر کالم خــدا ،مــردم را
از گنــاه و خــود پارســایی آزاد مــی کنــد ،کــه غالبــا بــا آیــات و شــگفتی هــا همــراه
اســت .انــدرو شــبان ســه کلیســا بــوده اســت و او همچنــان بــه خدمــت خداونــد
در زندگــی خــود بــا تعلیــم بــدن مســیح کــه خبــر خــوش رابطــه ی مــا در عیســی
مســیح اســت ،ادامــه مــی دهــد.

دان کرو
دان در ســال  1975بــرای خدمــت بــه خداونــد بــه انــدرو ملحــق شــد .او
قبــل از اینکــه در ســال  1988بــه عنــوان معــاون و همــکار در ســازمان کلیســایی
انــدرو ومــک بــه صــورت عضــوی تمــام وقــت در بیایــد ،در مکزیکــو ،تگــزاس
و اوکالهامــا خدمــت مــی کــرده اســت .او در ســال 1994 ،اســتاد کالــج کتــاب
مقــدس کریــس ( )Charis Bible Collegeشــد .در اوایــل دهــه ی ،1990
دان ســازمان خیریــه انجمــن مقدســین را تاســیس کــرد ،کــه در حــال حاضــر بــا
ســازمان خبــر خــوش شــاگردی ادغــام شــده اســت کــه ایــن ســازمان امکانــات و
ابــزار شــاگردی و کمــک هــای خیریــه بــه طــور عمــده بــرای کشــورهای جهــان
ســوم فراهــم مــی کنــد.
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مقدمه سطح سوم

بــه ســطح ســوم از کتــاب راهنمایــی مطالعــه خبــر خــوش شــاگردی و کتــاب
کار کــه شــامل  3بخــش اســت ،خــوش آمدیــد .
ـن تعالیــم انــدرو ومــک و دان
ایــن برنامــه ی فــوق العــاده یــک همــکاری ،بیـ ِ
کــرو اســت و بــه عنــوان یــک ابــزار شاگردســازی بنیادیــن تهیــه شــده اســت.
ایــن برنامــه مــی توانــد در هــر جایــی و بــا هــر کســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ایــن برنامــه خواننــدگان خــود را از افــراد گرفتــه تــا گروههــای کوچــک ،کلیســاهای
محلــی ،مــدارس و کنفرانــس هــا ،تبدیــل خواهــد کــرد.
محتــوای ایــن برنامــه شــامل  48درس اســت کــه بــه ســه ســطح یــا قســمت
تقســیم مــی شــود کــه جامــع و مســتقل اســت و متــون درس ،آیــات مربوطــه
و پرسشــها و پاســخ هــا را ارائــه مــی دهــد .خداونــد بــه مــا گفــت کــه شــاگرد
بســازید ،نــه اینکــه فقــط تغییــر کننــد (متــی  )19:28و ایــن برنامــه بــه شــکل
هدفمنــد فــرد را از یــک نــو ایمــان بــه شــاگرد و از یــک شــاگرد بــه شــخصی کــه
دیگــران را شــاگرد مــی ســازد ،تبدیــل خواهــد کــرد.
ایــن  16درس از ســطح ســوم ،حتــی عمیــق تــر وارد حقایــق اساســی کتــاب
مقــدس مــی شــود و بــه شــما درک کامــل تــری از محبــت بــی قیــد و شــرط و فیض
خــدا نســبت بــه خــود مــی دهــد .عــاوه بــر ایــن ،دو راهنمایــی مفیــد وجــود دارد،
یکــی در مــورد اینکــه "چگونــه عیســی را بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود بپذیریــد"،
و دوم "چگونــه روح القــدس را دریافــت کنیــد ".در پایــان ،مــا یــک برنامــه 12
ماهــه خوانــدن کتــاب مقــدس ارائــه مــی دهیــم تــا شــما قــادر بــه مطالعــه ی تمامــی
کالم خــدا شــوید.
ایــن ابــزار در سرتاســر جهــان بــرای تبدیــل افــراد و جوامــع اســتفاده مــی شــود
و در چندیــن زبــان در دســترس اســت کــه بــه صــورت  pdfجهــت دانلــود رایــگان
در ســایت  www.awmi.net/demo/downloadsو اپلیکیشــن هایــی بــرای
سیســتم هــای اندرویــد و اپــل موجــود اســت.
سفر مکاشفه ای به فراوانی به شما برکت دهد.
خداوند در شروع این ِ
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سطح سوم درس 1

طریق الهی

نویسنده :اندرو ُومک
مــی توانیــد اجــازه دهیــد کــه خداونــد از طریــق شــما بــه دیگــران خدمــت
کنــد .شــما قــدرت و مســح خــدا را در خــود داریــد ،امــا چگونــه مــی توانیــد آن را
بــه دیگــران بدهیــد؟ مــی توانیــم بــا تعــدادی از آیــات کتــاب مقــدس شــروع کنیــم.
در فیلیمــون  ،6پولــس دعــا مــی کنــد" :کــه مشــارکت ایمانــت بســی کارگــر افتــاده،
تــو را بــه شــناخت هــر قابلیــت نیکویــی رهنمــون شــود کــه در جهــت نیــل بــه
قامــت مســیح در ماســت ".اولیــن قــدم در داشــتن قـ ِ
ـدرت جریــان (طریــق) الهــی
بــه وســیله ی شــما بــه دیگــران ،ایــن اســت کــه ابتــدا هــر قابلیــت نیکویــی را در
خودتــان بشناســید .نمــی توانیــد آنچــه را کــه نداریــد ببخشــید ،امــا وقتــی کــه مــی
دانیــد چــه چیــزی در درون داریــد ،همــه چیــز بــه طــور خــودکار اتفــاق مــی افتــد.
ـذاری شــور و هیجــان خــود بــا دیگــران مــی کنیــد ،بــه آنچــه
شــروع بــه اشــتراک گـ ِ
خــدا در زندگــی تــان انجــام داده اســت ،شــهادت مــی دهیــد و بــه ایــن شــکل بــه
طــور خــودکار بــه تعــدادی از انســانها کمــک خواهــد شــد.
در اول یوحنــا  8-7:4مــی گویــد" :ای عزیــزان یکدیگــر را محبــت کنیــم،
زیــرا محبــت از خداســت و هــر کــه محبــت مــی کنــد ،از خــدا زاده شــده اســت
و خــدا را مــی شناســد  ...زیــرا خــدا محبــت اســت" .هــر زمــان کــه احســاس مــی
کنیــد محبــت از شــما بــه ســوی فــرد دیگــری جــاری مــی شــود ،ایــن خداســت کــه
بــه ایــن وســیله بــه ســوی آنهــا جریــان مــی یابــد .در واقــع چهــار کلمــه ی اصلــی
بــرای "محبــت" در زبــان یونانــی وجــود دارد؛ باالتریــن شــکل ،محبــت آگاپــه
( ،)agapeنــوع مــاوراء طبیعــی محبــت خداســت .بایــد تفــاوت ِ بیــن جاذبــه یــا
تمایــل نســبت بــه کســی و ایــن شــکل خــارق العــاده از محبــت خــدا را درک کنیــد.
هــرگاه محبــت خــدا از طریــق شــما بــه ســوی دیگــری جــاری شــود ،مــی فهمیــد
کــه ایــن نــوع محبــت کبــر و غــرور نــدارد .مــی توانیــد ایــن مطلــب را بــا نــگاه
کــردن بــه اول قرنتیــان  8-4:13بررســی کنیــد ،کــه خصوصیــات محبــت الهــی را
نشــان مــی دهــد" .حســد نمــی بــرد کبــر و غــرور نــدارد ،نفــع خــود را نمــی جویــد،
بــه آســانی خشــمگین نمــی شــود و ."...بایــد آنچــه کــه محبــت مــی نامیــد را تجزیــه
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یهلا قیرط
و تحلیــل کنیــد و مطمئــن شــوید کــه واقعــا محبــت خداســت – کــه کبــر وغــرور
نــدارد یــا نفــع خــود را نمــی جویــد – شــاید بــه خاطــر آنچــه فــردی مــی توانــد
بــرای شــما انجــام دهــد (ولــی نمــی دهــد) شــما او را دوســت نداریــد .همچنانکــه
در ایــن مــورد رشــد کــرده و بــه معنــای واقعــی کلمــه شــروع بــه درک نــوع محبــت
خــدا مــی کنیــد و هنگامــی کــه احســاس مــی کنیــد ایــن نــوع محبــت از طریــق شــما
بــه شــخص دیگــری منتقــل مــی شــود ،در واقــع همــان حرکــت خداونــد اســت.
هنگامــی کــه مــی بینیــد محبــت خــدا از طریــق شــما بــه ســوی شــخصی جــاری مــی
شــود ،تمــام آنچــه کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه آن را بــا برخــی از کلمــات
یــا اقدامــات تشــویق آمیــز دنبــال کنیــد – کاری انجــام دهیــد.
زمانهایــی هســت کــه در حــال دعــا بــوده ام و شــخصی بــه ذهــن مــن مــی
آیــد و بــرای آنهــا محبــت و رحــم وشــفقت خــدا را خواســته ام .هیــچ دلیلــی
بــرای ایــن اتفــاق وجــود نداشــت؛ مــاوراء طبیعــی بــود .یــاد گرفتــه ام کــه بــه
دیگــران زنــگ بزنــم ،نامــه ای برایشــان بنویســم یــا بــه طریقــی بــا آنهــا تمــاس
بگیــرم .تقریبــا هــر بــار کــه شــخصی مــی گویــد" :پســر ،خــدا بــود کــه از طریــق تــو
بــا مــن صحبــت کــرد و زندگــی مــن را از ایــن طریــق لمــس کــرد ".آیــا مــی دانیــد
کــه ایــن اتفــاق چگونــه افتــاده اســت؟ ایــن اتفــاق افتــاد چــون مــن ایــن محبــت،
ایــن رحمــت و شــفقت الهــی کــه از طریــق مــن بــه آن شــخص جــاری شــد ،را
احســاس کــردم .االن وقتــی کــه آن را احســاس مــی کنــم ،متوجــه مــی شــوم کــه مــن
نیســتم – بلکــه خداســت .خــدا محبــت اســت ،و وقتــی دیگــران را محبــت مــی
کنــم ،اوســت کــه از طریــق مــن دیگــران را محبــت مــی کنــد .ایــن همــان راهــی
اســت کــه عیســی خدمــت کــرد .متــی 14:14مــی گویــد" :چــون عیســی از قایــق
پیــاده شــد ،جمعیتــی بــی شــمار دیــد و دلــش بــر حــال آنــان بــه رحــم آمــده،
بیمارانشــان را شــفا بخشــید ".راهــی کــه قــدرت خــدا از طریــق عیســی جــاری
شــد بــه واســطه ی احســاس رحمــت ،شــفقت و محبــت نســبت بــه مردمــی بــود
کــه آنهــا را خدمــت کــرد .در متــی 2-3 :8مــردی جذامــی ،کــه طبــق قانــون یهــود
نجــس بــود و نبایــد لمــس مــی شــد (هیــچ کــس نبایــد بــا او تمــاس بــر قــرار مــی
کــرد در غیــر ایــن صــورت ،همگــی آنهــا آلــوده و نجــس مــی شــدند) صدایــش را
بلنــد کــرد و گریــه کنــان از راه دور فریــاد زد" :ســرورم اگــر بخواهــی مــی توانــی
پاکــم ســازی .عیســی دســت خــود را دراز کــرده ،او را لمــس نمــود و گفــت :مــی
خواهــم؛ پــاک شــو! در دم ،جــذام او پــاک شــد ".او بــا شــفقت و دلســوزی بــه
ســمت مــرد جذامــی حرکــت و او را لمــس کــرد .وقتــی کتــاب مقــدس را مطالعــه
مــی کنیــد ،ایــن دلســوزی و ایــن محبــت مقــدس و الهــی را در بســیاری از جاهــا
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خواهیــد یافــت .فقــط یــک احســاس نیســت ،بلکــه رحمــت و دلسوزیســت کــه از
طریــق مــا جــاری مــی شــود.
هنگامــی کــه عیســی بــر روی صلیــب مصلــوب مــی شــد ،مردمــی کــه
اطرافــش بودنــد را آنقــدر محبــت کــرد کــه گفــت" :ای پــدر اینــان را ببخــش ،زیــرا
نمــی داننــد چــه مــی کننــد( ".لوقــا  .)34:23اینهــا بســیاری از مردمــی بودنــد کــه
او را مصلــوب کردنــد ،بــا ایــن حــال عیســی نســبت بــه آنهــا رحــم وشــفقت
داشــت و از خــدا خواســت کــه آنهــا را ببخشــد .مــی دانیــم عیســی عصبانیتــی
نداشــت – ایــن فقــط یــک احســاس یــا هیجــان نبــود – یــک انتخــاب بــود .بــا
ایــن حــال ،آن را احســاس کــرد و بــه ســوی دیگــران منتشــر کــرد .هــر یــک از
شــما کــه از نــو زاده شــده ایــد ،خــدا را در خــود داریــد .بــا توجــه بــه آیــه ای کــه
بــا آن شــروع کردیــم ،اول یوحنــا  ،4:8خــدا محبــت اســت ،و مــی خواهــد از
طریــق شــما حرکــت کنــد و بــه دیگــران برســد .بــرای انجــام ایــن کار ،خــدا ایــن
شــفقت و دلســوزی را منتشــر خواهــد کــرد .احســاس خواهیــد کــرد کــه از شــما
بــه ســوی دیگــران جریــان مــی یابــد و هنگامــی کــه ایــن کار را مــی کنیــد ،بایــد
پاســخ دهیــد.
همیشــه مجبــور نیســتید کار خاصــی انجــام دهیــد .الزم نیســت کــه درقالــب
"خداونــد چنیــن مــی فرمایــد" باشــد .گاهــی اگــر احســاس رحــم و شــفقت نســبت
بــه کســی داشــته باشــید ،فقــط بــه ســمتش برویــد و بــازوی خــود را بــه دورش
حلقــه کنیــد و بگوییــد" :خــدا تــو را دوســت دارد و مــن هــم همینطــور ".مــی دانــم
زمانــی در زندگــی ام کار کــرد ،وقتــی در موقعیتــی بــودم کــه قــرار بــود از کلیســا
بیــرون بیایــم و بــه آخــر خــط رســیده بــودم .مردم دربــاره ی مــن دروغ گفتــه بودند
و حتــی یــک نفــر تهدیــد کــرد کــه مــن را مــی کشــد .خیلــی احســاس دلســردی
مــی کــردم" ،خدایــا ،چــه فایــده ای دارد؟ هیــچ کــس از آنچــه مــی خواهــم انجــام
دهــم ،قدردانــی نمــی کنــد ".مــن در حــال مبــارزه بــا شــیطان بــودم کــه ،یــک
دوســت از راهــی دور بــه مــن تلفــن زد .بعــد از چنــد دقیقــه کــه صحبــت کــرد،
گفتــم" :راســتی ،بــرای چــه کاری زنــگ زدی؟" گفــت" :فقــط خواســتم تمــاس
بگیــرم کــه بدانــی دوســتت دارم .در حــال دعــا بــودم و محبــت خــدا را نســبت بــه
تــو احســاس کــردم و مــی خواهــم از تــو قدردانــی کنــم ".ایــن همــه ی چیزیســت
کــه گفــت .او چیــزی دربــاره ی شــرایط موجــود در زندگــی مــن نمــی دانســت،
امــا از آن اســتفاده کــرد .مــی دانــم خــدا بــود کــه مــرا از طریــق آن شــخص محبــت
کــرد و مــرا در آن خدمــت نگــه داشــت و زندگــی ام را عــوض کــرد.
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الزم نیســت کلمــات ،عمیــق و لزومــا عالــی باشــند .خــدا محبــت اســت
و هــرگاه ایــن را مــی فهمیــد ،محبــت از طریــق شــما جریــان مــی یابــد ،ایــن
طریــق الهــی اســت  ...زندگــی الهــی خــدا .وقتــی آن را حــس مــی کنیــد ،بایــد
آن را پیگیــری کنیــد .برویــد کاری انجــام دهیــد ،چیــزی بگوییــد و برکتــی بــرای
تعــدادی از مــردم باشــید .خــدا کلمــات را در دهانتــان خواهــد گذاشــت .او از
شــما اســتفاده خواهــد کــرد و مــردم را همانطــور کــه بــا دلســوزی بــه ســمت
آنهــا حرکــت مــی کنیــد ،آزاد خواهــد کــرد و کســانی را کــه اطرافتــان هســتند ،را
خدمــت مــی کنــد.
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پرسش های شاگردسازی

نکته :در این درس این موضوع را بررسی خواهیم کرد که چگونه اجازه می
دهیم آنچه خداوند در ما می گذارد به دیگران منتقل شود.
.

۱فیلیمــون آیــه  6بخوانیــد .اولیــن قــدم کــه اجــازه دهیــم خــدا از طریــق مــا
جریــان یابــد چیســت؟ _____________________________
___________________________________________
فیلیمــون  6:1دعایــم ایــن اســت کــه مشــارکت ایمانــت بســی کارگــر افتاده،
تــو را بــه شــناخت هــر قابلیــت نیکویــی رهنمــون شــود کــه در جهــت نیــل
بــه قامــت مســیح در ماســت.

۲.اول یوحنا  8-7:4را بخوانید .منبع واقعی دستیابی به محبت کردن دیگران
چیســت؟ _____________________________________
اول یوحنــا  8-7:4ای عزیــزان ،یکدیگــر را محبــت کنیــم ،زیــرا محبــت
از خداســت و هــر کــه محبــت مــی کنــد ،از خــدا مولــود شــده اســت و خــدا
را مــی شناســد8 .آنکــه محبــت نمــی کنــد ،خــدا را نشــناخته اســت ،زیــرا
خــدا محبــت اســت.
۳.انــدرو مــی گویــد" :هــر زمانــی کــه احســاس مــی کنیــد محبــت از شــما
جــاری مــی شــود ،ایــن خداســت کــه بــه ایــن وســیله جریــان مــی یابــد".
کــدام عبــارت در اول یوحنــا  7:4ایــن حقیقــت را ثابــت مــی کنــد؟
___________________________________________
۴.اول قرنتیــان  8-4:13را بخوانیــد .برخــی از خصوصیــات محبــت الهــی
چیســت؟ _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  8-4:13محبــت بردبــار و مهربــان اســت ؛ محبــت حســد
نمــی بــرد ؛ محبــت فخــر نمــی فروشــد و کبــر و غــرور نــدارد 5 .رفتــار
ناشایســته نــدارد و نفــع خــود را نمــی جویــد ؛ بــه آســانی خشــمگین نمــی
شــود و کینــه بــه دل نمــی گیــرد ؛  6محبــت از بــدی مســرور نمــی شــود،
امــا بــا حقیقــت شــادی مــی کنــد7 .محبــت بــا همــه چیــز مــدارا مــی کنــد،
همــواره ایمــان دارد ،همیشــه امیــدوار اســت و در همــه حــال پایــداری مــی
کنــد 8 .محبــت هرگــز پایــان نمــی پذیــرد .امــا نبــوت هــا از میــان خواهــد
رفــت و زبانهــا پایــان خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد شــد.
۵.متــی  14:14را بخوانیــد .عیســی چگونــه در خدمــت بــه دیگــران حرکــت
کــرد؟ _______________________________________
___________________________________________
متــی  14:14چــون عیســی از قایــق پیــاده شــد ،جمعیتــی بیشــمار دیــد و
دلــش بــر حــال آنــان بــه رحــم آمــده ،بیمارانشــان را شــفا بخشــید.
۶.متــی  40-37:25را بخوانیــد .هنگامــی کــه مــا بــا محبــت و دلســوزی بــه
دیگــران مــی رســیم ،در حقیقــت ،چــه کســی را محبــت مــی کنیــم و جــاری
مــی ســازیم؟ ___________________________________
متــی 40-37:25آنــگاه پارســایان پاســخ خواهنــد داد  ":ســرور مــاِ ،کــی
تــو را گرســنه دیدیــم و بــه تــو خــوراک دادیــم ،یــا تشــنه دیدیــم و بــه تــو آب
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دادیــم؟ ِ 38کــی تــو را غریــب دیدیــم و بــه تــو جــا دادیــم و یــا عریــان ،و تــو
را پوشــانیدیم؟ ِ 39کــی تــو را مریــض و یــا در زنــدان دیدیــم و بــه دیــدارت
آمدیــم؟ "  40پادشــاه در پاســخ خواهــد گفــت  ":آمیــن ،بــه شــما مــی گویــم،
آنچــه بــرای یکــی از کوچکتریــن بــرادران مــن کردیــد ،در واقــع بــرای مــن
کردید".
عبرانیــان  10:6زیــرا خــدا بــی انصــاف نیســت کــه عمــل شــما و محبتــی
کــه بــه خاطــر نــام او در خدمــت بــه مقدســین نشــان داده مــی دهیــد
فرامــوش کنــد.
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سطح سوم درس2

استفاده از عطایا در خدمت
نویسنده :اندرو ُو َمک

چگونــه مــی توانیــد محبتــی را کــه از خــدا دریافــت کــرده ایــد بــه کار ببریــد و
آن را بــا دیگــران تقســیم کنیــد؟  -چگونــه مــی توانیــد خادمــی تاثیــر گــذار بــرای
دیگــران باشــید؟ در اول پطــرس 11:4مــی فرمایــد" ،اگــر کســی ســخن مــی
گویــد ،ســخن او ماننــد ســخنان خــدا باشــد ".اصطــاح "ســخنان خــدا" بــه عهــد
عتیــق اشــاره دارد زمانیکــه قــدس االقــداس را داشــتند و کالم خــدا را در صنــدوق
عهــد قــرار دادنــد .کــه آن را "ســخن خــدا" (وحــی الهــی) مــی نامیدنــد ،بنابرایــن
زمانیکــه مــی فرمایــد "ســخن او ماننــد ســخنان خــدا باشــد " ،یعنــی همچــون
ســخنگوی خــدا بگویــد .طــوری ســخن بگوییــد کــه از جانــب خــدا مــی گوییــد.
ایــن آیــه همچنــان ادامــه مــی دهــد" :اگــر کســی خدمــت مــی کنــد ،بــا قدرتــی کــه
خــدا مــی بخشــد خدمــت کنــد ،تــا در همــه چیــز خــدا بــه واســطه ی عیســی مســیح
تمجیــد شــود .جــال و توانایــی تــا ابــد بــر او بــاد .آنچــه مــی گویــد ایــن اســت کــه
نــه از قــدرت خــود ،بلکــه از قدرتــی کــه خــدا بــه شــما مــی دهــد ،بایــد بــه دیگــران
خدمــت کنیــد.
یکــی از چیزهــای فــوق العــاده ای کــه در زندگــی مســیحی وجــود دارد ایــن
اســت کــه فقــط مــن یــا شــما نیســتیم کــه بــا کســی صحبــت مــی کنیــم و از توانایــی
خــود چیــزی بــا او بــه اشــتراک مــی گذاریم ،بلکــه خود خداونــد می آیــد و درون ما
زندگــی مــی کنــد .او از طریــق مــا شــروع بــه صحبــت مــی کنــد و جــاری مــی شــود.
مــی توانیــم بــه معنــای واقعــی کلمه مســحور خدا باشــیم و روح او را داشــته باشــیم
کــه از طریــق مــا جریــان مــی یابــد .زمانیکــه شــروع بــه اشــتراک گــذاری بــا دیگــران
مــی کنیــم ،بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایــن چیزیســت کــه عطایــای روح نامیــده
و بــرای همیــن داده مــی شــود .خــدا همــه ی اشــخاص را در بــدن مســیح بــه کار
مــی گیــرد و بــه آنهــا عطایــای خاصــی مــی دهــد .در اول قرنتیــان  12مــی فرمایــد
بــه هــر یــک از مــا طبــق اراده ی خــدا عطایــای گوناگونــی بخشــیده شــده اســت.
در آیــات  4تــا  6مــی فرمایــد" :بــاری عطایــا گوناگوننــد ،امــا روح همــان اســت؛
خدمتهــا (طریقهــا) گوناگوننــد (متفاوتنــد) ،امــا خداونــد همــان اســت؛ عملهــا
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( کارهــا) گوناگوننــد ،امــا همــان خداســت کــه همــه را در همــه بــه عمــل مــی
آورد( ".پرانتــز هــا از نویســنده اســت) .بدیــن معنــا کــه خداونــد اســت کــه ایــن
چیزهــا را در همــه ی مــا انجــام مــی دهــد ،همانطــور کــه در آیــه ی  7مــی فرمایــد:
ِ
منفعــت همــگان داده مــی شــود "،یــا بــرای
"ظهــور روح ،بــه هــر کــس بــرای
منفعــت هــر کــس داده مــی شــود.
ایــن آیــات مــی فرمایــد کــه خــدا توانایــی مافــوق طبیعــی را در هــر یــک از
مــا قــرار داده اســت .ممکــن اســت آن را احســاس نکنیــد ممکــن اســت از آن آگاه
نباشــید ،امــا ایــن وعــده ای از کالم خداســت .چنانچــه در ایــن دوره ی شــاگرد
ســازی دیــر بــه ایــن موضــوع رســیده ایــد ،امــا اگرعیســی را بــه عنــوان خداونــد
خــود پذیرفتــه ایــد ،اگــر فهمیــده ایــد کــه چگونــه از خــدا دریافــت کنیــد و شــروع
بــه اعمــال آن در زندگیتــان کــرده ایــد ،پــس مــی توانــم اطمینــان دهــم کــه قــدرت
روح القــدس درون شــما مشــغول بــه کار اســت .شــما معجــزات دیگــران را درون
خــود داریــد .خــدا معجــزه ای شــبیه یــک بــذر درون شــما بــرای شــخص دیگــری
قــرار داده اســت .ایــن بــه شــما بســتگی دارد کــه قــادر باشــید آن را آزاد و در
زندگــی آنهــا وارد کنیــد .کتــاب مقــدس مــی فرمایــد عطایــا بــه هــر یــک از مــا بــه
وســیله روح داده شــده و یــک نفــر هــم کنــار گذاشــته نشــده اســت 9 .عطایــای
گوناگــون از روح در اول قرنتیــان  12ذکــر شــده اســت ،ماننــد کالم حکمــت،
کالم معرفــت ،تشــخیص ارواح ،قــدرت انجــام معجــزات ،عطایــای شــفا دادن،
و غیــره .عطایــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در رومیــان  12ذکــر شــده اســت.
شــما بایــد خودتــان آنهــا را مطالعــه کنیــد و بدانیــد کــه هــر یــک از شــما جایــگاه
روح القــدس را در خــود داریــد ،مســحی خــاص – توانایــی خــاص – کــه قــادر
باشــید دیگــران را خدمــت کنیــد .بــرای مثــال ،هیــچ کــس قــادر نخواهــد بــود بــه
روش مــن خدمــت کنــد .شــما ممکــن اســت عطیــه تعلیــم نداشــته باشــید ،امــا هــر
کــس در بــدن مســیح مــی توانــد بــا در میــان گذاشــتن ایمــان خــود بــا شــخصی
دیگــر ،تعلیــم بدهــد .افــرادی هســتند کــه بــه طــور خــاص بــرای تعلیــم خوانــده
شــده انــد .افــرادی بــرای موعظــه و شــبانی کلیســاها فــرا خوانــده شــده انــد .عطیــه
دیگــری کــه در رومیــان  12ذکــر شــده اســت مــی گویــد اشــخاصی هســتند کــه
عطیــه شــان خدمــت اســت .تعــداد زیــادی از شــما ممکــن اســت از یــک توانایــی
یــا عطیــه بــدون آگاهــی از آن ،برخــوردار باشــید .ممکــن اســت فقــط تمایــل داریــد
کــه بتوانیــد برکتــی بــرای شــخصی باشــید .ممکــن اســت شــخصی هســتید کــه
وقتــی وارد اتاقــی مــی شــوید ،بــه آســانی افــرادی کــه بــه نظــر ناخــوش هســتند را
پیــدا مــی کنیــد .بــا آنهــا همــدردی مــی کنیــد ،مــی دانیــد چــه مــی کننــد ،و مایــل
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هســتید کــه آنهــا احســاس راحتــی کننــد و بــه آنهــا خدمــت کنیــد .آیــا مــی دانســتید
کــه ایــن عطیــه مــاورا طبیعــی از طــرف خداســت؟
رومیــان  12مــی فرمایــد بــه بعضــی از افــراد عطیــه بخشــیدن ،داده شــده
اســت ،توانایــی پــول در آوردن و بخشــیدن آن بــرای حمایــت از انجیــل .ایــن
عطیــه ی آنهاســت ،خواندگــی آنهــا در زندگــی ،و بعضــی از شــما ممکــن اســت
بــا ایــن عطیــه خوانــده شــده باشــید .بعضــی هــم عطیــه تشــویق داریــد .بعضــی
دیگرعطیــه ی مدیریــت دارنــد ،کــه معمــوال توســط کلیســا عطیــه ی امــداد خوانــده
مــی شــود .هــر چیــزی کــه بتــوان انجــام داد ،وجــود دارد ،نــه تنهــا در محیــط
کلیســا ،بلکــه در برخــورد روزانــه بــا مــردم .بعضــی از شــما توانایــی دلگــرم کــردن
کســانی را کــه دلســرد مــی شــوند داریــد ،چیــزی کــه هرگــز نمــی توانــم فقــط از
طریــق تعلیــم انجــام دهــم .ممکــن اســت فقــط توانایــی فــوق العــاده ای بــرای بــه
جلــو رانــدن دیگــران داشــته باشــید ،بــازوی خــود را دور افــرادی حلقــه کنیــد،
برکتشــان دهیــد ،و آنهــا را بــه فعالیــت وا داریــد .نکتــه ی مــورد نظــر مــن ایــن
اســت کــه نبایــد آن را امــری طبیعــی بدانیــد ،چنانکــه بگوییــد" :خــب ایــن تیــپ
شــخصیتی مــن اســت ".ممکــن اســت خــود را در ایــن نــوع تیــپ شــخصیتی قــرار
دهیــد ،امــا بدانیــد ایــن قدرتــی فــوق العــاده بــوده کــه خــدا درون شــما قــرر داده
اســت و بــه شــما عطایــا ،اســتعدادها ،و دیــدی بخشــیده کــه شــما را متمایــل بــه
انجــام کارهایــی خــاص مــی کنــد.
وقتــی شــما دیگــران را خدمــت مــی کنیــد ،کتــاب مقــدس مــی فرمایــد بایــد
خــادم آنچــه کــه خــدا درونتــان قــرار داده اســت ،باشــید .همــه ی مــا بایــد خــادم
شــویم ،بــه عنــوان یــک کار تمــام وقــت ،بــه عنــوان یــک شــغل ،یــا در هــر کجــا
کــه هســتیم .اگــر بــا همســایه هــا یــا افــرادی کــه در فروشــگاه هســتند چنیــن رفتــار
مــی کنیــد ،بایــد بــا قدرتــی کــه خــدا مــی دهــد انجــام دهیــد نــه بــا قــدرت خــود.
بنابرایــن تشــویقتان مــی کنــم خــدا را بجوییــد ،عطایایــی کــه درونتــان قــرار داده را
کشــف کنیــد ،و اگــر بــرای عطایــای خدمتــی تمــام وقــت خوانــده نمــی شــوید ،آن
هــا را از دســت ندهیــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر یــک از شــما قــدرت مافــوق
روح القــدس را داریــد ،و بــه ایــن وســیله بــا عطایایــی کــه خــدا درونتــان قــرار داده
اســت ،دیگــران را خدمــت کنیــد .
ایــن کار نیــاز بــه زمــان و تمریــن دارد .اولیــن بــار کامــل نخواهیــد بــود ،پــس
از تمریــن کــردن نترســید .اگــر اشــتباه کردیــد ،نگــران نباشــید تخــت پادشــاهی
15
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خداونــد ســقوط نخواهــد کــرد ،و دیگــران صداقــت قلــب شــما را خواهنــد دیــد.
محبــت شــما بــه آنهــا خدمــت خواهــد کــرد حتــی اگــر کاری را بــه بهتریــن شــکل
انجــام ندهیــد .شــروع بــه خدمــت کــردن بــه دیگــران کنیــد .بــه یــاد داشــته باشــید
کــه شــما عطیــه ی خــدا هســتید ،قــدرت مافــوق طبیعــی کــه او بــه شــما داده اســت
را ،بــا دیگــران قســمت کنیــد.

16
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.

پرسش های شاگردسازی

۱اول پطــرس 11:4را بخوانیــد .مــا بــا قــدرت چــه کســی خدمــت مــی کنیــم؟
___________________________________________
اول پطــرس  11:4اگــر کســی ســخن میگویــد ،همچــون ســخنگوی خــدا
بگویــد؛ و اگــر کســی خدمــت میکنــد ،بــا قدرتــی کــه خــدا میبخشــد
خدمــت کنــد ،تــا در همهچیــز ،خــدا بهواســطۀ عیســی مســیح تمجیــد
شــود .جــال و توانایــی تــا ابــد بــر او بــاد .آمیــن.

۲.اول قرنتیــان  4:12را بخوانیــد .انــواع مختلفــی از عطایــای روحانــی وجــود
دارد ،امــا منبــع اصلــی همه ی آنها کیســت؟ __________________
روح همان است؛
اول قرنتیان  4:12باری ،عطایا گوناگونند ،ا ّما
ْ
۳.اول قرنتیان  6:12را بخوانید .عبارت صحیح را انتخاب کنید.
الف .خدا تنها به یک روش عمل می کند
ب .روشــهای مختلفــی وجــود دارد کــه خــدا از طریــق آنهــا در افــراد
عمــل مــی کنــد
ج .خدا تنها از طریق واعظ عمل می کند
امــا همــان خداســت کــه
اول قرنتیــان  10-6:12عملهــا گوناگوننــدّ ،
همــه را در همــه بهعمــل مــیآورد 7 .ظهــور روح ،بــه هــر کــس بــرای
ِ
منفعــت همــگان داده میشــود 8 .بــه یکــی بهوســیلۀ روح ،کالم حکمــت
9
داده میشــود ،بــه دیگــری بهواســطۀ همــان روح ،کالم معرفــت ،و بــه
شــخصی دیگــر بهوســیلۀ همــان روح ،ایمــان و بــه دیگــری بــاز توســط
همــان روح ،عطایــای شــفا دادن10 .بــه شــخصی دیگــر قــدرت انجــام
نبــوت ،و بــه دیگــری تشــخیص
معجــزات داده میشــود ،بــه دیگــری ّ
ارواح .و بــاز بــه شــخصی دیگــر ســخن گفتن بــه انــواع زبانهــای غیــر
بخشــیده میشــود و بــه دیگــری ترجمــۀ زبانهــای غیــر.
۴.اول قرنتیــان  7:12را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :ظهــور روح القــدس و عطایای
17
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روحانــی ،بــه هــر کــس بــرای منفعت همــگان داده مــی شــود____________ .
۵.اول قرنتیــان  10-8:12را بخوانیــد .برخــی از عطایــای روحانــی کــه
خداونــد بــه افــراد مــی دهــد را فهرســت کــرده و هــر یــک را تعریــف کنیــد.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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___________________________________________
___________________________________________
۶.رومیــان  8 – 6:12را بخوانیــد .هــر یــک از عطایــای روحانــی فهرســت
شــده در ایــن آیــات را کــه خــدا بــه افــراد مــی دهــد ،تعریــف کنیــد.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
رومیــان 8- 6:12ا ّمــا همــۀ اینهــا را همــان یــک روح بهعمــل م ـیآورد و
آنهــا را بــه ارادۀ خــود تقســیم کــرده ،بــه هر کــس میبخشــد .بر حســب
فیضــی کــه بــه مــا بخشــیده شــده اســت ،دارای عطایــای گوناگونیــم .اگــر
عطــای کســی نبــ ّوت اســت ،آن را متناســب بــا ایمانــش بــهکار گیــرد.
 7اگــر خدمــت اســت ،خدمــت کنــد .اگــر تعلیــم اســت ،تعلیــم دهــد.
 8اگــر تشــویق اســت ،تشــویق نمایــد .اگــر کمــک بــه نیازمنــدان اســت ،بــا
ســخاوت چنیــن کنــد .اگــر رهبــری اســت ،ایــن کار را بــا جدیّــت انجــام
دهــد .و اگــر رحــم و شــفقت بــه دیگــران اســت ،شــادمانه بــه ایــن کار
مشــغول باشــد.
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۷.آیــا تاکنــون متوجــه شــده اید که ایــن عطایا از طریق شــما ،عمــل کنند؟ اگر
چنین اســت ،چه عطایایی؟ ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  7:12را بخوانیــد .چــه کســی از ایــن عطایــا ســود مــی بــرد؟
___________________________________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  7:12ظهــور روح ،بــه هــر کــس بــرای منفعـ ِـت همــگان داده
میشــود.
دوم تیموتائــوس  11:4تنهــا لوقــا بــا مــن اســتَ .مر ُقــس را برگیــر و بــا
خــود بیــاور ،زیــرا در خدمتــم مــرا ســودمند اســت.
اعمــال رســوالن  1:13در کلیســایی کــه در اَنطاکیــه بــود ،انبیــا و معلّمانــی
چنــد بودنــد :برنابــاَ ،
شــمعون معــروف بــه ِ
لوکیــوس قیرَوانــی،
نیجــر،
ِ
ـس حاکــم بــود و ســولُس.
َم ِ
ناحــم کــه برادرخوانــدۀ هیرودیـ ِ
اعمــال رســوالن  15:13در کلیســایی کــه در اَنطاکیــه بــود ،انبیــا و
معلّمانــی چنــد بودنــد :برنابــاَ ،
شــمعون معــروف بــه ِ
لوکیــوس
نیجــر،
ِ
هیرودیــس حاکــم بــود و ســولُس.
ناحــم کــه برادرخوانــدۀ
قیرَوانــیَ ،م ِ
ِ
امثــال  9:22شــخص گشادهدســت خــود نیــز مبــارک خواهــد بــود ،چــرا
کــه از نــان خــود بــه بینوایــان میدهــد.
اعمــال رســوالن  28:20مراقــب خــود و تمامــی گل ـهای کــه روحالقــدس
شــما را بــه نظـ ِ
ـارت بــر آن برگماشــته اســت باشــید و کلیســای خــدا را کــه
آن را بــه خــون خــود خریــده اســت ،شــبانی کنیــد.
متی  7:5خوشا به حال رحیمان ،زیرا بر آنان رحم خواهد شد.
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آیات اضافی مرتبط با درس

اعمــال رســوالن  25-21:27پــس از مدتهــا بیغذایــی ،پولُــس در
میــان ایشــان ایســتاد و گفــت" :ســروران ،شــما میبایســت ســخن مــرا
میپذیرفتیــد و ْک ِــرت را تــرک نمیکردیــد تــا اینهمــه آســیب و زیــان
نبینیــد 22 .اکنــون نیــز از شــما خواهــش میکنــم کــه شــهامتتان را از دســت
ندهیــد ،زیــرا آســیبی بــه جــان هیچ یــک از شــما نخواهــد رســید؛ فقــط
کشــتی از دســت خواهــد رفــت 23 .زیــرا دیشــب فرشــتۀ خدایــی کــه از ِآن
اویــم و خدمتــش میکنــم ،در کنــارم ایســتاد  24.و گفــت" :پولُــس ،متــرس.
تــو بایــد بــرای محاکمــه ،در برابــر قیصــر حاضــر شــوی ،و بـه یقیــن ،خــدا
جــان همــۀ همســفرانت را نیــز بــه تــو بخشــیده اســت 25 ".پــس ای مــردان،
دل قوی داریــد ،زیــرا بــه خــدا ایمــان دارم کــه همانگونــه کــه بــه مــن گفتــه
اســت ،خواهــد شــد.
اعمــال رســوالن  12-11:9خداونــد بــه او گفــت" :برخیــز و بــه کوچــهای
کــه "راســت" نــام دارد ،بــرو و در خانــۀ یهــودا ســراغ ســولُس تارسوســی را
حنانیــا نــام،
بگیــر .او بــه دعــا مشــغول اســت 12و در رویــا مــردی را دیــدهَ ،
کــه میآیــد و بــر او دســت میگــذارد تــا بینــا شــود".
اول قرنتیــان  - 2:13اگــر قــدرت نبــ ّوت داشــته باشــم و بتوانــم جملــۀ
اســرار و معــارف را درک کنــم ،و اگــر چنــان ایمانــی داشــته باشــم کــه
بتوانــم کوههــا را جابهجــا کنــم ،ا ّمــا محبــت نداشــته باشــم ،هیچــم.
مرقــس  18:16و مارهــا را بــا دستهایشــان خواهنــد گرفــت ،و هــر گاه
زهــری کشــنده بنوشــند ،گزنــدی بــه آنهــا نخواهــد رســید ،و دســتها بــر
بیمــاران خواهنــد نهــاد و آنهــا شــفا خواهنــد یافــت".
عبرانیــان  4-3:2پــس مــا چــه راه گریــزی خواهیــم داشــت اگــر چنیــن
نجاتــی عظیــم را نادیــده بگیریــم؟ ایــن نجــات در آغــاز بهواســطۀ خداونــد
بیــان شــد و ســپس توســط آنــان کــه از او شــنیدند بــر مــا ثابــت گردیــد 4،در
حالــی کــه خــدا نیــز بــر آن گواهــی مـیداد ،بــا آیــات و عجایــب و معجــزات
گوناگــون ،و عطایــای روحالقــدس ،کــه آنهــا را بنا بــه خواســت خــود
تقســیم میکــرد.
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اعمــال رســوالن  28-27:11در آن روزهــا چنــد نبی از اورشــلیم بــه اَنطاکیه
آمدنــد 28 .یکــی از آنهــا کــه آگابــوس نــام داشــت ،برخاســت و بــا الهـ ِـام روح
پیشــگویی کــرد کــه قحطــی ســختی در سرتاســر دنیــای روم خواهــد آمــد .ایــن
قحطــی در زمــان حکومــت ْکلودیــوس رخ داد.
اول قرنتیــان  3:14ا ّمــا آن کــه نبـ ّوت میکنــد ،بــا انســانهای دیگــر بــرای بنــا،
تشــویق و تسلیشــان ســخن میگویــد.
اعمــال رســوالن  18-16:16یک بــار کــه بــه مــکان دعــا میرفتیــم ،بــه
کنیــزی برخوردیــم کــه روح غیبگویــی داشــت و از راه طالعبینــی ســود بســیار
عایــد اربابــان خــود میکــرد 17 .او در پــی پولُــس و مــا میافتــاد و فریادکنــان
میگفــت" :ایــن مــردان ،خدمتگــزاران خــدای متعالانــد و راه نجــات را بــه
شــما اعــام میکننــد 18 ".او روزهــای بســیار چنیــن میکــرد .ســرانجام صبــر
پولُــس بهســر آمــد و برگشــته بــه آن روح گفــت" :بهنــام عیســی مســیح تــو را
امــر میکنــم کــه از ایــن دختــر بـهدر آیــی!" همــاندم ،روح از او بیــرون آمــد.
اعمــال رســوالن  11-4:2ســپس همــه از روحالقــدس پُــر گشــتند و
آنگونــه کــه روح بدیشــان قــدرت تکلّــم میبخشــید ،بــه زبانهــای دیگــر
ِ
یهودیــان خداتــرس ،از همــۀ
ســخن گفتن آغــاز کردنــد5 .در آن روزهــا،
6
ممالــک زیــر آســمان ،در اورشــلیم بهســر میبردنــد .چــون ایــن صــدا
برخاســت ،جماعتــی گرد آمــده ،غــرق شــگفتی شــدند ،زیــرا هــر یــک از
ایشــان میشــنید کــه آنــان بــه زبــان خــودش ســخن میگوینــد 7 .پــس حیــران
و به ـتزده ،گفتنــد" :مگــر اینهــا کــه ســخن میگوینــد جملگــی اهــل جلیــل
نیســتند؟ 8پــس چگونــه هــر یــک میشــنویم کــه بــه زبــان زادگاه مــا ســخن
میگوینــد؟  9پارتهــا و مادهــا و ایالمیــان ،مردمــان بینالنهریــن و یهودیــه و
کاپادوکیــه و پونتــوس و آســیا 10و فْریجیــه و پامفیلیــه و مصــر و نواحــی لیبــی
متصــل بــه قیـرَوان و نیــز زائــران رومــی (11چــه یهــودی و چــه یهودی شــده)؛
و همچنیــن مردمــان ْک ِــرت و عربســتان  -همــه میشــنویم کــه اینــان بــه زبــان
مــا مــدح اعمــال عظیــم خــدا را میگوینــد".
اول قرنتیــان 14-13:14از ای ـنرو ،آن کــه بــه زبــان غیــر ســخن میگویــد
بایــد دعــا کنــد تــا گفتــار خــود را ترجمــه نمایــد 14 .زیــرا اگــر مــن بــه زبـ ِـان
غیــر دعــا کنــم ،روحــم دعــا میکنــد ،ا ّمــا عقلــم بهــرهای نمیبــرد.
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دربــاره ی راه رفتــن در قــدرت خداونــد و خدمــت بــه دیگــران از طریــق
عطایایــی کــه او بــه مــا مــی دهــد ،صحبــت کــرده ایــم .مایلــم راجــع بــه اینکــه واقعا
ایــن عطایــا چطــور باعــث جــال نــام خــدا مــی شــوند و چگونــه خــدا از مــا انتظــار
دارد از قــدرت مافــوق طبیعــی او اســتفاده کنیــم ،مطالبــی را بــا شــما بــه اشــتراک
بگــذارم .آیــات بســیاری در ایــن مــورد وجــود دارد کــه مــن فقــط بــه چنــد مــورد
اشــاره مــی کنــم .در متــی  9نمونــه ای وجــود دارد کــه عیســی مــرد مفلوجــی را
شــفا داد ،و مــن در مرقــس  2بــا جزئیــات بیشــتری بــه آن برخــوردم .متــی 8:9
مــی فرمایــد" ،چــون مــردم ایــن واقعــه را دیدنــد ،ترســیدند و خدایــی را کــه ایــن
چنیــن قدرتــی بــه انســان بخشــیده اســت ،تمجیــد کردنــد ".آیــا مــی دانســتید کــه
عطایــای روح – معجــزات – خــدا را جــال مــی دهنــد ،و بــه همیــن دلیــل اســت
کــه او ایــن توانایــی معجــزه آســا را بــه مــا مــی دهــد؟
هنگامــی کــه شــروع بــه اشــتراک گــذاری بــا دیگــران مــی کنیــد ،آنهــا تمایــل
طبیعــی بــرای شــک و تردیــد دارنــد و شــروع بــه پرســیدن مــی کنند" ،خــوب چطور
بدانــم آنچــه کــه مــی گوییــد حقیقــی اســت؟" یکبــار شــنیدم تــی .ال .آزبــورن،
مبشــر مســیحی معــروف کــه صدهــا هــزار نفــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت
کــرده اســت ،تجربــه ی خــود را از زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در ماموریــت
هــای خارجــی بــود ،مطــرح مــی کــرد .او تــاش کــرد کــه شــاهدی بــرای مــردم
باشــد ،ولــی آنهــا بــه آنچــه کــه مــی گفــت ایمــان نیاوردنــد .ســرانجام یــک روز در
حالیکــه بــا مــردی صحبــت مــی کــرد ،اینطــور گفــت" :امــا کتــاب مقــدس چنیــن
مــی فرمایــد "،و مــرد گفــت "چــه چیــزی باعــث مــی شــود کتــاب (لیســت) ســیاه
تــو متفــاوت از هــر کتــاب ســیاه دیگــری باشــد؟" ســپس تــی .ال .آزبــورن ،فکــر
کــرد چگونــه ایــن افــراد بداننــد کــه کتــاب مقــدس حقیقی اســت؟ مــن ایمــان دارم
کــه کتــاب مقــدس کالم خداســت امــا چطــور مــی توانــم آنهــا را متقاعــد کنــم؟
او ماموریــت خــود را شکســت خــورده و دلســرد شــده ،تــرک کــرد ،بــه
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خانــه برگشــت و شــروع بــه جســتجوی خــدا کــرد .خداونــد بــه او گفــت کــه بایــد
از توانایــی مافــوق طبیعــی اش اســتفاده کنــد .آیــات و نشــانه هــا هدفشــان تاییــد
کــردن کالم خداســت ،کــه زندگــی مــردم را تغییــر خواهنــد داد .در اول پطــرس 23:1
مــی فرمایــد" :زیــرا تولــد تــازه یافتــه انــد ،نــه از تخــم فانــی بلکــه تخــم غیــر فانــی،
یعنــی کالم خــدا کــه زنــده و باقــی اســت ".کالم خــدا ،زندگــی مــردم را تغییــر مــی
دهــد ،امــا چگونــه بــه آنهــا مــی فهمانیــد تــا ایمــان آورنــد کــه اینهــا واقعــا ســخنان
خداســت؟ خــوب ،ایــن هــدف معجــزات اســت .زمانیکــه موعظــه مــی کنیــم و
مــی گوییــم ایــن اراده ی خداونــد بــرای هــر فــردی اســت کــه شــفا یابــد ،آن را
بــا صحبــت کــردن بــا آنهــا در نــام عیســی نشــان مــی دهیــم .چشــم هــا ی کــور
یــا گــوش هــای ناشنوایشــان کــه بــاز مــی شــود تاییــد مــی کننــد ایــن کار خداونــد
اســت .معجــزات ،مــردم را تغییــر نخواهنــد داد ،امــا باعــث خواهنــد شــد کــه آنهــا
بــه ایــن بــاور برســند کالمــی کــه گفتــه ایــد کالم خداســت.
یــک مثــال بــرای آن از کتــاب مقــدس ،مرقــس  9-1:2اســت ،جایــی کــه
جزئیــات بیشــتری راجــع بــه مــرد مفلوجــی کــه شــفا یافــت وجــود دارد" :پــس
از چنــد روز ،چــون عیســی دیگر بــار بــه َک َفرناحــوم درآمــد ،مــردم آگاه شــدند
کــه او بــه خانــه آمــده اســت 2 .گروهــی بســیار گرد آمدنــد ،آنگونــه کــه حتــی
جلــوی در نیــز جایــی نبــود ،و او کالم را بــرای آنهــا موعظــه میکــرد3 .در
ایــن هنــگام ،جمعــی از راه رســیدند و مــردی مفلــوج را کــه چهــار نفــر حمــل
میکردنــد ،پیــش آوردنــد 4 .ا ّمــا چــون بهســبب ازدحــام جمعیــت نتوانســتند او
را نــزد عیســی بیاورنــد ،شــروع بــه برداشــتن ســقف بــاالی ســر عیســی کردنــد.
پــس از گشــودن ســقف ،تشــکی را کــه مفلــوج بــر آن خوابیــده بــود ،پاییــن
فرســتادند 5 .چــون عیســی ایمــان آنهــا را دیــد ،مفلــوج را گفــت" :ای فرزنــد،
گناهانــت آمرزیــده شــد" 6 .برخــی از علمــای دیــن کــه آنجــا نشســته بودنــد ،بــا
خــود اندیشــیدند" 7 :چــرا ایــن مــرد چنیــن ســخنی بــر زبــان میرانَــد؟ ایــن کفــر
اســت! چــه کســی جــز خــدا میتوانــد گناهــان را بیامــرزد؟ " 8عیســی در دم در
روح خــود دریافــت کــه بــا خــود چــه میاندیشــند و بــه ایشــان گفــت" :چــرا در
دل چنیــن میاندیشــید؟  9گفتــن کــدام یــک بــه ایــن مفلــوج آســانتر اســت ،اینکــه
"گناهانــت آمرزیــده شــد" یــا اینکــه "برخیــز و تخــت خــود را بــردار و راه بــرو؟"
حقیقــت ایــن اســت کــه هــر دوی ایــن مــوارد از لحــاظ فنــی غیــر ممکــن اســت.
بــرای انســان غیــر ممکــن اســت کــه گناهــان را ببخشــد ،و همچنیــن غیــر ممکــن
اســت انســانی شــخص مفلوجــی را شــفا دهــد .بنابرایــن اگــر خــدا مــی توانســت
یکــی را انجــام دهــد ،قطعــا میتوانــد آن دیگــری را هــم بــه انجــام رســاند.
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عیســی در آیــات  10تــا  12فرمــود" :حــال تــا بدانیــد کــه پسر انســان بــر
زمیــن اقتــدار آمــرزش گناهــان را دارد "  -بــه مفلــوج گفــت" 11 :بــه تــو میگویــم،
برخیــز ،تشــک خــود برگیــر و بــه خانــه بــرو!"  21آن مــرد برخاســت و بــیدرنــگ
تشــک خــود را برداشــت و در برابــر چشــمان همــه از آنجــا بیــرون رفــت .همــه
در شــگفت شــدند و خــدا را تمجیدکنــان گفتنــد" :هرگــز چنیــن چیــزی ندیــده
بودیــم ".عیســی آن را بســیار روشــن ســاخت هنگامــی کــه فرمــود" :حــال تــا بدانیــد
کــه پسر انســان بــر زمیــن اقتــدار آمــرزش گناهــان را دارد ".او شــفا را جــاری کــرد
تــا مــردم بداننــد اگــر او مــی توانــد چیزهایــی را در قلمــرو فیزیکــی انجــام دهــد کــه
مــی بیننــد بــه واســطه ی کالم او انجــام مــی شــود ،پــس چیزهــای روحانــی ماننــد
آمــرزش گناهــان نیــز مــی توانــد اتفــاق بیفتــد .عیســی بــرای اعتبــار بخشــیدن بــه
کالمــش از معجــزات اســتفاده کــرد.
ایــن دقیقــا همــان چیزیســت کــه در عبرانیــان  3-2:2گفتــه شــده اســت :
"زیــرا اگــر پیامــی کــه بهواســطۀ فرشــتگان بیــان شــد الــزامآور بــود ،آنگونــه کــه
هــر ســرپیچی و نافرمانــی مجازاتــی برحــق مییافــت 3 ،پــس مــا چــه راه گریــزی
خواهیــم داشــت اگــر چنیــن نجاتــی عظیــم را نادیــده بگیریــم؟ ایــن نجــات
در آغــاز بهواســطۀ خداونــد بیــان شــد و ســپس توســط آنــان کــه از او شــنیدند
بــر مــا ثابــت گردیــد ".ایــن آیــات مــی گوینــد کــه خــدا ایــن کالم را بــا قــدرت
روح القــدس ثابــت کــرد .ایــن را بــا مرقــس  20:16در کنــار هــم قــرار دهیــد،
"خداونــد بــا ایشــان عمــل مــی کــرد و کالم خــود را بــا آیاتــی کــه همــراه ایشــان
بــود ،ثابــت مــی نمــود  ".نکتــه ی مــورد نظــر مــن ایــن اســت کــه خــدا از شــما مــی
خواهــد تــا از قــدرت و توانایــی مافــوق طبیعــی اش بــرای خدمــت بــه دیگــران
اســتفاده کنیــد .او از معجــزات کــه از طریــق عطایــای روح القــدس اتفــاق مــی
افتــد ،اســتفاده مــی کنــد تــا بــه مــردم ثابــت کنــد کــه در حقیقــت خداســت کــه
بــا آنهــا صحبــت مــی کنــد .در نهایــت ،او مــی خواهــد مــردم قلبهایشــان را بــاز
بگذارنــد ،امــا گاهــی راه رســیدن بــه قلــب شــخصی از طریــق جســم و احساســات
آنهاســت .اگــر بتوانیــد در ایــن قلمــرو وارد شــوید و شــخصی را ببینیــد کــه خــود
را آزاد گذاشــته اســت ،آن وقــت اســت کــه قلبشــان را بــاز خواهنــد گذاشــت و
بــه خداونــد اجــازه خواهنــد داد تــا دســت خــود را بــر باقــی مانــده زندگــی شــان
بگــذارد و بــه معنــای واقعــی کلمــه تمامــی وجــود خــود را بــه او خواهنــد ســپرد.
در اول قرنتیــان  5-1:2در نامــه ای کــه پولــس بــه قرنتیــان نوشــت ،بــه آنهــا
گفــت کــه در ابتــدا چگونــه نــزد آنهــا آمــده اســت" :مــن نیــز ای بــرادران ،هنگامــی
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کــه نــزد شــما آمــدم ،راز خــدا را بــا فصاحــت و حکمــت بشــری بــه شــما اعــام
نکــردم 2 .زیــرا عــزم جــزم کــرده بــودم در مدتــی کــه بیــن شــما هســتم ،چیــزی
ندانــم جــز عیســی مســیح ،آن هــم عیســای مصلــوب 3 .و مــن بــا ضعــف ،و بــا
تــرس و لــرز بســیار نــزد شــما بهســر بــردم 4 .و پیــام و وعــظ مــن نــه بــا کلمــات
ـان قـ ِ
گیــرای حکیمانــه ،بلکــه بــا برهـ ِ
ـدرت روح بیــان شــد 5 ،تــا ایمــان شــما نــه
بــر حکمــت بشــری ،بلکــه بــر قــدرت خــدا مبتنــی باشــد ".پولــس بــه وضــوح بیــان
کــرد دلیلــی کــه او تنهــا بــا تاکیــد بــر اســتفاده از کلمــات نیامــد بلکــه بــا برهــان
روح و قــدرت آمــد ،ایــن بــود تــا ایمانشــان بــر قــدرت خــدا مبتنــی باشــد و نــه بــر
حکمــت بشــری.
مســیحیت اســتدالل فــوق العــاده ای بــرای آن دارد .هنگامــی کــه حقیقــت را
مــی بینیــد ،متعجــب مــی شــوید کــه چطــور آن را تــا بــه حــال از دســت داده ایــد
و چــرا همــه آن را نمــی پذیرنــد .امــا مســیحیت تنهــا اســتدالل نیســت  ...تجربــه
ای واقعــی بــا خــدای واقعــی اســت .او امــروز زنــده اســت ،و مــی خواهــد خــود را
دقیقــا همانطــور کــه در کالمــش عمــل کــرد ،در قــدرت نشــان دهــد .عبرانیــان 8:13
مــی فرمایــد" ،عیســی مســیح دیــروز و امــروز و تــا ابــد همــان است".عیســی آمــد
و بــا آیــات و عجایــب و معجــزات ،انســانی بــود تاییــد شــده از خــدا در میــان مــا.
اعمــال رســوالن  38:10مــی فرمایــد" ،چگونــه خــدا عیســی ناصــری را بــا روح
القــدس و قــدرت مســح کــرد ،بــه گونــه ای کــه همــه جــا مــی گشــت و کارهــای
نیکــو مــی کــرد و همــه ی آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد ،شــفا مــی داد ،از
آن رو کــه خــدا بــا او بــود ".او کالمــش را ثابــت کــرد و آن معجــزات ماننــد زنگــی
بــه صــدا در آمــد تــا مــردم را بــه ســوی پیغــام خــود جــذب کنــد .آنهــا خداونــد را
جــال دادنــد .آیــات بســیاری مــی گوینــد ایــن معجــزات باعــث جــال خداونــد
شــدند و اگــر عیســی بایــد از قــدرت روح القــدس بــرای خدمــت و تغییــر زندگــی
مــردم اســتفاده مــی کــرد ،چطــور فکــر مــی کنیــم کــه بهتــر از آنچــه او انجــام داد
مــی توانیــم انجــام دهیــم؟ اگــر عیســی معجــزات را انجــام داد و مــردم را بــه
خــود جــذب کــرد تــا پیغــام او را دریافــت کننــد ،چگونــه ممکــن اســت فکــر کنیــم
کــه امــروز بــدون بــه کار بــردن قــدرت مافــوق طبیعــی خــدا مــی توانیــم جهــان را
متقاعــد کنیــم؟ حقیقــت ایــن اســت کــه معجــزات خــدا را جــال مــی دهنــد .آنهــا
زنگــی هســتند کــه مــردم را جــذب مــی کننــد .ماننــد بــه صــدا در آوردن زنــگ غــذا
اســت – ایــن غذاســت کــه شــما را ســیر مــی کنــد ،امــا زنــگ اســت کــه توجــه شــما
را جلــب مــی کنــد .بــدون زنــگ ،بعضــی هــا غــذا را از دســت مــی دهنــد .بــدون
قــدرت معجــزه آســای خــدا ،بســیاری از مــردم ایــن حقیقــت را کــه خــدا واقعــی
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اســت و مــی توانــد قلبهایشــان را تغییــر دهــد و گناهانشــان را ببخشــد ،از دســت
مــی دهنــد.
تشــویقتان مــی کنــم کــه متوجــه شــوید خــدا مــی خواهــد از طریــق هــر یــک
از مــا جریــان پیــدا کنــد و ایــن معجــزات را بــه وســیله ی مــا در زندگــی دیگــران
انجــام دهــد .بعضــی از شــما ممکــن اســت بگوییــد" ،ایــن مــرا مــی ترســاند اگــر
بــرای شــخصی دعــا کنــم و شــفا پیــدا نکنــد ،چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ چطــور بدانــم
کــه آن اتفــاق خواهــد افتــاد؟ "بایــد بــه یــاد داشــته باشــید ایــن شــما نیســتید کــه
معجــزه مــی کنیــد؛ خداونــد آن را انجــام مــی دهــد .اگــر معجــزه کار مــی کنــد و
شــخص آزاد مــی شــود ،شــما مســئولیتی بــر عهــده نداریــد ،و اگــر کار نمــی کنــد
شــما ســرزنش نمــی شــوید .شــما فقــط دعــا کنیــد؛ خــدا کســی اســت کــه شــفا
مــی دهــد ،امــا او بایــد از طریــق شــما جریــان یابــد .خــدا مــی خواهــد در راههــای
معجــزه آســا از شــما اســتفاده کنــد .شــما بایــد بــه ســراغ کالم خــدا برویــد ،ببینیــد
چگونــه بــرای دیگــران عمــل کــرد ،آن چیزهــا را در زندگــی خــود اعمــال کنیــد ،و
اجــازه دهیــد قــدرت معجــزه آســا و مافــوق طبیعــی خــدا امــروز از طریــق شــما
شــروع شــود و جریــان یابــد.
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.

پرسش های شاگردسازی

۱معجــزه چیســت؟________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

۲.مرقــس  12-10:2را بخوانیــد .معجــزه ی عیســی نشــان داد کــه او قــدرت
انجام چه کاری را داشت؟ ____________________________
مرقــس  12-10:2حــال تــا بدانیــد کــه پسر انســان بــر زمیــن اقتــدار
آمــرزش گناهــان را دارد …"  -بــه مفلــوج گفــت" 11 :بــه تــو میگویــم،
برخیــز ،تشــک خــود برگیــر و بــه خانــه بــرو!"  12آن مــرد برخاســت و بــی
درنــگ تشــک خــود را برداشــت و در برابــر چشــمان همــه از آنجــا بیــرون
رفــت .همــه در شــگفت شــدند و خــدا را تمجیــد کنــان گفتنــد" :هرگــز
چنیــن چیــزی ندیــده بودیــم".
۳.مرقــس  18-15:16را بخوانیــد .بــه عنــوان ایمانــداران چــه کاری بایــد
بکنیــم؟ ______________________________________
___________________________________________
مرقــس  18-15:16آنــگاه بدیشــان فرمــود" :بــه سرتاســر جهــان برویــد
و خبــر خــوش را بــه همــۀ خالیــق موعظــه کنیــد 16 .هر کــه ایمــان آ َورَد و
تعمیــد گیــرد ،نجــات خواهــد یافــت .ا ّمــا هر کــه ایمــان نیــاورد ،محکــوم
خواهــد شــد 17 .و ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود :بــه نــام مــن
دیوهــا را بیــرون خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت
 18و مارهــا را بــا دستهایشــان خواهنــد گرفــت ،و هــر گاه زهــری کشــنده
بنوشــند ،گزنــدی بــه آنهــا نخواهــد رســید ،و دســتها بــر بیمــاران خواهنــد
نهــاد و آنهــا شــفا خواهنــد یافــت".
۴.اعمــال رســوالن  8-5:8و  12رابخوانیــد .مــردم چــه چیــزی دیدنــد ،و
چطــور پاســخ دادنــد؟ ______________________________
___________________________________________
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اعمــال رســوالن  8-5:8فیلیپُــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســامره
رفــت و مســیح را بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد 6 .جماعتهــای مــردم چــون
ســخنان فیلیپُــس را شــنیدند و آیاتــی را کــه از او صــادر میشــد دیدنــد،
همگــی بهدقّــت بــه آنچــه میگفــت گــوش فرادادنــد؛  7زیــرا ارواح پلیــد
نعرهزنــان از بســیاری کــه بدانهــا گرفتــار بودنــد ،بیــرون میآمدنــد و
شــمار بســیار از مفلوجــان و لنــگان شــفا مییافتنــد 8 .از ای ـنرو شــادی
عظیمــی آن شــهر را فراگرفــت.
اعمــال رســوالن  12:8ا ّمــا چــون بــه بشــارت فیلیپُــس دربــارۀ پادشــاهی
خــدا و نــام عیســی مســیح ایمــان آوردنــد ،همگــی ،مــرد و زن ،تعمیــد
یافتنــد.
۵.اعمــال رســوالن  12:3را بخوانیــد .پطــرس رســول کــه معجــزات مــی کرد
درباره ی تقوای خود ،چه گفت؟ _______________________
__________________________________________
اعمــال رســوالن  12:3چــون ِ پطـ ُرس ایــن را دیــد ،خطــاب بــه جماعــت
گفــت" :ای مــردان اســرائیلی ،چــرا از ایــن امــر در شــگفتید؟ چــرا بــه مــا
خیــره شــدهاید ،چنانکــه گویــی بــه نیــرو و تقــوای خــود ،ایــن مــرد را
شــفا دادهایــم؟
۶.اعمال رســوالن  16:3را بخوانید .معجزات چگونه اتفاق می افتند؟ __
_________________________________________
اعمــال رســوالن  16:3آنچــه ایــن مــرد را ،کــه میبینیــد و میشناســید،
نیــرو بخشــیده اســت ،نــام عیســی و ایمــان بــه آن نــام اســت .آری ،ایمانــی
کــه بهواســطۀ اوســت ،ایــن مــرد را در حضــور شــما تندرســت ســاخته
اســت.
۷.آیا مواردی از معجزات در عهد جدید وجود دارد که توسط رسوالن انجام
نشــده باشــند؟ _________________________________
_________________________________________
__________________________________________
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۸.اول قرنتیــان  7:1را بخوانیــد .چــه زمانــی عطیــه انجــام معجــزات متوقــف
خواهــد شــد؟ ___________________________________
اول قرنتیــان  7:1از ایــنرو ،در همــان حــال کــه مشــتاقانه ظهــور خداونــد
مــا عیســی مســیح را انتظــار میکشــید ،از هیــچ عطایــی بینصیــب نیســتید.

آیات اضافی مرتبط با درس
مرقــس  39-38:9یوحنــا گفــت" :اســتاد ،شــخصی را دیدیــم کــه بــه نــام تــو
دیــو اخــراج میکــرد ،ا ّمــا چــون از مــا نبــود ،او را بازداشــتیم 39 ".عیســی
گفــت" :بــازش مداریــد ،زیــرا کســی نمیتوانــد بــه نــام مــن معجــزه کنــد و
دمــی بعــد ،در حــق مــن بــد بگویــد".
اعمــال رســوالن  18-10:9در دمشــق شــاگردی َحنانیــا نــام میزیســت.
خداونــد در رویــا بــر او ظاهــر شــد و گفــت" :ای َحنانیا!"پاســخ داد" :بلــه
خداونــدا 11 ".خداونــد بــه او گفــت" :برخیــز و بــه کوچــهای کــه "راســت"
نــام دارد ،بــرو و در خانــۀ یهــودا ســراغ ســولُس تارسوســی را بگیــر .او بــه
دعــا مشــغول اســت  12و در رویــا مــردی را دیــدهَ ،حنانیــا نــام ،کــه میآیــد و
بــر او دســت میگــذارد تــا بینــا شــودَ 13 ".حنانیــا پاســخ داد" :خداونــدا ،از
بســیاری دربــارۀ ایــن مــرد شــنیدهام کــه بــر مق ّدســان تــو در اورشــلیم آزارهــا
روا داشــته اســت 14 .و در اینجــا نیــز از جانــب ســران کاهنــان اختیــار دارد
تــا هر کــه را کــه نــام تــو را میخوانــد ،در بنــد نهــد 15 ".ولــی خداونــد بــه
َحنانیــا گفــت" :بــرو ،زیــرا کــه ایــن مــرد ظــرف برگزیــدۀ مــن اســت تــا نــام مــرا
نــزد غیریهودیــان و پادشاهانشــان و قــوم اســرائیل ببــرد 16 .مــن بــه او نشــان
خواهــم داد کــه بهخاطــر نــام مــن چــه مشــقتها بایــد بــر خــود همــوار کنــد".
 17پــس َحنانیــا رفــت و بــه آن خانــه درآمــد و دســتهای خــود را بــر ســولُس
گذاشــته ،گفــت" :ای بــرادر ،ســولُس ،خداونــد یعنــی همــان عیســی کــه چــون
بدینجــا میآمــدی در راه بــر تــو ظاهــر شــد ،مــرا فرســتاده اســت تــا بینایــی
خــود را بازیابــی و از روحالقــدس پــر شــوی 18 ".همــاندم چیــزی ماننــد فَلــس
از چشــمان ســولُس افتــاد و او بینایــی خــود را بازیافــت و برخاســته ،تعمیــد
گرفــت.
30

سطح سوم درس 4

قدرت روابط الهی
نویسنده :دان کرو

امــروز در مــورد قــدرت روابــط الهــی صحبــت مــی کنیــم .وقتــی دربــاره ی
آن فکــر کنیــد ،متوجــه مــی شــوید کــه کل کتــاب مقــدس دربــاره ی ایــن موضــوع
صحبــت مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال ،کلمــه ی " کلیســا" از کلمــه ی یونانــی اکلســیا
 eklesiaمــی باشــد ،و بــه معنــی "خوانــده شــدگان" اســت .همانطــور کــه در کالم
خــدا نــگاه مــی کنیــد ،خواهیــد دیــد کلیســا ،یــا قــوم خــدا ،تشــویق مــی شــوند کــه
بــا هــم مالقــات کننــد .تشــویق مــی شــوند کــه بــا هــم دعــا کننــد و هــر روز یکدیگــر
را تشــویق کننــد .آنهــا وقتــی بــا هــم راه مــی رونــد ،از طریــق قــدرت روابــط الهــی
یکدیگــر را تشــویق مــی کننــد .اگــر همچنیــن کلمــه ی "مشــایخ کلیســا" را در نظــر
بگیریــد ،بارهــا در کتــاب مقــدس اســتفاده شــده اســت ،و بــرای توصیــف شــخصی
کــه مســن تــر اســت ،شــخصی کــه بالــغ اســت ،شــخصی کــه در زندگــی بــا مســیح راه
رفتــه اســت ،و در خانــواده و ازدواجــش موفــق بــوده اســت ،بــه کار مــی رود .اگــر مــن
درازدواجــم مشــکلی داشــته باشــم ،مایلــم بــه نــزد شــخصی روم کــه خــدا شــناس بــوده
و حکمــت الهــی را در طــول ســالها بدســت آورده اســت.
مــا همچنیــن بایــد بفهمیــم کــه کتــاب مقــدس بــدن مســیح را بــه عنــوان یــک
بــدن فیزیکــی توصیــف مــی کنــد .ایــن بــدن دارای دســت ،پــا ،چشــم ،گــوش و دیگــر
قســمتها مــی باشــد .مــا همــه عضــوی از یکدیگریــم و بــه عنــوان عضــوی از هــم،
قــدرت را از یکدیگــر مــی گیریــم .هــر بنــد ،هــر عضــوی از بــدن ،عطایــا ،اســتعدادها
و روش خــود را در دادن قــدرت و دانــش داراســت.
کتــاب مقــدس در یعقــوب  16:5مــی فرمایــد" :پــس نــزد یکدیگــر بــه گناهـ ِـان
ـای مــرد پارســا،
خــود اعتــراف کنیــد و بــرای یکدیگــر دعــا کنیــد تــا شــفا یابیــد .دعـ ِ
قــدرت دارد و بســیار اثربخــش اســت ".ایــن نمونــه ای از قــدرت روابــط الهــی
در کتــاب مقــدس اســت .مــی دانیــد ،چیــزی در بــدن مســیح وجــود دارد کــه گــم
شــده اســت .فکــر مــی کنــم چــون مــا بــر کهانــت ایمانــداران تاکیــد کــرده ایــم ،کــه
مســتقیما نــزد خــدا برویــم و نــه بــه نــزد یکدیگــر ،چیزهایــی را از دســت داده ایــم.
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کتــاب مقــدس دربــاره ی اعتــراف کــردن گناهــان نــزد یکدیگــر صحبــت مــی کنــد.
مــن دوســتی بــه نــام دکتــر لــورن لوئیــس دارم .او نجیــب زاده ای ســالخورده اســت
و مــا اوقــات زیــادی را بــا هــم گذرانــده ایــم .او یــک پژوهشــگر یونانــی اســت و بــه
طــور مســتقیم از کتــب یونانــی مطالعــه مــی کنــد .وقتــی چیــزی از کتــاب مقــدس
وجــود دارد کــه نمــی توانــم بفهمــم ،نــزد او مــی روم و مــی پرســم کــه متــون یونانــی در
مــورد آن چــه گفتــه اســت .همچنیــن از دوره هــای مختلــف زمانــی در یونــان از او مــی
پرســم ،و او در مطالعــات کتــاب مقــدس بــه مــن کمــک بســیاری مــی کنــد .ســاعتها
و ســاعتها را بــا ایــن مــرد صــرف کــرده ام .او مــردی حکیــم اســت .مــرد خداســت.
ازدواجــی موفــق و خانــواده ای موفــق دارد ،و زمانهایــی وجــود دارد کــه همــه ی مــا
بایــد گناهانمــان را اعتــراف کنیــم .اکنــون ،مــی دانــم کتــاب مقــدس مــی گویــد کــه
بایــد گناهانمــان را بــه خــدا اعتــراف کنیــم ،و مــن نمــی گویــم بایــد گناهانتــان را بــه
کســی اعتــراف کنیــد بــا ایــن تصــور کــه او مــی توانــد آنهــا را ببخشــد ،چــون مــا بایــد
مســتقیما نــزد خــدا برویــم .امــا بایــد در زندگــی مــان پاســخگو باشــیم.
قـ ِ
ـدرت داشــتن روابــط الهــی ،قدرتــی اســت کــه بــرای پاســخگویی و بــرای کســی
کــه مــا را بــه شــناخت خداونــد ،تشــویق کنــد ،بــه آن نیازمندیــم .در عبرانیــان ،کتــاب
مقــدس بــه مــا مــی گویــد کــه هــر روز یکدیگــر را ترغیــب کنیــم و از گــرد آمــدن بــا
یکدیگــر دســت نکشــیم ،یکدیگــر را تشــویق کنیــم ،و هشــدار دهیــم تــا هیچکــدام از
ـب گنــاه و عــادت بــه آن ســنگدل نشــویم .همــه ی اینهــا دربــاره
مــا بــه واســطه ی فریـ ِ
ی اهمیــت روابــط الهــی صحبــت مــی کنــد .از طــرف دیگــر ،کتــاب مقــدس بارهــا
بــه مــا دربــاره ی روابــط غیــر الهــی و اینکــه چگونــه ایــن روابــط مــی تواننــد بــر ذهــن
و افــکار مــا تاثیــر بگذارنــد ،هشــدار مــی دهــد .قبــل از ایــن کــه آن را بدانیــم ،مــی
توانیــم بــه چیزهایــی هدایــت شــویم کــه نبایــد در آن هــا باشــیم ،ایــن بدیــن خاطــر
اســت کــه خودمــان را بــا مشــورت الهــی محافظــت و محصــور نکــرده ایــم (امثــال
 20:13 ،14:11و اول قرنتیــان  .)33:15کتــاب مقــدس مــی گویــد" :زیــرا پارســایی
و شــرارت را چــه پیونــدی اســت" (.دوم قرنتیــان . )6:41
همانطــور کــه در ایــن دوره ی زندگــی مســیحی قــدم بــر مــی داریــد ،تشــویق
شــوید کــه خــود را بــا روابــط الهــی محصــور کنیــد و از کســانی کــه شــما را بــه
راههــای منفــی ترغیــب مــی کننــد ،بگریزیــد .خیلــی مهــم اســت کــه در زندگــی مــان
ایمانــداران مقدســی را داشــته باشــیم کــه بــه وســیله ی آنهــا مــی توانیــم خــود را تیــز
کنیــم (امثــال  )17:27و نســبت بــه آنهــا پاســخگو باشــیم .همچنانکــه بــه تامــل کــردن
و فکــر کــردن بــه ایــن چیزهــا ادامــه مــی دهیــد ،برکــت خداونــد بــا شــما باشــد.
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۱اول قرنتیــان  33:15را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره ی روابــط چــه چیــز بــه
مــا مــی آمــوزد؟ __________________________________
"معاشــر بــد ،اخــاق خــوب را
اول قرنتیــان  33:15فریــب مخوریــد:
ِ
فاســد میســازد".

۲.اول قرنتیــان  12:12را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره ی زندگــیِ مســیحی مــا
چــه چیــز بــه مــا نشــان مــی دهــد؟ _______________________
___________________________________________
اول قرنتیــان  12:12زیــرا بــدن هر چنــد یکــی اســت ،از اعضــای بســیار
تشــکیل شــده؛ و همــۀ اعضــای بــدن ،اگرچــه بســیارند ،ا ّمــا یــک بــدن را
تشــکیل میدهنــد .در مــورد مســیح نیــز چنیــن اســت.
۳.عبرانیــان  24:10را بخوانیــد .دربــاره ی روابــط الهــی از عبرانیــان 24:10
چــه چیــز مــی توانیــم بیاموزیــم؟ _______________________
___________________________________________
۴.عبرانیــان  25:10رابخوانیــد .از ایــن آیــه چــه چیــزی دربــاره ی روابــط مــی
توانیــم بیاموزیــم؟ ________________________________
___________________________________________
عبرانیــان  25- 24:10و در فکــر آن باشــیم کــه چگونــه میتوانیــم یکدیگــر
را بــه محبــت و انجــام اعمــال نیکــو برانگیزانیــم 25 .و از گــرد آمــدن بــا
یکدیگــر دســت نکشــیم ،چنانکــه بعضــی را عــادت شــده اســت ،بلکــه
یکدیگــر را بیشــتر تشــویق کنیــم  -بخصــوص اکنــون کــه شــاهد نزدیکتــر
شــدن آن روز هســتید.
۵.امثــال  23-22:5را بخوانیــد .چــرا بایــد قلــب خــود را از روابــط غیــر الهی
حفــظ کنیــم؟ __________________________________
__________________________________________
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امثــال  23-22:5بدکاریهــای شــریر بــه دامــش میافکنَــد ،و در ِ
بنــد
گناهــان خویــش گرفتــار میآیــد 23 .از بیادبــی خواهــد مــرد ،و از جهــل
بســیار گمــراه خواهــد شــد.
۶.دوم تیموتائــوس  22:2را بخوانیــد .بایــد در پــی پارســایی ،ایمان ،محبت،
و صلــح بــه همــراه چــه کســانی باشــیم؟ ____________________
___________________________________________
دوم تیموتائــوس  22:2از امیــال جوانــی بگریــز  -و بــه همــراه آنــان کــه
بــا دلــی پــاک خداونــد را میخواننــد ،در پــی پارســایی و ایمــان و محبــت
و آرامــش بــاش.
۷.عبرانیــان  7:13را بخوانیــد .چــه کســانی را بــه یــاد داشــته باشــیم و از
الگــوی زندگــی آنهــا پیــروی کنیــم؟ _______________________
___________________________________________
عبرانیــان  7:13رهبــران خــود را کــه کالم خــدا را بــرای شــما بیــان کردنــد،
بــهیــاد داشــته باشــید .بــه ثمــرۀ شــیوۀ زندگــی آنهــا توجــه کنیــد و از
ایمانشــان سرمشــق گیریــد.
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نویسنده :دان کرو
در متــی  ،23-16:10عیســی مــی خواهــد شــاگردان خــود را بــرای مخالفتها
آمــاده کنــد .او مــی خواســت کــه بداننــد مخالفتهــا مــی آینــد .همــه ی کســانی کــه
بخواهنــد در عیســی بــا دینــداری و مســیح محــور زندگــی کننــد ،آزار خواهنــد
دیــد (دوم تیموتائــوس  .)12:3ایــن چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را مالمــت کــرد.
ممکــن اســت دشــمن در پشــت آن باشــد ،امــا آزار و شــکنجه بخشــی از ایســتادگی
بــرای پارســایی اســت .کتــاب مقــدس مــی گویــد کســانی کــه در عیســی مســیح
بــا دینــداری زندگــی مــی کننــد ،آزار خواهنــد دیــد .عیســی بــا گفتــن "اینــک مــن
شــما را هماننــد گوســفندان بــه میــان گــرگان مــی فرســتم" (متــی  ،)16:10در
حــال آمــاده کــردن شــاگردان اســت .بــا گفتــن کلمــه ی "اینــک" میگویــد "،دوســتان
بــه مــن گــوش کنیــد .از شــما مــی خواهــم کــه ایــن را بفهمیــد .میخواهــم شــما را
ماننــد گوســفندان بــه میــان گــرگان بفرســتم ".مــن میدانــم گوســفند بــی دفــاع ترین
حیــوان مطیــع اســت .گوســفند نیــش نــدارد ،ماننــد مــار زهــر نــدارد – هیچگونــه
دفاعــی نــدارد .بــه راســتی تنهــا دفاعــی کــه دارد چوپــان اســت.
مســئولیت چوپــان ایــن اســت کــه گرگهــا را از گلــه ی گوســفندان دور نگــه
دارد ،امــا عیســی کامــا مخالــف ایــن را مــی گویــد" :مــن شــما را بــه ماننــد
گوســفندان بــه میــان گرگهــا مــی فرســتم ".ایــن شــگفت انگیــز نیســت؟ دلیــل آن
ایــن اســت کــه او آنهــا را بــرای مخالفتهــا آمــاده مــی کنــد .افسســیان 12:6مــی
فرمایــد" :زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن بــا جســم و خــون نیســت ،بلکــه مــا علیــه
قدرتهــا ،علیــه ریاســتها ،علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــک ،و علیــه فوجهای
ارواح شــریر در جایهــای آســمانی مــی جنگیــم" .مخالفــت وجــود خواهــد داشــت.
بخشــی از زندگــی مســیحی مخالفــت اســت و عیســی از شــما مــی خواهــد کــه
ایــن را بدانیــد .او مــی خواهــد بــا گفتــن "پــس همچــون مــار هوشــیار باشــید"
(متــی  ،)16:10شــما را بــرای آن آمــاده کنــد .وقتــی صحبــت از "هوشــیاری" مــی
شــود یعنــی حکمــت داشــتن در همــه ی شــرایط .نــه بــه ایــن معنــی که با مشــکالت
در گیــر نخواهیــد شــد ،بلکــه بــه ایــن معنــی کــه حکمــت بــا شــما خواهــد بــود.
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همچــون مــار هوشــیار باشــید و ماننــد کبوتــر ســاده.
ســپس مــی فرمایــد "از مــردم برحــذر باشــید" (متــی  .)17:10دشــمن از
مــردم اســتفاده مــی کنــد .افسســیان  2:2مــی فرمایــد کــه "رئیــس قــدرت هــوا،
همــان روحــی کــه هــم اکنــون در سرکشــان عمــل مــی کنــد" .شــیطان مــی خواهــد
از مــردم بــرای مخالفــت بــا مــا ،مخالفــت بــا اهــداف عیســی مســیح ،و مخالفــت
بــا کالم خــدا اســتفاده کنــد" .از مــردم بــر حــذر باشــید .آنــان شــما را بــه محاکــم
خواهنــد ســپرد و در کنیســه هــای خــود تازیانــه خواهنــد زد" (متــی .)17:10
پولــس مــی گویــد" ،پنــج بــار تازیانــه خــوردم ،پنــج بــار ،ســی و ُنــه ضربــه شــاق
خــوردم ،بــه خاطــر عیســی مســیح ،و پیــام عیســی مســیح ،و پیــام انجیــل "
(دوم قرنتیــان  .)24-23:11عیســی گفــت شــما را بــه نــزد حاکمــان خواهنــد
بــرد – حتــی گاهــی بــرای مقابلــه بــا اهــداف عیســی مســیح از حکومــت اســتفاده
مــی شــود .شــما بــه خاطــر عیســی بــه حضــور والیــان و پادشــاهان بــرای شــهادت
بــه آنهــا یــا علیــه آنهــا ،بــرده خواهیــد شــد.
زمانــی کــه دوره ی بشــارت مســیحیت را آمــوزش مــی دادم ،بــه دانشــجویان
نشــان دادم کــه چگونــه مــی تواننــد از یــک نامــه ی بشــارتی و شــهادت شــخصی
بــرای جــذب گمشــدگان اســتفاده کننــد .خــودم یکــی نوشــتم و بــه پنجــاه تــا صــد
نفــرآن را فرســتادم .درســت چنــد روز پــس از آن ،یــک تمــاس تلفنــی از خانمــی
از شــهری بــه نــام مــری آن دریافــت کــردم .او گفــت" :شــما نمــی خواهیــد کنــار
بیاییــد؛ نمــی توانیــد از عیســی مســیح بــه مــن بگوییــد؛ اجــازه نداریــد ایــن کار را
بکنیــد .بگوییــد اســم مــن را از کجــا آورده ایــد؟" مــن گفتــم" :خــوب ،مــن واقعــا
آن را از دفتــر چــه تلفــن پیــدا کــردم" او گفــت" :تــو یــک دروغگــو هســتی! اســم
وآدرس مــن در دفترچــه ی تلفــن نیســت!" گفتــم" :خــوب ،مــن از دفترچــه ی
تلفــن آدرس شــما را پیــدا کــردم ".او گفــت" :فــردا پلیــس بــا شــما تمــاس مــی
گیــرد ".بــا خــودم فکــر کــردم آیــا واقعــا کتــاب مقــدس درســت اســت؟ و روز بعــد
پلیــس بــا مــن تمــاس گرفــت و حــدود دو ســاعت صــرف بازجویــی مــن کردنــد.
متوجــه مــی شــوید چــه مــی گویــم؟ هنگامــی کــه مجرمیــن در خیابــان هســتند،
پلیــس دو ســاعت وقــت خــود را هــدر داد .چــرا؟ بــه خاطــر عیســی مســیح ،بــه
خاطــر انجیــل .آیــا کالم خــدا واقعــا درســت اســت؟ اگــر شــما روی کالم خــدا
ایســتاده ایــد ،اگــر بــا غیــرت شــهادت مــی دهیــد ،اگــر بــا جســارت عیســی را
اعــام مــی کنیــد ،اگــر بــا جســارت ،عادالنــه و پارســا در مقابــل مــردم زندگــی
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مــی کنیــد ،مخالفــت وجــود خواهــد داشــت .قدرتهــای شــرارت وجــود دارنــد.
قدرتهــای نیکویــی وجــود دارنــد .عیســی از شــاگردانش خواســت آمــاده باشــند.
عیســی در متــی  19:10فرمــود" :امــا چــون شــما را تســلیم کننــد ،نگــران
نباشــید"( مضطــرب نباشــید) کــه چگونــه یــا چــه بگوییــد .در آن زمــان آنچــه بایــد
بگوییــد بــه شــما عطــا خواهــد شــد( ".پرانتــز از مــن اســت) .بــا روح خــدا ،ماننــد
اســتیفان حکمــت خواهیــد یافــت .مــردم نتوانســتند حکمتــی را کــه توســط او
صحبــت مــی شــد درک کننــد .عیســی در آیــات  23-22مــی فرمایــد" :همــه ی
مــردم بــه خاطــر نــام مــن از شــما متنفــر خواهنــد بــود .امــا هــر کــه تــا پایــان پایــدار
بمانــد ،نجــات خواهــد یافــت .چــون در شــهری بــه شــما آزار رســانند ،بــه شــهری
دیگــر بگریزیــد" .اگــر شــما عمــل کننــده ی کالم هســتید و تنهــا یــک شــنونده
نیســتید ،بدانیــد مخالفــت علیــه پارســایی و علیــه اهــداف مســیح یــک واقعیــت
اســت.
مدتــی قبــل در پــارک بــودم ،و خانمــی ســالخورده را دیــدم کــه روی تــاب
نشســته بــود .بــا خــودم فکــر کــردم ،او بــی آزار اســت .نمــی توانــد آســیبی بــه مــن
برســاند! از او پرســیدم کــه مــی توانــم بــا او روی تــاب بنشــینم ،نشســتم و گفتگــو
بــا او را آغــاز کــردم .فهمیــدم نــام او جیــن اســت ،گفتــم" :راســتی جیــن ،شــغلت
چیســت؟" گفــت" :اوه ،مــن خانمــی مســن هســتم؛ دیگــر کار نمــی کنم .بازنشســته
شــده ام ".ســپس پرســید "،راســتی شــما شــغلتان چیســت؟" گفتــم" :بــرای یــک
کلیســا خدمــت مــی کنــم ،یــک ســازمان کلیســایی ".ناگهــان چهــره ی او تغییــر
کــرد .گفــت" :از خــدا چیــزی بــه مــن نگوییــد! دربــاره ی عیســی نگوییــد !" گفتــم:
"اوه جیــن ،نبایــد ایــن طــور صحبــت کنیــد" و او گفــت" :اگرعیســی مســیح جلــوی
مــن بــود ،بــه صورتــش آب دهــان مــی انداختــم!" گفتــم" :جیــن! نبایــد چنیــن
چیزهایــی بگوییــد! بایــد افــراد زیــادی در کلیســا بــه شــما صدمــه زده باشــند کــه
بــه خاطــر آن اینچنیــن صحبــت مــی کنیــد .جیــن ،نبایــد ایــن چنیــن صحبــت کنیــد!
اجــازه دهیــد دربــاره ی خانــواده ام بــه شــما بگویــم ".او گفــت ":نــه! بــه شــما
گفتــم نمــی توانیــد بــا مــن صحبــت کنیــد .مــی خواهیــد در مــورد عیســی مســیح
بــه مــن بگوییــد و آنچــه خــدا در زندگــی خانــواده ی شــما انجــام داده اســت ،و مــن
نمــی خواهــم بــه شــما اجــازه دهــم .شــما نمــی توانیــد صحبــت کنیــد ".گفتــم":
جیــن ،لطفــا .مــن بایــد در مــورد عیســی مســیح بــا شــما صحبــت کنــم ".او گفــت:
"نــه! مــن بــه شــما مــی گویــم خفــه شــو !"
37

 سرد موس حطسسس
او ســگ کوچکــی بــا یــک قــاده داشــت ،و آن ســگ کوچــک را تــا زمانیکــه
نشســته بــود و از آنجــا دور شــد ،بــا عصبانیــت مــی کشــید .آن زن خــارج از کنتــرل
بــود چــون یــک روح در او برخاســت ،روح نافرمانــی .او توســط دشــمن کنتــرل
مــی شــد .بــا خــودم فکــر کــردم ،عــادت نــدارم کســی بــر ســر مــن داد بزنــد.
عــادت نــدارم کســی بــه مــن زُل بزنــد .امــا مــن چیــزی نــدارم جــز شــفقت ،و جــز
محبــت بــه جیــن .او خــارج از کنتــرل بــود ،بــه خانــه رفتــم و گفتــم" ،خداونــدا
مــی دانــی چیســت؟ بزرگتریــن معجــزه ایــن اســت کــه مــن تحــت کنتــرل بــودم.
وقتــی شــخصی بــه صــورت مــن زُ ل زده بــود ،مــن چیــزی جــز شــفقت و محبــت
نداشــتم".
جفــا و مخالفــت زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه مــا در نــام عیســی بیــرون بیاییم.
همــان روح خــدا کــه بــه مــا جســارت مــی دهــد کــه نــام عیســی را حتــی زمانیکــه
بــه خاطــر نامــش طــرد مــی شــویم اعــام کنیــم ،همــان روح در هــر شــرایطی
آســایش و قــدرت را بــه مــا خواهــد بخشــید.
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۱دوم تیموتائــوس  12:3را بخوانیــد .کســانی کــه با دینداری زیســت کنند چه
چیزی را تجربه خواهند کرد؟ __________________________
مســیح
دوم تیموتائــوس  12:3براســتی ،همــۀ کســانی کــه بخواهنــد در
ْ
عیســی بــا دینــداری زیســت کننــد ،آزار خواهنــد دیــد؛

"۲.جفــا" را چگونه تعریف می کنید؟ _______________________
۳.مرقــس  17-16:4را بخوانیــد .مشــقت و آزار و اذیــت بــه چــه دلیــل مــی
آینــد؟ _______________________________________
مرقــس  17-16:4دیگــران ،همچون بذرهای کاشــته شــده بر ســنگالخند؛
آنــان کالم را میشــنوند و بیدرنــگ آن را بــا شــادی میپذیرنــد 17 ،ا ّمــا
چــون در خــود ریشــه ندارنــد ،تنهــا اندک زمانــی دوام میآورنــد .آنــگاه کــه
بــهســبب کالم ،ســختی یــا آزاری بــروز کنــد ،در دم میافتنــد.
۴.اعمــال رســوالن  1:8و 4را بخوانیــد .آزار و شــکنجه در اورشــلیم بــه چــه
چیــزی منجــر شــد؟ _______________________________
اعمال رسوالن  1:8و سولس با کشتن استیفان موافق بود.
اعمــال رســوالن  4:8و ا ّمــا آنــان کــه پراکنــده شــده بودنــد ،هر جــا کــه پــا
مینهادنــد ،بــه کالم بشــارت میدادنــد.
۵.متــی  12-10:5را بخوانیــد .خوشــا بــه حــال آنانــی کــه بــه خاطــر ...؟ آزار
مــی بیننــد____________________________________ .
متــی  12-10:5خوشــا به حال آنــان کــه در راه پارســایی آزار میبیننــد،
زیــرا پادشــاهی آســمان از ِآن ایشــان اســت " 11 .خوشــا به حال شــما،
آنــگاه کــه مــردم بهخاطــر مــن ،شــما را دشــنام دهنــد و آزار رســانند و هــر
ســخن بــدی بــهدروغ علیــهتــان بگوینــد 12 .خــوش باشــید و شــادی کنیــد
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زیــرا پاداشــتان در آســمان عظیــم اســت .چــرا کــه همیــنگونــه پیامبرانــی را
کــه پیــش از شــما بودنــد ،آزار رســانیدند.
۶.متی  12:5را بخوانید .وقتی ایمانداران در راه پارسایی آزار می بینند ،چه چیزی
مــی تواننــد در آینــده انتظــار داشــته باشــند؟ __________________
۷.اعمــال رســوالن  5-4:9را بخوانیــد .شــائول بــه چــه کســی آزار مــی
رســانید؟ _____________________________________
اعمــال ر ســوالن  5-4:9و او بــر زمیــن افتــاده ،صدایــی شــنید کــه طــاب
بــه وی میگفــت" :شــائول ،شــائول ،چــرا مــرا آزار میرســانی؟"  5وی
پاســخ داد" :خداونــدا ،تــو کیســتی؟" پاســخ آمــد" :مــن آن عیســی هســتم
کــه تــو بــدو آزار میرســانی".
۸.اعمــال  1:9را بخوانیــد .در واقعیــت ،شــائول بــه چــه کســی آزار مــی
رســانید؟ _____________________________________
اعمــال رســوالن  1:9و ا ّمــا ســولُس کــه همچنــان بــه دمیـ ِ
ـدن تهدیــد و قتــل
بــر شــاگردان خداونــد ادامــه مـیداد ،نــزد کاهن اعظــم رفــت.
۹.غالطیــان  12:6را بخوانیــد .یهودیــان در کتــاب غالطیــان ســعی کردنــد
کــه پایبنــدی بــه قوانیــن شــریعت را بــه انجیــل اضافــه کننــد .در انجــام ایــن
کار ،آنهــا از چــه چیــزی اجتنــاب کردنــد؟ _________________
___________________________________________
___________________________________________
غالطیــان  12:6آنــان کــه میخواهنــد خــود را بهظاهــر خــوب نشــان
دهنــد ،وادارتــان میکننــد کــه ختنــه شــوید ،تنهــا بــه ایــن نیّــت کــه بهخاطــر
صلیــب مســیح آزار نبیننــد.
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در عهــد عتیــق آنچــه کــه اســرائیل را از همــه ی ملــل دیگــر متمایــز ســاخت،
حکومــت خــدا در آن کشــور بــود .بــه عبــارت دیگــر ،بــه طــور مســتقیم توســط
خــدا رهبــری مــی شــد (اشــعیا  .)15:43بعــد از آن در تاریــخ اســرائیل مــی بینیــم
کــه ،خواســتند ماننــد دیگــر اقــوام دنیــا باشــند ،توســط یــک پادشــاه زمینــی رهبــری
شــوند (اول ســموئیل  .)19-5:8بنابرایــن خــدا خواســته شــان را اجابــت کــرد و
پادشــاهی بــه نــام شــائول را انتخــاب کــرد (اول ســموئیل  )25-24:10و ســپس،
بــه خاطــر نااطاعتــی شــائول ،خداونــد داوود را بــه پادشــاهی انتخــاب کــرد ،مــردی
موافــق دل خــود (اعمــال رســوالن  22-21:13و اول پادشــاهان .)3:15
پادشــاه بایــد نماینــده ی قابــل رویــت خــدای نادیــده باشــد (تثنیــه .)20-14:17
وقتــی پادشــاه از خــدا پیــروی مــی کــرد ،او و پادشــاهی اش پیــروز مــی شــد .وقتــی
پادشــاه موفــق بــه پیــروی از خــدا نمــی شــد ،او و پادشــاهی اش بــه اســارت و
نابــودی مــی رفــت (اول ســموئیل .)23-22:15
هنگامــی کــه خــدا پادشــاه را انتخــاب مــی کــرد ،یــک نبــی را بــرای مســح کــردن
او بــا روغــن مــی فرســتاد .ایــن نشــان مــی داد کــه روح القــدس بــر ایــن شــخص
قــرار گرفتــه تــا بــه او قــدرت ببخشــد و او را بــرای حکومــت مســح کنــد .در ایــن
زمــان ،روح خــدا بــر او مــی آمــد و قلبــش را در جهــت حکومتــی عادالنــه تغییــر مــی
داد ،زیــرا خــدا بــا او بــود (اول ســموئیل  7-6، 1:10و  .)9ایــن مســح شــدن بــرای
حکومــت (یــا پادشــاه شــدن) همــان جایــی اســت کــه مفهــوم مســیح از آن مــی آیــد.
کلمــه ی "مســیح" در عبــری ماشــیح (مســیح) ،و در یونانــی کریســتوس (مســیح)
ترجمــه مــی شــود .انبیــای عهــد عتیــق پیشــگویی کردنــد کــه در آینــده ،مســیح (یــا
مســح شــده) خواهــد آمــد ،و خــدای آســمانها ســلطنتی برقــرار خواهــد کــرد کــه
هرگــز از بیــن نخواهــد رفــت (دانیــال 14:7 ،44:2و  .)27در کتــاب مقــدس ،اگــر
توجــه کــرده باشــید ،عیســی هرگــز بــه یهودیــان مقصــود خــود را وقتــی دربــاره ی
پادشــاهی صحبــت مــی کــرد ،توضیــح نــداد .ایــن مفهومــی از عهــد عتیــق بــود کــه
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آنهــا پیــش از ایــن بــه دنبــال آن بودنــد (اشــعیا 6-1:11 ،7-6:9؛ دانیــال ،44:2
 18 ،14-13:7و.)27
غیــر ممکــن اســت پیــام عیســی را بــدون شــناخت اولیــه از پادشــاهی ،فهمیــد.
پادشــاهی پیامــی بــود کــه عیســی دربــاره اش صحبــت کــرد و تنهــا چیــزی بــود
کــه بــه شــاگردانش آموخــت تــا دربــاره اش موعظــه کننــد (مرقــس ،14:1-15
لوقــا  ،2-1:9اعمــال رســوالن  ،31-23:28لوقــا  16:16و متــی .)14:24ایــن پیــام
ـتن "حیــات جاویــدان" اشــاره مــی کــرد (عبرانیــان 3:2؛
همچنیــن بــه "نجــات" یــا داشـ ِ
متــی  16:19در مقایســه بــا 23:19؛ اعمــال رســوالن 82 ،24- 23:28و .)31-30
در عبــارت "پادشــاهی خــدا" منظــور گروهــی از مــردم اســت کــه توســط خــدا
حکومــت مــی شــوند .بــرای ورود بــه پادشــاهی خــدا ،شــرایط بایــد آمــاده شــود.
یــک تغییــر قلــب الزم بــود .ایــن تغییــر قلــب چیزیســت کــه کتــاب مقــدس آن را
توبــه مــی نامــد .ایــن تغییــر قلبــی بــه ســوی خــدا بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه؛ یــک تغییر
جهــت از شــیطان ،گنــاه و راههایــش ،بــه ســمت خــدا ،مســیح و راههــای او بــود.
بــه عنــوان یــک تبدیــل ،خــدا (همچــون یــک هدیــه از طریــق خــون ریختــه شــده ی
عیســی) بخشــش گناهــان و زندگــی جاویــدان را اعطــا مــی کنــد (رومیــان )23:6
ایــن "خبرخــوش" بــه "بشــارت فیــض" یــا بشـ ِ
ـارت "پادشــاهی خــدا" اشــاره مــی
کنــد (اعمــال رســوالن  )25-24:20پادشــاهی خــدا بــه وســیله ی فیــض تعریــف
مــی شــود (متــی  )16-1:20و بــی هیاهــو و اســرار آمیــز در همــان خدمتــی کــه
عیســی داشــت ،آمــده اســت (متــی  .)33:13در آینــده بــه روزی کــه نتیجــه ای
درخشــان و قابــل رویــت خواهــد داشــت مــی رســیم (متــی .)43-36:13
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۱دانیــال  44:2را بخوانیــد .انبیــاء عهــد عتیــق پیشــگویی کردنــد کــه در
آینــده ،مســیح (یــا مســح شــده) خواهــد آمــد ،و خــدای آســمانها ســلطنتی
برقــرار خواهــد کــرد کــه :
الف 1000 .سال طول خواهد کشید
ب .هرگز از بین نخواهد رفت
ج .موقتی خواهد بود
دانیــال  44:2در روزهــای آن پادشــاهان ،خــدای آســمانها ســلطنتی را
برقــرار خواهــد کــرد کــه هرگــز از بیــن نخواهــد رفــت .آن ســلطنت بــه
قومــی دیگــر واگــذار نخواهــد شــد بلکــه همــه ی ســلطنتها را در هــم
خواهــد کوبیــد و نابــود خواهــد کــرد ،و خــود تــا بــه ابــد اســتوار خواهــد
مانــد.

۲.متــی  23، 17:4را بخوانیــد .پیــام عیســی چــه بــود؟ _____________
___________________________________________
متــی  17:4از آن زمــان عیســی بــه موعظــۀ ایــن پیــام آغــاز کــرد کــه" :توبــه
کنیــد ،زیــرا پادشــاهی آســمان نزدیــک شــده اســت!"
متــی  23:4بدینســان ،عیســی در سرتاســر جلیــل میگشــت و در
کنیس ـههای ایشــان تعلیــم م ـیداد و بشــارت پادشــاهی را اعــام میکــرد
و هــر درد و بیمــاری مــردم را شــفا میبخشــید.
۳.مرقــس  15-14:1را بخوانیــد .عیســی خبــر خــوش ...؟ را اعــام می کرد__ .
_____________________________________________
مرقــس  15-14:1عیســی پــس از گرفتــار شـ ِ
ـدن یحیــی بــه جلیــل رفــت.
او بشــارت خــدا را اعــام میکــرد  15و میگفــت" :زمــان به کمــال رســیده
و پادشــاهی خــدا نزدیــک شــده اســت .توبــه کنیــد و بــه ایــن بشــارت ایمــان
آورید".
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۴.لوقــا  43:4را بخوانیــد .دلیلــی کــه عیســی از جانــب خــدا فرســتاده شــد
ایــن بــود کــه ...؟ _________________________________
لوقــا  43:4ولــی او گفــت" :مــن بایــد پادشــاهی خــدا را در شــهرهای
دیگــر نیــز بشــارت دهــم ،چرا کــه بــه همیــن منظــور فرســتاده شــدهام".
۵.یوحنــا  25:4را بخوانیــد .در کتــاب مقــدس ،عیســی هرگــز بــه یهودیــان
مقصــود خــود را وقتــی دربــاره ی پادشــاهی صحبــت مــی کــرد ،توضیــح
نــداد ،ایــن مفهومــی از عهــد عتیــق بــود کــه آنهــا :
الف .کمی درباره ی آن می دانستند
ب .فکر می کردند هرگز نخواهد آمد
ج .پیش از این به دنبال آن بودند
یوحنــا  25:4زن گفــت" :میدانــم کــه مســیح (کــه معنــی آن "مســح شــده"
اســت) خواهــد آمــد؛ چــون او آیــد ،همــه چیــز را بــرای مــا بیــان خواهــد کــرد.
۶.لوقــا  2-1:9را بخوانیــد .ســه کاری کــه دوازده شــاگرد انجــام دادنــد چــه بــود؟
_____________________________________________
لوقــا  2-1:9عیســی آن دوازده تــن را گردهــم فراخوانــد و آنــان را قــدرت
و اقتــدار بخشــید تــا همــۀ دیوهــا را بیــرون براننــد و بیماریهــا را شــفا
بخشــند؛  2و ایشــان را فرســتاد تــا بــه پادشــاهی خــدا موعظــه کننــد و
بیمــاران را شــفا دهنــد .بــه ایشــان گفــت" :هیــچ چیــز بــرای ســفر برندارید،
نــه چوبدســتی ،نــه کولهبــار ،نــه نــان ،نــه پــول و نــه پیراهــن اضافــه.
۷.لوقــا  9-8 ،2- 1:10را بخوانیــد .عیســی چــه پیامــی بــه  70تــن فرمــود
تــا اعــام کننــد؟ _________________________________
لوقــا  2-1:10پــس از آن ،خداونــد هفتــاد تــن دیگــر را نیــز تعییــن فرمــود و
آنهــا را دوبـهدو پیشــاپیش خــود بــه هــر شــهر و دیــاری فرســتاد کــه قصــد رفتــن
بدانجــا داشــت 2 .بدیشــان گفــت" :محصــول فــراوان اســت ،ا ّمــا کارگــر انــدک.
درو محصــول خــود بفرســتد.
پــس ،از مالـ ِـک محصــول بخواهیــد کارگــران بــرای ِ
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لوقــا  9-8:10چــون وارد شــهری شــدید و شــما را بهگرمــی پذیرفتنــد،
هر چــه در برابــر شــما گذاشــتند ،بخوریــد  9بیمــاران آنجــا را شــفا دهیــد و
بگوییــد" :پادشــاهی خــدا بــه شــما نزدیــک شــده اســت.
۸.لوقــا  2:23را بخوانیــد .بــا توجــه بــه تعریــف یهودیــان از کلمــه ی "مســیح"
ایــن معنــا را مــی دهــد کــه یــک ...؟ اســت__________________ .
لوقــا  2:23و از او شــکایت کــرده ،گفتنــد" :ایــن مــرد را یافتهایــم کــه قــوم
مــا را گمــراه میکنــد و مــا را از پرداخــت خــراج بــه قیصــر بازم ـیدارد و
ادعــا دارد مســیح و پادشــاه اســت".
۹.اعمــال رســوالن  7:17را بخوانیــد .یهودیــان اظهــار کردنــد کــه بــر خــاف
قوانیــن روم پولــس رســول ادعــا مــی کند که ...؟ دیگری هســت بــه نام ...؟
_____________________________________________
اعمــال رســوالن  7:17و یاســون ایشــان را بــه خانــۀ خــود بــرده اســت.
اینــان همگــی از فرمانهــای قیصــر ســرپیچی میکننــد و م ّدعــی آننــد کــه
شــاه دیگــری هســت بــه نــام عیســی".
	۱۰.اعمــال رســوالن  10-8:19را بخوانیــد .پولــس دلیرانــه در افســس ســخن
مــی گفــت و دربــاره ی ...؟ بــا دیگــران مباحثــه مــی کــرد و دالیــل قاطــع
مــی آورد_____________________________________ .
اعمــال رســوالن  10-8:19ســپس پولُــس بــه کنیســه رفتــه ،در آنجــا ســه
مــاه دلیرانــه ســخن میگفــت و دربــارۀ پادشــاهی خــدا مباحثــه میکــرد
و دالیــل قاطــع مــیآورد 9 .ا ّمــا بعضــی سرســختی میکردنــد و ایمــان
نمیآوردنــد و پیــش روی همــگان" ،طریقــت" را بــد میگفتنــد .پــس
پولُــس از آنهــا کنــاره گرفــت و شــاگردان را بــا خــود برداشــته ،همــه روزه
در تــاالر ســخنرانی تیرانــوس بــه بحــث و گفتگــو پرداخــت 10 .دو ســال
بدیــن منــوال گذشــت و در ایــن مــدت ،همــۀ یهودیــان و یونانیانــی کــه در
ایالــت آســیا بودنــد ،کالم خداونــد را شــنیدند.
	۱۱.اعمــال رســوالن  31-23:28را بخوانیــد .در آیــه ی  31پولــس چــه
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چیزهایــی را اعــام مــی کــرد؟ _________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن  31-23:28پــس روزی را تعییــن کردنــد و شــماری
بســیار بــه محــل اقامــت او آمدنــد تــا بــا وی مالقــات کننــد .او از صبــح تــا
شــب ،بهتفصیــل دربــارۀ پادشــاهی خــدا بــا آنــان ســخن گفــت و کوشــید
بــا اســتناد بــه تــورات موســی و کتــب پیامبــران ،دربــارۀ عیســی مجابشــان
کنــد 24 .برخــی ســخنان او را پذیرفتنــد ،ا ّمــا دیگــران از ایمــان آوردن
ســرباز زدند  25پــس در حالــی کــه بــا یکدیگــر جــرّ و بحــث میکردنــد،
آن مــکان را تــرک گفتنــد .ا ّمــا پیــش از آنکــه آنجــا را تــرک گوینــد ،پولُــس
کالم آخریــن خــود را بیــان داشــت و گفــت" :روحالقــدس چــه درســت
بــا پــدران شــما ســخن گفــت ،آنــگاه کــه بهواســطۀ ِا َ
ش ـ ْعیای نبــی فرمــود:
" 26نــزد ایــن قــوم بــرو و بگــو" ،بــه گــوش خــود خواهیــد شــنید ،ا ّمــا هرگــز
نخواهیــد فهمیــد؛ بــه چشــم خــود خواهیــد دیــد ،ا ّمــا هرگــز درک نخواهیــد
کــرد 27 ".زیــرا دل ایــن قــوم ســخت شــده؛ گوشهایشــان ســنگین گشــته،
چشــمان خــود را بســتهاند ،مبــادا بــا چشمانشــان ببیننــد ،و بــا گوشهایشــان
بشــنوند ،و در دلهــای خــود بفهمنــد و بازگشــت کننــد و مــن شفایشــان
بخشــم" 28 ".پــس بدانیــد کــه نجــات خــدا نــزد غیریهودیــان فرســتاده شــده
اســت و آنهــا گــوش فراخواهنــد داد!" [ 29بعــد از آنکــه او ایــن را گفــت،
یهودیــان از آنجــا رفتنــد ،در حالــی کــه ســخت بــا یکدیگــر ج ـرّ و بحــث
میکردنــد] 30 .بدینســان پولُــس دو ســال تمــام در خانــۀ اجــارهای خــود
اقامــت داشــت و هر کــه را نــزدش میآمــد ،میپذیرفــت 31 .او پادشــاهی
خــدا را اعــام میکــرد و دلیرانــه و بیپــروا دربــارۀ عیســی مســیح خداونــد
تعلیــم مـیداد.
	۱۲.متــی  14:24را بخوانیــد .چــه پیامــی در سرتاســر جهــان اعــام خواهــد
شــد؟ _______________________________________
متــی  14:24و ایــن بشــارت پادشــاهی در سرتاســر جهــان اعــام خواهــد
شــد تــا شــهادتی بــرای همــۀ قومهــا باشــد .آنــگاه پایــان فرا خواهــد رســید.
	۱۳.اعمــال رســوالن  25-24:20را بخوانیــد .گاهــی از بشــارت پادشــاهی بــه
عنــوان بشــارت ...؟ یاد مــی شــود_______________________ .
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اعمــال رســوالن  25-24:20ا ّمــا جــان را بــرای خــود بــیارزش
میانــگارم ،تنهــا اگــر بتوانــم دور خــود را به پایــان رســانم و خدمتــی را
کــه از خداونـ ْد عیســی یافتـهام ،به کمــال انجــام دهــم ،خدمتــی کــه همانــا
اعــام بشــارت فیــض خداســت" 25 .حــال میدانــم هیچ یــک از شــما کــه
مــن در میانتــان گشــته و بــه پادشــاهی خــدا موعظــه کــردهام ،دیگــر روی
مــرا نخواهــد دیــد".
	۱۴.لوقــا  16:16را بخوانیــد .درک پیــام عیســی بــدون درک اولیه ی پادشــاهی
غیــر ممکــن اســت .پادشــاهی پیامــی بــود کــه عیســی از آن ســخن مــی
گفــت و تنهــا چیــزی کــه بــه شــاگردان آموخــت ایــن بــود کــه دربــاره اش :
الف .موعظه کنند
ب .توجه نشان ندهند
ج .تعمق کنند
لوقــا  16:16تــورات و انبیــا تــا زمــان یحیــی بــود .از آن پس ،به پادشــاهی
جبــر و زور راه خــود بــدان
خــدا بشــارت داده میشــود و هر کــس بــه َ
میگشــاید.
	۱۵.متــی  10:6را بخوانیــد .اساســا پادشــاهی خــدا حکومــت خــدا اســت .ایــن
موضــوع چــه طــور در ایــن آیــه بیــان مــی شــود؟ _______________
__________________________________________
متــی  10:6پادشــاهی تــو بیایــد .ارادۀ تــو ،چنانکــه در آســمان انجــام
میشــود ،بــر زمیــن نیــز بــه انجــام رســد.
	۱۶.کولســیان  14-13:1و رومیــان  9:14را بخوانیــد .عبــارت "پادشــاهی
خــدا" اعتقــاد گروهــی از مــردم اســت کــه ...؟
الف .عیسی را به قلب خود دعوت می کنند
ب .حکومــت خــدا را پذیرفتــه (و حکومــت شــیطان را رد کــرده) و
بخشــش او را دریافــت مــی کننــد
ج .به کلیسا ملحق می شوند
47

 سرد موس حطسس
کولســیان  14-13:1زیــرا مــا را از قــدرت تاریکــی رهانیــده و بــه
پادشــاهی پســر عزیــزش منتقــل ســاخته اســت 14 ،کــه در او از رهایــی،
یعنــی از آمــرزش گناهــان برخورداریــم.
رومیــان  9:14مســیح نیــز بــه همیــن ســبب مــرد و زنــده شــد تــا خداونـ ِـد
زنــدگان و مــردگان باشــد.
	۱۷.متــی  17:4را بخوانیــد .بــرای راه یافتــن بــه پادشــاهی خــدا ،یــک تغییــر
قلــب الزم اســت .تغییــر قلــب چیزیســت کــه کتــاب مقــدس آن را ...؟
مــی نامــد.
الف .پشیمانی
ب .اعمال شریعت
ج .توبه
متــی  17:4از آن زمــان عیســی بــه موعظــۀ ایــن پیــام آغــاز کــرد کــه" :توبــه
کنیــد ،زیــرا پادشــاهی آســمان نزدیــک شــده اســت!"
	۱۸.اعمــال رســوالن  18:26را بخوانیــد .آیــا از ...؟ بــه نــور ،از...؟
(اقتــدار یــا حکومــت) شــیطان بــه ســوی ...؟ بازگشــته ایــد تــا آمــرزش
گناهانتــان را بیابیــد؟ _____________________________
اعمــال رســوالن  18:26تــا چشمانشــان را بگشــایی ،تــا از تاریکــی بــه
نــور ،و از قــدرت شــیطان بهســوی خــدا بازگردنــد ،تــا آمــرزش گناهــان
یافتــه ،در میــان کســانی کــه بــا ایمــان بــه مــن مق ـ ّدس شــدهاند ،نصیبــی
بیابنــد".
	۱۹.حزقیــال  27-26:36و اعمــال رســوالن  18-15:11را بخوانیــد .آیــا بــه
شــما دلــی تــازه و روحــی تــازه بخشــیده شــده تــا باعــث شــود در طریقهای
خدا گام برداریــد؟ ________________________________
حزقیــال  27-26:36و دلــی تــازه بــه شــما خواهــم بخشــید و روحــی
تــازه در اندرونتــان خواهــم نهــاد و دل ســنگی را از پیکــر شــما بــه در آورده،
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دلــی گوشــتین بــه شــما خواهــم داد 27 .روح خــود را در اندرونتــان خواهــم نهــاد
و شــما را بــه فرایــض خــود ســالک خواهــم گردانیــد ،و شــما قوانیــن مــرا نــگاه
خواهیــد داشــت و آنهــا را بــه جــا خواهیــد آورد.
اعمــال رســوالن  18-15:11چــون ســخن آغــاز کــردم ،روحالقــدس بــر آنهــا
نــازل شــد ،درســت همانگونــه کــه نخســت بــر مــا نــازل شــده بــود 16 .آنــگاه
گفتــۀ خداونــد را بهخاطــر آوردم کــه فرمــوده بــود" .یحیــی بــا آب تعمیــد مـیداد
ولــی شــما بــا روحالقــدس تعمیــد خواهیــد یافــت 17 ".اگــر خــدا همــان عطــا
ـیح خداونــد بــه مــا
را بــه آنهــا بخشــید کــه پــس از ایمــان آوردن بــه عیســی مسـ ِ
18
عطــا فرمــوده بــود ،پــس مــن کــه باشــم کــه بخواهــم مانــع کار خــدا شــوم؟"
چــون ایــن ســخنان را شــنیدند ،خامــوش شــدند و خــدا را ســتایش کــرده ،گفتنــد:
"براســتیکــه خــدا توبــۀ حیاتبخــش را بــه غیریهودیــان نیــز عطــا فرمــوده اســت!
	۲۰.لوقــا  14-13:18را بخوانیــد .آیــا خداونــد را بــرای آمــرزش گناهانتــان
خوانــده ایــد؟ ______________________________________
لوقــا  14-13:18ا ّمــا آن خراجگیــر دور ایســتاد و نخواســت حتــی چشــمان
خــود را بهســوی آســمان بلنــد کنــد ،بلکــه بــر ســینۀ خــود میکوفــت و میگفــت:
"خدایــا ،بــر مـ ِـن گناهــکار رحــم کــن 14 ".بــه شــما میگویــم کــه ایــن مــرد ،و نــه
آن دیگــر ،پارســا شــمرده شــده بــه خانــه رفــت .زیــرا هر کــه خــود را برافــرازد،
خــوار خواهــد شــد ،و هر کــه خــود را خــوار ســازد ،ســرافراز خواهــد گردیــد.
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تصــور کنیــد در روز عروســیِ مــردی ،زمانیکــه در حضــور کشــیش مــی ایســتد،
کشــیش ناگهــان شــروع بــه گفتــن ایــن ســخنان کنــد" :آیــا ایــن زن را بــه عنــوان آشــپز
شــخصیِ خــود مــی پذیریــد تــا خانــه تــان راتمیــز کنــد و ظرفهایتــان را هــم بشــوید ؟"
ناگهــان همســرش مــی گویــد" :بــس کنیــد! اگــر مــن را بــه عنــوان شــخصی مــی خواهیــد
کــه فقــط برایتــان کار کنــد ،مــی توانیــد یــک خدمتــکار اســتخدام کنیــد .مــی خواهــم
عاشــق مــن باشــید ومــرا بــه خاطــر آنچــه کــه هســتم بپذیریــد .اگــر بــا مــن بــه خاطــر
شــخصی کــه هســتم ،ازدواج مــی کنیــد ،همــه ی آن کارهــا را برایتــان انجــام خواهــم داد،
امــا مــی خواهــم بــا مــن ازدواج کنیــد! بــا همــه ی مــن! نمــی خواهــم منافــع مــرا بپذیریــد
ولــی شــخص خــودم را نــه".
ِای .دابلیــو .تــوزِ ر ،چنیــن گفتــه اســت" :در حــال حاضــر ،بــه نظــر عجیــب مــی
رســد کــه تعــدادی از معلمــان هرگــز توجــه نمــی کننــد کــه تنهــا هــدف درســت از ایمـ ِ
ـان
نجــات بخــش بــرای هیــچ کــس ،چیــزی جــز خــود مســیح نیســت؛ نــه" نجــات دهندگــیِ "
مســیح نــه "خداونــدی" مســیح ،بلکــه خـ ِ
ـود مســیح .خــدا نجــات را نــه بــه کســی کــه بــه
خاطــر یکــی از خدمــات عیســی ایمــان مــی آورد هدیــه مــی دهــد ،و نــه خدمتــی از مســیح
تــا بــه حــال بــه عنــوان هــدف ایمــان ارائــه شــده اســت .مــا نــه تشــویق مــی شــویم بــه
داشــتن ایمــان بــه کفــاره ،نــه بــه صلیــب ،و نــه بــه کاهنــی نجــات دهنــده .همــه ی اینهــا
در شــخص مســیح تجســم یافتــه انــد ،امــا هرگــز از هــم جــدا نیســتند و حتــی یکــی از
آنهــا هــم از بقیــه جــدا نیســت .مــا اجــازه نداریــم کــه یکــی از خدمــات مســیح را بپذیریــم
و دیگــر خدمــات او را رد کنیــم .مفهــوم اینکــه مــا بــه ایــن شــکل مجــاز باشــیم یــک
بدعــت نویــن اســت ،تکــرار مــی کنــم ،و مثــل هــر بدعــت دیگــری عواقــب زیــان آوری
در میــان مســیحیان داشــته اســت (کتــاب ریشــه ی عدالــت صفحــه ی .)86-84
آیــا متوجــه نکتــه شــدید؟ چــرا مــا بــه بخشــی از مســیح (مزایــای او) ،خدمتــی از
مســیح اشــاره مــی کنیــم و نــه بــه مســیح؟ ایــن مثــل زمانــی اســت کــه شــما زنــی را هنــگام
ازدواج نــه بــه خاطــر شــخص خــودش بلکــه بــه عنــوان آشــپز شــخصی خــود بگیریــد.
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پرسش های شاگردسازی

۱یوحنا  1:21را بخوانید .به همه ی کسانی که پذیرفتند :
الف .او را (خداوند عیسی مسیح)
ب .عیسی را به عنوان نجات دهنده
ج .عیسی را به عنوان خداوند
عیســی را بــه عنــوان کاهــن  ،ایــن حــق را داد کــه پســران (فرزنــدان)
د.
خــدا شــوند.
یوحنــا  12:1ا ّمــا بــه همــۀ کســانی کــه او را پذیرفتنــد ،ایــن حــق را داد کــه
فرزنــدان خــدا شــوند ،یعنــی بــه هر کــس کــه بــه نــام او ایمــان آورد؛

۲.اعمال رسوالن  31:16را بخوانید .ما باید به چه کسی ایمان داشته باشیم؟
(توکل داشــته یا تسلیم باشــیم) _________________________
اعمــال رســوالن  31:16پاســخ دادنــد" :بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان
آور کــه تــو و اهــل خانـهات نجــات خواهیــد یافــت".
۳.لوقــا  46:6را بخوانید.کلمــه ی "ســرور" بــه چــه چیــز اشــاره دارد؟ __
___________________________________________
___________________________________________
لوقــا  46:6چگونــه اســت کــه مــرا "ســرورم ،ســرورم" میخوانیــد ،ا ّمــا بــه
آنچــه میگویــم عمــل نمیکنیــد؟
۴.متی  21:1را بخوانید .کلمه ی "عیسی" به چه چیز اشاره دارد؟ _________
متــی  21:1او پســری بــه دنیــا خواهــد آورد کــه تــو بایــد او را عیســی بنامی،
زیــرا او قــوم خــود را از گناهانشــان نجــات خواهد بخشــید".
۵.لوقــا  2:23را بخوانیــد .کلمــه ی "مســیح" بــه چــه چیــز اشــاره دارد؟
___________________________________________
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لوقــا  2:23و از او شــکایت کــرده ،گفتنــد" :ایــن مــرد را یافتهایــم کــه قــوم
مــا را گمــراه میکنــد و مــا را از پرداخــت خــراج بــه قیصــر بازمـیدارد و
ادعــا دارد مســیح و پادشــاه اســت.".

۶.رومیــان  16:1را بخوانیــد .برطبــق ایــن آیــه ،انجیــل ،یــا خبــر خــوش  ...؟
اســت_____________________________________ .
رومیــان  16:1زیــرا از انجیــل ســرافکنده نیســتم ،چرا کــه قــدرت
خداســت بــرای نجــات هر کــس کــه ایمــان آ َورَد ،نخســت یهــود و
ســپس یونانــی.
۷.رومیــان  3-1:1را بخوانیــد  .تمرکــز انجیــل خداونــد دربــاره ی ...؟
اســت .بخشــی از پسرشــیا همــه ی او؟_____________________
___________________________________________

مســیح عیســی،که بــه رســالت
رومیــان  3-1:1از پولُــس ،غــام
ْ
2
فراخوانــده شــده و وقــف انجیــل خــدا شــده اســت؛ همــان انجیــل کــه
خــدا از پیــش ،بهواســطۀ پیامبــران خــود ،وعــدهاش را در کتب مق ـ ّدس
صلــب
داده بــود 3 ،و دربــارۀ پســر اوســت ،کــه چــون انســانی خاکــی از ُ
داوود بــه دنیــا آمــد.
۸.یوحنــا  54:6را بخوانیــد .وقتــی چیــزی مــی خوریــد ،ایــن عمــل چــه
مفهومــی دارد؟ ________________________________
_________________________________________
یوحنــا  54:6هر کــه بــدن مــرا بخــورَد و خــون مــرا بنوشــد ،حیــات
جاویــدان دارد ،و مــن در روز بازپســین او را برخواهــم خیزانیــد.
۹.غالطیــان  27:3را بخوانیــد .وقتــی کســی در مســیح تعمیــد بگیــرد... ،؟
را در بر کرده است______________________________ .
چه بخشی از مسیح را در بر می کنند؟ _____________________
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غالطیــان  27:3چرا کــه همگــی شــما کــه در مســیح تعمیــد یافتیــد،
مســیح را در بــر کردیــد.
	۱۰.اعمال رســوالن  6-5:9را بخوانید .وقتی شــائول تبدیل شــد ،دو سوالی
که از عیســی پرســید چــه بــود؟ _________________________
اعمــال رســوالن  6-5:9وی پاســخ داد" :خداونــدا ،تــو کیستی؟"پاســخ
آمــد" :مــن آن عیســی هســتم کــه تــو بــدو آزار میرســانی" 6 ".حــال ،برخیــز
و بــه شــهر بــرو .در آنجــا بــه تــو گفتــه خواهــد شــد کــه چــه بایــد کنــی".
	۱۱.رومیــان  4:7را بخوانیــد .مــا بــا چــه کســی ازدواج کــرده ایــم؟ _____
___________________________________________
با چه بخشی از او ازدواجکرده ایم؟ _______________________
رومیــان  4:7بــه همینســان ،ای بــرادران مــن ،شــما نیــز بهواســطۀ جســد
مســیح در قبــال شــریعت بــه مــرگ ســپرده شــدید تــا بــا شــخصی دیگــر
وصلــت کنیــد ،یعنــی بــا او کــه از مــردگان برخیزانیــده شــد ،تــا بــرای خــدا
ثمــر آوریــم.
	۱۲.آیا از داشتن یک ازدواج خوب با مسیح لذت می برید؟
آیــا بــا او حــرف مــی زنیــد ،ارتبــاط برقرارمــی کنیــد ،عاشــق او هســتید ،و
او را مــی پرســتید؟
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استفاده مناسب ازشریعت خدا
نویسنده :دان کرو

یــک روز مــن و جــو بــا بیــل و اســتیو در کنــار دریاچــه صحبــت مــی کردیــم.
در آنجــا ایــن ســوال مطــرح شــد" :مردمــی کــه هرگــز از خــدا یــا عیســی مســیح
نشــنیده انــد چگونــه ممکــن اســت کــه در حضــور خــدا پاســخگو باشــند ؟" مــن
گفتــم" :بیــل ،فــرض کــن بــه خانــه ی اســتیو رفتــی تــا او را ببینــی ،امــا او نبــوده و
همســرش در خانــه باشــد .اگــر بــا او مرتکــب زنــا مــی شــدی ،بــه خاطــر هتــک
حرمتــی کــه بــه همســر دوســت خــود کــرده ای آیــا احســاس گنــاه مــی کنــی؟
حتــی اگــر هرگــز ده فرمــان را نشــنیده یــا کتــاب مقــدس را نخوانــده باشــی؟ ایــن
احســاس گنــاه و احســاس پاســخگویی از کجــا آمــده اســت؟ "
خــدا از طریــق شــریعت و وجــدان ،ایــن توانایــی را بــه هرکــس داده اســت تــا
درســتی را بفهمــد و بــرای خطــا احســاس گنــاه کنــد .شــریعت و وجــدان نقــش
داوری بــر خویشــتن را بــر عهــده دارنــد کــه مــا را نســبت بــه رفتارمــان متهــم مــی
کننــد یــا تبرئــه مــی ســازند( .رومیــان .)15-14:2
بیــل بــه مــن مــی گفــت کــه چــه شــخص خوبــی بــوده اســت .او واقعــا هیــچ
نیــازی بــه نجــات دهنــده نمــی دیــد .مــن بــه ســراغ کتــاب خــروج بــاب  20رفتــم
و شــروع کــردم بــه خوانــدن ده فرمــان بــرای بیــل" .بیــل ،آیــا خــدا همیشــه در
زندگــی ات اولیــن بــوده اســت و آیــا همیشــه او را بیشــتر از هــر چیــز دیگــری در
دنیــا محبــت کــرده ای؟ اگــر نــه ،اولیــن فرمــان را شکســته ای" (خــروج .)3:20
"ایــا تــا بــه حــال چیــزی را بیــش از خــدا تمجیــد کــرده ای؟ اگــر چنیــن اســت،
دومیــن فرمــان را شکســته ای" (خــروج " .)4:20آیــا تــا بــه حــال اســم عیســی را
بــه ناشایســتگی اســتفاده کــرده ای؟ در ایــن صــورت بــه خاطــر شکســتن ســومین
فرمــان گناهــکاری" (خــروج" .)7:20آیــا همیشــه روزی را بــرای عبــادت کــردن و
پرســتیدن خــدا اختصــاص داده ای؟ فرمــان چهــارم را شکســته ای" (خروج .)8:20
"آیــا همیشــه در جوانــی بــه پــدر و مــادر خــود احتــرام گذاشــته ای؟ فرمــان پنجــم
را شکســته ای" (خــروج" .) 12:20تــا بــه حال از شــخصی بســیار خشــمگین شــده
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ای؟ فرمــان ششــم را شکســته ای" (خــروج  13:20را بــا متــی  22-21:5مقایســه
کنیــد)" .آیــا تــا بــه حــال بــه زنــی بــا دیــده ی شــهوت نــگاه کــرده ای؟ هفتمیــن
فرمــان را شکســته ای" (خــروج 14:20را بــا متــی28 - 27:5مقایســه کنیــد).
"آیــا تــا بــه حــال چیــزی را کــه متعلــق بــه تــو نبــوده اســت برداشــته ای؟ فرمــان
هشــتم را شکســته ای" (خــروج " .)15:20همیشــه حقیقــت را گفتــه ای؟ اگــر
نــه ،فرمــان نهــم را شکســته ای" (خــروج " .)16:20آیــا تــا بــه حــال بــه چیــزی
کــه بــه دیگــری تعلــق دارد تمایــل داشــته ای؟ دهمیــن فرمــان را شکســته ای"
(خــروج " .)17:20مــی بینــی کــه چــرا عیســی گفــت بــرای نجــات گناهــکاران
آمــده اســت؟" (مرقــس.)17-16:2
ایــن تفکــر کــه بــه انــدازه کافــی خــوب هســتیم ،یــا ســعی مــی کنیــم بــه انــدازه
کافــی خــوب باشــیم تــا بــه بهشــت برویــم ،ایــن حقیقــت را بیــان مــی کنــد کــه
همــه ده فرمــان را شکســته ایــم .یعقــوب  2:01بــه مــا مــی گویــد هــر کــس تمــام
شــریعت را نــگاه دارد امــا در یــک مــورد بلغــزد ،مجــرم بــه شکســتن تمام شــریعت
اســت .اعمــال شــریعت هرگــز بــه معنــای پارســا شــمردن شــما نبــوده ،بلکــه فقــط
بــرای نشــان دادن گناهانتــان بــوده اســت (رومیــان .)20-19:3
مــا همــه بــه نجــات دهنــده نیــاز داریــم! کلمــه ی "نجــات دهنــده" بــه ایــن
معناســت :شــخصی کــه مــی توانــد شــما را از مجــازات گنــاه نجــات دهــد .عیســی
قــوم خــود را از هالکــت نجــات مــی دهــد تــا بتواننــد حیــات جاویــدان داشــته
باشــند (متــی .)21:1
بــرای اینکــه بــه انــدازه ی کافــی خــوب باشــیم تــا بــه ملکــوت خــدا راه
یابیــم ،بایــد پارســایی ای کــه برابــر بــا پارســایی خــدا باشــد داشــته باشــیم
(دوم قرنتیــان  .)21:5خبــر خــوش انجیــل ایــن اســت کــه نــه تنهــا عیســی
گناهــان شــما را مــی بخشــد ،بلکــه پارســایی خــود را بــه رایــگان بــه عنــوان
هدیــه بــه مــا عطــا مــی کنــد (رومیــان " :17:5زیــرا اگــر بهواســطۀ نافرمانــی
یــک انســان ،مــرگ از طریــق او حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض
بیکــران خــدا و عطــای پارســایی را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر،
ْ
حیــات حکــم خواهنــد رانــد").
یعنــی عیســی مســیح ،در
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پرسش های شاگردسازی

۱مرقــس  17-16:2را بخوانیــد .عیســی مســیح بــرای نجــات چــه کســانی
آمــد؟ _______________________________________
مرقــس  17-16:2چــون علمــای دیــن کــه فَریســی بودنــد ،عیســی را
دیدنــد کــه بــا گناهــکاران و خراجگیــران همســفره اســت ،بــه شــاگردان
وی گفتنــد" :چــرا بــا خراجگیــران و گناهــکاران غــذا میخــورد؟"  17عیســی
بــا شــنیدن ایــن ســخن بــه ایشــان گفــت" :بیماراننــد کــه بــه طبیــب نیــاز
دارنــد ،نــه تندرســتان .مــن بــرای دعــوت پارســایان نیامــدهام ،بلکــه آمــدهام
تــا گناهــکاران را دعــوت کنــم".

۲.رومیــان  1:2را بخوانیــد .وقتــی دیگــران را داوری مــی کنیــم ،بــا خــود چــه
مــی کنیــم؟ ____________________________________
چــرا؟ _______________________________________
رومیــان  1:2پــس تــو ای آدمــی کــه دیگــری را محکــوم میکنــی ،هر کــه
باشــی هیــچ عــذری نــداری .زیــرا در هــر مــوردی کــه دیگــری را محکــوم
میکنــی ،خویشــتن را محکــوم کــردهای؛ چــون تــو کــه داوری میکنــی،
خــو ْد همــان را انجــام میدهــی.
۳.یعقــوب  10:2را بخوانیــد .اگر تمام شــریعت را نــگاه داریم اما فقط تعداد
اندکی را بشــکنیم ،چه جرمی داریم؟ ______________________
یعقــوب  10:2زیــرا اگــر کســی تمــام شــریعت را نــگاه دارد ا ّمــا در یــک
مــورد بلغــزد ،مجــرم بــه شکســتن تمــام شــریعت اســت.
۴.غالطیــان  10:3را بخوانیــد .اگــر تصمیــم داریــم بــا حفــظ شــریعت خــدا،
پارســا شــویم ،چقــدر از آن را بایــد حفــظکنیــم؟ _________________
و چــه مــدت بایــد ایــن فرمــان هــا را حفــظ کنیــم؟_____________
___________________________________________
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مــی بینیــد کــه چرا نمــی توانیم با تالش برای به انــدازه ی کافی خوب بودن
نجــات پیــدا کنیــم؟ _______________________________
غالطیــان  10:3زیــرا آنــان کــه بــر انجــام اعمــال شــریعت تکیــه دارنــد،
همگــی دچــار لعنتانــد ،چرا کــه آمــده اســت" :ملعــون بــاد هر کــه بــه
تمــام آنچــه در کتــاب شــریعت نوشــته شــده عمــل نکنــد".
۵.غالطیــان  16:2را بخوانیــد .پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت ،که
شخص را به راه راستی و رابطه با خدا می رساند و توسط خدا عطا شده
اســت .پارســا شــمرده شـ ِ
ـدن گناهــکاران از طریــق ایمــان بــه عیســی مســیح
عرضــه مــی شــود و یکبــار بــرای همیشــه و بــرای همــه ی انســانها از طریــق
مــرگ و قیــام او انجام می شــود (اول قرنتیــان  4-3:15و رومیان .)25:4
انســان از طریق چه چیز پارســا شــمرده نمی شــود؟_____________
__________________________________________
شخص چگونه نجات می یابد؟ ________________________
چــه تعــدادی از افــراد توســط شــریعت پارســا شــمرده خواهنــد شــد؟ ___
__________________________________________
غالطیــان  16:2میدانیــم کــه انســان نــه بــا اعمــال شــریعت ،بلکــه بــا
ایمــان بــه عیســی مســیح پارســا شــمرده میشــود .پــس مــا خــود نیــز بــه
ـیح عیســی ایمــان آوردیــم تــا بــا ایمــان بــه مســیح پارســا شــمرده شــویم
مسـ ْ
و نــه بــا اعمــال شــریعت ،زیــرا هیــچ بشــری از راه انجــام اعمــال شــریعت
پارســا شــمرده نمیشــود.
۶.رومیان  14:6را بخوانید .به عنوان یک مسیحی ،شما :
الف .زیر شریعت هستید
ب .زیر فیض هستید
رومیــان  – 14:6زیــرا گنــاه بــر شــما فرمــان نخواهــد رانــد ،چــون زیــر
شــریعت نیســتید بلکــه زیــر فیضیــد.
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۷.حزقیــال  20:18را بخوانیــد .اگــر زیــر شــریعت بودیــد ،مــزد گناهانتــان
چــه بــود؟ ____________________________________
حزقیــال  20:18هــر کــ ه گنــاه کنــد ،اوســت کــه خواهــد مــرد .پســر
متح ّمــل بــار تقصی ـر پــدر نخواهــد شــد و نــه پــدر متح ّم ـل بــار تقصیــر
پســر .پارســایی شــخص پارسـا بــه حســاب خــودش گذاشــته خواهــد شــد
ت شــخص شــریر نیــز بــه حســاب خــودش.
و شــرار 
۸.رومیــان  8-6:4را بخوانیــد .اکنــون کــه زیــر فیــض هســتید ســه چیــز کــه
خــدا بــا گناهانتــان انجــام مــی دهــد چیســت؟ ________________
__________________________________________
رومیــان  8-6:4همانگونــه کــه داوود نیــز خجســته میخوانــد
ْ
اعمــال پارســا میشــمارد ،و میگویــد
کســی را کــه خــدا او را بــدون
 "7:خوشــا به حال آنــان کــه خطایایشــان آمرزیــده شــد و گناهانشــان
پوشــانیده گردیــد 8 .خوشــا به حال آن کــه خداونــد گنــاه وی را بــه
حســابش نگــذارد".
۹.رومیــان  1:5را بخوانیــد .اکنــون کــه پارســا شــمرده مــی شــویم ،از چــه
مزایایــی لــذت مــی بریــم؟ __________________________
رومیــان  1:5پــس چــون از راه ایمــا ْن پارســا شــمرده شــدهایم ،میــان مــا
و خــدا بهواســطۀ خداوندمــان عیســی مســیح صلــح برقــرار شــده اســت.
	۱۰.رومیــان  9:5را بخوانیــد .اکنون که توســط خون عیســی ،نجــات یافته ایم،
در واقع از چه چیز نجات خواهیم یافت؟ __________________
رومیــان  9:5پــس چقــدر بیشــتر ،اکنــون کــه توســط خــون او پارســا
شــمرده شــدهایم ،بهواســطۀ او از غضــب نجــات خواهیــم یافــت.
	۱۱.رومیــان  4:10را بخوانیــد .مســیح غایــت شــریعت اســت بــه عنــوان
وســیله ای بــرای بدســت آوردن ...؟ در حضــور خــدا ____________
__________________________________________
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ِ
غایــت شــریعت اســت تــا هر کــه ایمــان
رومیــان  – 4:10زیــرا مســیح
آ َورَد ،پارســا شــمرده شــود.
	۱۲.اول قرنتیان  30:1را بخوانید .خدا عیسی را ...؟ ما ساخت________ .
مســیح عیســی هســتید ،در
اول قرنتیــان  30:1و از اوســت کــه شــما در
ْ
او کــه از جانــب خــدا بــرای مــا حکمــت شــده اســت ،یعنــی پارســایی،
ق ّدوســیت و رهایــی مــا.
	۱۳.فیلیپیــان  9:3را بخوانیــد .وقتــی زیــر شــریعت موســی مــی رویــد ،تــاش
مــی کنیــد تــا ...؟ خــود را بدســت بیاوریــد__________________.
فیلیپیــان  9:3و در او یافــت شــوم ،نــه بــا پارســایی خویشــتن کــه از
شــریعت اســت ،بلکــه بــا آن پارســایی کــه از راه ایمــان بــه مســیح بهدســت
میآیــد ،آن پارســایی کــه از خداســت و بــر پایــۀ ایمــان.
	۱۴.اول قرنتیــان  1:11را بخوانیــد .مــا بــه عنــوان ایمانــداران ،زیــر شــریعت
مســیح زندگــی مــی کنیــم .شــریعت مســیح یــک ســری قوانیــن بــرای
اطاعــت نیســت؛ بلکــه زندگــی در پاســخ گــو بــودن بــه یــک شــخص اســت.
آن شــخص ...؟اســت_____________________________.
اول قرنتیــان  1:11پــس ،از مــن سرمشــق بگیریــد ،چنانکــه مــن از مســیح
سرمشــق میگیــرم.
	۱۵.رومیــان  3:8را بخوانیــد .شــریعت هرگــز نمــی توانــد مــا را نجــات دهــد،
نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــریعت اشــتباه بــود ،بلکــه بــه ســبب ناتوانــی ...؟
ما ،نمی توانیم آن را حفظ کنیم_________________________ .
رومیــان  3:8چــون آنچــه شــریعت قــادر بــه انجامــش نبــود ،از آنرو کــه
نفســانی ناتــوان بــود ،خــدا بــه انجــام رســانید .او پســر
بهســبب انســان
ْ
خــود را بــه شــباهت انســان گناهــکار فرســتاد تــا "قربانــی گنــاه" باشــد ،و
بدینســان در پیکــری بشــری ،حکــم محکومیــت گنــاه را اجــرا کــرد.
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نه زیر شریعت ،بلکه زیر فیض
نویسنده :دان کرو

مــن رویایــی دربــاره ی زنــی دیــدم کــه بــرای هــر چیــزی کــه اشــتباه انجــام مــی داد
(گناهانــش) مجــازات مــی شــد .مــردی در اطرافــش بــود کــه بــه دنبــال او مــی آمــد و هــر
گاه اشــتباهی مرتکــب مــی شــد ،بــا انزجــار ســرش را تــکان مــی داد ،کمربنــدش را بیــرون
مــی آورد ،و او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار مــی داد .اگــر یــک کلمــه ی اشــتباه مــی گفــت
یــا کار اشــتباهی انجــام مــی داد ،او را مجــازات مــی کــرد .آن زن تــاش مــی کــرد لبخنــد
بزنــد و خــوب برخــورد کنــد ،امــا بــه انجــام کارهایــی ادامــه مــی داد کــه او را بــه دردســر
مــی انداخــت .چیزهــای بزرگــی نبودنــد ،امــا آن مــرد در مقابــل هــر چیــز کوچکــی کــه مــی
دیــد اشــتباه انجــام مــی دهــد او را کتــک مــی زد .بــه نظــر نــا امیــد کننــده مــی آمــد .او نمــی
توانســت از انجــام کارهایــی کــه او را دچــار عــذاب مــی کــرد جلوگیــری کنــد .بــه یــاد مــی
آورم چقــدر برایــش متاســف بــودم .مــی خواســتم بــه او کمــک کنــم تــا از مــرد بــد طینتــی
کــه همیشــه او را کتــک مــی زد ،دور شــود و در همیــن هنــگام از خــواب بیــدار شــدم.
شــروع کــردم بــه فکــر کــردن دربــاره ی فیــض خــدا ،رحمــت رایــگان ،بــدون
اســتحقاق ،و قــدرت خــدا .وقتــی دل از فیــض تقویــت یابــد ،دیگــر تــاش نمــی کنیــم
پذیــرش خــدا را از طریــق اعمالمــان یــا بــا تــاش بــرای حفــظ شــریعت خــدا بــا قــدرت
و توانایــی خودمــان ،بدســت آوریــم .در نهایــت قــادر هســتیم از مجازاتــی کــه بــه خاطــر
شکســتن شــریعت خــدا بدســت آوردیــم ،دور شــویم .مــا توســط عیســی نجــات مــی
یابیــم.
بــه رحمــت فکــر کــن کــه بــه معنــای تاییــد ،پشــتیبانی ،یــا دریافــت کــردن برکــت
از کســی اســت .وقتــی رحمــت شــخصی را مــی خواهیــد ،چــه کاری انجــام مــی دهیــد؟
ســعی مــی کنیــد هــر چیــزی کــه او را خوشــحال مــی کنــد انجــام دهیــد و بگوییــد ،و هیــچ
کاری نکنیــد کــه او را ناراحــت کنــد .ایــن در هــر زمانــی صــدق مــی کنــد .آیــا واقعــا ایــن
کار شــدنی اســت؟ شــبیه ایــن اســت کــه بــه جنــگ نیــروی جاذبــه برویــم .مــی توانیــد
ایــن کار را بــرای مــدت زمــان کوتاهــی انجــام دهیــد ،امــا در نهایــت ،شکســت خواهیــد
خــورد .از شــما قــوی تراســت.
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مــن هــم بــه زنــی کــه دررویــا دیــدم شــباهت دارم .همیــن حــس را داشــته ام وقتــی
بــه ســختی تــاش مــی کــردم تــا همــه چیــز را درســت انجــام دهــم امــا جزئیــات کمــی را
از دســت مــی دادم و شکســت مــی خــوردم .فکــر مــی کــردم اگــر تنهــا در طــول روز مــی
توانســتم کارهــا را بــدون اشــتباه انجــام دهــم بــه نتیجــه مــی رســید .امــا نــه ،نقــاط ضعیــف
مــن همیشــه باعــث شــده ناقــص باشــم .فکــر مــی کــردم نــه تنهــا پــدر اســمانی خــود را نــا
امیــد کــرده ام ،بلکــه خــود را محکــوم کــرده و مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده ام .مــن از
خــودم شکســت خــوردم .بــر توانایــی هــا و ضعــف هایــم متمرکــز بــودم .هرگــز درســت در
نمــی آیــد ،هرگــز بــه انــداه ی کافــی خــوب نیســتم تــا بــه آن ســطح برســم .بــه کســی احتیــاج
داشــتم تــا مــرا نجــات دهــد.
خداونــد بــه خاطــر رحمتــش یــاوری بــرای مــا فرســتاد ؛ اســم او عیســی اســت .خــدا او
را فرســتاد تــا مــا را از خــود و تالشــهای بــی حاصلمــان بــه تحقــق شــریعت خــود برســاند.
عیســی مجــازات شــریعتی را کــه مــا نتوانســتیم حفــظ کنیــم برخــود گرفــت ،بنابرایــن نــه
تنهــا محکــوم بــه مــرگ نیســتیم ،بلکــه رهایــی یافتــه ایــم و بــا او زندگــی ابــدی داریــم.
عیســی بــه مــا عطــای پارســایی بخشــید .از ایــن رو مــی توانیــم در حضــور خــدای پــدر،
پارســا و مقــدس باشــیم و همــه ی الزامــات شــریعت را تحقــق ببخشــیم .مــا بــا خــدا از
طریــق آنچــه او بــا مــرگ ،دفــن ،و رســتاخیزش بــرای مــا انجــام داد ،در صلــح هســتیم .مــا
در رحمــت خــدا هســتیم ،رایــگان و بــدون اســتحقاق .ایــن همــان فیــض اســت.
بــا ایــن بــاور ،قلــب شــما بایــد بــدون هیــچ شــکی تقویــت شــود ،ایــن را بدانیــد کــه
او ایــن کار را کــرد چــون شــما را دوســت دارد .قلــب خــود را بــا فیضــش ســالم ،مطمئــن،
اســتوار ،و محکــم نــگاه داریــد؛ بــه ایــن معنــی کــه ،اطمینــان داشــته باشــید بــدون هیــچ
ســوال یــا شــکی هــر چیــزی را کــه بــرای حیــات وافــر درعیســی و از طریــق عیســی بــه آن
نیــاز داشــتیم ،او بــه مــا بخشــیده اســت.
اگــر مــا همچنــان بــه جــای نــگاه کــردن بــه عیســی کــه ابتــدا و انتهــای ایمــان ماســت،
بــه نقایــص ،اشــتباهات و گناهــان خــود نــگاه و تمرکــز کنیــم ،ایــن ایمــان کــه توســط آن مــی
توانیــم هــر چیــزی را از خــدا دریافــت کنیــم ،در دلهایمــان ســرد و ضعیــف خواهــد شــد .در
دل اســت کــه ایمــان مــی آوریــم و پارســایی و فیــض او را دریافــت مــی کنیــم .دلهــای مــا
بایــد بــه طــور کامــل بــرای او باشــد .آن زمانــی اســت کــه مــا در آرامــش کامــل خواهیــم بــود.
"دل خویــش را بــا مراقبــت تمــام پــاس بــدار ،زیــرا سرچشــمه ی امــور حیاتــی اســت"
(امثــال )23:4
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"۱فیــض" در این درس چطور معنی شــد؟ __________________
_________________________________________

۲.وقتــی دل از فیــض تقویــت یابد ،دیگر تالش نمی کنیم تا پذیرش خدا را
از طریق ...؟ خود بدســت آوریم______________________ .
۳.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .نقایــص قربانی ها همیشــه باعث می شــد
که کامل نباشــند .با توجه به این آیه ،چه چیز ما را کامل ســاخته اســت؟
_________________________________________
عبرانیــان  14:10زیــرا بــا یــک قربانــی ،تقدیسشــدگان را تــا ابــد کامــل
ســاخته است.
۴.رومیــان  17:5را بخوانیــد .عیســی بــه ما ...؟ پارســایی را بخشــید از این
رو مــی توانیــم در حضــور خــدای پــدر ،پارســا و مقدس باشــیم و همه ی
الزامــات شــریعت را تحقــق ببخشــیم___________________ .
رومیــان  17:5زیــرا اگــر بهواســطۀ نافرمانــی یــک انســان ،مــرگ از
طریــق او حکمرانــی کــرد ،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و
عطــای پارســایی را دریافــت کردهانــد ،توســط آن انســان دیگــر ،یعنــی
عیســی مســیح ،در حیـ ْ
ـات حکــم خواهنــد رانــد.
۵.اشــعیا  3:26را بخوانیــد .اگــر مــا همچنــان به جای نگاه کردن به عیســی
کــه ابتــدا و انتهــای ایمــان ماســت ،بــه نقایــص ،اشــتباهات ،و گناهــان
خــود نــگاه و تمرکــز کنیــم ،ایــن ایمــان ،کــه توســط آن مــی توانیــم هــر
چیزی را از خدا دریافت کنیم ،در دلهامان ســرد و ضعیف خواهد شــد.
مــا بایــد افکارمــان را بــر چــه چیــز متمرکــز کنیــم؟ ____________
_________________________________________
اشــعیا  3:26-اندیشــه ی اســتوار را در آرامــش کامــل نــگاه خواهــی
داشــت ،زیــرا کــه بــر تــو تــوکل مــی دارد.
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۶.افسســیان  17:3را بخوانیــد .دلهــای مــا بایــد بــه طــور کامــل بــرای او
باشــد .آن زمانــی اســتکــه مــا در ...؟ خواهیــم بــود____________ .
افسســیان  17:3تــا مســیح بهواســطۀ ایمــان در دلهــای شــما ســاکن
شــود ،و در محبــت ریشــه دوانیــده ،اســتوار گردیــد.
۷.رومیان  5:4را بخوانید .آیا نجات یک پاداش است که باید بدست آورده
شــود یــا هدیــه ی رایـ ِ
ـض خداســت؟________________
ـگان فیـ ِ
رومیــان  5:4ا ّمــا آن کــه کاری نمیکنــد ،بلکــه بــه خدایــی تــوکل مـیدارد
کــه بیدینــان را پارســا میشــمارد ،ایمــان او برایــش پارســایی بهشــمار
میآیــد.
۸.رومیان  17:5را بخوانید .پارســایی (در راســتی خداوند ایســتادن) یک
هدیــه اســت .آیا باید بــرای هدیه کار کنیــد؟ ________________
چگونه یک هدیه بدســت می آورید؟ ____________________
_________________________________________
رومیــان  17 :5زیــرا اگــر بــه واســطه نافرمنــی یــک انســان،مرگ از
طریــق او حکمرانــی کرد،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و
عطــای پارســایی را دریافــت کــرده انــد ،توســط آن انســان دیگــر ،یعنــی
عیســی مســیح در حیــات حکــم خواهنــد رانــد.
ِ
رایــگان فیــض خــدا در ایــن آیــه
۹.رومیــان  23:6را بخوانیــد .عطــای
چیســت؟ ___________________________________
________________________________________
رومیــان  23:6زیــرا مــزد گنــاه مــرگ اســت ،ا ّمــا عطــای خــدا حیــات
مســیح عیساســت.
جاویــدان در خداونــد مــا
ْ
	۱۰.تیتــوس  5:3را بخوانیــد .چــه تعــداد از کارهــا و اعمــال نیکــوی شــما
بــه نجــات شــما کمــک مــی کنــد؟ ______________________
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تیتــوس  5:3مــا را نــه بهســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودیــم ،بلکــه
از رحمــت خویــش نجــات بخشــید ،بــه غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه
از روحالقــدس اســت؛
	۱۱.رومیــان  14:6را بخوانیــد .بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــد زیــر فیــض خــدا
بــودن بــه چــه معنــا اســت؟ __________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
رومیــان  14:6زیــرا گنــاه بــر شــما فرمــان نخواهــد رانــد ،چــون زیــر
شــریعت نیســتید بلکــه زیــر فیضیــد.
	۱۲.رومیــان  6:11را بخوانیــد .اگــر موهبــت خــدا از راه فیــض بــه مــا داده مــی
شــود ،دیگــر بــر پایــه ی ...؟ مــا نیســت___________________ .
رومیــان  6:11ا ّمــا اگــر از راه فیــض باشــد ،دیگــر بــر پایــۀ اعمــال نیســت؛
وگرنــه فیــض دیگــر فیــض نیســت[ .ا ّمــا اگــر از راه اعمــال باشــد ،دیگــر
بــر پایــۀ فیــض نیســت؛ وگرنــه عمــل دیگــر عمــل نیســت].
	۱۳.رومیــان  24:3را بخوانیــد .بــه زبــان ســاده معنــی ایــن آیــه را توضیــح
دهیــد______________________________________ .
___________________________________________
ـیح
رومیــان  24:3ا ّمــا بــه فیــض او و بهواســطۀ آن بهــای رهایــی کــه در مسـ ْ
عیســی اســت ،بهرایــگان پارســا شــمرده میشــوند.
	۱۴.افسســیان  7:1را بخوانیــد .آمــرزش گناهــان مــا بــه انــدازه ی ...؟ بــود.
___________________________________________
افسســیان  7:1در او ،مــا بهواســطۀ خــون وی رهایــی یافتهایــم ،کــه ایــن
همــان آمــرزش گناهــان اســت ،کــه آن را بــه انــدازۀ غنــای فیــض خــود.
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روزی مــردی مســت ســوار بــر اتومبیــل خــود شــد ،شــروع کــرد بــه رانندگــی
در جهــت خــاف ،و بــا شــخصی کــه در اتومبیلــی دیگــر بــود ،تصادفــی شــاخ بــه
شــاخ داشــت .در ایــن حادثــه یــک دختــر جــوان  81ســاله ،کشــته شــد .خانــواده
ایــن دختــر از مــرد شــکایت کردنــد و در پرونــده دادخواهــی 1.5میلیــون دالر
بدســت آوردنــد.
خانــواده بــه جــای گرفتــن آن مقــدار ،مبلــغ  936دالر تعییــن کردنــد .دلیلــش
ایــن بــود کــه از مــرد خواســتند بــه روشــی خــاص ایــن مقــدار را پرداخــت کنــد.
آنهــا از مــردی کــه مســت کــرده بــود خواســتند کاری کــه کــرده را بــه یــاد داشــته
باشــد .او بایــد هــر هفتــه یــک چــک ،بــه مبلــغ یــک دالر ،بــه نــام دختــری که کشــته
بــود مــی نوشــت و بــرای خانــواده اش مــی فرســتاد .فکــر مــی کنیــد کــه  936دالر
بــه جــای  1.5میلیــون دالر بایــد معاملــه ی خوبــی باشــد اوایــل پرداخــت یک دالر
درهفتــه آســان بــود ،امــا بعــد از مدتــی ،نوشــتن چــک بــه نــام دختــری کــه کشــته
بــود کــم کــم بــر افــکارش مســلط شــد .هــر هفتــه فکــر کــردن بــه دختــری کــه کشــته
بــود ،باعــث مــی شــد کــه در افســردگی فــرو رود.
پــس از گذشــت چنــد ســال از ایــن موضــوع ،مــرد در نهایــت از پرداخــت
اقســاط دســت کشــید .خانــواده ،او را بــه دادگاه برگردانــد و بــه او دســتور داد تــا،
پرداخــت هــای خــود را از ســر بگیــرد .در شــش یــا هفــت ســال گذشــته ،او چهــار
یــا پنــج بــار از پرداخــت اقســاط ســرباز زد .بــه هــر حــال ،هــر بــار کــه بــه دادگاه
احضــار مــی شــد مجبــور مــی شــد دوبــاره پرداخــت هــا را از ســر بگیــرد.
خانــواده ی دختــر جــوان گفتنــد کــه دیگــر عصبانــی نیســتند ،امــا فقــط مــی
خواســتند آنچــه کــه انجــام داده بــود را بــه او یــادآوری کننــد.
اگــر بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد ،خانــواده و همچنیــن مــردی کــه اقســاط را
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پرداخــت مــی کــرد در اســارت بودنــد .هــر هفتــه آنهــا چکــی دریافــت مــی کردند
کــه از دســت دادن دخترشــان را یــادآوری مــی کــرد ،پــس بــه عبــارت دیگــر،
آنهــا هــم نتوانســتند غــم از دســت دادن دخترشــان را پشــت ســر بگذارنــد.
مــرد اکنــون از آن خانــواده بــه خاطــر آنچــه کــه "مجــازات بیرحمانــه و
غیــر عــادی" نامیــده ،شــکایت کــرده اســت .مــی گویــد" ،ایــن مــن را مــی کشــد!
زندگــی ام را از بیــن مــی بــرد! هرگــز نمــی توانــم گذشــته را پشــت ســر بگــذارم
و زندگــی ام را ادامــه دهــم".
بــا نگاهــی بــه ایــن داســتان ،مســیحیان زیــادی را دیــده ام کــه احســاس مــی
کننــد زیــر همیــن نــوع داوری هســتند .آنهــا مــی گوینــد "عیســی همــه ی آن را
پرداخــت کــرد" ،امــا هنــوز احســاس مــی کننــد کــه مجبــور بــه پرداخــت هفتگــی
وظایــف مذهبــی شــده انــد ،یــا خــدا آنهــا را هرگزنخواهــد بخشــید.
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پرسش های شاگردسازی

۱ایــن مــرد چــه نــوع رابطــه ای مــی توانــد بــا آن خانــواده داشــته باشــد در
حالیکــه ایــن اتفاقات در جریان اســت؟ ___________________
__________________________________________

۲.عبرانیان  1:10را بخوانید .شریعت چه کاری نمی تواند انجام دهد؟ __
_________________________________________
عبرانیــان  2-1:10شــریعت فقــط ســایۀ چیزهــای نیکــوی آینــده اســت،
نــه صــورت واقعــی آنهــا .از همی ـنرو ،هرگــز نمیتوانــد بــا قربانیهایــی
کــه ســال بــه ســال پیوســته تکــرار میشــود ،آنــان را کــه بــرای عبــادت
نزدیــک میآینــد ،کامــل ســازد  2وگرنــه آیــا تقدیــم آنهــا متوقــف
نمیشــد؟ زیــرا در آن صــورت ،عبادتکننــدگان یــک بــار بــرای همیشــه
پــاک میشــدند و از آن پــس دیگــر بــرای گناهــان خــود احســاس تقصیــر
نمیکردنــد.
۳.عبرانیــان  1:10را بخوانیــد .ایــن آیــه بــا نشــان دادن ایــن کــه قربانــی های
عهــد عتیــق بــرای کامــل ســاختن مــا ،ناکافــی بودند ،چــه چیزی بــه ما می
فرمایــد؟ ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
۴.عبرانیان  2:10را بخوانید .اگر یک قربانی می آمد که می توانست واقعا
جایگزیــن گنــاه شــود ،چه کاری می توانســت برای عبــادت کنندگان انجام
دهــد؟ ______________________________________
________________________________________
۵.راننــده ی مســت مجبــور به انجام چــه کاری شــد؟ _____________
__________________________________________
__________________________________________
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۶.عبرانیان  14:10را بخوانید .خدا قوم خود را کامل ساخت از طریق
الف .اعمال نیک
ب .رفتن به کلیسا
حفظ ده فرمان
ج
تقدیم (قربانی) عیسی مسیح
د.
عبرانیــان  14:10زیــرا بــا یــک قربانــی ،تقدیسشــدگان را تــا ابــد کامــل
ســاخته اســت.
۷.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .قربانــی عیســی (کــه از طریــق ایمــان دریافــت
مــی شــود) ایمانــداران را کامــل مــی ســازد:
الف .تا دفعه ی بعدی که گناه می کنند
ب .از گناهان گذشته شان
ج .تا ابد
۸.پیدایــش  18-1:20را بخوانیــد .بــه پرســش هــای زیــر پاســخ دهیــد .دو
مــردی کــه در ایــن داســتان ذکــر شــده اســت چــه کســانی هســتند؟ ____
__________________________________________
پیدایــش  18-1:20بــاری ،ابراهیــم از آنجــا بهســوی منطقــۀ ِن ِگــب کــوچ
کــرد و میــان قـ ِـادش و شــور ســاکن شــد و مدتــی در ِجــرار غربــت پذیرفــت.
 2او دربــارۀ همســرش ســارا گفــت کــه "او خواهــر مــن اســت ".و اَبی ِمِلــک
پادشــاه ِجــرار فرســتاده ،ســارا را گرفــت 3 .امــا شــبی خــدا در خــواب بــه
اَبی ِمِلــک ظاهــر گشــت و بــه او گفــت" :اینــک بهســبب زنــی کــه گرفت ـهای
میمیــری ،چــرا کــه او زنــی شــوهردار اســت 4 ".و اَبی ِمِلــک هنــوز بــه ســارا
نزدیــک نشــده بــود؛ پــس گفــت" :خداونــدگارا ،آیــا قومــی بیگنــاه را هــاک
خواهــی کــرد؟  5مگــر ابراهیــم بــه مــن نگفــت" :او خواهــر مــن اســت"؟ و
مگــر ســارا نیــز نگفــت" :او بــرادر مــن اســت"؟ مــن ایــن کار را بــا راسـتدلی
و پاکدســتی کــردم 6 ".آنــگاه خــدا در خــواب بــه او گفــت" :آری ،میدانــم
کــه ایــن کار را بــا راسـتدلی کــردی ،و مــن بــودم کــه تــو را بازداشــتم تــا بــه
مــن گنــاه نــورزی .از همیــن روســت کــه نگذاشــتم او را لمــس کنــی 7 .پــس
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اکنــون همســر آن مــرد را بــه او بازگــردان ،زیــرا او نبــی اســت ،و برایــت
دعــا خواهــد کــرد و زنــده خواهــی مانــد .امــا اگــر همســرش را بازنگردانــی،
بــدان کــه تــو و هرکــه از ِآن تــو باشــد ،بهیقیــن خواهیــد مــرد 8 ".بامــدادان،
اَبی ِمِلــک زود برخاســت و همــۀ خادمــان خویــش را فرا خوانــد ،و همــۀ ایــن
امــور را بدیشــان بازگفــت .آنــان بســیار ترســیدند 9 .آنــگاه اَبی ِمِلــک ابراهیــم
را فرا خوانــد و بــه او گفــت" :ایــن چیســت کــه بــه مــا کــردی؟ چــه گناهــی بــه
تــو ورزیــده بــودم کــه مــن و مملکتــم را بــه تقصیــری بــزرگ آلــوده ســاختی و
کارهــای ناکردنــی بــا مــنکــردی؟"  10و اَبی ِمِلــک از ابراهیــم پرســید" :چــه
دیــدی کــه ایــن کار را کــردی؟"  11ابراهیــم پاســخ داد" :بــا خــود گفتــم" :در این
مــکان هیــچ ترســی از خــدا نیســت ،و مــرا بهســبب همســرم خواهنــد کشــت".
 12وانگهــی ،او براســتی خواهــر مــن و دختــر پــدرم اســت ،ولــی نــه دختــر
مــادرم؛ و همســر مــن گشــت 13 .و هنگامــی کــه خــدا مــرا از خانــۀ پــدرم
آواره کــرد ،بــه همســرم گفتــم" :احســانی کــه بایــد در حــق مــن بکنــی ایــن
اســت کــه هــر جــا برویــم ،دربــارۀ مــن بگویــی :او بــرادر مــن اســت".
" 14پــس اَبی ِمِلــک گوســفندان و گاوان و غالمــان و کنیــزان گرفتــه ،بــه
ابراهیــم بخشــید ،و همســرش ســارا را بــه وی بازگردانیــد 15 .و اَبی ِمِلــک
گفــت" :اینــک ســرزمین مــن پیــش روی توســت؛ هــر جــاکــه میپســندی،
ســاکن شــو"  16و بــه ســارا گفــت" :بــه بــرادرت هــزار پــاره نقــره دادم .ایــن
نشــان بیگناهــی توســت در برابــر چشــمان همــۀ کســانی کــه بــا تــو هســتند؛
تــو نــزد همــگان مبــرا هســتی 17 ".آنــگاه ابراهیــم نــزد خــدا دعــا کــرد ،و خــدا
اَبی ِمِلــک و همســرش و همــۀ کنیزانــش را شــفا بخشــید تــا بــاز صاحــب
فرزنــدان شــدند 18 ،زیــرا خداونــد بهخاطــر ســارا همســر ابراهیــم ،رَ ِحــم همــۀ
اهــل خانــۀ اَبی ِمِلــک را بســته بــود.
۹.پیدایــش  2:20و  5را بخوانیــد .مــردی کــه در ایــن داســتان دروغ مــی
گویــد و دیگــران را فریــب مــی دهــد چــه کســی بــود؟ __________
پیدایــش  2:20او دربــارۀ همســرش ســارا گفــت کــه "او خواهــر مــن اســت".
و اَبی ِمِلــک پادشــاه ِجــرار فرســتاده ،ســارا را گرفــت.
پیدایــش  5:20مگــر ابراهیــم بــه مــن نگفــت" :او خواهــر مــن اســت"؟ و مگــر
ســارا نیــز نگفــت" :او بــرادر مــن اســت"؟ مــن ایــن کار را بــا راس ـتدلی و
پاکدســتی کــردم".
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	۱۰.پیدایــش  7:20را بخوانیــد .مطمئــن هســتم کــه خــدا اعمــال ابراهیــم را تاییــد
نکــرد .امــا خداونــد بــا چــه کســی بــود ،ابراهیــم یــا ابیملــک؟ __________
چرا؟ پیدایش  18 ،1:15و یعقوب  23:2را بخوانید____________.
_________________________________________________________________

پیدایــش  7:20پــس اکنــون همســر آن مــرد را بــه او بازگــردان ،زیــرا او
نبــی اســت ،و برایــت دعــا خواهــد کــرد و زنــده خواهــی مانــد .امــا اگــر
همســرش را بازنگردانــی ،بــدان کــه تــو و هرکــه از ِآن تــو باشــد ،بهیقیــن
خواهیــد مــرد.
پیدایــش  1:15پــس از ایــن وقایــع ،کالم خداونــد در رویــا بــه اَبــرام در
رســیده ،گفــت" :ای اَبــرام ،متــرس! مــن ســپر تــو هســتم و تــو را پاداشــی
بــس عظیــم خواهــد بــود ".
پیدایــش  18:15در آن روز خداونــد بــا اَبــرام عهــد بســت و فرمــود" :ایــن
ســرزمین را بــه نســل تــو میبخشــم ،از رود مصــر تــا رود بــزرگ فــرات.
یعقــوب  23:2و آن نوشــته تحقــق یافــت کــه میگویــد" :ابراهیــم بــه خــدا
ایمــان آورد و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد "،و او دوســت خــدا
خوانــده شــد
	۱۱.پیدایــش  7:20و  18 – 17را بخوانیــد .اگــر چــه ابراهیــم در اشــتباه بــود،
خداونــد بــه چــه کســی گفــت کــه بایــد بــرای دیگــری دعــا کنــد؟
الف .ابراهیم برای ابیملک دعا کرد
ب .ابیملک برای ابراهیم دعا کرد
ج .آنها برای یکدیگر دعا کردند
پیدایــش  18-17:20آنــگاه ابراهیــم نــزد خــدا دعــا کــرد ،و خــدا اَبی ِمِلــک
و همســرش و همــۀ کنیزانــش را شــفا بخشــید تــا بــاز صاحــب فرزنــدان
شــدند 18 ،زیــرا خداونــد بهخاطــر ســارا همســر ابراهیــم ،رَ ِحــم همــۀ اهــل
خانــۀ اَبی ِمِلــک را بســته بــود.
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دینکن ریصقت ساسحا دوخ ناهانگ یارب رگید
	۱۲.رومیــان  31:8را بخوانیــد .اگــر چــه گاهــی اوقــات شکســت مــی خوریــم،
امــا چــه کســی بــا ماســت؟ ____________________________
رومیــان  31:8در برابــر همــۀ اینهــا چــه میتوانیــم گفــت؟ اگــر خــدا بــا
ماســت ،کیســت کــه بتوانــد بر ضــد مــا باشــد؟
	۱۳.رومیــان  8:4را بخوانیــد .حتــی اگــر گنــاه کنیــم ،خــدا فرمــوده چــه کاری نمــی
کنــد؟ _______________________________________
رومیــان  – 8:4خوشــا به حال آن کــه خداونــد گنــاه وی را بــه حســابش
نگــذارد".
	۱۴.عبرانیــان  13-12:8را بخوانیــد .در عهــد جدیــد ،خــدا وعــده داد چــه
کاری انجــام نمــی دهــد؟ ___________________________
___________________________________________
عبرانیــان  13-12:8از آنرو کــه مــن شــرارت ایشــان را خواهــم آمرزیــد
و گناهانشــان را دیگــر بــه یــاد نخواهــم آورد 13 .خــدا بــا ســخنگفتن
از عهــدی "جدیــد" ،آن عهــد نخســت را کهنــه میســازد؛ و آنچــه کهنــه و
قدیمــی میشــود ،زود از میــان خواهــد رفــت.
	۱۵.افسســیان  9-8 ،5:2را بخوانیــد .چگونــه نجــات مــی یابیــم؟ _________
___________________________________________
افسســیان  5:2حتــی زمانــی کــه در نافرمانیهــای خــود مــرده بودیــم ،مــا را
بــا مســیح زنــده کــرد  -پــس ،از راه فیــض نجــات یافتهایــد؛
فسســیان  9-8:2زیــرا بــه فیــض و از راه ایمــان نجــات یافتهایــد  -و
ایــن از خودتــان نیســت ،بلکــه عطــای خداســت  9 -و نــه از اعمــال ،تــا
هیچکــس نتوانــد بــه خــود ببالــد.
	۱۶.تیتــوس  5:3را بخوانیــد .مــا چگونــه نجــات نمــی یابیــم؟
___________________________________________
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چگونــه نجــات مــی یابیــم؟ __________________________
__________________________________________
تیتــوس  5:3مــا را نــه بهســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودیــم ،بلکــه
از رحمــت خویــش نجــات بخشــید ،بــه غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه
از روحالقــدس اســت؛
	۱۷.افسســیان  6:1را بخوانیــد .خــدا را بــه خاطــر نجاتمــان بواســطه ی ...؟در
تمــام طــول عمــر خواهیــم ســتود .چــون در آن محبــوب (عیســی مســیح)
بــه رایــگان بــه مــا...؟ شــده اســت_______________________ .
افسســیان  6:1تــا بدیــن وســیله فیــض پرجــال او ســتوده شــود ،فیضــی
کــه در آن محبــوب بهرایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت.
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سطح سوم درس 11

من محبوب هستم ،من مقبول هستم
نویسنده :دان کرو

یــک روز مایــکل ،بــه دفتــر مــن آمــد تــا اطالعاتــی محرمانــه در مــورد یکــی از
دوســتان خــود بــه مــن بگویــد .هنگامــی کــه در یکــی از جلســاتم در کالــج کتــاب
ـدس کریــس ســخنرانی مــی کــردم ،ظاهــرا پاتریشــیا یادداشــتهایی در دفترچــه
مقـ ِ
ی یادداشــت خــود مــی نوشــت .یادداشــتهایش حــاوی ایــن مضامیــن بــود" :مــن
محبــوب هســتم ،مــن مقبــول هســتم" و غیــره .پاتریشــیا بــه عــاوه شــخصی بــود
کــه همیشــه طــوری لبــاس مــی پوشــید کــه جلــب توجــه کنــد .دلیــل واقعــی اینکــه
پاتریشــیا ایــن جمــات را بیــان کــرد ایــن حقیقــت بــود کــه احســاس نمــی کــرد
محبــوب یــا مقبــول اســت ،بلکــه احســاس مــی کــرد طــرد شــده اســت و محبــوب
نیســت.
بــه عنــوان انســان ،همــه ی مــا نیــاز هــای اساســی یکســانی داریــم – تمایــل بــه
محبــت شــدن ،پذیرفتــه شــدن ،ارزشــمند بــودن ،و همچنیــن داشــتن عــزت نفــس
و دانســتن اینکــه بــا خــدا در رابطــه ای درســت هســتیم .بســیاری از ادیــان امــروز
باعــث مــی شــوند احســاس محبــوب نبــودن ،پذیرفتــه نبــودن و بــی ارزش بــودن
کنیــم .یکــی از بزرگتریــن قلعــه هایــی کــه شــیطان در مقابــل ایمانــداران اســتفاده
مــی کنــد احســاس گنــاه و محکومیــت اســت ،در حالیکــه یکســره باعــث مــی شــود
حــس کامــا روحانــی دربــاره اش داشــته باشــیم.
در اینجــا یــک ســوال مطــرح مــی شــود :چنــد نفــر از شــما وقتــی اولیــن بــار
بــه ســوی عیســی آمدیــد ،بــه شــما گفتــه شــد کــه نــه تنهــا او بــه راســتی شــما را
محبــت مــی کنــد ،بلکــه بــا پذیرفتنــش ،در او پارســایی شــما کامــل مــی شــود؟
در حقیقــت ،عدالتــی کــه او فراهــم مــی کنــد همــه ی آن پارســایی خواهــد بــود
کــه همیشــه بــه آن نیــاز داشــتید (اول قرنتیــان  30:1مــی فرمایــد" ،از اوســت کــه
شــما در مســیح عیســی هســتید ،کــه از جانــب خــدا بــرای مــا حکمت شــده اســت،
یعنــی پارســایی ،قدوســیت و رهایــی مــا") .ایــن خبــر خــوب انجیــل اســت" :زیــرا
از انجیــل ســرافکنده نیســتم ،چرا کــه قــدرت خداســت بــرای نجــات هر کــس کــه
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ایمــان آ َورَد ،نخســت یهــود و ســپس یونانــی 17 .زیــرا در انجیــل ،آن پارســایی کــه از
خداســت بـه ظهــور میرســد ،کــه از آغــاز تــا بــه انجــام بــر پایــۀ ایمــان اســت .چنانکــه
نوشــته شــده اســت" :پارســا بــه ایمــان زیســت خواهــد کــرد( ".رومیــان .)17-16:1
"ا ّمــا آن کــه کاری نمیکنــد ،بلکــه بــه خدایــی تــوکل مــیدارد کــه بــیدینــان را
پارســا میشــمارد ،ایمــان او برایــش پارســایی ب ـه شــمار میآیــد( ".رومیــان )5:4
خــدا مــا را فــرا نخوانــد تــا ایمانــی در ایمــان یــا ایمــان بــه چیزهــای دیگــر ،داشــته
باشــیم ،بلکــه تــا اعتمــاد ،اتــکا و تــوکل بــه او داشــته باشــیم.
خــدا محبــت اســت (اول یوحنــا  .)8:4امــا شــما مــی توانیــد آن را بیشــتر
دریافــت ،بیشــتر احســاس و بیشــتر تجربــه کنیــد .هــر چقــدر بیشــتر بــه ایــن
موضــوع ایمــان داشــته باشــید ،بیشــتر احســاس خواهیــد کــرد خــدا را محبــت مــی
کنیــد .کتــاب مقــدس مــی فرمایــد" ،مــا محبــت مــی کنیــم ،زیــرا او نخســت مــا
را محبــت کــرد" (اول یوحنــا  .)19:4در مــوردش فکــر کنیــد ،آن را بــاور کنیــد و
دریافتــش کنیــد!
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پرسش های شاگردسازی

۱رومیــان  39-38:8را بخوانیــد .پولــس رســول از چــه چیــز مطمئــن بــود؟
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
رومیــان  39-38:8زیــرا یقیــن دارم کــه نــه مــرگ و نــه زندگــی ،نــه
فرشــتگان و نــه ریاســتها ،نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده ،نــه هیــچ
قدرتــی 39 ،و نــه بلنــدی و نــه پســتی ،و نــه هیــچ چیــز دیگــر در تمامــی
خلقــت ،قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت خــدا کــه در خداونــد مــا
مســیح عیســی اســت ،جــدا ســازد.
ْ

۲.وقتــی در کالــج کتــاب مقــدس بــودم ،اســتادی داشــتم کــه یادداشــتهایی از
خــود باقــی گذاشــت ،بــا ایــن مضامیــن" :پارســا شــمردگی عملــی شــرعی
اســت کــه خــدا توســط آن هــر کســی را کــه ایمــان آورد پارســا مــی نامــد،
نــه اینکــه او را پارســا کنــد ".امــا زمانیکــه خــودم کتــاب مقــدس را مطالعــه
کــردم ،متقاعــد شــدم کــه پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت کــه
شــما را در نظــر خــدا پارســا مــی شــمارد .رومیــان  19:5را بخوانیــد.
بواســطه ی اطاعــت عیســی مســیح (حفــظ شــریعت و رفتــن بــر روی
صلیــب) بســیاری ...؟ خواهنــد شــد :
الف .پارسا نامیده
ب .به ظاهر پارسا
ج .پارسا
رومیــان  19:5زیــرا همانگونــه کــه بهواســطۀ نافرمانــی یــک انســان،
بســیاری گناهــکار شــدند ،بهواســطۀ اطاعــت یــک انســان نیــز بســیاری
پارســا خواهنــد گردیــد.
۳.دوم قرنتیــان  21:5را بخوانیــد" .او (خــدا) کســی (عیســی مســیح) را کــه
گنــاه را نشــناخت (هرگــز گنــاه نکــرد) ،در راه مــا گنــاه ســاخت؛ تــا مــا ...؟
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شــویم" (پرانتزهــا از نویســنده اســت) _____________________
دوم قرنتیــان  – 21:5او کســی را کــه گنــاه را نشــناخت ،در راه مــا گنــاه
ـایی خــدا شــویم.
ســاخت ،تــا مــا در وی پارسـ ِ
۴.کولســیان  22-21:1را بخوانیــد .عیســی مســیح بــه روی زمیــن آمــد و
بــرای گناهــان مــا مــرد .بــه ایــن خاطــر در حضــور خــدا بــه عنــوان قومــی
مقــدس ،بــی عیــب و بــی گنــاه ،در ...؟ مــی ایســتیم.
الف .نظر همسر
ب .نظر دوستان
ج .نظر خدا
کولســیان  22-21:1شــما نیــز زمانــی بیگانــه بــا خــدا ،و در افــکار
خویــش دشــمن او بودیــد ،و ایــن در اعمــال شــریرانۀ شــما پدیــدار
میگشــت 22 .ا ّمــا اکنــون او شــما را بهواســطۀ بــدن بشــری مســیح و از
طریــق مــرگ او آشــتی داده اســت ،تــا شــما را مقـ ّدس و بیعیــب و بَــری
از هــر مالمــت بهحضــور خــود بیــاورد.
۵.افسســیان  6:1را بخوانیــد .مــا فیــض جاودانــی خــدا را خواهیــم ســتود
زیــرا ...؟ بــه رایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت___________ .
__________________________________________
افسســیان  6:1تــا بدیــن وســیله فیــض پرجــال او ســتوده شــود ،فیضــی
کــه در آن محبــوب بهرایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت.
۶.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .از طریــق عیســی و قربانــی شــدن او بــر
روی صلیــب ،مــا تــا چــه مــدت زمانــی کامــل شــده ایــم؟
الف .تا زمانیکه دوباره مرتکب گناه شویم
ب .تا زمانیکه به کلیسا برویم
ج .تا ابد
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عبرانیــان  17-14:10زیــرا بــا یــک قربانــی ،تقدیسشــدگان را تــا
ابــد کامــل ســاخته اســت 15 .روحالقــدس نیــز در ایــن خصــوص بــه مــا
گواهــی میدهــد .ابتــدا میفرمایــد 16 :خداونــد اعــام میکنــد ،ایــن
اســت عهــدی کــه پــس از آن ایــام بــا ایشــان خواهــم بســت .احــکام خــود
را در دلهــای ایشــان خواهــم نهــاد ،و بــر ذهنهــای ایشــان خواهــم نگاشــت.
 17ســپس میافزایــد" :گناهــان و نافرمانیهــای ایشــان را بهیقیــن دیگــر
بهیــاد نخواهــم آورد".
۷.عبرانیــان  17-15:10را بخوانیــد .در عهــد جدیــد ،خــدا وعــده داده کــه
گناهــان مــا را چــه موقــع بــه یــاد خواهــد آورد؟
الف .هر بار که مرتکب گناهی شویم
ب .وقتی ده یک خود را نمی پردازیم
ج .هیچ گاه به یاد نخواهد آورد
۸.رومیــان  2-1:6را بخوانیــد .فیــض خــدا افزونتــر از همــه ی گناهــان
ماســت .آیــا بایــد بــه گنــاه کــردن ادامــه دهیــم تــا فیــض خــدا افــزون شــود؟
__________________________________________
رومیــان  2-1:6پــس چــه گوییــم؟ آیــا بــه گناه کــردن ادامــه دهیــم تــا
فیــض افــزون شــود؟  2هرگــز! مــا کــه نســبت بــه گنــاه مردیــم ،چگونــه
میتوانیــم بــه زندگــی در آن ادامــه دهیــم؟
۹.عبرانیــان  12:9را بخوانیــد .عیســی چــه نــوع رهایــی (آزادی از مجــازات
گناهانمــان) بــرای مــا حاصــل کــرد؟
الف .رهایی موقتی
ب .بخشی از رهایی
ج .رهایی ابدی
عبرانیــان  12:9و بــه خــون بزهــا و گوســالهها داخــل نشــد ،بلکــه یــک
بــار بــرای همیشــه بــه خــون خــود بــه قدساالقــداس داخــل شــد و رهایــی
ابــدی را حاصــل کــرد.
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	۱۰.رومیــان  33:8را بخوانیــد .شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد برگزیــدگان
خــدا را متهــم کنــد_______________________________ .
رومیــان  33:8کیســت کــه برگزیــدگان خــدا را متهــم کنــد؟ خداســت کــه
آنهــا را پارســا میشــمارد!
	۱۱.رومیــان  34:8را بخوانیــد .شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد قــوم خــدا را
محکــوم کند (مــورد قضاوت قرار دهــد)___________________ .
	۱۲.رومیــان  35:8را بخوانیــد .شــخصی را نــام ببریــد کــه مــی توانــد یــک
مســیحی را از محبــت خــدا جــدا ســازد____________________ .
ـیح عیســی کــه مــرد،
رومیــان  35-34:8کیســت کــه محکومشــان کنــد؟ مسـ ْ
بلکــه برخیزانیــده نیــز شــد و به دســت راســت خداســت ،اوســت کــه بــرای
مــا شــفاعت میکنــد!  35کیســت کــه مــا را از محبــت مســیح جــدا ســازد؟
ســختی یــا فشــار یــا آزار یــا قحطــی یــا عریانــی یــا خطــر یــا شمشــیر؟
	۱۳.رومیــان  31:8را بخوانیــد .نتیجــه ی ایــن درس شاگردســازی چیســت؟
___________________________________________
رومیــان  31:8در برابــر همــۀ اینهــا چــه میتوانیــم گفــت؟ اگــر خــدا بــا
ماســت ،کیســت کــه بتوانــد بر ضــد مــا باشــد؟
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ثمره ی نجات (بخش اول)
نویسنده :دان کرو

آیــا یــک بــار ایمــان آوردن بــه "نجــات" منتهــی مــی شــود ،اگــر ایمــان ادامــه
نیابــد؟ آیــا بــا توقــف ایمــان مــی تــوان بــاز هــم وعــده را دریافــت کــرد؟ ابراهیــم بــه
خداونــد ایمــان آورد و او آن را بــرای وی پارســایی بــه شــمار آورد (پیدایــش .)6:15
ِ
ایمــان ابراهیــم متوقــف مــی شــد (از حرکــت مــی ایســتاد) ،آیــا پارســا
اگــر
شــمردگی هــم متوقــف مــی شــد؟
از متــون کتــاب مقــدس ،مــی دانیــم "ایمــان" بــه عنــوان عمــل کاملــی کــه
یکبــار اتفــاق مــی افتــد شــروع مــی شــود (زمــان گذشــته نامعیــن در زبــان یونانــی)
امــا در زندگــی مســیحی همچنــان در زمــان حــال ادامــه مــی یابــد .فرمانهایــی کــه
در زمــان حــال داده مــی شــوند ،انتظــار مــی رود کــه بــه طــور مــداوم اســتفاده یــا
تکــرار شــوند .هنــگام اســتفاده از زمــان حــال ،اگــر کلمــات یــا عبــارات زیــر را
بــرای خواننــده ی کتــاب مقــدس ارائــه کنیــم ،بــه طــور قابــل توجــه ای درک او را
از متــون کتــاب مقــدس افزایــش مــی دهیــم .ایــن کلمــات عبارتنــد از :مکــررا،
پیوســته ،دائمــا ،بــه عنــوان یــک عــادت یــا شــیوه ی زندگــی روزمــره و یــا بــدون
وقفــه.
متــون زیــر را در نظــر بگیریــد و دقــت کنیــد چگونــه زمــان حــال در زبــان
یونانــی بــر آنهــا تاثیــر مــی گــذارد:
یوحنــا " 16:3زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود
را داد تــا هر کــه بــه او ایمــان آ َورَد" (زمــان حــال :ایمــان مــی آورد و ایمــان خــود
را ادامــه مــی دهــد) هــاک نگــردد ،بلکــه حیــات جاویــدان یابــد( .پرانتزهــا از
نویســنده اســت)
س شــدگان را تــا ابــد کامــل
عبرانیــان " 14:10زیــرا بــا یــک قربانــی ،تقدی ـ 
ســاخته اســت( ".زمــان حــال آنهایــی کــه کنــار گذاشــته شــده انــد ،و بــاز هــم
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کنــار گذاشــته مــی شــوند ،آن قربانــی بــرای همیشــه کامــل ســاخته اســت .در
نســخه ی جدیــد کینــگ جیمــز ایــن چنیــن آمــده" :مقــدس مــی شــوند " .نســخه
ی جدیــد اینترنشــنال مــی گویــد "مقــدس ســاخته مــی شــوند")( .پرانتزهــا و
تاکیدهــا از نویســنده اســت)
اول یوحنــا " 9:3آن کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمیکنــد( "،زمــان
حــال :بــه عبــارت دیگــر بــه عنــوان شــیوه ی زندگــی خــود دیگــر گنــاه نمــی کنــد،
کــه داشــتن قلبــی اســتوار را نشــان مــی دهــد) "زیــرا سرشــت خــدا در اومــی
مانــد؛ "(زمــان حــال :سرشــت (تخــم) خــدا باقــی مــی مانــد) "پــس او نمیتوانــد
"(زمــان حــال :بــه عنــوان روش زندگــی خــود یــا دائمــا) "در گنــاه زندگــی کنــد،
چرا کــه از خــدا مولــود شــده اســت( ".پرانتزهــا از نویســنده اســت)
مرقــس " 15:1و میگفــت :زمــان به کمــال رســیده و پادشــاهی خــدا نزدیــک
شــده اســت .توبــه کنیــد" (زمــان حــال :بــه ایــن معنــی کــه ،در هــر موقعیــت یــا
نیــازی کــه بوجــود مــی آیــد ،توبــه کنیــد و بــاز هــم بــه توبــه کــردن ادامــه دهیــد) و
بــه ایــن خبــر خــوش ایمــان آوریــد" (زمــان حــال :بــه ایــن معنــی کــه ایمــان آوریــد
و ایمــان خــود را ادامــه دهیــد)( .پرانتزهــا از نویســنده اســت)
یوحنــا " 24:5آمیــن ،آمیــن ،بــه شــما میگویــم ،هر کــه کالم مــرا بــه گــوش
گیــرد و بــه فرســتندۀ مــن ایمــان آورد" (زمــان حــال :و ایمــان خــود را ادامــه
دهــد)" ،حیــات جاویــدان دارد و بــه داوری نمیآیــد ،بلکــه از مــرگ بــه حیــات
منتقــل شــده اســت( ".پرانتزهــا از نویســنده اســت)
لوقــا " 7:15بــه شــما میگویــم ،بــه همیــنســان بــرای یــک گناهــکار کــه توبــه
میکنــد" (زمــان حــال :و بــاز هــم بــه توبــه کــردن ادامــه مــی دهــد)" ،جشــن و
ســرور عظیمتــری در آســمان برپــا میشــود تــا بــرای نــود و نــه پارســا کــه نیــاز بــه
توبــه ندارنــد( ".پرانتزهــا از نویســنده اســت)
اعمــال رســوالن " 30:17در گذشــته ،خــدا از چنیــن جهالتــی چشــم
میپوشــید .ا ّمــا اکنــون بــه همــۀ مردمــان در هــر جــا حکــم میکنــد" (زمــان
حــال :و بــاز هــم بــه حکــم کــردن ادامــه مــی دهــد) "کــه توبــه کنند"(زمــان
حــال :و بــاز هــم مکــررا بــه توبــه کــردن ادامــه دهنــد)( .پرانتــز هــا از نویســنده
اســت)
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یوحنــا  47:6آمیــن ،آمیــن ،بــه شــما میگویــم ،هــر کــه ایمــان دارد" (زمــان
حــال :و ایمــان خــود را ادامــه مــی دهــد)" ،از حیــات جاویــدان برخــوردار اســت".
(پرانتزهــا از نویســنده اســت)
رومیــان " 5:4ا ّمــا آن کــه کاری نمیکنــد ،بلکــه بــه خدایــی تــوکل م ـیدارد"
(زمــان حــال :و بــاز هــم تــوکل داشــتن بــه خــدا را ادامــه مــی دهــد) "کــه بیدینــان
را پارســا میشــمارد ،ایمــان او برایــش پارســایی بهشــمار میآیــد( ".پرانتزهــا از
نویســنده اســت)
اعمــال رســوالن " 20:26بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان ،ســپس در
اورشــلیم و تمامــی ســرزمین یهودیــه ،و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه اعــام
ایــن پیــام پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد" (زمــان حــال :و بــه توبــه کــردن مکــررا
ادامــه دهنــد) "و بــ ه ســوی خــدا بازگردنــد" (و بــه بازگشــتن ادامــه دهنــد)
"و کــرداری شایســتۀ توبــه داشــته باشــند" (زمــان حــال :و بــه انجــام کارهــا و
اعمالــی کــه بوســیله ی آن توبــه ی خــود را ثابــت مــی کننــد ،ادامــه دهنــد).
(پرانتزهــا از نویســنده اســت)
نتیجــه گیــری :زمــان حــال صدهــا بــار در کتــاب مقــدس اســتفاده شــده
اســت .قصــد نــدارم همــه ی متــون کتــاب مقــدس کــه مربــوط بــه ایــن موضــوع می
شــود را نشــان دهــم .حقیقــت در مــورد نجــات حاصــل از ایمــان ایــن اســت کــه
مــداوم و پیوســته اســت و اگــر چــه الهیــات آرمینیوســی و کالوینیســم دیدگاههــای
مختلفــی دارنــد ،ولــی توســط هــر دو آمــوزش داده مــی شــود.
الهیــات کالویــن ،کــه ضمانــت ابــدی نجــات را بیــان مــی کنــد ،تعلیــم مــی دهــد
ایمانــداران حقیقــی ممکــن اســت بلغزنــد یــا دور شــوند ،امــا بــا اینحــال در ایمــان
مســیحی اســتوار خواهنــد بــود (اول قرنتیــان  .)8:1کســانی کــه بــه ضمانــت ابــدی
نجــات ایمــان دارنــد همچنیــن معتقدنــد کــه مســیحیان حقیقــی مــرگ نســبت بــه
گنــاه را تجربــه کــرده انــد و بــه گنــاه کــردن ادامــه نمــی دهنــد (رومیــان .)3-1:6
کســانی کــه بعــدا کامــا از مســیح دور مــی شــوند نشــان مــی دهــد کــه هرگــز حقیقتــا
تولــد دوبــاره نداشــته انــد (اول یوحنــا .)19:3
الهیــات آرمینیــوس تعلیــم مــی دهــد کــه ایمانــداران حقیقــی مــی تواننــد از
ایمــان مســیحی دور شــوند .آنهــا بــه طــور کلــی اعتقــاد دارنــد و تعلیــم مــی دهنــد
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کــه کســانی کــه دور مــی شــوند ،نجــات خــود را از دســت مــی دهنــد یــا مانــع
نجــات خــود مــی شــوند .سیســتم آنهــا بــرای آن دســته از بــه اصطــاح مســیحیانی
(کســانی کــه اســما مســیحی هســتند) کــه بــه طــور مســتمر در سرکشــی یــا گنــاه
عمــدی بــدون هیــچ میــوه ای کــه توبــه شــان را ثابــت کنــد ،زندگــی مــی کننــد،
هیــچ جایگاهــی نــدارد.
یوحنــا رســول گفــت" :اگــر بگویــم بــری از گناهیــم ،خــود را فریــب داده ایــم".
(اول یوحنــا  ،)8:1امــا او همچنیــن گفــت" :آنکــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه
نمــی کنــد" (اول یوحنــا  .)9:3در اینجــا یــک دوگانگــی یــا بــه اصطــاح متناقــض
نمــا داریــم ،امــا تناقضــی در کتــاب مقــدس نیســت .همــه ی مســیحیان گنــاه مــی
کننــد (اول یوحنــا  ،)8:1امــا همچنیــن همــه ی مســیحیان از احــکام خــدا اطاعــت
مــی کننــد (اول یوحنــا  .)3:2گنــاه و نفــس بــا مســیحیان وجــود دارد ،امــا گنــاه
نمــی توانــد ویژگــی برجســته و متمایــز آنهــا باشــد (اول یوحنــا  .)9:3توبــه و ایمــان
حقیقــی مســتلزم تغییرذهــن ،تغییــر قلــب و تغییــر جهــت اســت ،حتــی اگــر کامــل
نباشــد (اعمــال رســوالن  18:26و اول یوحنــا .)8:1ثمــره ،هنــوز هــم آزمایشــی
از واقعیــت و حقیقــت ایمــان اســت .ایمــان ،عقیــده ای ماوراءطبیعــی و محکمــی
اســت کــه رفتــار ایمانــداران حقیقــی را کنتــرل مــی کنــد و بــه فعالیتهــای مشــارکتی
منتهــی مــی شــود .نمونــه هایــی از قهرمانــان ایمــان در عبرانیــان ،فصــل  11نشــان
داده شــده اســت کــه بــه اعمــال مشــابه منجــر مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر ،آنچــه انجــام
مــی دهیــم ،نتیجــه ی چیــزی اســت کــه بــاور داریــم .کالم خــدا در یعقــوب  18:2مــی
فرمایــد" :تــو ایمانــت را بــدون اعمــال بــه مــن بنمــا و مــن ایمانــم را بــا اعمالــم بــه
تــو خواهــم نمــود".
زمانیکــه رســوالن دربــاره ی اعمــال بــه طــرز منفــی ســخن مــی گوینــد ،ب ـ ه
"اعمــال شــریعت" اشــاره مــی کننــد ؛ ایــن چیزیســت کــه هــر کــس بــرای بدســت
آوردن نجــات خــود هــر کاری برایــش انجــام مــی دهــد.
کتــاب مقــدس نیــز از ثمــره ی نجــات ســخن مــی گویــد کــه ،کارهــای نیک یا
ـل ایمــان اســت .اینهــا اعمــال ،یــا کارهایــی هســتند کــه از توبــه و ایمــان ناشــی
عمـ ِ
مــی شــوند و شــواهدی از نجــات را نشــان مــی دهنــد (اعمــال رســوالن ،20:26
متــی  ،10-7:3اول تســالونیکیان  3:1و یعقــوب  .)26-14:2اشــتراک بیــان
شــده بیــن توبــه و ایمــان ایــن اســت کــه هــر دو آنهــا ثمــره یــا شــواهد مشــابهی
دارنــد :کارهــای نیــک .مــا بــه واســطه ی کارهــای نیــک نجــات نمــی یابیــم ،بلکــه
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نجــات مــی یابیــم تــا کارهــای نیــک انجــام دهیــم (بــرای مقایســه بیــن نجــات
یافتــن بــه واســطه ی کارهــای نیــک و نجــات یافتــن تــا کــه کارهــای نیــک انجــام
ـش حقیقـ ِ
ـت ایمــان
دهیــم بــه افسســیان  8:2-10رجــوع کنیــد) .اعمــال ،آزمایـ ِ
اســت و فیضــی کــه درنهایــت بــر زندگــی و اعمــال کســی اثــر نگــذارد نمیتوانــد
فیــض حقیقــیِ خــدا در نظــر گرفتــه شــود (تیتــوس .)12-11:2
بــه عنــوان
ِ
عیســی مســیح نیــز تعلیــم مــی دهــد کــه ایمانــداران حقیقــی ،از ثمراتشــان شــناخته
خواهنــد شــد (متــی  34:25-40 ،20-16:7 ،8:3؛ یوحنــا 23:14 ،35:13؛
اعمال رسوالن 20:26؛ رومیان 11-6:2؛ یعقوب 81-14:2؛ و اول یوحنا .)10:3
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پرسش های شاگردسازی

۱فرمانهایــی کــه در زمــان حــال داده مــی شــوند ،انتظــار مــی رود کــه ...؟
داشــته باشــند__________________________________ .

۲.یوحنــا  16:3را بخوانیــد .بــا توجــه بــه زمــان حــال در زبــان یونانــی ،آنچــه
در یوحنــا  16:3بیــان مــی شــود ،چیســت؟ _________________
___________________________________________
___________________________________________
یوحنــا  16:3زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود
را داد تــا هر کــه بــه او ایمــان آ َورَد هــاک نگــردد ،بلکــه حیــات جاویــدان
یابد.
۳.اول یوحنــا  9:3را بخوانیــد .آنکــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمــی
کنــد .ایــن آیــه بــه چــه معناســت؟ ______________________
___________________________________________
___________________________________________
اول یوحنــا  9:3آن کــه از خــدا زاده شــده اســت گنــاه نمیکنــد ،زیــرا گوهــر
خــدا در اوســت؛ پــس او نمیتوانــد گناهــکار باشــد ،چرا کــه از خــدا زاده
شــده است.
۴.لوقا  7:15را بخوانید .برای یک گناهکار که ...؟ جشن و سرور در آسمان
برپــا مــی شــود__________________________________ .
لوقــا  7:15بــه شــما میگویــم ،بــه همینســان بــرای یــک گناهــکار کــه
توبــه میکنــد ،جشــن و ســرور عظیمتــری در آســمان برپــا میشــود تــا
بــرای نــود و نــه پارســا کــه نیــاز بــه توبــه ندارنــد.
۵.اعمــال رســوالن  30:17را بخوانیــد .خــدا بــه همــه ی مردمــان در هــر جــا
حکــم مــی کنــد کــه ...؟ ____________________________
___________________________________________
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اعمــال رســوالن  30:17در گذشــته ،خــدا از چنیــن جهالتــی چشــم
میپوشــید .ا ّمــا اکنــون بــه همــۀ مردمــان در هــر جــا حکــم میکنــد کــه
توبــه کننــد.
۶.اعمــال رســوالن  20:26را بخوانیــد .ایــن آیــه چــه چیــز را بیــان مــی کنــد؟
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن  20:26بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان ،ســپس در
اورشــلیم و تمامــی ســرزمین یهودیــه ،و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه
اعــام ایــن پیــام پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد و بهســوی خــدا بازگردنــد و
کــرداری شایســتۀ توبــه داشــته باشــند.
۷.اول یوحنــا  3:2را بخوانیــد .نتیجــه ی داشــتن رابطــه ی شــخصی با خدا که
همان شــناخت اوست ،چیست؟ ________________________
اول یوحنــا  3:2از این جــا میدانیــم او را میشناســیم کــه از احکامــش
اطاعــت میکنیــم.
۸.یعقــوب  18:2را بخوانیــد .یعقــوب مــی گویــد" :تــو ایمانــت را بــدون
اعمــال بــه مــن بنمــا (کــه انجــام آن غیــر ممکــن اســت) ،و مــن ایمانــم
را بــا ...؟ بــه تــو خواهــم نمــود_______________________ ".
یعقــوب  18:2کســی خواهــد گفــت" :تــو ایمــان داری و مــن اعمــال دارم!"
ایمانــت را بــدون اعمــال بــه مــن بنمــا و مــن ایمانــم را بــا اعمالــم بــه تــو
خواهــم نمــود.
۹.اول تســالونیکیان  3:1را بخوانیــد .کارهــا یــا اعمالــی که از ایمان ناشــی می
شوند به عنوان ...؟ معرفی می شوند_____________________ .
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اول تســالونیکیان  3:1و پیوســته در حضــور خــدا و پــدر خــود ،عمل شــما
را کــه از ایمــان ناشــی میشــود و محنــت شــما را کــه محــرک آن محبــت
اســت و پایــداری شــما را کــه از امیــد بــه خداوندمــان عیســی مســیح الهــام
میگیــرد ،بهیــاد میآوریــم.
	۱۰.غالطیــان  21 ،16:2را بخوانیــد .اعمــال شــریعت اعمالیســت کــه مــردم
انجــام مــی دهنــد تــا ســعی کننــد نجــات یــا ...؟ را بدســت آورنــد (آیــه .)21
اعمــال شــریعت نمــی تواننــد نجــات دهنــد ،آنهــا هیــچ قــدرت نجاتــی
ندارنــد______________________________________ .
غالطیــان  16:2میدانیــم کــه انســان نــه بــا اعمــال شــریعت ،بلکــه بــا
ایمــان بــه عیســی مســیح پارســا شــمرده میشــود .پــس مــا خــود نیــز بــه
ـیح عیســی ایمــان آوردیــم تــا بــا ایمــان بــه مســیح پارســا شــمرده شــویم
مسـ ْ
و نــه بــا اعمــال شــریعت ،زیــرا هیــچ بشــری از راه انجــام اعمــال شــریعت
پارســا شــمرده نمیشــود.
غالطیــان  21:2فیــض خــدا را باطــل نمیشــمارم ،زیــرا اگــر پارســایی از
راه شــریعت بهدســت میآمــد ،پــس مســیح بیهــوده مــرد.
	۱۱.رومیــان  10-7:2را بخوانیــد .ایــن آیــات ثمــره ی کــدام دو گــروه از افــراد
را توصیــف مــی کنــد؟ ______________________________
رومیــان  10-7:2او بــه کســانی کــه بــا پایــداری در انجــام اعمــال نیکــو،
در پــی جــال و حرمــت و بقاینــد ،حیــات جاویــدان خواهــد بخشــید؛
ِ
منکــران حقیقــت و شرارتپیشــگان ،خشــم و
 8ا ّمــا بــر خودخواهــان و
غضــب خــود را فروخواهــد ریخــت 9 .هر کــس کــه مرتکــب اعمــال بــد
شــود دچــار رنــج و عــذاب خواهــد شــد ،نخســت یهــود و ســپس یونانــی.
 10ا ّمــا هر کــه نیکویــی کنــد ،از جــال و حرمــت و آرامــش برخــوردار
خواهــد شــد ،نخســت یهــود و ســپس یونانــی.
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ثمره ی نجات (بخش دوم)
نویسنده :دان کرو

بــه ایــن آیــه از کتــاب مقــدس توجــه کنیــد" :فرزنــدان خــدا و فرزنــدان ابلیــس
اینگونــه آشــکار مــی شــوند :آنکــه پارســایانه عمــل نمــی کنــد ،از خــدا نیســت،
و نــه آن کــه بــرادر خــود را محبــت نمــی کنــد" (اول یوحنــا  ،10:3نســخه ی
جدیــد اینترنشــنال) .نمــی گویــد" ،نجاتمــان را ایــن گونــه آشــکار مــی کنیــم" .مــی
گویــد" ،فرزنــدان خــدا ایــن گونــه آشــکار مــی شــوند( ".اول یوحنــا  ،10:3تاکیــد
از نویســنده اســت).
عیســی آن را ایــن گونــه فرمــود" ،آنــان را از میــوه هایشــان خواهیــد شــناخت"
(متــی  ،20:7تاکیــد از نویســنده اســت).
در کتــاب مقــدس ،خداونــد بــه دو طریــق از نجــات صحبــت مــی کنــد)1( :
بــه فیــض و از راه ایمــان نجــات یافتــه ایــم (افسســیان  )9-8:2و ( )2نجــات
یافتــه ایــم تــا کارهــای نیــک انجــام دهیــم کــه هــر شــخص نجــات یافتــه ای انجــام
خواهــد داد (افسســیان  .)10:2چــرا مــی ترســیم از ثمــره ی شــخص ایمانــدار
صحبــت کنیــم؟ کتــاب مقــدس از توضیــح چنیــن موضوعــی طفــره نمــی رود.
در اینجــا آیاتــی اســت کــه بــه وســیله ی آن در پادشــاهی خــدا بــودن و تحــت
حکومــت خــدا قــرار داشــتن بــرای مــا آشــکار مــی شــود:
اول یوحنــا " 5- 3:2از این جــا میدانیــم او را میشناســیم کــه از احکامــش
اطاعــت میکنیــم 4 .آن کــه میگویــد "او را میشناســد" ،ا ّمــا از احکامــش اطاعــت
نمیکنــد ،دروغگوســت و راســتی در او جایــی نــدارد 5 .ا ّمــا آن کــه از کالم او
اطاعــت میکنــد ،محبــت بــه خــدا براســتی در او به کمــال رســیده اســت .از
این جــا میدانیــم کــه در او هســتیم( ".تاکیدهــا از نویســنده اســت)
اگــر دریافتــه ایــد کــه او پارساســت ،پــس مــی دانیــد آن کــه پارســایی را بــه
عمــل مــی آورد ،از او مولــود شــده اســت (اول یوحنــا ( .)29:2آیــا منطقــی بــه
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نظــر مــی آیــد؟ ذات خــدا و مســیح پارســایی یــا عدالــت اســت و هــر کــس کــه
پارســایی را بــه عمــل مــی آورد ،گواهــی بــرای نشــان دادن سرشــت اوســت ،یــا
همانطــور کــه یوحنــا مــی گویــد ،از او مولــود شــده اســت).
اول یوحنــا " 01-3:5شــما میدانیــد کــه او ظهــور کــرد تــا گناهــان را
از میــان بــردارد .در او هیــچ گناهــی نیســت 6 .آن کــه در او میمانــد گنــاه
نمیکنــد( "،در زبــان یونانــی ،ایــن آیــه زمــان حــال ســاده اســت ؛ کــه عملــی
پیوســته یــا همیشــگی را بیــان مــی کنــد  .خواننــده ی کتــاب مقــدس مــی توانــد بــه
طــور قابــل توجهــی درک خــود را از متــن بــا بــه زبــان آوردن ایــن کلمــات افزایــش
دهــد  :مکــررا  ،پیوســته  ،بارهــا و بارهــا  ،بــدون وقفــه  ،دایمــا  ،مــداوم  ،معمــوال
یــا مثــل یــک ســبک و روش زندگــی" ).ا ّمــا کســی کــه گنــاه میکنــد ( زمــان حــال
) ،او را نــه دیــده و نــه شــناخته اســت 7 .فرزنــدان ،کســی شــما را گمــراه نســازد .هر
کــه پارســایانه عمــل میکنــد ( ،زمــان حــال  :مــداوم  ،بارهــا و بارهــا عمــل مــی
کنــد ) ،پارساســت ،چنانکــه او پارساســت 8 .آن کــه گنــاه میکنــد" (زمــان حــال
 :معمــوال مثــل یــک ســبک زندگــی بــه خاطــر سرشتشــان) "از ابلیــس اســت،
زیــرا ابلیــس از همــان آغــاز گنــاه کــرده و میکنــد .از همی ـنرو پســر خــدا ظهــور
کــرد تــا کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد 9 .آن کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه
نمیکنــد" (زمــان حــال  :کــه بــه عنــوان ســبک زندگــی شــان  ،قلبــی اســتوار را
نشــان میدهــد)" ،زیــرا سرشــت خــدا در او مــی مانــد؛ پــس او نمیتوانــد در گنــاه
زندگــی کنــد" (زمــان حــال  :بــدون وقفــه)" ،چــرا کــه از خــدا مولــود شــده اســت.
 10فرزنــدان خــدا و فرزنــدان ابلیــس اینگونــه آشــکار میشــوند :آن کــه پارســایانه
عمــل نمیکنــد" (زمــان حــال)" ،از خــدا نیســت ،و چنیــن اســت آن کــه بــرادر
خــود را محبــت نمیکنــد "(زمــان حــال) (پرانتزهــا و تاکیــد هــا از نویســنده
اســت) .یوحنــا مــی گویــد" ،فرزنــد خــدا و فرزنــد ابلیــس ایــن گونــه آشــکار مــی
شــوند ".آنکــه پارســایانه عمــل نمــی کنــد و محبــت نمــی کنــد نشــان مــی دهــد کــه
سرشــت پــدر آســمانی را ندارنــد .آیــا گواهــی داشــتن تولــد تــازه مهــم نیســت؟
اول یوحنــا " 14:3مــا مــی دانیــم کــه از مــرگ بــه زندگــی منتقــل شــده ایــم،
زیــرا بــرادران را محبــت مــی کنیــم .هــر کــه محبــت نمــی کنــد ،در قلمــرو مــرگ
باقــی مــی مانــد( .تاکیدهــا از نویســنده اســت)
اول یوحنــا " 6:4مــا از خــدا هســتیم و کســی کــه خــدا را مــی شناســد ،بــه مــا"
(رســوالن) "گــوش مــی ســپارد؛ ولــی آن کــه از خــدا نیســت ،بــه مــا" (رســوالن)
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"گــوش نمــی ســپارد .روح حــق و روح گمراهــی را ایــن گونــه از هــم بــاز مــی
شناســیم( ".پرانتزهــا و تاکیدهــا از نویســنده اســت)
اول یوحنــا " 8:4آن کــه محبــت نمــی کنــد ،خــدا را نشــناخته اســت ،زیــرا خــدا
محبــت اســت( ".محبــت نشــانه ی ایمانــداران اســت ،زیــرا ذات خــدا محبــت
اســت).
اول یوحنــا " 2:5از اینجــا میدانیــم فرزنــدان خــدا را محبــت میکنیــم کــه
خــدا را محبــت میکنیــم" (زمــان حــال :و بــه طــور مــداوم او را محبــت مــی
کنیــم) "و از احــکام او اطاعــت مــی کنیــم" (حــال ســاده :و بــاز هــم احــکام را
حفــظ مــی کنیــم)( .پرانتزهــا از نویســنده اســت)
اول یوحنــا " 19-18:5مــا میدانیــم کــه هر کــه از خــدا مولــود شــده اســت،
در گنــاه زندگــی نمیکنــد" (زمــان حــال :مثــل یــک ســبک زندگــی ،قلبــی اســتوار
را نشــان مــی دهــد)" ،بلکــه آن مولــود خــدا او را حفــظ میکنــد" (نســخه ی کینگــز
جیمــز – خــودش را حفــظ مــی کنــد ،زمــان حــال :و دائمــا او را حفــظ مــی کنــد)
"و دســت آن َشــریر بــه او نمیرســد 19 .مــا میدانیــم کــه از خــدا هســتیم و تمامــی
دنیــا در آن َشــریر لمیــده اســت(" .پرانتزهــا و تاکیدهــا از نویســنده اســت)
چــرا یوحنــای رســول همــه ی اینهــا را بــا مــا بــه اشــتراک مــی گــذارد؟
"اینهــا را بــه شــما نوشــتم کــه بــه نــام پســر خــدا ایمــان داریــد ،تــا بدانیــد کــه از
حیــات جاویــدان برخورداریــد" (اول یوحنــا .)13:5
نتیجــه گیــری :پارســایی ،تقــدس ،محبــت و ثمــره ی روح شــواهدی از تولــد
تــازه هســتند .شــما خــود زمانیکــه ســبک زندگــی غیــر الهــی داریــد ،اطمینــان ندارید
کــه از ِآن او (خــدا) هســتید .در ایــن هنــگام وجدانتــان محکومتــان مــی کنــد و
اطمینانــی بــه خــدا در زندگــی تــان وجــود نــدارد .پطــرس رســول بــه شــما نصیحــت
مــی کنــد تــا فراخواندگــی و برگزیدگــی خــود را تثبیــت نماییــد (دوم پطــرس
)10:1؛ بــه عبــارت دیگــر بــه قلــب خــود اطمینــان دهیــد کــه بــا ســبک زندگــی ای
کــه مطابــق بــا انجیــل شــکوهمند اســت واقعــا از آن خــدا هســتید .نگفتــم "ایــن
گونــه نجــات مــی یابیــم"؛ گفتــم "ایــن گونــه مــی دانیــم کــه از آن او هســتیم".
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۱اعمــال  13:8و  22-18را بخوانیــد .در ابتــدا یوحنــا دربــاره ی "ثمــره"
یــا گواهــی یــک ایمانــدار حقیقــی صحبــت مــی کنــد .همــه ی اینهــا
موضوعاتــی هســتند کــه از دل آدمــی مــی جوشــد .وقتــی دل ایمانــداری
(ماننــد شــمعون) در حضــور خــدا راســت نباشــد ،چــه کاری بایــد انجــام
دهــد؟ _______________________________________
اعمــال  13:8حتــی َ
شــمعون نیــز ایمــان آورد و پــس از تعمیــد یافتــن
پیوســته فیلیپُــس را همراهــی میکــرد و از دیــدن آیــات و معجــزات عظیــم
کــه بهظهــور میرســید ،غــرق در حیــرت بــود.
اعمــال  22-18:8چــون َ
شــمعون دیــد کــه بــا دســت نهــادن رســوالن
19
روحالقــدس عطــا میشــود ،مبلغــی پیــش آورد و بــه رســوالن گفــت" :بــه
مــن نیــز ایــن اقتــدار را ببخشــید تــا بــر هر کــه دســت بگــذارم ،روحالقــدس
را بیابــد ِ 20 ".پط ـ ُرس گفــتَ " :زرَت بــا خــودت نابــود بــاد! زیــرا پنداشــتی
عطــای خــدا را میتــوان بــا پــول خریــد!  21تــو در ایــن خدمــت هیــچ ســهم
و قســمتی نــداری ،زیــرا دلــت در حضــور خــدا راســت نیســت  22از ایــن
شـ ِ
ـرارت خــود توبــه کــن و از خداونــد بخــواه تــا شــاید ایــن اندیشــۀ دلــت
آمرزیــده شــود؛

۲.دوم پطــرس  11-5:1را بخوانیــد .مــدرک یــا گواهــی اینکــه شــخصی
حقیقتــا در میــان کسانیســت کــه خــدا آنهــا را فراخوانــده و برگزیــده اســت،
چیســت؟ _____________________________________
___________________________________________
دوم پطــرس  11-5:1از همیـنرو ،بــه ســعی تمــام بکوشــید تــا بهواســطۀ
ایمــان خــود نیکویــی بــار آوریــد و بهواســطۀ نیکویــی ،شــناخت 6 ،و
بهواســطۀ شــناخت ،خویشــتنداری ،و بهواســطۀ خویشــتنداری ،پایــداری،
مهــر برادرانــه
و بهواســطۀ پایــداری ،دینــداری 7 ،و بهواســطۀ دینــداریِ ،
و بهواســطۀ مهــر برادرانــه ،محبــت 8 .زیــرا چــون اینهــا در شــما باشــد و
فزونــی یابــد ،نخواهــد گذاشــت در شــناخت خداونــد مــا عیســی مســیح،
بیفایــده و بیثمــر باشــید 9 .ا ّمــا آن کــه عــاری از اینهاســت ،کــور اســت و
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کوتهبیــن ،و از یــاد بــرده کــه از گناهــان گذشــته خویــش پــاک شــده اســت.
 10پــس ای بــرادران ،هر چــه بیشــتر بکوشــید تــا فراخواندگــی و برگزیدگــی
خویــش را تحکیــم بخشــید ،چرا کــه اگــر چنیــن کنیــد هرگــز ســقوط
ـاهی جـ ِ
ـاودان خداونــد
نخواهیــد کــرد 11 .زیــرا اینچنیــن ،دخــول بــه پادشـ ِ
و نجاتدهنــدۀ مــا عیســی مســیح به فراوانــی بــه شــما عطــا خواهــد شــد.
۳.متــی  40-34:25را بخوانیــد .چــه ویژگــی هایــی از ایمانــدار در ایــن
آیــات نشــان داده شــده اســت؟ ________________________
___________________________________________
__________________________________________
متــی  40-34:25ســپس بــه آنــان کــه در ســمت راســت او هســتند
خواهــد گفــت" :بیاییــد ،ای برکــت یافتــگان از پــدر مــن ،و پادشــاهیای را
به میــراث یابیــد کــه از آغــاز جهــان بــرای شــما آمــاده شــده بــود 35 .زیــرا
گرســنه بــودم ،بــه مــن خــوراک دادیــد؛ تشــنه بــودم ،بــه مــن آب دادیــد؛
غریــب بــودم ،بــه مــن جــا دادیــد 36 .عریــان بــودم ،مــرا پوشــانیدید؛
مریــض بــودم ،عیادتــم کردیــد؛ در زنــدان بــودم ،بــه دیــدارم آمدیــد".
 37آنــگاه پارســایان پاســخ خواهنــد داد" :ســرور مــاِ ،کــی تو را گرســنه دیدیم
و بــه تــو خــوراک دادیــم ،یــا تشــنه دیدیــم و بــه تــو آب دادیــم؟ ِ 38کــی تــو
را غریــب دیدیــم و بــه تــو جــا دادیــم و یــا عریــان ،و تــو را پوشــانیدیم؟
ِ 39کــی تــو را مریــض و یــا در زنــدان دیدیــم و بــه دیــدارت آمدیــم؟
 40پادشــاه در پاســخ خواهــد گفــت" :آمیــن ،بــه شــما میگویــم ،آنچــه بــرای
یکــی از کوچکتریــن بــرادران مــن کردیــد ،در واقــع بــرای مــن کردید".
۴.یوحنــا  35:13را بخوانیــد .شــاگردان عیســی بــا چــه چیــزی شــناخته مــی
شــوند؟ ______________________________________
یوحنــا  35:13از همیــن محبــت شــما بــه یکدیگــر ،همــه پی خواهنــد بــرد
کــه شــاگرد مــن هســتید".
۵.متــی  23-21:7را بخوانیــد .چــرا ایــن افــراد از پادشــاهی خــدا دور
شــدند؟ ______________________________________
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متــی  23 -21:7نــه هر کــه مــرا "ســرورم ،ســرورم" خطــاب کنــد بــه
پادشــاهی آســمان راه یابــد ،بلکــه تنهــا آن کــه ارادۀ پــدر مــرا کــه در آســمان
اســت ،بهجــا آ َورَد 22 .در آن روز بســیاری مــرا خواهنــد گفــت" :ســرور مــا،
ســرور مــا ،آیــا بــه نــام تــو نبـ ّوت نکردیــم؟ آیــا بــه نــام تــو دیوهــا را بیــرون
نراندیــم؟ آیــا بــه نــام تــو معجــزات بســیار انجــام ندادیــم؟  23ا ّمــا بــه آنهــا
بهصراحــت خواهــم گفــت" ،هرگــز شــما را نشــناختهام .از مــن دور شــوید،
ای بــدکاران!"
۶.یوحنــا  23:14را بخوانید .اگر کســی عیســی را دوســت بــدارد ،چه خواهد
کــرد؟ _______________________________________
یوحنــا  23:14عیســی پاســخ داد" :اگــر کســی مــرا دوســت بــدارد ،کالم
مــرا نــگاه خواهــد داشــت ،و پــدرم او را دوســت خواهــد داشــت ،و مــا نــزد
او خواهیــم آمــد و بــا او مســکن خواهیــم گزیــد".
۷.اعمــال  20:26را بخوانیــد .ایــن آیــه چــه چیــز را بیــان مــی کنــد؟ ___
___________________________________________
اعمــال  20:26بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان ،ســپس در اورشــلیم و
تمامــی ســرزمین یهودیــه ،و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه اعــام ایــن پیــام
پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد و بهســوی خــدا بازگردنــد و کــرداری شایســتۀ
توبــه داشــته باشــند.
۸.یعقــوب  17:2را بخوانیــد .اگــر ایمــان شــما بــدون اعمــال یــا کارهــای
نیــک باشــد ،چــه نوعــی از ایمــان اســت؟ __________________
___________________________________________
یعقوب  17:2پس ایمان بهتنهایی و بدون عمل ،مرده است.
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دعوت به شاگردی
نویسنده :اندرو ُو َمک

امــروز قصــد داریــم دربــاره ی شــاگرد بــودن و چگونگــی شاگردســازی
دیگــران صحبــت کنیــم .مــی خواهــم بــه شــما یــاد آوری کنــم کــه خداونــد بــه مــا
فرمــان نــداد کــه برویــم دیگــران را ایمانــدار کنیــم و یــا فقــط مــردم بــه عیســی
بــه عنــوان خداونــد اعتــراف کننــد و بخشــش از گناهــان را بدســت آورنــد ،بلکــه
مــردم را شــاگرد ســازیم .اگــر چــه دوتــای اول حیاتــی هســتند ،ومــن اصــا آنهــا را
کوچــک نمــی شــمارم ،هــدف اصلــی بایــد فراتــر رفتــن از تولــد دوبــاره و رســیدن
بــه بلــوغ باشــد .هــدف یــک مســیحی ،کــه شــاگرد اســت ،بایــد رفتــن و دیگــران
را شــاگرد ســاختن باشــد.
عیســی بــه مــا فرمــود برویــم و شــاگرد ســازیم ،مــردم را بــه رشــد و بلــوغ
برســانیم و قــادر باشــیم از نــو بســازیم .امــروز کلیســاهای مــا ایــن کار را انجــام
نــداده انــد .مســئولیت تولــد دوبــاره یافتــن مــردم را بــر عهــده ی آنانکــه روحانــی
یــا خادمیــن مــی خوانیمشــان قــرار داده ایــم .مبشــرینی داریــم کــه بــه هــر جــا ســفر
مــی کننــد ،کمپیــن هــای بــزرگ بــه راه مــی اندازنــد و هــزاران نفــر را مــی بینیــم
کــه بــرای خداونــد تصمیماتــی مــی گیرنــد .هــر چنــد برخــی از آنهــا حقیقتــا تولــد
دوبــاره نیافتــه انــد و تنهــا برخــی احساســات را تجربــه مــی کننــد ،مطمئــن هســتم
افــرادی هــم هســتند کــه حقیقتــا دوبــاره متولــد شــده و بــا خداونــد رابطــه برقــرار
مــی کننــد .بــا ایــن حــال اکثــر اوقــات ،تاکیــد بــر ادامــه دادن و شــاگرد شــدن
نیســت ،و ایــن راهــی نیســت کــه مــورد نظــر خــدا باشــد.
مــن ایــن را بــا فــردی کــه عاشــق بچــه هاســت مقایســه مــی کنــم .کامــا غیــر
مســئوالنه اســت کــه شــخصی فرزنــدی داشــته باشــد ،در مــوردش هیجــان زده
باشــد ،امــا فقــط دوســت دارد کــه متولــد شــدنش را ببینــد .وقتــی شــما بچــه ای
داریــد ،بایــد مســئولیت آمــوزش و پــرورش آن کــودک را بپذیریــد .مــا بــه مــردم
مــی گوییــم" :بــرای اینکــه عیســی را بــه عنــوان خداونــد خــود اعتــراف کنیــد ،نکتــه
ی مهــم ایــن اســت کــه تولــد دوبــاره داشــته باشــید ".هنگامــی کــه ایــن اتفــاق
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مــی افتــد ،دســتی بــر شــانه ی آنهــا میزنیــم و مــی گوییــم" :حــاال یــک مســیحی
هســتی .بــه خداونــد ایمــان داشــته بــاش و کتــاب مقــدس را مطالعــه کــن ،همــه
چیــز درســت خواهــد شــد ".امــا ایــن تاکیــد خداونــد نیســت.
بــه همیــن دلیــل ،مــا مردمــی تولیــد کــرده ایــم کــه خیلــی از آنهــا سرســپردگی
قلبــی بــه خداونــد دارنــد ،ولــی بــه رشــد و کمــال نرســیده انــد .آنهــا نمــی تواننــد
ایمــان خــود را در دیگــران دوبــاره بســازند چــون چیــزی بــرای کمــک کــردن بــه
آنهــا وجــود نــدارد .بــه جــای شــاهدان مثبــت بــرای عیســی ،تبدیــل بــه شــاهدان
منفــی مــی شــوند .او مــی خواهــد مــا بیــرون برویــم و باعث شــویم مردم شــاگردان
بالغــی شــوند و قــادر باشــند ایمــان خــود را در دیگــران بــه وجــود آورنــد.
اگــر هــر شــش مــاه یــک نفــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنیــد و خــود را
بــرای شاگردســازی آنهــا بــه گونــه ای اختصــاص دهیــد کــه بــه یــک مســیحی بالــغ
تبدیــل شــوند کــه مــی تواننــد ایمــان خــود را در دیگــران تجدیــد کننــد ،در پایــان
شــش مــاه تنهــا دو مســیحی وجــود خواهــد داشــت .ســپس اگــر هــر یــک از شــما
یــک نفــر دیگــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد و بــه مــدت شــش مــاه خــود
ِ
درپایــان یــک ســال چهــار مســیحی وجــود
را وقــف شاگردســازی آنهــا کنیــد،
خواهنــد داشــت .بــه نظــر غیــر قابــل مقایســه بــا شــخصی اســت کــه مــی توانــد
هــزاران نفــر را در یــک کمپیــن بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد و باعــث شــود بــه
خداونــدی عیســی مســیح اعتــراف کننــد .بســیاری از مــردم مــی گوینــد" :خــب،
روش شاگردســازی در ســال اول تنهــا چهــار نفــر را ایمانــدار مــی کنــد،
ایــن
ِ
درحالیکــه در روش دیگــر هــزاران نفــر ایمانــدار مــی شــوند .مــا بــا آن روش ادامــه
مــی دهیــم" .مــردی کــه توانســت هــزار نفــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد،
مــی توانســت 35000نفــر را هــم بــه ســوی خــدا هدایــت کنــد .ایــن خــوب اســت
و هیــچ کــس از آن انتقــاد نمــی کنــد؛ امــا ایــن در مقایســه بــا جمعیــت جهــان مثــل
قطــره ای درون یــک ســطل آب اســت .بــه طــور کلــی ،تاکنــون ایــن راهــکار کلیســا
بــوده اســت.
اگــر مــا بــر شاگردســازی تاکیــد کنیــم ،شــخصی کــه هــر شــش مــاه یــک نفــر
را بــه ســوی خداونــد هدایــت مــی کنــد و آن دو نفــر ایــن کار را ادامــه دهنــد ،تقریبــا
بعــد از گذشــت دوازده ســال و نیــم ،آنهــا اکثــر جمعیــت جهــان را مــی تواننــد
بشــارت دهنــد .بعضــی هــا فکــر مــی کننــد ،امــکان پذیــر نیســت ،امــا مــن شــما را
بــه چالــش دعــوت مــی کنــم تــا خودتــان آن راتجربــه کنیــد و دریابیــد .مــن حاصــل
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ضــرب آن را محاســبه کــرده ام ،و اگــر هــر شــش مــاه یــک نفــر شــخص دیگــری
را شاگردســازی کنــد ،تقریبــا بعــد از گذشــت دوازده ســال و نیــم ،آنهــا تبدیــل
بــه اعضــاء تولیــد کننــده در بــدن مســیح مــی شــوند ،کــه مــی تواننــد پنــج و نیــم
میلیــارد نفــر را در طــول دوازده ســال و نیــم بشــارت دهنــد ،در مقایســه بــا آن
روش دیگــر کــه تنهــا بــه هــزاران نفــر بشــارت مــی دهنــد.
اگــر بتوانیــم شــما را بــه جایــی برســانیم کــه نــه تنهــا پیــروزی و بلــوغ را
خودتــان تجربــه کنیــد بلکــه تمایــل بــه رفتــن و تولیــد دوبــاره ی آن را در افــراد
دیگــر داشــته باشــید ،اگــر یــک معلــم شــوید بــه جــای یــک کار آمــوز ،اگــر تنهــا
یــک نفــر ایــن مفهــوم را دریابــد و خداونــد را تــا رســیدن بــه بلــوغ همچنــان پیروی
کنــد ،و شــروع بــه شــاگرد ســازی فــرد دیگــری نمایــد ،اتفــاق بزرگــی مــی افتــد.
اگــر ایــن کار را تنهــا بــا یــک نفــر انجــام دهیــد ،در پایــان ســال دو نفــر خواهیــد
بــود ،یکــی شــما و دیگــری شــخصی کــه او را شــاگرد ســاختید .در پایــان دو
ســال ،چهــار نفــر خواهیــد شــد .امــا ،اگــر بتوانیــد آن را ادامــه دهیــد ،در پایــان
ده ســال 1024نفــر شــاگرد خواهنــد شــد و اعضــاء تولیــد کننــده در بــدن مســیح
خواهنــد بــود .اگــر تنهــا بــا یــک نفــر کــه در اصــل ایــن بشــارت را دریافــت مــی
کنــد ،ادامــه دهیــد ،بعــد از بیســت ســال بیــش از یــک میلیــون نفــر وجــود خواهنــد
روش تکثیــری اســت کــه خداونــد
داشــت .خیلــی تحســین برانگیــز اســت .ایــن
ِ
برقــرار کــرد – برویــد و شــاگرد ســازید ،نــه اینکــه برویــد و ایمانــدار ســازید .ایــن
روش تاکنــون بهتریــن راه بــرای گســترش ملکــوت خــدا و اعــام آن بــه مــردم بــوده
اســت ،امــا ذهنیــت مــا همیشــه بــه دنیــال راه حــل ســریع اســت.
چنــد نفــر بــه کمپیــن هــای بــزرگ مــی پیوندنــد؛ تعهــدات خــود را انجــام
مــی دهنــد ،اعــام مــی کننــد کــه مســیحی هســتند ،امــا هنــوز خشــم ،تلخــی و
حســادت دارنــد و شــاهدان منفــی بــرای مســیح شــده انــد؟ اگــر بــه صــورت
آمــاری شــمارش کنیــم ،چــه تعــدادی از مــردم بــه دلیــل اینکــه شــخصی را دیــده
انــد کــه فقــط ادعــای مســیحیت مــی کــرده ،از انجیــل حقیقــی روی گــردان شــده
انــد و فکــر مــی کننــد ،مــن هــم بــه انــدازه ی ریــا کارانــی کــه در کلیســا قــرار دارنــد
خــوب هســتم .نیــازی بــه آن نــدارم.
نکتــه ی کلیــدی ایــن اســت کــه شاگردســازی روشــی اســت کــه خداونــد بــرای
بشــارت بــه جهــان مقــرر کــرد .حقیقــت شــما را آزاد نخواهــد کــرد مگــر اینکــه
دائمــا در کالم بمانیــد (یوحنــا  .)32-31:8ایــن همــان چیزیســت کــه خــدا بــرای
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هــر شــخص مــی خواهــد تــا بتواننــد ُپــری او را تجربــه کننــد و همچنیــن روش
بشــارتی اســت کــه او پیــاده کــرد .هــر کــس تصمیــم گرفــت مطابــق ایــن روش
عمــل نکنــد ،روش دیگــری جایگزیــن کــرده اســت کــه بــا آن بــه نتیجــه ی مطلــوب
نرســیده اســت.
دعــا مــی کنــم آنچــه خداونــد بــه قلــب شــما مــی گویــد ،ارزش شاگردســازی را
بــه شــما نشــان دهــد وتشــویقتان مــی کنــم ادامــه دهیــد ،شــاگرد شــوید و دیگــران
را هــم شــاگرد ســازید.
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۱ممکــن اســت دانســتن اینکــه عیســی مســیح هرگــز کســی را دعــوت نکــرد
تــا "مســیحی" شــود ،بلکــه دعــوت او بــرای مــردم ایــن بــود کــه "شــاگرد"
شــوند ،شــما را شــگفت زده کنــد .بــه اناجیــل (متــی ،مرقــس ،لوقــا و
یوحنــا) نگاهــی بیندازیــد و روی یــک ورق کاغــذ ،هــر تعــداد کــه مــی
توانیــد ،آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد دعــوت عیســی بــه شاگردســازی
بــوده اســت ،پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد.

۲.در کتــاب اعمــال رســوالن ،مــردم دعــوت نشــدند کــه "مســیحی" شــوند،
بلکــه دعــوت آنهــا ایــن بــود کــه "شــاگرد" شــوند .بــا نگاهــی بــه کتــاب
اعمــال رســوالن ،روی یــک ورق کاغــذ ،هــر تعــداد کــه مــی توانیــد،
آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد کــه دعــوت از مــردم بــرای شــاگرد شــدن
بــوده اســت ،پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد.
۳.در کتــاب مقــدس کلمــه ی "شــاگرد(ان)" در مجمــوع  273بــار
کل کتــاب مقــدس ،کلمــه ی "مســیحی
اســتفاده شــده اســت .در ِ
(یــان)" در مجمــوع  3بــار اســتفاده شــده اســت .روی یــک
ورق کاغــذ آیاتــی را کــه در آنهــا کلمــه ی "مســیحی (یــان)" در
کتــاب مقــدس اســتفاده شــده اســت بنویســید و فهرســت کنیــد.
۴.متــی  25:10را بخوانیــد .مطابــق بــا ایــن آیــه ،شــاگرد کیســت؟ _____
__________________________________________
متــی  25:10شــاگرد را کافــی اســت کــه ماننــد اســتاد خــود شــود و
غــام را کــه همچــون اربــاب خــود گــردد .اگــر رئیــس خانــه را ب َ َع ِلزبــول
خواندنــد ،ســایر افــراد خانــه را چــه خواهنــد خوانــد؟
۵.لوقــا  26:14را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :شــاگرد عیســی بــودن بــه
معنــای قربانــی کــردن بــی قیــد و شــرط زندگــی شــخص ،بــرای زندگــی
دیگــران اســت________________________________ .
لوقــا  26:14هرکــه نــزد مــن آیــد و از پــدر و مــادر ،زن و فرزنــد ،بــرادر
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و خواهــر ،و حتــی از جــان خــود نفــرت نــدارد ،شــاگرد مــن نتوانــد بــود.
۶.لوقــا  33:14را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :در حداقــل برخــی مــوارد،
شــاگرد عیســی بــودن برای اینکه خواســت عیســی را در اولویت قــرار دهد،
مســاوی بــا رهــا کــردن همــه چیــز اســت___________________ .
لوقــا  33:14بــه همینســان ،هیچ یــک از شــما نیــز تــا از تمــام دارایــی
خــود دســت نشــوید ،شــاگرد مــن نتوانــد بــود.
۷.متــی  29:19را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :هر کــه بهخاطــر نــام عیســی
خانــه یــا بــرادر یــا خواهــر یــا پــدر یــا مــادر یــا فرزنــد یــا امــاک خــود
را تــرک کــرده باشــد ،صــد برابــر خواهــد یافــت و حیــات جاویــدان را
بهدســت خواهــد آورد____________________________ .
متــی  29:19و هر کــه بهخاطــر نــام مــن خانــه یــا بــرادر یــا خواهــر یــا
پــدر یــا مــادر یــا فرزنــد یــا امــاک خــود را تــرک کــرده باشــد ،صــد برابــر
خواهــد یافــت و حیــات جاویــدان را بهدســت خواهــد آورد.
۸.اعمال رسوالن  22:14را بخوانید .صحیح یا غلط :شاگردان به پایداری در
ایمان تشــویق شــده اند_____________________________ .
اعمــال رســوالن  22:14در آن شــهرها شــاگردان را تقویــت کــرده ،آنــان
را به پایــداری در ایمــان تشــویق کردنــد و پنــد دادنــد کــه بایــد بــا تحمــل
ســختیهای بســیار بــه پادشــاهی خــدا راه یابیــم.
۹.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :اعتــراض بعضــی هــا
بــه کتــاب مقــدس کــه تاکیــد بــر شــاگردی مــی کنــد ،ایــن اســت کــه
"مســیحی" بــودن نیــازی بــه هیــچ تالشــی نــدارد (بــه وســیله ی فیض اســت)،
امــا "شــاگرد" بــودن نیــاز بــه قربانــی و تعهــد واقعــی دارد .حقیقــت ایــن
اســت کــه فدیــه ی مســیح هیــچ تالشــی از جانــب مــا نیــاز نــدارد؛ ایــن بهــای
ـاش مــا کامــل اســت ،امــا دعــوت مســیح همیشــه بــرای کل
رهایــی ،بــدون تـ ِ
زندگــی مــا و بــدون قید و شــرط بــوده اســت __________________ .
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یدرگاش هب توعد
عبرانیــان  14:10زیــرا بــا یــک قربانــی ،تقدیسشــدگان را تــا ابــد کامــل
ســاخته اســت.
	۱۰.اعمــال رســوالن  26:11را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :دعــوت مســیح
بــرای دو گــروهِ مجــزا از ایمانــداران نبــود؛ تعــدادی مســیحیانی باشــند کــه
نفســانی باقــی بماننــد و تعــدادی شــاگرد باشــند .در حقیقــت ،مســیحیان و
شــاگردان بایــد یکــی و هماننــد باشــند_____________________ .
اعمــال رســوالن  26:11و چــون یافــت ،وی را بــه اَنطاکیــه آورد .ایشــان
در آنجــا ســالی تمــام بــا کلیســا گــرد میآمدنــد و گروهــی بســیار را تعلیــم
میدادنــد .در اَنطاکیــه بــودکــه شــاگردان را نخســتین بــار "مســیحی" خواندنــد.
	۱۱.متــی  19:28را بخوانیــد .ماموریــت عیســی بــه ایمانــداران ایــن بــود کــه برویــد
و ...؟ ســازید.
الف .شاگرد
ب .همه ی قوم ها را ایماندار
متــی  20-19:28پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را
بــه نــام پــدر ،پســر و روحالقــدس تعمیــد دهیــد  20و بــه آنــان تعلیــم دهیــد کــه
هر آنچــه بــه شــما فرمــان دادهام ،بهجــا آورنــد .اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان
ایــن عصــر بــا شــما هســتم!"
	۱۲.متی  20:28را بخوانید .صحیح یا غلط :ایمانداران باید به دیگران تعلیم دهند
که هر آنچه عیسی به آنها فرمان داده است ،به جا آورند____________ .
	۱۳.یوحنــا  12:1را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :عیســی برکاتــش (بخشــش،
پارساشــمردگی ،و  ،)...را بــدون قربانــی کــردن خــود بــه مــا ارزانــی نکــرد.
___________________________________________
یوحنــا  12:1ا ّمــا بــه همــۀ کســانی کــه او را پذیرفتنــد ،ایــن حــق را داد کــه
فرزنــدان خــدا شــوند ،یعنــی بــه هر کــس کــه بــه نــام او ایمــان آورد؛
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چگونه از شهادت خود استفاده کنید
نویسنده :دان کرو

امــروز مــی خواهــم دربــاره ی اســتفاده از شــهادت شــخصی تــان بــا شــما
صحبــت کنــم .اعمــال رســوالن  42:5مــی فرمایــد" :و هیــچ روزی ،چــه در معبــد
و چــه در خانــه هــا ،از تعلیــم و بشــارت دربــاره ی اینکــه عیســی همــان مســیح
اســت ،دســت نکشــیدند " .توجــه کنیــد شــاگردان کلیســای اولیــه مــردم را هــر روز
در معبــد و خانــه هــا مالقــات مــی کردنــد و از تعلیــم و بشــارت در بــاره ی اینکــه
عیســی همــان مســیح اســت ،دســت نکشــیدند .بســیاری از افــراد احســاس مــی
کننــد ایــن روش مالقــات در منــازل یــا حتــی مالقــات درب خانــه هــا ،بــر خــاف
اصــول یــا ناراحــت کننــده اســت .مــی خواهــم چنــد چیــز را بــا شــما بــه اشــتراک
بگــذارم کــه در واقــع از بیــرون رفتــن ،بــاز کـ ِ
ـردن در بــرای شــاگرد ســازی ،و از
دیــدن مــردم کــه تبدیــل شــده و بــه عیســی مســیح ایمــان مــی آورنــد ،یــاد گرفتــه ام.
تقریبــا بــه آن انــدازه کــه بــه شــما گفته شــده ســخت نیســت ،یکــی از چیزهایی
کــه در کتــاب مقــدس بــه آن توجــه کــرده ام ایــن اســت کــه پولــس رســول ســه بــار
از شــهادت شــخصی خــود هنــگام صحبــت بــا یــک فــرد بــی ایمــان اســتفاده
کــرد .در اعمــال رســوالن  22 ،9و  ،26او شــهادت خــود ،تجربــه اش و آنچــه
کــه برایــش اتفــاق افتــاده بــود را هنــگام صحبــت بــا غیــر ایمانــداران بــا آنــان در
میــان گذاشــت .یکــی از بهتریــن روش هایــی کــه در رســاندن پیغــام عیســی هنــگام
مالقــات بــا افــراد دیگــر یافتــه ایــم ،روشــی اســت کــه آن را "دعــا در حــال پیــاده
روی" مــی نامیــم .بــه درب خانــه ای مــی رویــم ،در مــی زنیــم و بــه آنهــا مــی گوییــم:
"مــا فقــط بــرای دعــا کــردن بــرای مــردم ،در ایــن محــل هســتیم .ایمــان داریــم خــدا
دعاهــا را مــی شــنود و پاســخ مــی دهــد ،و اگــر مایــل هســتید ،هــر مشــکلی در
خانــواده تــان داریــد – ســامتی یــا هــر مشــکل دیگــری – بــا مــا در میــان بگذاریــد
تــا برایتــان دعــا کنیــم" .گاهــی مــی گوینــد" ،خــب ،بلــه ،یــک مشــکل دارم"و از مــا
مــی خواهنــد کــه دعــا کنیــم ؛ مواقــع دیگــری خیلــی راحــت نیســتند یــا خجالــت
مــی کشــند و مــی گوینــد" ،نــه هیــچ درخواســتی بــرای دعــا در ایــن لحظــه نداریــم".
ســپس فقــط شــروع بــه گفتــن شــهادت شــخصی خــود بــه آنهــا مــی کنیــم.
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دینک هدافتسا دوخ تداهش زا هنوگچ
مــی گویــم" ،متوجــه شــدم کــه شــما بچــه دارید .مــن ســه تــا دارم .در چهاردهم
دســامبر  ،1981دختــران مــن کــه دو قلــو بودنــد بــه دنیــا آمدنــد .قــل دوم مــرده بــه
دنیــا آمــد ".آنهــا جــواب مــی دهنــد" ،اوه ،از شــنیدنش خیلــی متاسفم".ســپس مــی
گویــم "،متاســف نباشــید .اجــازه بدهیــد بــه شــما بگویــم کــه چــه اتفاقــی افتــاد.
مــن شــروع بــه گفتــن داســتان مــی کنــم .قــل دوم بــا زایمـ ِ
ـان بریــج بــه دنیــا آمــد؛ بــا
پــا متولــد شــد .در حیــن زایمــان دچــار کمبــود اکســیژن شــد و مــرده بــه دنیــا آمــد.
مامــا او را برداشــت ،بــا کــف دســت ضربــه ای بــه او زد (بــا تمــام شــدتی
کــه مــی توانســت بــه او ضربــه زد) ،ریــه هــای او را کــه از آب پــر شــده بودنــد بــا
ساکشــن خالــی کــرد ،هــر کاری مــی توانســت انجــام داد ،و در نهایــت دســت از
تــاش کشــید .مــن مثــل هــر پــدر دیگــری بــودم .همــان دم دختــرم را از دســت
دادم – چــه کاری بایــد انجــام دهــم؟ در ایــن لحظــه ،بــه شــخصی کــه دم در خانــه
ایســتاده ،مــی گویــم" :مــی خواهــم از شــما بپرســم ،آیــا تــا بــه حــال بیشــتر کتــاب
مقــدس را خوانــده ایــد؟" مــی گوینــد" :خــب ،کمــی از آن را خوانــده ام" یــا گاهــی
مــی گوینــد" :نــه واقعــا نخوانــده ام " .توضیــح مــی دهــم "،دلیــل اینکــه مــی پرســم
ایــن اســت کــه کتــاب مقــدس در اعمــال رســوالن  38:10مــی فرمایــد کــه عیســی
همــه جــا مــی گشــت و کارهــای نیکــو مــی کــرد ،همــه ی آنــان را کــه زیــر ســتم
ابلیــس بودنــد ،شــفا مــی داد ،از آن رو کــه خــدا بــا او بــود .فقــط مــی خواهــم بــه
شــما بگویــم چــه اتفاقــی افتــاد .خــواه از ســخنم پنــد گیریــد یــا نــه ،فرزنــد مــن
مــرده بــود ،و مــن چنــد روز بــه آن فکــر مــی کــردم ،تصمیــم داشــتیم کــه او را دفــن
کنیــم .آن لحظــه بــا خــودم فکــر کــردم ،فقــط مــی خواهــم او را در بغــل بگیــرم.
موقعــی کــه رفتــم تــا او را بــردارم ،بــاالی ســرش یــک ابلیــس بــود ،کــه کتــاب
مقــدس آن را روح شــریر مــی نامــد .او بــه صــورت فیزیکــی بــه مــن حملــه کــرد و
لحظــه ای مــرا بــی حــس و فلــج کــرد .بالفاصلــه وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد ،گفتــم:
در نــام عیســی مســیح ،روح ناپــاک ،بــه تــو فرمــان مــی دهــم ،از ایــن فرزنــد خــارج
شــوی و در نــام عیســی مســیح زندگــی را بــه ایــن فرزنــد بــاز مــی گردانــم .آن بچــه
ی کوچــک ،کــه هرگــز نفــس نکشــیده بــود ،نفــس نفــس زد ،نفســی بلنــد کشــید ،و
ســپس از نفــس کشــیدن بــاز ایســتاد .دوبــاره گفتــم :بــه تــو ای روح ناپــاک ،همیــن
حــاال ،در نــام عیســی مســیح ،فرمــان مــی دهــم از ایــن کــودک خــارج شــوی ،و
زندگــی بــه او بــاز گــردد! ایــن بــار او چندیــن بــار نفــس نفــس زد ،نفــس کشــید و
بــه نفــس کشــیدن ادامــه داد".
شــخصی را کــه بــا او صحبــت مــی کنــم را بــه اســم صــدا مــی کنــم و مــی
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گویــم" ،مــی دانــی ،اگــر بــه مغــز شــخصی مــدت زمانی حــدود ســه دقیقه اکســیژن
نرســد ،آن شــخص آســیب مغــزی مــی بینــد .دختــرم از هــر جهــت کامــا طبیعــی
اســت .اســم او را ویتــا گذاشــتیم ،کــه در التیــن بــه معنــای "زندگــی" اســت ،چــون
مــی خواســتیم داســتان آنچــه خــدا بــرای اوانجــام داده اســت را بگوییــم .خداونــد
زندگــی را بــه او بــاز گردانــد .از آن زمــان بــه بعــد ،خیلــی کتــاب مقــدس را مطالعــه
کــرده ام ،و ایــن چیزیســت کــه کشــف کــرده ام :درســت مثــل روح ناپاکــی کــه
بــاالی ســر فرزنــدم بــود ،ســلطنت تاریکــی ،حاکمیــت شــیطان و فرمانروایــی او و
پادشــاهی پســر محبــوب خــدا وجــود دارنــد".
"هنگامــی کــه عیســی بــه روی زمیــن آمــد شــروع بــه دعوت مــردم از پادشــاهی
تاریکــی بــه پادشــاهی خــود از طریــق توبــه و ایمــان بــه خداونــد کــرد – دریافــت
بخشــش از گناهــان و تبدیــل شــدن بــه پیــروان او .نمــی دانــم بــه چــه ایمــان
داریــد ،امــا فقــط آنچــه در خانــواده و زندگــی مــن اتفــاق افتــاده اســت را بــه شــما
مــی گویــم .مــی خواهــم دلیــل واقعــی اینکــه مــا جلــوی در خانــه تــان هســتیم را
بــه شــما بگویــم .عیســی بــه مــا فرمــود برویــم و شــاگرد ســازیم .متوجــه شــدم
کــه بســیاری از مــردم مشــغله دارنــد و نمــی تواننــد و یــا نمــی خواهنــد بــه کلیســا
برونــد .اگــر آنجــا ســوالی داریــد ،نمــی توانیــد دســتتان را بــاال ببریــد و بگوییــد،
شــبان (یــا کشــیش) ،چیــزی کــه اکنــون گفتیــد بــه چــه معناســت؟ پــس بــه همیــن
دلیــل مــا درب منــزل شــما مــی آییــم ".در مــدت ده دقیقــه ،آموزشــی متمرکــز بــر
روی کالم خــدا داریــم .ســپس بــه ســراغ کتــاب مقــدس مــی رویــم و بــرای اینکــه
مطمئــن شــویم همــه آن را درک مــی کنیــم ،تعــدادی ســوال مــی پرســیم .ایــن واقعــا
گفتگویــی اســت کــه بــه عقــب و جلــو مــی رود .مــا بــرای افــراد نــه موعظــه مــی
کنیــم و نــه مــی گوییــم کــه کتــاب مقــدس چــه مــی گویــد ،بلکــه بــرای کمــک بــه
آنهــا تــاش مــی کنیــم تــا بــا چنــد پرســش کشــف کننــد کــه کتــاب مقــدس چــه
چیــز بــه آنهــا مــی گویــد.
" آیــا ایــن شــما را عالقــه منــد مــی کنــد؟ مــا زمانــی را در اختیارتــان قــرار
خواهیــم داد ،بــه درب خانــه شــما مــی آییــم ،و فقــط بــا شــما صحبــت مــی کنیــم
و بــه شــما درس مــی دهیــم .اگــر از اولیــن درس چیــزی دســتگیرتان نمــی شــود،
اگــر کمکــی بــه شــما نمــی کنــد ،تشــویق یــا بنایتــان نمــی کنــد ،دیگــر هرگــز چهــره
ی مــا را نخواهیــد دیــد .مــا اینجــا نیامــده ایــم کــه برایتــان دردســر درســت کنیــم،
بــه کلیســا یــا ســازمانی وصلتــان کنیــم ،یــا چیــزی شــبیه آن .مــا تنهــا بــرای ایــن
اینجــا هســتیم کــه بگوییــم عیســی مســیح شــخصا چــه کاری بــرای شــما انجــام
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داد و بــه شــما کمــک کنیــم تــا کالم خــدا را خودتــان درک کنیــد .چیزهــای زیــادی
در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه نمــی دانیــم یــا بــه طــور کامــل درک نمــی کنیــم،
امــا اینجــا هســتیم تــا مطالعــه ی کوتاهــی از آن را بــه شــما ارائــه دهیــم .آیــا بــه آن
عالقــه منــد شــدید؟ " بســیاری از مــردم گفتــه انــد "بلــه ،بــه آن عالقــه مــن شــدم"،
بنابرایــن زمانــی را بــرای رفتــن بــه خانــه هایشــان تنظیــم مــی کنیــم و ایــن درســهای
شــاگرد ســازی را شــروع مــی کنیــم .مــا بــرای انجــام آنچــه کــه مــن آنــرا "بشــارت
مایکروفــری" مــی نامــم ،آنجــا نیســتیم ،دستانشــان را خــم کنیــم ،و بــه آنهــا بگوییــم
کمــی دعــا کننــد در حالیکــه حتــی نمــی فهمنــد در حــال انجــام چــه کاری هســتند.
مــا درس هــای شــاگرد ســازی را دنبــال مــی کنیــم و بــه آنهــا کمــک مــی کنیــم تــا
مســیح و مصلــوب شــدنش را ،دریابنــد.
مــن در مــورد درس هــای شــاگرد ســازی خــود بــا یــک کشــیش صحبــت
کــردم ،او گفــت" :دان ،بعــد از درس اول چــه اتفاقــی مــی افتــد؟" "بعــد از درس
اول ،افــراد در مــی یابنــد کــه چــه کاری بایــد در پاســخ بــه عیســی مســیح و دریافــت
رحمــت و بخششــی کــه او ارائــه مــی کنــد ،انجــام دهنــد .مــا فروشــندگان بزرگــی
نیســتیم .ایــن رویکــرد مــا نیســت ،امــا از طریــق درس اول ،آنهــا بــه درکــی از آنچــه
کــه بایــد بــا قلبشــان انجــام دهنــد ،خواهنــد رســید ".ســپس پرســید " :خــب ،بعــد
از درس  ،15چــه اتفاقــی مــی افتــد؟" گفتــم" :بعــد از درس  ،15اگــر شــخصی بــا
مــا باقــی بمانــد ،از گناهانشــان توبــه خواهنــد کــرد و تعمیــد آب و تعمیــد روح
القــدس خواهنــد گرفــت .مــی بینیــم کــه چنیــن چیــزی نــه بعــد از پایــان درس ،15
بلکــه حتــی بعــد از درس  ،6اتفــاق مــی افتــد".
در متــی  ،82عیســی فرمــود کــه بــه میــان قــوم هــا برویــد و شــاگرد ســازید و،
در ایــن مســیر ،آنهــا را بــه نــام پــدر و پســر و روح القــدس تعمیــد دهیــد .در حیــن
شاگردســازی ،شــناختی از عیســی مســیح و مصلــوب شــدنش را بــه شــخصی کــه
ایمانــدار نیســت ،ارائــه مــی دهیــم .در ارائــه ایــن شــناخت در طــول هفتــه هــای
متمــادی ،یــک ارتبــاط و دوســتی بــا آنهــا برقــرار مــی کنیــم .آن هــا بــرای محبــت و
اعتمــاد کــردن بــه ســمت مــا مــی آینــد .مــا کالم خــدا را بــرای آنهــا مــی آوریــم ،نــه
اینکــه بــرای موعظــه کــردن نــزد آنهــا برویــم .کتــاب مقــدس مــی خوانیــم ،بــه آنهــا
هــم مــی دهیــم تــا بخواننــد ،و ســواالتی را بــه گونــه ای مــی پرســیم کــه پاســخ را
بــرای خــود از کالم خــدا در یابنــد .پــس از هفتــه هــا ،آن هــا را مــی بینیــم جایــی می
رونــد کــه تمایــل دارنــد مســیح را آشــکارا اعتــراف کننــد زیــرا مــی داننــد پذیرفتــن
او ،پیــروی از او ،و متعهــد بــودن بــه او چــه معنایــی دارد .ایــن تفــاوت زیــادی بــا
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بســیاری از روشــهای بشــارتی امــروز دارد.
اولیــن روشــی کــه بــرای صحبــت بــا گمشــدگان ،در بیــرون ،از آن اســتفاده مــی
کنیــم ،شــهادت شــخصی اســت ،در واقــع هــر کــدام از مــا یــک شــهادت شــخصی
داریــم .مــا بارهــا داســتانهایمان را مــی نویســیم .مــن داســتانی نوشــتم بــه نــام "مــرگ
دختــرم" ،کــه بارهــا آن را درب منــازل بــه مــردم گفتــه ام .افــراد دیگــری در تیــم
شــاگرد ســازی مــا داســتانهایی نوشــته انــد ،ماننــد "بــرده ای کــه آزاد شــد" ،کــه جــو
ُرز ،فــردی کــه بوســیله ی الــکل و مــواد مخــدر اســیر شــده بــود آن را نوشــته اســت
و "مــرگ روح پلیــد اعتیــاد" ،کــه راکــی فــوری آن را نوشــته اســت .شــخصی کــه
از پانــزده ســالگی توســط مــواد مخــدر اســیر شــده بــود و عیســی مســیح او را آزاد
کــرد .مــا ایــن شــهادت هــا را درب منــازل بــه مــردم مــی گوییــم.
بعضــی هــا مــی گوینــد" :امــا مــن شــهادت محــرک و پرحرارتــی نــدارم .مــن
فرزنــدم را کــه بعــد از هشــت دقیقــه از مــرگ زنــده شــده باشــد ،ندیــده ام ".متوجــه
شــده ام کــه بســیاری از مــردم از ایــن نــوع شــهادت هــا ندارنــد .شــما ممکــن اســت
شــهادتی مثــل انــدرو ومــک داشــته باشــید کــه قــدرت خــدا زندگــی اش را حفــظ
کــرده اســت ،در طــول دوران کودکــی اش ،او را در مقابــل گنــاه ،آلودگــی ،و بــی
خدایــی کــه اکثــر مــردم بــا آن ســرو کار دارنــد حفاظــت کــرده اســت .هــر کــدام از
مــا یــک شــهادت داریــم ،و اگــر فکــر مــی کنیــد کــه شــهادت شــما بــه انــدازه ی
کافــی محــرک و پــر حــرارت نیســت ،از شــهادت مــن اســتفاده کنیــد .وقتــی اولیــن
بــار تیــم شــاگرد ســازی خــود را شــروع و بــا مــردم صحبــت کردیــم ،جــو ُرزاز
شــهادت مــن اســتفاده کــرد .او آن را بهتــر از مــن انجــام داد ،بنابرایــن مــن فقــط
مــی گفتــم" ،هــی ،جــو ،بــه پیــش بــرو و بــه آنهــا بگــو کــه بــرای مــن چــه اتفاقــی
افتــاد".
اگــر پولــس رســول ســه بــار از شــهادت شــخصی خــود در عهــد جدیــد هنــگام
صحبــت بــا گمشــدگان اســتفاده کــرد ،شــما هــم می توانیــد ایــن کار را انجــام دهید.
امــروزه مــا کامپوترهایــی بــا انــواع برنامــه هــا داریــم :مثــل نــرم افزارهــای ُورد
پرفکــت ،مایکروســافت ُورد ،یــا هــر چیــز دیگــری .بســیار آســان اســت تــا مقالــه
ای از شــهادت شــخصی خــود تهیــه کنیــد .بســیار موثرتــر اســت که بگوییــد" :چیزی
نیســت کــه از فروشــگاه کتــاب مقــدس خریــداری کــرده باشــم .ایــن چیزیســت کــه
بــرای مــن اتفــاق افتــاده اســت و مــن بــا شــما بــه اشــتراک مــی گــذارم".
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از شــما مــی خواهــم کــه بنشــینید و شــروع بــه نوشــتن شــهادت شــخصی
خــود کنیــد – اتفاقــی کــه برایتــان افتــاد – و اینکــه چــه طــور بــه عیســی مســیح
ایمــان آوردیــد .ســپس شــهادت خــود را بــه شــخصی بگوییــد مثــل اینکــه آن را
درب منــزل کســی ارائــه مــی دهیــد.
اگــر بــه اطالعــات بیشــتر در مــورد ایــن موضــوع نیازداریــد ،بــه وب ســایت
مــن مراجعــه کنیــد iranchristians.org :و بــه اطالعاتــی در مــورد "نکاتــی
بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ایمــان خــود" نــگاه کنیــد .شــهادت شــخصی خــود را
بنویســید ،بــرای ارائــه ی آن تمریــن کنیــد ،و "نکاتــی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن
ایمــان خــود" را مطالعــه کنیــد .بســیار مهــم اســت کــه آن را مطالعــه کنیــد – نــه
فقــط آن را بخوانیــد – بــه گونــه ای بخوانیــد کــه مــی خواهیــد بیــرون برویــد و
مــردم یــا حداقــل یــک نفــر را در زمانــی بشــارت دهیــد .خداونــد بــه شــما برکــت
دهــد.
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پرسش های شاگردسازی

۱مرقــس  15:16را بخوانیــد .انجیــل بایــد بــه چــه کســی اعــام شــود؟ __
___________________________________________
مرقــس  15:16آنــگاه بدیشــان فرمــود :بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر
خــوش را بــه همــۀ خالیــق موعظــه کنیــد.

۲.متــی  20-19:28را بخوانیــد .چــه کســی بایــد شــاگرد شــود؟ _______
___________________________________________
متــی 20-19:28پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را
بــه نــام پــدر ،پســر و روحالقــدس تعمیــد دهیــد  20و بــه آنــان تعلیــم دهیــد
کــه هر آنچــه بــه شــما فرمــان دادهام ،بهجــا آورنــد .اینــک مــن هــر روزه تــا
پایــان ایــن عصــر بــا شــما هســتم!
۳.اعمــال رســوالن  26 ،5:8؛  23 ،15-13:16؛  21-20:20را بخوانیــد.
بشــارت در کجا داده شــد؟ ___________________________
___________________________________________
اعمــال رســوالن  5:8فیلیپُــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســامره رفــت و
مســیح را بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد.
اعمــال رســوالن  26:8آنــگاه فرشــتۀ خداونــد بــه فیلیپُــس گفــت :برخیــز و
بهســمت جنــوب بــرو ،بــه آن راه بیابانــی کــه از اورشــلیم بــه غــزه مـیرود.
اعمــال رســوالن  15-13:16روز َ
شــبّات از شــهر خــارج شــدیم و بــه
کنــار رودخانــه رفتیــم ،بــا ایــن انتظــار کــه در آنجــا مکانــی بــرای دعــا
وجــود دارد .پــس نشســتیم و بــا زنانــی کــه گــرد آمــده بودنــد ،بــه گفتگــو
پرداختیــم 14 .در میــان آنــان زنــی خداپرســت از شــهر تیاتیــرا بــود کــه بــه
ســخنان مــا گــوش فرامـیداد .او لیدیــه نــام داشــت و فروشــندۀ پارچههــای
ارغــوان بــود .خداونــد قلــب او را گشــود تــا پیــام پولُــس را بپذیــرد 15 .چــون
او بــا اهــل خان ـهاش تعمیــد گرفــت ،بــا اصــرار بســیار بــه مــا گفــت :اگــر
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یقیــن داریــد کــه بــه خداونــد ایمــان آوردهام ،بیاییــد و در خانــۀ مــن بمانیــد.
ســرانجام تســلیم درخواســت او شــدیم.
اعمــال رســوالن  23:1چــون ایشــان را چــوب بســیار زدنــد ،بــه زندانشــان
افکندنــد و بــه زندانبــان دســتور دادنــد ســخت مراقــب ایشــان باشــد.
اعمــال رســوالن  21-20:20میدانیــد کــه از هر آنچــه ممکــن بــود بــه
حــال شــما ســودمند افتــد ،چیــزی دریــغ نداشــتهام ،بلکــه پیــام را بــه شــما
موعظــه کــرده ،چــه در جمــع و چــه در خانههــا تعلیمتــان دادهام 21 .نیــز بــه
یهودیــان و یونانیــان هــر دو ،اعــام داشــتهام کــه بایــد بــا توبــه بهســوی خــدا
بازگردنــد و بــه خداونــد مــا عیســی مســیح ایمــان آورنــد.
۴.مرقــس  12-11:4را بخوانیــد .قبــل از اینکــه گفتگویــی راجــع بــه یــک
حقیقــت شــروع شــود ،شــخص بایــد.
الف .ببینید
ب .درک کنید
ج .بشنود
بفهمد
د.
همه ی موارد فوق
ه.
مرقــس  12-11:4بــه ایشــان گفــت :راز پادشــاهی خــدا بــه شــما عطــا
12
ـردم بیــرون ،همــه چیــز بهصــورت َمثَــل اســت؛
شــده اســت ،ا ّمــا بــرای مـ ِ
تــا" :بنگرنــد ،ا ّمــا درک نکننــد ،بشــنوند ،ا ّمــا نفهمنــد ،مبــادا بازگشــت کننــد
و آمرزیــده شــوند!
۵.اعمــال رســوالن  24- 23:28رابخوانیــد .هنگامــی کــه پولــس در مــورد
انجیــل بــه تفصیــل توضیــح و شــهادت مــی داد ،او چــه مــدت ایــن کار را
بــرای متقاعــد کــردن مــردم دربــاره ی ادعاهــای عیســی انجــام داد؟ __
___________________________________________
اعمــال رســوالن  24-23:28پــس روزی را تعییــن کردنــد و شــماری
بســیار بــه محــل اقامــت او آمدنــد تــا بــا وی مالقــات کننــد .او از صبــح تــا
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شــب ،بهتفصیــل دربــارۀ پادشــاهی خــدا بــا آنــان ســخن گفــت و کوشــید بــا
اســتناد بــه تــورات موســی و کتــب پیامبــران ،دربــارۀ عیســی مجابشــان کنــد.
 24برخــی ســخنان او را پذیرفتنــد ،ا ّمــا دیگــران از ایمــان آوردن ســرباز زدند.
۶.اعمــال رســوالن  14:16را بخوانیــد .وقتــی کــه کســی بخواهــد واقعــا بــه
مســیح ایمــان بیــاورد ،چــه چیــزی بایــد بــاز شــود؟ _______________
اعمــال رســوالن  14:16در میــان آنــان زنــی خداپرســت از شــهر تیاتیــرا
بــود کــه بــه ســخنان مــا گــوش فرامـیداد .او لیدیــه نــام داشــت و فروشــندۀ
پارچههــای ارغــوان بــود .خداونــد قلــب او را گشــود تــا پیــام پولُــس را
بپذیــرد.
۷.اعمــال رســوالن  37:2را بخوانیــد .وقتــی قلــب شــخصی بــاز و محکــوم
شــده اســت چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ ______________________
__________________________________________
اعمــال رســوالن  37:2چــون ایــن را شــنیدند ،دلریــش گشــته ،بــه ِ پطـ ُرس و
ســایر رســوالن گفتنــد :ای بــرادران ،چــه کنیــم؟
۸.اعمــال رســوالن  31:16و  38:2را بخوانیــد .یــک شــخص بایــد چــه
کاری انجــام دهــد؟ _______________________________
__________________________________________
اعمــال رســوالن  31:16پاســخ دادنــد :بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان
آور کــه تــو و اهــل خانـهات نجــات خواهیــد یافــت.
اعمــال رســوالن  ِ 38:2پط ـ ُرس بدیشــان گفــت :توبــه کنیــد و هــر یــک از
شــما بــه نــام عیســی مســیح بــرای آمــرزش گناهــان خــود تعمیــد گیریــد کــه
عطــای روحالقــدس را خواهیــد یافــت.
.

 ۹اعمــال رســوالن  42:2و یوحنــا  32-31:8را بخوانیــد .بعــد از ایــن یــک
شــخص چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟ _____________________
___________________________________________
108

دینک هدافتسا دوخ تداهش زا هنوگچ
اعمــال رســوالن  42:2آنــان خــود را وقــف تعلیــم یافتــن از رســوالن و
رفاقــت و پــاره کــردن نــان و دعــا کردنــد.
یوحنــا  32-31:8ســپس عیســی بــه یهودیانــی کــه بــه او ایمــان آورده
بودنــد ،گفــت :اگــر در کالم مــن بمانیــد ،براســتی شــاگرد مــن خواهیــد
بــود 32 .و حقیقــت را خواهیــد شــناخت ،و حقیقــت شــما را آزاد خواهــد
کــرد.
	۱۰.رومیــان  15-14:10را بخوانیــد .در جهــت معکــوس (در ایــن آیــه هــا)،
چگونــه یــک شــخص بــه مســیح ایمــان مــی آورد؟ _____________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
رومیــان  15-14:10ا ّمــا چگونــه کســی را بخواننــد کــه بــه او ایمــان
نیاوردهانــد؟ و چگونــه بــه کســی ایمــان آورنــد کــه از او نشــنیدهاند؟ و
چگونــه بشــنوند ،اگــر کســی بــه آنــان موعظــه نکنــد؟  15و چگونــه موعظــه
کننــد ،اگــر فرســتاده نشــوند؟ چنانکــه نوشــته شــده اســت :چــه زیباســت
پاهــای کســانی کــه بشــارت میآورنــد.
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استفاده از عطایا در شاگردسازی
نویسنده :دان کرو

عطایــای هــر شــخص مــی توانــد در شــاگرد ســازی اســتفاده شــود .مــا ســال هــای
زیــادی بــا ایــن برنامــه شــاگرد ســازی کار کــرده ایــم کــه بــا موفقیــت هــای بــزرگ،
دیــدن تغییـ ِـر زندگــی مــردم بوســیله ی تولــد دوبــاره ،تعمیــد در روح القــدس و تعمیــد
آب همــراه بــوده اســت .روزی بــا یــک دوســت صحبــت مــی کــردم و گفتــم" :مــا
چیزهایــی را از دســت داده ایــم – آنهــا نادیــده گرفتــه شــده انــد ".او گفــت" :فکــر مــی
کــردم همــه چیــز عالــی کار مــی کنــد .منظــور شــما چیســت؟"
آنچــه کــه تصمیــم دارم بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارم ایــن اســت کــه چگونــه یــک
کلیســای درون ســاختمانی – جایــی کــه مــردم فقــط مــی نشــینند ،بــه شــبان گــوش مــی
کننــد و بــه خانــه بــاز مــی گردنــد – بــه یــک کلیســای بیرونــی تبدیــل مــی شــود جایــی
کــه از چهــار دیــواری ســاختمان کلیســا فراتــر مــی رونــد .ایــن آمــار واقعــی اســت95 :
درصــد از کل مســیحیان هرگــز کســی را بــه ســمت خداونــد هدایــت نکــرده انــد و در
عیــن حــال  90درصــد از بشــارت هــا بــه مســیحی شــدن منجــر مــی شــود .ســاختمان
کلیســا بزرگتریــن مــکان بشــارت داده شــده در جهــان اســت .مــا اتــاق هــای کانــون
شــادی و کلیســا را بشــارت مــی دهیــم .در چنیــن روشــی کــه مــا بــه ســاختمان بشــارت
مــی دهیــم ،فکــر خواهیــد کــرد کلیســا نیــاز بــه تغییــر دارد.
بــه فرمــان کنســتانتین از قــرن ســوم بــه بعــد بــود کــه کلیســاهای ســاختمانی بــه
وجــود آمدنــد .از آن زمــان ،حتــی بــرای یافتــن گمشــدگان ،کلیســا بــه ســمت داخــل
حرکــت کــرده و پشــت دیوارهــای ســاختمان هــای کلیســا مخفــی شــده اســت .مــی
خواهیــم از آن دیوارهــا فراتــر رویــم تــا یــک کلیســای داخلــی را بــه یــک کلیســای بیرونی
تبدیــل کنیــم .از لحــاظ آمــاری ،تنهــا  0/5درصــد (کمتــر از یــک درصــد) از برنامــه هــا
فراتــر از چهاردیــواری ســاختمان هــای مــا مــی رونــد .ایــن آمــار بیــان مــی کنــد امــروزه
هیــچ تصمیــم عمــده ای در ایــاالت متحــده وجــود نــدارد کــه واقعــا برنامــه ای بــرای
ِ
ســاختمان
یافتــن گمشــدگان ،داشــته باشــد .یافتــن و شاگردســازی افــراد ،خــارج از
کلیســاهای مــا بخشــی از مســیحیت اســت کــه بایــد دوبــاره مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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مارتیــن لوتــر ،بوســیله ی اصالحــات توجــه کلیســا را بــه پارســا شــمردگی از طریق
ایمــان معطــوف کــرد .در دهــه ی  ،1800بشــارت گروهــی از طریــق جــان وســلی بــه
وجــود آمــد .امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن روش کــه هــر کــس فــرد دیگــری را بشــارت
دهــد و شــاگرد ســازی کنــد ،از زمــان رســوالن دوبــاره مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
اســت .ممکــن اســت بگوییــد" :نمیدانــم چگونــه ایــن کار را انجــام دهــم" از طریــق ایــن
برنامــه ،مــا قطعــا بــه شــما نشــان خواهیــم داد چگونــه – خیلــی آســان اســت .بــه شــما
نشــان خواهیــم داد کــه کار کــردن بــا مــردم و مالقــات افــراد جدیــد درب منزلشــان بــا
اســتفاده از شــهادت خــود ،چــه قــدر آســان اســت .ایــن چیزیســت کــه مــی خواهــم در
حــال حاضــر روی آن تمرکــز کنیــم .ایــن خبــر خوبــی اســت.
آیــا دوســت داریــد چیــزی را کــه فقــط خودتــان مــی خواهیــد انجــام دهیــد ،نــه
چیــزی را کــه شــخص دیگــری از شــما مــی خواهــد (چیــزی کــه واقعــا نمــی خواهیــد
انجــام دهیــد) ،امــا دقیقــا چــه چیــزی مــی خواهیــد انجــام دهیــد؟ ایــن چیزیســت کــه
دربــاره اش صحبــت مــی کنیــم .وقتــی بــه مــردم نشــان مــی دهــم کــه چــه طــور شــیوه
ی شــاگرد ســازی کار مــی کنــد ،مــی گویــم" :ببینیــد ،ایــن همــان چیزیســت کــه انجــام
مــی دهیــم :مــا زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهیــم .آنهــا نجــات مــی یابنــد،
دوبــاره متولــد مــی شــوند ،از روح القــدس پــر مــی شــوند ،و تعمیــد آب مــی گیرنــد".
مــردم مــی گوینــد" :ایــن عالیســت !" امــا اگــر مــی گفتــم "حــاال ،چنــد نفــر از شــما مــی
خواهیــد بــا مــن برویــم "،شــاید ســه نفــر بیــن دویســت نفــر ازشــما باشــند ،بــه ایــن
دلیــل کــه بقیــه مــی ترســند یــا نمــی داننــد چــه طــور ایــن کار را انجــام دهنــد .یــا اگــر
مــی گفتــم" :حــاال فراموشــش کنیــد .نگــران نباشــید؛ نبایــد بترســید .بیــرون خواهیــم
رفــت و مطالعــات کتــاب مقــدس را خواهیــم داشــت و درس هــای شــاگرد ســازی را
بــرای شــما تنظیــم مــی کنیــم ".چــه تعــدادی مــی خواهنــد تعلیــم دهنــد؟ تعــداد بیشــتری
خواهنــد بــود – در حــدود ده یــا دوازده نفــر – مــی گوینــد" :بلــه ،مــی خواهــم تعلیــم
بدهــم ".امــا فراتــر از آن نمــی رود.
آنچــه مــی خواهــم انجــام دهــم ایــن اســت کــه بــه شــما نشــان دهــم چگونــه هــر
عطیــه ای در بــدن مســیح مــی توانــد بــرای گمشــدگان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد،
محبــت ببیننــد و شــاگرد شــوند .همــه ی عطایــا بــه کار گرفتــه مــی شــوند ،و آن عطایــا
تنهــا در بــدن مســیح ،کلیســای محلــی ،یافــت مــی شــوند .بعضــی از ش ــما مــی گوییــد:
"مــن دوســت دارم بــرای تعمیــد روح القــدس ،شــفا و چیزهایــی مثــل ایــن دعــا کنــم ".
ـازی مــا زمانــی وجــود دارد کــه مــی توانیــم شــما را درســت
بســیار خــب ،در شــاگرد سـ ِ
بــرای آن هــدف حاضــر کنیــم .بعضــی هــا مــی گوینــد" :مــن بــا آن راحــت نیســتم"،
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امــا آیــا شــما مــی توانیــد یــک کیــک بپزیــد؟ مــی توانیــد یــک کارت ارســال کنیــد؟
مــی توانیــد تمــاس تلفنــی برقــرار کنیــد؟ آیــا مــی توانیــد نــرده هــا را رنــگ کنیــد؟
آیــا مــی توانیــد بــرای یــک مــادرِ تنهــا کــه بــه او خدمــت مــی کنیــم بچــه داری کنیــد
و یــک ســاعت را بــه او بدهیــد تــا بتوانــد از خانــه بیــرون بــرود؟ آیــا مــی توانیــد
کارهــای عملــی انجــام دهیــد؟ شــفاعت چطــور؟ بعضــی از شــما بــرای دعــا و
شــفاعت کــردن خوانــده شــده ایــد .مــا افــرادی را کــه بــه آنهــا خدمــت مــی کنیــم
بــه شــما نشــان خواهــم داد ،اســامی آنهــا را بــه شــما خواهــم داد ،و مــی توانیــد بــه
تنهایــی یــا گروهــی بــرای آنهــا و تیــم هــای بشــارت شاگردســازی کــه هــر هفتــه
بیــرون مــی رونــد دعــا یــا شــفاعت کنیــد.
جــا بــرای هــر کــس بــرای یافتــن گمشــدگان و شــاگرد ســازی وجــود دارد.
برنامــه ای داریــم کــه در آن هــر عطیــه مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .مــا در
حــال پــرورش تیــم هایــی متشــکل از یــک معلــم و یــک دســتیار معلــم هســتیم کــه
بــه عنــوان خدمــت شــاگرد ســازی بیــرون مــی رونــد .ســپس دو نفــر در خدمــت
امــداد بــرای کارهــای عملــی پشــت ســر آن هــا مــی رونــد ،مثــل دادن غــذا ،پختــن
کیــک ،یــا تمــاس گرفتــن بــرای اینکــه ببیننــد اوضــاع چــه طــور پیــش مــی رود .مــا
همچنیــن افــرادی داریــم کــه بــرای مــا و کســانی کــه بــه آنهــا خدمــت مــی کنیــم دعــا
و شــفاعت مــی کننــد.
مــی دانیــد چــه چیــز مــی بینیــم؟ مــی بینیــم کــه خــدا زندگــی افــراد را عــوض
مــی کنــد چــون شــبان مــی شــوند و وفــادار مــی ماننــد ،زیــرا محبــت خــدا بــه آنهــا
نشــان داده مــی شــود .آیــا مــی دانیــد چــه کســانی ایــن خدمــت را انجــام مــی دهنــد؟
توســط کســانی کــه قــرار اســت آن را انجــام دهنــد ،انجــام مــی شــود – توســط
مــردم .افسســیان  11:4مــی فرمایــد کــه رســول ،نبــی ،مبشــر ،شــبان و معلــم بــه
کلیســا بخشــیده مــی شــود تــا مقدســین را بــرای کار خدمــت آمــاده ســازند .نــه
فقــط افــرادی کــه در جلــو ایســتاده و "شــبان" خوانــده مــی شــوند ،بلکــه کلیســا کار
خدمــت را انجــام مــی دهــد .موفقیــت واقعــی زمانــی اســت کــه شــبان تعلیــم مــی
دهــد و کلیســا را بــرای کار خدمــت آمــاده مــی کنــد و آنهــا مــی رونــد و آن را انجــام
مــی دهنــد.
اجــازه دهیــد توضیــح دهــم .اگــر مــا علیــه قــوم دیگــری اعــام جنــگ مــی
کردیــم و رئیــس جمهــور مــا مــی گفــت" :مــردان بســیار زیــادی در جنــگ از دســت
خواهیــم داد ،بنابرایــن تصمیــم گرفتــه ام کــه ارتــش را کنــار بگــذارم و فقــط ژنــرال
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هــا را آنجــا بــرای جنــگ بفرســتیم ".بقیــه ی دنیــا بــه مــا خواهنــد خندیــد ،و واقعــا
ایــن اتفــاق مــی افتــد شــیطان بــه مــا مــی خنــدد چــون مــا ژنــرال هــا را فرســتاده
ایــم ،خادمیــن پنجگانــه ،تــا همــه ی کارهــا را انجــام دهنــد " .بگذاریــد آنهــا ایــن
کار را انجــام دهنــد – مــا بــرای انجــام ایــن کار بــه آنهــا حقــوق مــی دهیــم ".مــا
نتوانســته ایــم ارتشــی ایجــاد کنیــم .خــدا مــی خواهــد آن ارتــش را گســترش دهــد و
هــر یــک از عطایــای مــا مــی توانــد در شاگردســازی اســتفاده شــود.
مــی خواهــم بــرای ایجــاد یــک ارتشــی مجهــز بــه ابزارهــای قدرتمنــد بــرای
شاگردســازی – نــه فقــط اینجــا در شــهر مــا – بلکــه بــرای یافتــن گمشــدگان بــه
ســر تــا ســر دنیــا ،کمــک کنــم .ایــن مــی توانــد از طریــق ابزارهایــی کــه گســترش
داده ایــم ،انجــام شــود ؛ درســهای شاگردســازی و همــه ی تدابیــری کــه خداونــد
بــه مــا داده اســت .خداونــد بــه شــما هماننــد همــه ی افــرادی کــه مــی آینــد تــا از
عطایــای خــود بــرای خدمــت بــه گمشــدگان ،بــه نــو ایمانــان ،و بــرای حفــظ پیــروی
از عیســی در رفتــن و شــاگرد ســاختن قــوم هــا ،اســتفاده کننــد ،برکــت دهــد.
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پرسش های شاگردسازی

۱در زیــر شــرح مختصــری از نحــوه قــرار دادن تیــم هــا بــرای بشــارت،
شاگردســازی ،و یافتــن افــراد گمشــده وجــود دارد .هــر یــک از اعضــاء
کلیســای شــما ممکــن اســت بــرای هــر یــک از ایــن تیــم هــا ثبــت نــام کننــد.
اگــر شــما بــا پیگیــری و اســتفاده از تمــام عطایــای خــود بــرای خدمــت،
جلــو رویــد ،مــی توانیــد بــه ســرعت فــردی را بــه ســمت پادشــاهی خــدا و
رســیدن بــه بلــوغ هدایــت کنیــد .در زیــر یــک پرسشــنامه وجــود دارد کــه
بایــد آن را بــه اعضــاء کلیســایتان بدهیــد .ســپس تیــم هــا را بــرای انجــام.

کارهای زیر سازماندهی کنید.
ایــن چیزیســت کــه مــن عالقــه منــد بــه انجامــش هســتم( :یــک یــا چنــد
مــورد را بررســی کنیــد)
___ تماس با افراد جدید درب منزلشان
___ شــفاعت :دعــا بــرای افــراد گمشــده و تیــم هــای بشــارت و
شاگردســازی
___ دادن غذا یا اقالم دیگر به خانواده هایی که نیاز دارند
___ تماس با دیگران با تلفن یا دیداربا آنها
___ بشــارت مهربانــی :پختــن غــذا بــرای دیگــران ،ارســال یــک کارت،
کمــک بــه هــر طریقــی کــه مــی توانیــد.
___ کار با مادران تنها و بچه ها
___ فراهم کردن وسیله ی حمل و نقل به کلیسا ،و غیره
___ کارهــای دیگــر :مــن مــی خواهــم ___________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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۲.در زیــر نمونــه ای از فعالیتهــای ارائــه شــده در یــک فــرم شاگردســازی
درس شاگردســازی اســتفاده مــی شــود.
وجــود دارد کــه بعــد از تعلیــم یــک
ِ
ایــن فــرم بــه شــبان یــا کســانی کــه در مســئولیت هســتند تعــداد دروس
تعلیــم داده شــده و نتایــج هــر مطالعــه را نشــان خواهــد داد.

فرم نتایج پیگیری در شاگردسازی
تاریخ مالقات  /درس______________________________ :
درس_______________________________________ :
______________________________________
اســامی افــراد مالقــات شــده  /درس داده شــده _______________:
_______________________________________
محــل مالقــات_________________________________ :
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
موضــوع درس_________________________________ :
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
ایــن مطالعــه چگونــه انجــام شــد؟_______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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۳.یعقــوب  22:1را بخوانیــد .اگــر مــا فقــط کالم خــدا را بشــنویم امــا هرگــز
بــه آن عمــل نکنیــم ،چــه کاری انجــام داده ایــم؟ _______________
یعقــوب  22:1بهجایآورنــدۀ کالم باشــید ،نــه فقــط شــنوندۀ آن؛ خــود
را فریــب مدهیــد!
۴.متی  27-24:7را بخوانید .برای اینکه دانا باشیم ،ما نباید فقط به سخنان
عیســی گــوش کنیــم ،بلکــه چــه کار بایــد کنیــم؟_______________
متــی  27-24:7پــس هر کــه ایــن ســخنان مــرا بشــنود و بــه آنهــا عمــل
کنــد ،همچــون مــرد دانایــی اســت کــه خانــۀ خــود را بــر ســنگ بنــا کــرد.
 25چــون بــاران باریــد و ســیلها روان شــد و بادهــا وزیــد و بــر آن خانــه
زور آورْد ،خــراب نشــد زیــرا بنیــادش بــر ســنگ بــود 26 .ا ّمــا هر کــه ایــن
ســخنان مــرا بشــنود و بــه آنهــا عمــل نکنــد ،همچــون مــرد نادانــی اســت
کــه خانــۀ خــود را بــر شــن بنــا کــرد 27 .چــون بــاران باریــد و ســیلها روان
شــد و بادهــا وزیــد و بــر آن خانــه زور آورْد ،ویــران شــد ،و ویرانــیاش
عظیــم بــود!
۵.افسســیان  12-11:4را بخوانیــد .چــه کســی بایــد کار خدمــت را انجــام
دهــد؟ _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
افسســیان  12-11:4و اوســت کــه بخشــید برخــی را بهعنــوان رســول،
برخــی را بهعنــوان نبــی ،برخــی را بهعنــوان مبشــر ،و برخــی را بهعنــوان
شــبان و معلّــم 12 ،تــا مق ّدســان را بــرای کار خدمــت آمــاده ســازند ،بــرای
بنــای بــدن مســیح،
۶.اعمــال رســوالن  4 ،1:8را بخوانیــد .چــه کســانی بــه هــر جــا کــه رفتنــد بــه
کالم بشــارت می دادند؟ ____________________________
اعمال رسوالن  1:8و سولُس با کشتن استیفان موافق بود.
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اعمــال رســوالن  4:8و ا ّمــا آنــان کــه پراکنــده شــده بودنــد ،هر جــا کــه پــا
مینهادنــد ،بــه کالم بشــارت میدادنــد.
۷.اعمــال رســوالن  4 ،1:8را بخوانیــد .چــه کســانی بــرای بشــارت کالم
پراکنــده نشــدند؟ ________________________________
__________________________________________
۸.اعمــال رســوالن  22-19:11را بخوانیــد .در کلیســای اولیــه در عهــد
جدیــد ،ایمانــداران کار خدمــت را انجــام دادنــد و خدمتشــان توســط
رهبــری و راهنمایــی رســوالن دنبــال شــد .امــا امــروز در کلیســاهای مــا،
ایــن رهبــران هســتند کــه چیزهایــی را شــروع مــی کنــد و ســپس ایمانــداران
پیــروی مــی کننــد .چگونــه اعمــال رســوالن  22-19:11ایــن گفتــه را
تصدیــق مــی کنــد؟ _______________________________
__________________________________________
آزار آغــاز شــده
اعمــال رســوالن  22-19:11ا ّمــا ایماندارانــی کــه در پـ ِـی ِ
بــا ماجــرای اســتیفان پراکنــده شــده بودنــد ،تــا نواحــی فینیقیــه و قپــرس و
اَنطاکیــه ســفر کردنــد .آنــان کالم را فقــط بــه یهودیــان اعــام میکردنــد
و بــس 20.ا ّمــا در میــان ایشــان تنیچنــد از اهالــی قپــرس و قیـرَوان بودنــد
کــه چــون بــه اَنطاکیــه رســیدند ،بــا یونانیــان نیــز ســخن گفتنــد و عیســای
خداونــد را بــه آنــان بشــارت دادنــد 21 .دســت خداونــد نیــز بــا ایشــان بــود
و گروهــی بســیار ایمــان آورده ،بــه خداونــد گرویدنــد 22 .چــون ایــن خبــر
بــه کلیســای اورشــلیم رســید ،برنابــا را بــه اَنطاکیــه فرســتادند.
۹.اول قرنتیــان  18-14:12را بخوانیــد .هــر عضــوی از بــدن مســیح
ضروریســت .ما نباید خودمان را با هم مقایســه کنیم .تعهد کلی به مســیح
انجام همه چیز نیســت ،بلکه انجام آن چیزیســت که خدا شــما را برای آن
مجهــز کــرده اســت .بــا اطالعاتــی کــه در ایــن درس دریافــت کــرده ایــد چه
کار خواهیــد کــرد؟ _______________________________
__________________________________________
اول قرنتیــان  1-14:12زیــرا بــدن نــه از یــک عضــو ،بلکــه از اعضــای
بســیار تشــکیل شــده اســت 15 .اگــر پــا گویــد ،چــون دســت نیســتم ،بــه
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بــدن تعلــق نــدارم ،ایــن ســبب نمیشــود کــه عضــوی از بــدن نباشــد 16 .و
اگــر گــوش گویــد ،چــون چشــم نیســتم ،بــه بــدن تعلــق نــدارم ،ایــن ســبب
نمیشــود کــه عضــوی از بــدن نباشــد 17 .اگــر تمــام بــدن چشــم بــود،
میســر میشــد؟ و اگــر تمــام بــدن گــوش بــود ،بوییــدن
شــنیدن چگونــه ّ
18
چگونــه امــکان داشــت؟ ا ّمــا حقیقــت ایــن اســت کــه خــدا اعضــا را
آنگونــه کــه خــود میخواســت ،یــک بــه یــک در بــدن قــرار داد.

118

119

پاسخ پرسشها
درس 1

۱.فیلیمــون  6را بخوانیــد .اولیــن قــدم کــه اجــازه دهیــم خــدا از طریــق مــا
جریــان یابــد چیســت؟
شــناخت هــر قابلیــت نیکویــی کــه در جهــت نیــل بــه قامــت مســیح،
خداونــد در مــا قــرار داده اســت.
۲.اول یوحنــا  8-5:4را بخوانیــد .منبــع واقعــی دســتیابی بــه محبــت کــردن
دیگــران چیســت؟
خدا ،چون خدا محبت است( .اول یوحنا )8:4
۳.انــدرو مــی گویــد" :هــر زمانــی کــه احســاس مــی کنیــد محبــت از شــما
جــاری مــی شــود ،ایــن خــود خداســت کــه بــه ایــن وســیله جریــان مــی
یابــد".کــدام عبــارت در اول یوحنــا  7:4ایــن حقیقــت را ثابــت مــیکنــد ؟
"محبت از خداست" (اومنبع است)
۴.اول قرنتیــان  8-4:13را بخوانیــد .برخــی از خصوصیــات محبــت الهــی
چیســت ؟
محبــت بــه آســانی خشــمگین نمــی شــود و بردبــار اســت .ایــن معنــی را
مــی دهــد کــه بــه طــور مــداوم بــه ایــن شــکل رفتــار مــی کنــد .محبــت
مهربــان اســت .خــود را در اعمــال محبــت آمیــز نشــان مــی دهــد .ایــن
معنــی را مــی دهــد کــه بــه طــور مــداوم بــه ایــن شــکل رفتــار مــی کنــد.
حســد نمــی بــرد .از خوشــبختی یــا موفقیــت دیگــران رنجیــده نمی شــود.
فخــر نمــی فروشــد .در مقابــل کســی خــود ســتایی نمــی کنــد و بــه خــود
نمــی بالــد .کبــر نــدارد و مغــرور نیســت .بــه فکــر خــود نیســت .غــرور
نــدارد یــا متکبــر نیســت .رفتــار ناشایســته نــدارد .آنچــه حقیقــت اســت را
نقــض نمــی کنــد .گســتاخ نیســت .نفــع خــود را نمــی جویــد .خــود محــور
نیســت .بــه آســانی تحریــک نمــی شــود .بــه ســرعت عصبانــی نمــی شــود
یــا تنــد مــزاج نیســت .از بــدی مســرور نمــی شــود .همیشــه بــه بــد تریــن
اعمــال دیگــران فکــر نمــی کنــد .اشــتباهات را بایگانــی نمــی کنــد .از
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بــدی مســرور نمــی شــود .از بــی عدالتــی یــا آنچــه خطاســت لــذت نمــی
بــرد .محبــت بــا حقیقــت شــادی مــی کنــد .بــا همــه چیــز مــدارا مــی کنــد.
همیشــه حمایــت مــی کنــد .هرگــز تســلیم نمیشــود .همــواره ایمــان دارد.
همیشــه امیــدوار اســت .محبــت هرگــز شکســت نمــی خــورد .در همــه
حــال پایــداری مــی کنــد .تــا بــه آخــر ادامــه مــی دهــد و تــا ابــد پایــدار
اســت.
.

 ۵متــی  14:14را بخوانیــد .عیســی چگونــه در خدمــت بــه دیگــران حرکــت
کــرد؟
او بــا شــفقت بــه ســوی دیگــران حرکــت مــی کــرد .فرهنــگ لغــت "
شــفقت " را " احســاس دلســوزی؛ ترحــم و رحمــت " تعریــف مــیکنــد.

۶.متــی  40-37:25را بخوانیــد .هنگامــی کــه مــا بــا محبــت و دلســوزی بــه
دیگــران مــی رســیم ،در حقیقــت ،چــه کســی را محبــت مــی کنیــم و جــاری
مــی ســازیم؟
خود عیسی مسیح را .عبرانیان  10:6را ببینید.

درس 2

۱.اول پطرس  11:4را بخوانید .ما با قدرت چه کسی خدمت می کنیم؟
قدرت خدا
۲.اول قرنتیــان  4:12را بخوانیــد .انــواع مختلفــی از عطایــای روحانــی وجــود
دارد ،امــا منبــع اصلــی همــه ی آنهــا کیســت؟
خدا  /روح القدس
۳.اول قرنتیان  6:12را بخوانید .عبارت صحیح را انتخاب کنید.
ب  .روشــهای مختلفــی وجــود دارد کــه خــدا از طریــق آنهــا در افــراد
عمــل مــی کنــد
۴.اول قرنتیــان  7:12را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :ظهــور روح القــدس و
عطایــای روحانــی ،بــه هــر کــس بــرای منفعــت همــگان داده مــی شــود.
صحیح است.
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۵.اول قرنتیــان  10- 8: 12را بخوانیــد .برخــی از عطایــای روحانــی کــه
خداونــد بــه افــراد مــی دهــد را فهرســتکــرده و هــر یــک را تعریــفکنیــد.
•کالم حکمت = الهام مافوق طبیعی از فکر و هدف خدا
•اعمال رسوالن  25-21:27را ببینید .
•کالم معرفــت (علــم) = الهــام مافــوق طبیعــی از خــدا دربــاره ی هــر
حقیقــت یــا رویــدادی
•اعمال رسوالن  12-11:9را ببینید.
•عطیــه ایمــان = توانایــی مــا فــوق طبیعــی در ایمــان بــه خــدا بــدون
تردیــد یــا اســتدالل.
•اول قرنتیان  2:13را ببینید.
•عطایــای شــفا دادن = توانایــی مافــوق طبیعــی در درمــان بیمــاری
بــدون کمــک انســانی یــا دارو.
•مرقس  18:16را ببینید.
•انجــام معجــزات = مداخلــه مافــوق طبیعــی کــه بــر خــاف قوانیــن
طبیعــت ،باعــث ایجــاد معجــزات مــی شــود.
•عبرانیان  4-3:2را ببینید.
•نبــوت = ســخنی مافــوق طبیعــی ،الهــام شــده از خــدا کــه توســط
ســخنران بــه زبــان شــناخته شــده صحبــت مــی شــود.
•اعمال رسوالن  28-27:11و اول قرنتیان  3:14را ببینید.
•تشــخیص ارواح = الهــام مافــوق طبیعــی از خــدا دربــاره ی حضــور
یــا فعالیــت ارواح.
•اعمال رسوالن  18-16:16را ببینید.
•ســخن گفتــن بــه انــواع زبانهــای غیــر = ســخنی مافــوق طبیعــی،
الهــام شــده از خــدا ،بــه زبانــی ناشــناخته (ناشــناخته بــرای شــخصی
کــه ســخن مــی گویــد).
•اعمال  11-4:2را ببینید.
•ترجمــه زبانهــای غیــر = ســخنی مافــوق طبیعــی ،الهــام شــده از خــدا
در ترجمــه ی یــک زبــان ناشــناخته.
•اول قرنتیان  14-13:14را ببینید.
۶.رومیــان  8 – 6 :12را بخوانیــد .هــر یــک از عطایــای روحانــی فهرســت
شــده در ایــن آیــات را کــه خــدا بــه افــراد مــی دهــد ،تعریــف کنیــد.
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•نبــوت = ســخنی مافــوق طبیعــی ،الهــام شــده از خــدا کــه توســط
ســخنران بــه زبــان شــناخته شــده صحبــت مــی شــود.
•خدمت = خدمت کردن به دیگران ،خدمات عملی.
•دوم تیموتائوس  11:4را ببینید.
•تعلیم = توضیح دادن ،تفسیر کردن ،آموزش یا دستوری را بیان کردن.
•اعمال  1:13را ببینید.
•تشــویق = برانگیختــن ،نصیحــت کــردن ،دلگــرم کــردن ،خواهــش
کــردن ،آگاه کــردن ،تســلی دادن یــا هشــدار دادن.
•اعمال رسوالن  15:13را ببینید.
•کمــک بــه نیازمنــدان = تقســیم ســخاوتمندانه ی هدایــا و تقدیــم آنهــا
بــه خــدا و دیگــران.
•امثال  9:22را ببینید.
•رهبری = هدایت یا راهنمایی.
•اعمال رسوالن  28:20را ببینید.
•رحم و شفقت = دلسوزی نشان دادن به مجرم یا قربانی.
•متی  7:5را ببینید.
۷.آیــا تاکنــون متوجــه شــده ایــد کــه ایــن عطایــا از طریــق شــما ،عمــل کننــد؟
اگــر چنیــن اســت ،چــه عطایایــی؟
۸.اول قرنتیان  7:12را بخوانید .چه کسی از این عطایا سود می برد ؟
همــه ی اشــخاص .بــا اســتفاده از عطایــا بــرای خدمــت بــه دیگــران،
اجــازه مــی دهیــد خداونــد از طریــق شــما عمــل کنــد.

درس 3

۱.معجزه چیست ؟
یــک رویــداد شــگفت آور یــا غیــر معمــول اســت کــه بــه عنــوان ظهــور
قــدرت الهــی در نظــر گرفتــه مــی شــود .همچنیــن مداخلــه مافــوق طبیعی
قــدرت خداونــد بــر قوانیــن طبیعــی مــی باشــد .
۲.مرقــس  12-2 :10را بخوانیــد .معجــزه ی عیســی نشــان داد کــه او
قــدرت انجــام چــه کاری را داشــت؟
که گناهان را ببخشد .
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۳.مرقــس  18-15:16را بخوانیــد .بــه عنــوان ایمانــداران چــه کاری بایــد
انجــام دهیــم ؟
انجیــل را موعظــه کنیــم ،تعمیــد دهیــم ،ارواح شــریر را خــارج کنیــم ،بــه
زبانهــا صحبــت کنیــم ،و بیمــاران را شــفا دهیــم.
۴.اعمــال رســوالن  8-5:8و  12رابخوانیــد .مــردم چــه چیــزی دیدنــد و
چطــور پاســخ دادنــد؟
آنهــا معجــزات دیدنــد (آیــه  ،)7بــه عیســی ایمــان آوردنــد ،و تعمیــد آب
گرفتنــد (آیــه .)12
۵.اعمــال رســوالن  12:3را بخوانیــد .پطــرس رســول کــه معجــزات مــی کــرد
دربــاره ی تقــوای خــود ،چــه گفــت؟
تقوا و قدرت او نبود که آن مرد را شفا داد ؛ بلکه خدا بود.
۶.اعمال رسوالن  16:3را بخوانید .معجزات چگونه اتفاق می افتند؟
از طریق نام عیسی و ایمان به او.
۷.آیــا مــواردی از معجــزات در عهــد جدیــد وجــود دارد کــه توســط رســوالن
انجــام نشــده باشــند؟
بلــه .یکــی از پیــروان بــی نــام مســیح (مرقــس  ،)39-38:9فیلی ُپــس
(اعمــال رســوالن  ،)7-5:8حنانیــا (اعمــال رســوالن .)18-10:9
۸.اول قرنتیــان  7:1را بخوانیــد .چــه زمانــی عطیــه انجــام معجــزات متوقــف
خواهــد شــد ؟
در هنگام آمدن خداوند عیسی ؛ هنگامی که او بازمی گردد .

درس 4

 ۱.اول قرنتیــان  33:15را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره ی روابــط چــه چیــز بــه
مــا مــی آمــوزد ؟
معاشر بد ،اخالق خوب را فاسد می سازد.
 ۲.اول قرنتیــان  12:12را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره ی زندگــیِ مســیحی مــا
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چــه چیــز بــه مــا نشــان مــی دهــد؟
درســت ماننــد یــک بــدن جســمانی ،همــه ی مــا بــه دیگــر اعضــای بــدن
مســیح نیــاز داریــم.
۳.عبرانیــان  24:10را بخوانیــد .دربــاره ی روابــط الهــی از عبرانیــان 24:10
چــه چیــز مــی توانیــم بیاموزیــم؟
کســانی کــه در روابــط الهــی هســتند یکدیگــر را بــه محبــت و انجــام
اعمــال نیکــو برمــی انگیزاننــد.
۴.عبرانیــان  25:10رابخوانیــد .از ایــن آیــه چــه چیــزی دربــاره ی روابــط مــی
توانیــم بیاموزیــم ؟
مــا بایــد یکدیگــر را مالقــات کنیــم ،مشــارکت داشــته باشــیم ،و یکدیگــر
را تشــویق کنیــم.
 ۵.امثــال  23-22:5را بخوانیــد .چــرا بایــد قلــب خــود را از روابــط غیــر
الهــی حفــظ کنیــم ؟
تا مبادا از روی جهل گمراه شویم.
 ۶.دوم تیموتائــوس  22:2را بخوانیــد بایــد در پــی پارســایی ،ایمــان ،محبــت
و صلــح بــه همــراه چــه کســانی باشــیم ؟
به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را می خوانند.
۷.عبرانیــان  7:13را بخوانیــد .چــه کســانی را بــه یــاد داشــته باشــیم و از
الگــوی زندگــی آنهــا پیــروی کنیــم؟
رهبران خود را که کالم خدا را برای ما بیان کرده اند.

درس5

۱.دوم تیموتائــوس  12:3را بخوانیــد .کســانی کــه بــا دینــداری زیســت کننــد
چــه چیــزی را تجربــه خواهنــد کــرد؟
آزار و اذیت (جفا)
"۲.جفا" را چگونه تعریف می کنید؟
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آزار و اذیت ،رنج کشیدن به خاطر اعتقاد
۳.مرقــس  17-16:4را بخوانیــد .مشــقتها و آزار و اذیــت بــه چــه دلیــل مــی
آینــد ؟
به خاطر کالم ؛ به خاطر اطاعت از کالم
۴.اعمــال رســوالن  1:8و 4را بخوانیــد .آزار و شــکنجه در اورشــلیم بــه چــه
چیــزی منجــر شــد؟
مردم در هر جا که می رفتند به کالم بشارت می دادند
۵.متــی  12-10:5را بخوانیــد .خوشــا بــه حــال آنانــی کــه بــه خاطــر ---
 --آزار مــی بیننــد.به خاطر پارسایی
۶.متــی  12:5را بخوانیــد .وقتــی ایمانــداران در راه پارســایی آزار مــی بیننــد،
چــه چیــزی مــی تواننــد در آینــده انتظــار داشــته باشــند ؟
پاداش عظیمی در آسمان
۷.اعمــال رســوالن  5-4:9را بخوانیــد .شــائول بــه چــه کســی آزار مــی
رســانید ؟
عیسی
۸.اعمــال  1:9را بخوانیــد .در واقعیــت ،شــائول بــه چــه کســی آزار مــی
رســانید ؟
شاگردان خداوند (مسیحیان)
۹.غالطیــان  12:6را بخوانیــد .یهودیــان در کتــاب غالطیــان ســعی کردنــد
کــه پایبنــدی بــه قوانیــن شــریعت را بــه انجیــل اضافــه کننــد .در انجــام ایــن
کار ،آنهــا از چــه چیــزی اجتنــاب کردنــد؟
از آزار دیــدن بــرای صلیــب مســیح .بــه عبــارت دیگــر ،آنهــا از جفــا در راه
ایــن موعظــه کــه نجــات تنهــا بــه وســیله ی فیــض از راه ایمــان بــه مســیح
اســت دوری کردنــد
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 ۱.دانیــال  44:2را بخوانیــد .انبیــاء عهــد عتیــق پیشــگویی کردنــد کــه در
آینــده ،مســیح (یــا مســح شــده) خواهــد آمــد ،و خــدای آســمانها ســلطنتی
برقــرار خواهــد کــرد کــه :
ب .هرگز از بین نخواهد رفت
۲.متی  23، 17:4را بخوانید .پیام عیسی چه بود؟
توبه کنید ،زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است.
۳.مرقــس  15-14:1را بخوانیــد .عیســی خبــر خــوش...؟ را اعــام مــی
کــرد.
پادشاهی خدا
۴.لوقــا  43:4را بخوانیــد .دلیلــی کــه عیســی از جانــب خــدا فرســتاده شــد
ایــن بــود کــه ...؟ .
پادشاهی خدا را اعالم کند
۵.یوحنــا  25:4را بخوانیــد .در کتــاب مقــدس ،عیســی هرگــز بــه یهودیــان
مقصــود خــود را وقتــی دربــاره ی پادشــاهی صحبــت مــی کــرد ،توضیــح
نــداد ،ایــن مفهومــی از عهــد عتیــق بــود کــه آنهــا:
ج .پیش از این به دنبال آن بودند
۶.لوقــا  2-1:9را بخوانیــد .ســه کاری کــه دوازده شــاگرد انجــام دادنــد چــه
بــود ؟
دیوهــا را بیــرون راننــد ،بیماریهــا را شــفا بخشــیدند ،و بــه پادشــاهی خــدا
موعظــه کردند
۷.لوقــا  9-8 ،2-1:10را بخوانیــد .عیســی چــه پیامــی بــه  70تــن فرمــود
تــا اعــام کننــد؟
پادشاهی خدا
۸.لوقــا  2:23را بخوانیــد .بــا توجــه بــه تعریــف یهودیــان از کلمــه ی "مســیح"
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ایــن معنــا را مــی دهــد کــه یــک ...؟ اســت.
پادشاه
۹.اعمــال رســوالن  7:17را بخوانیــد .یهودیــان اظهــار کردنــد کــه بــر خــاف
قوانیــن روم پولــس رســول ادعــا مــی کنــد کــه ...؟ دیگــری هســت بــه نــام
...؟
پادشاه  /عیسی
	۱۰.اعمــال رســوالن  10-8:19را بخوانیــد .پولــس دلیرانــه در افســس ســخن
مــی گفــت و دربــاره ی ...؟ بــا دیگــران مباحثــه مــی کــرد و دالیــل قاطــع
مــی آورد.
پادشاهی خدا
	۱۱.اعمــال رســوالن  31-23:28را بخوانیــد .در آیــه ی  31پولــس چــه
چیزهایــی را اعــام مــی کــرد؟
پادشــاهی خــدا را اعــام مــی کــرد و در بــاره ی عیســی مســیح خداونــد
تعلیــم مــی داد
	۱۲.متــی  14:24را بخوانیــد .چــه پیامــی در سرتاســر جهــان اعــام خواهــد
شــد ؟
بشارت پادشاهی خدا
	۱۳.اعمــال رســوالن  25-24:20را بخوانیــد .گاهــی از بشــارت پادشــاهی بــه
عنــوان بشــارت ...؟ یــاد مــی شــود.
فیض خدا
	۱۴.لوقــا  16:16را بخوانیــد .درک پیــام عیســی بــدون درک اولیــه ی پادشــاهی
غیــر ممکــن اســت .پادشــاهی پیامــی بــود کــه عیســی از آن ســخن مــی
گفــت و تنهــا چیــزی کــه بــه شــاگردان آموخــت ایــن بــود کــه دربــاره اش :
الف .موعظه کنند
	۱۵.متــی  10:6را بخوانیــد اساســا پادشــاهی خــدا حکومــت خــدا اســت .ایــن
موضــوع چــه طــور در ایــن آیــه بیــان مــی شــود؟
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اراده ی خــدا چنانچــه در آســمان انجــام مــی شــود ،بــر زمیــن نیــز بــه
انجــام رســد.
	۱۶.کولســیان  14-13:1و رومیــان  9:14را بخوانیــد .عبــارت "پادشــاهی
خــدا" اعتقــاد گروهــی از مــردم اســت کــه :
ب .حکومــت خــدا را پذیرفتــه (و حکومــت شــیطان را رد کــرده) و
بخشــش او را دریافــت مــی کننــد.
	۱۷.متــی  17:4را بخوانیــد .بــرای راه یافتــن بــه پادشــاهی خــدا ،یــک تغییــر
قلــب الزم اســت .تغییــر قلــب چیزیســت کــه کتــاب مقــدس آن را ...؟ مــی
نامــد.
ج .توبه
	۱۸.اعمــال رســوالن  18:26را بخوانیــد .آیــا از ...؟ بــه نــور ،از...؟ (اقتــدار
یــا حکومــت) شــیطان بــه ســوی ...؟ بازگشــته ایــد تــا آمــرزش گناهانتــان
را بیابیــد؟
تاریکی /قدرت /خدا
	۱۹.حزقیــال  27-26:36و اعمــال رســوالن  18-15:11را بخوانیــد .آیــا بــه
شــما دلــی تــازه و روحــی تــازه بخشــیده شــده تــا باعــث شــود در طریقهــای
خــدا گام برداریــد ؟
بله
	۲۰.لوقــا  14-13:18را بخوانیــد .آیــا خداونــد را بــرای آمــرزش گناهانتــان
خوانــده ایــد؟
بله

درس7

۱.یوحنا  12:1را بخوانید .به همه ی کسانی که پذیرفتند :
الف .او را (خداونــد عیســی) ،ایــن حــق را داد کــه پســران (فرزنــدان)
خــدا شــوند.
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۲.اعمــال رســوالن  31:16را بخوانیــد .مــا بایــد بــه چــه کســی ایمــان داشــته
باشــیم؟ (تــوکل داشــته یــا تســلیم باشــیم)
خداوند عیسی مسیح
۳.لوقا  46:6را بخوانید کلمه ی "سرور" به چه چیز اشاره دارد؟
اربــاب ،حاکــم ،رئیــس ،کســی کــه حــق دارد زندگــی مــا را کنتــرل کنــد.
ایــن کلمــه همچنیــن مفهــوم خــدا را در بــر دارد.
۴.متی  21:1را بخوانید .کلمه ی "عیسی" به چه چیز اشاره دارد ؟
عیسی به عنوان نجات دهنده
۵.لوقا  2:23را بخوانید .کلمه ی "مسیح" به چه چیز اشاره دارد؟
عیسی به عنوان پادشاه و مسیح ما
۶.رومیــان  16:1را بخوانیــد .برطبــق ایــن آیــه ،انجیــل ،یــا خبــر خــوش... ،؟
است.
خود مسیح ،که شامل تمام مزایای او می باشد
۷.رومیان  3-1:1را بخوانید .تمرکز انجیل خداوند درباره ی ...؟ است.
پسر خدا ،عیسی مسیح خداوند ما
بخشی از پسرش یا همه ی او ؟
همه ی او
۸.یوحنــا  54:6را بخوانیــد .وقتــی چیــزی مــی خوریــد ،ایــن عمــل چــه
مفهومــی دارد ؟
اینکــه همــه ی آن را در بــر مــی کنیــد و بــه یــک معنــا ،آنچــه کــه مــی
خوریــد ،زندگــی شــما و قوتتــان مــی شــود
۹.غالطیــان  27:3را بخوانیــد .وقتــی کســی در مســیح تعمیــد بگیــرد... ،؟ را
در بــر کــرده اســت .
همه ی او را
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	 .۱۰.اعمــال رســوالن  6-5:9را بخوانیــد .وقتــی شــائول تبدیــل شــد ،دو
ســوالی کــه از عیســی پرســید چــه بــود ؟
تو کیستی ،و چه کاری می خواهی که انجام دهم ؟
	۱۱.رومیان  4:7را بخوانید .ما با چه کسی ازدواج کرده ایم ؟
با خداوند عیسی مسیح
با چه بخشی از او ازدواج کرده ایم ؟
همه ی او
	۱۲.آیا از داشتن یک ازدواج خوب با مسیح لذت می برید ؟
	۱۳.آیــا بــا او حــرف مــی زنیــد ،ارتبــاط برقرارمــی کنیــد ،عاشــق او هســتید و او
را مــی پرســتید ؟

درس8

۱.مرقــس  17-16:2را بخوانیــد .عیســی مســیح بــرای نجــات چــه کســانی آمــد ؟
گناهکاران
۲.رومیــان  1:2را بخوانیــد .وقتــی دیگــران را داوری مــی کنیــم ،بــا خــود چــه
مــی کنیــم ؟
خــود را محکــوم مــی کنیــم ؛ بــه ایــن معنــی کــه ،علیــه خــود داوری مــی
کنیــم.
چرا ؟
زیــرا گرچــه دیگــران را داوری مــی کنیــم ،خــود همــان کارهایــی را مــی
کنیــم کــه آنهــا انجــام مــی دهنــد.
۳.یعقــوب  10:2را بخوانیــد .اگــر تمــام شــریعت را نــگاه داریــم امــا فقــط
تعــداد اندکــی را بشــکنیم ،چــه جرمــی داریــم؟
مجرم به شکستن تمام شریعت هستیم
۴.غالطیــان  10:3را بخوانیــد .اگــر تصمیــم داریــم بــا حفــظ شــریعت خــدا،
پارســا شــویم ،چقــدر از آن را بایــد حفــظ کنیــم؟
همه ی آن را
131

و چه مدت باید این فرمان ها را حفظ کنیم ؟
باید همیشه حفظ آن را ادامه دهیم (بدون حتی یک لغزش)
مــی بینیــد کــه چــرا نمــی توانیــم بــا تــاش بــرای بــه انــدازه ی کافــی خــوب
بــودن نجــات پیــدا کنیــم ؟
بله
۵.غالطیــان  16:2را بخوانیــد .پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت ،کــه
شــخص را بــه راه راســتی و رابطــه بــا خــدا مــی رســاند و توســط خــدا عطــا
شــده اســت .پارســا شــمرده شـ ِ
ـدن گناهــکاران از طریــق ایمــان بــه عیســی
مســیح عرضــه مــی شــود و یکبــار بــرای همیشــه و بــرای همــه ی انســانها از
طریــق مــرگ و قیــام او انجــام مــی شــود (اول قرنتیــان  4-3:15و رومیــان
 .)25:4انســان از طریــق چــه چیــز پارســا شــمرده نمــی شــود؟
اعمال خود ؛ به بیان دیگر ،اعمال شریعت
شخص چگونه نجات می یابد؟
از طریق ایمان (توکل) به عیسی مسیح
چه تعدادی از افراد توسط شریعت پارسا شمرده خواهند شد؟
هیچ بشری ؛ یعنی ،هیچ کس
۶.رومیان  14:6را بخوانید .به عنوان یک مسیحی ،شما:
ب .زیر فیض هستید
۷.حزقیــال  20:18را بخوانیــد .اگــر زیــر شــریعت بودیــد ،مــزد گناهانتــان
چــه بــود؟
مرگ
۸.رومیــان  8-6:4را بخوانیــد .اکنــون کــه زیــر فیــض هســتید ســه چیــز کــه
خــدا بــا گناهانتــان انجــام مــی دهــد چیســت ؟
آنهــا را مــی آمــرزد ،آنهــا را مــی پوشــاند ،و آنهــا را بــه حســاب مــن نمــی
گــذارد
۹.رومیــان  1:5را بخوانیــد .اکنــون کــه پارســا شــمرده مــی شــویم ،از چــه
مزایایــی لــذت مــی بریــم ؟
صلح با خدا (از دست ما عصبانی نیست)
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	۱۰.رومیــان  9:5را بخوانیــد .اکنــون کــه توســط خــون عیســی ،نجــات یافتــه
ایــم ،در واقــع از چــه چیــز نجــات خواهیــم یافــت ؟
غضب (داوری به خاطر گناهانمان)
	۱۱.رومیــان  4:10را بخوانیــد .مســیح غایــت شــریعت اســت بــه عنوان وســیله
ای بــرای بدســت آوردن ...؟ در حضــور خــدا.
پارسایی
	۱۲.اول قرنتیان  30:1را بخوانید .خدا عیسی را ...؟ ما ساخت.
حکمت ،پارسایی ،قدوسیت ،و رهایی
	۱۳.فیلیپیــان  9:3را بخوانیــد .وقتــی زیــر شــریعت موســی مــی رویــد ،تــاش
مــی کنیــد تــا ...؟ خــود را بدســت بیاوریــد.
پارسایی
	۱۴.اول قرنتیــان  1:11را بخوانیــد .مــا بــه عنــوان ایمانــداران ،زیــر شــریعت
مســیح زندگــی مــی کنیــم .شــریعت مســیح یــک ســری قوانیــن بــرای
اطاعــت نیســت؛ بلکــه زندگــی در پاســخ گــو بــودن بــه یــک شــخص اســت.
آن شــخص ...؟ اســت.
مسیح
	۱۵.رومیــان  3:8را بخوانیــد .شــریعت هرگــز نمــی توانــد مــا را نجــات دهــد،
نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــریعت اشــتباه بــود ،بلکــه بــه ســبب ناتوانــی ---
...؟ مــا ،نمــی توانیــم آن را حفــظ کنیــم.
نفس
.

درس9

"۱فیض" در این درس چطور معنی شد ؟
رحمت رایگان ،بدون استحقاق و قدرت خدا

۲.وقتــی دل از فیــض تقویــت یابــد ،دیگــر تــاش نمــی کنیــم تــا پذیــرش خــدا
را از طریــق ...؟ خــود بدســت آوریــم.
اعمال
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۳.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .نقایــص قربانــی هــا همیشــه باعــث مــی شــد که
کامــل نباشــند .بــا توجــه بــه ایــن آیــه ،چــه چیــز مــا را کامــل ســاخته اســت ؟
با عطای عیسی مسیح ،او ما را برای همیشه کامل ساخته است.
۴.رومیــان  17:5را بخوانیــد .عیســی بــه مــا ...؟ پارســایی را بخشــید از ایــن
رو مــی توانیــم در حضــور خــدای پــدر ،پارســا و مقــدس باشــیم و همــه ی
الزامــات شــریعت را تحقــق ببخشــیم.
عطای
۵.اشــعیا  3:26را بخوانیــد .اگــر مــا همچنــان بــه جــای نــگاه کــردن بــه عیســی
کــه ابتــدا و انتهــای ایمــان ماســت ،بــه نقایــص ،اشــتباهات و گناهــان خــود
نــگاه و تمرکــز کنیــم ،ایــن ایمــان ،کــه توســط آن مــی توانیــم هــر چیــزی
را از خــدا دریافــت کنیــم ،در دلهایمــان ســرد و ضعیــف خواهــد شــد .مــا
بایــد افکارمــان را بــر چــه چیــز متمرکــز کنیــم؟
افکارمان باید بر خداوند متمرکز باشد.
۶.افسســیان  17:3را بخوانیــد .دلهــای مــا بایــد بــه طــور کامــل بــرای او
باشــد .آن زمانــی اســت کــه مــا در ...؟ خواهیــم بــود.
آرامش کامل
۷.رومیــان  5:4را بخوانیــد .آیــا نجــات یــک پــاداش اســت کــه بایــد بدســت
آورده شــود یــا هدیــه ی رایـ ِ
ـض خداســت؟
ـگان فیـ ِ
ِ
فیض خداست.
هدیه ی
رایگان ِ
۸.رومیــان  17:5را بخوانیــد .پارســایی (در راســتی خداونــد ایســتادن) یــک
هدیــه اســت .آیــا بایــد بــرای هدیــه کار کنیــد؟
نه
۹.چگونه یک هدیه بدست می آورید؟
گرفتن آن
به سادگی با رسیدن به هدیه و
ِ
ِ
رایگان فیض خدا در این آیه چیست ؟
	۱۰.رومیان  23:6را بخوانید .عطای
حیات جاویدان (به جای مرگ ابدی)
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	۱۱.تیتــوس  5:3را بخوانیــد .چــه تعــداد از کارهــا و اعمــال نیکــوی شــما بــه
نجــات شــما کمــک مــی کنــد؟
هیچ یک
	۱۲.رومیــان  14:6را بخوانیــد .بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــد زیــر فیــض خــدا
بــودن بــه چــه معنــا اســت؟
بهتریــن
آنچــه کــه ســزای گناهــان مــا بــود دریافــت نمــی کنیــم بلکــه
ِ
خداونــد را از طریــق مســیح دریافــت مــی کنیــم.
پارســا شــمردگی ،پذیــرش و بخشــش ســهم مــا هســتند (همــه بــه عنــوان
عطــای رحمــت خــدا)
	۱۳.رومیــان  6:11را بخوانیــد .اگــر موهبــت خــدا از راه فیــض بــه مــا داده مــی
شــود ،دیگــر بــر پایــه ی ...؟ مــا نیســت.
اعمال
رومیــان  24:3را بخوانیــد .بــه زبــان ســاده معنــی این آیــه را توضیح دهید
پارســا شــمردگی (عــادل شــمردگی) عطــای رایـ ِ
ـگان فیــض خداســت کــه
بــه ایمانــداران داده مــی شــود ؛ بــه خاطــر بهــای رهایــی کــه عیســی مســیح
روی صلیــب پرداخــت کــرد .
	۱۴.افسسیان  7:1را بخوانید .آمرزش گناهان ما به اندازه ی ...؟ بود.
فیض خدا
غنای ِ

درس10

۱.ایــن مــرد چــه نــوع رابطــه ای مــی توانــد بــا آن خانــواده داشــته باشــد در
حالیکــه ایــن اتفاقــات در جریــان اســت ؟
رابطه ای پر از عدم بخشش ،تلخی و نزاع
۲.عبرانیان  1:10را بخوانید .شریعت چه کاری نمی تواند انجام دهد ؟
کســانی را کــه عبــادت مــی کننــد ،کامــل ســازد (بــدون هیــچ کــم و
کاســتی)
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۳.عبرانیــان  1:10را بخوانیــد .ایــن آیــه بــا نشــان دادن ایــن کــه قربانــی هــای عهــد
عتیــق بــرای کامــل ســاختن مــا ،ناکافــی بودنــد ،چــه چیــزی بــه مــا مــی فرمایــد؟
آنهــا بارهــا و بارهــا تکــرار مــی شــدند – روزانــه ،هفتگــی ،ماهانــه .ایــن
حقیقــت کــه بارهــا تکــرار مــی شــدند ثابــت کــرد کــه آنهــا نمــی تواننــد بــه
طــور دائــم جایگزیــن مشــکل گنــاه شــوند.
۴.عبرانیــان  2:10را بخوانیــد .اگــر یــک قربانــی مــی آمــد کــه مــی توانســت
واقعــا جایگزیــن گنــاه شــود ،چــه کاری مــی توانســت بــرای عبــادت
کننــدگان انجــام دهــد؟
باعــث مــی شــد کــه آنهــا دیگــر احســاس گنــاه نکننــد (امــا همیشــه بــا
شکســت مواجــه مــی شــد)
۵.راننده ی مست مجبور به انجام چه کاری شد ؟
همیشه درباره ی گناه خود فکر کند.
۶.عبرانیان  14:10را بخوانید .خدا قوم خود را کامل ساخت از طریق :
تقدیم (قربانی) عیسی مسیح
د.
۷.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .قربانــی عیســی(که از طریــق ایمــان دریافــت
مــی شــود) ایمانــداران را کامــل مــی ســازد :
ج .تا ابد
۸.پیدایــش  18-1:20را بخوانیــد .بــه پرســش هــای زیــر پاســخ دهیــد .دو
مــردی کــه در ایــن داســتان ذکــر شــده اســت چــه کســانی هســتند ؟
ابراهیم و ابیملک
۹.پیدایــش  2:20و  5را بخوانیــد .مــردی کــه در ایــن داســتان دروغ مــی
گویــد و دیگــران را فریــب مــی دهــد چــه کســی بــود ؟
ابراهیم
	۱۰.پیدایــش  7:20را بخوانیــد .مطمئــن هســتم کــه خــدا اعمــال ابراهیــم را
تاییــد نکــرد .امــا خداونــد بــا چــه کســی بــود ،ابراهیــم یــا ابیملــک ؟
ابراهیم
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چرا؟ پیدایش  18 ،1:15و یعقوب  23:2را بخوانید.
چون خدا با ابراهیم عهدی بسته بود و او دوست خدا بود
	۱۱.پیدایــش  7:20و  18 -17را بخوانیــد .اگــر چــه ابراهیــم در اشــتباه بــود،
خداونــد بــه چــه کســی گفــت کــه بایــد بــرای دیگــری دعــا کنــد؟
الف .ابراهیم برای ابیملک دعا کرد
	۱۲.رومیــان  31:8را بخوانیــد .اگــر چــه گاهــی اوقــات شکســت مــی خوریــم،
امــا چــه کســی بــا ماســت؟
خدا
	۱۳.رومیــان  8:4را بخوانیــد .حتــی اگــر گنــاه کنیــم ،خــدا فرمــوده چــه کاری
نمــی کنــد ؟
گناهــان را بــه حســابمان بگــذارد ،یعنــی ،گناهانمــان را علیــه مــان نگــه
دارد.
	۱۴.عبرانیــان  13-12:8را بخوانیــد .در عهــد جدیــد ،خــدا وعــده داد چــه
کاری انجــام نمــی دهــد ؟
خــدا گناهانمــان را بــه یــاد نخواهــد آورد یــا اینکــه آنهــا را علیــه مــان نگــه
دارد
	۱۵.افسسیان  9-8 ،5:2را بخوانید .چگونه نجات می یابیم ؟
از راه فیــض خــدا ؛ یعنــی ،رحمــت و لطــف خــدا نســبت بــه مــا بــدون
اینکــه لیاقــت و شایســتگی داشــته باشــیم.
	۱۶.تیتوس  5:3را بخوانید .ما چگونه نجات نمی یابیم؟
با کارهای نیکویی که کرده ایم.
چگونه نجات می یابیم؟
از رحمــت خــدا .بــا غســل تولــد تــازه (خلقتــی نــو) و نــو شــدنی کــه از
روح القــدس اســت.
	۱۷.افسســیان  6:1را بخوانیــد .خــدا را بــه خاطــر نجاتمــان بواســطه ی...؟
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در تمــام طــول عمــر خواهیــم ســتود .چــون در آن محبوب (عیســی مســیح)
بــه رایــگان بــه مــا ...؟ شــده اســت.
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۱.رومیان  39-38:8را بخوانید .پولس رسول از چه چیز مطمئن بود ؟
او یقیــن داشــت کــه هیــچ چیــز قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت خــدا
جــدا ســازد – نــه مــرگ و نــه زندگــی ،نــه فرشــتگان و نــه ریاســتها ،نــه
چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده ،نــه هیــچ قدرتــی ،نــه بلنــدی و نــه
ســختی .نــه هیــچ چیــز دیگــر در تمامــی خلقــت ،قــادر نخواهــد بــود مــا
را از محبــت خــدا کــه در خداونــد عیســی مســیح اســت ،جــدا ســازد.

۲.وقتــی در کالــج کتــاب مقــدس بــودم ،اســتادی داشــتم کــه یادداشــتهایی از
خــود باقــی گذاشــت ،بــا ایــن مضامیــن" :پارســا شــمردگی عملــی شــرعی
اســت کــه خــدا توســط آن هــر کســی را کــه ایمــان آورد پارســا مــی نامــد،
نــه اینکــه او را پارســا کنــد ".امــا زمانیکــه خــودم کتــاب مقــدس را مطالعــه
کــردم ،متقاعــد شــدم کــه پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت کــه
شــما را در نظــر خــدا پارســا مــی شــمارد .رومیــان  19:5را بخوانیــد.
بواســطه ی اطاعــت عیســی مســیح (حفــظ شــریعت و رفتــن بــر روی
صلیــب) بســیاری ....؟ خواهنــد شــد :
ج .پارسا
۳.دوم قرنتیــان  21:5را بخوانیــد" .او (خــدا) کســی (عیســی مســیح) را کــه
گنــاه را نشــناخت (هرگــز گنــاه نکــرد) ،در راه مــا گنــاه ســاخت ؛ تــا مــا
...؟ شــویم" (پرانتزهــا از نویســنده اســت)
"در مسیح پارسایی خدا"
۴.کولســیان  22-21:1را بخوانیــد .عیســی مســیح بــه روی زمیــن آمــد و
بــرای گناهــان مــا مــرد .بــه ایــن خاطــر در حضــور خــدا بــه عنــوان قومــی
مقــدس ،بــی عیــب و بــی گنــاه ،در ...؟ مــی ایســتیم.
ج .نظر خدا
۵.افسســیان  6:1را بخوانیــد .مــا فیــض جاودانــی خــدا را خواهیــم ســتود
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زیــرا ...؟ بــه رایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت.
در آن محبوب (که مسیح است)
۶.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .از طریــق عیســی و قربانــی شــدن او بــر روی
صلیــب ،مــا تــا چــه مــدت زمانــی کامــل شــده ایــم؟
ج .تا ابد
۷.عبرانیــان  17-15:10را بخوانیــد .در عهــد جدیــد ،خــدا وعــده داده کــه
گناهــان مــا را چــه موقــع بــه یــاد خواهــد آورد؟
ج .هیچ گاه به یاد نخواهد آورد
۸.رومیــان  2-1:6را بخوانیــد .فیــض خــدا افزونتــر از همــه ی گناهــان
ماســت .آیــا بایــد بــهگنــاهکــردن ادامــه دهیــم تــا فیــض خــدا افــزون شــود ؟
خدا نکند .نه !
۹.عبرانیــان  12:9را بخوانیــد .عیســی چــه نــوع رهایــی (آزادی از مجــازات
گناهانمــان) بــرای مــا حاصــل کــرد؟
ج .رهایی ابدی
	۱۰.رومیــان  33:8را بخوانیــد .شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد برگزیــدگان
خــدا را متهــم کنــد .
هیچ کس وجود ندارد.
	۱۱.رومیــان  34:8را بخوانیــد .شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد قــوم خــدا را
محکــوم کنــد (مــورد قضــاوت قــرار دهــد).
هیچ کس وجود ندارد
	۱۲.رومیــان  35:8را بخوانیــد .شــخصی را نــام ببریــد کــه مــی توانــد یــک
مســیحی را از محبــت خــدا جــدا ســازد.
هیچ کس وجود ندارد
	۱۳.رومیان  31:8را بخوانید .نتیجه ی این درس شاگردسازی چیست ؟
وقتی خدا با ماست ،هیچ کس نمی تواند بر ضد ما باشد.
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۱.فرمانهایــی کــه در زمــان حــال داده مــی شــوند ،انتظــار مــی رود کــه ...؟
داشــته باشــند.
کاربرد مداوم یا مکرر
۲.یوحنــا  16:3را بخوانیــد .بــا توجــه بــه زمــان حــال در زبــان یونانــی ،آنچــه
در یوحنــا  16:3بیــان مــی شــود ،چیســت؟
زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود را داد تــا
هــر کــه بــه او ایمــان آوَ َرد (زمــان حــال :ایمــان مــی آورد و ایمــان خــود را
ادامــه مــی دهــد) هــاک نگــردد ،بلکــه حیــات جاویــدان یابــد.
۳.اول یوحنــا  9:3را بخوانیــد .آنکــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمــی
کنــد .ایــن آیــه بــه چــه معناســت؟
آن کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمیکنــد( ،زمــان حــال :بــه
عبــارت دیگــر بــه عنــوان شــیوه ی زندگــی خــود دیگــر گنــاه نمــی کنــد،
کــه داشــتن قلبــی اســتوار را نشــان مــی دهــد)
۴.لوقــا  7:15را بخوانیــد .بــرای یــک گناهــکار کــه ...؟ جشــن و ســرور در
آســمان برپــا مــی شــود.
توبه می کند و باز هم به توبه کردن ادامه می دهد.
۵.اعمــال رســوالن  30:17را بخوانیــد .خــدا بــه همــه ی مردمــان در هــر جــا
حکــم مــی کنــد کــه ...؟
توبه می کنند و باز هم به توبه کردن ادامه می دهند.
۶.اعمال رسوالن  20:26را بخوانید .این آیه چه چیز را بیان می کند؟
بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان ،ســپس در اورشــلیم و تمامــی ســرزمین
یهودیــه ،و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه اعــام ایــن پیــام پرداختــم کــه
بایــد توبــه کننــد (زمــان حــال :و بــه توبــه کــردن مکــررا ادامــه دهنــد) و بـه
ســوی خــدا بازگردنــد (و بــه بازگشــتن ادامــه دهنــد) و کــرداری شایســتۀ
توبــه داشــته باشــند (زمــان حــال :و بــه انجــام کارهــا و اعمالــی کــه
بوســیله ی آن توبــه ی خــود را ثابــت مــی کننــد ،ادامــه دهنــد).
140

اهشسرپ خساپ
۷.اول یوحنــا  3:2را بخوانیــد .نتیجــه ی داشــتن رابطــه ی شــخصی بــا خــدا
کــه همــان شــناخت اوســت ،چیســت ؟
انجام آنچه او می فرماید ،حفظ فرامین او
۸.یعقــوب  18:2را بخوانیــد .یعقــوب مــی گویــد" :تــو ایمانــت را بــدون
اعمــال بــه مــن بنمــا (کــه انجــام آن غیــر ممکــن اســت) ،و مــن ایمانــم را
بــا ...؟ بــه تــو خواهــم نمــود".
اعمالم یا با آنچه انجام می دهم.
۹.اول تســالونیکیان  3:1را بخوانیــد .کارهــا یــا اعمالــی کــه از ایمــان ناشــی
مــی شــوند بــه عنــوان ...؟ معرفــی مــی شــوند.
عمل ایمان
ِ
	۱۰.غالطیــان  21 ،16:2را بخوانیــد .اعمــال شــریعت اعمالیســت کــه مــردم انجــام
مــی دهنــد تــا ســعی کننــد نجــات یــا ...؟ را بدســت آورنــد (آیــه  .)21اعمــال
شــریعت نمــی تواننــد نجــات دهنــد ،آنهــا هیــچ قــدرت نجاتــی ندارنــد.
پارسایی
	۱۱.رومیــان  10-7:2را بخوانیــد .ایــن آیــات ثمــره ی کــدام دو گــروه از افــراد
را توصیــف مــی کنــد؟
ایمانداران و غیر ایمانداران
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۱.اعمــال  13:8و  22-18را بخوانیــد .در ابتــدا یوحنــا دربــاره ی "ثمــره" یــا
گواهــی یــک ایمانــدار حقیقــی صحبــت مــی کنــد .همــه ی اینهــا موضوعاتی
هســتند کــه از دل آدمــی مــی جوشــد .وقتــی دل ایمانــداری (ماننــد شــمعون)
در حضــور خــدا راســت نباشــد ،چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟
از گنــاه (شــرارت) خــود توبــه کنــد و دعــا کنــد خــدا اندیشــه ی قلبش را ببخشــد
۲.دوم پطــرس  11-5:1را بخوانیــد .مــدرک یــا گواهــی اینکــه شــخصی
حقیقتــا در میــان کسانیســت کــه خــدا آنهــا را فراخوانــده و برگزیــده اســت،
چیســت؟
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آنهــا همــه ی ویژگــی هــای روح القــدس و طبیعــت الهــی جدیــد خــود
را بــه ایمانشــان اضافــه مــی کننــد.
۳.متــی  40-34:25را بخوانیــد .چــه ویژگــی هایــی از ایمانــدار در ایــن
آیــات نشــان داده شــده اســت؟
کارهــای عملــی کــه از ایمــان ناشــی مــی شــوند – ماننــد ؛غــذا دادن به
گرســنه ،مهمــان نــوازی کــردن ،لبــاس دادن بــه فقیــر ،عیــادت کــردن
از بیمــار ،رســیدگی کــردن بــه کســانی کــه در زنــدان هســتند و غیــره.
۴.یوحنــا  35:13را بخوانیــد .شــاگردان عیســی بــا چــه چیــزی شــناخته
مــی شــوند؟
با محبتی که به یکدیگر نشان می دهند.
.

 ۵متــی  23-21:7را بخوانیــد .چــرا ایــن افــراد از پادشــاهی خــدا دور
شــدند؟
آنهــا کارگــران شــرارت بودنــد .در زبــان یونانــی زمــان حــال اســتفاده
مــی شــود تــا نشــان دهــد آن گنــاه شــیوه ی زندگــی وطبیعــت آنهاســت.
ـی گــم
عیســی فرمــود :هرگــز آنهــا را نشــناخته اســت .آنهــا مــردم مذهبـ ِ
شــده ای بودنــد کــه هرگــز تغییــری در قلــب و ذهنشــان نداشــته انــد تــا
آنهــا را بــه ســوی خــدا بــاز گردانــد.

۶.یوحنــا  23:14را بخوانیــد .اگــر کســی عیســی را دوســت بــدارد ،چــه
خواهــد کــرد؟
کالم او را نــگاه خواهــد داشــت یــا از ســخنانش اطاعــت خواهــد
کــرد.
۷.اعمال  20:26را بخوانید .این آیه چه چیز را بیان می کند؟
توبه تان را با آنچه انجام می دهید ،ثابت کنید.
۸.یعقــوب  17:2را بخوانیــد .اگــر ایمــان شــما بــدون اعمــال یــا کارهــای
نیــک باشــد ،چــه نوعــی از ایمــان اســت؟
ایمان مرده ،ایمانی که نجات بخش نیست (یعقوب .)14:2
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۱.ممکــن اســت دانســتن اینکــه عیســی مســیح هرگــز کســی را دعــوت نکرد
تــا "مســیحی" شــود ،بلکــه دعــوت او بــرای مــردم ایــن بــود کــه "شــاگرد"
شــوند ،شــما را شــگفت زده کنــد .بــه اناجیــل (متــی ،مرقــس ،لوقــا و
یوحنــا) نگاهــی بیندازیــد و روی یــک ورق کاغــذ ،هــر تعــداد کــه مــی
توانیــد ،آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد دعــوت عیســی بــه شاگردســازی
بــوده اســت ،پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد.
۲.در کتــاب اعمــال رســوالن ،مــردم دعــوت نشــدند کــه "مســیحی" شــوند،
بلکــه دعــوت آنهــا ایــن بــود کــه "شــاگرد" شــوند .بــا نگاهــی بــه کتــاب
اعمــال رســوالن ،روی یــک ورق کاغــذ ،هــر تعــداد کــه مــی توانیــد،
آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد کــه دعــوت از مــردم بــرای شــاگرد شــدن
بــوده اســت ،پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد .
۳.در کتــاب مقــدس کلمــه ی "شــاگرد(ان)" در مجمــوع  273بــار اســتفاده
کل کتــاب مقــدس ،کلمــه ی "مســیحی (یــان)" در
شــده اســت .در ِ
مجمــوع  3بــار اســتفاده شــده اســت .روی یــک ورق کاغــذ آیاتــی را
کــه در آنهــا کلمــه ی "مســیحی (یــان)" در کتــاب مقــدس اســتفاده شــده
اســت بنویســید و فهرســت کنیــد .
اعمال رسوالن  28:26 ،26:11؛ و اول پطرس 16:4
۴.متی  25:10را بخوانید .مطابق با این آیه ،شاگرد کیست؟
شاگرد کسی است که مانند معلم و استادش می شود
۵.لوقــا  26:14را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :شــاگرد عیســی بــودن بــه
معنــای قربانــی کــردن بــی قیــد و شــرط زندگــی شــخص ،بــرای زندگــی
دیگــران اســت.
صحیح است
۶.لوقــا  33:14را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :در حداقــل برخــی مــوارد،
شــاگرد عیســی بــودن بــرای اینکــه خواســت عیســی را در اولویــت قــرار
دهــد ،مســاوی بــا رهــا کــردن همــه چیــز اســت .
صحیح است
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۷.متــی  29:19را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :هر کــه بهخاطــر نــام عیســی
خانــه یــا بــرادر یــا خواهــر یــا پــدر یــا مــادر یــا فرزنــد یــا امــاک خــود
را تــرک کــرده باشــد ،صــد برابــر خواهــد یافــت و حیــات جاویــدان را
بهدســت خواهــد آورد.
صحیح است
۸.اعمــال رســوالن  22:14را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :شــاگردان بــه
پایــداری در ایمــان تشــویق شــده انــد.
صحیح است
۹.عبرانیــان  14:10را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :اعتــراض بعضــی هــا بــه
کتــاب مقــدس کــه تاکیــد بــر شــاگردی مــی کنــد ،ایــن اســت کــه "مســیحی"
"شــاگرد" بــودن نیــاز بــه قربانــی و تعهــد واقعــی دارد .حقیقــت ایــن اســت
کــه فدیــه ی مســیح هیــچ تالشــی از جانــب مــا نیــاز نــدارد ؛ ایــن بهــای
ـاش مــا کامــل اســت ،امــا دعــوت مســیح همیشــه بــرای
رهایــی ،بــدون تـ ِ
کل زندگــی مــا و بــدون قیــد و شــرط بــوده اســت.
صحیح است
	۱۰.اعمــال رســوالن  26:11را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :دعــوت مســیح
بــرای دو گــروهِ مجــزا از ایمانــداران نبــود؛ تعــدادی مســیحیانی باشــند کــه
نفســانی باقــی بماننــد و تعــدادی شــاگرد باشــند .در حقیقــت ،مســیحیان و
شــاگردان بایــد یکــی و هماننــد باشــند.
صحیح است
	۱۱.متــی  19:28را بخوانیــد .ماموریــت عیســی بــه ایمانــداران ایــن بــود کــه
برویــد و ...؟ ســازید.
الف .شاگرد
	۱۲.متــی  20:28را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :ایمانــداران بایــد بــه دیگــران
تعلیــم دهنــد کــه هــر آنچــه عیســی بــه آنهــا فرمــان داده اســت ،بــه جــا
آورنــد.
صحیح است
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	۱۳.یوحنــا  12:1را بخوانیــد .صحیــح یــا غلــط :عیســی برکاتــش (بخشــش،
پارساشــمردگی ،و  ،)...را بــدون قربانــی کــردن خــود بــه مــا ارزانــی نکــرد.
صحیح است

.

درس15

 ۱مرقس  15:16را بخوانید .انجیل باید به چه کسی اعالم شود؟
همه ی خالیق ،همه

۲.متی  20-19:28را بخوانید .چه کسی باید شاگرد شود ؟
مردم همه ی قومها و ملت ها
ِ
.

 ۳اعمال رسوالن  26 ،5:8؛  23 ،15-13:16؛  21-20:20را بخوانید.
بشــارت در کجا داده شــد ؟
در شــهر هــا ،بیابــان هــا ،کنــار رود هــا ،زنــدان هــا ،در اماکــن عمومــی،
و خانــه بــه خانــه

.

 ۴مرقــس  12-11:4را بخوانیــد .قبــل از اینکــه گفتگویــی راجــع بــه یــک
حقیقــت شــروع شــود ،شــخص بایــد

ه.

همه ی موارد فوق

۵.اعمــال رســوالن  24- 23:28رابخوانیــد .هنگامــی کــه پولــس در مــورد
انجیــل بــه تفصیــل توضیــح و شــهادت مــی داد ،او چــه مــدت ایــن کار را
بــرای متقاعــد کــردن مــردم دربــاره ی ادعاهــای عیســی انجــام داد ؟
از صبح تا شب ،احتماال حدود شش تا هشت ساعت
۶.اعمــال رســوالن  14:16را بخوانیــد .وقتــی کــه کســی بخواهــد واقعــا بــه
مســیح ایمــان بیــاورد ،چــه چیــزی بایــد بــاز شــود؟
قلب ،بخش مهمی از وجود انسان
.

 ۷اعمــال رســوالن  37:2را بخوانیــد .وقتــی قلــب شــخصی بــاز و محکــوم
شــده اســت چــه اتفاقــی مــی افتــد؟
اگر به درستی پاسخ بدهد ،خواهد پرسید" ،چه کار باید بکنم ؟"
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.

 ۸اعمــال رســوالن  31:16و  38:2را بخوانیــد .یــک شــخص بایــد چــه کاری
انجــام دهــد ؟
توبه کند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و تعمید بگیرد.

.

 ۹اعمــال رســوالن  42:2و یوحنــا  32-31:8را بخوانیــد .بعــد از ایــن یــک
شــخص چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟
بــه تعلیــم (آمــوزش) یافتــن از رســوالن ادامــه دهــد .یــاد گرفتــن و عمــل
بــه کالم عیســی را پیوســته دنبــال کنــد.

	۱۰.رومیــان  15-14:10را بخوانیــد .در جهــت معکــوس (در ایــن آیــه هــا)،
چگونــه یــک شــخص بــه مســیح ایمــان مــی آورد ؟
کســی بــرای بشــارت فرســتاده مــی شــود ،بــه شــخصی از عیســی موعظــه
یــا اعــام مــی شــود .چــون پیــام مســیح را مــی شــنوند ،مــی تواننــد ایمــان
آورنــد .چــون ایمــان مــی آورنــد ،نــام خداونــد را بــرای نجــات مــی خواننــد.

۱.پرسشنامه
رجوع به درس شود

درس16

۲.فرم نتایج پیگیری در شاگردسازی
رجوع به درس شود
۳.یعقــوب  22:1را بخوانیــد .اگــر مــا فقــط کالم خــدا را بشــنویم امــا هرگــز
بــه آن عمــل نکنیــم ،چــه کاری انجــام داده ایــم؟
خود را فریب داده ایم
۴.متــی  27-24:7را بخوانیــد .بــرای اینکــه دانــا باشــیم ،مــا نبایــد فقــط بــه
ســخنان عیســی گــوش کنیــم ،بلکــه چــه کار بایــد کنیــم؟
ما باید به آنها عمل کنیم
۵.افسســیان  12-11:4را بخوانیــد .چــه کســی بایــد کار خدمــت را انجــام
دهــد ؟
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مقدســین ،نــه طبقــه ی خاصــی از مــردم کــه بــه عنــوان روحانــی بــه آنهــا
اشــاره مــی شــود.
۶.اعمــال رســوالن  4 ،1:8را بخوانیــد .چــه کســانی بــه هــر جــا کــه رفتنــد بــه
کالم بشــارت مــی دادنــد؟
ایماندارانی که به خارج پناهنده شدند.
۷.اعمــال رســوالن  4 ،1:8را بخوانیــد .چــه کســانی بــرای بشــارت کالم
پراکنــده نشــدند؟
رســوالن .در ایــن آیــات مــی بینیــم کــه کلیســای اولیــه در عهــد جدیــد
کســانی بودنــد کــه مســئولیت شاگردســازی و بشــارت را بــر عهــده
داشــتند.
۸.اعمــال رســوالن  22-19:11را بخوانیــد .در کلیســای اولیــه در عهــد
جدیــد ،ایمانــداران کار خدمــت را انجــام دادنــد ،و خدمتشــان توســط
رهبــری و راهنمایــی رســوالن دنبــال شــد .امــا امــروز در کلیســاهای مــا،
ایــن رهبــران هســتند کــه چیزهایــی را شــروع مــی کنــد و ســپس ایمانــداران
پیــروی مــی کننــد .چگونــه اعمــال رســوالن  22-19:11ایــن گفتــه را
تصدیــق مــی کنــد؟
کلیســا از ایمــان آوری ایمانــداران جدیــد خبــردار شــد و برنابــا را بــرای
کمــک کــردن بــه آنهــا فرســتاد (آیــه )22
۹.اول قرنتیــان  18-14:12را بخوانیــد .هــر عضــوی از بــدن مســیح
ضروریســت .مــا نبایــد خودمــان را بــا هــم مقایســه کنیــم .تعهــد کلــی بــه
مســیح انجــام همــه چیــز نیســت ،بلکــه انجــام آن چیزیســت کــه خــدا شــما
را بــرای آن مجهــز کــرده اســت .بــا اطالعاتــی کــه در ایــن درس دریافــت
کــرده ایــد چــه کار خواهیــد کــرد؟
امیــدوارم بــا بیــرون رفتــن و اســتفاده از عطایــای خــود بــرای کمــک بــه
دیگــران آن را عملــی کنــم.
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پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده ی خود
انتخــاب عیســی مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده تــان مهمتریــن
تصمیــم شماســت کــه بــرای همیشــه خواهیــد گرفــت!
کالم خــدا وعــده مــی دهــد" ،کــه اگــر بــه زبــان خــود اعتــراف کنیعیســی
خداونــد اســت و در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را از مــردگان
برخیزانیــد ،نجــات خواهــی یافــت01 .زیــرا در دل اســت کــه شــخص ایمــان
مــیآورد و پارســا شــمرده میشــود ،و بــا زبــان اســت کــه اعتــراف میکنــد و
نجــات مییابــد 13 ...زیــرا هرکــه نــام خداونــد را بخوانــد ،نجــات خواهــد .تــفای"
(رومیــان .)13،10-9:10
بــا صــدای بلنــد دعــا کنیــد "،عیســی اعتــراف مــی کنــم کــه تــو خداونــد و
نجــات دهنــده ی مــن هســتی .در دل خــود ایمــان دارم کــه خــدا تــو را از مــردگان
بــر خیزانیــد .بــا ایمــان بــه کالمــت ،اکنــون نجــات را دریافــت مــی کنــم .از اینکــه
مــرا نجــات دادی متشــکرم!"
همــان لحظــه ای کــه زندگــی خــود را بــه عیســی مســیح مــی ســپارید ،حقیقــت
کالم او بالفاصلــه در روح شــما قــرار مــی گیــرد .اکنــون کــه دوبــاره بــه دنیــا آمــده
ایــد ،شــما انســان کامــا جدیــدی هســتید !
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دریافت روح القدس
بــه عنــوان فرزنــد ،پــدر آســمانیِ پــر محبــت شــما مــی خواهــد قــدرت فــوق
العــاده ای کــه بــرای زندگــی در ایــن حیــات جدیــد بــه آن نیــاز داریــد را بــه شــما
بدهــد.
لوقــا " 31 ،10:11زیــرا هــر کــه بخواهــد ،بــه دســت آورد؛ و هــر کــه بجوید،
یابــد؛ و هــر کــه بکوبــد ،در بــه رویــش گشــوده شــود 31 ...حــال اگــر شــما بــا همــۀ
بدســیرتیتان میدانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد ،چقــدر
بیشــتر پــدر آســمانی شــما روحالقــدس را بــه هر کــه از او بخواهــد ،عطــا خواهــد
فرمود".
همــه ی آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بخواهیــد ،ایمــان بیاوریــد ،و
دریافــت کنیــد! ایــن گونــه دعــا کنیــد "،پــدر نیــاز خــود را بــه قــدرت تــو بــرای ایــن
حیــات جدیــد مــی دانــم .لطفــا مــرا بــا روح القدســت پــر کــن .بــا ایمــان ،او را
هــم اکنــون دریافــت مــی کنــم! متشــکرم کــه مــرا تعمیــد مــی دهــی .روح القــدس،
بــه زندگــی مــن خــوش آمــدی" .
تبریــک مــی گوییــم! حــاال شــما بــا قــدرت فــوق العــاده خــدا پــر مــی شــوید.
تعــدادی هجــا از زبانــی کــه نمــی دانیــد از قلبتــان بــه زبانتــان خواهــد آمــد (اول
قرنتیــان  .)14:14از آنجــا کــه آن هــا را بــا ایمــان بــا صــدای بلنــد مــی گوییــد،
قــدرت خــدا را از درون خــود آزاد مــی کنیــد و خــود را در روح بنــا مــی کنیــد
(آیــه ی  .)4مــی توانیــد ایــن کار را هــر وقــت و هــر کجــا کــه دوســت داریــد انجــام
د هید .
ایــن واقعــا مهــم نیســت کــه آیــا وقتــی دعــا کردیــد تــا خداونــد و روح او را
دریافــت کنیــد ،چیــزی احســاس کردیــد یــا نــه .اگــر در دل خــود ایمــان داشــته
باشــید کــه دریافــت مــی کنیــد ،پــس طبــق وعــده ی کالم خــدا ،دریافــت کردیــد.
خــدا همیشــه بــه کالمــش متعهــد اســت .آن را بــاور کنیــد!
مرقــس " 42:11پــس بــه شــما مــی گویــم ،هــر آنچــه در دعــا در خواســت
کنیــد ،ایمــان داشــته باشــید کــه آن را یافتــه ایــد ،و از ِآن شــما خواهــد بــود".
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اندرو ومک

درباره نویسندگان

از زمــان تاســیس ســازمان کلیســایی انــدرو ومــک در ســال 1978 ،انــدرو
بــه ارئــه ی حقایــق بــزرگ از کالم خــدا بــه ســادگی و روشــنی ،از طریــق معرفــت
شناســی و مســحی کــه بــه وســیله ی خداونــد بــه او داده شــده ،ادامــه داده اســت.
هــر جــا کــه ســفر مــی کنــد ،بــا تاکیــد قدرتمنــد و اقتــدارش بــر کالم خــدا ،مــردم
را از گنــاه و خــود پارســایی آزاد مــی کنــد ،کــه غالبــا بــا آیــات و شــگفتی هــا همــراه
اســت .انــدرو شــبان ســه کلیســا بــوده اســت و او همچنــان بــه خدمــت خداونــد
در زندگــی خــود بــا تعلیــم بــدن مســیح کــه خبــر خــوش رابطــه ی مــا در عیســی
مســیح اســت ،ادامــه مــی دهــد .

دان کرو
دان در ســال  1975بــرای خدمــت بــه خداونــد بــه انــدرو ملحــق شــد .او
قبــل از اینکــه در ســال  1988بــه عنــوان معــاون و همــکار در ســازمان کلیســایی
انــدرو ومــک بــه صــورت عضــوی تمــام وقــت در بیایــد ،در مکزیکــو ،تگــزاس
و اوکالهامــا خدمــت مــی کــرده اســت .او در ســال 1994 ،اســتاد کالــج کتــاب
مقــدس کریــس ( )Charis Bible Collegeشــد .در اوایــل دهــه ی ،1990
دان ســازمان خیریــه انجمــن مقدســین را تاســیس کــرد ،کــه در حــال حاضــر بــا
ســازمان خبــر خــوش شــاگردی ادغــام شــده اســت کــه ایــن ســازمان امکانــات و
ابــزار شــاگردی و کمــک هــای خیریــه بــه طــور عمــده بــرای کشــورهای جهــان
ســوم فراهــم مــی کنــد.
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