پیروی از عیسی با یکدیگر
راهنمایی برای مسیحیانی که جلسات خانگی دارند
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این کتاب به ایماندارانی تقدیم میشود که در سراسر دنیا جلسات خانگی دارند ،مخصوصا ً کسانی که بهخاطر ایمانشان
جفا میبینند.
پس ،برادران عزیزم ،ثابت و استوار بوده ،همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید ،زیرا میدانید زحمت شما در خداوند
بیهوده نیست.
(اول قرنتیان )58:15
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 .1کلیسای پرجالل عیسی مسیح شدن

ا ّما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و ا ّمتی مقدّس و قومی که ملک خاص خداست هستید ،تا
فضایل او را اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور حیرتانگیز خود فرا خوانده است .پیش از این
قومی نبودید ،ا ّما اکنون قوم خدایید( ...اول پطرس )10-9:2
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این کتاب دربارۀ چیست؟
این کتاب دربارۀ کلیساای عیسای مسایح اسات .این دربارۀ "رفتن" به کلیساا نیسات ،بلکه دربارۀ کلیساا بودن اسات ،کلیساایی که عیسای
برای آن مرد .اما این چه مفهومی دارد؟ ما چگونه میتوانیم کلیسا باشیم؟
بعضاااای از ایماانداران زندگی با خدا را بهعنوان چیزی میدانناد که بهتنهاایی و انفرادی انجاام میدهناد .بلاه ،عیساااای فردا از ما دعوت
میکند که از روش قدیمی زندگی خود توبه کرده و از او پیروی کنیم؛ هر یک از ما باید در این مورد تصاامیم بگیریم .اما عیساای فقط
به من و شااااما بهصااااورت انفرادی نگاه نمیکند؛ او ما را با یکدیگر میبیند .کتاب مقدس تعلیم میدهد که ما همگی در یک بدن تعمید
یافتهایم -یعنی بدن مسایح (اول قرنتیان  .)13:12بدنی که کلیساای جهانی عیسای اسات و از همۀ ایمانداران در همۀ نسالها و از ساراسار
جهان تشکیل شده است .همۀ ما بخشی از این بدن و اعضای یکدیگریم .زندگی ما در مسیح ،زندگی با یکدیگر است.
عهدجدید یک تصاویر مهم دیگری را از این اتحاد به ما نشاان میدهد .عهدجدید کلیساای مسایح را عروس مسایح مینامد .خدای جهان
هساااتی ما را برای رابطۀ عمیق با خودش آفریده ،رابطهای زیباتر و رضاااایتبخشتر از آنچه بتوانیم تصاااور کنیمل قلب خدا مملو از
عشاق و محبت به ماساتل رابطۀ زن و شاوهر در زمین توساط خدا آفریده شاده تا تصاویری از یکی بودن و آن خوشای باشاد که خدا در
رابطه با قومش ،یعنی کلیسا میخواهد .او از ما دلشاد میشود و ما از او دلشاد میشویم.
عیسای مرد تا ما را پاک ساازد که بتوانیم عروس پرجالل او باشایم .پولس رساول در خطاب به شاوهران ،این مطلب را دربارۀ رابطۀ
عیسی با کلیسا ،یعنی عروسش بیان کرد:

ای شااوهران ،زنان خود را محبت کنید ،آنگونه که مسایح نیز کلیسااا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود ،تا آن را
به آبِ کالم بشاوید و اینگونه کلیساا را طاهر سااخته ،تقدیس نماید ،و کلیساایی درخشاان را نزد خود حاضار ساازد که هیچ لک
و چین و نقصی دیگر نداشته ،بلکه مقدّس و بیعیب باشد( .افسسیان )27-25:5
در پایان رویای شگفتانگیز یوحنای رسول در کتاب مکاشفه میبینیم که کلیسای عیسی با جالل خدا میدرخشد:

یکی از آن هفت فرشااته ...به من گفت" :بیال من عروس ،یعنی همساار بهره را به تو نشااان خواهم داد ".آنگاه مرا در روح به
فراز کوهی بزرگ و بلند برد و شاهر مقدّس اورشالیم را به من نشاان داد که از آسامان از نزد خدا فرود میآمد .جالل خدا از
آن میتابید و درخشندگیش مانند گوهری بسیار گرانبها ،همچون یشم ،و به شفافیت بلور بود( .مکاشفه )11-9:21
یوحنا در مکاشاااافه  21ادامه داده و جزئیات بیشااااتری را دربارۀ منپرۀ پرجاللی که دید ،بیان میکند .عروس مساااایح بهطور مرموز
بهعنوان یک شاهر پرجالل دیده میشاود که از جواهرات ارزشامند سااخته شاده اسات .اما ساهالی که همۀ ما میتوانیم بپرسایم این اسات:
"این چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ چگونه ما ،یعنی کلیسای او ،به عروس پرجاللی که عیسی در مکاشفه دید تبدیل خواهیم شد؟"
البته که این کار خداسااات .خداوند خودش کلیساااایش را بهصاااورت یک شاااهر ابدی بنا میکند ،جایی که او در آن سااااکن خواهد شاااد.
(مراجعه کنید به متی  18:16و مکاشفه )3:21
اما یکی از طریقهایی که او ما را شاهر زیبا و عروس بیلکۀ خود میساازد ،از طریق یادگیری پیروی از عیسای با یکدیگر اسات -در
جماعت -یعنی در کلیساااهای محلی خود .و این کتاب دربارۀ این موضااوم میباشااد .عیساای به ما گفت که اگر او را دوساات داریم ،از
تعاالیمش پیروی خواهیم کرد( .یوحناا  )23:14این کتااب باه شااااماا کماک خواهاد کرد کاه این تعاالیم را بیااموزیاد و باهعنوان قوم خادا باا
یکدیگر از آنها پیروی کنید.
این کتاب برای رهبران و اعضای کلیسای خانگی است
فصااالهای این کتاب برای کمک به کلیسااااهای خانگی نوشاااته شاااده تا به طور عمیقتر دربارۀ رایجترین چیزهایی که همۀ کلیسااااها و
رهبرانشان باید باشند و انجام دهند ،فکر کنند.
آیا میخواهیاد بهطور عمیقتر کالم خدا را با یکادیگر مطاالعاه کنیاد؟ آیا میخواهیاد بدانیاد که چگونه خدا را آنطور که برای او خوشااااایناد
اسات ،پرساتش کنید؟ شااید در رابطه با نحوۀ تعمید دادن و زمان تعمید نوایمانان یا مفهوم شارکت در شاام خداوند ساهارتی دارید .آیا به
این فکر افتادهاید که چطور گروه خانگی شااما می تواند ملکوت خدا را از طریق هدایا بنا کند؟ آیا در بین اعضااای مشااارکت خانگیتان
مشااجراتی وجود دارد؟ این موضاوعات و مطالب بیشاتر در این کتاب تحت پوشاش قرار گرفته اسات .هر فصال چیزهایی را میآموزد
که عیسی و رسورن به شاگردان عیسی تعلیم دادند که آنها را انجام دهند.
هر فصل چگونه تنظیم شده است:
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هر فصل ،غیر از فصل یک 4 ،بخش دارد:
 )1مطالعۀ کتاب مقدس
کالم خدا پایۀ همۀ مطالب ارائه شااده در این کتاب اساات .گاهی اوقات این درسااها مسااتقیما رهبران گروه خانگی را مخاطب قرار
میدهناد ،اماا بهتر اسااااات باا کا ّل گروهتاان آنهاا را مطاالعاه کنیاد .وقتی این عباارات را باا د ّقات مطاالعاه میکنیاد ،روحالقادس در تعاالیم
کلیدی کتاب مقدس دربارۀ این موضوم به شما مشورت خواهد داد.
 )2داستانی از تاریخ مسیحی
اینها داسااتانهای الهامبخشاای از ایمانداران در طول قرنهاساات که به نشااان دادن موضااوم مورد بحک کمک میکنند .حتما آنها را
برای تشویق و دلگرمی با گروه خانگی خود در میان بگذارید.
 )3سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
این بخش به همۀ ساهارت گروهتان پاسان نخواهد داد ،اما پاساخهای داده شاده به شاما کمک خواهد کرد که بعضای از جوانب عملی
موضوم ارائه شده در آن فصل را بهتر درک کنید.
 )4کاربرد و دعا
"بهجایآورندۀ کالم باش اید ،نه فقط شاانوندۀ آن؛ خود را فریب مدهید( ".یعقوب  )22:1این سااهارت بحک و گفتگو را حذف نکنید.
این به گروهتان کمک خواهد کرد که با یکدیگر دعا کنند ،اقدام کنند و درنتیجه رشد کنند.
تصاور کنید چه میشاد اگر همۀ کلیسااهای خانگی کشاورتان در سارساپردگی به خ داوند ،محبت به یکدیگر و محبت و خدمت به دنیا
قوی میشدند .این میتوان د زمانی آغاز شود که گروهتان اولین قدم را در بکارگیری تعالیم این کتاب بردارد.
لزومی ندارد که فصلهای این کتاب را بهترتیب مطالعه کنید
بههرحال توصایه میشاود که فصال  2را بعد از فصال یک بخوانید ،چون این پایه ای برای بقیۀ کتاب اسات .بعد از آن به فهرسات
مطالب مراجعه کرده و هر فصلی که احساس میکنید گروهتان در این زمان نیاز بیشتری به آن دارد را انتخاب کنید.
ب پیروی از عیسی هستید ،خدا شما را برکت دهد.
درحالیکه با یکدیگر در طل ِ
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نکته :این کتاب طوری طراحی شده که بههمراه کتاب  50درس حیاتی مورد استفاده قرار گیرد

شااما متوجه خواهید شااد که در بساایاری از فصاالها مراجعی وجود دارد که مربوط به یک یا چند درس کتاب مقدس در 50
درس حیاتی از تعالیم عیسییی مسیییح اساات .برای کسااب اطالعات در رابطه با دسااتیابی به نسااخۀ رایگان این منبع و منابع
دیگر به ضمیمۀ الف" ،منابع" ،در انتهای این کتاب مراجعه کنید.
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 .2مشارکت خانگی یک خانواده است

پس دیگر نه بیگانه و اجنبی ،بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدایید.
(افسسیان )19:2
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مقدّمه
عیسی یک خانواده تشکیل داده ،نه یک مذهب
امروزه در قرن  ،21پیروان عیساای در سااراساار دنیا با یکدیگر جمع میشااوند .بعضاایها در ساااختمانهای کلیسااایی بزرگ و زیبا جمع
میشاوند .بسایاری از ایمانداران در خانهها جمع میشاوند .گاهی اوقات دو یا ساه ایماندار ،پرساتش عیسای را با صادای آهساته در زندان
زمزمه میکنند.
بعضای از کلیسااها با شامع و رهبرانی که ردای بلند پوشایدهاند ،پرساتش میکنند .بعضای دیگر شالوار جین آبی پوشایده و پرساتش را با
گیتار رهبری میکنند .بعضای از جلساات به صاورت رسامی و با دعاهای مکتوب اسات .بعضای دیگر غیر رسامی و با ایماندارانی اسات
که کالم خدا را با یکدیگر در حا ِل نوشیدن چای در یک آپارتمان مطالعه میکنند.
در طول قرنها ،ایدههای بسایاری دربارۀ مفهوم "کلیساا" پاهر شاده اسات .دربارۀ ایدههای خود فکر کنید .چه تصااویری در مورد کلیساا
به ذهنتان میرساد؟ آیا ایدههای شاما برگرفته از دیدارتان از یک جلساۀ کلیساایی اسات؟ شااید برگرفته از فیلمها یا حتی یوتیوب اسات .اما
همۀ ما وقتی به این فکر می کنیم که یک کلیسااا باید چگونه باشااد ،باید این سااهال را بپرساایم :چیزهای مرکزی که عیساای در کلیسااایش
میخواست ،چیست؟
از زمانی که مسایح بر روی زمین بود تا بحال ،سا ّنتهای کلیساایی بسایار متفاوتی شاکل گرفتهاند .اما روش "صاحیح" پرساتش چیسات؟
هدف این کتاب تمرکز بر کارهایی که کلیسااهای امروزی انجام میدهند یا سانّتهایی که کلیسااها مدتها بعد از بازگشات عیسای به آسامان
آغاز کردند ،نیساات  .بلکه تمرکز بر این اساات که دریابیم عیساای در عهدجدید چه تعلیمی د اد .آیا عیساای برای زمانهایی که با هم برای
پرساتش جمع می شاویم ،قوانینی را به ما داد؟ در واقع ،عیسای دربارۀ کلیسااهای سااختمانی یا شامعها یا ساازهای موسایقی صاحبت نکرد.
سادهترین تصویر او از اجتمام ایمانداران با یکدیگر این بود:

"زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند ،من آنجا در میان ایشان حاضرم"( .متی )20:18
مهم اسات که به یاد داشاته باشاید عیسای نیامد تا یک مذهب با یک ِساری آیینها و قوانین را پایهگذاری کنید .او آمد تا رابطۀ ما با خدا و
دیگران را احیا کند .در واقع عیساای یک خانواده تشااکیل داد ،نه یک مذهبل این خانواده با یکدیگر یاد میگیرند که چگونه در محبت
مسیح بهعنوان قوم ایمانی در یک دنیای تاریک و غیرایماندار زندگی کنند.
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مطالعۀ کتاب مقدس
مشارکت خانگی ما باید به چه صورت باشد؟
بحث ابتدایی :به نپرتان وقتی ایمانداران هر هفته در کنار هم جمع میشاااوند ،مهمترین کارهایی که باید انجام دهند چیسااات؟ (پیش از
انجام مطالعۀ زیر ،دقایقی را به بحک و گفتگو دربارۀ این سهال اختصاص دهید).

ک ّل اعمال باب  2را بخوانید
در اعمال  ،2دربارۀ تولد شااگفتانگیز کلیسااا در روز تعطیل یهودی ،یعنی پنطیکاساات میآموزیم .روحالقدس مانند تندباد و آتش آمد.
شاااگردان عیساای ق درت یافته و به زبانهای مختلف بساایاری سااخن گفتند .یهودیان از بساایاری از ملتها شاانیدند که خدا را به زبان آنها
ستایش میکنند و شگفتزده شدند .بعد پطرس در مقابل این جمعیت موعپه کرد و کمک کرد تا بفهمند که عیسی که آنها او را بهتازگی
مصاالوب کردند ،همان کساای بود که روحالقدس را ریخت .خدا از همه دعوت میکرد که برای بخشااش گناهانشااان به عیساای مساایح
متوسل شوند.
ّ
در این درس ما بر آیات آخر اعمال  ،2مخصوصا آیات  47–36تمرکز میکنیم.
.1

.2

.3
.4

.5

چند نفر به پیغام پطرس پاسن داده و تعمید یافتند؟ (آیۀ )41
به باب  1اعمال بازگردید .اعمال  8-4:1را بخوانید .عیسی در آیۀ  8چه وعدهای داد؟
در محاکمۀ عیساای پیش از مصاالوب شاادن ،پطرس منکر شااناخت عیساای شااد .حار بعد از چهل روز ،وقتی روحالقدس بر
پطرس میآید ،او دلیرانه در مقابل جمعیت موعپه میکند که عیساای خداوند و مساایح اساات .دربارۀ اینکه چگونه روحالقدس
پطرس را تبدیل کرد ،گفتگو کنید.
اعمال  42:2را بخوانید 4 .چیزی که نوایمانان خود را وقف آن کردند ،چه بود؟
به چه طریقی این  4چیز برای یک مشااارکت سااالم در قرن  21مهم اساات؟ (نکته :ما امروزه میتوانیم با مطالعۀ اناجیل و
نامههای عهدجدید ،از رسورن درس بگیریم).
آیۀ  43را بخوانید .رسورن چه کار میکردند؟ این چه نوم نگرشی را در مردم ایجاد کرد؟
آیا به نپرتان امروز ما باید از خدا عجایب و آیات بخواهیم؟ پاسختان را توضیح دهید.
در آیات  ،45-44ایمانداران چه نگرشی نسبت به داراییهای خود داشتند؟
درحالیکه ممکن نیساات همیشااه چیزهای مشااترکی داشااته باشاایم ،اما چگونه نگرش و اعمال گروهتان میتواند در توجه به
نیازهای کاربردی یکدیگر بهبود یابد؟
به آیۀ  46نگاه کنید .آنها چند وقت یکبار با هم جمع میشادند؟ در خانههایشاان چه کار میکردند؟ آیا به نپرتان جمع شادن با
یکدیگر برای آنها یک بار سنگین بود یا یک خوشی؟
به نپر می رسد که ایمانداران کلیسای اولیه خود را یک خانوادۀ جدید میدانستند .آنها فقط هفتهای یکبار برای جلسۀ پرستشی
باا یکادیگر جمع نمیشااااادناد؛ بلکاه اغلاب اوقاات باا یکادیگر وقات گاذاشااااتاه و باه یکادیگر توجاه میکردناد .امروزه گااهی اوقات
میبینیم که ایمانداران بهخاطر ایمانشاان به مسایح از ساوی خانوادههایشاان طرد میشاوند .اگر خانوادۀ شاما بهخاطر ایمان به
عیسای شاما را طرد می کرد ،چقدر برای شاما مهم بود که در یک مشاارکت خانگی از شاما اساتقبال کنند؟ دلیل خود را توضایح
دهید( .شاید افرادی در گروهتان چنین تجربهای را داشتهاند).

 .6بر اساس بخش آخر آیۀ  ،47نتیجۀ فرو ریختن روح چه بود؟
 .7بهطور خالصاه به آیات  47-42مراجعه کنید .امروزه چه عناصاری باید بخشای از یک مشاارکت ساالم باشاند؟ مسائولیت شاما
بهعنوان یک رهبر چیست تا مطمئن شوید که اینها بخشی از مشارکت خانگی شماست؟
با دعا خاتمه دهید :برای مشارکت خانگی خود دعا کنید که حیات ،خوشی و قدرت کلیسای اولیه را تجربه کنید.
در این موضوع عمیقتر شوید :افسسیان  16-1:4و اول قرنتیان بابهای  13 ،12و .14
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن یکم ،روم و آسیای صغیر
یک برده به یک برادر تبدیل میشود
پیش از مطالعۀ داست ان زیر ،نامۀ پولس به فیلیمون را در عهدجدید بخوانید .این فقط یک باب دارد.
*****
اگرچه این نامه کوتاه اساات ،اما مانند یک جواهر ارزشاامند در کتاب مقدس اساات .این نامه به ما تعلیم میدهد که چگونه انجیل همۀ ما
را وارد یک خانواده میکند -یعنی خانوادۀ خدا .همچنین به ما تعلیم می دهد که آزادانه در مشاااارکتهای خود از همۀ ایمانداران بهعنوان
برادران و خواهران در مسیح استقبال کنیم.
نامه به فیلیمون توسط پولس رسول در زمانی نوشته شد که در حدود  30-25سال بعد از مرگ و رستاخیز عیسی در روم زندانی بود.
در آن زمان فیلیمون در کولسای رهبر یک کلیساای خانگی بود .کولسای یک شاهر باساتانی در نزدیکی افساس (در ترکیۀ امروزی) بود.
بر اساس این نامه میدانیم که پولس ،فیلیمون را میشناخت و احتمار در هدایت او در ایمان به عیسی تأثیرگذار بوده است (آیۀ .)19
در آیۀ  10میخوانیم که پولس بردۀ جوانی به نام اونِسیموس را هدایت کرد تا پیرو عیسی شود .تصور کنید چقدر پولس متعجب شد که
فهمید این نوایمان از کولسای ،از فاصالۀ دور و از اربابش فرار کرده و اربابش ،فیلیمون ،دوسات پولس اساتل خدا با حاکمیت مطلقش
پولس را در کنار این بردۀ جوانی قرار داد که قلبش برای انجیل باز بود.
برای درک شارایط اونِسایموس بهتر اسات مطالبی را دربارۀ برده داری در امپراطوری روم ،در قرن یکم بدانید .این روش پذیرفته شادۀ
زندگی برای ک ّل جامعه ،از جمله میلیونها برده بود .بردگان در انوام مشاااغل کار میکردند .بعضاایها در مزرعهها ،معادن یا مشاااغل
ساختمانی کار میکردند .غالبا این کار بسیار دشوار بود و اربابان میتوانستند خشن و بیرحم باشند .عدهای دیگر در خانۀ صاحبانشان
کار میکردند و با آنها خوشرفتاری میشاد ،تقریبا مانند عضاوی از خانواده بودند .اما همگی بهعنوان دارایی اربابشاان در نپر گرفته
میشدند تا هر طوری که بخواهد با آنها رفتار کند.
هر بردهای که فرار میکرد ،میتوانساات هر طوری که اربابش میخواساات ،مجازات شااود .ممکن بود نشااانی را بر روی پیشااانی او
نقش کنند تا نشاان بدهند که او یک فراری بود؛ میتوانسات کتک بخورد یا مورد بدرفتاری قرار گیرد؛ حتی میتوانسات کشاته شاود .اگر
دستگیر شده و بازگردانیده میشد ،بقای او وابسته به رحمت اربابش بود.
اگرچه عیسااای برعلیه عمل برده داری در زمان خود چیزی نگفت ،اما تعالیمش نشاااان میدهند که او همۀ آدمهای دنیا را به یک اندازه
محبت کرد .او زندگیش را فدای همۀ انساانها کرد -برده و آزاد .و به ما فرمان می دهد که همۀ انساانها را به اندازۀ خودمان محبت کنیم.
پولس رسول این مطلب را دربارۀ همۀ پیروان عیسی گفت:

دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی ،نه غالم نه آزاد ،نه مرد نه زن ،زیرا شااااما همگی در مسااایح عیسااای یکی هسااااتید.
(غالطیان )28:3
این در زمان فیلیمون یک تعلیم کامال جدید و انقالبی بود .بیایید روزی را تصاور کنیم که اونِسایموس فرار کرد .به خشامی که فیلیمون
احساااس کرده بود ،فکر کنید  .او این برده را با پول خودش خریده بود .حار این برده فرار کرده اساات .به نپر میرسااد که احتمار او
حتی از اربابش پول دزدیده اساااات (آیۀ  .)18نام "اونِساااایموس" یعنی "مفید" اما حار فیلیمون احتمار فکر میکند که این بردۀ فراری
"بیفایده" اسااات (آیۀ  .)11طبیعی بود که فیلیمون دربارۀ نحوۀ مجازات اونِسااایموس بعد از دساااتگیری و بازگردانده شااادن فکر کند.
فیلیمون نمیتواند تصاور کند که اونِسایموس ،بردۀ "بیفایدۀ" او به وسایلۀ همان انجیلی نجات خواهد یافت که او و خانواده و دوساتانش را
نجات داد .او نمیتواند تصور کند که اونِسیموس توسط پولس رسول به نزد او بازگردانده شود؟
اما خدا بهطور مرموز عمل میکند .پولس ،اونِسایموس را بازپس میفرساتد ،از فیلیمون درخواسات میکند که او را بپذیرد ،نه بهعنوان
یاک برده ،بلکاه اکنون باهعنوان یاک برادر (آیاۀ  .)16پولس باه فیلیمون میگویاد..." :او را هماانگوناه بپاذیر کاه مرا میپاذیری"( .آیاۀ
 .)17پولس رساول که پر از فی و صالحجوسات ،حتی میگوید که اگر اونِسایموس به او بدهکار اسات ،خودش آن را خواهد پرداخت
(آیات .)19-18
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در آیۀ  2میبینیم که این نامه فقط به فیلیمون نوشااته نشااده بود؛ بلکه خطاب به " کلیسااایی که در خانهات برپا میشااود" نیز بود .باید
برای همۀ ایمانداران خوانده میشاد .تصاور کنید که فیلیمون و خانواده و دوساتانش در کلیساای خانگی به درخواسات پولس از فیلیمون
گوش میکردند ،درحالیکه بردۀ فراری "بیفایده" ،یعنی اونِسیموس در بین آنها ایستاده بودل ( آیۀ )12
آیا فیلیمون و کلیسااای خانگی ،اونِساایموس را بهعنوان یک برادر پذیرفتند؟ کتاب مقدس چیزی به ما نمیگوید ،اما به نپر میرسااد که
احتمار این کار را کردند .این نامه بارها تکثیر شااد و به ک لیساااها در همه جا فرسااتاده شااد تا خوانده شااود .اگر فیلیمون از درخواساات
پولس پیروی نکرده بود ،آیا او این نامه را پاره نمیکرد؟
پولس در نامهاش نوشت که اونِسیموس برای او هم "مفید" بود (آیات  .)13-11پولس نوشت:

"میخواسااااتم نزد خود نگاهش بدارم تا در مدتی که بهخاطر انجیل در بندم ،سااااهم تو را در خدمت به من بر عهده گیرد"...
(آیۀ .)13
احتمار فیلیمون عمیقا تحت تأثیر نامۀ پولس قرار گرفت ،اونِسایموس را بخشاید و بهعنوان یک برادر پذیرفت .چه میشاد اگر بعد از آن
اونِسایموس را آزاد میکرد و به نزد پولس بازپس میفرساتاد تا عضاوی از گروه سافرهای بشاارتی پولس شاود؟ اونِسایموس ،یعنی یک
مرد جوان را در هنگام نوشاته شادن این نامه تصاور کنید که ساال به ساال در حا ِل خدمت در کنار پولس رساول و میسایونرهای دیگر در
مسیح رشد میکرد.
ما مطمئن نیساتیم که آیا فیلیمون ،اونِسایموس را آزاد کرد تا به پولس بپیوندد ،اما محتمل به نپر میرساد .یک نامۀ دیگر در حدود 40
سال بعد از مرگ پولس رسول نوشته شد ،وقتی احتمار اونِسیموس  70ساله بود .این توسط یک رهبر کلیسا به نام ایگناتیوس به اسقف
افساس نوشاته شاده بود .نام این اساقف ،اونِسایموس بودل اگرچه هیچکس مطمئن نیسات که این همان اونِسایموس باشاد ،اما احتمار همان
اسات .چه داساتان زیبایی از اینکه عیسای میتواند یک زندگی را تبدیل کند -یک بردۀ سارکش را برخیزاند تا رهبر کلیساا شاود .اما اگر
مشارکت خانگی فیلیمون از او استقبال نکرده بود ،چنین چیزی نمیتوانست اتفاق بیفتد.
به این فکر کنید که مشااارکت خانگی شااما از این داسااتان قرن یکم چه چیزی را میتواند بیاموزد .فیلیمون و کلیسااا در خانهاش باید یاد
می گرفتند که همۀ انساانها در مسایح با هم برابرند و باید یک بردۀ فراری را بهعنوان برادرشاان میپذیرفتند .داساتان اونِسایموس ،داساتان
همۀ ماسات ،اینطور نیسات؟ ما که بردگان گناه بودیم با فی عیسای مسایح آزاد شادیم و در ملکوت و کار او پذیرفته شادیم .باشاد که خدا
باه هماۀ ماا کماک کناد تاا بیااموزیم کاه باه یکادیگر باهعنوان یاک خاانواده ،محبات و توجاه کنیم -بادون توجاه باه ن اد ،ثروتمناد یاا فقیر ،جوان
یا پیر ،مرد یا زن بودن.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1اگر ما فقط یک گروه کوچکی هستیم که در یک خانه با هم جمع میشویم ،آیا واقعا ً یک کلیسا هستیم؟
شااید آگاهی از این اطالعات تاریخی مفید باشاد :در  300ساال اول بعد از صاعود عیسای به آسامان ،کلیساای اولیه اکثرا در خانهها جمع
میشادند .کلیساا در ساراسار خاورمیانه و اروپا و شامال آفریقا رشاد میکرد .بهخاطر جفاها و بهخاطر اینکه ایمانداران پولی برای بنای
ساااختمانها نداشااتند ،از خانهای به خانۀ دیگر جمع میشاادند .چون گروهها کوچک بودند و با هم رنم میکشاایدند ،مشااارکت شاایرین و
محبت در میانشاان بود که به کلیساا کمک میکرد تا در خانه های بیشاتری گساترش یابد .جنبش کلیساای خانگی در آن قرنها باعک شاد که
انجیل در همه جا گسترش یابد .کلیساها در ساختمانهای عمومی نبودند.
وقتی فصاااالهاای دیگر این کتااب راهنماا را مطاالعاه میکنیاد ،خواهیاد دیاد کاه حتی یاک گروه بساااایاار کوچاک هم میتواناد باهعنوان یاک
مشااارکت از تمام دسااتورالعملهای مساایح پیروی کند .و شااما از این ّ
مزیت برخوردارید که یکدیگر را بهخوبی بشااناسااید تا بتوانید مانند
پولس رسول در غالطیان  2:6بگویید" :بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که اینگونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد".
به یاد داشاته باشاید که کلیساا انساانها هساتند ،نه یک سااختمان یا جلساه .همۀ پیروان عیسای در ساراسار جهان با یکدیگر کلیساا ،یعنی بدن
مسیح را تشکیل میدهند.

 .2عالوه بر جلسات هفتگی با یکدیگر ،چه کاری میتوانیم بکنیم تا بیشتر مانند یک خانواده باشیم؟
در یک خانوادۀ ساالم ،اعضاا به یکدیگر توجه میکنند  .به همین ترتیب ،یک رهبر خوب نگران نیازهای اعضاای مشاارکت اسات .مرتبا
در طول هفته به آنها رسایدگی میکند و تشاویقشاان میکند که به دیگران رسایدگی کنند .آیا کسای بیمار اسات یا از کار بیکار شاده و به
چیزی نیاز دارد؟ آیا عضاوی از خانوادۀ یک نفر از دنیا رفته اسات؟ آیا کسای در شارایط ساختی اسات و به دعا نیاز دارد؟ گاهی اوقات
یک تماس تلفنی یا مالقات بیدلیل ،فقط برای اینکه بگویید" :من به فکر تو هساتم" ،میتواند برای یک نفر بسایار ارزشامند باشاد .ما باید
از خودمان بپرسااایم" :آیا من واقعا به اعضاااای مشاااارکت توجه میکنم؟ آیا آنها واقعا به یکدیگر توجه میکنند؟" اگر همه در توجه به
دیگران کمک کنند ،در این صورت هیچکس بار سنگینی برای حمل کردن ندارد.

 .3خانمی که در خانهاش جمع میشییویم ،قلبی خدمتگذار دارد ،اما گاهی اوقات خسییته میشییود که هر هفته میزبان
بار سیینگینی برای اوسییت که همیشییه باید اذا تهیه کند و البته باید خانه را قبل از
مشییارکت خانگی باشیید .این ِ
آمد ِن همۀ افراد و بعد از رفتن آنها تمیز کند .آیا مشارکت خانگی همیشه باید در یک خانه جمع شود؟
کتاب اعمال به ما میگوید ایمانداران در "خانهها" جمع شدند (اعمال  .)42:5اگر خانههای دیگری موجود است ،قطعا میتوانید بار را
دوش یک نفر یا خانواده بردارید و در مکانهای دیگر جمع شوید.
از ِ
همچنین کماک کنیاد کاه اعضاااااا بااری را کاه میزباان خااناه برعهاده میگیرد ،درک کنناد .از برادران و خواهران کماک بگیریاد تاا چاای
بیاورند یا پرفها را بشااویند .مانند عیساای که "نیامد تا خدمتش کنند ،بلکه آمد تا خدمت کند" (متی  ،)28:20همه -مردان و زنان -باید
یااد بگیرناد کاه باهطور عملی کماک کنناد .بعضاااایهاا میتوانناد کمی زودتر بیاایناد (یاا بیشااااتر بماانناد) تاا برای نپاافات کماک کنناد .همچنین
همیشه مجبور نیستید با هم غذا بخورید .اما وقتی با هم غذا میخورید ،همۀ افراد را تشویق کنید که غذا بیاورند و با هم قسمت کنند.

 .4ایماندارانی هسیتند که دیگر در مشیارکت ما شیرکت نمیکنند و به مشیارکتهای دیگر نمیروند .آنها هنوز خودشیان
را پیروان عیسی مینامند ،اما نیازی نمیبینند که با یکدیگر جمع شوند .ما چه کار کنیم؟
دریل بسیاری وجود دارد که یک نفر مشارکت ایمانداران را ترک میکند و تصمیم میگیرد بهتنهایی به زندگی مسیحی خود ادامه دهد.
مهم اسات که به یاد داشاته باشاید احتمار کلمات خشان و عیبجویی باعک نخواهد شاد که در آنها اشاتیاقی برای بازگشات ایجاد شاود .آنها
باید بدانند که مورد محبت قرار گرفتهاند .به دنبال راههایی باشاااید که نشاااان بدهید به آنها و نیازهایشاااان اهمیت میدهید .زمانی را به
مالقات آنها اختصااص دهید ؛ به حرفهایشاان گوش کنید و برای آنها دعا کنید .باید با مالیمت به آنها یادآوری شاود که به بدن ایمانداران
نیاز دارند( .عبرانیان  )25-24:10بله ،مشااااارکتهای خانگی ما ناک املند ،اما ما همچنان به یکدیگر نیاز داریم .اغلب اوقات برای آنها
دعا کنید.
همچنین ما رهبران باید به نوایماانان تعلیم دهیم که کتااب مقادس دربارۀ تولد ما در بدن ایماانداران چه میگوید( .به آیات کتااب مقادس در
زیر مراجعه کنید ).نقشههای خدا بزرگتر از آن است که ما را فقط بهطور انفرادی نجات دهد .مرکز نقشۀ خدا ،روابط محبتآمیز با او
و با برادران و خواهران است.
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 .5آیا راهی هسیت که مشیارکت خانگی ما بتواند بیشیتر احسیاس کند که ما بخشیی از بدن بزرگتر مسییح در کشیورمان
و در دنیا هستیم؟
هر ایمانداری باید خود را نهتنها عضاو یک مشاارکت خانگی محلی ،بلکه بخشای از بدن جهانی مسایح ببیند .شاما میتوانید با تعلیم دادن
آیات کتاب مقدس که در زیر ذکر شده ،به آنها کمک کنید.
همچنین مفید اساات که به دنبال راههایی باشااید تا برای زمانهای خاص دعا ،جشاان ،کنفرانس ،اردو و غیره به مشااارکتهای دیگر در
اجتمام خود و حتی به مشارکتهای کشورهای دیگر بپیوندید.
آیات کتاب مقدس برای تفکر عمیق و تعلیم:
یوحنا 21-20:17

یوحنا 16-14:10

کولسیان 17-9:3

رومیان 8-3:12

افسسیان 16-1:4

افسسیان 22-11:2

اول قرنتیان 27-12:12
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1با دقت به اعمال  47-42:2نگاه کنید .جداگانه به هر یک از این سهارت پاسن دهید:
• در کلیسای اولیه چه اتفاقی افتاد که گروه شما نیز آن را تجربه میکند؟
• کلیسای اولیه چه چیزی را تجربه کرد که شما در گروهتان شاهد چنین اتفاقی نیستید؟
حس شگفتی که خدا هر هفته در بین شما حرکت میکند؟ خواهان
• آیا گروهتان نسبت به یکدیگر خوشی و محبت دارند و یک ّ
تغییر چه چیزهایی هستید؟
 .2چه چیزی باید تغییر کند تا مشااارکت خانگیتان بیشااتر مانند خانوادهای باشااد که در آن همۀ افراد پذیرفته شااده و مورد توجه
قرار میگیرند؟ (مثال :آیا باید در نگرشتان نسبت به بعضی از شرکتکنندگان تغییری ایجاد شود؟)
 .3اکنون زمانی را به دعا برای مشاارکت خانگی خود اختصااص دهید .در حالیکه دعا می کنید ،با صادای آهساته اعمال -42:2
 47را بخوانید .آن را به عنوان راهنمایی برای کمک به دعایتان بکار ببرید .از خداوند بخواهید که شااما را با حیات و قدرت
کلیسای قرن یکم پر سازد.
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 .3محبت ،انگیزۀ رهبر

عیسی ایشان را فرا خواند و گفت" :شما میدانید آنان که حاکما ِن دیگر قومها شمرده میشوند بر ایشان
سروری میکنند و بزرگانشان بر ایشان فرمان میرانند.
ا ّما در میان شما چنین نباشد.

اول
هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد ،باید خادم شما شود .و هر که میخواهد در میان شما ّ
باشد ،باید االم همه گردد .چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند ،بلکه آمد تا خدمت کند و جانش
را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد( ".مرقس )45-42:10
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مقدّمه
رهبران مسیحی ،محبت صادقانه را از عیسی میآموزند
عیساااای ما را به روش زندگی کامال متفاوتی دعوت میکند .او ما را به ملکوتش دعوت میکند .یک چیزی که در ملکوت او بساااایار
متفاوت از این دنیاست ،شیوۀ رهبری رهبران است.
وقتی رهبران کلیساا از مردم برای رسایدن به اهداف خود اساتفاده میکنند ،این کامال برخالف شایوۀ تعلیم عیسای اسات .چنین رهبرانی
منیّت و جاهطلبیهای زیادی برای بنای ملکوتشاان دارند .یا میخواهند از طریق خدمتشاان به ثروت مالی دسات یابند .در تارین کلیساا (با
شارمندگی بسایار) گاهی اوقات رهبران حتی به دلیل تمایالت جنسای از دیگران ساو اساتفاده کردهاند .مهم اسات که بدانید عیسای ما را به
مسیر کامال متفاوتی دعوت میکند -یعنی مسیر محبت صادقانه نسبت به مردم.
همۀ ما به یک عمر زمان نیاز داریم تا محبت کردن را یاد بگیریم .هیچکس بهطور طبیعی در این مساااایر محبت متولد نمیشااااود .این
سال به سال با تبدیل شدن در عیسی حاصل میشود.
عیس ای نمونۀ کامل محبت صااادقانه بود .مردم دیدند که او آنها را زیر پا نمیگذارد تا خودش به جایگاه بارتر برسااد .عیس ای یک خادم
مهربان بود.
ما در درساهای بعدی به خدمت پولس رساول خواهیم پرداخت .عیسای ،ساولس (جفاکننده بر مسایحیان) را به پولس تبدیل کرد و از آن به
بعد دنیا هرگز مانند گذشاته نبود .وقتی ساولس با عیسای مالقات کرد ،محبت ،انگیزۀ ک ّل زندگیش شاد .او بعدا اول قرنتیان  ،13این باب
معروف دربارۀ محبت را نوشت.
نگاهی بر زندگی پولس رسول به ما امید میبخشد که ما هم میتوانیم تغییر کنیم و رهبرانی باشیم که با تمام دل به دیگران محبت کنیم.
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مطالعۀ کتاب مقدس
نمونۀ پولس رسول برای همۀ رهبران
بحث ابتدایی :درحالیکه در رهبری مشااااارکت خانگی رشااااد میکنید ،به گروه توضااایح دهید که از خداوند میخواهید کدام وی گیهای
شخصیتی را در قلبتان شکل دهد.
پولس رسااول در ساافرهای بشااارتی خود به ترکیۀ امروزی ،به بخشااهایی از یونان و مناطق دیگر ساافر کرد .او نامههای متعدّدی به
تساالونیکیان نوشات ،قومی که در یونان امروزی زندگی میکردند .او در نامۀ اولش دربارۀ خدمت در تساالونیکی صاحبت کرد ،وقتی
برای اولین بار انجیل را به آنها رساند .بیایید به نگرش او نسبت به این افراد بپردازیم.

با یکدیگر اول تسالونیکیان باب  2را بخوانید
.1

.2

.3
.4

.5
.6

پیش از آنکه پولس به تسالونیکی برود ،در فیلیپی برای او چه اتفاقی افتاد؟ (آیۀ )2
پولس به تساالونیکیان یادآوری میکند که وقتی به نزدشاان آمد ،جرتت کرد با وجود کشامکشاهای موجود در آنجا ،انجیل را به
آنها هم اعالم کند( .شما میتوانید در اعمال  16و  17دربارۀ اعالم انجیل توسط پولس در فیلیپی و تسالونیکی بخوانید).
دوباره به آیات  5-3نگاه کنید .وقتی پولس انجیل را به تسالونیکیان رساند ،سعی میکرد چه کسانی را خشنود کند؟
پولس گفت در حا ِل خدمت به تسالونیکیان چه کارهایی را نکرد؟ (آیۀ )6-5
چرا گاهی اوقات ستایش انسانها ما را وسوسه میکند؟
پولس این را هم میگویاد کاه انگیزهاش طمعورزی نبود .اگر یاک رهبر انگیزههاای مخفیااناۀ طمعورزی را دارد ،این چگوناه
میتواند یک مشارکت را نابود کند؟
دوباره آیات  10-7را بخوانید .با کلمات خود توصایف کنید که پولس چقدر تساالونیکیان را دوسات داشات و چگونه این محبت
را به آنها نشان داد.
در آیات  11و  ،12پولس خود را بهعنوان یک پدر برای آنها توصاایف میکند .چه رفتاری با تسااالونیکیان داشاات که مانند
یک پدر نیکو بود؟
اگر مشااارکتهای خانگی ما تحت رهبری مردان و زنانی باشااد که مانند والدین مهربان عمل میکنند ،این بر شاارکتکنندگان
چه تأثیری خواهد گذاشت؟
نتیجۀ کار پولس در تسالونیکی چه بود؟ (آیۀ )13
آیا در مشارکت خانگی شما ،مردم کالم خدا را بهعنوان کالم شما میپذیرند یا بهعنوان کالم خدا؟
آیا پیروی از عیسی برای تسالونیکیان کار راحتی بود؟ (آیۀ )16-14
اگر ما بهعنوان رهبر محبت عمیقی نسبت به مردم داشته باشیم ،این در تح ّمل جفاها چه کمکی به آنها خواهد کرد؟

با دعا خاتمه دهید :پولس الگوی شاگفتانگیز محبت صاادقانه و انگیزههای خالصاانه در خدمت به بدن ایمانداران اسات .اکنون زمانی
را به دعا برای مشارکت خانگی خود اختصاص دهید تا بتوانید همان قلب محبتآمیزی را داشته باشید که پولس داشت.
در این موضوع عمیقتر شوید:
بر روی مرقس  45-35:10و فیلیپیان  11-1:2تع ّمق کنید.
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،20ایاالت متحدۀ آمریکا
رهبران به یک عضو سرگردان کلیسا محبت میکنند
جین گِتز ،یک کشایش آمریکایی ،داساتانی را دربارۀ یک مرد مسایحی در مشاارکتش تعریف میکند .مردی که زنش را بهخاطر زنا با
مشاوش بود .او با یکی از مشااین به دیدار
زنی دیگر ترک کرد .جین این مرد را بهخوبی میشاناخت و بهخاطر گناه این برادر بسایار
ّ
این مرد رفت .آنها به دفتر کارش رفته و گفتند که برای کمک به او آمدهاند تا فکرش را عو کرده و به نزد زنش بازگردد .این مرد
خیلی عصبانی شد و گفت از آنجا بروند .جین و این شین محکم ایستاده و با محبت اصرار کردند که خواهان زمانی برای صحبت با او
هستند.
مصا امم بود که در پی خواساااتههای گناهآلودش باشاااد و این رهبران
گفتگو طورنی و دشاااوار بود -حدودا دو سااااعت طول کشاااید .او ّ
نمیدانساتند که آیا موفق خواهند شاد که او را به ساوی زنش و به ساوی تفکر واضاح و روشان بازگردانند .جین مینویساد" :یک لحپه
شایخی که با من بود -خودش یک تاجر بود -دساتش را بر بازوی این مرد گذاشات و درحالیکه اشاک از صاورتش جاری میشاد ،از او
درخواست کرد که در مورد تصمیمش تجدید نپر کند".
جین و این ش این دیدند که قلب این مرد کمی نرم شااد .نهایتا او قبول کرد که بیشااتر با آنها صااحبت کند .جین میگوید" :اگرچه او آماده
نبود که این زن را ترک کند و به سوی زنش بازگردد ،اما قبول کرد که او و زنش به یک مشاور مسیحی مراجعه کنند".
ابح یکشانبه ،او به مشاارکت آنها آمد .با
بعد از چند هفته صاحبت با این مرد ،گوش دادن به چالشاهایش ،اعالم کالم خدا به او ،در یک ص ِ
چشاامان اشااکآلود ،جین را در آغوش گرفت و گفت" :خدا را شااکر که تو مرا رها نکردی ".او به نزد زنش بازگشااته بود .به مرور
زمان ،با دعاهای بسیار و مشاورۀ شبانی ،رابطهاش با زنش کامال احیا شد.
ارزش
بعدها این مرد گفت" :جین ،من تا آخر عمر مدیون تو خواهم بود ".جین مینویساااد" :البته همین باعک میشاااود "شااابان" بودن
ِ
صرفِ وقت ،تالش و حتی طردشدگی اولیه را داشته باشد".
جین دربارۀ این نوم محبت فداکارانه مینویسد:

پس چه چیزی باید وی گی یک رهبر با قلب شاابانی باشااد؟ او میخواهد خود را فدای اعضااای بدن مساایح کند که در گ ّلهاش
ساکن هستند .او به هر بهایی در کنارشان میایستد .او گوسفندانش را میشناسد .او آنها را به نام میخواند!
جین به عیسا ای اشااااره میکرد که در یوحنا  14:10دربارۀ خودش صاااحبت میکند .عیسا ای الگوی همۀ کساااانی اسااات که میخواهند
شبانهای مراقب و مهربانی در کلیسا باشند.

ما باید با گ ّلۀ خود باشایم ،نه جدا از آنها .باید آنها را شاخصاا بشاناسایم -نیازها ،نگرانیها و مشاکالتشاانل باید خواهان ترکِ نود
برۀ گمراهی باشاایم که از امنیت جماعت منحرف شااده و در بیشااۀ
و نه گوساافند در گ ّله باشاایم و در تاریکی شااب به دنبال ّ
سهرخوردگی و گناه گرفتار شده است( .متی )13-12:18
کشیش گِتز در ادامه میگوید که زندگی ما ،نه فقط کالم ما ،باید به افراد در مشارکت ما بگوید:

"ما شاااما را دوسااات داریم ،به شاااما اهمیت میدهیم و اینجا در کنارتان هساااتیم؛ شاااما میتوانید در هر زمان ،در هر کجا و
دربارۀ هر چه میخواهید با ما صااحبت کنید .ما محکومتان نخواهیم کردل ما به شااما کمک خواهیم کرد تا همان کسای شااوید
که واقعا میخواهید باشید :یک عضو بالغ و کارامد در بدن او ،یعنی کلیسا".
رهبرانی که از الگوی مسایح پیروی کرده و ساالها پایداری میکنند ،میدانند که همۀ داساتانها مانند این داساتان به شاادی ختم نمیشاود.
بعضایها قلبشاان را ساخت کرده و از خداوند دور میشاوند .گاهی اوقات هیچ چارهای نداریم ،جز اینکه اجازه بدهیم آنها بروند .اما یک
قلب شااابانی حقیقی همیشاااه بیشاااتر دربارۀ محبت مسا ایح میآموزد ،محبتی که "با همه چیز مدارا میکند ،همواره ایمان دارد ،همیشاااه
1
امیدوار است و در همه حال پایداری میکند( ".اول قرنتیان  )7:13این محبت عیسی مسیح ،نجات دهندۀ ماست.
_____________________

1این داستان از کتاب مشایخ و رهبران،نوشتۀ جین .اِی .گِتز بازگو شد ،حق چاپ  ،2003انتشارات مودی .با کسب اجازه استفاده شد.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1ما رهبران چگونه در مشارکتهای خانگی خود محبت ایجاد کنیم؟
همانطور که جین گِتز در مطالب بار گفت ،محبت اول از طریق اعمالمان به مردم نشاان داده میشاود .اما این مسائولیت را هم داریم که
دربارۀ محبت تعلیم دهیم .مسایح به ما فرمان داده که به یکدیگر محبت کنیم .او به ما تعلیم داد که بزرگترین حکم این اسات که با تمامی
قوت خود خدا را محبت کنیم و همسایهمان را همچون خویشتن محبت کنیم .شما مسئول هستید که اغلب اوقات این مهمترین
دل ،فکر و ّ
حکم را به مشارکت خانگی خود بیاموزید .این مرکز ایمان ماست.
ما با اختصاااص دادن زمانی برای انجام این کار ،دانههایی را در قلب مردم میکاریم .ما میتوانیم به خداوند اعتماد کنیم که این دانهها
را رشاد دهد .تصاور کنید که مسایحیان در این کشاور توساط همۀ انساانها بهعنوان قوم محبت شاناخته شاوندل اینها عباراتی دربارۀ محبت
است که میتوانید در مشارکت خانگی خود مطالعه کنید:
)1

)2

)3
)4
)5

عیسی توضیح میدهد که محبت واقعی چیست:
یوحنا 17-9:15
یوحنا 17-1:13
یوحنا 24-15:14
سه مثل محبت عظیم خدا به انسانهای گناهکار:
لوقا ( 7-1:15گوسفند گمشده)
لوقا ( 10-8:15س ّکۀ گمشده)
لوقا ( 32-11:15پسر گمشده)
مثل محبت در عمل:
لوقا ( 37-25:10سامری نیکو)
توصیف زیبای پولس رسول دربارۀ محبت:
اول قرنتیان 13
میوۀ روح خدا در زندگی ما (برخالف زندگی در جسم):
غالطیان 26-16:5
اول یوحنا  18-11:3و 21-7:4

 .2بهعنوان رهبر مشارکت خانگی ،چگونه باید به جنس مخالف کمک کنم؟
وساوساههای جنسای بسایار واقعی هساتند و رهبران مساتثنی نیساتند .اگرچه شاما باید در مشاارکت خود به مردم محبت و کمک کنید ،اما
هرگز نباید با جنس مخالف بهتنهایی مالقات کنید ،حتی وقتی میخواهند برای دعا ،مشاکالتشاان را با شاما مطرح کنند .شایطان بارها از
این جلساات برای نابودی زندگی رهبران مسایحی و کلیسااهای تحت خدمتشاان اساتفاده کرده اسات .همیشاه با یک عضاو بالغ دیگر ،شااید
زن خود یا یک برادر یا خواهر دیگر بروید .از اتاقهایی با درهای بسااته خودداری کنید .محبت واقعی مساایحی مانند مار
با شااوهر یا ِ
حکیم و مانند کبوتر بیآزار است.

 .3معنی کلمۀ "کشیش" چیست؟
کلمهای که بهعنوان "کشیش" ترجمه کردهایم ،در عهدجدید یعنی "شبان" .وقتی به کالم عیسی به پطرس ،بعد از رستاخیز نگاه میکنیم،
درک میکنیم که "کشایشای کردن" چه مفهومی دارد .او به پطرس گفت" :از گوسافندان من مراقبت کن و به آنها خوراک بده"( .مراجعه
کنید به یوحنا  )17-15:21کار شاابانی قوم خدا به پطرس سااپرده شااد .در آن زمان کشاایش بودن یک "مقام کلیسااایی" نبود ،بلکه یک
خدمت بود.
پطرس از مدرساۀ کتاب مقدس دیپلم نگرفته بود .او هرگز در کلیساای سااختمانی موعپه نکردل او یک ماهیگیر سااده بود که یاد گرفت
از قوم خدا مراقبت کند ،چون با محبت عیسی تبدیل شده بود.
این را فراموش نکنید :شما هر که هستید ،اگر از گوسفندان عیسی مراقبت میکنید ،مانند یک کشیش حقیقی عمل میکنید.

21

گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1اگر همۀ رهبران مس ایحی صااادق باشااند ،میدانند که برای کار رهبری قوم خدا ناشااایسااتهاند .در چه قساامتهایی از زندگیتان
میدانید که باید تغییر کنید تا صادقانه به مردم محبت کنید؟
 .2زمانی را به دعا برای خود اختصااص دهید .شااید بتوانید از اعضاای مشاارکت خود بخواهید که برای شاما دعا کنند .درحا ِل
مرور صاافحات قبلی دربارۀ یادگیری اینکه رهبران محبت باشااید ،از خداوند بخواهید در آن قساامت از زندگیتان که نیاز به
رشد دارید ،شما را تبدیل کند.
 .3فهرساات آیات کتاب مقدس را در بخش سااهارتی که بارها مطرح میشااوند ،در سااهال  1مرور کنید .یک یا دو عبارت را
انتخاب کنید تا بهزودی با اعضای مشارکت خود مطالعه کنید.
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درک هدیۀ شگفتانگیز نجات از سوی خدا
.4
ِ

همۀ ما چون گوسفندان ،گمراه شده بودیم،
و هر یک از ما به راه خود رفته بود،
اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد( .اشعیا )6:53
زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد،
بلکه حیات جاویدان یابد .زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند ،بلکه فرستاد تا
به واسطۀ او نجات یابند( .یوحنا )17-16:3
نیز به یهودیان و یونانیان هر دو ،اعالم داشتهام که باید با توبه به سوی خدا بازگردند و به خداوند ما
عیسی مسیح ایمان آورند( .اعمال )21:20
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مقدّمه
خبر خوشی که دنیا را نجات میدهد
انجیل" ،خبر خوش" برای گناهکاران اسات .توساط کساانی موعپه میشاود که میدانند آنها هم بدون عیسای گمشادهاند .در هر جایی که
این خبر خوش عیسای با امانتداری نسابت به کالمش موعپه میشاود ،زنجیرهای قلب مردم پاره میشاوند .محبوساان گناه و تاریکی که
امیدی نداشاتند ،اکنون از سایاهچال تاریک و ساردشاان به ساوی تابش آفتاب گرم محبت خدا میآیند .بهخاطر هدیۀ نجات عیسای ،قلبشاان
با خوشای و شاکرگزاری عمیق نسابت به عیسای پر شاده اسات .در تمام عمرشاان ،دائما به ایمان به قربانی ابدی عیسای بر روی صالیب
قوت و حیات خواهند یافت.
که برای آنها بود ،میچسبند و در عیسی که نان حیات استّ ،
این فصال به پایۀ ایمانمان میپردازد -سارچشامۀ حیات که هر گروه خانگی را برکت می دهد .اگر ما نجات مسایح را درک کنیم و اغلب
اوقات خود را در آن شاساتشاو دهیم ،حیات از گروه خانگیمان جاری خواهد شاد .جلسااتمان کسالکننده نخواهد بود .با قلبهای مشاتاق به
یادگیری بیشاتر دربارۀ خدایی که این فی باورنکردنی را به ما نشاان داده ،کتاب مقدس را خواهیم خواند .محبتمان به یکدیگر و دنیای
گمشده بیشتر خواهد شد.
سااپس متوجه خواهیم شااد که روحالقدس ما را با اشااتیاق قوی برای اعالم این خبر خوش به دیگران پر میسااازد .وقتی عاشااق عیساای
ار سانگین نیسات .روحالقدس قلبمان را با قدرت و شاجاعت پر میساازد و ما از کمک به دیگران
هساتیم ،صاحبت دربارۀ ایمانمان یک ب ِ
برای یافتن این آزادی که خود یافتهایم ،بسیار شادمان میشویم.
هر چند که همیشاه صاحبت دربارۀ عیسای با دیگران آساان نیسات .شایطان ،چشام غیرایمانداران را کور کرده اسات .آنها نمیتوانند محبت
عمیق خدا را که از ط ریق قربانی مساااایح بر روی صاااالیب نمایان شااااد ،درک کنند .اما خدا را شااااکر که ما بهتنهایی کار نمیکنیم.
روح القادس از طریق ماا و در قلاب غیرایماانادارانی کاه باا آنهاا صااااحبات میکنیم ،کاار میکناد .او گنااه را محکوم میکناد .او آنهاا را
فرامیخواند که این گناهان را پای صلیب عیسی بگذارند .او فی پربهای پدر را برای آنها نشان میدهد.
بیایید این را فراموش نکنیم :انجیل به این دلیل به دسات ما رسایده که ایمانداران وفادار در طول قرنها مانع از تباهی پیغام انجیل شاده و
آن را به دیگران اعالم کردهاند .اکنون در قرن  ،21پیغام انجیل به ما تعلّق دارد تا آن را به دیگران برسااانیم .هر مشااارکت خانگی از
این توانایی بالقوه و عپیم برخوردار اسات که به ساراد دنیای اطرافش برود .فقط خدا میداند دانههایی که شاما میکارید تا کجا خواهد
رفت.
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مطالعۀ کتاب مقدس
عیسی به یک رهبر مذهبی کمک میکند که نجات حقیقی را درک کند
بحث ابتدایی :آیا میتوانید با کالم خود یا با استفاده از آیات کتاب مقدس ،مفهوم نجات را توصیف کنید؟

یوحنا  21-1:3را بخوانید.
.1
.2

.3
.4

.5

.6

در آیۀ  3عیسی به نیقودیموس چه گفت؟
آیا نیقودیموس متوجه شد که عیسی دربارۀ چه چیزی صحبت میکرد؟ (آیۀ )4
آیات  7-5را دوباره با دقّت بخوانید.
بساایاری از محققان کتاب مقدس در پی درک مفهوم "زاده شاادن از آب" بودهاند (آیۀ  .)5بعضاایها میگویند که آب در این آیه
به معنای تعمید اسات .عدهای دیگر آیۀ  5را با آیۀ  6مرتبط کرده و میگویند "زاده شادن از آب" اشااره به تولد طبیعی ،یعنی
آب در هرحِ م مادر است.
هر مفهومی که داشته باشد ،به هرحال عیسی در آیۀ  6تصویری از تولد طبیعی را به ما میدهد .او میگوید که ما باید درک
کنیم که زاده شدن "از جسم" کافی نیست .ما به یک تولد دوم نیاز داریم .ما باید از روح و از نو زاده شویم( .آیۀ )7
نکتۀ اصالی عیسای به این رهبر یهودی این اسات که او نمیتواند به تولد طبیعی خود بهعنوان یک یهودی اعتماد کند .میراک
یهودی که به آن افتخار زیادی میکرد و اعتماد داشاااات ،هرگز او را در نزد خدا عادل نمیسااااازد .او باید حیات جدیدی را
دریافت کند که از درون تبدیلش کند.
با صدای آهسته آیۀ  8را چند مرتبه بخوانید و بعد مفهوم آن را با کلمات خود توصیف کنید.
آیات  14و  15را دوباره بخوانید .بعد توضیح زیر را بخوانید.
عیسی تصویری از تارین یهودی را به این معلم یهودی یادآوری میکند تا در درک این حیات تازه در روح به او کمک کند.
اگر شما عهدعتیق را دارید ،دقایقی را به مطالعۀ آن در اعداد  9-4:21اختصاص دهید.
این قوم بهخاطر سارکشای از خدا و موسای که نبی بود و شاریعت خدا را به آنها داده بود ،توساط مارهای سا ّمی گزیده شادند.
اگرچه سارکش بودند ،اما خدا نشاان داد که همچنان دوساتشاان دارد .خدا به موسای گفت که یک نساخه از یک مار سا ّمی بساازد
و آن را بر تیرکی بیاویزد .قوم میتوانساتند به این مار نگاه کنند و شافا یابند .آنها بهخاطر سارکشای ریق مرگ بودند ،اما خدا
حیات تازهای به آنها بخشاید .این تصاویر غیرعادی فی شافابخش خدا ،به قوم باساتانی و قبیلهای اسارائیل داده شاد .او آن را
آمدن عیسی اشاره کند.
داد تا به روز
ِ
اکنون بعد از سالهای بسیار ،عیسی این داستان را از تارین یهودی باز میکند تا در درک نجات به نیقودیموس کمک کند .آیا
دروغهای مار به حوا را در باد عدن به یاد میآورید؟
آدم و حوا انتخاب کردند که به جای خدا به او گوش کنند .بنابراین ،سا ّم ابلیس از طریق آنها وارد جهان شاد .گناه و مرگ از
طریق آدم و حوا آمد و از آن زمان به بعد همه زیر لعنت آدم متولد شااده و به ساارکشاای از خدا ادامه دادهاند .ماری که آدم و
حوا را گزید ،من و تو را هم گزیده است.
اما عیساااای همه چیز را عو کرد .عیساااای آمد تا مارگزیدگی را از ما بردارد .او آمد تا قدرت مار را نابود کند .چگونه؟
عیسی بهعنوان قربانی ابدی بر روی صلیب رفت.
عهادجدید به ما میگوید" :او خود گنااهان ما را در بدن خویش بر دار حمال کرد"( .اول پطرس  )24:2او که کامال عاری از
گناه بود ،سا ا ّم گناه را دریافت کرد  .او گناه و مرگ ما را بر بدن خویش گرفت و آنها را به ساااوی مرگ برد تا ما بتوانیم از
س ّم سرکشی از خدا شفا یابیم.
وقتی به مفهوم مرگ عیساااای و پیروزی او بر مرگ در رسااااتااخیز پی میبریم ،با ایماان به او مینگریم ،هماانطور که قوم
جای ما مرد .قدرت مرگ از
باسااتانی یهود به مار بر روی تیرک نگریسااتند تا شاافا یابند .ما به عیساای ایمان میآوریم که به
ِ
بین رفت .ما حیات و عدالت عیسی را دریافت میکنیم.
ق حفپ کردن این آیات هساتند .آیا
یوحنا  17-16:3با ساادگی بسایار ،نجات را توضایح میدهد .به همین دلیل نوایمانان عاشا ِ
تابحال آیۀ  16و  17را حفپ کردهاید؟ آیا میتوانید همین ارن آنها را بگویید و مفهوم هر بخش را با کلمات خود بیان کنید.
شااما چگونه میتوانید با اسااتفاده از یوحنا  17-16:3به غیرایمانداران و نوایمانان کمک کنید که انجیل را درک کنند؟ برای
کمک به درک نجات چه کار دیگری میتوانید انجام دهید؟
افسسیان  10-1:2را بخوانید.
در آیۀ  ،1پو لس دربارۀ وضعیت ما قبل از شناخت مسیح صحبت میکند .او چگونه ما را توصیف کرد؟
در آیۀ  ،2او میگوید که ما از یک نفر پیروی کردیم .ما از چه کسی پیروی کردیم؟
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اعمال ما را در آیۀ  3توصیف کنید.
 .7در آیات  5-4پولس میگوید که خدا برای ما یک کاری کرد .او چه کار کرد؟
در آیۀ  6میگوید که او ما را برخیزانید .ما را در کجا برخیزانید؟ چرا این کار را کرد؟ (آیۀ )7
 .8دقایقی را به حفپ آیات  10-8اختصاص دهید.
آیا اکنون بدون نگاه کردن به عهدجدید میتوانید آیات  10-8را بگویید؟
اکنون باه آنچاه حفپ کردهایاد ،فکر کنیاد .پولس میگویاد کاه ماا توسااااط یاک چیزی نجاات نییافتیهایم .چاه چیزی ماا را نجاات
نمیدهد؟ بعد او به ما میگوید که چگونه نجات یافته ایم .با کلمات خود توضیح دهید که پولس در آیات  10-8چه میگوید.
 .9وقتی دربارۀ فی عپیم خدا نسبت به خودتان فکر میکنید ،چه احساسی میکنید؟
با دعا خاتمه دهید :اکنون زمانی را به دعا اختصاااص دهید که مشااارکت خانگی شااما توسااط خدا تقویت شااود تا این فی
زیادی برساند.
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را به عدۀ

داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،16آلمان
یک راهب آلمانی انجیل را کشف کرده و دنیا را عوض میکند
وقتی عیسای شااگردانش را به ساراسار جهان فرساتاد ،به آنها گفت به هر جایی که میروند ،خبر خوش نجات را اعالم کنند .آنها تعلیم
دادند که چگونه مرگ و رسااتاخیز او ،بخشااش گناهان و حیات ابدی را برای همۀ کسااانی که به او ایمان دارند ،به ارمغان آورد .عدۀ
زیادی از طریق موعپۀ آنها ایمان آوردند و انجیل بهسارعت گساترش یافت ،اگرچه غالبا با جفاهای زیادی همراه بود .کلیساا آنقدر رشاد
کرد که هزاران نفر در سراسر خاورمیانه ،اروپا ،شما ِل آفریقا و دور دستها از نجاتدهنده پیروی میکردند.
به هرحال ،به مرور زمان سانّتهای کلیساایی مهمتر از کتاب مقدّس شاد و بسایاری از رهبران کلیساا شاروم به تعلیم یک انجیل دروغین
کردند که توجه انسانها را به سوی عیسی ،بهعنوان تنها امید نجاتشان جلب نمیکرد .به نپر میرسید که پیغام زنده و حیاتبخش نجات
که فقط از طریق مسیح حاصل میشد ،در حال از بین رفتن بود.
اکثر افراد در آن روزها بیساواد بودند و به کالم خدا دساترسای نداشاتند .در واقع ،کالم خدا حتی به زبان خودشاان موجود نبود .همه چیز
در کلیساا به رتین خوانده میشاد که فقط کشایشاان میتوانساتند درک کنند .افراد عادی به هیچ طریقی نمیتوانساتند بفهمند که تعلیم واقعی
کتاب مقدس چه بود .آنها انجیل نجات فقط بهوسیلۀ ایمان به عیسی را نمیشناختند.
در این زمان ،در آغاز قرن شاانزدهم در آلمان امروزی ،خدا مرد جوانی را برخیزانید ،کسای که افراد زیادی را به ساوی حقیقت انجیل
بازمی گرداند .نام او مارتین لوتر بود.
مارتین در  ،1505در  21ساالگی وارد یک صاومعه شاد تا به عهدی که بساته بود ،عمل کند و ساعی کند به صالح و آرامش با خدا دست
یابد .چیزی که او در صااومعه یافت ،قوا نین بساایار برای هدایت راهبان در همۀ جوانب زندگیشااان بود :چگونه باید صااحبت کنند ،راه
بروند ،غذا بخورند ،به اطراف نگاه کنند ،در مقابل باردستان تعپیم کنند و خیلی چیزهای دیگر .همه چیز یک قانون داشتل
مارتین ساخت تالش کرد تا از همۀ قوانین پیروی کند و امیدوار بود که بهنوعی ،این کارها او را در نزد خدا قابل قبول خواهد سااخت.
عالوه بر اینها ،او لباساهای ِزبری میپوشاید که راحت نبود و غالبا در زمساتان بر روی زمین بسایار سارد میخوابید .او فکر کرد که
رنم کشایدن به پاکساازی او از گناهانش کمک میکند .او دعا کرد و روزه گرفت و هر گناهی را که به فکرش میرساید در نزد کشایش
اعتراف میکرد ،اما هیچ چیزی به او آرامش نداد .هر چه بیشااااتر به جان تاریکش نگاه میکرد ،بیشااااتر مأیوس میشااااد .او چطور
می توانسااات خدای قدوس را خشااانود کند؟ مارتین از خودش پرساااید" :آیا من خدا را دوسااات دارم؟" "گاهی اوقات از او متن ّفرمل" او
احساس کرد که خدا کار غیرممکنی را از او میخواست و بعد وقتی نمیتوانست آن را انجام دهد ،او را محکوم میکرد.
مارتین در این یأس و نومیدی ،با ج ّدیت مطالعۀ کتاب مقدس را آغاز کرد .او با زبان رتین آشاااانا بود ،بنابراین توانساااات کتاب مقدس
جان رنجدیدۀ خود ،اشتیاق عمیقی داشت.
زمان خود را بخواند و او یک ذهن قوی داشت .همچنین برای خشنود ساختن خدا و آرامش ِ
وقتی مارتین نامۀ پولس رساااول به رومیان را خواند ،نوری در قلبش درخشاااید .پولس قبل از مالقات با عیسااای ،مانند مارتین بسااایار
مذهبی بود ،با دقت از همۀ شریعت یهود پیروی میکرد تا در نزد خدا قابل پذیرش باشد .بعد یک مالقات شگرفی با عیسی داشت.
سااالها بعد ،پولس در کتاب رومیان نوشاات که هیچ انسااانی نمیتواند با عدالت خود در برابر قدّوساایت خدا بایسااتد .مهم نیساات که چقدر
اعمال عادرنه انجام داده اسات .همۀ ما گناهکاریم؛ همۀ ما شاریعت خدا را زیر پا گذاشاتهایم .اما خدا خودش در شاخص عیسای مسایح
جزای گناه را پرداخت.
مارتین شروم به کشف کارهایی کرد که خدا برای همۀ مردم انجام داده ،کاری که هیچکس نمیتواند برای خودش انجام دهد .او دید که
عدالت ،هدیۀ رایگان خدا بود که بهوسیلۀ ایمان به عیسی ،یعنی مسیحا ،به همه عطا شده بود.
چه آزادی و خوشای عپیمی در قلب مارتین ایجاد شادل او مجبور نبود خود را مقدس ساازد؛ بلکه به عیسای و مرگ و رساتاخیز او نگاه
کرد .او کامال به آن هدیۀ فی خدا در ساراسار زندگیش و تا ابد اعتماد میکرد .دیگر از ساوی شایطان هیچ محکومیت ،اتهام و شارمی
نمیتوانست وجود داشته باشد ،چون خدا اعالم کرده بود که او پاک است .عیسی با مرگش ،جزای گناهان مارتین را پرداخته بود.

ساالها بعد ،مارتین دربارۀ زمان آغاز درک انجیل پرجالل عیسای مسایح صاحبت کرد .او نوشات..." :من احسااس کردم که از نو متولد
شدم و از طریق درهای باز وارد فردوس شدم".
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مارتین لوتر در تمام عمرش توسااط خدا بکار گرفته شااد تا مردم را از تاریکی تعلیم دروغین به نور انجیل حقیقی دعوت کند .کلیسااای
رسااامی ،او را مرتد اعالم کرد و تهدید به مرگ کرد .اما مارتین نمیترساااید .او با وجود بیماریهای بسااایار و مبارزه با افساااردگی ،با
انر ی زیادی کار کرد .او موعپه کرد ،کتابهای زیادی نوشات ،کتاب مقدس را به زبان آلمانی -زبان رایم قومش -ترجمه کرد .بسایار
مشتاق بود که همه با آزادی نجاتی که او یافته بود ،آشنا شوند.
پیروان زیاد مارتین لوتر" ،اصاالحطلبان" نامیده شادند و جنبشای که او آغاز کرد" ،اصاالحات" نامیده شاد .عدۀ زیادی بهخاطر موعپۀ
حقیقت ،متح ّمل رنم و عذاب شاده و عدهای کشاته شادند ،اما انجیل حیاتبخش نجات بهوسایلۀ فی و فقط از طریق ایمان ،در ساراسار
اروپا و جهان گسترش یافت .پولس رسول نوشت:

زیرا از انجیل سرافکنده نیستم ،چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آ هو هرد( ...رومیان )16:1
باشد که امروز خدا به ما کمک کند تا قدمهای پولس و مارتین لوتر را دنبال کرده و جسورانه این انجیل شگفت انگیز را اعالم کنیمل
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
سهارت زیر به ما کمک خواهند کرد که عمیقتر دربارۀ نحوۀ رهبری مردم به سوی یک مالقات واقعی با عیسی مسیح فکر کنیم.

" .1من باید چه کار کنم تا نجات یابم؟"
وقتی کسای چنین ساهالی را میپرساد ،میتوانیم شااد باشایم .این ساهال به طریقهای بسایار توساط افرادی از تمام ملّیتها مطرح میشاود:
"من باید چه کار کنم تا به آسمان بروم؟" "من چگونه میتوانم بخشش گناهانم را دریافت کنم؟" "چگونه مسیحی شوم؟"
گاهی اوقات سااهارت کلّیتری میپرسااند " :آیا زندگی معنا و مفهومی دارد؟" "چرا من اینجا بر روی زمین هسااتم؟"همۀ این سااهارت
نشان میدهند که مردم از لحاپ روحانی گرسنهاند .آنها گمشدگی خود را احساس میکنند.
اساااسااا سااهالشااان این اساات که چگونه میتوانند با خدا آشااتی کنند و به هدف زندگی دساات یابند .ما بهعنوان پیروان عیساای فراخوانده
شااادهایم تا در درک خبر خوش به آنها کمک کنیم .بسااایاری معتقدند که باید یک کار مذهبی انجام دهند ،مانند روشااان کردن شااامع در
کلیسا ،قربانی کردن حیوان ،پول دادن به فقرا یا بازدید از یک مکان مقدّس .هیچیک از اینها نجاتشان نخواهد داد.
پرسش و پاسخهای زیر به شما کمک خواهد کرد تا بیشتر بدانید که چگونه یک نفر را به سوی ایمان به عیسی بهعنوان نجاتدهندهشان
رهبری کنید.

 .2من چگونه بدانم که یک نفر برای پذیرش عیسی آماده است؟
گاهی اوقات یک نفر قبول خواهد کرد که با شاما دعا کند ،چون فکر میکند دعا راهی برای این اسات که خدا را آلت دسات خود ساازد
تا نیاز یا خواسااااتهاش را به او بدهد .چیزهایی مانند پول برای اجاره یا نمرۀ خوب در دانشااااگاه ،یا از خدا میخواهد که او را از یک
شارایط بد خار کند .اما درک نمیکند که توبۀ حقیقی چیسات .باید درک کند که خدا او را فرامیخواند تا از زندگی گناهآلودش بازگردد
و برای بخشش و زندگی کامال جدید به عیسی مسیح ایمان آورد.
برای هدایت او به ساوی توبه عجله نکنید؛ از روحالقدس کمک بطلبید تا بدانید که او چه زمانی آماده اسات .باید شاواهدی موجود باشاد
که او از گناهکار بودن خود و نیاز به نجات آگاه است .زمانی را به تعلیم از کالم خدا اختصاص دهید و اجازه بدهید که روحالقدس در
قلبش کاار کناد و او را باه گنااه ملزم کناد .در  50درس حییاتی ،در بخشاااای باا عنوان "توباه کنیاد و ایماان بیااوریاد" 10 ،درس از کتااب
مقدس موجود است که میتواند به شما کمک کند که کالم خدا را برای آنها آشکار کنید.

 .3من چگونه میتوانم به مردم کمک کنم تا به تولد جدیدی که عیسی عرضه میکند ،راه یابند؟
ما باید بدانیم که مردم از لحاپ روحانی مردهاند .جدایی آنها از خدا ،آنها را در برابر حقایق روحانی نابینا میسااازد .کالم ما بهتنهایی،
مردم را وارد ملکوت خدا نخواهد کرد؛ فقط کار روح خدا در قلبشااااان ،حیات جدید را به آنها عطا خواهد کرد .شاااااید در یک مباحثۀ
روحانی با آنها برنده شاویم ،اما ممکن اسات که همچنان نیاز شاخصای خود برای نجات را نبینند .فقط خداوند میتواند چشامانشاان را باز
کند تا گناهشان و عیسی را که برای آنها مرد ،ببینند .به همین دلیل دعا در بشارت بسیار مهم است.
بنابراین هر بار که بهعنوان مشااارکت با هم جمع میشااوید  ،زمانی را به دعا برای گمشاادگان و فرصااتهایی برای اعالم انجیل به آنها
اختصاااص دهید .از خدا بخواهید قلبشااان را باز کند و آنها را برای دریافت خبر خوش آماده کند .از او بخواهید برای صااحبت دربارۀ
عیسی به شما محبت و جسارت بدهد.
البته ما هم باید در درک پیغام نجات در عیساای مساایح رشااد کنیم تا بتوانیم آن را به درسااتی به دیگران اعالم کنیم .زمانی را به تفکر
عمیق دربارۀ موعپۀ پطرس در اعمال  ،2مخصاوصاا آیۀ  38و همچنین توضایح پولس دربارۀ نجات در افساسایان 10-1:2اختصااص
دهید .افسسیان توضیح میدهد که خدا چه کار کرده و اعمال  2توضیح می دهد که ما باید چه کار کنیم تا نجات یابیم.
هدیۀ نجات خدا رایگان اساات ،اما همانطور که پطرس در روز پنطیکاساات به مردم تعلیم میدهد ،خدا همۀ افراد را فرامیخواند که به
نام عیسای مسایح و برای بخشاش گناهان " توبه کنید و ...تعمید گیرید"(آیۀ  .)38یعنی باید زندگی گناهآلود گذشاته را ترک کنیم و کامال
به قربانی مسیح برای گناهانمان اعتماد کنیم که نماد آن ،تعمید است .عیسی خداوند و نجاتدهندۀ ما میشود.
همۀ کسااانیکه به عیساای ایمان میآورند ،یک خلقت تازه میشااوند ،در خانوادۀ خدا متولد میشااوند .ما عدالت مساایح را میگیریم که
بهوسایلۀ فی  -یک هدیۀ رایگان از ساوی خدا -به ما عطا شاده اسات .این چیزی نیسات که خودمان با اعمال نیکو خلق کنیم؛ بلکه برای
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دریافت آن به خدا اعتماد میکنیم .این چیزی اسات که خودتان باید بدانید و باید به کساانی که انجیل را به آنها اعالم میکنید ،کمک کنید
که آن را ببینند.

 .4آیا میتوانید برای آااز آشنایی مردم با عیسی ،نظرات عملی ارائه کنید؟
)1

)2

)3
)4

)5

با بیان داساتانهایی از زندگی عیسای ،مردم را با عیسای آشانا کنید .یا میتوانید عهدجدید را باز کنید و داساتانها را با هم
بخوانید .هر داسااتانی از عیساای ،چیزی را دربارۀ اقتدار ،قدرت الهی ،مهربانی و رحمت او نشااان میدهد .شاااید مفید
باشااد که از کتابی مانند  50درس حیاتی اسااتفاده کنید تا شااما را برای مطالعۀ زندگی و تعالیم عیساای با آنها راهنمایی
کند .حتما به آنها هم یک کتاب مقدس بدهید و تشویقشان کنید که در خانه دربارۀ عیسی مطالعه کنند.
یا شاااید تصاامیم بگیرید که از کتاب پیدایش ،اولین کتاب در کتاب مقدس آغاز کنید .داسااتان خلقت را بخوانید یا تعریف
کنید .یا میتوانید از راهنمای مطالعۀ کاوش در کتاب کهن پیدایش اساتفاده کنید .به آنها نشاان دهید که انساان بهصاورت
خدا آفریده شااد .بعد به آنها نشااان دهید که چگونه رابطه با خدا بهوساایلۀ گناه آدم و حوا از بین رفت (پیدایش  .)3-1این
پایه ای برای صحبت دربارۀ نیازشان به یک نجاتدهنده خواهد بود.
یک نسااخه از مزامیر را به آنها بدهید .این دعاهای زیبا و صااادقانه را با آنها بخوانید .از این دعاها اسااتفاده کنید تا به
آنها تعلیم دهید که از طریق مسیح میتوانند با خدا رابطۀ دوستی داشته باشند و دربارۀ همه چیز با او صحبت کنند.
فراموش نکنید که از رسااانههای الکترونیکی همچون فیلم عیسییی ،مجد ّلیه ،امید و نسااخۀ صااوتی کتاب مقدس اسااتفاده
کنید .همچنین اگر آنها دوسات دارند که مطالعه کنند ،یک کتاب مسایحی خوب دربارۀ کسای که به مسایح ایمان آورده به
آنها بدهید.
(نکته :اطالعات مربوط به نحوۀ دانلود همۀ کتابها و ویدئوهای مذکور را میتوانید در ضمیمۀ الف" ،منابع" بیابید).
شااید یکی از قدرتمندترین راههای کمک به مردم برای هدایتشاان به ساوی عیسای این باشاد که داسیتان خودتان را برای
آنها تعریف کنید  ،اینکه چگونه به عیسی ایمان آوردید .به آنها بگویید که چگونه عیسی نورش را در تاریکی شما تابید.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
.1

.2

.3
.4

.5

زمانی را اختصااااص داده و از افراد مشاااارکت خانگی خود (کساااانیکه خود را در عیسااای ایماندار میخوانند) بخواهید که
درکشااان را از نجات در عیساای ،بر اساااس تعالیم عهدجدید بیان کنند .درحال گوش دادن به داسااتانشااان ،آیا میبینید که آنها
مطابق توضاایح مذکور در داسااتان مارتین لوتر در مطالب قبلی ،درک میکنند که ما بهوساایلۀ فی خدا ،از طریق ایمان به
قربانی عیسی برای گناهانمان نجات مییابیم؟ یا به عدالت خودشان برای نجات اعتماد میکنند؟
در هفتههای آینده وقتی با گروه خانگیتان جمع میشوید ،این عبارات را دربارۀ نجات مطالعه کنید:
• لوقا  :14-9:18این همثه ِل عیسااای دربارۀ رحمت خدا نسااابت به گناهکاران ،بهعنوان یک درس از کتاب مقدس در 50
درس حیاتی ،درس  3یافت میشود.
• االطیان  :21-11:2در این عبارت ،پولس رساول توضایح میدهد که ما بهوسایلۀ اعمال نجات نمییابیم ،بلکه بهوسایلۀ
ایمان به عیسی نجات مییابیم.
• اعمال  :41-29:2در این عبارت ،پطرس رسول به یهودیان اورشلیم دربارۀ نحوۀ نجات از گناهشان موعپه میکند.
زمانی را به ایمانداران مشااارکت خود اختصاااص دهید تا آنها تعریف کنند که چطور به عیساای ایمان آوردند .به آنها کمک
کنید که ببینند شهادت شخصیشان میتواند ابزارهای قدرتمندی برای در میان گذاشتن ایمانشان با غیرایمانداران باشد.
اغلب اوقات در مشاارکت خانگی خود زمانی را به دعا اختصااص دهید که هر یک از شاما با قدرت روح پر شاوید تا انجیل
را به غیرایمانداران اعالم کنید .بهطور خاص برای کسااانیکه اعضااای گروهتان میشااناسااند (اعضااای خانواده ،دوسااتان و
غیره) دعا کنید ،کسااانیکه به شاانیدن انجیل نیاز دارند .دربارۀ این صااحبت کنید که چگونه افراد گروهتان میتوانند انجیل را
به این غیرایمانداران اعالم کنند .دربارۀ اینکه چطور میتوانید انجیل را به دیگر شاهرهای کشاورتان برساانید ،بحک و گفتگو
کنید.
زمانی را به یافتن ابزارهای بشاارتی موجود در زبان خود اختصااص دهید ،بهعنوان مثال :فیلم عیسیی ،مجد ّلیه ،امید ،کتاب
مقدس صااوتی ،یک نسااخه از عهدجدید و غیره .از کجا می توانید آنها را تهیه کنید؟ آیا شااما تعدادی از آنها را نگه میدارید؟
آیاا میدانیاد چگوناه باه مردم کماک کنیاد کاه نسااااخاههاای دیجیتاال را بر روی تلفنهاای خود دانلود کنناد؟ آیاا گروهتاان از این
ابزارها برای غیرایمانداران استفاده میکند؟ (به "منابع" ،ضمیمۀ الف مراجعه کنید).
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 .5تعمید در مشارکت خانگی

(کالم نهایی موعپۀ پطرس در روز پنطیکاست ،روزی که کلیسا متولد شد)-
"پس قوم اسرائیل ،جملگی بهیقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید ،خداوند و
مسیح ساخته است".
چون این را شنیدند ،دلریش گشته ،به پطرس و سایر رسوالن گفتند" :ای برادران ،چه کنیم؟"

پطرس بدیشان گفت" :توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید
گیرید که عطای روحالقدس را خواهید یافت .زیرا این وعده برای شما و فرزندانتان و همۀ کسانی است
که دورند ،یعنی هر که خداون ْد خدای ما او را فرا خواند"
پطرس با سخنان بسیار دیگر شهادت داد و ترایبشان کرده ،گفت" :خود را از این نسل منحرف
برهانید!" پس پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند .در همان روز حدود سه هزار تن بدیشان پیوستند.
(اعمال )41-36:2
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مقدّمه
تعمید ،حیات تازه میبخشد
روز تعمید در مشاارکت خانگی مانند چشامۀ فرحبخش آب خنک در یک روز گرم اسات .این میتواند به هر کسای که شارکت میکند،
قوت ببخشد.
حیات نو و ّ
اول ،کساانیکه تعمید یافتهاند ،تا آخر عمر این روز را بهعنوان روزی که در مقابل دیگران اعالم کردند که از عیسای مسایح شارمساار
نیسااتند ،به یاد خواهند آورد .آنها بهوساایلۀ تعمید نشااان میدهند که زندگی گناهآلود گذشااته را ترک کرده و به کساای که زندگیش را به
عنوان قربانی گناهشان تقدیم کرد ،ایمان میآورند .آنها از آب بیرون میآیند تا در قدرت رستاخیز او زندگی کنند.
دوم ،این در قلب ایماندارانی که قبال تعمید یافتهاند ،تازگی روحانی ایجاد میکند .آنها در دلشااان به زندگی خود فکر میکنند .محبتشااان
به مس ایح را به شااکلهای متفاوتی تازه میکنند .بعض ایها با صاادای آهسااته توبه میکنند از اینکه اجازه دادهاند محبتشااان نساابت به خدا و
دیگران سارد شاود .دیگران مفهوم تعمید را به یاد آورده و از روحالقدس قدرت مییابند که هر روزه در حیات رساتاخیز مسایح زیسات
کنند.
روحالقدس با ایماندارانی که تعمید نیافتهاند ،صحبت میکند تا از فرمان عیسی برای تعمید یافتن اطاعت کنند.
نهایتا ،اگر غیرایمانداران حضااور دارند (شاااید اعضااای خانواده یا دوسااتان کسااانی که تعمید مییابند) ،تفکر دربارۀ چیزهای ابدی را
آغاز میکنند .آنها قدرت روحالقدس را احسااااس میکنند .وقتی مرگ و رساااتاخیز عیسا ای را میبینند که در مقابل چشااامانشاااان انجام
میشود ،دانههای توبه و ایمان در قلبشان کاشته میشود.
عیسای به همۀ پیروانش فرمان داد که تعمید یابند .ما نمیتوانیم از لحاپ عقالنی همۀ چیزهایی را که در تعمید اتفاق میافتد ،درک کنیم؛
القدس خدا کارهای مرموزی را در قلبها انجام میدهد .به هرحال ،میتوانیم انتپار داشاااته باشا ایم که برکات عیسا ای بر کلیساااایی
روح ِ
جاری شود که از او اطاعت میکند.
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مطالعۀ کتاب مقدس
مفهوم تعمید چیست؟
بحث ابتدایی :دربارۀ روز تعمید خود صحبت کنید؟ در آن زمان چه مفهومی برای شما داشت؟ اکنون چه مفهومی برای شما دارد؟
رومیان  14-1:6را با یکدیگر بخوانید.
.1

.2

.3
.4
.5

.6

.7

شیطان میخواهد که ما در برابر گناه شکست خورده باشیم .پولس این موضوم را درک میکند .او از ما میخواهد که درک
کنیم وقتی به عیساااای مساااایح ایمان آوردیم و در تعمید از او اطاعت کردیم ،چه اتفاقی افتاد .در آیات  4-1میگوید دو چیز
بسیار مهم در تعمید ما اتفاق افتاد .این دو چیز چیست؟
دوباره آیات  7-5را با یکدیگر بخوانید .نتیجۀ مصلوب شدن انسانیّت کهنۀ ما با مسیح چیست؟ (آیۀ )7-6
بهطور کلّی ،آیا به نپرتان ایمانداران مطمئن هساتند که قدرت گناه در زندگیشاان از بین رفته اسات؟ اگر پاسان "خیر" اسات،
چه چیزی رزم است تا به این اطمینان دست یابند؟
پولس دوباره در آیۀ  8میگوید که تعمید ما در مساایح یعنی ما با او میمیریم و بعد با او برمیخیزیم .آیات  10-8را دوباره
بخوانید تا هدف مرگ و رستاخیز مسیح را مرور کنید.
در آیۀ  ،11پولس به ما میگوید که ما هم باید خود را نسابت به گناه مرده انگاریم و در مسایح عیسای نسابت به خدا ،زنده .به
نپرتان منپورش از این مطلب چیست؟
منپور پولس را کاه باه ماا میگویاد اجاازه نادهیم گنااه در بادنهاای ماا فرماان براناد و از امیاال آن اطااعات نکنیم ،توضاااایح دهیاد.
(آیۀ )12
اکثر ما آرزو میکنیم که ای کاش هرگز وساوساه نمیشادیم .توجه کنید که پولس به ما نمیگوید که اکنون از وساوساه آزادیم.
بلکه پولس به ما میگوید که چون در مسا ایح زندگی جدیدی داریم ،اکنون این قدرت و مسااائولیت را داریم که به شاااریر"نه"
بگوییم.
ما نهتنها به شریر"نه" میگوییم ،بلکه به خدا "بله" میگوییم .پولس چگونه این "بله" را در آیات  13و 14توصیف میکند؟
عیسی در یوحنا  10:10به شاگردانش گفت" :دزد نمیآید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمدهام تا ایشان حیات
داشته باشند و از آن به فراوانی بهرهمند شوند".
وقتی ما جسممان را بهعنوان ابزارهای عدالت به خدا تقدیم میکنیم ،این چگونه حیات کامل و شادی را به ما عطا میکند؟
آیا ایماندارانی در مشاارکت خانگی شاما هساتند که تعمید نیافته باشاند؟ آیا شاما بهعنوان رهبر به آنها تعلیم دادهاید که از فرمان
عیسی مسیح برای تعمید یافتن اطاعت کنند؟ (به بخش "کاربرد و دعا" در پایان این فصل مراجعه کنید).

با دعا خاتمه دهید :این درس را با اختصااص دادن زمانی به دعا برای درک عمیقتر نماد تعمید خاتمه دهید :اینکه ما نسابت به انساانیّت
گناهآلود گذشتهمان مردیم و در یک حیات جدید در مسیح برخاستیم.

34

داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،21آسیای مرکزی
یک تعمید شادیبخش در عید قیام
آن روز صابح ،مشاارکت خانگی کوچک بهخاطر پرساتش با یکدیگر ،هیجان خاصای داشاتند .عید قیام بود و آنها رساتاخیز عیسای مسایح
مجرد ،یعنی مریم و سارا جمع شدند.
از مردگان را جشن میگرفتندل آنها در آپارتمان دو خواهر
ّ
آن روز صابح ،یکی از شارکتکنندگان ،مادر مساّ ن این دو خواهر بود .او ساالهای متعدّدی به انجیل گوش داده بود ،اما این زن سااکت
هرگز بهوضاوح به دخترانش نگفته بود که ایمان در قلبش رشاد میکند .بعد از زمان پرساتش ،او و دخترانش با هم در آشاپزخانه چای
آماده میکردند.
این مادر به دخترانش گفت" :من میخواهم امروز صاابح تعمید بگیرم" .مریم و سااارا شااگفتزده به یکدیگر نگاه کردندل بعد از سااهال
کردن از مادرشان برای اطمینان از اینکه انجیل را درک کرده و به آن ایمان دارد ،متوجه شدند که ایمانش واقعی بود .سارا گفت" :اما
مادر اجازه بده یک روز دیگر این کار را انجام دهیم".
او پاسن داد" :نه ،من از ته دل به عیسی ایمان دارم و میخواهم امروز تعمید بگیرم".
آنهاا با این آگاهی که مادرشاااااان مفهوم تعمیاد را درک کرده و دلیال خوبی برای انتپاار ندارند ،به اتاق پذیرایی بازگشااااتاه و تصاااامیم
مادرشان را به گروه اعالم کردند .همه شاد شدند.
اما یک مشکلی بود .مریم گفت" :مادر خیلی پیر است و نمیتواند در آب فرو رود"" .او هرگز شنا نکرده است .حتی نمیتواند در وان
حمام ،سرش را کامال زیر آب ببردل او خیلی میترسد".
ساااااارا در اداماه گفات" :و ماا در این آپاارتماان وان حماام ناداریم"" .در واقع ،حتی آب زیاادی ذخیره نکردهایم ،چون امروز هیچ آبی باه
آپارتمان ما نیامده استل باید چه کار کنیم؟"
ایمانداران دربارۀ این مشاااکل به بحک و گفتگو پرداختند .آیا تعمید واقعی شاااخص را نجات میدهد یا فی
میشود؟ همه موافق بودند که کتاب مقدس تعلیم میدهد که تعمید ،ما را نجات نمیدهد.

مسا ایح که با ایمان دریافت

یکی از آنها پرس اید" :در مناطق بیابانی که آب بس ایار کمیاب اساات ،ایمانداران چه کار میکنند؟" "آیا آنها از فرمان عیس ای برای تعمید
یافتن نااطاعتی میکنند ،چون آب کافی ندارند که در آن فرو روند؟" این کلیسااااای خانگی کوچک با این سااااهال دربارۀ تعمید که قرنها
توسط مسیحیان مطرح شده ،در کشمکش بودند.
ایلدار یکی از رهبران گفت" :بیایید با هم دربارۀ آن فکر کنیم"" .واقعا چه اتفاقی در تعمید میافتد؟"
وقتی همۀ اعضاا دربارهاش فکر میکردند ،او مکک کرد .بعد شاروم کرد" :به نپرم در هر تعمید چیزهای متعددی اتفاق میافتد و این
چیزها امروز در کلیسااای خانگی ما هم اتفاق میافتد .اول ،تعمید این فرصاات را به مادرتان میدهد که از عیساای اطاعت کند .ما باید
خیلی خوشحال باشیم که او فقط از لحاپ فلسفی به عیسی ایمان ندارد .بلکه میداند که عیسی گفت" ،اگر من را دوست دارید ،از احکام
من اطاعت خواهید کرد" .او امروز زندگی در اطاعت از عیسی را آغاز میکند .بیایید مانع از انجام این کار نشویم!
"دوما ،کسایکه بهعنوان یک مسالمان بزرگ شاده ،میگوید از اینکه پیرو عیسای خوانده شاود ،شارمساار نیسات .این قدم بزرگی برای
اوست ،مخصوصا در سنّ و سال او".
"او بهوضاوح به ما بهعنوان ایمانداران و به کلیسااها در ساراسار جهان میپیوندد .تا امروز ،ما نمیدانساتیم که او ایمان حقیقی داشات یا
خیر .درخواست او برای تعمید به ما نشان میدهد که او واقعا ایمان دارد".
ایلدار ادامه داد" :یک چیز دیگر"" .امروز عید قیام اسااات .تعمید او همیشاااه به او یادآوری خواهد کرد که با مسااایح مرده و با او در
رستاخیزش نیز شریک شده است".
وقتی حرفهای ایلدار تمام شد ،گروه آماده بود که او را تعمید دهد .آنها پرسیدند" :اما چگونه؟"
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ایلادار گفات" :من قطعاا تعمیاد باا فرو رفتن در آب را ترجیح میدهم"" .اماا در این مورد ،بیااییاد او را روی یاک صاااانادلی در حماام
بگذاریم .بعد من یک پارچ آب روی سرش میریزم".
مریم با صدای بلند گفت" :چیل" "مادر هرگز اجازه نمیدهد که یک مرد در حمام با او باشد ،حتی وقتی که کامال لباس به تن دارد".
ایلدار بهآرامی مکک کرد" .باشااه ،قبل از اینکه او به حمام برود ،بیایید دربارۀ ایمانش از او سااهال کنیم تا بتواند به ک ّل گروه شااهادت
دهد .بعد خانمها به حمام رفته و او را تعمید خواهند داد".
خانمها دوباره مخالفت کردند" .هیچیک از ما بهعنوان کشااایش منصاااوب نشااادهایم .در کدام قسااامت از کتاب مقدس میگوید که خانمها
میتوانند تعمید دهند؟"
ایلدار پاسان داد" :من رهبر گروه خانگی هساتم ،اما من هم بهعنوان کشایش منصاوب نشادهامل در کدام قسامت از کتاب مقدس میگوید که
چه کساای باید تعمید دهد؟ من با مطالعۀ عهدجدید معتقدم که به ما میگوید مهم نیساات چه کسییی شااخص را در آب فرو میبرد ،یا در
مورد مادر شاما ،چه کسای آب را بر سارش میریزد .عامل اسااسای این اسات که او به نام چه کسیی تعمید مییابدل این مهمترین چیز
برای همۀ ماستل"
بالفاصااله مادر در اتاق پذیرایی ایمانش به مس ایح را در مقابل ک ّل گروه اعتراف کرد .بعد خانمها با مادر که بر روی صااندلی نشااسااته
بود ،در حمام جمع شدند" .حار ،ما تو را به نام پدر ،پسر و روحالقدس تعمید میدهیم"...
اشکها آمیخته با آب بر صورت این خانم مسّن جاری شد و چشمانش از خوشی درخشید .او زمزمه کرد" :سپاسگزارم عیسی".
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1چه مدت بعد از توبۀ شخص باید او را تعمید دهیم؟
بیایید اول به تعالیم عیسای و کارهای رساورن بپردازیم .عیسای فرمان داد که همۀ پیروانش باید تعمید یابند( .مراجعه کنید به متی :28
20 -18؛ مرقس )16 ،15:16
بعد از صااعود عیساای به نزد پدر ،وقتی رسااورن دیدند که یک نفر توبه کرده و به مساایح ایمان آورده ،بالفاصااله او را تعمید دادند.
رسااورن ،تعمید را بهعنوان جشاان فاردالتحصاایلی برای ایمانداران کامل نمیدانسااتند .آنها میدانسااتند که تعمید جایی بود که مساایح
گناهکاران را به توبه دعوت کرد .نوایمانان بهعنوان گناهکارانی که به فی خدا اعتماد میکردند ،وارد آب شدند .تعمید یکی از اولین
قدمهای زندگی جدیدشان در مسیح بود.
در کشاورهایی که مسایحیان تحت جفا هساتند ،مرساوم اسات که کلیسااها منتپر میشاوند تا مطمئن شاوند که این تازهوارد یک ایماندار
حقیقی اساات .آنها نمیخواهند که یک جاسااوس خواهان تعمید باشااد و بعد از تعمید ،آن را به پلیس گزارش دهد .در این شاارایط ،مهم
است که مراقب باشیم .اما در عین حال نمیخواهیم به یک ایماندار حقیقی اجازۀ ورود ندهیم.
بعضاای از گروهها میخواهند که یک یا چند سااال منتپر شااوید و درحالیکه نوایمانان انتپار میکشااند ،کتاب مقدس به آنها تعلیم داده
میشاود .رهبران معتقدند که نوایمانان باید ثا بت کنند که ایمانشاان واقعی اسات .جالب اسات که رساورن این کار را نکردند ،عیسای هم
این تعلیم را نداد.
به نمونه های زیر در کتاب اعمال نگاه کرده و توجه کنید که مردم با چه سرعتی تعمید مییافتند:
•
•
•
•

اعمال  :41:2در پنطیکاست  3000نفر موعپۀ پطرس را شنیدند ،به عیسی ایمان آورده و تعمید یافتند.
اعمال  :38-36:8خواجهسرای حبشی توسط فیلیپس تعمید یافت.
اعمال  :48-44:10اهل خانۀ کرنِلیوس تعمید یافتند.
اعمال  :34-22:16زندانبان فیلیپی و اهل خانهاش تعمید یافتند.

همۀ این داساتانها (و داساتانهای بیشاتر در کتاب اعمال) شاامل تعمید فوری افراد بعد از پ اسان به انجیل از طریق توبه و ایمان بود .حتی
جفاکنندۀ کلیسا ،یعنی سولس طرسوسی ،چند روز بعد از توبهاش ،تعمید یافت .حنانیا به او گفت:

حال منتپر چه هستی؟ برخیز و تعمید بگیر و نام او را خوانده ،از گناهانت پاک شو( .اعمال )16:22

 .2آیا نباید قبل از تعمی ِد نوایمانان ،نوعی تعلیم به آنها داده شود؟
مهم اساات که نوایمانان مفهوم تعمید را درک کنند .برای این کار ،آنها را به سااوی کالم خدا هدایت کنید .به هرحال ،چنین تعلیمی نباید
ماهها طول بکشااااد .معمور چند کالس دربارۀ تعمید کافی اساااات .در  50درس حیاتی 2 ،درس از کتاب مقدس دربارۀ تعمید آب و 3
درس دربارۀ عطیۀ شگفتانگیز روحالقدس موجود است.

 .3ما چگونه برای تعمید برنامهریزی میکنیم؟
خواه تعمید در سااحل دریا باشاد یا رودخانه یا وان حمام ،برنامه ریزی کردن مفید اسات .به آنها یادآوری کنید که یک دسات لباس اضاافه
و یک حوله بیاورند .همچنین خوب اسات که از قبل به نوایمانان نشاان دهید که چگونه تعمید خواهید داد ،یعنی وقتی وارد آب میشاوند
و از آب بیرون میآیند .به هرحال ،عهدجدید هیچ دساتورالعمل مفصاّ لی نمیدهد ،فقط فرمان میدهد که شااگردان را به نام پدر ،پسار و
روحالقدس تعمید دهید .بنابراین ،کلیساهای سراسر دنیا ،شیوههای مختلفی برای تعمید دارند.
یک شاایوه که غالبا اجرا میشااود ،این اساات که به نوایمان فرصاات بدهید که ایمانش را به مساایح در ماعام اعالم کند .عیساای در متی
 32:10گفت" :هر که نزد مردم مرا اقرار کند ،من نیز در حضااااور پدر خود که در آساااامان اساااات ،او را اقرار خواهم کرد ".شااااما
می توانید قبل از تعمید از آنها بخواهید که داساتانشاان را دربارۀ نحوۀ ایمان آوردن به عیسای ،با گروه در میان بگذارند و به این ترتیب
این کار را انجام دهید .همچنین میتوانید چند سهال ساده را در مقابل ک ّل گروه از آنها بپرسید ،از جمله:
•
•

آیا اعتراف میکنید که گناهکارید و نیازمند بخشش و نجات از جانب خدا هستید؟
آیا ایمان دارید که عیساای مساایح نجات دهندهای اساات که خدا به جهان فرسااتاد؟ آیا ایمان دارید که قربانی او بر روی
صلیب برای شما بود؟
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•

آیا برای بخشش گناهان و حیات ابدی فقط به او ایمان دارید؟

بعد از تعمید ،زمان خوبی اسااات که با یکدیگر در شاااام خداوند شااارکت کنید (مراجعه کنید به فصااال  )9و بهعنوان یک گروه ،برای
کسانیکه تعمید یافتهاند ،دعا کنید.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1آیا تابحال در گروه خانگی خود دربارۀ تعمید تعلیم داده اید؟ آیا اعضااااای گروهتان مفهوم آن را درک میکنند؟ اگر مفهوم آن
را درک نمیکنند ،شما میتوانید با ک ّل مشارکت خود به مطالعۀ کتاب مقدس دربارۀ تعمید که در این فصل است ،بپردازید.
در عهدجدید ،تعمید آب غالبا با تعمید روحالقدس ذکر شده است .یحیی تعمید دهنده گفت:

من شااما را با آب تعمید میدهم ،ا ّما کساای تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شااایسااته نیسااتم بند کفشااهایش را
بگشایم .او شما را با روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد( .لوقا )16:3
وقتی نوایمانان را تعمید داده و برای آنها دعا میکنید ،مطمئن شوید که حتما حضور و قدرت روحالقدس را که در اختیارشان

اساااات ،درک میکنند .همانطور که در بار ذکر شااااد 2 ،درس دربارۀ تعمید آب و  3درس دربارۀ روحالقدس در  50درس
حیاتی موجود است.
 .2آیا ایماندارانی در مشارکت شما هستند که برای تعمید یافتن آمادهاند؟ شما بهعنوان یک مشارکت باید چه کار کنید تا برای آن
تدارک ببینید؟
 .3دعا کنید که از طریق این زمان تعمید ،تازگی روحانی وارد گروهتان شود.
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 .6پرستش در روح و راستی با یکدیگر

پس ای برادران ،در پرتو رحمتهای خدا ،از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده
و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است( .رومیان )1:12

40

مقدّمه
پرستش حقیقی :تقدیم خودمان به خدا
خدا همۀ انساانها را برای پرساتش آفرید .بنابراین ،همۀ انساانها در ساراسار دنیا بهنوعی ،یک چیزی را پرساتش میکنند .کساانیکه خدای
حقیقی ،یعنی خالق جهان را پرساتش نمیکنند ،چیزی را پرساتش خواهند کرد که او خلق کرده اسات .عدۀ زیادی خودشاان را پرساتش
میکنند ،فقط به دنبال شادی خودشان هستند .پرستش هر چیزی غیر از خو ِد خدا ،بتپرستی است.
کالم خدا به ما تعلیم میدهد که بر هرچه تمرکز کنیم (پرساتش) ،مانند آن خواهیم شاد (مزامیر  .)8-4:115اگر امیدمان را بر چیزهای
این دنیای ساقوط کرده بگذاریم ،مرگ را به همراه خواهد داشات .اگر عیسای را مرکز زندگیمان ساازیم ،او را محبت و پرساتش کنیم،
بیشتر و بیشتر مانند او خواهیم شد .با قلبی مملو از خوشی و آرامش ،حیات حقیقی را خواهیم شناخت.
پیش از ادا مۀ مطالعه ،دقایقی را به بحک و گفتگو دربارۀ پاسن این سهال اختصاص دهید :پرستش حقیقی خدا چیست؟
ما در این فصاال به تعلیم کتاب مقدس دربارۀ پرسااتش گروهی و پرسااتش شااخصاای خدا خواهیم پرداخت .ما خواهیم دید که پرسااتش،
چیزی بیش از آیینهای مذهبی ،و بیش از سرود خواندن است .در واقع ،بسیاری از اوقات ،افراد در کتاب مقدس ،بدون موسیقی خدا را
پرساتش کردند .پرساتش آنها برخاساته از دلهایی مملو از شاکرگزاری از خدا بهخاطر کیساتی او و کاری بود که او برای آنها انجام داده
بود .غالبا پرساتش در عهدعتیق توساط قربانی کردن یک حیوان ابراز میشاد .از زمان مرگ و رساتاخیز عیسای ،پیروانش با تشا ّکر از
قربانی او برای گناهشان ،قربانی سپاس را به او تقدیم کردهاند( .مراجعه کنید به عبرانیان )15:13

ایمانداران فقط یکبار در هفته در جلسااۀ کلیسااایی پرسااتش نمیکنند .آنها هر روز پرسااتش میکنند .روحالقدس کمکشااان میکند که هر
روزه زندگیشیان را در پرساتش به خدا تقدیم کنند ،خواه وقتی در کلیساا سارود میخوانند یا در محل کار مشاغول هساتند ،یا در اتوبوس
نشاااساااتهاند( .مراجعه کنید به رومیان  )1:12آنها با اولویت دادن به خدا در زندگیشاااان ،محبت کردن به او با تمامی دل ،جان ،ذهن و
قوت ،بر اساس تعلیم عیسی پرستش میکنند.
ّ
در یوحنا  4عیسای به زن ساامری گفت که پدر خواهان پرساتندگانی اسات که در روح و راساتی پرساتش میکنند .یادگیری پرساتش در
روح و راساتی ،یکی از مهمترین کارهایی اسات که میتوانیم در هنگام جمع شادن با یکدیگر در کلیسااهای خانگیمان انجام دهیم .ما در
صفحات بعدی بیشتر دربارۀ مفهوم آن صحبت خواهیم کرد.
بیش از هر چیزی ،خادا قلبماان را میخواهاد .درحاالیکاه هر روزه خود را باه او تقادیم میکنیم ،پرسااااتش حقیقی را یااد میگیریم و از
دوستی با خدا لذت میبریم.
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مطالعۀ کتاب مقدس
آوردن شکرگزاری
کلیدی برای پرستش حقیقی :به یاد
ِ
بحث ابتدایی :این آیه از مزامیر  23:50چه مفهومی دارد؟

آن که قربانیهای تشکر تقدیم میکند ،مرا حرمت میدارد؛ آن که راه خویش میپاید ،نجات خدا را به او نشان خواهم دادل
شکرگزاری ،وجه مهمی در پرستش حقیقی است .بیایید به دو عبارتی که این حقیقت را میآموزد ،نگاه کنیم.
لوقا  19-11:17را بخوانید
.1

.2

.3

.4

چند جذامی در نزد عیسی فریاد برآوردند؟ (آیۀ  )12آنها به عیسی چه گفتند؟ (آیۀ )13
نکتیه :بیااییاد سااااعی کنیم فرهناع زماان عیساااای را درک کنیم .جاذام ،بیمااری وحشااااتنااکی بود کاه هنوز هم بر مردم تاأثیر
میگذارد .اما ماورای جنبۀ جساامانی ،یک زخم عمیقتری وجود داشاات :طردشاادگی اجتماعی .آنها شاادیدا یاد گرفته بودند که
نباید به مردم نزدیک شاااوند (مراجعه کنید به آیۀ " :12آنها دور ایساااتاده") .آنها به هر جایی که میرفتند ،باید جذامی بودن
خود را اعالم میکردند و فریاد میزدند " :ناپاکل ناپاکل" تا مردم به آنها نزدیک نشاوند .آنها با طردشادگی و ناامیدی زندگی
میکردند.
تعدادی از جذامیها در عهدعتیق شافا یافتند .شاریعت موسای برای اثبات شافایشاان از آنها میخواسات که به نزد کاهن بروند و
آزمایش شوند تا ببینند که آیا واقعا شفا یافتهاند .مثل اینکه امروز به کسی که شفا یافته ،بگویید که به دکتر برود تا این شفا را
تأیید کند.
عیسی به آنها گفت که چه کار کنند؟ (آیۀ  )14و در حا ِل رفتن چه اتفاقی افتاد؟
به یاد داشااته باشااید که حار آنها نهتنها از لحاپ جساامانی شاافا یافتند؛ بلکه زندگیشااان در طردشاادگی نیز به پایان رسااید .حار
مردم آنها را بغل خواهند کرده و خواهند بوسااید .مردم در خانههایشااان از آنها اسااتقبال خواهند کرد .مردم با مهربانی با آنها
صحبت خواهند کرد.
آیا برای هر ده جذامی اتفاق یکسانی افتاد؟
جذامی سامری چه کار کرد؟ (آیات )16-15
نکته :ساااامریها ایمان یهودی را ن داشاااتند .تعلیم آنها در پیروی از خدا آشااافته بود ،مانند تعلیم واضاااحی که یهودیان در آن
پرورش مییافتند ،نبود.
آیات  18-17را بخوانید .نه نفر دیگر چه کار کردند؟
به نپر میرسااد که نه نفر دیگر اساارائیلی بودند .آنها طبق شااریعت ،تعلیم یافته بودند که بهخاطر برکاتی که خدا میدهد ،او
دادن خدا به خاطر شااافایشاااان را نادیده گرفتند .به نپرتان چه دلیلی داشااات که آنها فکر نکردند
را جالل دهند .اما آنها جالل
ِ
برای تش ّکر از عیسی بازگردند؟

مزامیر  103را بخوانید
.5
.6
.7

.8

در آیات  ،2-1داوود به خودش چه میگوید؟
در آیاات  ،5-3داوود  6چیز متفااوت را مییااباد کاه خادا را باه خااطرش شااااکر کناد .بعاد از چناد مرتباه مطاالعاۀ این آیاات ،آیاا
میتوانید کتاب مقدس را ببندید و آنها را از حفپ بگویید؟
آیا شما در زندگیتان برکات خداوند را به طریقهای مشابهی که در این آیات ابراز شده ،دیدهاید؟
دربارۀ این برکات غنی خدا فکر کنید .به زمانهای خاصاای فکر کنید که بعضاای از چیزهای مذکور در آیات  5-3را تجربه
کردید .آیا میتوانید دربارۀ این چیزها با گروهتان صحبت کنید؟
ما در طول زندگیمان ،در درک اینکه خدا واقعا چگونه است ،رشد میکنیم.
دوباره آیات  14-6را بخوانید .چگونه این آیات به شما کمک میکنند که شخصیت خدا را بهتر درک کنید؟
آیا گاهی اوقات گوشاای تلفن همراهتان را خاموش میکنید و به یک اتاق ساااکت (یا پیادهروی در پارک) میروید تا بهخاطر
برکات غنی خدا ،او را شاکر کنید؟ آیا فقط در مشاارکت خانگی او را پرساتش میکنید ،یا از شاکرگزاری او و جالل دادن او
در تنهایی کامل نیز لذت میبرید؟
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با دعا خاتمه دهید :این درس را با اختصااص دادن زمانی به شاکرگزاری خدا بهخاطر برکات بسایارش به پایان برساانید .شااید بخواهید
مزمور  103را باز نگه دارید .مطالعۀ آهسااتۀ آن میتواند به شااما یادآوری کند که به نزد عیساای بازگردید (مانند آن یک جذامی) تا به
خاطر کیستی او و بسیاری از کارهایی که برای شما انجام میدهد ،از او تش ّکر کنید.
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داستانهایی از تاریخ مسیحی
سه داستان دربارۀ پرستش خدا در سختیها

قرن  ،20چین
فریاد چین ( ،)China Cryفیلمی که در  1990تولید شااد ،داسااتان حقیقی نورا لهم که به مساایح ایمان میآورد .این در زمانی اساات که
حاکم بیخدا ،بهشادت کساانی را که مدعی ایمان به خدا هساتند ،مجازات میکند .صاحنۀ بسایار
کلیساای چین تحت جفای شادیدی بود .نپام
ِ
تأثیرگذار در این فیلم ،زمانی است که ایمانداران مسیح که مخفیانه جمع میشوند ،یک سرود ستایشی را به خدا تقدیم میکنند.
کشیش به آنها میگوید که چه سرودی بخوانند و بعد آنها را رهبری میکند و دستش را مانند رهبر ارکستر تکان میدهد .همۀ افراد در
این جمع کوچک با اشااتیاق ،با خوشاای در چهرههایشااان ،شااروم به ساارود خواندن میکنند ...اما اصااال هیچ صاادایی نیسااتل هیچ نوم
ساازی نواخته نمیشاود .فقط لبهای ایمانداران در ساکوت کامل حرکت میکند ...آنها بهخاطر همساایگان و پلیسای که نزدیکشاان اسات،
میدانند که باید مراقب باشند .ایمانداران جفادیدۀ چینی ،پرستش حقیقی و قلبی را به ما نشان میدهندل
***

قرن  ،20هند
در اواسااط دهۀ  ، 1900یک مادر جوانی که میساایونر بود ،از کوهی در هند شاامالی بار رفت .او دختر  7سااالهاش را به یک مدرسااۀ
شابانهروزی میبرد که در آنجا هر ساال به مدت نه ماه زندگی کرده و درس بخواند .در آن زمان ،این تنها فرصات تحصایل برای این
دختر کوچاک بود .در حاالیکاه راه میرفتناد ،ماادر از شااا ادّت درد اشاااااک میریخات" .من چطور میتوانم دختر کوچکم را اینقادر از
خانوادهاش دور کنم؟ چطور میتوانم از او دست بکشم؟"

بعد خداوند در قلبش ،کالم ابراهیم به خادمش را یادآوری کرد ،وقتی او میرفت که اسااحاق را بهعنوان قربانی تقدیم کند" :من با پساار
بدان جا برویم ،و پرساتش ککنیم"" (پیدایش  )5:22مانند ابراهیم که پسارش را تقدیم میکرد ،تسالیم کردن دختر کوچک او برای خدمت
به خدا هم یک عمل پرستشی بود .هدیهای که می توانست برای نشان دادن محبتش به خدا تقدیم کند .او در دل ،فرزندش را به خدا تقدیم
کرد .ناگهان از خوشی و آرامش پر شد.
سالها بعد ،آن دختر به هند بازگشت تا بهعنوان میسیونر به خدا خدمت کند.
***

قرن  ،1فیلیپی باستانی
ما در داسااااتان سااااوم خود به قرن یکم بازخواهیم گشاااات تا زمان قابل توجه پرسااااتش را که خدا با قدرت به زمین آمد ،به یاد آوریم.
پرساتندگان اضاطراب شادیدی داشاتند .آن روز بهخاطر ایمانشاان به عیسای ،بهشادّت مضاروب شاده بودند .بعد به زنجیر کشایده شاده و به
زندان افتاده بودند .اما زندانیهای دیگر ،دعاهای صادقانه و سرودهای آشکارشان برای خدا را شنیدند .بعد اتفاق شگفتانگیزی افتاد:

که ناگاه زمینلرزهای عپیم رخ داد ،آنگونه که اسااس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان در دم گشاوده شاد و زنجیرها از
همه فرو ریخت( .اعمال )26:16
شااید با داساتان پولس و سایالس در زندان فیلیپی آشانا باشاید .درحالیکه بهخاطر ضاربات ،درد میکشایدند و در زندان با زنجیر محبوس
روز بسایار تاریکی بود و پولس و سایالس
بودند ،پرساتش خالصاانهشاان در نزد خدا ،داساتانی اسات که در ساراسار دنیا بیان میشاودِ .
ب ترساها و شا ّکها شاوند .شااید سارودهایشاان زنده و مملو از خوشای عاطفی زیادی نبود.
دریل زیادی داشاتند که افسارده باشاند و مغلو ِ
شااید سارودهای یهودی بود که در شارایط بسایار ساخت فریاد برآورده و از خدا کمک میخواسات ،مانند بعضای از مزامیر غمانگیز .ما
مطمئن نیساتیم .شااید پولس و سایالس با خوشای ساتایش میکردند ،اگرچه نمیتوانساتند دسات کمک خدا را ببینند .هر نوم سارودی که
بود ،خدا پرستش و ایمانشان را دید .او از زمینلرزه استفاده کرد و زنجیرهایشان را پاره کرد و درهای زندان را باز کردل
از این طریق ،ک ّل خانوادۀ زندانبان به مسااایح ایمان آوردند .احتمار بعضااای از زندانیها هم ایمان آوردندل شاااما میتوانید این داساااتان
شگفتانگیز را در اعمال  40-22:16بخوانید.
***
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ما در سیراسیر کتاب مقدس ،پرسیتش خدا را خار از محیط کلیسیایی و سینتّی میبینیم .اینها چند داسیتان دیگر از کتاب مقدس برای
گروه شما هستند که با هم بخوانید تا بهتر مفهوم پرستش حقیقی را درک کنید:

دانیال 3
در این داساااتان ،نبوکدنصااار قومش را مجبور کرد که در مقابل مجسااامه ای که برپا کرده بود ،تعپیم کرده و پرساااتش کنند .اگر آنها
اطاعت نمیکردند ،با مرگ تهدید میشاااادند .اگرچه مردم تعپیم کردند ،اما این پرسااااتش حقیقی و قلبی نبود .برخالف آن ،یک نمونۀ
زیبایی از پرسااتش حقیقی را می بینیم .سااه مرد جوان عبری ،اگرچه هیچ کالم سااتایشاای را اعالم نکردند ،هیچ ساارودی را در نزد خدا
ب این که فقط خدای حقیقی را پرسااتش کنند ،زندگیشااان را تقدیم کردند .این همان پرسااتشاای اساات که در رومیان
نخواندند ،اما با انتخا ِ
 1:12برای انجام آن فراخوانده شدهایم.

دوم تواریخ 20
در اینجا میخوانیم که چگونه یهوشافاط پادشاه ،قوم اسرائیل را هدایت کرد که در برابر یک دشمن بسیار قدرتمند از خدا کمک بطلبند.
وقتی خدا به آنها گفت که نترسند ،چون او با آنها خواهد بود،

آنگاه یِهوشاافاط خم شاده ،روی بر زمین نهاد ،و تمامی یهودا و سااکنان اورشالیم به حضاور خداوند افتاده ،خداوند را پرساتش
قورحیان بودند ،به پا خاساتند و یهوه خدای اسارائیل را به آواز بسایار بلند ساتایش کردند.
کردند .و رویان نیز که از قهاتیان و ه
(دوم توارین )19-18:20
وقتی اسارائیل خدا را ساتایش میکردند ،خدا بهطور معجزهآساایی برای شاکسات دشامنانشاان مداخله کرد .در این داساتان میبینیم که آنها
قبل از اینکه پاسن دعایشان را دریافت کنند ،خدا را ستایش و پرستش کردندل

لوقا 50-36:7
در اینجا دربارۀ شاایوۀ غیرعادی پرسااتش عیساای توسااط یک زن می خوانیم .او با قلبی لبریز از محبت و سااپاسااگزاری ،پاهای او را با
اشکهایش شست و با عطر مسح کرد.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1قب ً
ال پرسیییتش ما مملو از خوشیییی و حیات بود .اخیراً به نظر میرسییید که قلبمان نسیییبت به خدا سیییرد شیییده و
دعاهایمان هیچ حیاتی در خود ندارند .ما سرود میخوانیم ،اما نه با شادمانی قبلی .مشکل چیست؟
آنچه شاااما تجربه میکنید ،می تواند در هر کلیساااا یا گروه خانگی اتفاق بیفتد .یک آتش شاااعلهور میتواند سااارد شاااود .وقتی دلمان در
پرسااتش حقیقی نیساات ،این خطر وجود دارد که ایمانمان را به طور سااطحی "نشااان دهیم" .عیساای با نقل قول از اشااعیای نبی ،رهبران
مذهبی را بهخاطر چنین چیزی توبین میکند:

این قوم با لبهای خود مرا حرمت میدارند ،ا ّما دلشان از من دور است .آنان بیهوده مرا عبادت میکنند(...متی )9-8:15
همۀ ایمانداران از دورانهایی عبور میکنند که به نپر میرسااد خدا دور اساات و آن خوشاای را که در آغاز زندگیشااان با خدا داشااتند،
تجربه نمیکنند .در این زمانها رزم اسات که در ایمان پایدار بمانند ،ایمان داشاته باشاند که خدا ترکشاان نکرده ،حتی وقتی حضاورش را
قوت ببخشاااد تا با دروغهای
احسااااس نمیکنند .آنها باید ذهنشاااان را از حقایق کالم خدا پر کنند .باید از روحالقدس بخواهند که به آنها ّ
دشمن بجنگند .بعد میتوانند با وجو ِد این احساس که خدا دور است ،قربانی خالصانۀ ستایش و پرستش را به او تقدیم کنند.
اما شاید دریل دیگری باعک شده که ایم انداران پرستش عاری از خوشی را تجربه کنند .این دو دلیل متداول است:

 )1ما گناه را در قلبمان مخفی کرده و فکر میکنیم که بر پرسییتشییمان ت ثیر نمیگذارد .مزامیر  18:66می گوید" :اگر بدی را
در دل خود منپور میداشاتم ،خداوندگار نمیشانید ".آیا زمان پرساتش گروهی شاما شاامل لحپاتی برای ساکوت و اعتراف به
گناه است؟ این اجازه میدهد که هر پرستنده ،گناهش را به مسیح بدهد تا پاک شود و خوشی مشارکت با خدا بازگردد.
یک نوم رایم از نگه داشاااتن گناه در قلب ،زمانی اسااات که برادران و خواهران به یکدیگر خطا ورزیدهاند ،اما خالصاااانه
طلب بخشش نکردهاند (یا نبخشیدهاند) .عیسی این را به ما تعلیم داد:

پس اگر هنگاام تقادیم هادیاهات بر ماذبح ،باه یااد آوردی کاه برادرت از تو چیزی باه دل دارد ،هادیاهات را بر ماذبح
واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیهات را تقدیم نما( .متی )24-23:5
آیۀ بار را مجددا آهسته بخوانید و به این فکر کنید که چقدر روابط انسانی برای خدا مهم است ،مخصوصا در بین برادران و
خواهران .خدا اولویت بیشتری را به آنها میدهد تا به هدایای ما در پرستش به او.
 )2دلیل دیگر برای خاموش شیدن آتش در گروههای خانگی ما این اسیت که ما کم کم از انجیل فیض دور شیدهایم .کتاب مقدس
به ما تعلیم می دهد که زندگی ما با خدا ،از اول تا آخر ،با ایمان به فی اوسااات .گاهی اوقات کلیسااااها آنقدر دربارۀ قوانین
صاحبت میکنند که "شاریعتگرا" میشاوند -به عبارت دیگر ،مردم فکر میکنند که ایمان مسایحی فقط دربارۀ این تعلیم اسات
که باید چه کار کنیم و چه کار نکنیم.
وقتی چنین تفکر و عملی را آغاز میکنیم ،اوقات پرسااتش ما از ابراز سااپاسااگزاری خالصااانۀ هر یک از افراد به خدا ،به
بشاریت گمشاده که با قربانی
خاطر رحمت و فیضاش ،دور میشاود .افکارمان از عپمت و قدّوسایت خدا و محبت عمیقش به
ّ
پسااارش برای گناه ما نمایان شاااده ،دور میشاااود .خواه در ساااکوت به خود میبالیم که بهتر از اطرافیانمان هساااتیم ،یا در
محکومیت و ترس از تجربه کردن خشام خدا زندگی میکنیم .ما به مذهبی که بر پایۀ اعمال اسات ،بازگشاتهایم .ما به خودمان
ایمان داریم ،نه به نجات مسیح .این تفکر مسیحی نیست.
برگزاری مرتب شااااام خداوند در گروههای خانگیمان ،یکی از راههای تأکید مجدّد بر زیبایی انجیل و طراوت بخشاااایدن به
ایمانمان است .همچنین وقتی نوایمانان را تعمید میدهیم ،فی شگفتانگیز خدا به همۀ ما یادآوری میشود.
برای درک عمیقتر مفهوم نجات حقیقی ،به فصل  4مراجعه کنید" ،درک هدیۀ شگفتانگیز نجات از سوی خدا".
 .2گروه جدید ما کسی را ندارد که برای زمان پرستش ما ،پیانو یا گیتار بنوازد .ما باید چه کار کنیم؟
در عهدجدید هیچ ذکری از بکارگیری ساازهای موسایقی در پرساتش نیسات ،احتمار به خاطر اینکه اکثر مشاارکتهای خانگی هیچ ساازی
نداشاااتند .ما می دانیم که ایمانداران اولیه سااارود میخواندند (مراجعه کنید به اول قرنتیان  .)26:14در عهدعتیق ،بسااایاری از مزامیر
دربارۀ ساتایش خدا با ساازهای موسایقی اسات و فوق العاده اسات که افرادی در مشاارکت ما از اساتعداد موسایقایی برخوردارند و میتوانند
آن را به عنوان بخشای از پرساتش گروهی ما ارائه کنند .به هرحال ،اعضاای گروه باید درک کنند که پرساتش حقیقی وابساته به موسایقی
نیست .یوحنا  4میتواند به ما کمک کند که بفهمیم چه نوم پرستشی خدا را خشنود میسازد.
کنار چاه بود ،فکر میکرد مهمترین چیز این است که خدا را در مکان درست پرستش کند.
در یوحنا  ،4زنی که در ِ
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پدران ما در این کوه پرستش میکردند ،ا ّما شما میگویید جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم است( .یوحنا )20:4
عیسی با این کلمات سودمند به او پاسن داد:

ای زن ،باور کن ،زمانی فرا خواهد رساااید که پدر را نه در این کوه پرساااتش خواهید کرد ،نه در اورشااالیم .شاااما آنچه را
نمیشناسید میپرستید ،ا ّما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم ،زیرا نجات به واسطۀ قوم یهود فراهم میآید .ا ّما زمانی میرسد،
و هماکنون فرا رسایده اسات ،که پرساتندگا ِن راساتین ،پدر را در روح و راساتی پرساتش خواهند کرد ،زیرا پدر جویای چنین
پرستندگانی است .خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند( .یوحنا )24-21:4
گروههای خانگی ما نیاز دارند که بفهمند این دو مورد برای پرستش حقیقی ،ضروری است:
 )1پرستش خدا در روح -مکان پرستش ما (یک شهر خاص ،ساختمان خاص یا مکان مقدس) ،یک چیز جسمانی است .بسیاری
از کارهای دیگری که در پرسااتش انجام میدهیم نیز جساامانی هسااتند :روشاان کردن شاامع ،زانو زدن ،نواختن گیتار یا بلند
کردن دساااتهایمان .این اعمال می توانند در پرساااتش به ما کمک کنند ،اما خدا به قلب نگاه میکند .پرساااتندگان حقیقی درک
میکنند که پرساااتش در روح ،یعنی ما نهتنها در روز یکشااانبه با لبهایمان خدا را جالل دهیم؛ بلکه هر روزه زمان ،انر ی،
داراییها ،افکار و اعمالمان را به او تقدیم کنیم.
به این آیه در رومیان نگاه کنید ،جاییکه پولس رساااول توضااایح می دهد که پرساااتش روحانی یعنی خود را با تمام دل به خدا
تقدیم کنیم:

پس ای برادران ،در پرتو رحمتهای خدا ،از شااااما اسااااتدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و
پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است( .رومیان )1:12
 )2خدا را در راسیتی پرسیتش کنید -ما باید خدا را همانطور که در کالمش بر ما آشاکار کرده ،پرساتش کنیم -همانطور که واقعا
هساات .این شااامل وجود ازلی او قبل از خلقت اساات ،قدرت و حکمت نامحدود او در خلقت همۀ چیزها ،توانایی او در اینکه
در همه جا باشاد و همه چیز را ببیند ،و کمال او در قدّوسایت و محبت ،این به این معناسات که او کاملترین داور اسات .خدای
جهاان هسااااتی ،هماه چیز را باهطور کاامال انجاام می دهاد ،اگرچاه ممکن اسااااات هماه چیز را در این زنادگی درک نکنیم .در
المپیکها ،یک تماشاااچی بار و پایین میپرد تا برای یمناسااتی که مدال طال برده و بهطور کامل برنامۀ روزانهاش را انجام
می دهد ،دساات بزند" .آفرینل باور نکردنیهل هورال" چقدر بیشااتر ما باید خدا را به خاطر کمال مطلقش در همۀ چیزهایی که
او هست و انجام میدهد ،پرستش کنیم.
ما برای پرساتش خدا در راساتی ،باید این را هم بدانیم که فقط با قربانی عیسای برای پرداخت بهای گناهمان به حضاور خدای
قدوس می رویم .ما در خودمان چیزی نداریم که تقدیم کنیم تا ما را ساااازاوار سااااازد .پس با قلب فروتن و شااااکرگزار برای
پرساتش پدر و پسار حاضار میشاویم ،یعنی پرساتش کسای که چنین محبت شاگفتانگیزی را به ما نشاان داده اسات( .مراجعه
کنید به عبرانیان )23-19:10
در ساراسار کتاب مقدس ،خداوند بهوضاوح اعالم میکند که میخواهد ما درک صاحیحی از او داشاته باشایم( .مراجعه کنید به
ارمیا  )24 ،23:9و بهطور شااگفتانگیزی میخواهد که ما شااخصااا او را بشااناساایمل (مراجعه کنید به یوحنا  )3:17هر چه
بهتر خدا را بشااناساایم ،بیشااتر با تمامی دل به او اعتماد کرده و با راسااتی پرسااتش خواهیم کرد .برای مطالعۀ عمیقتر این
موضوم ،به درس کتاب مقدس  34در  50درس حیاتی دربارۀ پرستش خدا در روح و راستی مراجعه کنید.

 .3مسیحیان سراسر دنیا به شکلهای بسیار متفاوت پرستش میکنند .ما چگونه بدانیم که کدام روش صحیح است؟
بله ،درسات اسات که مردم در فرهنگهای ساراسار دنیا ،عیسای را به روش متمایز خود پرساتش میکنند .نهتنها فرهنگها ،بلکه سانّتهای
کلیساایی (از جمله :فرقهها) معمور سابک پرساتش خود را دارند .بعضایها با سارودها و رقص پرساتش میکنند ،درحالیکه ساتایشاهای
خود را به حضااور خدا فریاد میزنند .عدهای دیگر با صاادای آهسااته و موساایقی مالیم و تع ّمق پرسااتش میکنند ،گاهی اوقات مردم بر
روی زانوهایشاان هساتند ،گاهی اوقات با ساکوت بیشاتر پرساتش میکنند ،چون به عپمت خدا فکر میکنند .البته ،جفا نیز میتواند ما را
تحت فشار قرار دهد تا با سکوت بیشتر پرستش کنیم.
ما در کتاب مقدس ،روشااهای بساایار متفاوت پرسااتش خدا توسااط مردم را میبینیم( .بهعنوان مثال ،به بخش داسااتان در بار مراجعه
کنید ).درحالیکه ممکن است هر یک از ما نوم خاصی از پرستش را ترجیح دهیم ،چون آنها عمیقا و شخصا با ما صحبت میکنند ،اما
میتوانیم از افراد دیگری که به طریقهای متفاوت پرستش میکنند نیز یاد بگیریم.
هر روشاای را که برای پرسااتش انتخاب می کنیم ،باید مراقب باشاایم که دیگران را در ساابک پرسااتشااشااان قضاااوت نکنیم .کتاب مقدس
دربارۀ جدّیت عواقب آن به ما هشادار میدهد( .مراجعه کنید به دوم ساموئیل  ،23-14:6جاییکه زن داوود به خاطر نحوۀ پرساتش خدا
از داوود انتقاد کرد ).نگرش قلبی افراد برای خدا از همه مهمتر اساات و فقط خدا از قلبها آگاه اساات .ما باید به یاد داشااته باشاایم که در
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طول ساالها ،سابکهای پرساتش میتواند به سانّتهایی تبدیل شاود که می تواند ما را به ساوی پرساتش خدا با لبهایمان هدایت کند ،درحالیکه
قلبمان از خدا دور است .عیسی فریسیان را به چنین چیزی متهم کرد( .مراجعه کنید به متی )9-8:15
در اول قرنتیان  ،14دسااتورالعملهایی برای پرسااتش در محیط گروههای کوچک ،همچون مشااارکت خانگی را مییابیم .شاااید این در
کلیسااای بزرگ امکانپذیر نباشااد ،اما در اینجا پولس از قرنتیانی که در خانهها پرسااتش میکنند ،اسااتدعا میکند که به همۀ افراد گروه
فرصات بدهند تا یکدیگر را خدمت کنند .نیازی نیسات که ک ّل جلساه تحت تسالّط یک یا دو نفر باشاد .پولس اینطور دساتورالعملهایش را
خالصه میکند:

پس مقصااود چیساات ،ای برادران؟ هنگامی که گرد هم میآیید ،هر کس ساارودی ،تعلیمی ،مکاشاافهای ،زبانی و یا ترجمهای
دارد .اینها همه باید برای بنای کلیسا به کار رود( .اول قرنتیان )26:14
به نپر میرسد که تمرکز خداوند بر نوم موسیقی سراییده شده نیست ،یا اینکه مردم نشسته یا ایستاده یا زانو زدهاند و غیره .آیۀ بار به
ما میگوید که او میخواهد هر عضوی عطایایی را که خدا برای رشد ک ّل بدن به او داده بکار ببرد.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
.1

.2

.3

.4

به جمعهای هفتگی خود فکر کنید و با یکدیگر دربارۀ سهارت زیر بحک و گفتگو کنید:
آیا به نپرتان پرساتش خداوند در روح و راساتی ،در جلساات هفتگی شاما اتفاق میافتد؟ (شااید مایل باشاید دوباره ساهال  2را
در بار ،در سهارتی که بارها مطرح میشوند ،بخوانید .این سهال توضیح می دهد که عیسی در این مورد چه تعلیمی داد).
آیا به نپرتان واقعا با تمامی دل خدا را پرسااتش میکنید ،یا این فقط یک زمانی برای ساارود خواندن اساات؟ آیا گروه شااما
درک میکند که وقتی به تعلیم کالم خدا توجه میکنند یا هدایا میدهند ،در واقع پرستش هم میکنند؟
از اعضای گروه بپرسید که آیا وقتی در طول هفته تنها هستند ،در پرستش رشد میکنند یا خیر .آیا از شکرگزاری و ستایش
خادا باه خااطر مهرباانی و رحمتش نساااابات باه آنهاا لاذت میبرناد؟ آیاا مرتباا خود را باه خاداوناد تقادیم میکنناد ،هماانطور کاه در
رومیان  1:12میگوید؟
بحک و گفتگو کنید:
گروه شاما چگونه میتواند در پرساتش رشاد کند تا وقتی هر هفته با هم جمع میشاوید ،خداوند را به خاطر عپمت و نیکویی
او جالل دهید؟
این فصاال را مرور کنید ،مخصااوصااا عبارات کتاب مقدس که ارائه شااده اساات .به نپرتان کدام عبارت میتواند مفیدترین
عبارت برای چیزی باشد که گروهتان در حال حاضر تجربه میکند؟ در هفته های آینده ،برای مطالعۀ این عبارات با یکدیگر
بهعنوان یک مشارکت ،برنامهریزی کنید.
دربارۀ تمام چیزهایی که بحک و گفتگو کردید  ،زمانی را به دعا با یکدیگر اختصاص دهید.
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 .7کالم خدا :نان روزانۀ ما

عیسی در پاسخ گفت" :نوشته شده است که" :انسان تنها به نان زنده نیست ،بلکه به هر کالمی که از
دهان خدا صادر شود( ".متی )4:4
(عیسی قبل از مصلوب شدن برای شاگردانش دعا میکرد)-
"آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کالم تو حقیقت است( ".یوحنا )17:17
(دربارۀ نوایمانانی که در روز پنطیکاست ایمان آوردند)-
"آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسوالن...کردند" (اعمال )42:2
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مقدّمه
یادگیری کالم خدا با یکدیگر
خبر خوش عیسی مسیح زندگی شاگردانش را چنان تغییر داد که آنها این خبر خوش را به همه جا رساندند .آنها با قدرت موعپه کردند
و گمشدگان به نجاتدهنده ایمان آوردند  .آنها به نام عیسی بیماران را شفا دادند و مردم را از دیوها آزاد کردند .آنها حتی بهخاطر ایمان
به اینکه عیسی مسیح ،رباررباب است و بهخاطر موعپۀ آن ،متحمل جفا و مرگ شدند.
ت آغازگر جنبشاای بود که اکنون در تمام ملتهای جهان منتشاار شااده اساات .ما کالم یکسااانی را در
این کالم دربارۀ عیساای مساایح ،قدر ِ
نامههای رسااورن اولیه داریم که در واقع به ما میگویند که انجیل عیساای مساایح چیساات .همین پیغام میتواند جنبش ایمان را در ملت
شما هم آغاز کند و گروه کوچک شما میتواند بخشی از این جنبش باشد.
کتاب مقدس را اینطور در نپر بگیرید :وقتی کالم خدا را با یکدیگر در مشااااارکت خانگیتان میخوانید و مطالعه میکنید ،از مردان و
زنان ایمان در گذشااته دعوت میکنید که به دیدار گروه خانگی شااما بیایند و آموختههایشااان را با شااما در میان بگذارند .مثل اینکه نزد
پاهای عیسای نشاساتهاید و تعلیم او را میشانوید و میبینید که او با اقتدار شافا میدهد .همان ایمانی که به کلیساای اولیه قدرت بخشاید،
میتواند در گروه شما نیز لبریز شود.
مهم است که هر هفته ،کالم خدا د ر مرکز گردهمایی شما باشد .هر عضوی از گروهتان نیاز دارد که کالم را بشنود ،در آن تع ّمق کند،
دربارۀ حقایقش گفتگو کند و از آموختهها اطاعت کند .وقتی از کالم خدا می آموزید ،خدا خودش از طریق روحالقدس ،معلم شماست.
پولس به تیموتائوس نصیحت میکند:

تا آمدنم ،به قرائت کالم خدا و اندرز و تعلیم مشغول باش( .اول تیموتائوس )13:4
هر هفته وقتی با دقت به کالم خدا در جلسات خود توجه میکنید ،متوجه خواهید شد که بالغتر شده و بهصورت مسیح تبدیل میشوید.

پس ایمان از شنید ِن پیام سرچشمه میگیرد و شنید ِن پیام ،از طریق کالم مسیح میسّر میشود( .رومیان )17:10
این فصل به گروهتان کمک خواهد کرد که کالم خدا را عمیقتر بیاموزند .درحا ِل رشد با یکدیگر ،خدا به شما برکت بدهدل
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مطالعۀ کتاب مقدس
قدرت کالم خدا برای تغییر زندگیها
بحث ابتدایی :شنیدن کالم خدا و ایمان داشتن به آن ،چه تأثیری در زندگیتان داشته است؟
اعمال  12-10:17را بخوانید.
 .1چگونه بیریه ایها در پذیرش کالم پولس کوشاتر از تسالونیکیان بودند؟ (آیۀ )11
پولس و ساایالس به یهودیان در کنیسااه اعالم میکردند که مساایحایی که مدتها منتپرش بودند ،آمده اساات و این عیساای همان
نبوتهای عهدعتیق را دربارۀ مساایحا بررساای کردند تا دریابند که
مساایحا بود .بیریهایها این کالم را بالفاصااله نپذیرفتند .بلکه ّ
آیا پولس حقیقت را از کالم خدا تعلیم می داد.
وقتی کتاب مقدس را مطالعه میکنید ،چگونه در مشارکت خانگیتان میتوانید نشان بدهید که مانند بیریهایها کوشا هستید؟
دوم تیموتائوس  5:4-14:3را بخوانید.
.2
.3
.4

.5

حیات کتاب مقدس از کجا نشأت میگیرد؟ ( 4 )16:3هدف کتاب مقدس که پولس ذکر میکند ،چیست؟ (آیۀ )16
پولس به تیموتائوس میگوید که همۀ اوقات برای انجام کاری آماده باشاد .او باید چه کار کند؟ ( )2-1:4تیموتائوس باید با چه
نگرشی موعپه کند؟ (آیۀ )2
 4 -3:4را دوباره بخوانید.
چگونه این دو آیه ،دوران زندگی کنونی ما را توصااایف میکنند؟ چگونه مطالعۀ کالم خدا در مشاااارکتهای خانگیمان باعک
نجات بعضیها از این روح سرکشی خواهد شد؟
در آیاۀ  5پولس باه تیموتاائوس میگویاد کاه چگوناه باا این روحی کاه حقیقات خادا را رد میکناد ،مقاابلاه کناد .چگوناه تیموتاائوس
میتواند محکم بایستد؟

عبرانیان  13-12:4را بخوانید.
 .6نویسنده ،کالم خدا را با چه چیزی مقایسه میکند؟ (آیۀ )12
چگونه کالم خدا سنجشگر افکار و نیّتهای دل شما بوده است؟
وقتی کالم خدا را در مشاارکت خانگیتان مطالعه میکنید ،آیا قدرت آن را برای جساتجوی عمیق قلب افراد و آشاکار سااختن
چیزهای مخفی در نپر دارید؟
لوقا  49-46:6را بخوانید.
 .7به نپرتان چرا رزم است که ما حقیقت ارائه شده در این همثهل را در گروه خانگیمان بیاموزیم؟
ما چگونه میتوانیم به اعضای گروهی که فقط به کالم خدا گوش میکنند ،اما از آن اطاعت نمیکنند ،هشدار بدهیم؟
با دعا خاتمه دهید :درحالیکه این درس را به پایان می رساانید ،زمانی را به دعا اختصااص دهید که شاما و اعضاای گروهتان ،کساانی
باشید که کالم خدا را میدانید و از ته دل از آن اطاعت میکنید.
در این موضیوع عمیقتر شیوید :این ساه درس از کتاب  50درس حیاتی اسات که میتوانید با گروهتان انجام دهید تا به شاما کمک کند
که به اهمیت کالم خدا پی ببرید:
•
•
•

درس " :9کالم را در قلبی خوب ،شریف و نجیب دریافت کنید"
درس " :26برای شناخت خدا باید وقت گذاشت"
درس " :36با استفاده از کالم خدا بر وسوسه غلبه کنید"
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،16انگلیس
نبردی برای کالم خدا در زبان انگلیسی
مردی که کالم خدا را حتی بیش از جان خود دوسااات می داشااات و برای آن ارزش قائل بود ،ویلیام تیندِل بود .او در ساااال  1494در
انگلیس متولد شاد ،در دورانی از تارین بزرگ شاد که عمدتا حقیقت کتاب مقدس در ساراسار انگلیس ناشاناخته بود .اگرچه اکثر افراد،
عضو کلیسا بودند ،اما دربارۀ انجیل حقیقی نمیشنیدند ،چون کشیشان هم غالبا آن را نمیشناختند.
کالم خدا در آلمان (به داسااتان مارتین لوتر در فصاال  4مراجعه کنید) و همچنین در کلیساااهای انگلیس به زبان رتین خوانده و موعپه
میشااد ،زبانی که افراد عادی با آن آشاانایی نداشااتند .کتاب مقدس به زبان انگلیساای در دسااترس نبود؛ در واقع ،ترجمۀ کتاب مقدس به
داشااتن این کتاب به زبان انگلیساای -با مجازات مرگ مواجه میشااد .حقیقت خدا برای مردم انگلیس در پشاات
زبان انگلیساای -یا حتی
ِ
درهای بسته حبس شده بود و آنها هیچ کلیدی نداشتند.
اما خدا میخواسات دری را برای آنها باز کند .ویلیام تیندِل مرد جوانی بود که خدا به شاکل بینپیری ،عطیهای را برای تکلیف ترجمۀ
کتاب مقدس به او داده بود .او در یادگیری زبانها یک نابغه بود .در واقع ،بسااایار فصااایح و روان به هشااات زبان صاااحبت میکرد،
طوریکه مردم میگفتند بهساختی میشاد گفت که کدام زبان ،زبان مادری او بودل در بین این زبانها ،عبری و یونانی باساتانی را هم یاد
گرفت تا بتواند کالم خدا را به زبانهای اصلی مطالعه کند.
هرچه بیشااتر عهدعتیق و عهدجدید را میخواند و مطالعه میکرد ،بیشااتر به آن حیات و آزادی پی میبرد که فقط مساایح میتوانساات
آتش درونش شاعلهورتر میشاد که این خبر خوش را به افراد عادی برسااند .شاور
فراهم کند .هرچه بیشاتر حیات و آزادی را مییافتِ ،
و شوق تیندِل برای ترجمۀ کتاب مقدس به زبان انگلیسی و رساندن آن به دست همۀ افراد ،یعنی غنی یا فقیر ،افزایش یافت.
ق کالم خدا نبودند .یکبار او با رهبر کلیسااایی که اصاارار داشاات شااریعت پاپ
به هرحال ،رهبران کلیسااای زمان او ،مانند ویلیام عاش ا ِ
مهمتر از شاریعت خداسات ،مشااجره کرد .ویلیام با خشاونت پاسان داد" :من پاپ و همۀ شاریعتهای او را رد میکنمل اگر خدا به من عمر
طورنی بدهد ،کاری میکنم که پسری که در مزرعه شخم میزند ،کتاب مقدس را بیشتر از شما بداندل"
البته چنین بیانیههایی ،تیندِل را دوسات رهبران کلیساا نسااخت .وقتی در پی کساب اجازه از صااحب منصابان کلیساایی بود تا کتاب مقدس
را به زب ان انگلیسای ترجمه کند ،آنها درخواساتش را رد کردند .در طول ساالهای آتی ،کلیساا و صااحب منصابان سایاسای ،بیشاتر و بیشاتر
دشمن او شدند.
وقتی ویلیام تیندِل متوجه شااد که هرگز نمیتواند آشااکارا در انگلیس کار کند ،به آلمان نقل مکان کرد و در آنجا مخفی شااد .در آنجا با
سااختکوشاای به ترجمۀ کتاب مقدس پرداخت .اغلب اوقات باید از یک شااهر به شااهر دیگر میرفت تا از دساات مردانی که از طرف
پادشاااه انگلیس فرسااتاده میشاادند تا او را پیدا کرده و بکشااند ،فرار کند .با وجو ِد این مشااکالت ،کمی بیش از یک سااال طول کشااید تا
ترجمۀ عهدجدید به زبان انگلیسی را تمام کند.
صادها نساخه در انتشاارات گوتِنبرگ چاپ شاد ،انتشااراتی که کمتر از  100ساال پیش از آن ،اخترام شاده بود .ساپس آنها با کشاتیهای
بازرگانی به صاورت قاچاق به انگلیس فرساتاده شادند .وقتی بازرگانان ،عهدجدید را به زبان انگلیسای فروختند ،بسایاری از آنها توساط
مأموران کلیساایی خریداری و ساوخته شاد .اما پول حاصال از خرید آنها به آلمان فرساتاده شاد و عهدجدیدهای بیشاتری چاپ شادل به این
ترتیب ،کم کم انتشار کالم خدا در سراسر انگلیس آغاز شد.
بعد تیندِل با انر ی زیاد ،خود را وقف ترجمۀ عهدعتیق کرد .او از زبان باساتانی عبری ترجمه میکرد (زبان اصالی عهدعتیق) و این
یک کار طورنی و خسااتهکننده بود .فقط تصااور کنید که هر روز بهتنهایی به ترجمۀ طورنی و غالبا سااردرگمکنندۀ کتابهای عهدعتیق
بپردازید .اما عشق عمیقش به خدا و کالمش ،انگیزۀ او برای ادامۀ کار بود.
در این هنگام ،ویلیام تیندِل در آنت ِورپ ،بل یک زندگی میکرد ،جاییکه فکر کرد میتواند از آزادی بیشاتری لذت ببرد .متأسافانه اشاتباه
میکرد .او اکثر دوران بلوغش را با این آگاهی که تحت تعقیب مردانی بود که از او متنفر بوده و قصاد جانش را داشاتند ،ساپری کرده
بود.
بارخره در ساال  1535توساط مردی که فکر میکرد یک دوسات نزدیک اسات ،مورد خیانت قرار گرفت .تیندِل دساتگیر و زندانی شاد.
به مدت شاانزده ماه در آنجا به شادت رنم کشاید .سالول زندانش ،سارد ،مرطوب و تاریک بود (او اجازه نداشات که چراد داشاته باشاد) و
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از سااالمتی خوبی برخوردار نبود .عالوه بر این ،چون اجازه نداشاات که هیچیک از کتابهای ارزش امندش را داشااته باشااد ،از احساااس
تنهایی و ماللت وحشتناک رنم میبرد.
در اکتبر ساااال  ،1536ویلیام تیندِل متح ّمل رنم و عذاب نهایی خود شاااد  .سااالول زندانش باز شاااد و برای اولین بار در طول ماههای
بسایار ،نگهبانان او را به فضاای باز هدایت کردند .در آنجا انبوه مردم جمع شاده بودند تا درحالیکه به ساوی تودۀ چوب هدایت شاده و به
یک تیرک بسااااته میشااااد ،تماشااااایش کنند .یک جارچی جرم ویلیام را در مقابل تماشاااااچیان فریاد زد .جرم؟ او کالم خدا را به زبان
انگلیسای ترجمه کرده بود .بعد مشاعل بر تودۀ چوب قرار گرفت و ویلیام تیندِل ،زنده در آتش ساوخت.درحالیکه شاعلهها مشاتعل میشاد،
او کالم نهایی خود را با فریاد اعالم کرد" :خداوندا ،چشم پادشاه انگلیس را باز کنل"
در کمتر از سه سال ،یک نسخه از کتاب مقدس به زبان انگلیسی ،به فرمان پادشاه هِنری هشتم در همۀ کلیساهای سراسر انگلیس قرار
داده شد .اگرچه این به دریل سیاسی انجام شد ،نه بهخاطر عشق به خدا ،اما به هرحال این آغازی برای تحقّق رویای ویلیام تیندِل بود.
در ساالهای بعدی ،صادها ،بعد هزارها ،بعد میلیونها نفر در ساراسار دنیای انگلیسای زبان ،کتاب مقدس را به زبان خودشاان میخواندند
و با خدای ویلیام تیندِل آشنا شده و عاشق او میشدند .هیچ کتابی بیش از کتاب مقدس بر انگلیسیها تأثیر نگذاشته است.
در مزامیر  ،162:119داوود این را نوشاات" :من در وعدۀ تو شااادی میکنم همچون کس ای که غنیمت فراوان یافته باشااد".ویلیام تیندِل
عاشق خدا بود و کالم او را ارزشمندتر از زندگی میدانست.
آیا شما کالم خدا را به زبان خودتان در اختیار دارید؟ آیا این برای شما مانند یک گنم عپیم است؟
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1چرا کتاب مقدس در مشارکت خانگی بسیار مهم است؟
کتاب مقدس -عهدعتیق و عهدجدید (انجیل) -پایۀ ایمان مساایحی اساات .اگر میخواهیم پیروان حقیقی عیساای باشاایم ،باید کتاب مقدس را
شااناخته و از آن پیروی کنیم .کسااانیکه کتاب مقدس را نمیشااناسااند ،بهراحتی میتوانند شااروم به تعلیم نپرات خود کرده و از پیغام
حقیقی انجیل منحرف شوند.
ما در مطالعۀ کتاب مقدس در بار ،به نصایحت پولس رساول به تیموتائوس پرداختیم .اکنون بیایید بهطور دقیقتر آنرا بررسای کنیم تا به
چهار دلیل اهمیت کالم خدا پی ببریم.
دوم تیموتائوس :17-14:3

ک "14ا ّما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آوردهای پایدار باش ،چرا که میدانی آنها را از چه کسااااان فرا گرفتهای ،ک "15و
چگونه از کودکی کتب مقدّس را دانساااتهای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسااایح عیسااای
اسات .ک "16تمامی کتبِ مقدّس الهام خداسات و برای تعلیم و تأدیب و اصاالح و تربیت در پارساایی ساودمند اسات ،ک "17تا
کار نیکو تجهیز گردد.
مرد خدا به کمال برای هر ِ
ب مقدس را میآموزیم ،این به ما "حکمت میآموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسییح عیسیی اسیت( ".آیۀ
 )1وقتی ما کت ِ
 15را دوباره بخوانید).
ک ّل هدف کتاب مقدس را میتوان در آیۀ  15خالصاه کرد .عیسای مسایح به جهان آمد تا ما را از گناه و تاریکی نجات دهد و ما را نزد
خدا بازگرداند .او راه ،راستی و حیات است( .یوحنا  )6:14ما این را از کتاب مقدس میآموزیم.
 )2تمام کتب مقدّس الهام خداست تا به ما بیاموزد که چگونه در پارسایی خدا زندگی کنیم( .آیۀ  16را دوباره بخوانید).
ما عالوه بر اینکه در آغاز زندگی مساایحی خود به نزد مساایح میرویم ،باید طریقهای خدا برای زندگی روزانهمان را نیز یاد بگیریم.
پولس باه تیموتاائوس تعلیم می دهاد کاه هماۀ ماا باه تعلیم نیااز داریم .گااهی اوقاات ماا باه توبین و اصااااالح نیااز داریم .باایاد ماانناد یاک
ورزشکار ،در شیوۀ زندگی پارسایانه تربیت شویم.
 )3کتیاب مقیدس (از طریق خیدمیت روحالقیدس) همیۀ چیزهیای مورد نییاز برای خیدمیت بیه خیدا و ملکوتش را برای میا فراهم
میکند( .آیۀ  17را دوباره بخوانید).
ما قبال به شاایطان و ملکوت تاریکی او خدمت می کردیم .اکنون خداوند ،ما را فراخوانده تا به ملکوت نور خدمت کنیم .خداوند کارهای
نیکوی بسیاری دارد که میخواهد ما را به سوی آنها هدایت کند ،و کتاب مقدس راهنمای ما خواهد بود.
 )4بهخاطر سه حقیقت باال ،ما نیاز داریم که به یادگیری و اطاعت از تعالیم مسیح ادامه دهیم( .آیۀ  14را دوباره بخوانید).
این نصایحت فقط برای افراد مجزا نیسات ،بلکه برای گروههای خانگی اسات که پیغام عیسای را هر هفته ارائه میکنند .عیسای تعلیم داد
که شاگردان حقیقی او به تعالیمی که او به آنها داده ،ادامه خواهند داد .به همین دلیل پولس این چیزها را به تیموتائوس تعلیم میدهد.

 .2من چگونه می توانم کتاب مقدس را در یک مشارکت خانگی تعلیم دهم ،وقتی خودم بهخوبی آن را نمیدانم؟
مهم اسات که به یاد داشاته باشاید روح القدس مهمترین معلم ماسات .ما باید هر درس از کالم خدا را با این درخواسات آغاز کنیم که او ما
را هدایت کند و با ما صحبت کند .او وفادار و امین خواهد بود تا قلبهای گرسنه را سیر کند ،حتی اگر رهبر ،چیزهای زیادی نداند.
همچنین لزومی ندارد که هر هفتاه یک نفر پیغاامی را به گروه موعپاه کرده یا تعلیم دهد .در مشاااااارکت خانگی ،این فرصااااات را در
دور هم نشستهاند ،دربارۀ آن بحک و گفتگو کنند.
اختیار دارید که همه کالم خدا را با یکدیگر بخوانند و درحالیکه پشت میز یا ِ
در زیر  3روش برای کمک به مطالعۀ گروهی کتاب مقدس با یکدیگر مطرح شاده اسات .وقتی آنها را میخوانید ،از خدا کمک بطلبید
تا تشخیص دهید که چه چیزی میتواند بهخوبی در گروه شما کار کند .شاید بخواهید یک روش را مدتی بکار ببرید و بعد آن را عو
کنید و برای یک مدت ،از روش متفاوتی اسااتفاده کنید .نحوۀ مطالعۀ کالم خدا مهم نیساات ،بلکه مهم این اساات که یاد میگیریم و اجازه
میدهیم که خدا از طریق آموختههایمان ما را تبدیل کند.
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 .1کتاب مقدس را با یکدیگر بخوانید و سؤال کنید
با خواندن عبارتی از کتاب مقدس ،بهطور گروهی و با یکدیگر آغاز کنید .آن را چند بار آهسااااته بخوانید و دربارۀ آنچه یاد میگیرید،
صاحبت کنید .بپرساید" :نویسانده ساعی میکند چه چیزی را بگوید؟" ،به جای اینکه فقط یک نفر متن را موعپه کند و همه در ساکوت و
منفعل بنشینند .درک بیشتر ،با بیان سهارت دربارۀ متن حاصل میشود و اینکه به اشخاص اجازه بدهید که فکر کنند و دربارۀ آنچه که
میآموزند ،صحبت کنند.
اینها سهارت سادهای هستند که توسط سبک اکتشاف در مطالعۀ کتاب مقدس پیشنهاد شده است:
•
•
•
•

این عبارت چه چیزی را دربارۀ خدا به ما میآموزد؟
این عبارت چه چیزی را دربارۀ خودمان به ما میآموزد؟
چه چیزی را در این متن دوست دارید؟
چه چیزی در این آیات ،شیما را آزار میدهد؟ (شیاید چیزی در این آیات شیما را به گناه ملزم میکند یا نشیان میدهد که
از ته دل دیگران را محبت نمیکنید؟)

البته که گروه شاما باید ساهارتی را بپرساند که بهطور طبیعی توساط اعضاای گروهتان مطرح میشاود (ایمانداران و غیرایمانداران) .هر
بار که کالم خدا را در گروهتان باز میکنید ،میتواند بهطور متفاوتی انجام شااود ،اما موضااوم مهم این اساات که همه اجازه دارند که
فکر کنند ،سهال کنند و دربارۀ آنچه که میآموزند ،بحک و گفتگو کنند.
دو سؤال نهایی که همیشه باید در گروهتان مطرح کنید:
•

با آموختههای خود چه کار خواهید کرد ،یعنی چگونه تغییر خواهید کرد؟

رهبران مذهبی زمان عیسای دوسات داشاتند که کالم خدا را به دیگران تعلیم دهند ،اما خودشاان از آن اطاعت نمیکردند .این ریاکاری
نامیده میشود .این رهبران ،مذهبی به نپر میرسیدند ،اما در دلشان مرده بودند.
ایمان مسایحی به معنای رشاد بیشاتر قلبمان در محبت و ایمان اسات ،نه اینکه سارمان با علم و دانش پر شاود .درحا ِل پیروی از تعالیم
خدا ،ایمانمان در قدرت انجیل رشد کرده و خوشی ما افزایش خواهد یافت .ما بهعنوان پیروان عیسی باید بدون توجه به سنّمان ،همیشه
قلبمان برای یادگیری بیشتر از خدا و دیگران لطیف باشدل
•

آموخته های خود را با چه کسی در میان خواهید گذاشت؟

اگر هر یک از اعضااای گروهتان قدم برداشااته و با دیگران دربارۀ آموخته هایشااان از کالم خدا صااحبت کنند ،افراد جدیدی را برای
هدایت به سااوی مساایح خواهند یافت .همه میتوانند یاد بگیرند که دیگران را شاااگرد سااازند .به این ترتیب ،مشااارکتهای خانگی جدید
آغاز میشودل
 .2از منابع درسهای کتاب مقدس در این وب سایت استفاده کنید
www.learnhisways.com
بساایاری از مشااارکتهای خانگی در سااراساار دنیا از درسااهای آمادۀ کتاب مقدس اسااتفاده میکنند که آنها را به سااوی مطالعۀ گروهی
رضایتبخش هدایت میکند .وب سایت بار ،این نوم از درسهای کتاب مقدس را ارائه میکند.
با این درسها ،رهبر بهسادگی می تواند از گروه بخواهد که متن کتاب مقدس را بخوانند و قدم به قدم سهارت درس کتاب مقدس را دنبال
کنند .این مانند روش اول در بارست ،اما سهارت به طور خاص برای این عبارات از کتاب مقدس طراحی شدهاند.
دو کتاب در این وب سایت ،بهطور خاص برای گروههای جدید مفید است:
•
•

از تعالیم عیسی مسیح 50 :درس حیاتی
کاوش در کتاب کهن پیدایش ( 14درس)

برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ این وب سایت ،به ضمیمۀ الف" ،منابع" مراجعه کنید.
 .3داستانهای کتاب مقدس را تعریف کنید.
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اکثر کتاب مقدس شاامل داساتانهایی اسات که نشاان می دهد خدا چگونه در زندگی انساانها در ساراسار تارین کار کرد .این داساتانها ،حقایق
او را به ما تعلیم میدهند و ما را به ساوی عیسای هدایت میکنند ،که تمرکز ک ّل کتاب مقدس بر اوسات .این داساتانها در ذهن و قلب ما
میمانند و به ما ایمان میبخشااااند که خدا به ما هم اهمیت میدهد .در دوران عهدعتیق و عهدجدید ،افراد بساااایار کمی به کتاب مقدس
مکتوب دسترسی داشتند .بنابراین ،غالبا حقیقت با بیان داستانهای کتاب مقدس ،از نسلی به نسل بعدی منتقل میشد.
حتی در دنیای امروز ،بسایاری از افراد ،گوش دادن و یادگیری از داساتانهای کتاب مقدس را یک روش لذت بخش برای رشاد در کالم
خدا میدانند .مخصوصا اشخاص یا گروههایی که بهسختی میتوانند بخوانند یا اصال نمیتوانند بخوانند.
در ضامیمۀ ب ،فهرسات داساتانهایی از عهدعتیق و عهدجدید را خواهید یافت که میتوانید در گروهتان بکار ببرید .در آنجا پیشانهاداتی
برای نحوۀ بکارگیری این داستانها نیز ارائه شده است.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
زمانی را به بحک و گفتگو دربارۀ سهارت زیر اختصاص دهید:
.1
.2
.3

.4
.5

آیا شااما شااخصااا عاشااق کالم خدا هسااتید؟ چقدر برای شااما مهم اساات که در طول هفته زمانی را به خواندن و مطالعۀ آن
اختصاص دهید؟ آیا آموختههای خود را در زندگی بکار میبرید؟
شاما مایل هساتید که چه چیزی را در زندگیتان تغییر دهید تا به شاما کمک کند که در شاناخت کالم خدا رشاد کنید؟ زمانی را
به دعا در این مورد اختصاص دهید.
چگونه به اعضااای مشااارکت خود کمک میکنید که در عشااق به کالم خدا رشااد کنند؟ زمانی را به تفکر دربارۀ هر یک از
سهارت زیر اختصاص دهید:
• آیا مطالعۀ کالم خدا بخش مهمی از جلسات شماست؟
• آیا آنها را تشاااویق میکنید که خودشاااان عمیقا دربارۀ آنچه با هم مطالعه میکنید ،فکر کنند ،یا فقط افکار خودتان را به
آنها میگویید؟
به سااه روش پیشاانهادی مطالعۀ کتاب مقدس در بار ،در سااهارتی که بارها مطرح میشااوند ،مراجعه کنید .یک یا چند مورد
را انتخاب کنید تا به مشارکت خود کمک کنید که در کالم خدا عمیقتر شوند.
زمانی را به دعا برای همۀ اعضاای گروهتان ،ازجمله خودتان اختصااص دهید .دعا کنید که خدا به همۀ شاما کمک کند تا در
شناخت و بکارگیری کالم او رشد کنید.
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 .8انتقال انجیل به کودکان

مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا بر آنها دست بگذارد .ا ّما شاگردان مردم را برای این کار سرزنش
کردند .عیسی چون این را دید ،خشمگین شد و به شاگردان خود گفت" :بگذارید کودکان نزد من آیند؛
آنان را بازمدارید ،زیرا پادشاهی خدا از آن چنینکسان است .آمین ،به شما میگویم ،هر که پادشاهی
خدا را همچون کودکی نپذیرد ،هرگز بدان راه نخواهد یافت( ".مرقس )15-13:10
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مقدّمه:
آیا شما به کودکان تعلیم خواهید داد؟
شااید یک نفر بپرساد" :یک سایب چند تا هساته دارد؟" کشاف این موضاوم ،کار دشاواری نیسات ،درسات اسات؟ اما این یک ساهال مرموز
است" :چه تعداد سیب در یک هسته است؟" پتانسیل یک هسته بسیار زیاد است.
ماا می توانیم این مقاایساااااه را در گروههاای خاانگیماان انجاام دهیم" .چناد تاا بچاه در گروه خاانگی خود داریاد؟" اگر گروهتاان خاانوادههای
متعددی دارد ،شاید پنم بچه یا بیشتر داشته باشید .شمارش آنها دشوار نیست.
اما یک سهال دشوارتر" :آیا میتوانید تأثیر این کودکان در این دنیا را برای ملکوت خدا در سالهای آینده اندازهگیری کنید؟"
آیا تابحال فکر کردهاید که کودکان در گروه خانگیتان و در کلیسااها ،چه گنجی هساتند؟ آیا آن را بهعنوان امتیاز و مسائولیت میبینید که
آنها را طوری بزرگ کنید که از عیسی پیروی کنند؟
عیسای به ما تعلیم داد که باید ناپران خوب هدایایی باشایم که او به ما عطا کرده اسات .کودکان هدایای گرانبهایی از جانب خدا هساتند.
عیسای از ما انتپار دارد که کودکان را در گروههای خانگیمان بهعنوان انساانهای واقعی بپذیریم که مانند ما به نجات او احتیا دارند.
شااااماا چگوناه آنهاا را در طریقهاای خادا پرورش خواهیاد داد؟ آیاا آنهاا را باهعنوان داناههاای عادالات میبینیاد کاه بعادا در زمینهاای این دنیاا
کاشته خواهند شد؟
دقایقی را به مطالعه و بحک و گفتگو دربارۀ مرقس  15-13:10در صاااافحۀ قبل اختصاااااص دهید .آیا شااااما گاهی اوقات طرز فکر
شاگردان عیسی را نسبت به کودکان دارید؟
این فصاال به شااما و گروه خانگیتان کمک خواهد کرد تا برای کودکانی که خدا به شااما عطا کرده ،ارزش قائل شااوید و آنها را تعلیم
دهید.
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مطالعۀ کتاب مقدس
خدا پسربچه ای به نام سموئیل را صدا میکند
بحث ابتدایی :آیا به نپرتان کودکان پرفیت رابطه با خدا را دارند؟ پاسختان را توضیح دهید.
شاید بخواهید دربارۀ تجربیاتی صحبت کنید که در جوانی با خدا داشتید یا دربارۀ مکالماتی که دربارۀ شناخت خدا با کودکان داشتید.
درس ما بر اول سموئیل  3تمرکز خواهد کرد ،اما در ابتدا اول سموئیل  1را خواهیم خواند تا پیش زمینۀ این داستان را درک کنیم.
اول سموئیل  28-1:1را بخوانید.
.1
.2
.3
.4

به چه دلیل حنّا محزون است؟ (آیۀ )6
آیات  10و  11را دوباره بخوانید .حنّا چه درخواستی کرد ،و به خداوند چه وعدهای داد؟
اگر ایمانداران ،فرزندانشان را از کودکی به خداوند تقدیم میکردند ،چه اتفاقی در ملّت ما میافتاد؟
خدا دعای حنّا را شنید و به او یک پسر داد .او نامش را چه گذاشت؟ (مراجعه کنید به آیۀ )20
آیات  28-24را بخوانید .او چه زمانی سموئیل را به خانۀ خداوند برد؟ او به عیلی کاهن چه گفت؟

اول سموئیل  21-1:3را بخوانید.
 .5سموئیل در معبد خدا ،تحت رهبری عیلی چه کار میکرد؟ (آیۀ )1
ساموئیل با وفادارای وپایفش را در معبد انجام میداد ،با هدایت عیلی"،خداوند را خدمت میکرد" .مسائولیتهای پرساتش خدا
به این پسر جوان سپرده شده بود.
آیا کودکان در مشاااارکت خانگیتان اجازه دارند که در پرساااتش شااارکت کنن د؟ آیا آنها را در خواندن کتاب مقدس ،کمک به
رهبری پرستش ،یا شهادت دادن دربارۀ وفاداری خدا شرکت میدهید؟
چرا مهم است که کودکان بدانند که ما برای مشارکتشان در گروه خانگیمان ارزش قائلیم؟
 .6در طول شب چه اتفاقی افتاد؟ (آیات  4-3را بخوانید)
وقتی خدا ابراهیم را صادا کرد (پیدایش  ،)1:22پاسان او این بود" :لبیک" .بقیۀ افراد در ساراسار کتاب مقدس به همین شاکل
پاسان دادند :بعضای از نمونهها شاام ِل موسای (خرو  )4:3و اشاعیا (اشاعیا  )8:6در عهدعتیق ،و هحنانیا (اعمال  )10:9در
عهدجدید است .در اصل یعنی "من برای خدمت به تو آماده ام".
 .7در اینجا س اموئیل نمی داند که این صاادای خداوند اساات ،پس به سااراد عیلی کاهن میرود .در این دو مورد ،عیلی به او چه
میگوید؟ (آیات  6-5را بخوانید).
دفعۀ سوم ،عیلی به سموئیل چه میگوید؟ (آیات )9-8
آیاا والادین در گروه خاانگیتاان باه اتفااقاات روحاانی فرزنادانشاااااان توجاه میکنناد؟ آیاا باه پاذیرش روحاانی آنهاا درباارۀ خادا پی
میبرند؟ در صحبت با فرزندان ،آیا والدین با دقت گوش میکنند تا ببینند که آیا خدا در زندگی فرزندانش کار میکند؟
 .8سااموئیل بازگشاات و کاری را که عیلی گفته بود ،انجام داد  .وقتی خداوند دوباره او را صاادا کرد ،سااموئیل گفت" :بفرما که
خدمتگزارت می شنود".خداوند به سموئیل گفت که قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟ (آیات )14-11
عیلی قبال در باب  2این کالم داوری را شنیده بود .آنچه سموئیل به او گفت ،با قطعیت بیشتر آن را تأیید کرد.
آیا ساموئیل اولین باری که صادای خدا را شانید ،یک کالم آساان از خدا دریافت کرد یا یک کالم دشاوار؟ آیا شاما چنین کالمی
مورخ یهودی که ساالها بعد از آن زندگی میکرد ،میگوید که وقتی این اتفاق افتاد،
را به یک بچه میدادید؟ (جوزفوس ،یک ّ
سموئیل  12ساله بود .اما این متن سنّ دقیق او را نمیگوید).
 .9با نگاه دقیقتر به آیات  ،21-19توصیف کنید که چگونه سموئیل د ر شنیدن صدای خدا و اعالم کالم خدا به قوم رشد کرد؟
پاسن قوم چه بود؟ (آیۀ )20
 .10در آیۀ آخر از باب ( 3مراجعه کنید به آیۀ  ،)21نویسانده به ما میگوید که خدا خودش را بهوسایلۀ کالمش بر ساموئیل آشاکار
کرد .در اینجا میبینیم که ساموئیل توساط کالمی که خدا به او اعالم میکرد ،در شاناخت خدا رشاد میکرد .به همین طریق،
ما و فرزندانمان ،هر هفته در گروه خانگیمان یاد میگیریم که خدا چگونه اسات ،مخصاوصاا توساط تعالیم کتاب مقدس که او
به ما عطا کرده است.
آیا ایمان دارید که کودکان در گروهتان میتوانند طریقهای خدا را از طریق کتاب مقدس بیاموزند؟ چقدر برای گروهتان مهم
است که مطمئن شود هر هفته کالم خدا به کودکان تعلیم داده میشود؟
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با دعا خاتمه دهید :اکنون زمانی را به دعا برای کودکانی اختصاص دهید که در گروه خانگیتان شرکت میکنند.
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،20یک یتیمخانه در چین
روح خدا بهفراوانی بر کودکان نازل میشود
در ساراسار تارین ،از دوران کتاب مقدس تا عصار حاضار ،نمونه هایی از نزول روح خدا به طریقهای غیرعادی برای احیا و بیداری
قومش و آغاز اموا تازه از رشد ملکوت در دنیا رخ داده است .این اموا فقط بزرگسارن را لمس نکردند .بلکه روح در بین کودکان
نیز حرکت کرد.
جاناتان ادواردز ،دربارۀ بیداریهای قرن  18در آمریکا نوشت:

تأثیرات روحالقدس خدا بر کودکان نیز بسیار چشمگیر بود.
مب ّ
شر بزرگ ،دی.اِل .مودی چنین گفت:

ابلیس بساایار موذیانه عمل کرده و باعک شااده که ما باور کنیم کودکان نمیتوانند مسااائل مذهبی را درک کنند ...چرا مساایح
یک بچه را معیار ایمان قرار داد (لوقا  ،)17:18اگر او میدانست که کودکان نمیتوانند کالمش را درک کنند؟
کودکان میتوانند مسااااائل مربوط به خدا را درک کنندل این یک نمونۀ شااااگفتانگیز اساااات :در قرن  20یک بیداری قدرتمند در بین
کودکان به ما نشان میدهد که کودکان میتوانند مسائل عمیق روحانی را درک کنند و بیاموزند که در کودکی با شور و شوق از عیسی
2
پیروی کنند .این بیداری در کتاب ،رویاهای پشت پرده ( )Visions Beyond the Veilنوشتۀ اِچ .اِیِ .بیکِر ثبت شده است.
آقای بِیکِر و همساارش در اوایل قرن  20به ایالت یونان در چین ساافر کردند .آنها یک یتیمخانۀ مساایحی را راهاندازی کرده و نامش را
مأموریت نجات اهبدورم گذاشاتند .کودکان یتیم ،اکثرا پسارهایی از سانّ  6تا  18سااله بودند که گدایی میکردند .بسایاری از آنها عضاو
دستۀ کودکان تبهکار خیابانی بودند ،دزدی کرده و راههایی برای بقا مییافتند ،تحصیالت یا تربیت اخالقی نداشتند.
در یتیمخانه ،آقا و خانم ِبیکِر ،کتاب مقدس و پیغام خبر خوش عیسای مسایح را به کودکان تعلیم دادند .بعضای از کودکان زندگیشاان را
به مسیح تقدیم کردند .بعضی دیگر هنوز تولد دوب اره نیافته بودند ،اما در شناخت کتاب مقدس رشد میکردند.
بیداری در بین کودکان ،در پایان یک جلساۀ دعای صابحگاهی آغاز شاد  .بعضای از کودکان برای آغاز دروس تحصایلی خود در کالس
درس ،آنجا را ترک کرده بودند ،اما بعضایها به دعای صاادقانه ادامه دادند .حضاور روحالقدس با الزام شادید به گناه در بین پسارها به
شدّت احساس شد.
طولی نکشاید که بسایاری از دانش آموزان با صاورت روی زمین افتادند ،در نزد خداوند برای بخشاش گناهانشاان فریاد میزدند .آقای
بِیکِر از اتااق دعاا بیرون رفات و باه کالس درس رفات تاا باه پساااارهاایی کاه آنجاا را ترک کرده بودناد ،بگویاد کاه در اتااق دعاا چاه اتفااقی
افتاده است .او به آنها گفت که اگر مایل باشند ،میتوانند برای دعا بازگردند.
طولی نکشاید که معلم چینی که در کالس درس بود ،تنها ماند و همۀ پسارها به جلساۀ دعا بازگشاتند .معلم چینی ،یعنی مردی که مسایح
را نمیشااناخت ،در حا ِل رفتن به خانه بود .اما طولی نکشااید که آقای بِیکِر دید که این معلم بازگشااته و در انتهای اتاق جلسااۀ دعا بود.
آقای ِبیکِر مینویساد که او دید که این معلم "برای اولین بار در زندگی زانو زد و ساعی کرد دعا کند ".معلوم بود که روح خدا بهشادّت
در این مرد کار میکرد.

طولی نکشاید که متوجه شادم این معلم دساتهایش را بلند کرده و درحالیکه اشاک بر چهرهاش جاریسات ،از خداوند درخواسات
میکند که گناهانش را ببخشد ،و من شنیدم که این گناهان "خیلی ،خیلی زیاد" بود.
او مرد مغروری بود و بهآساااانی نمیتوانسااات در حضاااور کودکان ،خود را فروتن ساااازد .آقای بِیکِر مینویساااد که این "الزام واقعی
روحالقدس نسبت به گناه" بود.
کودکان با اشک ،سرودهای خودجوش و تسلیم قلبی به عیسی پرستش میکردند .روح القدس قلبها را با اموا پیوستۀ روح لمس میکرد
و به آنها کمک میکرد که به درکی عمیقتر از یک درک ذهنی دربارۀ مرگ مسایح برای آنها ،دسات یابند .روح ،چشام دلشاان را لمس
کرد ،به آنها کمک کرد که عشق ابدی خدا را در مرگ عیسی برای آنها ببینند.
آقای بِیکِر ادامه میدهد،
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جلساه تا سااعتها ادامه یافت ،کودکان هیچ اشاتیاقی به رفتن نداشاتند .من کاری برای انجام دادن یا حرفی برای گفتن نداشاتم؛ به
نپر میرسید که خداوند کنت رل کامل را در دست دارد؛ من فقط سعی کردم مانع کار او نشوم.
این تا هفته ها ادامه یافت .گاهی اوقات کودکان ،شبها تا دیر وقت در اتاق دعا بودند و نمیخوابیدند.
گاهی اوقات ،رهبران بزرگسااالی که متوجه شاادند این حرکت خاصاای از جانب خداساات ،کالسااها را کمتر کردند .اما گاهی اوقات در
طول این هفته ها ،مدرساااه ادامه یافت و کودکان مثل همیشاااه به کارهای روزمرهشاااان پرداختند .در هفتههای آتی ،اموا روح ،گاه و
بیگااه در بین آنهاا ادامه یافت .در طول این مدت ،کودکان  ،رویاها ،مکااشاااافاات و عطاایای گوناگون روح را دریافت کردند .آقاای بِیکِر
ب عیسی بودند تا او را بهتر بشناسند.
میگوید که وقتی این تجلّیات مافوقطبیعی بر کودکان نازل شد ،آنها بهسادگی در طل ِ
در طول هفتههای متوالی ،پساارها به میل خود به جلسااۀ دعا می رفتند (در برنامۀ صاابح ،بعد از مدرسااه و در هنگام عصاار) تا روی
خداوند را بطلبند و از مشاارکت با عیسای لذت ببرند .حضاور او بسایار سانگین و رضاایتبخش بود.آنها هر روز از عیسای مینوشایدند،
از او که نهرهای آب زنده را عطا میکند (یوحنا .)38 ،37:7
این بیاداری فقط در یتیمخااناه نمااناد .کودکاان باه خیااباانهاا رفتناد تاا در جااییکاه قبال دزدی میکردناد ،موعپاه کنناد .پساااارهاا یکی یکی قادم
برداشاته و به بزرگساارن و کودکان دیگری که برای شانیدن توقف میکردند ،انجیل عیسای را اعالم میکردند .آنها مردم را به توبه و
ایمان به عیسی مسیح دعوت کردند .آنها با قدرت و اقتدار صحبت کردند.
اسپرجن ،واعپ بزرگ انگلیسی چنین گفت:
در طول تارین بیداریها ،خدا این کوچکان را فراموش نکرده است .چارلز
ِ

در دسات روح خدا ،پرفیت یک بچه برای ایمان ،از بعضای جهات ،بیشاتر از یک شاخص بالغ اسات .کودکان ایمان دارند که
کالم خدا همان حقیقت خداساات .انجیل برای آنها حقیقت اساات و به نپر میرسااد که آن را بهوضااوح در مقابل چشاامشااان
میبینند.
وقتی برای کودکان در مشااارکت خانگیتان دعا میکنید و به تعلیم کالم خدا و هدایت آنها در پرسااتش توجه میکنید ،خواهید دید که خدا
این "توانایی برای ایمان" را که چارلز اسپِرجن در بار ذکر کرد ،در آنها پرورش میدهد.

_____________
 .2این داسااتان از کتاب ،رویاهای پشییت پرده) ،(Visions Beyond the Veilنوشااتۀ اِچ ،اِیِ .بیکِر ،مینیاپولیس :انتشااارات
آستِرهاس 1950 ،بازگویی شده است.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1ما چگونه می توانیم به اعضای گروهمان کمک کنیم که به اهمیت تعلیم به کودکان پی ببرند؟
متأسافانه ،بسایاری از گروههای خانگی ،طریقهای خدا را به کودکان تعلیم نمیدهند؛ آنها فقط به بزرگساارن تعلیم میدهند .بزرگساارن
معمور خودشاان یک زمان بدون مزاحمت را برای شانیدن کالم خدا میخواهند و بنابراین کودکان به اتاق دیگری فرساتاده میشاوند تا
یک فیلم تماشا کنند یا بازی کنند .این می تواند تا ماهها ،حتی سالها اتفاق بیفتد و کودکان خیلی کم دربارۀ انجیل میشنوند.
کتاب مقدس به والدین تعلیم می دهد که آنها مساااائول تعلیم و تربیت فرزندانشااااان برای زندگی با خدا هسااااتند .به هرحال ،اکثر والدین
بهطور خودکار نمیدانند که چطور این کار را انجام دهند ،بنابراین به کمک نیاز دارند .مشاارکت خانگی جایی اسات که این چیزها را
مجرد در گروهتان نیز میتوانند آن را بیاموزندل
خواهند آموخت .در زیر ،نپراتی دربارۀ نحوۀ تعلیم به والدین مطرح شده است .افراد
ّ
تعلیم کالم خدا دربارۀ بزرگ کردن کودکان برای خدا را با بزرگسارن مطالعه کنید.
در  50درس حیاتی ،درس " : 49به کودکان خود یاد دهید که عیسی را دوست داشته و در مورد او با دیگران صحبت کنند" را خواهید
یافت .شااما میتوانید این درس را در مشااارکت خانگیتان یا در گروههای کوچک ،در طول هفته انجام دهید .همچنین اگر این درس را
در مشاارکت هفتگی خود انجام ندادهاید ،میتوانید آن را در این فصال دربارۀ پساربچهای به نام ساموئیل یاد میگیرد که صادای خدا را
بشنود ،انجام دهید .می توانید در گروهتان ،داستان بار را دربارۀ بیداری در بین کودکان در چین بخوانید تا الهامبخش آنها شود.
مجردها) که اهمیت تعلیم به کودکان را در خانهها و همچنین در گروه
اینها عبارات دیگری برای کمک به ایمانداران اسااات (والدین و
ّ
خانگی درک کنند:
•
•
•

تثنیه  9-4:6و 25-20:6
مزامیر 8-1:78
افسسیان 4-1:6

 .2ما در مشییارکت خانگیمان کودکانی را از سیینّ نوزادی تا نوجوانی داریم .چگونه میتوانیم مطمئن شییویم که همۀ
سنین ،به روشهایی که برای آنها قابل درک است ،از کالم خدا درس میگیرند؟
اول ،مهم اساات که بدانید در کتاب مقدس ،قوانین مطلقی دربارۀ این موضااوم وجود ندارد .به هرحال ،در دوران عهدجدید ،احتمار ک ّل
خانواده با هم در جمعها شاارکت میکردند :پرسااتش با ساارودها ،زمان دعا و تعلیم .ما مطمئن نیسااتیم ،اما احتمار جمعهای مشااارکت
خانگی در ابتدا بسایار غیررسامی بود .آنها یک خانواده بودند که با هم غذا میخوردند (و غالبا شاام خداوند بخشای از این غذا بود) و با
هم بهعنوان یک خانواده ،از جمله کودکان مینشااااسااااتند تا کالم خدا را گوش کنند و بحک و گفتگو کنند و با هم دعا کنند .این بهطور
غیررسمی انجام میشد ،مانند صحبتهایی که در خانه مطرح میشود.
اغلب اوقات میتوان کودکان را تربیت کرد که به همراه بزرگساااارن گوش کرده و یاد بگیرند .وقتی بزرگساااارن برای خواندن کتاب
مقدس یا اجرای نمایشای از داساتان کتاب مقدس ،از آنها کمک میگیرند ،آنها احسااس پذیرش خواهند کرد .وقتی ساهارت گروهی برای
بحک و گفتگو مطرح میشود ،رهبران میتوانند بعضی از سهارت را بهطور ساده تنپیم کنند تا کودکان هم بتوانند شرکت کنند.
اگر شااما انتخاب میکنید که در طول زمانی که به کالم خدا اختصاااص می دهید ،کودکان را به اتاق دیگری بفرسااتید ،همۀ والدین باید
تشاویق شاوند که در برعهده گرفتن مسائولیت تعلیم به کودکان کمک کنن د .اگر هر هفته به نوبت زمانی را به کودکان اختصااص دهند،
در این صااورت هیچکس ،هر دفعه ،مطالعۀ کتاب مقدس بزرگسااارن را از دساات نخواهد داد و همگی فرصاات خواهند داشاات که در
یادگیری نحوۀ تعلیم طریقهای خدا به فرزندانشان رشد کنند.

 .3ما چه تعلیمی به بچه ها میدهیم و چگونه؟
داستانهای کتاب مقدس
در ضاااامیمۀ ب ،فهرساااات داسااااتانهایی را از کالم خدا خواهید یافت که میتوانید آنها را بخوانید یا بهعنوان داسااااتان تعریف کنید یا
بهصاورت نمایش اجرا کنید .بچه ها را در اجرای نمایش شارکت دهید؛ آنها عاشاق آن خواهند شادل همچنین میتوانید از هر یک از آنها
بخواهید که از چیزهایی که یاد میگیرند ،یک نقاشای بکشاند .میتوانید یک یا دو آیه از این داساتان را انتخاب کنید و از هر یک از آنها
بخواهید که آن را حفپ کنند.
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دعا
همچنین به کودکان یاد بدهید که دعا کنندل اول به آنها یاد بدهید که عیساااای دربارۀ دعا چه تعلیمی داد .برای کمک در این مورد ،به 5
درس در بخش دعا در  50درس حیاتی مراجعه کنید .به آنها کمک کنید که با خدا بهعنوان پدر آساامانی مهربانشااان صااحبت کنند .از
کودکان بپرساید که چه چیزی آنها را غمگین میکند یا از چه چیزی میترساند .شااید نتوانند بهطور عمیق دربارۀ مشاکالتشاان فکر کنند،
اما چیزهایی را دارند که باعک نگرانی آنها میشود.
بهعنوان مثال:
•

•
•

•

•

وقتی کالم خدا را به کودکان تعلیم میدهیم ،آنها هم مانند بزرگسیاالن ،توسیط روحالقدس به گناهانشیان ملزم میشیوند.
به آنها یاد بدهید که گناهانشااان را اعتراف کنند ،برای بخشااش و طهارت به عیساای اعتماد کنند ،از روحالقدس بخواهند
که بیاید و آنها را تبدیل کند.
کودکان هم مانند بزرگسیییاالن ،امیدها و خواسیییتههایی دارند ،و ی س و ناامیدیهایی هم دارند .چه چیزی در ذهنشیییان
است؟ ایمانداران بالغ میتوانند به آنها کمک کنند که با ایمان دعا کنند ،از تعالیم عیسی بهعنوان راهنما استفاده کنند.
گاهی اوقات کودکان در مدرسییه ،توسییط کودکان دیگر یا معلمها مسییخره میشییوند .این زخمها نیازمند شاافا هسااتند و
خدمت دعا برای هدایتشااان به سااوی عیسااای شاافادهنده ،قدرتمند اساات .همچنین میتوانید به آنها کمک کنید که برای
کسانیکه به آنها جفا میرسانند ،طبق تعلیم عیسی ،دعا کنند.
گاهی اوقات کودکان مسیییییائل دشیییییواری همچون اعتییاد به الکیل ،اعتییاد به مواد مخیدّر یا جنید و دعوا را از نزدیک
میبینند .آنها می دانند که این چیزها آن شاخص را نابود میکند ،اما نمیدانند که چطور کمک کنند .شاما میتوانید با آنها
دعا کنید.
آنها چه نیازهای دیگری را در اطرافشیان میبینند؟ آیا یک دوسیت یا خویشیاوندی دارند که بیمار اسیت یا نیاز دیگری
دارد؟ همچنین به آنها کمک کنید که برای آشنایانی که به عیسی نیاز دارند ،دعا کنند.

به یاد داشته باشید :وقتی کودکان جواب دعاهایشان را میبینند ،ایمانشان رشد خواهد کردل
سرودها
ق سارود خو اندن هساتندل این یک روش عالی برای کمک به یادآوری حقایقی از محبت خدا نسابت به آنهاسات .به کتابهای
بچه ها عاشا ِ
ساارود یا اینترنت مراجعه کنید تا ساارودها ی ساااده را پیدا کنید که بتوانید به آنها یاد بدهید( .به "منابع" ،ضاامیمۀ الف ،مراجعه کنید).
البته ،راههای بسایاری برای تعلیم حقایق کالم خدا به کودکان وجود دارد :از طریق بازیها؛ کاردساتیهایی که درسات میکنند؛ پیادهروی
در طبیعت؛ پرو ههای خاصاااای که با یکدیگر انجام میدهید .وقتی برای کودکان دعا میکنید ،انتپار داشااااته باشااااید که خدا نپرات
خالقانه به شما بدهد.

 .4ما منابع بسیار کمی برای تعلیم کتاب مقدس به کودکان داریم .ما چه کار کنیم؟
تصاورتان ،منابع زیادی موجود اسات .حتی زبانهایی که در اقلّیت
اگر زبان شاما در اقلّیت نیسات ،غالبا متوجه خواهید شاد که بیش از
ّ
هس تند ،هر ساله ادبیات کتاب مقدس بیشتری را به زبان خود دریافت میکنند.
از ایمانداران دیگر کمک بگیرید تا منابعی را برای تعلیم به کودکان بیابید .غالبا ویدئوها ،کتابهای داسااااتان کتاب مقدس برای بچهها و
غیره موجود اساات .اگر نیاز به بودجۀ مالی دارید ،مقداری از هدایای هفتگی خود را صاارف خرید این ملزومات کنید( .به فصاال ،11
"پی بردن به برکت هدیه دادن" مراجعه کنید ).البته فراموش نکنید که در اینترنت هم جسااتجو کنید .هر ساااله چیزهای بیشااتری برای
مهم تعلیم و تربیت کودکان در دساترس قرار میگیرد( .برای دریافت پیشانهادات ،به ضامیمۀ الف"،منابع" مراجعه
کمک به این تکلیف ِ
کنید).
منابع میتواند مفید باشاد ،اما قدرت تخیّل کودکان را کوچک نشامارید .این یکی از بزرگترین عطایای آنهاسات .برای ایدههایی که هیچ
هزینهای نخواهد داشت یا هزینۀ اندکی خواهد داشت ،سهال بار را مرور کنید ("ما چه تعلیمی به بچهها میدهیم و چگونه؟").

 .5مهمترین هدف ما در تعلیم و تربیت کودکانمان چیست؟
مزمور  78دربارۀ چیزهای عپیمی صااحبت می کند که خدا در گذشااته انجام داد و چقدر مهم اساات که این داسااتانها را به فرزندانمان
منتقل کنیم .توجه کنید که هدف ما در کلمات پررند در زیر یافت میشود:
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آنها را از فرزندان ایشااان پنهان نخواهیم داشاات ،بلکه کارهای سااتودۀ خداوند را ،به نساال آینده باز خواهیم گفت؛ همچنین
قدرت او را ،و شگفتیهایی را که به انجام رسانده است .او ...پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خویش بیاموزند؛
تاا نسااااال بعاد آن را بادانناد ،یعنی فرزنادانی کاه زین پس زاده میشااااوناد ،و ایشاااااان نیز برخیزناد ،و آنرا باه فرزنادان خویش
بازگویند؛ تا ایشان نیز بر خدا توکل کنند و کارهای خدا را از یاد نبرند ،بلکه فرامین او را نگاه دارند(...مزمور .)7-4:78
همۀ بزرگسااارنی که با کودکان کار میکنند ،باید به یاد داشااته باشااند :هر کودکی ،مانند هر بزرگسااالی ،نیاز دارد که بداند خدا او را
شااخصااا دوساات دارد .خدا آنها را به نام می شااناسااد .او از امیدها و رویاهایشااان آگاه اساات .او به چیزهایی که آنها را غمگین میکند،
اهمیت میدهد و دعاهایشاان را میشانود .مهمتر از همه ،او به شاکل عیسای مسایح به این جهان آمد تا جانش را بهعنوان قربانی برای
گناهشان فدا کند.
فکر نکنید که کودکان گناهشااان را احساااس نمیکنند .وقتی ما خبر خوش عیساای مساایح را اعالم میکنیم ،روحالقدس در قلبشااان کار
خواهد کرد تا آنها را نسابت به گناه بیدار کند .انجیل در دلشاان ،ایمان به وجود میآورد تا به مسایح ،قربانی آنها برای گناه نگریساته و
نجات یابند.
هر مشاارکت خانگی باید غالبا برای کودکانشاان دعا کند تا انجیل را درک کنند و به مسایح اعتماد کنند .یک منبع خوب برای کمک به
والدین و مشارکتهای خانگی در این زمینه ،کتاب تربیت فرزندان برای زندگی با خدا است .این کتاب را میتوان بهرایگان و بهصورت
دیجیتال فراهم کرد( .به "منابع" ،ضمیمۀ الف مراجعه کنید).

 .6آیا توصیه میشود که به کودکان ادبیات مسیحی بدهیم؟
در کشورهایی که این کار غیرقانونی است ،فقط باید ادبیات مسیحی (کتابها ،ویدئوها و غیره) را به والدین بدهید -نه به کودکان .این به
والدین کمک می کند که مساائولیت نگاه کردن به مطالب را برعهده گرفته و تصاامیم بگیرند که آیا میخواهند فرزندانشااان از این چیزها
درس بگیرند .حتی والدینی که ایماندار نیساتند ،غالبا بسایار خوشاحال میشاوند که چنین منابعی را داشاته باشاند .گاهی اوقات خودشاان
دادن ادبیات مسایحی به کودکان را منع میکند ،بهعنوان یک
این مطالب را خوانده و آن را برای فرزندانشاان میخوانند .قانونی را که
ِ
قانون کامال منفی ندانید .این به شاما فرصات میدهد که انجیل را به والدین هم اعالم کنیدل به این ترتیب ،ک ّل خانواده میتوانند به مسایح
ایمان آورند.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
.1

.2

.3

.4

سهال اول در بخش قبلی ،سهارتی که بارها مطرح میشوند را مرور کنید.
آیا شما در گروه خانگیتان ،اهمیت تعلیم طریقهای خدا توسط والدین به فرزندانشان را تعلیم دادهاید؟
به درساهای کتاب مقدس که در ساهال اول توصایه شاده که آنها را انجام دهید ،مراجعه کنید .چه زمانی میتوانید مطالعۀ آنها
را در مشارکت خانگیتان یا در جلسۀ خاصی در طول هفته آغاز کنید؟
سااهارت  3 ،2و  4در بخش سااهارتی که بارها مطرح میشااوند ،برای کمک به شااما نوشااته شااده تا به نحوۀ تعلیم و تربیت
کودکان در مشااارکت خانگیتان فکر کنید .اکنون برای انجام این کار برنامه ریزی کنیدل سااهارت را دوباره بخوانید و امروز
بحک و گفتگوی خود را آغاز کنید.
برای آغاز تعلیم و تربیت کودکانتان در زمان گروه خانگی چه کارهایی باید انجام شاااود؟ اینها جزئیات خاصااای هساااتند که
میتوانید دربارۀ آنها تصمیم بگیرید:
• هر هفته در مشااارکتمان ،در زمانی که صاارف کالم خدا میشااود ،آیا کودکان را در کنارمان نگه میداریم یا در اتاق
دیگری باه آنهاا تعلیم خواهیم داد؟ اگر آنهاا را در کناارماان نگاه میداریم ،چگوناه کودکاان را شاااارکات میدهیم تاا آنهاا
احساس کنند که پذیرفته شده اند و در عین حال این موضوم برای همه جالب باشد؟
• اگر آنها را جدا از بزرگسااااارن تعلیم می دهیم ،چه کساااای به آنها تعلیم خواهد داد؟ چگونه آنها را تعلیم خواهیم داد (با
کردن داستانها ،اجرای نمایش و غیره)؟
منابع ،تعریف
ِ
چه کسای در مشاارکت خانگی زمانی را صارف توضایح انجیل به کودکانی کرده که هر هفته شارکت میکنند؟ شارایط روحانی
این کودکان چگونه است؟
ما نباید سااعی کنیم کودکان را مجبور کنیم که ایمان بیاورند ،همانطور که با بزرگسااارن چنین کاری را نمیکنیم .بلکه باید با
اعالم خبر خوش به آنها کمک کنیم که محبت خدا را ببینند.
آیا این کار در گروه خانگیتان انجام میشود؟ اگر انجام نمیشود ،آیا آن را به زودی آغاز خواهید کرد؟ چه زمانی و چگونه؟
زمانی را به دعا برای کو دکان و والدینشان در مشارکت خانگیتان اختصاص دهید.
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 .9برگزاری شام خداوند با شکرگزاری

زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم ،که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن
کردند ،نان را گرفت و شکر نموده ،پاره کرد و فرمود:
«این است بدن من برای شما .این را به یاد من به جای آورید».
به همینسان ،پس از شام ،جام را گرفت و فرمود:
«این جام ،عهد جدید است در خون من .هر بار که از آن مینوشید ،به یاد من چنین کنید».
زیرا هر گاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید ،مرگ خداوند را اعالم میکنید تا زمانی که بازآید.
(اول قرنتیان )26-23:11
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مقدّمه
ایمانداران سراسر دنیا ،عهد تازه را جشن میگیرند
سان را با عیسای بخورند؟ او نان
آیا تابحال فکر کردهاید که چقدر برای شااگردان عجیب بود که شا ِ
ب قبل از مصالوب شادن عیسای ،شاام پِ ه
و شراب را به آنها می دهد تا بخورند و بنوشند .او به آنها میگوید که این بدن و خون اوست ،یک عهد تازه بین خدا و انسان.
روز بعد وقتی عیسااای بر روی صااالیب درحا ِل مرگ بود ،آنها نمیدانساااتند که رویداد واقعی تقدیم بدن و خون عیسااای برای دنیا را
میبینند .آنها فکر کردند که با مرگ رهبرشاان ،همه چیز را از دسات میدهند .اما درعو  ،بهخاطر کاری که عیسای برای آنها انجام
میداد ،آنها همه چیز را بهدست میآوردند.
اما در شام پسن ،عیسی میدانست که قرار بود چه اتفاقی بیفتد .او قبال به شاگردان گفته بود:

 ...پسااار انساااان نیز نیامد تا خدمتش کنند ،بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسا ایاری بنهد( .متی
)28:20
در این شاام ،عیسای میخواسات که شااگردانش (و همۀ شااگردان آینده) ،این موضاوم را درک کنند .چنانکه گویی به همۀ ما میگفت:
"من میخواهم که شاااما درک کنید که قرار اسااات برایتان چه کار کنم .عمیقا دربارۀ آن فکر کنید .اغلب اوقات این کار را انجام دهید.
مرگ مرا که برای شما بود ،فراموش نکنید".
در طول قرنهای بسیار ،ایمانداران از قومها و زبانهای بسیار ،با یکدیگر در شام خداوند شرکت کردهاند .وقتی آنها نان را میخورند و
پیاله را مینوشاند ،دوباره "مرگ عیسای را اعالم میکنند" و ایمان به فی خدا در هر قلبی رشاد میکند .ایمانداران تا زمان بازگشات
عیسی به این کار ادامه خواهند داد.
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مطالعۀ کتاب مقدس
پولس به ایمانداران تعلیم میدهد که برای شام خداوند ارزش قائل شوند
بحث ابتدایی :به گروه بگویید که شرکت در شام خداوند ،چه تأثیری بر شما میگذارد.
با یکدیگر اول قرنتیان  34-17:11را بخوانید.
.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7

.8

پولس دربارۀ جلسات قرنتیان چه گفت؟ (آیات )18-17
در قرن یکم ،غالبا کلیسااا در هنگام صاارف غذا با یکدیگر ،شااام خداوند را برگزار میکرد .این رساام زمانی آغاز شااد که
شااگردان در شابی که به عیسای خیانت شاد ،شاام پسان را با عیسای خوردند .اما در قرنتس ،این غذای خاص به زمانی برای
خودخواهی تبدیل شده بود .پولس بهخاطر چه چیزی آنها را توبین میکند؟ (آیات )22-20
بر اساس کالم پولس ،در شبی که عیسی شام خداوند را به ما داد ،چه اتفاقی افتاد؟ (آیۀ )23
چون عیسای می دانسات که قرار بود به او خیانت شاود و بر روی صالیب برود ،به نپرتان او در شابی که نان و شاراب را با
شاگردانش خورد ،چه احساسی داشت؟
عیسی این نان را چه نامید؟ او این پیالۀ شراب را چه نامید؟ وقتی آنها آنرا خوردند و نوشیدند ،چه چیزی را اعالم میکردند؟
(آیۀ  )26مفهوم "اعالم مرگ خداوند تا زمانی که او بازآید" چیست؟
به نپرتان ،شام خداوند در مشارکت خانگی شما ،زمانی برای اعالم مرگ عیسی است؟
آیات  34-27را دوباره بخوانید .به نپرتان وقتی پولس دربارۀ شارکت در شاام خداوند به شایوۀ ناشاایساته صاحبت میکرد،
منپورش چه بود؟ (عمل ناشایستۀ قرنتیان را به یاد آورید ،آیات ).22-21
تشااخیص بدن؟" چگونه کلیسااای قرنتیان ،بدن خداوند را در شااام خداوند
منپور او از این مطلب در آیۀ  29چیساات" :بدون
ِ
تشخیص ندادند؟ آیا آنها همان نگرش فروتنانۀ عیسی را در شبی که به او خیانت شد ،نسبت به یکدیگر داشتند؟
بر اساااس کالم پولس ،آیا شااایسااته اساات که خود را بیازماییم و حکم کنیم؟ (آیات  )31-28در این عبارت ،وقتی بر خودمان
حکم میکنیم ،چه اتفاقی میافتد؟ (آیۀ  )31وقتی خداوند بر ما حکم میکند ،چه اتفاقی میافتد؟ (آیۀ )32
بهخاطر ترس از خوردن "به شاایوهای ناشااایسااته" (آیۀ  ،)27بعضاای از ایمانداران در شااام خداوند شاارکت نمیکنند و گاهی
اوقات ،این تا ماهها یا حتی سالها ادامه مییابد .آنها نمیخواهند "محکومیت" را بر خود بیاورند (آیۀ  .)29به نپر آنها پولس
میگفت که اگر گناه کرده اند ،نباید در شااام خداوند شاارکت کنند .آیا این تفکر درسااتی اساات؟ چرا عیساای ،بدن و خونش را
برای ما داد؟
اگر ما گناه کردهایم ،وقتی در شام خداوند شرکت میکنیم ،باید چه کار کنیم؟ (اول یوحنا )9:1
دوباره خالصااۀ بیانیۀ پولس را در آیات  33و  34بخوانید .او سااعی میکرد که چه نگرشاای را در بدن ایمانداران پرورش
دهد؟ او سعی میکرد که نگرش چه کسی را شایستۀ سرمشقگیری نشان دهد؟

با دعا خاتمه دهید :شاما بهعنوان رهبر مشاارکت خانگی ،وقتی شاام خداوند را برگزار میکنید ،چگونه میتوانید به دیگران تعلیم دهید
که "بدن مسایح را تشاخیص دهند" (آیۀ )29؟ آیا برای اتحاد در بدن مسایح تالش خواهید کرد؟ آیا نگرشاتان نسابت به ایمانداران دیگر،
نگرش فروتنانه و خدمتگذار خوا هد بود؟ این درس را با اختصاص دادن زمانی به دعا برای این چیزها خاتمه دهید.

71

داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،19انگلیس
یک ژنرال بریتانیایی ،خود را در پای صلیب فروتن میسازد
شاام خداوند ،نشاانۀ این اسات که همۀ ما مساکینانی هساتیم که دسات به دسات یکدیگر ایساتاده و با هم در فی مسایح شاریک میشاویم .ما
در عشاااا ربّانی ،دیگران را مهمتر از خود میدانیم ،چون ما عمیقا از عیوب خود آگاهیم و فی مسااایح را بهرایگان تجربه میکنیم.
متوسل میشوند.
رحمت او به ما یاد میدهد که به انسانها محبت کنیم ،انسانهایی که برای دریافت فی به او ّ
دوک ِولینگتن ،یاک رهبر ارتشاااای معروف در انگلیس بود کاه باه رهبری او ،در جناع واتِرلو در  ،1815ارتش بریتاانیاا در برابر
ناپلئون پیروز شد .وقتی او در شهر بود ،مرتبا به کلیسای خود میرفت.
آمدن او را خبر میدادند .آنها افتخار میکردند که این
گوش یکدیگر زمزمه کرده و
هرگاه وارد کلیساااا میشاااد ،اعضاااای کلیساااا در
ِ
ِ
قهرمان ارتش ،عضو کلیسایشان است.
زمان شارکت در شاام خداوند فرارساید .گروههای کوچکی از افراد ،برای دریافت نان و شاراب در این کلیساا به جلو رفته و زانو زدند.
منتپر نان و شاراب بود ،با صادای آهساته دعا میکرد .اعضاای کلیساا ،به احترام این رهبر
دوک هم به جلو رفت ،زانو زد و درحالیکه
ِ
بزرگ ،اجازه دادند که او بهتنهایی به جلو برود.
ولی آن روز صااابح ،در کلیساااا ،یک مرد دهاتی ندهپوش نیز پرساااتش میکرد .او به جلو آمد و در کنار این رهبر معروف زانو زد.
دیدن اینکه این دهاتی در کنار این مرد انگلیسای شاریف زانو زده ،نفساشاان بند آمد .یک شاماس بهسارعت بلند شاد و
همۀ افراد کلیساا از
ِ
گوش این مرد زمزمه کرد که بلند شاود ،از دوک دور شاود و منتپر شاود تا او
به ساراد دهاتی رفت و بهآرامی بر شاانهاش زد .او در
ِ
به نشیمنگاه خود بازگردد.
دوک حرفهای شاماس را شانید و به سارعت دسات این پیرمرد را گرفت و اجازه نداد که بلند شاود .دوک به این مرد گفت" :بلند نشاو .در
اینجا ،همۀ ما با هم برابریم".
***
خبر خوش عیسای مسایح به همۀ ما کمک میکند که ارزش واری خود را در نپر خدا ببینیم .همچنین به ما کمک میکند که ببینیم وقتی
بهعنوان گناهکار در پای صالیب عیسای زانو می زنیم ،از جایگاه یکساانی برخورداریم .هیچکس بارتر از دیگری نیسات .هیچکس نباید
دیگری را تحقیر کند .کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد ..." :همه گناه کردهاند و از جالل خدا کوتاه میآیند( ".رومیان )23:3
هر بار که ایمانداران با یکدیگر شااام خداوند را میخورند و مرگ عیساای را به یاد میآورند ،این حقیقت زیبا میتواند احساااس شااود.
هیچکس به خودش نمیبالد .بلکه خودمان را در نزد خدا فروتن میکنیم .او را شااکر میکنیم که ما را نجات داده اساات .ما میدانیم که
شایستۀ این محبت فداکارانه نیستیم.
بزرگترین گناهکاران بود (اول تیموتائوس  .)15:1او قبال ساولس طرساوسای مغرور بود که به
پولس رساول دربارۀ خودش گفت که او
ِ
عدالت خود تکیه میکرد ،اما وقتی فهمید که عیساااای بر روی صاااالیب برای او چه کار کرده ،این یک فروتنی عمیقی را در او ایجاد
کرد .این همان وی گی شاخصایتی زیبایی اسات که عیسای با بیان این مطلب ،دربارۀ آن صاحبت کرد" :خوشاا به حال فقیرا ِن در روح،

زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است" (متی .)3:5

ت خودمان را مرور میکنیم .ما بدون عیسای مسایح گمشاده هساتیم .اما رحمت عپیم او ،ما
هر بار که ما شاام خداوند را میخوریم ،حقیق ِ
را بلند میکند تا با خدا راه برویم .ما بهتنهایی راه نمی رویم .ما با یکدیگر ،دسات به دسات یکدیگر ،با همۀ ایمانداران از ساراسار دنیا،
غنی یا فقیر ،مشهور یا عادی ،راه میرویم .همانطور که دوک ِولینگتن گفت" :در اینجا ،همۀ ما با هم برابریم".

 ...همه گناه کردهاند و از جالل خدا کوتاه میآیند .ا ّما به فی
رایگان پارسا شمرده میشوند( .رومیان )24 ،23:3
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او و به واساطۀ آن بهای رهایی که در مسایح عیسای اسات ،به

سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1عید پسخ در عهدعتیق ،با شام خداوند در عهدجدید چه ارتباطی دارد؟
اولین باری که شاااگردان چیزی را خوردند که ما اکنون شااام خداوند مینامیم ،در تعطیلی یهودی پساان بود .آنها یک س انّت باسااتانی و
سالیانۀ یهودی را جشن میگرفتند که در زمان رهبری موسی آغاز شد.
برهای را قربانی کرده و خوردند.
ب قبل از ترک مصاارّ ،
این عید ،دوران بردگی اساارائیلیها در مصاار را به یاد میآورد .آنها در شاا ِ
ردر خانه هایشاان زدند و از فرشاتۀ مرگ نجات یافتند ،فرشاتهای که خون را دید و از خانههایشاان چشامپوشای کرد .این
خونش را بر ه
سا ِ
آخرین داوری خدا بر فرعون و مصریان بود که آنها را از بردگی آزاد نکردند .همۀ پسران نخستزادۀ مصری مردند.
اساارائیلیها در آن شااب ،نان بدون خمیرمایه نیز خوردند که نما ِد این بود که باید مصاار را بهساارعت ترک کنند .این نان فرصااتی برای
ورآمدن نداشت( .شما میتوانید این داستان را در خرو  12بخوانید).
درحالیکه این عید را در شابی که به عیسای خیانت شاد ،جشان میگرفتند ،عیسای به شااگردانش گفت که این نان مفهوم تازهای داشات :این
بدن او بود که برای آنها فدا میشد و این شراب ،خون او بود که برای آنها ریخته میشد .آنها با یکدیگر خوردند و نوشیدند.
همچنین او به آنها گفت که هر بار در آینده ،این نان را میخورند و این شاااراب را مینوشاااند ،باید او را به یاد آورند .همان شاااب ،او
دساتگیر شاد .روز بعد بر باری صالیب رفت .بعد از رساتاخیزش ،شااگردان غالبا با نان و شاراب ،مرگ او را به یاد آوردند .این سانّت
در طول قرنها ،در بین مسیحیان سراسر دنیا ادامه یافته است.
تارین بار به ما کمک میکند تا درک کنیم که اولین شااام خداوند در یک عید و در هنگام صاارف غذا بود .این در یک خانه بود ،نه در
برۀ قربانی بود .حقیقت مشاابه این اسات که
سااختمان کلیساا .یهودیان ،آزادی خود را از بردگی و مرگ جشان میگرفتند .این از طریق ّ
ما هم رهایی یافتیم ،نه از دسااات بردهداران مصاااری ،بلکه از دسااات یک بردهدار قدرتمندتر -گناه و مرگ .ما به یاد میآوریم که برۀ
قربانی ما ،عیسی مسیح ،مرد تا ما بتوانیم زندگی کنیمل

 .2وقتی شام خداوند را در مشارکت خانگیمان برگزار میکنیم ،آیا یک شیوۀ رسمی برای اجرای آن وجود دارد؟
در طول قرنها ،کلیساها روشهای متفاوتی را برای برگزاری شام خداوند تنپیم کردهاند .اما عیسی هیچ قانونی برای برگزاری آن ارائه
نکرد  .نکتۀ مهم این اسات که او را با فروتنی و تواضاع به یاد آوریم .او جانش را برای ما فدا کرد .بنابراین ،رهبران گروه خانگی باید
با دعا برای زمان برگزاری شاام خداوند برنامهریزی کنند .از روحالقدس بخواهید که شاما را راهنمایی کند .سارودهای پرساتشای را که
دربارۀ قربانی او برای ما صاحبت می کند ،انتخاب کنید .آیات مناساب را از کتاب مقدس بخوانید (به فهرسات زیر مراجعه کنید) .شااید
بعضاایها بخواهند شااعری را که دربارۀ عشااقشااان به عیساای نوشااته اند ،بخوانند .با قلبهای شاااد ،خداوند را بهخاطر بدن و خونش ،یعنی
قربانی او برای گناهان ما شکر کنید.
برای اینکه این زمان ،متواضااعانه و منپم باشااد ،از قبل توضاایح بدهید که آنها چگونه بای د نان و شااراب را بگیرند .آنرا به شاایوههای
بساااایاار متفااوتی میتوان برگزار کرد .مهمتر از هماه ،این زماانی برای اعتراف باه گنااهاان ،تفکر درباارۀ مرگ عیساااای برای آنهاا
به صاورت شاخصای و اعتماد کامل به بخشاش و فی اوسات .به یاد داشاته باشاید که این زمانی برای پرساتش اسات .به افراد کمک کنید
که در سکوت با عیسی مالقات کنند .حضور او بسیار نزدیک است.

 .3هر چند وقت یکبار باید شام خداوند را در مشارکتمان برگزار کنیم؟
به نپر میرساد که کلیسااهای عهدجدید ،هر هفته آن را برگزار میکردند (و شااید روزانه) ،غالبا وقتی با هم غذا می وردند( .به اعمال
 47- 42:2مراجعه کنید) .آنها در هنگام صاارف غذا ،آن را میخوردند ،مانند دوازده شاااگرد که عیساای به آنها گفت که یک عهد تازه
را پایهگذاری میکند (در شااام پساان) .اما به یاد داشااته باشااید که عیساای هیچ قانونی ارائه نکرد که چند وقت یکبار باید این کار انجام
شود .اول قرنتیان  25:11به ما میگوید که هر بار از آن مینوشیم ،باید عیسی را به یاد آوریم.
در بساایاری از کلیساااها ،شااام خداوند بخش مرکزی پرسااتش هفتگی اساات .بعضاایها هر روز آنرا میخورند ،این یک یادآوری تازه از
فی خدا برای آنهاساااات .گروههای دیگر ،یکبار در ماه این کار را انجام میدهند .هرگاه که این کار را میکنید ،آنرا زمانی مملو از
پرسااتش و شااکرگزاری کنید ،به همراه زمانی برای سااکوت تا هر کس بتواند زمانی را بهتنهایی با خدا صاارف کند و زیبایی انجیل را
مرور کند.
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 .4آیا فقط کشیش میتواند شام خداوند را برگزار کند؟
هیچ کجا در عهدجدید نمیگوید که فقط کشااایشاااان میتوانند شاااام خداوند را برگزار کنند .مسااایح به ما فرمان داده که آن را به یا ِد او
بخوریم و بنوشاایم .او نگفته که فقط اشااخاص خاصاای میتوانند آن را برگزار کنند .کتاب مقدس تعلیم میدهد که اکنون همۀ مساایحیان،
کاهن هساتند (اول پطرس 5:2؛ مکاشافه  .)6:1ما با فروتنی ،شاام خداوند را به یکدیگر میدهیم .مسایح فیضاش را به همۀ ما نشاان داده
است.
اما مهم اساات که کسااانیکه این زمان خاص را در مشااارکت خانگی رهبری میکنند ،مفهوم آن را درک کنند .اگر ما با روح درساات
هدایت کنیم ،به کسانیکه در مشارکت خانگی هستند ،کمک خواهیم کرد که در روح و راستی پرستش کنند.

 .5آیا برای کسی که در شام خداوند شرکت میکند ،تعمید یک امر ضروری است؟
مهم اساات که ما بدانیم عهدجدید فرمان نمیدهد که فقط ایمانداران تعمید یافته می توانند در شااام خداوند شاارکت کنند .ولی کتاب اعمال
نشان می دهد که مسیحیان قرن یکم از طریق توبه ،ایمان و تعمید ،وار ِد مشارکت کلیسایی میشدند .تعمید ،نشانۀ این بود که سفرشان با
مساااایح آغاز میشااااد .این اولین فرمان مساااایح بود که بهعنوان نوایمان از آن اطاعت کردند (البته با توبه و ایمان همراه بود) .در این
صورت ،از شرکت در شام خداوند هم اطاعت میکردند که کلیسا با یکدیگر در آن شرکت میکرد.
در طول قرنها ،کلیساااها معمور درخواساات کردهاند که یک ایماندار قبل از شاارکت در شااام خداوند ،تعمید بگیرد .چون عهدجدید هیچ
فرمان واضاحی دربارۀ این مساأله نمی دهد ،رهبری هر یک از کلیسااها باید خودش دربارۀ آن تصامیم بگیرد .شااید کلیساای خانگی شاما
بخشای از یک شابکۀ کلیساایی اسات .اگر مطمئن نیساتید که کلیساای شاما در این مساأله باید کدام مسایر را دنبال کند ،باید با رهبران شابکه
مشورت کنید.
هر تصامیمی که گروهتان دربارۀ تعمید و شاام خداوند می گیرد ،باید این را در نپر داشاته باشاد :مسایح به ما تعلیم داد که شااگرد بساازیم
و به آنها تعلیم دهیم که از همۀ فرامین او اطاعت کنند (متی  .)20-18:28اگر کسااااانی به مشااااارکت شااااما میآیند و ادعا میکنند که
پیروان عیساای هسااتند و میخواهند در شااام خداوند شاارکت کنند ،اما نمیخواهند تعمید بیابند ،شااما بهعنوان رهبر باید با آنها جلسااه
بگذارید تا به علت آن پی ببرید .میتوانید بعضای از آیات کتاب مقدس در فصال تعمید در این کتاب (فصال  )5را به آنها نشاان دهید تا
به آنها کمک کنید که مفهوم و اهمیت آن را درک کنند .اگر آنها از جفا میترساااند ،به آن فصااال مراجعه کنید (فصااال  .)15راهنمایی
مالیم شاما بهعنوان رهبر میتواند به این ایمان دار کمک کند که در همۀ چیزهایی که عیسای به ما تعلیم داده که انجام دهیم ،با خوشای از
عیسی پیروی کند.

 .6بعضی از گروهها ،شراب میدهند و بعضی از گروههای دیگر ،آبمیوۀ قرمز میدهند .کدام روش صحیح است؟
چون ممکن اسات که بعضای از اعضاای شاما با وساوساۀ مساتی در کشامکش باشاند و شااید با اعتیاد مبارزه میکنند ،گروهتان میتواند
دادن آبمیوه به جای شاراب میتواند یک گزینۀ محبتآمیز برای همه باشاد .شااید
تصامیم بگیرد که این اعضاای کلیساا را وساوساه نکند.
ِ
گروههای دیگر کسی را با چنین وسوسههایی نداشته باشند و رهبران میتوانند شراب را انتخاب کنند .در هر مورد ،بیایید به یاد داشته
باشایم که این مراسام برای مشااجره نیسات ،بلکه برای فروتنی اسات .این برای کمک به ما در اعتراف به گناه و شاکرگزاری از عیسای
است که خونش را برای همۀ ما ریخت :گناهکارانی که نیازمند فی خدا هستند.

 .7آیا ما باید قبل از شرکت در شام خداوند ،کتاب مقدس را بخوانیم؟ اگر اینطور است ،چه چیزی را باید بخوانیم؟
در کلیسااها مرساوم اسات که هر بار که نان و پیاله را سارو میکنند ،اول قرنتیان  34-17:11را میخوانند ،اما شاما مجبور نیساتید که
همیشاااه این آیات را بخوانید .آیات بسییییار زیادی هساااتند که میتوانند به گروهتان کمک کنند که بر توبه و ایمان به رحمت خدا تع ّمق
تنوم ،به هشاایاری و آشاانایی ما با عبارات دیگر کمک میکند .عبارات عهدجدید در زیر به ما کمک میکنند که مرگ عیساای را
کنندّ .
برای گنااهاانماان ،بهتر درک کنیم ،اماا عباارات عهادعتیق در زیر نیز باه ماا کماک میکنناد کاه جا ّدیات گنااهماان و فی خادا را نساااابات باه
متوسال میشاوند ،درک کنیم .مزامیر زیر ،دعاهای توبه هساتند که در طول قرنها به ایمانداران کمک کرده که
کساانیکه با فروتنی به او ّ
نیازشااان را به طهارت و پاکسااازی در نزد خدا ابراز کنند .رهبر این جلسااه باید همیشااه به اعضااای کلیسااا یادآوری کند که ما برای
متوسل میشویم.
بخشش کامل ،فقط به مسیح ّ
آیات پیشنهادی عهدعتیق که میتوانید در هنگام برگزاری شام خداوند بخوانید:
•

نبوت دربارۀ مصلوب شدن مسیح 700 ،سال قبل از عیسی نوشته شدل)
اشعیا  -13:52اشعیا ( 12-1:53این ّ
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•
•
•

مزمور 32
مزمور 51
مزمور 103

آیات عهدجدید:
•
•
•
•
•
•
•
•

لوقا ( 56-26:23یا هر یک از گزارشااات اناجیل دیگر دربارۀ مصاالوب شاادن مساایح :متی 66-32:27؛ مرقس 15؛
یوحنا )19
یوحنا ( 71-25:6عیسی تعلیم میدهد که او نان حیات است).
رومیان 31-21:3
اول قرنتیان 34-17:11
افسسیان 2
فیلیپیان 11-1:2
اول یوحنا 2:2-5:1
مکاشفه 5
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1آیا تابهحال با همۀ کسانیکه در مشارکت خانگی شما شرکت میکنند ،مفهوم شام خداوند را مطالعه کردهاید؟
نکته :عالوه بر مطالعۀ کتاب مقدس در این فصاال ،در  50درس حیاتی ،سااه درس دربارۀ شااام خداوند موجود اساات .هر
درس به وجه متفاوتی از این زمان مهم میپردازد.
 .2با رهبران دیگر در گروهتان ،زمانی را به خواندن ساهارتی که بارها مطرح میشاوند ،در صافحات قبلی ،اختصااص دهید.
از این ساهارت ،بهعنوان ساهارتی برای بحک و گفتگو اساتفاده کنید تا به شاما کمک کند که بدانید برای تصامیمگیری دربارۀ
سهارت زیر در گروهتان چه کار کنید:
• چند وقت یکبار در گروهتان ،عشا ربّانی را برگزار خواهید کرد؟
• کدام آیات کتاب مقدس را خواهید خواند؟ (به پیشنهادات عهدعتیق و عهدجدید مراجعه کنید).
• کدام سرودهای پرستشی خاص را که به افراد کمک میکند که بر قربانی عیسی تع ّمق کنند ،قبل (یا در طول) این جلسه
خواهید خواند؟
• بحک و گفتگوهای دیگر در رابطه با سهارتی که بارها مطرح میشوند.
 .3زمانی را به دعا اختصااااص دهید که همیشاااه برگزاری شاااام خداوند در گروهتان باعک شاااود که افراد بهطور عمیقتری از
قربانی عیسی برای همۀ ما قدردانی کنند.
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 .10رشد در ایمان بهوسیلۀ دعا

بخواهید ،که به شما داده خواهد شد؛ بجویید ،که خواهید یافت؛ بکوبید ،که در به رویتان گشوده خواهد
شد .زیرا هر که بخواهد ،به دست آورد و هر که بجوید ،یابد و هر که بکوبد ،در به رویش گشوده
شود.
(متی )8-7:7
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مقدّمه
قدرت دعا
در هر جاییکه کلیسااها رشاد کرده و تکثیر میشاوند ،افرادی را خواهید یافت که صاادقانه دعا میکنند .اگر شاما به مشاارکت خانگیتان
یاد بدهید که به نزد پدرشییییان در آسییییمان دعا کنند و با این ایمان دعا کنند که پدر آسییییمانیشییییان واقعا ً به آنها اهمیت میدهد و به
دعاهایشیان پاسیخ میدهد ،در این صاورت مشاارکت خانگیتان ،شااگردان حقیقی عیسای را خواهد سااخت .این چیزی اسات که عیسای به
اولین شاگردانش تعلیم داد که آن را انجام دهند.
وقتی مرتبا با هم دعا میکنیم ،ایمان رشاد میکند ،مخصاوصاا وقتیکه زمانی را به صاحبت دربارۀ پاسان خداوند به دعاهایمان اختصااص
میدهیم.
اگر میخواهیم که انجیل در سراسر روستاها ،شهرها و کشورمان گسترش یابد ،باید قوم دعا باشیم .و باید یاد بگیریم که با یکدیگر دعا
کنیم.
این فصال به شاما کمک خواهد کرد که بهعنوان یک مشاارکت خانگی در دعا رشاد کنید .و وقتی دعا میکنید ،انتپار داشاته باشاید که
انجیل عیسی مسیح از طریق مشارکت خانگیتان ،بین دیگران گسترش یابدل
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مطالعۀ کتاب مقدس
از پولس رسول یاد بگیرید که چطور دعا کنید
بحث ابتدایی" :آیا امروز درخواساااتی برای دعا دارید؟" این یک روش معمول برای آغاز زمان دعا در گروههای خانگی اسااات .این
درخواستها غالبا شامل نیازهای بسیار مهم است:
"من به یک شغل نیاز دارم" ".خالۀ من سرطان دارد"" .پسرم ،هفتۀ آینده در دانشگاه امتحان دارد".
همۀ اینها برای خداوندی که از ما میخواهد" ،بارهای سااانگین یکدیگر را حمل کنید ،"...مهم اسااات .ما با انجام این کار ،مانند مسااایح
میشویم( .غالطیان .)2:6
این درس یک وجه از دعا برای یکدیگر را به ما نشااان میدهد که در دعای ما با یکدیگر ،بساایار متداول نیساات .به هرحال ،این نوم
دعا برای پولس بسیار مهم بود .درحا ِل مطالعه ،به این فکر کنید که این نوم دعا را به زمانهای دعای گروهی خود بیفزایید.
با یکدیگر افسسیان  21-14:3را بخوانید.
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7

آیۀ  14را دوباره بخوانید.
پولس با "از این رو "...آغاز میکند .یعنی او به چیزی که قبال گفته ،اشاااره میکند .آیات قبلی در افسااساایان  3دربارۀ کاری
اسات که مسایح برای ما انجام داده و دربارۀ دولتمندی ما در اوسات .بعد او در آیۀ  ،12مطلب بسایار مهمی را به ما میگوید.
او به ما چه میگوید؟
چون پولس میداند که میتواند آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک شود ،در آیۀ  14چه کار میکند؟
آیا میتوانید بگویید که گروه خانگی شااما بهخاطر کاری که عیساای بر روی ص الیب برای ما انجام داده ،آزادانه و با اطمینان
به خدا نزدیک میشود؟
آیات  19-16را دوباره بخوانید .پنم چیز را که پولس د ر این آیات از پدر درخواست میکند ،نام ببرید.
دوباره بهطور آهسااااته ،آیۀ  16را بخوانید .دربارۀ معنی این آیه بحک و گفتگو کنید .اگر اغلب اوقات این دعا را میکردید،
این چگونه میتوانست به گروهتان کمک کند که قویتر شوند؟
حار بهآهسااتگی آیۀ  17را بخوانید .دربارۀ این سااهال بحک و گفتگو کنید :ما چقدر از این موضااوم آگاهیم که مساایح در ما
ایمانداران سااکن اسات؟ چگونه این آگاهی می تواند در یافتن آرامش و خوشای روزانه در تمام مشاکالتی که در زندگی با آنها
مواجه میشویم ،تفاوت ایجاد کند؟
دوباره آیات  19-17را بخوانید .وقتی ما در ایمانمان رشاد میکنیم ،در شاناخت و تجربۀ محبت عپیم خدا عمیقتر میشاویم.
ما با تفکر دربارۀ محبت مسیح که زندگیش را فدای گناهان دنیا کرد ،این محبت شگفتانگیز را درک میکنیم.
پولس میداند که خدا میخواهد که ایمانداران او را بشاناساند ،پس او صاادقانه برای افساسایان دعا میکند که "آن محبت را که
فراتر از معرفت بشری است ،بشناسید ".آیا شما هم این را برای گروه خانگیتان میخواهید؟ آیا میتوانید چیزی را مهمتر از
دعا برای یک ایماندار دیگر بدانید؟
در آیۀ  ،19پولس میگوید که نتیجه این اسات که "از همۀ کمارت خدا آکنده شاوید ".چقدر شاما میخواهید که از کمارت خدا
آکنده شوید؟
اگر ما این نوم دعا را با دعاهای دیگری که در مقدّمه ذکر شاااد ،همراه کنیم (برای یک شاااغل ،برای یک شاااخص بیمار و
غیره) ،این بر بلود مشارکت خانگیمان چه تأثیری خواهد گذاشت؟
چقدر بلود روحانی هر یک از اعضای کلیسای خانگیتان برای شما مهم است؟
پولس یک حقیقت شگفتانگیز را در آیۀ  20به ایمانداران یادآوری میکند .این حقیقت چیست؟ آیا شما آن را باور دارید؟
بعد در آیۀ  ،21او دربارۀ جالل خدا صحبت میکند .آیۀ  21را دوباره بخوانید .این جالل باید در کجا دیده شود؟
درحالیکه در ساکوت آیات  19-16را مرور میکنید ،اکنون (و در جلساات آینده با گروهتان) زمانی را به دعا برای خودتان
اختصاص دهید که از محبت خدا پر شوید ،تا جالل او در شما دیده شود.

با دعا خاتمه دهید :شااید بخواهید که اغلب اوقات به این دعا مراجعه کنید ،وقتی برای مشاارکت خانگیتان دعا میکنید ،از آن بهعنوان
الگو اساتفاده کنید .شاما می توانید این آیات را دعا کنید ،اساامی اعضاای گروهتان را در آن بگذارید .و به اعضاای گروهتان بیاموزید که
همین کار را انجام دهند و برای خودشان و دیگران دعا کنند.
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در این موضیوع عمیقتر شیوید :پولس رساول دعاهای دیگری را برای بلود روحانی شااگردانش دعا کرد .چند نمونه در زیر ارائه شاده
اسات .غالبا در تنهایی و در جلساات مشاارکتتان ،زمانی را به این دعاها برای خودتان ،مشاارکتتان و همچنین برای ایمانداران دیگر در
کشورتان و در جهان اختصاص دهید.
افسسیان 19-17:1؛ فیلیپیان 11-9:1؛ کولسیان 12-9:1
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،20فیلیپین
قوم باالنگائو ،دعا کردن را یاد میگیرند
شااید هرگز چیزی دربارۀ قوم بارنگائو نشانیدهاید ،درسات اسات؟ در اعماق کوههای جنگلی فیلیپین ،وقتی انجیل عیسای مسایح در اوایل
ساار دشاامنانشااان را بهعنوان غنیمت جمعآوری میکردند ،آنها بهطور شااگرفی تغییر کردند .این
قرن بیسااتم به این قبیلهای رسااید که ه
داستان شگفتانگیز در کتاب ،و کالم با قدرت آمد ،نوشتۀ جوآن شِتلِر و پاتریشیا ِپرویس بیان شده است.
مجرد دیگر رفتند که به دعوت این قبیله با آنها زندگی کنند .دربارۀ کالم
جوآن اِشتلر در اواساط دهۀ بیسات زندگیش ،به همراه یک خانم
ّ
خدا که در یک کتاب نوشاته شاده ،با قوم بارنگائو صاحبت کرده بودند .آنها بهطور شاگفت انگیز از این دو خانم آمریکایی اساتقبال کردند
که بیایند و با آنها زندگی کنند .جوآن (با کمک شاااارکای دیگر در طول سااااالها) تکلیف یادگیری زبان بارنگائو و ترجمۀ کتاب مقدس
برای آنها را برعهده گرفت.
درحالیکه کار ترجمه در طول ساالها ادامه مییافت ،جوآن دربارۀ عیسای مسایح ،زندگی و مرگ او و اینکه چگونه او بر روی صالیب،
شارم و گناهشاان را بر خود گرفت ،به این قوم تعلیم داد .همچنین دربارۀ رساتاخیز او از مردگان با آنها صاحبت کرد که این امید زیادی
به آنها بخشاید .زندگی برای این قومی که در تاریکی و ترس از ارواح شاریر زندگی میکردند ،بسایار ساخت بود .آنها قربانیهایی را به
این ارواح شریر تقدیم میکردند .وقتی جوآن به آنها تعلیم داد که ق درت عیسی بیشتر از ارواحی است که آنها را عذاب میدهد و عیسی
می تواند این ارواح را شااکساات دهد و آنها را آزاد کند ،آنها با دقت گوش می دادند .این کتاب دربارۀ پیروزیهای شااگرف بر نیروهای
شیطانی صحبت میکند.
داسااتان زیر ،یک موضااوم مهم دیگر از همان کتاب اساات .در اینجا جوآن میگوید که چگونه قوم بارنگائو یاد گرفتند که با تمامی دل
در نزد خدا دعا کنند.

"من به طور مساتمر دعا کردم که بارنگائوها از ارواح رویگردان شاده و به خدای آسامان اعتماد کنند .خدا پاسان داد ...آنها کم کم ایمان
آوردند .بعد من شابها بیدار میشادم و از خدا درخواسات میکردم که ارواح را شاکسات دهد .و خدایی که مرا برای دعا بیدار کرده بود،
به دعاهایم پاسن داد.
"حار در طول روز دعا میکردم و دوباره شبها بیدار میشدم .خدایا به این نوایمانان یاد بده که چطور دعا کنند .چطور به شکل واقعی
دعاا کنناد .خاداونادا ،یاک کااری بکن ".آنهاا می دانسااااتناد کاه چطور برای متولاد شااااادن در خاانوادۀ خادا دعاا کنناد .اماا درک نمیکردناد کاه
چطور در مسائل روزمرۀ زندگی از خدا کمک بگیرند .آنها دعای مرا دوست داشتند ،اما خودشان دعا نمیکردند.
"من با درماندگی و با احتیاط به خدا گفته بودم که "برای من مهم نیست که باید چه کار کنی؛ کاری کن که این قوم دعا کنندل"
جوآن نمیدانسات که چه چیزی را باید قربانی میکرد تا دعاهایش برای قوم بارنگائو پاسان داده شاود .یک ماه بعد ،او با یک هلیکوپتر
بزرگی که وساایل سااختمانساازی را حمل میکرد -چند تن سایمان ،مین و غیره -به این کوهها سافر میکرد تا یک بیمارساتان کوچکی
را برای قوم بارنگائو بساازد .وقتی هلیکوپتر درحا ِل فرود بود ،به یک درخت برخورد کرد و روی زمین ساقوط کرد .دکتر کشاته شاد
و جوآن و چند نفر دیگر ،در زیر چند تن سیمان دفن شدند.
کردن آتش ،به داخل هلیکوپتر شاکساته رفته و کار حفاری را آغاز کردند .آنها بشاکههای مین و کیساههای
قوم بارنگائو بعد از خاموش
ِ
سایمان را بیرون انداختند تا جوآن را که تقریبا مرده بود ،در زیر آن پیدا کنند .او را از هلیکوپتر بیرون کشایده و متوجه شادند که پودر
سایمان از کیساههای پاره به چشامان او ریخته بود .دندهاش شاکساته بود و یک ریهاش متالشای شاده بود .او بهساختی میتوانسات حرف
بزند.
در تماام طول شاااااب ،قوم باارنگاائو سااااعی کردناد کاه باه او کماک کنناد ،درحاالیکاه جوآن درباارۀ چیزهاای مورد نیاازش ،باهآرامی
دستورالعملهایی را به آنها میداد .در اینجا او به داستان ادامه میدهد...

" ...من بهآرامی دسااتورالعملها را میدادم" :شااما باید چشاامان مرا بشااویید .یک پارچ آب بیاورید ،چشاامانم را باز نگه دارید و آب را
داخل چشمانم بریزید .چند بار این کار را انجام دهید".
"آب مانند زغالهای مشاتعلی بود که کاساۀ چشامم را فشاار میداد .من با صادای گرفته اصارار کردم" :ادامه بدهید ".وقتی درد ،نفسام را
مصرانه زمزمه کردم" ،ادامه بدهید و آب را به داخل چشمم بریزیدل"
بند آورد ،آنها دست از کار کشیدند .من نفس کشیدم ،بعد دوباره
ّ
81

"من در طول شب ،در دلم فریاد میزدم" :خدایا ،من نباید نابینا شوم -اگر نابینا شوم ،نمیتوانم این ترجمه را تمام کنم".
"این شکنجه تا ساعتها ادامه داشت .شب ،طورنی بود و درد ،شدید.
"اما یک چیز دیگری هم اتفاق می افتاد .یک چیز جدید برای بارنگائوها .در طول شاااب ،مسااایحیان بارنگائو یکی یکی از بین جمعیت
آمده و دساااتم را لمس کرده و دعا کردند .من هرگز این را فراموش نخواهم کرد -آنها واقعا شاااروم کردند به دعا کردنل دعاهایشاااان
برای من ،ناخواسته و بسیار پرحرارت و از ته دلشان بود.
"سه ماه پیش ،من در نامه ای به کشورم ،از دوستانم خواسته بودم که دعا کنند:
ایمانداران نیاز دارند که یاد بگیرند برای همه چیز و با شاادت دعا کنند .آنها باید درک کنند که قدرت خودشااان بیفایده اساات،
حتی در انجام امور"الهی" ،و فقط کار خدا در زندگی انسااانها ،یک کار واقعی خواهد بود ...اگر من در دلم اشااتیاقی داشااته
باشم ،آن اشتیاق این است که خدا این بارنگائوها را یک قوم دعای تأثیرگذار و قدرتمند بسازد".
"آن شاب ،وقتی روی زمین دراز کشایدم؛ بیشاتر مرده بودم تا زنده ،بارنگائوها دعا میکردند -واقعا دعا میکردند .یکی بعد از دیگری،
یک دعا را تکرار میکردند" ،نگذار که او بمیرد ،این کتاب هنوز تمام نشااااده اساااات .لطفا فقط اجازه بده که او زنده بماند؛ این کتاب
هنوز تمام نشده است"...
"این بدترین و بهترین شب زندگیم بود که همه در یک شب خالصه میشد .بدترین دردی که تا آن زمان شناخته بودم ،بهخاطر دعاهای
آنها ،تحتالشعام لحپاتی از حیرت توصیفناپذیر قرار گرفته بود.
"روز بعد بهصاورت هوایی ،مرا به بیمارساتانی دور از بارنگائوها بردند .شاش هفته -با درد و بیخوابیهای شابانه -طول کشاید تا بهبود
یابم .در هیچ کجا نمیتوانساتم خدا را ببینم .نمیتوانساتم او را احسااس کنم .نمیتوانساتم صادایش را بشانوم؛ هیچ موجی از جالل نبود،
فقط اموا درد بود که یکی بعد از دیگری میآمد.
"بعد از شاش هفتۀ دیگر که اساتراحت کرده و بهتر شادم ،به بارنگائو بازگشاتم تا به ترجمه ادامه دهم .متحیر شادم از اینکه بارنگائوها
هنوز دعاا میکردناد .باارخره آنهاا یااد گرفتناد کاه میتوانناد برای هماه چیز ،بزرگ یاا کوچاک ،دعاا کنناد .دعاای پرحرارت ،بخشاااای از
3
زندگیشان شده بود .آنها بعد از سقوط هلیکوپتر ،هرگز مثل گذشته نبودند .من هم مثل گذشته نبودم".

________________
 3از کتاب و کالم با قدرت آمد ،نوشاتۀ جوآن ِشاتلِر و پاتریشایا ِپرویس ،وایکلیف .2002 ،با کساب اجازه از جوآن ِشاتلِر مورد اساتفاده
قرار گرفته است.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1در گروه خانگی ما ،االبا ً زمان دعایمان ،یک فهرسیت طوالنی از درخواسیتهاسیت .همه مشیکالتی دارند :بیماری
در خانواده ،مشیکالت مالی و انواع نگرانیها .بعضییها در گروهمان به دعا ادامه داده و به فهرسیت مشیکالتشیان
می پردازند .این گاهی اوقات ما را خسییته میکند (و به خواب میرویم!) آیا میتوانید پیشیینهاداتی را به ما بدهید
که چگونه هر هفته ،حیات و ایمان تازهای را به زمان دعای خود ببخشیم؟
اکثر افراد میدانند که بهخوبی دعا نمی کنند .به همین دلیل شااااگردان از عیسااای خواساااتند که دعا کردن را به آنها بیاموزد .عیسااای با
الگوی دعایش به آنها کمک کرد ،و در آیات قبل از آن ،دسااتورالعملهایی داد که چگونه دعا نکنند( .به متی  15-5:6مراجعه کنید) .او
در جاهای دیگر نیز دربارۀ دعا و ایمان تعلیم داد .ما باید کالم عیساااای را دربارۀ دعا مطالعه کنیم تا با اطمینان ،ایمان و خوشاااای دعا
کنیم.
در کتاب  50درس حیاتی 5 ،درس دربارۀ دعا موجود اسات که برگرفته از تعالیم عیسااسات و شااید بخواهید که در مشاارکت خانگیتان
با یکدیگر آنها را مطالعه کنید.
همچنین درک این مطلب که "دعا" در کالم خدا ،فقط بیان درخواساتهای شاخصای به خدا نیسات ،میتواند برای گروهتان مفید باشاد .دعا
شااامل چیزهای بساایار زیادی اساات .اگر به مزامیر نگاه کنیم ،میبینیم که خدا نمونههای زیادی از دعا را به ما داده اساات .یک زمان
دعای متعادل باید شامل عناصر زیر باشد:

ستایش
به یاد داشاته باشاید که دعا ،وارد شادن به حضاور تخت خالق جهان هساتی اسات .او کسای اسات که برای شاما و ک ّل دنیا مرد .ورود به
حضور او ،فقط با فهرستی از خواستهها و نیازها ،شکوه و عپمتش را نادیده میگیرد .زمانی را به تفکر دربارۀ عپمت او اختصاص
دهید ،یک مزمور دربارۀ قدرت او بخوانید و با حیرت پرساتش کنید .ایمان شاما با اختصااص دادن زمانی به تفکر دربارۀ عپمت او بنا
میشود .پرستش میتواند شامل یک سرود ستایشی ،رقص با خوشی باشد یا میتواند به معنای زانو زدن در سکوت باشد.
این چند نمونه از آیات کتاب مقدس دربارۀ ستایش است:
مزامیر  11-1:33و مزامیر .17-16:59

شکرگزاری
خداوند به ما هر لحپه نهفهس ،غذا و لباس ،خانواده ،دوساتان ،کار و چیزهای شاگفتانگیز زیادی می دهد تا از آنها لذت ببریم .هرگاه که
زمانی را به شااااکرگزاری برای هماۀ این برکات خدا اختصااااااص میدهیم ،غالباا میبینیم که غم و افسااااردگی از ما دور میشااااود.
شکرگزاری ،سالحی برای مبارزه با دلسردی از جانب شیطان است.
بهطور گروهی بر اهمیت شکرگزاری در دعاهایتان تع ّمق کنید:
اول تسالونیکیان 18:5؛ افسسیان 20:5؛ مزامیر 21:118

اعتراف به گناه
اگر ما سااعی کنیم که گناه را در زندگیمان مخفی کنیم ،در واقع نقاب زدهایم و وانمود میکنیم که با خداون د مشااارکت داریم .اما خداوند
نور اساااات و نور او دلهای ما را تفتیش میکند .به همین دلیل وقتی ساااارمان را در دعا خم میکنیم ،روحالقدس غالبا گناه را برای ما
آشااکار میکند .عیساای تعلیم داد که وقتی گناه می کنیم ،باید از خداوند طلب بخشااش کنیم و ما هم باید دیگران را ببخشاایم .وقتی رهبران
این حقایق را در گروههایشان تعلیم میدهند ،عملکرد خوبی دارند.
این بعض ی از آیات کتاب مقدس دربارۀ اعتراف به گناه است .گروه شما میتواند با یکدیگر بر آنها تع ّمق کند:
اول یوحنا 2:2-8:1؛ متی 12:6؛ مزامیر 5-3:32؛ مزامیر 18:38؛ امثال 13:28

دعا برای خودتان
اینها دعاهای شخصی خودمان است ،نیازهای زندگیمان ،مانند نان روزانه ،مکانی برای زندگی ،صبر بیشتر ،حکمت و غیره.
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به فیلیپیان 7-6:4؛ یعقوب 13:5؛ متی  11:6و 13؛ متی 41:26؛ متی  11-7:7مراجعه کنید.

دعا برای دیگران
با اختصاااص دادن زمانی به دعا برای دیگران ،محبت مساایح را نشااان می دهیم ،همانطور که مساایح این کار را برای ما انجام میدهد.
این شامل د عا برای گمشدگان است که مسیح را بشناسند و دعا برای نیازهای برادران و خواهرانمان و برای رشدشان در مسیح.
به افسسیان 20-18:6؛ کولسیان 12-9:1؛ کولسیان 12:4؛ یعقوب 16:5؛ اول تیموتائوس 2-1:2؛ متی  45-44:5مراجعه کنید.

 .2من میخواهم ببینم که گروه مشیارکتی من بیشیتر با اقتدار عیسیی دعا میکند .من میدانم که عیسیی به ما گفته که
با ایمان دعا کنیم ،اما گاهی اوقات به نظر میرسیید که دعاهای ما بسیییار ضییعیف اسییت .ما چگونه میتوانیم در
حال دعا کردن ،ایمانمان را قویتر کنیم؟
کتاب مقدس تعلیم میدهد که ایمان از شاانیدن کالم خداساات (رومیان  .)17:10ما باید در زمانهای دعا ،داسااتانهایی را از عهدعتیق و
عهدجدید بخوانیم ،وقتیکه مردان ایمان دعا کرده و معجزات قدرتمندی را دیدند.
•
•
•
•
•

وقتی برای بیماران دعا میکنید ،شاااید بخواهید داسااتانی را دربارۀ عیساای بخوانید که مردم را شاافا میداد (لوقا -38:4
40؛ لوقا 13-12:5؛ لوقا )10-1:7
وقتی برای قدرت اعالم انجیل به غیرایمانداران دعا میکنید ،شاااااید بخواهید داسااااتانی از اعمال  31-1:4را بخوانید،
وقتیکه روحالقدس بر ایمانداران نازل شد و آنها با شجاعت کالم را موعپه کردند.
وقتی با قدرتهای شایطانی در کشامکش هساتید ،دربارۀ اقتدار عیسای بر ارواح شاریر بخوانید( .لوقا 37-31:4؛ مرقس
)20 -1:5
اگر نیاز دارید که به گناه اعتراف کنید ،از مزمور  51یا مزمور  32اسااااتفاده کنید تا به شااااما کمک کند که در مورد
گناهتان با خدا صادق باشید ،و به او اعتماد کنید که شما را ببخشد (اول یوحنا .)9:1
اگر برای نیاازهاای روزاناۀ خود دعاا میکنیاد ،کالم عیساااای را درباارۀ مراقبات پادر از پرنادگاان ،در متی 34-25:6
بخوانید.

از این آیات کتاب مقدس اساااتفاده کنید تا به تقویت ایمانتان کمک کند ،اینکه عیسااای به شاااما اهمیت میدهد و قدرت دارد که وقتی دعا
میکنید ،به شما کمک کند.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1در هفتههای آینده وقتی مشاارکت خانگیتان با هم جمع میشاون د (یا در گروههای کوچک در طول هفته) 5 ،درس دعا را در
 50درس حیاتی انجام دهید .اینها درساهایی از تعالیم عیسای هساتند که به شاما کمک میکنند تا یاد بگیرید که به روش او دعا
کنید.

یا...
 .2در جمعهای خود ،زمانی را به مطالعۀ آیات کتاب مقد س دربارۀ جوانب مختلف دعا که در بار ذکر شاااد ،اختصااااص دهید:
ساااتایش ،شاااکرگزاری ،اعتراف به گناه ،دعا برای خودتان ،دعا برای دیگران .درحالیکه با یکدیگر مطالعه میکنید ،مکک
کنید تا این روشااهای متفاوت برای دعا را بکار ببرید و به یاد داشااته باشااید که این جوانب را مرتبا در زمان دعای هفتگی
خود داشته باشید.
 .3در نپر داشته باشید که روزها یا عصرهای خاصی را برای گروه خانگیتان برنامهریزی کنید که با یکدیگر دعا کنید و شاید
روزه بگیرید .از این زمان اساتفاده کنید تا با شا ّدت بیشاتر برای خانواده ها ،گمشادگان ملت خود ،دولت خود و غیره دعا کنید.
برای قدرت رشد در مسیح و اعالم انجیل به کسانیکه خداوند را نمیشناسند ،دعا کنید.

85

 .11پی بردن به برکت هدیه دادن

"از هر لحاظ به شما نشان دادهام که باید چنین سخت کار کنیم تا بتوانیم ضعیفان را دستگیری نماییم ،و
سخنان خود خداون ْد عیسی را به یاد داشته باشیم که فرمود” :دادن از گرفتن فرخندهتر است"“.
(اعمال )35:20
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مقدّمه
بنای ملکوت خدا از طریق هدیه دادن
هیچکس بیش از خادا درباارۀ هادیاه دادن چیزی نمیداناد .هیچ هادیاه ای گرانبهااتر از هادیاۀ پساااار خادا باه جهاان نیسااااات( .باه یوحناا 16:3
مراجعه کنید) عیسی زندگیش را فدای ما کرد و تعلیم داد که ما هم آن را فدا کنیم.
او به ما تعلیم داد که "نمیتوانید هم بندۀ خدا باشا اید ،هم بندۀ پول" (لوقا  .)13:16وقتی ما با ساااخاوتمندی هدیه میدهیم ،قدمهای مثبتی
را برمی داریم که برای آیندۀ خود به خدا اعتماد کنیم ...و در محبت رشد میکنیم.
ما در کالم خدا ،دو نوم هدیه دادن را میآموزیم:
اول ،همۀ ما در تکالیف روزانهمان ،با افرادی برخورد میکنیم که نیازمند کمک هساتند :گدایی که در خیابان اسات ،کسای که نمیتواند
هزینۀ عمل جراحی مورد نیاز را بپردازد ،بیوهزنی که نیازمند یک کیسه خواربار است .ما شخصا از جیب خود هدیه میدهیم.
اما یک طریق دومی هم برای هدیه دادن وجود دارد که میتواند تأثیر عمیقتری داشااته باشااد .این زمانی اتفاق میافتد که ایمانداران یاد
میگیرند که در هدایای گروه هدیه بدهند .درس ما از کالم خدا در صفحۀ بعد ،یک نمونه از آن را نشان خواهد داد.
در طول قرنها ،به خاطر هدایای ایمانداران از طریق کلیسااهایشاان ،نیکوکاریهای زیادی در دنیا انجام شاده اسات .فقط کلیسااهای بزرگ
این کار را نمیکنند .این در مشارکتهای خانگی سراسر دنیا اتفاق میافتد .مشارکتهای خانگی ،ادبیات مسیحی را میخرند تا به دیگران
بدهند .آنها به فقرایی که با آنها پرسااتش میکنند ،هدیه می دهند و به کسااانیکه خار از گروه خانگی هسااتند نیز هدیه میدهند .همچنین
از تیمها حمایت میکنند تا انجیل را به مکانهای دیگر ببرند.
این فصال به شاما کمک خواهد کرد تا در نپر بگیرید که چگونه هدایای کلیساای خانگیتان میتواند ملکوت خدا را در شاهر و کشاورتان
و در بخشهای دیگر دنیا بنا کند.
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مطالعۀ کتاب مقدس
پولس رسول به کلیساها میآموزد که با سخاوتمندی هدیه بدهند
بحث ابتدایی :دنیایی را تصور کنید که در آن مهربانی و بخشندگی خداوندمان بر قلبها حاکم است .این چه دنیایی میشد؟
اعمال  30-27:11را با یکدیگر بخوانید.
نبوتی کرد (آیۀ )28؟ شااگردان در انطاکیه تصامیم گرفتند که چه کار کنند؟ (آیۀ  )29چه کسای را انتخاب کردند
 .1آگابوس چه ّ
که هدایا را به یهودیه ببرد؟ (آیۀ )30
یک زمانی ،پولس تصااامیم گرفت که از کلیسااااهای شاااهرهای دیگر هدیه جمع کند تا به کلیسااااهای یهودیه کمک کند .درس
امروز به این موضوم خواهد پرداخت که چگونه پولس قرنتیان را تشویق کرد که برای این نیاز هدیه بدهند.
اول قرنتیان  4-1:16را با یکدیگر بخوانید.
 .2دستورالعمل او به کلیساهای قرنتیان و غالطیان چه بود؟ (آیۀ )2-1
 .3چه کسی هدیه را به اورشلیم خواهد برد؟ (آیۀ )4-3
دوم قرنتیان  8را با یکدیگر بخوانید.
.4
.5
.6
.7

در آیات  ،5-1پولس ،نگرش کلیساااااهای مقادونیاه را در هدیه دادن توصاااایف میکناد .با یکادیگر آیات  5-1را بخوانیاد ،بعد
دربارۀ شرایط دشوار آنها و نگرش شگفت انگیزشان در این آزمایش و سختی ،بحک و گفتگو کنید.
ساپس پولس از قرنتیان اساتدعا میکند که مانند مقدونیان ،چنین نگرش ساخاوتمندانهای را داشاته باشاند .در آیۀ  9پولس از چه
کسی بهعنوان نمونۀ بخشش سخاوتمندانه استفاده میکند؟
در آیات  ،12-10پولس به قرنتیان چه توصیهای میکند؟
چه چیزی یک هدیه را مقبول میسازد؟ (آیۀ )12
در آیات  21-20پولس سعی میکرد چه کار کند؟
دوباره آیات  19-16را بخوانید .او در این آیات برای جلوگیری از انتقاد چه کار میکرد؟
چرا مهم اسااات که در نحوۀ جمعآوری ،نگهداری و ساااپس توزیع پول در هدایایی که در مشاااارکت خانگیمان جمع میکنیم،
بسیار مراقب باشیم؟

دوم قرنتیان  9را با یکدیگر بخوانید.
 .8در آیۀ  6منپور پولس چیسات؟ چرا مهم اسات که رهبران این قاعده را در مشاارکت خانگی تعلیم دهند؟ چرا در هدیه دادن،
ایمان به این حقیقت ،ضروری است؟
 .9آیاۀ  7را دوبااره بخوانیاد .اگر ماا ایمااناداران را مجبور کنیم کاه هادیاه بادهناد ،این چاه چیزی را در قلبشاااااان ناابود میکناد؟ "خادا
بخشندۀ شادمان را دوست میدارد" ،چه مفهومی دارد؟
دادن ما صحبت میکند .این نتیجه چیست؟
 .10در آیات  ،15-12پولس دربارۀ مهمترین نتیجۀ هدیه
ِ
با دعا خاتمه دهید :ما امروز دربارۀ بخشااش سااخاوتمندانه و مدیریت حکیمانۀ هدایا یاد گرفتیم .اگر همۀ گروههای خانگی این کشااور
یاد بگیرند که با چنین سااخاوت و حکمتی هدیه بدهند ،این چگونه ملکوت خدا را در اینجا بنا خواهد کرد؟ برای وقوم چنین چیزی دعا
کنیدل
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،20اتیوپی
هدیۀ فداکارانه در کلیسای آفریقایی ،انجیل را گسترش داد
گاهی اوقات ما در سااکوت به خودمان می گوییم که وقتی ثروتمند شاادیم ،آنگاه با سااخاوتمندی هدیه خواهیم داد .این داسااتان دربارۀ این
اسات که چگونه کلیسااهایی در بین افراد بسایار فقی ر اتیوپی ،از فرمان عیسای برای هدیه دادن اطاعت کردند .هدیه دادن آنها ،یک نمونۀ
زیبا برای همۀ ماست .این یادآور آن بیوهزنی است که آخرین سکهاش را داد (مرقس )44-41:12
*****
از  1937تا  ، 1942کلیسااای وارمو در اتیوپی ،رشااد سااریعی را تجربه کرد .بهخاطر اشااغال دولت ایتالیا در طول جنع جهانی دوم،
میساایونرها مجبور به ترک این کشااور شاادند  .میساایونرها ،انجیل را به قوم وارمو تعلیم داده بودند ،اما فقط  48وارمو به مساایح ایمان
آوردند .وقتی میسیونرها آنجا را ترک کردند ،فقط انجیل مرقس و بخشهای اندکی از کتاب مقدس به زبان وارمو ترجمه شده بود.
در طول پنم سالی که از عزیمت میسیونرها میگذشت ،کلیسای وارمو رشد کرد و  10000ایماندار داشتل همۀ اینها تحت جفای شدید
اتفاق افتادّ .
مبش اران وارمو بهش ا ّدت مضااروب و زندانی شاادند .وقتی انجیل را در همه جا گسااترش میدادند ،بهخاطر ایمانشااان متحمل
رنم و عذاب زیادی شدند.
وارموها متعهاد بودند که از هماۀ تعاالیم عیساااای اطاعت کنناد ،از جملاه فرمان عیساااای برای هدیه دادن .آنهاا هیچ بودجۀ خارجی برای
کمک نداشاتند .آنها در رنجهایشاان ،قلب خدا برای گساترش انجیل و کمک به فقرا را بدسات آوردند .اگرچه همۀ آنها بسایار فقیر بودند،
اما همچنان یاد گرفتند به کساانیکه نیازهای بیشاتری داشاتند ،هدیه بدهند ،هم نیازهای جسامانی و هم نیازهای روحانی .وقتی میسایونرها
بازگشتند ،دیدند که این قومی که ایمانشان مانند ایمان کودکان بود ،کالم عیسی را جدّی گرفتند .آنها با سخاوت و خوشی هدیه دادند.
و هدایای وارمو فقط پول نبود .چون غالبا هیچ پولی نداشااتند ،آنها تکه هایی از لباسااشااان را درآورده و در هدایا میانداختند ،چیزهایی
مانند کفش یا اکت .بعدا این اقالم در بازارها فروخته میشدند .این پول برای گسترش انجیل بکار میرفت.
وارموها خوشاحال بودند که هدایایشاان ،هر سااله از ّ
مبشاران بیشاتری حمایت میکرد .یک سانّت بهزودی در کنفرانساهای ساارنهشاان
آغاز شاد .هر کسای مطابق ایمانش قول میداد که از خد ا کمک بطلبد تا یک هدیۀ ساخاوتمندانه را به کنفرانس ساال بعد بیاورد .اگرچه
آنها به رهبران میگفتند که چه مبلغی را از خدا درخواسات میکنند ،اما بدون هیچ فشااری از ساوی انساانها قول میدادند .این وعده بین
هر تک تک اشااااخااص و خدا بود ،و در طول سااااال دعا میکردند ،کار میکردند و پول را پسانداز میکردند تا هدایایشااااان را در
گردهمایی سال بعد تقدیم کنند.
در یک کنفرانس ،یک خانمی میخواساااات که در عر چند روز در پایان گردهمایی ،یک هدیه بدهد .او چند سااااکۀ کوچک به پول
رایم کشورش داشت ،اما میخواست که هدیهای بزرگتر از این بدهد.
آخر
یک روز بعد از کالسااها ،او این چند سااکه را برداشاات و در بازار کمی پنبه خرید .چون در طول روز در کالسااها مشااغول بودِ ،
شااب بیدار میماند تا از این پنبه ها ،نن بریسااد .چند شااب طول کشااید تا این نن را تمام کند .ساااعتها پیش از سااپیدۀ صاابح ،در حدود 5
ساعت تا بازار راه رفت .در آنجا نن خود را فروخت و به کنفرانس بازگشت.
وقتی از راه رسید ،هدیۀ فداکارانهاش را در دستهای یک رهبر گذاشت .او خیلی خوشحال بود که توانست چنین هدیۀ بزرگی بدهد .این
4
از دو سکۀ کوچک او رشد کرده و به چیزی معاد ِل هشت سنت آمریکایی رسیده بودل

_____________
4

این داستان برگرفته از کتاب آتش بر روی کوهها ،نوشتۀ ِریموند داویس ،زاندروان 1966 ،است.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1چرا هدیه دادن برای زندگی ایماندار و سالمت مشارکت مهم است؟
کتاب مقدس تعلیم می دهد که ما باید به دریل بسیاری هدیه بدهیم .این چند مورد از آنهاست .آیات کتاب مقدس را در هر بخش بخوانید:
•
•

•
•
•

هدیه دادن به ما کمک میکند که در برابر طمعکار و خودمحور شادن ،از خود محافپت کنیم (اول تیموتائوس 10-6:6
و .)19-17
هدیه دادن باعک ایجاد اتحاد در بدن مسایح میشاود .اگر مطالعۀ کتاب مقدس در این فصال را نخواندهاید ،لطفا زمانی را
به مطالعۀ آن اختصااص دهید .در این مطالعه میبینیم که وقتی کلیسااها برای کمک به یکدیگر هدیه دادند ،در محبت به
یکدیگر رشد کردند.
هدیه دادن ،محبت و شاافقت خدا را نساابت به فقرا ،از جمله غیرایمانداران نشااان میدهد (رویان 22:23؛ تثنیه -7:15
.)11
هدیه دادن به نیازمندان ،یکی از طریقهایی اسات که میتوانیم اول ملکوت خدا را بطلبیم .مطابق تعلیم عیسای ،این به ما
کمک میکند که بر خدا بهعنوان مهیّا کنندهمان تمرکز کنیم (متی .)33-25:6
هدیه دادن ،طریقی اساات که خدا به ما اجازه می دهد که با او در گسااترش خبر خوش به دیگران ش ارکت کنیم .این یکی
از طریقهایی اسات که میتوانیم گنجی در آسامان داشاته باشایم .بهعنوان مثال ،به خوشای حاصال از ساهیم شادن در هدایا
برای خرید کتاب مقدس یا دیگر ادبیات روحانی برای دادن به کسااانیکه کالم خدا را ندارند ،یا برای فرسااتادن یک نفر
به شهری دیگر یا کشوری دیگر برای تعلیم یا موعپه دربارۀ عیسی فکر کنیدل (متی )21-19:6

 .2آیا مسییییحیان باید دهیک بدهند (یعنی  %10از درآمدشیییان را بدهند) ،مانند قوم یهود که به آنها فرمان انجام این
کار داده شده بود؟
بعضای از مسایحیان دهیک میدهند؛ بعضایها دهیک نمیدهند .بعضای از کلیسااها تعلیم می دهند که این هنوز برای مسایحیان کاربرد دارد
و دهیاک باایاد باه کلیساااااا داده شااااود .عادهای دیگر می گویناد کاه باایاد یااد بگیریم کاه باا سااااخااوتمنادی هادیاه بادهیم ،اماا دهیاک باهتنهاایی ،از
عهدعتیق است و چیزی نیست که عهدجدید بهعنوان بخشی از آموزۀ مسیحی تعلیم دهد.
در عهدجدید فقط در دو قسامت ،دهیک ذکر شاده اسات .یکی در همثهلی دربارۀ یک رهبر مذهبی اسات که به خدا یادآوری کرد که روزه
گرفته و دهیک داده و کارهای بد نکرده اساات .ام ا عیساای گفت که او از نپر خدا عادل نبود (لوقا  .)14-9:18دیگری در جایی اساات
که عیساای هشاادار شاادیدی به فریساایان می دهد ،چون آنها عدالت ،رحمت و امانت را نادیده گرفته بودند و در عو بر جوانب جزئی
دهیک دادن ،بهعنوان مثال دهیکِ نعنام در باغشان تمرکز کرده بودند .عیسی گفت که دهیک دادن مهم است ،اما آنها نسبت به مهمترین
چیزها نابینا بودند (متی .)24-23:23
در بقیۀ عهدجدید ،چیزی دربارۀ دهیک ذکر نشاده و هیچ فرمانی به مسایحیان داده نشاده که این عمل عهدعتیق را ادامه دهند .اما بخشاش
مکررا توساط عیسای و رساورن تعلیم داده شاده و کساانیکه فداکارانه هدیه میدهند ،ساتایش شادهاند .اگر خدا تحت عهد قدیم
ساخاوتمندانه
ّ
به یهودیان تعلیم داد که ده درصاااد از درآمدشاااان را بدهند ،آیا ممکن اسااات که این حداق ِل چیزی باشاااد که پیروان عیسااای باید بدهند،
عیسایی که همه چیز را فدای آنها کرد؟ آیا ما میتوانیم کمتر بدهیم؟ آیا نباید بیشتر بدهیم -نه بهخاطر شریعت ،بلکه بهخاطر محبت؟ اما
در همۀ هدایایی که می دهیم ،گروههای خانگی باید دستورالعمل پولس را به یاد داشته باشند:

هر کس همان ق در بدهد که در دل قصاد کرده اسات ،نه با اکراه و اجبار ،زیرا خدا بخشاندۀ شاادمان را دوسات میدارد( .دوم
قرنتیان )7:9
بیایید فراموش نکنیم که در عهدعتیق و جدید ،غالبا فرامین خدا برای هدیه دادن ،با وعده های برکت همراه اساتل خداوند به ما اطمینان
میبخشد که قطعا از کسانیکه با هدیه دادن ،او را حرمت میگذارند ،مراقبت خواهد کرد.
خدا در عهدعتیق از طریق مالکی نبی صحبت کرد:

"پس حال ،هماۀ دهیاکها را به انباارها بیااوریاد تا در خاناۀ من خوراک باشااااد .و خداوند لشااااکرها میگویاد :مرا بدینسااااان
بیازمایید که آیا روزنههای آساامان را برایتان نخواهم گشااود و چنان برکتی بر شااما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی
نماند( ".مالکی )10:3
در عهدجدید ،عیسی به ما تعلیم داد:
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بدهید تا به شاما داده شاود .پیمانهای پر ،فشارده ،تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شادل زیرا با هر پیمانهای که بدهید ،با
همان پیمانه به شما داده خواهد شد( .لوقا )38:6

 .3ما بهعنوان رهبران چگونه میتوانیم به ایمانداران کمک کنیم که هدیه دادن را یاد بگیرند؟
عیساای به وضااوح به شاااگردانش تعلیم داد که در هدیه دادن سااخاوتمند باشااند" :به رایگان یافتهاید ،به رایگان هم بدهید"( .متی )8:10
عهدجدید ،حتی به ما تعلیم می دهد که از دشامنانی که نیازمندند ،مراقبت کنیدل (رومیان  )20:12ما به این شاکل محبت شاگفتانگیز خدا
را به همۀ انسانها نشان میدهیم.
این  3طریق برای تشویق ایمانداران به هدیه دادن در کلیساهای خانگیمان است:
 )1ما اول با الگوی خودمان به آنها تعلیم میدهیم .آیا ما کسااااانی هسااااتیم که چیزی را با نیازمندان قساااامت میکنیم؟ همه این
الگوی ماا را میبینناد .ماا نباایاد فقط پولماان ،بلکاه باایاد وقات ،خااناه و غاذایماان (مهمااننوازی) و عطاایاای روحاانیماان را برای
کمک به رشد انسانها قسمت کنیم.
 )2ما با یکدیگر مطالعه میکنیم که کتاب مقدس دربارۀ هدیه دادن ،چه چیزی را تعلیم میدهد .اعضااای مشااارکتهای خانگیمان
باایاد بادانناد کاه کتااب مقادس درباارۀ هادیاه دادن چاه میگویاد ،چون کتااب مقادس راهنماای زنادگی مااسااااات .خادا باه قومش در
عهدعتیق گفت که هدیه بدهند؛ این بخشااای از شاااریعت بود .عیسااای در عهدجدید به شااااگردانش تعلیم داد که بهرایگان و با
شادمانی بدهند .در پایان این فصل ،آیاتی برای مطالعه دربارۀ این موضوم موجود است.
 )3ما دربارۀ وفاداری خدا نسییبت به قومش شییهادت میدهیم .پدر آساامانی ما ،امروز هم مانند دوران کتاب مقدس اساات .او از
کساانیکه اول ملکوت خدا را میطلبند ،مراقبت میکند .آیا شاما داساتانهایی را از وفاداری او دارید که در مشاارکت خانگیتان
تعریف کنید؟

 .4هدایای مشارک ت خانگی باید برای چه چیزی بکار رود؟
این چند نمونۀ رایم است:
• برای خرید کتاب مقدس ،کتابهای مسیحی ،رسانههای مسیحی و غیره ،برای گسترش انجیل
• برای کمک به ایمانداران نیازمند
برای کماک به غیرایماانداران نیاازمناد (در طول قرنهاا ،مساااایحیاان نه فقط به ایماانداران ،بلکاه به هماۀ نیاازمنادان ،بدون
•
توجه به مذهبشان هدیه دادهاند).
• برای فرسااتادن هدایای امداد و کمک رسااانی به کسااانیکه گرفتار بالیای طبیعی شاادهاند (قربانیان زلزله ،قحطی ،ساایل و
غیره).
• برای کمک به پرداخت هزینۀ کنفرانسها و سمینارها
• برای فراهم کردن برکات اولیه در مشارکت خانگی هفتگی (چای ،خوراکیهای ساده)
• برای کمک به ّ
مبشاران و معلمان در سافرشاان (در اول قرنتیان  ،14-13:9پولس میگوید که کساانیکه کارشاان بشاارت
و تعلیم است ،باید توسط ایمانداران دیگر حمایت شوند).

 .5چه کسی هدایا را میشمارد و ثبت میکند؟ چه کسی پول را نگه میدارد؟ چه کسی تصمیم میگیرد که هدایا برای
چه چیزی بکار خواهد رفت؟
کتاب مقدس تعلیم می دهد که وقتی ما با یکدیگر و با خدا در زیر نور گام برمیداریم ،در این صورت مشارکت حقیقی داریم.
وقتی اعضااای کلیسااای خانگی هدیه میدهند ،آنها به رهبران اعتماد میکنند که بهخوبی آن را مدیریت کرده و اطالعات را
پنهان نکنند.
ساه ساهال بار بسایار مهم اسات .بهتر اسات که حداقل  2رهبر یا اعضاای مورد احترام ،این هدایا را بشامارند و بهخوبی ثبت
کنند که چه چیزی دریافت شاااده و این پول چگونه خر شاااده اسااات .با دقت تصااامیم بگیرید که این هدایا در کجا نگهداری
شوند .به یاد دا شته باشید که این پول خداست ،پس باید با دعا و ترس خداوند استفاده شود .رهبران باید به اعضا اطالم بدهند
که این پول چگونه استفاده شده است.
همچنین توصایه میشاود که پول را برای هفتههای بسایار ،بدون هیچ خرجکردی جمع نکنید .چند وقت یکبار تصامیم بگیرید
که این پول باید چگونه استفاده شود و بعد آن را برای کار خدا استفاده کنید .عاقالنه نیست که پول زیادی را نگه دارید ،مگر
اینکه برای یک نیاز بزرگ خاصی پسانداز شود.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1به صافحات قبلی این فصال بازگردید .وقتی آن صافحات را مطالعه کردید ،روح القدس چگونه دربارۀ رشاد مشاارکت خانگیتان
در هدیه دادن ،با شما صحبت کرد؟
بعضای از مشاارکتهای خانگی به اعضاایشاان فرصات میدهند که هر هفته هدیه بدهند .بعضای دیگر ،گاهگاهی برای نیازهای
مشااخص هدایا جمع میکنند .کتاب مقدس دسااتورالعمل مشااخصاای نمیدهد .گروه شااما چند وقت یکبار هدایا جمع میکند؟ آیا
میخواهید که در آینده به این روش ادامه دهید؟
 .2به فهرست زیر نگاه کنید .گروه شما ،کدام عبارات دربارۀ هدیه دادن را میتوانند با یکدیگر مطالعه کنند؟
 .3برای خودتان و گروهتان دعا کنید که بهعنوان بخشاندگان ساخاوتمند رشاد کنید .از خداوند طریقهایی را بطلبید که بتوانید خبر
خوش را از طریق هدایای محبتآمیزتان گسترش دهید.
چند عبارت برای مطالعه دربارۀ هدیه دادن:
• سکههای بیوه زن :مرقس 44-41:12
• اول ملکوت خدا را بطلبید :متی 34-19:6
• به دشمنان خود محبت کنید :لوقا 36-27:6
• هدایایتان را در برابر دیدگان مردم ندهید :متی 4-1:6
• گوسفندان و بزها :متی 46-31:25
• فقیران را با مهربانی برکت دهید :لوقا 14-12:14
سفیره به روحالقدس درود گفتند :اعمال 11:5-32:4
•
هحنانیا و ه
• پولس رسول دربارۀ هدیۀ دادن تعلیم میدهد :دوم قرنتیان  8و 9
• پولس دربارۀ قناعت تعلیم میدهد :اول تیموتائوس 10-6:6
• فرمان پولس به ثروتمندان :اول تیموتائوس 19-17:6
• فرمان به دزدان :افسسیان 28:4
همچنین در کتاب  50درس حیاتی ،یک بخش دربارۀ هدیه دادن ،به همراه  3درس دربارۀ این موضوم موجود است.
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 .12شاگردان بالغ شدن

پس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند ،گفت« :اگر در کالم من بمانید ،براستی شاگرد من
خواهید بود .و حقیقت را خواهید شناخت ،و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد( ».یوحنا )32-31:8
ما او [مسیح] را وعظ میکنیم ،و هر کس را هشدار میدهیم و با کمال حکمت میآموزیم ،تا همه را
کامل در مسیح حاضر سازیم( .کولسیان )28:1
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مقدّمه
شاگردان عیسی ،دیگران را شاگرد میسازند
اگر شاما به دعوت عیسای برای پیروی از او پاسان دادهاید ،پس شاما شااگرد عیسای هساتید .اما روزانه شااگرد عیسای بودن چه مفهومی
دارد؟
اول از همه ،شااگردان همۀ تعالیم عیسای را آموخته و اطاعت میکنند .آنها با یکدیگر کالم عیسای را که در متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا
یافت میشاااود و تعالیم شااااگردان عیسااای را که در بقیۀ عهدجدید یافت میشاااود ،مطالعه میکنند و این چیزها را در زندگیشاااان بکار
میبرند .عیسی بهوضوح گفت" :اگر کسی مرا دوست بدارد ،کالم مرا نگاه خواهد داشت( ".یوحنا )23:14
چون آنها محبت عیسی نسبت به خودشان را که بر روی صلیب دیده میشود ،درک میکنند ،با خوشحالی خود را به او تقدیم میکنند تا
او را خدمت کنند و مانند او شوند .آنها عیسی را خداوند زندگیشان میسازند .و به دیگران هم کمک میکنند که شاگرد شوند.
اما شااگردساازی ،تکلیف آساانی نیسات .همانطور که ما خودمان باید یاد بگیریم که قلب و نگرش مسایح را در افکار و اعمالمان داشاته
باشااایم ،باید به شااااگردانمان کمک کنیم که آنها هم این کار را انجام دهند .وقتی آنها قدمهای کوچکی را برمیدارند تا یاد بگیرند که با
تسالیم
ایمان زندگی کنند ،در شارایط دشاوار به خدا اعتماد کنند و وقتی روحالقدس کار میکند تا آنها را بیشاتر مانند عیسای کند ،خود را
ِ
روحالقدس کنند ،در این شرایط ما باید با آنها گام برداریم.
ماا نمی توانیم هماۀ مشااااکالت شااااااگردانماان را برطرف کنیم ،اماا وقتی باه آنهاا کماک میکنیم کاه از کالم خادا درس بگیرناد ،باا آنهاا دعا
میکنیم و دوساتی حقیقی را نشاان میدهیم ،در واقع آنها را تشاویق میکنیم که در اعتماد به عیسای رشاد کنند .البته ،تنها راه برای انجام
این کار ،از طریق وقت گذاشتن با آنهاست -نه فقط در روزی که با یکدیگر پرستش میکنیم ،بلکه در زمانهای دیگر در طول هفته نیز
این کار را میکنیم .همۀ ما از طریق رابطۀ محبتآمیز خالصانه رشد میکنیم.
این فصال آیاتی را برای مطالعه به شاما خواهد داد ،همچنین پیشانهاداتی را برای کمک به شاما میدهد تا خودتان بهعنوان شااگرد مسایح
رشد کنید و به شما کمک میکند که دیگران را برای انجام این کار تشویق کنید.
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مطالعۀ کتاب مقدس
عیسی یک جنبش جهانی را آااز میکند
با تعلیم دادن به شاگردان که از او پیروی کنند
بحث ابتدایی :در چند هفتۀ گذشاااته ،چه چیزهایی را از عیسااای آموختهاید ،خواه از تعالیمش در کتاب مقدس ،یا از روحالقدسا اش که با
قلبتان صحبت میکند؟
عیساای گفت که شاااگردان مانند معلمشااان میشااوند (لوقا  .)40:6عیساای چگونه در زندگی شااما کار کرده که شااما امسااال ،بیشااتر از
پارسال ،شبیه او هستید؟
مرقس  20-14:1را با یکدیگر بخوانید.
.1
.2

.3
.4

وقتی عیسی موعپه کرد ،به مردم چه گفت (آیات )15-14؟
به نپرتان این برای کسانیکه حرفهای او را شنیدند ،چه مفهومی داشت؟
عیساای به ماهیگیران گفت که "از پی من آیید" .معلمان مذهبی آن زمان ،شاااگردانی داشااتند که از آنها پیروی کرده و درس
میگرفتند .تصاور کنید که در قرن یکم زندگی میکنید .صادای عیسای را میشانوید که از شاما دعوت میکند .اگر به دعوتش
پاسااان دهید ،روزهای زندگیتان را با این معل م جدید ساااپری خواهید کرد .هدفتان این اسااات که گوش کنید ،تماشاااا کنید و از
حکمتش درس بگیرید و مانند او شوید.
تصاااور کنید که شاااما یکی از دوازده شااااگرد عیسااای شاااوید .چقدر برایتان مهم خواهد بود که کامال متوجه باشاااید که همۀ
درسهایی را که عیسی به شما می دهد ،یاد بگیرید؟ افکارتان را توضیح دهید.
عیسااای به ماهیگیران گفت که اگر از او پیروی کنند ،او آنها را صااایاد مردمان میساااازد (آیۀ " .)17صااایاد مردمان" چه
مفهومی دارد؟ آیا تابحال از عیسی خواستهاید که شما را صیاد مردمان سازد؟
وقتی عیسای این مردان را صادا کرد ،آنها تورهایشاان (شاغلشاان) و پدرشاان (خانواده) را رها کردند (آیات  18و  .)20آیا به
نپرتان این قربانی بزرگی برای آنها بود؟ چرا؟
آیا به نپرتان ،قربانی رزم است تا با خبر خوش به سراد این کشور بروید؟ چه نوم قربانیهایی رزم است؟

نکته :اگرچه ایماندارانی هسااتند که شااغلشااان را رها میکنند تا ک ّل زندگیشااان را وقف گسااترش انجیل کنند ،اما بیشااتر ایمانداران در
شغلشان می مانند ،اما در هر زمان و هر جاییکه فرصت دارند ،شاهدان وفادار و شاگردسازان هستند .آنها خودشان را بهعنوان افرادی
میبینند که نور و محبت خدا را به محل کارشان میبرند .به نپرتان عیسی از شما دعوت میکند که چه کار کنید؟
متی  20-16:28را بخوانید.
.5

.6
.7
.8

.9

عیسی بعد از رستاخیز ،در پایان زمان خود بر روی زمین ،این کالم را اعالم کرد .عیسی به شاگردانش گفت که یک چیزی
به او داده شده است .آن چیز چه بود (آیۀ )18؟
آیا کالم عیساای را دربارۀ اقتدارش باور می کنید؟ به همین دلیل ،چقدر مهم اساات که ما از کالم عیساای اطاعت کنیم؟ اگر ما
بدانیم که عیسی تمامی اقتدار را در دست دارد ،این چه کمکی به ما میکند که وقتی با انجیل مخالفت میشود ،اطمینان داشته
باشیم؟
به اولین شااگردان عیسای گفته شاد که بعد از عزیمت عیسای از زمین ،شااگردان بیشاتری بساازند .آنها برای انجام این کار باید
به کجا میرفتند (آیۀ )19؟
آنها باید به نام چه کسی مردم را تعمید میدادند (آیۀ )19؟
آنها باید به شاگردان جدید چه تعلیمی میدادند (آیۀ )20؟
وقتی تعالیم عیسی را مطالعه میکنید ،آیا به این فکر میکنید که چگونه میتوانید تعالیم او را به دیگران منتقل کنید؟
آیا خودتان را بهعنوان کسی میبینید که بتواند با استفاده از تعالیم عیسی ،صیاد مردمان شود؟
عیسی چه وعدهای به شاگردانش داد (آیۀ )20؟
آیا این را برای خودتان هم باور دارید؟

با دعا خاتمه دهید :برای مشارکت خود دعا کنید که شاگردان حقیقی عیسی شوند که دیگران را شاگرد سازند.
در این موضوع عمیقتر شوید :چهار درس آخر در  50درس حیاتی (درس  )50-47بهطور خاص دربارۀ شاگردسازی است.
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داستانی از تاریخ مسیحی
آسیای مرکزی ،قرن 20
قدرت شاگردی
ا ّما بذری که در زمین نیکو کاشاته شاد کسای اسات که کالم را میشانود و آن را میفهمد و بارور شاده ،صاد ،شاصات یا سای
برابر ثمر میآورد( .متی )23:13
معلم زبان انگلیساای ،کالس مکالمهاش را در دانشااگاهی در یک کشااور مساالمان که خانوادهاش را چند ماه قبل به آنجا برده بود ،تمام
کرد .بعاد از اینکاه هماۀ دانشااااجویاان کالس را ترک کردناد ،یاک مرد جوان مااناد و باه طرف میز معلم رفات .این معلم هنوز او را
نمیشناخت ،چون ترم جدید ،تازه شروم شده بود.
او پرسید" :آیا میتوانیم چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟"
معلم پاسن داد" :البته".
دانشاجو خودش را بهعنوا ن حسان معرفی کرد و توضایح داد که از یک کشاور مسالمان دیگری آمده اسات .آنها چند دقیقه صاحبت کردند
و بعد این شاااگرد بر ترسااش غلبه کرد" :آقا ...من شاایفتۀ عیساای شاادهام .آیا میتوانی دربارۀ او به من تعلیم دهی؟ دوسااتم ،ابراهیم هم
میخواهد که دربارۀ عیسی بشنود ".ابراهیم که یکی از دانشجویان این کالس بود ،از کشور حسن آمده بود.
این گفتگو ،آغاز مباحثات بسایاری بود که حسان و ابراهیم در خار از کالس با این معلم داشاتند .این معلم ،پیرو عیسای بود و خوشاحال
بود که دربارۀ ایمانش با این دو دانشاجو صاحبت کند .او آنها را به خانهاش دعوت کرد تا با همسار و فرزندان کوچکش مالقات کنند و
این دو مرد جوان ،اغلب اوقات به آنجا میرفتند .آنها میخندیدند و با بچهها بازی میکردند ،با این خانواده غذا میخوردند و ساااااعات
بساایاری را با کتاب مقدس باز سااپری میکردند ،از این معلم دربارۀ عیساای و انجیل یاد میگرفتند .طولی نکشااید که آنها درخواساات
کردند که تعمید بیابند .آنها واقعا ایمان داشتند که عیسی نجاتدهندهشان بود.
بالفاصاله پس از آن ،این معلم و خانمش ،این برادران جدید و نوایمانان دیگر را به یک مشاارکت خانگی دعوت کردند .آنها با سارود،
پرساتش کرده و نیازهایشاان را برای دعا با یکدیگر مطرح میکردند .تعالیم عیسای را با یکدیگر میخواندند و دربارۀ روشاهای پیروی
از او در همۀ فرامینش صااحبت میکردند .با یکدیگر در شااام خداوند نیز شاارکت میکردند ،مرگ عیساای را برای گناهانشااان به یاد
می آوردند .و نوایمانان دیگر را تعمید میدادند.
یک روز حسن به معلم توضیح داد که تصمیم گرفته به دانشگاه ادامه ندهد .او به کشورش بازمیگردد.
"من میخواهم با مردم کشاورم دربارۀ عیسای مسایح صاحبت کنم .مخصاوصاا میخواهم که انجیل را به قومهایی ببرم که در اقلیت هساتند
و چوپانانی هستند که در کوههای نزدیک شهرم زندگی میکنند .من چگونه باید این کار را انجام دهم؟"
معلم پاسااان داد" :حسااان ،همان کاری را که من با تو کردم ،تو هم انجا م بده .با محبت به ساااراد آن افراد برو .دربارۀ عیسااای با آنها
صاحبت کن و به آنها یاد بده که توبه کنند و با ایمان برای بخشاش گناهان و نجات به او روی آورند .به یاد داشاته باش که عیسای برای
همۀ انسانها مرد .تو میتوانی فیلم عیسی را با خود ببری و نشان بدهی .وقتی به او ایمان آوردند ،آنها را به نام پدر ،پسر و روحالقدس
تعمید بده .بعد از درساهای کتاب مقدس که من به تو دادم ،اساتفاده کن تا به تو کمک کند که به آنها تعلیم دهی که از همۀ فرامین عیسای
اطاعت کنند".
حسن ،درحالیکه به حرفهای معلم فکر میکرد ،یک لحپه مکک کرد .او احساس کرد که بیصالحیت است و نمیدانست که آیا میتواند
هماان کااری را بکناد کاه این معلم باا او کرده بود .حاار او خودش باا انجیال باه بیرون میرفات ،مثال این معلم و خاانوادهاش ،از مرز
فرهنع عبور میکرد.
حسن با عدم قطعیت ،به معلم نگاه کرد" :من سعی خواهم کرد".
معلم به حسن یادآوری کرد که او تنها نمیرود؛ عیسی از طریق قدرت روحالقدس با او بود.
در طول ماهها و ساالهای بعدی ،معلم نامه هایی را از حسان دریافت کرد .او توضایح داد که با ایمان قدم برداشاته و انجیل را به کساانی
رساانده که هرگز آن را نشانیده بودند .او به آنها تعلیم داده بود که از عیسای اطاعت کنند ،همانطور که معلم این کار را با او کرده بود.
96

مردم از گناهانشااان توبه کرده و به عیساای ایمان می آوردند .طولی نکشااید که آنها را تعمید داد و مشااارکتهای کوچکی از ایمانداران را
در شهرکها و روستاهای مختلف تشکیل داد.
دور میز غذا میخوردند ،به یاد آورد .او توانسات در
ساالها بعد ،معلم آخرین نامۀ حسان را روی میز گذاشات و زمانی را که با یکدیگر ِ
ذهنش ،تصویر تعمید حسن و گرسنگی او برای یادگیری کالم خدا را ببیند .معلم به خودش گفت" :من هرگز تصور نمیکردم که انجیل
بتواند از طریق یک مرد تا دور دسااتها برود .و خ دا به من این افتخار و امتیاز را داد تا بخشاای از شاااگردسااازی این برادر ارزشاامند
باشم که تعالیم عیسی را جدّی گرفت .خدا را شکر برای قدرت انجیلل"
نکته :حسن با درسهایی از  50درس حیاتی ،شاگردسازی کرد( .مراجعه کنید به "منابع" ،ضمیمۀ الف)
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1ما هر هفته در مشیییارکت خانگیمان ،کالم خدا را با یکدیگر مطالعه میکنیم ،اما افراد گروهمان در طول هفته آن
را نمیخوانند .ما چگونه میتوانیم به آنها کمک کنیم که عادت به خواندن (یا گوش دادن) به کالم خدا در تنهایی
را در خود ایجاد کنند؟
اشاتیاق شاما برای کمک به آنها در یادگیری انضاباط تع ّمق روزانه بر کالم خدا و دعا خیلی خوب اسات .این عادت که در طول زندگی
شکل میگیرد ،برای چالشهای زندگی ،به ایمانداران قدرت و حکمت میبخشد .همچنین از طریق اوقات تنهایی با خداست که آنها او را
خواهند شناخت و تبدیل خواهند شد تا بیشتر شبیه او شوند .مشارکت خانگی میتواند به آنها کمک کند که این عادت را ایجاد کنند.
وقتی ما مزامیر را مطالعه میکنیم ،میبینیم که داوود و نویسااااندگان دیگر ،با تع ّمق دائم بر کالم خدا ،کمک و خوشاااای خود را در آن
یافتند .این نمونههایی از مزامیر  119است:
•
•
•
•
•

آیۀ " :11کالم تو را در دل خود ذخیره کردهام ،تا به تو گناه نورزم".
آیۀ " :28جان من از فرط اندوه گداخته شده است؛ طبق کالمت مرا بر پا دار".
آیۀ " :72شریعت دهان تو برایم بهتر است ،از هزاران پاره سیم و زر".
آیۀ " :97شریعت تو را چقدر دوست میدارمل تمامی روز تفکر من است".
آیۀ " :105کالم تو برای پاهای من چراد ،و برای راه من نور است".

این چند پیشنهاد عملی برای کمک به اعضای شماست تا روزانه در کالم خدا بمانند:
 .1سااعی کنید بخش کوچکی از مزمور  119را هر هفته در جلسااات خود بخوانید .نیازی نیساات که این درس اصاالی شااما از کتاب
مقدس باشاااد؛ مثال فقط به مدت  4هفته ،دقایقی را به این کار اختصااااص دهید .هر بار دعا کنید که روحالقدس یک گرسااانگی را
نسبت به خدا و کالمش در تک تک قلبها ایجاد کند.
 .2کتاب مقدس صاااوتی به زبانهای بسااایاری در اینترنت موجود اسااات .اگر مردم دوسااات ندارند که بخوانند ،به آنها کمک کنید که
نسخۀ صوتی آن را دانلود کرده و گوش کنند( .به ضمیمۀ الف" ،منابع" مراجعه کنید).
 .3یک کتاب از کتاب مقدس را به آنها پیشاانهاد کنید که بخوانند .چهار انجیل (متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا) ،پیدایش ،مزامیر و امثال،
کتابهای خوبی برای نوایمانان اساات که با آنها شااروم کنند .بعد میتوانند به سااراد بقیۀ عهدجدید بروند .شااما میتوانید به عنوان
گروه تصامیم بگیرید که همگی یک کتاب را بهتنهایی در طول هفته بخوانید یا گوش کنید .بعد در جلساات خود با یکدیگر ،زمانی
را به در میان گذاشتن آموختههایشان اختصاص دهید.

 .2ما نگران مشییاجره و نزاعهای دائمی در مشییارکت خانگیمان هسییتیم .بعضیییها ایبت کرده و به تندی یکدیگر را
قضییاوت میکنند .بعضیییها به جلسییۀ یکشیینبه میآیند ،اما از برقراری رابطه یا گفتگو با بقیۀ افراد گروه پرهیز
میکنند .ما میدانیم که ادامه دادن به این روش ،برای سیالمت مشیارکت خانگی خوب نیسیت .چگونه میتوانیم به
آنها کمک کنیم که رشد کنند تا بیشتر مانند مسیح باشند؟
وقتی عیسای مشاکالت بین شااگردان را دید ،زمانی را به صاحبت با آنها دربارۀ این موضاوم اختصااص داد( .مراجعه کنید به مرقس
 .) 37 -33:9این شااااگردساااازی اسااات که نه فقط به مشاااکالت نپری ،بلکه به چیزهای عملی ،از جمله ضاااعف روابط در گروهمان
رساایدگی میکند .در این شاارایط ،عیساای به شاااگردانش کمک کرد تا ببینند که ریشااۀ مشاااجراتشااان ،غرور بود و عدم درک اینکه خدا
برای فروتنی و خدمتگذاری ارزش قائل است ،نه برای جایگاه شخص در ملکوت.
یعقوب این را نوشت:

از کجا در میان شما جنع و جدال پدید میآید؟ آیا نه از امیالتان که درون اعضای شما به ستیزه مشغولند؟ (یعقوب )1:4
پولس رسول این را به قرنتیان نوشت:

زیرا بیم آن دارم که نزدتان بیایم و شااما را آنگونه که انتپار دارم ،نبینم ،و شااما نیز مرا چنانکه انتپار دارید ،نبینید .بیم آن
دارم که در میان شما جدال ،حسد ،خشم ،خودخواهی ،افترا ،غیبت ،غرور و بینپمی ببینم( .دوم قرنتیان )20:12

98

همۀ این نگرشااها میتواند در مشااارکت خانگیتان نیز بساایار آساایبزننده باشااد .وقتی این مشااکالت را میبینید ،با دعا شااروم کنید .ما
می دانیم که وقتی عیسای ضاعفهای شااگردانش را دید ،برای آنها دعا کرد( .مراجعه کنید به لوقا  )32 ،31:22به همین ترتیب ،وقتی ما
ضعفهای شخصیتی یا گناه را در افراد گروهمان میبینیم ،باید برای آنها دعا کنیم.
اینها آیاتی برای کمک به شماست تا در گروهتان مطالعه کنید که خدا دربارۀ این چیزها چه میگوید:
افترا و ایبت:
امثال 28:16

افسسیان 29:4

امثال 19:20

یعقوب 2:1

امثال 22-20:26

غالطیان 15-14:5

حسادت ،رشک و جاهطلبی خودخواهانه:
جامعه 4:4

اول قرنتیان 5-4:13

یعقوب 16-14:3

فیلیپیان 11-1:2

قضاوت دیگران با ریاکاری یا عدالت شخصی:
متی 5-1:7

رومیان 13-1:14

رومیان 3-1:2
نکته :گاهی اوقات ،قضاااوت ضااروری اساات .به این آیات هم مراجعه کنید تا درک کنید که چه زمانی مهم اساات که کلیسااا گناه را در
میان خود داوری کند:
اول قرنتیان 5

رومیان 18-17:16

متی 17-15:18
تبعیض قائل شدن:
پیدایش ( 37مخصوصا

یعقوب 9-1:2

آیات )4-3

اول تیموتائوس 21:5

خشم:
یعقوب 20-19:1

امثال 1:15

افسسیان  27-26:4و 31

متی 22-21:5

امثال 29:14
ارور:
امثال 13:8

رومیان  3:12و 16

امثال 18:16

فیلیپیان 8-1:2

عالوه بر مطالعۀ گروهی کالم خدا ،شاااید رزم باشااد که با تک تک افراد صااحبت کند .از آیات بار برای کمک به آنها اسااتفاده کنید تا
ببینند که در کجا تعلیم کتاب مقدس را در زندگیشاان بکار نمیبرند .شااید آنها نیازمند تشاویق هساتند تا در محبت مسایح به دیگران رشاد
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کنند .وقتی برای این صاحبتهای خصاوصای حاضار میشاوید ،از خدا کمک بطلبید تا با فروتنی و فی این کار را انجام دهید( .مراجعه
کنید به غالطیان  1:6و  )2از او حکمت و بینش روحانی بطلبید تا بدانید که بیش از همه به چه چیزی نیاز دارند.

 .3بعضییها در مشیارکت ما میخواهند که کار شیاگردسیازی دیگران را به رهبران بسیپارند .چگونه میتوانیم همه را
تشویق کنیم که در آن شرکت کنند؟
افساسایان میگوید که رهبران مسایحی به اعضاای بدن مسایح کمک میکنند که کار خدمت در ملکوت خدا را انجام دهند (مراجعه کنید به
افسسیان  .)12-11:4این راههایی برای تش ویق همۀ اعضای گروه برای بنای ملکوت خدا در روابطشان است.
•

هر هفته در پایان مطالعۀ کالم خدا ،این سیؤاالت را بپرسیید" :در طول هفتۀ بعد ،آموختههای امروزتان را با چه کسای
در میان خواهید گذاشاااات؟" هفتۀ بعد بپرسااااید" :چه کساااای به یک دوساااات یا عضااااو خانواده گفت که خدا به او چه
میآموزد؟" دقایقی را به دعا برای اشخاصی که با آنها صحبت کردهاند ،اختصاص دهید.

•

افراد گروهتان را تشیویق کنید که گروههای کوچکی را تشیکیل دهند تا در طول هفته برای دعا و مطالعۀ کتاب مقدس
با یکدیگر جمع شوند.
در طول هفته ،در گروههای دو یا سه نفره برای مالقات افراد به خانهشان ،بیمارستان یا قهوهخانه یا چایخانه بروید.
به این فکر کنیاد که با یک مالقات ،چه کساااای را میتوانیاد برکت دهیاد :دعا برای بیمااران و کساااااانیکاه تحات فشاااااار
مشکالت هستند ،کمک و تشویق عملی ،و اعالم انجیل به غیرایمانداران.
یک قانون مهمی که در هنگام مالقات به یاد داشییییته باشییییید :آقایان باید با آقایان و خانمها باید با خانمها مالقات کنند،
مگر اینکه بهعنوان زن و شاوهر به مالقات بروید یا به مالقات یک زن و شاوهر بروید .این در برابر غیبت و وساوساه
از شما محافپت میکند.

•

•

به فصاال  4مراجعه کنید ("درک هدیۀ شااگفتانگیز نجات از سااوی خدا") و فصاال "( 7کالم خدا :نان روزانۀ ما") و همچنین ضاامیمۀ
الف" ،منابع" برای پیشنهادات بیشتر دربارۀ چیزهایی که اعضای گروهتان میتوانند برای شاگردسازی دیگران بکار ببرند.

 .4بعضییی از ما به شییهرکها و شییهرهای کوچک کشییورمان میرویم تا انجیل را در جایی که هیچ ایمانداری نیسیت،
اعالم کنیم .مردم کم کم بیه مسییییییح روی میآورنید .میا میدانیم کیه آنهیا نییاز دارنید کیه برای پرسیییییتش و تقوییت
یکدیگر با هم جمع شیییوند ،اما هیچ رهبری نداریم که با آنها باشییید تا هر هفته راهنماییشیییان کند .آیا میتوانید
توصیههایی را به ما بدهید؟
اگر مشااارکت خانگی شااما میتواند ایمانداران را برای راهنمایی گروههای جدید بفرسااتد ،این قطعا به آنها کمک خواهد کرد که رشااد
کنند .به همین دلیل پو لس رساول گفت که خدا افرادی را با عطایا برای بنای بدن مسایح عطا میکند( .مراجعه کنید به افساسایان -11:4
 )13اما حتی اگر ممکن نیست که کسی را هر هفته بفرستید ،یک گروه کوچک از ایمانداران میتوانند جلسات را آغاز کنند.
این را به یاد داشته باشید :نوایمانان سراسر جهان در شرایطی هستند که باید یاد بگیرند که به روحالقدس اعتماد کنند که معلمشان باشد.
همچنین گروههای شااما میتواند با کمک روح ،به روشااهای ساااده پرسااتش کرده ،کالم خدا را بخوانند یا گوش کنند ،دعا کنند و به نام
عیسی به یکدیگر خدمت کنند .خداوند خودش به آنها کمک خواهد کرد که رشد کنند.
عیسی گفت:

زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند ،من آنجا در میان ایشان حاضرم( .متی )20:18
حتی اگر این گروه کوچک باشااد ،میتوانند اغلب اوقات جمع شااده و با یکدیگر رشااد کنند .این کتاب بهعنوان راهنمایی برای کمک به
این گروهها نوشاته شاده اسات .یک نساخه از این کتاب را به آنها بدهید یا کمک کنید که آن را در دساتگاههای الکترونیکی خود دانلود
کنند( .برای کساااب اطالعات به "منابع" ،ضااامیمۀ الف م راجعه کنید) .اگر ممکن اسااات ،فصااالهای یک و دو را با یکدیگر بخوانید و
دربارۀ آنها بحک و گفتگو کنید .بعد به فهرساات مطالب مراجعه کرده و به آنها کمک کنید که تصاامیم بگیرند که کدام فصاالها برای آنها
مهمتر هستند تا خودشان بهتنهایی مطالعه کنند ،تا زمانیکه شما بتوانید دوباره با آنها باشید.
همچنین ،به آنها نشان بدهید که چگونه میتوانند از  50درس حیاتی برای مطالعۀ هفتگی استفاده کنند .آنها را تشویق کنید که از عیسی
مکررا در فااصاااالاۀ بین این دیادارهاا باا آنهاا تمااس گرفتاه یاا پیغاام
در تماامی تعاالیمش اطااعات کنناد .تاا حاد ممکن باه دیادارشاااااان برویاد و
ّ
بفرساااتید .مهمتر از همه اینکه فراموش نکنید که برای آنها دعا کنید .پولس رساااول بارها در نامههایش میگوید که چگونه "پیوساااته"
برای کلیساهایی که برپا کرده ،دعا میکند (رومیان 9:1؛ کولسیان 9:1؛ افسسیان 15:1؛ دوم تسالونیکیان .)11:1
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همچنین زمانی را به تفکر و دعا دربارۀ یک برنامۀ طورنی مدت برای رفتن به نواحی جدید و برپایی مشاااارکتهای جدید اختصااااص
دهید .از خداوند برای تعلیم تیمهای س ایّاری کمک بطلبید که رویای برقراری و تقویت مشااارکتهای جدید را دارند .در گروهتان دربارۀ
این صااحبت کنید که چه کساای میتواند در این تیمها باشااد .این تیمها برای تکثیر کلیساااها در یک ملت مهم هسااتند .شاااید مفید باشااد که
برای انجام این کار به مشارکتهای دیگر بپیوندید.
پولس رسول دربارۀ کلیسای قرنتس که آن را آغاز کرد و بعد آپولس آن را تقویت کرد ،گفت:

من بذر را کاشاتم و آپولس آن را آبیاری کرد ،ا ّما خدا بود که موجب رویش آن شاد .پس نه کارنده چیزی اسات و نه آبیاریکننده،
بلکه فقط خدا که رویاننده است( .اول قرنتیان )7-6:3
عیسی این را به شاگردانش گفت:

کلیسای خود را بنا میکنم و دروازههای هاویه بر آن استیال نخواهد یافت( .متی )18:16
عیسی خود را وقف رشد کلیسایش کرده است .کار ما این است که شاگردانی بسازیم که نسبت به تعالیم او وفادارند.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا:
.1

.2

.3
.4
.5

آیا اعضاای مشاارکت شاما یاد میگیرند که مرتبا خودشاان کالم خدا را بخوانند یا گوش کنند؟ آیا روزانه زمانی را در دعا با
خداوند صاارف میکنند؟ از بخش پرسااش و پاساان در بار ،سااهال اول را دوباره بخوانید .روشااهایی را برای تعلیم دادن این
موضاااوم برنامهریزی کنید ( .به درس" :برای شاااناخت خدا باید وقت گذاشااات" در  50درس حیاتی ،بهعنوان منبعی برای
بکارگیری ،مراجعه کنید).
به هر یک از اعضاای گروهتان فکر کنید .آیا آنها رشاد میکنند که بیشاتر مانند مسایح شاوند؟ آیا یاد میگیرند که از همۀ تعالیم
عیسای اطاعت کنند؟ همۀ فصالهای این کتاب برای کمک به شاما طراحی شاده تا دیگران را شااگردساازی کنید .به ک ّل کتاب
نگاهی بیندازید ،زمانی را به تفکر و دعا اختصاااص دهید تا بدانید که به کدام موضااوعات بیشااتر از همه نیاز دارید که در
گروهتان بر آنها تمرکز کنید.
پرساش و پاسان شامارۀ  2در بخش ساهارتی که بارها مطرح میشاوند را بخوانید ،بهطور خاص به افراد گروهتان فکر کنید.
آیا چیزهایی در فهرست این سهال وجود دارد که باید در گروهتان تعلیم دهید؟ آیا افرادی هستند که باید با آنها صحبت کنید؟
آیا اعضاای مشاارکت شاما ،دیگران را شااگردساازی میکنند؟ شاما چگونه میتوانید به رشاد آنها در این کار کمک کنید؟ به
سهال  3در بار مراجعه کنید و در مورد نحوۀ استفاده از این پیشنهادات ،بحک و گفتگو کنید.
غالبا بهعنو ان رهبران و در جلسات گروهتان دعا کنید که همۀ شما مطابق یوحنا  ،32-31:8شاگردان حقیقی عیسی شوید.
این دعای پولس رسول برای ایمانداران کولسی بود .شما میتوانید این دعا را برای افراد گروهتان دعا کنید:

"از همین رو ،از روزی که این را شانیدیم ،از دعا کردن برای شاما باز نایساتادهایم ،بلکه پیوساته از خدا میخواهیم که شاما
از شاناخت ارادۀ او در هر حکمت و فهم روحانی پر شاوید ،تا رفتار شاما شاایساتۀ خداوند باشاد ،و بتوانید او را از هر جهت
کار نیک ثمر آورید و در شاااناخت خدا رشاااد کنید و با همۀ نیرویی که از قدرت پرجالل او
خشااانود ساااازید :یعنی در هر ِ
سارچشامه میگیرد ،از هر حیک نیرومند شاوید تا صابر و تح ّمل بسایار داشاته باشاید ،و تا شاادمانه پدر را شاکر گویید که شاما
را شاایساتۀ ساهیم شادن در میراک مقدساین در قلمرو نور گردانیده اسات .زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشااهی
پسر عزیزش منتقل ساخته است ،که در او از رهایی ،یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم( " .کولسیان )14-9:1
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 .13بخشش در مشارکت خانگی

هر گونه تلخی ،خشم ،عصبانیت ،فریاد ،ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید .با
یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همانگونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است ،شما نیز
یکدیگر را ببخشایید( .افسسیان )32-31:4
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مقدّمه
وقتی ما میبخشیم ،مانند مسیح میشویم
آیا تابحال یک خانوادۀ کامل را دیده اید؟ شاااید وقتی از دور به بعضاای از خانوادهها نگاه میکنید ،فکر میکنید که یک خانوادۀ کامل را
دیدهاید .اما وقتی نزدیک میشوید ،درمییابید که آنها هم مانند همۀ خانوادهها در روابطشان مشکل دارند.
هر خانواده ای باید یاد بگیرد که با محبت با یکدیگر زندگی کنند .اگر این را یاد نگیرند ،کم کم روابطشاااان از بین خواهد رفت .این در
مشاارکت خانگی نیز صادق میکند .بعضای از مشاارکتهای خانگی تا چند ماه ،یا حتی تا ساالها ،هر هفته با هم جمع میشاوند ،اما اعضاا
در دلشاان نسابت به یکدیگر ،رنجش ،تلخی و نفرت دارند .این درخت از اعماق وجودش در حال پوسایدن اسات ،اگرچه ممکن اسات از
بیرون خوب به نپر برسد.
اعتراف به گناه و بخشاش ،قلب ایمان مسایحی اسات .نجاتدهندۀ ما بر روی صالیب رفت تا ما کامال از گناهانمان بخشایده شاویم .ما غالبا
در شااام خداوند شاارکت میکنیم تا این را به ما یادآوری کند .به همین دلیل ،انجیل بارها و بارها به ما تعلیم میدهد که کلیسااای عیساای
مسااایح باید یاد بگیرد که وقتی به یکدیگر آسااایب زده اند ،از یکدیگر طلب بخشاااش کنند ،و همچنین از ته دل یکدیگر را ببخشاااند .ما
فرزندان پادشاهی هستیم که تعلیم داد که بخشش چیزی است که باید در سراسر زندگیمان یاد بگیریم.
اگر گروه شاما یاد بگیرد که چیزهای آموخته شاده در این فصال را اجرا کند ،مشاارکت خانگی شاما به قلب عیسای دسات خواهد یافت.
شما نورهای روشنی در این دنیای تاریک خواهید شد.
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مطالعۀ کتاب مقدس
قدرت بخشش و طلب بخشش
بحث ابتدایی :آیا شارایطی را میشاناساید که مردم بهخاطر روابط شاکساته شاده ،از رفتن به مشاارکت دسات کشایدهاند؟ اگر اینطور اسات،
این چه تأثیری بر مشارکت گذاشت؟
ما امروز در درسامان میخواهیم به این بپردازیم که چگونه میتوانیم با نگرش بخشاش و محبت گام برداریم و اعضاای مشاارکتمان را
در انجام این کار تشویق کنیم.
متی  15-12:6را بخوانید.
 .1عیساای چگونه به ما تعلیم داد که طلب بخشااش کنیم؟ (آیۀ  )12عیساای میگوید که چه اتفاقی میافتد ،وقتی ما گناهان دیگران
را که برعلیه ما مرتکب میشوند ،میبخشیم؟ وقتی گناهانی را که دیگران برعلیه ما مرتکب میشوند ،نمیبخشیم ،چه اتفاقی
میافتد؟ (آیات )15-14
این یک بیانیۀ جدّی اساات که نباید نادیده بگیریمل آیا شااما این را باور دارید؟ آیا کسااانی در زندگیتان هسااتند که باید آنها را
ببخشید؟ آیا کسانی در مشارکت شما هستند که باید بدانند که امتنام از بخشش چقدر خطرناک است؟
کولسیان  14-12:3را بخوانید.
.2
.3

.4
.5

بر اسااس این آیات ،قوم برگزیدۀ خدا باید چگونه باشاند؟ ما افتخار پیوساتن به چه خانوادۀ زیبایی را داشاتهایمل اگر بر اسااس
این آیات زندگی کنیم ،این نگرشها و اعمال چگونه بر روابطمان تأثیر خواهند گذاشت؟
دوباره آیۀ  13را بخوانید .این آیه دربارۀ "بردباری" با یکدیگر و "بخشاااایدن" یکدیگر صااااحبت میکند .دربارۀ این بحک و
گفتگو کنید که به نپرتان این دو چه فرقی با یکدیگر دارند.
وقتی ما با یکدیگر "بردبار" هساتیم ،نسابت به ضاعفهای دیگران صابوریم .بخشاش فقط زمانی ضاروری اسات که کسای برعلیه
ما گناه میکند .نیازی نیست که ما بهخاطر ضعفهایشان ،آنها را ببخشیم ،بلکه باید با آنها بردبار باشیم ،یعنی در هر شرایطی
به آنها محبت کنیم .آیا شما میتوانید برای این دو شرایط ،مثالهایی را بیان کنید؟
آیۀ  12میگوید که ما توسط خدا برگزیده شدهایم ،مقدّس و بسیار محبوب هستیم و آیۀ  13میگوید که ما توسط مسیح بخشیده
شده ایم .چگونه این چیزها باید به ما کمک کنند که بخشاینده باشیم؟
اگر ما بخشاینده نباشیم ،برای خانوادۀ ایماندار و زیبایمان چه اتفاقی میافتد؟

مرقس  25-24:11را بخوانید.
 .6آیا به نپرتان بین آیۀ  24دربارۀ طلبیدن از خدا با ایمان ،و آیۀ  25دربارۀ یادگیری بخشاا ایدن کسااااانیکه نساااابت به آنها تلن
هستیم ،ارتباطی وجود دارد؟
چرا وقتی در نزد خدا دعا میکنیم ،بخشش دیگران بسیار مهم است؟
متی  24-23:5را بخوانید.
 .7اگر به خدا هدیه میدهید و بعد به یاد می آورید که کسی از شما چیزی به دل دارد ،عیسی میگوید که باید چه کار کنید؟
آیا تعجب میکنید که عیسی از شما میخواهد که پرستش خود در نزد خدا را متوقف کرده و بروید و با برادرتان آشتی کنید؟
چرا روابط انسانی برای خدا بسیار مهم است؟
آیا شاما می دانید که کسای در زندگیتان چیزی برعلیه شاما در دل دارد ،بهخاطر اینکه به نوعی به آنها آسایبزده یا برعلیه آنها
گناه کردهاید؟ اگر اینطور اساات ،آیا میخواهید که خود را فروتن کنید و از آنها طلب بخشااش کنید؟ عیساای میگوید که حتی
زمان پرستش خود را برای انجام این کار متوقف کنید .این مهمترین هدیهای است که میتوانید به خدا بدهیدل
چرا اطاعت سریع از روحالقدس برای حفپ روابط سالم بسیار مهم است؟
بیایید آموختههایمان را مرور کنیم:
•
•

مرقس  25:11به ما می گوید که مهم است که بدانیم چه زمانی برعلیه کسی ،چیزی در دل داریم و آنها را ببخشیم.
متی  24-23:5دربارۀ اهمیت این موضاوم صاحبت میکند که تشاخیص بدهیم که کسای برعلیه ما چیزی در دل دارد.
در این صورت ،باید به نزد او رفته و طلب بخشش کنیم.
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هر دو فرمان ،مهم اسات -بخشاش دیگران و طلب بخشاش از دیگران .رومیان  18:12میگوید" :اگر امکان دارد ،تا آنجا که
به شما مربوط میشود ،با همه در صلح و صفا زندگی کنید".
با دعا خاتمه دهید :اکنون زمانی را اختصاااص داده و در نپر بگیرید که چگونه میتوانید در بخشااش رشااد کنید و چگونه
می توانید اعضاای دیگر گروهتان را تشاویق کنید که در بخشاش و طلب بخشاش رشاد کنند .بعد برای یک خانوادۀ ساالم ایمانی
دعا کنیدل
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،20آلمان
بخشیدن دشمن از ته دل
کوری تن بوم یاک خاانم هلنادی بود کاه وقتی ناازیهاا در  1940باه ه لناد هجوم آوردناد ،او در اوایال پنجااه ساااااالگی بود .وقتی هزاران
یهودی هلندی بیرحمانه دساتگیر شاده و به اردوگاههای کار اجباری در آلمان (به اردوگاههای مرگ نیز معروف اسات) برده میشادند،
خانوادۀ کوری می دانساااتند که باید کاری بکنند تا کمک کرده و تا جاییکه ممکن اسااات یهودیان را از این مرگ خاص نجات دهند .آنها
یک اتاق مخفی در خانهشاان سااختند و خیلیها را از دسات ساربازان نازی پنهان کردند ،تا زمانیکه آنها بتوانند در امنیت به مکانهایی در
خار از شهر یا کشورهای دیگر فرار کنند.
نهایتا ،آنها توساط پلیس مخفی آلمان دساتگیر شادند .کوری ،خواهر بزرگش ِبتسای و پدر ساالخوردهشاان ،به اردوگاه زندانیان فرساتاده
شدند .ده روز بعد ،پدرش فوت کرد .بِتسی که بیمار بود ،بعد از چند ماه برخورد پالمانه در اردوگاه مرگ در آلمان فوت کرد .بهطور
"اشاتباه" (انساان ،نه خدال) کوری ،مدت کوتاهی پیش از پایان جنع ،از زندان آزاد شاد .تقریبا همۀ زنان دیگر در اردوگاه زندانیانی که
او در آنجا بود ،کشته شدند.
خواهر کوری ،یعنی بِتسای ،غالبا در طول مدتی که با هم زندانی بودند ،به کوری میگفت" :وقتی جنع تمام شاد ،ما باید پیغام بخشاش
را به دنیا برساااانیم ".کوری شااادیدا در درونش کشااامکش داشااات ،اما نهایتا خود را به خدا تسااالیم کرد .او از خدا اطاعت میکرد و
میبخشید ،و هر جاییکه خدا هدایت میکرد ،از او پیروی میکرد.
در ( 1947دو ساال بعد از پایان جنع)  ،او به کشاور آلمان که اکنون ویران شاده بود ،سافر کرد تا خبر خوش محبت و بخشاش خدا را
به یک قوم دلشاکساته و نومید برسااند .کوری بعد از صاحبت دربارۀ موضاوم یادگیری محبت به دشامنانمان ،در کلیساایی در مونین ،با
یکی از بزرگترین چالشهای زندگیش مواجه شد :آیا او واقعا میتوانست در برخورد رو در رو ،دشمنش را ببخشد؟
جلساه تمام شاده بود و تقریبا همه آنجا را ترک کرده بودند که او یک مرد آلمانی را دید که به طرفش میآمد .بالفاصاله او را شاناختل
در ذهنش توانسات دوباره او را در اونیفورم نگهبان زندان ببیند .این مرد بسایار بیرحم بود و او و بِتسای را بسایار تحقیر کرده بود .او
اکنون در مقابل کوری ایستاده و دستش را به طرف او دراز کرده بود .آیا او کوری را به یاد میآورد؟
"دوشایزه ،چه پیغام خوبی بودل چقدر خوب اسات که همانطور که شاما گفتید ،بدانیم که همۀ گناهانمان در اعماق دریاساتل" او
توضاایح داد که از زمان جنع به بعد ،مساایحی شااده اساات .او می دانساات که خدا گناهانش را بخشاایده ،اما اکنون از کوری
بهعنوان نمایندۀ کسانیکه رفتار وحشتناکی با آنها داشته ،طلب بخشش میکرد ،که کوری هم او را ببخشد.
البته کوری متوجه شد که این مرد او را نشناخت .هزاران خانم در اردوگاه بودند.
کوری میگوید که وقتی این مرد با دستان دراز شده به سویش منتپر بود ،چه اتفاقی افتاد:

"من در آنجا ایسااتادم -من که گناهانم بارها و بارها بخشاایده شااده بود -و حار نمیتوانسااتم او را ببخشاام .بِتساای در آن مکان
وحشتناک فوت کرده بود -آیا این نگهبان میتوانست مرگ آهسته و وحشتناک او را بهسادگی با طلب بخشش پاک کند؟"
اما کوری می دانسااات که باید این کار را انجام دهد .کالم خدا میگوید که اگر ما کساااانی را که برعلیه ما خطا کردهاند ،نبخشااایم ،پدر
آسمانیمان گناهان ما را نخواهد بخشید .او خودش دیده بود که کسانیکه توانستند بعد از جنع ،دشمنانشان را ببخشند ،توانستند به زندگی
ادامه بدهند و زندگی سالمی داشته باشند .اما کسانیکه نبخشیدن د ،تا ابد قادر به پیشروی نبودند .آنها زندانی رنم گذشتهشان بودند.
کوری داستان را ادامه داد:

"و من همچنان با ساردی که قلبم را فراگرفته بود ،در آنجا ایساتادم .اما بخشاش ،یک احسااس نیسات -من این را هم میدانساتم.
بخشااااش ،یک عمل ارادی اساااات ،و اراده میتواند بدون توجه به درجۀ حرارت قلب عمل کند .من در سااااکوت دعا کردم:
"عیسی کمکم کنل من میتوانم دستم را بلند کنم .میتوانم تا این ح ّد عمل کنم .تو احساس را فراهم کن".
"و بدون لطافت ،به طور خودکار ،دسااتم را به طرف دسااتی که به سااویم دراز شااده بود ،پیش بردم .وقتی این کار را کردم،
اتفاق فوقالعادهای افتاد .یک جریانی در کتفم آغاز شاد ،به طرف بازویم رفت ،به دساتهای پیوند خوردۀ ما جاری شاد .و بعد
به نپر میرسید که این گرمای شفابخش در تمام وجودم جاری شد و اشک را در چشمانم جاری کرد.
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من گفتم" :برادر ،من تو را میبخشمل از ته دلم".
درحالیکه آنها در آنجا با یکدیگر ایستاده بودند -زندانی سابق و نگهبان سابق -خدا محبتش را چنان در قلب کوری جاری کرد که هرگز
پیش از آن چنین چیزی را تجربه نکرده بود.
کوری تن بوم ،بیش از  30ساال به ساراسار دنیا سافر کرد و این پیغام محبت خدا را که بر هر نفرت و آسایبی غلبه میکند ،با خود حمل
کرد .در طول سالها ،با آزمونهای دیگری از بخشش مواجه شد ،اما خدا همیشه در تعلیم طریقهایش به او ،صبور و فیّا بود.
پیغام کوری -پیغام انجیل -آزادی و حیات را برای هزاران نفر در سااراساار دنیا به ارمغان آورد .این میتواند برای ما هم شاافا و حیات
جدیدی را به ارمغان آورد .اکثر ما هرگز مانند کوری تِن بوم با چنین آزمونی برای بخشاش شاکنجهگرانمان مواجه نخواهیم شاد ،اما آیا
آسیبها و تقصیرات کوچکتری را که بر ما وارد میشود ،خواهیم بخشید؟ اگر خدا بتواند محبتش را در قلب کسی جاری کند که این درد
وحشتناک را تجربه کرد ،آیا او نمیتواند محبت خود نسبت به یکدیگر را به ما عطا کند؟

این داساتان از کتاب پناهگاه ،5و همچنین از فصال  7کتاب گام برداشیتن برای خداوند ،6بازگو شاد .نقل قولها برگرفته از گام برداشیتن
برای خداوند است.

_____________
 5تِن بوم ،کوری و جان و الیزابت شِریل )1971( .پناهگاه.Grand Rapids, MI: Chosen books .
 6تِن بوم ،کوری و جامی باکینگهام ( )2011گام برداشتن برای خداوند.Fort Washington, PA: CLC Publications .
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1وقتی کسی نسبت به ما مرتکب خطایی میشود ،ما بهعنوان رهبر باید چه واکنشی نشان دهیم؟
اکثرا به یکی از این ساه روش واکنش نشاان میدهند :سیکوت -آنها با کسای که به آنها آسایب زده ،صاحبت نمیکنند؛ فریاد زدن -آنها از
خشام منفجر شاده و به دنبال راههایی برای انتقام هساتند؛ یا انکار -آنها این واقعه را در اعماق وجودشاان دفن کرده و وانمود میکنند که
هیچ اتفاقی نیفتاده اساات .با وجود همۀ اینها ،نتیجۀ نهایی چه خواهد بود؟ اگر ما به یکی از این طریقها واکنش نشااان دهیم ،آیا اتحاد و
هماهنگی در بدن میتواند وجود داشته باشد؟
دشامن به طور خاص دوسات دارد که به رهبران حمله کند ،چون آنها دروازهای برای نابودی گروه هساتند .او بارها از یکی از اعضاای
مشااارکت اسااتفاده میکند .هر رهبری میتواند انتپار داشااته باشااد که دیر یا زود ،یک نفر از دسااتش ناراحت خواهد شااد و بهطور
زیان بخش ،احساااساااتش را بیان خواهد کرد ،یا شاااید سااعی خواهد کرد که دیگران را برعلیه رهبر به طرف خودش بکشااد .اگر کساای
نسبت به شما خطایی کرده یا شما را برنجاند ،آیا دست از کار خواهید کشید ،یا متعهد هستید که با وجود سختیها کار کنید؟
بهعنوان یک رهبر ،کارتان این اسات که الگویی از بخشاش و محبت به کساانی باشاید که نسابت به شاما خطا کردهاند .شاما باید انتخاب
کنید که قلبتان را نرم نگه دارید ،اجازه بدهید که فی مساایح دردتان را شاافا دهد و به شااما توانایی دهد که با محبت به سااراد کسااانی
بروید که به شااما آساایب زدهاند .از خدا کمک بطلبید تا ببخشااید ،حتی اگر باید یک نفر را بارها و بارها ببخشااید( .به کالم عیساای به
پطرس در متی  22-21:18مراجعه کنید).
اینها آیات دیگری از کتاب مقدس هستند که در یادگیری بخشش به شما کمک کند.
آیا در گروهتان با یکدیگر به این آیات کتاب مقدس نگاه کردهاید؟
•
•
•
•
•

رومیان  :21-17:12به هیچکس به ساازای بدی ،بدی نکنید .آن را به غضااب خدا واگذارید .بدی را با نیکویی مغلوب
ساز.
متی  :48-43:5دشمنان خود را محبت نمایید.
متی  :15-12:6اگر ما نبخشیم ،خدا هم ما را نخواهد بخشید.
متی  :35-21:18همثهل خادم بیرحم.
اشییعیا  9-7:53و متی  14-11:27و لوقا  :34-33:23عیساای الگوی ماساات .اگرچه او ناعادرنه رنم کشااید ،اما
انتقام نگرفت ،بلکه بخشید.

 .2ما چگونه میتوانیم به اعضای مشارکت خانگیمان کمک کنیم که یکدیگر را ببخشند؟
عالوه بر ارائۀ الگو و تعلیم دربارۀ بخشااش ،گاهی اوقات ضااروری خواهد بود که در گروهتان به سااراد یک نفر رفته و با او بهطور
خصاوصای دربارۀ اهمیت بخشاش برادر یا خواهرشاان صاحبت کنید .شااید رزم باشاد که این دو نفر را که با یکدیگر مشاکل دارند ،در
کنار هم گذاشااته و کمک کنید که به یکدیگر گوش کرده و یکدیگر را ببخشااند .همیشااه پیش از رفتن ،دعا کرده و طالب کمک و پری
روحالقدس باشید.
موارد زیر ،بعضااای از آیات مهم کتاب مقدس هساااتند که میتوانید با آنها در میان بگذارید( .همچنین ،از آیات مذکور در بار اساااتفاده
کنید).
•
•

یوحنا  :35-34:13ما باید همانطور که عیسای ما را محبت کرد ،به یکدیگر محبت کنیم .محبت او شاامل بخشاش کامل
همۀ گناهان ماست.
کولسییان " :15-12:3خویشاتن را به شافقت ،مهربانی ،فروتنی  ...ملبس ساازید ...چنانکه خداوند شاما را بخشاود ،شاما

نیز یکدیگر را ببخشایید".
•
•

اول یوحنا  12-7:4و  :21-19ما نمیتوانیم خدا را محبت کنیم و از برادرمان متنفر باشیم.
اول پطرس " :12-8:3همۀ شما یکدل ...باشید" .ما باید در مقابل بدی ،برکت بطلبیم.

 .3وقتی کسییی نسییبت به ما مرتکب خطایی شییده ،آیا زمانهایی وجود دارد که باید فقط آنها را از ته دل ببخشیییم و
چیزی به آنها نگوییم؟ چه زمانی باید آنها را با محبت ،نسبت به کاری که کردهاند ،رویارو کنیم؟
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گاهی اوقات مردم ما را میرنجانند و آگاه نیساتند که چه کار کردهاند .اگر چیز کوچکی اسات که غیرعمدی انجام شاده ،غالبا بهتر اسات
که آنها را ببخشاا اید و این بین ما و خدا بماند و چیزی به آنها نگویید .گاهی اوقات ،مهم اساااات که آنها بدانند که کارشااااان خطاساااات،
مخصوصا اگر میبینیم که آنها به گناه ادامه داده و دائما به ما و دیگران آسیب میرسانند.
بالقوه نابود میشااااود .اگر ما به این شااااخص و رابطاۀ آنهاا با خدا و دیگران
اگر آنهاا در گروه تفرقه میاندازند ،گروه خانگی بهطور
ّ
اهمیت میدهیم ،باید به سراد آنها رفته و دربارۀ اعمالشان با آنها صحبت کنیم.
در متی  ،17-15:18عیساای راهنماییهای مفیدی را به ما میدهد که وقتی کساای نساابت به ما مرتکب خطایی میشااود ،چه کار کنیم.
اگرچه هر شارایطی متفاوت اسات ،اما قواعد مهمی در این عبارات یافت میشاوند که میتوانیم آنها را دنبال کنیم .درس "( 37با محبت
به یکدیگر کمک کنید تا بر گناه پیروز شاااوید") در کتاب  50درس حیاتی میتواند به شاااما کمک کند که بدانید چگونه این عبارت را
بکار ببرید.
مطالب بیشاتر دربارۀ مواجهه با مشاکالت ارتباطی در گروه خانگی را میتوان در فصال  12یافت" ،شااگردان بالغ شادن"( .به ساهال 2
در سهارتی که بارها مطرح میشوند ،مراجعه کنید).
همچنین دربارۀ قواعد مفید در بخشش و طلب بخشش ،به ضمیمۀ پ مراجعه کنید.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
.1

.2
.3

.4

متی  24-23:5را بخوانید .آیا کسی را میشناسید که به نوعی او را رنجانیده باشید یا آسیب رسانده باشید؟ شما چه زمانی به
سااراغشااان خواهید رفت؟ شااما چه کار خواهید کرد یا چه خواهید گفت؟ زمانی را به دعا دربارۀ آن اختصاااص دهید .اکنون
برنامهریزی کنید و هرچه زودتر آن را انجام دهید.
آیا کسای شاما را رنجانیده که شاما او را نبخشایدهاید؟ با کمک و فی خدا ،اکنون دعا کنید و او را از ته دل ببخشاید( .دوباره
کولسیان  14-12:3را بخوانید).
کس دیگری را در مش ارکت یا خار از مشارکت ببخشد؟ اگر کسی را
آیا کسی را در مشارکت خود میشناسید که نیاز دارد ِ
میشناسید ،چگونه میتوانید به او کمک کنید که ببخشد؟ زمانی را به دعا برای او اختصاص دهید.
به آیات این بخش مراجعه کنید و از خدا بخواهید که به شااما نشااان دهد که چگونه با اسااتفاده از بعضاای از این آیات ،با او
صحبت کنید .از خدا بخواهید که قلبش را نرم کند تا از خدا اطاعت کند.
برای همۀ اعضای مشارکت خود دعا کنید که در بکارگیری کولسیان  14-12:3در روابطشان با یکدیگر رشد کنند.
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 .14نور و نمک جهان شدن

"شما نمک جهانید .ا ّما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد ،چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟
دیگر به کاری نمیآید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایما ِل مردم گردد.
"شما نور جهانید .شهری را که بر فراز کوهی بنا شده ،نتوان پنهان کرد .هیچکس چراغ را نمیافروزد
تا آن را زیر کاسهای بنهد ،بلکه آن را بر چراادان میگذارد تا نورش بر همۀ آنان که در خانهاند،
بتابد .پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است،
بستایند( ".متی )16-13:5
(عیسی پیش از مصلوب شدن ،در نزد پدر برای شاگردانش دعا کرد)-
"همانگونه که تو مرا به جهان فرستادی ،من نیز آنان را به جهان فرستادهام( ".یوحنا )18:17
اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد و کسی از شما بدیشان گوید« :بروید به
سالمت ،و گرم و سیر شوید »،ا ّما برای رفع نیازهای جسمی ایشان کاری انجام ندهد ،چه سود؟
(یعقوب )16-15:2
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مقدّمه
عیسی ما را به جهان میفرستد
دور هم جمع شاوند ،در پایان با یکدیگر خداحافپی کنند و یک هفته بعد
کلیسااهای خانگی بهراحتی میتوانند هر هفته برای چند سااعت ِ
بازگردند که چند تا سارود بخوانند و دوباره به یک تعلیم گوش کنند .اما همانطور که در بخشاهای دیگر این کتاب گفتیم ،ایمان مسایحی
چیزی بیش از یک جلسۀ پرستشی است که هر هفته در آن شرکت میکنیم.
بیایید به یاد داشته باشیم که در اناجیل چه اتفاقی افتاد.
شااگردان ،ساه ساال عیسای را تحت نپر گرفتند  .آنها دیدند که او پشات دیوارهای یک سااختمان مذهبی پنهان نشاد .او به مردم نگفت که
به نزدش بیایند؛ او در بین مردم بودل او از یک روساتا به روساتای دیگر رف ت .با گناهکاران غذا خورد ،آنها را به توبه دعوت کرد و
فی خدا را به آنها نشاان داد .به هزاران نفر غذا داد .جذامیان را لمس کرد ،بیماران را شافا داد و دیوزدگان را آزاد کرد .با شاجاعت،
ریاکاری مذهبی را به چال ش کشید .در همه جا دربارۀ ملکوت خدا تعلیم داد -در خانهها ،خیابانها و کنار دریاچه -نه فقط در کنیسهها.
امروز ما بدن مسایح نامیده شادهایم .به عبارت دیگر ،اکنون ما ،صادا ،دساتها و پاهای عیسای هساتیم .ما هم به ساوی دنیا میرویمل نور او
را در جاهای تاریک میتابانیم .به گرسااانگان غذا داده و به مالقات بیماران میرویم .به کساااانیکه در زندان هساااتند ،توجه میکنیم .با
ت آمدن مساایح
فی او ،مردم دنیا را لمس میکنیم .در نام او برای آنها دعا میکنیم .و وقتی نیازهایشااان را رفع میکنیم ،دربارۀ واقعی ِ
بهعنوان نجاتدهندۀ دنیا نیز صحبت میکنیم .و با محبت به مردم هشدار میدهیم که از گناه بازگشته و به او ایمان آورند.
این بهطور نپری ،خوب به نپر میرسااد ،اینطور نیساات؟ اما همۀ ما میدانیم که خیلی راحتتر اساات که در جمعهای مساایحی خود
بمانیم و وارد نیازهای دنیا نشویم.
این فصال به گروه شاما کمک خواهد کرد که در برابر پنهان کردن نورتان در زیر یک سابد ،از خود محافپت کنید .وقتی میروید ،به
یاد داشته باشید :عیسی با شماستل بروید که در نام او به دنیا خدمت کنید.
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مطالعۀ کتاب مقدس
با کمک به نیازمندان ،به عیسی خدمت کنید
(این درس  41در  50درس حیاتی است)
بحث ابتدایی :آیا به نپرتان خدا به فقرا اهمیت می دهد؟ آیا به نپرتان ما مسئول کمک به فقرا هستیم؟ چرا یا چرا نه؟
متی  46-31:25را بخوانید.
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7

.8

.9

در این آیات ،عیسای یک داساتانی را برای تعلیم یک حقیقت میگوید .دوباره آیات  32-31را بخوانید .این داساتان چه زمانی
اتفاق میافتد؟ صحنه را توصیف کنید.
چه کسانی حضور دارند؟ (آیۀ )32
پسر انسان (عیسی) چه کار میکند؟ (آیۀ )31
دوباره آیات  36-34را بخوانید .کساانیکه در سامت راسات عیسای هساتند ،چه چیزی را دریافت میکنند؟ (آیۀ  )34چرا؟ آنها
چه کار کردهاند؟
چیزهایی را که عیسی در آیات  36-35میگوید که برای او انجام دادهاند ،بنویسید.
کسااانیکه در ساامت راساات هسااتند (پارسااایان) ،در پاساان به کالم عیساای چه میگویند؟ آیا به نپرتان آنها از کالمش متعجب
شدند؟ (آیات )39-37
پاساان عیساای به آنها را در آیۀ  40بخوانید .به نپرتان منپورش از این حرفها چیساات؟ ما چگونه با کمک به نیازمندان ،به
عیسی خدمت میکنیم؟
مادر ترزا یک راهب کاتولیک معروفی بود که به افراد بساایار فقیر و در حال مرگ که در خیابانهای هند زندگی میکردند،
خدمت کرد .این همثهل ،الهامبخش او بود .او گفت که در هر یک از اشاااخاصااای که به آنها کمک کرد ،چهرۀ عیسااای را دید.
وقتی شما از نیازمندان مراقبت میکنید ،آیا در نپر دارید که به خو ِد عیسی کمک میکنید؟
اکنون عیسای برمیگردد و با کساانیکه در سامت چپ او هساتند ،صاحبت میکند .او به آنها چه میگوید؟ چرا آنها این مجازات
را دریافت میکنند؟ (آیات )43-42
پاسن آنها در آیۀ  44چه شباهتی به پاسن پارسایان در آیۀ  39-37دارد؟ عیسی چه پاسخی به آنها میدهد؟ (آیۀ )45
افسسیان  10-8:2را بخوانید .چن د بار این آیات را بخوانید .آیۀ  8دربارۀ نجاتمان به ما چه میگوید؟
بر اساااااس آیۀ  ،9آیا ما با اعمالمان نجات یافتهایم؟ آیا هیچ ایمانداری میتواند به خود ببالد که نجاتش را از طریق کاری که
انجام داده ،بدست آورده است؟
حار دوباره آیۀ  10را بخوانید .خدا بهخاطر ایمانمان ،ما را خلقت تازهای در مسایح عیسای سااخته اسات .این میگوید که ما
بهعنوان خلقت تازه آفریده شدهایم که چه کار کنیم؟
به نپرتان ،این کارهای نیک میتواند شامل چه چیزهایی باشد؟
به متی  25بازگردید و آیۀ  40را دوباره بخوانید .وقتی شاااخص نیازمندی را میبینید یا دربارۀ او میشااانوید ،آیا با خودتان
فکر میکنید" :من چگونه میتوانم دسااتان عیساای باشاام که به این شااخص کمک کنم؟" هیچکس نمیتواند همۀ نیازهایی را که
سر راهمان میگذارد.
در اطرافش میبیند ،برطرف کند .اما هریک از ما میتوانیم به کمک نیازمندانی برویم که خدا ِ

با دعا خاتمه دهید :به کسانی فکر کنید که شاید خدا از شما میخواهد که به آنها کمک کنید .از او بخواهید که به شما قلب شفقتآمیزش
نسبت به آنها را بدهد .بعد با انجام کاری که به شما نشان میدهد ،از او اطاعت کنید.
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داستانی از تاریخ مسیحی
آسیای مرکزی ،قرن 21
درهای زندان برای یک مشارکت خانگی باز میشود
توفیق درخواسات کرد" :روساالن ،چون قرار اسات که تو بهزودی از زندان خار شاوی ،اجازه بده که من کتاب مق ّدسات را نگه دارم.
تو می توانی بعد از آزادی ،یک کتاب مقدس دیگر بگیری .اما من هیچ فرصتی برای یادگیری طریقهای خدا ندارم".
توفیق ،دزد ساابق در م ّلت مسالمان آسایای مرکزی ،توساط ایمانداران دیگر در زندان به مسایح ایمان آورده بود ،اما کتاب مقدس نداشات.
دوساااات زندانی او ،روسااااالن ،در هنگام ورود به زندان ،یک نوایمان بود و اجازه داشاااات که یک کتاب مقدس به همراه خود ببرد.
روسالن غالبا کتاب مقدس را به توفیق قر میداد که آن را بخواند .پیغام مسیح واقعا هر دو مرد را تغییر میداد.
بارخره روز آزادی روسااالن فرارسااید .او درحا ِل ترک آنجا ،توفیق را در آغوش گرفت و کتاب مقدس را در دسااتش گذاشاات .درهای
زندان برای او باز شاد و او وارد دنیای آزاد شاد .توفیق کتاب مقدس را در آغوش گرفت و خدا را بهخاطر این هدیۀ شاگفتانگیز شاکر
کرد.
او بالفاصااله شااروم کرد به خواندن کتاب مقدس و چند ساااعت در روز آن را میخواند .هرچه بیشااتر میخواند ،بیشااتر تغییر میکرد.
کالم خدا ،روز به روز ،نور و امید را در ذهن و قلبش میتاباند .او دید که خبر خوش عیساااای مساااایح ،تغییری نبود که فقط یکبار در
هنگام تولد دوباره اتفاق افتد .این تغییر روز به روز در توفیق ایجاد میشااااد :او در ایمانش به نیکویی خدا رشااااد میکرد .او بیشاا اتر
مطمئن شد که از طریق مرگ مسیح ،گناهانش کامال بخشیده شده بود.
اکنون او باا احترام باا زنادانیهاای دیگر برخورد میکرد و حتی باه نگهبااناان هم اهمیات میداد .درحاالیکاه حقاایق انجیال باهطور عمیقتری
در جانش نفوذ میکرد ،اکنون دنیای کوچکش در درون دیوارهای زندان  ،مملو از نور و حتی خوشاای شااده بود .در واقع با معجزهای
زندگی میکرد که کتاب مقدس دربارۀ آن صااااحبت میکند -یک آرامش عمیق که حتی میتوان در مکانهای سااااخت تجربه کرد .قطعا
زندان ،افسردهکننده بود .اما بهخاطر مسیح ،قلب توفیق مملو از امید بود.
او قدرت روحالقدس را در اعماق وجودش یافت و نمیتوانسااات ایمانش را برای خودش نگه دارد .او ایمانش را با زندانیهای دیگر در
میان گذاشاات ،بعضاای از آنها هم به مساایح ایمان آوردند .طولی نکشااید که افسااران زندان به او و ایمانداران دیگر اجازه دادند که یک
اتاق مخصااوصاای برای مالقات داشااته باشااند .آنها تغییر شااگفتانگیز را در توفیق دیده بودند و دیدند که او چگونه بر زندانیهای دیگر
تأثیر می گذاشاات ،کسااانیکه نگرش ،حرفها و اعمالشااان به طرز نیکویی تغییر میکردل افسااران ،قدرت انجیل را در زندگی این مردان
دیدند.
مکرر با
بهزودی ،افساران اجازه دادند که آنها  4بار در هفته ،هر بار بیش از  2سااعت با هم جمع شاوندل توفیق هیجانزده شاد .جلساات
ّ
این نوایمانان (و همچنین با بعضای از غیرایمانداران) ،شاگفتانگیز بود ،اما توفیق میدانسات که نمیتوانسات بهخوبی تعلیم دهد ،مگر
اینکه خودش بیشاتر تعلیم یابد .آیا این ممکن بود؟ او چگونه میتوانسات درحالیکه در زندان بود ،چیزهای بیشاتری دربارۀ کتاب مقدس
بیاموزد؟
بعد یک معجزه اتفاق افتاد .روسااالن که کتاب مقدس را در دساات توفیق گذاشااته بود ،دوسااتش ِرشاااد ،یعنی رهبر یک گروه خانگی را
برای کمک به توفیق فرستاد که با او در زندان مالقات کند.
ِرشااد قبل از ورود به زندان ،برای حکمت دعا کرد که بداند چگونه به توفیق کمک کند .او میدانسات که افساران زندان ،چیزهایی را
کاه او میتواناد باه توفیق بادهاد ،محادود میکنناد  .او تصاااامیم گرفات کاه یاک کتااب مقادس دیگر و همچنین یاک منبع مطاالعاۀ کتااب مقادس،
 50درس حیاتی را با خود ببرد .این سااااعات زیادی از مطالعه و بحک و گفتگو دربارۀ زندگی و تعالیم عیسااای را برای گروه فراهم
میکرد.
رشااد از  3مشاارکت خانگی درخواسات کرد که دعا کنند تا درها برای او باز شاود که وارد زندان شاود .او یک برادر را با خود برد،
که در خار از زندان و در ماشااین نشااساات و دعا کرد .و خدا به دعا هایشااان پاساان دادل رشاااد توانساات وارد شااود تا توفیق را ببیند و
نگهبانان زندان اجازه دادند که هر دو کتاب را هم ببرد .آنها حتی رشاااد را متعجب کردند و از او خواسااتند که به آنها هم کتاب مقدس
بدهدل او به آنها گفت" :من چند کتاب مقدس در ماشینم دارم و بعد از پایان مالقات م با توفیق ،آنها را به شما خواهم داد".
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رشااد اجازه داشات که چند سااعت با توفیق صاحبت کند .او به توفیق کمک کرد که انجیل را واضاحتر درک کند و او را تشاویق کرد که
به کالس زندانیها تعلیم دهد .او به توفیق گفت:

خدا فرصات شاگفتانگیزی را به تو داده تا این مردان را شااگرد بساازی .ما ساعی خواهیم کرد که تا ح ّد ممکن به تو کمک
کنیم .اما فراموش نکن که روح القدس به تو کمک خواهد کرد .کالم خدا قدرتمند اس ات و در قلب مردان کار خواهد کرد .این
کار خداست ،نه کار تول
رشاااد به توفیق نشااان داد که چگونه از  50درس حیاتی اسااتفاده کند و چگونه در طول مطالعۀ کتاب مقدس ،همۀ افراد را در بحک و
گفتگو شارکت دهد .آنها زمانی را به دعا با یکدیگر اختصااص دادند که خداوند از این جلساات هفتگی برای گساترش ملکوتش در زندان
و خار از دیوارهای زندان اساتفاده کند .وقتی صاحبت میکردند ،رشااد دید که قلب توفیق مشاتاق عیسای بود .او بعدا به دیگران گفت:
"توفیق در مسیح زندهتر از ماست ،که در خار از زندان زندگی میکنیمل"
بعد از اینکه رشاااد رفت ،توفیق از این منابع در کالسااهای جدیدش اسااتفاده کرد .این مردانی که قبال مساالمان بودند ،با یکدیگر رشااد
میکردند و هر بار که توفیق کتاب مقدس را تعلیم میداد ،آن را عمیقتر یاد میگرفت.
در هنگام کریساااامس ،رشاااااد همراه با تعدادی از مردان در گروههای مشااااارکتی ،غذاهای زیادی را برای گروه کوچک بردند تا در
آشاپزخانهای که برای آنها فراهم شاده بود ،غذا تهیه کنن د .گروه کوچک ایمانداران تصامیم گرفتند که زندانیهای دیگر را نیز دعوت کنند
که به آنها بپیوندند ،مخصاااوصاااا کساااانیکه خانواده ای نداشاااتند تا برای آنها غذاهای خوشااامزه بیاورند .توفیق و برادرانش در مسااایح،
میخواستند برکاتی را که به آنها داده شده بود ،تقسیم کنند.
رشاااااد شااااکالتهای زیادی را هم آورده بود .توفیق و ایمانداران دیگر ،آیات کتاب مقدس را دربارۀ امید ،بر روی تکههای کوچکی از
کاغذ نوشته بودند که به کاغذ بستهبندی شکالتها وصل کرده بودند و آن را بهعنوان هدیۀ کریسمس به غیرایمانداران دادند.
اما برکت فقط یک طرفه نبود -یعنی فقط از مشاارکتهای خانگی به ساوی زندانیان نبود .اخیرا وقتی رشااد برای مالقات به زندان رفت،
توفیق یک کیساااه از هدایای زندانیان را که کار دسااات خودشاااان بود و برای گروههای خانگی که اینطور به آنها محبت کرده بودند،
درست شده بود ،به او داد .شالهای بسیار زیبای بافتنی برای گروههای مشارکتی که آنها را به دختران کوچک بدهندل
در عید قیام ،ایمانداران می خواساتند که شاام خداوند را با یکدیگر جشان بگیرند ،اما آبمیوه یا شاراب نداشاتند که نشااندهندۀ خون مسایح
باشاد .پس یک چای پررنع درسات کردند .وقتی نان را خوردند و چای را نوشایدند ،با یکدیگر جشان گرفتند که عیسای جانش را برای
آنها فدا کرد -یعنی برای زندانیان بخشوده شدهل
اکنون گروههای خانگی ،گروه توفیق را "کلیسااای خانگی خود که در زندان جمع میشااوند" میخواندل و برای کمک به رشاادشااان در
مسایح ،احسااس مسائولیت میکنند .درحالیکه این داساتان نوشاته میشاود (در بهار  ،)2020توفیق هنوز در زندان اسات و گروه مطالعۀ
کتاب مقدس همچنان با هم جمع میشاوند .رشااد به مالقات با توفیق ادامه می دهد ،گاهی اوقات با مردان دیگر از مشاارکتهای خانگی به
آنجا میرود.
مشاارکت خانگی به روساالن نیز که اکنون خار از زندان اسات ،کمک میکند .آنها می دانند که زندانیان آزاد شاده به کمک نیاز دارند،
چون آنهاا محیطی را که هیچ آزادیای در آن نداشااااتناد ،ترک کرده و به محیطی وارد میشااااوند که هیچ محادودیتی در انجاام کارهای
روزانۀ خود ندارند .این میتواند یک ضااااربۀ عاطفی باشاااادل این زندانیان آزاد شااااده ،غالبا به چیزهای عملی نیاز دارند ،مانند کار،
لباس اهایی برای پوشاایدن ،کتهای زمسااتانی و کفش و گاهی اوقات مکانی برای اقامت .آنها به دوسااتی با ایمانداران نیز نیاز دارند ،تا با
دوستان قدیمی مالقات نکنند ،کسانیکه ممکن است آنها را به راههای گذشتهشان بازگردانند.
دعاهای مشارکت خانگی برای روسالن و مردان گروه خانگی که با او مالقات میکنند ،مرتبا برای تشویق و کمک به او در مشکالتش
میباشد .آنها متوجه میشوند که شاید در آینده به زندانیان آزاد شده خدمت کنند ،چون خدمت توفیق در زندان در حال رشد است .نهایتا
آن ایمانداران آزاد خو اهند شد .آنها نیاز دارند که محبت خدا به طریقهای عملی به آنها نشان داده شود.

" ِکی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟“ پادشییاه در پاسییخ خواهد گفت” :آمین ،به شییما میگویم ،آنچه
برای یکی از کوچکترین برادران من کردید ،در واقع برای من کردید( "“.متی )40-39:25
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1منظور عیسی از بیان اینکه شاگردانش ،نمک زمین و نور جهان هستند ،چه بود؟
عیساای غالبا از مثالهای زندگی روزانه اسااتفاده میکرد تا در درک ملکوت خدا به ما کمک کند .اور ،عیساای شاااگردانش را با نمک
مقایسااه میکند .نمک چه کار می کند؟ رایجترین کاربرد نمک این اساات که به غذا طعم ببخشااد .گاهی اوقات زندگی هیچ طعمی ندارد،
یعنی دشاوار اسات و احسااس میکنیم که بیمعنی اسات .ایماندارانی که با محبت خدا زندگی میکنند ،به هر جاییکه میروند ،معنا و امید
را میبرند .وقتی ایمانداران وارد میشاااون د و فضاااای یک خانه ،محل کار ،مدرساااه یا مکان دیگری را تغییر میدهند ،زندگی برای
اطرافیانشان "خوشطعم" میشود.
قبال از وجود یخچاال ،نماک برای جلوگیری از فسااااااد گوشااااات نیز بکاار میرفت .ما ایماانداران در دنیاای در حا ِل مرگ کار میکنیم.
اعمال عادرنۀ ما ،حتی مهربانی ما نساابت به افراد غیردیندار ،مانند نمک ،تأثیر حیاتبخش دارد .آنها مانع از گناه شااده و زیبایی خدا
را جاری میکنند .مسایحیان اولیه بهطور قدرتمندی در دنیای فاساد رومی خدمت میکردند ،به طوریکه غیرایمانداران ایمان آوردند که
شرایط میتوانست بهتر شود.
همچنین عیسای گفت که شااگردانش ،نوری در دنیای تاریک هساتند .در کتاب مقدس ،نور غالبا مترادف با حقیقت اسات .وقتی ما نور را
در یک اتاق تاریک روشان میکنیم ،ناگهان همه چیز بهوضاوح دیده میشاود .به همین ترتیب ،زندگی ایماندار باید عیسای ،نور دنیا را
بر اطرافیانش آشکار کند .مردم باید محبت عپیم خدا برای دنیا را در نحوۀ رفتار مالیم و شفقتآمیز پیروان عیسی با دیگران ببینند.
آنها باید در نحوۀ زندگی قوم خدا ،عشااق خدا به عدالت و نفرتش از بدی و شاارارت را نیز ببینند .ایمانداران باید به درسااتکاری و قابل
اعتماد بودن معروف باشاااند .همچنین شااااگردان حقیقی در جامعه ،در حمایت از آنچه درسااات اسااات و برخالف آنچه اشاااتباه اسااات،
عقایدشاان را بیان خواهند کرد .آنها مانند شاهری بر روی تپه هساتند که میتواند از دور دیده شاود .زندگی و کالمشاان به دیگران کمک
میکند که راه رسیدن به خدا را بیابند.

 .2ما نمیخواهیم گروهی باشییییم که فقط یکشییینبهها برای زمان پرسیییتش با هم جمع میشیییوند؛ ما میخواهیم قلب
مسییح را نسیبت به دنیا داشیته باشییم .آیا می توانید پیشینهادات عملی به ما بدهید که چگونه میتوانیم به دیگران
اهمیت دهیم؟
سااعی نکنید که بدون دعا و گوش دادن به روحالقدس ،خدمتی را ایجاد کنید .دوباره مطالعۀ کتاب مقدس دربارۀ همثهل گوساافندان و بزها
را در صاااافحات قبلی بخوانید .دربارۀ سااااهارت ب حک و گفتگو کنید و به نیازهایی فکر کنید که خداوند در زندگی روزانه در مقابلتان
میگذارد.
همۀ ما نسابت به نیازهای اطرافیانمان نابینا بودهایم .با یکدیگر برای هر یک از اعضاای گروهتان دعا کنید که چشامها و قلب مسایح را
داشاته باشاند .از او بخواهید که قلب شافقتآمیز خو دش نسابت به مردمی که انوام مختلف نیازها را دارند ،به شاما بدهد -جسامانی (برای
غذا ،لباس ،پناهگاه ،مراقبت پزشااکی) ،عاطفی (کسااانیکه بهخاطر آزار یا شاارایط سااخت زندگی آساایب دیدهاند) ،یا روحانی (کسااانیکه
ک و غیره رنم میبرند).
مسیح را نمیشناسند یا شاید از افسردگی ،دلسردی ،ش ّ
درحالیکه روحالقدس چشاامانتان را باز میکند تا این نیازها را ببینید ،از او بخواهید تا به شااما نشااان دهد که چه کمکی میتوانید انجام
دهید .خدمت شاما ،تقریبا همیشاه شاامل قربانی کردن وقت ،پول یا آبرویتان در نپر دیگران اسات .به همثهل ساامری نیکو در لوقا 25:10
 37-مراجعه کنید ،کسی که همۀ اینها را قربانی کرد .برای درسی دربارۀ این همثهل ،به درس  18در  50درس حیاتی مراجعه کنید.

 .3گروه ما کوچک اسیت .ما پول محدود و زمان محدودی داریم .چگونه میتوانیم مسیئولیتهای بیشیتری را برعهده
بگیریم؟
اشاکالی ندارد که شاما کوچک هساتید .همانطور که در ساهال  2در بار مطرح شاد ،وقتی دعا میکنید و در طلب خدا هساتید ،او چشامها
و قلبتان را نسااابت به کاری که برای شاااما در نپر گرفته ،باز میکند .و منابع مورد نیاز را برای کاری که او پیش رویتان میگذارد،
فراهم میکند.
بسااایاری از خدمات ،کوچک هساااتند و به ساااازمان و پول زیاد نیاز ندارند .دربارۀ طابیتا در اعمال  42-36:9بخوانید .توجه کنید که
خدمت او ،کارهای سادۀ خیاطی برای نیازمندان بود .او بهنوعی  ،زمانی را برای استفاده از عطایایش پیدا کرد تا به مردم کمک کند.
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اعضاای کلیساای شاما هر هفته ،نیازهایی را خواهد دید که میتوانند کمک کنند .شااید کمک به مادری باشاد که بچههایش بسایار بیمارند،
یا مالقات بیوهزنی که هیچ خانوادهای ندارد ،بردن یک کیسااه غذا به کساای که نیازمند اساات یا به همراه یک بیمار ساارطانی به دکتر
بروید .شاید بعضیها تصمیم بگیرند که زبالههای اطراف آپارتمانشان را جمع کنند.
به یاد داشته باشید که عیسی گفت:

آن که در امور کوچک امین باشد ،در امور بزرگ نیز امین خواهد بود( ...لوقا )10:16
همچنین به این موضااوم فکر کنید :وقتی خداوند دری را برای یک عضااو باز میکند (مانند داسااتان بار که رشاااد به زندان رفت تا به
توفیق کماک کناد) ،این میتواناد فرصااااتی برای کا ّل گروهتاان فراهم کناد کاه از طریق هادیاه دادن ،دعاا و محبات باه طریقهاای بزرگ و
کوچک خدمت کنید .بهسادگی به خدا خدمت کنید تا او از طریق محبت شما جالل یابد.
همچنین میتوانید د ر نپر بگیرید که به گروههای دیگر پیوساته و خدمتی را آغاز کنید .کلیساای اورشالیم ،یک خدمت روزانه برای غذا
دادن به بیوهزنان را آغاز کرد( .به اعمال  1:6مراجعه کنید) آنها منابع گساترده ای داشاتند ،چون این یک پرو ۀ مشاترک با بسایاری از
نوایمانان در آن شاااهر بود .ساااعی نکنید که بهتنهایی خدمتی را راهاندازی کنید که فوق از توانتان اسااات .وقتی پولس رسا اول مردم را
تشویق کرد که هدیه بدهند ،این را نوشت:

زیرا اگر اشتیاق باشد ،هدیۀ شخص مقبول میافتد ،البته بر حسب آنچه کسی دارد ،نه آنچه ندارد( .دوم قرنتیان )12:8
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
 .1به سااهارت  2و  3در بار بازگردید .بهعنوان یک مشااارکت ،مطابق پیشاانهادی که در آنجا مطرح شااد ،زمانی را به دعا با
یکدیگر اختصااص دهید .به افراد در مشاارکتتان فرصات بدهید تا دربارۀ راههایی صاحبت کنند که اکنون در بین کساانیکه با
آنهاا زنادگی و کاار میکنناد ،نماک و نور هسااااتناد .آیاا طریقهاایی وجود دارد کاه گروهتاان باهطور جمعی بتواناد این خادمات را
تقویت کند و شاید آن را گسترش دهد؟
همچنین وقتی دعا می کنید ،از خدا انتپار داشااته باشااید که راههای دیگری را به شااما نشااان دهد تا بهطور فردی یا گروهی
بتوانید محبتش را نشان دهید.
 .2در گروهتان ،زمانی را به صاحبت دربارۀ چالشاهایی اختصااص دهید که شااید اعضاای گروه درحالیکه در پی نمک و نور
بودن در دنیای خود هساتند ،با آنها مواجه میشاوند .مثال آیا کسای تحت فشاار اینکه در محل کار یا مدرساه ،متقلب باشاد ،قرار
گرفته اسات؟ آیا کسای میخواهد که محبت خدا را به یک شاخص دشاوار نشاان دهد؟ زمانی را به دعا برای کساانی اختصااص
دهید که برای انجام کار درست بر اساس کالم خدا ،با انوام جفاها مواجه میشوند.
 .3در مشاااارکت خود بحک و گفتگو کنید :چه چیزی بهطور فردی یا گروهی ،مانع از کمک شاااما به نیازمندان میشاااود؟ اگر
بهخاطر کمبود وقت اسات ،از خدا بخواهید که به شاما طریقهایی را که شااید وقتتان را تلف میکنید ،نشاان دهد .بعضایها واقعا
ممکن اسااات که وقت آزاد نداشاااته باشاااند ،اما عدهای دیگر میتوانند از تماشاااای تلویزیون یا از زمانی که صااارف اینترنت
میکنند ،دست بکشند تا به یک نیازمند کمک کنند.
اگر شااما نگرانید که مردم از شااما سااو اسااتفاده خ واهند کرد ،با یکدیگر دعا کنید که خدا به شااما حکمت عطا کند .آیا افراد
دیگری را که به فقرا کمک میکنند ،میشناسید؟ از آنها بپرسید که در خدمتشان چه چیزهایی را یاد گرفتهاند.
آیا شاما از غیبت کردن میترساید؟ شااید بعضایها در گروهتان بهخاطر ترس از انساان کنارهگیری میکنند .اگر ما بعضای از
کارهای ناخوشاایند را انجام میدهیم یا به مطرودان کمک میکنیم ،بهراحتی میتوانیم نگران فکر یا حرفهای مردم نسابت به
خودماان بااشاااایم .اینهاا آیااتی هسااااتناد کاه میتوانیاد باا یکادیگر بخوانیاد تاا ببینیاد کاه خادا درباارۀ ترس از مردم و ترس خادا چاه
میگوید:
مزامیر 1:27
مزامیر 11-10:56

امثال 25:29
غالطیان 10:1

از خداوند کمک بطلبید تا نترسااااید از اینکه با فروتنی و فداکارانه ،مانند سااااامری نیکو خدمت کنید .از او کمک بطلبید که
وقتی خدمت میکنید ،چشاامانتان را به او بدوزید و نگران فکر مردم نباشااید .همثهل گوساافندان و بزها را به یاد داشااته باشااید.
وقتی به نیازمندان خدمت میکنید ،واقعا به عیسی خدمت میکنیدل
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 .15ایستادگی در جفاها

"خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار میبینند ،زیرا پادشاهی آسمان از آ ِن ایشان است.

"خوشا به حال شما ،آنگاه که مردم به خاطر من ،شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن
بدی بهدروغ علیهتان بگویند .خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است.
چراکه همینگونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند ،آزار رسانیدند".
(عیسی ،متی )12-10:5
براستی ،همۀ کسانی که بخواهند در مسی ْح عیسی با دینداری زیست کنند ،آزار خواهند دید؛ ا ّما
شرارتپیشگان و شیّادان در بدی پیش خواهند رفت؛ فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد.
ا ّما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آوردهای پایدار باش( ...پولس رسول ،دوم تیموتائوس
)14 -12:3
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مقدّمه
قوت میبخشد
عیسی به کسانیکه بهخاطر انجیل رنج میکشندّ ،
جفای کلیسااای عیساای ،چیز جدیدی نیساات .عیساای مورد جفا قرار گرفت و شاااگردانش نیز مورد جفا قرار گرفتند .از زمانیکه عیساای
مصلوب شد ،جفا یک واقعیتی در طول  21قرن بوده است .شاید مشارکت خانگیتان با این سختیها آشنا باشد .شاید اکنون در جفا باشید.
پطرس گفت:

ای عزیزان ،از این آتشاای که برای آزمودن شااما در میانتان برپاساات ،در شااگفت مباشااید ،که گویی چیزی غریب بر شااما
گذشته است( .اول پطرس )12:4
وقتی بهخاطر ایمانمان دچار مشاکل میشاویم ،شااید آرزو کنیم که ای کاش میتوانساتیم از خدمت به مسایح کنارهگیری کنیم .اما به یاد
میآوریم کاه چقادر دیگران باه ماا کماک کردناد کاه مساااایح را نزد ماا بیااورناد .خادا از ماا میخواهاد کاه باهرایگاان بادهیم ،هماانطور کاه
بهرایگان دریافت کردهایم .عیسای همه چیز را بهخاطر ما داد .همچنین میدانیم که میلیونها ایمانداری که نامشاان مطرح نشاده ،در طول
قرنهاا باهخااطر ماا فاداکااری کردهاناد تاا ماا انجیال را دریاافات کنیم .حتی عادهای از آنهاا زنادگی خود را تساااالیم کردهاناد .بناابراین ماا یااد
میگیریم که روزانه فداکاری کنیم.

سااپس به همه فرمود" :اگر کس ای بخواهد مرا پیروی کند ،باید خود را انکار کرده ،هر روز صاالیب خویش برگیرد و از پی
من بیاید( ".لوقا )23:9
ما اجازه میدهیم که نورمان در هر جا که میرویم ،بدرخشاد ،مخصاوصاا در مکانهای تاریک .و در مکانهای تاریک ،با مخالفت افراد
عصبانی مواجه میشویم ،افرادی که توسط شیطان کور شدهاند .عیسی این مخالفت را بهخوبی میشناخت( .یوحنا )25-18:15
فقر روح،
ما در جفاها ،ضاعفهای خود را کشاف میکنیم و به طرف عیسای میدویم ،از او قوت و فی مورد نیاز را میطلبیم .ما در ِ
او را صدا میکنیم که به ما قدرت ببخشد که از او شرمسار نشویم ،و به محبت خود نسبت به افرادی که از نور متنفرند ،ادامه بدهیم .
ما میتوانساتیم از در ِد جفا فرار کنیم ،چنانکه شااگردان به هنگام دساتگیری عیسای این کار را کردند( .مرقس  )50:14اما اگر تمرکز
ما بر روی نجات زندگیمان باشااد ،تمامی آنچه را که عیساای تابحال برای ما انجام داده ،انکار خواهیم کرد .وقتی شاافای عیساای را در
زندگی خود تجربه میکنیم ،قدرت مییابیم که سااختی ،ضاارر و زیان ،یا دردی را که در مس ایر عدالت میباشااد ،انتخاب کنیم .ما رشااد
دادن ملکوت خود ،کامال وارد
ق ملکوت خدا باشاایم و در رنجها ،چشاامهای خود را به عیساای بدوزیم .ما با از دساات
ِ
کردهایم که عاشاا ِ
7
ملکوت او میشویم ( اول پطرس .)2-1:4
این فصل به تقویت قلب اعضای گروهتان کمک خواهد کرد تا وقتی دیگران با شما مخالفت میکنند ،از عیسی پیروی کنید.

______________
 7این پاراگرافها برگرفته از روز  27در کتاب عبادتی ،رشید در مسییح از طریق خوشیا به حالها اسات .برای آگاهی از نحوۀ دریافت
یک نسخه از این کتاب ،به ضمیمۀ الف" ،منابع" مراجعه کنید.
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مطالعۀ کتاب مقدس
عیسی شاگردانش را برای جفا آماده میکند
بحث ابتدایی :آیا کسای را میشاناساید که بهخاطر ایمانش ،جفا دیده باشاد؟ یا آیا شاهادت ایماندارانی را که بهخاطر عیسای رنم کشایدهاند،
خواندهاید؟ پیش از آغاز درس زیر ،بهطور خالصه داستانی را دربارۀ خودتان یا دیگران که جفا دیدهاند ،تعریف کنید.
در آغاز متی  ،10عیسای  12شااگردش را به ساراسار سارزمین اسارائیل میفرساتد تا دربارۀ ملکوت خدا تعلیم دهند ،بیماران را شافا
دهند و دیوها را بیرون کنند .در آیات بعدی ،او دساتورالعلمهای بیشاتری داده و میگوید که انتپار چه اتفاقی را میتوانند داشاته باشاند.
اینها حقایق مهمی برای همۀ ایمانداران در همۀ نسلهاست.
متی  42-16:10را بخوانید.
.1

.2
.3

.4

.5

.6
.7

.8

دوباره آیۀ  16را بخوانید .پیروان عیسی که به دنیا می روند تا خبر خوش را اعالم کنند ،با چه چیزی مقایسه شدهاند؟ دربارۀ
این تصااویر فکر کنید؛ گوساافندان ،بینوا و بیآزارند؛ گرگها ،گوساافندان را نابود میکنند .بر اساااس این آیه ،آنها باید در این
شرایط چه رفتاری داشته باشند؟
به نپرتان "همچون مار هوشاایار باشااید و مانند کبوتر ساااده" ،برای گروه خانگیتان چه مفهومی دارد؟ وقتی خبر خوش را
اعالم میکنید ،آیا در بعضاااای از طریقهایتان بدون حکمت عمل میکنید؟ آیا در بعضاااای از طریقهایتان مانند کبوتر بیآزار
نیستید؟
آیات  20-17را بخوانید .شاااگردان عیساای میتوانند انتپار چه اتفاقاتی را داشااته باشااند؟ وقتی آنها را به حضااور دولتها و
پادشاهان میبرند ،این چه فرصتی به آنها خواهد داد؟ (آیۀ  )18روح القدس چگونه به آنها کمک خواهد کرد (آیات )20-19؟
آیات  22-21را بخوانید .شاااید در دنیای امروز دربارۀ نمونههایی شاانیده باشااید که اعضااای خانواده بهخاطر اینکه یکی از
اعضاا پیرو عیسای شاده ،او را به قتل رسااندهاند .غالبا آنها به قتل نمیرساند ،اما شااید از ساوی خانواده طرد شاوند؛ شااید کتک
بخورند یا به آنها افترا زده و لعنتشااان کنند .بر اساااس آیۀ  ،22نتیجۀ نهایی برای کسااانیکه در مواجهه با جفا ،از ایمانشااان
دست نمیکشند ،چیست؟
آیا کسااای در مشاااارکت خانگیتان بهخاطر ایمانش به عیسااای ،از ساااوی اعضاااای خانواده مورد جفا قرار گرفته اسااات؟ در
گروهتان بحک و گفتگو کنید که چه اتفاقی افتاد .اگر آنها از ساوی خانوادهشاان طرد شادهاند ،دربارۀ طریقهایی گفتگو کنید که
مشارکت خانگی میتواند برای آنها یک خانوادۀ حقیقی باشد.
علزبول خوانده شاااد .مردم گفتند که اعمال نیکوی عیسااای به یاری
آیات  25-24را بخوانید .در لوقا  ،15-14:11عیسااای ِب ِ
رئیس دیوها بود .بر اساااس آیۀ  ،25اگر ما حقیقتا پیروان عیساای هسااتیم ،از اشااخاص بیخدا چه انتپاری میتوانیم داشااته
باشیم؟ به نپرتان ،آیا شما در دلتان آمادهاید که مورد حملۀ این حرفهای نفرت انگیز قرار گیرید؟ افکارتان را توضیح دهید.
آیات  28-26را بخوانید .چرا این باید تشویقی برای ایمانداران باشد که همۀ چیزهای پنهان ،آشکار خواهند شد؟
آیۀ  28را چند بار ،بهطور آهساته بخوانید .این حقیقت بسایار مهمی برای ماسات که از آن آگاه باشایم .چه کسای میتواند فقط
جساام را هالک کند ،نه جان را؟ چه کساای میتواند جساام و جان را تا ابد هالک کند؟ (دربارۀ آن فکر کنید :داور ما که نهایتا
تصمیم خواهد گرفت که تا ابد در کجا باشیم ،کیست؟ همچنین به یعقوب  12:4مراجعه کنید).
اگرچاه عیساااای باه ماا تعلیم داد کاه نباایاد از آنچاه انساااااانهاا میتوانناد باه ماا بگویناد یاا انجاام دهناد ،بترساااایم ،اماا ماا میدانیم کاه
فشارهای اطرافیانمان را بهسختی میتوانیم نادیده بگیریم.
این آیه چه کمکی به ما می کند که قلبمان را آماده کنیم و در طول جفاها بر ترس غلبه کنیم؟
چگونه آیات  31-29شما را تشویق میکنند؟
آیات  33-32را بخوانید .همۀ ما میتوانیم وساوساه شاویم که بهعنوان ایمانداران مخفی زندگی کنیم .در دلمان ایمان داریم که
عیسااای "راه ،راساااتی و حیات اسااات" ،اما وقتی از طرف غیرایمانداران تحت فشاااار هساااتیم ،بهراحتی میتوانیم در مورد
ایمانمان سکوت کنیم .ترس از جفا ،از طرف دولت یا کسانیکه در محل کار هستند ،یا ترس از طردشدگی از طرف اعضای
خانواده ،ما را تحت فشار میگذارد که نورمان را در زیر کاسهای پنهان کنیم ( 16-14:5را بخوانید).
وقتی ما وسوسه میشویم که ایمانداران مخفی باشیم ،متی  33-32:10به ما چه میگوید؟
اکنون عیساای به صااحبت دربارۀ روابط خانوادگی بازمیگردد .آیات  39-34را بخوانید .عیساای میگوید که با آمدن خود چه
چیزی را به دنیا آورده است؟ (آیۀ )34
ارور صاالح میتواند باعک شااود که اعضااای
ما عیساای را ه
رور صاالح میخوانیم( .به اشااعیا  6:9مراجعه کنید) چگونه سا ه
سا ه
خانواده ،دشمن یکدیگر شوند؟ (آیات  37-35را بخوانید)
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نکته :رومیان  18:12میگوید" :اگر امکان دارد ،تا آنجا که به شاما مربوط میشاود ،با همه در صالح و صافا زندگی کنید ".این همیشاه
باید هدف ما باشاد .اما گاهی اوقات ،حتی وقتی ما همۀ کارهای ممکن را انجام می دهیم تا با دیگران در صالح و صافا باشایم ،آنها ما را
طرد میکنند یا می خواهند که ایمانمان به عیساای را انکار کنیم .اگر اینطور اساات ،باید تصاامیم بگیریم که چه کساای را بیشااتر محبت و
پیروی خواهیم کرد.
 .9آیات  39-37را بخوانید .عیسی میگوید که او باید چه جایی را در قلبمان داشته باشد؟ (آیۀ )37
به نپرتان ،منپور عیسی از اینکه گفت ما باید صلیبمان را برداریم و از او پیروی کنیم ،چه بود؟ (آیۀ )38
نکته :به هدف صالیب فکر کنید .کسای که در زمان عیسای صالیب را حمل میکرد ،به ساوی مرگ خود میرفت .در لوقا  23:9عیسای
میگوید که ما باید خود را انکار کنیم ،هر روزه صاااالیبمان را برداریم و از او پیروی کنیم .در لوقا  ،25:9عیساااای با این تفکر ادامه
میدهد" :انسان را چه سود که تمامی دنیا را ب هبرد ،ا ّما جان خویش را ببازد یا آن را تلف کند؟"
 .10متی  39:10را دوباره بخوانیاد .این آیه  4مرتباۀ دیگر در اناجیل یافت میشااااود :متی  ،25:16مرقس  ،35:8لوقا  24:9و
لوقا .33:17
وقتی به آیات  38و  39نگاه میکنید ،به زندگی روزانهتان بهعنوان پیرو عیساای فکر کنید .این آیات شااخصااا برای شااما چه
مفهومی دارند؟ بهعنوان یک رهبر برای شما چه مفهومی دارند؟
 .11در این عبارت و در جاهای دیگر در اناجیل ،سااه مرتبه عیساای به پیروانش میگوید که ترساای نداشااته باشااند .شااما چگونه
میتوانید به اعضای گروهتان کمک کنید که بر ترسهایشان غلبه کنند؟
با دعا خاتمه دهید :شاما چگونه میتوانید به کساانیکه در مشاارکت شاما هساتند ،کمک کنید که در دوران خوشای و روزهای ساختی ،به
تسالیم روزانۀ زندگیشاان برای پیروی از عیسای دسات یابند؟ اکنون زمانی را به دعا دربارۀ این موضاوم اختصااص
خوشای حاصال از
ِ
دهید.
در این موضیییوع عمیقتر شیییوید :در پایان این فصااال ،فهرساااتی از آیات دیگر دربارۀ این موضاااوم موجود اسااات تا آنها را با گروه
مشارکتی خود مطالعه کنید.
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،21-20چین
کلیسای چینی در آتش جفاها قویتر میشود
رشاد کلیساای چین در  70ساال اخیر ،یک داساتان شاگفتانگیز اسات .در حدود ساال  ،1950فقط  1میلیون مسایحی در این کشاور بود.
در آن زمان ،جمعیت چین بیش از  500میلیون نفر بود که یعنی برای هر  500نفر ،کلیسا فقط یک ایماندار داشت.
امروزه ،دولت چین تخمین میزند که کلیسااای مساایحی چین میتواند تا حدود  10درصااد از جمعیت باشااد 1 -ایماندار به ازای هر 10
نفر .امروزه بیش از  100میلیون ایماندار در چین اساتل این چگونه اتفاق افتاد؟ بیشاترین رشاد با تکثیر کلیسااهای خانگی حاصال شاد
که با وجود جفا ،بهسرعت گسترش یافت.
در اواخر نیمۀ دوم قرن  ،20بعضاای از رهبران کلیسااای خانگی چین ،در حدود  20تا  30سااال بهخاطر ایمانشااان در زندان عذاب
کشیدند .تصور کنید که وقتی فرزندانتان خیلی کوچک هستند به زندان بروید و بعد وقتی بزرگ شدهاند ،آزاد شوید.
این رهبران چینی ،متحمل درد و رنم عاطفی و جساامانی شاادند .اما بهخاطر مساایح و برای رشااد کلیسااای چین ،این کار را کردند .به
همین دلیل ،امروزه عمیقا مورد احترام ایمانداران چینی هستند ،اگرچه بسیاری از آنها در دنیای خار از چین ناشناختهاند.
یک مردی که به رشااد جنبش کلیسااای خانگی در چین کمک کرد ،لیو ِزنیینع بود که بیشااتر به برادر یون معروف بود .بعد از شاافای
معجزهآساای پدرش ،ک ّل خانوادۀ برادر یون ،به همراه بسایاری از اقوام و دوساتانش ،زندگیشاان را به عیسای ساپردند .مادرشّ ،
مبشاری
شد که در سراسر منطقهشان ،کلیساهای خانگی را بنا کرد.
یون نوجوان ،به مدت بیش از سااه ماه ،هر روز
هیچکس در آن روزها بهخاطر جفای شاادید کلیسااا نمیتوانساات کتاب مقدس پیدا کندِ .
در خانه اش شانید.
روزه گرفت و صاادقانه دعا کرد که یک کتاب مقدس داشاته باشاد .نهایتا ،یک شاب دیروقت ،ضاربۀ آهساتهای را بر ِ
دو غربیه از طرف خدا فرساتاده شاده بودند که یک کتاب مقدس به خانۀ او بدهندل کتاب مقدس چندین ساال در زیرزمین دفن شاده بود تا
از چشم دولت مخفی بماند .برادر یون میگوید که بعد از این پاسن معجزهآسا به دعا چه اتفاقی افتاد:

از آن لحپه به بعد ،با ایمان در نزد عیسای دعا کردم .کامال اعتماد داشاتم که کالم کتاب مقدس ،کالم خدا برای من بود ...هر
روز از صابح تا اواخر عصار ،کالم خدا را میخواندم .وقتی باید در مزرعه کار میکردم ،کتاب مقدسام را در داخل لباسام،
به خودم میبسااتم و از هر فرصااتی برای نشااسااتن و خواندن اسااتفاده میکردم .شاابها ،کتاب مقدساام را با خودم به تختخواب
میبردم و روی سینهام میگذاشتم.
والدین یون ،کشااااورزانی فقیر بودند .یون فقط کالس ساااوم را تمام کرده بود و خیلی آهساااته میخواند .اما همچنان ک ّل کتابهای کتاب
مقدس را حفپ کرد ،از کتاب متی آغاز کرد.
او به کلیساااهای خانگی جدید رفت که کتاب مقدس نداشااتند .او نمی دانساات که چگونه موعپه کند ،پس داسااتانهای معجزهآسااا و تعالیم
عیسای را از حفپ نقل می کرد .ایمان در دل شانوندگانش ایجاد شاد .آنها با سارودهای سااده ،عیسای را که آنها را از گناهانشاان و تاریکی
ابدی نجات داد ،پرستش میکردند.
یون ،داسااتانهایی از کتاب اعمال نیز به آنها می گفت ،داسااتانهایی دربارۀ رشااد کلیسااا بعد از صااعود عیساای به آساامان .ایمان در دل
ایمانداران افزایش یافت که با شجاعت ،انجیل را اعالم کنند.
اما جفا شاادید بود .پلیس دائما به دنبال ایماندارن بود ،به جلسااات حمله میکرد و بساایاری را دسااتگیر میکرد .آنها بیرحمانه کتکشااان
میزدند ،آنها را به دادگاهها میبردند و جرایم سانگینی به آنها میدادند .رهبران بسایاری زندانی شادند .پلیس و دادگاهها ،ایمانداران را
"دشاااامنان دولت چین" می خواندند ،اگرچه مساااایحیان ،شااااهروندانی بودند که مطابق قانون زندگی میکردند و به جامعه هیچ آساااایبی
نمیرساندند .این همان اتفاقی بود که عیسی و رسورن در عهدجدید در مورد آن صحبت کردند.
یون در کتابش ،مرد آسییمانی ،میگوید که سااالهای جفا ،مملو از معجزات بساایار بود .عیساای با آنها بود و موعپهشااان را با آیات و
معجزات قدرتمند تأیید میکرد .خدا از این ساالهای تاریک در چین اساتفاده میکرد تا میلیونها نفر را وارد ملکوت خدا کند .ایمانداران،
بیشتر وقتها و صادقانه دعا میکردند و سرودهای پرستشی دربارۀ وفاداری نسبت به عیسی در دوران سختیها را نوشتند.
زو یانگز ،رئیس کمیتۀ مشارکت رهبران کلیسای خانگی سینیم در چین ،دربارۀ سالهای ریاست جمهوری مائو ِزدانع ،اینطور نوشت:
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در  1949جفای قوم خدا آغاز شاد و کلیسااها از آن زمان به بعد متحمل انوام حمالت شادند .تا  ،1958دولت همۀ کلیسااهای
قابل رهیت را بساته بود .زن مائو ،جیانع کینع ،به بازدید کنندگان خارجی گفت" :مسایحیت در چین به بخش تاریخی موزه
محدود شده است .این مرده و دفن شده است ".در دهۀ  ، 1970یک هیئت نمایندگی مسیحی از ایارت متحده برای بازدید آمده
و گزارش داد" :حتی یک مسیحی در چین نمانده است".
البته هنوز مساایحیان در آنجا بودند ،اما کلیسااا بهطور مخفیانه در مشااارکتهای خانگی جمع میشااد .بعدها ،دولت در تالش برای کنترل
رشااااد کلیسااااا و کنترل موعپۀ رهبران گفت که ایمانداران میتوانند به طور قانونی جمع شااااوند ،اما فقط در تعداد کمی از ساااااختمان
کلیساهای ثبت شده.
رهبران کلیساا دیدند که این رشاد ،کلیساا را محدود میکند و اعتقاد نداشاتند که دولت باید به کلیساای عیسای بگوید که چگونه مسایح را
خدمت کنند .آنها مانند شااگردان عیسای می دانساتند که باید از خدا پیروی کنند ،نه انساان( .اعمال  )29-28:5درنتیجه ،کلیسااهای خانگی
جدید در همه جا آغاز میشدند.
عدۀ بیشااتری برای اولین بار انجیل را میشاانیدند .انجیل حتی در زندانها گسااترش مییافت ،چون ایمانداران زندانی زمان زیادی برای
صاحبت دربارۀ ایمانشاان داشاتند .مجرمان گوش کرده و امید یافتند .آنها می دانساتند که بیش از آزادی از سالول زندان ،نیازمند آزادی از
شرم و پلم و ستم شیطان هستند .آنها به مسیح ایمان آورده و پاک شدند .آنها حقیقتا آزاد شدندل
ایمانداران بسایاری می خواساتند که در زندان رنم بکشاند تا انجیل گساترش یابد .اگرچه دوران زندانشاان مملو از تنهایی و ترس بود ،اما
ایمانداران اعتماد داشاااتند که خدا برای نگه داشاااتن آنها در آنجا ،دریلی دارد .برادر یون ،این اطمینان را در پیغامی که در  2001از
زندان نوشت ،اعالم کرد:

خدا مرا فرسااتاده که شاااهد او در این مکان باشاام .عدۀ زیادی در اینجا به عیساای نیاز دارند .من دقیقا تا مدت زمانی که خدا
تعیین کرده ،در این زنادان خواهم بود .یاک لحپاه زودتر اینجاا را ترک نخواهم کرد و یاک لحپاه بیشااااتر در اینجاا نخواهم
ماند .وقتی خدا خدمت مرا در زندان تکمیل شده بداند ،خار خواهم شد.
به خاطر این اطمینان ،یون توانسات شارایط وحشاتناک را تحمل کند .او شااهد آزادی معجزه آساا از زندان بود ،مانند رساورن در کتاب
اعمال.
ت برادر یون بود .او افکارش دربارۀ یون را در کلمات
زانع رونع لیانع ،رهبر شاابکۀ کلیسااای خانگی فانع ِچنع در چین ،دوس ا ِ
زیر خالصه کرد:

من در کلیسااای چینی ،بساایاری از خادمان خدا را دیدهام که با قدرت و اقتدار بساایار میآیند ،اما در برادر یون ،خادم عیساای
را دیدهام که همیشه با فروتنی و حِ لم آمد ،او قلب پسر انسان را منعکس میکرد که نیامد تا خدمت شود ،بلکه تا خدمت کند و
8
جانش را فدا کند.
از زمان عیسی ،بسیاری از این ایمانداران در سراسر دنیا ،وفادارانه انجیل را با فداکاری شخصی عپیمی گسترش دادند ،گاهی اوقات
جانشاان را ف دا کردند .در دورانهای تاریک ،با ایمان معتقد بودند که کارشاان در مسایح هرگز بیهوده نبود و با خدمت فروتنانۀ خود ،نام
عیسی مسیح را حرمت و جالل دادند .نویسندۀ عبرانیان به ما میگوید ،اینان که جهان ریقشان نبود( .عبرانیان )38:11

عیسی گفت که پاداششان در آسمان ،عظیم است!

_______________
 8نقل قولهای این داساتان ،برگرفته از مرد آسیمانی ،نوشاتۀ برادر یون با پل ههتا ِوی اساتMonarch Books, Oxford, England, .
.2002
125

سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
 .1اخیراً ما از طرف دولت متحمل جفا شییییدهایم .بعضییییی از ایمانداران به ما میگویند که چون گناه کردهایم ،چنین
چیزی را تجربه میکنیم .عدهای دیگر به ما میگویند که اگر ایمان کافی داشیتیم ،متحمل این آزمایشیات نمیشیدیم.
آیا این درست است؟
کتاب مقدس بهوضاوح تعلیم میدهد که گناه عواقبی دارد و وقتی خدا ما را اصاالح میکند ،باید قلبمان نسابت به خدا پاساخگو باشاد .اما
جفا به خاطر گسترش انجیل ،چیز متفاوتی است .به آنچه که پطرس رسول دربارۀ این موضوم در اول پطرس  4گفت ،توجه کنید:

اگر بهخاطر نام مسایح شاما را ناسازا گویند ،خوشاا به حالتان ،زیرا روح جالل که روح خداسات بر شاما آرام میگیرد .اگر
رنم میکش اید ،مباد که به ساابب قتل ،دزدی ،شاارارت یا حتی فضااولی باشااد .ا ّما اگر از آن ساابب رنم میکش اید که مس ایحی
هستید ،شرمسار مباشید ،بلکه چون کسی که این نام را بر خود دارد خدا را تمجید کنید ...پس کسانی که به خواست خدا رنم
میکشند ،باید که جانهای خویش را به ’خالق امین‘ بسپارند و به نیکوکاری ادامه دهند( .اول پطرس  16-14:4و )19
مهم اسات که ایمانداران دریابند که جفا برای زندگی در دینداری و اعالم انجیل عیسای مسایح به دیگران ،چیزی اسات که ایمانداران از
زمان عیسی مسیح متحمل شدهاند .عیسی خودش گفت:

اگر دنیا از شما نفرت دارد ،به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است .اگر به دنیا تع ّلق داشتید ،دنیا شما را
چون کساان خود دوسات میداشات .ا ّما چون به دنیا تع ّلق ندارید ،بلکه من شاما را از دنیا برگزیدهام ،دنیا از شاما نفرت دارد.
کالمی را که به شاما گفتم ،به یاد داشاته باشاید” :بنده از ارباب خود بزرگتر نیسات “.اگر مرا آزار رساانیدند ،با شاما نیز چنین
خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشاتند ،کالم شاما را نیز نگاه خواهند داشات .ا ّما این همه را به سابب نام من با شاما خواهند
کرد ،زیرا فرستندۀ مرا نمیشناسند( .یوحنا )21-18:15
همچنین به رومیان  39-31:8مراجعه کنید .این آیات ما را تشااااویق می کنند که خدا طرفدار ماساااات و برعلیه ما نیساااات .او حتی در
تاریکترین آزمایشات ،قحطی ،فقر شدید یا جفاهای خشونتآمیزی که ممکن است برعلیه ما ایجاد شود ،به همراه ماست.

 .2وقتی جفاها بر ما وارد میشوند ،ما سردرگم شده و نمیدانیم که چه کار کنیم .آیا باید سعی کنیم که پنهان شویم؟
آیا باید به جای دیگری فرار کنیم ،شییییاید به یک کشییییور دیگر؟ آیا باید بایسییییتیم و برعلیه آنچه که بر ما اتفاق
میافتد ،اعتراض کنیم؟ یا باید در سکوت ،اتفاقات را بپذیریم و همچنان شاهدانی شجاع باشیم؟
درجات مختلفی از جفا وجود دارد ،از پاره کردن کتاب مقدس توساط اعضاای خانواده گرفته تا افراد تندرو و عصابانی که سااختمانهای
کلیسااا را بمباران میکنند .هر شاارایطی متفاوت اساات و بنابراین ،ما باید با روح خدا هدایت شااویم .باید یاد بگیریم که به دنبال حکمت
خداوند در کتاب مقدس باشیم و به هدایت روح او در هر شرایط گوش کنیم .اینها بعضی از آیات کتاب مقدس برای کمک به ماست.
وقتی عیسی شاگردانش را میفرستاد که از شهری به شهر دیگر موعپه کنند ،به آنها چنین گفت:

چون در شهری به شما آزار رسانند ،به شهری دیگر بگریزید( .متی )23:10
توجه کنید که وقتی زندگی سولس (بعدها پولس نامیده شد) در خطر بود ،او چه کار کرد:

پس از گذشاات روزهای بساایار ،یهودیان توطئۀ قتل او را چیدند .ا ّما سااولس از قصاادشااان آگاه شااد .آنها شااب و روز بر
دروازههای شاهر مراقبت میکردند تا او را بکشاند .ولی شااگردانش شابانه او را در زنبیلی نهاده ،از شاکافی در دیوار شاهر
پایین فرستادند( .اعمال )25-23:9
بعدها پولس با آگاهی از اینکه در اورشلیم دستگیر میشد ،به آنجا رفت .او به مشاین افسس گفت:

و حال ،با الزا ِم روح به اورشاااالیم میروم و نمیدانم در آنجاا چه برایم پیش خواهد آمد؛ جز آنکاه در هر شااااهر روحالقدس
هشاادار میدهد که زندان و سااختی در انتپار من اساات .ا ّما جان را برای خود بیارزش میانگارم ،تنها اگر بتوانم دور خود
را به پایان رسانم و خدمتی را که از خداوند عیسی یافتهام ،به کمال انجام دهم ،خدمتی که همانا اعالم بشارت فی خداست.
(اعمال )24-22:20
عیسی از قبل به شاگردانش گفت که میتوانند انتپار دستگیری را داشته باشند .او این دستورالعملها را به آنها داد:
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از مردم برحذر باشاید .آنان شاما را به محاکم خواهند ساپرد و در کنیساههای خود تازیانه خواهند زد .بهخاطر من شاما را نزد
والیان و پادشاااهان خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قومهای جهان شااهادت دهید .ا ّما چون شااما را تساالیم کنند ،نگران
نباشاید که چگونه یا چه بگویید .در آن زمان آنچه باید بگویید به شاما عطا خواهد شاد .زیرا گوینده شاما نیساتید ،بلکه روح ِ پدر
شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت( .متی )20-17:10
پطرس و یوحنا ،پر از روح القدس ،با شجاعت به مأمورانی که آنها را دستگیر کرده بودند ،گفتند:

ا ّما پطرس و یوحنا پاساان دادند" :شااما خود داوری کنید ،کدام در نپر خدا درساات اساات ،اطاعت از شااما یا اطاعت از خدا؟
زیرا ما نمیتوانیم آنچه دیده و شنیدهایم ،بازنگوییم( .اعمال )20-19:4
وقتی ما را به ادارۀ پلیس یا دادگاهها می برند ،یک چیزی که باید به یاد داشااته باشاایم ،این اساات که به ما فرمان داده شااده که بهعنوان
پیروان عیسی به همۀ اولیای امور احترام بگذاریم.

بهخاطر خداوند ،تسلیم هر منصبی باشید که در میان انسانها مقرر گشته است( ...اول پطرس )13:2
ایشاان را یادآور شاو که تسالیم حکمرانان و صااحبمنصابان باشاند و فرمانبرداری کنند ،و برای هر کار نیک آماده باشاند؛ کسای
را ناسزا نگویند بلکه صلحجو و بامالحپه باشند و با همه در کمال فروتنی رفتار کنند( .تیتوس )2-1:3
ِدین خود را به همگان ادا کنید :اگر مالیات اسات ،مالیات بدهید؛ اگر خهرا اسات ،خهرا بپردازید؛ اگر احترام اسات ،احترام
بگذارید؛ و اگر اکرام است ،تکریم کنید( .رومیان )7:13
اولیای امور باید احترام ما به آنها و اشااتیاقمان برای آرامش و صاالح در جامعه را ببینند ،اما باید این را هم ببینند که ما متعهدیم که از
خادا اطااعات کنیم ،ماانناد پطرس و یوحناا در اعماال  ،4در باار .اگر ماا پر از روح خادا هسااااتیم ،او باه ماا قادرت خواهاد داد کاه بر ترس
غلبه کنیم .بعد قادر خواهیم بود که با اعتماد دربارۀ عیسی با آنها صحبت کنیم ،دعا کنیم که آنها هم در او نجات یابند.
در بعضای از موقعیتها ،بهدرساتی می توانیم با آرامش مقاومت کنیم .اگر کشاور شاما قوانینی دارد که از حقوق همۀ انساانها برای آزادی
مذهب حمایت میکند ،پس گاهی اوقات ایستادن برای حق و حقوقتان ،کار درستی است.
توجه کنید که پولس رساول در اعمال  29-24:22چه کار کرد .وقتی قرار بود که توساط ساربازان رومی شاالق بخورد ،اگرچه محکوم
متوسااال شاااد .وقتی متوجه شااادند که پولس شاااهروند رومی بود و کاری که قرار بود انجام دهند،
به هیچ جرمی نبود ،به قانون رومی ّ
غیرقانونی بود ،دست کشیدند.

 .3بعضیها در گروه ما با نفرت و تلخی نسبت به کسانیکه به آنها جفا رساندند و به آنها خیانت کردند ،در کشمکش
هستند .ما در مشارکت خانگیمان برای کمک به آنها در البه بر درد و تلخیشان چه کاری میتوانیم بکنیم؟
قدرت غلبه بر هر تاریکی ،همیشااااه از تعلیم و موعپۀ کالم خدا و از طریق دعا حاصاااال میشااااود .اما ما باید نساااابت به برادران و
خواهرانی که در کشمکش هستند ،فی داشته باشیم و آنها را درک کنیم.
واکنش طبیعی همۀ ما این اساات که همانطور که با ما برخورد شااده ،واکنش نشااان دهیم -با نفرت ،دشاانام یا خشااونت .اما عیساای به
پیروانش روش متفاوتی را تعلیم داد و ما باید به اعضای مشارکتمان کمک کنیم که در طریقهای او گام بردارند .در رومیان  ،12پولس
رسول این دستورالعملها را به ما میدهد:

برای کسااانی که به شااما آزار میرسااانند ،برکت بطلبید؛ برکت بطلبید و لعن نکنید ...به هیچکس به ساازای بدی ،بدی نکنید.
د ّقت کنید که آنچه را در نپر همگان پسااندیده اساات ،به جای آورید .اگر امکان دارد ،تا آنجا که به شااما مربوط میشااود ،با
همه در صااالح و صااافا زندگی کنید .ای عزیزان ،انتقام مگیرید ،بلکه آن را به غضاااب خدا واگذارید .زیرا نوشاااته شاااده که
«خداوند میگوید” :انتقام از آن من اساات؛ من هسااتم که ساازا خواهم داد » “.برعکس« ،اگر دشاامنت گرساانه اساات ،به او
خوراک بدهل و اگر تشانه اسات ،به او آب بنوشاانل اگر چنین کنی ،اخگرهای ساوزان بر سارش خواهی انباشات ».مغلوب بدی
مشو ،بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز( .رومیان  14:12و )21-17
در متی  ،44:5عیسی به ما میگوید که دشمنانمان را محبت کنیم و برای آنها دعا کنیم .وقتی برای کسی دعا میکنید ،بهسختی میتوان
از آنها نفرت داشاات .البته مهمترین دعایتان برای آنها این اساات که رحمت و فی عیساای را مانند شااما بشااناسااند .شاااید بعضاایها در
کلیسای اولیه برای سولس طرسوسی که به آنها جفا میرساند ،دعا میکردندل (اعمال )9
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همچنین باید به یاد داشته باشیم که نبرد واقعی ما ،نبرد روحانی است و انسانها دشمن واقعی ما نیستند .افسسیان  12:6به ما میگوید:

زیرا ما را کشاتی گرفتن با جسام و خون نیسات ،بلکه ما علیه قدرتها ،علیه ریاساتها ،علیه خداوندگاران این دنیای تاریک ،و
علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی میجنگیم.
بنابراین ،ما باید اسلحۀ کامل خدا را بپوشیم تا بتوانیم با دشمن واقعی خود بجنگیم( .مراجعه کنید به افسسیان )20-10:6
(همچنین به فصل " ،13بخشش در مشارکت خانگی" مراجعه کنید .داستان این فصل ،از زندگی کوری تن بوم ،بهطور خاص میتواند
برای کسانی مفید باشد که با تلخی در کشمکش هستند).

 .4به خاطر جفا در گذشییته ،بعضییی از ایمانداران شییهرمان ،دیگر با هم جمع نمیشییوند .ترس بر قلبشییان البه کرده
اسییت .آنها فقط میتوانند به این فکر کنند که جفا نبینند ،پس اسییاسییا ً گسییترش انجیل فراموش شییده اسییت .ما
چگونه میتوانیم شجاعتی را که قب ً
ال برای زندگی در عیسی داشتیم ،احیا کنیم؟
آیا به یاد دارید که وقتی عیسای دساتگیر شاد ،چه اتفاقی افتاد؟ در آن لحپۀ تاریک ،شااگردان پراکنده شادند .و پطرس حتی انکار کرد که
عیسی را میشناخت .پیش از دیدن عیسای قیام کرده ،همۀ امیدشان را از دست دادند .عیسی آنها را در خفا و پشت درهای بسته یافت.
اما واقعیت رستاخیز عیسی ،همه چیز را عو کرد .عیسی بر مرگ پیروز شد و هیچ چیز نتوانست او را متوقف کند .به همین دلیل،
رسورن میخواستند که زندگیشان را به دستهای خدا بسپارند.
درحاالیکاه این بخش را باه پاایاان میرساااااانیاد ،باا گروه خاانگیتاان باه اعماال  31-23:4نگااه کنیاد .توجاه کنیاد کاه وقتی رهبران ماذهبی،
ایمانداران اولیه را تهدید کردند ،آنها چه کار کردند .مخصااوصااا به دعای آنها و پاساان خدا در آیات  31-29توجه کنید .برای ما مفید
است که اغلب اوقات به یکدیگر یادآوری کنیم که عیسی چقدر رنم کشید تا ما بتوانیم از گناه و مرگ آزاد شویم .افراد زیادی هنوز این
موضوم را نمیدانندل ما چگونه میتوانیم این خبر فوقالعاده را از آنها دریغ کنیم؟
غیرعادی نیسااات که ایمانداران در مواجهه با جفا ،جلساااات را متوقف کنند ،اما این زمانی اسااات که آنها باید از یکدیگر حمایت کنند.
پولس رساول در اول قرنتیان  26:12به ما یادآوری میکند" :اگر یک عضاو کاز بدن" دردمند گردد ،همۀ اعضاا با او همدرد باشاند"...
اگر کسااانی در گروهتان ،با خانواده یا پلیس مشااکل دارند ،مهم اساات که آنها بدانند که جمع مشااارکتی در کنارشااان میایسااتد؛ آنها تنها
نیساتند .اگر مردم میترساند که به جلسااتتان بیایند ،شاما بهعنوان رهبر ،یا یک نفر دیگر از گروه ،باید به ساراغشاان رفته و بعضای از
آیات کتااب مقادس را از این فصاااال با آنهاا در میاان بگاذاریاد .همچنین زمانی را به دعا با آنها اختصاااااص دهیاد ،به آنهاا کماک کنیاد که
ترسهایشان را نزد عیسی برده و با شجاعت او تعوی کنند.
برای تشویق و دلگرمی بیشتر گروهتان ،به بخش کاربرد در زیر مراجعه کنید.
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
.1

.2

.3

.4

به فهرسات زیر توجه کرده و دربارۀ این صاحبت کنید که وقتی بهخاطر پیروی از عیسای جفا میبینید ،بیشاتر با چه ترساهایی
مواجه میشوید؟
• ترس از طرد شدن از سوی اعضای خانواده
دادن شغل یا عدم ورود به دانشگاه
ترس از دست
•
ِ
ِ
• ترس از حرف همسایگان دربارۀ شما
• ترس از جریمههای دولت ،زندانی شدن ،کتک خوردن یا مرگ بهخاطر ایمانتان
• ترس از جدایی از همسر یا فرزندانتان
اگر شاما در گذشاته جفا دیدهاید ،یا اکنون در جفا هساتید ،کدامیک از ساهارت صافحۀ قبل (ساهارتی که بارها مطرح میشاوند)
به توصایف آنچه که گروهتان با آنها مواجه میشاود ،کمک میکند؟ زمانی را به تع ّمق دربارۀ آیات مربوطه اختصااص دهید
و برای حکمت خدا در شرایطتان دعا کنید.
اگر هنوز این کار را نکردهاید ،اعمال  31-23:4را که در پایان سااهال  4در بار ذکر شااد ،مطالعه کنید .از این آیات کمک
بگیرید تا برای یکدیگر دربارۀ ترسااهایی که با آنها مواجه میشااوید و شاافای عاطفی کسااانیکه بهخاطر جفا آزار دیدهاند ،دعا
کنید .برای دلیری و آیات و نشانه ها دعا کنید ،همانطور که رسورن در این آیات دعا کردند.
عبارات بساایاری از کتاب مقدس در این فصاال موجود اساات .این فصاال را مرور کنید و تصاامیم بگیرید که کدامیک برای
گروهتان مفیدترین مورد خواهد بود .عبارات متعددی را که هفتۀ آینده ،با یکدیگر بهعنوان مشااااارکت مطالعه خواهید کرد،
انتخاب کنید.
به آیات دیگر کتاب مقدس در صفحۀ بعد نیز مراجعه کنید.
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اینها آیات دیگری از کتاب مقدس دربارۀ این موضوع است که با مشارکت خود مطالعه کنید:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

یوشع ( 9-1:1تشویق برای قوی و دلیر بودن)
متی ( 12-10:5خوشا به حال کسانی که جفا میبینند).
متی  14-9:24و لوقا ( 19-10:21تشویق برای پایداری در آزمایشات)
یوحنا ( 21-18:15انتپار داشته باشید که دنیا از شما متنفر باشد ،همانطور که از عیسی متنفر بود)
یوحنا  4-1:16و ( 33هشدار دربارۀ جفا؛ عیسی غالب آمده استل)
اعمال ( 4تشویق برای رشد در دلیری و شجاعت)
اعمال ( 42-17:5رسورن به زندان افکنده شدند؛ آنها با دلیری صحبت میکنند).
رومیان  25-16:8و ( 28روح خدا به ما کمک میکند).
رومیان ( 39-31:8هیچ چیز نمیتواند ما را از محبت خدا جدا سازد).
اول قرنتیان ( 58:15زحمت ما بیهوده نیست).
فیلیپیان ( 30-27:1استوار بمانید؛ هراس نداشته باشید).
عبرانیان ( 16-14:4ما میتوانیم با اطمینان به تخت خدا نزدیک شویم).
عبرانیان  11و  3-1:12و ( 11از نمونۀ زنان و مردان ایمان در گذشته پیروی کنید).
یعقوب  4-2:1و ( 11-7:5در جفا شادی کنید؛ این بلود ایجاد میکند).
اول پطرس ( 9-3:1ما یک امید زنده داریم؛ ما با رنم تصفیه میشویم).
اول پطرس ( 25-19:2عیسی که ناعادرنه رنم کشید ،الگوی ماست).
اول پطرس ( 19:4-13:3رنم کشیدن بهخاطر مسیح باعک برکت است).
اول پطرس ( 11-6:5با ابلیس مقابله کنید؛ مسیح شما را قوی خواهد ساخت).
مکاشفه ( 11-8:2نترسید؛ وفادار باشید و تا حیات را دریافت کنید).

آیاتی دربارۀ کمک خدا در مشکالت:
•
•
•
•

مزامیر 140 ،130 ،125 ،121 ،91 ،70 ،68 ،62 ،61 ،56 ،54 ،46 ،40 ،27 ،23 ،20 ،18 ،13 ،5 ،3
و 146
اشعیا 4-3:26؛ 31-27:40؛ 10:41؛  9-5:42و 4-1:43
ارمیا 14-11:29
متی 30-28:11
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 .16مشارکت خانگی وفادار ،شاهد رشد ملکوت خداست

و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی ،به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش
دیگران نیز برآیند( .پولس رسول به شاگردش ،تیموتائوس .دوم تیموتائوس )2:2
من بذر را کاشتم و آپولس آن را آبیاری کرد ،ا ّما خدا بود که موجب رویش آن شد .پس نه کارنده
چیزی است و نه آبیاریکننده ،بلکه فقط خدا که رویاننده است( .اول قرنتیان )7-6:3
من تاک هستم و شما شاخههای آن .کسی که در من میماند و من در او ،میوۀ بسیار میآورد؛ زیرا جدا
از من ،هیچ نمیتوانید کرد (یوحنا )5:15
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مقدّمه
رشد با یکدیگر
از زمان عیسی ،تعلیم به شاگردان در شناخت و اطاعت از تعالیم عیسی ،کلید رشد کلیسای حقیقی در سراسر دنیا بوده است.
رشااد با یکدیگر ،موضااوم این کتاب اساات .در هر جاییکه ایمانداران به منپور برافراشااتن نام عیساای و خدمت به او جمع میشااوند،
قدرت روحانی جاری میشاود تا ملکوت خدا رشاد کند .اگر شاما و گروهتان فصالهای قبلی این کتاب را مطالعه کردهاید و با دعا آنها را
در گروهتان بکار بردهاید ،شما درحا ِل رشد در مسیح هستید .همچنین درحا ِل رشد در تأثیرگذاری بر دیگران هستید.
این فصال ،مروری بر همۀ فصاول قبلی این کتاب اسات .در صافحات بعد ،دربارۀ این صاحبت خواهیم کرد که وقتی مطابق تعلیم عیسای
عمل میکنیم ،چگونه رشاد بهطور طبیعی ایجاد میشاود .این ساه روش برای در نپر گرفتن رشاد اسات )1 :رشاد در دینداری اعضاای
کلیسایتان؛  )2رشد در تعداد کسانیکه به مسیح ایمان میآورند؛ و  )3رشد در آغاز مشارکتهای جدید برای خدمت به نوایمانان.
عیسی غالبا دربارۀ رشد ملکوت خدا صحبت کرد .در عیسی بمانید و انتپار داشته باشید که ملکوت از طریق شما رشد کندل
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مطالعۀ کتاب مقدس
گسترش انجیل با پرورش ایمانداران وفادار
بحث ابتدایی :گروه خانگی شما چگونه میتواند در گسترش انجیل در کشورتان تأثیرگذارتر باشد؟
دوم تیموتائوس  3:2-1:1را بخوانید.
.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7

.8

چه کسی این نامه را مینویسد و برای چه کسی مینویسد؟ (آیۀ )2 ،1
پولس رسول سالخورده ،تیموتائوس جوان را برای سالهای بسیار شاگردسازی کرده است .او پسر واقعیش نبود ،اما بهخاطر
دوستی عمیقشان ،پولس او را "فرزند عزیزم" خطاب میکند.
آیات  5-3را دوباره بخوانید .پولس چه میگوید که به ما نشان میدهد که عالقۀ شدیدی به تیموتائوس داشت؟
پولس در آیات  6و  7تیموتائوس را نصایحت میکند .پولس میخواهد کدام خصاوصایات شاخصایتی را در تیموتائوس ببیند؟
(آیۀ  )7تیموتائوس چگونه میتواند در این خصوصیات رشد کند؟ (آیۀ )6
اکنون به زندگی خودتان فکر کنید .آیا شااما در این خصااوصاایات قوی هسااتید یا ضااعیف؟ پاسااختان را توضاایح دهید و اینکه
چگونه میخواهید رشد کنید.
پولس که در زندان رنم میکشاد ،مینویساد که تیموتائوس نباید از انجیل عار داشاته باشاد( .دوباره آیۀ  8را بخوانید) در آیات
 9و  ،10پولس چه توضیحی دربارۀ انجیل میدهد؟
اگرچه پولس در زندان است ،چرا عار ندارد که به اعالم انجیل ادامه دهد؟ (آیۀ )12 ،11
وقتی ما مانند پولس با آزمایشا اات مواجه می شاااویم ،چرا بسااایار مهم اسااات که از قدرت محافپت کنندۀ عیسااای مسااایح در
زندگیمان مطمئن باشیم (آیۀ )12؟
دوبااره آیاات  13و  14را بخوانیاد .پولس ،تیموتاائوس را فرسااااتااد تاا باه اعالم انجیال اداماه دهاد .در این دو آیاه ،پولس باه
تیموتائوس میگوید که از چیزی محافپت کند .تیموتائوس باید به چه چیزی سخت بچسبد؟
بسیاری از معلمان دروغین ،وارد کلیسای اولیه میشدند و انجیل فیضی را که همۀ رسورن تعلیم دادند ،تحریف میکردند.
چقدر برای شاما مهم اسات که با دقت تعالیم انجیل را دربارۀ عیسای مسایح بخوانید؟ آیا متعهد هساتید که با وفاداری ،این پیغام
را تعلیم دهید تا دیگران بتوانند بشنوند و به انجیل حقیقی ایمان آورند؟
دوباره باب  3-1:2را بخوانید .در اینجا پولس به تیموتائوس نصااایحت میکند که به کار گساااترش انجیل ادامه دهد .وقتی به
سهارت زیر پاسن میدهید ،با دقت به آیۀ  2توجه کنید.
• چه کسی به تیموتائوس تعلیم داد؟
• تیموتائوس باید تعلیمی را که دریافت کرده ،به چه کسانی بسپارد؟
• آنها با این تعلیم چه کار خواهند کرد؟
این تصاویر ساادۀ شااگردساازی اسات ،وقتی مردم وفادارانه کالم خدا را منتقل میکنند :پولس به تیموتائوس تعلیم میدهد >--
تیموتاائوس باه مردماان امین تعلیم میدهاد  >--این مردماان امین باه مردماان امین دیگر تعلیم میدهناد ( >--و این اداماه
مییابد).
اگر ایمانداران این کشور ،افراد جدید را برای تعلیم انجیل پرورش ندهند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دوم تیموتائوس  2:2میگوید که تیموتائوس باید آنچه را که دریافت کرده ،به مردمان امین (قابل اعتماد) "بساااپارد" .وقتی چیزی را به
کسی میسپارید ،آن را به آنها میدهید ،اعتماد میکنید که آنها مسئول خواهند بود که کار مورد نپر شما را انجام دهند.
پولس باه تیموتاائوس میگویاد کاه باه دنباال افراد قاابال اعتمااد بااشاااااد تاا انجیال را منتقال کناد .اینهاا افرادی نیسااااتناد کاه فقط کتااب مقادس را
ق صااحبت دربارۀ دانسااتههایشااان هسااتند ،ولی زندگیشااان تغییر نکرده اساات .مردمان امین ،با اطاعت
بهطور علمی میآموزند و عاش ا ِ
فروتنانه نشاان میدهند که عاشاق عیسای هساتند .زندگیشاان میوۀ روح را نشاان میدهد (غالطیان  .)23-22:5آنها خود را وقف خدمت
به دیگران و تعلیم و تربیت آنها میکنند.
مشاارکت خانگی جایی اسات که این تعلیم (یا شااگردساازی) به بهترین شاکل اتفاق می افتد .ایمانداران در مشاارکت با ایمانداران دیگر
رشااد میکنند ،درحالیکه یاد میگیرند که یکدیگر را محبت و خدمت کنند .ما این چیزها را در انزوا و بهتنهایی یاد نمیگیریم .به همین
دلیل مهم است که ایمانداران مرتبا با یکدیگر جمع شوند.
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با دعا خاتمه دهید :دربارۀ این صااااحبات کنیاد که اگر هر گروه خانگی ،مردمان امین را پرورش میداد که به دیگران تعلیم دهناد ،این
چه تأثیری بر شاهرتان میگذاشات .اکنون زمانی را اختصااص داده و از خدا بخواهید که به گروهتان کمک کند که از دساتورالعملهای
پولس به تیموتائوس پیروی کنند.
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داستانی از تاریخ مسیحی
قرن  ،1امپراطور باستانی رومی
انفجار انجیل در قرون اولیۀ کلیسا
آغاز پایان ملکوت شیطان بود .عیسی بر صلیب،
روزی که عیسی از قبر خار شد ،مانند یک مو سونامی بزرگ در زمین بود .این
ِ
گناه جهان را بر خود گرفته بود .او لعنت ما را برداشات و به جای ما مرد .پدر ،عیسای را برخیزانید تا به دنیا نشاان دهد که هیچ چیز
نمیتواند عیسی را شکست دهد ،حتی آخرین دشمن -مرگل عیسی خداون ِد همه چیز است.
چند هفته بعد در روز پنطیکاسات ،دینامیت از آسامان منفجر شاد .پیش از آنکه عیسای به آسامان صاعود کند ،به شااگردان گفته بود که در
اورشااالیم منتپر شاااوند تا دینامیت (یونانی "dunamis" ،یعنی "قدرت") از آسااامان بر آنها نازل شاااود (اعمال  .)8-4:1آنها با قدرت
روحالقدس ،به همه جا میرفتند تا خبر خوش خداوندی او بر همه چیز را اعالم کنند.
در روزی که روحالقدس با قدرت نازل شااد 3000 ،نفر به عیساای ایمان آوردند (اعمال  .)41:2اندکی پس از آن ،این تعداد به 5000
نفر رسااید (اعمال  .)4:4انجیل بهزودی به سااراساار امپراطور رومی و ف راتر از آن پیش رفت .تخمین زده شااده که در عر 300
سال ،جمعیت مسیحی  6تا  10میلیون نفر در امپراطوری بودل
این رشاد از طریق تساخیر نپامی و ایمان اجباری اتفاق نیفتاد .انجیل توساط افراد ساادهای منتشار شاد که ایمانشاان را در طول فصاول
جفای شادید منتشار کردند .در  313میالدی  ،روم حکم کرد که کلیساا دیگر نباید جفا ببیند و بالفاصاله بعد از آن ،ایمان مسایحی بهعنوان
مذهب امپراطوری اعالم شد.
چرا انجیل بهسییرعت منتشییر شیید؟ به طور خاص ،با نگاهی بر کتاب اعمال و همچنین نامههای رسااورن ،بیایید به بعضاای از عواملی
بیندیشاا ایم که بر این رشااااد تأثیر گذاشاااات .وقتی پاراگرافهای زیر را میخوانید ،امیدواریم که زمانی را به خواندن آیات داخل پرانتز
اختصاااص خواهید داد .اینها به شااما کمک خواهند کرد که بهطور واضااحتر ،قدرت روح القدس را که از طریق کلیسااای اولیه حرکت
میکرد ،ببینید.
مبشران دیگر است.
اینها هفت دلیل برای انتشار سریع انجیل از طریق خدمت رسوالن و
ّ
 .1ایمان به رستاخیز جسمانی عیسی از مردگان.
این رویداد غیرمنتپره ای بود که همه چیز را تبدیل کرد .رسااورن با چشاامان خود آن را دیدند و تا ابد تبدیل شاادندل هیچکس
نمیتوانسااات آنها را متقاعد کند که این اتفاق نیفتاد .متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا ،همگی با شاااجاعت در مکتوبات خود دربارۀ
داساتان رساتاخیز صاحبت میکنند .آنها شاکسات و ترسای را که شااگردان با دیدن رهبر مصالوب شادهشاان تجربه کردند ،پنهان
نمیکنند.
در محاکمۀ عیسی ،پطرس با شرمساری انکار کرد که عیسی را میشناخت (متی  .)75-69:26اما چند هفته بعد ،پطرس به
هزاران نفر موعپه کرد و گفت" :خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد بر آنیم" (اعمال .)32:2
لوقا به ما میگوید که عیساای در زمانهای گوناگون در طول  40روز پیش از صااعودش به آساامان بر آنها پاهر شااد (اعمال
 .)3:1پولس میگوید که در یک زمان ،عیسی به بیش از  500نفر از پیروان پاهر شدل (اول قرنتیان )8-3:15
رسااتاخیز ،بیانیۀ بساایار واضااح خدا دربارۀ هویت عیساای بود و شاااگردان این را میدانسااتند .پطرس در پنطیکاساات موعپه
کرد:

پس قوم اساارائیل ،جملگی بهیقین بدانند که خدا این عیسای را که شااما بر صاالیب کشایدید ،خداوند و مساایح ساااخته
است( .اعمال )36:2
پولس به قرنتیان گفت که به خاطر قیام عیساای ،ساارنوشاات همۀ ایمانداران ،پیروزی ابدی بر گناه و مرگ اساات (اول قرنتیان
 .)58 -54:15به همین دلیل ،حتی در طول دورانهای بسیار دشوار ،زندگی ،هدف و معنا داشت.
 .2ایمان به قدرت عیسی برای نجات.
آنها با تمامی دل به قدرت عیساای مساایح برای بخشااش گناه و نجات از داوری نهایی ایمان داشااتند .به همین دلیل ،با قلبهای
محبتآمیز ،با شجاعت ،مردم را به توبه ،ایمان و تعمید دعوت کردند.
پطرس و یوحنا با شاجاعت به رهبران یهودی گفتند که نجات فقط از طریق عیسای اسات (اعمال  .)12:4آنها به همه توضایح
دادند که خدا عیسای را فرساتاد تا آنها را از راههای گناهآلودشاان بازگرداند (اعمال  .)26:3این موضاوم مهمی در نامههای
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رسااورن بود .بهخاطر کاری که مساایح انجام داده ،پیروانش فراخوانده شاادند که از تاریکی خار شااده و بهعنوان انسااانهای
جدید در نور مسیح گام بردارند (افسسیان 15-3:5؛ اول پطرس 12-9:2؛ اول یوحنا .)10-5:1
ایمان به قدرت دعا.
رسااورن با پیروی از آنچه عیساای به آنها آموخته بود ،تعلیم دادند که ایمانداران باید در همه وقت و برای همه چیز دعا کنند
(متی  ،11-7:7لوقا  ،8-1:18اعمال 14:1؛ اعمال 5:12؛ افسااساایان  .)18:6دعا نه تنها بخشاای از گردهمایی یکشاانبۀ آنها
بود؛ بلکه زندگی روزانهشاان مملو از دعا بود .آنها مخصاوصاا برای این دعا کردند که ملکوت خدا بیاید (متی  .)10:6حتی
وقتی متصاادیان مذهبی تهدیدشااان کردند ،ایمانداران اولیه از خدا خواسااتند که به آنها در موعپهشااان ش اهامت دهد و آیات و
نشانهها را برای تأیید حقیقت آنچه موعپه میشد ،بفرستد( .مراجعه کنید به اعمال ).31-29:4
ایمان به خدا برای آیات و معجزات.
وقتی رساورن بیرون رفته و به گمشادگان موعپه کردند ،به قدرت عیسای اعتماد داشاتند که شافا دهد و دیوها را بیرون کند.
آنها به تواناییهای خودشاان برای شافا اعتماد نداشاتند ،بلکه برای انجام این کار ،به نام عیسای اطمینان زیادی داشاتند (اعمال
 10 -6:3و  .)16عیسااای به آنها تعلیم داده بود که موعپه کنند که ملکوت خدا نزدیک شاااده و آن را با شااافای جسااامانی و
آزادی روحانی به مردم نشان دهند (متی  .)8-7:10شاگردان بعد از صعود عیسی به آسمان ،به این عمل ادامه دادند.
معجزات فوق العااده اتفااق افتااد ،بااعاک شاااااد کاه ایمااناداران و غیرایمااناداران باا ترس مقادس زنادگی کنناد (اعماال  ،43:2اعماال
 .) 16 -12:5این معجزات در سااراساار کتاب اعمال اتفاق افتاد .رسااورن انتپار داشااتند که آیات و معجزات پاهر شااود ،نه
فقط از طریق خدمت خودشااان ،بلکه از طریق نساالهای جدید ایماندارانی که خدا برمیخیزانید .اسااتیفان و فیلیپس ،ش ا ّماسااانی
بودناد کاه روحالقادس باه طور قادرتمناد در پهور آیاات و معجزات بکاار برد( .اعماال  8:6و اعماال  .)8-6:8بعادهاا یعقوب باه
مشاین گفت که برای بیماران دعا کنند و انتپار شفا داشته باشند( .یعقوب .)16-14:5
ایمان به راهنمایی روحالقدس.
وقتی رساورن با انجیل بیرون رفتند ،میدانساتند که عیسای ،از طریق روحالقدس ،همیشاه همانطور که وعده داده بود ،با آنها
بود" :و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان دادهام ،به جا آورند .اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم"
(متی  .)20:28آنها میدانسااتند که در مأموریت عیساای برای رهایی دنیا ،با او مشااارکت میکردند و به راهنمایی او گوش
کردند.
گاهی اوقات ،این معجزهآسااا و مشااخص بود :خداوند ،پطرس را به خانۀ کرنلیوس (اعمال  ،)10فیلیپس را به خواجهساارای
حبشاااای (اعمال  )40-26:8و پولس و تیم میساااایونری او را به مقدونیه (اعمال  )10-6:16هدایت کرد که اولین قدم برای
ورود انجیال باه اروپاا بود .در زماانهاای دیگر ،آنهاا از فرماان کلی برای "رفتن" پیروی کرده و اعتمااد کردناد کاه روح آنهاا را
به سوی فرصتها هدایت میکرد و درحا ِل رفتن به آنها الهام میبخشی د که چه بگویند و چه کار کنند .اما همیشه به هدایت خدا
اعتماد میکردند ،به هر شکلی که میآمد.
ایمان به قدرت خدا بر هر دشمن ،حتی مرگ.
رسااااورن از جمعیات مردم یا مأمورانی کاه آنهاا را تهادید کرده ،زندانی کرده و حتی بعضاااای از آنهاا را به قتال رسااااااندند،
نترسایدند .آنها میدانساتند که واقعا نبردشاان برعلیه انساانها نیسات ،بلکه برعلیه پادشااهی شایطان اسات .آنها انتپار داشاتند که
نیروهای تاریکی با آنها بجنگند (افسسیان .)12-10:6
عیسای دربارۀ خطراتی که پیش روی شااگردان بود ،با آنها صاحبت کرده بود ،اما به آنها تعلیم داد که نترساند (متی -28:10
 .)31خداوند در موقعیتهای متعدد ،بهطور معجزه آسا رسورن را از زندان آزاد کرد (اعمال .)40-22:16
اما مهمتر از همه این اسات که عیسای وعده داد که وقتی آنها در مقابل پادشااهان بایساتند ،روح خدا آنچه را که باید بگویند به
آنها عطا خواهد کرد (متی  .)20-17:10کتاب اعمال دربارۀ فرصتهای شگفتانگیزی صحبت میکند که رسورن باید انجیل
را در مقابل رهبران مذهبی و رهبران دولتی اعالم میکردند( .برای مشااااهدۀ چند نمونه در این مورد ،به اعمال  4و اعمال
 26مراجعه کنید) .اما درنهایت ،اکثر رسورن بهخاطر عیسی مسیح به قتل رسیدند .آنها مشتاق بودند که برای انجیل فدا شده
و رنم بکشند ،چون امیدشان به این زندگی نبود ،بلکه به زندگی آینده امیدوار بودند.

 .7ایمان به اینکه پیغام انجیل از جانب خدا بود ،نه انسان.
رساورن متعهد بودند که پاکی پیغام انجیل را حفپ کنند .آنها نساخهای از انجیل خودشاان نسااختند تا خدمت یا ملکوت خود را
بساازند (غالطیان  .)12-6:1بلکه ،آنچه را که بهعنوان شااهدان ،دیده و شانیده بودند ،منتقل کردند( .یوحنا  ،31-30:20اول
یوحنا  ،4-1:1دوم پطرس .)21-16:1
آنها میدانساتند (چون عیسای به آنها هشادار داده بود) که معلمان و انبیای دروغین برای تحریف پیغام انجیل میآیند .رساورن
با ترس خداوند بهساختی تالش کردند تا مطمئن شاوند که حقیقت انجیل به همان شاکلی که آنها دریافت کردهاند ،منتقل میشاود
(اعماال 11-1:15؛ اول قرنتیاان 8-1:15؛ دوم تیموتاائوس 2:2؛ دوم پطرس  .)3-1:2آنهاا این کاار را از طریق موعپاه و
نوشتههایشان  ،یعنی عهدجدید انجام دادند ،که ما امروزه آن را بهعنوان معیارمان برای حقیقت در اختیار داریم.
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البته ،ما میتوانسیییتیم دالیل بسییییار دیگری را ذکر کنیم که چرا انجیل بهسااارعت در امپراطور رومی منتشااار شاااد .محبت
مساایحیان به یکدیگر ،و نساابت به همسااایگان بتپرساات ،عامل بساایار مهمی بود .در آن  300سااا ِل اول ،پیروان عیساای در
طول دوران طاعونی که هزاران نفر میمردند ،به ایمانداران و غیرایمانداران خدمت کردند .وقتی مساایحیان روز و شااب به
بیماران خدمت کردند ،زندگیشان را فدا کردند ،بارها به طاعون مبتال شدند.
آنها نوزادانی را که معمور بتپرساتان رها میکردند تا در خیابانها بمیرند ،برمیداشاتند و از یتیمان و بیوهزنان مطابق تعلیم
کتاب مقدس مراقبت میکردند .شاااگردان عیساای به این طریق و طریقهای دیگر نشااان دادند که پیغامشااان از آساامان بود ،از
متوساال
سااوی خدایی فرسااتاده شااده که دنیای گمشااده را دوساات داشاات و قدرت داشاات که همۀ کسااانی را که با ایمان به او ّ
میشوند ،نجات دهد .این پیغامی بود که انسانها در همه جا تشنۀ شنیدن آن بودند.
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سؤاالتی که بارها مطرح میشوند
چگونه اطاعت گروه خانگی کوچک ما از تعالیم عیسی ،به رشد ملکوت خدا در این دنیای بزرگ کمک خواهد کرد؟
ما برای پاسان به این ساهال ،هر فصال از این کتاب را بهطور خالصاه مرور میکنیم .گاهی اوقات مهم اسات که به عقب برگردیم و به
تصاااویر بزرگ نگاه کنیم .و مهم اسااات که همثهلهای عیسااای را دربارۀ شاااروعهای کوچک به یاد داشاااته باشااایم( .مراجعه کنید به متی
).33 -31:13
مهم نیساات که کلیسااایتان چقدر کوچک اساات (حتی اگر فقط دو یا سااه نفر باشااد) ،اگر به تعالیم عیساای دربارۀ کارهایی که از شااما
خواسته ،توجه کنید ،اهدافش را در این زمین گسترش میدهید .شما به او وفاداریدل
وقتی خالصۀ فصلهای این کتاب را در زیر میخوانید ،به گروه خانگیتان فکر کنید .آیا شما این تعالیم را بکار میبرید؟
مشارکت خانگی یک خانواده است
عیسی گفت که کلیسایش را بنا میکند .به هرحال ،کلیسای حقیقی او میتواند متفاوت از آن چیزی باشد که ما در مورد "کلیسا" در نپر
داریم .مشااارکت خانگی که جماعت حقیقی را تشااکیل میدهد و یاد میگیرد که خالصااانه ،انسااانها را با فی مساایح محبت کند ،مانند
شاهری بر روی تپّه میدرخشاد .در این دنیای آشافته که بسایاری از انساانها ،تنها و عمیقا زخمی هساتند ،خدا میخواهد که کلیساای شاما
را یک خانواده بسازد تا به گمشدگان کمک کند که راه خدا را پیدا کنند( .اعمال  47-42:2را بخوانید).
محبت ،انگیزۀ رهبر
عیساای ،الگویی کامال متفاوت از رهبران این دنیا به ما داده اساات .متأساافانه ،در بعضاای از کلیساااهای دنیا ،رهبران از الگوی عیساای
پیروی نمیکنند .بلکه از الگوهای دنیوی رهبرانی پیروی میکنند که بر زیردسااتانشااان فرمانروایی میکنند .وقتی رهبران مساایحی با
فروتنی و محبت خالصاانه خدمت میکنند ،کساانیکه در جماعتشاان هساتند ،هرگز آن را فراموش نمیکنند .و آنها هم رهبران خدمتگزار
میشوند .ملکوت حقیقی خدا تکثیر میشودل (مرقس  45-42:10را بخوانید).
درکِ هدیۀ شگفتانگیز نجات از سوی خدا
انجیل ،مروارید گرانبهایی برای همۀ گناهکاران اسااات .وقتی آن را درک کرده و میپذیریم ،خوشااای عپیمی به ما میدهد .حتی یک
سااخنرانی ساااده از انجیل میتواند یک گناهکار را به توبه و ایمان هدایت کند .اما سااال به سااال ،همۀ ایمانداران باید در درک نجات
عمیقتر شااااوناد .وقتی این کاار را میکنیم ،روح القادس ماانناد یاک رود قادرتمناد در درونماان ،حیاات را در ماا وارد میکناد .هرچاه بهتر
انجیل را درک کنیم ،بهتر به گمشدگان کمک خواهیم کرد که در آن امید بیابند( .رومیان  17 ،16:1را بخوانید).
تعمید در مشارکت خانگی
بسایاری از انساانها در ساراسار دنیا به کلیساا میروند و خود را ایماندار مینامند ،اما هرگز از فرمان عیسای برای تعمید یافتن اطاعت
نکردهاند .تعمید ،از هر شااااخصاااای دعوت میکند که در ماعام ،ایمانش را به مساااایح اعتراف کند .آنها اعتراف میکنند که به یک
نجاتدهنده نیاز دارند و حقیقتا به مرگ و رسااتاخیز عیساای که برای نجاتشااان بود ،ایمان دارند .اما تعمید فقط برای کسااانی نیساات که
وارد آب میشوند .آنها ایمان همۀ ایماندارانی که تماشا میکنند را نیز احیا میکنند( .رومیان  14-1:6را بخوانید).
پرستش در روح و راستی با یکدیگر
پرساتش بهطور طبیعی از قلب ایماندارانی جاری میشاود که چشامشاان نسابت به چیزهایی که خدا به آنها عطا کرده ،باز اسات – نسابت
به چیزهای مادی ،دوستان و خانواده ،و مخصوصا اتحادشان با مسیح .یک قلب شکرگزار ،یک قلب پرستشکننده است .و کسانیکه در
مسایح بهطور طبیعی شااد هساتند ،دنیای اطرافشاان را تغییر می دهند .یک گروه خانگی که خدا را از ته دل پرساتش میکند ،از حضاور
خداوند در میانشان استقبال میکند ...و این قدرت استل (مزمور  100را بخوانید).
کالم خدا :نان روزانۀ ما
عیسااای و رساااورن هشااادار دادند که انبیا و معلمان دروغین بسااایاری کالم خدا را تحریف کرده و بسااایاری را گمراه میکنند .گروه
خانگیتان ،هر هفته با مطالعۀ دقیق کالم خدا و تعلیم دادن به گروهتان که کتاب مقدس را در اوقات تنهایی خود با خدا بخوانند (یا گوش
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کنند) ،با قدرت در برابر فریب شاایطان میایسااتد .هر هفته با شاانیدن کالم خدا ،ایمان احیا میشااودل این نان روزانۀ ماسااتل (مزامیر
 16 -9:119را بخوانید).
انتقال انجیل به کودکان
عیسی گفت" :بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را بازمدارید( "...متی  .)14:19اما آیا شما در گروه خانگیتان مانع از آمدن آنها به
نزد او میشااااوید؟ آیا با دقت ،به تعلیم طریقهای خدا به کودکانتان توجه میکنید؟ در عر چند سااااال ،این کودکان میتوانند رهبران
کلیساااای کشاااو رتان شاااوند .اما این فقط زمانی اتفاق خواهد افتاد که اکنون آنها را پرورش دهید که با خدا گام بردارند .کودکان نیز به
انجیل نیاز دارند و به راهنمایی محبتآمیز بزرگساارن ایماندار نیاز دارند .این گنجینه ای را که مسایح به شاما داده ،نادیده نگیرید( .دوم
تیموتائوس  15-14:3را بخوانید).
برگزاری شام خداوند با شکرگزاری
وقتی عیساای به شاااگردانش ،نان و شااراب را بهعنوان بدن و خون خود داد ،به آنها میگفت" :آنقدر شااما را دوساات دارم که جانم را
فدایتان میکنم .لطفا هرگز این را فراموش نکنید ".اغلب اوقات در گروهتان ،شااااام خداوند را برگزار کنید .وقتی این کار را میکنید،
عجله نکنید .به مردم وقت بدهید که در سااااکوت به گناهانشااااان اعتراف کرده و بهخاطر عهد فی از او تشااااکر کنند .وقتی آن را با
یکدیگر میخوریم ،روحالقدس بهطور قدرتمند حضااور دارد .ما دوباره پاک میشااویم و با خوشاای تازه ،او را خدمت میکنیم( .یوحنا
 35:6و  51را بخوانید).
رشد در ایمان بهوسیلۀ دعا
یک چیز مرموزی دربارۀ نحوۀ عمل دعا در ما و از طریق ما وجود دارد .عیسی و رسورن میدانستند که چگونه بدون اجرای نمایش
یا ریاکاری دعا کنند .آنها با ایمان دعا کردندل اص ِل دعاهایشان این بود که ملکوت خدا بیاید و ارادهاش بر زمین انجام شود .در سراسر
عهدجدید ،وقتی رساورن دعا کردند ،ملکوت خدا با قدرت رشاد کرد .آیا گروه خانگی شاما غالبا با یکدیگر دعا میکنند؟ کلیساایی که یاد
میگیرد با یکدیگر دعا کنند ،با یکدیگر رشد میکنندل (افسسیان  18:6را بخوانید).
پی بردن به برکت هدیه دادن
در اناجیل ،غالبا داساتانهای مربوط به هدیه دادن ،دربارۀ قربانی بزرگ با ما صاحبت میکنند .به بیوهزن و ساکۀ کوچکش فکر کنید .او
هر آنچه را که برای زندگی کردن داشات ،تقدیم کرد .و ساامری نیکو ،زمان زیاد  ،پول و آبرویش را قربانی کرد تا به دشامن کشاورش
کمک کند (مرد یهودی مضاروبی که در جاده افتاده بود) .مشاارکت خانگی که یاد میگیرد با ساخاوت هدیه بدهد ،مرتبا دنیا را با محبت
مسیح لمس میکند( .دوم قرنتیان  5-1:8را بخوانید).
شاگردان بالغ شدن
همۀ فصاالهای این کتاب ،دربارۀ شاااگردسااازی اساات ،اما تأکیدهای این فصاال خاص دربارۀ شاااگردسااازی ،بر دو چیز اساات )1 :آیا
شاااخصااایت عیسااای ،ساااال به ساااال بهطور عمیقتر در اعضاااای کلیساااایتان شاااکل میگیرد؟  )2آیا هر یک از آنها ،مسااائولیت انتقال
آموختههایشااان را به کسااانیکه در خداوند جوانتر هسااتند ،برعهده میگیرند؟ اگر هر یک از اعضااای کلیسااا ،شاااگردسااازی را جدّی
بگیرند ،خدا از گروهتان قدرتمندانه استفاده خواهد کرد( .دوم تیموتائوس  2-1:2را بخوانید).
بخشش در مشارکت خانگی
هر خانوادهای در دنیا باید یاد بگیرن د که در هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند .کلیساای عیسای نیز مساتثنی نیسات .متأسافانه ،بعضای از
کلیساها ،دار و دستههایی دارند که تا سالها ادامه مییابد .تلخی بین برادران و خواهران میماند و بهآرامی ،بسیاری از روابط را س ّمی
میکند .اما وقتی روابط بین اعضاای کلیساا شافا مییابد ،امید احیا میشاود که ملکوت مسایح میتواند حقیقتا در این زمین شاکوفا شاود.
(افسسیان  32:4را بخوانید).
نور و نمک جهان شدن
اکنون ایمانداران در سااراساار دنیا به میلیونها روش ،محبت مساایح را به کسااانیکه او را نمیشااناسااند ،نشااان میدهند .ایمانداران حقیقی
نهتنها حقایق انجیل را اعالم میکنند؛ بلکه انجیل را به طریقهای عملی زندگی میکنند .عیسای کارهای نیکو میکرد (اعمال  )38:10و
کلیساایش نیز همین کار را میکند .اعضاای کلیساای خانگی ،کاری بیش از جمع شادن در جلساات روزهای یکشانبه انجام میدهد؛ اعمال
محبتآمیز و رحمتشان ،هر روزه دنیا را لمس میکند( .متی  40-31:25را بخوانید).
139

ایستادگی در جفاها
هیچکس جفا نمی خواهد .همۀ ما امیدواریم که این هرگز برای ما اتفاق نخواهد افتاد .اما عیساای گفت که پیروان واقعی او ،آن را تجربه
میکنند .وقتی ما رنم می کشایم ،آیا باید نومید شاویم ،فکر کنیم که خدا دیگر کنترل امور را در دسات ندارد؟ بیایید هرگز رومیان 28:8
را فراموش نکنیم .اگرچه مردان شااااریر با الهام نیروهای روحانی شاااارارت ،کارهای بد میکنند ،اما خدا همچنان اهدافش را به عمل
می رساند .بیایید به او اعتماد کنیم که انجیل را منتشر کند و ایمانمان را مانند طال تصفیه کند( .رومیان  39-28:8را بخوانید).
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گروه شما چگونه میتواند در مسیح رشد کند؟
کاربرد و دعا
به ساهارتی که بارها مطرح میشاوند ،در بخش بار مراجعه کنید .با دقت بیشاتر به خالصاۀ فصالهای این کتاب نگاه کنید .چند فصال را
که به نپرتان گروه شااما در آن ضااعف دارد و نیاز به رشااد دارد ،انتخاب کنید .این فصاالها را دوباره در هفتههای آینده مطالعه کنید و
برای رشد در این قسمتها دعا کنید.
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ضمیمۀ الف :منابع
وب ساایتهای زیر شاامل منابع مفید بسایاری به زبانهای مختلف برای کودکان و بزرگساارن اسات .شاما میتوانید سارودها و پیغامهایی را
به زبانهای مختلف در یوتیوب پیدا کنید.

وب سایتها:
www.learnhisways.com )1
وقتی به این وب سااایت مراجعه می کنید ،پرچم زبانهای مختلف را خواهید دید .بر روی پرچم زبان مورد نیازتان کلیک کنید
و منابع موجود را خواهید دید .همۀ آنها را میتوانید بهرایگان در دسااتگاههای الکترونیکی خود دانلود کنید یا بهعنوان کتاب
یا درساهای جداگانه ،برای اساتفاده در گروه خانگیتان چاپ کنید .همچنین میتوانید کتابها را چاپ کنید و در گروههای دیگر
کشورتان توزیع کنید.
این کتاب ،پیروی از عیسی با یکدیگر ،به زبانهای مختلف در این وب سایت موجود است.
درسااااهای دیگر کتاب مقدس و کتابهای عبادتی نیز در اینجا به زبانهای مختلف موجود اساااات .این کتابها ابزارهای مفیدی
هستند که میتوانید در کنار این کتاب استفاده کنید و در طول فصلها به آنها اشاره شده است.

 50درس حیاتی
کاوش در کتاب کهن پیدایش
رشد در مسیح از طریق خوشا به حالها
یک جسم -یک دل (در رابطه با ازدوا )
تربیت فرزندان برای زندگی با خدا (برای والدین)
https://www.thehopeproject.com/pes )2
ویدئوی امید :داستان انجیل از پیدایش تا زندگی ،مرگ و رستاخیز عیسی.
https://www.jesusfilm.org/search.html?q=Farsi,%20Western )3
زندگی عیسی برای بزرگسارن و کودکان ،داستان مریم مجدلیه و فیلمهای دیگر.
https://www.jesusfilm.org/strategies-and-tools/resources/the-app.html )4
برنامۀ ویدئوی عیسای :در اینجا میتوانید برنامهای را دانلود کنید که به رایگان به همۀ فیلمهای موجود در وب ساایت بار ،به
صدها زبان دسترسی داشته باشید.
Olivetree.com )5
دانلود رایگان کتاب مقدس به زبانهای مختلف.
https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/bible-recordings )6
https://live.bible.is/bible/PESNMV/MAT/1
دانلود کتاب مقدس صوتی به زبانهای مختلف
bible.com/app )7
برنامۀ کتاب مقدس رایگان به زبانهای مختلف
bible.com/kids )8
برنامۀ کتاب مقدس رایگان برای کودکان به زبانهای مختلف
https://bibleforchildren.org/ )9
داساتانهای کتاب مقدس برای کودکان به زبانهای مختلف ،با تصااویری برای کودکان که رنعآمیزی کنند و میتوانید آنها را
دانلود و چاپ کنید.
http://www.wol-children.net/index.php?n=Farsi.Main )10
داستانهای صوتی کتاب مقدس برای کودکان به زبانهای مختلف ،به همراه نمایشنامه که نمایش خودتان را برای داستان کتاب
مقدس بسازید.
https://songs.worshipleaderapp.com/ )11
سرودهای پرستشی به زبانهای مختلف
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ضمیمۀ ب :داستانها
داستانهای کتاب مقدس برای مشارکتهای خانگی
و پیشنهاداتی در بکارگیری آنها برای کودکان و بزرگساالن
در زیر فهرست داستانهای کتاب مقدس را میبینید که کودکان و بزرگسارن میتوانند از آن لذت ببرند و درس بگیرند.
عهدعتیق
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پیدایش  1و  :2خلقت
پیدایش  :3سقوط انسان در گناه
پیدایش  :4قائن و هابیل :اولین قتل
پیدایش  – 5:6پیدایش  :22:8نوح و طوفان
پیدایش  :9-1:11بر با ِبل
پیدایش بابهای  :50-12ابراهیم ،اسااحاق ،یعقوب و یوسااف :این بابها داسااتانهای بساایاری دارند که بچه ها دوساات خواهند
داشت .بعضی از این داستانها برای بچههای بزرگتر و بزرگسارن مناسبتر خواهد بود.
خرو باابهاای  21:20-1و باابهاای  :34-32خادا اساااارائیال را از مصاااار آزاد کرده و ده فرماان را میدهاد .در این باابهاا
داستانهای جذاب زیادی برای همۀ سنین موجود است.
اعداد بابهای  :14-13جاسوسان به کنعان فرستاده شدند؛ اسرائیل برعلیه خدا سرکشی میکند.
یوشع بابهای  4-1و  :15:10-10:5یوشع ،اسرائیل را به سوی کنعان هدایت میکند؛ دیوارهای اریحا فرو میریزند.
داوران بابهای  6و  :7جدعون به طرز معجزهآسایی ،مدیانیها را شکست میدهد.
کتاب روت :این داستان زیبایی از عشق و ایمان است!
کتابهای اول و دوم ساموئیل :بچههای کوچک ،داساتان داوود را در اول ساموئیل  17که جلیات غولپیکر را شاکسات میدهد،
دوست دارند .بسیاری از داستانهای دیگر در این دو کتاب ،درسهای مهمی برای بچههای بزرگتر و بزرگسارن دارند.
اول پادشااهان ،بابهای  21:19-29:16و دوم پادشااهان باب  :2ایلیای نبی با پادشااه شاریر و خدایان دروغین برخورد میکند
(داستانهایی از معجزه)
شع نبی معجزات بسیاری انجام میدهد.
ی
ال
:
7
4
دوم پادشاهان بابهای
ِ
دوم توارین  :30-1:20یهوشافاط :خدا یهودا را رهایی میدهد.
کتاب استر :استر زندگی خود را برای نجات قومش به خطر میاندازد.
دانیال بابهای  :6-1داستانهای هیجانانگیز دانیال و سه دوستش در بابِل و اینکه خدا چگونه آنها را رهایی داد.
کتاب یونس :یونس از خدا فرار میکند و توسط یک ماهی بلعیده میشود.

عهدجدید
در زیر فهرسات  25داساتان از انجیل (متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا) و اعمال رساورن اسات که همه ،از کودکان گرفته تا بزرگساارن از
آنها لذت خواهند برد .اناجیل شاامل داساتانهای زیادی از زندگی و معجزات عیسای اسات .کتاب اعمال شاامل داساتانهای عالی بسایاری
دربارۀ معجزات خدا از طریق رسااورن ،بعد از بازگشاات عیساای به آساامان اساات .همچنین دربارۀ آزمایشااها و رنجهایی میگوید که
پیروان عیسای در حال گساترش انجیل به مکانهای مختلف متح ّمل شادند .این داساتانها میتوانند الهامبخش اعضاای مشاارکت شاما از همۀ
سنین باشند تا آنها نیز از عیسی پیروی کرده و انجیل را به دیگران برسانند.
•
•
•
•
•
•
•

تولد عیسی :لوقا بابهای  1و  2و متی 23:2-18:1
عیسی وسوسه میشود :متی  11-1:4و لوقا 13-1:4
همثهل خانه بر روی سنع :متی 27-24:7؛ لوقا 49-46:6
معجزات شفا :متی 17-1:8
عیسی ،طوفان را آرام میکند :متی 27-23:8؛ مرقس 41-35:4؛ و لوقا 25-22:8
عیسی گناهان را میبخشد و یک مرد مفلو را شفا میدهد :متی 8-1:9؛ مرقس 12-1:2؛ لوقا 26-17:5
عیسی یک دختر مرده را زنده میکند و دیگران را شفا میدهد :متی 34-18:9؛ مرقس 43-21:5؛ لوقا 56-40:8
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

همثهل برزگر :متی 23-1:13؛ مرقس 20-1:4؛ و لوقا 15-4:8
عیسی به پنم هزار نفر غذا میدهد :متی 21-13:14؛ مرقس 44-30:6؛ و لوقا 17-10:9
عیسی بر روی آب راه میرود :متی 33-22:14؛ مرقس 52-45:6؛ یوحنا 21-16:6
عیسی به چهار هزار نفر غذا میدهد :متی 39-32:15؛ مرقس 10-1:8
همثهل خادم بیرحم :متی 35-21:18
ورود عیسی به اورشلیم :متی 11-1:21؛ مرقس 10-1:11؛ لوقا 40-28:19
عیسی یک مرد نابینا را شفا میدهد :مرقس 26-22:8
عیسی میگوید که اجازه بدهند کودکان به نزد او بیایند :مرقس 16-13:10؛ لوقا 17-15:18
همثهل پسر گمشده :لوقا 32-11:15
عیسی ده جذامی را شفا میدهد :لوقا 19-11:17
عیسی با زه ّکا مالقات میکند :لوقا 10-1:19
عیساااای مصاااالوب میشااااود :متی بابهای  26و 27؛ مرقس بابهای  14و 15؛ لوقا بابهای  22و 23؛ یوحنا بابهای  18و
(19این عبارات بسااایار طورنی هساااتند .باید بهطور خالصاااه برای بچههای کوچک تعریف کنید یا آنها را از کتاب مقدس
کودکان بخوانید .همچنین میتوانید هر روز مقدار کمی از آن را بخوانید و در روز یکشنبۀ قیام به پایان برسانید).
عیسی از مردگان برمیخیزد :متی 10-1:28؛ مرقس 13-1:16؛ لوقا 12-1:24؛ یوحنا 18-1:20
گِدای لنع به نام عیسی شفا مییابد :اعمال 10-1:3
فیلیپس و خواجهسرای هح هبشی :اعمال 40-26:8
دورکاس از مردگان برمیخیزد :اعمال 43-36:9
پطرس از زندان آزاد میشود :اعمال 19-1:12
پولس و سیالس در زندان سرود میخوانند؛ خانوادۀ زندانبان ایمان میآورند :اعمال 34-16:16
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پیشنهاداتی برای تعلیم کتاب مقدس به کودکان
 .1از قبل آماده کنید.
الف) با دعا آغاز کنید تا روحالقدس ،شااما را درحا ِل آماده کردن هدایت کند .بعد داسااتان را چندین مرتبه بخوانید و آن را با
کلمات خود بیان کنید .ساانّ کودکان گروهتان را در نپر بگیرید .شااما چگونه میتوانید به بهترین شااکل این داسااتان را ارائه
کنیاد تاا آنهاا درک کرده و باه خااطر بسااااپاارناد؟ آیاا آن را از کتااب مقادس یاا کتااب مقادس کودکاان خواهیاد خواناد ،یاا باا کلماات
خودتان تعریف خواهید کرد؟
ب) همچنین زمانی را به تفکر دربارۀ پیغام اصاالی داسااتان اختصاااص دهید .این داسااتان ،دربارۀ خدا به کودکان چه تعلیمی
می دهد؟ آیا چیزی دربارۀ انسااانها و رابطۀ ما با خدا تعلیم میدهد -شاااید چیزی دربارۀ اطاعت از خدا؟ آیا این داسااتان ،یک
الگوی مثبت از کسی است که کار درست را انجام داد ،یا یک الگوی منفی از کسی که کار اشتباه را انجام داد؟
ساعی کنید به این فکر کنید که چگونه پیغام اصالی داساتان را در یک جملۀ سااده که متناساب با سانّشاان باشاد و بتوانند به خاطر
بسپارند ،بیان کنید .آن جمله را بنویسید .در طول داستان ،بارها بر آن تأکید کنید.
پ) چند سهال ساده بنویسید که میتوانید از بچهها بپرسید تا ببینید که آیا این داستان را درک کردهاند.
) به این فکر کنید که چه کار خواهید کرد تا به آنها کمک کنید که داساتان را به خاطر بساپارند .آیا از آنها میخواهید که با
یک نمایش سااده آن را اجرا کنند؟ نقاشای این داساتان را بکشاند؟ یک آیه از داساتان را نوشاته و حفپ کنند؟ شااید بخواهید که
همۀ این کارها را انجام دهید .به این فکر کنید که چگونه هر یک از آنها را انجام خواهید داد و مطمئن شااااوید که وسااااایل
مورد نیاز را برای هر آنچه که برنامهریزی کردهاید ،در اختیار دارید.
 .2داستان را ارائه کنید.
ّ
الف) داستان را بخوانید یا تعریف کنید ،هرچه که مطابق تصمیم شما ،برای سنشان بهتر است.
ب) آن را دوباره بخوانید یا تعریف کنید ،بر چیزی که بهعنوان پیغام اصلی داستان نوشتهاید ،تأکید کنید.
پ) ساهارتی را که آماده کردهاید ،بپرساید .افراد مختلف را در پاسان به ساهارت تشاویق کنید .اگر از پاساخها مطمئن نیساتند،
داستان را دوباره بخوانید یا تعریف کنید -یا حداقل آن قسمت از داستان را بخوانید.
) از بچهها بخواهید که داساتان را برای شاما بازگو کنند .برای کمک به یادآوری بخشاهایی که حذف میکنند ،از آنها ساهال
کنید.
 .3داستان را تقویت کنید.
الف) اگر داسااتان را به صااورت نمایش اجرا خواهید کرد ،نقشااهایی را به کودکان بدهید که اجرا کنند و به آنها توضاایح دهید
که چگونه داستان را اجرا خواهند کرد .شاید بخواهید که چندین مرتبه آن را اجرا کنید تا همۀ کودکان نقشی را اجرا کنند.
ب) اگر نقاشای خواهند کشاید ،به آنها کمک کنید که فکر کنند که چه چیزی بکشاند تا به بهترین شاکل پیغام اصالی داساتان را
نشان دهد.
پ) از آنها بخواهید که آیۀ حفپی را بر روی نقاشاای خود یا یک کاغذ دیگر بنویسااند ،و تشااویقشااان کنید که آن را به خانه
برده و در طول هفته با گفتن این آیه به والدینشان ،آن را تمرین کنند.
) زمانی را به دعا برای آموخته هایشان از داستان و نحوۀ بکارگیری آن در زندگیشان اختصاص دهید.
چ) آنها را تشااویق کنید که داسااتان را برای والدینشااان تعریف کرده و بگویند که از این داسااتان چه آموختهاند .آنها میتوانند
آن را به خویشاوندان یا دوستان دیگر نیز تعریف کنند.
ح) در جلسۀ بعدی سهال کنید تا ببینید که از این داستان چه چیزهایی را به یاد می آورند .همچنین به آنها فرصت بدهید که از
حفپ ،آیهای را که حفپ کردهاند ،بازگو کنند ،و بگویند که با چه کسانی این داستان را در میان گذاشتهاند.
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پیشنهاداتی برای بکارگیری داستانهای کتاب مقدس برای بزرگساالن
برای بکارگیری داستانهای بار در مطالعۀ کتاب مقدس با بزرگسارن ،قواعد زیر برای تعریف کردن داستان توصیه میشود:
 .1از قبل آماده کنید.
با دعا آغاز کنید و از روحالقدس بخواهید که معلم شاما و معلم گروهی باشاد که رهبری خواهید کرد .ساپس چندین مرتبه ،داساتان
را بخوانید (یا به نساخۀ صاوتی آن گوش کنید) تا از قبل با آن آشانا باشاید .اگر داساتان را از حفپ خواهید گفت ،حتما مطمئن شاوید
که بهخوبی آن را میدانید تا جزئیات مهم را حذف نکنید.
شااید بخواهید که آیات یا بابهای قبل و بعد از آن را هم بخوانید تا زمینۀ داساتان را درک کنید .از خدا کمک بطلبید تا پیغام اصالی
داستان را ببینید.
.2

.3

.4

.5

داستان را به گروه مشارکتی خود ارائه کنید.
مانند زمان آمادهساااازی خود ،با دعا آغاز کنید .بعد داساااتان را برای گروه خانگی بخوانید یا تعریف کنید .بعد دوباره آن را
بخوانید یا تعریف کنید .همۀ کساانیکه بار اول چیزی را نشانیدند ،بار دوم خواهند شانید .شااید بعضایها بخواهند که فقط گوش
کنند؛ شاید بعضی دیگر از دنبال کردن آن در کتاب مقدس چاپی یا در گوشی تلفن خود لذت ببرند.
درحا لیکه کتاب مقدسها بسته است ،از آنها بخواهید که داستان را از حفظ بازگو کنند.
عجله نکنید؛ به آنها زمان بدهید که فکر کرده و به یاد آورند .همۀ افراد را تشااویق کنید که شاارکت کنند ،هر جزئیاتی که به
یاد میآورند ،اضااافه کنند .اگر نمیتوانند به یاد آورند ،میتوانید داسااتان را برای بار سااوم بخوانید یا تعریف کنید و بعد از
آنها بخواهید که آن را تعریف کنند.
بعاد از اینکاه هر آنچاه را کاه میتوانناد باه یااد آورناد ،تعریف کردناد ،بخشااااهاایی را کاه حاذف کردهاناد ،باه آنهاا یاادآوری کنیاد.
مطمئن شوید که پیغام اصلی داستان را نادیده نگیرند.
سؤاالتی را بپرسید که به تفکر عمیقتر آنها دربارۀ داستان کمک کند.
ساعی کنید که همۀ افراد را در این زمان بحک و گفتگو شارکت دهید .شاما میتوانید به ساهارت خاصای برای پرسایدن از آنها
فکر کنید و کمک کنید که پیغام اصلی عبارت را ببینند ،یا میتوانید از این سهارت کلی استفاده کنید:
الف) چه چیزی در این داستان ،درست یا خوب بود؟ چه چیزی خطا یا بد بود؟
ب) این داستان به شما کمک میکند که چه چیزی را دربارۀ خدا (یا عیسی) درک کنید؟
) این داستان به شما کمک میکند که چه چیزی را دربارۀ خودتان ببینید؟ درنتیجۀ تعالیم این داستان ،شما باید از چه چیزی
توبه کنید یا تغییر کنید؟ شما به طور خاص برای اطاعت از خدا چه کار خواهید کرد؟
چ) این هفته ،این داستان را به چه کسی خواهید گفت؟
با استفاده از آنچه آموختهاید ،با هدایت یا الزام روحالقدس ،وقت خود را به دعا اختصاص دهید.
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ضمیمۀ پ :بخشیدن و طلب بخشش کردن
مفهوم بخشیدن چیست؟
.1
ِ

همۀ ما باید یاد بگیریم که ببخشیم ،اما بسیاری از اوقات ،بخشیدن سخت است ،چون درک نمیکنیم که بخشش چیست.
الف) بخشییش ،یعنی شییما عمل اشییتباه و آزردگی را به دسییت خدا میسییپارید .وقتی تصاامیم میگیرید که کساای را ببخش اید،
منپور شاما این نیسات که عم ِل او اشاتباه نبوده و شاما را آزار نداده اسات .اگر هیچ آزار یا عمل اشاتباهی نیسات ،نیازی به
بخشایدن نیسات .بخشاش یعنی شاما به دنبال این نخواهید بود که متقابال او را آزار دهید .شاما به خدا اعتماد میکنید که در قلب
آن شخص کار کند.
ب) بخشیش به این معناسیت که متوجه شیوید که خدا نسیبت به شیما بسییار رحیم بوده ،پس شیما هم رحیم خواهید بود .به
کالم عیسیی در متی  15-12:6فکر کنید .در اینجا ما یک حقیقت بسایار جدّی را میبینیم .اگر میخواهیم که خدا قر ِ همۀ
گناهانی را که نساابت به او مرتکب شاادهایم ،ببخشااد ،باید نساابت به کسااانیکه به ما خطا ورزیدهاند ،نگرش بخشااش را داشااته
باشیم.

"خوشا به حال رحیمان ،زیرا بر آنان رحم خواهد شد( ".متی )7:5
پ) بخشیش به این معناسیت که شیما اجازه نمیدهید که قلبتان ،سیرد و تلخ شیود .بخشاش کاری نیسات که فقط برای کسای که
شااما را آزرده ،انجام میدهید ،بلکه این بهخاطر خودتان نیز میباشااد .اگر تلخی و عصاابانیت را حفپ کنید ،شااما را از بین
خواهد برد .شاااید آن شااخص هرگز از شااما طلب بخشااش نکند .اگر این کار را نکند ،پس این فقط بین شااما و خداساات .به
حضاااور خدا بروید و بگویید که تصااامیم گرفتید او را ببخشاااید و فی او را بطلبید تا کمکتان کند که این مساااأله را به او
بسپارید.

 .2وقتی کسی نسبت به من مرتکب خطا میشود و از من طلب بخشش میکند ،باید چه پاسخی بدهم؟
الف) با فروتنی گوش کنید .وقتی کسای به نزد شاما میآید و به گناهش اعتراف کرده و طلب بخشاش میکند ،او کار بسایار
دشواری را انجام میدهد .کامال به او توجه کنید و با این افکار که شما بهتر از او هستید ،مقابله کنید .نیاز خودتان به رحمت
خدا را به یاد آورید.
ب) کالم بخشیش را اعالم کنید .چیز خوبی که میتوانید بگویید ،این اسات" :ممنونم که این را گفتی .من تو را میبخشام".
حرفهایش را نادیده نگیرید ،چنانکه گویی این حرفها مهم نیستند .او میخواهد مطمئن شود که شما او را بخشیدهاید.
پ) از خودتان و خدا بپرسیییید" :آیا من تا حدودی خطاکار بودم؟" آیا احتمار شااما هم نساابت به دیگری مرتکب خطا
شاادهاید؟ شاااید این چیزی اساات که باید بهخاطر آن از او طلب بخشااش کنید .با قلب باز و فروتن به خدا گوش کنید و بعد با
طلب بخشش برای خطاهایی که خدا به شما نشان می دهد ،حتی اگر کوچک به نپر برسد ،پاسن بدهید.
) محبت و پذیرش خود را به آنها نشیان دهید .شااید نتوانید بالفاصاله به کسای که با شاما صاادق نبوده یا بهنوعی به شاما
آسایب رساانده ،اعتماد کنید ،اما هنوز میت وانید با محبت ،قلبتان را نسابت به او باز کنید .رحمت شاما ،آنها را تشاویق میکند
که رشد کنند .اگر مناسب است ،به همراه آنها یا بعدا بهتنهایی دعا کرده و از خدا برای آنها برکت بطلبید.
نسبت به آنها فی داشته باشید ،همانطور که مسیح نسبت به شما فی داشت.

یهوه رحیم و فیا اسات ،دیرخشام و آکنده از محبت .تا ابد محاکمه نخواهد کرد ،و همیشاه بغ نخواهد داشات.
او با ما مطابق گناهانمان رفتار نمیکند و به ما بر حساب تقصایراتمان سازا نمیدهد .زیرا به اندازهای که آسامان از
زمین فراتر اساات ،به همان اندازه نیز محبت خدا نساابت به ترسااندگان او عپیم اساات! به اندازهای که مشاارق از
مغرب دور است به همان اندازه نیز نافرمانیهای ما را از ما دور کرده است( .مزامیر )12-8:103
پس همانگونه که مسیح شما را پذیرفت ،شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جالل یابد( .رومیان )7:15
بعد از بخشایدن کسای که شاما را رنجانیده ،دیگر نباید در مورد خطایش صاحبت کنید یا فکرتان را به آن مشاغول کنید .آن را
در گذشاته رها کنید و به خدا بساپارید .به خدا اعتماد کنید که احسااسااتتان را عو کند ،چنانکه هر بار که گذشاته را به یاد
میآورید ،آن را به خدا بسپارید.

 .3وقتی من متوجه میشوم که کسی را با حرفها ،اعمال یا رفتارم رنجاندهام ،باید چه کار کنم؟
الف) خود را فروتن کنیید .باه خودتاان و خادا اعتراف کنیاد کاه حرف یاا عملتاان خطاا بوده اسااااات .وقتی گنااهتاان را باه خادا
اعتراف میکنید ،بخشش او را دریافت کنید.

ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم ،او که امین و عادل اسات ،گناهان ما را میآمرزد و از هر نادرساتی پاکمان
میسازد( .اول یوحنا )9:1
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ب) خطایتان را به کسیی که رنجاندهاید ،اعتراف کنید .از خدا کمک بطلبید تا بهوضاوح ببینید که در کجا خطا کردهاید و
بعد به ساراد آن شاخص بروید ،گناهتان را بهطور خاص نام ببرید و مسائولیت کامل آن را برعهده بگیرید .بهخاطر رفتارتان
بهانهجویی نکنید و دربارۀ خطای او صحبت نکنید .اگر او هم خطاکار بود ،اجازه بدهید که خدا در قلبش کار کند.
پ) طلب بخشش کنید .وقتی میگویید" :آیا مرا بهخاطر________ میبخشی؟" به شخص دیگر ،چیز مشخصی میدهید
که به آن پاساااان دهد .اگر او بالفاصاااالاه نتواند "بلاه" بگوید ،به او زمان بدهیاد تا دربارۀ آن فکر کناد و دعا کنیاد که خدا هر
دردی را که شما در زندگیش ایجاد کردهاید ،شفا دهد.
) تغییر .باارهاا و باارهاا باه ارتکااب یاک گنااه اداماه نادهیاد؛ "پس ثمری شاااااایسااااتاۀ توباه بیااوریاد( ".متی  )8:3در غالطیاان
 25 -16:5تع ّمق کنید .خدا از شاما نمیخواهد که با قدرت ارادۀ خودتان تغییر کنید .بلکه عمیقا به قربانی عیسای اعتماد کنید
تا همۀ گناهانتان را بردارد و از خدا بخواهید که میوۀ روح را در زندگیتان به بار آورد.
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