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 رجالل عیسی مسیح شدن کلیسای پ   .1

 

 

 

تا   د، یکه ملک خاص خداست هست یمقّدس و قوم  ی از کاهنان و اّمت یو مملکت دهیبرگز یاّما شما ملت

  نیاز ا شیپ. خود فرا خوانده است زیانگرتیبه نور ح یک یتاررا از  که شما دیاو را اعالم کن لیفضا

 (10-9:2س ... )اول پطر دییاّما اکنون قوم خدا د، ینبود یقوم
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 این کتاب دربارۀ چیست؟

کلیساایی که عیسای ت،  اسا   بودناین دربارۀ "رفتن" به کلیساا نیسات، بلکه دربارۀ کلیساا این کتاب دربارۀ کلیساای عیسای مسایح اسات.  

رد. اما این چه مفهومی دارد؟ ما چگونه می  ؟باشیمتوانیم کلیسا برای آن م 

از ما دعوت   فردا  دهناد. بلاه، عیساااای انفرادی انجاام می وتنهاایی دانناد که بهعنوان چیزی میبعضاااای از ایماانداران زندگی با خدا را به

در این مورد تصاامیم بگیریم. اما عیساای فقط و از او پیروی کنیم؛ هر یک از ما باید   کردهکند که از روش قدیمی زندگی خود توبه می

دهد که ما همگی در یک بدن تعمید س تعلیم میبیند. کتاب مقدکند؛ او ما را با یکدیگر میصااااورت انفرادی نگاه نمیبه من و شااااما به

از همۀ ایمانداران در همۀ نسالها و از ساراسار   جهانی عیسای اسات و  (. بدنی که کلیساای13:12یعنی بدن مسایح )اول قرنتیان   -ایمیافته

 است. جهان تشکیل شده است. همۀ ما بخشی از این بدن و اعضای یکدیگریم. زندگی ما در مسیح، زندگی با یکدیگر 

نامد. خدای جهان یکلیساای مسایح را عروس مسایح م  عهدجدیددهد.  از این اتحاد به ما نشاان می را  عهدجدید یک تصاویر مهم دیگری

تر از آنچه بتوانیم تصاااور کنیمل قلب خدا مملو از بخشای زیباتر و رضاااایتما را برای رابطۀ عمیق با خودش آفریده، رابطههساااتی 

که خدا در   باشاد زن و شاوهر در زمین توساط خدا آفریده شاده تا تصاویری از یکی بودن و آن خوشای ماساتل رابطۀعشاق و محبت به 

 .شویممی دلشادو ما از او  شوددلشاد میخواهد. او از ما ومش، یعنی کلیسا میرابطه با ق

رد تا ما را پاک ساازد   در خطاب به شاوهران، این مطلب را دربارۀ رابطۀ بتوانیم عروس پ رجالل او باشایم. پولس رساول  کهعیسای م 

 عیسی با کلیسا، یعنی عروسش بیان کرد: 

تا آن را   آن نمود،  یرا فدا  شیرا محبت کرد و جان خو  سااایکل ز ین حیگونه که مساا آن  د،ینشااوهران، زنان خود را محبت ک  ای

لک   چیدرخشاان را نزد خود حاضار ساازد که ه ییساایو کل  د،ینما سیرا طاهر سااخته، تقد  ساایکل گونهنیو ا  دیبه آبِ کالم بشاو

 (27-25:5)افسسیان  باشد. بیعینداشته، بلکه مقّدس و ب گر ید یو نقص نیو چ

 درخشد:بینیم که کلیسای عیسی با جالل خدا میانگیز یوحنای رسول در کتاب مکاشفه میدر پایان رویای شگفت

نگاه مرا در روح به آ  "همساار بهره را به تو نشااان خواهم داد. یعنیل من عروس، ایب"به من گفت:    ...از آن هفت فرشااته  یکی

جالل خدا از   .آمدیرا به من نشاان داد که از آسامان از نزد خدا فرود م  میلبزرگ و بلند برد و شاهر مقّدس اورشا   یفراز کوه

 (11-9:21 )مکاشفه بلور بود. تیو به شفاف شم،یگرانبها، همچون  ار یبس یمانند گوهر  شیو درخشندگ دیتابیآن م

 مرموز  طور کند. عروس مساااایح بهیجزئیات بیشااااتری را دربارۀ منپرۀ پ رجاللی که دید، بیان مادامه داده و  21یوحنا در مکاشاااافه 

توانیم بپرسایم این اسات: شاود که از جواهرات ارزشامند سااخته شاده اسات. اما ساهالی که همۀ ما میعنوان یک شاهر پ رجالل دیده میبه

 شد؟"م "این چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ چگونه ما، یعنی کلیسای او، به عروس پ رجاللی که عیسی در مکاشفه دید تبدیل خواهی

کند، جایی که او در آن سااااکن خواهد شاااد. صاااورت یک شاااهر ابدی بنا میالبته که این کار خداسااات. خداوند خودش کلیساااایش را به

 (3:21و مکاشفه  18:16)مراجعه کنید به متی 

در   -ا یکدیگر اساتب از طریق یادگیری پیروی از عیسای  ،ساازدلکۀ خود میاما یکی از طریقهایی که او ما را شاهر زیبا و عروس بی

عیساای به ما گفت که اگر او را دوساات داریم، از   باشااد.موضااوم می . و این کتاب دربارۀ اینی خودیعنی در کلیساااهای محل -جماعت

عنوان قوم خادا باا ( این کتااب باه شااااماا کماک خواهاد کرد کاه این تعاالیم را بیااموزیاد و باه23:14تعاالیمش پیروی خواهیم کرد. )یوحناا 

 آنها پیروی کنید.ر از یکدیگ

 این کتاب برای رهبران و اعضای کلیسای خانگی است

طور عمیقتر دربارۀ رایجترین چیزهایی که همۀ کلیسااااها و برای کمک به کلیسااااهای خانگی نوشاااته شاااده تا به فصااالهای این کتاب

 رهبرانشان باید باشند و انجام دهند، فکر کنند. 

که برای او خوشااااایناد  آنطور خواهیاد بدانیاد که چگونه خدا را  را با یکادیگر مطاالعاه کنیاد؟ آیا می  م خدار کالطور عمیقتخواهیاد بهآیا می

به اسات، پرساتش کنید؟ شااید در رابطه با نحوۀ تعمید دادن و زمان تعمید نوایمانان یا مفهوم شارکت در شاام خداوند ساهارتی دارید. آیا  

تان تواند ملکوت خدا را از طریق هدایا بنا کند؟ آیا در بین اعضااای مشااارکت خانگیما مینگی شاا گروه خاکه چطور اید  این فکر افتاده

آموزد  مشااجراتی وجود دارد؟ این موضاوعات و مطالب بیشاتر در این کتاب تحت پوشاش قرار گرفته اسات. هر فصال چیزهایی را می

 ند. ام دهتعلیم دادند که آنها را انجشاگردان عیسی  به که عیسی و رسورن

 :است چگونه تنظیم شده هر فصل
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 بخش دارد: 4هر فصل، غیر از فصل یک، 

 مطالعۀ کتاب مقدس (1

پایۀ همۀ مطالب ارائه شااده در این کتاب اساات. گاهی اوقات این درسااها مسااتقیما  رهبران گروه خانگی را مخاطب قرار کالم خدا  

در تعاالیم  القادس  کنیاد، روحوقتی این عباارات را باا دقّات مطاالعاه میباا کاّل گروهتاان آنهاا را مطاالعاه کنیاد.   بهتر اساااااتدهناد، اماا  می

 کلیدی کتاب مقدس دربارۀ این موضوم به شما مشورت خواهد داد.

 داستانی از تاریخ مسیحی  (2

 کنند. حتما  آنها راموضااوم مورد بحک کمک می  نشااان دادنایمانداران در طول قرنهاساات که به  ی از بخشاا اینها داسااتانهای الهام

 ی با گروه خانگی خود در میان بگذارید.برای تشویق و دلگرم

 دن شومی  مطرحسؤاالتی که بارها  (3

د که بعضای از جوانب عملی این بخش به همۀ ساهارت گروهتان پاسان نخواهد داد، اما پاساخهای داده شاده به شاما کمک خواهد کر 

 موضوم ارائه شده در آن فصل را بهتر درک کنید.

 کاربرد و دعا  (4

این سااهارت بحک و گفتگو را حذف نکنید.   (22:1 ." )یعقوبدیمده  بیآن؛ خود را فر  ۀنه فقط شاانوند  د،یکالم باشاا  ۀآورندیجابه"

 این به گروهتان کمک خواهد کرد که با یکدیگر دعا کنند، اقدام کنند و درنتیجه رشد کنند. 

داوند، محبت به یکدیگر و محبت و خدمت به دنیا  دگی به خدر سارساپر اگر همۀ کلیسااهای خانگی کشاورتان   شادمیتصاور کنید چه 

 د زمانی آغاز شود که گروهتان اولین قدم را در بکارگیری تعالیم این کتاب بردارد.توانشدند. این میقوی می

 ترتیب مطالعه کنیدلزومی ندارد که فصلهای این کتاب را به

ای برای بقیۀ کتاب اسات. بعد از آن به فهرسات بخوانید، چون این پایهرا بعد از فصال یک   2شاود که فصال هرحال توصایه میبه

 را انتخاب کنید. دارد آن به یبیشتر  در این زمان نیاز  کنید گروهتانمراجعه کرده و هر فصلی که احساس میمطالب 

 پیروی از عیسی هستید، خدا شما را برکت دهد. در طلبِ درحالیکه با یکدیگر 
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 مورد استفاده قرار گیرد درس حیاتی 50همراه کتاب طراحی شده که به طوری ین کتاب نکته: ا

 50درس کتاب مقدس در شااما متوجه خواهید شااد که در بساایاری از فصاالها مراجعی وجود دارد که مربوط به یک یا چند  

رایگان این منبع و منابع  اساات. برای کسااب اطالعات در رابطه با دسااتیابی به نسااخۀدرس حیاتی از تعالیم عیسییی مسیییح 

 در انتهای این کتاب مراجعه کنید.  ،ع"دیگر به ضمیمۀ الف، "مناب
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 مشارکت خانگی یک خانواده است  .2

 

 

 

 .  دییخدا ۀو عضو خانواد نیبلکه هموطن مقدس ، یو اجنب گانهینه ب گریپس د

 ( 19:2 )افسسیان
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 مقّدمه

 ک خانواده تشکیل داده، نه یک مذهب ی یعیس

شااوند. بعضاایها در ساااختمانهای کلیسااایی بزرگ و زیبا جمع پیروان عیساای در سااراساار دنیا با یکدیگر جمع می  ،21در قرن   هامروز 

ساته در زندان پرساتش عیسای را با صادای آه  ،شاوند. گاهی اوقات دو یا ساه ایماندار ها جمع میشاوند. بسایاری از ایمانداران در خانهمی

 کنند. زمزمه می

شالوار جین آبی پوشایده و پرساتش را با کنند. بعضای دیگر اند، پرساتش میع و رهبرانی که ردای بلند پوشایدهبعضای از کلیسااها با شام

ت  صاورت رسامی و با دعاهای مکتوب اسات. بعضای دیگر غیر رسامی و با ایماندارانی اسا کنند. بعضای از جلساات بهگیتار رهبری می

 کنند. یک آپارتمان مطالعه میکه کالم خدا را با یکدیگر در حاِل نوشیدن چای در 

کلیساا   در موردهای خود فکر کنید. چه تصااویری ایده  دربارۀهای بسایاری دربارۀ مفهوم "کلیساا" پاهر شاده اسات.  در طول قرنها، ایده

ی یوتیوب اسات. اما  شااید برگرفته از فیلمها یا حت یک جلساۀ کلیساایی اسات؟های شاما برگرفته از دیدارتان از  رساد؟ آیا ایدهبه ذهنتان می

که عیساای در کلیسااایش    مرکزیکنیم که یک کلیسااا باید چگونه باشااد، باید این سااهال را بپرساایم: چیزهای همۀ ما وقتی به این فکر می

 خواست، چیست؟می

تش چیسات؟  . اما روش "صاحیح" پرسا ندای بسایار متفاوتی شاکل گرفتهی که مسایح بر روی زمین بود تا بحال، سانّتهای کلیساایاز زمان

دهند یا سانّتهایی که کلیسااها مدتها بعد از بازگشات عیسای به آسامان انجام می یامروز   یکه کلیسااها  کارهاییهدف این کتاب تمرکز بر  

اد. آیا عیساای برای زمانهایی که با هم برای . بلکه تمرکز بر این اساات که دریابیم عیساای در عهدجدید چه تعلیمی د، نیسااتآغاز کردند

موسایقی صاحبت نکرد.    ساازهایشامعها یا  شاویم، قوانینی را به ما داد؟ در واقع، عیسای دربارۀ کلیسااهای سااختمانی یا ع میپرساتش جم

 ترین تصویر او از اجتمام ایمانداران با یکدیگر این بود: ساده

 (20:18 )متی". حاضرم شانیا انیم مع شوند، من آنجا در سه نفر به نام من ج ایکه دو  ییجا رایز "

ری آیینها و قوانین را پایهمهم اسات که به یاد   گذاری کنید. او آمد تا رابطۀ ما با خدا و داشاته باشاید عیسای نیامد تا یک مذهب با یک ساِ

د که چگونه در محبت نگیر با یکدیگر یاد می  یک مذهبل این خانوادهدیگران را احیا کند. در واقع عیساای یک خانواده تشااکیل داد، نه 

 ند. نتاریک و غیرایماندار زندگی کعنوان قوم ایمانی در یک دنیای مسیح به
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 مشارکت خانگی ما باید به چه صورت باشد؟ 

کارهایی که باید انجام دهند چیسااات؟ )پیش از ین  مهمتر شاااوند،  کنار هم جمع میوقتی ایمانداران هر هفته در  به نپرتان   ابتدایی:بحث 

 انجام مطالعۀ زیر، دقایقی را به بحک و گفتگو دربارۀ این سهال اختصاص دهید(.

 را بخوانید 2کّل اعمال باب 

تش آمد.  القدس مانند تندباد و آروحآموزیم.  می  ، یعنی پنطیکاسااتانگیز کلیسااا در روز تعطیل یهودی، دربارۀ تولد شااگفت2در اعمال  

شاانیدند که خدا را به زبان آنها    ملتها بساایاری از   درت یافته و به زبانهای مختلف بساایاری سااخن گفتند. یهودیان از شاااگردان عیساای ق

 تازگیبهآنها او را عیسی که که بفهمند    تاکمک کرد    و  جمعیت موعپه کرد این  در مقابلزده شدند. بعد پطرس کنند و شگفتستایش می

کرد که برای بخشااش گناهانشااان به عیساای مساایح خدا از همه دعوت میریخت. القدس را  که روح  بودی  د، همان کساا مصاالوب کردن

 متّوسل شوند. 

 کنیم.تمرکز می 47–36، مخصوصا  آیات 2در این درس ما بر آیات آخر اعمال 

 (41تعمید یافتند؟ )آیۀ به پیغام پطرس پاسن داده و ند نفر چ .1
 ای داد؟چه وعده 8را بخوانید. عیسی در آیۀ  8-4:1ردید. اعمال اعمال بازگ 1به باب 

القدس بر  . حار بعد از چهل روز، وقتی روحمنکر شااناخت عیساای شااددر محاکمۀ عیساای پیش از مصاالوب شاادن، پطرس  

  القدسوحکه چگونه ر ساای خداوند و مساایح اساات. دربارۀ اینکند که عیدلیرانه در مقابل جمعیت موعپه می  او  آید،می پطرس

 ، گفتگو کنید.پطرس را تبدیل کرد

 چیزی که نوایمانان خود را وقف آن کردند، چه بود؟ 4را بخوانید.  42:2اعمال  .2
مطالعۀ اناجیل و توانیم با : ما امروزه مینکته؟ )اسااتمهم   21چیز برای یک مشااارکت سااالم در قرن   4این  به چه طریقی

 م(. های عهدجدید، از رسورن درس بگیرینامه

 کردند؟ این چه نوم نگرشی را در مردم ایجاد کرد؟را بخوانید. رسورن چه کار می 43آیۀ  .3
 آیا به نپرتان امروز ما باید از خدا عجایب و آیات بخواهیم؟ پاسختان را توضیح دهید.

 نگرشی نسبت به داراییهای خود داشتند؟ایمانداران چه ، 45-44در آیات  .4
تواند در توجه به نگرش و اعمال گروهتان میچگونه یم، اما  چیزهای مشااترکی داشااته باشاا  درحالیکه ممکن نیساات همیشااه

 یکدیگر بهبود یابد؟ کاربردینیازهای 

کردند؟ آیا به نپرتان جمع شادن با یهایشاان چه کار مشادند؟ در خانهنگاه کنید. آنها چند وقت یکبار با هم جمع می 46به آیۀ  .5

 گین بود یا یک خوشی؟یکدیگر برای آنها یک بار سن
 یبرای جلسۀ پرستش ای یکبار آنها فقط هفته.  دانستندمیرسد که ایمانداران کلیسای اولیه خود را یک خانوادۀ جدید  به نپر می

امروزه گااهی اوقات    کردناد.و باه یکادیگر توجاه می شااااادناد؛ بلکاه اغلاب اوقاات باا یکادیگر وقات گاذاشااااتاهباا یکادیگر جمع نمی

خاطر ایمان به شاوند. اگر خانوادۀ شاما بههایشاان طرد میخانواده  از ساویخاطر ایمانشاان به مسایح مانداران بهبینیم که ایمی

دلیل خود را توضایح کرد، چقدر برای شاما مهم بود که در یک مشاارکت خانگی از شاما اساتقبال کنند؟ عیسای شاما را طرد می

 اند(.هداشت ای رادهید. )شاید افرادی در گروهتان چنین تجربه

 

 ، نتیجۀ فرو ریختن روح چه بود؟47بر اساس بخش آخر آیۀ  .6
د؟ مسائولیت شاما نمراجعه کنید. امروزه چه عناصاری باید بخشای از یک مشاارکت ساالم باشا   47-42خالصاه به آیات  طور به .7

 تا مطمئن شوید که اینها بخشی از مشارکت خانگی شماست؟عنوان یک رهبر چیست به

 برای مشارکت خانگی خود دعا کنید که حیات، خوشی و قدرت کلیسای اولیه را تجربه کنید. دهید:با دعا خاتمه 

 . 14و  13، 12و اول قرنتیان بابهای  16-1:4 افسسیان در این موضوع عمیقتر شوید:

 

 

 



12 
 

 داستانی از تاریخ مسیحی

 قرن یکم، روم و آسیای صغیر

 شودیک برده به یک برادر تبدیل می 

 ان زیر، نامۀ پولس به فیلیمون را در عهدجدید بخوانید. این فقط یک باب دارد.العۀ داستپیش از مط

 ***** 

ما همۀ  دهد که چگونه انجیل به ما تعلیم می نامه  مانند یک جواهر ارزشاامند در کتاب مقدس اساات. اینکوتاه اساات، اما  اگرچه این نامه  

عنوان دهد که آزادانه در مشاااارکتهای خود از همۀ ایمانداران بهچنین به ما تعلیم مییعنی خانوادۀ خدا. هم  -کندرا وارد یک خانواده می

 .برادران و خواهران در مسیح استقبال کنیم

در روم زندانی بود.   عیسیسال بعد از مرگ و رستاخیز    30-25نامه به فیلیمون توسط پولس رسول در زمانی نوشته شد که در حدود  

ول سای رهبر یک کلیساای خانگی بود. کول سای یک شاهر باساتانی در نزدیکی افساس )در ترکیۀ امروزی( بود.  ک  در فیلیمون  در آن زمان

 (. 19ایمان به عیسی تأثیرگذار بوده است )آیۀ  در شناخت و احتمار  در هدایت او دانیم که پولس، فیلیمون را میبر اساس این نامه می

عیسی شود. تصور کنید چقدر پولس متعجب شد که  پیرو  را هدایت کرد تااونِسیموس  ی به نام  بردۀ جوانخوانیم که پولس  می 10 در آیۀ

ش  خدا با حاکمیت مطلق ، فیلیمون، دوسات پولس اساتل  شفاصالۀ دور و از اربابش فرار کرده و اربابفهمید این نوایمان از کول سای، از 

 . بودیل باز ی قرار داد که قلبش برای انجاین بردۀ جوان در کنار پولس را 

روش پذیرفته شادۀ  بدانید. اینداری در امپراطوری روم، در قرن یکم  اسات مطالبی را دربارۀ برده بهتر برای درک شارایط اونِسایموس 

ها، معادن یا مشاااغل کردند. بعضاایها در مزرعهبرای کّل جامعه، از جمله میلیونها برده بود. بردگان در انوام مشاااغل کار می زندگی

در خانۀ صاحبانشان ای دیگر رحم باشند. عدهتوانستند خشن و بیاین کار بسیار دشوار بود و اربابان می  غالبا    کردند.انی کار میساختم

عنوان دارایی اربابشاان در نپر گرفته  شاد، تقریبا  مانند عضاوی از خانواده بودند. اما همگی بهرفتاری میکردند و با آنها خوشکار می

 خواهد با آنها رفتار کند. بکه  یور ا هر طشدند تمی

ممکن بود نشااانی را بر روی پیشااانی او  خواساات، مجازات شااود. که اربابش میطوری توانساات هر کرد، میای که فرار میهر برده

کشاته شاود. اگر   توانساتیکتک بخورد یا مورد بدرفتاری قرار گیرد؛ حتی م  توانساتینقش کنند تا نشاان بدهند که او یک فراری بود؛ م

 وابسته به رحمت اربابش بود. شد، بقای اوده مییدستگیر شده و بازگردان

یک اندازه   دهند که او همۀ آدمهای دنیا را بهداری در زمان خود چیزی نگفت، اما تعالیمش نشاااان میه عمل بردهاگرچه عیسااای برعلی

دهد که همۀ انساانها را به اندازۀ خودمان محبت کنیم. به ما فرمان می  و.  برده و آزاد -محبت کرد. او زندگیش را فدای همۀ انساانها کرد

 همۀ پیروان عیسی گفت: پولس رسول این مطلب را دربارۀ 

 .دیهساااات یکی یساااا یع ح  یدر مساااا  یشااااما همگ راینه غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، ز   ،یونانیدارد نه   یمعن یهودینه   گر ید

 (28:3 )غالطیان

خشامی که فیلیمون بیایید روزی را تصاور کنیم که اونِسایموس فرار کرد. به جدید و انقالبی بود.  کامال   مون یک تعلیم این در زمان فیلی

رسااد که احتمار  او  . او این برده را با پول خودش خریده بود. حار این برده فرار کرده اساات. به نپر می، فکر کنیداحساااس کرده بود

بردۀ فراری کند که این ر فیلیمون احتمار  فکر می(. نام "اونِساااایموس" یعنی "مفید" اما حا18ت )آیۀ حتی از اربابش پول دزدیده اساااا 

ن فکر کند.  و بازگردانده شااادی دساااتگیر  بعد از (. طبیعی بود که فیلیمون دربارۀ نحوۀ مجازات اونِسااایموس  11فایده" اسااات )آیۀ "بی

وسایلۀ همان انجیلی نجات خواهد یافت که او و خانواده و دوساتانش را " او بهۀفاید"بی  تواند تصاور کند که اونِسایموس، بردۀفیلیمون نمی

 د؟شوتواند تصور کند که اونِسیموس توسط پولس رسول به نزد او بازگردانده ت داد. او نمینجا

عنوان کند که او را بپذیرد، نه بهفرساتد، از فیلیمون درخواسات میکند. پولس، اونِسایموس را بازپس میمرموز عمل می ور طاما خدا به

پاذیری". )آیاۀ گوناه بپاذیر کاه مرا می"...او را هماانگویاد: لس باه فیلیمون می(. پو16عنوان یاک برادر )آیاۀ  یاک برده، بلکاه اکنون باه

واهد پرداخت گوید که اگر اونِسایموس به او بدهکار اسات، خودش آن را خجوسات، حتی میپولس رساول که پ ر از فی  و صالح (.17

 .(19-18)آیات 
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" نیز بود. باید  شااودات برپا میکلیسااایی که در خانهبینیم که این نامه فقط به فیلیمون نوشااته نشااده بود؛ بلکه خطاب به " می 2در آیۀ  

س از فیلیمون ن و خانواده و دوساتانش در کلیساای خانگی به درخواسات پولشاد. تصاور کنید که فیلیموبرای همۀ ایمانداران خوانده می

 (12ل ) آیۀ بودفایده"، یعنی اونِسیموس در بین آنها ایستاده ، درحالیکه بردۀ فراری "بیکردندگوش می

رسااد که گوید، اما به نپر مینمیعنوان یک برادر پذیرفتند؟ کتاب مقدس چیزی به ما اونِساایموس را به  ،آیا فیلیمون و کلیسااای خانگی

لیساااها در همه جا فرسااتاده شااد تا خوانده شااود. اگر فیلیمون از درخواساات . این نامه بارها تکثیر شااد و به کاحتمار  این کار را کردند

 کرد؟پولس پیروی نکرده بود، آیا او این نامه را پاره نمی

 (. پولس نوشت: 13-11" بود )آیات مفیدکه اونِسیموس برای او هم " نوشتاش پولس در نامه

.." .ردیدر بندم، سااااهم تو را در خدمت به من بر عهده گ لیخاطر انجکه به  یا در مدتاهش بدارم تنزد خود نگ خواسااااتمیم"

 (.13)آیۀ 

شاد اگر بعد از آن عنوان یک برادر پذیرفت. چه میبه تحت تأثیر نامۀ پولس قرار گرفت، اونِسایموس را بخشاید و عمیقا  احتمار  فیلیمون 

یک یعنی فرساتاد تا عضاوی از گروه سافرهای بشاارتی پولس شاود؟ اونِسایموس،  س مید پولس بازپکرد و به نز اونِسایموس را آزاد می

سایونرهای دیگر در یتصاور کنید که ساال به ساال در حاِل خدمت در کنار پولس رساول و ماین نامه    ه شادنمرد جوان را در هنگام نوشات

 رد.کمسیح رشد می

 40رساد. یک نامۀ دیگر در حدود  ل به نپر میرا آزاد کرد تا به پولس بپیوندد، اما محتم ما مطمئن نیساتیم که آیا فیلیمون، اونِسایموس

ساله بود. این توسط یک رهبر کلیسا به نام ایگناتیوس به اسقف  70احتمار  اونِسیموس  سال بعد از مرگ پولس رسول نوشته شد، وقتی 

، اما احتمار  همان  باشادکس مطمئن نیسات که این همان اونِسایموس  هیچ افساس نوشاته شاده بود. نام این اساقف، اونِسایموس بودل اگرچه

یک بردۀ سارکش را برخیزاند تا رهبر کلیساا شاود. اما اگر   -تبدیل کندتواند یک زندگی را ینکه عیسای میااسات. چه داساتان زیبایی از  

 ق بیفتد. توانست اتفامشارکت خانگی فیلیمون از او استقبال نکرده بود، چنین چیزی نمی

ش باید یاد  اتواند بیاموزد. فیلیمون و کلیسااا در خانهبه این فکر کنید که مشااارکت خانگی شااما از این داسااتان قرن یکم چه چیزی را می

تان  پذیرفتند. داساتان اونِسایموس، داسا عنوان برادرشاان میگرفتند که همۀ انساانها در مسایح با هم برابرند و باید یک بردۀ فراری را بهمی

. باشاد که خدا  او پذیرفته شادیمو کار   فی  عیسای مسایح آزاد شادیم و در ملکوت باه بردگان گناه بودیم  همۀ ماسات، اینطور نیسات؟ ما ک

ثروتمناد یاا فقیر، جوان   ،بادون توجاه باه ن اد  -عنوان یاک خاانواده، محبات و توجاه کنیمه یکادیگر باهکاه با بیااموزیم  تااباه هماۀ ماا کماک کناد 

 رد یا زن بودن. یا پیر، م
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 دنشومی مطرحسؤاالتی که بارها 

 شویم، آیا واقعاً یک کلیسا هستیم؟هم جمع میاگر ما فقط یک گروه کوچکی هستیم که در یک خانه با  .1

ها جمع در خانهساال اول بعد از صاعود عیسای به آسامان، کلیساای اولیه اکثرا    300: در  مفید باشاداین اطالعات تاریخی  آگاهی از شااید 

خاطر اینکه ایمانداران پولی برای بنای خاطر جفاها و بهبهکرد. رشاد می  شامال آفریقاشادند. کلیساا در ساراسار خاورمیانه و اروپا و می

کشاایدند، مشااارکت شاایرین و شاادند. چون گروهها کوچک بودند و با هم رنم میای به خانۀ دیگر جمع مینداشااتند، از خانه هاساااختمان

نها باعک شاد که های بیشاتری گساترش یابد. جنبش کلیساای خانگی در آن قر کرد تا در خانهمیکلیساا کمک   حبت در میانشاان بود که بهم

 .ندنبودعمومی  هایدر ساختمانها گسترش یابد. کلیسا جا انجیل در همه

عنوان یاک تواناد باهمی  هم وه بساااایاار کوچاککنیاد، خواهیاد دیاد کاه حتی یاک گر می  وقتی فصاااالهاای دیگر این کتااب راهنماا را مطاالعاه

خوبی بشااناسااید تا بتوانید مانند  برخوردارید که یکدیگر را بهمشااارکت از تمام دسااتورالعملهای مساایح پیروی کند. و شااما از این مّزیت 

  "آورد. دیخواه را به جا حیمس عتیشر  گونهنیکه ا دیرا حمل کن گر یکدی نیسنگ یبارها"بگویید:  2:6پولس رسول در غالطیان 

پیروان عیسای در ساراسار جهان با یکدیگر کلیساا، یعنی بدن  همۀهساتند، نه یک سااختمان یا جلساه.    انساانهابه یاد داشاته باشاید که کلیساا  

 دهند. مسیح را تشکیل می

 م تا بیشتر مانند یک خانواده باشیم؟بکنیتوانیم با یکدیگر، چه کاری می هفتگی عالوه بر جلسات  .2

مرتبا    .. به همین ترتیب، یک رهبر خوب نگران نیازهای اعضاای مشاارکت اساتکنندمی توجهادۀ ساالم، اعضاا به یکدیگر  خانو  در یک

از کار بیکار شاده و به کند که به دیگران رسایدگی کنند. آیا کسای بیمار اسات یا کند و تشاویقشاان میبه آنها رسایدگی میدر طول هفته 

خانوادۀ یک نفر از دنیا رفته اسات؟ آیا کسای در شارایط ساختی اسات و به دعا نیاز دارد؟ گاهی اوقات    از عضاوی چیزی نیاز دارد؟ آیا  

تواند برای یک نفر بسایار ارزشامند باشاد. ما باید  فقط برای اینکه بگویید: "من به فکر تو هساتم"، میدلیل،  مالقات بییک تماس تلفنی یا 

توجه به  در کنند؟" اگر همه کنم؟ آیا آنها واقعا  به یکدیگر توجه میتوجه می عضاااای مشاااارکتواقعا  به امن از خودمان بپرسااایم: "آیا  

 برای حمل کردن ندارد.کس بار سنگینی صورت هیچ دیگران کمک کنند، در این

که هر هفته میزبان    شییودخدمتگذار دارد، اما گاهی اوقات خسییته می  یشییویم، قلبجمع میاش  خانمی که در خانه .3

خانه را قبل از  باید  که همیشییه باید اذا تهیه کند و البته   برای اوسییت باِر سیینگینی    اینت خانگی باشیید. مشییارک

 آیا مشارکت خانگی همیشه باید در یک خانه جمع شود؟ آمدِن همۀ افراد و بعد از رفتن آنها تمیز کند.

توانید بار را است، قطعا  می موجودهای دیگری  (. اگر خانه42:5ها" جمع شدند )اعمال  "خانه گوید ایمانداران در کتاب اعمال به ما می

 یا خانواده بردارید و در مکانهای دیگر جمع شوید. نفر از دوِش یک 

درک کنناد. از برادران و خواهران کماک بگیریاد تاا چاای ، گیردهمچنین کماک کنیاد کاه اعضاااااا بااری را کاه میزباان خااناه برعهاده می

باید    -مردان و زنان-، همه  (28:20" )متی تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند  امدین"د. مانند عیساای که بیاورند یا پرفها را بشااوین

کماک کنناد. همچنین   نپاافات  برایتوانناد کمی زودتر بیاایناد )یاا بیشااااتر بماانناد( تاا  طور عملی کماک کنناد. بعضاااایهاا مییااد بگیرناد کاه باه

 هم قسمت کنند. خورید، همۀ افراد را تشویق کنید که غذا بیاورند و با غذا می هما وقتی با همیشه مجبور نیستید با هم غذا بخورید. ام

روند. آنها هنوز خودشیان کنند و به مشیارکتهای دیگر نمیایماندارانی هسیتند که دیگر در مشیارکت ما شیرکت نمی .4

 چه کار کنیم؟ بینند که با یکدیگر جمع شوند. مانامند، اما نیازی نمیرا پیروان عیسی می

تنهایی به زندگی مسیحی خود ادامه دهد.  گیرد بهکند و تصمیم میایمانداران را ترک مییک نفر مشارکت  دریل بسیاری وجود دارد که 

مهم اسات که به یاد داشاته باشاید احتمار  کلمات خشان و عیبجویی باعک نخواهد شاد که در آنها اشاتیاقی برای بازگشات ایجاد شاود. آنها  

به دهید. زمانی را نشاااان بدهید به آنها و نیازهایشاااان اهمیت میکه ایی باشاااید  اند. به دنبال راههباید بدانند که مورد محبت قرار گرفته

باید با مالیمت به آنها یادآوری شاود که به بدن ایمانداران  ؛ به حرفهایشاان گوش کنید و برای آنها دعا کنید. دهیداختصااص  مالقات آنها  

اوقات برای آنها   اغلباملند، اما ما همچنان به یکدیگر نیاز داریم.  بله، مشااااارکتهای خانگی ما ناک( 25-24:10)عبرانیان  دارند.  نیاز  

 دعا کنید. 

گوید. )به آیات کتااب مقادس در همچنین ما رهبران باید به نوایماانان تعلیم دهیم که کتااب مقادس دربارۀ تولد ما در بدن ایماانداران چه می

آمیز با او  نقشۀ خدا، روابط محبت  مرکز   طور انفرادی نجات دهد.بهفقط  که ما را   استبزرگتر از آن   خدا  هاینقشه (.یر مراجعه کنیدز 

 است.و با برادران و خواهران 
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احسیاس کند که ما بخشیی از بدن بزرگتر مسییح در کشیورمان    بیشیتر  که مشیارکت خانگی ما بتواندهسیت  آیا راهی  .5

 هستیم؟و در دنیا 

دادن  توانید با تعلیم  تنها عضاو یک مشاارکت خانگی محلی، بلکه بخشای از بدن جهانی مسایح ببیند. شاما میخود را نهباید  ی  ایماندار  هر 

 آیات کتاب مقدس که در زیر ذکر شده، به آنها کمک کنید. 

رکتهای دیگر در فرانس، اردو و غیره به مشاااهمچنین مفید اساات که به دنبال راههایی باشااید تا برای زمانهای خاص دعا، جشاان، کن

 اجتمام خود و حتی به مشارکتهای کشورهای دیگر بپیوندید.

 آیات کتاب مقدس برای تفکر عمیق و تعلیم:

 16-14:10یوحنا                                       21-20:17یوحنا 

 8-3:12ن رومیا                                      17-9:3کولسیان 

 22-11:2افسسیان                                       16-1:4افسسیان 

 27-12:12اول قرنتیان 
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

 جداگانه به هر یک از این سهارت پاسن دهید: نگاه کنید. 47-42:2با دقت به اعمال  .1

 کند؟ه چه اتفاقی افتاد که گروه شما نیز آن را تجربه میای اولیدر کلیس •

 کلیسای اولیه چه چیزی را تجربه کرد که شما در گروهتان شاهد چنین اتفاقی نیستید؟ •

خواهان  کند؟ ر هفته در بین شما حرکت مید و یک حّس شگفتی که خدا هنآیا گروهتان نسبت به یکدیگر خوشی و محبت دار  •

 هایی هستید؟تغییر چه چیز 

همۀ افراد پذیرفته شااده و مورد توجه در آن  که   باشاادای  بیشااتر مانند خانوادهتان  چه چیزی باید تغییر کند تا مشااارکت خانگی .2

 جاد شود؟(تغییری ای کنندگانشرکتنسبت به بعضی از تان گیرند؟ )مثال : آیا باید در نگرشقرار می
-42:2با صادای آهساته اعمال  خود اختصااص دهید. در حالیکه دعا می کنید،  اکنون زمانی را به دعا برای مشاارکت خانگی   .3

 شااما را با حیات و قدرت که  عنوان راهنمایی برای کمک به دعایتان بکار ببرید. از خداوند بخواهیدرا بخوانید. آن را به 47

 .پ ر سازد کلیسای قرن یکم
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 رهبر  ۀزیمحبت، انگ .3

 

 

 

  شانیبر ا شوندیقومها شمرده م گری آنان که حاکماِن د دیدانیرا فرا خواند و گفت: "شما م شانیا یسیع

 .رانندیفرمان م  شانیو بزرگانشان بر ا کنندیم  یسرور 

 .نباشد نیشما چن انیاّما در م

اّول  شما  انیدر م خواهدیخادم شما شود. و هر که م دیشما بزرگ باشد، با ان یدر م خواهدیکه م  هر

تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش   امدین زیاالم همه گردد. چنانکه پسر انسان ن دیباشد، با

 (45-42:10بنهد." )مرقس  یاریدر راه بس ییرها  یرا چون بها
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 مقّدمه

 آموزند ی م یسیرا از ع  صادقانهمحبت  ، یحیمس رهبران

 ار یکه در ملکوت او بساااا   یز یچ  کیکند.  یدعوت مش  کند. او ما را به ملکوتیدعوت م  یفاوت متکامال   یما را به روش زندگ یساااا یع

 .شیوۀ رهبری رهبران است است،یدن نیمتفاوت از ا

 یرهبران نی. چنتاسا  شایوۀ تعلیم عیسایکامال  برخالف    نیکنند، ایاهداف خود اساتفاده مرسایدن به  یاز مردم برا  ساایرهبران کل یوقت

)با   ساایکل نی. در تار ابندیدسات    یخدمتشاان به ثروت مال  قیخواهند از طر یم  ایدارند.  شاان  ملکوت یبنا یبرا یادیز   یهایطلباهج  و تیّمن

ما را به   یسا یع  دیاند. مهم اسات که بداناساتفاده کردهساو   گرانیاز د  یجنسا   حتی به دلیل تمایالتاوقات رهبران   ی( گاهار یبسا  یشارمندگ

 .به مردم نسبت صادقانهمحبت  ر یمس یعنی -کندیدعوت م یتکامال  متفاو  ر یمس

 نیشااااود. ایمتولد نم  محبتاین مساااایر  در  یعیطور طبکس بهچی. همیر یبگ  ادیمحبت کردن را    تا  میدار  از ین زمان ع مر  کیبه ما   ۀهم

 .شودیحاصل م عیسیبا تبدیل شدن در سال به سال 

خادم    کی  یساا یبارتر برسااد. ع  گاهیگذارد تا خودش به جایپا نم  ر یکه او آنها را ز   دندیبود. مردم د  صااادقانهکامل محبت   ۀنمون یساا یع

 .مهربان بود

از آن به کرد و  لی( را به پولس تبدانیحیمسا  ه بر ساول س )جفاکنند ،یسا یپرداخت. ع  میبه خدمت پولس رساول خواه  یبعد یدر درساها  ما

باب   نی، ا13  انیشاد. او بعدا  اول قرنت شیکّل زندگ  ۀز یانگ ،مالقات کرد، محبت  یسا یساولس با ع ینبود. وقت گذشاتهمانند   هرگز  ایدنبعد  

 .محبت را نوشت ۀمعروف دربار 

 .میمحبت کن گرانیبه د با تمام دلکه   میباش یو رهبران  میکن  ر ییتغ  میتوانیبخشد که ما هم میم  دیپولس رسول به ما ام یبر زندگ  ینگاه
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 مقدسکتاب  ۀمطالع

 رهبران   ۀهم یپولس رسول برا ۀنمون

 وی گیهایکدام    دیخواهیماز خداوند  که   دیده  حیبه گروه توضاااا  د،یکنیرشااااد م  یمشااااارکت خانگ یدر رهبر   کهیدرحال  :یی ابتدا بحث

 .را در قلبتان شکل دهد یتیشخص

به  متعّددی  یهاساافر کرد. او نامه گر یو مناطق د  ونانیاز  ییبخشااها به ،یامروز   یۀخود به ترک یبشااارت یرسااول در ساافرها  پولس

 یصاحبت کرد، وقت  یکیخدمت در تساالون  ۀاولش دربار   ۀکردند. او در نامیم یزندگ یامروز  ونانیکه در   ینوشات، قوم  انیکیتساالون

 .میافراد بپرداز  نیبه نگرش او نسبت به ا دییای. برساندرا به آنها  لیبار انج نیاول یبرا

 دیرا بخوان 2باب  انیکیاول تسالون گریکدی با

 (2 یۀافتاد؟ )آ یاو چه اتفاق یبرا در فیلیپی برود، یکیاز آنکه پولس به تسالون شیپ .1
را به  لیدر آنجا، انج  موجود  یبه نزدشاان آمد، جرتت کرد با وجود کشامکشاها یکند که وقتیم  یادآور ی  انیکیبه تساالون  پولس

 .(دیبخوان یکیو تسالون یپیلیتوسط پولس در ف لیاعالم انج ۀر دربا 17و  16در اعمال  دیتوانیاعالم کند. )شما مهم آنها 

 را خشنود کند؟ یکرد چه کسانیم یرساند، سع انیکیرا به تسالون لیپولس انج ی. وقتدینگاه کن 5-3 اتیدوباره به آ .2
 (6-5 یۀ؟ )آنکردرا  ییچه کارها انیکیگفت در حاِل خدمت به تسالون پولس

 کند؟یانسانها ما را وسوسه م شیتااوقات س یگاه چرا

چگوناه  نیدارد، ا  را یورز طمع هاای مخفیااناۀهز یرهبر انگ  کیا نبود. اگر  یورز اش طمعزهیکاه انگ دیا گویرا هم م نیا  پولس

 مشارکت را نابود کند؟ کیتواند یم

محبت  نیسات داشات و چگونه ادو  را  انیکیکه پولس چقدر تساالون  دیکن فی. با کلمات خود توصا دیرا بخوان 10-7  اتیدوباره آ .3

 داد.را به آنها نشان 
داشاات که مانند    انیکیتسااالون چه رفتاری باکند.  یم فیآنها توصاا  یپدر برا  کیعنوان ، پولس خود را به12و  11  اتیدر آ .4

 ؟بود نیکوپدر  کی
 کنندگانشاارکتبر  نیکنند، ایمهربان عمل م  نیباشااد که مانند والد یمردان و زنان  یما تحت رهبر   یخانگ یمشااارکتها اگر 

 ؟ خواهد گذاشت  یر یچه تأث

 (13 یۀچه بود؟ )آ یکیکار پولس در تسالون  ۀجینت .5
 ؟ عنوان کالم خدابه ای رندیپذیعنوان کالم شما مشما، مردم کالم خدا را به یدر مشارکت خانگ ایآ

 (16-14 یۀبود؟ )آ یکار راحت انیکیتسالون یبرا یسیاز ع یرویپ ایآ .6
 به آنها خواهد کرد؟ یدر تحّمل جفاها چه کمک نیا م،ینسبت به مردم داشته باش یقیرهبر محبت عمعنوان به ما اگر 

 یاسات. اکنون زمان  ماندارانیدر خدمت به بدن ا  انهخالصا   یهازهیو انگ  صاادقانهمحبت  ز یانگشاگفت  یپولس الگو  :دی دعا خاتمه ده با

 .که پولس داشت دیرا داشته باش یز یآمهمان قلب محبت دید تا بتوانیهخود اختصاص د یمشارکت خانگ یرا به دعا برا

 :دی شو قتری موضوع عم نی ا در

 .دیتعّمق کن 11-1:2 انیپیلیو ف 45-35:10مرقس   یرو بر 
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 یحیمس خیاز تار یداستان

 کایآمر ۀمتحد االت ی، ا20 قرن

 کنند ی محبت م  سایعضو سرگردان کل کیبه  رهبران

خاطر زنا با که زنش را به یکند. مردیم  فیتعر ش در مشاارکت  یحیمرد مسا   کی ۀرا دربار   یداساتان،  ییکایآمر  شیکشا  کی ،ِگتز  جین

  دار یبه د نیاز مشاا یکی  امشاّوش بود. او ب  بسایار برادر   نیاطر گناه اخشاناخت و بهیم  یخوبمرد را بهاین    جین  .ترک کرد گر ید یزن

مرد   نیزنش بازگردد. ا نزد و به کردهفکرش را عو     تااند  آمده  برای کمک به او تند کهو گف  رفته  ش. آنها به دفتر کار رفتمرد   نیا

خواهان زمانی برای صحبت با او  کردند که  اصرار و با محبت   هستادیمحکم ا  نیش نیو ا جین .بروندآنجا  از   گفتشد و  یعصبان یلیخ

 هستند.

مم بود که شااایدطول کحدودا  دو سااااعت   -و دشاااوار بود یگفتگو طورن رهبران  نیو ا باشااادآلودش  گناه یهاخواساااته در پی. او مصاااّ

لحپه  کی: "سادینویم جین ازگردانند.موفق خواهند شاد که او را به ساوی زنش و به ساوی تفکر واضاح و روشان ب  ایدانساتند که آینم

شاد، از او  یم یاشاک از صاورتش جار   کهیلمرد گذاشات و درحا  نیا یدساتش را بر بازو  -تاجر بود خودش یک -من بود باکه  یخیشا 

 ".نپر کند دیتجد مشیتصمر مورد درخواست کرد که د

: "اگرچه او آماده  دیگویم جین کند.با آنها صااحبت   شااتر یقبول کرد که ب  او تا  ینرم شااد. نها یمرد کم نیکه قلب ا  دندید  نیشاا   نیو ا جین

 ."مراجعه کنند یحیمشاور مس کیزنش به  قبول کرد که او و زنش بازگردد، اما یزن را ترک کند و به سو نینبود که ا

با به مشاارکت آنها آمد.    وا کشانبه،یصابحِ   کیدر  او،   بهکالم خدا    اعالم  ،شیمرد، گوش دادن به چالشاها نیاز چند هفته صاحبت با ا  بعد

زنش بازگشااته بود. به مرور  به نزد." او یرا در آغوش گرفت و گفت: "خدا را شااکر که تو مرا رها نکرد جین ،آلوداشااک چشاامان

 .شد ایاش با زنش کامال  احرابطه ،یشبان ۀو مشاور  ار یبس یزمان، با دعاها

شاااود "شااابان" بودن ارزِش یباعک مهمین : "البته  سااادینوجین می مدیون تو خواهم بود."آخر ع مر    من تا ،جین: "تمرد گف  نیا  بعدها

 ."شته باشددا را هیاول یطردشدگ یو حتصرِف وقت، تالش 

 :سدینوینوم محبت فداکارانه م نیا ۀربار د جین

اش  کند که در گّله حیبدن مساا   یاعضااا  یخواهد خود را فدایباشااد؟ او م یرهبر با قلب شاابان  یک ی گیو  دیبا  یز یچه چ پس

 !خواندیمشناسد. او آنها را به نام ی. او گوسفندانش را مستدیایدر کنارشان م ییساکن هستند. او به هر بها

خواهند  یاسااات که م یکساااان  ۀهم  یالگو یسااا ید. عنکیخودش صاااحبت م  ۀدربار  14:10 وحنایکه در   کرداشااااره می  یسااا یعبه  جین

 .باشند سایکل در  و مهربانی مراقب هایشبان

خواهان ترِک نود    دیبا  مشاکالتشاانل  ا وهینگران  ازها،ین  -میآنها را شاخصاا  بشاناسا   دینه جدا از آنها. با  م،یخود باشا   ۀبا گلّ   دیما با

 ۀشاا یجماعت منحرف شااده و در ب  تیکه از امن  میباشاا ی  گمراه  ۀشااب به دنبال برّ   یکیو در تار  میو نه گوساافند در گّله باشاا 
 (13-12:18ی )مت .گرفتار شده است هو گنا یسهرخوردگ

 :دیما بگوبه افراد در مشارکت باید نه فقط کالم ما،  ،ما یکه زندگ دیگویمدر ادامه  ِگتز  شیکش

جا و کدر هر زمان، در هر   دیتوانیشاااما م  م؛یهساااتتان در کنار   نجایو ا  میدهیم  تیبه شاااما اهم  م،یشاااما را دوسااات دار  ما"

 دیشااو یهمان کساا   تاکرد   میکردل ما به شااما کمک خواه  مینخواه  تانمحکوما . مدیبا ما صااحبت کن  دیخواهیم  ههر چ ۀدربار 

 ".سایکل یعنیو کارامد در بدن او،  الغب ضوع کی: باشید دیخواهیکه واقعا  م

. شاودینم ختم  یشااد هداساتان ب نیداساتانها مانند ا ۀدانند که همیکنند، میم  یدار یو ساالها پا کرده یرویپ  حیمسا   یکه از الگو یرهبران

 کی. اما  روندآنها ب  میاجازه بده نکهیجز ا  م،یندار   یاچاره چیاوقات ه  یشاوند. گاهیقلبشاان را ساخت کرده و از خداوند دور م هایبعضا 

 شاااهیدارد، هم  مانیهمواره ا  کند،یمدارا م  ز یکه "با همه چ  یآموزد، محبتیم  حیمحبت مسااا  ۀدربار   شاااتر یب شاااهیهم یقیحق یقلب شااابان

 1.ماست ۀنجات دهند ح،یمس یسیمحبت ع نی( ا13:7 انی." )اول قرنتکندیم یدار یاست و در همه حال پا دوار یام

___________  __________ 

 شد.. با کسب اجازه استفاده یانتشارات مود ،2003 حق چاپ بازگو شد،جین. اِی. ِگتز  ۀ،نوشتو رهبران خی مشاکتاب   از داستان   نیا1
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 شوندیکه بارها مطرح م یسؤاالت

 م؟یکن ایجادخود محبت  یخانگ یما رهبران چگونه در مشارکتها .1

که   میرا هم دار  تیمسائول نیشاود. اما ایاعمالمان به مردم نشاان داده م قیمحبت اول از طر در مطالب بار گفت،   جین ِگتز  که  همانطور 

 یبا تمام بزرگترین حکم این اسات که داد که  می. او به ما تعلمیمحبت کن گر یکدیبه ما فرمان داده که به   حی. مسا میده  میمحبت تعل ۀدربار 

  ن یمهمتر  نیکه اغلب اوقات ا هستید . شما مسئولمیمحبت کن  شتنیهمچون خو را  مانهیو همسا  میکن تدل، فکر و قّوت خود خدا را محب

 .ماست مانیا مرکز  نی. ادیاموز یخود ب یرا به مشارکت خانگ حکم

  هادانه  نیا که میبه خداوند اعتماد کن  میتوانیمما  .  میکار یرا در قلب مردم م  ییاهدانه ،کار   نیانجام ا برای یزمان  با اختصاااص دادنما  

محبت  ۀدربار   یعبارات نهایعنوان قوم محبت شاناخته شاوندل اانساانها به ۀکشاور توساط هم  نیدر ا انیحیکه مسا  دیتصاور کنا رشاد دهد.  ر 

 :دیخود مطالعه کن یدر مشارکت خانگ دیتوانیکه م ستا

 :ستی چ ی دهد که محبت واقعی م حی توض  ی سی ع (1

 17-9:15 وحنای

 17-1:13 وحنای

 24-15:14 وحنای

 :گناهکار یخدا به انسانها می حبت عظث ل مسه م   (2

 گوسفند گمشده() 7-1:15 وقال

 گمشده( ۀ)سکّ  10-8:15 لوقا

 )پسر گمشده( 32-11:15 لوقا

ث ل محبت در عمل (3  :م 

 (کوین ی)سامر  37-25:10 لوقا

 :محبت ۀپولس رسول دربار یبای ز فی توص  (4

 13 انیقرنت اول

 (:جسمدر  ی ما )برخالف زندگ ی روح خدا در زندگ ۀوی م (5
 26-16:5 انیغالط

 21-7:4و  18-11:3 وحنای اول

 

 به جنس مخالف کمک کنم؟ دیچگونه با ،یعنوان رهبر مشارکت خانگبه .2

اما    د،یمحبت و کمک کن به مردم  در مشاارکت خود  دی. اگرچه شاما باساتندین مساتثنیهساتند و رهبران   یواقع ار یبسا  یجنسا   هایوساوساه

بارها از  طانیدعا، مشاکالتشاان را با شاما مطرح کنند. شا  یخواهند برایم یوقت یحت  د،یمالقات کن ییاتنهبا جنس مخالف به  دیهرگز نبا

  دی شاا  گر،یعضاو بالغ د کیبا   شاهیخدمتشاان اساتفاده کرده اسات. هم تحت  یسااهایو کل  یحیرهبران مسا   یزندگ ینابود یجلساات برا نیا

مانند مار   یحیمساا   ی. محبت واقعدیکن  یبسااته خوددار   یبا درها  یی. از اتاقهابروید  گر یخواهر د ایبرادر   کی ای  خودزِن  ایشااوهر با  

 .آزار استیب ر و مانند کبوت میحک

 ست؟ی" چشی"کش ۀکلم یمعن .3

 م،یکنینگاه م  رستاخیز ، بعد از به پطرس یسیبه کالم ع  ی"شبان". وقت یعنی  دیدر عهدجد  ،میا" ترجمه کردهشی"کشعنوان  بهکه   یاکلمه

)مراجعه  "از گوسافندان من مراقبت کن و به آنها خوراک بده".. او به پطرس گفت: چه مفهومی دارد" کشایشای کردنکه "  میکنیدرک م

 کی" نبود، بلکه  ییسااایکل  مقام"  کیبودن   شیقوم خدا به پطرس سااپرده شااد. در آن زمان کشاا   یان( کار شااب17-15:21  وحنایبه  دیکن

 .خدمت بود

گرفت   ادیسااده بود که   ر یگیماه کیموعپه نکردل او    یسااختمان  یسااینگرفته بود. او هرگز در کل  پلمیکتاب مقدس د  ۀاز مدرسا  پطرس

 .شده بود لیتبد یسیاز قوم خدا مراقبت کند، چون با محبت ع

 .دیکنیعمل م یقیحق کشیش کیمانند  د،یکنیمراقبت م یسیاگر از گوسفندان ع د،یکه هست شما هر  :دی را فراموش نکن  نی ا
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 رشد کند؟ حیتواند در مسیشما چگونه م وهگر

 و دعا کاربرد

 تانیاز زندگ ییاند. در چه قساامتهاسااتهیقوم خدا ناشااا یکار رهبر  یدانند که برایصااادق باشااند، م  یحیرهبران مساا   ۀهماگر  .1

 د؟یبه مردم محبت کن صادقانهتا  دیکن ر ییتغ دیکه با دیدانیم

 شاما دعا کنند. درحالِ  یکه برا  دیمشاارکت خود بخواه  یاز اعضاابتوانید   دیشاا  .دیخود اختصااص ده یرا به دعا برا یزمان .2

به  از یکه ن تانیاز زندگ قساامتآن  در   دیاز خداوند بخواه  ،باشااید محبترهبران   اینکه دربارۀ یادگیری  یصاافحات قبل مرور 

 .ندک لیشما را تبد د،یرشد دار 
دو عبارت را   ای کی.  دیمرور کن 1شااوند، در سااهال یمطرح مکه بارها   یدر بخش سااهارترا کتاب مقدس    اتیفهرساات آ .3

 .دیمشارکت خود مطالعه کن یبا اعضا یزودبه تا دیانتخاب کن
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 خدا  سوی نجات از  زیانگشگفت  یۀ درِک هد .4

 

 

 

 م،یما چون گوسفندان، گمراه شده بود ۀهم

 از ما به راه خود رفته بود، ک یهر  و

 (6:53 اینهاد. )اشع یما را بر و   عیجم رید تقصخداون اما

 

د هالک نگردد،   مان یخود را داد تا هر که به او ا ۀگانی خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر  رایز ر  آو 

را محکوم کند، بلکه فرستاد تا   انیخدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهان  رای. زابدی دانیجاو اتیبلکه ح

 (17-16:3 وحنای. )ندبایاو نجات  ۀ به واسط

 

خدا بازگردند و به خداوند ما    یبا توبه به سو  دیام که باهر دو، اعالم داشته انیونانیو  انیهودیبه  زین

 (21:20آورند. )اعمال  مانیا حی مس  یسیع
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 مقّدمه

 دهد ی را نجات م  ایکه دن یخوش خبر

ند. در هر جایی که ابدون عیسای گمشادهآنها هم  دانند  شاود که میی موعپه میتوساط کساان  گناهکاران اسات. ی"خبر خوش" برا ،لیانج

گناه و تاریکی که  محبوسااند. نشاوشاود، زنجیرهای قلب مردم پاره میکالمش موعپه می نسابت به  امانتداریاین خبر خوش عیسای با 

نجات عیسای، قلبشاان   هدیۀخاطر آیند. بهبت خدا میتابش آفتاب گرم محساوی امیدی نداشاتند، اکنون از سایاهچال تاریک و ساردشاان به 

، دائما  به ایمان به قربانی ابدی عیسای بر روی صالیب  تمام ع مرشاانبا خوشای و شاکرگزاری عمیق نسابت به عیسای پ ر شاده اسات. در 

 چسبند و در عیسی که نان حیات است، قّوت و حیات خواهند یافت. که برای آنها بود، می

دهد. اگر ما نجات مسایح را درک کنیم و اغلب  حیات که هر گروه خانگی را برکت می  سارچشامۀ  -پردازدۀ ایمانمان میاین فصال به پای

کننده نخواهد بود. با قلبهای مشاتاق به خود را در آن شاساتشاو دهیم، حیات از گروه خانگیمان جاری خواهد شاد. جلسااتمان کسالاوقات  

محبتمان به یکدیگر و دنیای داده، کتاب مقدس را خواهیم خواند.  باورنکردنی را به ما نشاان    ی ف اینیادگیری بیشاتر دربارۀ خدایی که 

 گمشده بیشتر خواهد شد. 

سااازد. وقتی عاشااق عیساای القدس ما را با اشااتیاق قوی برای اعالم این خبر خوش به دیگران پ ر میسااپس متوجه خواهیم شااد که روح

ساازد و ما از کمک به دیگران  بمان را با قدرت و شاجاعت پ ر میالقدس قلاِر سانگین نیسات. روحهساتیم، صاحبت دربارۀ ایمانمان یک ب

 شویم. ایم، بسیار شادمان مییافته خودبرای یافتن این آزادی که 

محبت  نندتوااسات. آنها نمی را کور کردهچشام غیرایمانداران  شایطان،  . آساان نیساتبا دیگران   صاحبت دربارۀ عیسایهر چند که همیشاه 

کنیم. تنهایی کار نمیشااااد، درک کنند. اما خدا را شااااکر که ما به  نمایانریق قربانی مساااایح بر روی صاااالیب  عمیق خدا را که از ط

کناد. او آنهاا را کناد. او گنااه را محکوم میکنیم، کاار میالقادس از طریق ماا و در قلاب غیرایماانادارانی کاه باا آنهاا صااااحبات میروح

 دهد. نشان می برای آنها را گناهان را پای صلیب عیسی بگذارند. او فی  پ ربهای پدر  ینا کهخواند فرامی

و   شادهپیغام انجیل  مانع از تباهیایمانداران وفادار در طول قرنها  انجیل به این دلیل به دسات ما رسایده که بیایید این را فراموش نکنیم:  

، پیغام انجیل به ما تعلّق دارد تا آن را به دیگران برسااانیم. هر مشااارکت خانگی از 21 . اکنون در قرناندآن را به دیگران اعالم کرده

کارید تا کجا خواهد  هایی که شاما میداند دانهتوانایی بالقوه و عپیم برخوردار اسات که به ساراد دنیای اطرافش برود. فقط خدا می این

 رفت. 
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 کند که نجات حقیقی را درک کند مک می ذهبی کرهبر معیسی به یک 

 ؟را توصیف کنیدنجات ، مفهوم توانید با کالم خود یا با استفاده از آیات کتاب مقدسآیا می  بحث ابتدایی:

 را بخوانید. 21-1:3یوحنا 

 عیسی به نیقودیموس چه گفت؟ 3در آیۀ  .1
 (4آیۀ ؟ )کردصحبت میآیا نیقودیموس متوجه شد که عیسی دربارۀ چه چیزی 

 را دوباره با دقّت بخوانید. 7-5آیات  .2
 آب در این آیهکه گویند  (. بعضاایها می5اند )آیۀ بساایاری از محققان کتاب مقدس در پی درک مفهوم "زاده شاادن از آب" بوده

 یعنی ولد طبیعی،اشااره به ت  گویند "زاده شادن از آب"و می  مرتبط کرده 6آیۀ   ارا ب 5ای دیگر آیۀ  . عدهاسات تعمید به معنای

ِحم مادر   است. آب در ره

گوید که ما باید درک دهد. او میبه ما می را  تصویری از تولد طبیعی  6عیسی در آیۀ به هرحال ،  هر مفهومی که داشته باشد

 (7شویم. )آیۀ  زادهاز نو  و روح از کنیم که زاده شدن "از جسم" کافی نیست. ما به یک تولد دوم نیاز داریم. ما باید 

یهودی اعتماد کند. میراک یک عنوان تواند به تولد طبیعی خود بهاین رهبر یهودی این اسات که او نمی بهنکتۀ اصالی عیسای 

سااااازد. او باید حیات جدیدی را نمی  عادلو اعتماد داشاااات، هرگز او را در نزد خدا   کردمییهودی که به آن افتخار زیادی  

 کند. شدرون تبدیلدریافت کند که از 

 بخوانید و بعد مفهوم آن را با کلمات خود توصیف کنید.مرتبه  را چند 8با صدای آهسته آیۀ  .3

 را دوباره بخوانید. بعد توضیح زیر را بخوانید.  15و  14آیات  .4
او کمک کند.   درک این حیات تازه در روح به در کند تا  یادآوری میبه این معلم یهودی  عیسی تصویری از تارین یهودی را  

 اختصاص دهید. 9-4:21دارید، دقایقی را به مطالعۀ آن در اعداد را شما عهدعتیق  اگر 

، توساط مارهای ساّمی گزیده شادند.  ه بودشاریعت خدا را به آنها داد  ی که نبی بود وخدا و موسا  از خاطر سارکشای این قوم به

نساخه از یک مار ساّمی بساازد  فت که یکد. خدا به موسای گسارکش بودند، اما خدا نشاان داد که همچنان دوساتشاان دار  اگرچه

ریق مرگ بودند، اما خدا    خاطر سارکشایتوانساتند به این مار نگاه کنند و شافا یابند. آنها بهو آن را بر تیرکی بیاویزد. قوم می

او آن را  د.شا   دادهای اسارائیل و قبیله باساتانیبه قوم    ،غیرعادی فی  شافابخش خدا این تصاویر ای به آنها بخشاید. حیات تازه

 داد تا به روز آمدِن عیسی اشاره کند. 

کمک کند. آیا    به نیقودیموسدر درک نجات کند تا اکنون بعد از سالهای بسیار، عیسی این داستان را از تارین یهودی باز می

 آورید؟دروغهای مار به حوا را در باد عدن به یاد می

رد جهان شاد. گناه و مرگ از وش کنند. بنابراین، ساّم ابلیس از طریق آنها واآدم و حوا انتخاب کردند که به جای خدا به او گ

اند. ماری که آدم و خدا ادامه داده از طریق آدم و حوا آمد و از آن زمان به بعد همه زیر لعنت آدم متولد شااده و به ساارکشاای 

 زیده است.حوا را گزید، من و تو را هم گ

او آمد تا قدرت مار را نابود کند. چگونه؟ آمد تا مارگزیدگی را از ما بردارد.  اما عیساااای همه چیز را عو  کرد. عیساااای  

 عنوان قربانی ابدی بر روی صلیب رفت.بهعیسی 

او که کامال  عاری از  (24:2". )اول پطرس بر دار حمال کرد شیاو خود  گنااهان ما را در بدن خوگوید: "عهادجدید به ما می

به ساااوی مرگ ب رد تا ما بتوانیم از . او گناه و مرگ ما را بر بدن خویش گرفت و آنها را  کرد دریافت  ، ساااّم گناه راگناه بود

 خدا شفا یابیم.  از سّم سرکشی 

نگریم، هماانطور که قوم به او می  بریم، با ایمااندر رسااااتااخیز پی می  مرگوقتی به مفهوم مرگ عیساااای و پیروزی او بر 

رد. قدرت مرگ از  آوریمایمان میعیساای   سااتند تا شاافا یابند. ما بهبه مار بر روی تیرک نگری  یهود باسااتانی که به جاِی ما م 

 کنیم.بین رفت. ما حیات و عدالت عیسی را دریافت می

دهد. به همین دلیل نوایمانان عاشاِق حفپ کردن این آیات هساتند. آیا  نجات را توضایح می، یار ساادگی بسا با   17-16:3یوحنا  .5

 را بگویید و مفهوم هر بخش را با کلمات خود بیان کنید. آنهاهمین ارن توانید اید؟ آیا میا حفپ کردهر  17و  16تابحال آیۀ 
به غیرایمانداران و نوایمانان کمک کنید که انجیل را درک کنند؟ برای   17-16:3توانید با اسااتفاده از یوحنا  شااما چگونه می

 ؟هیدتوانید انجام دکار دیگری میدرک نجات چه کمک به 

 را بخوانید. 10-1:2افسسیان  .6
 کند. او چگونه ما را توصیف کرد؟لس دربارۀ وضعیت ما قبل از شناخت مسیح صحبت می، پو1در آیۀ 

 گوید که ما از یک نفر پیروی کردیم. ما از چه کسی پیروی کردیم؟، او می2در آیۀ 
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 توصیف کنید. 3اعمال ما را در آیۀ 

 . او چه کار کرد؟کرد ای ما یک کاریخدا بر  گوید کهپولس می 5-4در آیات  .7
 (7ما را برخیزانید. ما را در کجا برخیزانید؟ چرا این کار را کرد؟ )آیۀ او گوید که می 6در آیۀ 

 اختصاص دهید. 10-8دقایقی را به حفپ آیات  .8
 را بگویید؟ 10-8توانید آیات آیا اکنون بدون نگاه کردن به عهدجدید می

. چاه چیزی ماا را نجاات  ایمنییافتیهتوسااااط یاک چیزی نجاات  گویاد کاه ماا  ایاد، فکر کنیاد. پولس میپ کردهآنچاه حف  باهاکنون 

 گوید.چه می 10-8ایم. با کلمات خود توضیح دهید که پولس در آیات گوید که چگونه نجات یافتهدهد؟ بعد او به ما مینمی

 ؟کنیدی میاسچه احسکنید، وقتی دربارۀ فی  عپیم خدا نسبت به خودتان فکر می .9

 عدۀاین فی  را به  تااکنون زمانی را به دعا اختصاااص دهید که مشااارکت خانگی شااما توسااط خدا تقویت شااود    دهید:با دعا خاتمه 

 زیادی برساند. 
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، آلمان16قرن 

 کند و دنیا را عوض می   کردهیک راهب آلمانی انجیل را کشف 

اعالم کنند. آنها تعلیم  خبر خوش نجات را روند،  ساراسار جهان فرساتاد، به آنها گفت به هر جایی که میوقتی عیسای شااگردانش را به 

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 

سارعت گساترش یافت، اگرچه غالبا  با جفاهای زیادی همراه بود. کلیساا آنقدر رشاد بهعپۀ آنها ایمان آوردند و انجیل  زیادی از طریق مو

 کردند.دهنده پیروی میکرد که هزاران نفر در سراسر خاورمیانه، اروپا، شماِل آفریقا و دور دستها از نجات

کلیساا شاروم به تعلیم یک انجیل دروغین  مقّدس شاد و بسایاری از رهبران  ابکتمهمتر از   به هرحال، به مرور زمان سانّتهای کلیساایی

بخش نجات رسید که پیغام زنده و حیاتکرد. به نپر میعنوان تنها امید نجاتشان جلب نمیانسانها را به سوی عیسی، به توجه کردند که

 در حال از بین رفتن بود.شد، که فقط از طریق مسیح حاصل می

کالم خدا دساترسای نداشاتند. در واقع، کالم خدا حتی به زبان خودشاان موجود نبود. همه چیز   ها بیساواد بودند و بهدر آن روز   اکثر افراد

که تعلیم واقعی   توانساتند بفهمندنمی طریقیتوانساتند درک کنند. افراد عادی به هیچ شاد که فقط کشایشاان میدر کلیساا به رتین خوانده می

 شناختند. ایمان به عیسی را نمیوسیلۀ آنها انجیل نجات فقط به کتاب مقدس چه بود.

خدا مرد جوانی را برخیزانید، کسای که افراد زیادی را به ساوی حقیقت انجیل   ،در این زمان، در آغاز قرن شاانزدهم در آلمان امروزی

 بازمی گرداند. نام او مارتین لوتر بود.

ه صالح و آرامش با خدا دست  کند و ساعی کند ب عملمعه شاد تا به عهدی که بساته بود،  ساالگی وارد یک صاو 21، در  1505مارتین در 

نین بساایار برای هدایت راهبان در همۀ جوانب زندگیشااان بود: چگونه باید صااحبت کنند، راه یابد. چیزی که او در صااومعه یافت، قوا

 چیزهای دیگر. همه چیز یک قانون داشتل خیلینند و تعپیم ک باردستان مقابلبخورند، به اطراف نگاه کنند، در غذا بروند، 

خدا قابل قبول خواهد سااخت.  نزداو را در    هااین کار  ،نوعیبه از همۀ قوانین پیروی کند و امیدوار بود که  تاساخت تالش کرد مارتین 

خوابید. او فکر کرد که سایار سارد میپوشاید که راحت نبود و غالبا  در زمساتان بر روی زمین بعالوه بر اینها، او لباساهای ِزبری می

نزد کشایش  در  رسایدناهی را که به فکرش میکند. او دعا کرد و روزه گرفت و هر گرنم کشایدن به پاکساازی او از گناهانش کمک می

چطور شااااد. او  کرد، بیشااااتر مأیوس میبه او آرامش نداد. هر چه بیشااااتر به جان تاریکش نگاه می  یکرد، اما هیچ چیز اعتراف می

او   متنّفرمل""آیا من خدا را دوسااات دارم؟" "گاهی اوقات از او   :توانسااات خدای قدوس را خشااانود کند؟ مارتین از خودش پرسااایدمی

 .کردآن را انجام دهد، او را محکوم می ستتوانو بعد وقتی نمی ستخوااحساس کرد که خدا کار غیرممکنی را از او می

بنابراین توانساااات کتاب مقدس  ،  بود  مقدس را آغاز کرد. او با زبان رتین آشاااانا  کتابیت مطالعۀ  جدّ  با  مارتین در این یأس و نومیدی،

 داشت. ، اشتیاق عمیقی جاِن رنجدیدۀ خودش خدا و آرام ساختن برای خشنود همچنینیک ذهن قوی داشت. او ند و زمان خود را بخوا

مارتین بسااایار در قلبش درخشاااید. پولس قبل از مالقات با عیسااای، مانند  وقتی مارتین نامۀ پولس رساااول به رومیان را خواند، نوری

 خدا قابل پذیرش باشد. بعد یک مالقات شگرفی با عیسی داشت. در نزدکرد تا پیروی میمذهبی بود، با دقت از همۀ شریعت یهود 

مهم نیساات که چقدر ابر قّدوساایت خدا بایسااتد.  تواند با عدالت خود در بر سااالها بعد، پولس در کتاب رومیان نوشاات که هیچ انسااانی نمی

در شاخص عیسای مسایح   ایم. اما خدا خودشت خدا را زیر پا گذاشاتهاعمال عادرنه انجام داده اسات. همۀ ما گناهکاریم؛ همۀ ما شاریع

 جزای گناه را پرداخت.

تواند برای خودش انجام دهد. او دید که نمی  سکمارتین شروم به کشف کارهایی کرد که خدا برای همۀ مردم انجام داده، کاری که هیچ

 به همه عطا شده بود. ،ی مسیحاوسیلۀ ایمان به عیسی، یعنعدالت، هدیۀ رایگان خدا بود که به

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  

شارمی   و  کرد. دیگر از ساوی شایطان هیچ محکومیت، اتهاممی به آن هدیۀ فی  خدا در ساراسار زندگیش و تا ابد اعتماد  کرد. او کامال  

 بود. پرداخته. عیسی با مرگش، جزای گناهان مارتین را استاو پاک اعالم کرده بود که باشد، چون خدا وجود داشته توانست نمی

"...من احسااس کردم که از نو متولد  صاحبت کرد. او نوشات: انجیل پ رجالل عیسای مسایح  درک  آغاز   ساالها بعد، مارتین دربارۀ زمان

 درهای باز وارد فردوس شدم."شدم و از طریق 
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تمام ع مرش توسااط خدا بکار گرفته شااد تا مردم را از تاریکی تعلیم دروغین به نور انجیل حقیقی دعوت کند. کلیسااای مارتین لوتر در  

ساااردگی، با با وجود بیماریهای بسااایار و مبارزه با افاو  ترساااید. و تهدید به مرگ کرد. اما مارتین نمیاعالم کرد  او را مرتد ،رسااامی

بسایار ترجمه کرد.  -شزبان رایم قوم  -کار کرد. او موعپه کرد، کتابهای زیادی نوشات، کتاب مقدس را به زبان آلمانی زیادیانر ی 

 او یافته بود، آشنا شوند.که همه با آزادی نجاتی که مشتاق بود 

خاطر موعپۀ آغاز کرد، "اصاالحات" نامیده شاد. عدۀ زیادی بهطلبان" نامیده شادند و جنبشای که او  مارتین لوتر، "اصاالح  زیادپیروان 

ساراسار وسایلۀ فی  و فقط از طریق ایمان، در بخش نجات بهای ک شاته شادند، اما انجیل حیاتو عده  هل رنم و عذاب شادمتحمّ  ،حقیقت

 س رسول نوشت:اروپا و جهان گسترش یافت. پول

د مانینجات هر کس که ا یچرا که قدرت خداست برا ستم،یسرافکنده ن لیاز انج رایز  ره  (16:1... )رومیان آوه

 م کنیملکرده و جسورانه این انجیل شگفت انگیز را اعال را دنبالقدمهای پولس و مارتین لوتر  تاباشد که امروز خدا به ما کمک کند 
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 یک مالقات واقعی با عیسی مسیح فکر کنیم.سوی سهارت زیر به ما کمک خواهند کرد که عمیقتر دربارۀ نحوۀ رهبری مردم به 

 "من باید چه کار کنم تا نجات یابم؟" .1

شاود:  توساط افرادی از تمام ملّیتها مطرح می به طریقهای بسایار  شایم. این ساهالتوانیم شااد با، میپرسادوقتی کسای چنین ساهالی را می

 "چگونه مسیحی شوم؟" ؟"توانم بخشش گناهانم را دریافت کنمچگونه می" "من من باید چه کار کنم تا به آسمان بروم؟"

ن سااهارت همۀ ای"ر روی زمین هسااتم؟اینجا بچرا من " "مفهومی دارد؟  معنا و آیا زندگی" پرسااند: تری میگاهی اوقات سااهارت کلّی

 کنند.اند. آنها گمشدگی خود را احساس میدهند که مردم از لحاپ روحانی گرسنهنشان می

عنوان پیروان عیساای فراخوانده  توانند با خدا آشااتی کنند و به هدف زندگی دساات یابند. ما بهاساااسااا  سااهالشااان این اساات که چگونه می

، مانند روشااان کردن شااامع در انجام دهندمعتقدند که باید یک کار مذهبی    بسااایاریش به آنها کمک کنیم.  خبر خو در درک تاایم  شاااده

 نخواهد داد. شانیک از اینها نجاتبازدید از یک مکان مقّدس. هیچکلیسا، قربانی کردن حیوان، پول دادن به فقرا یا 

شان  دهندهعنوان نجاتبه عیسی به  ایمانچگونه یک نفر را به سوی که انید  یشتر بدب  تاو پاسخهای زیر به شما کمک خواهد کرد   پرسش

 رهبری کنید. 

 من چگونه بدانم که یک نفر برای پذیرش عیسی آماده است؟ .2

 ساازداین اسات که خدا را آلت دسات خود  کند دعا راهی برای خواهد کرد که با شاما دعا کند، چون فکر می  قبول یک نفر گاهی اوقات  

را از یک   اوخواهد که می  خدایا از    ،پول برای اجاره یا نمرۀ خوب در دانشااااگاه مانندبدهد. چیزهایی    اوبه   را  اشاسااااتهز یا خوتا نیا

آلودش بازگردد از زندگی گناه تاخواند  را فرامی اوکه خدا  درک کند کند که توبۀ حقیقی چیسات. باید  شارایط بد خار  کند. اما درک نمی

 ایمان آورد. ندگی کامال  جدید به عیسی مسیحو برای بخشش و ز 

موجود باشاد  . باید شاواهدی  اساتچه زمانی آماده  که او القدس کمک بطلبید تا بدانید  به ساوی توبه عجله نکنید؛ از روح  اوبرای هدایت  

القدس در و اجازه بدهید که روح. زمانی را به تعلیم از کالم خدا اختصاص دهید  آگاه استبودن خود و نیاز به نجات   گناهکار  از   او که

درس از کتااب  10"، بیااوریاد و ایماانکنیاد ، در بخشاااای باا عنوان "توباه  درس حییاتی  50را باه گنااه ملزم کناد. در   او  و قلبش کاار کناد

 کنید.  آشکار تواند به شما کمک کند که کالم خدا را برای آنها مقدس موجود است که می

 کند، راه یابند؟دیدی که عیسی عرضه میکنم تا به تولد ج توانم به مردم کمکمن چگونه می .3

رده  بدانیمما باید   ، تنهایی. کالم ما بهسااازدمیحقایق روحانی نابینا   آنها را در برابر   ،از خداآنها    اند. جداییکه مردم از لحاپ روحانی م 

در یک مباحثۀ   شااااایدید را به آنها عطا خواهد کرد.  مردم را وارد ملکوت خدا نخواهد کرد؛ فقط کار روح خدا در قلبشااااان، حیات جد

ا باز ر   چشامانشاانتواند  نجات را نبینند. فقط خداوند می برایکه همچنان نیاز شاخصای خود   ممکن اساتروحانی با آنها برنده شاویم، اما  

رد، ببینند. به همین دلیل دعا در بشارت بسیار مهم   است.کند تا گناهشان و عیسی را که برای آنها م 

، زمانی را به دعا برای گمشاادگان و فرصااتهایی برای اعالم انجیل به آنها  دشااویعنوان مشااارکت با هم جمع میهر بار که به بنابراین

برای صااحبت دربارۀ از او بخواهید    باز کند و آنها را برای دریافت خبر خوش آماده کند.اختصاااص دهید. از خدا بخواهید قلبشااان را  

 بدهد.  تبت و جسار به شما محعیسی 

درسااتی به دیگران اعالم کنیم. زمانی را به تفکر البته ما هم باید در درک پیغام نجات در عیساای مساایح رشااد کنیم تا بتوانیم آن را به

اختصااص  10-1:2و همچنین توضایح پولس دربارۀ نجات در افساسایان   38، مخصاوصاا  آیۀ 2عمیق دربارۀ موعپۀ پطرس در اعمال  

 . دهد که ما باید چه کار کنیم تا نجات یابیمتوضیح می 2دهد که خدا چه کار کرده و اعمال یان توضیح میدهید. افسس

خواند که به دهد، خدا همۀ افراد را فرامیهدیۀ نجات خدا رایگان اساات، اما همانطور که پطرس در روز پنطیکاساات به مردم تعلیم می

را ترک کنیم و کامال   ه  آلود گذشاتباید زندگی گناه یعنی(. 38)آیۀ  تعمید گیرید"  و...کنید  " توبهنام عیسای مسایح و برای بخشاش گناهان  

 شود. دهندۀ ما میمسیح برای گناهانمان اعتماد کنیم که نماد آن، تعمید است. عیسی خداوند و نجات به قربانی

که  گیریممیما عدالت مساایح را شااوند.  خدا متولد می  شااوند، در خانوادۀخلقت تازه مییک ،  آورندایمان میهمۀ کسااانیکه به عیساای 

برای  بلکهبه ما عطا شاده اسات. این چیزی نیسات که خودمان با اعمال نیکو خلق کنیم؛    -یک هدیۀ رایگان از ساوی خدا -وسایلۀ فی به
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کنید، کمک کنید جیل را به آنها اعالم میکنیم. این چیزی اسات که خودتان باید بدانید و باید به کساانی که اندریافت آن به خدا اعتماد می

 که آن را ببینند. 

 عیسی، نظرات عملی ارائه کنید؟ با مردم آشنایی آاازتوانید برای آیا می .4
  همتوانید عهدجدید را باز کنید و داساتانها را با زندگی عیسای، مردم را با عیسای آشانا کنید. یا می از با بیان داساتانهایی   (1

دهد. شاااید مفید رحمت او نشااان می و مهربانی  ،دربارۀ اقتدار، قدرت الهی را  ، چیزیعیساای از   ینبخوانید. هر داسااتا

برای مطالعۀ زندگی و تعالیم عیساای با آنها راهنمایی    شااما را  اسااتفاده کنید تا  درس حیاتی  50  مانندباشااد که از کتابی  

 ارۀ عیسی مطالعه کنند.ر خانه دربکنید که د شانکند. حتما  به آنها هم یک کتاب مقدس بدهید و تشویق

یا شاااید تصاامیم بگیرید که از کتاب پیدایش، اولین کتاب در کتاب مقدس آغاز کنید. داسااتان خلقت را بخوانید یا تعریف  (2

صاورت به آنها نشاان دهید که انساان به  اساتفاده کنید.  پیدایش  کهنکتاب   کاوش درتوانید از راهنمای مطالعۀ  یا میکنید.  

(. این 3-1  گناه آدم و حوا از بین رفت )پیدایش  وساایلۀبهبه آنها نشااان دهید که چگونه رابطه با خدا  یده شااد. بعد خدا آفر 

 .بوددهنده خواهد جاتای برای صحبت دربارۀ نیازشان به یک نپایه

به  تا  کنیدعاها اسااتفاده  یک نسااخه از مزامیر را به آنها بدهید. این دعاهای زیبا و صااادقانه را با آنها بخوانید. از این د (3

 چیز با او صحبت کنند. همهتوانند با خدا رابطۀ دوستی داشته باشند و دربارۀ آنها تعلیم دهید که از طریق مسیح می

و نسااخۀ صااوتی کتاب مقدس اسااتفاده    امید،  هّلیمجد، عیسییی های الکترونیکی همچون فیلم  فراموش نکنید که از رسااانه (4

به   آورده  ایمانمسایح   دربارۀ کسای که به سات دارند که مطالعه کنند، یک کتاب مسایحی خوبکنید. همچنین اگر آنها دو

 .آنها بدهید
 توانید در ضمیمۀ الف، "منابع" بیابید.(را می مذکور  نحوۀ دانلود همۀ کتابها و ویدئوهای مربوط بهاطالعات   نکته:)

داسیتان خودتان را برای که  باشادبه ساوی عیسای این    شااید یکی از قدرتمندترین راههای کمک به مردم برای هدایتشاان (5
 ید.تابتاریکی شما  در ، اینکه چگونه به عیسی ایمان آوردید. به آنها بگویید که چگونه عیسی نورش را آنها تعریف کنید
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

خوانند( بخواهید که خود را در عیسااای ایماندار میاد مشاااارکت خانگی خود )کساااانیکه  زمانی را اختصااااص داده و از افر  .1

آنها  بینید که میبه داسااتانشااان، آیا    گوش دادن بر اساااس تعالیم عهدجدید بیان کنند. درحال ،از نجات در عیساای را درکشااان

وساایلۀ فی  خدا، از طریق ایمان به بهما  کنند که درک می،  مطالب قبلیدر داسااتان مارتین لوتر در   مذکور  توضاایح  مطابق

 کنند؟اعتماد میبرای نجات  یابیم؟ یا به عدالت خودشانقربانی عیسی برای گناهانمان نجات می

 دربارۀ نجات مطالعه کنید: شوید، این عبارات راجمع می تانوقتی با گروه خانگی آیندههای در هفته .2

ثهِل عیسااای دربارۀ رح  :14-9:18لوقا   •   50در از کتاب مقدس    درسعنوان یک به  ،به گناهکاراننسااابت مت خدا  این مه

 شود. یافت می 3، درس درس حیاتی 

وسایلۀ بهیابیم، بلکه وسایلۀ اعمال نجات نمیدهد که ما بهدر این عبارت، پولس رساول توضایح می  :21-11:2االطیان   •

 یابیم.ایمان به عیسی نجات می

 کند.یان اورشلیم دربارۀ نحوۀ نجات از گناهشان موعپه میطرس رسول به یهوددر این عبارت، پ :41-29:2اعمال  •

تعریف کنند که چطور به عیساای ایمان آوردند. به آنها کمک آنها  زمانی را به ایمانداران مشااارکت خود اختصاااص دهید تا   .3

 ن با غیرایمانداران باشد.انشاایم در میان گذاشتنتواند ابزارهای قدرتمندی برای ببینند شهادت شخصیشان میکنید که 
اغلب اوقات در مشاارکت خانگی خود زمانی را به دعا اختصااص دهید که هر یک از شاما با قدرت روح پ ر شاوید تا انجیل  .4

شااناسااند )اعضااای خانواده، دوسااتان و می که اعضااای گروهتاننیکساااطور خاص برای را به غیرایمانداران اعالم کنید. به

توانند انجیل را نیاز دارند. دربارۀ این صااحبت کنید که چگونه افراد گروهتان میبه شاانیدن انجیل یکه  سااان، کغیره( دعا کنید

، بحک و گفتگو رتان برساانیدشاهرهای کشاودیگر  توانید انجیل را به که چطور میبارۀ اینبه این غیرایمانداران اعالم کنند. در 

 کنید.

، کتاب  امید،  هی مجدلّ ، عیسیی عنوان مثال: فیلم در زبان خود اختصااص دهید، به  زمانی را به یافتن ابزارهای بشاارتی موجود .5

دارید؟  توانید آنها را تهیه کنید؟ آیا شااما تعدادی از آنها را نگه میمقدس صااوتی، یک نسااخه از عهدجدید و غیره. از کجا می

از این تاان روههاای خود دانلود کنناد؟ آیاا گهاای دیجیتاال را بر روی تلفندانیاد چگوناه باه مردم کماک کنیاد کاه نسااااخاهآیاا می

 کند؟ )به "منابع"، ضمیمۀ الف مراجعه کنید(.ابزارها برای غیرایمانداران استفاده می
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 یدر مشارکت خانگ دیتعم .5

 

 

 

 - (متولد شد سایکه کل یروز  کاست،یپطرس در روز پنط ۀموعپکالم نهایی )

خداوند و   د، یدیکش بیرا که شما بر صل یسیع   نیبدانند که خدا ا نیقیبه یجملگ   ل، یپس قوم اسرائ"

 ."ساخته است   حیمس

 "م؟یبرادران، چه کن یرسوالن گفتند: "ا  ریگشته، به پطرس و سا شیدلر دند،یرا شن نیا چون 

  دیآمرزش گناهان خود تعم یبرا حیمس یسیاز شما به نام ع کی و هر   دیگفت: "توبه کن شانیبد پطرس

است   یکسان ۀشما و فرزندانتان و هم ی وعده برا  نیا رای. زافتی دیالقدس را خواهروح  یعطاکه  دیریگ

 "ما او را فرا خوان د  یهر که خداونْد خدا یعنیکه دورند، 

نسل منحرف   ن یکرده، گفت: "خود را از ا  بشانیشهادت داد و ترا  گرید اریبا سخنان بس پطرس

 .وستندیپ شان یگرفتند. در همان روز حدود سه هزار تن بد دیعمو ت رفتندیاو را پذ امی!" پس پدیبرهان

 ( 41-36:2اعمال )
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 مقّدمه

 بخشدی تازه م ات ی ح ،دیتعم

کند،  یکه شارکت م یتواند به هر کسا یم نیروز گرم اسات. ا کیبخش آب خنک در  فرح ۀمانند چشام یدر مشاارکت خانگ دیتعم روز 

 .نو و قّوت ببخشد اتیح

شارمساار  حیمسا  یسا یاعالم کردند که از ع  گرانیکه در مقابل د یعنوان روز روز را به نیاند، تا آخر ع مر اافتهی دیکه تعمیانکسا   اول،

را به  شیکه زندگ یآلود گذشااته را ترک کرده و به کساا گناه یدهند که زندگینشااان م دیتعموساایلۀ  به. آنها  خواهند آورد  ادیبه  ،سااتندین

 .کنند یاو زندگ ز یتا در قدرت رستاخ ندیآیم رونیآورند. آنها از آب بیم مانیکرد، ا میتقد نگناهشا یعنوان قربان

کنند. محبتشااان یخود فکر م یزندگ بهکند. آنها در دلشااان  یم  جادیا  یروحان یاند، تازگافتهی دیتعم قبال    که  یماندارانیدر قلب ا نیا  دوم،

 واند محبتشااان نساابت به خدا  اجازه داده کهاز اینکنند یآهسااته توبه م  یبا صاادا  های. بعضاا ندکنیتازه م  یمتفاوت  شااکلهایرا به  حیبه مساا 

 زیسات حیمسا  ز یرساتاخ اتیهر روزه در ح که ابندییالقدس قدرت مروح  از آورده و   ادیرا به  دیمفهوم تعم  گرانیسارد شاود. د  گرانید

 .کنند

 .اطاعت کنند یافتن دیتعم یبرا یسیکند تا از فرمان عیت مصحب اند،افتهین دیکه تعم یماندارانیا القدس باروح

را   یابد یزهایچ ۀ(، تفکر دربار ابندییم دیکه تعم  یدوسااتان کسااان  ایخانواده    یاعضااا دیحضااور دارند )شااا  ماندارانیرایاگر غ  تا ،ینها

  انجامشاااان  انکه در مقابل چشااام نندیبیرا م یسااا یع ز یمرگ و رساااتاخ یکنند. وقتیالقدس را احسااااس مقدرت روحآنها  کنند. یآغاز م

 .شودیدر قلبشان کاشته م مانیو ا وبهت یهاشود، دانهیم

 م؛یافتد، درک کنیاتفاق م  دیرا که در تعم ییزهایچ  ۀهم یاز لحاپ عقالن  میتوانی. ما نمابندی  دیفرمان داد که تعم  روانشیپ ۀبه هم یسا یع

  ییساااایبر کل یسااا یکه برکات ع  میانتپار داشاااته باشااا  میتوانیدهد. به هرحال، میانجام م  قلبها را در   یمرموز   یخدا کارها  القدِس روح

 .کندیکه از او اطاعت م دشو یجار 
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 کتاب مقدس ۀمطالع

 ست؟ یچ دیتعم مفهوم

 شما دارد؟ یبرا یشما داشت؟ اکنون چه مفهوم یبرا یدر آن زمان چه مفهوم د؟یخود صحبت کن دیروز تعم ۀدربار   :یی ابتدا بحث

 .دی بخوان  یکدیگررا با  14-1:6 انی روم

که درک خواهد  یکند. او از ما میموضوم را درک م  نیپولس ا  .در برابر گناه شکست خورده باشیمما  که  خواهد  یم  طانشی .1

چیز دو   دیگویم 4-1  اتیافتاد. در آ  یچه اتفاق  م،یاز او اطاعت کرد دیو در تعم  میآورد  مانیا  حیمساااا  یساااا یبه ع یوقتکنیم 

 ست؟یچ ز یدو چ نیما اتفاق افتاد. ا دیمهم در تعم بسیار 

 (7-6 یۀ)آ ست؟یچ حیما با مس ۀکهن تیّمصلوب شدن انسان ۀجی. نتدیبخوان یکدیگر را با  7-5 اتیدوباره آ .2
" اسات،  ر یر پاسان "خرفته اسات؟ اگ نیاز ب شاانیمطمئن هساتند که قدرت گناه در زندگ  ماندارانیبه نپرتان ا  ایآ  ،یطور کلّ به

 ؟دست یابند نانیاطم نیابه رزم است تا   یز یچه چ

را دوباره   10-8  اتی. آمی زی خی با او برمو بعد   می ری می ما با او م یعنی حیما در مساا  دیکه تعم  گویدیم 8 یۀپولس دوباره در آ .3

 .را مرور کنید حیمس ز یهدف مرگ و رستاخ تا دیبخوان

رده انگار   دیکه ما هم با  دیگوی، پولس به ما م11  یۀدر آ .4 نسابت به خدا، زنده. به  یسا یع حیو در مسا   میخود را نسابت به گناه م 

 ست؟یمطلب چ نینپرتان منپورش از ا

.  د یا ده حیتوضاااا   م،یآن اطااعات نکن الیا ماا فرماان براناد و از ام  یگنااه در بادنهاا  میاجاازه ناده  دیا گویباه ماا م کاهمنپور پولس را  .5

 (12 یۀ)آ
.  م ی که اکنون از وساوساه آزاد دی گوی نمکه پولس به ما   دی. توجه کنمیشادیکاش هرگز وساوساه نم  یکه ا کنیممی ما آرزو اکثر 

"نه" ر یکه به شااار  میدار  را  تیقدرت و مسااائول این  اکنون  م،یدار   یدیجد یزندگ حیکه چون در مسااا  دیگویبلکه پولس به ما م

 .مییبگو

 کند؟یم فیتوص 14و 13 اتی"بله" را در آ نی. پولس چگونه امییگویبله" مبلکه به خدا " م،ییگویم  "نه"ر یتنها به شر ما نه .6
 اتیح  شانیام تا او کشتن و نابود کردن؛ من آمده  دنیدزد یجز برا  دیآی"دزد نمبه شاگردانش گفت:   10:10 وحنایدر    یسیع

 ".مند شوندبهره یداشته باشند و از آن به فراوان

 کند؟عطا میرا به ما  یکامل و شاد اتیچگونه ح نیا م،یکنیم میعدالت به خدا تقد یارهاعنوان ابز را بهجسممان ما  یوقت

که از فرمان   دیاداده  میعنوان رهبر به آنها تعلشاما به  ایباشاند؟ آ  افتهین  دیشاما هساتند که تعم  یدر مشاارکت خانگ  یماندارانیا  ایآ .7

 (.دیفصل مراجعه کن نیا انیرد و دعا" در پااطاعت کنند؟ )به بخش "کارب افتنی دیتعم یبرا  حیمس یسیع

  تیّ ما نسابت به انساان نکهی: اخاتمه دهید  دینماد تعم  قتر یدرک عم یبه دعا برا یرا با اختصااص دادن زمان  درس نیا  :دی دعا خاتمه ده با

ردمان هآلود گذشتگناه  .میبرخاست حیدر مس دیجد حیات کیو در  میم 
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 یحیمس خیاز تار یداستان

 یمرکز یای، آس21 قرن

 ام ی ق دیدر ع بخشیشاد دیتعم  کی

 حیمسا  یسا یع ز یبود و آنها رساتاخ  امیق  دی. عیکدیگر، هیجان خاصای داشاتندخاطر پرساتش با  بهکوچک   یآن روز صابح، مشاارکت خانگ

 .و سارا جمع شدند میمر یعنی گرفتندل آنها در آپارتمان دو خواهر مجّرد، یاز مردگان را جشن م

زن سااکت   نیگوش داده بود، اما ا لیبه انج  های متعّددیخواهر بود. او ساال  دو نیکنندگان، مادر مسّان ااز شارکت یکی  ،روز صابح  آن

 یپرساتش، او و دخترانش با هم در آشاپزخانه چا زمان د. بعد از نکیدر قلبش رشاد م مانیوضاوح به دخترانش نگفته بود که اهرگز به

 .کردندیآماده م

سااهال نگاه کردندل بعد از   گر یکدیزده به  و سااارا شااگفت  می". مر رمیبگ دیخواهم امروز صاابح تعمیدخترانش گفت: "من م ر بهماد نیا

بود. سارا گفت: "اما    یواقعش  مانیدارد، متوجه شدند که ا  مانیرا درک کرده و به آن ا لیانج  برای اطمینان از اینکهاز مادرشان   کردن

 ."میکار را انجام ده نیا گر یروز د کیمادر اجازه بده 

 ."رمیبگ دیخواهم امروز تعمیدارم و م مانیا یسیدل به ع از تهپاسن داد: "نه، من  او

 میبازگشااااتاه و تصاااام ییرایانتپاار ندارند، به اتاق پذ یبرا  یخوب  لیا را درک کرده و دل  دیا که مادرشاااااان مفهوم تعم  یآگاه نیبا ا  آنهاا

 .همه شاد شدند مادرشان را به گروه اعالم کردند.

تواند در وان ینم  یتواند در آب فرو رود". "او هرگز شنا نکرده است. حتیاست و نم  ر یپ یلیگفت: "مادر خ میبود. مر  یمشکل  کی  اما

 ."ترسدیم یلیآب ببردل او خ ر یحمام، سرش را کامال  ز 

باه  یآب چیچون امروز ه  م،یانکرده  رهیذخ یادیا آب ز   یت". "در واقع، حمیآپاارتماان وان حماام نادار  نی: "و ماا در ادر اداماه گفات ساااااارا

 "م؟یچه کار کن دیاستل با امدهیآپارتمان ما ن

 افتیدر   مانیکه با ا حیمسااا   یف  ایدهد  یشاااخص را نجات م  یواقع دیتعم  ای. آبه بحک و گفتگو پرداختندمشاااکل   نیا ۀدربار   ماندارانیا

 .دهدیما را نجات نم ،دیدهد که تعمیم میکه کتاب مقدس تعلبودند  شود؟ همه موافقیم

 دیتعم یبرا یساا یآنها از فرمان ع  ایکنند؟" "آیچه کار م  ایمانداران  اساات،  ابیکم  ار یکه آب بساا   یابانی: "در مناطق بدیاز آنها پرساا   یکی

 هاکه قرن دیتعم ۀربار سااااهال د نیکوچک با ا  یخانگ  یسااااایکل نیندارند که در آن فرو روند؟" ا یکنند، چون آب کافیم  ینااطاعت افتنی

 .مطرح شده، در کشمکش بودند انیحیتوسط مس

 "افتد؟یم دیدر تعم ی". "واقعا  چه اتفاقمیآن فکر کن ۀبا هم دربار  دییایاز رهبران گفت: "ب یکی ایلدار 

 نیافتد و ایاتفاق م  یمتعدد یزهایچ دیکردند، او مکک کرد. بعد شاروم کرد: "به نپرم در هر تعمیفکر ماش  هاعضاا دربار  ۀهم وقتی

  دی اطاعت کند. ما با یساا یدهد که از عیفرصاات را به مادرتان م نیا  دیافتد. اول، تعمیما هم اتفاق م  یخانگ یسااایامروز در کل زهایچ

م  احکا از    د،یگفت، "اگر من را دوست دار   یسیداند که عیندارد. بلکه م  مانیا یسیبه ع یکه او فقط از لحاپ فلسف میباشخوشحال  یلیخ

 !میکار نشو نیمانع از انجام ا دییایکند. بیآغاز مرا  یسیدر اطاعت از ع یکرد". او امروز زندگ دیمن اطاعت خواه

 یبرا یقدم بزرگ نیا  ، شارمساار نیسات.خوانده شاود  یسا یع رویپ از اینکه  دیگویمسالمان بزرگ شاده، میک عنوان  به کهیدوما ، کسا "

 ".اوست، مخصوصا  در سّن و سال او

 ای  شاتدا یقیحق  مانیکه او ا  میدانساتی. تا امروز، ما نمپیونددجهان میساراسار  ها در ساایکل ان و بهماندار یعنوان اما بهوضاوح به او به"

 ".دارد مانیدهد که او واقعا  امیبه ما نشان  دیتعم ی. درخواست او برار یخ

رده و با او در   حیخواهد کرد که با مسااا   یادآور یبه او    شاااهیاو هم  دیماسااات. تع  امیق  دی". "امروز عگر ید  ز یچ  کی: "ادامه داد  ایلدار  م 

 ."شده است  کیشر  ز ین  زشیرستاخ

 ": "اما چگونه؟دندیدهد. آنها پرس دیکه او را تعم تمام شد، گروه آماده بود ایلدار  یحرفها یوقت
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در حماام   یصاااانادل کیا   یاو را رو دییا ایا مورد، ب  نیدهم". "اماا در ایم  حیفرو رفتن در آب را ترج  باا  دیا فات: "من قطعاا  تعمگ  ایلادار 

 ".زمیر یسرش م یپارچ آب رو کی. بعد من میبگذار 

 ".که کامال  لباس به تن دارد یوقت یمرد در حمام با او باشد، حت کیدهد که یل" "مادر هرگز اجازه نمیبلند گفت: "چ یبا صدا میمر 

تا بتواند به کّل گروه شااهادت   کنیم  از او سااهال  مانشیا ۀدربار  دییایحمام برود، ب به  او  نکهیمکک کرد. "باشااه، قبل از ا یآرامبه  ایلدار 

 ".خواهند داد دیدهد. بعد خانمها به حمام رفته و او را تعم

که خانمها   دیگویکتاب مقدس مکدام قسااامت از  در .  ایمنشااادهمنصاااوب  عنوان کشااایش بهاز ما   کیچی"ه  مخالفت کردند.  دوباره  خانمها

 "دهند؟ دیانند تعموتیم

که  دیگویکتاب مقدس مدر کدام قسامت از  امل  منصاوب نشاده شیعنوان کشا هساتم، اما من هم به  یپاسان داد: "من رهبر گروه خانگ  ایلدار 

در   ایبرد، یشااخص را در آب فرو م ی چه کسیی سااتیمهم ن دیگویمعتقدم که به ما م  دیعهدجد  ۀدهد؟ من با مطالع  دیتعم  دیبا  یچه کساا 

 ز یچ نیمهمتر  نیل اابدییم دیتعم ی به نام چه کسیاسات که او    نیا عامل اسااسای. زدیر یآب را بر سارش م  یشاما، چه کسا د مادر مور 

 ل"ماست ۀهم یبرا

نشااسااته    یصااندل  یرا در مقابل کّل گروه اعتراف کرد. بعد خانمها با مادر که بر رو  حیبه مساا   مانشیا  ییرایمادر در اتاق پذ  بالفاصااله

 ..."میدهیم دیالقدس تعم، ما تو را به نام پدر، پسر و روحام جمع شدند. "حاربود، در حم

 ."یسی. او زمزمه کرد: "سپاسگزارم عدیدرخش یشد و چشمانش از خوش یخانم مّسن جار  نیبا آب بر صورت ا ختهیآم اشکها
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 شوندیکه بارها مطرح م یسؤاالت

 او را تعمید دهیم؟ چه مدت بعد از توبۀ شخص باید .1

: 28متی بیایید اول به تعالیم عیسای و کارهای رساورن بپردازیم. عیسای فرمان داد که همۀ پیروانش باید تعمید یابند. )مراجعه کنید به 

 (16، 15:16 مرقس؛ 20 -18

ید دادند.  بالفاصااله او را تعم  بعد از صااعود عیساای به نزد پدر، وقتی رسااورن دیدند که یک نفر توبه کرده و به مساایح ایمان آورده،

دانسااتند که تعمید جایی بود که مساایح دانسااتند. آنها میایمانداران کامل نمیبرای التحصاایلی  عنوان جشاان فاردرسااورن، تعمید را به

عمید یکی از اولین  کردند، وارد آب شدند. تعنوان گناهکارانی که به فی  خدا اعتماد میگناهکاران را به توبه دعوت کرد. نوایمانان به

 ای زندگی جدیدشان در مسیح بود. قدمه

وارد یک ایماندار  شاوند تا مطمئن شاوند که این تازهجفا هساتند، مرساوم اسات که کلیسااها منتپر می  تحتدر کشاورهایی که مسایحیان  

ط، مهم گزارش دهد. در این شاارایتعمید، آن را به پلیس    خواهند که یک جاسااوس خواهان تعمید باشااد و بعد از حقیقی اساات. آنها نمی

 اجازۀ ورود ندهیم.یک ایماندار حقیقی  بهخواهیم است که مراقب باشیم. اما در عین حال نمی

کشااند، کتاب مقدس به آنها تعلیم داده  نوایمانان انتپار می  درحالیکهو   منتپر شااویدیک یا چند سااال  خواهند کهمیبعضاای از گروهها 

بت کنند که ایمانشاان واقعی اسات. جالب اسات که رساورن این کار را نکردند، عیسای هم  که نوایمانان باید ثاشاود. رهبران معتقدند  یم

 این تعلیم را نداد.

 یافتند:های زیر در کتاب اعمال نگاه کرده و توجه کنید که مردم با چه سرعتی تعمید میبه نمونه

 .دند، به عیسی ایمان آورده و تعمید یافتندنفر موعپۀ پطرس را شنی 3000در پنطیکاست  :41:2اعمال  •

 .سرای حبشی توسط فیلیپ س تعمید یافتخواجه :38-36:8اعمال  •

 .اهل خانۀ ک رنِلیوس تعمید یافتند :48-44:10اعمال  •

 .اش تعمید یافتندزندانبان فیلیپی و اهل خانه :34-22:16اعمال  •

اسان به انجیل از طریق توبه و ایمان بود. حتی شاامل تعمید فوری افراد بعد از پ  داساتانهای بیشاتر در کتاب اعمال( داساتانها )وهمۀ این  

 تعمید یافت. حنانیا به او گفت: ،اشچند روز بعد از توبه ،سول س طرسوسی یعنی جفاکنندۀ کلیسا،

 (16:22. )اعمال و نام او را خوانده، از گناهانت پاک شو ر یبگ دیو تعم  ز یبرخ ؟یحال منتپر چه هست

 نوایمانان، نوعی تعلیم به آنها داده شود؟ نباید قبل از تعمیدِ ا آی .2

. به هرحال، چنین تعلیمی نباید هدایت کنیدمهم اساات که نوایمانان مفهوم تعمید را درک کنند. برای این کار، آنها را به سااوی کالم خدا  

 3درس از کتاب مقدس دربارۀ تعمید آب و  2، ی درس حیات   50تعمید کافی اساااات. در . معمور  چند کالس دربارۀ ماهها طول بکشااااد

 القدس موجود است. انگیز روحدرس دربارۀ عطیۀ شگفت

 کنیم؟ریزی میما چگونه برای تعمید برنامه .3

  هریزی کردن مفید اسات. به آنها یادآوری کنید که یک دسات لباس اضااف یا رودخانه یا وان حمام، برنامه  باشادخواه تعمید در سااحل دریا  

شاوند وقتی وارد آب مییعنی حوله بیاورند. همچنین خوب اسات که از قبل به نوایمانان نشاان دهید که چگونه تعمید خواهید داد،  یک  و 

دهد که شااگردان را به نام پدر، پسار و دهد، فقط فرمان مییچ دساتورالعمل مفصّالی نمیآیند. به هرحال، عهدجدید هو از آب بیرون می

 های مختلفی برای تعمید دارند. ، کلیساهای سراسر دنیا، شیوههید. بنابراینالقدس تعمید دروح

به مساایح در ماعام اعالم کند. عیساای در متی  را  شااود، این اساات که به نوایمان فرصاات بدهید که ایمانشیک شاایوه که غالبا  اجرا می

شااااما   ."ا اقرار خواهم کرددر آساااامان اساااات، او ر   در حضااااور پدر خود که  ز یهر که نزد مردم مرا اقرار کند، من ن"گفت:   32:10

بگذارند و به این ترتیب با گروه در میان   ،توانید قبل از تعمید از آنها بخواهید که داساتانشاان را دربارۀ نحوۀ ایمان آوردن به عیسایمی

 سید، از جمله:توانید چند سهال ساده را در مقابل کّل گروه از آنها بپر این کار را انجام دهید. همچنین می

 ؟هستیدخدا  از جانب بخشش و نجات نیازمندکنید که گناهکارید و آیا اعتراف می •

آیا ایمان دارید که قربانی او بر روی  جهان فرسااتاد؟ای اساات که خدا به آیا ایمان دارید که عیساای مساایح نجات دهنده •

 صلیب برای شما بود؟



38 
 

 یمان دارید؟آیا برای بخشش گناهان و حیات ابدی فقط به او ا •

عنوان یک گروه، برای ( و به9تعمید، زمان خوبی اسااات که با یکدیگر در شاااام خداوند شااارکت کنید )مراجعه کنید به فصااال بعد از 

 اند، دعا کنید. کسانیکه تعمید یافته
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

مفهوم آن   کنند؟ اگر اید؟ آیا اعضااااای گروهتان مفهوم آن را درک میدربارۀ تعمید تعلیم داده گروه خانگی خودآیا تابحال در   .1

 بپردازید.  است، در این فصلکه مطالعۀ کتاب مقدس دربارۀ تعمید با کّل مشارکت خود به توانید کنند، شما میدرک نمی را
 ذکر شده است. یحیی تعمید دهنده گفت:دس القدر عهدجدید، تعمید آب غالبا  با تعمید روح

را   شیبند کفشااها سااتمین سااتهیشااا یتواناتر از من خواهد آمد که من حت یاّما کساا   دهم،یم دیمن شااما را با آب تعم

 (16:3)لوقا  خواهد داد. دیالقدس و آتش تعم. او شما را با روحمیبگشا

 در اختیارشانالقدس را که حضور و قدرت روححتما  مطمئن شوید که  د،  کنیوقتی نوایمانان را تعمید داده و برای آنها دعا می

درس   50القدس در درس دربارۀ روح 3درس دربارۀ تعمید آب و  2کنند. همانطور که در بار ذکر شااااد،  می، درک اساااات

 موجود است.  حیاتی 

عنوان یک مشارکت باید چه کار کنید تا برای آن اند؟ شما بهآمادهیافتن آیا ایماندارانی در مشارکت شما هستند که برای تعمید  .2

 تدارک ببینید؟

 زمان تعمید، تازگی روحانی وارد گروهتان شود. این که از طریق دعا کنید .3
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 پرستش در روح و راستی با یکدیگر .6

 

 

 

زنده   یبانهمچون قرخود را  یکه بدنها  کنمیخدا، از شما استدعا م  یبرادران، در پرتو رحمتها یپس ا

 ( 1:12 . )رومیاناست نیشما هممعقول که عبادت  دیکن میخدا تقد  ۀدیو مقّدس و پسند
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 مقّدمه

 پرستش حقیقی: تقدیم خودمان به خدا 

کنند. کساانیکه خدای  یک چیزی را پرساتش می ،نوعیخدا همۀ انساانها را برای پرساتش آفرید. بنابراین، همۀ انساانها در ساراسار دنیا به

خلق کرده اسات. عدۀ زیادی خودشاان را پرساتش   اوکنند، چیزی را پرساتش خواهند کرد که پرساتش نمیحقیقی، یعنی خالق جهان را 

 پرستی است.از خوِد خدا، ب ت غیر خودشان هستند. پرستش هر چیزی  شادیکنند، فقط به دنبال می

(. اگر امیدمان را بر چیزهای 8-4:115میر )پرساتش(، مانند آن خواهیم شاد )مزاه تمرکز کنیم دهد که بر هرچکالم خدا به ما تعلیم می

، او را محبت و پرساتش کنیم، ساازیم  این دنیای ساقوط کرده بگذاریم، مرگ را به همراه خواهد داشات. اگر عیسای را مرکز زندگیمان

 آرامش، حیات حقیقی را خواهیم شناخت.بیشتر و بیشتر مانند او خواهیم شد. با قلبی مملو از خوشی و 

 مۀ مطالعه، دقایقی را به بحک و گفتگو دربارۀ پاسن این سهال اختصاص دهید: پرستش حقیقی خدا چیست؟پیش از ادا

ما خواهیم دید که پرسااتش، به تعلیم کتاب مقدس دربارۀ پرسااتش گروهی و پرسااتش شااخصاای خدا خواهیم پرداخت.  ما در این فصاال 

واقع، بسیاری از اوقات، افراد در کتاب مقدس، بدون موسیقی خدا را ن است. در  آیینهای مذهبی، و بیش از سرود خواند چیزی بیش از 

خاطر کیساتی او و کاری بود که او برای آنها انجام داده  پرساتش کردند. پرساتش آنها برخاساته از دلهایی مملو از شاکرگزاری از خدا به

ان مرگ و رساتاخیز عیسای، پیروانش با تشاّکر از شاد. از زمتوساط قربانی کردن یک حیوان ابراز می  بود. غالبا  پرساتش در عهدعتیق

 (15:13اند. )مراجعه کنید به عبرانیان قربانی او برای گناهشان، قربانی سپاس را به او تقدیم کرده

هر  کند که می شااانالقدس کمککنند. روحسااتش میکنند. آنها هر روز پر ایمانداران فقط یکبار در هفته در جلسااۀ کلیسااایی پرسااتش نمی
خوانند یا در محل کار مشاغول هساتند، یا در اتوبوس  در کلیساا سارود میوقتی ، خواه  به خدا تقدیم کننددر پرساتش   روزه زندگیشیان را

و با تمامی دل، جان، ذهن و خدا در زندگیشاااان، محبت کردن به ا دادن بهاولویت   با( آنها  1:12اند. )مراجعه کنید به رومیان نشاااساااته

 کنند.ر اساس تعلیم عیسی پرستش میبقّوت، 

کنند. یادگیری پرساتش در اسات که در روح و راساتی پرساتش میساتندگانی عیسای به زن ساامری گفت که پدر خواهان پر  4در یوحنا  

ما در   در کلیسااهای خانگیمان انجام دهیم.  توانیم در هنگام جمع شادن با یکدیگر اسات که می  کارهاییروح و راساتی، یکی از مهمترین  

 صفحات بعدی بیشتر دربارۀ مفهوم آن صحبت خواهیم کرد.

گیریم و از کنیم، پرسااااتش حقیقی را یااد میخواهاد. درحاالیکاه هر روزه خود را باه او تقادیم میبیش از هر چیزی، خادا قلبماان را می

 بریم.دوستی با خدا لذت می
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 ب مقدسمطالعۀ کتا

 حقیقی: به یاد آوردِن شکرگزاری کلیدی برای پرستش 

 چه مفهومی دارد؟ 23:50این آیه از مزامیر   بحث ابتدایی:

 ل خدا را به او نشان خواهم داد نجات د،یپایم شیکه راه خو آن دارد؛یحرمت م مرا کند،یم میتشکر تقد یهایآن که قربان

 آموزد، نگاه کنیم.عبارتی که این حقیقت را می. بیایید به دو شکرگزاری، وجه مهمی در پرستش حقیقی است

 را بخوانید 19-11:17لوقا 

 (13( آنها به عیسی چه گفتند؟ )آیۀ 12فریاد برآوردند؟ )آیۀ  در نزد عیسی چند جذامی .1
دم تاأثیر  هم بر مر  هنوز بیمااری وحشااااتنااکی بود کاه  ،  بیااییاد سااااعی کنیم فرهناع زماان عیساااای را درک کنیم. جاذام  نکتیه:

بودند که   یاد گرفتهشاادیدا   جنبۀ جساامانی، یک زخم عمیقتری وجود داشاات: طردشاادگی اجتماعی. آنها    ماورایگذارد. اما  می

رفتند، باید جذامی بودن : "آنها دور ایساااتاده"(. آنها به هر جایی که می12نباید به مردم نزدیک شاااوند )مراجعه کنید به آیۀ 

طردشادگی و ناامیدی زندگی   با: "ناپاکل ناپاکل" تا مردم به آنها نزدیک نشاوند. آنها  زدندفریاد میکردند و  اعالم میخود را 

 کردند.می

خواسات که به نزد کاهن بروند و تعدادی از جذامیها در عهدعتیق شافا یافتند. شاریعت موسای برای اثبات شافایشاان از آنها می .2

مثل اینکه امروز به کسی که شفا یافته، بگویید که به دکتر برود تا این شفا را .  اندتهشفا یاف  آزمایش شوند تا ببینند که آیا واقعا  

 تأیید کند.
 ( و در حاِل رفتن چه اتفاقی افتاد؟14عیسی به آنها گفت که چه کار کنند؟ )آیۀ 

به پایان رسااید. حار  گی نیز طردشااد شااان در زندگیتنها از لحاپ جساامانی شاافا یافتند؛ بلکه  نه  حار آنهابه یاد داشااته باشااید که 

با مهربانی با آنها  مردم  هایشااان از آنها اسااتقبال خواهند کرد. در خانهمردم  . بوسااید  خواهندو  هخواهند کردمردم آنها را بغل 

 صحبت خواهند کرد.

 برای هر ده جذامی اتفاق یکسانی افتاد؟آیا  .3
 (16-15جذامی سامری چه کار کرد؟ )آیات 

در آن   یهودیان ی کهداشاااتند. تعلیم آنها در پیروی از خدا آشااافته بود، مانند تعلیم واضاااحان یهودی را ن: ساااامریها ایمنکته

 نبود. یافتند،پرورش می

 را بخوانید. ن ه نفر دیگر چه کار کردند؟ 18-17آیات  .4
دهد، او  رکاتی که خدا میر بخاطتعلیم یافته بودند که به  ،شااریعت  طبقرسااد که ن ه نفر دیگر اساارائیلی بودند. آنها  به نپر می

خاطر شااافایشاااان را نادیده گرفتند. به نپرتان چه دلیلی داشااات که آنها فکر نکردند  آنها جالل دادِن خدا به  اما.  جالل دهندرا 

 برای تشّکر از عیسی بازگردند؟

 را بخوانید 103 مزامیر

 گوید؟، داوود به خودش چه می2-1در آیات  .5

شااااکر کناد. بعاد از چناد مرتباه مطاالعاۀ این آیاات، آیاا  ش  یااباد کاه خادا را باه خااطر متفااوت را می  چیز  6، داوود  5-3در آیاات   .6

 توانید کتاب مقدس را ببندید و آنها را از حفپ بگویید؟می

 اید؟خداوند را به طریقهای مشابهی که در این آیات ابراز شده، دیدهآیا شما در زندگیتان برکات  .7
را تجربه  5-3بعضاای از چیزهای مذکور در آیات فکر کنید که  خاصاایزمانهای  بهکر کنید.  دربارۀ این برکات غنی خدا ف

 توانید دربارۀ این چیزها با گروهتان صحبت کنید؟ کردید. آیا می

 کنیم.، رشد میخدا واقعا  چگونه استاینکه  درکدر  ،ما در طول زندگیمان .8
 درک کنید؟بهتر کنند که شخصیت خدا را ما کمک میرا بخوانید. چگونه این آیات به ش 14-6دوباره آیات 

خاطر روید تا بهروی در پارک( میکنید و به یک اتاق ساااکت )یا پیادهآیا گاهی اوقات گوشاای تلفن همراهتان را خاموش می

ل دادن او  کنید، یا از شاکرگزاری او و جالبرکات غنی خدا، او را شاکر کنید؟ آیا فقط در مشاارکت خانگی او را پرساتش می

 برید؟لذت میدر تنهایی کامل نیز 
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هید  خاطر برکات بسایارش به پایان برساانید. شااید بخوااختصااص دادن زمانی به شاکرگزاری خدا به  این درس را با  با دعا خاتمه دهید:

)مانند آن یک جذامی( تا به  تواند به شااما یادآوری کند که به نزد عیساای بازگردیدرا باز نگه دارید. مطالعۀ آهسااتۀ آن می 103مزمور 

 دهد، از او تشّکر کنید.ی از کارهایی که برای شما انجام میخاطر کیستی او و بسیار 
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 مسیحیداستانهایی از تاریخ 

 سه داستان دربارۀ پرستش خدا در سختیها

 ، چین20قرن 

آورد. این در زمانی اساات که می که به مساایح ایمان  نورا لهم ، داسااتان حقیقیتولید شااد 1990فیلمی که در  ،(China Cryفریاد چین )

کند. صاحنۀ بسایار ، مجازات میمدعی ایمان به خدا هساتندشادت کساانی را که به  ،خدا. نپام حاکِم بیبود  یشادیدتحت جفای کلیساای چین 

 کنند.شوند، یک سرود ستایشی را به خدا تقدیم میمی زمانی است که ایمانداران مسیح که مخفیانه جمع ،این فیلم در  تأثیرگذار 

دهد. همۀ افراد در ش را مانند رهبر ارکستر تکان میکند و دستگوید که چه سرودی بخوانند و بعد آنها را رهبری میبه آنها می کشیش

ی نیسااتل هیچ نوم صااال  هیچ صاادایکنند... اما اهایشااان، شااروم به ساارود خواندن میاین جمع کوچک با اشااتیاق، با خوشاای در چهره

اسات،   شاانپلیسای که نزدیکخاطر همساایگان و کند... آنها بهشاود. فقط لبهای ایمانداران در ساکوت کامل حرکت مینواخته نمیساازی 

 دهندل به ما نشان میرا  و قلبیایمانداران جفادیدۀ چینی، پرستش حقیقی دانند که باید مراقب باشند. می

*** 

 هند، 20قرن 

را به یک مدرسااۀ اش  هسااال 7، یک مادر جوانی که میساایونر بود، از کوهی در هند شاامالی بار رفت. او دختر 1900در اواسااط دهۀ  

این  ل برایدر آن زمان، این تنها فرصات تحصایبرد که در آنجا هر ساال به مدت ن ه ماه زندگی کرده و درس بخواند.  روزی میشابانه

توانم دختر کوچکم را اینقادر از ریخات. "من چطور میاشاااااک میاز شاااااّدت درد رفتناد، ماادر کاه راه میدختر کوچاک بود. در حاالی

 ؟"از او دست بکشمتوانم میاش دور کنم؟ چطور خانواده

ساار با پ"من عنوان قربانی تقدیم کند: رفت که اسااحاق را بهبعد خداوند در قلبش، کالم ابراهیم به خادمش را یادآوری کرد، وقتی او می

برای خدمت   کرد، تسالیم کردن دختر کوچک اومانند ابراهیم که پسارش را تقدیم می (5:22بدان جا برویم، و پرساتش ککنیم"" )پیدایش  

توانست برای نشان دادن محبتش به خدا تقدیم کند. او در دل، فرزندش را به خدا تقدیم ای که میبه خدا هم یک عمل پرستشی بود. هدیه

 ان از خوشی و آرامش پ ر شد.کرد. ناگه

 عنوان میسیونر به خدا خدمت کند.سالها بعد، آن دختر به هند بازگشت تا به

*** 

 فیلیپی باستانی، 1قرن 

پرسااااتش را که خدا با قدرت به زمین آمد، به یاد آوریم.    قابل توجهتا زمان  خواهیم گشاااات ما در داسااااتان سااااوم خود به قرن یکم باز 

بودند. بعد به زنجیر کشایده شاده و به   مضاروب شادهشاّدت  خاطر ایمانشاان به عیسای، به. آن روز بهداشاتند  یدیدشا اضاطراب  ندگان پرسات

 انگیزی افتاد:. بعد اتفاق شگفتندشنید را برای خدا های آشکارشاندعاهای صادقانه و سرودزندانیهای دیگر، بودند. اما  ادهفتزندان ا

 از  زنجیرها و  شاد  گشاوده  دم در   زندان  درهای و  درآمد لرزه به زندان  اسااس که گونهآن  داد، رخ  عپیم ایلرزهزمین  ناگاه که

 (26:16ریخت. )اعمال  فرو همه

محبوس زنجیر  اکشایدند و در زندان بدرد می  ،خاطر ضارباتشااید با داساتان پولس و سایالس در زندان فیلیپی آشانا باشاید. درحالیکه به

سایالس  شاود. روِز بسایار تاریکی بود و پولس و دا، داساتانی اسات که در ساراسار دنیا بیان میزد خدر نشاان  هبودند، پرساتش خالصاان

شااید سارودهایشاان زنده و مملو از خوشای عاطفی زیادی نبود.  . شاوندترساها و شاّکها    مغلوبِ داشاتند که افسارده باشاند و   یل زیادیدر

انگیز. ما خواسات، مانند بعضای از مزامیر غمبرآورده و از خدا کمک میشااید سارودهای یهودی بود که در شارایط بسایار ساخت فریاد  

توانساتند دسات کمک خدا را ببینند. هر نوم سارودی که کردند، اگرچه نمیید پولس و سایالس با خوشای ساتایش میمطمئن نیساتیم. شاا

 کردلا پاره کرد و درهای زندان را باز لرزه استفاده کرد و زنجیرهایشان ر بود، خدا پرستش و ایمانشان را دید. او از زمین

توانید این داساااتان  مان آوردند. احتمار  بعضااای از زندانیها هم ایمان آوردندل شاااما میاز این طریق، کّل خانوادۀ زندانبان به مسااایح ای

 بخوانید. 40-22:16را در اعمال  ز انگیشگفت

*** 
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بینیم. اینها چند داسیتان دیگر از کتاب مقدس برای سینتّی می   ی ولیسیای کتاب مقدس، پرسیتش خدا را خار  از محیط کدر سیراسیر  ما  

 هستند که با هم بخوانید تا بهتر مفهوم پرستش حقیقی را درک کنید:گروه شما 

 3دانیال 

نها  ای که برپا کرده بود، تعپیم کرده و پرساااتش کنند. اگر آکه در مقابل مجسااامه را مجبور کرددر این داساااتان، نبوکدنصااار قومش  

و قلبی نبود. برخالف آن، یک نمونۀ  پرسااااتش حقیقی اگرچه مردم تعپیم کردند، اما این  شاااادند.می  تهدید مرگ باکردند،  اطاعت نمی

بینیم. سااه مرد جوان عبری، اگرچه هیچ کالم سااتایشاای را اعالم نکردند، هیچ ساارودی را در نزد خدا  زیبایی از پرسااتش حقیقی را می

 همان پرسااتشاای اساات که در رومیانکه فقط خدای حقیقی را پرسااتش کنند، زندگیشااان را تقدیم کردند. این  اینخابِ نخواندند، اما با انت

 ایم. برای انجام آن فراخوانده شده 1:12

 20دوم تواریخ 

از خدا کمک بطلبند.  دشمن بسیار قدرتمند   یک  خوانیم که چگونه یهوشافاط پادشاه، قوم اسرائیل را هدایت کرد که در برابر در اینجا می

 د بود، قتی خدا به آنها گفت که نترسند، چون او با آنها خواهو

 پرساتش را  خداوند  افتاده،  خداوند  حضاور   به  اورشالیم  سااکنان و  یهودا تمامی  و  نهاد، زمین  بر  روی  شاده،  خم  یِهوشاافاط  آنگاه

حیان و  ق هاتیان از  که نیز   رویان و.  کردند   .کردند  ساتایش  بلند بسایار   آواز   به  را اسارائیل  خدای یهوه  و خاساتند  پا به  بودند، قوره

 (19-18:20)دوم توارین 

بینیم که آنها  برای شاکسات دشامنانشاان مداخله کرد. در این داساتان می آسااییطور معجزهخدا به  کردند،را ساتایش می  خداوقتی اسارائیل 

 پرستش کردندل، خدا را ستایش و دریافت کنندپاسن دعایشان را  قبل از اینکه

 50-36:7لوقا 

خوانیم. او با قلبی لبریز از محبت و سااپاسااگزاری، پاهای او را با غیرعادی پرسااتش عیساای توسااط یک زن می  شاایوۀدر اینجا دربارۀ 

 عطر مسح کرد.اشکهایش شست و با 
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

قلبمان نسیییبت به خدا سیییرد شیییده و رسییید که  خیراً به نظر میقباًل پرسیییتش ما مملو از خوشیییی و حیات بود. ا .1

 . مشکل چیست؟قبلی با شادمانی نه خوانیم، اماد. ما سرود میندعاهایمان هیچ حیاتی در خود ندار

 در   دلمانتواند سااارد شاااود. وقتی ور میتواند در هر کلیساااا یا گروه خانگی اتفاق بیفتد. یک آتش شاااعلهکنید، میآنچه شاااما تجربه می

طور سااطحی "نشااان دهیم". عیساای با نقل قول از اشااعیای نبی، رهبران پرسااتش حقیقی نیساات، این خطر وجود دارد که ایمانمان را به

 کند:خاطر چنین چیزی توبین میمذهبی را به

 (9-8:15)متی ..کنند.می عبادت مرا بیهوده آنان .است دور  من از  دلشان دارند، اّمامی حرمت مرا خود لبهای با قوم این

با خدا داشااتند،   شااانزندگی  آغاز رسااد خدا دور اساات و آن خوشاای را که در کنند که به نپر میمی عبور   از دورانهاییهمۀ ایمانداران  

نکرده، حتی وقتی حضاورش را  شاان، ایمان داشاته باشاند که خدا ترکر بمانندکنند. در این زمانها رزم اسات که در ایمان پایداتجربه نمی

بخواهند که به آنها قّوت ببخشاااد تا با دروغهای   القدسکنند. آنها باید ذهنشاااان را از حقایق کالم خدا پ ر کنند. باید از روحاحسااااس نمی

 م کنند.تقدی را به اودور است، قربانی خالصانۀ ستایش و پرستش  خداتوانند با وجوِد این احساس که دشمن بجنگند. بعد می

 است: متداولانداران پرستش عاری از خوشی را تجربه کنند. این دو دلیل ری باعک شده که ایماما شاید دریل دیگ

 را بدی  گر امی گوید: " 18:66ر مزامی.  گذاردکنیم که بر پرسییتشییمان ت ثیر نمی فکر می  کرده وما گناه را در قلبمان مخفی  (1

لحپاتی برای ساکوت و اعتراف به  گروهی شاما شاامل  آیا زمان پرساتش  ".شانیدنمی  خداوندگار داشاتم،  می منپور   خود  دل در 

 گناهش را به مسیح بدهد تا پاک شود و خوشی مشارکت با خدا بازگردد.، هنددهد که هر پرست؟ این اجازه میاستگناه 
  اند، اما خالصاااانهیکدیگر خطا ورزیده نگه داشاااتن گناه در قلب، زمانی اسااات که برادران و خواهران بهاز  رایم  نومیک 

 اند(. عیسی این را به ما تعلیم داد:اند )یا نبخشیدهطلب بخشش نکرده

 ماذبح  بر   را  اتهادیاه  دارد،  دل  باه  چیزی  تو  از  برادرت  کاه آوردی  یااد  باه  ماذبح،  بر  اتهادیاه تقادیم  هنگاام  اگر   پس
 (24-23:5. )متی نما تقدیم را اتهدیه و بیا سپس و کن آشتی خود برادر  با و برو نخست و واگذار 

برادران و  بینفکر کنید که چقدر روابط انسانی برای خدا مهم است، مخصوصا  در  به این  بخوانید و  هآهست  مجددا  آیۀ بار را 

 هدایای ما در پرستش به او. به دهد تا خواهران. خدا اولویت بیشتری را به آنها می

کتاب مقدس  ایم.  از انجیل فیض دور شیدهکم   کم  این اسیت که ما  اآتش در گروههای خانگی م  برای خاموش شیدن دلیل دیگر (2

گاهی اوقات کلیسااااها آنقدر دربارۀ قوانین   ایمان به فی  اوسااات.  با ،دهد که زندگی ما با خدا، از اول تا آخر به ما تعلیم می

اسات  تعلیم   اینکنند که ایمان مسایحی فقط دربارۀ  به عبارت دیگر، مردم فکر می -شاوندکنند که "شاریعتگرا" میصاحبت می

 نکنیم. چه کار که باید چه کار کنیم و 
به   ،به خدا  هر یک از افرادۀ  ی خالصااانپرسااتش ما از ابراز سااپاسااگزار   اوقاتکنیم،  را آغاز می  یتفکر و عملچنین  وقتی

ی قربان بابشاّریت گمشاده که  بهشاود. افکارمان از عپمت و قّدوسایت خدا و محبت عمیقش دور می ،شخاطر رحمت و فیضا 

بالیم که بهتر از اطرافیانمان هساااتیم، یا در شاااود. خواه در ساااکوت به خود میشاااده، دور می  نمایانبرای گناه ما   پسااارش

به خودمان  ما ایم.  پایۀ اعمال اسات، بازگشاته کنیم. ما به مذهبی که بر خشام خدا زندگی می تجربه کردنمحکومیت و ترس از  

 کر مسیحی نیست.، نه به نجات مسیح. این تفایمان داریم

 طراوت بخشاااایدن بهراههای تأکید مجّدد بر زیبایی انجیل و  مرتب شااااام خداوند در گروههای خانگیمان، یکی از   برگزاری

 شود.انگیز خدا به همۀ ما یادآوری میدهیم، فی  شگفتایمانمان است. همچنین وقتی نوایمانان را تعمید می

 انگیز نجات از سوی خدا".مراجعه کنید، "درک هدیۀ شگفت 4فصل برای درک عمیقتر مفهوم نجات حقیقی، به 

 ما کسی را ندارد که برای زمان پرستش ما، پیانو یا گیتار بنوازد. ما باید چه کار کنیم؟ گروه جدید .2

هیچ ساازی هیچ ذکری از بکارگیری ساازهای موسایقی در پرساتش نیسات، احتمار  به خاطر اینکه اکثر مشاارکتهای خانگی    در عهدجدید

(. در عهدعتیق، بسااایاری از مزامیر 26:14خواندند )مراجعه کنید به اول قرنتیان  دانیم که ایمانداران اولیه سااارود میما مینداشاااتند.  

توانند  العاده اسات که افرادی در مشاارکت ما از اساتعداد موسایقایی برخوردارند و مییقی اسات و فوقدربارۀ ساتایش خدا با ساازهای موسا 

به موسایقی وابساته عنوان بخشای از پرساتش گروهی ما ارائه کنند. به هرحال، اعضاای گروه باید درک کنند که پرساتش حقیقی ا بهآن ر 

 سازد.ه نوم پرستشی خدا را خشنود میتواند به ما کمک کند که بفهمیم چمی 4. یوحنا نیست

 ا در مکان درست پرستش کند. این است که خدا ر کرد مهمترین چیز ، زنی که در کناِر چاه بود، فکر می4در یوحنا 
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 (20:4است. )یوحنا  اورشلیم کرد پرستش باید آن در  که جایی گوییدمی شما اّما کردند،می پرستش کوه این در  ما پدران

 به او پاسن داد: سودمندعیسی با این کلمات 

 را آنچه  شاااما  .اورشااالیم در  نه  کرد،  خواهید شساااتپر  کوه  این در  نه را  پدر  که رساااید  خواهد فرا زمانی  کن، باور  زن،  ای

 رسد،می زمانی  اّما.  آیدمی  فراهم  یهود  قوم  واسطۀ به نجات زیرا پرستیم،می شناسیممی  را آنچه  ما  اّما پرستید،می شناسیدنمی

 چنین جویای پدر  زیرا کرد،  خواهند  پرساتش راساتی  و روح در   را پدر  راساتین، پرساتندگانِ  که  اسات، رسایده فرا  اکنونهم و

 (24-21:4ا )یوحن .بپرستند راستی و روح در  را او باید پرستندگانش و است روح خدا. است پرستندگانی

 بفهمند این دو مورد برای پرستش حقیقی، ضروری است:گروههای خانگی ما نیاز دارند که 

، یک چیز جسمانی است. بسیاری مکان پرستش ما )یک شهر خاص، ساختمان خاص یا مکان مقدس(  -پرستش خدا در روح (1

یا بلند   گیتار  ، زانو زدن، نواختنشاامع  جساامانی هسااتند: روشاان کردن  نیز   دهیمسااتش انجام میاز کارهای دیگری که در پر 

کند. پرساااتندگان حقیقی درک توانند در پرساااتش به ما کمک کنند، اما خدا به قلب نگاه میکردن دساااتهایمان. این اعمال می

؛ بلکه هر روزه زمان، انر ی، جالل دهیمتنها در روز یکشااانبه با لبهایمان خدا را یعنی ما نه ،ساااتش در روحکنند که پر می

 تقدیم کنیم.داراییها، افکار و اعمالمان را به او 
دهد که پرساااتش روحانی یعنی خود را با تمام دل به خدا  به این آیه در رومیان نگاه کنید، جاییکه پولس رساااول توضااایح می

 دیم کنیم:تق

 و  مقّدس  و زنده قربانی همچون را  خود  بدنهای که کنممی  اسااااتدعا شااااما  از   خدا، رحمتهای  پرتو  در   برادران،  ای پس

 (1:12)رومیان  .است همین شما معقول عبادت که کنید تقدیم خدا پسندیدۀ

همانطور که واقعا    -، پرساتش کنیمهکه در کالمش بر ما آشاکار کرد  طور همانما باید خدا را   -خدا را در راسیتی پرسیتش کنید (2

اینکه   در هساات. این شااامل وجود ازلی او قبل از خلقت اساات، قدرت و حکمت نامحدود او در خلقت همۀ چیزها، توانایی او  

کاملترین داور اسات. خدای  او   این به این معناسات کهدر همه جا باشاد و همه چیز را ببیند، و کمال او در قّدوسایت و محبت، 

درک نکنیم. در   زنادگیاین دهاد، اگرچاه ممکن اسااااات هماه چیز را در طور کاامال انجاام میرا باه  ه چیز هما  ،هسااااتیجهاان  

اش را انجام  طور کامل برنامۀ روزانهپرد تا برای  یمناسااتی که مدال طال ب رده و بهالمپیکها، یک تماشاااچی بار و پایین می

ما باید خدا را به خاطر کمال مطلقش در همۀ چیزهایی که   ل" چقدر بیشااتر دهد، دساات بزند. "آفرینل باور نکردنیهل هورامی

 دهد، پرستش کنیم. او هست و انجام می
به حضاور خدای    بهای گناهمان  ما برای پرساتش خدا در راساتی، باید این را هم بدانیم که فقط با قربانی عیسای برای پرداخت

ما را ساااازاوار سااااازد. پس با قلب فروتن و شااااکرگزار برای دیم کنیم تا  رویم. ما در خودمان چیزی نداریم که تققدوس می

ی را به ما نشاان داده اسات. )مراجعه ز انگیشاویم، یعنی پرساتش کسای که چنین محبت شاگفتپرساتش پدر و پسار حاضار می

 (23-19:10کنید به عبرانیان 

او داشاته باشایم. )مراجعه کنید به ک صاحیحی از  خواهد ما در کند که میوضاوح اعالم میدر ساراسار کتاب مقدس، خداوند به

چه  ( هر 3:17خواهد که ما شااخصااا  او را بشااناساایمل )مراجعه کنید به یوحنا می انگیزیطور شااگفت( و به24 ،23:9  ارمیا

ین بهتر خدا را بشااناساایم، بیشااتر با تمامی دل به او اعتماد کرده و با راسااتی پرسااتش خواهیم کرد. برای مطالعۀ عمیقتر ا

 دربارۀ پرستش خدا در روح و راستی مراجعه کنید.  درس حیاتی  50در  34ه درس کتاب مقدس موضوم، ب

 بدانیم که کدام روش صحیح است؟ گونهچکنند. ما مسیحیان سراسر دنیا به شکلهای بسیار متفاوت پرستش می .3

تنها فرهنگها، بلکه سانّتهای کنند. نهپرساتش میود  درسات اسات که مردم در فرهنگهای ساراسار دنیا، عیسای را به روش متمایز خبله،  

کنند، درحالیکه ساتایشاهای ها( معمور  سابک پرساتش خود را دارند. بعضایها با سارودها و رقص پرساتش میکلیساایی )از جمله: فرقه

بر  مردم، گاهی اوقات  ندنکای دیگر با صاادای آهسااته و موساایقی مالیم و تعّمق پرسااتش میزنند. عدهخود را به حضااور خدا فریاد می

تواند ما را کنند. البته، جفا نیز میعپمت خدا فکر میبه چون   کنند،پرساتش می  هساتند، گاهی اوقات با ساکوت بیشاتر یشاان روی زانوها

 تحت فشار قرار دهد تا با سکوت بیشتر پرستش کنیم. 

عنوان مثال، به بخش داسااتان در بار مراجعه بینیم. )بهپرسااتش خدا توسااط مردم را می  روشااهای بساایار متفاوت  ،ما در کتاب مقدس

کنند، اما  کنید.( درحالیکه ممکن است هر یک از ما نوم خاصی از پرستش را ترجیح دهیم، چون آنها عمیقا  و شخصا  با ما صحبت می

 کنند نیز یاد بگیریم. توانیم از افراد دیگری که به طریقهای متفاوت پرستش میمی

کتاب مقدس  کنیم، باید مراقب باشاایم که دیگران را در ساابک پرسااتشااشااان قضاااوت نکنیم. ا که برای پرسااتش انتخاب میهر روشاای ر 

  خداپرساتش   نحوۀ، جاییکه زن داوود به خاطر 23-14:6دهد. )مراجعه کنید به دوم ساموئیل  دربارۀ جّدیت عواقب آن به ما هشادار می

برای خدا از همه مهمتر اساات و فقط خدا از قلبها آگاه اساات. ما باید به یاد داشااته باشاایم که در انتقاد کرد.( نگرش قلبی افراد    داووداز 
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تواند ما را به ساوی پرساتش خدا با لبهایمان هدایت کند، درحالیکه  تواند به سانّتهایی تبدیل شاود که میساالها، سابکهای پرساتش می  ولط

 (9-8:15چیزی متهم کرد. )مراجعه کنید به متی  از خدا دور است. عیسی فریسیان را به چنین قلبمان

یابیم. شاااید این در می را  مشااارکت خانگی همچون  ،دسااتورالعملهایی برای پرسااتش در محیط گروههای کوچک، 14در اول قرنتیان 

به همۀ افراد گروه  که  کندکنند، اسااتدعا میها پرسااتش میکه در خانه یکلیسااای بزرگ امکانپذیر نباشااد، اما در اینجا پولس از قرنتیان

دساتورالعملهایش را طور  فرصات بدهند تا یکدیگر را خدمت کنند. نیازی نیسات که کّل جلساه تحت تسالّط یک یا دو نفر باشاد. پولس این

 کند:خالصه می

 یاترجمه ایو  یزبان  ،یامکاشاافه ،یمیتعل  ،یهر کس ساارود  د،ییآیهم مکه گرد   یبرادران؟ هنگام  یا ساات،یس مقصااود چپ

 (26:14)اول قرنتیان  به کار رود. سایکل یبنا یبرا دیهمه با نهایدارد. ا

اند و غیره. آیۀ بار به ، یا اینکه مردم نشسته یا ایستاده یا زانو زدهنیست بر نوم موسیقی سراییده شدهرسد که تمرکز خداوند  به نپر می

 ده بکار ببرد.ی رشد کّل بدن به او داعطایایی را که خدا برا یخواهد هر عضوگوید که او میما می
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

 به جمعهای هفتگی خود فکر کنید و با یکدیگر دربارۀ سهارت زیر بحک و گفتگو کنید: .1
را  2افتد؟ )شااید مایل باشاید دوباره ساهال  ی شاما اتفاق میدر جلساات هفتگ ،روح و راساتیآیا به نپرتان پرساتش خداوند در 

 دهد که عیسی در این مورد چه تعلیمی داد.(شوند، بخوانید. این سهال توضیح میدر سهارتی که بارها مطرح میدر بار، 

اساات؟ آیا گروه شااما   زمانی برای ساارود خواندنیک  کنید، یا این فقطآیا به نپرتان واقعا  با تمامی دل خدا را پرسااتش می

 کنند؟دهند، در واقع پرستش هم میکنند یا هدایا میکند که وقتی به تعلیم کالم خدا توجه میمی درک

کنند یا خیر. آیا از شکرگزاری و ستایش از اعضای گروه بپرسید که آیا وقتی در طول هفته تنها هستند، در پرستش رشد می .2

کنناد، هماانطور کاه در تقادیم می  ونادبرناد؟ آیاا مرتباا  خود را باه خاداباه آنهاا لاذت میباه خااطر مهرباانی و رحمتش نساااابات  خادا  

 گوید؟می 1:12رومیان 

 بحک و گفتگو کنید: .3
شاوید، خداوند را به خاطر عپمت و نیکویی تواند در پرساتش رشاد کند تا وقتی هر هفته با هم جمع میگروه شاما چگونه می

 ؟جالل دهید او

تواند مفیدترین ات کتاب مقدس که ارائه شااده اساات. به نپرتان کدام عبارت مینید، مخصااوصااا  عبار این فصاال را مرور ک

های آینده، برای مطالعۀ این عبارات با یکدیگر  کند؟ در هفتهچیزی باشد که گروهتان در حال حاضر تجربه میعبارت برای 

 ی کنید. ریز برنامه ،عنوان یک مشارکتبه

 ، زمانی را به دعا با یکدیگر اختصاص دهید.که بحک و گفتگو کردیددربارۀ تمام چیزهایی  .4
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 کالم خدا: نان روزانۀ ما  .7

 

 

که از   یبه هر کالم بلکه ست، یتنها به نان زنده ن  انسانت که: " نوشته شده اس" در پاسخ گفت:   یسعی

 ( 4:4." )متی دهان خدا صادر شود

 

- کرد(شاگردانش دعا می)عیسی قبل از مصلوب شدن برای   

 ( 17:17"آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کالم تو حقیقت است." )یوحنا 

 

 - )دربارۀ نوایمانانی که در روز پنطیکاست ایمان آوردند(

 ( 42:2" )اعمال رسوالن...کردند"آنان خود را وقف تعلیم یافتن از 
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 مقّدمه

 یادگیری کالم خدا با یکدیگر 

تغییر داد که آنها این خبر خوش را به همه جا رساندند. آنها با قدرت موعپه کردند   چنانح زندگی شاگردانش را عیسی مسیخبر خوش 

خاطر ایمان  . آنها به نام عیسی بیماران را شفا دادند و مردم را از دیوها آزاد کردند. آنها حتی بهایمان آوردنددهنده  و گمشدگان به نجات

 پۀ آن، متحمل جفا و مرگ شدند. خاطر موعاررباب است و بهیح، رببه اینکه عیسی مس

را در یکسااانی   ما کالم  که اکنون در تمام ملتهای جهان منتشاار شااده اساات. بودجنبشاای  آغازگر دربارۀ عیساای مساایح، قدرتِ   کالماین 

ا در ملت  تواند جنبش ایمان ر همین پیغام میگویند که انجیل عیساای مساایح چیساات. های رسااورن اولیه داریم که در واقع به ما مینامه

 تواند بخشی از این جنبش باشد.شما هم آغاز کند و گروه کوچک شما می

کنید، از مردان و خوانید و مطالعه میمیتان کتاب مقدس را اینطور در نپر بگیرید: وقتی کالم خدا را با یکدیگر در مشااااارکت خانگی

نزد   مثل اینکه  هایشااان را با شااما در میان بگذارند.بیایند و آموختهه به دیدار گروه خانگی شااما  د ککنیدعوت میدر گذشااته  زنان ایمان  

ایمانی که به کلیساای اولیه قدرت بخشاید،   اندهد. همبینید که او با اقتدار شافا میشانوید و میتعلیم او را میو    ایدپاهای عیسای نشاساته

 لبریز شود.نیز تواند در گروه شما می

آن تعّمق کند،   در ر مرکز گردهمایی شما باشد. هر عضوی از گروهتان نیاز دارد که کالم را بشنود،  کالم خدا د  ،م است که هر هفتههم

 القدس، معلم شماست. آموزید، خدا خودش از طریق روحکند. وقتی از کالم خدا می اطاعت  هاآموختهدربارۀ حقایقش گفتگو کند و از 

 کند:نصیحت میپولس به تیموتائوس 

 (13:4. )اول تیموتائوس مشغول باش میقرائت کالم خدا و اندرز و تعلا آمدنم، به ت

 د. یشوصورت مسیح تبدیل میو به شدهکنید، متوجه خواهید شد که بالغتر هر هفته وقتی با دقت به کالم خدا در جلسات خود توجه می

 (17:10)رومیان  .شودیم ّسر یم حیکالم مس قیاز طر  ام،یپ دنِ یو شن ردیگیسرچشمه م امیپ دنِ یاز شن مانیس اپ

 دهدلبشما برکت به یکدیگر، خدا  رشد با . درحالِ بیاموزندکمک خواهد کرد که کالم خدا را عمیقتر تان این فصل به گروه
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 قدرت کالم خدا برای تغییر زندگیها 

 است؟ داشتهتان زندگی در چه تأثیری  آن،ه داشتن بو ایمان  کالم خدا شنیدن  بحث ابتدایی:

 را بخوانید. 12-10:17اعمال 

 (11ایها در پذیرش کالم پولس کوشاتر از تسالونیکیان بودند؟ )آیۀ چگونه بیریه .1
همان    و این عیساایاساات کردند که مساایحایی که مدتها منتپرش بودند، آمده  پولس و ساایالس به یهودیان در کنیسااه اعالم می

که   دریابندایها این کالم را بالفاصااله نپذیرفتند. بلکه نبّوتهای عهدعتیق را دربارۀ مساایحا بررساای کردند تا ا بود. بیریهمساایح

 آیا پولس حقیقت را از کالم خدا تعلیم می داد. 

 ایها کوشا هستید؟د بیریهتوانید نشان بدهید که ماننمیتان در مشارکت خانگی چگونهکنید، وقتی کتاب مقدس را مطالعه می

 را بخوانید.  5:4-14:3دوم تیموتائوس 

 (16کند، چیست؟ )آیۀ هدف کتاب مقدس که پولس ذکر می 4( 16:3گیرد؟ )حیات کتاب مقدس از کجا نشأت می .2
با چه   ئوس باید( تیموتا2-1:4اوقات برای انجام کاری آماده باشاد. او باید چه کار کند؟ )گوید که همۀ پولس به تیموتائوس می .3

 (2نگرشی موعپه کند؟ )آیۀ 

 را دوباره بخوانید. 4 -3:4 .4
باعک   کنند؟ چگونه مطالعۀ کالم خدا در مشاااارکتهای خانگیمانتوصااایف می دوران زندگی کنونی ما را  ،چگونه این دو آیه

 ین روح سرکشی خواهد شد؟نجات بعضیها از ا

کناد، مقاابلاه کناد. چگوناه تیموتاائوس  قیقات خادا را رد میا این روحی کاه حگویاد کاه چگوناه با پولس باه تیموتاائوس می 5در آیاۀ  .5

 تواند محکم بایستد؟می

 را بخوانید. 13-12:4عبرانیان 

 (12کند؟ )آیۀ نویسنده، کالم خدا را با چه چیزی مقایسه می .6
 خدا سنجشگر افکار و نیّتهای دل شما بوده است؟چگونه کالم 

 سااختن کنید، آیا قدرت آن را برای جساتجوی عمیق قلب افراد و آشاکار گیتان مطالعه میانخ مشاارکتوقتی کالم خدا را در 

 چیزهای مخفی در نپر دارید؟

 .را بخوانید 49-46:6لوقا 

ثهل را در گروه خانگیمان بیاموزیم؟به نپرتان چرا رزم است که ما حقیقت ارائه شده در  .7  این مه
 کنند، هشدار بدهیم؟کنند، اما از آن اطاعت نمیبه کالم خدا گوش میفقط که  یتوانیم به اعضای گروهما چگونه می

 کساانیرساانید، زمانی را به دعا اختصااص دهید که شاما و اعضاای گروهتان،  درحالیکه این درس را به پایان می  با دعا خاتمه دهید:

 کنید.دل از آن اطاعت می از تهدانید و باشید که کالم خدا را می

توانید با گروهتان انجام دهید تا به شاما کمک کند اسات که می  درس حیاتی  50این ساه درس از کتاب   ر شیوید:ضیوع عمیقت در این مو

 :پی ببریداهمیت کالم خدا به که 

 کالم را در قلبی خوب، شریف و نجیب دریافت کنید": "9درس  •

 : "برای شناخت خدا باید وقت گذاشت"26درس  •

 "م خدا بر وسوسه غلبه کنید: "با استفاده از کال36درس  •
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، انگلیس16قرن 

 نبردی برای کالم خدا در زبان انگلیسی

در  1494بود. او در ساااال  ویلیام تینِدلداشااات و برای آن ارزش قائل بود،  مردی که کالم خدا را حتی بیش از جان خود دوسااات می

  افراد، . اگرچه اکثر زرگ شاد که عمدتا  حقیقت کتاب مقدس در ساراسار انگلیس ناشاناخته بودانگلیس متولد شاد، در دورانی از تارین ب

 شناختند.را نمی آنشنیدند، چون کشیشان هم غالبا  نمی حقیقی انجیلارۀ دربعضو کلیسا بودند، اما 

رتین خوانده و موعپه  زبان انگلیس به  مراجعه کنید( و همچنین در کلیساااهای 4کالم خدا در آلمان )به داسااتان مارتین لوتر در فصاال 

نگلیساای در دسااترس نبود؛ در واقع، ترجمۀ کتاب مقدس به آشاانایی نداشااتند. کتاب مقدس به زبان اشااد، زبانی که افراد عادی با آن  می

پشاات  در   انگلیس. حقیقت خدا برای مردم شاادمواجه میمرگ با مجازات  -یا حتی داشااتِن این کتاب به زبان انگلیساای  -زبان انگلیساای

 درهای بسته حبس شده بود و آنها هیچ کلیدی نداشتند. 

ای را برای تکلیف ترجمۀ نپیری، عطیهبی شاکلمرد جوانی بود که خدا به  ویلیام تینِدل  کند.خواسات دری را برای آنها باز اما خدا می

کرد، صاااحبت میبسااایار فصااایح و روان به هشااات زبان   کتاب مقدس به او داده بود. او در یادگیری زبانها یک نابغه بود. در واقع،

یاد    را هممادری او بودل در بین این زبانها، عبری و یونانی باساتانی   شاد گفت که کدام زبان، زبانساختی میگفتند بهکه مردم میطوری

 گرفت تا بتواند کالم خدا را به زبانهای اصلی مطالعه کند.

توانساات که فقط مساایح میبرد پی میحیات و آزادی  آن کرد، بیشااتر به خواند و مطالعه مییهرچه بیشااتر عهدعتیق و عهدجدید را م

شاد که این خبر خوش را به افراد عادی برسااند. شاور می  تر ور درونش شاعله  یافت، آتِش ر حیات و آزادی را میکند. هرچه بیشات  فراهم

 فقیر، افزایش یافت.  یاغنی یعنی دن آن به دست همۀ افراد، برای ترجمۀ کتاب مقدس به زبان انگلیسی و رسان تینِدلو شوق 

عاشااِق کالم خدا نبودند. یکبار او با رهبر کلیسااایی که اصاارار داشاات شااریعت پاپ    ویلیاممانند    ،به هرحال، رهبران کلیسااای زمان او

ل اگر خدا به من ع مر مکناو را رد می با خشاونت پاسان داد: "من پاپ و همۀ شاریعتهای  ویلیام. کردمهمتر از شاریعت خداسات، مشااجره 

 تاب مقدس را بیشتر از شما بداندل"زند، ککنم که پسری که در مزرعه شخم میطورنی بدهد، کاری می

نسااخت. وقتی در پی کساب اجازه از صااحب منصابان کلیساایی بود تا کتاب مقدس    دوسات رهبران کلیساارا   تینِدل  ،هاییالبته چنین بیانیه

، کلیساا و صااحب منصابان سایاسای، بیشاتر و بیشاتر آتیساالهای    در طولان انگلیسای ترجمه کند، آنها درخواساتش را رد کردند.  را به زب

 دشمن او شدند. 

انگلیس کار کند، به آلمان نقل مکان کرد و در آنجا مخفی شااد. در آنجا با   تواند آشااکارا در متوجه شااد که هرگز نمی ویلیام تینِدلوقتی 

 طرفرفت تا از دساات مردانی که از به ترجمۀ کتاب مقدس پرداخت. اغلب اوقات باید از یک شااهر به شااهر دیگر میسااختکوشاای 

شاادند تا او را پیدا کرده و بک شااند، فرار کند. با وجوِد این مشااکالت، کمی بیش از یک سااال طول کشااید تا پادشاااه انگلیس فرسااتاده می

 . کند تمامترجمۀ عهدجدید به زبان انگلیسی را 

آنها با کشاتیهای   ساپساخترام شاده بود.    ،پیش از آنساال  100صادها نساخه در انتشاارات گوتِنبرگ چاپ شاد، انتشااراتی که کمتر از 

عهدجدید را به زبان انگلیسای فروختند، بسایاری از آنها توساط   ،صاورت قاچاق به انگلیس فرساتاده شادند. وقتی بازرگانانزرگانی بهبا

عهدجدیدهای بیشاتری چاپ شادل به این  و  خریداری و ساوخته شاد. اما پول حاصال از خرید آنها به آلمان فرساتاده شاد مأموران کلیساایی

 انگلیس آغاز شد. م خدا در سراسر کالانتشار ترتیب، کم کم 

یق( و این اصالی عهدعتکرد )زبان با انر ی زیاد، خود را وقف ترجمۀ عهدعتیق کرد. او از زبان باساتانی عبری ترجمه می تینِدلبعد  

کتابهای عهدعتیق کنندۀ تنهایی به ترجمۀ طورنی و غالبا  سااردرگمکننده بود. فقط تصااور کنید که هر روز بهیک کار طورنی و خسااته

 به خدا و کالمش، انگیزۀ او برای ادامۀ کار بود.  شبپردازید. اما عشق عمیق

اشاتباه  تواند از آزادی بیشاتری لذت ببرد. متأسافانهکرد، جاییکه فکر کرد میی میزندگ  بل یک،  در آنتِورپ ویلیام تینِدل  هنگام،در این  

اکثر دوران بلوغش را با این آگاهی که تحت تعقیب مردانی بود که از او متنفر بوده و قصاد جانش را داشاتند، ساپری کرده   او  کرد.می

 بود. 

دساتگیر و زندانی شاد.  تینِدلاسات، مورد خیانت قرار گرفت. سات نزدیک کرد یک دوتوساط مردی که فکر می  1535در ساال   بارخره

شادت رنم کشاید. سالول زندانش، سارد، مرطوب و تاریک بود )او اجازه نداشات که چراد داشاته باشاد( و به مدت شاانزده ماه در آنجا به
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از احساااس    مندش را داشااته باشااد،بهای ارزشاا یک از کتاچون اجازه نداشاات که هیچ  از سااالمتی خوبی برخوردار نبود. عالوه بر این،

 برد. اللت وحشتناک رنم میتنهایی و م

. سااالول زندانش باز شاااد و برای اولین بار در طول ماههای  شااادرنم و عذاب نهایی خود  متحّمل ویلیام تینِدل، 1536در ا کتبر ساااال  

جمع شاده بودند تا درحالیکه به ساوی تودۀ چوب هدایت شاده و به بسایار، نگهبانان او را به فضاای باز هدایت کردند. در آنجا انبوه مردم  

رم شااااد، تماشااااایش کنند. ییک تیرک بسااااته می رم؟ او کالم خدا را به زبان   ویلیامک جارچی ج  را در مقابل تماشاااااچیان فریاد زد. ج 

شاد، می مشاتعلها  یکه شاعلهساوخت.درحال  زنده در آتش ویلیام تینِدل،انگلیسای ترجمه کرده بود. بعد مشاعل بر تودۀ چوب قرار گرفت و  

 "خداوندا، چشم پادشاه انگلیس را باز کنل": اعالم کردفریاد با را  نهایی خوداو کالم 

در همۀ کلیساهای سراسر انگلیس قرار    ، به فرمان پادشاه ِهنری هشتمکمتر از سه سال، یک نسخه از کتاب مقدس به زبان انگلیسیدر 

 بود. ویلیام تینِدلق رویای تحقّ  ی برایخاطر عشق به خدا، اما به هرحال این آغاز دریل سیاسی انجام شد، نه به داده شد. اگرچه این به

خواندند  نفر در ساراسار دنیای انگلیسای زبان، کتاب مقدس را به زبان خودشاان می  در ساالهای بعدی، صادها، بعد هزارها، بعد میلیونها

 . شدند. هیچ کتابی بیش از کتاب مقدس بر انگلیسیها تأثیر نگذاشته استاو میو عاشق  آشنا شده ویلیام تینِدلو با خدای 

ویلیام تینِدل ."باشااد افتهیفراوان  متیکه غن یکساا   همچون کنمیم  یتو شاااد  ۀمن در وعد"، داوود این را نوشاات: 162:119در مزامیر 

 دانست.عاشق خدا بود و کالم او را ارزشمندتر از زندگی می

 گنم عپیم است؟ مانند یک برای شما کالم خدا را به زبان خودتان در اختیار دارید؟ آیا اینشما آیا 
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 چرا کتاب مقدس در مشارکت خانگی بسیار مهم است؟ .1

کتاب مقدس را   بایدحقیقی عیساای باشاایم،  پیروان خواهیم  پایۀ ایمان مساایحی اساات. اگر می  -عهدعتیق و عهدجدید )انجیل(  -کتاب مقدس

توانند شااروم به تعلیم نپرات خود کرده و از پیغام  راحتی میشااناسااند، بهشااناخته و از آن پیروی کنیم. کسااانیکه کتاب مقدس را نمی

 حقیقی انجیل منحرف شوند. 

تا به   آنرا بررسای کنیم دقیقتر  طور به. اکنون بیایید  تیمپرداخدر مطالعۀ کتاب مقدس در بار، به نصایحت پولس رساول به تیموتائوس  ما  

 پی ببریم.  چهار دلیل اهمیت کالم خدا

 :17-14:3دوم تیموتائوس 

 " و15ک ،یاآنها را از چه کسااااان فرا گرفته  یدانیباش، چرا که م  دار یپا  یاآورده  مانیتو در آنچه آموخته و بدان ا  " اّما14ک

 یسااا یع ح  یبه مسااا  مانیکه از راه ا ینجات یتو را حکمت آموزد برا  تواندیکه م  یاا دانساااتهکتب مقّدس ر   یچگونه از کودک
تا "  17کساودمند اسات،   ییدر پارساا تیو اصاالح و ترب  بیو تأد  میتعل یکتبِ مقّدس الهام خداسات و برا  یتمام" 16کاسات.  

 گردد. ز یتجه کویهر کاِر ن یمرد خدا به کمال برا

)آیۀ   آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسییح عیسیی اسیت."این به ما "حکمت می آموزیم،  می   تِب مقدس راوقتی ما ک  (1

 را دوباره بخوانید.( 15

خالصاه کرد. عیسای مسایح به جهان آمد تا ما را از گناه و تاریکی نجات دهد و ما را نزد  15توان در آیۀ  کّل هدف کتاب مقدس را می

 آموزیم. ( ما این را از کتاب مقدس می6:14)یوحنا  تی و حیات است.بازگرداند. او راه، راسخدا 

 را دوباره بخوانید.( 16)آیۀ  به ما بیاموزد که چگونه در پارسایی خدا زندگی کنیم.الهام خداست تا  تمام ک تب مقّدس (2

نیز یاد بگیریم.  را مانگی روزانهزند برای  خدا  هایرویم، باید طریقعالوه بر اینکه در آغاز زندگی مساایحی خود به نزد مساایح میما  

دهاد کاه هماۀ ماا باه تعلیم نیااز داریم. گااهی اوقاات ماا باه توبین و اصااااالح نیااز داریم. باایاد ماانناد یاک پولس باه تیموتاائوس تعلیم می

 ورزشکار، در شیوۀ زندگی پارسایانه تربیت شویم. 

و ملکوتش را برای میا فراهم  ز برای خیدمیت بیه خیدا  همیۀ چیزهیای مورد نییاالقیدس( خیدمیت روح  از طریق)  کتیاب مقیدس (3

 را دوباره بخوانید.( 17)آیۀ  کند.می 

کردیم. اکنون خداوند، ما را فراخوانده تا به ملکوت نور خدمت کنیم. خداوند کارهای  ما قبال  به شاایطان و ملکوت تاریکی او خدمت می

 و کتاب مقدس راهنمای ما خواهد بود.کند،  هدایت هاخواهد ما را به سوی آننیکوی بسیاری دارد که می

 را دوباره بخوانید.( 14)آیۀ  ادامه دهیم.از تعالیم مسیح  ما نیاز داریم که به یادگیری و اطاعتخاطر سه حقیقت باال، به (4

سای تعلیم داد  . عیکنندعیسای را هر هفته ارائه مینیسات، بلکه برای گروههای خانگی اسات که پیغام   مجزااین نصایحت فقط برای افراد  

 دهد.ادامه خواهند داد. به همین دلیل پولس این چیزها را به تیموتائوس تعلیم می ،که شاگردان حقیقی او به تعالیمی که او به آنها داده

 دانم؟را نمیخوبی آن توانم کتاب مقدس را در یک مشارکت خانگی تعلیم دهم، وقتی خودم بهمن چگونه می .2

القدس مهمترین معلم ماسات. ما باید هر درس از کالم خدا را با این درخواسات آغاز کنیم که او ما داشاته باشاید روح  مهم اسات که به یاد

 چیزهای زیادی نداند. ،حتی اگر رهبر  ،کندتا قلبهای گرسنه را سیر  و با ما صحبت کند. او وفادار و امین خواهد بود کندرا هدایت 

را در   فرصااااات ، اینموعپاه کرده یا تعلیم دهد. در مشاااااارکت خانگی یک نفر پیغاامی را به گروهلزومی ندارد که هر هفتاه   همچنین

 اند، دربارۀ آن بحک و گفتگو کنند.که همه کالم خدا را با یکدیگر بخوانند و درحالیکه پشت میز یا دوِر هم نشسته اختیار دارید

خوانید، از خدا کمک بطلبید  میگر مطرح شاده اسات. وقتی آنها را مطالعۀ گروهی کتاب مقدس با یکدیبرای کمک به  روش 3در زیر 

بکار ببرید و بعد آن را عو     یشاید بخواهید یک روش را مدتخوبی در گروه شما کار کند.  تواند بهتا تشخیص دهید که چه چیزی می

گیریم و اجازه یاد می این اساات کهبلکه مهم   مهم نیساات،  نحوۀ مطالعۀ کالم خدا کنید و برای یک مدت، از روش متفاوتی اسااتفاده کنید.

 . تبدیل کندهایمان ما را دهیم که خدا از طریق آموختهمی
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 کنید کتاب مقدس را با یکدیگر بخوانید و سؤال .1

، گیریدیاد می آنچهآن را چند بار آهسااااته بخوانید و دربارۀ  با یکدیگر آغاز کنید.   ی وگروه طور بهبا خواندن عبارتی از کتاب مقدس،  

به جای اینکه فقط یک نفر متن را موعپه کند و همه در ساکوت و   ،بگوید؟"را  چه چیزی   کندمیبپرساید: "نویسانده ساعی صاحبت کنید.  

آنچه که فکر کنند و دربارۀ  کهاجازه بدهید  به اشخاص  شود و اینکه  دربارۀ متن حاصل می  بیان سهارتبا    ،منفعل بنشینند. درک بیشتر 

 صحبت کنند.  آموزند،می

 است:  پیشنهاد شده مطالعۀ کتاب مقدس اکتشاف در  سبککه توسط ای هستند سهارت سادهها این

 آموزد؟این عبارت چه چیزی را دربارۀ خدا به ما می  •

 آموزد؟این عبارت چه چیزی را دربارۀ خودمان به ما می  •

 چه چیزی را در این متن دوست دارید؟ •

دهد که کند یا نشیان می دهد؟ )شیاید چیزی در این آیات شیما را به گناه ملزم می آزار می  چه چیزی در این آیات، شیما را •

 کنید؟(دل دیگران را محبت نمی  از ته

شاود )ایمانداران و غیرایمانداران(. هر طور طبیعی توساط اعضاای گروهتان مطرح میالبته که گروه شاما باید ساهارتی را بپرساند که به

شااود، اما موضااوم مهم این اساات که همه اجازه دارند که طور متفاوتی انجام  تواند بهمیکنید،  در گروهتان باز می  بار که کالم خدا را

 آموزند، بحک و گفتگو کنند.فکر کنند، سهال کنند و دربارۀ آنچه که می

 دو سؤال نهایی که همیشه باید در گروهتان مطرح کنید:

 واهید کرد؟یعنی چگونه تغییر خ چه کار خواهید کرد، های خودآموختهبا  •

کردند. این ریاکاری میاما خودشاان از آن اطاعت ن  کالم خدا را به دیگران تعلیم دهند،که رهبران مذهبی زمان عیسای دوسات داشاتند  

رده بودند. شود. این رهبران، مذهبی به نپر مینامیده می  رسیدند، اما در دلشان م 

از تعالیم    پیروییمان اسات، نه اینکه سارمان با علم و دانش پ ر شاود. درحالِ قلبمان در محبت و ا  به معنای رشاد بیشاتر   ایمان مسایحی

باید بدون توجه به سنّمان، همیشه   عنوان پیروان عیسیو خوشی ما افزایش خواهد یافت. ما به هخدا، ایمانمان در قدرت انجیل رشد کرد

 باشدل یفلطن از خدا و دیگرا قلبمان برای یادگیری بیشتر 

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

برای افراد جدیدی را   هایشااان از کالم خدا صااحبت کنند،قدم برداشااته و با دیگران دربارۀ آموخته  گروهتانیک از اعضااای    هر اگر 

به این ترتیب، مشااارکتهای خانگی جدید  توانند یاد بگیرند که دیگران را شاااگرد سااازند. د یافت. همه مینخواههدایت به سااوی مساایح  

 شودلمیآغاز 

 سایت استفاده کنید این وب درکتاب مقدس  درسهایاز منابع  .2

www.learnhisways.com 

سااوی مطالعۀ گروهی  ا را بهکه آنه کننداز درسااهای آمادۀ کتاب مقدس اسااتفاده می  بساایاری از مشااارکتهای خانگی در سااراساار دنیا

 کند.درسهای کتاب مقدس را ارائه می از  کند. وب سایت بار، این نومبخش هدایت میرضایت

تواند از گروه بخواهد که متن کتاب مقدس را بخوانند و قدم به قدم سهارت درس کتاب مقدس را دنبال سادگی میبا این درسها، رهبر به

 اند.طور خاص برای این عبارات از کتاب مقدس طراحی شدهاما سهارت به ر بارست،روش اول دمانند کنند. این 

 :استطور خاص برای گروههای جدید مفید به ،دو کتاب در این وب سایت

 درس حیاتی  50از تعالیم عیسی مسیح:  •

 درس( 14) پیدایشکاوش در کتاب ک هن  •

 مۀ الف، "منابع" مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ این وب سایت، به ضمی

 داستانهای کتاب مقدس را تعریف کنید. .3

http://www.learnhisways.com/
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دهد خدا چگونه در زندگی انساانها در ساراسار تارین کار کرد. این داساتانها، حقایق داساتانهایی اسات که نشاان میاکثر کتاب مقدس شاامل  

قدس بر اوسات. این داساتانها در ذهن و قلب ما کّل کتاب مکه تمرکز    ،کننددهند و ما را به ساوی عیسای هدایت میاو را به ما تعلیم می

به کتاب مقدس    بساااایار کمی  افراددهد. در دوران عهدعتیق و عهدجدید،  ه خدا به ما هم اهمیت میبخشااااند کمانند و به ما ایمان میمی

 شد.سل بعدی منتقل میمکتوب دسترسی داشتند. بنابراین، غالبا  حقیقت با بیان داستانهای کتاب مقدس، از نسلی به ن

نهای کتاب مقدس را یک روش لذت بخش برای رشاد در کالم  داساتا و یادگیری از گوش دادن    ،حتی در دنیای امروز، بسایاری از افراد

 توانند بخوانند.توانند بخوانند یا اصال  نمیسختی میدانند. مخصوصا  اشخاص یا گروههایی که بهخدا می

پیشانهاداتی   توانید در گروهتان بکار ببرید. در آنجاخواهید یافت که می را  دیدنهایی از عهدعتیق و عهدجدر ضامیمۀ ب، فهرسات داساتا

 برای نحوۀ بکارگیری این داستانها نیز ارائه شده است.
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

 سهارت زیر اختصاص دهید: زمانی را به بحک و گفتگو دربارۀ

که در طول هفته زمانی را به خواندن و مطالعۀ آن آیا شااما شااخصااا  عاشااق کالم خدا هسااتید؟ چقدر برای شااما مهم اساات  .1

 برید؟های خود را در زندگی بکار میاختصاص دهید؟ آیا آموخته

ا رشاد کنید؟ زمانی را که در شاناخت کالم خدتا به شاما کمک کند    تغییر دهیددر زندگیتان هساتید که چه چیزی را  مایلشاما   .2

 به دعا در این مورد اختصاص دهید.

به کالم خدا رشااد کنند؟ زمانی را به تفکر دربارۀ هر یک از  کنید که در عشااقچگونه به اعضااای مشااارکت خود کمک می  .3

 سهارت زیر اختصاص دهید:

 شماست؟ آیا مطالعۀ کالم خدا بخش مهمی از جلسات •

کنید، فکر کنند، یا فقط افکار خودتان را به د که خودشاااان عمیقا  دربارۀ آنچه با هم مطالعه مییکنتشاااویق می آیا آنها را •

 گویید؟آنها می

شااوند، مراجعه کنید. یک یا چند مورد مطالعۀ کتاب مقدس در بار، در سااهارتی که بارها مطرح میپیشاانهادی به سااه روش   .4

 کالم خدا عمیقتر شوند.کمک کنید که در به مشارکت خود  تاد را انتخاب کنی
در   تازمانی را به دعا برای همۀ اعضاای گروهتان، ازجمله خودتان اختصااص دهید. دعا کنید که خدا به همۀ شاما کمک کند  .5

 شناخت و بکارگیری کالم او رشد کنید.
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 کودکانانتقال انجیل به  .8

 

 

کار سرزنش   نیا یها دست بگذارد. اّما شاگردان مردم را براتا بر آنآوردند  یسی مردم کودکان را نزد ع

  ند؛ یکودکان نزد من آ دیبگذار" شد و به شاگردان خود گفت:   نی خشمگ  د، یرا د نی چون ا یس یکردند. ع

  یهر که پادشاه   م، یگویبه شما م ن، یاست. آم کسان نیخدا از آن چن  یپادشاه رایز د، یآنان را بازمدار

 (15-13:10." )مرقس افتیهرگز بدان راه نخواهد   رد، ینپذ ین کودکرا همچو خدا
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 مقّدمه:

 تعلیم خواهید داد؟  کودکان آیا شما به 

کار دشاواری نیسات، درسات اسات؟ اما این یک ساهال مرموز   موضاوم،این کشاف هساته دارد؟"  تا  "یک سایب چند  شااید یک نفر بپرساد:

 یک هسته است؟" پتانسیل یک هسته بسیار زیاد است. است: "چه تعداد سیب در 

های  توانیم این مقاایساااااه را در گروههاای خاانگیماان انجاام دهیم. "چناد تاا بچاه در گروه خاانگی خود داریاد؟" اگر گروهتاان خاانوادهماا می

 پنم بچه یا بیشتر داشته باشید. شمارش آنها دشوار نیست. متعددی دارد، شاید

 گیری کنید؟"برای ملکوت خدا در سالهای آینده اندازهرا در این دنیا  کودکانتوانید تأثیر این تر: "آیا میاما یک سهال دشوار 

بینید که عنوان امتیاز و مسائولیت میآن را بهچه گنجی هساتند؟ آیا    ،کلیسااهادر گروه خانگیتان و  کودکان در اید که آیا تابحال فکر کرده

 ز عیسی پیروی کنند؟آنها را طوری بزرگ کنید که ا

هدایای گرانبهایی از جانب خدا هساتند.   کودکانهدایایی باشایم که او به ما عطا کرده اسات.   عیسای به ما تعلیم داد که باید ناپران خوب

  .دارند   یا احتکه مانند ما به نجات او   بپذیریم  عنوان انساانهای واقعیرا در گروههای خانگیمان به  کودکانعیسای از ما انتپار دارد که 

بینیاد کاه بعادا  در زمینهاای این دنیاا  هاای عادالات میعنوان داناهشااااماا چگوناه آنهاا را در طریقهاای خادا پرورش خواهیاد داد؟ آیاا آنهاا را باه

 کاشته خواهند شد؟

 فکر در صاااافحۀ قبل اختصاااااص دهید. آیا شااااما گاهی اوقات طرز  15-13:10بحک و گفتگو دربارۀ مرقس   و  هدقایقی را به مطالع

 دارید؟کودکان  نسبت بهرا  شاگردان عیسی

و آنها را تعلیم    شااویدکه خدا به شااما عطا کرده، ارزش قائل کودکانی  برای   تااین فصاال به شااما و گروه خانگیتان کمک خواهد کرد 

 دهید.
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 کندپسربچه ای به نام سموئیل را صدا می خدا 

 ؟ پاسختان را توضیح دهید.با خدا را دارندرابطه  پرفیتکودکان رتان به نپآیا   بحث ابتدایی:

 داشتید.  کودکاندربارۀ مکالماتی که دربارۀ شناخت خدا با یا  شاید بخواهید دربارۀ تجربیاتی صحبت کنید که در جوانی با خدا داشتید

 را خواهیم خواند تا پیش زمینۀ این داستان را درک کنیم.  1تمرکز خواهد کرد، اما در ابتدا اول سموئیل  3درس ما بر اول سموئیل 

 را بخوانید. 28-1:1اول سموئیل 

 (6؟ )آیۀ استبه چه دلیل حنّا محزون  .1

 ای داد؟دوباره بخوانید. حنّا چه درخواستی کرد، و به خداوند چه وعده را 11و  10آیات   .2
 ؟افتاددر ملّت ما میچه اتفاقی کردند، یم میفرزندانشان را از کودکی به خداوند تقد ،اگر ایمانداران

 (20خدا دعای حنّا را شنید و به او یک پسر داد. او نامش را چه گذاشت؟ )مراجعه کنید به آیۀ  .3
 را بخوانید. او چه زمانی سموئیل را به خانۀ خداوند برد؟ او به عیلی کاهن چه گفت؟ 28-24آیات  .4

 را بخوانید. 21-1:3اول سموئیل 

 (1کرد؟ )آیۀ تحت رهبری عیلی چه کار می ،بد خدادر مع سموئیل .5
کرد". مسائولیتهای پرساتش خدا  عیلی،"خداوند را خدمت میداد، با هدایت  ساموئیل با وفادارای وپایفش را در معبد انجام می

 به این پسر جوان سپرده شده بود.

د؟ آیا آنها را در خواندن کتاب مقدس، کمک به در مشاااارکت خانگیتان اجازه دارند که در پرساااتش شااارکت کننکودکان    آیا

 دهید؟ستش، یا شهادت دادن دربارۀ وفاداری خدا شرکت میرهبری پر 

 مشارکتشان در گروه خانگیمان ارزش قائلیم؟بدانند که ما برای  کودکانست که چرا مهم ا

 را بخوانید( 4-3در طول شب چه اتفاقی افتاد؟ )آیات  .6
 شاکل(، پاسان او این بود: "لبیک". بقیۀ افراد در ساراسار کتاب مقدس به همین 1:22کرد )پیدایش  وقتی خدا ابراهیم را صادا  

نانیا )اعما8:6و اشاعیا )اشاعیا  (4:3موسای )خرو    ها شااملِ پاسان دادند: بعضای از نمونه ( در 10:9ل  ( در عهدعتیق، و حه

 . در اصل یعنی "من برای خدمت به تو آماده ام."است عهدجدید

رود. در این دو مورد، عیلی به او چه داند که این صاادای خداوند اساات، پس به سااراد عیلی کاهن میموئیل نمینجا ساا در ای .7

 را بخوانید(. 6-5)آیات گوید؟ می
 (9-8گوید؟ )آیات دفعۀ سوم، عیلی به سموئیل چه می

خادا پی درباارۀ  آنهاا پاذیرش روحاانی  باه  ا آیا   کنناد؟روحاانی فرزنادانشاااااان توجاه می  اتفااقااتآیاا والادین در گروه خاانگیتاان باه  

 کند؟ آیا خدا در زندگی فرزندانش کار میکه ببینند  تاکنند دقت گوش می اوالدین بفرزندان، آیا  در صحبت بابرند؟ می

 "بفرما که. وقتی خداوند دوباره او را صاادا کرد، سااموئیل گفت: ، انجام دادسااموئیل بازگشاات و کاری را که عیلی گفته بود .8

 (14-11خداوند به سموئیل گفت که قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟ )آیات ت می شنود."خدمتگزار 

 این کالم داوری را شنیده بود. آنچه سموئیل به او گفت، با قطعیت بیشتر آن را تأیید کرد. 2اب قبال  در ب عیلی

کرد یا یک کالم دشاوار؟ آیا شاما چنین کالمی  آیا ساموئیل اولین باری که صادای خدا را شانید، یک کالم آساان از خدا دریافت

گوید که وقتی این اتفاق افتاد،  ، میکرداز آن زندگی میبعد   ساالها کهدادید؟ )جوزفوس، یک مّورخ یهودی را به یک بچه می

 گوید.(ساله بود. اما این متن سّن دقیق او را نمی 12سموئیل 

 د کرد؟ر شنیدن صدای خدا و اعالم کالم خدا به قوم رشچگونه سموئیل د ، توصیف کنید که21-19با نگاه دقیقتر به آیات  .9
 (20پاسن قوم چه بود؟ )آیۀ 

کالمش بر ساموئیل آشاکار   وسایلۀبهگوید که خدا خودش را (، نویسانده به ما می21)مراجعه کنید به آیۀ   3در آیۀ آخر از باب   .10

به همین طریق،  کرد.کرد، در شاناخت خدا رشاد میه او اعالم میبینیم که ساموئیل توساط کالمی که خدا بکرد. در اینجا می

گیریم که خدا چگونه اسات، مخصاوصاا  توساط تعالیم کتاب مقدس که او  ما و فرزندانمان، هر هفته در گروه خانگیمان یاد می

 است. عطا کردهبه ما 
ی گروهتان مهم کتاب مقدس بیاموزند؟ چقدر برا توانند طریقهای خدا را از طریقدر گروهتان میکودکان   آیا ایمان دارید که

 شود؟تعلیم داده میکودکان است که مطمئن شود هر هفته کالم خدا به 
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 کنند.اختصاص دهید که در گروه خانگیتان شرکت می کودکانیاکنون زمانی را به دعا برای  با دعا خاتمه دهید:
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 یاز تاریخ مسیح داستانی

 خانه در چین، یک یتیم20قرن 

 شودنازل می  کودکانفراوانی بر روح خدا به 

هایی از نزول روح خدا به طریقهای غیرعادی برای احیا و بیداری در ساراسار تارین، از دوران کتاب مقدس تا عصار حاضار، نمونه

د. بلکه روح در بین کودکان  زرگسارن را لمس نکردناست. این اموا  فقط ب  رخ دادهقومش و آغاز اموا  تازه از رشد ملکوت در دنیا  

 نیز حرکت کرد.

 در آمریکا نوشت: 18جاناتان ادواردز، دربارۀ بیداریهای قرن 

 القدس خدا بر کودکان نیز بسیار چشمگیر بود.تأثیرات روح

 مبّشر بزرگ، دی.اِل. مودی چنین گفت:

مذهبی را درک کنند... چرا مساایح  مسااائلتوانند  ر کنیم کودکان نمیابلیس بساایار موذیانه عمل کرده و باعک شااده که ما باو

 توانند کالمش را درک کنند؟نست که کودکان نمیدا(، اگر او می17:18یک بچه را معیار ایمان قرار داد )لوقا 

اری قدرتمند در بین یک بید 20انگیز اساااات: در قرن  مسااااائل مربوط به خدا را درک کنندل این یک نمونۀ شااااگفت  توانندمیکودکان  

از عیسی   شوقعمیق روحانی را درک کنند و بیاموزند که در کودکی با شور و  مسائلتوانند  دهد که کودکان میبه ما نشان می  کودکان

 2.ثبت شده است نوشتۀ اِچ. اِی. بِیِکر  (Visions Beyond the Veilرویاهای پشت پرده )پیروی کنند. این بیداری در کتاب، 

کرده و نامش را   یانداز خانۀ مساایحی را راهک یتیمبه ایالت یونان در چین ساافر کردند. آنها ی 20و همساارش در اوایل قرن یِکر آقای بِ 

کردند. بسایاری از آنها عضاو بودند که گدایی می  سااله 18تا  6از ساّن  هاییمأموریت نجات اهبدورم گذاشاتند. کودکان یتیم، اکثرا  پسار 

 اخالقی نداشتند. ربیتتیافتند، تحصیالت یا ند، دزدی کرده و راههایی برای بقا میر خیابانی بودکودکان تبهکا ۀدست

زندگیشاان را   کودکانتعلیم دادند. بعضای از  کودکان  خانه، آقا و خانم بِیِکر، کتاب مقدس و پیغام خبر خوش عیسای مسایح را به در یتیم

 کردند.اره نیافته بودند، اما در شناخت کتاب مقدس رشد میبه مسیح تقدیم کردند. بعضی دیگر هنوز تولد دوب

. بعضای از کودکان برای آغاز دروس تحصایلی خود در کالس  آغاز شادیک جلساۀ دعای صابحگاهی  ، در پایان بیداری در بین کودکان

ه در بین پسارها به م شادید به گناالقدس با الزابعضایها به دعای صاادقانه ادامه دادند. حضاور روحدرس، آنجا را ترک کرده بودند، اما  

 شّدت احساس شد. 

زدند. آقای زد خداوند برای بخشاش گناهانشاان فریاد می، در نندآموزان با صاورت روی زمین افتاد بسایاری از دانشطولی نکشاید که 

د کاه در اتااق دعاا چاه اتفااقی بِیِکر از اتااق دعاا بیرون رفات و باه کالس درس رفات تاا باه پساااارهاایی کاه آنجاا را ترک کرده بودناد، بگویا 

 توانند برای دعا بازگردند. می ،اگر مایل باشند. او به آنها گفت که افتاده است

که معلم چینی که در کالس درس بود، تنها ماند و همۀ پسارها به جلساۀ دعا بازگشاتند. معلم چینی، یعنی مردی که مسایح طولی نکشاید  

. اما طولی نکشااید که آقای بِیِکر دید که این معلم بازگشااته و در انتهای اتاق جلسااۀ دعا بود.  وددر حاِل رفتن به خانه بشااناخت، را نمی

شاّدت معلوم بود که روح خدا به  "برای اولین بار در زندگی زانو زد و ساعی کرد دعا کند."و دید که این معلم  نویساد که اآقای بِیِکر می

 کرد.در این مرد کار می

از خداوند درخواسات   ت،اش جاریسا اشاک بر چهره  و درحالیکه را بلند کرده  هایششادم این معلم دسات طولی نکشاید که متوجه

 من شنیدم که این گناهان "خیلی، خیلی زیاد" بود. وکند که گناهانش را ببخشد، می

که این "الزام واقعی ساااد نویتوانسااات در حضاااور کودکان، خود را فروتن ساااازد. آقای بِیِکر میآساااانی نمیبهاو مرد مغروری بود و  

 به گناه" بود.نسبت القدس روح

 کردالقدس قلبها را با اموا  پیوستۀ روح لمس می. روحکردندپرستش می تسلیم قلبی به عیسیو خودجوش  کودکان با اشک، سرودهای  

ح، چشام دلشاان را لمس  بند. رودسات یا  ،مرگ مسایح برای آنها دربارۀدرک ذهنی  یک عمیقتر از  یکرد که به درکبه آنها کمک می و

 آنها ببینند. کرد، به آنها کمک کرد که عشق ابدی خدا را در مرگ عیسی برای 

 دهد،آقای بِیِکر ادامه می
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رفتن نداشاتند. من کاری برای انجام دادن یا حرفی برای گفتن نداشاتم؛ به  بهسااعتها ادامه یافت، کودکان هیچ اشاتیاقی    تا جلساه

 رل کامل را در دست دارد؛ من فقط سعی کردم مانع کار او نشوم. داوند کنترسید که خنپر می

 خوابیدند.ها ادامه یافت. گاهی اوقات کودکان، شبها تا دیر وقت در اتاق دعا بودند و نمیاین تا هفته

اما گاهی اوقات در   تر کردند.، کالسااها را کمکه متوجه شاادند این حرکت خاصاای از جانب خداسااتی گاهی اوقات، رهبران بزرگسااال

، اموا  روح، گاه و آتیهای  شاااان پرداختند. در هفتهها، مدرساااه ادامه یافت و کودکان مثل همیشاااه به کارهای روزمرهطول این هفته

 ای بِیِکر دریافت کردند. آقا   را ، رویاها، مکااشاااافاات و عطاایای گوناگون روح، کودکانمدتبیگااه در بین آنهاا ادامه یافت. در طول این  

 سادگی در طلِب عیسی بودند تا او را بهتر بشناسند. طبیعی بر کودکان نازل شد، آنها بهگوید که وقتی این تجلّیات مافوقمی

رفتند )در برنامۀ صاابح، بعد از مدرسااه و در هنگام عصاار( تا روی ، پساارها به میل خود به جلسااۀ دعا میهای متوالیدر طول هفته

نوشایدند،  از عیسای می بخش بود.آنها هر روز عیسای لذت ببرند. حضاور او بسایار سانگین و رضاایترکت با  از مشاا  و  بطلبندخداوند را 

 (.38، 37:7کند )یوحنا از او که نهرهای آب زنده را عطا می

هاا یکی یکی قادم  موعپاه کنناد. پساااار کردناد،  باه خیااباانهاا رفتناد تاا در جااییکاه قبال  دزدی میکودکاان  خااناه نمااناد.  این بیاداری فقط در یتیم

کردند. آنها مردم را به توبه و کردند، انجیل عیسای را اعالم میبرداشاته و به بزرگساارن و کودکان دیگری که برای شانیدن توقف می

 ایمان به عیسی مسیح دعوت کردند. آنها با قدرت و اقتدار صحبت کردند. 

 ن، واعپ بزرگ انگلیسی چنین گفت:ست. چارلز اسپرجِ فراموش نکرده ا ، خدا این کوچکان راهادر طول تارین بیداری

یک بچه برای ایمان، از بعضای جهات، بیشاتر از یک شاخص بالغ اسات. کودکان ایمان دارند که  پرفیتدر دسات روح خدا،  

مقابل چشاامشااان  در وضااوح را بهن  رسااد که آکالم خدا همان حقیقت خداساات. انجیل برای آنها حقیقت اساات و به نپر می

 نند.یبمی

کنید، خواهید دید که خدا  تعلیم کالم خدا و هدایت آنها در پرسااتش توجه میکنید و به وقتی برای کودکان در مشااارکت خانگیتان دعا می

 دهد. را که چارلز اسپِرجن در بار ذکر کرد، در آنها پرورش می "توانایی برای ایمان"این 
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پولیس: انتشااارات مینیا، نوشااتۀ اِچ، اِی. بِیِکر، (Visions Beyond the Veil)رویاهای پشییت پردهاب،  این داسااتان از کت .2

 بازگویی شده است.  1950س، اآستِره
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 ؟پی ببرنداهمیت تعلیم به کودکان به توانیم به اعضای گروهمان کمک کنیم که ما چگونه می .1

دهند. بزرگساارن ؛ آنها فقط به بزرگساارن تعلیم میدهندنمی  تعلیم  را به کودکان  ریقهای خداطز گروههای خانگی،  متأسافانه، بسایاری ا

شاوند تا خواهند و بنابراین کودکان به اتاق دیگری فرساتاده میمعمور  خودشاان یک زمان بدون مزاحمت را برای شانیدن کالم خدا می

 شنوند.تواند تا ماهها، حتی سالها اتفاق بیفتد و کودکان خیلی کم دربارۀ انجیل میاین می کنند یا بازی کنند.یک فیلم تماشا 

  . به هرحال، اکثر والدینبرای زندگی با خدا هسااااتنددهد که آنها مساااائول تعلیم و تربیت فرزندانشااااان کتاب مقدس به والدین تعلیم می

بنابراین به کمک نیاز دارند. مشاارکت خانگی جایی اسات که این چیزها را   ،ندین کار را انجام دهدانند که چطور انمیطور خودکار  به

 توانند آن را بیاموزندلدربارۀ نحوۀ تعلیم به والدین مطرح شده است. افراد مجّرد در گروهتان نیز می  ینپرات ،. در زیر خواهند آموخت

 کنید. ن مطالعهرا با بزرگساربرای خدا  کودکانکالم خدا دربارۀ بزرگ کردن  تعلیم

را خواهید   با دیگران صحبت کنند"  : "به کودکان خود یاد دهید که عیسی را دوست داشته و در مورد او49  درس درس حیاتی،  50در  

هفته انجام دهید. همچنین اگر این درس را در طول   ،یا در گروههای کوچکتان  توانید این درس را در مشااارکت خانگییافت. شااما می

گیرد که صادای خدا را ای به نام ساموئیل یاد میپساربچهتوانید آن را در این فصال دربارۀ اید، میهفتگی خود انجام ندادهدر مشاارکت  

 . بخش آنها شودالهامچین بخوانید تا در کودکان توانید در گروهتان، داستان بار را دربارۀ بیداری در بین بشنود، انجام دهید. می

در گروه ها و همچنین را در خانهکودکان  )والدین و مجّردها( که اهمیت تعلیم به   اساااتکمک به ایمانداران  ای بر  ریاینها عبارات دیگ

 خانگی درک کنند:

 25-20:6و  9-4:6تثنیه   •

 8-1:78مزامیر  •

 4-1:6افسسیان  •

م که همۀ توانیم مطمئن شییویما در مشییارکت خانگیمان کودکانی را از سییّن نوزادی تا نوجوانی داریم. چگونه می .2

 گیرند؟می درسقابل درک است، از کالم خدا  که برای آنها روشهاییبه سنین، 

. به هرحال، در دوران عهدجدید، احتمار  کّل وجود نداردقوانین مطلقی دربارۀ این موضااوم  در کتاب مقدس،    اساات که بدانیداول، مهم  

یسااتیم، اما احتمار  جمعهای مشااارکت ان دعا و تعلیم. ما مطمئن نکردند: پرسااتش با ساارودها، زمخانواده با هم در جمعها شاارکت می

غالبا  شاام خداوند بخشای از این غذا بود( و با  خوردند )وبود. آنها یک خانواده بودند که با هم غذا می  خانگی در ابتدا بسایار غیررسامی

طور بهم دعا کنند. این ند و بحک و گفتگو کنند و با هنشااااسااااتند تا کالم خدا را گوش کنمی  یک خانواده، از جمله کودکان عنوانبههم  

 شود.که در خانه مطرح می صحبتهایی، مانند شدانجام میغیررسمی  

بزرگساااارن گوش کرده و یاد بگیرند. وقتی بزرگساااارن برای خواندن کتاب    ه همراهتوان کودکان را تربیت کرد که بمی  اغلب اوقات

. وقتی ساهارت گروهی برای پذیرش خواهند کردگیرند، آنها احسااس  مقدس، از آنها کمک می  ن کتابداساتا از  یقدس یا اجرای نمایشا م

 ساده تنپیم کنند تا کودکان هم بتوانند شرکت کنند.  طور توانند بعضی از سهارت را بهشود، رهبران میبحک و گفتگو مطرح می

دهید، کودکان را به اتاق دیگری بفرسااتید، همۀ والدین باید  اختصاااص می  در طول زمانی که به کالم خدا کنید کهاگر شااما انتخاب می

د. اگر هر هفته به نوبت زمانی را به کودکان اختصااص دهند،  نتشاویق شاوند که در برعهده گرفتن مسائولیت تعلیم به کودکان کمک کن

اد و همگی فرصاات خواهند داشاات که در مطالعۀ کتاب مقدس بزرگسااارن را از دساات نخواهد د  ،کس، هر دفعهصااورت هیچ  در این

 تعلیم طریقهای خدا به فرزندانشان رشد کنند. یادگیری نحوۀ 

 و چگونه؟ یمدهچه تعلیمی به بچه ها می ما .3

 داستانهای کتاب مقدس

یف کنید یا عنوان داسااااتان تعر توانید آنها را بخوانید یا بهمیدر ضاااامیمۀ ب، فهرساااات داسااااتانهایی را از کالم خدا خواهید یافت که 

توانید از هر یک از آنها  ها را در اجرای نمایش شارکت دهید؛ آنها عاشاق آن خواهند شادل همچنین میبچهصاورت نمایش اجرا کنید.  به

از این داساتان را انتخاب کنید و از هر یک از آنها  توانید یک یا دو آیه گیرند، یک نقاشای بکشاند. میبخواهید که از چیزهایی که یاد می

 بخواهید که آن را حفپ کنند.
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 دعا

 5همچنین 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 

حبت کنند. از عنوان پدر آساامانی مهربانشااان صاا ک کنید که با خدا بهمراجعه کنید. به آنها کم درس حیاتی   50درس در بخش دعا در 

دربارۀ مشاکالتشاان فکر کنند،  طور عمیقبهترساند. شااید نتوانند  کند یا از چه چیزی میه چه چیزی آنها را غمگین میکودکان بپرساید ک

 .شودباعک نگرانی آنها میاما چیزهایی را دارند که 

 عنوان مثال:به

 شیوند.القدس به گناهانشیان ملزم می ن، توسیط روحزرگسیاالمانند ب هم  ، آنها  دهیمکالم خدا را به کودکان تعلیم می وقتی  •

القدس بخواهند  به آنها یاد بدهید که گناهانشااان را اعتراف کنند، برای بخشااش و طهارت به عیساای اعتماد کنند، از روح

 که بیاید و آنها را تبدیل کند.

چه چیزی در ذهنشیییان   دارند.یدیهایی هم  ی س و ناام  وهایی دارند،  مانند بزرگسیییاالن، امیدها و خواسیییتهکودکان هم   •

 عنوان راهنما استفاده کنند.توانند به آنها کمک کنند که با ایمان دعا کنند، از تعالیم عیسی بهایمانداران بالغ میاست؟ 

و   هسااتندشاافا   نیازمنداین زخمها .  شییوندمسییخره می معلمها  توسییط کودکان دیگر یا   ،گاهی اوقات کودکان در مدرسییه •

توانید به آنها کمک کنید که برای ، قدرتمند اساات. همچنین میشاافادهندهای به سااوی عیساا شااان  هدایت دعا برایخدمت  

 رسانند، طبق تعلیم عیسی، دعا کنند.کسانیکه به آنها جفا می

الکیل، اعتییاد به مواد مخیّدر یا جنید و دعوا را از نزدیک   گاهی اوقات کودکان مسیییییائل دشیییییواری همچون اعتییاد به •

توانید با آنها  کمک کنند. شاما می  که چطور دانند  کند، اما نمیدانند که این چیزها آن شاخص را نابود میمیآنها    بینند.می 

 دعا کنید.

بینند؟ آیا یک دوسیت یا خویشیاوندی دارند که بیمار اسیت یا نیاز دیگری  آنها چه نیازهای دیگری را در اطرافشیان می  •

 .به عیسی نیاز دارند، دعا کنند آشنایانی کهبرای  که به آنها کمک کنید همچنیندارد؟ 

 بینند، ایمانشان رشد خواهد کردلوقتی کودکان جواب دعاهایشان را می به یاد داشته باشید:

 سرودها

محبت خدا نسابت به آنهاسات. به کتابهای  از اندن هساتندل این یک روش عالی برای کمک به یادآوری حقایقی  بچه ها عاشاِق سارود خو

ی ساااده را پیدا کنید که بتوانید به آنها یاد بدهید. )به "منابع"، ضاامیمۀ الف، مراجعه کنید.( ساارود یا اینترنت مراجعه کنید تا ساارودها

روی کنند؛ پیادهکاردساتیهایی که درسات می  : از طریق بازیها؛وجود داردکالم خدا به کودکان    حقایق  برای تعلیمالبته، راههای بسایاری  

کنید، انتپار داشااااته باشااااید که خدا نپرات  دهید. وقتی برای کودکان دعا میهای خاصاااای که با یکدیگر انجام می؛ پرو هدر طبیعت

 خالقانه به شما بدهد. 

 ما منابع بسیار کمی برای تعلیم کتاب مقدس به کودکان داریم. ما چه کار کنیم؟ .4

ی که در اقلّیت  ، منابع زیادی موجود اسات. حتی زبانهایتصاّورتانبیش از  اگر زبان شاما در اقلّیت نیسات، غالبا  متوجه خواهید شاد که

 کنند.تند، هر ساله ادبیات کتاب مقدس بیشتری را به زبان خود دریافت میهس

ها و چهاز ایمانداران دیگر کمک بگیرید تا منابعی را برای تعلیم به کودکان بیابید. غالبا  ویدئوها، کتابهای داسااااتان کتاب مقدس برای ب

، 11هدایای هفتگی خود را صاارف خرید این ملزومات کنید. )به فصاال دارید، مقداری از    بودجۀ مالینیاز به غیره موجود اساات. اگر  

"پی بردن به برکت هدیه دادن" مراجعه کنید.( البته فراموش نکنید که در اینترنت هم جسااتجو کنید. هر ساااله چیزهای بیشااتری برای 

مراجعه   یشانهادات، به ضامیمۀ الف،"منابع")برای دریافت پ. گیرددر دساترس قرار میتعلیم و تربیت کودکان    مهمِ  کمک به این تکلیف

 (.کنید

هایی که هیچ نشامارید. این یکی از بزرگترین عطایای آنهاسات. برای ایده کوچکتواند مفید باشاد، اما قدرت تخیّل کودکان را منابع می

 دهیم و چگونه؟"(. ها میبچهشت، سهال بار را مرور کنید )"ما چه تعلیمی به زینۀ اندکی خواهد داای نخواهد داشت یا ههزینه

 مهمترین هدف ما در تعلیم و تربیت کودکانمان چیست؟ .5

کند که خدا در گذشااته انجام داد و چقدر مهم اساات که این داسااتانها را به فرزندانمان دربارۀ چیزهای عپیمی صااحبت می 78مزمور 

 شود:توجه کنید که هدف ما در کلمات پ ررند در زیر یافت می نتقل کنیم. م
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 نیهمچن گفت؛  میباز خواه  ندهینساال آ به  را،خداوند  ۀسااتود  یکارها  بلکه  داشاات،  میپنهان نخواه شااانیآنها را از فرزندان ا

 اموزند؛یب  شیآنها را به فرزندان خو که پدران ما را امر فرمود  ...او  .را که به انجام رسانده است ییهایشگفت  و  قدرت او را،

 شیآنرا باه فرزنادان خو و  زناد،یبرخ  ز ین شاااااانیا و  شااااوناد،یپس زاده م نیکاه ز  یفرزنادان  یعنی  تاا نسااااال بعاد آن را بادانناد،

 (.7-4:78)مزمور ...او را نگاه دارند نی فرام  بلکه  نبرند،  ادی خدا را از   یکارها  و بر خدا توکل کنند  زی ن   شانی تا ا  ند؛یبازگو

نیاز دارد که بداند خدا او را   ،هر بزرگسااالیمانند    ،کنند، باید به یاد داشااته باشااند: هر کودکیهمۀ بزرگسااارنی که با کودکان کار می

کند،  شااناسااد. او از امیدها و رویاهایشااان آگاه اساات. او به چیزهایی که آنها را غمگین میشااخصااا  دوساات دارد. خدا آنها را به نام می

ن قربانی برای عنواشانود. مهمتر از همه، او به شاکل عیسای مسایح به این جهان آمد تا جانش را بهدهد و دعاهایشاان را میمیاهمیت  

 فدا کند.شان گناه

القدس در قلبشااان کار کنیم، روحکنند. وقتی ما خبر خوش عیساای مساایح را اعالم میفکر نکنید که کودکان گناهشااان را احساااس نمی

ی گناه نگریساته و تا به مسایح، قربانی آنها برا  آوردبه وجود میگناه بیدار کند. انجیل در دلشاان، ایمان آنها را نسابت به ا  خواهد کرد ت

 نجات یابند.

. یک منبع خوب برای کمک به اعتماد کنندبرای کودکانشاان دعا کند تا انجیل را درک کنند و به مسایح غالبا     هر مشاارکت خانگی باید

صورت ان و بهرایگتوان بهاست. این کتاب را می  تربیت فرزندان برای زندگی با خدامشارکتهای خانگی در این زمینه، کتاب  والدین و 

 دیجیتال فراهم کرد. )به "منابع"، ضمیمۀ الف مراجعه کنید.(

 بدهیم؟ ادبیات مسیحیشود که به کودکان آیا توصیه می .6

نه به کودکان. این به   -بدهیدمسیحی )کتابها، ویدئوها و غیره( را به والدین    فقط باید ادبیاتغیرقانونی است،  کار   در کشورهایی که این

خواهند فرزندانشااان از این چیزها کند که مساائولیت نگاه کردن به مطالب را برعهده گرفته و تصاامیم بگیرند که آیا میوالدین کمک می

شاوند که چنین منابعی را داشاته باشاند. گاهی اوقات خودشاان می  ا  بسایار خوشاحالار نیساتند، غالبدرس بگیرند. حتی والدینی که ایماند

عنوان یک کند، بهخوانند. قانونی را که دادِن ادبیات مسایحی به کودکان را منع میآن را برای فرزندانشاان می واین مطالب را خوانده  

توانند به مسایح دین هم اعالم کنیدل به این ترتیب، کّل خانواده میا به والانجیل ر  کهدهد  فرصات میقانون کامال  منفی ندانید. این به شاما  

 ایمان آورند.
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

 شوند را مرور کنید.سهال اول در بخش قبلی، سهارتی که بارها مطرح می .1
 اید؟فرزندانشان را تعلیم دادهطریقهای خدا توسط والدین به گروه خانگیتان، اهمیت تعلیم آیا شما در 

توانید مطالعۀ آنها  به درساهای کتاب مقدس که در ساهال اول توصایه شاده که آنها را انجام دهید، مراجعه کنید. چه زمانی می

 در طول هفته آغاز کنید؟ یرا در مشارکت خانگیتان یا در جلسۀ خاص

نحوۀ تعلیم و تربیت  بهشااوند، برای کمک به شااما نوشااته شااده تا می  رتی که بارها مطرحدر بخش سااها 4و  3،  2سااهارت   .2

ریزی کنیدل سااهارت را دوباره بخوانید و امروز فکر کنید. اکنون برای انجام این کار برنامه  تانکودکان در مشااارکت خانگی

 بحک و گفتگوی خود را آغاز کنید.
یی باید انجام شاااود؟ اینها جزئیات خاصااای هساااتند که در زمان گروه خانگی چه کارهااز تعلیم و تربیت کودکانتان  برای آغ

 دربارۀ آنها تصمیم بگیرید:توانید می

داریم یا در اتاق  شااود، آیا کودکان را در کنارمان نگه میهر هفته در مشااارکتمان، در زمانی که صاارف کالم خدا می •

تاا آنهاا   دهیممیداریم، چگوناه کودکاان را شاااارکات  نگاه میماان در کناار   باه آنهاا تعلیم خواهیم داد؟ اگر آنهاا را  یدیگر 

 ؟باشداند و در عین حال این موضوم برای همه جالب احساس کنند که پذیرفته شده

آنها را تعلیم خواهیم داد )با دهیم، چه کساااای به آنها تعلیم خواهد داد؟ چگونه اگر آنها را جدا از بزرگسااااارن تعلیم می •

 داستانها، اجرای نمایش و غیره(؟ ف کردنِ ریتعمنابع، 

کنند؟ شارایط روحانی چه کسای در مشاارکت خانگی زمانی را صارف توضایح انجیل به کودکانی کرده که هر هفته شارکت می .3

 این کودکان چگونه است؟
کنیم. بلکه باید با را نمیند، همانطور که با بزرگسااارن چنین کاری ما نباید سااعی کنیم کودکان را مجبور کنیم که ایمان بیاور 

 اعالم خبر خوش به آنها کمک کنیم که محبت خدا را ببینند.

 زودی آغاز خواهید کرد؟ چه زمانی و چگونه؟، آیا آن را بهشودانجام نمیشود؟ اگر آیا این کار در گروه خانگیتان انجام می

 تصاص دهید. دکان و والدینشان در مشارکت خانگیتان اخزمانی را به دعا برای کو .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 برگزاری شام خداوند با شکرگزاری  .9

 

 

 

دشمن   میکه او را تسل ی خداوند در شب یسا یسپردم، که ع زیآنچه را به شما ن افتمیمن از خداوند  رایز

 کردند، نان را گرفت و شکر نموده، پاره کرد و فرمود:

 .« دیآور یمن به جا ادیرا به  نیشما. ا یاست بدن من برا نی»ا

 پس از شام، جام را گرفت و فرمود:  سان،نیبه هم

 .« دیکن نیمن چن ادیبه  د، ینوشیاست در خون من. هر بار که از آن م دیعهد جد ام،ج نی»ا

 . دیکه بازآ یتا زمان دیکنیمرگ خداوند را اعالم م  د،یجام بنوش  نیو از ا  دینان را بخور نیهر گاه ا رایز

 ( 26-23:11)اول قرنتیان 
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 مقّدمه

 گیرند ایمانداران سراسر دنیا، عهد تازه را جشن می 

را با عیسای بخورند؟ او نان ن ساه قبل از مصالوب شادن عیسای، شاام پِ  اید که چقدر برای شااگردان عجیب بود که شابِ آیا تابحال فکر کرده

 بدن و خون اوست، یک عهد تازه بین خدا و انسان.ه این گوید کدهد تا بخورند و بنوشند. او به آنها میو شراب را به آنها می

بدن و خون عیسااای برای دنیا را   تقدیمدانساااتند که رویداد واقعی  بر روی صااالیب درحاِل مرگ بود، آنها نمیروز بعد وقتی عیسااای 

یسای برای آنها انجام  ری که عخاطر کادهند. اما درعو ، بهبینند. آنها فکر کردند که با مرگ رهبرشاان، همه چیز را از دسات میمی

 آوردند.دست میداد، آنها همه چیز را بهمی

 بود چه اتفاقی بیفتد. او قبال  به شاگردان گفته بود: دانست که قرار ، عیسی میناما در شام پس

. )متی بنهد یار یبسااا راه در   ییرها یتا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بها  امدین ز یسااار انساااان ن... پ

28:20) 

گفت: گویی به همۀ ما میچنانکه را درک کنند.    موضاوم  خواسات که شااگردانش )و همۀ شااگردان آینده(، این، عیسای میاین شاامدر 

چه کار کنم. عمیقا  دربارۀ آن فکر کنید. اغلب اوقات این کار را انجام دهید.   تاندرک کنید که قرار اسااات برایشاااما  خواهم که "من می

 رگ مرا که برای شما بود، فراموش نکنید."م

خورند و اند. وقتی آنها نان را میبسیار، با یکدیگر در شام خداوند شرکت کرده قرنهای بسیار، ایمانداران از قومها و زبانهایدر طول  

د. ایمانداران تا زمان بازگشات نکرشاد می یقلب هر کنند" و ایمان به فی  خدا در  نوشاند، دوباره "مرگ عیسای را اعالم میپیاله را می

 عیسی به این کار ادامه خواهند داد.
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 دهد که برای شام خداوند ارزش قائل شوند پولس به ایمانداران تعلیم می 

 گذارد.به گروه بگویید که شرکت در شام خداوند، چه تأثیری بر شما می  بحث ابتدایی:

 را بخوانید. 34-17:11قرنتیان با یکدیگر اول 

 (18-17پولس دربارۀ جلسات قرنتیان چه گفت؟ )آیات  .1

کرد. این رساام زمانی آغاز شااد که در قرن یکم، غالبا  کلیسااا در هنگام صاارف غذا با یکدیگر، شااام خداوند را برگزار می .2

ی ه زمانی براتس، این غذای خاص بخوردند. اما در قرن شااگردان در شابی که به عیسای خیانت شاد، شاام پسان را با عیسای

 (22-20کند؟ )آیات خاطر چه چیزی آنها را توبین میخودخواهی تبدیل شده بود. پولس به

 (23بر اساس کالم پولس، در شبی که عیسی شام خداوند را به ما داد، چه اتفاقی افتاد؟ )آیۀ  .3
که نان و شاراب را با در شابی  او  رود، به نپرتان بدانسات که قرار بود به او خیانت شاود و بر روی صالیب چون عیسای می

 شاگردانش خورد، چه احساسی داشت؟

کردند؟ وقتی آنها آنرا خوردند و نوشیدند، چه چیزی را اعالم می  نامید؟ او این پیالۀ شراب را چه نامید؟ عیسی این نان را چه .4

 مفهوم "اعالم مرگ خداوند تا زمانی که او بازآید" چیست؟ (26)آیۀ 

 ، زمانی برای اعالم مرگ عیسی است؟شما شارکت خانگیبه نپرتان، شام خداوند در م

، کردپولس دربارۀ شارکت در شاام خداوند به شایوۀ ناشاایساته صاحبت میوقتی را دوباره بخوانید. به نپرتان  34-27آیات   .5

 .(22-21؟ )عمل ناشایستۀ قرنتیان را به یاد آورید، آیات منپورش چه بود

در شااام خداوند  بدن خداوند را  ،چگونه کلیسااای قرنتیان چیساات: "بدون تشااخیِص بدن؟" 29لب در آیۀ از این مطمنپور او   .6

 تشخیص ندادند؟ آیا آنها همان نگرش فروتنانۀ عیسی را در شبی که به او خیانت شد، نسبت به یکدیگر داشتند؟

( در این عبارت، وقتی بر خودمان  31-28؟ )آیات  کنیمحکم  شااایسااته اساات که خود را بیازماییم و  آیا  بر اساااس کالم پولس،   .7

 (32افتد؟ )آیۀ کند، چه اتفاقی می( وقتی خداوند بر ما حکم می31افتد؟ )آیۀ کنیم، چه اتفاقی میحکم می
کنند و گاهی  در شااام خداوند شاارکت نمی(، بعضاای از ایمانداران  27ای ناشااایسااته" )آیۀ خاطر ترس از خوردن "به شاایوهبه

پولس    به نپر آنها(. 29خواهند "محکومیت" را بر خود بیاورند )آیۀ  یابد. آنها نمیهها یا حتی سالها ادامه میقات، این تا مااو

نش را بدن و خو ،اساات؟ چرا عیساای یاند، نباید در شااام خداوند شاارکت کنند. آیا این تفکر درسااتگفت که اگر گناه کردهمی

 برای ما داد؟

 (9:1کنیم، باید چه کار کنیم؟ )اول یوحنا م، وقتی در شام خداوند شرکت مییااگر ما گناه کرده

کرد که چه نگرشاای را در بدن ایمانداران پرورش بخوانید. او سااعی می 34و  33دوباره خالصااۀ بیانیۀ پولس را در آیات   .8

 گیری نشان دهد؟شایستۀ سرمشقکرد که نگرش چه کسی را دهد؟ او سعی می

توانید به دیگران تعلیم دهید  کنید، چگونه میعنوان رهبر مشاارکت خانگی، وقتی شاام خداوند را برگزار میشاما به  هید:با دعا خاتمه د

یا نگرشاتان نسابت به ایمانداران دیگر،  (؟ آیا برای اتحاد در بدن مسایح تالش خواهید کرد؟ آ29که "بدن مسایح را تشاخیص دهند" )آیۀ 

 .خاتمه دهیدهد بود؟ این درس را با اختصاص دادن زمانی به دعا برای این چیزها نگرش فروتنانه و خدمتگذار خوا
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، انگلیس19قرن 

 سازدیک ژنرال بریتانیایی، خود را در پای صلیب فروتن می 

شاویم. ما در فی  مسایح شاریک می  همبا  شاام خداوند، نشاانۀ این اسات که همۀ ما مساکینانی هساتیم که دسات به دسات یکدیگر ایساتاده و 

کنیم. رایگان تجربه میعمیقا  از عیوب خود آگاهیم و فی  مسااایح را بهما دانیم، چون  در عشاااا  ربّانی، دیگران را مهمتر از خود می

 شوند.دهد که به انسانها محبت کنیم، انسانهایی که برای دریافت فی  به او متّوسل میمیرحمت او به ما یاد 

، ارتش بریتاانیاا در برابر  1815او، در جناع واتِرلو در    رهبری  باهدوک ِولینگت ن، یاک رهبر ارتشاااای معروف در انگلیس بود کاه  

 رفت. به کلیسای خود می مرتبا  ناپلئون پیروز شد. وقتی او در شهر بود، 

کردند که این دادند. آنها افتخار میمی خبر  در گوِش یکدیگر زمزمه کرده و آمدِن او راشاااد، اعضاااای کلیساااا  هرگاه وارد کلیساااا می

 قهرمان ارتش، عضو کلیسایشان است.

جلو رفته و زانو زدند.  زمان شارکت در شاام خداوند فرارساید. گروههای کوچکی از افراد، برای دریافت نان و شاراب در این کلیساا به 

کرد. اعضاای کلیساا، به احترام این رهبر صادای آهساته دعا می دوک هم به جلو رفت، زانو زد و درحالیکه منتپِر نان و شاراب بود، با

 تنهایی به جلو برود.بزرگ، اجازه دادند که او به

به جلو آمد و در کنار این رهبر معروف زانو زد.   کرد. اوپوش نیز پرساااتش میولی آن روز صااابح، در کلیساااا، یک مرد دهاتی  نده

سارعت بلند شاد و یک شاماس به  بند آمد.   ی در کنار این مرد انگلیسای شاریف زانو زده، نفساشاانهمۀ افراد کلیساا از دیدِن اینکه این دهات

او   تاز دوک دور شاود و منتپر شاود  که بلند شاود، ا زمزمه کرد. او در گوِش این مرد زداش  بر شاانه آرامیبهبه ساراد دهاتی رفت و 

 نشیمنگاه خود بازگردد. به 

سارعت دسات این پیرمرد را گرفت و اجازه نداد که بلند شاود. دوک به این مرد گفت: "بلند نشاو. در هدوک حرفهای شاماس را شانید و ب

 اینجا، همۀ ما با هم برابریم."

*** 

ببینیم وقتی  کند کهارزش واری خود را در نپر خدا ببینیم. همچنین به ما کمک میکند که خبر خوش عیسای مسایح به همۀ ما کمک می

کس نباید کس بارتر از دیگری نیسات. هیچزنیم، از جایگاه یکساانی برخورداریم. هیچلیب عیسای زانو میار در پای صا عنوان گناهکبه

 (23:3." )رومیان ندیآیاند و از جالل خدا کوتاه ماه کردههمه گن "...دهد: دیگری را تحقیر کند. کتاب مقدس به ما تعلیم می

تواند احساااس شااود.  آورند، این حقیقت زیبا میمرگ عیساای را به یاد می  و خورندخداوند را می  هر بار که ایمانداران با یکدیگر شااام

دانیم که که ما را نجات داده اساات. ما می کنیماو را شااکر میکنیم. بالد. بلکه خودمان را در نزد خدا فروتن میکس به خودش نمیهیچ

 شایستۀ این محبت فداکارانه نیستیم. 

(. او قبال  ساولس طرساوسای مغرور بود که به 15:1بزرگتریِن گناهکاران بود )اول تیموتائوس  ت که او  بارۀ خودش گفپولس رساول در 

او چه کار کرده، این یک فروتنی عمیقی را در او ایجاد   که عیساااای بر روی صاااالیب برای فهمیدکرد، اما وقتی عدالت خود تکیه می

 در روح، رانِ یخوشاا به حال فق"طلب، دربارۀ آن صاحبت کرد: ه عیسای با بیان این مشاخصایتی زیبایی اسات ک وی گیاین همان  کرد.  

 .(3:5)متی " است شانیآن ا از  آسمان یپادشاه رایز 

کنیم. ما بدون عیسای مسایح گمشاده هساتیم. اما رحمت عپیم او، ما حقیقِت خودمان را مرور میخوریم،  هر بار که ما شاام خداوند را می

رویم. ما با یکدیگر، دسات به دسات یکدیگر، با همۀ ایمانداران از ساراسار دنیا،  تنهایی راه نمی. ما بهرویمبراه ا خدا  تا بکند  را بلند می

 همۀ ما با هم برابریم."، نطور که دوک ِولینگت ن گفت: "در اینجارویم. هماغنی یا فقیر، مشهور یا عادی، راه می

 اسات، به  یسا یع ح  یکه در مسا یی  رها یآن بها  ۀاو و به واساط  یاّما به ف  .ندیآیوتاه ماند و از جالل خدا کهمه گناه کرده  ...

 (24، 23:3)رومیان  .شوندیپارسا شمرده م گانیرا
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 پسخ در عهدعتیق، با شام خداوند در عهدجدید چه ارتباطی دارد؟ عید .1

نامیم، در تعطیلی یهودی پساان بود. آنها یک ساانّت باسااتانی و م خداوند میکه ما اکنون شااا چیزی را خوردند  اولین باری که شاااگردان

 گرفتند که در زمان رهبری موسی آغاز شد.یهودی را جشن می ۀسالیان

د.  وردنو خ  هرا قربانی کرد ایهمصاار، برّ  از ترکقبل  شاابِ در آورد. آنها  را به یاد می دوران بردگی اساارائیلیها در مصاار این عید،  

ردِر خانهش خون . این پوشای کردچشامهایشاان  خانهاز ای که خون را دید و  هایشاان زدند و از فرشاتۀ مرگ نجات یافتند، فرشاتهرا بر ساه

ردند.فرعون و مصریان بود که آنها را از بردگی آزاد نکردند. همۀ پسران نخستآخرین داوری خدا بر   زادۀ مصری م 

این نان فرصااتی برای ساارعت ترک کنند.  این بود که باید مصاار را به  د که نمادِ بدون خمیرمایه نیز خوردن اساارائیلیها در آن شااب، نان

 بخوانید.( 12خرو  توانید این داستان را در ورآمدن نداشت. )شما می

ای داشات: این هوم تازهگرفتند، عیسای به شااگردانش گفت که این نان مفدرحالیکه این عید را در شابی که به عیسای خیانت شاد، جشان می

 نوشیدند.شد. آنها با یکدیگر خوردند و شد و این شراب، خون او بود که برای آنها ریخته میفدا میآنها برای بدن او بود که 

، او  نوشاااند، باید او را به یاد آورند. همان شااابخورند و این شاااراب را میاین نان را می  ،همچنین او به آنها گفت که هر بار در آینده

با نان و شاراب، مرگ او را به یاد آوردند. این سانّت   غالبا  فت. بعد از رساتاخیزش، شااگردان  دساتگیر شاد. روز بعد بر باری صالیب ر 

 در بین مسیحیان سراسر دنیا ادامه یافته است. ،ل قرنهادر طو

هنگام صاارف غذا بود. این در یک خانه بود، نه در کند تا درک کنیم که اولین شااام خداوند در یک عید و در تارین بار به ما کمک می

د. حقیقت مشاابه این اسات که بوقربانی گرفتند. این از طریق بّرۀ از بردگی و مرگ جشان میرا ن کلیساا. یهودیان، آزادی خود  سااختما

آوریم که برۀ . ما به یاد میمرگو   گناه -دار قدرتمندتر داران مصاااری، بلکه از دسااات یک بردهما هم رهایی یافتیم، نه از دسااات برده

رد تا ما بتوانیم زندگی کنیمل  قربانی ما، عیسی مسیح، م 

 کنیم، آیا یک شیوۀ رسمی برای اجرای آن وجود دارد؟ وقتی شام خداوند را در مشارکت خانگیمان برگزار می .2

ارائه برای برگزاری آن    عیسی هیچ قانونی  اما.  اندتنپیم کردهروشهای متفاوتی را برای برگزاری شام خداوند  کلیساها  در طول قرنها،  

کرد. بنابراین، رهبران گروه خانگی باید    افدبرای ما . نکتۀ مهم این اسات که او را با فروتنی و تواضاع به یاد آوریم. او جانش را  نکرد

را که  هنمایی کند. سارودهای پرساتشایالقدس بخواهید که شاما را راریزی کنند. از روحبا دعا برای زمان برگزاری شاام خداوند برنامه

زیر مراجعه کنید(. شااید کند، انتخاب کنید. آیات مناساب را از کتاب مقدس بخوانید )به فهرسات دربارۀ قربانی او برای ما صاحبت می

یعنی  و خونش، خاطر بدناند، بخوانند. با قلبهای شاااد، خداوند را بهبعضاایها بخواهند شااعری را که دربارۀ عشااقشااان به عیساای نوشااته

 قربانی او برای گناهان ما شکر کنید.

های د نان و شااراب را بگیرند. آنرا به شاایوهبرای اینکه این زمان، متواضااعانه و منپم باشااد، از قبل توضاایح بدهید که آنها چگونه بای

  برای آنهاا  درباارۀ مرگ عیساااایزماانی برای اعتراف باه گنااهاان، تفکر  این   ر از هماه،توان برگزار کرد. مهمتبساااایاار متفااوتی می

پرساتش اسات. به افراد کمک کنید  ی برایصاورت شاخصای و اعتماد کامل به بخشاش و فی  اوسات. به یاد داشاته باشاید که این زمانبه

 که در سکوت با عیسی مالقات کنند. حضور او بسیار نزدیک است.

 ؟برگزار کنیمدر مشارکتمان را هر چند وقت یکبار باید شام خداوند  .3

وردند. )به اعمال  با هم غذا می   وقتیکردند )و شااید روزانه(، غالبا   عهدجدید، هر هفته آن را برگزار می یرساد که کلیسااهابه نپر می

عیساای به آنها گفت که یک عهد تازه  که شاااگرد  دوازده  مانندخوردند،  مراجعه کنید(. آنها در هنگام صاارف غذا، آن را می 47- 42:2

ارائه نکرد که چند وقت یکبار باید این کار انجام   یاما به یاد داشااته باشااید که عیساای هیچ قانون کند )در شااام پساان(.ی میگذار را پایه

 نوشیم، باید عیسی را به یاد آوریم.از آن می هر بار گوید که به ما می 11:25 . اول قرنتیانشود

یک یادآوری تازه از  این  خورند،را میاساات. بعضاایها هر روز آن  بخش مرکزی پرسااتش هفتگی  شااام خداوند  در بساایاری از کلیساااها،

کنید، آنرا زمانی مملو از می این کار راکه گاه . هر دهندانجام میدیگر، یکبار در ماه این کار را    گروههایا برای آنهاساااات.  فی  خد

تنهایی با خدا صاارف کند و زیبایی انجیل را بتواند زمانی را به کسهر   تا، به همراه زمانی برای سااکوت  کنیدپرسااتش و شااکرگزاری 

 مرور کند.
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 تواند شام خداوند را برگزار کند؟یآیا فقط کشیش م .4

را برگزار کنند. مسااایح به ما فرمان داده که آن را به یاِد او    شاااام خداوندتوانند  گوید که فقط کشااایشاااان میدر عهدجدید نمی  کجاهیچ 

دهد که اکنون همۀ مساایحیان، توانند آن را برگزار کنند. کتاب مقدس تعلیم میص خاصاای میکه فقط اشااخا  هبخوریم و بنوشاایم. او نگفت

دهیم. مسایح فیضاش را به همۀ ما نشاان داده  (. ما با فروتنی، شاام خداوند را به یکدیگر می6:1؛ مکاشافه  5:2کاهن هساتند )اول پطرس  

 است. 

کنند، مفهوم آن را درک کنند. اگر ما با روح درساات انگی رهبری میاما مهم اساات که کسااانیکه این زمان خاص را در مشااارکت خ

 که در روح و راستی پرستش کنند. که در مشارکت خانگی هستند، کمک خواهیم کردبه کسانیهدایت کنیم، 

 کند، تعمید یک امر ضروری است؟کسی که در شام خداوند شرکت می آیا برای .5

توانند در شااام خداوند شاارکت کنند. ولی کتاب اعمال  دهد که فقط ایمانداران تعمید یافته مییبدانیم عهدجدید فرمان نمما مهم اساات که 

شدند. تعمید، نشانۀ این بود که سفرشان با می ییمشارکت کلیسادهد که مسیحیان قرن یکم از طریق توبه، ایمان و تعمید، وارِد  نشان می

 بود(. در اینهمراه  توبه و ایمان    باعنوان نوایمان از آن اطاعت کردند )البته هشااااد. این اولین فرمان مساااایح بود که بمساااایح آغاز می

 .کردمیدر آن شرکت  یکدیگر کلیسا با که  کردندمیصورت، از شرکت در شام خداوند هم اطاعت 

گیرد. چون عهدجدید هیچ که یک ایماندار قبل از شاارکت در شااام خداوند، تعمید ب  انددرخواساات کردهمعمور  کلیساااها  در طول قرنها، 

دهد، رهبری هر یک از کلیسااها باید خودش دربارۀ آن تصامیم بگیرد. شااید کلیساای خانگی شاما نمی فرمان واضاحی دربارۀ این مساأله

بکه شابکۀ کلیساایی اسات. اگر مطمئن نیساتید که کلیساای شاما در این مساأله باید کدام مسایر را دنبال کند، باید با رهبران شا بخشای از یک  

 مشورت کنید.

گیرد، باید این را در نپر داشاته باشاد: مسایح به ما تعلیم داد که شااگرد بساازیم هر تصامیمی که گروهتان دربارۀ تعمید و شاام خداوند می

ه کنند کادعا می وآیند  به مشااااارکت شااااما می کسااااانی(. اگر 20-18:28تعلیم دهیم که از همۀ فرامین او اطاعت کنند )متی   و به آنها

عنوان رهبر باید با آنها جلسااه خواهند تعمید بیابند، شااما بهخواهند در شااام خداوند شاارکت کنند، اما نمیان عیساای هسااتند و میپیرو

تا   را به آنها نشاان دهید (5توانید بعضای از آیات کتاب مقدس در فصال تعمید در این کتاب )فصال  ید. میبگذارید تا به علت آن پی ببر 

(. راهنمایی  15ترساااند، به آن فصااال مراجعه کنید )فصااال  میت آن را درک کنند. اگر آنها از جفا مینید که مفهوم و اهبه آنها کمک ک

انجام دهیم، با خوشای از  کهدار کمک کند که در همۀ چیزهایی که عیسای به ما تعلیم داده  تواند به این ایمانعنوان رهبر میمالیم شاما به

 عیسی پیروی کند.

 دهند. کدام روش صحیح است؟دهند و بعضی از گروههای دیگر، آبمیوۀ قرمز میمی وهها، شراب بعضی از گر .6

تواند  کنند، گروهتان میباشاند و شااید با اعتیاد مبارزه میچون ممکن اسات که بعضای از اعضاای شاما با وساوساۀ مساتی در کشامکش 

آمیز برای همه باشاد. شااید تواند یک گزینۀ محبته جای شاراب میتصامیم بگیرد که این اعضاای کلیساا را وساوساه نکند. دادِن آبمیوه ب

تخاب کنند. در هر مورد، بیایید به یاد داشته توانند شراب را اننداشته باشند و رهبران میهایی با چنین وسوسهگروههای دیگر کسی را 

ر اعتراف به گناه و شاکرگزاری از عیسای ه ما دکمک ب رایباشایم که این مراسام برای مشااجره نیسات، بلکه برای فروتنی اسات. این ب

 است که خونش را برای همۀ ما ریخت: گناهکارانی که نیازمند فی  خدا هستند.

 بخوانیم؟ اگر اینطور است، چه چیزی را باید بخوانیم؟ را ام خداوند، کتاب مقدسآیا ما باید قبل از شرکت در ش .7

خوانند، اما شاما مجبور نیساتید که را می 34-17:11کنند، اول قرنتیان  رو میاله را سا نان و پیکه مرساوم اسات که هر بار  در کلیسااها  

 تعّمقتوبه و ایمان به رحمت خدا   بر توانند به گروهتان کمک کنند که هساااتند که می  زیادی بسییییارهمیشاااه این آیات را بخوانید. آیات  

مرگ عیساای را  کنند که. عبارات عهدجدید در زیر به ما کمک میکندکمک می هشاایاری و آشاانایی ما با عبارات دیگر  تنّوم، بهکنند.  

کنناد کاه جاّدیات گنااهماان و فی  خادا را نساااابات باه برای گنااهاانماان، بهتر درک کنیم، اماا عباارات عهادعتیق در زیر نیز باه ماا کماک می

که  که در طول قرنها به ایمانداران کمک کرده درک کنیم. مزامیر زیر، دعاهای توبه هساتند،  شاوندکساانیکه با فروتنی به او متّوسال می

به طهارت و پاکسااازی در نزد خدا ابراز کنند. رهبر این جلسااه باید همیشااه به اعضااای کلیسااا یادآوری کند که ما برای را شااان نیاز 

 شویم.بخشش کامل، فقط به مسیح متّوسل می

 اوند بخوانید:در هنگام برگزاری شام خدتوانید می آیات پیشنهادی عهدعتیق که 

 سال قبل از عیسی نوشته شدل( 700)این نبّوت دربارۀ مصلوب شدن مسیح،  12-1:53اشعیا  -13:52اشعیا  •
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 32مزمور  •

 51مزمور  •

 103مزمور  •

 آیات عهدجدید:

؛ 15؛ مرقس 66-32:27دیگر دربارۀ مصاالوب شاادن مساایح: متی  اناجیل  گزارشاااتهر یک از )یا  56-26:23لوقا   •

 (19یوحنا 

 ات است.(دهد که او نان حی)عیسی تعلیم می 71-25:6 یوحنا •

 31-21:3رومیان  •

 34-17:11اول قرنتیان  •

 2افسسیان  •

 11-1:2فیلیپیان  •

 2:2-5:1اول یوحنا  •

 5مکاشفه  •
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

 اید؟مطالعه کردهکنند، مفهوم شام خداوند را شما شرکت میکه در مشارکت خانگی همۀ کسانیال با حهآیا تاب .1
، سااه درس دربارۀ شااام خداوند موجود اساات. هر درس حیاتی  50عالوه بر مطالعۀ کتاب مقدس در این فصاال، در    نکته:

 پردازد.درس به وجه متفاوتی از این زمان مهم می

قبلی، اختصااص دهید.  شاوند، در صافحات  ه بارها مطرح میبا رهبران دیگر در گروهتان، زمانی را به خواندن ساهارتی ک .2

گیری دربارۀ برای تصامیمبدانید  عنوان ساهارتی برای بحک و گفتگو اساتفاده کنید تا به شاما کمک کند که به  ،از این ساهارت

 سهارت زیر در گروهتان چه کار کنید:

 ؟چند وقت یکبار در گروهتان، عشا  ربّانی را برگزار خواهید کرد •

 خواند؟ )به پیشنهادات عهدعتیق و عهدجدید مراجعه کنید.( خواهید را کدام آیات کتاب مقدس •

قبل )یا در طول( این جلسه  بر قربانی عیسی تعّمق کنند، که  کندخاص را که به افراد کمک می  پرستشی  کدام سرودهای •

 خواهید خواند؟

 شوند.ح میبحک و گفتگوهای دیگر در رابطه با سهارتی که بارها مطر  •

عمیقتری از  طور اختصااااص دهید که همیشاااه برگزاری شاااام خداوند در گروهتان باعک شاااود که افراد بهزمانی را به دعا   .3

 قربانی عیسی برای همۀ ما قدردانی کنند. 
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 وسیلۀ دعا رشد در ایمان به . 10

 

 

 

 

گشوده خواهد   تانیکه در به رو د، یبکوب افت؛ ی دیه که خوا د، ییکه به شما داده خواهد شد؛ بجو د، یبخواه

د و هر که بجو رازیشد.  ر  گشوده   شیو هر که بکوبد، در به رو ابدی د، یهر که بخواهد، به دست آو 

 شود. 

 ( 8-7:7)متی 
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 مقّدمه

 قدرت دعا

کنند. اگر شاما به مشاارکت خانگیتان میکه صاادقانه دعا  شاوند، افرادی را خواهید یافت در هر جاییکه کلیسااها رشاد کرده و تکثیر می

دهد و به به نزد پدرشییییان در آسییییمان دعا کنند و با این ایمان دعا کنند که پدر آسییییمانیشییییان واقعاً به آنها اهمیت می که   یاد بدهید

عیسای به  این چیزی اسات کهصاورت مشاارکت خانگیتان، شااگردان حقیقی عیسای را خواهد سااخت.   ، در ایندهددعاهایشیان پاسیخ می 

 اولین شاگردانش تعلیم داد که آن را انجام دهند.

خداوند به دعاهایمان اختصااص   پاسانزمانی را به صاحبت دربارۀ  کهکند، مخصاوصاا  وقتیکنیم، ایمان رشاد میوقتی مرتبا  با هم دعا می

 دهیم.می

دعا    یکدیگر باید یاد بگیریم که با   و  یابد، باید قوم دعا باشیم.گسترش خواهیم که انجیل در سراسر روستاها، شهرها و کشورمان اگر می

 کنیم.

کنید، انتپار داشاته باشاید که رشاد کنید. و وقتی دعا می  در دعا  عنوان یک مشاارکت خانگیاین فصال به شاما کمک خواهد کرد که به

 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 

این   اسااات.گروههای خانگی    برای آغاز زمان دعا در "آیا امروز درخواساااتی برای دعا دارید؟" این یک روش معمول   بحث ابتدایی:

 درخواستها غالبا  شامل نیازهای بسیار مهم است:

 امتحان دارد."در دانشگاه ۀ من سرطان دارد". "پسرم، هفتۀ آینده " "خالدارم. نیاز یک شغل به "من 

مسااایح  ، مهم اسااات. ما با انجام این کار، مانند"بارهای سااانگین یکدیگر را حمل کنید..."  ،خواهدهمۀ اینها برای خداوندی که از ما می

 (.2:6شویم. )غالطیان می

. به هرحال، این نوم در دعای ما با یکدیگر، بساایار متداول نیساات دهد کهشااان میاین درس یک وجه از دعا برای یکدیگر را به ما ن

 یید.دعا برای پولس بسیار مهم بود. درحاِل مطالعه، به این فکر کنید که این نوم دعا را به زمانهای دعای گروهی خود بیفزا

 را بخوانید. 21-14:3با یکدیگر افسسیان 

 را دوباره بخوانید. 14آیۀ  .1
دربارۀ کاری  3افسااساایان در کند. آیات قبلی  کند. یعنی او به چیزی که قبال  گفته، اشاااره میز این رو..." آغاز میبا "اپولس  

گوید.  ، مطلب بسایار مهمی را به ما می12دولتمندی ما در اوسات. بعد او در آیۀ   دربارۀ  که مسایح برای ما انجام داده واسات  

 گوید؟او به ما چه می

 کند؟چه کار می 14تواند آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک شود، در آیۀ داند که میچون پولس می

لیب برای ما انجام داده، آزادانه و با اطمینان  خاطر کاری که عیساای بر روی صاا توانید بگویید که گروه خانگی شااما بهآیا می

 شود؟به خدا نزدیک می

 نام ببرید.، کندر این آیات از پدر درخواست میکه پولس د پنم چیز رارا دوباره بخوانید.  19-16آیات  .2

کردید،  میرا دعا    اغلب اوقات اینرا بخوانید. دربارۀ معنی این آیه بحک و گفتگو کنید. اگر  16طور آهسااااته، آیۀ  به  دوباره .3

 د؟نقویتر شوکند که به گروهتان کمک توانست میاین چگونه 

مساایح در ما  ما چقدر از این موضااوم آگاهیم کهتگو کنید:  دربارۀ این سااهال بحک و گف  را بخوانید. 17آهسااتگی آیۀ حار به .4

تواند در یافتن آرامش و خوشای روزانه در تمام مشاکالتی که در زندگی با آنها  ایمانداران سااکن اسات؟ چگونه این آگاهی می

 شویم، تفاوت ایجاد کند؟مواجه می
شاویم. میکنیم، در شاناخت و تجربۀ محبت عپیم خدا عمیقتر یا در ایمانمان رشاد مرا بخوانید. وقتی م 19-17دوباره آیات   .5

 کنیم.انگیز را درک میما با تفکر دربارۀ محبت مسیح که زندگیش را فدای گناهان دنیا کرد، این محبت شگفت
آن محبت را که کند که "ن دعا میصاادقانه برای افساسایا  اوخواهد که ایمانداران او را بشاناساند، پس  داند که خدا میپولس می

توانید چیزی را مهمتر از خواهید؟ آیا می." آیا شما هم این را برای گروه خانگیتان میدیاست، بشناس  یفراتر از معرفت بشر 

 دعا برای یک ایماندار دیگر بدانید؟

خواهید که از کمارت خدا  شاما می قدر " چ.دیکمارت خدا آکنده شاو ۀاز همگوید که نتیجه این اسات که "، پولس می19در آیۀ  

 آکنده شوید؟

)برای یک شاااغل، برای یک شاااخص بیمار و   ، همراه کنیمکه در مقّدمه ذکر شااادی ما این نوم دعا را با دعاهای دیگر  اگر 

 غیره(، این بر بلود مشارکت خانگیمان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ 

 چقدر بلود روحانی هر یک از اعضای کلیسای خانگیتان برای شما مهم است؟

 کند. این حقیقت چیست؟ آیا شما آن را باور دارید؟به ایمانداران یادآوری می 20آیۀ  انگیز را در پولس یک حقیقت شگفت .6
 ل باید در کجا دیده شود؟را دوباره بخوانید. این جال 21کند. آیۀ ، او دربارۀ جالل خدا صحبت می21بعد در آیۀ 

آینده با گروهتان( زمانی را به دعا برای خودتان  کنید، اکنون )و در جلساات  را مرور می 19-16درحالیکه در ساکوت آیات   .7

 اختصاص دهید که از محبت خدا پ ر شوید، تا جالل او در شما دیده شود.

عنوان کنید، از آن بهراجعه کنید، وقتی برای مشاارکت خانگیتان دعا میشااید بخواهید که اغلب اوقات به این دعا م  با دعا خاتمه دهید:

توانید این آیات را دعا کنید، اساامی اعضاای گروهتان را در آن بگذارید. و به اعضاای گروهتان بیاموزید که ا میشام  الگو اساتفاده کنید.

 برای خودشان و دیگران دعا کنند. و همین کار را انجام دهند



80 
 

در زیر ارائه شاده پولس رساول دعاهای دیگری را برای بلود روحانی شااگردانش دعا کرد. چند نمونه  وع عمیقتر شیوید:در این موضی

و همچنین برای ایمانداران دیگر در تان ، زمانی را به این دعاها برای خودتان، مشاارکتتاندر تنهایی و در جلساات مشاارکت  غالبا  اسات.  

  کشورتان و در جهان اختصاص دهید.

 12-9:1؛ کولسیان 11-9:1؛ فیلیپیان 19-17:1افسسیان 
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، فیلیپین20قرن 

 گیرند قوم باالنگائو، دعا کردن را یاد می 

عیسای مسایح در اوایل   وقتی انجیل ، درسات اسات؟ در اعماق کوههای جنگلی فیلیپین،ایدشااید هرگز چیزی دربارۀ قوم بارنگائو نشانیده

ر دشاامنانشااان را بههاین قبیل  قرن بیسااتم به طور شااگرفی تغییر کردند. این ، آنها بهکردندآوری میجمع عنوان غنیمتای رسااید که سااه

 نوشتۀ جوآن ِشتِلر و پاتریشیا پِرویس بیان شده است.  ،و کالم با قدرت آمدانگیز در کتاب، داستان شگفت

کالم   دربارۀیک خانم مجّرد دیگر رفتند که به دعوت این قبیله با آنها زندگی کنند.   به همراه  ،ط دهۀ بیسات زندگیشجوآن شِاتلر در اواسا 

انگیز از این دو خانم آمریکایی اساتقبال کردند طور شاگفت. آنها بهصاحبت کرده بودند  با قوم بارنگائو  ،در یک کتاب نوشاته شادهکه خدا  

( تکلیف یادگیری زبان بارنگائو و ترجمۀ کتاب مقدس  هاگر در طول سااااالکنند. جوآن )با کمک شاااارکای دیکه بیایند و با آنها زندگی 

 برعهده گرفت.  را برای آنها

بر روی صالیب،    او  یافت، جوآن دربارۀ عیسای مسایح، زندگی و مرگ او و اینکه چگونهدرحالیکه کار ترجمه در طول ساالها ادامه می

امید زیادی این  که  صاحبت کردآنها    با. همچنین دربارۀ رساتاخیز او از مردگان گرفت، به این قوم تعلیم داد  شارم و گناهشاان را بر خود

ساخت بود. آنها قربانیهایی را به کردند، بسایار شاریر زندگی می  ارواح  از  به آنها بخشاید. زندگی برای این قومی که در تاریکی و ترس

 عیسیو دهد  درت عیسی بیشتر از ارواحی است که آنها را عذاب میجوآن به آنها تعلیم داد که قکردند. وقتی شریر تقدیم می  ارواحاین  

دادند. این کتاب دربارۀ پیروزیهای شااگرف بر نیروهای تواند این ارواح را شااکساات دهد و آنها را آزاد کند، آنها با دقت گوش میمی

 کند.شیطانی صحبت می

 تمامی دلبا  قوم بارنگائو یاد گرفتند که چگونه گوید کهاینجا جوآن میز همان کتاب اساات. در  موضااوم مهم دیگر ایک داسااتان زیر، 

 در نزد خدا دعا کنند. 

طور مساتمر دعا کردم که بارنگائوها از ارواح رویگردان شاده و به خدای آسامان اعتماد کنند. خدا پاسان داد... آنها کم کم ایمان  من به"

که مرا برای دعا بیدار کرده بود،    ییکردم که ارواح را شاکسات دهد. و خدادرخواسات می  از خدا و  شادمیدار میآوردند. بعد من شابها ب
 به دعاهایم پاسن داد.

 به شکل واقعیشدم. خدایا به این نوایمانان یاد بده که چطور دعا کنند. چطور کردم و دوباره شبها بیدار می"حار در طول روز دعا می
کردناد کاه دانسااااتناد کاه چطور برای متولاد شااااادن در خاانوادۀ خادا دعاا کنناد. اماا درک نمیاونادا، یاک کااری بکن." آنهاا میدعاا کنناد. خاد

 کردند.، اما خودشان دعا نمیآنها دعای مرا دوست داشتندچطور در مسائل روزمرۀ زندگی از خدا کمک بگیرند. 

 ای من مهم نیست که باید چه کار کنی؛ کاری کن که این قوم دعا کنندل"بر ه بودم که "گفتبه خدا با احتیاط و  با درماندگیمن "

پاسان داده شاود. یک ماه بعد، او با یک هلیکوپتر    بارنگائوتا دعاهایش برای قوم   کردمیقربانی چیزی را باید  دانسات که چه جوآن نمی

کرد تا یک بیمارساتان کوچکی به این کوهها سافر می  -ن، مین و غیرهچند ت ن سایما -کردساازی را حمل میکه وساایل سااختمان  یبزرگ

وقتی هلیکوپتر درحاِل فرود بود، به یک درخت برخورد کرد و روی زمین ساقوط کرد. دکتر ک شاته شاد بساازد.    بارنگائورا برای قوم  

 ، در زیر چند ت ن سیمان دفن شدند.ر و جوآن و چند نفر دیگ

های های مین و کیساهبه داخل هلیکوپتر شاکساته رفته و کار حفاری را آغاز کردند. آنها ب شاکه  بعد از خاموش کردِن آتش،  بارنگائوقوم  

رده بود، در زیر آن پیدا کنند. او را از هلیکوپتر بیرون کشاید و متوجه شادند که پودر  هسایمان را بیرون انداختند تا جوآن را که تقریبا  م 

توانسات حرف ساختی میبه او اش متالشای شاده بود.اش شاکساته بود و یک ریهبود. دندهپاره به چشامان او ریخته   هایسایمان از کیساه

 بزند.

 آرامیباه  مورد نیاازش،  سااااعی کردناد کاه باه او کماک کنناد، درحاالیکاه جوآن درباارۀ چیزهاای باارنگاائوشاااااب، قوم    در تماام طول

 هد...داو به داستان ادامه می . در اینجادادبه آنها میدستورالعملهایی را 

و آب را   دباید چشاامان مرا بشااویید. یک پارچ آب بیاورید، چشاامانم را باز نگه داریشااما  دادم: "دسااتورالعملها را می آرامی"... من به
 داخل چشمانم بریزید. چند بار این کار را انجام دهید."

نفسام را   ،دهید." وقتی دردب  صارار کردم: "ادامهداد. من با صادای گرفته اکاساۀ چشامم را فشاار می "آب مانند زغالهای مشاتعلی بود که
 و آب را به داخل چشمم بریزیدل" بدهیددم، "ادامه بند آورد، آنها دست از کار کشیدند. من نفس کشیدم، بعد دوباره مصّرانه زمزمه کر 
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 این ترجمه را تمام کنم." توانماگر نابینا شوم، نمی -نابینا شوم نبایدخدایا، من " زدم:من در طول شب، در دلم فریاد می"

 و درد، شدید. بود . شب، طورنیادامه داشت"این شکنجه تا ساعتها 

افتاد. یک چیز جدید برای بارنگائوها. در طول شاااب، مسااایحیان بارنگائو یکی یکی از بین جمعیت "اما یک چیز دیگری هم اتفاق می

آنها واقعا  شاااروم کردند به دعا کردنل دعاهایشاااان   -راموش نخواهم کردآمده و دساااتم را لمس کرده و دعا کردند. من هرگز این را ف

 . از ته دلشان بود و برای من، ناخواسته و بسیار پ رحرارت

 ای به کشورم، از دوستانم خواسته بودم که دعا کنند:سه ماه پیش، من در نامه"

ند. آنها باید درک کنند که قدرت خودشااان بیفایده اساات،  شاادت دعا کن باایمانداران نیاز دارند که یاد بگیرند برای همه چیز و  
حتی در انجام امور"الهی"، و فقط کار خدا در زندگی انسااانها، یک کار واقعی خواهد بود... اگر من در دلم اشااتیاقی داشااته 

 "سازد.قوم دعای تأثیرگذار و قدرتمند بیک باشم، آن اشتیاق این است که خدا این بارنگائوها را 

کردند. یکی بعد از دیگری، واقعا  دعا می  -کردندشاب، وقتی روی زمین دراز کشایدم؛ بیشاتر م رده بودم تا زنده، بارنگائوها دعا می"آن 
او بمیرد، این کتاب هنوز تمام نشااااده اساااات. لطفا  فقط اجازه بده که او زنده بماند؛ این کتاب   که  کردند، "نگذار یک دعا را تکرار می

 ه است..."وز تمام نشدهن

خاطر دعاهای  به  شد. بدترین دردی که تا آن زمان شناخته بودم،"این بدترین و بهترین شب زندگیم بود که همه در یک شب خالصه می
 قرار گرفته بود. ناپذیر حیرت توصیف ی از الشعام لحپاتتحت آنها،

بهبود طول کشاید تا   -خوابیهای شابانهدرد و بی با -شاش هفته .بردند  از بارنگائوها  دور ی به بیمارساتان ، مراصاورت هوایی"روز بعد به
را بشانوم؛ هیچ موجی از جالل نبود،  ش  توانساتم صادایتوانساتم او را احسااس کنم. نمیتوانساتم خدا را ببینم. نمیجا نمیک. در هیچ یابم

 آمد.فقط اموا  درد بود که یکی بعد از دیگری می

کرده و بهتر شادم، به بارنگائو بازگشاتم تا به ترجمه ادامه دهم. متحیر شادم از اینکه بارنگائوها   ش هفتۀ دیگر که اساتراحت"بعد از شا 
هماه چیز، بزرگ یاا کوچاک، دعاا کنناد. دعاای پ رحرارت، بخشاااای از   برایتوانناد . باارخره آنهاا یااد گرفتناد کاه میکردنادهنوز دعاا می

  3رگز مثل گذشته نبودند. من هم مثل گذشته نبودم."عد از سقوط هلیکوپتر، هزندگیشان شده بود. آنها ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________ 

تِلر و پاتریشایا پِرویس، وایکلیف،  و کالم با قدرت آمداز کتاب   3 تِلر مورد اساتفاده  2002، نوشاتۀ جوآن شاِ . با کساب اجازه از جوآن شاِ

 قرار گرفته است.
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 شوندبارها مطرح میسؤاالتی که 

همه مشیکالتی دارند: بیماری  نگی ما، االباً زمان دعایمان، یک فهرسیت طوالنی از درخواسیتهاسیت.  در گروه خا .1

نگرانیها. بعضییها در گروهمان به دعا ادامه داده و به فهرسیت مشیکالتشیان   انواع  در خانواده، مشیکالت مالی و

به ما بدهید  را  توانید پیشیینهاداتیمیرویم!( آیا کند )و به خواب میپردازند. این گاهی اوقات ما را خسییته میمی

 ؟ببخشیمزمان دعای خود  به را ایکه چگونه هر هفته، حیات و ایمان تازه

کنند. به همین دلیل شااااگردان از عیسااای خواساااتند که دعا کردن را به آنها بیاموزد. عیسااای با خوبی دعا نمیهانند که بداکثر افراد می

مراجعه کنید(. او   15-5:6در آیات قبل از آن، دسااتورالعملهایی داد که چگونه دعا نکنند. )به متی به آنها کمک کرد، و  ش  الگوی دعای

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.

تان مشاارکت خانگیدر  بخواهید که  شاایدو   اساتبرگرفته از تعالیم عیسا موجود اسات که عا  درس دربارۀ د 5،  اتی درس حی   50در کتاب  

 با یکدیگر آنها را مطالعه کنید.

دعا  .  تواند برای گروهتان مفید باشاد، می"دعا" در کالم خدا، فقط بیان درخواساتهای شاخصای به خدا نیسات درک این مطلب کههمچنین 

به ما داده اساات. یک زمان را  دعا   زیادی از های بینیم که خدا نمونهگر به مزامیر نگاه کنیم، می. ااساات  بساایار زیادی چیزهای شااامل

 دعای متعادل باید شامل عناصر زیر باشد:

 ستایش

رد.   جهان هساتیتخت خالق    حضاور به    وارد شادنبه یاد داشاته باشاید که دعا،   به  وروداسات. او کسای اسات که برای شاما و کّل دنیا م 

گیرد. زمانی را به تفکر دربارۀ عپمت او اختصاص  را نادیده می شها و نیازها، شکوه و عپمتو، فقط با فهرستی از خواستهحضور ا

به تفکر دربارۀ عپمت او بنا  یزمانپرساتش کنید. ایمان شاما با اختصااص دادن   دهید، یک مزمور دربارۀ قدرت او بخوانید و با حیرت

 تواند به معنای زانو زدن در سکوت باشد.یا می با خوشی باشد ، رقصییک سرود ستایش تواند شاملشود. پرستش میمی

 این چند نمونه از آیات کتاب مقدس دربارۀ ستایش است:

 .17-16:59و مزامیر   11-1:33مزامیر 

 شکرگزاری

دهد تا از آنها لذت ببریم. هرگاه که ی میانگیز زیاد، کار و چیزهای شاگفتاننهفهس، غذا و لباس، خانواده، دوساتهر لحپه  خداوند به ما  

شااااود. بینیم که غم و افسااااردگی از ما دور میدهیم، غالباا  میزمانی را به شااااکرگزاری برای هماۀ این برکات خدا اختصااااااص می

 است.دلسردی از جانب شیطان  مبارزه بابرای شکرگزاری، سالحی 

 کنید: طور گروهی بر اهمیت شکرگزاری در دعاهایتان تعّمقبه

 21:118؛ مزامیر 20:5 ؛ افسسیان18:5اول تسالونیکیان 

 اعتراف به گناه

د مشااارکت داریم. اما خداوند  کنیم که با خداونو وانمود می  ایمزده  نقاباگر ما سااعی کنیم که گناه را در زندگیمان مخفی کنیم، در واقع  

ما  برایالقدس غالبا  گناه را  روحکنیم،  در دعا خم میساااارمان را تی وقکند. به همین دلیل  نور اساااات و نور او دلهای ما را تفتیش می

ببخشاایم. وقتی رهبران کنیم، باید از خداوند طلب بخشااش کنیم و ما هم باید دیگران را  کند. عیساای تعلیم داد که وقتی گناه میآشااکار می

 دهند، عملکرد خوبی دارند. این حقایق را در گروههایشان تعلیم می

 تواند با یکدیگر بر آنها تعّمق کند:ی از آیات کتاب مقدس دربارۀ اعتراف به گناه است. گروه شما میاین بعض

 13:28؛ امثال 18:38؛ مزامیر 5-3:32؛ مزامیر 12:6؛ متی 2:2-8:1اول یوحنا 

 دعا برای خودتان

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

 دعا برای دیگران

دهد.  دهیم، همانطور که مساایح این کار را برای ما انجام میبرای دیگران، محبت مساایح را نشااان میبا اختصاااص دادن زمانی به دعا  

 عا برای گمشدگان است که مسیح را بشناسند و دعا برای نیازهای برادران و خواهرانمان و برای رشدشان در مسیح.این شامل د

 مراجعه کنید. 45-44:5؛ متی 2-1:2؛ اول تیموتائوس 16:5 ؛ یعقوب12:4؛ کولسیان 12-9:1؛ کولسیان 20-18:6به افسسیان 

دانم که عیسیی به ما گفته که کند. من میمی اقتدار عیسیی دعابیشیتر با   من  یتمشیارک  گروه خواهم ببینم کهمن می .2

در توانیم  رسیید که دعاهای ما بسیییار ضییعیف اسییت. ما چگونه میبا ایمان دعا کنیم، اما گاهی اوقات به نظر می

 ایمانمان را قویتر کنیم؟ کردن، دعا حال

دعا، داسااتانهایی را از عهدعتیق و  های(. ما باید در زمان17:10)رومیان ساات  شاانیدن کالم خدا  از دهد که ایمان  کتاب مقدس تعلیم می

 مردان ایمان دعا کرده و معجزات قدرتمندی را دیدند. وقتیکهجدید بخوانیم، عهد

-38:4)لوقا    دادکه مردم را شاافا می  بخوانید کنید، شاااید بخواهید داسااتانی را دربارۀ عیساایوقتی برای بیماران دعا می •

 (10-1:7لوقا ؛ 13-12:5؛ لوقا 40

را بخوانید،   31-1:4ید داسااااتانی از اعمال  کنید، شاااااید بخواهغیرایمانداران دعا می بهانجیل اعالم  وقتی برای قدرت  •

 نازل شد و آنها با شجاعت کالم را موعپه کردند. القدس بر ایمانداران روح کهوقتی

؛ مرقس 37-31:4ارواح شاریر بخوانید. )لوقا   وقتی با قدرتهای شایطانی در کشامکش هساتید، دربارۀ اقتدار عیسای بر  •

1:5- 20) 

 در مورداسااااتفاده کنید تا به شااااما کمک کند که  32  مزمور یا   51  مزمور اف کنید، از  اگر نیاز دارید که به گناه اعتر  •

 (.9:1گناهتان با خدا صادق باشید، و به او اعتماد کنید که شما را ببخشد )اول یوحنا 

 34-25:6در متی  ، کنیاد، کالم عیساااای را درباارۀ مراقبات پادر از پرنادگاانناۀ خود دعاا میاگر برای نیاازهاای روزا •

 بخوانید.

دهد و قدرت دارد که وقتی دعا  که عیسااای به شاااما اهمیت می، اینکندکمک  ایمانتان  به تقویت تا  اساااتفاده کنید   آیات کتاب مقدس  این از 

 کنید، به شما کمک کند.می
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 تواند در مسیح رشد کند؟ونه میگروه شما چگ

 کاربرد و دعا

درس دعا را در   5د )یا در گروههای کوچک در طول هفته(، نشاومشاارکت خانگیتان با هم جمع میهای آینده وقتی در هفته .1

او دعا  به روش  که دییاد بگیر  تاکنند انجام دهید. اینها درساهایی از تعالیم عیسای هساتند که به شاما کمک می درس حیاتی   50

 کنید.

 یا...

س دربارۀ جوانب مختلف دعا که در بار ذکر شاااد، اختصااااص دهید:  در جمعهای خود، زمانی را به مطالعۀ آیات کتاب مقد .2

کنید، مکک  ساااتایش، شاااکرگزاری، اعتراف به گناه، دعا برای خودتان، دعا برای دیگران. درحالیکه با یکدیگر مطالعه می

دعا را بکار ببرید و به یاد داشااته باشااید که این جوانب را مرتبا  در زمان دعای هفتگی   رایب  کنید تا این روشااهای متفاوت

 داشته باشید. خود 

با یکدیگر دعا کنید و شاید    کهریزی کنید در نپر داشته باشید که روزها یا عصرهای خاصی را برای گروه خانگیتان برنامه .3

ها، گمشادگان ملت خود، دولت خود و غیره دعا کنید. بیشاتر برای خانواده  تشادّ ا  روزه بگیرید. از این زمان اساتفاده کنید تا ب

 شناسند، دعا کنید.برای قدرت رشد در مسیح و اعالم انجیل به کسانیکه خداوند را نمی
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 ردن به برکت هدیه دادن پی ب .11

 

 

 

و   م،یینما یریرا دستگ فانیضع میتا بتوان میکار کنسخت    نیچن دیام که بااز هر لحاظ به شما نشان داده" 

 "تر است.“که فرمود: ”دادن از گرفتن فرخنده میداشته باش ادیرا به  یسی سخنان خود خداونْد ع

 ( 35:20)اعمال  
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 مقّدمه

 بنای ملکوت خدا از طریق هدیه دادن

 16:3. )باه یوحناا نیساااااتای گرانبهااتر از هادیاۀ پساااار خادا باه جهاان اناد. هیچ هادیاهدچیزی نمیکس بیش از خادا درباارۀ هادیاه دادن  هیچ

 کنیم.  فداآن را ما کرد و تعلیم داد که ما هم  فدایمراجعه کنید( عیسی زندگیش را 

دهیم، قدمهای مثبتی میمندی هدیه  وقتی ما با ساااخاوت. (13:16)لوقا   "پول ۀهم بند  د،یخدا باشااا  ۀهم بند  دیتوانینم"او به ما تعلیم داد که 

 کنیم.برمی داریم که برای آیندۀ خود به خدا اعتماد کنیم... و در محبت رشد میرا 

 آموزیم:دو نوم هدیه دادن را می ،کالم خدا در ما 

تواند  ه نمی، کسای کاسات  خیابان ی که در گدای:  هساتندکمک  نیازمندکنیم که با افرادی برخورد می، ماندر تکالیف روزانه همۀ ما  اول،

 دهیم. از جیب خود هدیه می شخصا  ما بار است. ر زنی که نیازمند یک کیسه خواهزینۀ عمل جراحی مورد نیاز را بپردازد، بیوه

مانداران یاد  افتد که ایتواند تأثیر عمیقتری داشااته باشااد. این زمانی اتفاق میاما یک طریق دومی هم برای هدیه دادن وجود دارد که می

 را نشان خواهد داد. آنهدایای گروه هدیه بدهند. درس ما از کالم خدا در صفحۀ بعد، یک نمونه از  در رند که گیمی

خاطر هدایای ایمانداران از طریق کلیسااهایشاان، نیکوکاریهای زیادی در دنیا انجام شاده اسات. فقط کلیسااهای بزرگ در طول قرنها، به

خرند تا به دیگران  ادبیات مسیحی را می  ،افتد. مشارکتهای خانگیی خانگی سراسر دنیا اتفاق می. این در مشارکتهاکنندنمیاین کار را 

دهند. همچنین دهند و به کسااانیکه خار  از گروه خانگی هسااتند نیز هدیه میکنند، هدیه مینها پرسااتش میبدهند. آنها به فقرایی که با آ

 ی دیگر ببرند.کنند تا انجیل را به مکانهااز تیمها حمایت می

شاهر و کشاورتان تواند ملکوت خدا را در در نپر بگیرید که چگونه هدایای کلیساای خانگیتان می  تااین فصال به شاما کمک خواهد کرد 

 و در بخشهای دیگر دنیا بنا کند.
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 آموزد که با سخاوتمندی هدیه بدهندپولس رسول به کلیساها می 

 شد؟این چه دنیایی می. قلبها حاکم استدنیایی را تصور کنید که در آن مهربانی و بخشندگی خداوندمان بر   ابتدایی:بحث 

 را با یکدیگر بخوانید. 30-27:11اعمال 

( چه کسای را انتخاب کردند 29(؟ شااگردان در انطاکیه تصامیم گرفتند که چه کار کنند؟ )آیۀ 28آگابوس چه نبّوتی کرد )آیۀ  .1

 (30هدایا را به یهودیه ببرد؟ )آیۀ  که
یک زمانی، پولس تصااامیم گرفت که از کلیسااااهای شاااهرهای دیگر هدیه جمع کند تا به کلیسااااهای یهودیه کمک کند. درس 

 خواهد پرداخت که چگونه پولس قرنتیان را تشویق کرد که برای این نیاز هدیه بدهند.موضوم امروز به این 

 یکدیگر بخوانید.  را با 4-1:16اول قرنتیان 

 (2-1دستورالعمل او به کلیساهای قرنتیان و غالطیان چه بود؟ )آیۀ  .2
 (4-3چه کسی هدیه را به اورشلیم خواهد برد؟ )آیۀ  .3

 را با یکدیگر بخوانید. 8دوم قرنتیان 

بخوانیاد، بعد  را  5-1کناد. با یکادیگر آیات  در هدیه دادن توصاااایف میرا ، نگرش کلیساااااهای مقادونیاه  ، پولس5-1در آیات   .4

 انگیزشان در این آزمایش و سختی، بحک و گفتگو کنید.دربارۀ شرایط دشوار آنها و نگرش شگفت

پولس از چه  9ای را داشاته باشاند. در آیۀ  کند که مانند مقدونیان، چنین نگرش ساخاوتمندانهساپس پولس از قرنتیان اساتدعا می .5

 کند؟میۀ بخشش سخاوتمندانه استفاده عنوان نمونکسی به

 کند؟ای می، پولس به قرنتیان چه توصیه12-10در آیات  .6
 (12سازد؟ )آیۀ چه چیزی یک هدیه را مقبول می

 کرد چه کار کند؟پولس سعی می 21-20در آیات  .7
 کرد؟برای جلوگیری از انتقاد چه کار می را بخوانید. او در این آیات 19-16دوباره آیات 

  م،یکنیجمع م  مانیکه در مشاااارکت خانگ  ییایهدادر   توزیع پول ساااپسری، نگهداری و  آونحوۀ جمع چرا مهم اسااات که در 

 بسیار مراقب باشیم؟

 را با یکدیگر بخوانید. 9دوم قرنتیان 

،  دادن هدیه   در منپور پولس چیسات؟ چرا مهم اسات که رهبران این قاعده را در مشاارکت خانگی تعلیم دهند؟ چرا  6در آیۀ   .8

 ضروری است؟ ایمان به این حقیقت،

خادا  "کناد؟ را دوبااره بخوانیاد. اگر ماا ایمااناداران را مجبور کنیم کاه هادیاه بادهناد، این چاه چیزی را در قلبشاااااان ناابود می 7آیاۀ   .9

 ؟ ، چه مفهومی دارددارد"بخشندۀ شادمان را دوست می

 یست؟کند. این نتیجه چ، پولس دربارۀ مهمترین نتیجۀ هدیه دادِن ما صحبت می15-12در آیات  .10

ما امروز دربارۀ بخشااش سااخاوتمندانه و مدیریت حکیمانۀ هدایا یاد گرفتیم. اگر همۀ گروههای خانگی این کشااور   با دعا خاتمه دهید:

هدیه بدهند، این چگونه ملکوت خدا را در اینجا بنا خواهد کرد؟ برای وقوم چنین چیزی دعا   یسااخاوت و حکمت  چنینگیرند که با  یاد ب

 کنیدل
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 ستانی از تاریخ مسیحیدا

 ، اتیوپی20قرن 

 هدیۀ فداکارانه در کلیسای آفریقایی، انجیل را گسترش داد

گوییم که وقتی ثروتمند شاادیم، آنگاه با سااخاوتمندی هدیه خواهیم داد. این داسااتان دربارۀ این گاهی اوقات ما در سااکوت به خودمان می

ر اتیوپی، از فرمان عیسای برای هدیه دادن اطاعت کردند. هدیه دادن آنها، یک نمونۀ اسات که چگونه کلیسااهایی در بین افراد بسایار فقی

 (44-41:12اش را داد )مرقس ه آخرین سکهزنی است کزیبا برای همۀ ماست. این یادآور آن بیوه

 ***** 

تالیا در طول جنع جهانی دوم،  خاطر اشااغال دولت ای، کلیسااای وارمو در اتیوپی، رشااد سااریعی را تجربه کرد. به1942تا   1937از 

وارمو به مساایح ایمان   48فقط . میساایونرها، انجیل را به قوم وارمو تعلیم داده بودند، اما  شاادنداین کشااور به ترک   میساایونرها مجبور 

 شده بود.از کتاب مقدس به زبان وارمو ترجمه  های اندکیآوردند. وقتی میسیونرها آنجا را ترک کردند، فقط انجیل مرقس و بخش

ید  ایماندار داشتل همۀ اینها تحت جفای شد 10000کلیسای وارمو رشد کرد و    گذشت،می از عزیمت میسیونرها ی کهپنم سال  طولدر 

خاطر ایمانشااان متحمل دادند، بههمه جا گسااترش می  در انجیل را  وقتیو زندانی شاادند.    ت مضااروبشاادّ ران وارمو بهمبشااّ اتفاق افتاد.  

 زیادی شدند. رنم و عذاب 

برای  خارجیوارموها متعهاد بودند که از هماۀ تعاالیم عیساااای اطاعت کنناد، از جملاه فرمان عیساااای برای هدیه دادن. آنهاا هیچ بودجۀ 

نداشاتند. آنها در رنجهایشاان، قلب خدا برای گساترش انجیل و کمک به فقرا را بدسات آوردند. اگرچه همۀ آنها بسایار فقیر بودند،   کمک

یازهای روحانی. وقتی میسایونرها و هم ننیازهای جسامانی   همهدیه بدهند،    که نیازهای بیشاتری داشاتند،نان یاد گرفتند به کساانیهمچاما  

 ، کالم عیسی را جّدی گرفتند. آنها با سخاوت و خوشی هدیه دادند.بودمانند ایمان کودکان  شانگشتند، دیدند که این قومی که ایمانباز 

انداختند، چیزهایی هایی از لباسااشااان را درآورده و در هدایا میط پول نبود. چون غالبا  هیچ پولی نداشااتند، آنها تکهو هدایای وارمو فق

 رفت.شدند. این پول برای گسترش انجیل بکار مییا  اکت. بعدا  این اقالم در بازارها فروخته می کفش مانند

ران بیشاتری حمایت میخوشاحال بودند که هدایایشاان، هر سااله از   وارموها شاان  در کنفرانساهای ساارنهزودی به  سانّتیک کرد.  مبشاّ

ا کمک بطلبد تا یک هدیۀ ساخاوتمندانه را به کنفرانس ساال بعد بیاورد. اگرچه داد که از خدمطابق ایمانش قول می کسایآغاز شاد. هر 

دادند. این وعده بین بدون هیچ فشااری از ساوی انساانها قول می، اما  کننداز خدا درخواسات میگفتند که چه مبلغی را آنها به رهبران می

کردند تا هدایایشااااان را در انداز میکردند و پول را پسکردند، کار میو خدا بود، و در طول سااااال دعا می  تک تک اشااااخااص هر 

 گردهمایی سال بعد تقدیم کنند. 

، یک هدیه بدهد. او چند سااااکۀ کوچک به پول گردهماییان  خواساااات که در عر  چند روز در پایدر یک کنفرانس، یک خانمی می

 ای بزرگتر از این بدهد.خواست که هدیهرایم کشورش داشت، اما می

این چند سااکه را برداشاات و در بازار کمی پنبه خرید. چون در طول روز در کالسااها مشااغول بود، آخِر او    بعد از کالسااها، یک روز 

 5در حدود  ، صاابحها، نن بریسااد. چند شااب طول کشااید تا این نن را تمام کند. ساااعتها پیش از سااپیدۀ  ماند تا از این پنبهشااب بیدار می

 .بازگشت جا نن خود را فروخت و به کنفرانسساعت تا بازار راه رفت. در آن

دیۀ بزرگی بدهد. این یک رهبر گذاشت. او خیلی خوشحال بود که توانست چنین ه  هایاش را در دستوقتی از راه رسید، هدیۀ فداکارانه

  4از دو سکۀ کوچک او رشد کرده و به چیزی معادِل هشت سنت آمریکایی رسیده بودل

 

 

 

 _____________ 

 است.  1966، نوشتۀ ِریموند داویس، زاندروان، کوهها روی آتش بر این داستان برگرفته از کتاب  4
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 ایماندار و سالمت مشارکت مهم است؟چرا هدیه دادن برای زندگی  .1

 آنهاست. آیات کتاب مقدس را در هر بخش بخوانید:دهد که ما باید به دریل بسیاری هدیه بدهیم. این چند مورد از کتاب مقدس تعلیم می

 10-6:6س از خود محافپت کنیم )اول تیموتائو شادن، کند که در برابر طمعکار و خودمحور هدیه دادن به ما کمک می •

 (. 19-17و 

ا  زمانی را اید، لطفشاود. اگر مطالعۀ کتاب مقدس در این فصال را نخواندههدیه دادن باعک ایجاد اتحاد در بدن مسایح می •

بینیم که وقتی کلیسااها برای کمک به یکدیگر هدیه دادند، در محبت به به مطالعۀ آن اختصااص دهید. در این مطالعه می

 یکدیگر رشد کردند.

-7:15؛ تثنیه 22:23دهد )رویان شاافقت خدا را نساابت به فقرا، از جمله غیرایمانداران نشااان مین، محبت و هدیه داد •

11.) 

طلبیم. مطابق تعلیم عیسای، این به ما باول ملکوت خدا را   توانیممی به نیازمندان، یکی از طریقهایی اسات کههدیه دادن   •

 (.33-25:6تمرکز کنیم )متی  مانعنوان مهیّا کنندهکند که بر خدا بهکمک می

رکت کنیم. این یکی دهد که با او در گسااترش خبر خوش به دیگران شاا هدیه دادن، طریقی اساات که خدا به ما اجازه می •

عنوان مثال، به خوشای حاصال از ساهیم شادن در هدایا  . بهداشاته باشایمگنجی در آسامان    توانیممیاز طریقهایی اسات که 

دیگر ادبیات روحانی برای دادن به کسااانیکه کالم خدا را ندارند، یا برای فرسااتادن یک نفر  برای خرید کتاب مقدس یا

 (21-19:6دیگر برای تعلیم یا موعپه دربارۀ عیسی فکر کنیدل )متی  یدیگر یا کشور   یبه شهر 

انجام این    رمانف  که به آنها  قوم یهود  ماننداز درآمدشیییان را بدهند(،   %10یک بدهند )یعنی  آیا مسییییحیان باید ده .2
 داده شده بود؟ کار

دهند که این هنوز برای مسایحیان کاربرد دارد  لیم میدهند. بعضای از کلیسااها تعیک نمیده هادهند؛ بعضاییک میبعضای از مسایحیان ده

تنهاایی، از یاک باهدها  گویناد کاه باایاد یااد بگیریم کاه باا سااااخااوتمنادی هادیاه بادهیم، اما ای دیگر مییاک باایاد باه کلیساااااا داده شااااود. عادهو ده

 عنوان بخشی از آموزۀ مسیحی تعلیم دهد.عهدعتیق است و چیزی نیست که عهدجدید به

ثهلی دربارۀ یک رهبر مذهبی  عهدجدید فقط در دو قسامت، دهدر  که به خدا یادآوری کرد که روزه اسات یک ذکر شاده اسات. یکی در مه

در جایی اساات   ی(. دیگر 14-9:18ا عیساای گفت که او از نپر خدا عادل نبود )لوقا  اساات. ام  نکرده یک داده و کارهای بدگرفته و ده

دهد، چون آنها عدالت، رحمت و امانت را نادیده گرفته بودند و در عو  بر جوانب جزئی ان میکه عیساای هشاادار شاادیدی به فریساای

مهمترین نسبت به یک دادن مهم است، اما آنها گفت که ده  نعنام در باغشان تمرکز کرده بودند. عیسییِک  ده عنوان مثالبهیک دادن،  ده

 (.24-23:23)متی  نابینا بودند هاچیز 

که این عمل عهدعتیق را ادامه دهند. اما بخشاش  داده نشادهمسایحیان   بهو هیچ فرمانی  ذکر نشادهیک  دهچیزی دربارۀ دید،  در بقیۀ عهدج

اند. اگر خدا تحت عهد قدیم  دهند، ساتایش شادهده شاده و کساانیکه فداکارانه هدیه میساخاوتمندانه مکّررا  توساط عیسای و رساورن تعلیم دا

شاااد که پیروان عیسااای باید بدهند،  به یهودیان تعلیم داد که ده درصاااد از درآمدشاااان را بدهند، آیا ممکن اسااات که این حداقِل چیزی با

خاطر محبت؟ اما  خاطر شریعت، بلکه بهنه به  -یم؟ آیا نباید بیشتر بدهیمتوانیم کمتر بدهعیسایی که همه چیز را فدای آنها کرد؟ آیا ما می

 دهیم، گروههای خانگی باید دستورالعمل پولس را به یاد داشته باشند:در همۀ هدایایی که می

)دوم    .داردیشاادمان را دوسات م  ۀخدا بخشاند رایدر بدهد که در دل قصاد کرده اسات، نه با اکراه و اجبار، ز هر کس همان ق

 (7:9قرنتیان  

های برکت همراه اساتل خداوند به ما اطمینان  بیایید فراموش نکنیم که در عهدعتیق و جدید، غالبا  فرامین خدا برای هدیه دادن، با وعده

رمت میبخشد که قطعا  از می  گذارند، مراقبت خواهد کرد.کسانیکه با هدیه دادن، او را ح 

 نبی صحبت کرد:خدا در عهدعتیق از طریق مالکی 

 ساااااننی: مرا بددیا گویمن خوراک باشااااد. و خداوند لشااااکرها م  ۀتا در خانا   دیا اور یا را به انباارها ب  هاکیا ده ۀپس حال، هما "

 یباق یاز ین چیه  گر یکه د  ختیبر شااما نخواهم ر   ینخواهم گشااود و چنان برکت  نتایآساامان را برا یهاروزنه  ایکه آ  دییازمایب

 (10:3)مالکی  ".نماند

 عهدجدید، عیسی به ما تعلیم داد: در 
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با   د،یکه بده یامانهیبا هر پ رایخواهد شادل ز   ختهیدر دامنتان ر   ز یپ ر، فشارده، تکان داده و لبر   یامانهیتا به شاما داده شاود. پ  دیدهب

 (38:6. )لوقا به شما داده خواهد شد مانهیهمان پ

 ؟دادن را یاد بگیرندک کنیم که هدیه توانیم به ایمانداران کمعنوان رهبران چگونه میما به .3

( 8:10)متی    ".دیهم بده  گانیبه را  د،یاافتهی  گانیبه را"وضااوح به شاااگردانش تعلیم داد که در هدیه دادن سااخاوتمند باشااند: عیساای به

انگیز خدا  ل محبت شاگفت( ما به این شاک20:12دهد که از دشامنانی که نیازمندند، مراقبت کنیدل )رومیان عهدجدید، حتی به ما تعلیم می

 دهیم.را به همۀ انسانها نشان می

 طریق برای تشویق ایمانداران به هدیه دادن در کلیساهای خانگیمان است: 3 این

کنیم؟ همه این آیا ما کسااااانی هسااااتیم که چیزی را با نیازمندان قساااامت می  دهیم.الگوی خودمان به آنها تعلیم می ما اول با   (1

نوازی( و عطاایاای روحاانیماان را برای د. ماا نباایاد فقط پولماان، بلکاه باایاد وقات، خااناه و غاذایماان )مهماانبیننا الگوی ماا را می

 کمک به رشد انسانها قسمت کنیم. 

اعضااای مشااارکتهای خانگیمان    دهد.تعلیم می  چه چیزی را  ،کنیم که کتاب مقدس دربارۀ هدیه دادنما با یکدیگر مطالعه می  (2

مااسااااات. خادا باه قومش در گویاد، چون کتااب مقادس راهنماای زنادگی قادس درباارۀ هادیاه دادن چاه میباایاد بادانناد کاه کتااب م

رایگان و با به شااااگردانش تعلیم داد که به  در عهدجدید  عیسااای  عهدعتیق گفت که هدیه بدهند؛ این بخشااای از شاااریعت بود.

 .موجود استاین موضوم  برای مطالعه دربارۀشادمانی بدهند. در پایان این فصل، آیاتی 

. او از اسااتدوران کتاب مقدس    مانندپدر آساامانی ما، امروز هم    دهیم.ما دربارۀ وفاداری خدا نسییبت به قومش شییهادت می  (3

از وفاداری او دارید که در مشاارکت خانگیتان   را  کند. آیا شاما داساتانهاییطلبند، مراقبت میکساانیکه اول ملکوت خدا را می

 تعریف کنید؟

 ت خانگی باید برای چه چیزی بکار رود؟هدایای مشارک .4
 است:این چند نمونۀ رایم 

 های مسیحی و غیره، برای گسترش انجیل برای خرید کتاب مقدس، کتابهای مسیحی، رسانه •

 برای کمک به ایمانداران نیازمند •

هماۀ نیاازمنادان، بدون   برای کماک به غیرایماانداران نیاازمناد )در طول قرنهاا، مساااایحیاان نه فقط به ایماانداران، بلکاه به  •

 اند.(توجه به مذهبشان هدیه داده

اند )قربانیان زلزله، قحطی، ساایل و رسااانی به کسااانیکه گرفتار بالیای طبیعی شاادهای فرسااتادن هدایای امداد و کمکبر  •

 غیره.(

 برای کمک به پرداخت هزینۀ کنفرانسها و سمینارها •

 هفتگی )چای، خوراکیهای ساده(مشارکت خانگی  در برای فراهم کردن برکات اولیه  •

گوید که کساانیکه کارشاان بشاارت ، پولس می14-13:9برای کمک به مبشّاران و معلمان در سافرشاان )در اول قرنتیان  •

 و تعلیم است، باید توسط ایمانداران دیگر حمایت شوند.(

گیرد که هدایا برای  میم میدارد؟ چه کسی تصکند؟ چه کسی پول را نگه میشمارد و ثبت میچه کسی هدایا را می .5

 چیزی بکار خواهد رفت؟ چه
صورت مشارکت حقیقی داریم.   در اینداریم،  گام برمی زیر نور در  دهد که وقتی ما با یکدیگر و با خدا  کتاب مقدس تعلیم می

و اطالعات را  دهکر خوبی آن را مدیریت  کنند که بهدهند، آنها به رهبران اعتماد میوقتی اعضااای کلیسااای خانگی هدیه می

 پنهان نکنند.

خوبی ثبت رهبر یا اعضاای مورد احترام، این هدایا را بشامارند و به 2ساه ساهال بار بسایار مهم اسات. بهتر اسات که حداقل  

که این هدایا در کجا نگهداری   بگیریدخر  شاااده اسااات. با دقت تصااامیم  چگونه کنند که چه چیزی دریافت شاااده و این پول 

شته باشید که این پول خداست، پس باید با دعا و ترس خداوند استفاده شود. رهبران باید به اعضا اطالم بدهند  داشوند. به یاد  

 که این پول چگونه استفاده شده است.

تصامیم بگیرید   چند وقت یکبار های بسایار، بدون هیچ خرجکردی جمع نکنید.  پول را برای هفتهشاود که همچنین توصایه می

نیست که پول زیادی را نگه دارید، مگر  عاقالنه.  استفاده کنیداستفاده شود و بعد آن را برای کار خدا    چگونه  یدکه این پول با

 انداز شود.اینکه برای یک نیاز بزرگ خاصی پس
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

القدس چگونه دربارۀ رشاد مشاارکت خانگیتان عه کردید، روحبازگردید. وقتی آن صافحات را مطالبه صافحات قبلی این فصال  .1

 در هدیه دادن، با شما صحبت کرد؟
هدیه بدهند. بعضای دیگر، گاهگاهی برای نیازهای   ههفت هر دهند که بعضای از مشاارکتهای خانگی به اعضاایشاان فرصات می

کند؟ آیا  چند وقت یکبار هدایا جمع می  گروه شاامادهد.  دسااتورالعمل مشااخصاای نمیکنند. کتاب مقدس  مشااخص هدایا جمع می

 ادامه دهید؟ روشاین خواهید که در آینده به می

 د؟نبا یکدیگر مطالعه کند نتوانمیرا ت دربارۀ هدیه دادن ابه فهرست زیر نگاه کنید. گروه شما، کدام عبار  .2
داوند طریقهایی را بطلبید که بتوانید خبر ن بخشاندگان ساخاوتمند رشاد کنید. از خعنوابرای خودتان و گروهتان دعا کنید که به .3

 گسترش دهید.تان آمیز خوش را از طریق هدایای محبت
 برای مطالعه دربارۀ هدیه دادن: تعبارچند 

 44-41:12بیوه زن: مرقس های هسک •

 34-19:6اول ملکوت خدا را بطلبید: متی  •

 36-27:6: لوقا خود محبت کنید به دشمنان •

 4-1:6یدگان مردم ندهید: متی هدایایتان را در برابر د •

 46-31:25گوسفندان و ب زها: متی  •

 14-12:14فقیران را با مهربانی برکت دهید: لوقا  •

نانیا و سهفیره به روح •  11:5-32:4القدس درود گفتند: اعمال حه

 9و  8دهد: دوم قرنتیان پولس رسول دربارۀ هدیۀ دادن تعلیم می •

 10-6:6ل تیموتائوس دهد: اوپولس دربارۀ قناعت تعلیم می •

 19-17:6فرمان پولس به ثروتمندان: اول تیموتائوس  •

 28:4فرمان به دزدان: افسسیان  •

 درس دربارۀ این موضوم موجود است. 3، یک بخش دربارۀ هدیه دادن، به همراه درس حیاتی  50همچنین در کتاب 
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 شدن الغ  ب شاگردان  .12

 

 

 

شاگرد من   یبراست د، یآورده بودند، گفت: »اگر در کالم من بمان مانیاو ا که به یانیهودیبه  یس یپس ع

 ( 32-31:8)یوحنا   شما را آزاد خواهد کرد.«  قتیشناخت، و حق  دیرا خواه قتیبود. و حق دیخواه

 

تا همه را  م،یآموزیو با کمال حکمت م میدهیو هر کس را هشدار م  م، یکنیرا وعظ م   ]مسیح[ ما او

 ( 28:1)کولسیان   .میحاضر ساز  حیکامل در مس
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 مقّدمه

 سازندشاگردان عیسی، دیگران را شاگرد می 

بودن چه مفهومی شاما شااگرد عیسای هساتید. اما روزانه شااگرد عیسای  پساید،  اگر شاما به دعوت عیسای برای پیروی از او پاسان داده

 ؟دارد

کنند. آنها با یکدیگر کالم عیسای را که در متی، مرقس، لوقا و یوحنا ته و اطاعت میاول از همه، شااگردان همۀ تعالیم عیسای را آموخ

ها را در زندگیشاااان بکار چیز  کنند و اینمطالعه میشاااود،  شاااود و تعالیم شااااگردان عیسااای را که در بقیۀ عهدجدید یافت مییافت می

 (23:14ا ." )یوحنگاه خواهد داشتمرا دوست بدارد، کالم مرا ن یگر کس"اوضوح گفت: برند. عیسی بهمی

کنند تا کنند، با خوشحالی خود را به او تقدیم میشود، درک میرا که بر روی صلیب دیده می خودشان نسبت بهچون آنها محبت عیسی 

 د شوند.کنند که شاگر سازند. و به دیگران هم کمک میاو را خدمت کنند و مانند او شوند. آنها عیسی را خداوند زندگیشان می

تکلیف آساانی نیسات. همانطور که ما خودمان باید یاد بگیریم که قلب و نگرش مسایح را در افکار و اعمالمان داشاته ،  اما شااگردساازی

دارند تا یاد بگیرند که با را برمی  یاگردانمان کمک کنیم که آنها هم این کار را انجام دهند. وقتی آنها قدمهای کوچکباشااایم، باید به شااا 

، خود را تسالیِم کندبیشاتر مانند عیسای    آنها راکند تا القدس کار مین زندگی کنند، در شارایط دشاوار به خدا اعتماد کنند و وقتی روحایما

 .میبا آنها گام بردار  دیما بادر این شرایط  ،القدس کنندروح

، باا آنهاا دعا  درس بگیرنادکنیم کاه از کالم خادا  توانیم هماۀ مشااااکالت شااااااگردانماان را برطرف کنیم، اماا وقتی باه آنهاا کماک میماا نمی

برای انجام   نند. البته، تنها راهکنیم که در اعتماد به عیسای رشاد کدهیم، در واقع آنها را تشاویق میکنیم و دوساتی حقیقی را نشاان میمی

نیز  ه در زمانهای دیگر در طول هفتهکنیم، بلکنه فقط در روزی که با یکدیگر پرستش می -، از طریق وقت گذاشتن با آنهاستاین کار 

 کنیم.آمیز خالصانه رشد میاز طریق رابطۀ محبتهمۀ ما . کنیماین کار را می

نوان شااگرد مسایح عدهد تا خودتان بهما خواهد داد، همچنین پیشانهاداتی را برای کمک به شاما میاین فصال آیاتی را برای مطالعه به شا 

 که دیگران را برای انجام این کار تشویق کنید.کند رشد کنید و به شما کمک می
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 کندعیسی یک جنبش جهانی را آااز می 

 کنند پیروی  که از اوشاگردان  بهدادن با تعلیم 

که با ش  القدسااا روح  در کتاب مقدس، یا از ش  ماید، خواه از تعالیدر چند هفتۀ گذشاااته، چه چیزهایی را از عیسااای آموخته  بحث ابتدایی:

 کند؟قلبتان صحبت می

که شااما امسااال، بیشااتر از (. عیساای چگونه در زندگی شااما کار کرده 40:6شااوند )لوقا  عیساای گفت که شاااگردان مانند معلمشااان می

 پارسال، شبیه او هستید؟

 را با یکدیگر بخوانید. 20-14:1مرقس 

 (؟15-14وقتی عیسی موعپه کرد، به مردم چه گفت )آیات  .1
 به نپرتان این برای کسانیکه حرفهای او را شنیدند، چه مفهومی داشت؟

و درس  کردهعیساای به ماهیگیران گفت که "از پی من آیید". معلمان مذهبی آن زمان، شاااگردانی داشااتند که از آنها پیروی  .2

کند. اگر به دعوتش  عوت میشانوید که از شاما دکنید. صادای عیسای را میتصاور کنید که در قرن یکم زندگی میگرفتند. می

م جدید ساااپری خواهید کرد. هدفتان این اسااات که گوش کنید، تماشاااا کنید و از پاسااان دهید، روزهای زندگیتان را با این معل

 درس بگیرید و مانند او شوید.ش حکمت
همۀ  کهه باشاااید  مهم خواهد بود که کامال  متوجتان تصاااور کنید که شاااما یکی از دوازده شااااگرد عیسااای شاااوید. چقدر برای

 دهد، یاد بگیرید؟ افکارتان را توضیح دهید.درسهایی را که عیسی به شما می

(. "صااایاد مردمان" چه 17ساااازد )آیۀ صااایاد مردمان میعیسااای به ماهیگیران گفت که اگر از او پیروی کنند، او آنها را  .3

 ازد؟اید که شما را صیاد مردمان سمفهومی دارد؟ آیا تابحال از عیسی خواسته

به   آیا (.20و  18)شاغلشاان( و پدرشاان )خانواده( را رها کردند )آیات  شاان  وقتی عیسای این مردان را صادا کرد، آنها تورهای .4

 برای آنها بود؟ چرا؟ ینپرتان این قربانی بزرگ
 تا با خبر خوش به سراد این کشور بروید؟ چه نوم قربانیهایی رزم است؟، قربانی رزم است آیا به نپرتان

ایمانداران در اما بیشااتر  تا کّل زندگیشااان را وقف گسااترش انجیل کنند،   کنندمیاگرچه ایماندارانی هسااتند که شااغلشااان را رها    :نکته

عنوان افرادی مانند، اما در هر زمان و هر جاییکه فرصت دارند، شاهدان وفادار و شاگردسازان هستند. آنها خودشان را بهشغلشان می

 کند که چه کار کنید؟برند. به نپرتان عیسی از شما دعوت میحبت خدا را به محل کارشان میر و مبینند که نومی

 را بخوانید. 20-16:28متی  

چیزی  یک بر روی زمین، این کالم را اعالم کرد. عیسی به شاگردانش گفت کهن خود  عیسی بعد از رستاخیز، در پایان زما .5

 (؟18آیۀ به او داده شده است. آن چیز چه بود )
کنید؟ به همین دلیل، چقدر مهم اساات که ما از کالم عیساای اطاعت کنیم؟ اگر ما آیا کالم عیساای را دربارۀ اقتدارش باور می

، اطمینان داشته شودمی  مخالفتکند که وقتی با انجیل دارد، این چه کمکی به ما می  دستکه عیسی تمامی اقتدار را در    بدانیم

 باشیم؟

بساازند. آنها برای انجام این کار باید    شااگردان بیشاتریبعد از عزیمت عیسای از زمین، ان عیسای گفته شاد که به اولین شااگرد .6

 (؟19رفتند )آیۀ به کجا می
 (؟19دادند )آیۀ آنها باید به نام چه کسی مردم را تعمید می .7

 (؟20دادند )آیۀ ی میآنها باید به شاگردان جدید چه تعلیم .8
 توانید تعالیم او را به دیگران منتقل کنید؟کنید که چگونه میکنید، آیا به این فکر میمطالعه میوقتی تعالیم عیسی را 

 بینید که بتواند با استفاده از تعالیم عیسی، صیاد مردمان شود؟عنوان کسی میآیا خودتان را به

 (؟20شاگردانش داد )آیۀ ای به عیسی چه وعده .9
 دارید؟آیا این را برای خودتان هم باور 

 د که دیگران را شاگرد سازند.نبرای مشارکت خود دعا کنید که شاگردان حقیقی عیسی شو با دعا خاتمه دهید:

 .طور خاص دربارۀ شاگردسازی است( به50-47درس ) درس حیاتی  50چهار درس آخر در  در این موضوع عمیقتر شوید:
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 20آسیای مرکزی، قرن 

 دیقدرت شاگر

 یسا   ایو بارور شاده، صاد، شاصات   فهمدیو آن را م شانودیاسات که کالم را م یکاشاته شاد کسا   کوین  نیکه در زم یاّما بذر 

 (23:13. )متی آوردیبرابر ثمر م

م  بود، تما  بردهاش را چند ماه قبل به آنجا  مساالمان که خانوادهرا در دانشااگاهی در یک کشااور اش  هکالس مکالم  ،معلم زبان انگلیساای

معلم هنوز او را این  کالس را ترک کردناد، یاک مرد جوان مااناد و باه طرف میز معلم رفات.    دانشااااجویااناز اینکاه هماۀ    بعادکرد.  

 شناخت، چون ترم جدید، تازه شروم شده بود.نمی

 حبت کنیم؟"توانیم چند دقیقه با هم صاو پرسید: "آیا می

 معلم پاسن داد: "البته".

ن حسان معرفی کرد و توضایح داد که از یک کشاور مسالمان دیگری آمده اسات. آنها چند دقیقه صاحبت کردند عنواخودش را به  دانشاجو

، ابراهیم هم  متوانی دربارۀ او به من تعلیم دهی؟ دوسااتام. آیا میو بعد این شاااگرد بر ترسااش غلبه کرد: "آقا... من شاایفتۀ عیساای شااده

 کالس بود، از کشور حسن آمده بود. این دانشجویانیکی از خواهد که دربارۀ عیسی بشنود." ابراهیم که می

با این معلم داشاتند. این معلم، پیرو عیسای بود و خوشاحال   در خار  از کالس  بود که حسان و ابراهیم بسایاری  مباحثات  ز آغا  ،این گفتگو

و فرزندان کوچکش مالقات کنند و  همسار با  اش دعوت کرد تا صاحبت کند. او آنها را به خانه  دانشاجوبود که دربارۀ ایمانش با این دو  

خوردند و ساااااعات  کردند، با این خانواده غذا میها بازی میخندیدند و با بچهرفتند. آنها میاین دو مرد جوان، اغلب اوقات به آنجا می

درخواساات   آنها   ی نکشااید کهطولگرفتند. می  یادکردند، از این معلم دربارۀ عیساای و انجیل بساایاری را با کتاب مقدس باز سااپری می

 شان بود.دهنده. آنها واقعا  ایمان داشتند که عیسی نجاتکردند که تعمید بیابند

  ،این معلم و خانمش، این برادران جدید و نوایمانان دیگر را به یک مشاارکت خانگی دعوت کردند. آنها با سارود از آن،   پسبالفاصاله  

پیروی  روشاهایو دربارۀ   خواندندمیکردند. تعالیم عیسای را با یکدیگر  با یکدیگر مطرح میبرای دعا  پرساتش کرده و نیازهایشاان را 

  کردند، مرگ عیساای را برای گناهانشااان به یادمیکردند. با یکدیگر در شااام خداوند نیز شاارکت میفرامینش صااحبت  همۀدر  از او  

 دادند.میآوردند. و نوایمانان دیگر را تعمید می

 گردد. معلم توضیح داد که تصمیم گرفته به دانشگاه ادامه ندهد. او به کشورش بازمی  یک روز حسن به

خواهم که انجیل را به قومهایی ببرم که در اقلیت هساتند  مردم کشاورم دربارۀ عیسای مسایح صاحبت کنم. مخصاوصاا  میخواهم با  "من می

 گونه باید این کار را انجام دهم؟"کنند. من چدر کوههای نزدیک شهرم زندگی می انی هستند کهو چوپان

م بده. با محبت به ساااراد آن افراد برو. دربارۀ عیسااای با آنها  انجاتو هم  همان کاری را که من با تو کردم،   معلم پاسااان داد: "حسااان،

باش که عیسای برای 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  

رد. تو می القدس  ایمان آوردند، آنها را به نام پدر، پسر و روح  وقتی به اورا با خود ببری و نشان بدهی.   عیسی توانی فیلم  همۀ انسانها م 

ۀ فرامین عیسای از درساهای کتاب مقدس که من به تو دادم، اساتفاده کن تا به تو کمک کند که به آنها تعلیم دهی که از هم  بعدتعمید بده.  

 اطاعت کنند."

  دتوان دانست که آیا میصالحیت است و نمیاحساس کرد که بی. او  ، یک لحپه مکک کردکردمیحرفهای معلم فکر   ، درحالیکه بهحسن

ز مرز اش، ارفات، مثال این معلم و خاانواده. حاار او خودش باا انجیال باه بیرون میبودهماان کااری را بکناد کاه این معلم باا او کرده  

 کرد.فرهنع عبور می

 حسن با عدم قطعیت، به معلم نگاه کرد: "من سعی خواهم کرد".

 . بود القدس با اورود؛ عیسی از طریق قدرت روححسن یادآوری کرد که او تنها نمی معلم به

 کساانیدم برداشاته و انجیل را به هایی را از حسان دریافت کرد. او توضایح داد که با ایمان قدر طول ماهها و ساالهای بعدی، معلم نامه

بود.   کردهبود که از عیسای اطاعت کنند، همانطور که معلم این کار را با او  رساانده که هرگز آن را نشانیده بودند. او به آنها تعلیم داده  
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 را  کوچکی از ایمانداران آوردند. طولی نکشااید که آنها را تعمید داد و مشااارکتهایو به عیساای ایمان می کردهمردم از گناهانشااان توبه 

 ها و روستاهای مختلف تشکیل داد.کدر شهر 

خوردند، به یاد آورد. او توانسات در حسان را روی میز گذاشات و زمانی را که با یکدیگر دوِر میز غذا می ساالها بعد، معلم آخرین نامۀ

کردم که انجیل ه خودش گفت: "من هرگز تصور نمی. معلم بببیندتعمید حسن و گرسنگی او برای یادگیری کالم خدا را تصویر  ،  ذهنش

دا به من این افتخار و امتیاز را داد تا بخشاای از شاااگردسااازی این برادر ارزشاامند تواند از طریق یک مرد تا دور دسااتها برود. و خب

 باشم که تعالیم عیسی را جّدی گرفت. خدا را شکر برای قدرت انجیلل"

 ، شاگردسازی کرد. )مراجعه کنید به "منابع"، ضمیمۀ الف(حیاتی  درس 50حسن با درسهایی از   نکته:
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

کنیم، اما افراد گروهمان در طول هفته آن ما هر هفته در مشیییارکت خانگیمان، کالم خدا را با یکدیگر مطالعه می .1

کمک کنیم که عادت به خواندن )یا گوش دادن( به کالم خدا در تنهایی    توانیم به آنهاخوانند. ما چگونه میرا نمی

 ایجاد کنند؟را در خود 

یادگیری انضاباط تعّمق روزانه بر کالم خدا و دعا خیلی خوب اسات. این عادت که در طول زندگی   در اشاتیاق شاما برای کمک به آنها  

با خداست که آنها او را   ییتنها  اوقاتبخشد. همچنین از طریق  حکمت میقدرت و  ایمانداران   زندگی، به  گیرد، برای چالشهایشکل می

 .ایجاد کنندتواند به آنها کمک کند که این عادت را خواهند شناخت و تبدیل خواهند شد تا بیشتر شبیه او شوند. مشارکت خانگی می

ا در آن تعّمق دائم بر کالم خدا، کمک و خوشاااای خود ر  بینیم که داوود و نویسااااندگان دیگر، باکنیم، میوقتی ما مزامیر را مطالعه می

 است: 119هایی از مزامیر یافتند. این نمونه

 ."به تو گناه نورزم تا ام،کرده رهیکالم تو را در دل خود ذخ" :11آیۀ  •

 "طبق کالمت مرا بر پا دار. جان من از فرط اندوه گداخته شده است؛": 28آیۀ  •

 "و زر. میهزاران پاره س از  بهتر است، میدهان تو برا عتیشر ": 72آیۀ  •

 ."روز تفکر من است یتمام لدارمیتو را چقدر دوست م عتیشر ": 97آیۀ  •

 ."راه من نور است یبرا و من چراد، یپاها یالم تو برا"ک: 105آیۀ  •

 این چند پیشنهاد عملی برای کمک به اعضای شماست تا روزانه در کالم خدا بمانند:

کتاب   شااما از   اصاالی  درسنیساات که این   نیازیرا هر هفته در جلسااات خود بخوانید.    119ی از مزمور سااعی کنید بخش کوچک .1

القدس یک گرسااانگی را هفته، دقایقی را به این کار اختصااااص دهید. هر بار دعا کنید که روح 4  به مدت؛ مثال  فقط باشااادمقدس  

 قلبها ایجاد کند. تک تکنسبت به خدا و کالمش در 

کمک کنید که   صاااوتی به زبانهای بسااایاری در اینترنت موجود اسااات. اگر مردم دوسااات ندارند که بخوانند، به آنهاکتاب مقدس   .2

 )به ضمیمۀ الف، "منابع" مراجعه کنید.( و گوش کنند. کردهدانلود  نسخۀ صوتی آن را

لوقا و یوحنا(، پیدایش، مزامیر و امثال،  به آنها پیشاانهاد کنید که بخوانند. چهار انجیل )متی، مرقس،   را  یک کتاب از کتاب مقدس .3

توانید به عنوان بقیۀ عهدجدید بروند. شااما می  توانند به ساارادکه با آنها شااروم کنند. بعد می  اسااتکتابهای خوبی برای نوایمانان  

ا یکدیگر، زمانی . بعد در جلساات خود بکنیدیا گوش    بخوانیدتنهایی در طول هفته یک کتاب را به  گیگروه تصامیم بگیرید که هم

 اختصاص دهید.هایشان به در میان گذاشتن آموختهرا 

و به تندی یکدیگر را    کردهما نگران مشییاجره و نزاعهای دائمی در مشییارکت خانگیمان هسییتیم. بعضیییها ایبت  .2

هیز  یا گفتگو با بقیۀ افراد گروه پر  رابطه  برقراری  آیند، اما ازکنند. بعضیییها به جلسییۀ یکشیینبه میمی  قضییاوت 

توانیم به  خوب نیسیت. چگونه میارکت خانگی  مشی سیالمت برای    ادامه دادن به این روش، دانیم کهکنند. ما میمی

 آنها کمک کنیم که رشد کنند تا بیشتر مانند مسیح باشند؟

کنید به مرقس وقتی عیسای مشاکالت بین شااگردان را دید، زمانی را به صاحبت با آنها دربارۀ این موضاوم اختصااص داد. )مراجعه  

در گروهمان ضاااعف روابط  (. این شااااگردساااازی اسااات که نه فقط به مشاااکالت نپری، بلکه به چیزهای عملی، از جمله 37 -33:9

خدا   عدم درک اینکهببینند که ریشااۀ مشاااجراتشااان، غرور بود و   تاکند. در این شاارایط، عیساای به شاااگردانش کمک کرد رساایدگی می

 جایگاه شخص در ملکوت. رزش قائل است، نه برایبرای فروتنی و خدمتگذاری ا

 یعقوب این را نوشت:

 (1:4)یعقوب  مشغولند؟ زهیشما به ست یکه درون اعضا التانینه از ام ایآ د؟یآیم دیشما جنع و جدال پد انیز کجا در ما

 پولس رسول این را به قرنتیان نوشت:

آن   می. بدینینب  د،یمرا چنانکه انتپار دار  ز یو شااما ن نم،یکه انتپار دارم، نبگونه  و شااما را آن میایآن دارم که نزدتان ب میب رایز 
 (20:12)دوم قرنتیان  .نمیبب ینپمیغرور و ب بت،یافترا، غ ،یشما جدال، حسد، خشم، خودخواه انیدارم که در م
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بینید، با دعا شااروم کنید. ما الت را میزننده باشااد. وقتی این مشااکتواند در مشااارکت خانگیتان نیز بساایار آساایبهمۀ این نگرشااها می

( به همین ترتیب، وقتی ما 32،  31:22دانیم که وقتی عیسای ضاعفهای شااگردانش را دید، برای آنها دعا کرد. )مراجعه کنید به لوقا  می

 م.بینیم، باید برای آنها دعا کنیضعفهای شخصیتی یا گناه را در افراد گروهمان می

 گوید:در گروهتان مطالعه کنید که خدا دربارۀ این چیزها چه می تابه شماست آیاتی برای کمک  هااین

 افترا و ایبت:

 29:4افسسیان                                28:16امثال 

 2:1یعقوب                                19:20امثال 

 15-14:5الطیان غ                         22-20:26امثال 

 طلبی خودخواهانه:جاهو شک ر  حسادت، 

 5-4:13اول قرنتیان                                4:4جامعه 

 11-1:2فیلیپیان                         16-14:3یعقوب 

 قضاوت دیگران با ریاکاری یا عدالت شخصی:

 13-1:14رومیان                                5-1:7متی 

  3-1:2رومیان 

اوقات، قضاااوت ضااروری اساات. به این آیات هم مراجعه کنید تا درک کنید که چه زمانی مهم اساات که کلیسااا گناه را در   گاهی  نکته:

 خود داوری کند: میان

 18-17:16رومیان                           5اول قرنتیان 

 17-15:18متی 

 :قائل شدنتبعیض 

 9-1:2یعقوب                 )مخصوصا   37پیدایش 

 21:5اول تیموتائوس                    (          4-3ات آی

 خشم: 

 1:15امثال                       20-19:1یعقوب 

 22-21:5متی              31و  27-26:4افسسیان 

 29:14 امثال

 ارور:

 16و  3:12رومیان                            13:8امثال 

 8-1:2فیلیپیان                          18:16امثال 

 

شاااید رزم باشااد که با تک تک افراد صااحبت کند. از آیات بار برای کمک به آنها اسااتفاده کنید تا کالم خدا،  گروهی عالوه بر مطالعۀ  

ران رشاد دیگ بهتا در محبت مسایح   هساتندتشاویق نیازمند  شااید آنها   برند.ببینند که در کجا تعلیم کتاب مقدس را در زندگیشاان بکار نمی
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شاوید، از خدا کمک بطلبید تا با فروتنی و فی  این کار را انجام دهید. )مراجعه  کنند. وقتی برای این صاحبتهای خصاوصای حاضار می

 .ه به چه چیزی نیاز دارنداز هم ( از او حکمت و بینش روحانی بطلبید تا بدانید که بیش2و  1:6کنید به غالطیان 

توانیم همه را  د که کار شیاگردسیازی دیگران را به رهبران بسیپارند. چگونه میخواهنبعضییها در مشیارکت ما می .3

 ؟کنندتشویق کنیم که در آن شرکت 

کنند که کار خدمت در ملکوت خدا را انجام دهند )مراجعه کنید به گوید که رهبران مسایحی به اعضاای بدن مسایح کمک میافساسایان می

 ویق همۀ اعضای گروه برای بنای ملکوت خدا در روابطشان است.این راههایی برای تش(. 12-11:4افسسیان 

با چه کسای  تان راامروز های  آموخته"در طول هفتۀ بعد،    هر هفته در پایان مطالعۀ کالم خدا، این سیؤاالت را بپرسیید: •

 در میان خواهید گذاشاااات؟" هفتۀ بعد بپرسااااید: "چه کساااای به یک دوساااات یا عضااااو خانواده گفت که خدا به او چه

 ، اختصاص دهید.انددقایقی را به دعا برای اشخاصی که با آنها صحبت کردهآموزد؟"می

برای دعا و مطالعۀ کتاب مقدس   در طول هفته تاافراد گروهتان را تشیویق کنید که گروههای کوچکی را تشیکیل دهند   •

 با یکدیگر جمع شوند. 

 خانه یا چایخانه بروید.شان، بیمارستان یا قهوهد به خانهدر طول هفته، در گروههای دو یا سه نفره برای مالقات افرا •

برای بیمااران و کساااااانیکاه تحات فشاااااار  : دعاتوانیاد برکت دهیادچه کساااای را می  ،به این فکر کنیاد که با یک مالقات

 غیرایمانداران. بهانجیل  اعالم ، وعملیمشکالت هستند، کمک و تشویق 

و خانمها باید با خانمها مالقات کنند،   آقایانباید با    آقایان  یاد داشییییته باشییییید:یک قانون مهمی که در هنگام مالقات به  •

روید. این در برابر غیبت و وساوساه ببه مالقات یک زن و شاوهر   روید یابزن و شاوهر به مالقات  عنوان بهمگر اینکه  

 کند.از شما محافپت می

)"کالم خدا: نان روزانۀ ما"( و همچنین ضاامیمۀ  7خدا"( و فصاال   انگیز نجات از سااویمراجعه کنید )"درک هدیۀ شااگفت  4به فصاال 

 توانند برای شاگردسازی دیگران بکار ببرند.می الف، "منابع" برای پیشنهادات بیشتر دربارۀ چیزهایی که اعضای گروهتان

ت، نیسیی که هیچ ایمانداری    جاییرویم تا انجیل را در  ها و شییهرهای کوچک کشییورمان میکبعضییی از ما به شییهر .4
دانیم کیه آنهیا نییاز دارنید کیه برای پرسیییییتش و تقوییت آورنید. میا می. مردم کم کم بیه مسییییییح روی میاعالم کنیم

توانید  آیا میکند.    شیییانجمع شیییوند، اما هیچ رهبری نداریم که با آنها باشییید تا هر هفته راهنمایی  با هم  یکدیگر

 هایی را به ما بدهید؟توصیه

تواند ایمانداران را برای راهنمایی گروههای جدید بفرسااتد، این قطعا  به آنها کمک خواهد کرد که رشااد اگر مشااارکت خانگی شااما می

-11:4کند. )مراجعه کنید به افساسایان لس رساول گفت که خدا افرادی را با عطایا برای بنای بدن مسایح عطا میکنند. به همین دلیل پو

 توانند جلسات را آغاز کنند.ه بفرستید، یک گروه کوچک از ایمانداران می( اما حتی اگر ممکن نیست که کسی را هر هفت13

القدس اعتماد کنند که معلمشان باشد.  سراسر جهان در شرایطی هستند که باید یاد بگیرند که به روحنوایمانان  این را به یاد داشته باشید:  

کرده، کالم خدا را بخوانند یا گوش کنند، دعا کنند و به نام   ساااده پرسااتش روشااهایتواند با کمک روح، به گروههای شااما میهمچنین 

 عیسی به یکدیگر خدمت کنند. خداوند خودش به آنها کمک خواهد کرد که رشد کنند.

 عیسی گفت:

 (20:18)متی  حاضرم. شانیا انیسه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در م ایکه دو  ییجا رایز 

عنوان راهنمایی برای کمک به توانند اغلب اوقات جمع شااده و با یکدیگر رشااد کنند. این کتاب بهمیکوچک باشااد،  گروه این  حتی اگر 

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  

راجعه کنید(. اگر ممکن اسااات، فصااالهای یک و دو را با یکدیگر بخوانید و ضااامیمۀ الف م ،کنند. )برای کساااب اطالعات به "منابع"

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  

 اره با آنها باشید. بتوانید دوب مطالعه کنند، تا زمانیکه شماتنهایی بهتا خودشان هستند  مهمتر 

آنها را تشویق کنید که از عیسی برای مطالعۀ هفتگی استفاده کنند.  درس حیاتی   50توانند از  همچنین، به آنها نشان بدهید که چگونه می

یاا پیغاام تمااس گرفتاه   برویاد و مکّررا  در فااصاااالاۀ بین این دیادارهاا باا آنهااشاااااان  ممکن باه دیادار   حاددر تماامی تعاالیمش اطااعات کنناد. تاا 

گوید که چگونه "پیوساااته"  هایش میدعا کنید. پولس رساااول بارها در نامهآنها   بفرساااتید. مهمتر از همه اینکه فراموش نکنید که برای

 (.11:1؛ دوم تسالونیکیان 15:1؛ افسسیان 9:1؛ کولسیان 9:1کند )رومیان برای کلیساهایی که برپا کرده، دعا می
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اختصااااص    رفتن به نواحی جدید و برپایی مشاااارکتهای جدیددعا دربارۀ یک برنامۀ طورنی مدت برای   را به تفکر وهمچنین زمانی 

دربارۀ که رویای برقراری و تقویت مشااارکتهای جدید را دارند. در گروهتان    کمک بطلبید یتیمهای ساایّار   برای تعلیم. از خداوند  دهید

که   مفید باشاادتیمها برای تکثیر کلیساااها در یک ملت مهم هسااتند. شاااید    اینشااد.  تواند در این تیمها باصااحبت کنید که چه کساای میاین 

 برای انجام این کار به مشارکتهای دیگر بپیوندید. 

 :، گفتیسای قرنتس که آن را آغاز کرد و بعد آپولس آن را تقویت کردپولس رسول دربارۀ کل

  کننده،یار یاسات و نه آب  یز یپس نه کارنده چد.  آن شا  شیکه موجب رو  کرد، اّما خدا بود یار یمن بذر را کاشاتم و آپولس آن را آب

 (7-6:3. )اول قرنتیان است انندهیبلکه فقط خدا که رو

 شاگردانش گفت:عیسی این را به 

 (18:16. )متی افتینخواهد  الیبر آن است هیهاو یهاو دروازه کنمیخود را بنا م یسایکل

 است. کار ما این است که شاگردانی بسازیم که نسبت به تعالیم او وفادارند.عیسی خود را وقف رشد کلیسایش کرده 
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 رشد کند؟تواند در مسیح گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا:

با   در دعا مرتبا  خودشاان کالم خدا را بخوانند یا گوش کنند؟ آیا روزانه زمانی راگیرند که آیا اعضاای مشاارکت شاما یاد می .1

این   دادن  را برای تعلیم روشااهاییبار، سااهال اول را دوباره بخوانید.   پرسااش و پاساان در کنند؟ از بخش خداوند صاارف می

ی برای عنوان منبعبه ،درس حیاتی   50. )به درس: "برای شاااناخت خدا باید وقت گذاشااات" در ریزی کنیدبرنامهموضاااوم  

 ، مراجعه کنید.(بکارگیری

گیرند که از همۀ تعالیم  کنند که بیشاتر مانند مسایح شاوند؟ آیا یاد میروهتان فکر کنید. آیا آنها رشاد میبه هر یک از اعضاای گ .2

عت کنند؟ همۀ فصالهای این کتاب برای کمک به شاما طراحی شاده تا دیگران را شااگردساازی کنید. به کّل کتاب  عیسای اطا

در  کهد  یکدام موضااوعات بیشااتر از همه نیاز دار  بدانید که بهتا نگاهی بیندازید، زمانی را به تفکر و دعا اختصاااص دهید  

 گروهتان بر آنها تمرکز کنید.

افراد گروهتان فکر کنید.  بهطور خاص  را بخوانید، به  شاوندبخش ساهارتی که بارها مطرح می در  2پرساش و پاسان شامارۀ   .3

 دهید؟ آیا افرادی هستند که باید با آنها صحبت کنید؟آیا چیزهایی در فهرست این سهال وجود دارد که باید در گروهتان تعلیم 
کمک کنید؟ به در این کار آنها   رشاد توانید بهگونه میچشاما کنند؟ آیا اعضاای مشاارکت شاما، دیگران را شااگردساازی می .4

 بحک و گفتگو کنید. ،در بار مراجعه کنید و در مورد نحوۀ استفاده از این پیشنهادات 3سهال 

 شاگردان حقیقی عیسی شوید. ،32-31:8ان رهبران و در جلسات گروهتان دعا کنید که همۀ شما مطابق یوحنا عنوبه غالبا   .5
 :توانید این دعا را برای افراد گروهتان دعا کنید. شما میبود یساین دعای پولس رسول برای ایمانداران کول  

که شاما   میخواهیاز خدا م وساتهیبلکه پ  م،یاساتادهیباز ناشاما   یاز دعا کردن برا  م،یدیرا شان نیکه ا یرو، از روز  نیاز هم"
او را از هر جهت   دیخداوند باشاد، و بتوان  ۀساتیتا رفتار شاما شاا  د،یپر شاو یاو در هر حکمت و فهم روحان  ۀاز شاناخت اراد

ت پرجالل او  که از قدر  ییروین ۀا همو ب دیو در شاااناخت خدا رشاااد کن  دیک ثمر آور یدر هر کاِر ن یعنی: دیخشااانود سااااز 

 که شاما  دییپدر را شاکر گوه  و تا شاادمان  د،یداشاته باشا   ار یتا صابر و تحّمل بسا  دیشاو رومندین کیاز هر ح رد،یگیسارچشامه م

  یو به پادشااه   دهیرهان  یکیما را از قدرت تار   رایاسات. ز   دهیدر قلمرو نور گردان نیمقدسا   راکیشادن در م میساه  ۀساتیشاارا 

 (14-9:1 )کولسیان"  .میآمرزش گناهان برخوردار  ز ا یعنی ،یی، که در او از رهامنتقل ساخته است زشیپسر عز 
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 . بخشش در مشارکت خانگی 13
 

 

 

. با  دیرا از خود دور کن یو هر نوع بدخواه  یی ناسزاگو اد، یفر ت، یخشم، عصبان ،یهر گونه تلخ 

  زیبخشوده است، شما ن حیشما را در مس گونه که خداو همان دیمهربان و دلسوز باش  گریکدی

 ( 32-31:4)افسسیان  .دییرا ببخشا  گریکدی
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 مقّدمه

 شویمبخشیم، مانند مسیح می وقتی ما می 

که یک خانوادۀ کامل را   کنیدکنید، فکر میمیها نگاه  اید؟ شاااید وقتی از دور به بعضاای از خانوادهدیدهآیا تابحال یک خانوادۀ کامل را 

 ها در روابطشان مشکل دارند.مانند همۀ خانوادههم یابید که آنها شوید، درمیاید. اما وقتی نزدیک میدیده

زندگی کنند. اگر این را یاد نگیرند، کم کم روابطشاااان از بین خواهد رفت. این در ای باید یاد بگیرد که با محبت با یکدیگر  هر خانواده

شاوند، اما اعضاا  ساالها، هر هفته با هم جمع میتا کند. بعضای از مشاارکتهای خانگی تا چند ماه، یا حتی خانگی نیز صادق میمشاارکت 

عماق وجودش در حال پوسایدن اسات، اگرچه ممکن اسات از در دلشاان نسابت به یکدیگر، رنجش، تلخی و نفرت دارند. این درخت از ا

 بیرون خوب به نپر برسد.

دهندۀ ما بر روی صالیب رفت تا ما کامال  از گناهانمان بخشایده شاویم. ما غالبا   ناه و بخشاش، قلب ایمان مسایحی اسات. نجاتاعتراف به گ

دهد که کلیسااای عیساای  ن دلیل، انجیل بارها و بارها به ما تعلیم میکنیم تا این را به ما یادآوری کند. به همیدر شااام خداوند شاارکت می

اند، از یکدیگر طلب بخشاااش کنند، و همچنین از ته دل یکدیگر را ببخشاااند. ما که وقتی به یکدیگر آسااایب زدهمسااایح باید یاد بگیرد 

 یاد بگیریم.فرزندان پادشاهی هستیم که تعلیم داد که بخشش چیزی است که باید در سراسر زندگیمان 

ارکت خانگی شاما به قلب عیسای دسات خواهد یافت.  چیزهای آموخته شاده در این فصال را اجرا کند، مشا اگر گروه شاما یاد بگیرد که 

 شما نورهای روشنی در این دنیای تاریک خواهید شد. 
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 قدرت بخشش و طلب بخشش

اند؟ اگر اینطور اسات،  خاطر روابط شاکساته شاده، از رفتن به مشاارکت دسات کشایدهشاناساید که مردم بهآیا شارایطی را می  بحث ابتدایی:

 این چه تأثیری بر مشارکت گذاشت؟

برداریم و اعضاای مشاارکتمان را   گامتوانیم با نگرش بخشاش و محبت خواهیم به این بپردازیم که چگونه میما امروز در درسامان می

 انجام این کار تشویق کنیم.  در 

 را بخوانید. 15-12:6متی  

وقتی ما گناهان دیگران  افتد،  گوید که چه اتفاقی میعیساای می( 12بخشااش کنیم؟ )آیۀ   عیساای چگونه به ما تعلیم داد که طلب .1

بخشیم، چه اتفاقی  نمی  شوند،مرتکب می  مادیگران برعلیه  ی را کهبخشیم؟ وقتی گناهانمی  شوند،مرتکب می  ما برعلیهرا که 

 (15-14ات افتد؟ )آیمی
در زندگیتان هسااتند که باید آنها را   کسااانییمل آیا شااما این را باور دارید؟ آیا  این یک بیانیۀ جّدی اساات که نباید نادیده بگیر 

 چقدر خطرناک است؟ بدانند که امتنام از بخششدر مشارکت شما هستند که باید  کسانیببخشید؟ آیا 

 را بخوانید.  14-12:3کولسیان 

ایمل اگر بر اسااس  وساتن به چه خانوادۀ زیبایی را داشاتهد؟ ما افتخار پینبر اسااس این آیات، قوم برگزیدۀ خدا باید چگونه باشا  .2

 این آیات زندگی کنیم، این نگرشها و اعمال چگونه بر روابطمان تأثیر خواهند گذاشت؟

کند. دربارۀ این بحک و " با یکدیگر و "بخشاااایدن" یکدیگر صااااحبت مییرا بخوانید. این آیه دربارۀ "بردبار  13دوباره آیۀ  .3

 با یکدیگر دارند. چه فرقی نپرتان این دو گفتگو کنید که به 
 برعلیهوقتی ما با یکدیگر "بردبار" هساتیم، نسابت به ضاعفهای دیگران صابوریم. بخشاش فقط زمانی ضاروری اسات که کسای 

ایطی آنها را ببخشیم، بلکه باید با آنها بردبار باشیم، یعنی در هر شر  ،خاطر ضعفهایشان. نیازی نیست که ما بهکندمی ما گناه

 برای این دو شرایط، مثالهایی را بیان کنید؟توانید به آنها محبت کنیم. آیا شما می

ده گوید که ما توسط مسیح بخشیمی 13ایم، مقّدس و بسیار محبوب هستیم و آیۀ  گوید که ما توسط خدا برگزیده شدهمی 12آیۀ  .4

 شیم؟ایم. چگونه این چیزها باید به ما کمک کنند که بخشاینده باشده

 افتد؟چه اتفاقی میو زیبایمان اگر ما بخشاینده نباشیم، برای خانوادۀ ایماندار  .5

 را بخوانید. 25-24:11مرقس 

که نساااابت به آنها تلن کسااااانی  یدندربارۀ یادگیری بخشاااا  25از خدا با ایمان، و آیۀ   یدندربارۀ طلب 24آیا به نپرتان بین آیۀ  .6

 هستیم، ارتباطی وجود دارد؟
 کنیم، بخشش دیگران بسیار مهم است؟نزد خدا دعا می چرا وقتی در 

 را بخوانید. 24-23:5متی  

 گوید که باید چه کار کنید؟آورید که کسی از شما چیزی به دل دارد، عیسی میدهید و بعد به یاد میاگر به خدا هدیه می .7
و بروید و با برادرتان آشتی کنید؟   کردهف خواهد که پرستش خود در نزد خدا را متوقکنید که عیسی از شما میتعجب میآیا  

 چرا روابط انسانی برای خدا بسیار مهم است؟

رعلیه آنها  یا ب  زدهخاطر اینکه به نوعی به آنها آسایبدانید که کسای در زندگیتان چیزی برعلیه شاما در دل دارد، بهمیشاما آیا  

گوید که حتی وتن کنید و از آنها طلب بخشااش کنید؟ عیساای میخواهید که خود را فر اید؟ اگر اینطور اساات، آیا میگناه کرده

 توانید به خدا بدهیدلای است که میزمان پرستش خود را برای انجام این کار متوقف کنید. این مهمترین هدیه

 فپ روابط سالم بسیار مهم است؟القدس برای حچرا اطاعت سریع از روح

 هایمان را مرور کنیم:بیایید آموخته

 آنها را ببخشیم.گوید که مهم است که بدانیم چه زمانی برعلیه کسی، چیزی در دل داریم و به ما می 25:11 مرقس •

در دل دارد.  چیزی کند که تشاخیص بدهیم که کسای برعلیه ما دربارۀ اهمیت این موضاوم صاحبت می  24-23:5متی   •

 .رفته و طلب بخشش کنیماو  به نزددر این صورت، باید 
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اگر امکان دارد، تا آنجا که "گوید:  می  18:12بخشاش دیگران و طلب بخشاش از دیگران. رومیان  -مهم اسات فرمان،  هر دو

 ."دیکن یبا همه در صلح و صفا زندگ شود،یبه شما مربوط م

چگونه  وتوانید در بخشااش رشااد کنید  اکنون زمانی را اختصاااص داده و در نپر بگیرید که چگونه می  با دعا خاتمه دهید:

توانید اعضاای دیگر گروهتان را تشاویق کنید که در بخشاش و طلب بخشاش رشاد کنند. بعد برای یک خانوادۀ ساالم ایمانی  می

 دعا کنیدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، آلمان20قرن 

 بخشیدن دشمن از ته دل 

لناد هجوم آوردناد، او در اوایال پنجااه ساااااالگی بود. وقتی هزاران باه ه  1940کوری تن بوم یاک خاانم هلنادی بود کاه وقتی ناازیهاا در 

،  شادند ب رده می )به اردوگاههای مرگ نیز معروف اسات(  اردوگاههای کار اجباری در آلمانیهودی هلندی بیرحمانه دساتگیر شاده و به 

مرگ خاص نجات دهند. آنها  این ان را از  یهودیاسااات   ممکن جاییکهدانساااتند که باید کاری بکنند تا کمک کرده و تا  خانوادۀ کوری می

ساربازان نازی پنهان کردند، تا زمانیکه آنها بتوانند در امنیت به مکانهایی در شاان سااختند و خیلیها را از دسات  یک اتاق مخفی در خانه

 خار  از شهر یا کشورهای دیگر فرار کنند.

به اردوگاه زندانیان فرساتاده   ،شاانواهر بزرگش بِتسای و پدر ساالخوردهنهایتا ، آنها توساط پلیس مخفی آلمان دساتگیر شادند. کوری، خ

 طور بهدر اردوگاه مرگ در آلمان فوت کرد.    برخورد پالمانهفوت کرد. بِتسی که بیمار بود، بعد از چند ماه  شدند. ده روز بعد، پدرش  

آزاد شاد. تقریبا  همۀ زنان دیگر در اردوگاه زندانیانی که  مدت کوتاهی پیش از پایان جنع، از زندان  ،"اشاتباه" )انساان، نه خدال( کوری

 او در آنجا بود، کشته شدند.

گفت: "وقتی جنع تمام شاد، ما باید پیغام بخشاش کوری، یعنی بِتسای، غالبا  در طول مدتی که با هم زندانی بودند، به کوری می  خواهر 

کرد و اما نهایتا  خود را به خدا تسااالیم کرد. او از خدا اطاعت می  را به دنیا برساااانیم." کوری شااادیدا  در درونش کشااامکش داشااات،

 کرد. کرد، از او پیروی میهدایت می بخشید، و هر جاییکه خدامی

، او به کشاور آلمان که اکنون ویران شاده بود، سافر کرد تا خبر خوش محبت و بخشاش خدا را )دو ساال بعد از پایان جنع( 1947در 

ونین، با بعد از صاحبت دربارۀ موضاوم یادگیری محبت به دشامنانمان، در کلیساایی در مکوری و نومید برسااند. به یک قوم دلشاکساته  

 را ببخشد؟ دشمنشبرخورد رو در رو، توانست در یکی از بزرگترین چالشهای زندگیش مواجه شد: آیا او واقعا  می

آمد. بالفاصاله او را شاناختل او یک مرد آلمانی را دید که به طرفش میکه   ه بودندو تقریبا  همه آنجا را ترک کرد  ه بودجلساه تمام شاد

او  بسایار بیرحم بود و او و بِتسای را بسایار تحقیر کرده بود.   ین مرددوباره او را در اونیفورم نگهبان زندان ببیند. ادر ذهنش توانسات 

 ؟آوردمیاو کوری را به یاد  اکنون در مقابل کوری ایستاده و دستش را به طرف او دراز کرده بود. آیا

که شاما گفتید، بدانیم که همۀ گناهانمان در اعماق دریاساتل" او  پیغام خوبی بودل چقدر خوب اسات که همانطور  چه دوشایزه، "

دانساات که خدا گناهانش را بخشاایده، اما اکنون از کوری ، مساایحی شااده اساات. او میبه بعد توضاایح داد که از زمان جنع

 د. کرد، که کوری هم او را ببخشندۀ کسانیکه رفتار وحشتناکی با آنها داشته، طلب بخشش میعنوان نمایبه

 را نشناخت. هزاران خانم در اردوگاه بودند. ین مرد او البته کوری متوجه شد که ا

 به سویش منتپر بود، چه اتفاقی افتاد:  دراز شده گوید که وقتی این مرد با دستانمیکوری 

  مکانتوانسااتم او را ببخشاام. بِتساای در آن نمی  حارو   -من که گناهانم بارها و بارها بخشاایده شااده بود  -ایسااتادم"من در آنجا  

 ی با طلب بخشش پاک کند؟"گسادتوانست مرگ آهسته و وحشتناک او را بهآیا این نگهبان می -وحشتناک فوت کرده بود

اند، نبخشااایم، پدر گوید که اگر ما کساااانی را که برعلیه ما خطا کردهم خدا میدانسااات که باید این کار را انجام دهد. کالاما کوری می

به زندگی گناهان ما را نخواهد بخشید. او خودش دیده بود که کسانیکه توانستند بعد از جنع، دشمنانشان را ببخشند، توانستند    نمایآسمان

 . شان بودندهزندانی رنم گذشت د، تا ابد قادر به پیشروی نبودند. آنهانبخشیدنادامه بدهند و زندگی سالمی داشته باشند. اما کسانیکه 

 کوری داستان را ادامه داد: 

دانساتم.  من این را هم می -یک احسااس نیسات ،گرفته بود، در آنجا ایساتادم. اما بخشاشفرا"و من همچنان با ساردی که قلبم را 

به درجۀ حرارت قلب عمل کند. من در سااااکوت دعا کردم:   ون توجهتواند بدیک عمل ارادی اساااات، و اراده می ،بخشااااش

 توانم تا این حّد عمل کنم. تو احساس را فراهم کن."توانم دستم را بلند کنم. می"عیسی کمکم کنل من می

کردم،  طور خودکار، دسااتم را به طرف دسااتی که به سااویم دراز شااده بود، پیش بردم. وقتی این کار را به  "و بدون لطافت،

جاری شاد. و بعد   دساتهای پیوند خوردۀ ماشاد، به طرف بازویم رفت، به   آغاز . یک جریانی در کتفم  ای افتادالعادهاق فوقاتف

 تمام وجودم جاری شد و اشک را در چشمانم جاری کرد.  در  ابخشرسید که این گرمای شفبه نپر می



108 
 

 بخشمل از ته دلم."من گفتم: "برادر، من تو را می

خدا محبتش را چنان در قلب کوری جاری کرد که هرگز   -زندانی سابق و نگهبان سابق  -با یکدیگر ایستاده بودنددر آنجا  ا  الیکه آنهدرح

 پیش از آن چنین چیزی را تجربه نکرده بود.

با خود حمل   کند،ه میساال به ساراسار دنیا سافر کرد و این پیغام محبت خدا را که بر هر نفرت و آسایبی غلب 30بیش از    ،کوری تن بوم

 ، صبور و فیّا  بود. به او بخشش مواجه شد، اما خدا همیشه در تعلیم طریقهایش ی از کرد. در طول سالها، با آزمونهای دیگر 

تواند برای ما هم شاافا و حیات آزادی و حیات را برای هزاران نفر در سااراساار دنیا به ارمغان آورد. این می -پیغام انجیل  -پیغام کوری

مواجه نخواهیم شاد، اما آیا   مانگرانشاکنجهبه ارمغان آورد. اکثر ما هرگز مانند کوری تِن بوم با چنین آزمونی برای بخشاش جدیدی را 

درد   اینشود، خواهیم بخشید؟ اگر خدا بتواند محبتش را در قلب کسی جاری کند که آسیبها و تقصیرات کوچکتری را که بر ما وارد می

 نسبت به یکدیگر را به ما عطا کند؟ خود تواند محبتا او نمیوحشتناک را تجربه کرد، آی

گام برداشیتن رفته از ، بازگو شاد. نقل قولها برگ6ندگام برداشیتن برای خداوکتاب   7، و همچنین از فصال 5پناهگاهکتاب  این داساتان از  

 است. برای خداوند
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 ه واکنشی نشان دهیم؟چعنوان رهبر باید ، ما بهشودمیخطایی نسبت به ما مرتکب  کسی وقتی .1

آنها از   -زدن فریادکنند؛  ، صاحبت نمیزدهآنها با کسای که به آنها آسایب   -سیکوتدهند:  به یکی از این ساه روش واکنش نشاان میرا   اکث

کنند که میو وانمود  کرده آنها این واقعه را در اعماق وجودشاان دفن   -انکار؛ یا  هساتندانتقام   برایخشام منفجر شاده و به دنبال راههایی  

حاد و ات  واکنش نشااان دهیم، آیا  طریقهانتیجۀ نهایی چه خواهد بود؟ اگر ما به یکی از این   ،هیچ اتفاقی نیفتاده اساات. با وجود همۀ اینها

 وجود داشته باشد؟ تواندمی هماهنگی در بدن

ی گروه هساتند. او بارها از یکی از اعضاای  ای برای نابودطور خاص دوسات دارد که به رهبران حمله کند، چون آنها دروازهدشامن به

طور احت خواهد شااد و بهنار ش  تواند انتپار داشااته باشااد که دیر یا زود، یک نفر از دسااتکند. هر رهبری میمشااارکت اسااتفاده می

 کساایاگر بکشااد.  ش  بخش، احساااساااتش را بیان خواهد کرد، یا شاااید سااعی خواهد کرد که دیگران را برعلیه رهبر به طرف خودزیان

 سختیها کار کنید؟با وجود یا شما را برنجاند، آیا دست از کار خواهید کشید، یا متعهد هستید که  یی کردهنسبت به شما خطا

اند. شاما باید انتخاب  کردهاین اسات که الگویی از بخشاش و محبت به کساانی باشاید که نسابت به شاما خطا  تانک رهبر، کار نوان یعبه

که با محبت به سااراد کسااانی   دهدرا شاافا دهد و به شااما توانایی    دتاننرم نگه دارید، اجازه بدهید که فی  مساایح در  کنید که قلبتان را

را بارها و بارها ببخشااید. )به کالم عیساای به  نفر ببخشااید، حتی اگر باید یک   تااند. از خدا کمک بطلبید  زدهبروید که به شااما آساایب  

 د.(مراجعه کنی 22-21:18پطرس در متی 

 در یادگیری بخشش به شما کمک کند. کهآیات دیگری از کتاب مقدس هستند اینها 

 اید؟به این آیات کتاب مقدس نگاه کرده با یکدیگر  در گروهتان اآی

آن را به غضااب خدا واگذارید. بدی را با نیکویی مغلوب   .کس به ساازای بدی، بدی نکنیدبه هیچ  :21-17:12رومیان   •

 ساز.

 دشمنان خود را محبت نمایید. :48-43:5متی   •

 ما را نخواهد بخشید. هم، خدا ما نبخشیماگر  :15-12:6متی   •

ثهل خادم بی :35-21:18متی   •  رحم.مه

ناعادرنه رنم کشااید، اما    او عیساای الگوی ماساات. اگرچه  :34-33:23و لوقا    14-11:27و متی   9-7:53اشییعیا   •

 بخشید.  انتقام نگرفت، بلکه

 به اعضای مشارکت خانگیمان کمک کنیم که یکدیگر را ببخشند؟توانیم ما چگونه می .2

طور بر ارائۀ الگو و تعلیم دربارۀ بخشااش، گاهی اوقات ضااروری خواهد بود که در گروهتان به سااراد یک نفر رفته و با او بهعالوه  

که با یکدیگر مشاکل دارند، در  دو نفر رااین برادر یا خواهرشاان صاحبت کنید. شااید رزم باشاد که  شخصاوصای دربارۀ اهمیت بخشا 

طالب کمک و پ ری و کمک کنید که به یکدیگر گوش کرده و یکدیگر را ببخشااند. همیشااه پیش از رفتن، دعا کرده و   گذاشااتهکنار هم  

 القدس باشید. روح

یات مذکور در بار اساااتفاده  نین، از آتوانید با آنها در میان بگذارید. )همچموارد زیر، بعضااای از آیات مهم کتاب مقدس هساااتند که می

 کنید.(

ما باید همانطور که عیسای ما را محبت کرد، به یکدیگر محبت کنیم. محبت او شاامل بخشاش کامل   :35-34:13یوحنا  •

 همۀ گناهان ماست. 

بخشاود، شاما چنانکه خداوند شاما را ..  .دیملبس سااز ی ...  فروتن ،یرا به شافقت، مهربان  شاتنیخو"  :15-12:3کولسییان   •

 ".دییرا ببخشا گر یکدی  ز ین

 باشیم. مان متنفر توانیم خدا را محبت کنیم و از برادر ما نمی :21-19و  12-7:4اول یوحنا  •

 .ما باید در مقابل بدی، برکت بطلبیم ."همۀ شما یکدل... باشید" :12-8:3اول پطرس  •

آنها را از ته دل ببخشیییم و   مرتکب خطایی شییده، آیا زمانهایی وجود دارد که باید فقط  ماوقتی کسییی نسییبت به   .3
 ؟اند، رویارو کنیمکردهنسبت به کاری که  ،؟ چه زمانی باید آنها را با محبت چیزی به آنها نگوییم
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انجام شاده، غالبا  بهتر اسات    یاسات که غیرعمداند. اگر چیز کوچکی  رنجانند و آگاه نیساتند که چه کار کردهگاهی اوقات مردم ما را می

چیزی به آنها نگویید. گاهی اوقات، مهم اساااات که آنها بدانند که کارشااااان خطاساااات،    و  و خدا بماند  ماید و این بین که آنها را ببخشاااا 

 رسانند.بینیم که آنها به گناه ادامه داده و دائما  به ما و دیگران آسیب میمخصوصا  اگر می

به این شااااخص و رابطاۀ آنهاا با خدا و دیگران  ما  شااااود. اگر د میطور بالقّوه نابواندازند، گروه خانگی بهدر گروه تفرقه می  گر آنهااا

 و دربارۀ اعمالشان با آنها صحبت کنیم. رفتهدهیم، باید به سراد آنها اهمیت می

شااود، چه کار کنیم. نساابت به ما مرتکب خطایی می دهد که وقتی کساای، عیساای راهنماییهای مفیدی را به ما می17-15:18در متی 

با محبت ") 37دنبال کنیم. درس  آنها را توانیم  که میشاوند در این عبارات یافت مییطی متفاوت اسات، اما قواعد مهمی اگرچه هر شارا

بدانید چگونه این عبارت را تواند به شاااما کمک کند که می  درس حیاتی   50کتاب در  به یکدیگر کمک کنید تا بر گناه پیروز شاااوید"( 

 بکار ببرید.

 2شااگردان بالغ شادن". )به ساهال  یافت، " 12توان در فصال  مواجهه با مشاکالت ارتباطی در گروه خانگی را میمطالب بیشاتر دربارۀ  

 شوند، مراجعه کنید.(در سهارتی که بارها مطرح می

 به ضمیمۀ پ مراجعه کنید. ،قواعد مفید در بخشش و طلب بخشش دربارۀهمچنین 
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 د در مسیح رشد کند؟توانگروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

باشید؟ شما چه زمانی به  رساندهیا آسیب  باشید  شناسید که به نوعی او را رنجانیده را بخوانید. آیا کسی را می 24-23:5متی  .1

اختصاااص دهید. اکنون آن  دربارۀ   دعاسااراغشااان خواهید رفت؟ شااما چه کار خواهید کرد یا چه خواهید گفت؟ زمانی را به 

 را انجام دهید. آن ریزی کنید و هرچه زودتر مهبرنا

کنید و او را از ته دل ببخشاید. )دوباره اید؟ با کمک و فی  خدا، اکنون دعا  او را نبخشایدهشاما آیا کسای شاما را رنجانیده که  .2

 را بخوانید.( 14-12:3کولسیان 
کسی را ارکت یا خار  از مشارکت ببخشد؟ اگر شناسید که نیاز دارد کِس دیگری را در مشآیا کسی را در مشارکت خود می .3

 دهید. توانید به او کمک کنید که ببخشد؟ زمانی را به دعا برای او اختصاصچگونه می شناسید،می
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  

 را نرم کند تا از خدا اطاعت کند. شدا بخواهید که قلبصحبت کنید. از خ

 در روابطشان با یکدیگر رشد کنند. 14-12:3برای همۀ اعضای مشارکت خود دعا کنید که در بکارگیری کولسیان  .4
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 . نور و نمک جهان شدن14

 

 

 

ساخت؟  نی آن را باز نمک توانیم را از دست بدهد، چگونه تشی. اّما اگر نمک خاصدیشما نمک جهان" 

   .مردم گردد مالِ یشود و پا  خته یر رونیجز آنکه ب  دیآینم یبه کار  گرید

  افروزد یچراغ را نم کس چیبنا شده، نتوان پنهان کرد. ه یرا که بر فراز کوه یشهر . دیشما نور جهان" 

اند،  آنان که در خانه ۀبر هم تا نورش گذاردیبنهد، بلکه آن را بر چراادان م  یا کاسه ریتا آن را ز

در آسمان است،  نند و پدر شما را که یرا بب کتانی ن ینور شما بر مردم بتابد تا کارها دیبتابد. پس بگذار

 ( 16-13:5)متی  ." ندیبستا

 

 - در نزد پدر برای شاگردانش دعا کرد( ، )عیسی پیش از مصلوب شدن

 (18:17" )یوحنا ام.نان را به جهان فرستادهآ زیمن ن ، ی گونه که تو مرا به جهان فرستادهمان" 

 

به   دی: »برودیگو شانیاز شما بد یکس وپوشاک و خوراک روزانه باشد  ازمندین یخواهر  ایاگر برادر 

  انجام ندهد، چه سود؟ یکار  شانیا یجسم   یازهایرفع ن  یاّما برا د،«یشو  ریسالمت، و گرم و س

 ( 16-15:2)یعقوب 
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 مقّدمه

 فرستدا را به جهان می عیسی م

هر هفته برای چند سااعت دوِر هم جمع شاوند، در پایان با یکدیگر خداحافپی کنند و یک هفته بعد  توانندراحتی میبه  کلیسااهای خانگی

ن مسایحی ، ایمادیگر این کتاب گفتیم بخشاهایبازگردند که چند تا سارود بخوانند و دوباره به یک تعلیم گوش کنند. اما همانطور که در 

 کنیم.شرکت می بیش از یک جلسۀ پرستشی است که هر هفته در آنچیزی  

 بیایید به یاد داشته باشیم که در اناجیل چه اتفاقی افتاد.

. آنها دیدند که او پشات دیوارهای یک سااختمان مذهبی پنهان نشاد. او به مردم نگفت که تحت نپر گرفتندساه ساال عیسای را   ،شااگردان

ت. با گناهکاران غذا خورد، آنها را به توبه دعوت کرد و مردم بودل او از یک روساتا به روساتای دیگر رف بیناو در    ؛دبه نزدش بیاین

  ،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 

 ها.نه فقط در کنیسه -ا، خیابانها و کنار دریاچههدر خانه -ش کشید. در همه جا دربارۀ ملکوت خدا تعلیم دادریاکاری مذهبی را به چال

رویمل نور او  صادا، دساتها و پاهای عیسای هساتیم. ما هم به ساوی دنیا می  ،ایم. به عبارت دیگر، اکنون ماامروز ما بدن مسایح نامیده شاده

. با کنیممی توجهنیکه در زندان هساااتند،  رویم. به کساااابه گرسااانگان غذا داده و به مالقات بیماران میتابانیم.  را در جاهای تاریک می

آمدن مساایح   کنیم، دربارۀ واقعیتِ وقتی نیازهایشااان را رفع میو کنیم.  کنیم. در نام او برای آنها دعا میفی  او، مردم دنیا را لمس می

 بازگشته و به او ایمان آورند.دهیم که از گناه کنیم. و با محبت به مردم هشدار میدهندۀ دنیا نیز صحبت میعنوان نجاتبه

 خود تر اساات که در جمعهای مساایحیدانیم که خیلی راحترسااد، اینطور نیساات؟ اما همۀ ما مینپری، خوب به نپر می  طور این به

 بمانیم و وارد نیازهای دنیا نشویم. 

روید، به سابد، از خود محافپت کنید. وقتی میرد که در برابر پنهان کردن نورتان در زیر یک این فصال به گروه شاما کمک خواهد ک

 در نام او به دنیا خدمت کنید. کهیاد داشته باشید: عیسی با شماستل بروید 
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 با کمک به نیازمندان، به عیسی خدمت کنید 

 ت(اس درس حیاتی  50در  41)این درس 

 دهد؟ آیا به نپرتان ما مسئول کمک به فقرا هستیم؟ چرا یا چرا نه؟آیا به نپرتان خدا به فقرا اهمیت می  بحث ابتدایی:

 را بخوانید. 46-31:25متی  

را بخوانید. این داساتان چه زمانی  32-31. دوباره آیات  گویدمییک حقیقت   برای تعلیمداساتانی را یک در این آیات، عیسای  .1

 افتد؟ صحنه را توصیف کنید. یاتفاق م
 (32چه کسانی حضور دارند؟ )آیۀ 

 (31کند؟ )آیۀ پسر انسان )عیسی( چه کار می

( چرا؟ آنها  34کنند؟ )آیۀ را بخوانید. کساانیکه در سامت راسات عیسای هساتند، چه چیزی را دریافت می 36-34دوباره آیات   .2

 اند؟چه کار کرده
 اند، بنویسید.گوید که برای او انجام دادهمی 36-35چیزهایی را که عیسی در آیات 

آیا به نپرتان آنها از کالمش متعجب  گویند؟کسااانیکه در ساامت راساات هسااتند )پارسااایان(، در پاساان به کالم عیساای چه می .3

 (39-37شدند؟ )آیات 

با کمک به نیازمندان، به از این حرفها چیساات؟ ما چگونه ش بخوانید. به نپرتان منپور  40پاساان عیساای به آنها را در آیۀ   .4

 کنیم؟عیسی خدمت می
کردند،  ه در خیابانهای هند زندگی میمادر ترزا یک راهب کاتولیک معروفی بود که به افراد بساایار فقیر و در حال مرگ ک

ثهل، الهام .  که به آنها کمک کرد، چهرۀ عیسااای را دید اشاااخاصااای او گفت که در هر یک از بخش او بود.  خدمت کرد. این مه

 کنید؟کنید، آیا در نپر دارید که به خوِد عیسی کمک میوقتی شما از نیازمندان مراقبت می

گوید؟ چرا آنها این مجازات  کند. او به آنها چه میو با کساانیکه در سامت چپ او هساتند، صاحبت می گرددرمیاکنون عیسای ب .5

 (43-42؟ )آیات کنندمیرا دریافت 

 (45دهد؟ )آیۀ دارد؟ عیسی چه پاسخی به آنها می 39-37ی به پاسن پارسایان در آیۀ چه شباهت 44پاسن آنها در آیۀ  .6
 گوید؟دربارۀ نجاتمان به ما چه می 8د بار این آیات را بخوانید. آیۀ را بخوانید. چن 10-8:2افسسیان  .7

ببالد که نجاتش را از طریق کاری که تواند به خود ایم؟ آیا هیچ ایمانداری می، آیا ما با اعمالمان نجات یافته9بر اساااااس آیۀ 

 انجام داده، بدست آورده است؟

گوید که ما ای در مسایح عیسای سااخته اسات. این مییمانمان، ما را خلقت تازهخاطر ارا بخوانید. خدا به 10حار دوباره آیۀ  .8

 ایم که چه کار کنیم؟عنوان خلقت تازه آفریده شدهبه
 ؟باشدواند شامل چه چیزهایی تبه نپرتان، این کارهای نیک می

شااانوید، آیا با خودتان  یا دربارۀ او می بینیدمیرا دوباره بخوانید. وقتی شاااخص نیازمندی را   40بازگردید و آیۀ  25به متی  .9

تواند همۀ نیازهایی را که کس نمی؟" هیچکمک کنمتوانم دسااتان عیساای باشاام که به این شااخص کنید: "من چگونه میفکر می

 . گذاردتوانیم به کمک نیازمندانی برویم که خدا سِر راهمان میهریک از ما میبیند، برطرف کند. اما فش میدر اطرا

آمیزش شفقتقلب    به شما خواهد که به آنها کمک کنید. از او بخواهید کهمیفکر کنید که شاید خدا از شما  کسانیبه   با دعا خاتمه دهید:

 دهد، از او اطاعت کنید.نجام کاری که به شما نشان مینسبت به آنها را بدهد. بعد با ا
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 21آسیای مرکزی، قرن 

 شوددرهای زندان برای یک مشارکت خانگی باز می 

م.  را نگه دار   تسا زودی از زندان خار  شاوی، اجازه بده که من کتاب مقدّ توفیق درخواسات کرد: "روساالن، چون قرار اسات که تو به

 خدا ندارم." طریقهای یادگیریتوانی بعد از آزادی، یک کتاب مقدس دیگر بگیری. اما من هیچ فرصتی برای تو می

ایمانداران دیگر در زندان به مسایح ایمان آورده بود، اما کتاب مقدس نداشات.    توساطتوفیق، دزد ساابق در ملّت مسالمان آسایای مرکزی،  

ببرد.   به همراه خود  زندان، یک نوایمان بود و اجازه داشاااات که یک کتاب مقدسورود به   دوساااات زندانی او، روسااااالن، در هنگام

 داد.داد که آن را بخواند. پیغام مسیح واقعا  هر دو مرد را تغییر میروسالن غالبا  کتاب مقدس را به توفیق قر  می

کتاب مقدس را در دسااتش گذاشاات. درهای    وش گرفت وبارخره روز آزادی روسااالن فرارسااید. او درحاِل ترک آنجا، توفیق را در آغ

انگیز شاکر خاطر این هدیۀ شاگفتو خدا را به  در آغوش گرفتوارد دنیای آزاد شاد. توفیق کتاب مقدس را او  زندان برای او باز شاد و 

 کرد. 

کرد. بیشااتر تغییر میخواند، یخواند. هرچه بیشااتر مرا می  آنچند ساااعت در روز   شااروم کرد به خواندن کتاب مقدس و  او بالفاصااله

نبود که فقط یکبار در   یتاباند. او دید که خبر خوش عیساااای مساااایح، تغییر کالم خدا، روز به روز، نور و امید را در ذهن و قلبش می

تر بیشاااا د. او کر شااااد: او در ایمانش به نیکویی خدا رشااااد میتغییر روز به روز در توفیق ایجاد میاین هنگام تولد دوباره اتفاق افتد.  

 مطمئن شد که از طریق مرگ مسیح، گناهانش کامال  بخشیده شده بود.

طور عمیقتری داد. درحاالیکاه حقاایق انجیال باهکرد و حتی باه نگهبااناان هم اهمیات میاکنون او باا احترام باا زنادانیهاای دیگر برخورد می

ای ، مملو از نور و حتی خوشاای شااده بود. در واقع با معجزهدنیای کوچکش در درون دیوارهای زندان اکنون  ،کردمی  نفوذدر جانش  

توان در مکانهای سااااخت تجربه کرد. قطعا   که حتی می یک آرامش عمیق -کندکرد که کتاب مقدس دربارۀ آن صااااحبت میزندگی می

 از امید بود. مملوخاطر مسیح، قلب توفیق کننده بود. اما به، افسردهزندان

خودش نگه دارد. او ایمانش را با زندانیهای دیگر در  برایتوانسااات ایمانش را  یافت و نمی  وجودشدر اعماق  القدس را او قدرت روح

میان گذاشاات، بعضاای از آنها هم به مساایح ایمان آوردند. طولی نکشااید که افسااران زندان به او و ایمانداران دیگر اجازه دادند که یک 

چگونه بر زندانیهای دیگر او  انگیز را در توفیق دیده بودند و دیدند که ا تغییر شااگفتمخصااوصاای برای مالقات داشااته باشااند. آنهاتاق  

کردل افسااران، قدرت انجیل را در زندگی این مردان گذاشاات، کسااانیکه نگرش، حرفها و اعمالشااان به طرز نیکویی تغییر میتأثیر می

 دیدند.

جلساات مکّرر با زده شاد.  هیجان  ل توفیقجمع شاوندسااعت با هم   2بار بیش از  بار در هفته، هر  4ازه دادند که آنها  زودی، افساران اجبه

خوبی تعلیم دهد، مگر توانسات بهدانسات که نمیانگیز بود، اما توفیق میبعضای از غیرایمانداران(، شاگفتهمچنین با این نوایمانان )و 

سات درحالیکه در زندان بود، چیزهای بیشاتری دربارۀ کتاب مقدس  توانیابد. آیا این ممکن بود؟ او چگونه میاینکه خودش بیشاتر تعلیم  

 بیاموزد؟

بعد یک معجزه اتفاق افتاد. روسااالن که کتاب مقدس را در دساات توفیق گذاشااته بود، دوسااتش ِرشاااد، یعنی رهبر یک گروه خانگی را 

 زندان مالقات کند. برای کمک به توفیق فرستاد که با او در 

را چیزهایی ،  دانسات که افساران زندانزندان، برای حکمت دعا کرد که بداند چگونه به توفیق کمک کند. او میِرشااد قبل از ورود به 

. او تصاااامیم گرفات کاه یاک کتااب مقادس دیگر و همچنین یاک منبع مطاالعاۀ کتااب مقادس،  کننادد میتواناد باه توفیق بادهاد، محادوکاه او می

از مطالعه و بحک و گفتگو دربارۀ زندگی و تعالیم عیسااای را برای گروه فراهم    یزیاداین سااااعات  را با خود ببرد.   درس حیاتی   50

 کرد.می

خود برد، ا  مشاارکت خانگی درخواسات کرد که دعا کنند تا درها برای او باز شاود که وارد زندان شاود. او یک برادر را ب  3رشااد از 

هایشااان پاساان دادل رشاااد توانساات وارد شااود تا توفیق را ببیند و در ماشااین نشااساات و دعا کرد. و خدا به دعا و  زندانکه در خار  از 

و از او خواسااتند که به آنها هم کتاب مقدس    رشاااد را متعجب کردندنگهبانان زندان اجازه دادند که هر دو کتاب را هم ببرد. آنها حتی 

 م با توفیق، آنها را به شما خواهم داد."تاب مقدس در ماشینم دارم و بعد از پایان مالقاتبدهدل او به آنها گفت: "من چند ک
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درک کند و او را تشاویق کرد که  واضاحتر رشااد اجازه داشات که چند سااعت با توفیق صاحبت کند. او به توفیق کمک کرد که انجیل را  

 :به کالس زندانیها تعلیم دهد. او به توفیق گفت

که تا حّد ممکن به تو کمک  کردبساازی. ما ساعی خواهیم  شااگرد  انگیزی را به تو داده تا این مردان را خدا فرصات شاگفت

ت و در قلب مردان کار خواهد کرد. این القدس به تو کمک خواهد کرد. کالم خدا قدرتمند اساا کنیم. اما فراموش نکن که روح

 کار خداست، نه کار تول

همۀ افراد را در بحک و   ،مطالعۀ کتاب مقدس  اسااتفاده کند و چگونه در طول درس حیاتی   50رشاااد به توفیق نشااان داد که چگونه از 

اختصااص دادند که خداوند از این جلساات هفتگی برای گساترش ملکوتش در زندان  با یکدیگر   گفتگو شارکت دهد. آنها زمانی را به دعا

ت: بعدا  به دیگران گف. او  عیسای بودمشاتاق   توفیققلب  کردند، رشااد دید که و خار  از دیوارهای زندان اساتفاده کند. وقتی صاحبت می

 کنیمل"که در خار  از زندان زندگی می ،تر از ماست"توفیق در مسیح زنده

بودند، با یکدیگر رشااد قبال  مساالمان  بعد از اینکه رشاااد رفت، توفیق از این منابع در کالسااهای جدیدش اسااتفاده کرد. این مردانی که 

 گرفت.ر یاد میداد، آن را عمیقتیکردند و هر بار که توفیق کتاب مقدس را تعلیم ممی

در   تا ند، غذاهای زیادی را برای گروه کوچک بردگروههای مشااااارکتیتعدادی از مردان در  بارشاااااد همراه  در هنگام کریساااامس، 

دعوت کنند  نیز د. گروه کوچک ایمانداران تصامیم گرفتند که زندانیهای دیگر را نکن  غذا تهیهای که برای آنها فراهم شاده بود،  آشاپزخانه

 ،ای نداشاااتند تا برای آنها غذاهای خوشااامزه بیاورند. توفیق و برادرانش در مسااایحکساااانیکه خانواده  مخصاااوصاااا  نها بپیوندند،  که به آ

 خواستند برکاتی را که به آنها داده شده بود، تقسیم کنند. می

های کوچکی از بر روی تکه  ،دربارۀ امیدرا تاب مقدس  رشاااااد شااااکالتهای زیادی را هم آورده بود. توفیق و ایمانداران دیگر، آیات ک

 عنوان هدیۀ کریسمس به غیرایمانداران دادند. بندی شکالتها وصل کرده بودند و آن را بهکاغذ نوشته بودند که به کاغذ بسته

د برای مالقات به زندان رفت، . اخیرا  وقتی رشاانبودفقط از مشاارکتهای خانگی به ساوی زندانیان   یعنی -دنبواما برکت فقط یک طرفه 

بود و برای گروههای خانگی که اینطور به آنها محبت کرده بودند،    خودشاااان  توفیق یک کیساااه از هدایای زندانیان را که کار دسااات

 که آنها را به دختران کوچک بدهندل گروههای مشارکتیفتنی برای زیبای بابسیار درست شده بود، به او داد. شالهای 

خواساتند که شاام خداوند را با یکدیگر جشان بگیرند، اما آبمیوه یا شاراب نداشاتند که نشااندهندۀ خون مسایح ام، ایمانداران میدر عید قی

یکدیگر جشان گرفتند که عیسای جانش را برای   باشاد. پس یک چای پ ررنع درسات کردند. وقتی نان را خوردند و چای را نوشایدند، با

 نیان بخشوده شدهلزندابرای یعنی  -آنها فدا کرد

در شااان  برای کمک به رشاادو  ل  خواندشااوند" میکه در زندان جمع میخود  اکنون گروههای خانگی، گروه توفیق را "کلیسااای خانگی 

(، توفیق هنوز در زندان اسات و گروه مطالعۀ  2020بهار  در شاود )کنند. درحالیکه این داساتان نوشاته میاحسااس مسائولیت می مسایح،

دهد، گاهی اوقات با مردان دیگر از مشاارکتهای خانگی به شاوند. رشااد به مالقات با توفیق ادامه میمچنان با هم جمع میکتاب مقدس ه

 رود.آنجا می

دانند که زندانیان آزاد شاده به کمک نیاز دارند،  د. آنها میکنخار  از زندان اسات، کمک می اکنونکه نیز مشاارکت خانگی به روساالن  

کارهای   هیچ محادودیتی در انجاامشااااوند که میوارد  محیطی   بهترک کرده و  ای در آن نداشااااتناد،  آزادیی را که هیچ طچون آنهاا محی

چیزهای عملی نیاز دارند، مانند کار، تواند یک ضااااربۀ عاطفی باشاااادل این زندانیان آزاد شااااده، غالبا  به ندارند. این می  ۀ خودروزان

آنها به دوسااتی با ایمانداران نیز نیاز دارند، تا با   نی و کفش و گاهی اوقات مکانی برای اقامت.ک تهای زمسااتابرای پوشاایدن،   هاییلباساا 

 شان بازگردانند.دوستان قدیمی مالقات نکنند، کسانیکه ممکن است آنها را به راههای گذشته

برای تشویق و کمک به او در مشکالتش    کنند، مرتبا  مشارکت خانگی برای روسالن و مردان گروه خانگی که با او مالقات میدعاهای  

شوند که شاید در آینده به زندانیان آزاد شده خدمت کنند، چون خدمت توفیق در زندان در حال رشد است. نهایتا  باشد. آنها متوجه میمی

 اهند شد. آنها نیاز دارند که محبت خدا به طریقهای عملی به آنها نشان داده شود.آن ایمانداران آزاد خو

آنچه   م،ی گوی به شییما م  ن،ی ادشییاه در پاسییخ خواهد گفت: ”آمپ   م؟“ی آمد  دارتی و به د می دی در زندان د ای و   ضی تو را مر  ی کِ "

 (40-39:25)متی  ".“دی من کرد یدر واقع برا د،ی برادران من کرد نی از کوچکتر ی کی  یبرا
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 د؟د، چه بونمک زمین و نور جهان هستن شاگردانش، از بیان اینکهمنظور عیسی  .1

به ما کمک کند. اور ، عیساای شاااگردانش را با نمک در درک ملکوت خدا  کرد تا  عیساای غالبا  از مثالهای زندگی روزانه اسااتفاده می

طعمی ندارد،   کند؟ رایجترین کاربرد نمک این اساات که به غذا طعم ببخشااد. گاهی اوقات زندگی هیچکار میکند. نمک چه مقایسااه می

روند، معنا و امید  کنند، به هر جاییکه میمعنی اسات. ایماندارانی که با محبت خدا زندگی میکنیم که بییعنی دشاوار اسات و احسااس می

دهند، زندگی برای د و فضاااای یک خانه، محل کار، مدرساااه یا مکان دیگری را تغییر میشاااونبرند. وقتی ایمانداران وارد میرا می

 شود.می" طعمخوشیانشان "اطراف

کنیم. . ما ایماانداران در دنیاای در حاِل مرگ کار میرفتبکاار مییخچاال، نماک برای جلوگیری از فسااااااد گوشااااات نیز    وجودقبال از 

ایی خدا  بخش دارد. آنها مانع از گناه شااده و زیبت به افراد غیردیندار، مانند نمک، تأثیر حیاتاعمال عادرنۀ ما، حتی مهربانی ما نسااب

طوریکه غیرایمانداران ایمان آوردند که به کردند،  میطور قدرتمندی در دنیای فاساد رومی خدمت کنند. مسایحیان اولیه بهرا جاری می

 توانست بهتر شود. شرایط می

. وقتی ما نور را که شااگردانش، نوری در دنیای تاریک هساتند. در کتاب مقدس، نور غالبا  مترادف با حقیقت اساتهمچنین عیسای گفت 

شاود. به همین ترتیب، زندگی ایماندار باید عیسای، نور دنیا را وضاوح دیده میکنیم، ناگهان همه چیز بهدر یک اتاق تاریک روشان می

 ند.آمیز پیروان عیسی با دیگران ببینحبت عپیم خدا برای دنیا را در نحوۀ رفتار مالیم و شفقتاطرافیانش آشکار کند. مردم باید م ر ب

درسااتکاری و قابل ه بدی و شاارارت را نیز ببینند. ایمانداران باید ب  از آنها باید در نحوۀ زندگی قوم خدا، عشااق خدا به عدالت و نفرتش 

در جامعه، در حمایت از آنچه درسااات اسااات و برخالف آنچه اشاااتباه اسااات،   . همچنین شااااگردان حقیقیمعروف باشااانداعتماد بودن  

تواند از دور دیده شاود. زندگی و کالمشاان به دیگران کمک بر روی تپه هساتند که می  یند کرد. آنها مانند شاهر عقایدشاان را بیان خواه

 خدا را بیابند.رسیدن به کند که راه می

خواهیم قلب شیییوند؛ ما میها برای زمان پرسیییتش با هم جمع میکشییینبهخواهیم گروهی باشییییم که فقط یما نمی .2

دیگران   بهتوانیم  توانید پیشینهادات عملی به ما بدهید که چگونه میشیته باشییم. آیا میمسییح را نسیبت به دنیا دا

 اهمیت دهیم؟

ثهل گوساافندان و ب زها .  ایجاد کنیدالقدس، خدمتی را سااعی نکنید که بدون دعا و گوش دادن به روح دوباره مطالعۀ کتاب مقدس دربارۀ مه

حک و گفتگو کنید و به نیازهایی فکر کنید که خداوند در زندگی روزانه در مقابلتان  بخوانید. دربارۀ سااااهارت ب یرا در صاااافحات قبل

 گذارد. می

از اعضاای گروهتان دعا کنید که چشامها و قلب مسایح را ایم. با یکدیگر برای هر یک همۀ ما نسابت به نیازهای اطرافیانمان نابینا بوده

جسامانی )برای    -دش نسابت به مردمی که انوام مختلف نیازها را دارند، به شاما بدهدآمیز خوداشاته باشاند. از او بخواهید که قلب شافقت

اند(، یا روحانی )کسااانیکه دیده  خاطر آزار یا شاارایط سااخت زندگی آساایبغذا، لباس، پناهگاه، مراقبت پزشااکی(، عاطفی )کسااانیکه به

 برند(.شناسند یا شاید از افسردگی، دلسردی، شّک و غیره رنم میمسیح را نمی

انجام  توانید  ی میکمک  چهبه شااما نشااان دهد که  تاکند تا این نیازها را ببینید، از او بخواهید  القدس چشاامانتان را باز میدرحالیکه روح

ثهل ساامری نیکو در لوقا    25:10دهید. خدمت شاما، تقریبا  همیشاه شاامل قربانی کردن وقت، پول یا آبرویتان در نپر دیگران اسات. به مه

ثهل، به درس ی دربارۀ مراجعه کنید، کسی که همۀ اینها را قربانی کرد. برای درس 37-  مراجعه کنید. حیاتی  درس 50در  18این مه

توانیم مسیئولیتهای بیشیتری را برعهده  اسیت. ما پول محدود و زمان محدودی داریم. چگونه میگروه ما کوچک   .3

 بگیریم؟

، او چشامها هساتیدخدا  در طلب  کنید و در بار مطرح شاد، وقتی دعا می 2در ساهال  طور کههماناشاکالی ندارد که شاما کوچک هساتید.  

گذارد،  می  پیش رویتانکند. و منابع مورد نیاز را برای کاری که او  ، باز میگرفتهدر نپر  شاااما کاری که براینسااابت به و قلبتان را 

 کند.فراهم می

بخوانید. توجه کنید که  42-36:9پول زیاد نیاز ندارند. دربارۀ طابیتا در اعمال   ، کوچک هساااتند و به ساااازمان وخدماتبسااایاری از  

 ، زمانی را برای استفاده از عطایایش پیدا کرد تا به مردم کمک کند.نوعیو بهسادۀ خیاطی برای نیازمندان بود. ا کارهایخدمت او، 
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هایش بسایار بیمارند، د کمک کنند. شااید کمک به مادری باشاد که بچهتوانناعضاای کلیساای شاما هر هفته، نیازهایی را خواهد دید که می

ه کساای که نیازمند اساات یا به همراه یک بیمار ساارطانی به دکتر ای ندارد، بردن یک کیسااه غذا بزنی که هیچ خانوادهیا مالقات بیوه

 های اطراف آپارتمانشان را جمع کنند.بروید. شاید بعضیها تصمیم بگیرند که زباله

 به یاد داشته باشید که عیسی گفت:

 (10:16... )لوقا خواهد بود نیام ز یباشد، در امور بزرگ ن نیآن که در امور کوچک ام

کند )مانند داسااتان بار که رشاااد به زندان رفت تا به این موضااوم فکر کنید: وقتی خداوند دری را برای یک عضااو باز می بههمچنین 

کاه از طریق هادیاه دادن، دعاا و محبات باه طریقهاای بزرگ و  فراهم کنادد فرصااااتی برای کاّل گروهتاان  توانا توفیق کماک کناد(، این می

 به خدا خدمت کنید تا او از طریق محبت شما جالل یابد.سادگی کوچک خدمت کنید. به

یک خدمت روزانه برای غذا    را آغاز کنید. کلیساای اورشالیم،  یر نپر بگیرید که به گروههای دیگر پیوساته و خدمتدتوانید  می همچنین

ای داشاتند، چون این یک پرو ۀ مشاترک با بسایاری از مراجعه کنید( آنها منابع گساترده 1:6زنان را آغاز کرد. )به اعمال  دادن به بیوه

ول مردم را کنید که فوق از توانتان اسااات. وقتی پولس رسااا   اندازیراهتنهایی خدمتی را آن شاااهر بود. ساااعی نکنید که بهدر  نوایمانان  

 تشویق کرد که هدیه بدهند، این را نوشت:

 (12:8. )دوم قرنتیان دارد، نه آنچه ندارد یالبته بر حسب آنچه کس افتد،یشخص مقبول م یۀباشد، هد اقیاگر اشت رایز 
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

زمانی را به دعا با   مطابق پیشاانهادی که در آنجا مطرح شااد،  عنوان یک مشااارکت،زگردید. بهدر بار با 3و   2به سااهارت   .1

دربارۀ راههایی صاحبت کنند که اکنون در بین کساانیکه با  تامشاارکتتان فرصات بدهید  در  اختصااص دهید. به افراد    یکدیگر 

بتواناد این خادمات را طور جمعی  کاه گروهتاان باهکنناد، نماک و نور هسااااتناد. آیاا طریقهاایی وجود دارد  آنهاا زنادگی و کاار می

 تقویت کند و شاید آن را گسترش دهد؟
طور فردی یا گروهی به تاکنید، از خدا انتپار داشااته باشااید که راههای دیگری را به شااما نشااان دهد  همچنین وقتی دعا می

 بتوانید محبتش را نشان دهید.

نمک و نور  پیاعضاای گروه درحالیکه در  اختصااص دهید که شااید یی صاحبت دربارۀ چالشاهازمانی را به   ،در گروهتان .2

متقلب باشاد، قرار  که در محل کار یا مدرساه، اینتحت فشاار شاوند. مثال  آیا کسای  بودن در دنیای خود هساتند، با آنها مواجه می

عا برای کساانی اختصااص  خواهد که محبت خدا را به یک شاخص دشاوار نشاان دهد؟ زمانی را به د؟ آیا کسای میگرفته اسات

 شوند.انجام کار درست بر اساس کالم خدا، با انوام جفاها مواجه می برایید که ده

؟ اگر شاااودمیه نیازمندان کمک شاااما ب  طور فردی یا گروهی، مانع از چه چیزی به در مشاااارکت خود بحک و گفتگو کنید: .3

نشاان دهد. بعضایها واقعا     کنید،که شااید وقتتان را تلف می را طریقهاییخاطر کمبود وقت اسات، از خدا بخواهید که به شاما  به

زمانی که صااارف اینترنت  از   توانند از تماشاااای تلویزیون یاای دیگر میممکن اسااات که وقت آزاد نداشاااته باشاااند، اما عده

 مک کنند.نیازمند ک یککنند، دست بکشند تا به می
واهند کرد، با یکدیگر دعا کنید که خدا به شااما حکمت عطا کند. آیا افراد  اسااتفاده خاگر شااما نگرانید که مردم از شااما سااو 

 اند.شناسید؟ از آنها بپرسید که در خدمتشان چه چیزهایی را یاد گرفتهکنند، میدیگری را که به فقرا کمک می

اگر ما بعضای از کنند. می گیریخاطر ترس از انساان کنارهید بعضایها در گروهتان بهترساید؟ شااآیا شاما از غیبت کردن می

توانیم نگران فکر یا حرفهای مردم نسابت به راحتی میکنیم، بهمیکمک    مطروداندهیم یا به میکارهای ناخوشاایند را انجام  

مردم و ترس خادا چاه از ببینیاد کاه خادا درباارۀ ترس  توانیاد باا یکادیگر بخوانیاد تاا خودماان بااشاااایم. اینهاا آیااتی هسااااتناد کاه می

 :گویدمی

 

 25:29امثال                                      1:27مزامیر 

 10:1غالطیان                               11-10:56مزامیر 

 

نترسااااید از اینکه با فروتنی و فداکارانه، مانند سااااامری نیکو خدمت کنید. از او کمک بطلبید که   تااز خداوند کمک بطلبید  

ثهل گوساافندان و ب زها را به یاد داشااته باشااید.  کنید، چشااماوقتی خدمت می نتان را به او بدوزید و نگران فکر مردم نباشااید. مه

 کنیدلیکنید، واقعا  به عیسی خدمت موقتی به نیازمندان خدمت می
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 . ایستادگی در جفاها 15

 

 

 
  .است شانیآسمان از آِن ا یدشاهپا رایز  نند، یبیآزار میی خوشا به حال آنان که در راه پارسا" 

خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن  خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به" 

است.   میپاداشتان در آسمان عظ رایز دیکن  یو شاد دیخوش باش.  ندیبگو تانهیدروغ علبه یبد

 ".دندیاناز شما بودند، آزار رس شی را که پ یامبرانیپ گونهنی چراکه هم

 ( 12-10:5)عیسی، متی 
 

اّما   د؛ یکنند، آزار خواهند د ستیز ینداریبا د یس یع حْ یکه بخواهند در مس یکسان ۀهم ، یبراست

خواهند خورد.    بیخواهند داد و فر بیخواهند رفت؛ فر شیپ ی در بد ادانیّ و ش شگان یپشرارت

)پولس رسول، دوم تیموتائوس    ...باش داریپا یاآورده مانیاّما تو در آنچه آموخته و بدان ا

12:3- 14) 
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 مقّدمه

 بخشد کشند، قّوت می خاطر انجیل رنج می عیسی به کسانیکه به 

از زمانیکه عیساای  .قرار گرفتندجفا   مورد  و شاااگردانش نیز  قرار گرفتجفا مورد  جفای کلیسااای عیساای، چیز جدیدی نیساات. عیساای 

 .  باشید جفا در  با این سختیها آشنا باشد. شاید اکنون  تانقرن بوده است. شاید مشارکت خانگی  21در طول  یقعیتمصلوب شد، جفا یک وا

 پطرس گفت:

بر شااما   بیغر  یز یچ ییکه گو  د،یبرپاساات، در شااگفت مباشاا   انتانیآزمودن شااما در م یکه برا  یآتشاا  نیاز ا زان،یعز   یا

 (12:4. )اول پطرس گذشته است

  ادی. اما به میکن  یر یگکناره  حیاز خدمت به مسا  میتوانساتیکاش م یکه ا  میآرزو کن دیشاا م،یشاویدچار مشاکل م  مانمانیخاطر ابه یوقت

هماانطور کاه   م،یباده گاانیراخواهاد کاه باهی. خادا از ماا ماورنادیا را نزد ماا ب  حیباه ماا کماک کردناد کاه مساااا  گرانیکاه چقادر د میآور یم

که نامشاان مطرح نشاده، در طول   یماندار یا  ونهایلیکه م  میدانیم نیخاطر ما داد. همچنهرا ب ز یهمه چ یسا ی. عمیاکرده افتیدر   گانیرابه

  ادیا ماا   نیاناد. بناابراکرده  میخود را تساااال  یاز آنهاا زنادگ یاعاده  ی. حتمیکن افاتیا را در   لیا اناد تاا ماا انجکرده  یخااطر ماا فاداکاار قرنهاا باه

  م.یکن یاکار که روزانه فد میر یگیم

 یو از پ  ردیبرگ  شیخو  بیخود را انکار کرده، هر روز صاال  دیکند، با یرویبخواهد مرا پ یاگر کساا "به همه فرمود:  سااپس

 (23:9." )لوقا دیایمن ب

با مخالفت افراد   ک،یتار   ی. و در مکانهاکیتار   یبدرخشاد، مخصاوصاا  در مکانها  م،یرویکه نورمان در هر جا که م  میدهیاجازه م  ما

 (25-18:15 وحنایشناخت. )یم یخوبمخالفت را به نیا یسیاند. عکور شده طانیکه توسط ش یافراد م،یشویممواجه  یعصبان

. ما در فقِر روح، طلبیم، از او قوت و فی  مورد نیاز را میمیدویم یسا یو به طرف ع میکنیخود را کشاف م  یدر جفاها، ضاعفها  ما

  .میکه از نور متنفرند، ادامه بده یو به محبت خود نسبت به افراد م،یز او شرمسار نشوکه به ما قدرت ببخشد که ا میکنیاو را صدا م

( اما اگر تمرکز 50:14کار را کردند. )مرقس  نیا  یسا یع یر یچنانکه شااگردان به هنگام دساتگ  م،یاز درِد جفا فرار کن میتوانساتیم  ما

را در   یساا یع یشاافا یکرد. وقت  میما انجام داده، انکار خواه یحال براتاب یساا یآنچه را که ع  یتمامباشااد،   مانینجات زندگ یما بر رو

. ما رشااد میباشااد، انتخاب کنیعدالت م ر یرا که در مساا  یدرد  ای ان،یضاارر و ز  ،یکه سااخت  میابییقدرت م  م،یکنیمخود تجربه   یزندگ

ما با از دساات دادِن ملکوت خود، کامال  وارد  .  میبدوز  یساا یخود را به ع  یو در رنجها، چشاامها میکه عاشااِق ملکوت خدا باشاا   میاکرده

 7.(2-4:1) اول پطرس  میشویملکوت او م

 کنند، از عیسی پیروی کنید. این فصل به تقویت قلب اعضای گروهتان کمک خواهد کرد تا وقتی دیگران با شما مخالفت می

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

اسات. برای آگاهی از نحوۀ دریافت   رشید در مسییح از طریق خوشیا به حالهادتی،  در کتاب عبا 27این پاراگرافها برگرفته از روز  7

 یک نسخه از این کتاب، به ضمیمۀ الف، "منابع" مراجعه کنید.
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 کندعیسی شاگردانش را برای جفا آماده می 

اند،  خاطر عیسای رنم کشایدهکه بهرا شاهادت ایماندارانی    ؟ یا آیاباشاددیده  خاطر ایمانش، جفا  شاناساید که بهآیا کسای را می  بحث ابتدایی:

 اند، تعریف کنید. دیدهدربارۀ خودتان یا دیگران که جفا را طور خالصه داستانی اید؟ پیش از آغاز درس زیر، بهخوانده

دهند، بیماران را شافا   ملکوت خدا تعلیمفرساتد تا دربارۀ  شااگردش را به ساراسار سارزمین اسارائیل می 12، عیسای 10در آغاز متی 

توانند داشاته باشاند.  گوید که انتپار چه اتفاقی را میدهند و دیوها را بیرون کنند. در آیات بعدی، او دساتورالعلمهای بیشاتری داده و می

 ست. هانسل همۀاینها حقایق مهمی برای همۀ ایمانداران در 

 .را بخوانید 42-16:10متی  

اند؟ دربارۀ روند تا خبر خوش را اعالم کنند، با چه چیزی مقایسه شدهروان عیسی که به دنیا میرا بخوانید. پی  16دوباره آیۀ  .1

کنند. بر اساااس این آیه، آنها باید در این آزارند؛ گرگها، گوساافندان را نابود میاین تصااویر فکر کنید؛ گوساافندان، بینوا و بی

 شرایط چه رفتاری داشته باشند؟
هوشاایار باشااید و مانند کبوتر ساااده"، برای گروه خانگیتان چه مفهومی دارد؟ وقتی خبر خوش را پرتان "همچون مار  به ن

آزار مانند کبوتر بی در بعضاااای از طریقهایتانکنید؟ آیا  بدون حکمت عمل می  در بعضاااای از طریقهایتانکنید، آیا  اعالم می

 نیستید؟

چه اتفاقاتی را داشااته باشااند؟ وقتی آنها را به حضااور دولتها و توانند انتپار میشاااگردان عیساای را بخوانید.   20-17آیات   .2

 (؟20-19القدس چگونه به آنها کمک خواهد کرد )آیات ( روح18به آنها خواهد داد؟ )آیۀ   برند، این چه فرصتیپادشاهان می

خاطر اینکه یکی از ده بهید که اعضااای خانواهایی شاانیده باشاا را بخوانید. شاااید در دنیای امروز دربارۀ نمونه 22-21آیات   .3

؛ شااید کتک شاوندخانواده طرد    از ساویشااید   اما،  رساندبه قتل نمی  آنها  غالبا  اند.  اعضاا پیرو عیسای شاده، او را به قتل رساانده

ایمانشااان   از   مواجهه با جفا،، نتیجۀ نهایی برای کسااانیکه در  22. بر اساااس آیۀ کنند  شااانو لعنت زده  یا به آنها افترا بخورند

 ، چیست؟کشنددست نمی
اسااات؟ در  قرار گرفتهجفا  مورد  خانواده یاعضاااا از ساااوی ،خاطر ایمانش به عیسااایبه  تانآیا کسااای در مشاااارکت خانگی

گفتگو کنید که اند، دربارۀ طریقهایی شاان طرد شادهخانواده از ساویگروهتان بحک و گفتگو کنید که چه اتفاقی افتاد. اگر آنها  

 د برای آنها یک خانوادۀ حقیقی باشد.توانمشارکت خانگی می

، عیسااای بِعلِزبول خوانده شاااد. مردم گفتند که اعمال نیکوی عیسااای به یاری 15-14:11را بخوانید. در لوقا   25-24آیات   .4

توانیم داشااته  چه انتپاری می  خدا، اگر ما حقیقتا  پیروان عیساای هسااتیم، از اشااخاص بی25رئیس دیوها بود. بر اساااس آیۀ 

 انگیز قرار گیرید؟ افکارتان را توضیح دهید.اید که مورد حملۀ این حرفهای نفرتدر دلتان آمادهشما آیا به نپرتان،  باشیم؟
 همۀ چیزهای پنهان، آشکار خواهند شد؟ باشد که ماندارانایاین باید تشویقی برای را بخوانید. چرا  28-26آیات  .5

تواند فقط . چه کسای میآگاه باشایمآن   از  حقیقت بسایار مهمی برای ماسات که  بخوانید. این طور آهساتهبهبار،   را چند 28آیۀ 

تواند جساام و جان را تا ابد هالک کند؟ )دربارۀ آن فکر کنید: داور ما که نهایتا  جساام را هالک کند، نه جان را؟ چه کساای می

 ه کنید.(مراجع 12:4شیم، کیست؟ همچنین به یعقوب تصمیم خواهد گرفت که تا ابد در کجا با

دانیم کاه توانناد باه ماا بگویناد یاا انجاام دهناد، بترساااایم، اماا ماا میاگرچاه عیساااای باه ماا تعلیم داد کاه نباایاد از آنچاه انساااااانهاا می

 توانیم نادیده بگیریم. سختی میفشارهای اطرافیانمان را به

 س غلبه کنیم؟جفاها بر تر طول قلبمان را آماده کنیم و در  کهاین آیه چه کمکی به ما می کند 

 کنند؟ما را تشویق میش 31-29چگونه آیات  .6

عنوان ایمانداران مخفی زندگی کنیم. در دلمان ایمان داریم که توانیم وساوساه شاویم که بهرا بخوانید. همۀ ما می 33-32آیات   .7

وانیم در مورد تراحتی میغیرایمانداران تحت فشاااار هساااتیم، به طرفو حیات اسااات"، اما وقتی از   عیسااای "راه، راساااتی

اعضای   طرفدولت یا کسانیکه در محل کار هستند، یا ترس از طردشدگی از  طرفاز    ،. ترس از جفاسکوت کنیمایمانمان  

 را بخوانید(. 16-14:5ن کنیم )ای پنهانورمان را در زیر کاسه کهگذارد خانواده، ما را تحت فشار می
 گوید؟به ما چه می 33-32:10یم، متی شویم که ایمانداران مخفی باشوقتی ما وسوسه می

گوید که با آمدن خود چه را بخوانید. عیساای می 39-34گردد. آیات  اکنون عیساای به صااحبت دربارۀ روابط خانوادگی بازمی .8

 (34چیزی را به دنیا آورده است؟ )آیۀ 
ر صاالح میما   روه ر صاالح می 6:9خوانیم. )به اشااعیا  عیساای را سااه تواند باعک شااود که اعضااای مراجعه کنید( چگونه سااروه

 را بخوانید( 37-35 خانواده، دشمن یکدیگر شوند؟ )آیات
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این همیشاه   ."دیکن یبا همه در صالح و صافا زندگ  شاود،یاگر امکان دارد، تا آنجا که به شاما مربوط م"گوید:  می 18:12رومیان   نکته:

دهیم تا با دیگران در صالح و صافا باشایم، آنها ما را انجام میرا ن ممکهمۀ کارهای  باید هدف ما باشاد. اما گاهی اوقات، حتی وقتی ما 

و خواهند که ایمانمان به عیساای را انکار کنیم. اگر اینطور اساات، باید تصاامیم بگیریم که چه کساای را بیشااتر محبت کنند یا میطرد می

 پیروی خواهیم کرد.

 (37؟ )آیۀ داشته باشدرا در قلبمان باید چه جایی او گوید که را بخوانید. عیسی می 39-37آیات  .9
 (38به نپرتان، منپور عیسی از اینکه گفت ما باید صلیبمان را برداریم و از او پیروی کنیم، چه بود؟ )آیۀ 

عیسای  23:9رفت. در لوقا کرد، به ساوی مرگ خود میهدف صالیب فکر کنید. کسای که در زمان عیسای صالیب را حمل می به نکته:

این تفکر ادامه   ا، عیساااای ب25:9برداریم و از او پیروی کنیم. در لوقا  صاااالیبمان را    ههر روز باید خود را انکار کنیم، گوید که ما می

 ؟"آن را تلف کند ایرا ببازد  شیرا ببهرد، اّما جان خو ایدن یانسان را چه سود که تمامدهد: "می

و  24:9، لوقا  35:8، مرقس 25:16شااااود: متی یل یافت میمرتباۀ دیگر در اناج 4را دوباره بخوانیاد. این آیه  39:10متی  .10

 .33:17لوقا 
نید. این آیات شااخصااا  برای شااما چه عیساای فکر ک عنوان پیروبهتان هزندگی روزان بهکنید،  نگاه می 39و   38وقتی به آیات  

 عنوان یک رهبر برای شما چه مفهومی دارند؟مفهومی دارند؟ به

گوید که ترساای نداشااته باشااند. شااما چگونه گر در اناجیل، سااه مرتبه عیساای به پیروانش میدر این عبارت و در جاهای دی .11

 توانید به اعضای گروهتان کمک کنید که بر ترسهایشان غلبه کنند؟می

 بهدر دوران خوشای و روزهای ساختی، توانید به کساانیکه در مشاارکت شاما هساتند، کمک کنید که شاما چگونه می  با دعا خاتمه دهید:

دسات یابند؟ اکنون زمانی را به دعا دربارۀ این موضاوم اختصااص  روزانۀ زندگیشاان برای پیروی از عیسای   تسالیمِ  حاصال از  خوشای

 دهید.

گروه آنها را با  تا  موجود اساااتفهرساااتی از آیات دیگر دربارۀ این موضاااوم  در پایان این فصااال،  عمیقتر شیییوید:در این موضیییوع  

 مطالعه کنید.  خود مشارکتی
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، چین21-20قرن 

 شود کلیسای چینی در آتش جفاها قویتر می 

میلیون مسایحی در این کشاور بود.   1، فقط 1950انگیز اسات. در حدود ساال داساتان شاگفتساال اخیر، یک   70رشاد کلیساای چین در 

 نفر، کلیسا فقط یک ایماندار داشت.  500هر  برای میلیون نفر بود که یعنی 500در آن زمان، جمعیت چین بیش از 

 10ایماندار به ازای هر  1  -درصااد از جمعیت باشااد  10تواند تا حدود  زند که کلیسااای مساایحی چین میامروزه، دولت چین تخمین می

کلیسااهای خانگی حاصال شاد  میلیون ایماندار در چین اساتل این چگونه اتفاق افتاد؟ بیشاترین رشاد با تکثیر  100نفر. امروزه بیش از  

 سرعت گسترش یافت. که با وجود جفا، به

خاطر ایمانشااان  در زندان عذاب  سااال به 30تا  20ن، در حدود  ، بعضاای از رهبران کلیسااای خانگی چی20در اواخر نیمۀ دوم قرن 

 اند، آزاد شوید.شده کشیدند. تصور کنید که وقتی فرزندانتان خیلی کوچک هستند به زندان بروید و بعد وقتی بزرگ

چین، این کار را کردند. به خاطر مساایح و برای رشااد کلیسااای  اما به  درد و رنم عاطفی و جساامانی شاادند.متحمل  این رهبران چینی، 

 .نداهمین دلیل، امروزه عمیقا  مورد احترام ایمانداران چینی هستند، اگرچه بسیاری از آنها در دنیای خار  از چین ناشناخته

 یبعد از شاافاردی که به رشااد جنبش کلیسااای خانگی در چین کمک کرد، لیو ِزنیینع بود که بیشااتر به برادر یون معروف بود.  یک م

مبشّاری ، را به عیسای ساپردند. مادرش شاانکّل خانوادۀ برادر یون، به همراه بسایاری از اقوام و دوساتانش، زندگی،  پدرش یآسااعجزهم

 ساهای خانگی را بنا کرد.کلیشان، در سراسر منطقهشد که 

توانساات کتاب مقدس پیدا کند. یوِن نوجوان، به مدت بیش از سااه ماه، هر روز خاطر جفای شاادید کلیسااا نمیکس در آن روزها بههیچ

 شانید.  اشدِر خانه   ای را بر ضاربۀ آهساتهروزه گرفت و صاادقانه دعا کرد که یک کتاب مقدس داشاته باشاد. نهایتا ، یک شاب دیروقت، 

تا   ه بوددر زیرزمین دفن شاد  چندین ساالل کتاب مقدس  کتاب مقدس به خانۀ او بدهندیک  خدا فرساتاده شاده بودند که  طرفاز  دو غربیه  

 آسا به دعا چه اتفاقی افتاد:گوید که بعد از این پاسن معجزهاز چشم دولت مخفی بماند. برادر یون می

که کالم کتاب مقدس، کالم خدا برای من بود... هر   داشاتما کردم. کامال  اعتماد  دع  در نزد عیسای  از آن لحپه به بعد، با ایمان

کردم، کتاب مقدسام را در داخل لباسام،  خواندم. وقتی باید در مزرعه کار میروز از صابح تا اواخر عصار، کالم خدا را می

تخواب به تخ  مکتاب مقدساام را با خود، ها. شاابکردمبرای نشااسااتن و خواندن اسااتفاده میبسااتم و از هر فرصااتی به خودم می

 گذاشتم.ام میبردم و روی سینهمی

خواند. اما همچنان کّل کتابهای کتاب  می تهآهسااا خیلی  بود و  تمام کردهفقیر بودند. یون فقط کالس ساااوم را   یوالدین یون، کشااااورزان

 آغاز کرد. متیمقدس را حفپ کرد، از کتاب 

آسااا و تعالیم  دانساات که چگونه موعپه کند، پس داسااتانهای معجزهکتاب مقدس نداشااتند. او نمی او به کلیساااهای خانگی جدید رفت که

و تاریکی   شاانکرد. ایمان در دل شانوندگانش ایجاد شاد. آنها با سارودهای سااده، عیسای را که آنها را از گناهانعیسای را از حفپ نقل می

 کردند.میابدی نجات داد، پرستش 

گفت، داسااتانهایی دربارۀ رشااد کلیسااا بعد از صااعود عیساای به آساامان. ایمان در دل نیز به آنها میکتاب اعمال    داسااتانهایی از ،  یون

 با شجاعت، انجیل را اعالم کنند. کهایمانداران افزایش یافت 

. آنها بیرحمانه کتکشااان کرددسااتگیر میکرد و بساایاری را اما جفا شاادید بود. پلیس دائما  به دنبال ایماندارن بود، به جلسااات حمله می

زندانی شادند. پلیس و دادگاهها، ایمانداران را   بسایاری دادند. رهبرانبردند و جرایم سانگینی به آنها میزدند، آنها را به دادگاهها میمی

چ آساااایبی به جامعه هی و  کردندخواندند، اگرچه مساااایحیان، شااااهروندانی بودند که مطابق قانون زندگی می"دشاااامنان دولت چین" می

 .در مورد آن صحبت کردند در عهدجدید رسورنبود که عیسی و  اتفاقیرساندند. این همان نمی

شااان را با آیات و مملو از معجزات بساایار بود. عیساای با آنها بود و موعپه، گوید که سااالهای جفا، میمرد آسییمانی یون در کتابش،  

کرد تا میلیونها نفر را وارد ملکوت خدا کند. ایمانداران،  تاریک در چین اساتفاده میخدا از این ساالهای  کرد.  معجزات قدرتمند تأیید می

 به عیسی در دوران سختیها را نوشتند.  ی نسبتدربارۀ وفادار  کردند و سرودهای پرستشیبیشتر وقتها و صادقانه دعا می

 مائو ِزدانع، اینطور نوشت: ریاست جمهوری  سالهاییم در چین، دربارۀ رئیس کمیتۀ مشارکت رهبران کلیسای خانگی سینزو یانگز،  
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، دولت همۀ کلیسااهای  1958جفای قوم خدا آغاز شاد و کلیسااها از آن زمان به بعد متحمل انوام حمالت شادند. تا   1949در 

موزه چین به بخش تاریخی قابل رهیت را بساته بود. زن مائو، جیانع کینع، به بازدید کنندگان خارجی گفت: "مسایحیت در 

، یک هیئت نمایندگی مسیحی از ایارت متحده برای بازدید آمده  1970محدود شده است. این م رده و دفن شده است." در دهۀ  

 مسیحی در چین نمانده است." حتی یک: "دادو گزارش 

، دولت در تالش برای کنترل شااد. بعدهامشااارکتهای خانگی جمع میطور مخفیانه در البته هنوز مساایحیان در آنجا بودند، اما کلیسااا به

از ساااااختمان   کمیطور قانونی جمع شااااوند، اما فقط در تعداد  توانند بهرشااااد کلیسااااا و کنترل موعپۀ رهبران گفت که ایمانداران می

 کلیساهای ثبت شده.

ی بگوید که چگونه مسایح را اشاتند که دولت باید به کلیساای عیسا ند  اعتقادو   کندکلیساا را محدود می ،رهبران کلیساا دیدند که این رشاد

( درنتیجه، کلیسااهای خانگی 29-28:5دانساتند که باید از خدا پیروی کنند، نه انساان. )اعمال خدمت کنند. آنها مانند شااگردان عیسای می

 شدند.جدید در همه جا آغاز می

زمان زیادی برای ت، چون ایمانداران زندانی  یافنجیل حتی در زندانها گسااترش میشاانیدند. اعدۀ بیشااتری برای اولین بار انجیل را می

دانساتند که بیش از آزادی از سالول زندان، نیازمند آزادی از و امید یافتند. آنها می کرده. م جرمان گوش  داشاتند  صاحبت دربارۀ ایمانشاان

 ک شدند. آنها حقیقتا  آزاد شدندلو پا هشرم و پلم و ستم شیطان هستند. آنها به مسیح ایمان آورد

خواساتند که در زندان رنم بکشاند تا انجیل گساترش یابد. اگرچه دوران زندانشاان مملو از تنهایی و ترس بود، اما  ایمانداران بسایاری می

از  2001برادر یون، این اطمینان را در پیغامی که در   برای نگه داشاااتن آنها در آنجا، دریلی دارد.ایمانداران اعتماد داشاااتند که خدا  

 ت، اعالم کرد:زندان نوش

که خدا   زمانی  مدت  تافرسااتاده که شاااهد او در این مکان باشاام. عدۀ زیادی در اینجا به عیساای نیاز دارند. من دقیقا   خدا مرا

در این زنادان خواهم بود. یاک لحپاه زودتر اینجاا را ترک نخواهم کرد و یاک لحپاه بیشااااتر در اینجاا نخواهم   ،تعیین کرده
 بداند، خار  خواهم شد. ا در زندان تکمیل شده ماند. وقتی خدا خدمت مر 

آساا از زندان بود، مانند رساورن در کتاب  خاطر این اطمینان، یون توانسات شارایط وحشاتناک را تحمل کند. او شااهد آزادی معجزهبه

 اعمال.

کلمات    در ش دربارۀ یون را ِچنع در چین، دوسااِت برادر یون بود. او افکار   لیانع، رهبر شاابکۀ کلیسااای خانگی فانع  زانع رونع

 زیر خالصه کرد:

آیند، اما در برادر یون، خادم عیساای می بساایار ام که با قدرت و اقتدار  بساایاری از خادمان خدا را دیده ،من در کلیسااای چینی

تا خدمت کند و کرد که نیامد تا خدمت شود، بلکه  منعکس میام که همیشه با فروتنی و ِحلم آمد، او قلب پسر انسان را را دیده

 8جانش را فدا کند.

گسترش دادند، گاهی اوقات    عپیمیانجیل را با فداکاری شخصی   انهوفادار   ،از زمان عیسی، بسیاری از این ایمانداران در سراسر دنیا

فروتنانۀ خود، نام    دا کردند. در دورانهای تاریک، با ایمان معتقد بودند که کارشاان در مسایح هرگز بیهوده نبود و با خدمتجانشاان را ف

 (38:11گوید، اینان که جهان ریقشان نبود. )عبرانیان عیسی مسیح را حرمت و جالل دادند. نویسندۀ عبرانیان به ما می

 م است!عیسی گفت که پاداششان در آسمان، عظی

 

 

 

 

_______________ 
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

ایم، چنین  گناه کرده چونگویند که  ایم. بعضییییی از ایمانداران به ما میدولت متحمل جفا شییییده  طرفاخیراً ما از  .1

شیدیم.  اشیتیم، متحمل این آزمایشیات نمیگویند که اگر ایمان کافی دای دیگر به ما میکنیم. عدهچیزی را تجربه می

 آیا این درست است؟

به خدا پاساخگو باشاد. اما   نسابت کند، باید قلبماندارد و وقتی خدا ما را اصاالح می عواقبیدهد که گناه  وضاوح تعلیم میکتاب مقدس به

 گفت، توجه کنید: 4در اول پطرس  خاطر گسترش انجیل، چیز متفاوتی است. به آنچه که پطرس رسول دربارۀ این موضومجفا به

. اگر ردیگیل که روح خداسات بر شاما آرام مروح جال رایخوشاا به حالتان، ز   ند،یشاما را ناسازا گو حیخاطر نام مسا اگر به

 یحیکه مساا  دیکشاا یاّما اگر از آن ساابب رنم م.  باشااد یفضااول یحت  ایشاارارت    ،یمباد که به ساابب قتل، دزد د،یکشاا یرنم م
که به خواست خدا رنم  یپس کسان  ...دیکن دینام را بر خود دارد خدا را تمج  نیکه ا یبلکه چون کس د،یر مباششرمسا د،یهست

 (19و  16-14:4. )اول پطرس ادامه دهند یکوکار یبسپارند و به ن ن‘یرا به ’خالق ام شیخو یکه جانها دیبا کشند،یم

ینداری و اعالم انجیل عیسای مسایح به دیگران، چیزی اسات که ایمانداران از در دمهم اسات که ایمانداران دریابند که جفا برای زندگی 

 اند. عیسی خودش گفت:عیسی مسیح متحمل شدهزمان 

شما را   ایدن  د،یتعّلق داشت  ایگر به دنااز شما از من نفرت داشته است.   شیکه پ  دیداشته باش  ادیاز شما نفرت دارد، به   ایاگر دن
از شاما نفرت دارد.    ایدن  ام،دهیبرگز   ایبلکه من شاما را از دن  د،یتعّلق ندار   ای. اّما چون به دنشاتدایچون کساان خود دوسات م

 نیچن ز یبا شاما ن دند،ی.“ اگر مرا آزار رساانساتی: ”بنده از ارباب خود بزرگتر ندیداشاته باشا   ادیگفتم، به  مارا که به شا   یکالم

همه را به سابب نام من با شاما خواهند   نینگاه خواهند داشات. اّما ا  ز یما را نخواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشاتند، کالم شا 

 (21-18:15)یوحنا  .شناسندینممرا  ۀفرستند رایکرد، ز 

کنند که خدا طرفدار ماساااات و برعلیه ما نیساااات. او حتی در مراجعه کنید. این آیات ما را تشااااویق می 39-31:8همچنین به رومیان 

 ی که ممکن است برعلیه ما ایجاد شود، به همراه ماست. آمیز قحطی، فقر شدید یا جفاهای خشونت تاریکترین آزمایشات،

دانیم که چه کار کنیم. آیا باید سعی کنیم که پنهان شویم؟  شوند، ما سردرگم شده و نمیوقتی جفاها بر ما وارد می .2

بر ما اتفاق   که  بایسییییتیم و برعلیه آنچه  آیا باید به جای دیگری فرار کنیم، شییییاید به یک کشییییور دیگر؟ آیا باید

 اتفاقات را بپذیریم و همچنان شاهدانی شجاع باشیم؟ ،افتد، اعتراض کنیم؟ یا باید در سکوت می

درجات مختلفی از جفا وجود دارد، از پاره کردن کتاب مقدس توساط اعضاای خانواده گرفته تا افراد تندرو و عصابانی که سااختمانهای 

روح خدا هدایت شااویم. باید یاد بگیریم که به دنبال حکمت   بااوت اساات و بنابراین، ما باید  کنند. هر شاارایطی متفان میکلیسااا را بمبار 

 بعضی از آیات کتاب مقدس برای کمک به ماست. خداوند در کتاب مقدس باشیم و به هدایت روح او در هر شرایط گوش کنیم. اینها 

 په کنند، به آنها چنین گفت: ه از شهری به شهر دیگر موعفرستاد کوقتی عیسی شاگردانش را می

 (23:10. )متی دیز یبگر  گر ید یبه شما آزار رسانند، به شهر  یچون در شهر 

 توجه کنید که وقتی زندگی سولس )بعدها پولس نامیده شد( در خطر بود، او چه کار کرد:

آگاه شااد. آنها شااب و روز بر ا سااول س از قصاادشااان  . امّ دندیقتل او را چ ۀتوطئ  انیهودی ار،یبساا  یپس از گذشاات روزها

شاهر  وار یدر د ینهاده، از شاکاف یلیشااگردانش شابانه او را در زنب  یتا او را بکشاند. ول کردندیشاهر مراقبت م  یهادروازه

 (25-23:9. )اعمال فرستادند نییپا

 و به مشاین افسس گفت:رفت. ا آنجاشد، به دستگیر می اورشلیمبعدها پولس با آگاهی از اینکه در 

القدس  خواهد آمد؛ جز آنکاه در هر شااااهر روح شیپ میدر آنجاا چه برا  دانمیو نم  رومیم  میو حال، با الزاِم روح به اورشاااال

تنها اگر بتوانم دور خود   انگارم،یم ارزشیخود ب یدر انتپار من اساات. اّما جان را برا یکه زندان و سااخت  دهدیهشاادار م

.  خداست   یکه همانا اعالم بشارت ف  یبه کمال انجام دهم، خدمت  ام،افتهی  یسیرا که از خداوند  ع  یانم و خدمترس  انیارا به پ

 (24-22:20)اعمال 

 داشته باشند. او این دستورالعملها را به آنها داد:دستگیری را توانند انتپار عیسی از قبل به شاگردانش گفت که می
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خاطر من شاما را نزد خواهند زد. به انهیخود تاز  یهاساهیرا به محاکم خواهند ساپرد و در کنآنان شاما  .  دیاز مردم برحذر باشا 

کنند، نگران   می. اّما چون شااما را تساالدیجهان شااهادت ده یقومها  انیو پادشاااهان خواهند برد تا در برابر آنان و در م  انیوال

بلکه روحِ پدر  د،یساتیشاما ن ندهیگو رایبه شاما عطا خواهد شاد. ز  دییبگو  دیبا. در آن زمان آنچه دییوچه بگ ایکه چگونه   دینباشا 

 (20-17:10)متی  شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت.

 القدس، با شجاعت به مأمورانی که آنها را دستگیر کرده بودند، گفتند:پطرس و یوحنا، پ ر از روح

اطاعت از خدا؟  ایدر نپر خدا درساات اساات، اطاعت از شااما  کدام    د،یکن  یداور شااما خود "پاساان دادند:   وحنایاّما پطرس و 

 (20-19:4. )اعمال مییبازنگو م،یادهیو شن دهیآنچه د میتوانیما نم رایز 

عنوان بهبرند، یک چیزی که باید به یاد داشااته باشاایم، این اساات که به ما فرمان داده شااده که پلیس یا دادگاهها می  ادارۀوقتی ما را به 

 ی به همۀ اولیای امور احترام بگذاریم.پیروان عیس

 (13:2... )اول پطرس انسانها مقرر گشته است انیکه در م دیباش یهر منصب میخاطر خداوند، تسلبه

 یسا کآماده باشاند؛  کیهر کار ن یکنند، و برا  یحکمرانان و صااحبمنصابان باشاند و فرمانبردار   میشاو که تسال  ادآور یرا   شاانای

 (2-1:3. )تیتوس رفتار کنند یجو و بامالحپه باشند و با همه در کمال فروتنه صلحبلک ندیرا ناسزا نگو

را  بپرداز   د؛یبده  اتیاسات، مال  اتی: اگر مالدیخود را به همگان ادا کن  نیدِ  را  اسات، خه اگر احترام اسات، احترام    د؛یاگر خه
 (7:13. )رومیان دیکن میر و اگر اکرام است، تک د؛یبگذار 

برای آرامش و صاالح در جامعه را ببینند، اما باید این را هم ببینند که ما متعهدیم که از   ناید احترام ما به آنها و اشااتیاقمااولیای امور ب

بر ترس  کاه داد  خواهاد، در باار. اگر ماا پ ر از روح خادا هسااااتیم، او باه ماا قادرت 4خادا اطااعات کنیم، ماانناد پطرس و یوحناا در اعماال 

 سی با آنها صحبت کنیم، دعا کنیم که آنها هم در او نجات یابند.دربارۀ عی اعتمادخواهیم بود که با غلبه کنیم. بعد قادر 

آزادی  برای توانیم با آرامش مقاومت کنیم. اگر کشاور شاما قوانینی دارد که از حقوق همۀ انساانها  درساتی میبه ،در بعضای از موقعیتها

  ، کار درستی است.تانبرای حق و حقوقگاهی اوقات ایستادن  پسکند، مذهب حمایت می

، اگرچه محکوم  چه کار کرد. وقتی قرار بود که توساط ساربازان رومی شاالق بخورد 29-24:22توجه کنید که پولس رساول در اعمال 

رمی نبود،   دهند،  ی که قرار بود انجام  به قانون رومی متّوسااال شاااد. وقتی متوجه شااادند که پولس شاااهروند رومی بود و کار به هیچ ج 

 غیرقانونی بود، دست کشیدند. 

 به آنها خیانت کردند، در کشمکشد و  بعضیها در گروه ما با نفرت و تلخی نسبت به کسانیکه به آنها جفا رساندن .3
 توانیم بکنیم؟میی چه کار نبرای کمک به آنها در البه بر درد و تلخیشا مانیدر مشارکت خانگما ند. هست

نساااابت به برادران و باید  شااااود. اما ما  از طریق دعا حاصاااال می  و موعپۀ کالم خدا ولیم  میشااااه از تعقدرت غلبه بر هر تاریکی، ه

 خواهرانی که در کشمکش هستند، فی  داشته باشیم و آنها را درک کنیم.

عیساای به  با نفرت، دشاانام یا خشااونت. اما  -که با ما برخورد شااده، واکنش نشااان دهیم  همانطور واکنش طبیعی همۀ ما این اساات که 

، پولس  12تعلیم داد و ما باید به اعضای مشارکتمان کمک کنیم که در طریقهای او گام بردارند. در رومیان پیروانش روش متفاوتی را 

 دهد:رسول این دستورالعملها را به ما می

.  د ینکن یبد  ،یبد  یه ساازاب  کسچیبه ه...  دیو لعن نکن  دیبرکت بطلب  د؛یبرکت بطلب  رسااانند،یکه به شااما آزار م یکسااان یبرا

با   شااود،ی. اگر امکان دارد، تا آنجا که به شااما مربوط مدیآور  یاساات، به جا  دهیکه آنچه را در نپر همگان پسااند دیدّقت کن

نوشاااته شاااده که  رای. ز دیبلکه آن را به غضاااب خدا واگذار   د،یر یانتقام مگ زان،یعز  ی. ادیکن یهمه در صااالح و صااافا زندگ
« برعکس، »اگر دشاامنت گرساانه اساات، به او  ه ساازا خواهم داد.“”انتقام از آن من اساات؛ من هسااتم ک  :دیگویم  خداوند»

 یمغلوب بد  انباشات.«  یساوزان بر سارش خواه  یاخگرها  ،یکن  نیخوراک بدهل و اگر تشانه اسات، به او آب بنوشاانل اگر چن

 (21-17و  14:12)رومیان  مغلوب ساز. ییکویبا ن ار  یمشو، بلکه بد

توان سختی میکنید، بهرا محبت کنیم و برای آنها دعا کنیم. وقتی برای کسی دعا می  ماندشمنانگوید که ، عیسی به ما می44:5تی در م

. شاااید بعضاایها در بشااناسااندمانند شااما برای آنها این اساات که رحمت و فی  عیساای را    تاناز آنها نفرت داشاات. البته مهمترین دعای

 (9کردندل )اعمال ، دعا میرساندطرسوسی که به آنها جفا می کلیسای اولیه برای سولس
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 :ویدگبه ما می 12:6 همچنین باید به یاد داشته باشیم که نبرد واقعی ما، نبرد روحانی است و انسانها دشمن واقعی ما نیستند. افسسیان

و   ک،یتار  یایدن  نیخداوندگاران ا هیعل  ،اساتهایر  هیقدرتها، عل هیبلکه ما عل  سات،یگرفتن با جسام و خون ن یما را کشات رایز 

 .میجنگیم یآسمان یهایدر جا ر یارواح شر  یفوجها هیعل

 (20-10:6باید اسلحۀ کامل خدا را بپوشیم تا بتوانیم با دشمن واقعی خود بجنگیم. )مراجعه کنید به افسسیان  بنابراین، ما

  تواندمی  طور خاصاین فصل، از زندگی کوری تن بوم، به  داستان  .مراجعه کنید ، "بخشش در مشارکت خانگی"13)همچنین به فصل 

 برای کسانی مفید باشد که با تلخی در کشمکش هستند.(

 البه کرده  شییانشییوند. ترس بر قلبخاطر جفا در گذشییته، بعضییی از ایمانداران شییهرمان، دیگر با هم جمع نمیبه .4
ند، پس اسییاسییاً گسییترش انجیل فراموش شییده اسییت. ما  نبینتوانند به این فکر کنند که جفا اسییت. آنها فقط می

 ؟کنیم، احیا داشتیمعیسی  درزندگی  ی را که قباًل برایتوانیم شجاعتچگونه می

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 

 پشت درهای بسته یافت. و عیسای قیام کرده، همۀ امیدشان را از دست دادند. عیسی آنها را در خفا  دیدن. پیش از ناختشعیسی را می

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،  

 تهای خدا بسپارند.زندگیشان را به دسخواستند که رسورن می

  ،توجاه کنیاد کاه وقتی رهبران ماذهبی  کنیاد. نگااه  31-23:4رساااااانیاد، باا گروه خاانگیتاان باه اعماال درحاالیکاه این بخش را باه پاایاان می

 نید. برای ما مفیدتوجه ک 31-29ایمانداران اولیه را تهدید کردند، آنها چه کار کردند. مخصااوصااا  به دعای آنها و پاساان خدا در آیات  

این   هنوز است که اغلب اوقات به یکدیگر یادآوری کنیم که عیسی چقدر رنم کشید تا ما بتوانیم از گناه و مرگ آزاد شویم. افراد زیادی 

 العاده را از آنها دریغ کنیم؟توانیم این خبر فوقدانندل ما چگونه میموضوم را نمی

آنها باید از یکدیگر حمایت کنند.  این زمانی اسااات کها متوقف کنند، اما  جفا، جلساااات ر   ه بادر مواجه  ایمانداران غیرعادی نیسااات که

  "اگر یک عضاو کاز بدن" دردمند گردد، همۀ اعضاا با او همدرد باشاند..."کند: به ما یادآوری می 26:12پولس رساول در اول قرنتیان 

ایسااتد؛ آنها تنها می  در کنارشااان یمشااارکتجمع انند که با خانواده یا پلیس مشااکل دارند، مهم اساات که آنها بد  ،در گروهتان  کسااانیاگر 

رفته و بعضای از شاان  باید به ساراغ  ،عنوان رهبر، یا یک نفر دیگر از گروهترساند که به جلسااتتان بیایند، شاما بهنیساتند. اگر مردم می

ها اختصاااااص دهیاد، به آنهاا کماک کنیاد که د. همچنین زمانی را به دعا با آنیا آنهاا در میاان بگاذار آیات کتااب مقادس را از این فصاااال با  

 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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 رشد کند؟تواند در مسیح گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

بینید، بیشاتر با چه ترساهایی  خاطر پیروی از عیسای جفا میین صاحبت کنید که وقتی بهبه فهرسات زیر توجه کرده و دربارۀ ا .1

 شوید؟مواجه می

 اعضای خانوادهشدن از سوی  ترس از طرد •

 از دست دادِن شغل یا عدم ورود به دانشگاه ترِس  •

 ترس از حرف همسایگان دربارۀ شما •

 خاطر ایمانتانبه های دولت، زندانی شدن، کتک خوردن یا مرگترس از جریمه •

 ترس از جدایی از همسر یا فرزندانتان •

شاوند( )ساهارتی که بارها مطرح می یک از ساهارت صافحۀ قبلاید، یا اکنون در جفا هساتید، کداماگر شاما در گذشاته جفا دیده .2

ربوطه اختصااص دهید  کند؟ زمانی را به تعّمق دربارۀ آیات مشاود، کمک میمواجه می  هاکه گروهتان با آن آنچهبه توصایف  

 و برای حکمت خدا در شرایطتان دعا کنید.

کمک ر شااد، مطالعه کنید. از این آیات  در بار ذک 4را که در پایان سااهال   31-23:4اید، اعمال  اگر هنوز این کار را نکرده .3

اند، دعا  طر جفا آزار دیدهخاشااوید و شاافای عاطفی کسااانیکه بهمواجه می  که با آنهادربارۀ ترسااهایی بگیرید تا برای یکدیگر  

 کردند.  دعاها دعا کنید، همانطور که رسورن در این آیات کنید. برای دلیری و آیات و نشانه

یک برای و تصاامیم بگیرید که کدام را مرور کنیدب مقدس در این فصاال موجود اساات. این فصاال عبارات بساایاری از کتا .4

عنوان مشااااارکت مطالعه خواهید کرد، عددی را که هفتۀ آینده، با یکدیگر بهگروهتان مفیدترین مورد خواهد بود. عبارات مت

 انتخاب کنید.
 کنید.به آیات دیگر کتاب مقدس در صفحۀ بعد نیز مراجعه 
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 آیات دیگری از کتاب مقدس دربارۀ این موضوع است که با مشارکت خود مطالعه کنید: هااین 

  و دلیر بودن( قوی برای )تشویق 9-1:1یوشع  •

 بینند.(خوشا به حال کسانی که جفا می) 12-10:5متی   •

 (ات)تشویق برای پایداری در آزمایش 19-10:21و لوقا  14-9:24متی   •

 بود( متنفر )انتپار داشته باشید که دنیا از شما متنفر باشد، همانطور که از عیسی  21-18:15یوحنا  •

 استل( غالب آمدهسی )هشدار دربارۀ جفا؛ عی 33 و 4-1:16یوحنا  •

 )تشویق برای رشد در دلیری و شجاعت( 4اعمال  •

 کنند.(افکنده شدند؛ آنها با دلیری صحبت می رسورن به زندان) 42-17:5اعمال  •

 کند.()روح خدا به ما کمک می 28و  25-16:8رومیان  •

 تواند ما را از محبت خدا جدا سازد.()هیچ چیز نمی 39-31:8رومیان  •

 )زحمت ما بیهوده نیست.( 58:15 اول قرنتیان •

 )استوار بمانید؛ هراس نداشته باشید.( 30-27:1فیلیپیان   •

 توانیم با اطمینان به تخت خدا نزدیک شویم.()ما می 16-14:4عبرانیان  •

 گذشته پیروی کنید.(ایمان در )از نمونۀ زنان و مردان  11و  3-1:12و  11عبرانیان  •

 (.کندلود ایجاد میب ادی کنید؛ این)در جفا ش 11-7:5و  4-2:1یعقوب  •

 شویم.()ما یک امید زنده داریم؛ ما با رنم تصفیه می 9-3:1اول پطرس  •

 )عیسی که ناعادرنه رنم کشید، الگوی ماست.( 25-19:2اول پطرس  •

 خاطر مسیح باعک برکت است.(رنم کشیدن به) 19:4-13:3اول پطرس  •

 مسیح شما را قوی خواهد ساخت.()با ابلیس مقابله کنید؛  11-6:5اول پطرس  •

 )نترسید؛ وفادار باشید و تا  حیات را دریافت کنید.( 11-8:2مکاشفه  •

 آیاتی دربارۀ کمک خدا در مشکالت:

  140،  130،  125، 121،  91،  70، 68،  62، 61،  56، 54،  46،  40، 27،  23، 20،  18،  13، 5، 3مزامیر  •

 146و 

 4-1:43و  9-5:42 ؛10:41؛ 31-27:40 ؛4-3:26اشعیا  •

 14-11:29ارمیا  •

 30-28:11متی   •
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 خانگی وفادار، شاهد رشد ملکوت خداست مشارکت   .16

 

 

 

آموزش   ۀبسپار که از عهد ینیبه مردمان ام  ، ی دیاز من شن اریو آنچه را که در حضور گواهان بس

 ( 2:2)پولس رسول به شاگردش، تیموتائوس. دوم تیموتائوس   .ندیبرآ زین گرانید

 

پس نه کارنده   آن شد. شی کرد، اّما خدا بود که موجب رو یارین بذر را کاشتم و آپولس آن را آبم

 ( 7-6:3. )اول قرنتیان است انندهیبلکه فقط خدا که رو کننده، یاریاست و نه آب یزیچ

 

دا  ج رایز  آورد؛ یم اریبس ۀویو من در او، م ماندیکه در من م  یآن. کس یهامن تاک هستم و شما شاخه

 ( 5:15)یوحنا  کرد دیتوانینم چ یاز من، ه
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 مقّدمه

 رشد با یکدیگر 

 شناخت و اطاعت از تعالیم عیسی، کلید رشد کلیسای حقیقی در سراسر دنیا بوده است. در از زمان عیسی، تعلیم به شاگردان 

شااوند، برافراشااتن نام عیساای و خدمت به او جمع می رشااد با یکدیگر، موضااوم این کتاب اساات. در هر جاییکه ایمانداران به منپور 

اید و با دعا آنها را لهای قبلی این کتاب را مطالعه کردهشاود تا ملکوت خدا رشاد کند. اگر شاما و گروهتان فصا قدرت روحانی جاری می

 .هستیدر دیگران تأثیرگذاری ب حاِل رشد در . همچنین در هستیدمسیح  حاِل رشد در اید، شما در در گروهتان بکار برده

مطابق تعلیم عیسای قبلی این کتاب اسات. در صافحات بعد، دربارۀ این صاحبت خواهیم کرد که وقتی  فصاولاین فصال، مروری بر همۀ  

( رشاد در دینداری اعضاای  1رشاد اسات:    در نپر گرفتنشاود. این ساه روش برای طور طبیعی ایجاد می، چگونه رشاد بهکنیمعمل می

 به نوایمانان. برای خدمت مشارکتهای جدیدآغاز ( رشد در 3و  آورند؛که به مسیح ایمان میکسانید در تعداد ( رش2کلیسایتان؛ 

 دربارۀ رشد ملکوت خدا صحبت کرد. در عیسی بمانید و انتپار داشته باشید که ملکوت از طریق شما رشد کندل غالبا  عیسی 
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 مطالعۀ کتاب مقدس

 ل با پرورش ایمانداران وفادار گسترش انجی 

 تواند در گسترش انجیل در کشورتان تأثیرگذارتر باشد؟گروه خانگی شما چگونه می  ابتدایی:بحث 

 بخوانید. را 3:2-1:1دوم تیموتائوس 

 (2، 1نویسد؟ )آیۀ نویسد و برای چه کسی میچه کسی این نامه را می .1
خاطر است. او پسر واقعیش نبود، اما بهسالهای بسیار شاگردسازی کرده  پولس رسول سالخورده، تیموتائوس جوان را برای 

 کند.دوستی عمیقشان، پولس او را "فرزند عزیزم" خطاب می

 به تیموتائوس داشت؟ۀ شدیدی دهد که عالقگوید که به ما نشان میرا دوباره بخوانید. پولس چه می 5-3آیات  .2

وصایات شاخصایتی را در تیموتائوس ببیند؟ خصا   خواهد کداممی  کند. پولسیتیموتائوس را نصایحت م 7و   6پولس در آیات   .3

 (6تواند در این خصوصیات رشد کند؟ )آیۀ ( تیموتائوس چگونه می7)آیۀ 
اکنون به زندگی خودتان فکر کنید. آیا شااما در این خصااوصاایات قوی هسااتید یا ضااعیف؟ پاسااختان را توضاایح دهید و اینکه 

 د.خواهید رشد کنیچگونه می

را بخوانید( در آیات   8نویساد که تیموتائوس نباید از انجیل عار داشاته باشاد. )دوباره آیۀ  شاد، میکپولس که در زندان رنم می .4

 دهد؟، پولس چه توضیحی دربارۀ انجیل می10و  9

 (12، 11اگرچه پولس در زندان است، چرا عار ندارد که به اعالم انجیل ادامه دهد؟ )آیۀ  .5
شاااویم، چرا بسااایار مهم اسااات که از قدرت محافپت کنندۀ عیسااای مسااایح در مواجه میات  د پولس با آزمایشااا وقتی ما مانن

 (؟12زندگیمان مطمئن باشیم )آیۀ 

باه را بخوانیاد. پولس، تیموتاائوس را فرسااااتااد تاا باه اعالم انجیال اداماه دهاد. در این دو آیاه، پولس   14و    13دوبااره آیاات  .6

 د به چه چیزی سخت بچسبد؟زی محافپت کند. تیموتائوس بایگوید که از چیتیموتائوس می
 کردند.شدند و انجیل فیضی را که همۀ رسورن تعلیم دادند، تحریف میبسیاری از معلمان دروغین، وارد کلیسای اولیه می

این پیغام    ،ا وفاداریچقدر برای شاما مهم اسات که با دقت تعالیم انجیل را دربارۀ عیسای مسایح بخوانید؟ آیا متعهد هساتید که ب

 را تعلیم دهید تا دیگران بتوانند بشنوند و به انجیل حقیقی ایمان آورند؟

کند که به کار گساااترش انجیل ادامه دهد. وقتی به را بخوانید. در اینجا پولس به تیموتائوس نصااایحت می 3-1:2دوباره باب   .7

 توجه کنید. 2دهید، با دقت به آیۀ سهارت زیر پاسن می

 تائوس تعلیم داد؟سی به تیموچه ک •

 تیموتائوس باید تعلیمی را که دریافت کرده، به چه کسانی بسپارد؟ •

 آنها با این تعلیم چه کار خواهند کرد؟ •

< --دهد  کنند: پولس به تیموتائوس تعلیم میشااگردساازی اسات، وقتی مردم وفادارانه کالم خدا را منتقل می  ۀاین تصاویر سااد .8

< )و این اداماه  --دهناد  این مردماان امین باه مردماان امین دیگر تعلیم می<  --دهاد م میامین تعلی  تیموتاائوس باه مردماان

 یابد(.می
 ؟خواهد افتاد یچه اتفاق، اگر ایمانداران این کشور، افراد جدید را برای تعلیم انجیل پرورش ندهند

ده، به مردمان امین )قابل اعتماد( "بساااپارد". وقتی چیزی را به که دریافت کر  راگوید که تیموتائوس باید آنچه می  2:2دوم تیموتائوس 

 انجام دهند. ا راشم نپر مورد  خواهند بود که کار کنید که آنها مسئول دهید، اعتماد میسپارید، آن را به آنها میکسی می

اینهاا افرادی نیسااااتناد کاه فقط کتااب مقادس را انجیال را منتقال کناد.   تاااد قاابال اعتمااد بااشاااااد  گویاد کاه باه دنباال افر پولس باه تیموتاائوس می

با اطاعت    ،. مردمان امیننکرده اساات، ولی زندگیشااان تغییر  هسااتندهایشااان  و عاشااِق صااحبت دربارۀ دانسااته  آموزندمیطور علمی  به

د را وقف خدمت . آنها خو(23-22:5دهد )غالطیان  میوۀ روح را نشاان میعاشاق عیسای هساتند. زندگیشاان دهند که نشاان میفروتنانه 

 کنند. به دیگران و تعلیم و تربیت آنها می

افتد. ایمانداران در مشاارکت با ایمانداران دیگر اسات که این تعلیم )یا شااگردساازی( به بهترین شاکل اتفاق می جاییمشاارکت خانگی  

گیریم. به همین تنهایی یاد نمیبه و  در انزواگیرند که یکدیگر را محبت و خدمت کنند. ما این چیزها را کنند، درحالیکه یاد میرشااد می

 با یکدیگر جمع شوند. ا  دلیل مهم است که ایمانداران مرتب
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لیم دهناد، این به دیگران تع کهداد  دربارۀ این صااااحبات کنیاد که اگر هر گروه خانگی، مردمان امین را پرورش می  با دعا خاتمه دهید:

از دساتورالعملهای   کهنی را اختصااص داده و از خدا بخواهید که به گروهتان کمک کند گذاشات. اکنون زماچه تأثیری بر شاهرتان می

 پولس به تیموتائوس پیروی کنند.
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 داستانی از تاریخ مسیحی

 ، امپراطور باستانی رومی1قرن 

 کلیسا  یۀانجیل در قرون اول انفجار 

ملکوت شیطان بود. عیسی بر صلیب،    پایان در زمین بود. این آغازِ   بزرگک مو  سونامی روزی که عیسی از قبر خار  شد، مانند ی

رد. پدر، عیسای را برخیزانید تا به دنیا نشاان دهد که هیچ چیز   گناه جهان را بر خود گرفته بود. او لعنت ما را برداشات و به جای ما م 

 خداونِد همه چیز است.عیسی  مرگل -تواند عیسی را شکست دهد، حتی آخرین دشمننمی

پیش از آنکه عیسای به آسامان صاعود کند، به شااگردان گفته بود که در اسات، دینامیت از آسامان منفجر شاد.  چند هفته بعد در روز پنطیک

(. آنها با قدرت 8-4:1" یعنی "قدرت"( از آسااامان بر آنها نازل شاااود )اعمال dunamisاورشااالیم منتپر شاااوند تا دینامیت )یونانی، "

 اعالم کنند. را بر همه چیز  او یدرفتند تا خبر خوش خداونالقدس، به همه جا میروح

 5000از آن، این تعداد به   پس  اندکی(. 41:2نفر به عیساای ایمان آوردند )اعمال   3000القدس با قدرت نازل شااد،  در روزی که روح

 300راتر از آن پیش رفت. تخمین زده شااده که در عر  سااراساار امپراطور رومی و ف بهزودی (. انجیل به4:4نفر رسااید )اعمال 

 میلیون نفر در امپراطوری بودل 10تا  6سال، جمعیت مسیحی 

ای منتشار شاد که ایمانشاان را در طول فصاول افراد سااده توساطنیفتاد. انجیل   اتفاقاین رشاد از طریق تساخیر نپامی و ایمان اجباری 

عنوان ، روم حکم کرد که کلیساا دیگر نباید جفا ببیند و بالفاصاله بعد از آن، ایمان مسایحی بهمیالدی 313تشار کردند. در من  شادیدجفای 

 مذهب امپراطوری اعالم شد.

های رسااورن، بیایید به بعضاای از عواملی  طور خاص، با نگاهی بر کتاب اعمال و همچنین نامهبه  سییرعت منتشییر شیید؟چرا انجیل به

داخل پرانتز   آیاتخوانید، امیدواریم که زمانی را به خواندن  ذاشاااات. وقتی پاراگرافهای زیر را میکه بر این رشااااد تأثیر گ یمبیندیشاااا 

القدس را که از طریق کلیسااای اولیه حرکت ، قدرت روحطور واضااحتر بهاختصاااص خواهید داد. اینها به شااما کمک خواهند کرد که 

 ، ببینید.کردمی

 است.  دیگر از طریق خدمت رسوالن و مبشّراندلیل برای انتشار سریع انجیل اینها هفت 

 به رستاخیز جسمانی عیسی از مردگان. ایمان .1
کس آن را دیدند و تا ابد تبدیل شاادندل هیچای بود که همه چیز را تبدیل کرد. رسااورن با چشاامان خود  این رویداد غیرمنتپره

دربارۀ مکتوبات خود  لوقا و یوحنا، همگی با شاااجاعت در ین اتفاق نیفتاد. متی، مرقس، توانسااات آنها را متقاعد کند که انمی

شاان تجربه کردند، پنهان کنند. آنها شاکسات و ترسای را که شااگردان با دیدن رهبر مصالوب شادهداساتان رساتاخیز صاحبت می

 کنند.نمی

بعد، پطرس به  . اما چند هفته(75-69:26شناخت )متی  در محاکمۀ عیسی، پطرس با شرمساری انکار کرد که عیسی را می

 .(32:2" )اعمال میشاهد بر آن یو ما همگ دیزانیرا برخ یسیع نیخدا هم"هزاران نفر موعپه کرد و گفت: 

روز پیش از صااعودش به آساامان بر آنها پاهر شااد )اعمال  40گوید که عیساای در زمانهای گوناگون در طول  لوقا به ما می

 (8-3:15نفر از پیروان پاهر شدل )اول قرنتیان  500یش از گوید که در یک زمان، عیسی به ب. پولس می(3:1

دانسااتند. پطرس در پنطیکاساات موعپه می را  اینبیانیۀ بساایار واضااح خدا دربارۀ هویت عیساای بود و شاااگردان  ، رسااتاخیز 

 کرد: 

ساااخته  مساایحخداوند و   د،یدیکشاا   بیرا که شااما بر صاال  یساا یع  نیبدانند که خدا ا نیقیبه یجملگ  ل،یپس قوم اساارائ

 (36:2)اعمال  است.

خاطر قیام عیساای، ساارنوشاات همۀ ایمانداران، پیروزی ابدی بر گناه و مرگ اساات )اول قرنتیان پولس به قرنتیان گفت که به

 .هدف و معنا داشت ،زندگیحتی در طول دورانهای بسیار دشوار، . به همین دلیل، (58 -54:15

 ایمان به قدرت عیسی برای نجات. .2
دل به قدرت عیساای مساایح برای بخشااش گناه و نجات از داوری نهایی ایمان داشااتند. به همین دلیل، با قلبهای  امیتمآنها با  

 مردم را به توبه، ایمان و تعمید دعوت کردند. ،آمیز، با شجاعتمحبت

همه توضایح به  . آنها  (12:4)اعمال   اساتپطرس و یوحنا با شاجاعت به رهبران یهودی گفتند که نجات فقط از طریق عیسای 

های  در نامه ی(. این موضاوم مهم26:3آلودشاان بازگرداند )اعمال دادند که خدا عیسای را فرساتاد تا آنها را از راههای گناه
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عنوان انسااانهای و به  خار  شاادهانجام داده، پیروانش فراخوانده شاادند که از تاریکی  مساایحخاطر کاری که رسااورن بود. به

 (.10-5:1؛ اول یوحنا 12-9:2؛ اول پطرس 15-3:5دارند )افسسیان بر  جدید در نور مسیح گام

 ایمان به قدرت دعا. .3
رسااورن با پیروی از آنچه عیساای به آنها آموخته بود، تعلیم دادند که ایمانداران باید در همه وقت و برای همه چیز دعا کنند 

(. دعا نه تنها بخشاای از گردهمایی یکشاانبۀ آنها  18:6؛ افسااساایان 5:12؛ اعمال  14:1، اعمال 8-1:18، لوقا  11-7:7)متی 

(. حتی 10:6شاان مملو از دعا بود. آنها مخصاوصاا  برای این دعا کردند که ملکوت خدا بیاید )متی بود؛ بلکه زندگی روزانه

و آیات و   ددههامت  شاا شااان موعپهآنها در   به ، ایمانداران اولیه از خدا خواسااتند کهشااان کردندوقتی متصاادیان مذهبی تهدید

 .(31-29:4شد، بفرستد. )مراجعه کنید به اعمال ها را برای تأیید حقیقت آنچه موعپه مینشانه

 ایمان به خدا برای آیات و معجزات. .4
بیرون رفته و به گمشادگان موعپه کردند، به قدرت عیسای اعتماد داشاتند که شافا دهد و دیوها را بیرون کند.    رساورنوقتی 

اطمینان زیادی داشاتند )اعمال  به نام عیسای  ،خودشاان برای شافا اعتماد نداشاتند، بلکه برای انجام این کار   ایآنها به تواناییه

که ملکوت خدا نزدیک شاااده و آن را با شااافای جسااامانی و  موعپه کنند(. عیسااای به آنها تعلیم داده بود که 16و   10 -6:3

 ن بعد از صعود عیسی به آسمان، به این عمل ادامه دادند.شاگردا (.8-7:10آزادی روحانی به مردم نشان دهند )متی 

  ، اعماال43:2العااده اتفااق افتااد، بااعاک شاااااد کاه ایمااناداران و غیرایمااناداران باا ترس مقادس زنادگی کنناد )اعماال  معجزات فوق

پاهر شااود، نه  معجزات (. این معجزات در سااراساار کتاب اعمال اتفاق افتاد. رسااورن انتپار داشااتند که آیات و16 -12:5

خیزانید. اسااتیفان و فیلیپ س، شااّماسااانی  از طریق خدمت خودشااان، بلکه از طریق نساالهای جدید ایماندارانی که خدا برمی فقط

(. بعادهاا یعقوب باه 8-6:8و اعماال   8:6طور قادرتمناد در پهور آیاات و معجزات بکاار برد. )اعماال القادس باهبودناد کاه روح

 (.16-14:5ان دعا کنند و انتپار شفا داشته باشند. )یعقوب ی بیمار مشاین گفت که برا

 القدس.ایمان به راهنمایی روح .5
همیشاه همانطور که وعده داده بود، با آنها    ،القدسدانساتند که عیسای، از طریق روحوقتی رساورن با انجیل بیرون رفتند، می

" عصر با شما هستم  نیا انیمن هر روزه تا پا  نکیبه جا آورند. اام،  که هرآنچه به شما فرمان داده  دیده  میو به آنان تعل"بود:  

کردند و به راهنمایی او گوش مشااارکت می  ، با اوبرای رهایی دنیا عیساای در مأموریتدانسااتند که  آنها می (.20:28)متی 

 کردند. 

ساارای به خواجه را ، فیلیپ س(10رس را به خانۀ ک رنلیوس )اعمال آسااا و مشااخص بود: خداوند، پطمعجزه، این گاهی اوقات

( هدایت کرد که اولین قدم برای 10-6:16به مقدونیه )اعمال   را  ( و پولس و تیم میساااایونری او40-26:8حبشاااای )اعمال  

اعتمااد کردناد کاه روح آنهاا را  و هورود انجیال باه اروپاا بود. در زماانهاای دیگر، آنهاا از فرماان کلی برای "رفتن" پیروی کرد

د که چه بگویند و چه کار کنند. اما همیشه به هدایت خدا  یبخشو درحاِل رفتن به آنها الهام می  کردمیا هدایت  به سوی فرصته

 آمد.کردند، به هر شکلی که میمیاعتماد 

 ایمان به قدرت خدا بر هر دشمن، حتی مرگ. .6
عضاااای از آنهاا را به قتال رسااااااندند،  و حتی ب ه، زندانی کردهه آنهاا را تهادید کردرسااااورن از جمعیات مردم یا مأمورانی کا 

دانساتند که واقعا  نبردشاان برعلیه انساانها نیسات، بلکه برعلیه پادشااهی شایطان اسات. آنها انتپار داشاتند که نترسایدند. آنها می

 (.12-10:6نیروهای تاریکی با آنها بجنگند )افسسیان 

-28:10 ده بود، اما به آنها تعلیم داد که نترساند )متیشااگردان بود، با آنها صاحبت کر  پیش رویعیسای دربارۀ خطراتی که 

 (.40-22:16آسا رسورن را از زندان آزاد کرد )اعمال طور معجزهدر موقعیتهای متعدد، بهخداوند (. 31

ند به ها در مقابل پادشااهان بایساتند، روح خدا آنچه را که باید بگویاما مهمتر از همه این اسات که عیسای وعده داد که وقتی آن

کند که رسورن باید انجیل انگیزی صحبت می(. کتاب اعمال دربارۀ فرصتهای شگفت20-17:10آنها عطا خواهد کرد )متی  

و اعمال   4به اعمال    مورد،مشااااهدۀ چند نمونه در این کردند. )برای  اعالم می  یرهبران دولت  ورا در مقابل رهبران مذهبی  

انجیل فدا شده  برایخاطر عیسی مسیح به قتل رسیدند. آنها مشتاق بودند که ر رسورن بهمراجعه کنید(. اما درنهایت، اکث 26

 و رنم بکشند، چون امیدشان به این زندگی نبود، بلکه به زندگی آینده امیدوار بودند.

 بود، نه انسان. ایمان به اینکه پیغام انجیل از جانب خدا .7
را   خود  نسااختند تا خدمت یا ملکوت  شاانخودانجیل  ای از هحفپ کنند. آنها نساخرساورن متعهد بودند که پاکی پیغام انجیل را 

، اول 31-30:20شانیده بودند، منتقل کردند. )یوحنا  ، دیده وعنوان شااهدانبهآنچه را که (. بلکه،  12-6:1بساازند )غالطیان  

 (.21-16:1، دوم پطرس 4-1:1یوحنا 

آیند. رساورن داده بود( که معلمان و انبیای دروغین برای تحریف پیغام انجیل میعیسای به آنها هشادار   چوندانساتند )آنها می

شاود  اند، منتقل میبه همان شاکلی که آنها دریافت کرده ساختی تالش کردند تا مطمئن شاوند که حقیقت انجیلبا ترس خداوند به

(. آنهاا این کاار را از طریق موعپاه و 3-1:2؛ دوم پطرس  2:2؛ دوم تیموتاائوس 8-1:15اول قرنتیاان    ؛11-1:15)اعماال  

 اختیار داریم.عنوان معیارمان برای حقیقت در ، یعنی عهدجدید انجام دادند، که ما امروزه آن را بههایشاننوشته
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سااارعت در امپراطور رومی منتشااار شاااد. محبت که چرا انجیل به  توانسیییتیم دالیل بسییییار دیگری را ذکر کنیمالبته، ما می 

ساااِل اول، پیروان عیساای در  300بود. در آن    یپرساات، عامل بساایار مهمنساابت به همسااایگان ب ت ویکدیگر،   مساایحیان به

ردند، به ایمانداران و غیرایمانداران خدمت کردند. که هزاران نفر می  طاعونیطول دوران   روز و شااب به  مساایحیان یوقتم 

 اعون مبتال شدند.به ط بارها زندگیشان را فدا کردند، خدمت کردند، مارانیب

مطابق تعلیم   زنانداشاتند و از یتیمان و بیوهکردند تا در خیابانها بمیرند، برمیپرساتان رها مینوزادانی را که معمور  ب تآنها  

از نشااان دادند که پیغامشااان از آساامان بود،   دیگر  طریقهایو   طریقبه این  شاااگردان عیساای  کردند.  کتاب مقدس مراقبت می

همۀ کسااانی را که با ایمان به او متّوساال  که  قدرت داشااتفرسااتاده شااده که دنیای گمشااده را دوساات داشاات و   خدایی سااوی

 بود که انسانها در همه جا تشنۀ شنیدن آن بودند.  نجات دهد. این پیغامی، شوندمی
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 شوندسؤاالتی که بارها مطرح می

 از تعالیم عیسی، به رشد ملکوت خدا در این دنیای بزرگ کمک خواهد کرد؟چگونه اطاعت گروه خانگی کوچک ما 

کنیم. گاهی اوقات مهم اسات که به عقب برگردیم و به مرور می خالصاهطور را به  برای پاسان به این ساهال، هر فصال از این کتابما  

ثهلهای عیسااای و  تصاااویر بزرگ نگاه کنیم.  ه یاد داشاااته باشااایم. )مراجعه کنید به متی کوچک ب شاااروعهایدربارۀ را مهم اسااات که مه

31:13- 33). 

باشااد(، اگر به تعالیم عیساای دربارۀ کارهایی که از شااما مهم نیساات که کلیسااایتان چقدر کوچک اساات )حتی اگر فقط دو یا سااه نفر  

 دهید. شما به او وفاداریدلتوجه کنید، اهدافش را در این زمین گسترش می ،خواسته

 برید؟فکر کنید. آیا شما این تعالیم را بکار می تانگروه خانگی بهخوانید، ی این کتاب را در زیر میخالصۀ فصلهاوقتی 

 نواده استمشارکت خانگی یک خا

"کلیسا" در نپر  در موردتواند متفاوت از آن چیزی باشد که ما  کند. به هرحال، کلیسای حقیقی او میعیسی گفت که کلیسایش را بنا می

گیرد که خالصااانه، انسااانها را با فی  مساایح محبت کند، مانند  دهد و یاد میکت خانگی که جماعت حقیقی را تشااکیل میداریم. مشااار 

خواهد که کلیساای شاما آشافته که بسایاری از انساانها، تنها و عمیقا  زخمی هساتند، خدا میدرخشاد. در این دنیای  روی تپّه میشاهری بر 

 را بخوانید.( 47-42:2گان کمک کند که راه خدا را پیدا کنند. )اعمال به گمشد تا بسازدخانواده  یکرا 

 محبت، انگیزۀ رهبر

کامال  متفاوت از رهبران این دنیا به ما داده اساات. متأساافانه، در بعضاای از کلیساااهای دنیا، رهبران از الگوی عیساای    یعیساای، الگوی

کنند. وقتی رهبران مساایحی با فرمانروایی می شااانکنند که بر زیردسااتانپیروی میکنند. بلکه از الگوهای دنیوی رهبرانی پیروی نمی

کنند. و آنها هم رهبران خدمتگزار که در جماعتشاان هساتند، هرگز آن را فراموش نمیکساانیکنند،  فروتنی و محبت خالصاانه خدمت می

 را بخوانید.( 45-42:10شودل )مرقس شوند. ملکوت حقیقی خدا تکثیر میمی

 انگیز نجات از سوی خدایۀ شگفتدرِک هد

حتی یک .  دهدمیپذیریم، خوشااای عپیمی به ما  درک کرده و میانجیل، مروارید گرانبهایی برای همۀ گناهکاران اسااات. وقتی آن را 

رک نجات اما سااال به سااال، همۀ ایمانداران باید در د  تواند یک گناهکار را به توبه و ایمان هدایت کند.سااخنرانی ساااده از انجیل می

کناد. هرچاه بهتر یاات را در ماا وارد میالقادس ماانناد یاک رود قادرتمناد در درونماان، حکنیم، روحوقتی این کاار را میعمیقتر شااااوناد.  

 را بخوانید.( 17، 16:1انجیل را درک کنیم، بهتر به گمشدگان کمک خواهیم کرد که در آن امید بیابند. )رومیان 

 تعمید در مشارکت خانگی 

فرمان عیسای برای تعمید یافتن اطاعت  نامند، اما هرگز از  روند و خود را ایماندار میدر ساراسار دنیا به کلیساا می انساانهااز    بسایاری

کنند که به یک به مساااایح اعتراف کند. آنها اعتراف می را کند که در ماعام، ایمانشدعوت می  شااااخصاااایاز هر   ،اند. تعمیدنکرده

سااانی نیساات که قیقتا  به مرگ و رسااتاخیز عیساای که برای نجاتشااان بود، ایمان دارند. اما تعمید فقط برای کدهنده نیاز دارند و حنجات

 را بخوانید.( 14-1:6کنند. )رومیان کنند را نیز احیا میشوند. آنها ایمان همۀ ایماندارانی که تماشا میوارد آب می

 پرستش در روح و راستی با یکدیگر

نسابت  – از اساتشاود که چشامشاان نسابت به چیزهایی که خدا به آنها عطا کرده، باز قلب ایماندارانی جاری میطور طبیعی  پرساتش به

کننده است. و کسانیکه در به چیزهای مادی، دوستان و خانواده، و مخصوصا  اتحادشان با مسیح. یک قلب شکرگزار، یک قلب پرستش

کند، از حضاور دهند. یک گروه خانگی که خدا را از ته دل پرساتش میرا تغییر میطور طبیعی شااد هساتند، دنیای اطرافشاان  مسایح به

 را بخوانید.( 100کند... و این قدرت استل )مزمور در میانشان استقبال میوند خدا

 کالم خدا: نان روزانۀ ما

کنند. گروه بسااایاری را گمراه میعیسااای و رساااورن هشااادار دادند که انبیا و معلمان دروغین بسااایاری کالم خدا را تحریف کرده و 

کتاب مقدس را در اوقات تنهایی خود با خدا بخوانند )یا گوش به گروهتان که دادن  لیم  ، هر هفته با مطالعۀ دقیق کالم خدا و تعتانخانگی
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زانۀ ماسااتل )مزامیر شااودل این نان رو. هر هفته با شاانیدن کالم خدا، ایمان احیا میدایسااتمیقدرت در برابر فریب شاایطان کنند(، با 

 را بخوانید.( 16 -9:119

 انتقال انجیل به کودکان

به   هااما آیا شما در گروه خانگیتان مانع از آمدن آن (.14:19..." )متی دیرا بازمدار   شانیو ا  ندیکودکان نزد من آ  دیبگذار "عیسی گفت:  

توانند رهبران کنید؟ در عر  چند سااااال، این کودکان میه میشااااوید؟ آیا با دقت، به تعلیم طریقهای خدا به کودکانتان توجنزد او می

بردارند. کودکان نیز به   گامکه با خدا    دهیدرتان شاااوند. اما این فقط زمانی اتفاق خواهد افتاد که اکنون آنها را پرورش  کلیساااای کشاااو

ای را که مسایح به شاما داده، نادیده نگیرید. )دوم  ینهآمیز بزرگساارن ایماندار نیاز دارند. این گنجانجیل نیاز دارند و به راهنمایی محبت

 .(را بخوانید 15-14:3تیموتائوس 

 برگزاری شام خداوند با شکرگزاری

گفت: "آنقدر شااما را دوساات دارم که جانم را عنوان بدن و خون خود داد، به آنها میوقتی عیساای به شاااگردانش، نان و شااراب را به

کنید، برگزار کنید. وقتی این کار را میاین را فراموش نکنید." اغلب اوقات در گروهتان، شااااام خداوند را کنم. لطفا  هرگز می  تانفدای

خاطر عهد فی  از او تشااااکر کنند. وقتی آن را با عجله نکنید. به مردم وقت بدهید که در سااااکوت به گناهانشااااان اعتراف کرده و به

کنیم. )یوحنا یشااویم و با خوشاای تازه، او را خدمت مور دارد. ما دوباره پاک میطور قدرتمند حضاا القدس بهخوریم، روحیکدیگر می

 را بخوانید.( 51و  35:6

 وسیلۀ دعارشد در ایمان به

چگونه بدون اجرای نمایش دانستند که یک چیز مرموزی دربارۀ نحوۀ عمل دعا در ما و از طریق ما وجود دارد. عیسی و رسورن می

اش بر زمین انجام شود. در سراسر خدا بیاید و اراده  د. آنها با ایمان دعا کردندل اصِل دعاهایشان این بود که ملکوتیا ریاکاری دعا کنن

کنند؟ کلیساایی که یاد  عهدجدید، وقتی رساورن دعا کردند، ملکوت خدا با قدرت رشاد کرد. آیا گروه خانگی شاما غالبا  با یکدیگر دعا می

 را بخوانید.( 18:6کنندل )افسسیان ند، با یکدیگر رشد میگیرد با یکدیگر دعا کنمی

 پی بردن به برکت هدیه دادن

زن و ساکۀ کوچکش فکر کنید. او  کنند. به بیوهدر اناجیل، غالبا  داساتانهای مربوط به هدیه دادن، دربارۀ قربانی بزرگ با ما صاحبت می

، پول و آبرویش را قربانی کرد تا به دشامن کشاورش زیادی نیکو، زمان هر آنچه را که برای زندگی کردن داشات، تقدیم کرد. و ساامر 

با محبت   گیرد با ساخاوت هدیه بدهد، مرتبا  دنیا راکمک کند )مرد یهودی مضاروبی که در جاده افتاده بود(. مشاارکت خانگی که یاد می

 را بخوانید.( 5-1:8کند. )دوم قرنتیان مسیح لمس می

 شاگردان بالغ شدن

( آیا  1این کتاب، دربارۀ شاااگردسااازی اساات، اما تأکیدهای این فصاال خاص دربارۀ شاااگردسااازی، بر دو چیز اساات:  های  لفصاا  مۀه

مسااائولیت انتقال   ،( آیا هر یک از آنها2گیرد؟ عمیقتر در اعضاااای کلیساااایتان شاااکل می طور شاااخصااایت عیسااای، ساااال به ساااال به

گیرند؟ اگر هر یک از اعضااای کلیسااا، شاااگردسااازی را جّدی برعهده می،  ندبه کسااانیکه در خداوند جوانتر هسااترا هایشااان  آموخته

 را بخوانید.( 2-1:2س استفاده خواهد کرد. )دوم تیموتائو انهبگیرند، خدا از گروهتان قدرتمند

 بخشش در مشارکت خانگی 

سای نیز مساتثنی نیسات. متأسافانه، بعضای از د که در هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند. کلیساای عیندر دنیا باید یاد بگیر ای  هر خانواده

بسیاری از روابط را سّمی  ،آرامیماند و بهیابد. تلخی بین برادران و خواهران میتا سالها ادامه میدارند که  هاییدار و دسته  کلیساها،

ند حقیقتا  در این زمین شاکوفا شاود.  تواشاود که ملکوت مسایح مییابد، امید احیا میکند. اما وقتی روابط بین اعضاای کلیساا شافا میمی

 را بخوانید.( 32:4)افسسیان 

 نور و نمک جهان شدن

دهند. ایمانداران حقیقی  شااناسااند، نشااان می، محبت مساایح را به کسااانیکه او را نمیاکنون ایمانداران در سااراساار دنیا به میلیونها روش

( و 38:10کرد )اعمال  کنند. عیسای کارهای نیکو میطریقهای عملی زندگی میکنند؛ بلکه انجیل را به تنها حقایق انجیل را اعالم مینه

دهد؛ اعمال  جلساات روزهای یکشانبه انجام میجمع شادن در  یش از  کند. اعضاای کلیساای خانگی، کاری بکلیساایش نیز همین کار را می

 .(را بخوانید 40-31:25کند. )متی آمیز و رحمتشان، هر روزه دنیا را لمس میمحبت
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 ایستادگی در جفاها

پیروان واقعی او، آن را تجربه خواهد. همۀ ما امیدواریم که این هرگز برای ما اتفاق نخواهد افتاد. اما عیساای گفت که کس جفا نمیهیچ

 28:8رومیان  کشایم، آیا باید نومید شاویم، فکر کنیم که خدا دیگر کنترل امور را در دسات ندارد؟ بیایید هرگز کنند. وقتی ما رنم میمی

فش را به عمل کنند، اما خدا همچنان اهدارا فراموش نکنیم. اگرچه مردان شااااریر با الهام نیروهای روحانی شاااارارت، کارهای بد می

 را بخوانید.( 39-28:8را مانند طال تصفیه کند. )رومیان  نرساند. بیایید به او اعتماد کنیم که انجیل را منتشر کند و ایمانمامی
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 تواند در مسیح رشد کند؟گروه شما چگونه می

 کاربرد و دعا

بخش بار مراجعه کنید. با دقت بیشاتر به خالصاۀ فصالهای این کتاب نگاه کنید. چند فصال را شاوند، در به ساهارتی که بارها مطرح می

های آینده مطالعه کنید و کنید. این فصاالها را دوباره در هفته که به نپرتان گروه شااما در آن ضااعف دارد و نیاز به رشااد دارد، انتخاب

 برای رشد در این قسمتها دعا کنید.
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 ضمیمۀ الف: منابع 

توانید سارودها و پیغامهایی را . شاما میاساتبرای کودکان و بزرگساارن بسایاری به زبانهای مختلف وب ساایتهای زیر شاامل منابع مفید 

 ه زبانهای مختلف در یوتیوب پیدا کنید.ب

 وب سایتها:

1) www.learnhisways.com 

کنید، پرچم زبانهای مختلف را خواهید دید. بر روی پرچم زبان مورد نیازتان کلیک کنید وقتی به این وب سااایت مراجعه می

عنوان کتاب  ی خود دانلود کنید یا بهدر دسااتگاههای الکترونیک رایگانبه  توانیدمی آنها راو منابع موجود را خواهید دید. همۀ  

توانید کتابها را چاپ کنید و در گروههای دیگر کنید. همچنین می  چاپگروه خانگیتان   برای اساتفاده در   ،یا درساهای جداگانه

 کشورتان توزیع کنید.

 زبانهای مختلف در این وب سایت موجود است. ، به پیروی از عیسی با یکدیگراین کتاب، 

این کتابها ابزارهای مفیدی درسااااهای دیگر کتاب مقدس و کتابهای عبادتی نیز در اینجا به زبانهای مختلف موجود اساااات.  

 و در طول فصلها به آنها اشاره شده است. کنیداستفاده توانید در کنار این کتاب که می  هستند

 درس حیاتی  50

 تاب کهن پیدایشکاوش در ک
 ه حالهارشد در مسیح از طریق خوشا ب 

 )در رابطه با ازدوا (یک دل  -یک جسم

 )برای والدین( تربیت فرزندان برای زندگی با خدا

2) https://www.thehopeproject.com/pes   

 زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی. ویدئوی امید: داستان انجیل از پیدایش تا

3) https://www.jesusfilm.org/search.html?q=Farsi,%20Western 

 زندگی عیسی برای بزرگسارن و کودکان، داستان مریم مجدلیه و فیلمهای دیگر.

4) app.html-tools/resources/the-and-https://www.jesusfilm.org/strategies 

رایگان به همۀ فیلمهای موجود در وب ساایت بار، به بهای را دانلود کنید که توانید برنامهبرنامۀ ویدئوی عیسای: در اینجا می

 . ه باشیدداشتدسترسی  صدها زبان

5) Olivetree.com 

 دانلود رایگان کتاب مقدس به زبانهای مختلف.

6) recordings-bibles/bible-https://www.faithcomesbyhearing.com/audio 

https://live.bible.is/bible/PESNMV/MAT/1 

 دانلود کتاب مقدس صوتی به زبانهای مختلف

7) bible.com/app 

 برنامۀ کتاب مقدس رایگان به زبانهای مختلف

8) bible.com/kids 

 فبرنامۀ کتاب مقدس رایگان برای کودکان به زبانهای مختل

9) https://bibleforchildren.org/ 

 آنها را  توانیدآمیزی کنند و میداساتانهای کتاب مقدس برای کودکان به زبانهای مختلف، با تصااویری برای کودکان که رنع

 .دانلود و چاپ کنید

10) children.net/index.php?n=Farsi.Main-.wolhttp://www 

نمایشنامه که نمایش خودتان را برای داستان کتاب  داستانهای صوتی کتاب مقدس برای کودکان به زبانهای مختلف، به همراه 

 مقدس بسازید.

11) https://songs.worshipleaderapp.com/ 

 دهای پرستشی به زبانهای مختلفسرو

 

 

http://www.learnhisways.com/
https://www.thehopeproject.com/pes
https://www.jesusfilm.org/search.html?q=Farsi,%20Western
https://www.jesusfilm.org/strategies-and-tools/resources/the-app.html
https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/bible-recordings
https://live.bible.is/bible/PESNMV/MAT/1
https://bibleforchildren.org/
http://www.wol-children.net/index.php?n=Farsi.Main
https://songs.worshipleaderapp.com/
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 ضمیمۀ ب: داستانها 

 داستانهای کتاب مقدس برای مشارکتهای خانگی 

 آنها برای کودکان و بزرگساالن بکارگیری  درو پیشنهاداتی 

 توانند از آن لذت ببرند و درس بگیرند.بینید که کودکان و بزرگسارن میرا می در زیر فهرست داستانهای کتاب مقدس

 قی عهدعت 

 : خلقت2و  1 شیدایپ •

 : سقوط انسان در گناه3 شیدایپ •

 قتل نی: اوللی: قائن و هاب4 شیدایپ •

 نوح و طوفان: 22:8 شیدایپ – 5:6 شیدایپ •

 : بر  بابِل9-1:11 شیدایپ •

دارند که بچه ها دوساات خواهند   یار یبساا   یبابها داسااتانها  نی: اوساافیو   عقوبیاسااحاق،    م،ی: ابراه50-12  یبابها  شیدایپ •

 مناسبتر خواهد بود.های بزرگتر و بزرگسارن بچه یداستانها برا نیاز ا یشت. بعضدا

باابهاا  نیدهاد. در ایرا از مصاااار آزاد کرده و ده فرماان را م  لیا : خادا اساااارائ34-32  یو باابهاا  21:20-1  یخرو  باابهاا •

 .موجود است همۀ سنین یبرا یادیجذاب ز  یداستانها

 .کندیم یخدا سرکش هیبرعل لیکنعان فرستاده شدند؛ اسرائ: جاسوسان به 14-13 یاعداد بابها •

 .زندیر یم فرو حایار  یوارهایکند؛ دیم تیکنعان هدا یرا به سو لیاسرائ وشع،ی: 15:10-10:5و  4-1 یبابها وشعی •

 د.دهیرا شکست م هایانیمد ،ییآسا: جدعون به طرز معجزه7و  6 یداوران بابها •

 !است مانیاز عشق و ا ییبایداستان ز  نیکتاب روت: ا •

ل 17 لیدر اول ساموئرا  کوچک، داساتان داوود    یها: بچهلیاول و دوم ساموئ یکتابها • دهد،  یرا شاکسات م کر یپغول  اتیکه ج 

 .دارندو بزرگسارن بزرگتر  یهابچه یبرا یمهم یدو کتاب، درسها نیدر ا گر ید یاز داستانها یار یدوست دارند. بس

کند یبرخورد م نیدروغ  انیو خدا  ر یبا پادشااه شار  ینب  یایلی: ا2و دوم پادشااهان باب    21:19-29:16  ، بابهایاول پادشااهان •

 از معجزه( یی)داستانها

 .دهدیانجام م یار یمعجزات بس ینب شعِ ی: ال7-4 یدوم پادشاهان بابها •

 .دهدیم ییرا رها هودای: خدا هوشافاطی: 30-1:20 نیدوم توار  •

 .اندازدینجات قومش به خطر م یرا براخود  یکتاب استر: استر زندگ •

 .داد ییخدا چگونه آنها را رها نکهیو سه دوستش در بابِل و ا الیدان ز یانگجانیه ی: داستانها6-1های باب الیدان •

 .شودیم دهیبلع یماه کیکند و توسط یاز خدا فرار م ونسی: ونسیکتاب  •

 دی عهدجد

از  ، از کودکان گرفته تا بزرگساارنههمکه  اسات( و اعمال رساورن وحنای، لوقا و  مرقس ،ی)مت لیداساتان از انج 25فهرسات   ر یز  در 

 بسایاری  یعال  یاسات. کتاب اعمال شاامل داساتانها یسا یو معجزات ع یاز زندگ  زیادی  یشاامل داساتانها لیآنها لذت خواهند برد. اناج

 گوید کهی مییو رنجها شااهایآزما  ۀدربار  نیهمچن  به آساامان اساات. یساا یرسااورن، بعد از بازگشاات ع قیمعجزات خدا از طر  دربارۀ

اعضاای مشاارکت شاما از همۀ بخش  د الهامنتوانیداساتانها م نیشادند. ا متحّمل مختلف  یبه مکانها لیدر حال گساترش انج یسا یع روانیپ

 .برسانند گرانیرا به د لیکرده و انج یرویپ یسیاز ع ز ید تا آنها ننباش  سنین

 23:2-18:1 یو مت 2و  1 ی: لوقا بابهایسیتولد ع •

 13-1:4و لوقا  11-1:4 یشود: متیوسوسه م یسیع •

ثهل خانه بر رو •  49-46:6؛ لوقا 27-24:7 یسنع: مت  یمه

 17-1:8 یمعجزات شفا: مت •

 25-22:8؛ و لوقا 41-35:4؛ مرقس 27-23:8 یکند: متیطوفان را آرام م ،یسیع •

 26-17:5؛ لوقا 12-1:2؛ مرقس 8-1:9 یدهد: متیمرد مفلو  را شفا م کیبخشد و یگناهان را م یسیع •

 56-40:8؛ لوقا 43-21:5؛ مرقس 34-18:9 یدهد: متیرا شفا م گرانیکند و دیدختر مرده را زنده م کی یسیع •
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ثهل برزگر: مت •  15-4:8؛ و لوقا 20-1:4؛ مرقس 23-1:13 یمه

 17-10:9لوقا  ؛ و44-30:6؛ مرقس 21-13:14 یدهد: متیبه پنم هزار نفر غذا م یسیع •

 21-16:6 وحنای؛ 52-45:6؛ مرقس 33-22:14 یرود: متیآب راه م یبر رو یسیع •

 10-1:8؛ مرقس 39-32:15 یدهد: متیبه چهار هزار نفر غذا م یسیع •

ثهل خادم ب •  35-21:18 یرحم: متیمه

 40-28:19؛ لوقا 10-1:11؛ مرقس 11-1:21 ی: متمیبه اورشل یسیورود ع •

 26-22:8دهد: مرقس یرا شفا م نایمرد ناب کی یسیع •

 17-15:18؛ لوقا 16-13:10: مرقس ندیایکه اجازه بدهند کودکان به نزد او ب دیگویم یسیع •

ثهل پسر گمشده: لوقا  •  32-11:15مه

 19-11:17دهد: لوقا یرا شفا م یده جذام یسیع •

ّکا مالقات م یسیع •   10-1:19کند: لوقا یبا زه

و  18  یبابها وحنای؛  23و  22  ی؛ لوقا بابها15و   14 ی؛ مرقس بابها27و  26  یبابها یشااااود: متیمصاااالوب م یساااا یع •

آنها را از کتاب مقدس    ای دیکن فیکوچک تعر  یهابچه یطور خالصاااه برابه  دیهساااتند. با  یطورن  ار یعبارات بسااا  نی)ا19

 .(دیبرسان انیبه پا امیق ۀبکشنیو در روز  دیآن را بخوان از  یهر روز مقدار کم دیتوانیم نی. همچندیکودکان بخوان

 18-1:20 وحنای؛ 12-1:24؛ لوقا 13-1:16؛ مرقس 10-1:28 ی: متزدیخیاز مردگان برم یسیع •

 10-1:3: اعمال ابدییشفا م یسیلنع به نام ع یِگدا •

بهش یسراو خواجه پ سیلیف •  40-26:8: اعمال یحه

 43-36:9: اعمال زدیخیدورکاس از مردگان برم •

 19-1:12شود: اعمال یزاد مزندان آپطرس از  •

 34-16:16آورند: اعمال یم مانیزندانبان ا ۀخوانند؛ خانوادیدر زندان سرود م السیپولس و س •
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 پیشنهاداتی برای تعلیم کتاب مقدس به کودکان 

 از قبل آماده کنید. .1
کند. بعد داسااتان را چندین مرتبه بخوانید و آن را با هدایت   کردندرحاِل آماده  ، شااما را القدسروح تاالف( با دعا آغاز کنید  

توانید به بهترین شااکل این داسااتان را ارائه چگونه میشااما .  را در نپر بگیریدکنید. سااّن کودکان گروهتان   بیانکلمات خود  

، یاا باا کلماات  نادخواهیاد خوا  ب مقادس کودکاانبسااااپاارناد؟ آیاا آن را از کتااب مقادس یاا کتاا خااطر کنیاد تاا آنهاا درک کرده و باه 

 تعریف خواهید کرد؟ تانخود

 چه تعلیمی  دربارۀ خدا به کودکان  ،ب( همچنین زمانی را به تفکر دربارۀ پیغام اصاالی داسااتان اختصاااص دهید. این داسااتان

ان، یک دربارۀ اطاعت از خدا؟ آیا این داسااتشاااید چیزی    -دهددهد؟ آیا چیزی دربارۀ انسااانها و رابطۀ ما با خدا تعلیم میمی

 الگوی مثبت از کسی است که کار درست را انجام داد، یا یک الگوی منفی از کسی که کار اشتباه را انجام داد؟

بتوانند به خاطر  و  باشادساعی کنید به این فکر کنید که چگونه پیغام اصالی داساتان را در یک جملۀ سااده که متناساب با سانّشاان  

 سید. در طول داستان، بارها بر آن تأکید کنید.جمله را بنوی آنبیان کنید. بسپارند، 

 اند.هد که آیا این داستان را درک کردها بپرسید تا ببینیتوانید از بچهکه می بنویسیدپ( چند سهال ساده 

که با خواهید   ( به این فکر کنید که چه کار خواهید کرد تا به آنها کمک کنید که داساتان را به خاطر بساپارند. آیا از آنها می

که و حفپ کنند؟ شااید بخواهید    نوشاتهیک آیه از داساتان را   بکشاند؟  راداساتان    نقاشای اینیک نمایش سااده آن را اجرا کنند؟ 

را انجام خواهید داد و مطمئن شااااوید که وسااااایل  آنهاهمۀ این کارها را انجام دهید. به این فکر کنید که چگونه هر یک از  

 .ریداید، در اختیار داریزی کردهبرنامه مورد نیاز را برای هر آنچه که

 داستان را ارائه کنید. .2
 برای سنّشان بهتر است. شما، تصمیم مطابق چه کهعریف کنید، هر الف( داستان را بخوانید یا ت

 اید، تأکید کنید.عنوان پیغام اصلی داستان نوشتهبهکه  چیزیب( آن را دوباره بخوانید یا تعریف کنید، بر 

پاساخها مطمئن نیساتند، . اگر از به ساهارت تشاویق کنیدپاسان    را در  اید، بپرساید. افراد مختلفی را که آماده کردهپ( ساهارت

 یا حداقل آن قسمت از داستان را بخوانید. -داستان را دوباره بخوانید یا تعریف کنید

کنند، از آنها ساهال ری بخشاهایی که حذف میکنند. برای کمک به یادآو بازگوها بخواهید که داساتان را برای شاما از بچه ( 

 کنید.

 تقویت کنید.داستان را  .3
صااورت نمایش اجرا خواهید کرد، نقشااهایی را به کودکان بدهید که اجرا کنند و به آنها توضاایح دهید  را بهاگر داسااتان  الف(  

 ید تا همۀ کودکان نقشی را اجرا کنند.آن را اجرا کن مرتبهچندین که که چگونه داستان را اجرا خواهند کرد. شاید بخواهید 

به بهترین شاکل پیغام اصالی داساتان را   تاکه چه چیزی بکشاند   ب( اگر نقاشای خواهند کشاید، به آنها کمک کنید که فکر کنند

 نشان دهد.

به خانه  پ( از آنها بخواهید که آیۀ حفپی را بر روی نقاشاای خود یا یک کاغذ دیگر بنویسااند، و تشااویقشااان کنید که آن را

 .با گفتن این آیه به والدینشان، آن را تمرین کنندبرده و در طول هفته 

 هایشان از داستان و نحوۀ بکارگیری آن در زندگیشان اختصاص دهید.آموخته برایدعا   ( زمانی را به

توانند  اند. آنها میه آموختهوالدینشااان تعریف کرده و بگویند که از این داسااتان چ رایچ( آنها را تشااویق کنید که داسااتان را ب

 به خویشاوندان یا دوستان دیگر نیز تعریف کنند.آن را 

آورند. همچنین به آنها فرصت بدهید که از سهال کنید تا ببینید که از این داستان چه چیزهایی را به یاد می بعدی در جلسۀح( 

 اند.کسانی این داستان را در میان گذاشتهه که با چ ، و بگویند، بازگو کننداندرا که حفپ کرده ایهحفپ، آی
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 مقدس برای بزرگساالنپیشنهاداتی برای بکارگیری داستانهای کتاب 

 :دشوبرای بکارگیری داستانهای بار در مطالعۀ کتاب مقدس با بزرگسارن، قواعد زیر برای تعریف کردن داستان توصیه می

 از قبل آماده کنید. .1

باشاد که رهبری خواهید کرد. ساپس چندین مرتبه، داساتان   یگروهمعلم  القدس بخواهید که معلم شاما و  ز روحبا دعا آغاز کنید و ا

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 

 حذف نکنید. دانید تا جزئیات مهم راخوبی آن را میکه به

پیغام اصالی    تاآن را هم بخوانید تا زمینۀ داساتان را درک کنید. از خدا کمک بطلبید    از  بل و بعدشااید بخواهید که آیات یا بابهای ق

 داستان را ببینید.

 خود ارائه کنید. ی مشارکت گروه داستان را به  .2
آن را   رهدوبا ی گروه خانگی بخوانید یا تعریف کنید. بعدساااازی خود، با دعا آغاز کنید. بعد داساااتان را برامانند زمان آماده

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.

 ه داستان را از حفظ بازگو کنند.لیکه کتاب مقدسها بسته است، از آنها بخواهید کدرحا .3
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 

کنید و بعد از سااتان را برای بار سااوم بخوانید یا تعریف توانید دامی  توانند به یاد آورند،آورند، اضااافه کنند. اگر نمییاد می

 آنها بخواهید که آن را تعریف کنند.

اناد، باه آنهاا یاادآوری کنیاد. توانناد باه یااد آورناد، تعریف کردناد، بخشااااهاایی را کاه حاذف کردهبعاد از اینکاه هر آنچاه را کاه می

 .نگیرندکه پیغام اصلی داستان را نادیده مطمئن شوید 

 کمک کند. ارۀ داستانکه به تفکر عمیقتر آنها درب ی را بپرسید سؤاالت  .4
برای پرسایدن از آنها  ساهارت خاصای   بهتوانید  ساعی کنید که همۀ افراد را در این زمان بحک و گفتگو شارکت دهید. شاما می

 کنید: توانید از این سهارت کلی استفادهفکر کنید و کمک کنید که پیغام اصلی عبارت را ببینند، یا می

 ت یا خوب بود؟ چه چیزی خطا یا بد بود؟الف( چه چیزی در این داستان، درس

 کند که چه چیزی را دربارۀ خدا )یا عیسی( درک کنید؟ب( این داستان به شما کمک می

از چه چیزی باید شما این داستان،    تعالیمکند که چه چیزی را دربارۀ خودتان ببینید؟ درنتیجۀ  ( این داستان به شما کمک می

 طور خاص برای اطاعت از خدا چه کار خواهید کرد؟کنید؟ شما بهتوبه کنید یا تغییر 

 چ( این هفته، این داستان را به چه کسی خواهید گفت؟

 .را به دعا اختصاص دهید، وقت خود القدسبا هدایت یا الزام روحاید، با استفاده از آنچه آموخته .5
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 کردن  طلب بخششضمیمۀ پ: بخشیدن و  

 چیست؟ بخشیدن مفهومِ  .1
 . چیست بخشش که کنیمنمی درک چون است، سخت بخشیدن ،اوقات از  بسیاری اما ببخشیم، که بگیریم یاد باید ما همۀ

 ،یدببخشاا  را کساای که گیریدتصاامیم می وقتی .سییپاریدمی  خدا دسییت به را  آزردگی  و اشییتباه  عملشییما   یعنی  بخشییش،الف(  

 به نیازی ،نیسات  اشاتباهی عمل یا  آزار  هیچ  اگر .  ه اساتنداد  آزار  شاما را و  هنبود  اشاتباهاو   عملِ  که ساتمنپور شاما این نی

  قلب در  که یدکنمی  اعتماد  خدا به شاما.  دهید آزار   را  او متقابال   که  بود  یدنخواه  این  دنبال بهبخشاش یعنی شاما . نیسات بخشایدن

 .کند کار  آن شخص

 به .بود  یدخواه  رحیم  هم شیما پس  بوده، رحیم بسییار شیما به  نسیبت خدا  که یدشیو جهمتو  به این معناسیت که بخشیش ب(

 همۀ قرِ    خدا که  خواهیممی اگر . بینیممی  را جّدی بسایار  حقیقتیک   ما  اینجا در  فکر کنید.  15-12:6 متی  کالم عیسیی در

ا داشااته نگرش بخشااش ر   اند،ا خطا ورزیدهنساابت به کسااانیکه به م  باید ببخشااد،  ایم،شااده مرتکب  او به  نساابت که  را  گناهانی

 باشیم.

 ( 7:5" )متی .شد خواهد  رحم آنان بر  رحیمان، زیرا حال به "خوشا

که  کسای برای فقط که نیسات کاری بخشاش .شیود تلخ  و سیرد  ،تانقلب  که  یددهنمی   اجازه شیما  به این معناسیت که بخشیشپ( 

 از بین  را  شااما  ،عصاابانیت را حفپ کنید و  تلخی اگر .  باشاادتان نیز میخود خاطر بهاین   بلکه  ،یددهمی  انجام  شااما را آزرده،

 به.  خداساات  و شااما بین فقط  این پس  ،نکند را کار   این اگر .  نکند بخشااش  طلب شااما  از   هرگز شاااید آن شااخص  . برد  خواهد

  او به را  مساااأله ینا که  کند  تانکمک تا  یدطلبب  را  او فی  و یدببخشااا   رااو    گرفتیدتصااامیم   که  بگویید  و بروید  خدا حضاااور 

 ید.بسپار 

 کند، باید چه پاسخی بدهم؟شود و از من طلب بخشش میمی وقتی کسی نسبت به من مرتکب خطا .2
 بسایار  کار   او  کند،می بخشاش  طلب و  کرده اعتراف  شگناه به و  آیدمی شاما  وقتی کسای به نزد  با فروتنی گوش کنید.الف(  

 ترحم به  تانخود نیاز .  ، مقابله کنیدکه شما بهتر از او هستید  افکار و با این    کنید هتوج  او به  کامال  .  دهدمی  انجام را  دشواری

 . آورید یاد بهرا  خدا

." بخشاممی را تو من.  گفتی را این که  ممنونم: "اسات این  بگویید،  توانیدمی که خوبی چیز   .کنید اعالم را  بخشیش کالمب( 

 اید.که شما او را بخشیدهخواهد مطمئن شود می. او ندفها مهم نیستنادیده نگیرید، چنانکه گویی این حر حرفهایش را 

شااما هم نساابت به دیگری مرتکب خطا   احتمار    آیا  از خودتان و خدا بپرسیییید: "آیا من تا حدودی خطاکار بودم؟"پ( 

ا گوش کنید و بعد با خاطر آن از او طلب بخشااش کنید. با قلب باز و فروتن به خدبه  باید که اسااتچیزی این اید؟ شاااید شااده

 دهد، حتی اگر کوچک به نپر برسد، پاسن بدهید.طلب بخشش برای خطاهایی که خدا به شما نشان می

نوعی به شاما شااید نتوانید بالفاصاله به کسای که با شاما صاادق نبوده یا به آنها نشیان دهید.محبت و پذیرش خود را به   ( 

کند وانید با محبت، قلبتان را نسابت به او باز کنید. رحمت شاما، آنها را تشاویق میتآسایب رساانده، اعتماد کنید، اما هنوز می

 تنهایی دعا کرده و از خدا برای آنها برکت بطلبید.که رشد کنند. اگر مناسب است، به همراه آنها یا بعدا  به

 نسبت به آنها فی  داشته باشید، همانطور که مسیح نسبت به شما فی  داشت.

داشات.    نخواهد  ب غ  همیشاه کرد، و  نخواهد محاکمه  ابد محبت. تا  از   آکنده و  اسات، دیرخشام  فیا   و رحیم یهوه
 از   آسامان که  ایاندازه  به دهد. زیرانمی سازا تقصایراتمان حساب بر   ما به کند ونمی  رفتار   گناهانمان  مطابق ما  با  او

 از  مشاارق که  ایاندازه به  !اساات  عپیم  او نترسااندگا  به نساابت  خدا محبت نیز   اندازه  همان اساات، به  فراتر  زمین

 (12-8:103)مزامیر  .است کرده دور  ما از  را ما نافرمانیهای نیز  اندازه همان است به دور  مغرب

 (7:15یابد. )رومیان  جالل خدا تا بپذیرید را یکدیگر  نیز  شما پذیرفت، را شما مسیح که گونههمان پس
 را  آن .کنیدمشاغول   را به آنیا فکرتان  کنید صاحبت  شخطای  مورد در   نباید دیگر   ،هکسای که شاما را رنجانید بعد از بخشایدن

  یاد به را گذشاته هر بار که  چنانکه ،عو  کند را تاناحسااساات که کنید  اعتماد خدابه . بساپارید  خدا به  و کنید  رها گذشاته در 

 سپارید.ب خدا به را آن آورید،می

 ام، باید چه کار کنم؟رفها، اعمال یا رفتارم رنجاندهشوم که کسی را با حوقتی من متوجه می .3
عملتاان خطاا بوده اسااااات. وقتی گنااهتاان را باه خادا  باه خودتاان و خادا اعتراف کنیاد کاه حرف یاا  خود را فروتن کنیید.الف( 

 کنید، بخشش او را دریافت کنید.اعتراف می

  پاکمان  نادرساتی  هر  از  و  آمرزدمی را  ما  ناهانگ  اسات،  عادل و  امین که  او کنیم،  اعتراف  خود  گناهان به اگر   ولی

 (9:1)اول یوحنا  .سازدمی
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اید و وضاوح ببینید که در کجا خطا کردهتا بهاز خدا کمک بطلبید    اعتراف کنید.اید،  کسیی که رنجاندهبه  را  تان  خطایب( 

خاطر رفتارتان را برعهده بگیرید. بهمسائولیت کامل آن  طور خاص نام ببرید و بعد به ساراد آن شاخص بروید، گناهتان را به

 کار کند. شاجازه بدهید که خدا در قلبهم خطاکار بود، او صحبت نکنید. اگر او و دربارۀ خطای  جویی نکنیدبهانه

دهید  بخشی؟" به شخص دیگر، چیز مشخصی میخاطر________ میگویید: "آیا مرا بهوقتی می  طلب بخشش کنید.پ( 

اگر او بالفاصاااالاه نتواند "بلاه" بگوید، به او زمان بدهیاد تا دربارۀ آن فکر کناد و دعا کنیاد که خدا هر   که به آن پاساااان دهد.

 اید، شفا دهد. که شما در زندگیش ایجاد کرده دردی را

 غالطیااندر  (3:8بیااوریاد." )متی  توباه  شاااااایسااااتاۀ  ثمری "پسباه ارتکااب یاک گنااه اداماه نادهیاد؛    باارهاا و باارهاا  تغییر. ( 

عیسای اعتماد کنید خواهد که با قدرت ارادۀ خودتان تغییر کنید. بلکه عمیقا  به قربانی خدا از شاما نمیتعّمق کنید.   25 -16:5

 تا همۀ گناهانتان را بردارد و از خدا بخواهید که میوۀ روح را در زندگیتان به بار آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


