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مقدمه سطح اول
بــه ســطح اول از کتــاب راهنمایــی مطالعــه خبــر خــوش شــاگردی و کتــاب 

کار کــه شــامل 3 بخــش اســت، خــوش آمدیــد.

ایــن برنامــه ی فــوق العــاده یــک همــکاری، بیــِن تعالیــم انــدرو ومــک و دان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــن تهی ــازی بنیادی ــزار شاگردس ــک اب ــوان ی ــه عن ــت و ب ــرو اس ک
ایــن برنامــه مــی توانــد در هــر جایــی و بــا هــر کســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ایــن برنامــه خواننــدگان خــود را از افــراد گرفتــه تــا گروههــای کوچــک، کلیســاهای 

محلــی، مــدارس و کنفرانــس هــا، تبدیــل خواهــد کــرد.

محتــوای ایــن برنامــه شــامل 84 درس اســت کــه بــه ســه ســطح یــا قســمت 
ــات مربوطــه و  ــون درس، آی ــع و مســتقل اســت و مت تقســیم مــی شــود کــه جام
پرسشــها و پاســخ هــا را ارائــه مــی دهــد. خداونــد بــه مــا گفــت کــه شــاگرد بســازید 
ــد،  ــه شــکل هدفمن ــه ب ــن برنام ــی 19:28( و ای ــد )مت ــر کنن ــه اینکــه فقــط تغیی ن
فــرد را از یــک نــو ایمــان بــه شــاگرد و از یــک شــاگرد بــه شــخصی کــه دیگــران را 

شــاگرد مــی ســازد، تبدیــل خواهــد کــرد.

ایــن 16 درس از ســطح یــا قســمت اول، شــما را بــا حقایــق اساســی کتــاب 
مقــدس آشــنا خواهــد کــرد و بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا درک درســتی از محبــت 
بــی قیــد و شــرط و فیــض خــدا نســبت بــه خــود بدســت آوریــد. عــاوه بــر ایــن، 
ــه  ــی را ب ــه عیس ــه "چگون ــورد اینک ــی در م ــود دارد، یک ــد وج ــی مفی دو راهنمای
عنــوان نجــات دهنــده خــود بپذیریــد"، و دوم "چگونــه روح القــدس را دریافــت 
ــه مــی  ــاب مقــدس ارائ ــدن کت ــا یــک برنامــه 12 ماهــه خوان ــان، م ــد." در پای کنی

دهیــم تــا شــما قــادر بــه مطالعــه ی تمامــی کام خــدا شــوید.

ایــن ابــزار در سرتاســر جهــان بــرای تبدیــل افــراد و جوامــع اســتفاده مــی شــود 
و در چندیــن زبــان در دســترس اســت کــه بــه صــورت pdf جهــت دانلــود رایــگان 
ــرای سیســتم  ــی ب در ســایت awmi.net/demo/download و اپلیکیشــن های

هــای اندرویــد و اپــل موجــود اســت.

خاوند در شروع این سفِر مکاشفه ای به فراوانی به شما برکت دهد.
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سطح اول درس 1

حیات جاویدان
نویسنده: َاندرو ُومک

یکــی از شــناخته شــده تریــن آیــه هــا در کتــاب مقــدس در انجیــل یوحنــا آیــه 16:3 
مــی باشــد. بــه نظــر میرســد کــه هــر کســی این آیــه را از زمــان کودکــی مــی شناســد، 
در عیــن حــال بــه عقیــده مــن ایــن آیــه واقعــًا درک نشــده و بدرســتی مــورد اســتفاده 
قــرار نگرفتــه اســت. یوحنــا 16:3مــی فرمایــد: "زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر  یــا "چنــان" 
محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود را داد تــا هــر کــه بــه او ایمــان آَورَد هــاک نگــردد، 

بلکــه حیــات جاویــدان یابــد."

معمــوال، ایــن آیــه جهــت تدریــس اســتفاده شــده اســت كــه عیســی آمــد و بــرای 
گناهــان مــا مــرد تــا مــا هــاک نگردیــم. در صورتــی کــه ایــن یــک حقیقــت اســت کــه 
ایــن آیــه مــی فرمایــد؛ هــدف اصلــی آمــدن عیســی مســیح بــه ایــن جهــان و قربانــی شــدن 
او بــرای مــا ایــن اســت كــه مــا بــه حیــات جاویــدان دســت بیابیــم. و اتفاقــا گناهانمــان 

مانعــی بیــن مــا و ایــن حیــات جاویــدان بــود.

ایــن یــک حقیقــت اســت کــه عیســی مســیح بــرای گناهــان مــا مــرد، و نیــز 
ــر  ــا در خب ــم شــد، ام ــم، هــاک نخواهی ــان بیاوری ــه او ایم حقیقــت اســت کــه اگــر ب

خــوش )Gospel( خیلــی بیشــتر از اینهــا نهفتــه اســت.

ــه  ــد مــی خواهــد ب ــن اســت كــه خداون ــر خــوش )Gospel( ای ــام حقیقــی خب پی
ــم. ــاز کن ــن را بیشــتر ب ــد ای ــدان بدهــد. حــال اجــازه بدهی ــات جاوی شــما حی

شــب قبــل از مصلــوب شــدنش، عیســی چنیــن دعــا نمــود: "و ایــن اســت حیــات 
جاویــدان، کــه تــو را، تنهــا خــدای حقیقــی و عیســی مســیح را کــه فرســتاده ای، 

بشناســند." )یوحنــا 3:17(

ایــن آیــه مــی فرمایــد کــه حیــات جاویــدان: شــناخت خــدای پــدر، تنهــا خــدای 
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حیات جاویدان

حقیقــی؛ و نیــز شــناخت عیســی مســیح فرســتاده ی او مــی باشــد. ایــن همــان حیــات 
جاویــدان اســت! بســیاری از مــردم مــی پندارنــد كــه منظــور از حیــات جاویــدان تــا ابــد 
ــن یــک  ــد زندگــی خواهــد كــرد. ای ــا اب زندگــی کــردن اســت. خــوب، هــر شــخصی ت
تصــور اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم زمانــی کــه یــک شــخص مــی میــرد، دیگــر وجــود 
نخواهــد داشــت. روح و جــان او بــه خداونــد بازمــی گــردد و بدنــش در قبــر مــی پوســد.

ــن زندگــی  ــون روی کــره زمی حقیقــت امــر ایــن اســت کــه هــر شــخصی کــه تاکن
ــه  ــن اینک ــس گفت ــد داد. پ ــه خواه ــود در روح ادام ــردن خ ــی  ک ــه زندگ ــت ب ــرده اس ک
زندگــی جاودانــه یعنــی زندگــی  کــردن تــا ابــد، تمامــی حقیقــت نیســت – همــه آدمیــان 
تــا ابــد زندگــی  خواهنــد کــرد. ایــن آیــه کامــا روشــن مــی ســازد كــه حیــات جاویــدان 

بــه همــه داده نخواهــد شــد.

برخــی مــی گوینــد، "حیــات جاویــدان بــرای همیشــه در بهشــت زندگــی کــردن بــه 
ــدان فقــط آن  ــات جاوی ــم زندگــی کــردن اســت." امــا حی ــرای همیشــه در جهن جــای ب
اســت کــه عیســی در یوحنــا 3:17 فرمــوده اســت: شــناخت خداونــد و مســیح عیســی. 
ایــن بیــش از یــک دانــش فکــری اســت. در سراســر کتــاب مقــدس کلمــه "شــناخت" 
جهــت توصیــف نزدیکتریــن و تنگاتنگتریــن رابطــه شــخصی کــه شــما مــی توانیــد بــا 

شــخص دیگــری داشــته باشــید اســتفاده شــده اســت.

ــی از نجــات و رســتگاری زندگــی همیشــگی در بهشــت نیســت، در  هــدف واقع
حالــی کــه ایــن واقعــا عالــی خواهــد بــود. هــدف واقعــی از نجــات، داشــتن یــک رابطــه 
تنگاتنــگ ؛ یــک رابطــه شــخصی بــا خداونــدگار اســت. افــراد بســیاری وجــود دارنــد که 
بــرای آمــرزش گناهــان خــود بــه خداونــد فریــاد بــرآورده امــا هیچــگاه هدفشــان داشــتن 

یــک رابطــه تنگاتنــگ بــا او نبــوده اســت.

ــام خــوش و انجیــل صدمــه  ــه پی ــا تشــریح نکــردن هــدف واقعــی نجــات، مــا ب ب
مــی زنیــم. وقتــی مــا نجــات را بــه عنــوان مبحثــی کــه فقــط بعــد روحانــی دارد و فقــط 
ــردم  ــه م ــم، ب ــی کنی ــی م ــی رســاند معرف ــره م ــا به ــه م ــت ب ــده و در ابدی ــان آین در جه
کمکــی نمــی کنیــم. در حــال حاضــر عــده ای از مــردم هســتند کــه انــگار در یــک بــه 
اصطــاح جهنــم روی کــره زمیــن مشــغول بــه زندگــی هســتند. بســیاری از آنهــا دچــار 
افســردگی هســتند و یــا در زندگیشــان بــا فقــر مالــی، دعــوا و نــزاع، طــرد شــدگی، 
دلشکســتگی هــر روزه دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و حتــی در ازدواج هــای خــود 

شکســت خــورده انــد. 
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سطح اول درس 1

ایــن عــده تنهــا تاششــان ایــن اســت کــه هــر روزه سرشــان را بــاالی آب نــگاه 
ــزی کــه فقــط  ــوان چی ــرار دادن موضــوع نجــات بعن ــا ق ــا غــرق نشــوند. ب ــد ت دارن
مربــوط بــه زمــان آینــده مــی باشــد بســیاری از آنــان ایــن تصمیــم را بــه بعــد موکــول 
مــی کننــد زیــرا کــه آنهــا مشــغول بــه تــاش زیــاد در زنــده مانــدن روز به روز هســتند.

ــات  ــا حی ــه تنه ــه ن ــد ک ــیح آم ــی مس ــه عیس ــت ك ــرار اس ــن ق ــت از ای حقیق
جاودانــه بــه شــما ببخشــد کــه شــما ابدیــت را در بهشــتی پــر از برکــت )و نــه بــه 
ــم شــریر  ــن عال ــا شــما را از ای ــد، بلکــه او آمــد ت مجــازات در دوزخ( ســپری کنی
حاضــر، برحســب اراده ی خــدای پــدر خاصــی بخشــد )غاطيــان 4:1(. عیســی 
آمــد تــا بــه شــما امــروز یــک رابطــه تنگاتنــگ وصمیمــی و یــک رابطــه شــخصی 

بــا خداونــد پــدر ببخشــد.

عیســی مســیح آمــد تا شــما را بــه یک رابطــه ی نزدیــک و شــخصی با خداونــد 
برگردانــد. عیسی شــما را عاشــقانه دوســت دارد. او مــی خواهد شــخصًا بــا شــما 
آشــنا شــود. عیســی میخواهد به شــما یــک زندگی بــا کیفیــت هدیــه کنــد کــه عالــی 

تــر از هــر چیــزی اســت کــه از طریق منابــع دیگــر بدســت آورده مــی شــود.

عیســی در یوحنا 1۰:1۰ فرمــود: "دزد )شــیطان( نمــی آیــد جــز بــرای دزدیــدن 
و کشــتن و نابــود کــردن. مــن آمــده ام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه 
ــدان  ــات جاوی ــه شــما حی ــه ب ــد ک ــی خواه ــد شــوند." خداوند م ــره من ــی به فراوان
بدهــد. او مــی خواهد بــه شــما حیــات وافــر بدهــد و مــن معتقــدم که امــروز 
شــما بــه آن نیــاز داریــد؛ زیــرا کــه شــما طالــب آن هستید. مســیح مرد نه تنهــا 
بخاطــر بخشــش گناهــان شــما، بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه شــما را بــه خــود نزدیــک 
ســازد. اگــر شــما خداونــد را نمــی شناســید نیــاز داریــد کــه او را بــرای ایــن منظــور 
بشناســید. اگــر شــما قبا تولد تــازه دریافــت کــرده ایــد، نیــاز داریــد که فراتــر 
از ایــن کــه فقــط گناهانتان بخشــیده شــده اســت قــدم برداریــد و وارد حیــات 

بشــوید. آســمانی  جاویدان با پــدر 
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واقعیت ها درباره حیات جاویدان
هدف از خبر خوش حیات جاویدان است )یوحنا 16:3(1. 

حیات جاویدان شناخت خداوند است. )یوحنا 3:17(. 2

شناخت خداوند یک رابطه تنگاتنگ است. )اول قرنتیان 17-16:6(

حیات جاویدان اینک و در این لحظه در دسترس است. . 3
)اول یوحنا 12:5(

خداوند خواهان یک رابطه شخصی با شما است. )مکاشفه 20:3(. 4
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سطح اول درس 1

پرسشهای شاگردسازی
ــه 1.  ــد از فرســتادن عیســی مســیح ب ــد. هــدف خداون ــا 16:3را بخوانی یوحن

ــود؟ _____________________________ ــه ب ــان چ ــن جه ای
__________________________________________
__________________________________________

ــه  ّــت کــرد کــه پســر یگان ــرا خــدا جهــان را آنقــدر محب ــا 3: 16 "زی  یوحن
ــات  ــان آورد، هــاک نگــردد بلکــه حی ــر او ایم ــه ب ــا هــر ک خــود را داد ت

ــد." ــدان یاب جاوی

کاربــرد کتــاب مقــدس از کلمــه "شــناخت" بــه معنــی یک جــور رابطــه تنگاتنک . 2
و شــخصی بــا یــک فــرد مــی باشــد )پیدایــش 1:4( یوحنــا 3:17 را بخوانیــد. 
طبــق ایــن آیــه حیــات جاویــدان/ ابــدی چیســت؟______________
___________________________________________

 پیدایــش 4 :1 "آدم زن خــود حــوا را بشــناخت و او بــاردار شــده، قائــن را 
زائیــد، و گفــت: "بــه یــاری خداونــد مــردی حاصــل کــردم"!" 

ــا خــدای  ــو را، تنه ــدان، کــه ت ــات جاوی ــن اســت حی ــا 17 : 3 "و ای یوحن
ــه فرســتاده ای، بشناســند."  ــی، و عیســی مســیح را ک حقیق

رســاله اول یوحنــا 11:۵-12 را بخوانیــد. طبق این آیــه، حیات جاویدان و . 3
یــا ابدی کی شــروع مــی شــود؟ _________________________

اول یوحنــا 5: 11-12 "و آن شــهادت ایــن اســت کــه خــدا بــه مــا حیــات 
جاویــدان بخشــیده، و ایــن حیــات در پســر اوســت. آن کــه پســر را دارد، 

حیــات دارد و آن کــه پســر خــدا را نــدارد از حیــات برخــوردار نیســت." 

یوحنــا 1۰:1۰ را بخوانیــد. عیســی مســیح آمــد تــا چگونــه حیاتــی بــه مــا . 4
ــد؟ ____________________________________ عطــا کن
___________________________________________
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یوحنــا 10:10 "دزد نمی آیــد جــز بــرای دزدیــدن و کشــتن و نابــود کــردن؛ 
مــن آمــده ام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه فراوانــی بهره منــد 

شــوند."

بــه نظــر شــما کیفیــت و مشــخصات بــه وافــر زندگــی کــردن کدامنــد؟ __. ۵
___________________________________________
___________________________________________

ــه ایــن جهــان . 6 آیــا معتقدیــد کــه خداونــد فرزنــد خــود عیســی مســیح را ب
ــه مــا کــه  ــه ایــن ترتیــب ب ــا او در راه گناهــان جهــان بمیــرد، و ب فرســتاد ت
بــه او بــاور داریــم حیــات جاویدان/ابــدی بدهــد؟ ______________

آیــا بــرای شــما ایــن موضــوع واضــح اســت کــه حیــات جاویدان/ابــدی نــه . 7
تنهــا راجــع بــه طــول زمــان )ابدیــت(، بلکــه كيفيــت و كميــت زندگــی نیــز 
مــی باشــد؟ ____________________________________
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سطح اول درس 2

نجات از طریق فیض
نویسنده: دان کرو

عیســی بارهــا از مثــل هــا )تمثیــل( اســتفاده نمــود، یعنــی داســتانهایی کــه حقایــق 
روحانــی را بــه صــورت شــکل و تصویــر توضیــح مــی داد. لوقــا 9:18-14مــی فرمایــد: 
"آنــگاه بــرای برخــی کــه از پارســایی خویــش مطمئــن بودنــد و بــر دیگــران بــه دیــدۀ 
تحقیــر می نگریســتند، ایــن َمثَــل را آورد." در اینجــا عیســی مخاطــب خاصــی 
را مــورد خطــاب قــرار داد: آنانــی کــه از پارســایی )نیکــو کاری و یــا تقــوی( 
خویــش مطمئــن بــوده و بطــور خــودکار از دیگــران تنفــر داشــته و بــه دیــدۀ تحقیــر 
می نگریســتند. او ایــن مثــل را بــرای کســانی آورد کــه بــه آنچــه انجــام مــی دادنــد 
مطمئــن بودنــد. مــا ایــن افــراد را )خــود پارســا( و یــا معتقــد بــه تقــوی و پارســای 
خــود مــی نامیــم، و ایــن همــان چیــزی اســت کــه عیســی در مــوردش صحبــت مــی 
کــرد وقتــی  کــه میگفــت: آنهــا بــر دیگــران بــه دیــدۀ حقــارت نــگاه مــی کننــد. و مــی 

گوینــد: "مــن از شــما بهتــر ویــا برتــرم!"

ــد، یکــی  ــد رفتن ــه معب ــادت ب در آیــه 1۰ عیســی میفرمایــد: "دو تــن بــرای عب
فَریســی و دیگــری باجگیــر." مــا در زبــان امــروزی مــى گوییــم كــه ایــن دو بــرای دعــا 
بــه كليســا رفتنــد، و یکــی از آنهــا َفریســی بــود. یــک َفریســی فــردی بســیار مذهبــی 
بــود. در واقــع ایــن کلمــه بمعنــای "جــدا شــده" اســت، کــه بــه فــردی بســیار مذهبــی 
ــی  ــن خیل ــه م ــن! ب ــس نک ــن را آلوده/نج ــت "م ــی گف ــه م ــد ک ــی ش ــب داده م لق
نزدیــک نشــو. مــن ماننــد بقیــه مــردم نیســتم! مــن از همــه برتــرم!" مــرد دیگــری کــه 
عیســی مســیح بــه آن اشــاره کــرد، یــک باجگیــر بــود. باجگیــران، وصولگــر مالیــات 
بودنــد و آنهــا بــه بــدکاری و گناهــکاری شــناخته شــده بودنــد کــه مــردم را فریــب 
ــه هــر روشــی  ــا ب ــات ه ــرای وصــول مالی ــا ب ــد. آنه ــی کردن ــرداری م داده و کاهب
متوســل شــده، مقــداری از پولهــا را در جیــب خــود گذاشــته و قســمتی از آن را بــه 

دولــت روم مــی دادنــد، بنابرایــن آنهــا مــورد احتــرام همکیشــان خویــش نبودنــد.

ایــن داســتان در آیــه 11 اینطــور ادامــه مــی یابــد، "فَریســی ایســتاد و بــا خــود 
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چنیــن دعــا کــرد: خدایــا، تــو را شــکر می گویــم کــه همچــون دیگــر مردمــان دزد 
و بــدکاره و زنــاکار نیســتم، و نــه ماننــد ایــن باجگیــرم." مــن توجــه شــما را بــه ایــن 
نکتــه جلــب مــی کنــم: او بــه چــه کســی دعــا مــی کــرد؟ او در واقــع بــه خــودش دعــا 
مــی کــرد اگرچــه کــه مــی گفــت "خدایــا" و از کلمــات مناســب اســتفاده مــی کــرد. 
خداونــد دعــای او را تاییــد نکــرد کــه در ادامــه علــت آن را خواهیــم دیــد. توجــه 
ــم کــه همچــون  ــو را شــکر می گوی ــا، ت ــن دعــا کــرد "خدای ــن چنی ــد کــه او ای کنی
ــی، گفــت، "کــه همچــون  ــرد مذهب ــن م ــن َفریســی، ای ــان نیســتم" ای دیگــر مردم
دیگــر مردمــان دزد و بــدکاره و زنــاکار نیســتم، و نــه ماننــد ایــن باجگیــرم کــه ایــن 
جــا بــرای دعــا آمــده." ببينيــد، او از دیگــران تنفــر داشــت و بــه دیــده حقــارت بــه 

آنهــا نــگاه مــی کــرد چــون فكــر میکــرد كــه او از آنهــا بهتــر اســت.

ــار در هفتــه روزه می گیــرم و از هــر چــه  در آیــه 21 آن َفریســی گفــت: "دو ب
ــه  ــد ک ــت "توجــه کنی ــی گف ــار او م ــن ب ــک می دهــم." ای ــی آورم، ده ی ــه دســت م ب
مــن چــه میکنــم؟" آیــا مــی دانیــد روزه گرفتــن در اینجــا یعنــی چــی؟ یعنــی عمــا 
نخــوردن غــذا. او نیــز بــه کلیســا پــول مــی داد. او از جملــه کســانی بــود کــه مــی 
گوینــد، " مزاحــم مــن نشــو! مــن یــک زندگــی خــوب دارم! مــن خیریــه میدهــم! بــه 

کلیســا کمــک مالــی مــی کنــم." 

ســپس در آیــه 13 باجگیــر را مــی بینیــم: "اّمــا آن باجگیــر دور ایســتاد و 
ــر ســینۀ  ــد، بلکــه ب ــد کن ــه ســوی آســمان بلن ــی چشــمان خــود را ب نخواســت حت
ــه  ــا ب ــن." لطف ــم ک ــکار رح ــن گناه ــر م ــا، ب ــت: "خدای ــت و می گف ــود می کوف خ
زبــان بــدن او توجــه کنیــد "دور ایســتاد". او حتــی کامــا وارد كليســا نشــد. او از 
زندگــی و کارهــای خــود چنــان شــرمنده بــود کــه دور ایســتاده و حتــی بــه ســمت 
بــاال نــگاه نمی کــرد و چشــمانش را بــه آســمان و بهشــت بــاال نکــرد و بــه ســینه اش 
ــم  ــه ســینه ها در عهــد قدی ــدن ب ــاب مقــدس از کوبی ــد. هنگامــی کــه کت مــی کوبی
ــه  ــد و ب ــاره مــی کردن ــا لباس هــای خــود را پ ــع آنه ــد, بیشــتر مواق ســخن می گوی
ــه  ــت آنچــه ک ــد باب ــد "ای خداون ــی نمودن ــراز م ــق پشــیمانی خــود را اب ــن طری ای
انجــام داده ام، متاســف هســتم و عــذر مــی خواهــم!" ایــن یــک نشــانه توبــه بــود, 
یــک قلــب پشــیمان و یــک روح شکســته، همــان چیــزی کــه خداونــد آن را خــوار 
ــاد  ــد فری ــه خداون ــود ب ــی ب ــدر کــه گناهــکار م ــر هــر ق ــن باجگی نمــی شــمارد. ای
بــرآورد و اینگونــه دعــا کــرد "خدایــا بــه مــن رحــم کــن, مــن یــک گناهــکار هســتم!" 

ــه آن دیگــر،  ــن مــرد، و ن ــم کــه ای ــه شــما می گوی ــم: "ب ــه 14 مــی خوانی در آی
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ــرازد، خــوار  ــرا هــر کــه خــود را براف ــت. زی ــه رف ــه خان پارســا شــمرده شــده ب
ــد." آن  خواهــد شــد، و هــر کــه خــود را خــوار ســازد، ســرافراز خواهــد گردی
باجگیــر بخشــیده شــده بــه منــزل خــود بازگشــت، در حضــور خداونــد پارســا و 
کامــا پــاک شــمرده شــد یعنــی کــه بــه درســتی و بــا قامتــی اســتوار در حضــور 
ــد بخشــیده شــد. چــرا او پارســا شــد  ــرار گرفــت؛ از طــرف خداون ــد ق خداون
ــرا کــه آن فریســی  ــه ؟ زی ــی ن ــا آن فریســی مذهب ــه خــود بازگشــت ام ــه خان و ب
ــر هســتم! گناهــکار نیســتم!  ــن از دیگــران بهت ــد کــرد و گفــت، "م خــود را بلن
مــن ماننــد بقیــه نیســتم." در حالــی کــه باجگیــر مــی دانســت در برابــر خداونــد 
صالــح نیســت و هیــچ چیــزی بــرای تقدیــم بــه حضــور خداونــد نــدارد. او فردی 
گناهــکار بــود. کتــاب مقــدس مــی فرمایــد عیســی نیامــد تــا پارســایان را نجــات 
دهــد، بلکــه گناهــکاران را، همــه گنــاه کــرده انــد و از جــال خداونــد قاصرنــد. 

چــون ایــن باجگیــر خــود را فروتــن نمــود، عفــو و بخشــایش یافــت.

ــم. فیــض کلمــه  ــاره نجــات بوســیله فیــض ســخن مــی گویی در اینجــا درب
شــگفت انگیــزی مــی باشــد، و مــن مفهــوم تاییــد شــده آن را اکنــون بــرای شــما 
ــه  ــدا ب ــد در ابت ــد جدی ــل عه ــه انجی ــی ك ــان یونان ــم داد. در زب ــح خواه توضی
آن زبــان نوشــته شــده بــود، کلمــه فیــض بــه زبــان یونانــی charis مــی باشــد. 
ــه  مفهــوم تاییــد شــده فیــض ایــن اســت: لطــف و رحمــت رایــگان خداونــد ب
مردمــی کــه بــه هیــچ وجــه ســزاوار آن نیســتند. ایــن باجگیــر ســزاوار دریافــت 
هیچگونــه چیــزی از طــرف خداونــد نبــود، امــا لطــف خداونــد شــامل حــال او 
ــد فروتــن نمــود .کلمــه دیگــری در  ــرا کــه او خــود را در مقابــل خداون شــد زی
ــا  ــه charis ب ــب کلم ــه از ترکی ــام charisma ک ــود دارد،بن ــی وج ــان یونان زب
ــان آشکارســازی  ــی بی پســوند ma ســاخته شــده اســت. مفهــوم ایــن کلمــه یعن
خاصــی و یــا شــکل ویــژه ای از فیــض خداونــد مــی باشــد، و ایــن باجگیــر در 
حضــور خداونــد بــی گنــاه محســوب شــد و او پارســایی را بــه عنــوان یــک هدیــه 

نیــز از خداونــد دریافــت نمــود.

کام خداونــد در رومیــان 17:۵ مــی فرمایــد: "زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی 
ــان کــه فیــض  ــدر بیشــتر آن ــی کــرد، چق ــق او حکمران ــک انســان، مــرگ از طری ی
ــد، توســط آن انســان دیگــر،  بیکــران خــدا و عطــای پارســایی را دریافــت کرده ان

یعنــی عیســی مســیح، در حیــاْت حکــم خواهنــد رانــد." 

خداونــد پارســایی را بــه شــما و مــن بعنــوان یــک هدیــه تقدیــم مــی کنــد و 
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در نقــل قــول مــا، باجگیــر نیــز هدیــه عــادل شــمردگی و پارســا شــمردگی را کــه 
تنهــا از طریــق عیســی مســیح حاصــل مــی شــود، دریافــت نمــود. کتــاب مقــدس 
در اــنحوی 17:1 مــی فرمایــد: "زیــرا شــریعت بــه واســطۀ موســی داده شــد؛ فیــض 
و راســتی بــه واســطۀ عیســی مســیح آمــد." ایــن فیــض تنهــا بــه یــک نــوع از افــراد 
ارائــه مــی شــود ؛ آنهایــی کــه خــود را در مقابــل خداونــد فروتــن و متواضــع کــرده 
و کامــا می داننــد کــه بــه هیــچ وجــه جایگاهــی بــرای ایســتادن مقابــل او ندارنــد 
و بــرای دریافــت رحمــت خداونــد بــه او فریــاد مــی آورنــد. ایــن افــراد رحمــت و 

بخشــش خداونــد را دریافــت خواهنــد کــرد.
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پرسشهای شاگردسازی
لوقــا 9:18 را بخوانیــد. منظــور از َمَثــل چــه مــی باشــد؟ __________1. 

___________________________________________

ــن  ــش مطمئ ــه از پارســایی خوی ــرای برخــی ک ــگاه ب ــا 18: 9-12 "آن لوق
ــل را آورد:  ــن َمثَ ــر می نگریســتند، ای ــدۀ تحقی ــه دی ــران ب ــر دیگ ــد و ب بودن
دو تــن بــرای عبــادت بــه معبــد رفتنــد، یکــی فَریســی، دیگــری َخراجگیــر. 
فَریســی ایســتاد و بــا خــود چنیــن دعــا کــرد: "خدایــا، تــو را شــکر می گویــم 
کــه همچــون دیگــر مردمــان دزد و بــدکاره و زنــاکار نیســتم، و نــه ماننــد 
ایــن َخراجگیــرم. دو بــار در هفتــه روزه می گیــرم و از هــر چــه بــه دســت 

ــم." ــک می ده ــی آورم، ده ی م

ــا . 2 ــل ب ــن مث ــد. طــرف صحبــت عیســی مســیح در ای ــا 9:18 را بخوانی لوق
چــه کســی اســت؟ ________________________________
___________________________________________

لوقــا 9:18 را بخوانید)قســمت آخــر آیــه(. اشــخاصی کــه خــود را پارســا . 3
مــی داننــد همیشــه نســبت بــه دیگــران رفتــاری خــاص دارنــد. بــا توجــه بــه 
ایــن آیــه ،آن چگونــه رفتاریســت؟ _______________________

لف.  آنها دیگران را دوست دارند.
ب.  آنها دیگران را خوار شمرده و به تحقیر نگاهشان می کنند.

پ.  آنها دیگران را محبت می کنند.

لوقــا 18 :1۰ را بخوانیــد. دو نفــر بــرای دعــا رفتنــد، بــه زبــان امــروزی این . 4
دو بــرای دعــا به کجا رفتنــد؟ __________________________

لوقا 18 :1۰ را بخوانید. اینها چه کســانی بودند؟ ______________. ۵
___________________________________________

لوقــا 18 :11 را بخوانیــد. دعای مرد فریســی چه بــود؟ ___________. 6
___________________________________________
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____________________________________________

لوقــا 18 :12 را بخوانیــد. معنــای روزه گرفتــن چیســت؟ __________. 7
___________________________________________

لوقــا 18 :12 را بخوانیــد. معنــای ده یــک دادن چیســت؟ __________. 8
___________________________________________

لوقــا 18 :13 را بخوانیــد. مــرد باجگیــر کجــا ایســتاده بــود؟ چــرا؟ ___. 9
___________________________________________

 ___________________________________________

لوقــا 18 :13-14 "اّمــا آن َخراجگیــر دور ایســتاد و نخواســت حتــی 
چشــمان خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد کنــد، بلکــه بــر ســینۀ خــود 
ــما  ــه ش ــن." ب ــم ک ــکار رح ــِن گناه ــر م ــا، ب ــت: "خدای ــت و می گف می کوف
ــه  ــه خان ــده ب ــمرده ش ــا ش ــر، پارس ــه آن دیگ ــرد، و ن ــن م ــه ای ــم ک می گوی
رفــت. زیــرا هــر کــه خــود را برافــرازد، خــوار خواهــد شــد، و هــر کــه خــود 

ــد." ــد گردی ــرافراز خواه ــازد، س ــوار س را خ

لوقــا 18: 13 را بخوانیــد. چــرا مــرد باجگیــر ســرش را پاییــن انداختــه بــود . 1۰
و به آســمان نــگاه نمــی کــرد؟ __________________________

لوقــا 18 :13 را بخوانیــد. دعــای مــرد باجگیــر چــه بــود؟ __________. 11
___________________________________________

لوقــا 18 :14 را بخوانیــد. کــدام یــک از ایــن افــراد عــادل شــمرده شــدند . 12
وقتــی بــه خانــه خــود بازگشــت؟ ________________________

لوقــا 18 :14 را بخوانیــد. چــرا مــرد باجگیــر عــادل شــمرده شــد و فریســی . 13
________________________________________ نــه؟ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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لوقا 18 :14 را بخوانید. آیا خداوند مرد باجگیر را بخشید؟ ________. 14

رومیــان 1۰ :13 را بخوانیــد، اگــر شــما در حال حاضر بــر روی زانوهایتان . 1۵
ــر مــن گنهــکار ترحــم  ــد "ب ــاد برآوردی ــه قلــب فری ــد از ت ــه خداون ــه و ب رفت
نمــا" آیــا خداونــد همانطــور کــه بــا باجگیــر برخــورد نمــود بــا شــما برخــورد 
خواهدکرد؟ ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

رومیــان 10 :13 "زیــرا هــر کــه نــام خداونــد را بخوانــد، نجــات خواهــد 
یافــت."

اول یوحنــا 1: 8-9 "اگــر بگوییــم بــری از گناهیــم خــودرا فریــب داده ایــم 
و راســتی در مــا نیســت. ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم او کــه 
امیــن و عــادل اســت گناهــان مــا را مــی آمــرزد و از هــر نادرســتی پاکمــان 

مــی ســازد.
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پارسایی از طریق فیض
نویسنده: دان کرو

امــروز می خواهیــم بــه موضــوع پارســایی از طریــق فیــض بپردازیــم. 
رومیــان 3: 21-23مــی فرمایــد: "اّمــا اکنــون جــدا از شــریعت، آن پارســایی کــه 
از خداســت  یــا: "عمــل پارســا شــمارندۀ خــدا" بــه ظهــور رســیده اســت، چنانکــه 
ــه از خداســت از  ــن پارســایی ک ــد. ای ــر آن گواهــی می دهن ــران ب شــریعت و پیامب
ــان  ــه ایم ــۀ کســانی می شــود ک ــب هم ــه عیســی مســیح اســت و نصی ــان ب راه ایم
می آورنــد.  یــا: "عمــل پارساشــمارندۀ خــدا( از راه ایمــان عیســی مســیح اســت و 
معطــوف بــه همــۀ کســانی اســت کــه ایمــان می آورنــد". در ایــن بــاره هیــچ تفاوتــی 

ــد." ــد و از جــال خــدا قاصرن ــاه کرده ان ــرا همــه گن نیســت. زی

ــا اکنــون جــدا از شــریعت، آن  توجــه کنیــد کــه کام خداونــد میفرمایــد، "اّم
پارســایی کــه از خداســت  بــه ظهــور رســیده اســت." یکبــار از یــک آقایــی پرســیدم، 
"شــما فکــر مــی کنیــد کــه بــرای رفتــن بــه بهشــت چــه کاری بایســتی انجــام 
ــادار  ــرش وف ــه همس ــه دارد، ب ــان را نگ ــد ده فرم ــه بای ــواب داد ک ــد؟" او ج دهی
باشــد و اصــول اخاقــی را در زندگیــش رعایــت کنــد. مــن بــه او گفتــم "آیــا مــی 
دانــی کــه چــه کاری بایســتی انجــام دهیــد تــا بــه بهشــت برویــد، یعنــی در پیشــگاه 
خداونــد و در پادشــاهی او حضــور داشــته باشــید؟ شــما بایســتی پارســایی داشــته 
باشــید کــه بــا پارســایی خداونــد کامــا برابــری کنــد. "او گفــت: "خیلــی از شــما 
عــذر مــی خواهــم ؛ اصــا كســى وجــود نــدارد كــه بتوانــد بــا پارســایی خداونــد 
برابــری کنــد. تنهــا يــك مــرد صاحــب چنیــن پارســایی بــود، و او عيســی مســيح 
بــود!" گفتــم، "شــما نکتــه را گرفتــه اید.کامــا درســت مــی گوییــد. هیــچ یــک از 
ــًا، امــا مــا بــه  مــا احــکام شــریعت را كامــأ حفــظ نکــرده اســت، ظاهــرا یــا باطن
يــك پارســایی کــه برابــر بــا پارســایی خداوندســت نیــاز داریــم تــا در حضــور او 

قابــل قبــول باشــیم.

ايــن درســت همــان چيــزى اســت كــه در آيــه هــای 21-22 گفتــه شــده اســت، 



20 

سطح اول درس 3

ــیده  ــور رس ــه ظه ــت  ب ــه از خداس ــایی ک ــریعت، آن پارس ــدا از ش ــون ج ــا اکن "اّم
اســت چنانکــه شــریعت و پیامبــران بــه آن گواهــی مــی دهنــد. ایــن پارســایی 
ــانی  ــۀ کس ــب هم ــت و نصی ــیح اس ــی مس ــه عیس ــان ب ــت از راه ایم ــه از خداس ک
می شــود کــه ایمــان می آورنــد." پارســایی کــه خداونــد بــه شــما و مــن تقدیــم مــی 
کنــد، پارســایی اســت کــه "از راه ایمــان بــه عیســی مســیح" حاصــل مــی شــود و 
بــرای همــه کســانی اســت کــه ایمــان مــی آورنــد. پارســایی بــه دو گونــه موجــود 
اســت؛ پارســایی انســان و پارســایی خداونــد. پارســایی انســان براســاس انجــام 
رفتارهــای عالــی و کارهــای نیــک او مــی باشــد، امــا آن نمــی توانــد شــما را مــورد 
تاییــد خداونــد قــرار دهــد. شــما احتیــاج بــه یــک پارســایی داریــد کــه بــا پارســایی 
خداونــد برابــری کنــد و او ایــن را بــه شــما پیشــنهاد مــی نمایــد _ پارســایی خداوند 

کــه بــدون انجــام اعمــال شــریعت اســت.

ــا اســت کــه  ــن معن ــدارد، بدی ــن وجــود ن ــی، حــرف تعریــف معی ــان یونان در زب
ایــن متــن مــی گویــد کــه خداونــد پارســایی خــود را بــدون هیــچ شــریعتی)حتی یکــی( 
بــه مــا مــی بخشــد. پارســایی کــه مطابــق شــریعت اســت پارســایی مــی باشــد کــه 
از انجــام دادن، بدســت آوردن و بــا زحمــت رســیدن و دریافــت تاییدیــه خداونــد 
ریشــه مــی گیــرد. همــه ادیــان امــروزه جهــان بــر ایــن تصورنــد کــه شــما بایــد بــرای 
پذیــرش بــه پیشــگاه خداونــد و تاییــد او بایــد انجــام دهیــد، بدســت آوریــد و بــا 
زحمــت برســید. كلمــه "انجیــل" بــه معنــای "خبــر خــوش" اســت، و خبــر خــوش 
ــی  ــی آنان ــه تمام ــود را ب ــرش خ ــایی و پذی ــد پارس ــه خداون ــت ك ــن اس ــل اي انجی
مــی دهــد کــه بــه آنچــه عیســی مســیح مهیــا کــرده اســت ایمــان آورنــد ؛ مــرگ او 
بــر روی صلیــب بــرای پرداخــت گناهــان مــا و نیــز پارســایی ای کــه کامــا برابــر 
اســت بــا پارســایی قانــون شــریعت موســی. ایــن پارســایی خــود خداونــد اســت 
کــه از قانــون شــریعت مجــزا مــی باشــد، یعنــی بــدون دخالــت مــا در انجــام دادن، 
بدســت آوردن و بــا زحمــت رســیدن؛ و آن تنهــا بوســیله ایمــان بــه عیســی مســیح 

میســر مــی شــود.

بــه آیــه 22 توجــه کنیــد کــه ایــن پارســایی کــه از آن خداوندســت از راه ایمــان 
بــه عیســی مســیح بــه همــه و بــرای همــه مــی باشــد. چــرا خداونــد پارســایی خــود 
را بــه همــه تعــارف کــرده اســت؟ "در ایــن بــاره هیــچ تفاوتــی نیســت. زیــرا همــه 
ــاه  ــاه کــرده ایــد، مــن گن ــد." شــما گن ــاه کرده انــد و از جــال خــدا کوتــاه می آین گن
ــاه،  ــل گن ــه دلی ــت. ب ــاه اس ــد کوت ــال خداون ــا از ج ــه م ــتان هم ــرده ام و دس ک
بزرگتریــن چیــزی کــه نیــاز داریــم مــورد قبــول او واقــع شــدن، داشــتن رابطــه ای 
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شایســته، و حــق حضــور در مقابــل خداونــد )رو در رو( مــی باشــد ... و خداونــد 
ــه بــه وســیله انجــام اعمــال شــریعت بلکــه بــه وســیله ایمــان بــه عیســی  ایــن را ن
مســیح فراهــم نمــوده اســت. پارســایی خداونــد از طریــق انجــام و ســعی و تــاش 
ــق  ــرای بدســت آوردن آن فراهــم نمــی شــود؛ بلکــه فقــط از طری ــا ب و زحمــت م

ایمــان، اعتمــاد و اتــکاء بــر خداونــد عیســی مســیح فراهــم مــی شــود. 

چگونــه ابراهیــم )پــدر قــوم یهــود( نجــات یافــت؟ کتــاب مقــدس مــی گویــد 
کــه ایمــان او بــه خــدا، و وعــده ایــی کــه خــدا بــه او داد، ســبب شــد کــه پارســایی 
ــم از  ــن اســت کــه عــادل شــمردن ابراهی ــت ای ــه حســاب او نوشــته شــود. واقعی ب
طریــق ایمانــش در پیشــگاه خــدا تنهــا مختــص بــه او نبــود. در رومیــان 3 :22-21 
ــاب  ــه عیســی مســیح اســت. کت ــم کــه پارســایی فقــط از راه ایمــان ب "مــی خوانی
مقــدس مــي فرمایــد بــه دلیــل فدیــه عيســی مســیح بــر روی صلیــب هنگامــی كــه 
خــون خــود را بــرای گنــاه مــا داد، پارســایی )راســتی( بحســاب کســانی گذاشــته 

میشــود کــه بــه مســیح ایمــان بیاورنــد."

در انجیــل آمــده، کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه بخاطــر بهایــی کــه عیســی 
مســیح بــر روی صلیــب پرداخــت، زمانــی کــه خــون او بــرای گناهــان مــا ریختــه 
شــد، پارســایی )بــا راســتی در حضــور خداونــد ایســتادن( بــه حســاب هــر کــه بــه 

مســیح ایمــان بیــاورد واریــز خواهــد شــد.

ــی یــک انســان،  ــه واســطۀ نافرمان ــرا اگــر ب ــد، "زی ــان ۵ :17 مــی فرمای رومی
مــرگ از طریــق او حکمرانــی کــرد، چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و 
ــی  ــی عیس ــر، یعن ــان دیگ ــط آن انس ــد، توس ــت کرده ان ــایی را دریاف ــای پارس عط
مســیح، در حیــاْت حکــم خواهنــد رانــد." خداونــد عطیــه پارســایی، عــادل شــمرده 
شــدن در حضــور خــود را بــه مــا تقدیــم کــرده اســت. یــک هدیــه بــرای شــخص 
دهنــده هزینــه ای دارد امــا بــرای دریافــت کننــده رایــگان اســت. اگــر شــما بــه مــن 
یــک هدیــه بدهیــد و از مــن بخواهیــد کــه پــول آن را پرداخــت کنــم، ایــن دیگــر 
یــک هدیــه نیســت، چــرا کــه بــرای مــن هزینــه ای داشــته اســت. خداونــد پارســایی 
را بــه عنــوان هدیــه ای رایــگان در اختیــار شــما و مــن گذاشــته اســت و ایــن هدیــه 
عدالــت، بخشــودگی و پارســایی در حضــور او از طریــق ایمــان بــه عیســی مســیح 

بدســت مــی آیــد.
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پرسشهای شاگردسازی
ــم آن 1.  ــاز داری ــه آن نی ــا ب ــه م ــایی ک ــا آن پارس ــد. آی ــوس 3 :۵ را بخوانی تیت

پارسایســت کــه مــا بتوانیــم بــه عمــل آوریــم؟ _________________

تیتــوس 3 :5 "مــا را نــه بــه ســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودیــم، بلکــه 
از رحمــت خویــش نجــات بخشــید، بــه غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه 

از روح القــدس اســت."

دوم قرنتیــان ۵ :21 را بخوانیــد. بــه چــه نــوع پارســایی مــا نیــاز داریــم؟ __. 2
___________________________________________

ــاه  ــا گن ــناخت، در راه م ــاه را نش ــه گن ــی را ک ــان 5 :21 "او کس دوم قرنتی
ــویم." ــدا ش ــایِی خ ــا در وی پارس ــا م ــاخت". ت ــاه س ــی گن ــا: "قربان ــاخت، ی س

رومیــان 3 :22 را بخوانیــد. چگونــه ایــن پارســایی را دریافــت میکنیم؟ __. 3
___________________________________________

ــه عیســی  ــان ب ــن پارســایی کــه از خداســت از راه ایم ــان 3 :22 "ای  رومی
ــد." ــان می آورن ــه ایم ــود ک ــانی می ش ــۀ کس ــب هم ــت و نصی ــیح اس مس

فلیپیــان 3 :9 را بخوانیــد، پارســایی که از شــریعت اســت چیســت؟ ____. 4
___________________________________________

فلیپیــان 3 :9 "و در او یافــت شــوم، نــه بــا پارســایی خویشــتن کــه از 
شــریعت اســت، بلکــه بــا آن پارســایی کــه از راه ایمــان بــه مســیح بــه دســت 

ــان." ــۀ ایم ــر پای ــه از خداســت و ب ــد، آن پارســایی ک می آی

ــد را باطــل . ۵ ــم فیــض خداون ــه میتوانی ــد. چگون ــان 2 :21 را بخوانی غاطی
یــا خنثــی نماییــم؟ ________________________________
___________________________________________

 ___________________________________________
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غالطیــان 2 :21 "فیــض خــدا را باطــل نمی شــمارم، زیــرا اگــر پارســایی از 
راه شــریعت بــه دســت می آمــد، پــس مســیح بیهــوده مــرد."

رومیــان ۵ :17 را بخوانیــد. پارســایی خــدا بــه چــه عنوانــی دریافــت . 6
ــت؟ __________________________________ شــدنی اس

رومیــان 5 :17 "زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان، مــرگ از طریق 
او حکمرانــی کــرد، چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و عطــای 
پارســایی را دریافــت کرده انــد، توســط آن انســان دیگــر، یعنــی عیســی 

مســیح، در حیــاْت حکــم خواهنــد رانــد."
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رابطه با خداوند
نویسنده: َاندرو ُومک

یکــی از مهمتریــن چیزهــا دربــاره رابطــه، درک و شــناخِت صحیــح شــخصی 
اســت کــه شــما خواهــان برقــراری ارتبــاط بــا او مــی باشــید، و ایــن واقعیــت در 
مــورد رابطــه بــا خداونــد نیــز صــدق مــی کنــد. شــما نیــاز داریــد کــه طبیعــت و 
شــخصیت اصلــی و اولیــه خداونــد را درک نمــوده تــا بتوانیــد یــک رابطــه ســالم 
بــا او داشــته باشــید. ســوء تفاهمهــا در شــناخت از شــخصیت و طبیعــت خداونــد 
یکــی از دالیــل موجــودی اســت کــه بســیاری از افــراد بــا او رابطــه  مثبتــی ندارنــد. 
ایــن دقیقــأ همــان چیــزی اســت کــه در بــاغ عــدن اتفــاق افتــاد وقتــی آدم و حــوا 
توســط مــار وسوســه شــدند. آنهــا وارد وسوســه شــدند، و در نهایــت از خداونــد 
ســرپیچی کــرده و تمــام نســل بشــر را در ژرفــای گنــاه فــرو بردنــد. عــدم درک آنهــا 

از طبیعــت خداونــد در واقــع بخشــی از وسوســه بــود.

ایــن داســتان در پیدایــش3: 1-۵ بــرای اکثــر مــردم آشناســت: "و امــا مــار از 
همــۀ وحــوش صحــرا کــه یهــوه خــدا ســاخته بــود، زیرکتــر بــود. او بــه زن گفــت: 
"آیــا خــدا براســتی گفتــه اســت کــه از هیچیــک از درختــان بــاغ نخوریــد؟" زن بــه 
مــار گفــت: "از میــوۀ درختــان بــاغ می خوریــم، امــا خــدا گفتــه اســت، "از میــوۀ 
درختــی کــه در وســط بــاغ اســت مخوریــد و بــدان دســت مزنیــد، مبــادا بمیریــد." 
ــد روزی کــه از آن  ــد مــرد. بلکــه خــدا می دان ــن نخواهی ــه زن گفــت: "به یقی مــار ب
بخوریــد، چشــمان شــما بــاز خواهــد شــد و همچــون خــدا شناســندۀ نیــک و بــد 

خواهیــد بــود."

ــی  ــًا خــدای خوب ــد واقع ــد کــه خداون ــا زیرکــی مــی گوی در اینجــا شــیطان ب
ــغ  ــوا دری ــزی را از آدم و ح ــه چی ــت ک ــاش اس ــد( در ت ــت … و او )خداون نیس
ــی خــود  ــه اســتعدادهای نهان ــل ب ــا بطــور کام ــد ... او نمــی خواهــد کــه آنه نمای
دســت یابنــد ... و خداونــد نمــی خواهــد کــه آنهــا شــبیه بــه او بشــوند ... و دلیــل 
حکــم نخــوردن از درخــت شناســنده ی نیــک و بــد ایــن بــود کــه مانعــی بــرای آنــان 
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ــه آنهــا آســیب برســاند. در واقــع، هنگامــی کــه شــیطان خداونــد  ــد و ب ایجــاد کن
ــوه داد،  ــد خــواه جل ــان نمــی خواســت، ب ــرای آن ــن اینکــه بهترینهــا را ب ــا گفت را ب
دقیقــا بــر ضــد طبیعــت و شــخصیت خــدا برخاســت. هماننــد ایــن، دقیقــا بــرای 
ــه آنهــا  بســیاری از انســانهای امــروزی ایــن طــرز فکــر متــداول اســت. شــیطان ب
ــر کامــش  ــه مغای ــی را ک ــوده و چیزهای ــد ب ــع خداون ــر شــما مطی ــد: "اگ می گوی
مــی باشــد امتحــان نکنیــد، هرگــز مــزه خوشــبختی حقیقــی را نخواهیــد چشــید. 
زندگــی خســته کننــده و مــال آور خواهــد بــود..." واقعیــت غــم انگیــز امــر ایــن 
اســت کــه مــردم بــا تجربــه کــردن مــواد مخــدر، الــکل، روابــط جنســی، سرکشــی، 
ــا  ــد و ت ــال آن ارضــاء نشــده ان ــت در امــور شــغلی و امث ــط، موفقی ــراط و تفری اف
زمانــی کــه بــه ایــن نتیجــه برســند، زندگــی، خانــواده ، و ســامتی خــود را تبــاه کــرده 

انــد.

ــی اســت، و اراده او  ــد خــدای نیکوی ــن اســت کــه خداون ــر ای حقیقــت ام
بــرای مــا فقــط نیکویــی اســت. امــا شــیطان امــروزه از همــان وسوســه هایی بــر 
ــاغ عــدن اســتفاده  ــه آدم و حــوا و در ب ــر علی ــد کــه ب ضــد مــا اســتفاده مــی کن
کــرده اســت، او )شــیطان( اساســا بــا اشــاره بــه ایــن کــه خداونــد خــدای 
نیکویــی نیســت. کســانی کــه فقــط درک کمــی از کتــاب مقــدس دارنــد، براحتــی 
مــی تواننــد اینگونــه برداشــت داشــته باشــند، زیــرا کــه مــواردی در کام وجــود 
دارد کــه خداونــد بــا مــردم خیلــی ســختگیرانه و خشــن رفتــار کــرده اســت. در 
کتــاب اعــداد 1۵ از آیــه هــای 32 تــا 36 مــی خوانیــم کــه مــردی در روز ســبت 
هیــزم جمــع آوری مــی کــرد و او سنگســار شــد و مــرد بخاطــر اینکــه قانــون روز 
ســبت را بجــا نیــاورد. ایــن بــه نظــر بســیار ســختگیرانه می آیــد، امــا هدفــی پشــت 
ســر چنیــن مجــازات هایــی وجــود داشــت، کــه بــرای اکثــر مــردم کــه گاه گاهــی 
کتــاب مقــدس را مــی خواننــد، واضــح نیســت. مطالعــات دقیــق مشــخص مــی 
نمایــد کــه شــریعت موســی )قوانیــن عهــد قدیــم( داده شــده بــود تــا گناهانــی کــه 
ــس رســول  ــود شــود، همانطــوری کــه پول ــاه آل ــاد گن ــه حــد زی مرتکــب شــدیم ب
ــه درک نداشــتند  ــی ک ــه مردم ــود ک ــن ب ــه اســت. قصــد ای ــان 7: 13 گفت در رومی
ــزرگ  ــی بســیار ب ــار اســت و اهانت ــان مرگب ــرای آن ــن ب ــدر ســرپیچی از قوانی ،چق

گاه گردنــد. علیــه خداونــد اســت از ایــن امــر آ

اگــر کســی مرتکــب یــک گنــاه مــی شــد و درجــا نمــی مــرد، پــس آنهــا پیــش 
خــود فکــر  مــی کردنــد کــه گنــاه نبایــد چنــان بــد باشــد و اســتاندارد خــود را پاییــن 
ــود را از  ــط ب ــا غل ــاره ی آنچــه درســت ی ــدگاه درســت درب ــا دی ــد. آنه ــی آوردن م
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دســت داده بودنــد. خداونــد مــی بایســتی بشــریت را بــه یــک معیــار مناســب بــرای 
زندگــی ســالم برمــی گردانــد، تــا بشــر، شــیطان بــد طینــت و وسوســه هــای او را 
رد کنــد و قــادر بــه تشــخیص عاقبــت انتخابهــای اشــتباه خــود بشــود. عــاوه بــر 
ــه قومــش واگــذار کــرده بــود  آن خداونــد مــی بایســتی شــریعتی را کــه خــود او ب

اجــرا مــی کــرد.

 هــدف خــدا از دادن دســتورات عهــد عتیــق ایــن نبــود کــه بگویــد: "تــا زمانــی 
کــه شــما همــه ایــن فرمانهــا را بجــا نیاوریــد، مــورد قبــول مــن نیســتید و شــما را 
دوســت نخواهــم داشــت." ایــن مطابــق بــا ذات یــا شــخصیت او نیســت. بلکــه 
ــح  ــا تصحی ــت کام ــت و نادرس ــا از درس ــا درک م ــی را داد ت ــریعت موس او ش
ــاج  ــده احتی ــک نجــات دهن ــه ی ــن حقیقــت برســاند کــه ب ــه ای ــا را ب ــا م شــود، ت
ــد خواهــان یــک  ــم خداون ــوده کــه تصــور مــی کنی ــن ب ــم. مشــکل همیشــه ای داری
انســان کامــل اســت قبــل از آن کــه بتوانــد بــه او محبــت داشــته باشــد، و ایــن منجــر 
بــه ایــن نگــرش شــده کــه محبــت خداونــد بــه مــا مســتقیما متناســب بــا عملکــرد 
ماســت. مــا احســاس میکنیــم کــه تــا زمانــی کــه همــه چیــز را کامــا درســت انجــام 

ندهیــم، مقبــول خــدا نیســتیم و ایــن پیــام کتــاب مقــدس نیســت.

 قلــب خداونــد مــی تپــد کــه مــردم را بــه ســوی خــود آشــتی دهــد، نــه آنکــه 
آنــان را محاکمــه کنــد ... گناهانشــان را بــه حســاب ایشــان نمــی گــذارد ... 
گناهانشــان را علیــه ایشــان نــگاه نمــی دارد. ایــن قلــب خداونــد بــرای مــردم در 
کتــاب مقــدس اســت و همچنیــن قلــب او امــروز بــرای شــما همیــن گونــه اســت. 
شــما احتیــاج داریــد کــه قلــب واقعــی او را درک کنیــد، "خداونــد محبــت اســت" 
ــی کــه شــما  ــن اســت کــه گناهــان و آن چیزهای ــال ای ــا 4 :8(. او بدنب )اول یوحن
ــیح  ــی مس ــق عیس ــن کار را از طری ــردارد. او ای ــان ب ــد از می ــی کن ــدا م را از او ج
انجــام داده اســت، و ایــن رابطــه را امــروز بــه شــما هدیــه مــی دهــد، البتــه نــه بــر 
اســاس عملکــرد شــما، بلکــه براســاس ایمــان شــما و پذیــرش اینکــه عیســی بــار 
ــی کــه در زندگــی  ــر خــود گرفــت. امــروز صــرف نظــر از خطاهای ــان را ب گناهانت
داشــته ایــد شــما مــی توانیــد رابطــه خــود را بــا خداونــد برقــرار کنیــد. تنهــا یــک 
چیــز او از شــما مــی خواهــد و آن ایــن اســت کــه شــما ایمــان خــود را در خداونــد 

عیســی  مســیح قــرار دهیــد.
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پرسشهای شاگردسازی
پیدایــش 3 :1 را بخوانیــد. چــه ســوالی شــیطان از حــوا پرســید؟ ______1. 

___________________________________________

پیدایــش 3 :1 "و امــا مــار از همــۀ وحــوش صحــرا کــه یهــوه خــدا ســاخته 
بــود، زیرکتــر بــود. او بــه زن گفــت: "آیــا خــدا براســتی گفتــه اســت کــه از 

ــد؟" ــاغ نخوری ــان ب ــک از درخت هیچ ی

پیدایــش 2 :17 و 3:3 را بخوانیــد، چــه کلمــه یــا کلماتــی را حــوا بــه آنچــه . 2
خداونــد در اصــل بــه آدم گفتــه بــود اضافــه کــرد؟ ______________

پیدایــش 2 :17 "امــا از درخــت شــناخت نیــک و بــد زنهــار نخــوری، زیــرا 
روزی کــه از آن بخــوری به یقیــن خواهــی مــرد."

پیدایــش 3:3 "امــا خــدا گفتــه اســت، "از میــوۀ درختــی کــه در وســط بــاغ 
اســت مخوریــد و بــدان دســت مزنیــد، مبــادا بمیریــد."

پیدایــش 3 :6 را بخوانیــد. موقعــی کــه شــیطان موفــق شــد شــک و تردیــد . 3
ــه چــه  ــن آی ــدازد، واکنــش حــوا در ای ــد را در دل حــوا بیان ــه کام خداون ب
_______________________________________ بــود؟ 

پیدایــش 3 :6 "چــون زن دیــد کــه آن درخــت خوش خــوراک اســت و 
چشــم نواز، و درختــی دلخــواه بــرای افــزودن دانــش، پــس از میــوۀ آن 
ــورد. ــود داد، و او خ ــا وی ب ــه ب ــز ک ــش نی ــوهر خوی ــه ش ــورد، و ب ــت و خ گرف

پیدایــش 3 :9-1۰ را بخوانیــد. وقتــی آدم و حــوا گنــاه کردنــد، آیــا دوبــاره . 4
خداونــد بــا آنهــا کفتگــو مــی کــرد و پیگیــر رابطــه بــا ایشــان بــود؟ _____

ــا  ــت: "کج ــدا در داده، گف ــدا آدم را ن ــوه خ ــی یه ــش 3 :9-10 "ول پیدای
ــرا کــه  ــاغ شــنیدم و ترســیدم، زی ــو را در ب هســتی؟" 10گفــت: "صــدای ت

ــان کــردم." ــن رو خــود را پنه ــم، از ای عریان
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پیدایــش 3 آیــات 22 الــی 24 را بخوانیــد. چــرا خداونــد آدم و حــوا را از . ۵
بــاغ عــدن بیــرون کــرد؟ _____________________________
___________________________________________

پیدایــش 3 :22-24 "و یهــوه خــدا فرمــود: "اکنــون آدم همچــون یکــی 
ــادا دســت خــود را  ــد را می شناســد. مب از مــا شــده اســت کــه نیــک و ب
دراز کنــد و از درخــت حیــات نیــز گرفتــه بخــورد و تــا ابــد زنــده بمانــد." 
پــس یهــوه خــدا آدم را از بــاغ عــدن بیــرون رانــد تــا بــر زمیــن کــه از آن 
ــب  ــد، و در جان ــرون ران ــد. پــس آدم را بی ــود زراعــت کن ــه شــده ب گرفت
شــرقی بــاغ عــدن کروبیــان را قــرار داد و شمشــیری آتشــبار را کــه بــه هــر 

ســو می گشــت، تــا راه درخــت حیــات را نگاهبانــی کنــد."

آیــا مــی توانیــد ببینیــد کــه ایــن عمــل رحــم و بخشــش از طــرف خداونــد . 6
ــازات؟ ______________________________ ــه مج ــود و ن ب

رومیــان ۵ :17 را بخوانیــد. چگونــه بــه وفــور و فراواِنــی فیــض خداونــد و . 7
ــم؟ ____________________ ــی یابی ــت پارســایی دســت م موهب

آن را خریداری کنیم؟ الف. 
آن را بدست آوریم؟ ب. 
آن را دریافت کنیم؟ پ. 

رومیــان 5 :17 "زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان، مــرگ از طریق 
او حکمرانــی کــرد، چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و عطــای 
پارســایی را دریافــت کرده انــد، توســط آن انســان دیگــر، یعنــی عیســی 

مســیح، در حیــاْت حکــم خواهنــد رانــد."

رومیــان 6 :23 را بخوانیــد. وقتــی گنــاه می کنیم واقعًا الیق چه هســتیم؟___. 8

ــات  ــدا حی ــای خ ــا عط ــت، اّم ــرگ اس ــاه م ــزد گن ــرا م ــان 6 :23 "زی رومی
ــت." ــیْح عیساس ــا مس ــد م ــدان در خداون جاوی

خداونــد بــه جــای مــرگ، چــه چیــزی را توســط فیــض خــود بــه مــا داد؟ __. 9
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___________________________________________

رومیــان 1۰ :3 را بخوانیــد. اگــر در پــی اثبــات پارســایی خویــش بــه . 1۰
خداونــد باشــیم از انجــام چــه کاری مــا بــاز مــی مانیــم؟ ___________
___________________________________________

گاهــی از آن پارســایی کــه از خداســت،  رومیــان 10 :3 "زیــرا بــه ســبب ناآ
) 10 :3 یــا: "امانــت خــدا "، و یــا "عمــل پارساشــمارندۀ خــدا"؛ همچنیــن 
در ادامــۀ آیــه(. و از آن رو کــه در پــی اثبــات پارســایی خویــش بودنــد، در 

برابــر آن پارســایی کــه از خداســت، ســر فــرود نیاوردنــد."

اول یوحنــا 1 :9 و رومیــان 4 :3 را بخوانیــد. اگــر ایمــان آوریــم ،خداونــد . 11
ــه گناهــان و بــی انصافــی  ــا وجــود کلی ــه مــا داده کــه ب قــول چــه کاری را ب
ــد؟ _______________ ــی ده ــام م ــا آن را انج ــرای م ــان ،او ب هایم
___________________________________________

اول یوحنــا 1 : 9 "اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم، او که امیــن و عادل 
اســت، گناهــان مــا را می آمــرزد و از هــر نادرســتی پاکمان می ســازد."

رومیــان 4 : 3 "زیــرا کتــاب چــه می گویــد؟ "ابراهیــم بــه خــدا ایمــان آورد 
و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد."

این آیه )اول یوحنا 1 :9( به شما درباره شخصیت خداوند چه میگوید؟ __. 12
___________________________________________
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ماهیت و طبیعِت خداوند
نویسنده: َاندرو ُومک

بــرای داشــتن یــک رابطــه ســالم بــا خداونــد، مــا بایســتی شــناختی از ماهیــت 
ــا  ــان م ــا او از گناه ــیم. آی ــته باش ــی او داش ــخصیت واقع ــز ش ــت او و نی و طبیع
ــی  ــا م ــرد م ــی بخشــنده اســت کــه جــدا از عملک ــا او خدای خشــمگین اســت؟ ی
ــدگاه  ــًا دو دی ــدس عم ــاب مق ــد؟ کت ــا بده ــه م ــش را ب ــات و برکت ــد حی خواه
مختلــف از خداونــد را بــه مــا مــی دهــد، نــه بدیــن معنــا کــه او همــواره تغییــر کرده 
ــاح  ــان در اصط ــت. در دوره ای از زم ــام داده اس ــل انج ــاوت از قب و کاری متف

ــگاه می داشــت." ــا ن ــه آنه ــان را علی ــد "گناهــان آدمی ــاب مقــدس، خداون کت

ایــن را مــی تــوان بــا پــرورش کــودکان مقایســه کــرد. زمانــی کــه آنهــا هنــوز 
خردســال هســتند بــا اســتدالل بــا آنهــا برخــورد کــردن غیرممکــن اســت، بطــور 
مثــال وقتــی بــه آنهــا گفتــه مــی شــود کــه بدرســتی رفتــار کننــد و رفتــار خودخواهانه 
نداشــته باشــند و اســباب بازیهــای بــرادر و خواهــر خــود را از آنهــا نگیرنــد. ایــن 
ــد  ــن قواع ــتن ای ــدد شکس ــا در ص ــر آنه ــود، و اگ ــه ش ــا گفت ــه آنه ــد ب ــن بای قوانی
برآینــد، تادیــب خواهنــد شــد. آنهــا ممکــن اســت کــه مفهــوم ایــن اصــول را درک 
نکننــد، امــا خواهنــد فهمیــد کــه تکــرار ایــن رفتــار باعــث تنبیــه آنهــا خواهــد شــد.

بــه نوعــی، ایــن کاری اســت کــه خداونــد در عهــد عتیــق انجــام داد. قبــل از 
آنکــه مــردم تولــدی تــازه داشــته باشــند، آنهــا درک روحانــی را کــه مــا هــم اکنــون 
در عهــد )پیمــان( جدیــد داریــم را نداشــتند. در نتیجــه خداونــد بایســتی قوانیــن 
شــریعت را مــی داد و آنهــا را بــه شــکل تنبیــه و گاهــا" حتــی مــرگ بــه اجــرا 
ــاه برحــذر دارد. از آنجایــی کــه شــیطان از طریــق  مــی گذاشــت، تــا آنهــا را از گن
گنــاه در حــال نابــودی انســانها بــود، گذاشــتن محدودیــت در مقابــل گنــاه امــری 
ــد.  ــی گردی ــن آن اجــرا م ــود و در نتیجــه بایســتی شــریعت و قوانی ــی ب واجــب م
اگــر چــه ایــن تصویــر اشــتباهی را بــه مــا نشــان مــی داد کــه خداونــد، مــا را بــه 
خاطــر گناهانمــان بــه هیــچ وجــه دوســت نــدارد، امــا ایــن چیــزی نیســت کــه کام 
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ــه  ــش از آنک ــرا پی ــد: "زی ــی فرمای ــان ۵ :13 م ــوزد. رومی ــی آم ــا م ــه م ــد ب خداون
شــریعت داده شــود، گنــاه در جهــان وجــود داشــت، اّمــا هــر گاه شــریعتی نباشــد، 
گنــاه بــه حســاب نمی آیــد." "پیــش از آنکــه شــریعت داده شــود" تعریــف آن ایــن 
اســت کــه تــا بــه روزگار موســی کــه خداونــد ده فرمــان و دیگــر قوانیــن تشــریفاتی 
ــاه همچنــان در جهــان وجــود  را داد تــا قــوم یهــود بــکار ببندنــد، تــاآن زمــان، گن
داشــت امــا خداونــد گنــاه را بــه حســاب انســانها نمیگذاشــت. واژه ی "بــه حســاب 
گذاشــتن" یــک اصطــاح حســابداری اســت. بطــور مثــال شــما بــه فروشــگاه مــی 
رویــد تــا چیــزی بخریــد و مــی گوئیــد: "آن را بحســاب مــن بگذاریــد." وقتــی بــه 
حســاب شــما گذاشــته شــود اول نوشــته شــده و ســپس آن مبلــغ از حســاب شــما 
برداشــته و یــا کــم مــی شــود و آن خریــد بــه حســاب شــما گذاشــته شــده اســت. 
ــن  ــه ای ــد، ب ــد کــه آن را نوشــته و بحســاب شــما بزن اگــر فروشــنده فرامــوش کن

معناســت کــه آن در حســاب شــما نرفتــه و بدهــکار نیســتید.

ایــن آیــه مــی فرمایــد تــا زمانــی کــه ده فرمــان داده نشــده بــود، گنــاه بــه حســاب 
مــردم گذاشــته نمــی شــد. ایــن ســخنی بســیار شــگفت انگیــز و عالــی مــی باشــد. به 
کتــاب پیدایــش بــاب 3-4 نــگاه کنیــد. اکثــر مــردم ایــن تصــور را دارنــد کــه وقتــی 
آدم و حــوا علیــه خداونــد گنــاه کردنــد، چــون او مقــدس بــود و اکنــون گناهــکار 
شــده بــود، خداونــد دیگــر نمــی توانســت کاری بــا انســان گناهــکار داشــته باشــد. 
آن هــا فکــر می کننــد کــه خــدا انســان را از بــاغ عــدن بیــرون  بــرد تــا او را از 
حضــور خــود خــارج کنــد چــون یــک خــدای مقــدس نمی توانســت هیــچ کاری بــا 
انســان غیرمقــدس داشــته باشــد. اضافــه بــر آن، آنهــا فکــر مــی کننــد تــا زمانــی کــه 
شــما رفتــار خــود از طریــق انجــام اعمــال صحیــح پــاک ســازی نکنیــد، خداونــد 
دوبــاره نمی توانــد رابطــه ای بــا شــما داشــته باشــد. ایــن بــر خــاف پیامــی اســت 
ــت  ــا خــدا محب ــد: "اّم ــی فرمای ــان ۵ :8 م کــه عیســی مســیح آورده اســت. رومی
خــود را بــه مــا این گونــه ثابــت کــرد کــه وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم، مســیح 
در راه مــا مــرد." پــس عهــد جدیــد و پیمــان نــو بــه شــما می آمــوزد کــه خداونــد 
ــاه  ــوز در گن ــه داد هنگامــی کــه شــما هن ــان ادام ــه شــما همچن ــت خــود را ب محب
ــار خــود را تصحیــح کــرده ایــد.  ــه پــس از زمانــی کــه رفت زندگــی مــی کردیــد و ن
یکــی از بــزرگ تریــن حقایــق خبــر خــوش انجیــل کــه باعــث تبدیــل شــدن زندگــی 
خواهــد شــد ایــن اســت کــه شــما کامــا دریابیــد کــه خداونــد شــما را همانگونــه 
ــد(. او آنقــدر دوســتتان دارد کــه اگــر  کــه هســتید دوســت دارد )محبــت مــی کن
شــما محبــت او را دریافــت  کنیــد، دیگــر نمــی خواهیــد همــان گونــه کــه هســتید 
بمانیــد نــه بــا ایــن هــدف کــه محبــت او را بدســت آوریــد بلکــه بــه عنــوان ثمــره ای 
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از محبــت خــدا، تغییــر خواهیــد کــرد. 

در کتــاب پیدایــش بــاب 4 مــی توانیــد ببینیــد کــه خداونــد همچنــان بــا انســان 
در مشــارکت بــود، هنــوز بــا آدم و حــوا صحبــت مــی کــرد حتــی بعــد از اینکــه آنهــا 
گنــاه کــرده بودنــد. بــا قائــن و هابیــل نیــز صحبــت کــرد، هنگامــی کــه آنهــا بــرای 
ارائــه قربانــی هــای خــود آمدنــد، او بــا صدایــی رســا بــا ایشــان گفتگــو کــرد. بــا 
توجــه بــه واکنــش آنهــا، مــی ببینیــم کــه آنهــا بــه شــنیدن صــدای خــدا کامــا عــادت 
ــود  ــرادر خ ــن ب ــه قائ ــی ک ــتند. وقت ــی نداش ــنیدن صــدای او ترس ــتند، و از ش داش
هابیــل را ُکشــت و اولیــن قاتــل روی زمیــن بشــمار آمــد، صــدای رســای خداونــد 
از آســمان آمــد: بــرادرت هابیــل کجاســت؟ قائــن بــه خداونــد دروغ گفــت، بــدون 
ــد رخ  ــی می توان ــا در صورت ــاق تنه ــن اتف ــد. ای ــیمان باش ــود پش ــه از کار خ اینک
دهــد کــه شــخص بــه شــنیدن صــدای خــدا عــادت داشــته باشــد و ایــن مســئله را 

امــری ســاده و پیــش پــا افتــاده بشــمارد و نیــز هیچگونــه ترســی نداشــته باشــد. 

هــر آنچــه گفتــه شــد حاکــی از ایــن اســت کــه برعکــس آنچــه کــه بــاور 
متــداول امــروزه مــی باشــد خداونــد هنــوز بــا بشــر مشــارکت داشــته و مشــارکتش 
را بــا انســان نشکســته بــود. او گناهــان مــردم را بــه حسابشــان نمــی گذاشــت. آیــا 
ایــن بــه ایــن معناســت کــه خداونــد از گناهــان آنــان چشم پوشــی کــرد و یــا اینکــه 
آنهــا در اشــتباه )جــرم( نبودنــد؟ نــه، بــه همیــن دلیــل خداونــد ســرانجام شــریعت 
موســی را داد. خداونــد مــی بایســتی شــریعت را مــی داد تــا انســان را بــه معیــاری 
شایســته برگردانــد. خداونــد بایســتی بــه انســان نشــان مــی داد کــه نیــاز بــه یــک 
ــوان یــک هدیــه  ــه عن منجــی دارد، بایســتی خــود را فروتــن کــرده و بخشــش را ب
دریافــت کنــد. باعــث تاســف اســت کــه مذهــب ایــن چیزهــا را دســتکاری کــرده 
ــگاه  ــد آن را ن ــما بتوانی ــا ش ــده ت ــریعت داده ش ــون ش ــه قان ــوزد ک ــا بیام ــه م ــا ب ت
داریــد و در نتیجــه بخشــش و پذیــرش خداونــد را بدســت بیاوریــد. نــه! قصــد از 
شــریعت در عهــد عتیــق ایــن بــود کــه گنــاه شــما تــا بــه درجــه ای بــزرگ بنمایــد 
ــد:  ــد و بگویی ــز کن ــده و عاج ــواره درمان ــود هم ــات خ ــدد نج ــما را درص ــه ش ک
"خداونــدا اگــر ایــن معیــار قّدوســیت توســت، مــن از انجــام آن ناتــوان و قاصــرم. 
ــد از  ــه طبیعــت و ماهیــت خداون ــر مــن رحــم کــن." روی هــم رفت مراببخــش و ب

ــت.  ــت بوده اس ــاز محب آغ
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پرسشهای شاگردسازی
رومیــان ۵ :31 را بخوانیــد. واژه ی"بــه حســاب گذاشــتن" در ایــن آیــه بــه 1. 

چــه معناســت؟ __________________________________

ــاه در جهــان  ــرا پیــش از آنکــه شــریعت داده شــود، گن ــان 5 :13 "زی رومی
ــد." ــه حســاب نمی آی ــاه ب ــا هــر گاه شــریعتی نباشــد، گن وجــود داشــت، اّم

رومیان 7:7 را بخوانید. هدف از شریعت چه بود؟ ______________ . 2

رومیــان 7:7 "پــس چــه گوییــم؟ آیــا شــریعت گنــاه اســت؟ بــه هیــچ روی! 
براســتی اگــر شــریعت نبــود، هرگــز درنمی یافتــم گنــاه چیســت."

غاطیــان 3 :24 را بخوانیــد. بــا توجه به این آیه هدف از شــریعت چه بود؟ . 3
___________________________________________

غالطیــان 3 :24 "پــس شــریعت مربــی مــا شــد تــا زمانــی کــه مســیح بیایــد 
و بــه وســیلۀ ایمــان پارســا شــمرده شــویم."

یوحنــا 8 آیــه 1 الــی 11 را بخوانیــد، عیســی مســیح چگونــه بــا زنــی کــه در . 4
حال زنا دســتگیر شــده بــود رفتــار نمــود؟ ___________________

ــد. در  ــد آم ــن معب ــه صح ــاز ب ــی ب ــحرگاهان، عیس ــا 8 :1-11 "س یوحن
آنجــا مــردم همــه بــر وی گــرد آمدنــد؛ و او نشســته، بــه تعلیــم ایشــان 
پرداخــت. در ایــن هنــگام، علمــای دیــن و فَریســیان، زنــی را کــه در حیــن 
ــه  ــا داشــته، ب ــه پ ــان مــردم ب ــد، و او را در می ــود آوردن ــار شــده ب ــا گرفت زن
عیســی گفتنــد: "اســتاد، ایــن زن در حیــن زنــا گرفتــار شــده اســت. موســی 
در شــریعت بــه مــا حکــم کــرده کــه این گونــه زنــان سنگســار شــوند. حــال، 
تــو چــه می گویــی؟" ایــن را گفتنــد تــا او را بیازماینــد و مــوردی بــرای 
متهــم کــردن او بیابنــد. اّمــا عیســی ســر بــه زیــر افکنــده، بــا انگشــت خــود 
ــد،  ــان از او ســؤال می کردن ــا همچن ــی چــون آنه ــن می نوشــت. ول ــر زمی ب
عیســی ســر بلنــد کــرد و بدیشــان گفــت: "از میــان شــما، هــر آن کــس کــه 
بی گنــاه اســت، نخســتین ســنگ را بــه او بزنــد." و بــاز ســر بــه زیــر افکنــده، 
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بــر زمیــن می نوشــت. بــا شــنیدن ایــن ســخن، آنهــا یکایــک، از بزرگتریــن 
شــروع کــرده، آنجــا را تــرک گفتنــد و عیســی تنهــا بــه جــا مانــد، بــا آن زن 
کــه در میــان ایســتاده بــود. آنــگاه ســر بلنــد کــرد و بــه او گفــت: "ای زن، 
ایشــان کجاینــد؟ هیچ کــس تــو را محکــوم نکــرد؟" پاســخ داد: "هیچ کــس، 
ای ســرورم." عیســی بــه او گفــت: "مــن هــم تــو را محکــوم نمی کنــم. بــرو 

و دیگــر گنــاه مکــن."

ــی . ۵ ــت حقیق ــده ی ماهی ــس کنن ــیح منعک ــی مس ــردار عیس ــار و ک ــا رفت آی
ــوع کنیــد. _____________ ــا 3 :34 رج ــه یوحن ــت؟ ب ــد اس خداون

یوحنــا 3 :34 زیــرا آن کــس کــه خــدا فرســتاد، کام خــدا را بیــان می کنــد، 
چــرا کــه خــدا روح را بــه میــزان معیــن )بــه او( عطــا نمی کنــد..

ــد . 6 ــه ماهیــت حقیقــی خداون ــن آی ــق ای ــد. مطاب ــا 4 :8 را بخوانی اول یوحن
چیســت؟ _____________________________________

 اول یوحنــا 4 :8 "زیــرا او کــه خــدا فرســتاده اســت ســخنان خــدا را بیــان 
مــی کنــد: زیــرا خــدا روح را بــدون محدودیــت بــه او مــی دهــد." 

رومیــان ۵ :6 را بخوانیــد. محبــت خداونــد چه زمانی بســوی ما روانه شــد؟ . 7
________________________________________

ــان  ــیح در زم ــم، مس ــوان بودی ــوز نات ــا هن ــه م ــی ک ــان 5 :6 "هنگام رومی
داد." جــان  بی دینــان  به خاطــر  مناســب 

رومیــان ۵ :8 را بخوانیــد. محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا شــد . 8
کــه ما چــه بودیــم؟ ________________________________

ــا خــدا محبــت خــود را بــه مــا این گونــه ثابــت کــرد کــه  رومیــان 5 :8 "اّم
وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم، مســیح در راه مــا مــرد."

ــا . 9 ــال م ــامل ح ــی ش ــد هنگام ــت خداون ــد. محب ــان ۵ :1۰ را بخوانی رومی
شــدکه مــا چــه بودیــم؟ ______________________________
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رومیــان 5: 10 "زیــرا اگــر هنگامــی کــه دشــمن بودیــم، بــه واســطۀ مــرگ 
ــه در آشــتی  ــون ک ــدر بیشــتر اکن ــا خــدا آشــتی داده شــدیم، چق پســرش ب

ــم یافــت." ــات او نجــات خواهی ــه وســیلۀ حی هســتیم، ب

اگــر از عیســی مســیح بخواهیــد شــما را ببخشــد و منجــی و خداونــد شــما . 1۰
بشــود، و شــما اعتمــاد خــود را بــر قربانــی عیســی کــه بــرای گنــاه شــما فدیــه 
شــد بگذاریــد، آیــا خداونــد از ایــن طریــق طبیعــت و ماهیــت حقیقــی خــود 
را کــه رحمــت و فیــض اســت بــه شــما نشــان خواهــد داد؟ _________
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توبه )بازگشت(
نویسنده: دان کرو

ــل  ــه کام ــه توب ــوم کلم ــد. مفه ــتباه دارن ــوری اش ــه تص ــانها از توب ــتر انس بیش
بــودن نیســت، بلکــه یــک تغییــر جهــت و تغییــر مســیر در روشــی در زندگــی ســت. 
مــا اینجــا دربــاره مثــل پســر گمشــده )فرزنــد گزافــکار( صحبــت خواهیــم کــرد. 
در ایــن داســتان عیســی مفهــوِم توبــه را بطــور کامــل بــرای مــا بــه تصویــر در مــی 
آورد. در لوقــا 1۵ :11-12 عیســی مــی فرمایــد: "مــردی را دو پســر بــود. روزی 
پســر کوچــک بــه پــدر خــود گفــت: "ای پــدر، ســهمی را کــه از دارایــی تــو بــه مــن 
خواهــد رســید، اکنــون بــه مــن بــده. پــس پــدر دارایــی خــود را بیــن آن دو تقســیم 

کــرد." 

پســر کوچــک ارث خــود را قبــل از مــرگ پــدرش از ایشــان درخواســت کــرد 
کــه ایــن رفتــار اصــوال غیــر معمــول اســت، امــا پــدر او درخواســت وی را پذیرفت 
و ارث او را داد. آیــه 13همیــن بــاب مــی فرمایــد: "پــس از چنــدی، پســر کوچکتــر 
ــاری دوردســت شــد و ثــروت خویــش را در  آنچــه داشــت گــرد آورد و راهــی دی
آنجــا بــه عیاشــی بــر  بــاد داد." در ترجمــه ی دیگــری مــی گویــد کــه او تمــام دارایــی 

خــود را خــرج روســپی هــا کــرد.

در آیــه هــای 14- 1۵ مــی خوانیــم "چــون هــر چــه داشــت خــرج کــرد، قحطی 
شــدید در آن دیــار آمــد و او ســخت بــه تنگدســتی افتــاد. از ایــن رو، خدمتگــزارِی 
یکــی از مردمــان آن ســامان را پیشــه کــرد، و او وی را بــه خوکبانــی در مزرعــه 
خویــش گماشــت." او شــغلی بــرای خــود در آن دیــار پیــدا کــرد و بــرای مــردی در 
آنجــا کار مــی کــرد کــه او را جهــت تغذیــه خــوک هــا بــکار گرفتــه بــود. در آیــه 61 
مــی فرمایــد: "پســر آرزو داشــت شــکم خــود را بــا خــوراک خوکهــا ســیر کنــد، اّمــا 
هیچ کــس بــه او چیــزی نمــی داد." پســر از شــدت گرســنگی در حــال مــردن بــود و 
بــه خــود گفــت فقــط غــذای خــوک هــا را بــه مــن بدهیــد، هــر چــه کــه باشــد، امــا 
هیچکــس بــه او چیــزی نــداد. او همــه مــال و امــوال خــود را بــر بــاد داده بــود. و در 
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آیــه 17 همچنــان مــی خوانیــم: "ســرانجام بــه خــود آمــد و گفــت: "ای بســا کارگــران 
پــدرم خــوراک اضافــی نیــز دارنــد و مــن اینجــا از فــرط گرســنگی تلــف می شــوم." 
در یکــی از ترجمــه هــای دیگــر ایــن آیــه مــی خوانیــم: "وقتــی او بــه خــود آمــد" بــه 
تعریــف دیگــر، وقتــی او بــه عقلــش رجــوع کــرد، متوجــه شــد کــه غامــان پــدرش 

غــذای کافــی دارنــد و او از فــرط گرســنگی در حــال مــردن هســت.

او یــک تصمیــم گرفــت _ توبــه کــرد. توبــه تغییــر دادن عقیــده و بــاور اســت و 
تبدیــل و تحولــی در قلــب، کــه ســبب مــی شــود آن شــخص دور بزنــد و در مســیر 
و جهتــی جدیــد شــروع بــه حرکــت نمایــد. در آیــه هــای 18-19 او گفــت: "پــس 
ــاه  ــو گن ــه ت ــمان و ب ــه آس ــدر، ب ــم: پ ــی روم و می گوی ــدر م ــزد پ ــزم و ن برمی خی
کــرده ام. دیگــر شایســته نیســتم پســرت خوانــده شــوم. بــا مــن همچــون یکــی از 
کارگرانــت رفتــار کــن." پــدر مــرا غــام خــود بکــن .مــن علیــه تــو گنــاه کــرده ام 
ــاه کــرده ام. ســپس  ــاد داده ام، و علیــه خداونــد نیــز گن ــر ب و تمــام داراییــت را ب
او برخاســت و بــه پیــش پــدر رفــت. توبــه بیــش از تنهــا یــک تغییــر رفتــار اســت، 
توبــه تغییــر در فکــر و بینــش )بــاور( و در قلــب و درون مــی باشــد، توبــه ســبب 
مــی شــود کــه فــرد مطابــق آنچــه بــدان بــاور دارد عمــل کنــد، بازگشــت کنــد )یــا 
دور بزنــد( و بــه ســوی مســیری جدیــد حرکــت نمایــد. همــه مــا بــه خداونــد پشــت 
ــل  ــه ی خــود. انجی ــه وطــن و خان ــه بهشــت، ب ــدر آســمانی خــود، ب ــه پ ــم، ب کردی
در اشــعیا ۵3 :6 مــی فرمایــد: "همــۀ مــا چــون گوســفندان، گمــراه شــده بودیــم، و 
هــر یــک از مــا بــه راه خــود رفتــه بــود، امــا خداونــد تقصیــر جمیــع مــا را بــر وی 
نهــاد." امــا خداونــد بــا رحمــت خــود، گناهــان مــا را برداشــته و آن هــا را بــر عیســی 

مســیح گذاشــت.

ــان اســت: "پــس برخاســت  ــا 24 چن ــه هــای 2۰ ت ــن داســتان در آی ــه ای ادام
و راهــی خانــۀ پــدر شــد." یکشــب مــن ایــن داســتان را بــرای مــردی تعریــف مــی 
کــردم کــه هرگــز قبــا آن را نشــنیده بــود. او بــه همیــن انــدازه تجربــه داشــت کــه 
وقتــی پســر بــه پــدرش بــر مــی گــردد، پــدر بــه او خواهــد گفــت: "پســر نــگاه کــن 
چــه کار کــرده ای. تمامــی دارایــی مــرا نابــود کــردی و همــه آن چیــزی کــه تمامــی 
عمــرم بــرای جمــع آوری آن زحمــت کشــیده بــودم. حــاال یــک از غامــان مــن شــو 
" بیشــتر پــدران دنیــوی احتمــاال خیلــی عصبانــی خواهنــد شــد و رفتــاری شــبیه بــه 
ــا  ــار پــدر آســمانی در ایــن مثــل باشــید؛ "اّم ــد داشــت، امــا متوجــه رفت ایــن خواهن
هنــوز دور بــود کــه پــدرش او را دیــده، دل بــر وی بســوزاند و شــتابان بــه ســویش 
دویــده، در آغوشــش کشــید و غــرق بوســه اش کــرد. پســر گفــت: "پــدر، بــه آســمان 
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ــدر  ــا پ ــده شــوم." اّم ــاه کــرده ام. دیگــر شایســته نیســتم پســرت خوان ــو گن ــه ت و ب
بــه خدمتکارانــش گفــت: "بشــتابید! بهتریــن جامــه را بیاوریــد و بــه او بپوشــانید. 
انگشــتری بــر انگشــتش و کفــش بــه پاهایــش کنیــد. گوســالۀ پــرواری آورده، ســر 
ببریــد تــا بخوریــم و جشــن بگیریــم. زیــرا ایــن پســر مــن مــرده بــود، زنــده شــد؛ 
گــم شــده بــود، یافــت شــد! "پــس بــه جشــن و ســرور پرداختنــد." آنهــا شــروع بــه 

برگــزاری یــک جشــن کردنــد.

عیســی مســیح در ایــن مثــل بــه مــا مــی آمــوزد:" اگــر مــن فقــط بــه ســمت پــدر 
آســمانی خــود بــرای رحمــت و بخشــش برگــردم و بگویــم کــه "پــدر مــن علیــه تــو 
گنــاه کــرده ام و شایســته ایــن نیســتم کــه پســر تــو باشــم"، او مــرا مــورد پذیــرش 
خــود قــرار خواهــد داد." پــدر آســمانی مــا بــرای شــما مهربانــی و شــفقت خواهــد 
ــام و  ــی تم ــد خواندگ ــرد. او فرزن ــد ک ــود نخواه ــام خ ــما را غ ــت، و او ش داش
کمــال را بــه شــما بــاز خواهــد گردانیــد. خداونــد منتظــر اســت. آیــا بــه خداونــد 
پشــت کــرده ایــد؟ چــرا بــه خداونــد امــروز بازگشــت نمــی کنیــد، بــه پــدر خــود، 

بــه ســوی بهشــت، بــه خانــه ی خــود؟ 
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پرسشهای شاگردسازی
تعریــف توبــه چیســت؟ _____________________________1. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

لوقــا 13 :1-۵ را بخوانیــد. چــه کار بایــد کــرد تــا هــاک نشــویم؟ ____. 2
___________________________________________

ــا  ــی ب ــران از جلیلیان ــماری از حاض ــان ش ــان زم ــا 13 :1-5 "در هم لوق
ــان  ــون قربانیهایش ــا خ ــان را ب ــس خونش ــه پیات ــد ک ــخن گفتن ــی س عیس
ــه  ــان ب ــا چــون آن جلیلی ــود. عیســی در پاســخ گفــت: "آی ــه ب درهــم آمیخت
چنیــن روزی دچــار شــدند، گمــان مــی کنیــد از بقیــه اهالی جلیــل گناهکارتر 
بودنــد؟ بــه شــما مــی گویــم کــه چنیــن نیســت. بلکــه اگــر توبــه نکنیــد، شــما 
نیــز جملگــی هــاک خواهیــد شــد. و یــا گمــان مــی کنیــد آن هجــده تــن کــه 
بــرج ســیلوآم بــر آنهــا افتــاد مردنــد، از دیگرســاکنان اورشــلیم خطــا کارتــر 
بودنــد؟ بــه شــما مــی گویــم کــه چنیــن نیســت. بلکــه اگــر توبــه نکنیــد، شــما 

نیــز جملگــی هــاک خواهیــد شــد."

دوم پطرس 3 :9 را بخوانید. آرزوی خداوند برای تمامی مردم چیست؟ ___. 3
___________________________________________

دوم پطــرس 3 :9 "برخــاف گمــان برخــی، خداونــد در انجــام وعــده اش 
تاخیــر نمــی ورزد، بلکــه بــا شــما بردبــار اســت، چــه نمــی خواهــد کســی 

هــاک شــود بلکــه مــی خواهــد همــگان بــه توبــه گراینــد."

لوقــا 16 :19-31 را بخوانیــد. در لوقــا بــاب 16 آیــه 28 چرا مرد ثروتمند . 4



40 

سطح اول درس 6

می خواهد که کســی از مردگان برگردد تا با برادرانش صحبت کند؟ ____
___________________________________________

لوقــا 16 :19-31 "توانگــری بــود کــه جامــه از ارغــوان و کتــان لطیــف به 
تــن می کــرد و همــه روزه بــه خوشــگذرانی مشــغول بــود. فقیــری ایلعــاَزر 
ــود.  ــد کــه بدنــش پوشــیده از جراحــت ب ــۀ او می نهادن ــر درِ خان ــام را ب ن
ــرو  ــر ف ــفرۀ آن توانگ ــه از س ــذا ک ــای غ ــا خرده ه ــت ب ــاَزر آرزو داش ایلع
ــاد، خــود را ســیر کنــد. حتــی ســگان نیــز می آمدنــد و زخمهایــش  می افت
را می لیســیدند. بــاری، آن فقیــر ُمــرد و فرشــتگان او را بــه جــوار ابراهیــم 
بردنــد. توانگــر نیــز ُمــرد و او را دفــن کردنــد. اّمــا چــون چشــم در جهــاِن 
مــردگان گشــود، خــود را در عــذاب یافــت. از دور، ابراهیــم را دیــد 
ــن  ــدر م ــت: "ای پ ــد گف ــدای بلن ــا ص ــس ب ــوارش. پ ــاَزر را در ج و ایلع
ابراهیــم، بــر مــن ترحــم کــن و ایلعــاَزر را بفرســت تــا نــوک انگشــت خــود 
ــش عــذاب  ــن آت ــرا در ای ــک ســازد، زی ــم را خن ــد و زبان ــر کن را در آب تَ
می کشــم. "اّمــا ابراهیــم پاســخ داد: "ای فرزنــد، بــه یــاد آر کــه تــو در 
زندگــی، از چیزهــای نیکــوی خــود بهره منــد شــدی، حــال آنکــه چیزهــای 
ــو در  ــت و ت ــایش اس ــا در آس ــون او اینج ــد. اکن ــاَزر ش ــب ایلع ــد نصی ب
ــه  ــان ک ــت؛ آن ــی هس ــما پرتگاه ــا و ش ــان م ــته، می ــن گذش ــذاب. از ای ع
بخواهنــد از اینجــا نــزد تــو آینــد نتواننــد، و آنــان نیــز کــه آنجاینــد نتواننــد 
ــۀ  ــه خان ــاَزر را ب ــه ایلع ــا اینک ــدر، تمن ــس، ای پ ــد. گفــت: "پ ــا آین ــزد م ن
پــدرم بفرســتی، زیــرا مــرا پنــج بــرادر اســت. او را بفرســت تــا برادرانــم 
را هشــدار دهــد، مبــادا آنــان نیــز بــه ایــن مــکان عــذاب درافتنــد. "ابراهیــم 
پاســخ داد: "آنهــا موســی و انبیــا را دارنــد، پــس بــه ســخنان ایشــان گــوش 
فــرا دهنــد. "گفــت: "نــه، ای پــدر مــا ابراهیــم، بلکــه اگر کســی از مــردگان 
ــه  ــر ب ــت: "اگ ــه او گف ــم ب ــرد." ابراهی ــد ک ــه خواهن ــرود، توب ــا ب ــزد آنه ن
موســی و انبیــا گــوش نســپارند، حتــی اگــر کســی از مــردگان زنــده شــود، 

مجــاب نخواهنــد شــد."

لوقــا 16 :3۰ را بخوانیــد. بــرادران او بــرای جلوگیــری از عذاب جهنم چه . ۵
بایــد بکننــد؟ __________________________________
__________________________________________

اعمــال رســوالن 26 :18 را بخوانیــد. اگرچــه بطــور خــاص نمی گویــد، . 6
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ایــن آیــه دربــاره توبــه صحبــت می کنــد. بــرای کســانی کــه توبــه می کننــد 
چــه اتفاقــی می افتــد ؟ ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

اعمــال رســوالن 26: 18 "تــا چشمانشــان را بگشــایی، تــا از تاریکــی بــه 
ــا آمــرزش گناهــان  ــد، ت ــه ســوی خــدا بازگردن ــور، و از قــدرت شــیطان ب ن
ــی  ــه مــن مقــّدس شــده اند، نصیب ــا ایمــان ب ــان کســانی کــه ب ــه، در می یافت

ــد." بیابن

اعمــال رســوالن 26 :2۰ را بخوانیــد. در قســمت آخــر ایــن آیــه، ســه چیــز . 7
ــه  ــتند، آن س ــام آن هس ــه انج ــان الزم ب ــر یهودی ــه غی ــت ک ــده اس ــان ش بی
ــد؟ __________________________________ ــز کدامن چی
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ــان دمشــقیان، ســپس در  اعمــال رســوالن 26 :20 "بلکــه نخســت در می
اورشــلیم و تمامــی ســرزمین یهودیــه، و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه 
اعــام ایــن پیــام پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد و بــه ســوی خــدا بازگردنــد و 

ــه داشــته باشــند." کــرداری شایســتۀ توب

مّتی 7 :21 -23 را بخوانید. عیسی فرمود که این مردم چه کارهایی بجای . 8
ــد؟ _________________________ اراده خــدا انجــام مــی دادن
___________________________________________
___________________________________________
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ــه  ــد ب ــاب کن ــرورم‘ خط ــرورم، س ــرا ’س ــه م ــر ک ــه ه ــی 7 :21-23 "ن مّت
پادشــاهی آســمان راه یابــد، بلکــه تنهــا آن کــه ارادۀ پــدر مــرا کــه در آســمان 
اســت، بــه جــا آَورَد. در آن روز بســیاری مــرا خواهنــد گفــت: "ســرور مــا، 
ســرور مــا، آیــا بــه نــام تــو نبــّوت نکردیــم؟ آیــا بــه نــام تــو دیوهــا را بیــرون 
ــا  ــه آنه ــا ب ــم؟ "اّم ــو معجــزات بســیار انجــام ندادی ــام ت ــه ن ــا ب ــم؟ آی نراندی
به صراحــت خواهــم گفــت، "هرگــز شــما را نشــناخته ام. از مــن دور شــوید، 
ای بــدکاران!" ___________________________________

ایــن چــه چیــزی را بــه شــما در مــورد اهمیــت توبــه ی حقیقــی و نــه فقــط . 9
زبانــی بــه طــرف خداونــد نشــان مــی دهــد؟ _________________
___________________________________________

ــد انجــام دهــد؟ _________. 1۰ ــد شــریر چــه بای اشــعیا ۵۵ :7 را بخوانی
___________________________________________

اشــعیا 55 :7 "شــریر راههــای خــود را تــرک گویــد، و شــخص بــدکار 
افــکار خویــش را؛ بــه ســوی خداونــد بازگــردد، کــه بــر وی رحــم خواهــد 
ــد." ــد آمرزی ــی خواه ــه او را به فراوان ــد، ک ــان بیای ــوی خدایم ــه س ــرد؛ و ب ک

دو کاری که فرد بدکار باید انجام دهد چیست؟ ________________. 11
___________________________________________

خداوند برای آن فردی که دو کار اشاره شده در باال را انجام دهد چه خواهد . 12
______________________________________ کــرد؟ 

لوقا 1۵ : 7 را بخوانید. واکنش آســمان برای یک گناهکار که توبه می کند . 13
چیســت؟ _____________________________________

ــه همین ســان بــرای یــک گناهــکار کــه  ــه شــما می گویــم، ب لوقــا 15 :7 "ب
ــا  ــا می شــود ت ــر پ ــری در آســمان ب ــد، جشــن و ســرور عظیمت ــه می کن توب

بــرای نــود و نــه پارســا کــه نیــاز بــه توبــه ندارنــد."

اعمــال رســوالن 3 :19 را بخوانیــد. اگــر توبــه کنیــد و تبدیــل شــوید، چــه . 14
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ــد داد؟ ________________ ــان شــما رخ خواه ــرای گناه ــی ب اتفاق
___________________________________________
___________________________________________

ــا  ــه ســوی خــدا بازگردیــد ت ــد و ب ــه کنی اعمــال رســوالن 3: 19 "پــس توب
گناهانتــان پــاک شــود و ایــام تجدیــد قــوا  )اصــل یونانــی ایــن واژه حــاوی 
مفاهیــم "اســتراحت" و "طــراوت و تازگــی" نیــز هســت(. از حضــور 

ــرا رســد." ــان ف ــد برایت خداون
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تعهد
نویسنده: دان کرو

رو  او  می کــرد.  را همراهــی  عیســی  انبــوه  "جمعیتــی  لوقــا 26-2۵:14 
ــد،  ــادر، زن و فرزن ــدر و م ــد و از پ ــن آی ــزد م ــه ن ــر ک ــت: "ه بدیشــان کــرد و گف
بــرادر و خواهــر، و حتــی از جــان خــود نفــرت نــدارد، شــاگرد مــن نتوانــد بــود."

در ایــن دوره ی خدمــت عیســی )در لوقــا بــاب 14 آیــه 2۵(، انبــوه کثیــری از 
مــردم دنبــال عیســی  دائمــا روانــه بودنــد و او را بــه همــه جــا تعقیــب مــی کردنــد. 
ــای  ــکم ه ــدن ش ــیر ش ــر س ــه خاط ــا ب ــود ی ــزات او ب ــر معج ــه خاط ــاید ب ــن ش ای
گرســنه شــان، مــا کامــأ دلیــل قطعــی ایــن موضــوع را نمــی دانیــم، درحــال انبــوه 
کثیــری از مــردم دنبــال او روانــه بودنــد. در همیــن زمــان بــود کــه عیســی برگشــت 
ــه نظــر می رســد از آن پــس بســیاری از آنهــا  ــه آنهــا چیــزی گفــت کــه ب و عمــدأ ب

دســت از پیــروی و دنبــال کــردن او برداشــتند. 

لوقــا 26:14 مــی فرمایــد: "هــر کــه نــزد مــن آیــد ]یعنــی مــی خواهــد بــا مــن 
راه بــرود، بــا مــن نشســت داشــته باشــد، مــرا دنبــال کنــد، ایــن الزمــه اش اســت[ 
ــی از جــان خــود نفــرت  ــرادر و خواهــر، و حت ــد، ب ــادر، زن و فرزن ــدر و م و از پ
نــدارد، شــاگرد مــن نتوانــد بــود." همــان طــور کــه بــه آیــه نــگاه می کــردم، در فکــرم 
گفتــم، خدایــا جــدی نمــی گــی. منظــورت از کلمــه "نفــرت" چیــه؟ احتمــاال یعنــی 
کمتــر عاقــه داشــتن و یــا چیــزی شــبیه آن. وقتــی بــه مطالعــه ایــن کلمــه پرداختــم 

متوجــه شــدم کــه معنــی واقعــی ایــن کلمــه همــان "نفــرت" اســت. 

عیســی از قوی تریــن کلمــه ممکــن جهــت تاکیــد یــک نکتــه  اســتفاده نمــود. 
او فرمــود تــا اینکــه از پــدر، مــادر، بــرادر و خواهــر، و حتــی از زندگــی خــود نفــرت 
نداشــته باشــید، نمــی توانیــد شــاگرد او باشــید. مــن مــی خواهــم از شــما بپرســم: 
نزدیــک تریــن رابطــه ای کــه در روی زمیــن خواهیــد داشــت کــدام اســت؟ رابطــه 
ــه  ــان اســت. چگون ــدان خودت ــا همســر و فرزن ــا ب ــادر خــود و ی ــدر و م ــا پ ــان ب ت
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اتفاقــی مــی افتــد، اگــر زن شــما از شــما برگشــته و از شــما جــدا شــود؟ و یــا مــادر 
و پدرتــان از ایــن دنیــا برونــد؟ در آن زمــان چــه کســی در کنــار شــما خواهــد مانــد؟ 
ایــن بــرادران و خواهــران شــما هســتند کــه در کنــار شــما خواهنــد مانــد. عیســی 
فرمــود: تــا از آنهــا نفــرت نداشــته باشــید، نمــی توانیــد شــاگرد او شــوید. عیســی 

چــه مــی گویــد؟

عیســی دربــاره نزدیک تریــن روابطــی کــه مــا اصــوأل خواهیــم داشــت صحبــت 
می کنــد. او از شــما درخواســت تعهــد می کنــد، تعهــدی کــه او در آن اول و 
ســرآمد اســت. او مــی خواهــد کــه در زندگــی شــما شــماره یــک باشــد. او رابطــه 
خــود را بــا شــما بــا نزدیکتریــن رابطــه شــما در روی کــره خاکــی مقایســه خواهــد 
ــه،  ــنجش و مقایس ــرای س ــه ای ب ــت، کلم ــبیه اس ــک تش ــرت" ی ــه "نف ــرد. کلم ک
عیســی مــی فرمایــد: "رابطــه مــن بــا شــما آنقــدر مهــم اســت کــه می خواهــم آن از 
همــه موجودهــای زمینــی باالتــر و برتــر باشــد." یــک نفــر هســت کــه شــما بیشــتر 
از همســر، فرزنــد، مــادر، پــدر، و یــا خواهــران و بــرادران خــود دوســت داریــد. 
آیــا مــی دانیــد آن فــرد کیســت؟ نــه، خداونــد نیســت ... خودتــان هســتید. شــما بــه 

خودتــان حتــی از نزدیــک تریــن فــرد در زندگیتــان بیشــتر عاقــه داریــد.

ــه  ــد؟ ب ــراد طــاق مــی گیرن ــد؟ چــرا اف چــرا ازدواج هــا شکســت مــی خورن
خاطــر اینکــه بــه خــود بیشــتر از بــه همسرشــان عاقــه دارنــد. "چــون آن کاری را 
کــه مــن دوســت دارم تــو انجــام نمــی دهــی، پــس خــودم را از دســتت راحــت مــی 

کنــم."

ــت آن  ــک رابطــه وجــود دارد کــه مــن می خواهــم اولوی ــود کــه ی عیســی فرم
ــی  ــک شــاگردی حقیق ــن ی ــه خــود شماســت. ای باشــم و آن زندگــی خودخواهان
ــد. او از  ــی کن ــت نم ــه صحب ــی هزین ــاگردی ارزان و ب ــک ش ــاره ی ــت. او درب اس
مــا درخواســت مــی کنــد، او را دنبــال کنیــم. او از مــا درخواســت مــی کنــد کــه در 

زندگــی هایمــان شــماره یــک باشــد. 
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پرسشهای شاگردسازی
لوقــا 9 :۵7-62 را بخوانیــد. ایــن متــن در مــورد درجه تعهــد و دنباله روی 1. 

مــا از مســیح چــه مــی آمــوزد؟ _________________________
___________________________________________

ــروی،  ــا ب ــت: "هر ج ــی گف ــه عیس ــخصی ب ــا 9 :57- 62 "در راه، ش لوق
ــو را پیــروی خواهــم کــرد." عیســی پاســخ داد: "روباهــان را النه هاســت  ت
و مرغــان هــوا را آشــیانه ها، اّمــا پســر انســان را جــای ســر نهــادن نیســت." 
ــا او پاســخ داد:  ــروی کــن." اّم ــه شــخصی دیگــر گفــت: "مــرا پی عیســی ب
"ســرورم، نخســت رخصــت ده تــا بــروم و پــدر خــود را بــه خــاک بســپارم." 
عیســی بــه او گفــت: "بگــذار مــردگان، مــردگاِن خــود را بــه خاک بســپارند؛ 
تــو بــرو و بــه پادشــاهی خــدا موعظــه کــن." دیگــری گفــت: "ســرورم، تــو 
را پیــروی خواهــم کــرد، اّمــا نخســت رخصــت ده تــا بازگــردم و اهــل 
ــت  ــه دس ــی ک ــت: "کس ــخ گف ــی در پاس ــم." عیس ــود را وداع گوی ــۀ خ خان
ــه عقــب بنگــرد، شایســتۀ پادشــاهی خــدا نباشــد." ــرد و ب ــه شــخم زنی بب ب

لوقــا 8 :13-14 را بخوانیــد. چــرا بنظــر مــی رســد کــه برخــی از مــردم از . 2
ایمــان مســیحی برگشــته، یــا مــی افتنــد؟ ____________________
___________________________________________
___________________________________________

لوقــا 8 :13-14 "بذرهایــی کــه بــر زمیــن ســنگاخ می افتــد کســانی 
هســتند کــه چــون کام را می شــنوند، آن را بــا شــادی می پذیرنــد، اّمــا 
ریشــه نمی دواننــد. اینهــا انــدک زمانــی ایمــان دارنــد، اّمــا بــه هنــگام 
آزمایــش، ایمــان خــود را از دســت می دهنــد. بذرهایــی کــه در میــان خارهــا 
ــا،  ــد نگرانیه ــون می رون ــا چ ــنوند، اّم ــه می ش ــتند ک ــانی هس ــد، کس می افت

ثــروت و لــذات زندگــی آنهــا را خفــه می کنــد و به ثمــر نمی رســند."

حزقیــال 16 :8 را بخوانیــد. خداوند از تصویر ازدواج جهت تعریف رابطه . 3
ای کــه بــا قومــش دارد اســتفاده می کند. در این رابطه یــک فرد متعلق به چه 
کســی می شــود؟ _________________________________
___________________________________________
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___________________________________________

حزقیــال 16: 8 "و دیگــر بــار از نــزد تــو گــذر کــردم، و چــون بــر تــو 
نگریســتم، دیــدم کــه اینــک بــه ســن عشــق رســیده ای. پــس دامــن ردایــم را 
بــر تــو گســتردم و عریانــی ات را پوشــاندم، و بــرای تــو ســوگند خــوردم و بــا 
تــو عهــد بســتم و از آِن مــن شــدی؛ ایــن اســت فرمــودۀ خداونــدگارْ یهــوه "

اول قرنتیان 6 :19 را بخوانید. شما به چه کسی متعلقید؟ ___________. 4

اول قرنتیــان 6 :19-20 "آیــا نمی دانیــد کــه بــدن شــما معبــد روح القــدس 
اســت کــه در شماســت و او را از خــدا یافته ایــد، و دیگــر از آِن خــود 
نیســتید؟ بــه بهایــی خریــده شــده اید، پــس خــدا را در بــدن خــود تجلیــل 

کنیــد."

ــه چــه کســی . ۵ ــق ب ــدن و روح شــما متعل ــد. ب ــان 6 :2۰ را بخوانی اول قرنتی
______________________________________ اســت؟ 

یعقــوب 4:4 را بخوانیــد. آیــا میتــوان علیــه خداونــد زنــای روحانــی . 6
ــد؟ __________________________________ ــب ش مرتک
__________________________________________

ــا  ــا دشــمنی ب ــا دنی ــد دوســتی ب ــا نمی دانی ــاکاران، آی یعقــوب 4 :4 "ای زن
ــدا  ــمن خ ــود را دش ــت، خ ــا دنیاس ــتی ب ــی دوس ــه در پ ــر ک ــت؟ ه خداس

می ســازد."

از دیدگاه خداوند چه چیز زنای روحانی محسوب می شود؟ رومیان 1 :2۵ . 7
را بخوانیــد. ____________________________________
___________________________________________

رومیــان 1 :25 "آنــان حقیقــِت خــدا را بــا دروغ معاوضــه کردنــد و مخلــوق 
ــد او را  ــا اب ــد، خالقــی کــه ت ــه جــای خالــق پرســتش و خدمــت نمودن را ب

ســپاس بــاد. آمیــن.`"
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یوحنــا 2 :23-2۵ را بخوانیــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــه هــا مــا چــه چیــزی در . 8
مــورد تعهــد و ایمــان یــاد مــی گیریــم؟ _____________________
___________________________________________

َســخ در اورشــلیم بــود،  یوحنــا 2 :23-25 "در مدتــی کــه او بــرای عیــد پِ
بســیاری بــا دیــدن آیاتــی کــه از او صــادر می شــد، بــه نــام او ایمــان آوردنــد. 
ــناخت و  ــه را می ش ــرا هم ــود، زی ــاد نب ــان اعتم ــر ایمانش ــی را ب ــا عیس اّم
ــود  ــرا خ ــد، زی ــه او بگوی ــزی ب ــان چی ــارۀ انس ــی درب ــت کس ــازی نداش نی

می دانســت در درون انســان چیســت."

ــرآورد . 9 ــی را ب ــروی از عیس ــه پی ــا هزین ــد. آی ــا 14 :28-3۰ را بخوانی لوق
ــد؟ ______________ ــال کنی ــد او را دنب ــا مــی خواهی ــد؟ آی کــرده ای

لوقــا 14 :28-30 "کیســت از شــما کــه قصــد بنــای برجــی داشــته باشــد 
و نخســت ننشــیند تــا هزینــۀ آن را بــرآُورد کنــد و ببینــد آیــا تــوان تکمیــل 
آن را دارد یــا نــه؟ زیــرا اگــر پــی آن را بگــذارد اّمــا از تکمیــل بنــا درمانـَـد، 
هــر کــه بینــد، اســتهزا کــرده، گویــد: "ایــن شــخص ســاختن بنایــی را آغــاز 

کــرد، اّمــا از تکمیــل آن درمانــده اســت!"
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تعمید آب )غسل(
نویسنده: دان کرو

پرســش: "مــی خواهــم بدانــم کــه آیــا بــرای رفتــن بــه بهشــت نیــاز بــه گرفتــن 
تعمیــد دارم؟ مــن خــدا را دوســت دارم و در ســن 7 ســالگی تعمیــد گرفتــم. 
االن 18 ســال دارم و کســانی در کلیســای باپتیســت "تعمیددهنــده" بــه مــن گفتنــد 
کــه هیــچ کســی بــا گرفتــن تعمیــد در ســن کودکــی نجــات نخواهــد یافــت. آنهــا 
همچنیــن گفتنــد کــه بــرای ورود بــه بهشــت حتمــا بایــد تعمیــد گرفتــه باشــی، امــا 
اعضــای کلیســای محلــی مــا بــا ایــن نظــر کامــأ مخالفنــد. مــن فقــط مــی خواهــم 
بــه بهشــت بــروم. تــا آنجایــی کــه بتوانــم، بــرای خداونــد زندگــی مــی کنــم، امــا نیــاز 
ــار دیگــر  دارم کــه بدانــم االن کــه اصطاحــأ ســن تعمیــد را دارم آیــا بایســتی یکب
ــد، برکــت  ــر پاســخ دهی ــه مــن هرچــه زودت ــم ب ــرم؟ خواهــش مــی کن ــد بگی تعمی

خداونــد بــا شــما و از شــما سپاســگزارم!" 

ــه طــور رایــگان از  پاســخ: "نجــات و بخشــش گناهــان هدیــه ای اســت کــه ب
طریــق ایمــان بــه عیســی  مســیح بدســت مــی آیــد. اعمــال رســوالن 34:1۰ مــی 
فرمایــد: "پیامبــران جملگــی دربــارۀ او شــهادت می دهنــد کــه هــر کــه بــدو ایمــان 
آورد، بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد یافــت." نجــات از راه ایمــان حاصــل مــی 
شــود؛ یعنــی اعتمــاد و اتــکا بــر عیســی و خــون ریختــه شــده او کــه بــه شــما حــق 
حضــور دائمــی )عــادل شــمارده شــده( در مقابــل خداونــد را مــی دهــد. در اعمــال 
ــان را  ــه نجاتش ــد )ک ــداران داده ش ــه ایمان ــدس ب ــوالن 44:1۰-48 روح الق رس

تاییــد مــی کنــد( پیــش از آنکــه تعمیــد داده شــوند.

اگرچــه ایــن درســت اســت، ولــی بعضــی اوقــات بــه نظــر می آیــد کــه 
بخشــش گناهــان در زمــان تعمیــد رخ مــی دهــد )اعمــال رســوالن 38:2(. ایــن 
ــاری برخاســته از ایمــان  ــا رفت ــراز ایمــان، ی ــد اب ــن اســت کــه تعمی ــه خاطــر ای ب
بــود کــه انجــام مــی گرفــت هنگامــی کــه فــرد در توبــه و ایمــان بــه عیســی روی 
ــرد،  ــد گی ــد: "هــر کــه ایمــان آَوَرد و تعمی مــی آورد )مرقــس 61:61 مــی فرمای
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ــد."(  ــد ش ــوم خواه ــاورد، محک ــان نی ــه ایم ــر ک ــا ه ــت. اّم ــد یاف ــات خواه نج
ایــن همچنیــن راهــی بــرای خوانــدن نــام خداونــد و داشــتن وجدانــی پــاک بــود. 

)اعمــال رســوالن 61:22 و اول پطــرس 21:3(

اگــر توبــه شــما در ســن 7 ســالگی قلبــی بــوده و تعمیــد گرفتــه ایــد، خداونــد 
ایمــان ســاده و بــی آالیــش شــما را مــی پذیــرد. بــه هرحــال تعمیــد دارای ملزوماتی 
اســت. یکــی از آن ملزومــات توبــه اســت. آیــا تغییــر در دل و تغییــر در فکــر خــود 
ــت  ــی و دریاف ــه عیس ــاه و روی آوردن ب ــما از گن ــت ش ــبب برگش ــه س ــتید ک داش
ــه عیســی  ــا ب بخشــش او بشــود؟ )اعمــال رســوالن 38:2، 21:2۰ و 3۰:17( آی
بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده ی خــود ایمــان آوردیــد؟ )مرقــس 61:61، 
ــه عیســی مســیح  ــون ب ــه، پــس اکن ــان 1۰ :9-1۰( اگــر ن ــا 3 :16 و رومی یوحن
روی آوریــد، از گناهانتــان توبــه کنیــد و بــه فیــض او روی کنیــد تا شــما را ببخشــد 
و تصمیــم پیــروی )دنبالــه روی( از او را بــا غســل و تعمیــد آب تضمیــن )مهــر 

و مــوم( کنیــد.

تعمیــد عملــی اســت کــه ایمــان فــرد را بــه عیســی ابــراز مــی دارد. بــدون آن 
ایمــان، ایــن عمــل بــی مفهــوم اســت. کســانی کــه بــه عیســی بــه عنــوان خداونــد 
و نجــات دهنــده ایمــان آوردنــد، حاضــر بودنــد کــه ایــن ایمــان را در برابــر مــردم 
ابــراز و بــه عیســی نیــز اقــرار کننــد. کســانی کــه بــه فرمایــش عیســی دســت رد مــی 
ــک ایمــان  ــد. ی ــی دهن ــرده از خــود نشــان م ــان م ــوع ایم ــک ن ــا حــدی ی ــد، ت زنن
وقتــی مــرده اســت، کــه انســان حاضــر بــه ابــراز آن نیســت. )یعقــوب 19-18:2( 
ایمــان بــه تنهایــی نجــات مــی دهــد، امــا ایمانــی کــه نجــات مــی دهــد هیچــگاه 
ــه  ــت ک ــد نیس ــود. تعمی ــان ب ــن ایم ــراز ای ــرای اب ــی ب ــد راه ــت. تعمی ــا نیس تنه
نجــات مــی دهــد؛ بلکــه عیســی اســت. آب، گناهــان را پــاک نمی کنــد؛ بلکــه 
ــا ایمــان، خــون مســیح شــامل حــال شــما هــم مــی  خــون عیســی اســت. امــا ب
ــراز مــی شــود  ــد اب شــود، و گاهــی اوقــات آن ایمــان در زمــان انجــام دادن تعمی
)اعمــال رســوالن 16:22(. حــال پرســش ایــن اســت، آیــا توبــه کــرده ایــد؟ آیــا بــه 
او )عیســی( ایمــان داریــد؟ اگــر چنیــن اســت، چــرا تاخیــر مــی اندازیــد! برخیزیــد 

و تعمیــد بگیریــد!
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تعمید آب )غسل(

پرسشهای شاگردسازی
این مرد جوان چه سوالی می کند؟ _______________________1. 

طبــق اعمــال رســوالن 1۰ :43، چگونــه نجــات مــی یابیــم؟ ________. 2
___________________________________________

اعمــال رســوالن 10 : 43 "پیامبــران جملگــی دربــارۀ او شــهادت می دهنــد 
کــه هــر کــه بــدو ایمــان آورد، بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد یافــت."

تعمیــد ابــراز ایمــان اســت کــه معمــوال در زمــان نجــات انجــام مــی گیــرد. . 3
چگونــه اعمــال رســوالن 2 :38 ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟ ____
___________________________________________

اعمــال رســوالن 2 : 38 "پطــرس بدیشــان گفــت: "توبــه کنیــد و هــر یــک 
از شــما بــه نــام عیســی مســیح بــرای آمــرزش گناهــان خــود تعمیــد گیریــد 

کــه عطــای روح القــدس را خواهیــد یافــت."

چگونــه مرقــس 16:16 ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟ ________. 4
___________________________________________
___________________________________________

ــد  ــات خواه ــرد، نج ــد گی ــان آَورَد و تعمی ــه ایم ــر ک ــس 16: 1۶ "ه مرق
ــد." ــد ش ــوم خواه ــاورد، محک ــان نی ــه ایم ــر ک ــا ه ــت. اّم یاف

ــال . ۵ ــه اعم ــم. چگون ــد را بخوانی ــه خداون ــرای اینک ــت ب ــی اس ــد راه تعمی
ــد؟ __________ ــی کن ــریح م ــت را تش ــن حقیق ــوالن 22 :16 ای رس
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ــد  ــز و تعمی ــتی؟ برخی ــه هس ــر چ ــال منتظ ــوالن 22 :16 "ح ــال رس  اعم
ــو!" ــاک ش ــت پ ــده، از گناهان ــام او را خوان ــر و ن بگی
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تعمیــد راهــی بــرای خوانــدن نــام خداونــد و داشــتن وجدانــی پــاک اســت. . 6
ــد؟ __________ ــد مــی کن ــن حقیقــت را تایی ــا اول پطــرس 3 :21 ای آی

اول پطــرس 3 :12 "و آن آْب نمونــۀ تعمیــدی اســت کــه اکنــون نیــز شــما را 
نجــات می بخشــد، تعمیــدی کــه نــه زدودِن آلودگــی تــن، بلکــه تعهــد وجدانــْی 
پــاک اســت بــه خــدا. ایــن تعمیــد بــه واســطۀ رســتاخیز عیســی مســیح شــما 

را نجــات می بخشــد."

طبق اعمال رســوالن 2 :38، ملزومات گرفتن تعمید کدام اســت؟ ______. 7

طبــق مرقــس 16:16، ملزومــات گرفتــن تعمیــد کدام اســت؟ _________. 8

آیــا یک نوزاد می توانــد توبه کند؟ _________________________. 9

آیــا یــک نوزاد مــی توانــد ایمــان بیــاورد؟ _____________________. 1۰

ــه . 11 ــان ب ــس از ایم ــدی پ ــدم بع ــد. ق ــال رســوالن 1۰ :43-48 را بخوانی اعم
مســیح بــرای یــک ایمانــدار کــدام اســت؟ _________________

شــهادت  او  دربــارۀ  جملگــی  "پیامبــران   48-43: 10 رســوالن  اعمــال 
ــام او آمــرزش گناهــان خواهــد  ــه ن ــدو ایمــان آورد، ب ــد کــه هــر کــه ب می دهن
یافــت. پطــرس هنــوز ســخن می گفــت کــه روح القــدس بــر همــۀ آنــان کــه پیــام 
را می شــنیدند، نــازل شــد. شــماری از ایمانــداراِن یهودی نــژاد کــه همــراه 
ــز  ــان نی ــر غیریهودی ــی ب ــد روح القــدس حت ــد، چــون دیدن پطــرس آمــده بودن
فــرو ریختــه اســت، در حیــرت افتادنــد. زیــرا شــنیدند کــه ایشــان بــه زبانهــای 
ــال  ــت: "ح ــرس گف ــگاه پط ــتایند. آن ــدا را می س ــد و خ ــخن می گوین ــر س غی
ــد  ــا کســی می توان ــد، آی ــا یافته ان ــد م ــان روح القــدس را درســت همانن کــه این
از تعمیدشــان در آب مانــع گــردد؟" پــس دســتور داد ایشــان را در نــام عیســی 
ــد." ــا ایشــان بمان ــد روزی ب ــگاه از پطــرس خواســتند چن ــد. آن ــد دهن مســیح تعمی

یعقــوب 4:4 "ای زنــاکاران، آیــا نمی دانیــد دوســتی بــا دنیــا دشــمنی بــا 
خداســت؟ هــر کــه در پــی دوســتی بــا دنیاســت، خــود را دشــمن خــدا 

می ســازد."
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هویت در مسیح – بخش اول
نویسنده: َاندرو ُومک

دوم قرنتیــان ۵ :17 مــی فرمایــد: "پــس اگــر کســی در مســیح باشــد، خلقتــی 
تــازه اســت. چیزهــای کهنــه درگذشــت؛ هــان، همــه چیــز تــازه شــده اســت!" واژه 
"در مســیح" واژه ای اســت کــه در عهــد جدیــد کتــاب مقــدس بیــش از 3۰۰ بــار 
بــکار بــرده شــده اســت، کــه همــواره بــه اهمیــت یکــی بــودن رابطــه بــا خداونــد 
اشــاره مــی کنــد. وقتــی ایــن جامــه عمــل بــه خــود مــی پوشــد، شــما خلقتــی تــازه 

مــی شــوید. 

ایــن یــک مبحــث انتقــادی را موجــب می شــود کــه بــه اعتقــاد من جهــت درک 
کامــل هویــت جدیــد شــما در مســیح ضــروری اســت: ایــن موضــوع در قلمــرو 
جســمانی اتفــاق نیفتــاد. دربــاره بــدن مــادی شــما صحبــت نمی کنــد، کــه تغییــر 
ــل از نجاتــش  ــردی قب ــد. اگــر ف ــر مــی کن ــا ظاهــر شــما تغیی ــد، و ی ــی مــی کن کل
چــاق بــود، پــس از آن هــم هنــوز چــاق خواهــد بــود، مگــر اینکــه رژیــم غذایــی 
بگیــرد. همچنیــن دربــاره بخــش فکــری یــا احساســی شــما نیــز صحبــت نمی کنــد 
_ آنچــه کــه بیشــتر مــردم بــه عنــوان "خــود" واقعیشــان مــی شناســند. اگــر قبــل از 
نجاتتــان شــما فــردی زیــاد باهــوش نبودیــد، پــس از نجاتتــان هــم زیــاد باهــوش 
ــوز بســیاری از همــان افــکار و خاطــرات گذشــته را  ــود. امــا شــما هن ــد ب نخواهی

نیــز خواهیــد داشــت.

ــوم  ــیله معل ــه و بوس ــن آی ــاس ای ــر اس ــود دارد، و ب ــومی وج ــش س ــک بخ ی
ســازی، بایســتی آن بخشــی از مــا باشــد کــه تبدیــل شــده اســت ؛ روح مــا. آیــه ای 
کــه ایــن را تاییــد مــی کنــد، در اول تســالونیکیان ۵ :23 یافــت مــی شــود زمانــی کــه 
پولــس رســول بــرای قــوم تســالونیکی دعــا مــی کنــد: "خــدای ســامتی، خــوْد شــما 
را بــه تمامــی تقدیــس کنــد و روح و جــان و تــن شــما تــا آمــدن خداوندمــان عیســی 
مســیح، بی عیــب محفــوظ بمانــد." ایــن آیــه نشــان مــی دهــد کــه مــا دارای ســه 
بخــش هســتیم: روح، جــان، و تــن )بــدن(. بخــش بــدن بســیار مشــخص اســت. 
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آن بخشــی از مــا کــه دیــده مــی شــود، بخــش بیرونــی ماســت. همــه مــا مــی دانیــم 
کــه بخشــی دیگــر از مــا وجــود دارد کــه فراتــر مــی رود – بخــش احساســاتی و 
فکــری مــا – آیــه مذکــور آن را جــان مــی نامــد. می دانیــم کــه اگــر افــراد دیگــری 
بــه طــور جســمانی شــما را لمــس نکننــد، آنهــا قــادر خواهنــد بــود کــه شــما را از 
راه ســخنان خــود لمــس کننــد، یــا اثــری مثبــت و یــا اثــری منفــی بــر روی شــما 
گاه  ــه بخش هــای جســمانی و فکری/احساســی خــود ،آ ــد. بیشــتر مــردم ب بگذارن
هســتند، امــا براســاس آیــه مذکــور، بخــش دیگــری در مــا وجــود دارد، کــه آن روح 

اســت. 

روح مــا آن بخشــی از وجــود ماســت کــه پــس از نجــات تبدیــل و تــازه گردیــد. 
در حقیقــت بخــش حیــات دهنــده مــی باشــد. یعقــوب 26:2 مــی فرمایــد: "آری، 
ــرده  ــل م ــدون عم ــز ب ــان نی ــت، ایم ــرده اس ــدون روح م ــدن ب ــه ب ــه ک همان گون
اســت." ایــن آیــه نشــان می دهــد کــه روح اســت کــه زندگــی و حیــات را بــه بدنهــای 
ــات مــا از آن سرچشــمه  جســمانی مــا مــی دمــد. محلــی اســت کــه زندگــی و حی
مــی گیــرد. در بــاب دوم کتــاب پیدایــش مــی بینیــم کــه وقتــی خداونــد آدم و حــوا 
را آفریــد، و بــدن آدم کامــل گردیــد، امــا پــس از آن خداونــد َنَفــِس حیــات را بــر او 
دمیــد. در اینجــا کلمــه "دمیــد" در عهــد قدیــم کتــاب مقــدس کــه بــه زبــان عبــری 
داده شــده بــود، دقیقــأ همــان واژه ای اســت کــه مــا بــرای "نفــس" اســتفاده مــی 
کنیــم و آن در جاهــای دیگــر کتــاب مقــدس "روح" ترجمــه شــده اســت. خداونــد 
بــدن جســمانی و انســان نفســانی شــخص آدم را آفریــد، امــا پــس از آن او نفــس 
ــد.  ــده گردی ــک جــان )نفــس( زن ــد و آدم ی ــات را در وی دمی )دم( زندگــی و حی

روح آن بخشــی از ماســت کــه حیــات بــه مــا می بخشــد.

پیــش از نجــات، و قبــل از آنکــه یــک فــرد تعهــدی تمــام و کمــال بــه خداونــد 
در زندگــی اش داشــته باشــد و خداونــد بــه زندگــی او بیایــد، روح درون او مــرده 
اســت. افسســیان 1:2 مــی فرمایــد: "حتــی زمانــی کــه در نافرمانیهــای خــود مــرده 
ــد  ــت تول ــل از دریاف ــه قب ــم ک ــا می دانی ــرد." م ــده ک ــیح زن ــا مس ــا را ب ــم، م بودی
دوبــاره مــان زنــده بودیــم، امــا اینجــا کلمــه "مــرده" از لحــاظ روحانــی ســخن مــی 
ــه مفهــوم وجــود نداشــتن و از هســتی ســاقط  ــاب مقــدس ب ــد. مــرگ در کت گوی
شــدن نیســت، گرچــه برخــی امــروزه چنیــن مــی پندارنــد. مفهــوم واژه بــه واژه آن 
"جدایــی" اســت. وقتــی کســی بــه طــور جســمی می میــرد، وجــود آنهــا ناپدیــد نمــی 
شــود. کتــاب مقــدس مــی آمــوزد کــه آنهــا بیدرنــگ بــه حضــور خداونــد مــی رونــد 
و یــا برخــی بــه جهنــم. روح و جــان بــه زندگــی کــردن ادامــه مــی دهنــد، ولــی یــک 
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جدایــی از بــدن جســمانی کــه مــی میــرد و مــی پوســد، وجــود دارد.

 وقتــی پیدایــش 17:2 مــی فرمایــد: "امــا از درخــت شــناخت نیــک و بــد زنهار 
ــن مفهومــش  ــرد." ای ــن خواهــی م ــه از آن بخــوری به یقی ــرا روزی ک نخــوری، زی
ــد  ــه کــه از خداون ــی، اینگون ــد بلکــه روحان ــی مردن ــا جســمانی م ــود کــه آنه آن نب
جدامــی شــدند. روح، بخشــی اســت کــه خداونــد در مــا مــی دمــد، در حقیقــت 
بــه مــا زندگــی و انگیــزه مــی بخشــد، جــدا شــدن از زندگــی و حیــات ماورالطبیعــی 
خداونــد ... از حیــات مقــدس و کامــل او ... ازآنچــه کتــاب مقــدس آن را زندگــی 
"zoe" یــا "زندگــی در حالــت فزونــی و فراوانــی" مــی نامــد. پــس از ایــن اتفــاق، 
تنــزل و انحطــاط انســان شــروع شــد. او هنــوز بــکار و عمــل مــی پرداخــت، اما کار 
و عمــل او مســتقل بــود و از خداونــد جــدا شــده بــود. ایــن واقعــأ همــان چیــزی 
ــود ...  ــا می ش ــی م ــکات در زندگ ــی مش ــدن تمام ــود آم ــب بوج ــه موج ــت ک اس

تمامــی فشــارهای روانــی و احساســی مــا.

زمانــی کــه یــک فــرد بــه نــزد خداونــد مــی آیــد، او یــک روح جدیــدی دریافــت 
کــرده و تولــدی دوبــاره مــی یابــد، کــه در یوحنــا ۵:3 عیســی ایــن واژه را اســتفاده 
نمــود. بــه همیــن ترتیــب کــه انســان بــا روح، جــان و جســم متولــد مــی شــود، در 
ــان 4 :6 مــی  ــد. غاطی ــاره، او روح مســیح را دریافــت مــی کن ــد دوب ــگام تول هن
فرمایــد: "پــس چــون فرزندانیــد، خــدا روح پســر خــود را در دلهــای مــا فرســتاده 
اســت کــه نــدا در می دهــد: َاّبــا! پــدر!" خداونــد بــه معنــای واقعــی کلمــه روح خــود 
را درون مــا مــی گــذارد، و اکنــون مــا صاحــب یــک کیفیــت جدیــد زندگــی، یــک 

هویــت جدیــد، و یــک فــرد کامــأ جدیــد در روحمــان هســتیم.

در امتــداد زندگــی مســیحی شــما، جــان و فکرتــان مشــغول بــه آموختــن آنچــه 
در روح شــما بوقــوع پیوســته اســت مــی گــردد. حقیقــت ایــن اســت، یــک ســوم 
نجــات شــما پشــت ســر گذاشــته مــی شــود هنگامــی کــه عیســی مســیح را بعنــوان 
ــان  ــن هم ــود. ای ــی ش ــوض م ــل ع ــور کام ــما بط ــد، روح ش ــی پذیری ــد م خداون
ــت،  ــن روح دارای محب ــت. ای ــد داش ــت خواهی ــی ابدی ــه در ط ــت ک ــی اس روح
شــادی، صلــح، و ُپــرِی حضــور خداونــد مــی باشــد. در روح شــما هیــچ ضعــف 
ــد و  ــل خــود ببینی ــا چشــم عق ــد ب ــن را بای ــدارد، و شــما ای ــودی وجــود ن و کمب
ــیار  ــیحی بس ــی مس ــرای زندگ ــدس ب ــاب مق ــه کت ــت مطالع ــن عل ــه ای ــد، ب دریابی
حیاتــی اســت. شــما یــک شــخص کامــأ نــو هســتید، امــا تــا زمانــی کــه بــه دانــش 
ــروزی در  ــد شــد. پی ــد، تبدیــل نخواهی ــه ای و شــناختن آن نرســیده و دســت نیافت
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زندگــی مســیحی زمانــی حاصــل مــی شــود کــه شــما بتوانیــد بــه کام خدا، کــه روح 
و حیــات اســت، نــگاه انداختــه، ببینیــد چــه کســی هســتید، ببینیــد کــه خداونــد چــه 

کاری برایتــان انجــام داده اســت، و شــروع بــه بــاور کــردن آن نماییــد.
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پرسشهای شاگردسازی
دوم قرنتیــان ۵ :17 را بخوانیــد. پــس اگــر کســی در مســیح باشــد، او 1. 

چگونــه اســت؟ __________________________________

دوم قرنتیــان 5 :17 "پــس اگــر کســی در مســیح باشــد، خلقتــی تــازه 
ــده اســت!"  ــازه ش ــان، همــه چیــز ت ــای کهنــه درگذشــت؛ ه اســت. چیزه

دوم قرنتیــان ۵ :17 را بخوانیــد. چــه اتفاقــی بــرای چیزهــای کهنــه افتــاد؟ . 2
___________________________________________

دوم قرنتیان ۵ :17 را بخوانید، چه چیزهایی تازه شد؟ ___________. 3

افسسیان 2 :1 را بخوانید. شرایط شما قبل از تولد دوباره )یا دوباره زنده . 4
شدن( چگونه بود؟ ________________________________

افسســیان 2 :1-5 "و اّمــا شــما بــه ســبب نافرمانیهــا و گناهــان خــود مــرده 
بودیــد، و زمانــی در آنهــا گام می زدیــد، آنــگاه کــه از روشــهای ایــن دنیــا و 
از رئیــس قــدرت هــوا پیــروی می کردیــد، از همــان روحــی کــه هم اکنــون 
در سرکشــان عمــل می کنــد. مــا نیــز جملگــی زمانــی در میــان ایشــان 
می زیســتیم، و از هــوای نَْفــس خــود پیــروی می کردیــم و خواســته ها و 
افــکار آن را بــه جــا می آوردیــم؛ مــا نیــز همچــون دیگــران، بنــا بــه طبیعــت 
ــت  ــه در رحمانی ــی ک ــا خدای ــم. اّم ــدا بودی ــب خ ــه غض ــوم ب ــود محک خ
دولتمنــد اســت، به خاطــر محبــت عظیــم خــود بــه مــا، حتــی زمانــی کــه در 
نافرمانیهــای خــود مــرده بودیــم، مــا را بــا مســیح زنــده کــرد - پــس، از راه 

ــد؛" ــات یافته ای ــض نج فی

افسسیان 2:2 را بخوانید. بعنوان یک بی ایمان، چگونه در زندگی گام برمی . ۵
داشتید؟ ______________________________________
___________________________________________

افسسیان 2 :3-۵ را بخوانید. خداوند در چه چیز دولتمند است؟ _______. 6
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افسسیان 2 :4 را بخوانید. چرا خداوند رحمان است؟ ____________. 7
___________________________________________

افسسیان 2 :۵ را بخوانید. حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم، . 8
خداونــد برای ما چه کرد؟ ____________________________

افسسیان 2 :۵ را بخوانید. چگونه خدا ما را نجات بخشید؟___________. 9

اول قرنتیــان 6 :9-1۰ را بخوانیــد. آیــا مــی توانیــد خــود را در هــر یــک از . 1۰
توصیــف های این لیســت ببینیــد؟ _______________________

اول قرنتیــان 6 :9-11 "آیــا نمی دانیــد کــه ظالمــان وارث پادشــاهی خــدا 
زنــاکاران،  فریــب نخوریــد! بی عفتــان، بت پرســتان،  نخواهنــد شــد؟ 
لواط گــران - چــه فاعــل و چــه مفعــول، دزدان، طمــع ورزان، میگســاران، 
ــی از  ــد. بعض ــد ش ــدا نخواهن ــاهی خ ــیّادان وارث پادش ــزاگویان و ش ناس
شــما در گذشــته چنیــن بودیــد، اّمــا در نــام عیســی مســیِح خداوند و توســط 
روح خــدای مــا شســته شــده، تقدیــس گشــته و پارســا شــمرده شــده اید."

اول قرنتیــان 6 :11 را بخوانیــد. واژه "بودیــم" شــرایط چــه مقطــع زمانــی؛ . 11
گذشــته، حــال یــا آینــده را بیــان مــی کنــد؟ ___________________

اول قرنتیــان 6 :11 را بخوانیــد. پــس از تولــد دوبــاره، ســه اتفاقــی کــه برای . 12
شــما رخ داد را نــام ببریــد؟ ___________________________
___________________________________________

اول قرنتیان 6 :11 را بخوانید. شــرایط چه مقطع زمانی ؛ گذشــته، حال یا . 13
آینــده را بیان می کنــد؟ ______________________________

اول قرنتیــان 6 :17 را بخوانیــد. اّمــا آن کــه بــه خداونــد می پیونــدد، بــا او . 14
_________________ اســت.

ــک روح  ــا او ی ــدد، ب ــد می پیون ــا خداون ــه ب ــا آن ک ــان 6 :17 "اّم اول قرنتی
اســت."
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هویت در مسیح – بخش دوم
نویسنده: َاندرو ُومک

ــه آن  ــم ک ــت کردی ــاره صحب ــد دوب ــوم تول ــاره مفه ــا درب ــته، م در درس گذش
ــه دوم  ــا از آی ــدد. م ــی پیون ــوع م ــی بوق ــا چــه تبدیل ــب م چیســت و در روح و قل
ــس اگــر کســی در مســیح  ــد: "پ ــی فرمای ــه م ــم، ک ــان ۵ :17 اســتفاده کردی قرنتی
ــازه  ــز ت ــه چی ــه درگذشــت؛ هــان، هم ــازه اســت. چیزهــای کهن ــی ت باشــد، خلقت
شــده اســت!" دیدیــم هنگامــی کــه تولــد دوبــاره مــی یابیــم، یــک دگرگونــی کلــی 
در روح مــا، انجــام مــی گیــرد، و تنهــا راه دســتیابی بــه آنچــه در روح مــا رخ داده 
اســت از طریــق کام خداونــد مــی باشــد. مــا از طریــق چیزهــای بیرونــی قــادر بــه 
دیــدن و درک آن نخواهیــم شــد، و از طریــق احساســات خــود نیــز قــادر بــه پــی 
بــردن آن نخواهیــم شــد، زیــرا آن در محیــط و قلمــروی نفســانی ماســت. امــا در 

بخــش روح مــان، یــک دگرگونــی و تبدیــل کلــی بوجــود آمــده اســت.

حــال اجــازه دهیــد چنــد آیــه را اســتفاده کنیــم کــه نشــان مــی دهنــد هنگامــی 
ــدد؟  ــی پیون ــوع م ــی بوق ــه چیزهای ــد؛ چ ــی کن ــت م ــیح را دریاف ــردی مس ــه ف ک
افسســیان 24:4 مــی فرمایــد، "و انســان جدیــد را در بــر کنیــد، کــه آفریــده شــده 
اســت تــا در پارســایی و قّدوســیت حقیقــی، شــبیه خــدا باشــد." وقتــی شــخص 
توّلــدی تــازه مــی یابــد، روح او پارســا و حقیقتــا قــّدوس مــی شــود. کتــاب مقــدس 

در واقــع از دو نــوع پارســایی ســخن مــی گویــد. 

ــد، و شــما شــخصأ  ــان بدســت مــی آی ــق اعمالت ــوع پارســایی از طری ــک ن ی
بایســتی ایــن پارســایی را در رابطــه بــا دیگــران برپــا داریــد. اگــر کارهایتــان را در 
محــل کار درســت انجــام ندهیــد، احتمــاأل رئیســتان شــما را اخــراج مــی نمایــد 
و یــا اگــر در زندگــی زناشــویی تــان درســت رفتــار نکنیــد، احتمــاأل همســرتان از 
شــما طــاق مــی گیــرد؛ پــس شــما نیازمنــد بــه داشــتن ایــن نــوع پارســایی هســتید. 
هرچنــد خــدا شــما را براســاس ایــن نــوع پارســایی نخواهــد پذیرفــت. خــدا تمامــأ 

و کامــأ پارســایی خــود را بــه شــما داد.
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دوم قرنتیــان 21:۵ مــی گویــد کــه خــدای پــدر، بــرای مــا پســر را گنــاه ســاخت 
تــا مــا در وی پارســایی خــدا شــویم. پــس یــک پارســایی وجــود دارد کــه بســیار 
ــرای مــا  ــد ب ــر آنچــه خداون ــی مــا مــی رود و اســاس آن ب ــر از پارســایی برون فرات
انجــام داده پایــدار اســت. مــا در واقــع پارســایی خــدا را از طریــق ایمــان بــه مســیح 
دریافــت کردیــم. مــا در پارســایی و قّدوســیت حقیقــی خلقــت یافتیــم. مــا بســوی 
ایــن پارســایی رشــد نمــی کنیــم، بلکــه در پارســایی کامــل ســاکن شــده ایــم. یــک 
ــادل  ــد ع ــور خداون ــون در حض ــا هم اکن ــت کــه م ــن اس ــاده از آن ای ــف س تعری

شــمرده شــده و حــق حضــور در مقابــل او را یافتــه ایــم.

ــا  ــر. روح م ــزی دیگ ــه چی ــت، ن ــنود اس ــا خش ــیح از م ــر مس ــد بخاط خداون
محلــی اســت کــه دگرگونــی در آن انجــام یافتــه اســت. مــا هم اکنــون در پارســایی و 
قّدوســیت حقیقــی آفریــده شــدیم و آفرینشــی )خلقتــی( کامــأ نــو )تــازه( هســتیم. 
افسســیان 1۰:2 مــی فرمایــد: "زیــرا ســاختۀ دســت خداییــم، و در مســیْح عیســی 
آفریــده شــده ایم تــا کارهــای نیــک انجــام دهیــم، کارهایــی کــه خــدا از پیــش مهیــا 
کــرد تــا در آنهــا گام برداریــم." در روحمــان کامــل و تکمیــل هســتیم. در روحمــان 
نــه گناهــی هســت و نــه نقصــی. افسســیان 13:1 مــی فرمایــد: "و شــما نیــز در او 
جــای گرفتیــد، آنــگاه کــه پیــاِم حقیقــت، یعنــی بشــارِت نجــات خــود را شــنیدید؛ و 

در او نیــز چــون ایمــان آوردیــد، بــا روح القــدِس موعــود ُمهــر شــدید."

برخــی از افــراد ممکــن اســت فکــر کننــد، "خــوب، آن موقعــی کــه بــه خداونــد 
ایمــان آوردم، بــاور داشــتم کــه گناهــان مــن کامــأ بخشــیده و پــاک شــده انــد، و 
همــه چیــز خــوب بــود. امــا پــس از آن، مــن گنــاه کــرده ام، مــن دوبــاره شــرمنده 
خداونــد شــده ام. " اگــر اینگونــه فکــر مــی کنیــد، بایــد بدانیــد شــما در اعمــال و 
بخــش فکــری و احساســاتتان کــم آوردیــد، امــا روح شــما گنــاه نکرده اســت . روح 
شــما ُمهــر و مــوم شــده اســت ماننــد وقتــی کــه یــک نفــر میــوه و یــا ســبزیجات 
ــه رســم اینجــا روی  ــه و ب ــا ترشــی در درون شیشــه ریخت ــا و ی ــه مرب ــرای تهی را ب
ــرون  ــر باعــث مــی شــود کــه از بی ــن ام ــن مــی پوشــاند. ای ــا پارافی در شیشــه را ب
ــا ناخالصــی ضایــع  ــه هوایــی داخــل شیشــه نشــود و مــواد درون آن را ب هیچگون
نکنــد. بــه همیــن گونــه خداونــد شــما را مهــر و مــوم کــرده، هنگامــی کــه شــما تولــد 
تــازه )دوبــاره( یافتیــد، شــما روحــی تــازه دریافــت کردیــد، و گنــاه بــه هیــچ وجــه 
بــه روح شــما نفــوذ نمــی کنــد. شــما دارای یــک هویــت تــازه )جدیــد( گشــتید. 
حــال بــرای رابطــه داشــتن بــا خداونــد، شــما نیــاز بــه مشــارکت بــا او و پرســتش او 
داریــد، بــر مبنــای ماهیــت شــما در روح )انســان جدیــد( و نــه بــر مبنــای ماهیــت 
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شــما در نفــس )انســان قدیــم(.

ایــن واقعــأ دگرگونــی عظیمــی در زندگــی یــک مســیحی اســت، کــه فــرد 
هویتــش را بایســتی تغییــر دهــد. همبســتگی شــما بــا خداونــد نبایســتی بــر مبنــای 
رفتارتــان در دنیــا و محیــط جســمانی، یــا آنچــه شــما در فکــر مــی پرورانیــد باشــد، 
بلکــه بایــد بــر مبنــای آنکــه شــما در روح هســتید و کاری کــه مســیح بــرای شــما 
ــه نوســان  ــل شــده اســت، کاری ک ــک کار تکمی ــن ی انجــام داده اســت باشــد. ای
ــدارد. شــما در  ــار( در آن وجــود ن ــد وقــت یکب ــو هــر چن ــه عقــب و جل ــر ب )تغیی
پارســایی و قّدوســیت حقیقــی آفریــده شــده ایــد. آن بخــش روحانــی شماســت، 
و مخصــوص مشــارکت بــا خداونــد اســت، شــما او را بایســتی در روح و راســتی 
پرســتش کنیــد. شــما بایــد در ایــن هویتــی کــه در مســیح داریــد آســوده و ســاکن 

بایســتید.
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پرسشهای شاگردسازی
اول قرنتیان 6 :17 را بخوانید. تنها راه دســتیابی به شــناخت این دگرگونی 1. 

کلی که در روح ما انجام پذیرفته شــده، از طریق کالم خداوند اســت. این 
آیــه چگونه این را شــرح می دهــد؟ _______________________

ــک روح  ــا او ی ــدد، ب ــد می پیون ــا خداون ــه ب ــا آن ک ــان 6 :17 "اّم اول قرنتی
اســت."

افسسیان 3 :17 را بخوانید. محل سکونت کنونی مسیح کجاست؟ ____. 2
___________________________________________

ــاکن  ــما س ــای ش ــان در دله ــطۀ ایم ــه واس ــیح ب ــا مس ــیان 3 :17 "ت افسس
ــد." ــتوار گردی ــده، اس ــه دوانی ــت ریش ــود، و در محب ش

افسسیان 3 :17 را بخوانید. چطور این اتفاق می افتد؟____________. 3

اول یوحنــا ۵ :12 را بخوانیــد. بایســتی دارای چــه شــخصی باشــیم تــا . 4
ــم؟ __________________________________ نجــات یابی

اول یوحنــا 5 :12 "آن کــه پســر را دارد، حیــات دارد و آن کــه پســر خــدا را 
نــدارد از حیــات برخــوردار نیســت."

ــا و . ۵ ــرای قرنه ــد. چــه رازی اســت کــه ب کولســیان 1 :26-27 را بخوانی
نســلها پنهــان مانــده بــود امــا امــروز بــر مــا آشــکار گشــته اســت؟ ______
___________________________________________

نســلهای  و  اعصــار  را کــه طــی  راز  آن  "یعنــی  کولســیان 1 :27-26 
متمــادی پنهــان نــگاه داشــته شــده بــود، اّمــا اکنــون بــر مقدســین او آشــکار 
شــده اســت. خــدا چنیــن اراده فرمــود کــه بــر ایشــان آشــکار ســازد کــه ایــن 
ــان برخــوردار اســت، رازی  ــان غیریهودی راز از چــه جــال عظیمــی در می

ــا مســیح در شماســت، کــه امیــد جــال اســت." کــه همان
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افسســیان 4 :23-24 را بخوانیــد. چــه چیــز در پارســایی و قّدوســیت . 6
حقیقــی آفریــده شــده بــود؟ _________________________

افسســیان 4 :23-24 "بایــد طــرز فکــر شــما نــو شــود، و انســان جدیــد را 
در بــر کنیــد، کــه آفریــده شــده اســت تــا در پارســایی و قّدوســیت حقیقــی، 

شــبیه خــدا باشــد."

ــد. مــا دارای پارســایی چــه کســی هســتیم؟ . 7 ــان ۵ :21 را بخوانی دوم قرنتی
___________________________________________

ــاه  ــا گن ــناخت، در راه م ــاه را نش ــه گن ــی را ک ــان 5 :21 "او کس دوم قرنتی
ــویم." ــدا ش ــایِی خ ــا در وی پارس ــا م ــاخت، ت س

افسســیان 1 :4 را بخوانیــد. جایــگاه مــا در حضــور خداونــد کــدام اســت؟ . 8
___________________________________________

ــرا پیــش از آفرینــش جهــان، مــا را در وی برگزیــد  افسســیان 1 :4-6 "زی
تــا در حضــورش مقــّدس و بی عیــب باشــیم. و در محبــت، بنــا بــر قصــد 
نیکــوی ارادۀ خــود، مــا را از پیــش تعییــن کــرد تــا بــه واســطۀ عیســی 
مســیح از مقــام پســرخواندگی او برخــوردار شــویم؛ تــا بدیــن وســیله فیــض 
پرجــال او ســتوده شــود، فیضــی کــه در آن محبــوب به رایــگان بــه مــا 

بخشــیده شــده اســت."

افسســیان 1 :6 را بخوانیــد. چگونــه مــا پذیرفتــه شــدیم؟__________. 9
 ___________________________________________
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چه اتفاقی می افتد هنگامی که یک 
مسیحی گناه می کند؟

نویسنده: دان کرو

ــد  ــی افت ــی م ــم کــه "چــه اتفاق ــگاه کنی ــن موضــوع ن ــه ای ــم ب ــروز می خواهی ام
هنگامــی کــه یــک مســیحی گنــاه مــی کنــد؟" کتــاب مقــدس در اول یوحنــا 1 :9-8 
ــم و راســتی  ــب داده ای ــم، خــود را فری ــری از گناهی ــم بَ ــد، "اگــر بگویی ــی فرمای م
در مــا نیســت. ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم، او کــه امیــن و عــادل 
ــوان  ــازد." بعن ــان می س ــتی پاکم ــر نادرس ــرزد و از ه ــا را می آم ــان م ــت، گناه اس
ــم. آن  ــاه مــی کنی ــم و ســرانجام گن یــک مســیحی، مــا باالخــره لغــزش مــی خوری
ــز مــی ســازد ایــن  ــدار شــدن مــان متمای ــل از ایمان مــوردی کــه مــا را از زمــان قب
اســت کــه اکنــون دارای طبیعــت و خمیــره ای تــازه و نــو هســتیم. انجــام گنــاه مــا 
ــاه کنیــم؛ مایلیــم کــه  ــد. مــا مایــل نیســتیم کــه گن را محــزون و اندوهگیــن مــی کن
زندگــی را در پارســایی بگذرانیــم. امــا چــه مــی شــود وقتــی کــه گنــاه مــی کنیــم؟ آیــا 
نیــاز بــه نجــات دوبــاره داریــم؟ آیــا ایــن همانــی اســت کتــاب مقــدس تعلیــم مــی 
دهــد؟ در اینصــورت، مــا هیچگونــه ضمانــت و یــا امنیتــی نداریــم، و از طرفــی، 
وضعمــان بدتــر از بــی ایمانــان شــده اســت. بــی ایمانــان حداقــل از درد وجــدان 
و اثــر حــس گنــاه درونشــان در شــکنجه نیســت. بعنــوان ایمانــداران، گنــاه نبایســتی 
مرکــز توجــه مــا باشــد. عبرانیــان 2:1۰ مــی فرمایــد کــه بخاطــر قربانــی مســیح، 
ایمانــدار نبایــد دیگــر احســاس تقصیــر کنــد. بــه عبــارت دیگــر، گنــاه نبایــد تمرکــز 

زندگــی مــا باشــد. خداونــد بایــد مرکــز توجــه مــا باشــد.

رومیــان 2:4 مــی فرمایــد: "اگــر ابراهیــم بــر پایــۀ اعمــاْل پارســا شــمرده شــده 
بــود، می توانســت فخــر کنــد؛ اّمــا در نظــر خــدا چنیــن نیســت." اگــر نجــات بــر 
مبنــای شایســتگِی و لیاقــت مــا و کارهایــی کــه انجــام مــی دهیــم بــود، پــس مــی 
ــًا از کاری کــه  ــا، مــن واقع ــم، "خدای ــم. مــی توانســتیم بگویی توانســتیم فخــر کنی
ــادت  ــن انجــام دادم ی ــه م ــی را ک ــا کارهای ــردی متشــکرم، ام ــب ک ــو روی صلی ت
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ــی روی  ــم و یک ــی زنی ــیح م ــی مس ــانه عیس ــی روی ش ــت، یک ــا ابدی ــه!" و ت بمون
شــانه خودمــان و بخاطــر کارهایــی کــه انجــام دادیــم بــه خــود آفریــن مــی گوییــم. 
خیــر! خداونــد نجــات را بگونــه ای طراحــی کــرده اســت کــه هیــچ جــای بالیــدن 
و خودســتایی بــرای مــا در آن نمــی مانــد. تنهــا جــال و فخــر فقــط در خداونــد و 
ســرور مــا عیســی مســیح خواهــد بــود )رومیــان 27:3(. موهبــت زندگــی ابــدی بــه 

راســتی یــک هدیــه اســت و بــه دســت آوردنــی نیســت )رومیــان 23:6(.

ــر پایــه ی اعمــال خــود پارســا  ــان 2:4 مــی فرمایــد کــه اگــر ابراهیــم ب رومی
ــد، امــا  ــاره آن فخــر کن ــود، چیــزی داشــت کــه مــی توانســت درب شــمرده شــده ب
ایــن چیــزی نیســت کــه اتفــاق افتــاد. چگونــه ایــن آیــه مــی گویــد کــه یــک انســان 
ــت  ــای درس ــام کاره ــق انج ــود ؟ از طری ــال خ ــق اعم ــد؟ از طری ــی یاب ــات م نج
ــم پارســا شــمرده شــد؟ از طریــق کارهــای انجــام  ــه ابراهی و خداپســندانه؟ چگون
ــه واســطه ی  ــه ایمــان آورد، و ب ــا بخاطــر اینکــه او صادقان ــداده اش و ی ــا ن داده ی
ایمــان، بــه خــدا اعتمــاد کــرد و بــه او تکیــه نمــود؟ کتــاب مقــدس در رومیــان 3:4 
میفرمایــد: "ابراهیــم بــه خــدا ایمــان آورد و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد."

 چــه چیــزی مــرا در مــکان کنونــی نــگاه مــی دارد و از هاکــت حفــظ می کنــد، 
حتــی بــا وجــود آنکــه چنــد بــاری شکســت خــوردم و گنــاه ورزیــدم؟ ایــن اســت 
کــه عیســی مســیح تمامــی گناهــان مــرا بــر صلیــب حمــل نمــود و از طریــق ایمــان 
در او )نــه براســاس کارهایــم(، مــن عــادل شــناخته شــده ام )در حضــور خداونــد 

پارســا شــمرده شــده ام(.

ــد  ــته می خواَن ــز خجس ــه داوود نی ــه ک ــد: "همان گون ــی فرمای ــان 6:4 م رومی
ــم  ــدون اعمــاْل پارســا می شــمارد." داوود در عهــد قدی کســی را کــه خــدا او را ب
ــق یــک عهــد و معاهــده  ــد از طری ــد کــه روزی خواهــد آمــد کــه خداون مــی گوی
جدیــد و نــو پارســایی را بــدون انجــام اعمــال بحســاب انســان خواهــد گــذارد. 
و ســپس در آیــه هــای 7-8 مــی فرمایــد: "خوشــا بــه حــال آنــان کــه خطایایشــان 
آمرزیــده شــد و گناهانشــان پوشــانیده گردیــد. خوشــا بــه حــال آن کــه خداونــد گنــاه 
وی را بــه حســابش نگــذارد." نمیگویــد کــه ممکــن اســت بــه حســابش نگــذارد، یــا 
بعضــی اوقــات ممکــن اســت بگــذارد و دیگــر اوقــات ممکــن اســت کــه نگــذارد. 
بلکــه میگویــد: "خوشــا بــه حــال آن کــه خداونــد گنــاه وی را بــه حســابش نگــذارد." 
در زبــان یونانــی نگــذارد یــک کلمــه موکــد منفــی اســت، یعنــی کــه خداونــد هرگــز 
ــر خــوش  ــه حســاب مــا نخواهــد گذاشــت. ایــن خب ــاه را ب ــوان گن ــه هیــچ عن و ب
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عهــد جدیــد اســت. عبرانیــان 1۶:10 مــی فرمایــد: "خداونــد اعــام می کنــد، ایــن 
ــا ایشــان خواهــم بســت. احــکام خــود را در  ــام ب اســت عهــدی کــه پــس از آن ای
دلهــای ایشــان خواهــم نهــاد، و بــر ذهــن ایشــان خواهــم نگاشــت." و قســمتی از 
ــد: "گناهــان و  ــان میکن ــه 17 بی ــز در آی ــد نی ــن اســت کــه خداون آن موافقتنامــه ای

نافرمانیهــای ایشــان را دیگــر هرگــز بــه یــاد نخواهــم آورد."

چــه چیــزی شــما را در مــکان کنونــی یعنــی در پارســایی، در عــادل شــمرده 
ــاه شــده  شــدن در حضــور خداونــد نــگاه مــی دارد، حتــی وقتــی کــه مرتکــب گن
ایــد و فرصــت نداشــته ایــد کــه بــه آن اعتــراف کنیــد؟ آن ایمــان شــما در عیســی 
مســیح اســت. نــام او عیســی اســت، و او مــردم رااز گناهانشــان نجــات مــی دهــد 

)متــی 1 :21(.
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پرسشهای شاگردسازی
ــد چــه کســانی را پارســا مــی شــمارد؟ ___1.  ــد. خداون ــان 4 :۵ را بخوانی رومی

______________________________________________

رومیــان 4 :5-6 "اّمــا آن کــه کاری نمی کنــد، بلکــه بــه خدایــی تــوکل مــی دارد 
کــه بی دینــان را پارســا می شــمارد، ایمــان او برایــش پارســایی بــه شــمار 
ــد کســی را کــه خــدا او را  ــز خجســته می خوانَ ــه کــه داوود نی ــد. همان گون می آی

ــمارد." ــا می ش ــاْل پارس ــدون اعم ب

ابراهیــم . 2 حســاب  بــه  را  چیــزی  خداونــد  بخوانیــد.  را   3-2:  4 رومیــان 
ــود؟___ ــه ب ــت. آن چ ــا نداش ــه او قب ــان آورد( ک ــه او ایم ــی ک ــذارد )زمان گ
______________________________________________

ــود،  ــده ب ــمرده ش ــا ش ــاْل پارس ــۀ اعم ــر پای ــم ب ــر ابراهی ــان 4 :2-3 "اگ رومی
ــه  ــاب چ ــرا کت ــت. زی ــن نیس ــدا چنی ــر خ ــا در نظ ــد؛ اّم ــر کن ــت فخ می توانس
می گویــد؟ ابراهیــم بــه خــدا ایمــان آورد و ایــن بــرای او پارســایی شــمرده شــد."

رومیــان 4 :22-24 را بخوانیــد. اگــر مــا ماننــد ابراهیــم ایمــان بیاوریــم، چــه . 3
چیــزی را خداونــد بــه حســاب مــا مــی گــذارد؟ __________________
______________________________________________

رومیــان 4 :22-24 "همان گونــه کــه داوود نیــز خجســته می خوانـَـد کســی 
را کــه خــدا او را بــدون اعمــاْل پارســا می شــمارد، و می گویــد: "خوشــا بــه 
حــال آنــان کــه خطایایشــان آمرزیــده شــد و گناهانشــان پوشــانیده گردیــد.

خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد."

رومیــان 4 :6 را بخوانیــد. چگونــه خداونــد پارســایی را بــه حســاب یــک . 4
_______________________________ ...؟  مــی گــذارد  فــرد 

الف.  بر اساس کارهای او. 
ب.  جدا از کارهای او. 

پ.  براساس اینکه چقدر او خوب است.
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رومیــان4 :6 همانطــور کــه دیویــد نعمــت انســانی را کــه خــدا عدالــت را جــدا 
از کارهــا بــه او عطــا مــی کنــد ، توصیــف مــی کنــد:

ــل . ۵ ــداران در مقاب ــی ایمان ــدت زمان ــه م ــرای چ ــد. ب ــان 1۰ :14 بخوانی عبرانی
خداونــد کامــل مــی ماننــد؟ ____________________________

عبرانیــان 10 :14 "زیــرا بــا یــک قربانــی، تقدیس شــدگان را تــا ابــد کامــل 
ــت." ــاخته اس س

ــود ...؟___. 6 ــی ش ــت م ــایی دریاف ــه پارس ــد. چگون ــان ۵ :17 را بخوانی رومی
 _____________________________________________

از طریق بدست آوردن آن.  الف. 
بعنوان یک هدیه.  ب. 

از طریق کارکردن برای آن. پ. 

رومیــان 5 :17 "زیــرا اگــر بــه واســطۀ نافرمانــی یــک انســان، مــرگ از طریــق او 
حکمرانــی کــرد، چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و عطــای پارســایی 
را دریافــت کرده انــد، توســط آن انســان دیگــر، یعنــی عیســی مســیح، در حیــاْت 

حکــم خواهنــد رانــد."

مــی رســاند؟ ______________________. 7 را  هدیــه چــه مفهومــی 
___________________________________________

بــرای اعتمــاد بــه عیســی بعنــوان منجــی شــما، بایســتی شــما بــه او اعتمــاد کنیــد . 8
تــا شــما را بــه کدام مقصد نهایــی برســاند؟ _____________________

الف.  کلیسا.

بهشت. ب. 
آمریکا.  پ. 
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صداقت و یکپارچگی کالم خداوند
نویسنده: َاندرو ُومک

یکپارچگــی و بــی نقصــی کام خداونــد در قــدرت، ویژگــی و نیــز ایمــان 
در آن در بــاب 4 کتــاب مرقــس بســیار عالــی بیــان شــده اســت. در ظــرف یــک 
ــا  ــاب 4 را ب ــس ب ــتی مرق ــی بایس ــما م ــد. ش ــس  ش ــل تدری ــل ده َمَث روز حداق
ــز برســید.  ــن نتیجــه نی ــه ای ــا ب ــد ت ــاب 8 مقایســه کنی ــا ب ــاب 13 و لوق ــی ب مت
ــل برزگــری اســت کــه  ــن مثلهایــی کــه عیســی تعریــف کــرد، َمَث یکــی از چندی
بــذر مــی کارد، مرقــس 4 : 26مــی فرمایــد: نیــز گفــت: "پادشــاهی خــدا مــردی 
ــن  ــه 14 همی ــد کــه در آی ــاد بیاوری ــه ی ــذر می افشــانَد." ب ــن ب ــر زمی ــد کــه ب را مانَ
ــه شــما فــن  ــد ب ــد اســت. در اینجــا خداون ــذر کام خداون ــد کــه ب ــاب مــی گوی ب
کشــاورزی را آمــوزش نمــی دهــد، بلکــه او از یــک امــر طبیعــی اســتفاده کــرده تــا 
یــک حقیقــت روحانــی را بــه تصویــر بکشــد. آیــه 27 مــی فرمایــد: "شــب و روز، 
چــه او در خــواب باشــد چــه بیــدار، دانــه ســبز می شــود و نمــو می کنــد. چگونــه؟ 
نمی دانــد." حــال بنظــر مــن ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت. ایــن آیــه مــی گویــد 
کــه ایــن مــرد واقعــا درک نمــی کنــد. او نمــی دانــد کــه ایــن چگونــه بــه وقــوع مــی 

پیونــدد.

ــزی  ــه چی ــورد چ ــما در م ــم ش ــن نمی فهم ــد، "م ــی گوین ــردم م ــی از م بعض
ــر دهــد  ــرا تغیی ــدن کام خــدا م ــد. چطــور ممکــن اســت کــه خوان حــرف می زنی
و موجــب زنــده شــدن حیــات خداونــد در درون مــن شــود؟" مــن کامــا ایــن را 
درک نمــی کنــم، امــا می دانــم کــه ایــن عملــی اســت. همانگونــه کــه درک نمــی کنــم 
چطــور میتــوان یــک بــذر کوچــک ذرت را در زمیــن قــرار داد و بعــد یــک ســاقه 
ــر  ــس از آن صــد براب ــا خوشــه هــای ذرت و پ ــد همــراه ب کامــل ذرت از آن بروَی
محصــول بیــاورد. هیــچ کــس بــه طــور کامــل آن را درک نمــی کنــد، امــا ایــن عملــی 
اســت، مــن بــه شــما مــی گویــم کــه اینگونــه عمــل مــی کنــد. مطالعــه کام خداونــد 
ــر در  ــه ســیراب کــردن شــما باعــث تبدیــل و تغیی ــرای شــروع ب ــه آن ب و اجــازه ب

رفتــار، تجربــه هــا و دیــدگاه هــای شــما مــی گــردد.
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در آیــه 28 مــی فرمایــد: "زیــرا زمیــن بــه خودی خــود بــار می دهــد: نخســت 
ســاقه، ســپس خوشــۀ ســبز و آنــگاه خوشــۀ پــر از دانــه." زمیــن بوجــود آمــد تــا بــذر 
در آن پــرورش یافتــه، جوانــه زده و آن حیــات و زندگــی در خــود را آزاد کنــد. قلــب 
شــما نیــز واقعــا بــرای کام خداونــد بوجــود آمــده اســت. کام خداونــد بــرای قــرار 
ــاب مقــدس و  ــًا داشــتن یــک کت ــده شده اســت. صرف ــن در قلــب شــما آفری گرفت
ــا  ــیمنتان، ی ــاق نش ــز ات ــرار دادن آن روی می ــا ق ــی و ی ــتن آن در نزدیک ــگاه داش ن
حمــل نمــودن آن بــا خــود، هیــچ فضیلــت و مزایایــی بهمــراه نمــی آورد. نیــرو و 
ــته،  ــتی کام را برداش ــد. شــما بایس ــی کن ــان آزاد نم ــی را در زندگی ت ــوت خاص ق
آن را یــک بــذر کــرده، و در قلــب خــود بکاریــد. وقتــی شــما ایــن کار را انجــام مــی 
دهیــد، قلــب شــما طراحــی شــده کــه میــوه نــوع خــود را ثمــره دهــد. ایــن بطــور 
خــودکار تحولــی در زندگــی و راه و رونــد جوانــب مختلــف زندگــی شــما صــورت 
مــی دهــد. در ادامــه آیــه 28 مــی خوانیــم "نخســت ســاقه، ســپس خوشــۀ ســبز و 
آنــگاه خوشــۀ پــر از دانــه." ایــن بــه مــا مــی گویــد کــه مراحــل و گام هایــی در رشــد 

و بلــوغ وجــود دارد. 

ــد  ــه خداون ــا ب ــه آنه ــد ک ــی گوین ــد و م ــی آین ــن م ــش م ــه پی ــردم ب همیشــه م
بــرای انجــام یــک امــر خیلــی عالــی ایمــان دارنــد، یــک امــر خداپســندانه کــه مــن 
ــده هســتم. امــا اگــر آنهــا هرگــز کاری براســاس ایمانشــان  ــا آنهــا هــم عقی هــم ب
انجــام نــداده انــد، اگــر هرگــز یــک نفــر دیگــر را بــه خداونــد مســیح هدایــت نکرده 
باشــند، مــن بــه شــما قــول مــی دهــم کــه آنهــا یــک خدمــت برنامــه تلویزیونــی و 

رادیویــی در عــرض چندیــن هفتــه ی بعــد نیــز نخواهنــد داشــت.

ــت از  ــرای دریاف ــی ب ــد. مراحل ــش بروی ــه گام پی ــه گام ب ــد ک ــاز داری ــما نی ش
خداونــد وجــود دارد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ایــن َمَثــل بــه تصویــر درآورده 
اســت. اول از همــه، شــما بایــد شــروع کنیــد، و بعــد از آن امیــد مــی آیــد، و بعــدش 
ایمــان، و بعــد از آن میــوه یــا ثمــره را تولیــد مــی کنــد. بــرای رســیدن بــه پیــروزی 
همیشــه گامهایــی بــرای برداشــتن وجــود دارد. هیچکــس از صفــر بــه هــزار مایــل 
در ســاعت یــک ضــرب و یکبــاره نمــی رود. گرچــه ممکــن اســت کــه ایــن تمایلــی 
خداگونــه باشــد، امــا بــه ایــن ترتیــب عملــی نیســت و نخواهــد بــود. ایــن آیه نشــان 
می دهــد کــه پادشــاهی خداونــد ماننــد یــک بــذر اســت. کام در درجــه اول نیــاز 
ــه  ــه مرحل ــه ب ــورت مرحل ــو بص ــد و نم ــما را دارد، و رش ــب ش ــت در قل ــه کاش ب
ــه.  ــر از دان ــگاه خوشــۀ پ ــد: نخســت ســاقه، ســپس خوشــۀ ســبز و آن ــد آم خواه
ــه کار  ــگ داس را ب ــر بی درن ــد، برزگ ــه برس ــون دان ــد: "چ ــی فرمای ــدی م ــه بع آی
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ــأ  ــرا فصــل درو فــرا رســیده اســت." مراحــل وجــود دارد، امــا نهایت ــرد، زی می گی
زمــان رســیده شــدن )بالــغ شــدن( و بــاروری فــرا خواهــد رســید.

ایــن نکتــه در آیــه 3۵ آمــده اســت، "آن روز چــون غــروب فــرا رســید، عیســی 
بــه شــاگردان خــود گفــت: بــه آن ســوی دریــا برویــم." عیســی دربــاره قــدرت کام 
تمامــی روز بــه آنــان آمــوزش داد، کــه چگونــه ایــن کام ماننــد بذر اســت، و چگونه 
از طریــق ایــن کام حیــات خداونــد در زندگــی شــما جــاری مــی شــود. او ایــن را 
از طریــق ده مثــل متفــاوت بــه آنــان تعلیــم داد، و اینجــا بــه آنهــا یــک امتحــان داد. 
ــه  ــد ب ــد اســت _ بیایی ــه آنهــا مــی گویــد: "بســیار خــوب، ایــن کام از خداون او ب
طــرف دیگــر دریــا برویــم." توجــه داشــته باشــید کــه او نگفــت "بیایــد ســوار قایــق 
شــویم، وســط دریــا رفتــه و آنجــا غــرق شــویم." بلکــه فرمــود: "بــه آن ســوی دریــا 
برویــم." ســپس او ســوار قایــق شــد و بــه خــواب فــرو رفــت. ماجــرا اینطــور ادامــه 
پیــدا مــی کنــد کــه ناگهــان تندبــادی شــدید برخاســت. قایــق از آب پــر شــد. لطفــا 
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن یــک کشــتی تفریحــی نبــود کــه شــامل طبقاتــی 
باشــد و طبقــه پایینــی نداشــت کــه عیســی در آن خوابیــده باشــد و خشــک بمانــد. 
یــک قایــق کامــا بــاز بــود و عیســی نیــز در خــواب بــود و همچنــان آب بــه اطــراف 
مــی پاشــید. علــت اهمیــت ایــن موضــوع در اینجاســت کــه عیســی مــی دانســت که 
اوضــاع چگونــه اســت، امــا او هنــوز ســعی مــی کــرد کــه بخوابــد. شــاگردان دلخور 
شــدند، بــه پیــش او رفتــه و گفتنــد: "اســتاد، تــو را باکــی نیســت کــه غــرق شــویم؟" 
بــه عبــارت دیگــر بــه او گفتنــد اســتاد کاری بکــن! یــک ســطلی دســت بگیــر و آب 

را تخلیــه کــن! پارویــی بــزن! چــرا کمکــی نمــی کنــی؟

امــروزه بســیاری از اوقــات مــردم بــا خداونــد درســت همیــن کار را می کننــد 
و می گوینــد: "خدایــا، چــرا کاری نکــردی؟" خداونــد کاری انجــام داده اســت. او 
هــر چیــزی کــه مــا بــه آن احتیــاج داریــم را از طریــق کفــاره )جبــران، دیــه( خداونــد 
ــن  ــه ای ــا عیســی مســیح فراهــم نمــوده اســت. او کام خــود را و هم و ســرور م
بذرهــا را در کامــش بــه مــا داده اســت. وظیفــه ماســت کــه آن هــا را در قلبهایمــان 
بکاریــم. او آیــه هــا را بــه مــا داده اســت و وظیفــه ماســت کــه بذرهــا را گرفتــه، در 
قلبهــای خــود قــرار داده و پرورانــده و روی آنهــا روزانــه تعمــق نماییــم تــا زمانــی 

کــه حیــات خــودش را در مــا آزاد بنمایــد.

امــا شــاگردان می خواســتند عیســی را بیــدار کــرده و بــه او بگوینــد: "چــرا شــما 
کاری نمی کنــی؟" عیســی برخاســت، بــاد و امــواج را توبیــخ کــرد )نهیــب زد(. 
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ــگاه آرامــی حکمفرمــا شــد. ســپس بطــرف شــاگردان رو کــرد و گفــت: "چــرا  آن
این چنیــن ترســانید؟ آیــا هنــوز ایمــان نداریــد؟" او نگفــت، "ای آقایــون، مــن 
متاســفم. مــن مــی بایســتی کاری انجــام مــی دادم." خیــر، نقــش او ایــن بــود کــه بــه 
آنهــا کام را بیامــوزد و وعــده هــا را بــه آنهــا بدهــد، و ســهم و نقــش آنهــا بــود کــه 
کام را دریافــت کــرده و وعــده هــا را بــاور کننــد. خداونــد همــه چیــز را از طریــق 
آمــدن عیســی بــه زمیــن فراهــم کــرده اســت. او تمامــی چیزهایــی کــه شــما جهــت 
موفقیــت در هــر بخشــی از زندگــی الزم داریــد بــه شــکل بــذر در کام داده اســت. 
تنهــا کاری کــه شــما نیــاز بــه انجــام آن داریــد، ایــن اســت کــه بــذر کام خداونــد را 
بگیریــد و بــا خوانــدن کام آن را در قلــب خــود بکاریــد، بپرورانیــد و بــر آن تعمــق 
کــرده، اندیشــیده و بگذاریــد کــه در درونتــان ریشــه بدوانــد. در هنــگام انجــام آن، 
شــما قــادر بــه ایســتادن و متوقــف کــردن طوفــان هــا در زندگیتــان خواهیــد بــود.

مــن بــاور دارم کــه بهتریــن تعلیــم خداونــد بــرای شــاگردان ایــن درســی بــود 
کــه عیســی در آن روز بــه آنهــا داد وقتــی او گفــت، "بــه آن ســوی دریــا برویــم. " آنها 
مــی توانســتند بگوینــد، کــه طبــق همــه ی آنچــه کــه او امــروز بــه مــا آموخــت، ایــن 
یــک وعــده اســت. ایشــان خالــق جهــان اســت کــه بــه مــا گفــت بیاییــد برویــم بــه 
آنســوی دریــا، نــه اینکــه بــه نصفــه راه برســیم و غــرق شــویم." آن هــا می توانســتند 
ایــن کام را دریافــت کــرده و بــا ایمــان مخلــوط نمــوده، و بــاد و امــواج را نهیــب 
زده و آرام کننــد. ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه عیســی گفــت: "چــرا ایمانتــان 
کــم اســت، چــرا شــک کردیــد؟" مــی دانیــد چــه کار بایــد انجــام دهیــم؟ مــا نیــاز 

داریــم کــه کام خداونــد را بــاور کــرده و بــر طبــق آن عمــل کنیــم.
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پرسشهای شاگردسازی
متی 1۹:13 را بخوانید. اگر ما کام خداوند را در قلبمان نکاریم، چه اتفاقی 1. 

پیــش خواهدآمــد؟ _________________________ آن  بــرای 

متــی 13 :19 "هنگامــی کــه کســی کام پادشــاهی آســمان را می شــنود اّمــا 
ــد و آنچــه را در دل او کاشــته شــده،  ــریر می آی ــد، آن َش آن را درک نمی کن

می ربایــد. ایــن همــان بــذری اســت کــه در راه کاشــته شــد."

یوشــع 1 :8 را بخوانیــد. چــه زمانــی مــا بایســتی کام خداونــد را پرورانــده . 2
و بــر آن تعمــق کنیــم؟ ______________________________ 

یوشــع 1 :8 "ایــن کتــاب تــورات از دهــان تــو دور نشــود. روز و شــب در آن 
تأمــل کــن تــا مطابــق هرآنچــه در آن نوشــته شــده، بــه دقــت عمــل نمایــی. 

آنــگاه راه خــود را فیــروز خواهــی ســاخت و کامیــاب خواهــی شــد."

ــد_______ . 3 ــه، کام خداون ــن آی ــد. براســاس ای ــا 6 :63 را بخوانی یوحن
______________________________________ اســت. 

یوحنــا 6 :63 "روح اســت کــه زنــده می کنــد؛ جســم را فایــده ای نیســت. 
ســخنانی کــه مــن بــه شــما گفتــم، روح و حیــات اســت."

متی 4:4 را بخوانید. انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به _________. 4
___________________________________________

متــی 4:4 "عیســی در پاســخ گفــت: "نوشــته شــده اســت کــه: "انســان تنهــا 
بــه نــان زنــده نیســت، بلکــه بــه هــر کامــی کــه از دهــان خــدا صــادر شــود."

افسســیان 6 :17 را بخوانیــد. کام خداونــد هماننــد چــه نــوع اســلحه ای . ۵
است؟ _______________________________________

افسســیان 6 :17 "کاهخــود نجــات را بــر ســر نهیــد و شمشــیر روح را کــه 
کام خداســت، بــه دســت گیرید."
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آیا شمشــیر قادر به آســیب رســاندن به دشــمنانش هســت؟ _________. 6

ــود . 7 ــگاه خ ــان جای ــدا در زندگیم ــی کام خ ــد. وقت ــان 8 :6 را بخوانی رومی
ــت. ــم داش ــا _____________________خواهی ــد، م ــی کن ــدا م را پی

رومیــان 8 :6 "طــرز فکــر انســاِن نفســانی، مــرگ اســت، اّمــا طــرز فکــری 
کــه در حاکمیــِت روح قــرار دارد، حیــات و ســامتی اســت."

دوم قرنتیــان 3 :18 را بخوانیــد. آنچــه مــا توجــه خــود را بــه آن معطــوف . 8
می کنیــم همانــی اســت کــه مــا از آن پــر می شــویم. پــس چــه چیــز بایــد مرکز 
_______________________________ باشــد؟  مــا  توجــه 

دوم قرنتیــان 3 :18 "همــۀ مــا کــه بــا چهــرۀ بی نقــاب، جــال خداونــد را، 
ــه  ــر، از جــال ب ــه صــورت همــان تصوی ــم، ب ــه ای، می نگری چنانکــه در آین
جالــی فزونتــر دگرگــون می شــویم؛ و ایــن از خداونــد سرچشــمه می گیــرد 

کــه روح اســت."
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تقصیرکار خداوند نیست
نویسنده: َاندرو ُومک

از مهم تریــن کارهایــی کــه تاکنــون خداونــد در  امــروز میخواهــم یکــی 
زندگــی مــن انجــام داده اســت بــا شــمادر میــان بگــذارم. بــه نظــر می آیــد کــه مــردم 
ــد  ــد و اتفــاق مــی افت ــد کــه هــر چــه برسرشــان مــی آی ــر ایــن باورن گاه ب ناخــودآ
از جانــب خداونــد اســت و برایــن باورنــد کــه او)خداونــد( همــه چیــز را در 
زندگیشــان کنتــرل مــی کنــد. علتــش براســاس ایــن تعریــف از خداونــد بــوده کــه 
ــد،  ــی باش ــات م ــه جه ــن از هم ــام و قدرتمندتری ــن در مق ــن و واالتری او باالتری
ــه در زندگــی  ــی را ک ــه چیزهای ــد هم ــه خداون ــد ک ــی پندارن ــا م ــا آنه ــن مبن و برای
آنــان بوقــوع مــی پیونــدد نیــز کنتــرل می کنــد. حتــی آنانــی کــه بــه عیســی مســیح 
ــوزه را  ــن آم ــیحیان ای ــیاری از مس ــد. بس ــن باورن ــر ای ــز ب ــد نی ــاورده ان ــان نی ایم
ــن  ــا م ــت. ام ــده اس ــه دوانی ــان ریش ــی ش ــاور در زندگ ــن ب ــد و ای ــی دهن رواج م
معتقــدم کــه آنچــه آیــه هــا مــی آمــوزد کامــا برعکــس ایــن اســت و آموختــن آن 
در ایــن درس حائــز اهمیــت بســیاری اســت. یعقــوب بــاب 1 :13 الــی 17 مــی 
فرمایــد: "هیچ کــس چــون وسوســه می شــود، نگویــد: خداســت کــه مــرا وسوســه 
ــز وسوســه  ــدی وسوســه نمی شــود، و کســی را نی ــچ ب ــا هی ــرا خــدا ب ــد، زی می کن
نمی کنــد. هنگامــی کــه کســی وسوســه می شــود، هــوای نَْفــس خــوِد اوســت کــه او 
ــد و  ــاه می زای ــس کــه آبســتن شــود، گن ــد. هــوای نَْف ــه دام می افکن ــد و ب را می فریب
گنــاه نیــز چــون بــه ثمــر رســد، مــرگ بــه بــار مــی آورد. بــرادراِن عزیــز مــن، فریفتــه 
مشــوید! هــر بخشــش نیکــو و هــر عطــای کامــل از باالســت، نــازل شــده از پــدرِ 

ــه ســایۀ ناشــی از دگرگونــی." ــه تغییــری اســت و ن نورهــا کــه در او ن

ایــن آیــه هــا بــه ســادگی روشــن مــی ســازند کــه خداونــد نویســنده چیزهــای 
نیکوســت. عیســی در یوحنــا 1۰:1۰ فرمــود:"دزد نمی آیــد جــز بــرای دزدیــدن و 
ــه  ــات داشــته باشــند و از آن ب ــا ایشــان حی ــود کــردن؛ مــن آمــده ام ت کشــتن و ناب
ــد، از  ــد باش ــر ب ــت؛ اگ ــد، از خداوندس ــر نیکوباش ــوند." اگ ــد ش ــی بهره من فراوان
شــیطان. ایــن ســاده تریــن مطالعــه خداشناســی اســت. دلیــل حــاد بــودن اهمیــت 
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ایــن حقیقــت بخاطــر ایــن اســت کــه در یعقــوب 4 :7 مــی فرمایــد: "پــس تســلیم 
خــدا باشــید. در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد، کــه از شــما خواهــد گریخــت." ایــن 
آیــه مــی فرمایــد کــه مــا مــی بایســتی تســلیم شــده و ســلطه و کنتــرل را بــه خداونــد 
ــای واژه هــای  ــم. معن ــل شــیطان مقاومــت و ایســتادگی نمایی ــم، و در مقاب بدهی

"مقاومــت و ایســتادگی" مبــارزه فعاالنــه علیــه ... مــی باشــد. 

ــاق  ــان اتف ــه در زندگیش ــه ک ــر آنچ ــه ه ــد ک ــاور دارن ــردم ب ــه م ــی ک تازمان
می افتــد، از جانــب خداونــد اســت _ بــرای مثــال: بیمــاری، شکســت در کســب 
و کار، از دســت دادن شــغل، کــودکان ســرکش و یــا طــاق _ ایــن بــاور آنهــا 
را در یــک موضــع ســاکن و غیرفعــال قــرار می دهــد. اگــر آنهــا واقعــًا بــر ایــن 
باورنــد کــه خداونــد نویســنده ایــن اوضــاع و احــوال اســت و او از ایــن موقعیــت 
اســتفاده کــرده تــا آنــان را تنبیــه نمــوده و یــا ادبشــان کنــد و نیــز بــر ایــن باورنــد 
کــه در صــورت هــر گونــه مقاومــت و ایســتادگی در مقابل مشــکات زندگیشــان 
آنهــا علیــه خداونــد و خواســت او مــی جنگنــد و برخاســته انــد. بــا ایــن وصــف 
یعقــوب 7:4 مــی فرمایــد در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد، کــه از شــما خواهــد 
گریخــت. شــما مــی بایســتی تســلیم اراده خداونــد بشــوید. ایــن نشــان دهنــده آن 
ــاص  ــای خ ــند و چیزه ــی باش ــد م ــب خداون ــاص از جان ــای خ ــه چیزه ــت ک اس
دیگــری از جانــب شــیطان. در ایــن جهــان نیرویــی شــیطانی وجــود دارد و نــه همــه 
آنچــه کــه اتفــاق مــی افتــد از جانــب خداونداســت. اگــر شــما آن را درک نکنیــد، 
ــا بــه او اختیــار داده و او را توانمنــد  در پایــان شــما تســلیم شــیطان شــده و نهایت

مــی کنیــد. 

حــال مــی خواهــم قســمتی را از کتــاب رومیــان بیــرون آورده زیــرا کــه اکثــر 
ــه  ــی ک ــای تدفین ــم ه ــا در مراس ــت. عم ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــات از آن نابج اوق
حضــور داشــته ام جایــی کــه شــرکت کننــدگان دربــاره خداونــد شــناختی ندارنــد، 
بــه کلیســا نمــی رونــد و تقریبــا هیــچ آیــه ای از کتــاب مقــدس نمــی شناســند، امــا 
آنهــا ایــن آیــه را مــی شناســند. رومیــان 28:8 مــی فرمایــد: "می دانیــم در حــق آنــان 
ــۀ  ــده اند، هم ــده ش ــرا خوان ــق ارادۀ او ف ــر طب ــد و ب ــت می دارن ــدا را دوس ــه خ ک
چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت درکار اســت." ایــن آیــه اینچنیــن تفســیر شــده اســت 
ــد دســت اندرکارســت  ــد، خداون ــه اتفاقــی در زندگــی شــما مــی افت کــه هــر گون
ــم  ــا در مراس ــدد. عم ــی بن ــکار م ــت آن را ب ــت خیری ــی جه ــه های ــه گون و او ب
خاکســپاری دختــر و پســر جوانــی شــرکت داشــتم کــه آنهــا مــواد مخــدر و مشــروب 
ــا ســرعت  الکلــی را مخلــوط و اســتفاده کــرده و ســپس ســوار اتومبیــل شــده و ب
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بســیار زیــاد در یــک جــاده لیــز شــروع بــه رانــدن اتومبیــل نمودنــد، اتومبیــل روی 
جــاده لغزیــده و بــه گوشــه ای از جــاده بــه دکل مخابــرات بشــدت اصابــت کــرده 
ــه را نقــل  و در نتیجــه ی آن، هــردو جابجــا کشــته شــدند. واعــظ مراســم ایــن آی
قــول کــرد کــه " مــی دانیــم همــۀ چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت در کار اســت." و 
گفــت کــه خداونــد حتمــا هدفــی از انجــام ایــن کار داشــته اســت!! خداونــد ایــن 
ــی شــیطان ایــن کار  ــوان گفــت کــه حت دو نوجــوان را نکشــت، از طرفــی، نمــی ت
را انجــام داد. ایــن خــود دو نوجــوان بودنــد. مــن یقیــن دارم کــه شــیطان آنــان را 
فریــب داده تــا بــر علیــه اصــول تربیــت پــدر و مــادر خــود و دیگــران کــه بــه آنــان 
یــاد داده بودنــد برخاســته و ســرپیچی کننــد و در نهایــت تصمیــم و انتخــاب خــود 
آنهــا بــود. آنهــا بودنــد کــه مــواد مخــدر و الــکل مصــرف کردنــد، آنهــا بودنــد کــه 
بــا اتومبیــل بــه دکل مخابــرات اصابــت کردنــد. ایــن امــری بــود طبیعــی و عامــل 

و منبــع آن خداونــد نبــود.

حال مفهــوم ایــن کــه می گویــد: "همــۀ چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت در کار 
اســت چیســت؟" اول از همــه، ایــن آیــه نگفتــه کــه مــا مــی دانیــم کــه همــه چیــز 
از جانــب خداونــد مــی آیــد و بــرای خیریــت مــا بــا هــم در کارنــد. می گویــد 
کــه همــه چیــز بــرای خیریــت درکارنــد امــا بــا گذاشــتن یــک الزمــه و شــرط: 
"می دانیــم در حــق آنــان کــه خــدا را دوســت می دارنــد." ایــن آیــه بــرای کســی کــه 
خداونــد را محبــت )دوســت( نــدارد کار نمی کنــد. ایــن آنقــدر واضــح اســت کــه 
نیــازی بــه گفتــن نــدارد، امــا عجیــب اســت کــه چگونــه مــردم ایــن آیــه را بــرای 
مــواردی ماننــد ایــن نوجوانــان کــه بــا مصــرف مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی در 
قیــام و شــورش کامــل علیــه خداونــد و اصــول او بودنــد بــکار مــی بندنــد. ایــن آیــه 
می گویــد کــه تنهــا بــرای کســانی کــه خداونــد را دوســت دارنــد و بــرای کســانی کــه 

مطابــق بــا اراده او فراخوانــده شــده انــد، عمــل می کنــد. 

در اول یوحنــا 8:3 مــی فرمایــد:"از همیــن رو پســر خــدا ظهــور کــرد تــا 
کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد." خداونــد بــه خــود جســم گرفــت جهــت نابــود 
ــر  ــام پذی ــان انج ــط آن زم ــدف( او، و فق ــود اراده)ه ــن ب ــیطان. ای ــردن کار ش ک
اســت و بــا هــم بــرای خیریــت در کارنــد، بــرای کســانی کــه او را دوســت و محبــت 
ــی آنانــی کــه ایــن اراده خــدا  داشــته باشــند و طبــق اراده او خوانــده شــده اند؛ یعن
را بــکار مــی بندنــد و رفتــار مــی کننــد، مقابــل شــیطان ایســتادگی کــرده و در پــی 
نابــود کــردن کارهــای او مــی باشــند. آنهایــی کــه در برابــر شــیطان مقاومــت کــرده 
ــه  ــدون توج ــه ب ــد ک ــد بگوین ــی توانن ــا م ــد آنه ــی کنن ــی م ــد زندگ ــرای خداون و ب
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ــد آن را  ــد می توان ــد، خداون ــام می ده ــان انج ــی آن ــیطان در زندگ ــه ش ــه کاری ک ب
ــد. ــده و جهــت خیریــت اســتفاده کن برگردان

مــا بایــد شــروع بــه درک ایــن مطلــب کنیــم کــه خداونــد در زندگــی مــا همــه 
ــد. ــرل نمی کن ــه و کنت ــی نگرفت ــز را تحــت فرمانروای چی

در دنیــا دشــمنی وجــود دارد کــه مــی آیــد کــه بکشــد، بــدزدد و هــاک کنــد، 
امــا عیســی آمده اســت تــا بــه مــا حیــات ببخشــد. مــا بایســتی حیــات را انتخــاب 
ــه در  ــی آنچ ــرای تمام ــد ب ــه خداون ــم ک ــخیص دهی ــم تش ــدا و مصم ــم و عم کنی

زندگــی مــا وارد مــی شــود تقصیــرکار نیســت. 

اگــر خداونــد موجــودی جســمانی بــود کــه آن کارهایــی را کــه بــه او نســبت 
مــی دهنــد، ماننــد ســرطان، معلولیــت اعضــای بــدن، افســردگی، غــم وانــدوه و 
عــزاداری را وارد زندگــی انســانها مــی کــرد، مــن بــه شــما اطمینــان مــی دهــم کــه 
ــدان  ــه زن ــی روی کــره خاکــی وجــود نداشــت کــه او را دســتگیر نکــرده و ب دولت
نیانداختــه و ســعی در متوقــف کــردن او ننمایــد. بــا ایــن حــال مــا فکــر مــی کنیــم 
خــدا، کــه بســیار بیشــتر بخشــنده تــر از هــر کســی اســت کــه مــا در زندگــی مــان 
ماقــات کــرده یــا تصــور کــرده ایــم، هنــوز هــم انســانها را ضربــه زده و ایــن دســت 
کارهــا را انجــام مــی دهــد. در دنیــا بعضــی چیزهــا هســتند کــه عوامــل حمــات 
ــه تمامــی  ــد، و ن ــوده و بعضــی دیگــر عوامــل طبیعــی دارن شــیطان و عوامــل او ب
بــا هــا از ســوی خداونــد مقــدر شــده اســت. بعضــی از شــرکتهای بیمــه در بیمــه 
نامــه هــای خــود مــی نویســند "اعمــال خداونــد، ماننــد زلزلــه و بیماریهــای مســری 

و کشــنده." نخیــر، خداونــد نویســنده تمــام ایــن چیزهــا نیســت.
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پرسشهای شاگردسازی
یعقوب 1 :31 را بخوانید. آیا خداوند ما را با بدی آزمایش می کنند؟ ____1. 

یعقــوب 1 :13 "هیچ کــس چــون وسوســه می شــود، نگویــد: "خداســت کــه 
مــرا وسوســه می کنــد، زیــرا خــدا بــا هیــچ بــدی وسوســه نمی شــود، و کســی 

ــد." ــز وسوســه نمی کن را نی

ــد؟ ____. 2 ــو از کجــا می آی ــد. بخشــش هــای نیک ــوب 1 :17 را بخوانی یعق
____________________________________________

یعقــوب 1 :17 "هــر بخشــش نیکــو و هــر عطــای کامــل از باالســت، نــازل 
شــده از پــدر نورهــا کــه در او نــه تغییــری اســت و نــه ســایۀ ناشــی از دگرگونــی."

یوحنــا 1۰:1۰ را بخوانیــد. دزد کیســت؟_____________________. 3

ــود کــردن؛  ــدن و کشــتن و ناب ــرای دزدی ــد جــز ب ــا 10:10 "دزد نمی آی یوحن
ــد  ــی بهره من ــه فراوان ــند و از آن ب ــته باش ــات داش ــان حی ــا ایش ــده ام ت ــن آم م

شــوند."

یوحنــا 1۰:1۰ را بخوانیــد. هــدف ایــن دزد چیســت؟ ___________. 4
____________________________________________

یوحنا 1۰:1۰ را بخوانید. هدف عیسی مسیح چیست؟ ____________. ۵
____________________________________________

یعقــوب 4 :7 را بخوانیــد. نتیجــه تســلیم شــدن بــه خداونــد و مقاومــت در . 6
ــر شــیطان چیســت؟ ______________________________ براب

یعقــوب 4 :7 "پــس تســلیم خــدا باشــید. در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد، 
کــه از شــما خواهــد گریخــت."

رومیــان 8 :28 را بخوانیــد. آیــا ایــن آیــه می گویــد کــه همــه چیــز از جانــب . 7
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ــت؟ _________________________________ ــد اس خداون

ــد و  ــه خــدا را دوســت می دارن ــان ک ــم در حــق آن ــان 8: 28 "می دانی رومی
بــر طبــق ارادۀ او فــرا خوانــده شــده اند، همــۀ چیزهــا بــا هــم بــرای خیریــت 

ــت." در کار اس

اعمــال رســوالن 1۰ :38 را بخوانیــد. آیــا بیمــاری از جانــب خداونــد . 8
______________________________________ اســت؟ 

بــا  را  ناصــری  عیســای  خــدا  چگونــه  "و   38:  10 رســوالن  اعمــال 
روح القــدس و قــدرت مســح کــرد، بــه گونــه ای کــه همــه جــا می گشــت و 
کارهــای نیکــو می کــرد و همــۀ آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد، شــفا 

ــود." ــا او ب ــدا ب ــه خ ــی داد، از آن رو ک م

اول یوحنــا 3 :8 را بخوانیــد. هــدف پســر خداونــد از ظهــور چــه بــود؟ __. 9
___________________________________________

ــرا  ــد از ابلیــس اســت، زی ــاه زندگــی می کن ــا 3 :8 "آن کــه در گن اول یوحن
ابلیــس از همــان آغــاز گنــاه کــرده و می کنــد. از همیــن رو پســر خــدا ظهــور 

کــرد تــا کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد."
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زندگی سرشاراز روح و قدرت آن
نویسنده: دان کرو

مرقــس 16 :1۵-16 بــه عنــوان مأموریــت بــزرگ معــروف اســت. عیســی بــه 
ــه همــۀ خایــق  ــر خــوش را ب ــه سرتاســر جهــان برویــد و خب شــاگردانش فرمــود: "ب
موعظــه کنیــد. هــر کــه ایمــان آَورَد و تعمیــد گیــرد، نجــات خواهــد یافــت. اّمــا هــر 
کــه ایمــان نیــاورد، محکــوم خواهــد شــد." در اعمــال رســوالن بــاب 8 آیــه ۵ و 21، 
ــه  ــه مرحل ــاِمِره ب ــس در س ــه فیلیُپ ــه در موعظ ــت چگون ــن مأموری ــه ای ــم ک می بینی
عمــل در مــی آیــد. "فیلیُپــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســاِمِره رفــت و مســیح را 
ــا چــون بــه بشــارت فیلیُپــس دربــارۀ پادشــاهی  بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد ... اّم
خــدا و نــام عیســی مســیح ایمــان آوردنــد، همگــی، مــرد و زن، تعمیــد یافتنــد."

ســوالی کــه در اینجــا پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه آیــا مــردم ســاِمِره مطابــق 
ــت،  ــاِمِره رف ــهر س ــه ش ــس ب ــه، فیلیُپ ــدند؟ بل ــیحی ش ــس 1۵:1۶-1۶ مس مرق
بشــارت عیســی مســیح را داد و بوســیله ایمــان در مســیح، آنهــا چــه مــرد و چــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــزرگ، م ــت ب ــاس ماموری ــد. براس ــد گرفتن ــر دو تعمی زن ه
اینجــا مــردم نجــات را دریافــت نمودنــد، امــا آیــا آنهــا تعمیــد روح القــدس را نیــز 

دریافــت کــرده بودنــد؟

کتــاب مقــدس دربــاره تعمیــد در آب یحیــی ســخن مــی گویــد، امــا فقــط 
عیسی مســیح بــود کــه می توانســت بــا روح  القــدس تعمیــد دهــد. براســاس 
ــد آب  ــد، و تعمی ــد، نجــات یافتن ــاب مقــدس، مــردم ایمــان آوردن ــه هــای کت آی
گرفتنــد، امــا آنهــا تعمیــد روح القــدس را هرگــز دریافــت نکــرده بودنــد. اعمــال 
رســوالن 14:8-17 مــی فرمایــد: "چــون رســوالن در اورشــلیم آگاه شــدند کــه 
ــان فرســتادند. آن  ــزد آن ــا را ن ــد، پطــرس و یوحن ســاِمریان کام خــدا را پذیرفته ان
ــرا  ــد، زی ــدس را بیابن ــا روح الق ــد ت ــا کردن ــرای ایشــان دع ــده، ب ه آم ــه ســاِمرِ دو ب
هنــوز بــر هیچ یــک از ایشــان نــازل نشــده بــود، بلکــه تنهــا بــه نــام عیســای خداونــد 
ــان  ــر آن ــود را ب ــتهای خ ــا دس ــس پطــرس و یوحن ــس. پ ــد و ب ــه بودن ــد یافت تعمی
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ــد." ــد و ایشــان روح القــدس را یافتن نهادن

در ایــن آیــه هــا بــه وضــوح می توانیــم ببینیــم کــه تنهــا بخاطــر اینکــه یــک فــرد 
ــا نیســت کــه  ــه ایــن معن ــه اســت ب ــه و نجــات یافت ایمــان آورده، تعمیــد آب گرفت
تعمیــد روح القــدس را نیــز دریافــت کــرده اســت و روح القــدس وارد زندگانــی 
آنــان شده اســت. در یوحنــا 22:2۰ می بینیــم کــه روح  القــدس شــاگردان را 
تجدیــد حیــات داد ؛ امــا در روز پنطیکاســت بــود کــه آنهــا بــا روح القــدس تعمیــد 
یافتــه و توســط خداونــد توانمنــد)و صاحــب اختیــار( گشــتند. یــک تفاوتــی 
هســت بیــن دریافــت حیــات روح القــدس هنــگام نجــات و تعمیــد روح القــدس 
ــد در روح القــدس  ــک تعمی ــزد. اینجــا ی ــی ری ــرو م ــر شــخص ف ــه او ب ــی ک زمان
بــرآن اشــخاصی کــه روح القــدس برآنــان فــرو مــی ریــزد انجــام مــی پذیــرد و آنهــا 
را قــادر و توانمنــد مــی ســازد. حتــی اگــر یــک فــرد نجــات یافتــه باشــد، بــه ایــن 

مفهــوم نیســت کــه او در روح  القــدس تعمیــد یافتــه اســت.

ــا هنگامــی کــه آپولــس در  ــد: "و اّم در اعمــال رســوالن 19 :1-2 مــی فرمای
نتُــس بــود، پولــس پــس از گــذر از نواحــی مرتفــع مرکــزی، بــه اَِفُســس رســید.  ُقرِ
ــان  ــه ایم ــی ک ــا هنگام ــید: "آی ــان پرس ــت و از ایش ــد یاف ــاگردانی چن ــا ش در آنج
آوردیــد، روح القــدس را یافتیــد؟" گفتنــد: "مــا حتــی نشــنیده ایم کــه روح القــدس 
هســت." پولــس پرســید:" آیــا هنگامــی کــه ایمــان آوردیــد، روح  القــدس را دریافت 
کردیــد؟" آنهــا جــواب دادنــد: "مــا دربــاره روح القــدس چیــزی نمی دانیــم." پولس 
بــه ایشــان گفــت: "اگــر تعمیــد روح القــدس را نگرفتیــد وقتــی ایمــان آوردیــد، چــه 
تعمیــدی گرفتیــد؟" گفتنــد: "مــا غســل تعمیــد یحیــی راگرفتیــم." بــه عقیــده مــن 
ــد  ــی باش ــود م ــیح موع ــه آن مس ــی ک ــاره عیس ــری درب ــات کاملت ــس توضیح پول
بــه آنهــا داده، از آن پــس ایــن ایمانــداران از طریــق تعمیــد آب خــود را بــا عیســی 
یکــی دانســتند. در آیــات 6-7 مــی فرمایــد: "و هنگامــی کــه پولــس دســت بــر آنــان 
نهــاد، روح القــدس بــر ایشــان آمــد، بــه گونــه ای کــه بــه زبانهــای غیــر ســخن گفتنــد 

و نبــّوت کردنــد. آن مــردان، جملگــی حــدود دوازده تــن بودنــد."

بــا وصــف اینکــه اینــان شــاگردانی بودنــد کــه بــه آمــدن مســیح کامــا ایمــان 
داشــتند، آنهــا تعمیــد روح القــدس را نداشــتند. یــک شــخص مــی توانــد بــدون 
دریافــت تعمیــد روح القــدس تولــد تازه)دوبــاره( را داشــته باشــد و در آب تعمیــد 
ــان  ــز از ایم ــه و متمای ــه ای جداگان ــدس تجرب ــد در روح  الق ــد. تعمی ــه باش گرفت

آوری اســت.
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ــم  ــد دهــم، مــن نمی توان ــم یــک شــخص را در آب تعمی اگرچــه مــن می توان
آن هــا را در روح  القــدس تعمیــد دهــم؛ تنهــا عیســی می توانــد ایــن کار را انجــام 
ــدس  ــا روح  الق ــما را ب ــه ش ــد ک ــته ای ــی نخواس ــز از عیس ــما هرگ ــر ش ــد. اگ ده
ــا 13:11 مــی  ــد؟ لوق ــون از او درخواســت نمــی کنی ــد دهــد، چــرا هــم اکن تعمی
ــه فرزنــدان  ــا همــۀ بدســیرتی تان می دانیــد کــه بایــد ب فرمایــد: "حــال اگــر شــما ب
خــود هدایــای نیکــو بدهیــد، چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما روح القــدس را بــه 
هــر کــه از او بخواهــد، عطــا خواهــد فرمــود." چــرا امــروز از او درخواســت نمــی 

کنیــد؟ 
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پرسشهای شاگردسازی
مرقــس 61:61 و همچنیــن اعمــال رســوالن 8 :۵ و 21 را بخوانیــد. آیــا 1. 

ــه شــده،  ــا ســخن گفت ــاره آنه ــال رســوالن 8 :21 درب ــه در اعم ــرادی ک اف
مســیحی شــدند؟ ________________________________

مرقــس 16:16 "هــر کــه ایمــان آَورَد و تعمیــد گیــرد، نجــات خواهــد 
ــد." ــد ش ــوم خواه ــاورد، محک ــان نی ــه ایم ــر ک ــا ه ــت. اّم یاف

ه رفــت و مســیح را  اعمــال 8 :5 "فیلیپـُـس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســاِمرِ
بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد."

ــارۀ پادشــاهی خــدا و  ــه بشــارت فیلیپُــس درب ــا چــون ب اعمــال 8 :12 "اّم
ــد." ــد یافتن ــد، همگــی، مــرد و زن، تعمی ــام عیســی مســیح ایمــان آوردن ن

اعمال 8 :14 تا 16 را بخوانید. آیا این افراد تعمید در روح را دریافت کرده . 2
بودنــد؟ ______________________________________

اعمــال 8 :14-16 "چــون رســوالن در اورشــلیم آگاه شــدند کــه ســاِمریان 
کام خــدا را پذیرفته انــد، پطــرس و یوحنــا را نــزد آنــان فرســتادند. آن دو 
ه آمــده، بــرای ایشــان دعــا کردنــد تــا روح القــدس را بیابنــد، زیــرا  بــه ســاِمرِ
هنــوز بــر هیچ یــک از ایشــان نــازل نشــده بــود، بلکــه تنهــا بــه نــام عیســای 

خداونــد تعمیــد یافتــه بودنــد و بــس".

اعمــال 19 :1-۵ را بخوانیــد. آیا این افراد ایماندارند؟ ___________. 3

نتـُـس بــود، پولــس پــس  اعمــال 19 :1-5 "و اّمــا هنگامــی کــه آپولــس در ُقرِ
از گــذر از نواحــی مرتفــع مرکــزی، بــه اَِفُســس رســید. در آنجــا شــاگردانی 
چنــد یافــت و از ایشــان پرســید: آیــا هنگامی کــه ایمان آوردیــد، روح القدس 
را یافتیــد؟ گفتنــد: مــا حتــی نشــنیده ایم کــه روح القــدس هســت. بــه ایشــان 
گفــت: پــس چــه تعمیــدی یافتیــد؟ گفتنــد: "تعمیــد یحیــی. پولــس گفــت: 
تعمیــد یحیــی، تعمیــِد توبــه بــود. او بــه قــوم می گفــت بــه آن کــه پــس از 
او می آمــد ایمــان بیاورنــد، یعنــی بــه عیســی. چــون ایــن را شــنیدند، در نــام 
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خداونــْد عیســی تعمیــد گرفتنــد."

اعمال 19 :6-7 را بخوانید. آیا این افراد در روح تعمید یافته بودند؟ __. 4
___________________________________________

اعمــال 19 :6-7 "و هنگامــی کــه پولــس دســت بــر آنان نهــاد، روح القدس 
ــد و نبــّوت  ــه زبانهــای غیــر ســخن گفتن ــه ای کــه ب ــر ایشــان آمــد، بــه گون ب

کردنــد. آن مــردان، جملگــی حــدود دوازده تــن بودنــد.

لوقــا 11 :13 را بخوانیــد. بــرای دریافــت روح القــدس نیــاز بــه انجــام چــه . ۵
کاری داریــم؟ ___________________________________

ــد  ــد کــه بای ــا همــۀ بدســیرتی تان می دانی لوقــا 11 :13 "حــال اگــر شــما ب
بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد، چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما 

روح القــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد، عطــا خواهــد فرمــود."

اول قرنتیان 14 :2 را بخوانید. وقتی شخصی به زبانها سخن می گوید، در . 6
حال انجام چه کاریســت؟ ____________________________

ــا  ــه ب ــد، ن ــر ســخن می گوی ــاِن غی ــه زب ــرا آن کــه ب ــان 14 :2 "زی اول قرنتی
انســانها بلکــه بــا خــدا ســخن می گویــد. زیــرا هیچ کــس ســخنش را درک 

ــد." ــان می کن ــا را بی ــطۀ روح، رازه ــه واس ــد؛ او ب نمی کن

ــی . 7 ــا ســخن م ــه زبانه ــی شــخصی ب ــد. وقت ــان 14:14 را بخوانی اول قرنتی
گویــد، در حــال انجام چــه کاریســت؟ _____________________

اول قرنتیــان 14:14 "زیــرا اگــر مــن بــه زبــاِن غیــر دعــا کنــم، روحــم دعــا 
ــرد." ــره ای نمی ب ــم به ــا عقل ــد، اّم می کن

اول قرنتیــان 14 :16-17 را بخوانیــد، وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن . 8
مــی گویــد، در حــال انجــام چــه کاریســت؟ __________________
___________________________________________
___________________________________________
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ــه  ــو در روح ب ــر ت ــورت، اگ ــن ص ــر ای ــان 14 :16-17 "در غی اول قرنتی
ــه  ــد ب ــت را نمی فهم ــه زبان ــی ک ــه کس ــی، چگون ــغول باش ــکرگزاری مش ش
ــرا  ــی! زی ــه می گوی ــد چ ــه نمی دان ــرا ک ــد؟ چ ــن بگوی ــو آمی ــکرگزاری ت ش
تــو براســتی نیکــو شــکر می کنــی، اّمــا شــکر تــو باعــث بنــای دیگــری 

نمی شــود."

اعمــال 2 :4 را بخوانیــد. وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی گویــد، آیــا . 9
روح القــدس ســخن مــی گویــد یــا خــود آن شــخص؟ ___________
___________________________________________

ــر گشــتند و آن گونــه کــه روح  اعمــال 2 :4 "ســپس همــه از روح القــدس پُ
بدیشــان قــدرت تکلـّـم می بخشــید، بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتــن آغــاز 

کردنــد."

اعمــال 2 :4 را بخوانیــد. چــه کســی قــدرت تکلــم بــه شــخص مــی بخشــد؟ . 1۰
___________________________________________
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چگونه روح القدس را دریافت کنیم
نویسنده: دان کرو

امــروز دربــاره چگونگــی دریافــت روح القــدس ســخن خواهیــم گفــت. 
ــام،  ــوس ن ــود، ُکرِنلی ــردی ب ــه م ــد: "در قیصری ــی فرمای ــال رســوالن 1۰ :1 م اعم
از فرماندهــان هنــگ رومــی موســوم بــه هنــگ ایتالیایــی." ایــن یــک درجــه 
نظامــی بــود، احتمــاال ســرفرمانده بــر یــک هنــگ و دســته نظامــی. در ادامــه 
ــد.  ــرس بودن ــزگار و خدات ــه اش همگــی پرهی ــم: "او و اهــل خان ــه 2 مــی خوانی آی
ُکرِنلیــوس ســخاوتمندانه بــه مســتمندان صدقــه مــی داد و پیوســته بــه درگاه خــدا 
دعــا می کــرد." او عــادل بــود، کارهایــی را انجــام مــی داد کــه درســت بودنــد، از 
خداونــد تــرس تــؤام بــا احتــرام داشــت، بــه مــردم نیازمنــد کمکهــای مالــی بســیار 
مــی کــرد، و انجیــل می گویــد کــه او همــواره بــا خداونــد در راز و نیــاز و دعــا بــود. 
امــا بعــد خواهیــم دیــد، و خیلــی تعجــب آور خواهــد بــود، بــا اینکــه او کارهــای 
درســتی انجــام مــی داد، بــا اینکــه یــک تــرس تــؤام بــا احتــرام بــه خداونــد داشــت 
ــه  ــک رابط ــد ی ــت، او فاق ــد داش ــا خداون ــا ب ــاز و دع ــی در راز و نی ــک زندگ و ی

ــود. ــد از راه عیســی مســیح ب ــا خداون شــخصی ب

در دنبالــه ؛ آیــه هــای 3 تــا 6 مــی فرمایــد: "روزی حوالــی ســاعت نهــم ]حدود 
ســاعت ســه بعدازظهــر[ از روز آشــکارا در رؤیــا دیــد کــه فرشــتۀ خــدا نــزدش آمــد 
و گفــت: ای ُکرِنلیــوس! ُکرِنلیــوس بــا وحشــت بــه او چشــم دوخــت و پاســخ داد: 
ــه  ــۀ یــادگاری ب ــه، ســرورم! فرشــته گفــت: دعاهــا و صدقه هــای تــو چــون هدی بل
پیشــگاه خــدا برآمــده اســت. اکنــون کســانی بــه یافــا بفرســت تــا َشــمعوِن معــروف 
بــه پطــرس را بدین جــا بیاورنــد. او نــزد َدبّاغــی َشــمعون نــام کــه کنــار دریــا منــزل 

دارد، میهمــان اســت." 

ــی داد، و  ــای درســت راانجــام م ــود، کاره ــرس ب ــرد، اگرچــه خــدا ت ــن م ای
زندگــی اش در حضــور خــدا همــواره در دعــا بــود، بــه او فرشــته ای فرســتاده شــد 
تــا َشــمعوِن پطــرس را بجویــد تــا بــه او بگویــد کــه او چــه بایــد انجــام دهــد. در 
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اعمــال 34:1۰ مــی بینیــم کــه پطــرس دقیقــا چــه دســتوراتی را دریافــت کــرد تــا 
بــه او بگویــد: "پیامبــران جملگــی دربــارۀ او )عیســی مســیح( شــهادت می دهنــد 
کــه هــر کــه بــدو ایمــان آورد، بــه نــام او آمــرزش گناهــان خواهــد یافــت." آیــا ایــن 
تعجــب آور نیســت؟ ایــن مــرد کــه تمامــی ایــن اعمــال صالــح را در حســاب خــود 
ــیح  ــی مس ــخص عیس ــخصی از راه ش ــه ش ــک رابط ــد ی ــا خداون ــود ب ــه ب اندوخت
نداشــت. خداونــد فرمــود، "کارهایــی کــه تــو انجــام می دهــی عالــی اســت، آن هــا 
ــو  ــه ت ــا مــن ب ــاد خواهــم داشــت، ام ــه ی ــا را ب ــاده هســتند، و همیشــه آنه فوق الع
می گویــم کــه چــه  خواهــم کــرد. مــن یــک فرشــته فرســتاده ام تــا بــه شــما بگویدکــه 
بدنبــال مــردی بــه نــام پطــرس برویــد و او)پطــرس( بــه شــما خواهــد گفــت کــه 
چــه بایــد بکنیــد. در اعمــال رســوالن 43:1۰ وقتــی پطــرس بــه منــزل کرنلیــوس 
آمــد گفــت "کــه هــر کــه بــدو ) عیســی مســیح( ایمــان آورد، بــه نــام او آمــرزش 

گناهــان خواهــد یافــت."

حــال ببینــد کــه در اینجــا چــه اتفاقــی افتــاد: "پطــرس هنــوز ســخن 
می گفــت کــه روح القــدس بــر همــۀ آنــان کــه پیــام را می شــنیدند، نــازل شــد." 
ــه  ــاره ایمــان ب )اعمــال 44:1۰(. ُکرِنلیــوس در حــال دریافــت بــود وقتــی کــه درب
مســیح شــنید، و اعتمــاد و ایمانــش را بــر مســیح بــرای پــاک شــدن گناهــان خــود 
گــذارد. بــه محــض انجــام ایــن کار، روح القــدس بــر او و تمــام اهالــی خانــه اش 
ریختــه شــد. در آیــه 4۵ مــی فرمایــد: "شــماری از ایمانــداراِن یهودی نــژاد کــه همــراه 
ــرو  ــز ف ــان نی ــر غیریهودی ــی ب ــد روح القــدس حت ــد، چــون دیدن ــده بودن پطــرس آم
ریختــه اســت، در حیــرت افتادنــد." آنهــا از کجــا بــه آن پــی بردنــد؟ "زیــرا شــنیدند 
ــه 46(. ــد و خــدا را می ســتایند" )آی ــر ســخن می گوین ــای غی ــه زبانه ــه ایشــان ب ک

هــر دفعــه ای کــه روح  القــدس در عهــد جدیــد بــر فــردی می ریــزد، عطائــی 
از روح القــدس آشــکار مــی شــود و شــهادت مــی دهــد کــه او پــری روح القــدس 
را دریافــت کــرده اســت. در عهــد جدیــد کتــاب مقــدس، آنهــا بــه زبانهــا ســخن 
گفتــه و یــا بــه نبــوت مــی پرداختنــد. یــک روز عصــر در یــک مزرعــه ای واقــع در 
داالس، تگــزاس بــه روی زانــو رفتــم و گفتــم، "خدایــا، مــن دربــاره ســخن بــه زبــان 
هــا و تعمیــد در روح القــدس کــه دیگــران از آن صحبــت مــی کننــد چیــزی نمــی 
دانــم، امــا اگــر راهــی وجــود دارد کــه بتوانــم تــو را بســتایم، راهــی کــه بتوانــم تــو را 
جــال دهــم، راهــی کــه بتوانــم ورای زبــان مــادری بــروم، آن را مــی خواهــم." آنجــا 
ــن انجــام آن، روح القــدس  ــد نمــودم، و در حی ــه پرســتیدن خداون ــن شــروع ب م
ــودم. کام  ــه ب ــناخته و نیاموخت ــه نش ــی ک ــدرت تکلم ــن داد، ق ــه م ــان ب ــک زب ی
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ــر گشــتند  ــدس ُپ ــه از روح الق ــد: "ســپس هم ــی فرمای ــال 4:2 م ــد در اعم خداون
و آن گونــه کــه روح بدیشــان قــدرت تکّلــم می بخشــید، بــه زبانهــای دیگــر ســخن 
گفتــن آغــاز کردنــد." چــه کســانی بــه زبانهــا ســخن گفتنــد؟ خــود آنهــا. چــه کســی 

قــدرت تکلــم بخشــید؟ روح القــدس.

درلوقــا 11 :13 مــی فرمایــد: "حــال اگــر شــما بــا همــۀ بدســیرتی تان می دانیــد 
ــد، چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی  ــدان خــود هدایــای نیکــو بدهی ــه فرزن ــد ب کــه بای
شــما روح القــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد، عطــا خواهــد فرمــود!" حــال تنهــا 
یــک کار بایــد انجــام دهیــد و درخواســت کنیــد، بــاور کنیــد کــه دریافــت نمــوده، 
خــود را بــه خداونــد تســلیم کــرده، شــروع بــه پرســتش او نماییــد، او قــدرت تکلــم 
بــه پرســتش و ســتایش خــود بــه زبانــی کــه شــما هیچــگاه آن را نیاموختــه ایــد را 

بــه شــما خواهــد داد.
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پرسشهای شاگردسازی
چــه عبارتهایــی را انجیــل بــرای نجــات اســتفاده مــی کند؟ شــرح دهید. __1. 

_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

ــا  ــم، ت ــو می گوی ــه ت ــن، ب ــن، آمی ــت: "آمی ــخ گف ــی در پاس ــا 3:3 "عیس یوحن
ــد."  ــدا را ببین ــاهی خ ــد پادش ــود، نمی توان ــو زاده نش ــی از ن کس

اعمــال 3 :19 "پــس توبــه کنیــد و بــه ســوی خــدا بازگردیــد تــا گناهانتــان پــاک 
شــود و ایــام تجدیــد قــوا از حضــور خداونــد برایتــان فــرا رســد"

مرقــس 16:16 "هــر کــه ایمــان آَورَد و تعمیــد گیــرد، نجــات خواهــد یافــت. 
اّمــا هــر کــه ایمــان نیــاورد، محکــوم خواهــد شــد."

کولســیان 2 :13 "آن زمــان کــه در گناهــان و حالــت ختنه ناشــدۀ نَْفــس 
خــود مــرده بودیــد، خــدا شــما را بــا مســیح زنــده کــرد. او همــۀ گناهــان مــا را 

ــد." آمرزی

رومیــان 8 :9 "اّمــا شــما نــه در حاکمیــِت نَْفــس، بلکــه در حاکمیــِت روح قــرار 
داریــد، البتــه اگــر روح خــدا در شــما ســاکن باشــد. و اگــر کســی روِح مســیح 

را نداشــته باشــد، او از آِن مســیح نیســت."

ــا  ــد، اّم ــد ش ــل خواهن ــاودان داخ ــازات ج ــه مج ــان ب ــس آن ــی 25 :46 "پ مت
ــاودان." ــات ج ــه حی ــایان ب پارس

اعمــال 11 :1۵ را بخوانیــد. ایــن آیــه، تجربــه تعمیــد روح  القــدس را چگونــه . 2
ــد؟ __________________________________ توصیف می کن
_____________________________________________

اعمــال 11 :15 "چــون ســخن آغــاز کــردم، روح القــدس بــر آنهــا نــازل شــد، 
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درســت همان گونــه کــه نخســت بــر مــا نــازل شــده بــود."

شــاگردان عیســی روح القــدس را دریافــت کردنــد )یوحنــا 2۰ :22(، ولــی . 3
در واقــع چنــد روز بعــد تعمیــد روح القــدس را دریافــت کردنــد )اعمــال 2 
:1-4(. بــه ایــن آیــه هــا نــگاه کنیــد و این وقایــع را با یکدیگر مقایســه کنید. 
)یوحنا 2۰ :22 و اعمال 2 :4-1( _______________________
___________________________________________
___________________________________________

ــدس را  ــود: "روح الق ــد و فرم ــت، دمی ــن را گف ــون ای ــا 20 :22 "چ یوحن
ــد." بیابی

نتیکاســت فــرا رســید، همــه یکــدل در یــک  اعمــال 2 :1-4 "چــون روز پِ
ــادی از  ــاگاه صدایــی همچــون صــدای وزش تندب ــد کــه ن جــا جمــع بودن
ــر کــرد.  ــه تمامــی پ ــد، ب ــه ای را کــه در آن نشســته بودن آســمان آمــد و خان
آنــگاه، زبانه هایــی دیدنــد همچــون زبانه هــای آتــش کــه تقســیم شــد و بــر 
ــر گشــتند  هــر یــک از ایشــان قــرار گرفــت. ســپس همــه از روح القــدس پُ
و آن گونــه کــه روح بدیشــان قــدرت تکلـّـم می بخشــید، بــه زبانهــای دیگــر 

ســخن گفتــن آغــاز کردنــد."

ــا روح القــدس چــه . 4 ــد ب ــن تعمی ــد. منظــور از گرفت اعمــال 1 :8 را بخوانی
مــی باشــد؟ ____________________________________

اعمــال 1 :8 "اّمــا چــون روح القــدس بــر شــما آیــد، قــدرت خواهیــد یافــت 
ه و تــا  و شــاهدان مــن خواهیــد بــود، در اورشــلیم و تمامــی یهودیــه و ســاِمرِ

دورتریــن نقــاط جهان."

اعمــال 2 :38-39 و اول قرنتیــان 1 :7 را بخوانیــد. آیــا تعمیــد روح . ۵
القــدس بــرای امــروز ماســت؟ _________________________
___________________________________________

ــک از  ــر ی ــد و ه ــه کنی ــت: "توب ــال 2 :38-39 "پطــرس بدیشــان گف اعم
ــد  ــد گیری ــرای آمــرزش گناهــان خــود تعمی ــام عیســی مســیح ب ــه ن شــما ب
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ــرای شــما  ــرا ایــن وعــده ب ــد یافــت. زی کــه عطــای روح القــدس را خواهی
ــْد  ــه خداون ــر ک ــی ه ــد، یعن ــه دورن ــۀ کســانی اســت ک ــان و هم و فرزندانت

ــد." ــرا خوانَ ــا او را ف خــدای م

اول قرنتیــان 1 :7 "بــه گونــه ای کــه شــما از هیــچ عطایــی بی نصیــب 
نیســتید، در همــان حــال کــه مکاشــفۀ خداونــد مــا عیســی مســیح را انتظــار 

می کشــید."

لوقــا 11 :13 را بخوانیــد. اگــر هنــوز تعمیــد روح القــدس را دریافــت . 6
ــد؟ ________________ ــام دهی ــد انج ــه بای ــون چ ــم اکن ــد، ه ــرده ای نک

ــد  ــد کــه بای ــا همــۀ بدســیرتی تان می دانی لوقــا 11 :13 "حــال اگــر شــما ب
بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد، چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما 

روح القــدس را بــه هــر کــه از او بخواهــد، عطــا خواهــد فرمــود."

اعمــال 2 :4 را بخوانیــد. آیــا از خداونــد درخواســت خواهیــد کــرد، . 7
دریافــت خواهیــد کــرد، ســخن خواهیــد گفــت، و او را پرســتش خواهیــد 
کــرد بــه زبانهــای دعــا کــه او بــه شــما مــی دهــد؟ _______________
___________________________________________

ــر گشــتند و آن گونــه کــه روح  اعمــال 2 :4 "ســپس همــه از روح القــدس پُ
بدیشــان قــدرت تکلـّـم می بخشــید، بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتــن آغــاز 

کردنــد".
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بهره های سخن به زبانها
نویسنده: َاندرو ُومک

یکــی از اتفاقاتــی کــه هنــگام آمــدن تعمیــد روح القــدس بــرای اولیــن بــار رخ 
ــود. اعمــال  ــه زبانهــا ب داد، ســخن گفتــن مردمــی کــه در آنجــا حضــور داشــتند ب
رســوالن 2 :4 مــی فرمایــد کــه در روز ِپنتیکاســت، آنهــا بــاروح پر شــده و همچنان 
کــه روح القــدس بــه آنهــا قــدرت تکلــم داد آنهــا بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتنــد. 
همــواره در سراســر کتــاب اعمــال رســوالن، حضــور خداونــد درهنــگام دریافــت 

روح  القــدس توســط مــردم کامــأ مشــهود و هویــدا بــود.

ــدس  ــاره روح الق ــا درب ــه زبانه ــن ب ــخن گفت ــط س ــش از فق ــیار بی ــه، بس البت
دانســتنی وجــود دارد، امــا ایــن یکــی از مهمتریــن نشــانه هــای پــری روح القــدس 
ــان  ــه زب ــن رو، آن کــه ب ــد: "از ای ــان 14 :13- 14مــی فرمای اســت. در اول قرنتی
غیــر ســخن می گویــد بایــد دعــا کنــد تــا گفتــار خــود را ترجمــه نمایــد. زیــرا اگــر 
مــن بــه زبــاِن غیــر دعــا کنــم، روحــم دعــا می کنــد، اّمــا عقلــم بهــره ای نمی بــرد." 
ــه  ــد. زمانــی کــه ب ــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد، روح درون شــما دعــا مــی کن وقتــی ب
زبــان ســخن مــی گوییــد، بــرای ترجمــه آن نیــز دعــا کنیــد تــا درک و فهــم شــما از 

آن پربــار و پرثمــره شــود.

مــن تجربــه شــخصی خــود را بعنــوان شــهادت اعــام مــی کنــم کــه پــس از 
دریافــت تعمیــد روح القــدس وآغازنمــودن بــه ســخن گفتــن زبانهــا، زندگــی مــن 
بطــرز شــگرفی تبدیــل شــد. مــن بــاور دارم زمانــی کــه تولــد تــازه یافتــم، مســیح 
آمــد تــا درون مــن ســاکن شــود و او تمامــی چیزهــا را در مــن قــرار داد، ولــی زمانی 
کــه روح القــدس بــر مــن ریختــه شــد، شــروع بــه آشــکار شــدن بــه مــن و دیگــران 
ــا  ــا دع ــه زبانه ــه ب ــد. درســال اول ک ــش آم ــن پی ــرای م ــاق ب ــود. اینجــا دو اتف نم
کــردم، فکــرم بــه مــن گفــت ایــن دیوانگــی اســت و تمــام کاری کــه مــی کــردم هــدر 
دادن وقتــم بــود. بــرای ســخن گفتــن بــه زبانهــا ایمــان قــوی نیــاز بــود، بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه در یهــودا 2۰ مــی فرمایــد: "اّمــا شــما ای عزیــزان، خویشــتن را بــر 
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ایمــان بــس مقــّدس خــود بنــا کنیــد و در روح القــدس دعــا نماییــد." ایــن شــما را 
از قلمــرو طبیعــی فکــری ودلیــل و برهــان آوری بیــرون آورده و وارد یــک قلمــرو 

فــوق طبیعــی و خــارق العــاده ی بــاور و ایمــان می ســازد.

ــردم،  ــا می ک ــا دع ــه زبانه ــی ب ــه وقت ــود ک ــن ب ــتم ای ــه داش ــدی ک ــه بع تجرب
کســانی را کــه ســال ها بــه آنهــا فکــر نکــرده بــودم بــه یــاد مــی آوردم. بــرای آنهــا 
شــروع بــه دعــا می کــردم، و در ظــرف یــک یــا دو روز، آنهــا بــا مــن تمــاس مــی 
گرفتنــد و مــن دربــاره رویدادهایــی معجــزه آســا کــه بــرای آنهــا بوقــوع پیوســته 
ــد و  ــش آم ــم پی ــار برای ــن ب ــن، چندی ــون ای ــواردی چ ــدم. م ــی ش ــع م ــود مطل ب
ــار یکدیگرکــردم، متوجــه شــدم  مــن باالخــره شــروع بــه گذاشــتن ایــن مــوارد کن
ــم  ــری دعــا می کن ــا حکمــت و تدبی ــم، ب ــا دعــا می کن ــه زبانه کــه هنگامــی کــه ب
کــه بســیار فراتــر از توانایــی فکــری ام مــی رود. روح مــن کــه تمامــی چیزهــا را 
می دانســت و اندیشــه و طرزفکــر مســیح را داشــت بــرای مــردم بــه گونــه ای دعــا 

ــودم. ــا درک جســمانی خویــش نب ــه انجــام آن ب ــادر ب می کــرد کــه مــن هرگــز ق

یــک روز در حــال دعــا بــه زبانهــا بــودم- همانطــوری کــه قبــا گفتــم بــرای 
دعــا بــه زبانهــا مــن بایســتی در ایمــان مــی مانــدم- ودر ایــن حیــن بــا چنــدی از 
ایــن قبیــل افــکار در جنــگ بــودم، "بهترنیســت کــه تــو بــه زبــان مادریــت صحبــت 
کنــی و کاری مثبــت انجــام دهــی بــه جــای اینکــه ایــن کلمــات نامفهــوم را بــه زبان 
آوری؟" مــن مــی بایســتی ایــن افــکار را ســرجای خــود مــی نشــاندم و آنهــا را پــس 
ــن بمــدت  ــه م ــردی ک ــه دادم. م ــردن ادام ــا ک ــه دع ــان ب ــن همچن ــزدم، بنابرای می
چهــار ســال او را ندیــده بــودم در خانــه مــرا را زد. او وارد شــد، و بــدون گفتــن 
ســام یــا چیــز دیگــری، بــررروی صندلــی نشســت و شــروع بــه گریــه کــردن کــرد 
ــت.  ــی را داش ــکات فراوان ــرا مش ــت زی ــرون ریخ ــود را بی ــش ب ــه در قلب و آنچ
ــادری دعــا  ــان م ــه زب ــودم، پســر، بایســتی ب ــن فکــر  ب ــن آنجــا نشســته و در ای م
می کــردم. فکــر بعــدی مــن ایــن بــود، چگونــه میتوانســتم بدانــم کــه چــه دعــا کنــم 
ــا اینکــه باالخــره، متوجــه شــدم  وقتــی چهــار ســال اســت کــه او را ندیــده ام؟ ت
کــه مــن بــرای او دعــا کــرده ام، خداونــد مــرا آمــاده کــرده بــود. مــن بــه طریقــی در 
حــال شــفاعت و واســطه بــرای او بــودم و اگــر بــا درک انســانی دعــا مــی کــردم 
توانایــی آن را بــه هیــچ وجــه نمــی داشــتم. ناگهــان، مکاشــفه ای بــر مــن آمــد و 
ــم مشــکلت چیســت." مــن داســتان  ــه شــما بگوی ــم ب ــم: "مــن می توان ــه او گفت ب
اتفاقاتــی کــه بــرای او پیــش آمــده را توضیــح داده و بــه او جــواب و راه حــل مــورد 

نیــازش را نیــز دادم.
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ــوز  ــز بایــد بدانیــد کــه در زمــان اتفــاق ایــن خاطــره مــن هن شــما ایــن را نی
ــی  ــن چــه اتفاق ــرای م ــه ب ــی دانســت ک ــرد نم ــن م ــودم. ای ــی ب در کلیســای محل
افتــاده و خــود مــن هــم مطمئــن نبــودم. ایــن تجربــه هــر دو مــا را ترســانید. امــا آن 
ظهــور قــدرت خداونــد بــود، خداونــد بطــور فــوق طبیعــی از آن اســتفاده نمــود. 
ــن  ــد، ای ــی کنی ــا م ــا دع ــه زبانه ــما ب ــه ش ــی ک ــت: زمان ــن قرارس ــش از ای مفهوم
روح شماســت کــه دعــا مــی کنــد. روح شــما از خداونــد تولــد تــازه داشــته، فکــر 
ــد. روح شــما مســحی  ــد کــه چــه کن و اندیشــه مســیح را دارد، و کامــأ مــی دان
)قــدرت خداونــد( از جانــب خداونــد را دارد و در نتیجــه شــما تمامــی چیزهــا 
را مــی دانیــد و هیــچ محدودیتــی در روح شــما وجــود نــدارد. اگــر شــما در 
زندگیتــان در قــدرت و مکاشــفه روح قــدم برداریــد، زندگــی جســمانی و روحانــی 
شــما متحــول می شــود. یکــی از راههــا و روشــهای انجــام آن، اگرچــه تنهــا راه و 
روش نمــی باشــد، آغــاز بــه ســخن گفتــن بــه زبانهاســت. بپذیریــد و بــاور داشــته 
ــن  ــود را در عالیتری ــما خ ــد، ش ــی دهی ــام م ــن را انج ــما ای ــی ش ــه وقت ــید ک باش
ــر  ــت و تدبی ــما حکم ــه روح ش ــد، در اینک ــاخته ای ــا س ــود بن ــّدس خ ــان مق ایم
پنهــان خداونــد را در دعــا مــی خواهــد و مکاشــفۀ کامــل خداونــد بطــرف شــما 
ــد ترجمــه  ــا بتوانی ــد ت ــان 13:14، دعــا کنی ــد. ســپس براســاس اول قرنتی مــی آی
و مفهومــش را نیــز دریافــت کنیــد. ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه شــما از دعــا بــه 
زبانهــا بــاز ایســتید و بــه زبــان مــادری خــود ترجمــه آن را بیــان کنیــد، بلکــه ایــن 

فقــط بــه آن معناســت کــه درک و فهــم شــما بــارور شــود و ثمــره آورد.

اگــر شــما بــه زبانهــا در مراســم یــک کلیســا پیامــی بدهیــد، شــما بایــد توقــف 
کنیــد تــا تفســیر و ترجمــه آن را نیــز بگوییــد. زمانــی کــه در تنهایــی خــود دعــا مــی 
ــان  ــم و اطمین ــه زبانهــا دعــا میکن ــم ایــن اســت کــه ب کنیــد، کاری کــه مــن می کن
ــات  ــی اوق ــد. گاه ــی ده ــان م ــفه اش را همزم ــن مکاش ــه م ــد ب ــه خداون دارم ک
ــان  ــا ناگه ــدارم ام ــی را ن ــد. کام خاص ــی کن ــر م ــود تغیی ــودی خ ــه خ ــارم ب رفت
وضعیــت را بــه روشــنی و وضــوح مــی بینــم و دیدگاههــای متفاوتــی مــی گیــرم. 
امــکان دارد تــا گرفتــن یــک مکاشــفه بطورکامــل یــک هفتــه ای زمــان ببــرد، امــا 
ایمــان دارم زمــان در دعــا بــه زبــان هــا گذشــته اســت و ترجمــه ای کــه مــی کنــم 

بخــش از آن اســت. 

ــت،  ــت اس ــز اهمی ــادی حائ ــیار زی ــل بس ــه دالی ــا ب ــه زبانه ــن ب ــخن گفت س
قطعــأ چیــزی بیــش از اثبــات اینکــه شــما روح  القــدس را دریافــت کرده ایــد. ایــن 
ــراری  ــن روشــی اســت جهــت برق ــه باشــد. ای بایســتی قســمتی از زندگــی روزان
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ــز  ــه مغ ــدر، ک ــدای پ ــا خ ــما ب ــب ش ــتقیم از قل ــه ای مس ــنود و رابط ــت وش گف
شــما را بــا تمامــی شــک و تردیدهــا و ترســهایش کامــأ دور مــی زنــد. شــما را در 
مقدســترین ایمــان خــود بنــا و پایــدار ســاخته و حکمــت نهفتــه خداوند را در شــما 
آزاد مــی نمایــد. مــن دعــا می کنــم کــه همگــی شــما بــه جــاری شــدن ســخن گفتــن 
بــه زبانهــا توانــا شــده، ایمــان خــود را آزاد نمــوده و بهــره کامــل ســخن گفتــن بــه 

زبانهــا را دریافــت نماییــد. 
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پرسشهای شاگردسازی
یهــودا 1 :2۰ را بخوانیــد. چــه بهــره بزرگــی را در دعاکــردن در روح 1. 

القــدس دریافــت مــی کنیــم؟ __________________________
___________________________________________

یهــودا 1 :20 "اّمــا شــما ای عزیــزان، خویشــتن را بــر ایمــان بــس مقــّدس 
خــود بنــا کنیــد و در روح القــدس دعــا نماییــد."

اعمال 2 :4 را بخوانید. چند نفر با روح القدس پر شدند؟ __________. 2

ــر گشــتند و آن گونــه کــه روح  اعمــال 2 :4 "ســپس همــه از روح القــدس پُ
بدیشــان قــدرت تکلـّـم می بخشــید، بــه زبانهــای دیگــر ســخن گفتــن آغــاز 

کردنــد."

اعمــال 2 :4 را بخوانیــد. آنهــا پــس از پرشــدن از روح چــه کردنــد؟ ____. 3
___________________________________________

اول قرنتیــان 14:14 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد، . 4
کــدام قســمت شــما در حــال دعاســت؟ ____________________

اول قرنتیــان 14:14 "زیــرا اگــر مــن بــه زبــاِن غیــر دعــا کنــم، روحــم دعــا 
ــرد." ــره ای نمی ب ــم به ــا عقل ــد، اّم می کن

اول قرنتیــان 14 :2 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهای غیر دعــا می کنید، با چه . ۵
کســی ســخن می گوید؟ _____________________________

ــا  ــه ب ــد، ن ــر ســخن می گوی ــاِن غی ــه زب ــه ب ــرا آن ک ــان 14 :2 "زی اول قرنتی
انســانها بلکــه بــا خــدا ســخن می گویــد. زیــرا هیچ کــس ســخنش را درک 

ــد." ــان می کن ــا را بی ــطۀ روح، رازه ــه واس ــد؛ او ب نمی کن

اول قرنتیــان 14 :2 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد، آیــا . 6
دیگــران آنچــه را کــه گفتــه می شــود درک می کننــد؟ ______________
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اول قرنتیــان 14 :2 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد، . 7
ــد؟ ______________________ روح شــما چــه ســخنی مــی گوی
___________________________________________

اول قرنتیــان 14 :4 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد، . 8
ــد؟ ______________________________ ــی کنی شــما چــه م

ــا  ــود را بن ــد خ ــخن می گوی ــر س ــاِن غی ــه زب ــه ب ــان 14 :4 "آن ک اول قرنتی
ــود." ــا می ش ــای کلیس ــث بن ــد باع ــّوت می کن ــه نب ــا آن ک ــد، اّم می کن

اول قرنتیان 14 :16 را بخوانید. وقتی به زبانها دعا می کنید، شما در حال . 9
انجام چه کاری هستید؟ _____________________________

اول قرنتیــان 14 :16 "در غیــر ایــن صــورت، اگر تو در روح به شــکرگزاری 
مشــغول باشــی، چگونــه کســی کــه زبانــت را نمی فهمــد بــه شــکرگزاری تــو 

آمیــن بگویــد؟ چــرا کــه نمی دانــد چــه می گویــی!"
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پاسخ پرسشها
)درس 1(

یوحنــا 3 :16 را بخوانیــد. هــدف خداونــد از فرســتادن عیســی مســیح بــه . 1
ایــن جهــان چــه بــود؟

براینجــات جهان،توســط بخشــیدن حیــات جاویــدان بــه همــه کســانی 
ــتن  ــان برداش ــق از مي ــد از طری ــی آورن ــان م ــیح ایم ــی مس ــه عیس ــه ب ك

ــاه. گن

کاربــرد کتــاب مقــدس از کلمــه "شــناخت" بــه معنــی یــک جــور رابطــه . 2
شــخصی و تنگاتنــگ بــا یــک فــرد مــی باشــد )پیدایــش 4 :1(. یوحنــا 17 :3 

ــدی چیســت؟ ــات جاویدان/اب ــه حی ــن آی ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب را بخوانی
زندگــی جاویــدان شــناخت خداونــد و عيســی مســیح مــی باشــد)نه از 

نظــر جســمی بلکــه از طریــق رابطــه ای تنگاتنــگ(.

ــدان/. 3 ــات جاوی ــه، حی ــن آی ــق ای ــد. طب ــا ۵ :11-12 را بخوانی اول یوحن
ابــدی کــی شــروع مــی شــود؟

همزماِن با دریافت پسر )عیسی مسیح( درزندگی هایمان.

یوحنــا 1۰:1۰ را بخوانیــد. عیســی مســیح آمــد تــا چگونــه حیاتــی بــه مــا . 4
عطــا کنــد؟

حیات به فراوانی!

لطفا با کلمات خود صفات حیات به فراوانی را توضیح دهید؟. ۵
بــه گفتــه عیســی مســیح حیــات بــه فراوانــی درســت متضــاد آن چیــزی 

خواهــد بــود کــه دزد مــی آیــد کــه انجــام دهــد.

آیــا معتقدیــد کــه خداونــد فرزنــد خــود عیســی مســیح را بــه ایــن جهــان . 6
فرســتاد تــا او در راه گناهــان مــا کشــته شــود، و بــه ایــن ترتیــب بــه مــا کــه 

بــه او بــاور داریــم حیــات جاویدان/ابــدی بدهــد؟
بله.
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ــه . 7 ــدی ن ــات جاویدان/اب ــن موضــوع واضــح اســت كــه حی ــرای شــما ای ــا ب آی
ــه طــول زمــان )ابدیــت(، بلکــه یــک كيفيــت و كميــت زندگــی  تنهــا راجــع ب

نیــز مــی باشــد؟
بله.

)درس2(
لوقا 18 :9 را بخوانید. منظور از َمَثل چه می باشد؟. 1

یــک مثــل کتــاب مقدســی، داســتانی اســت کــه حقیقــت روحانــی را شــرح 
می دهــد.

لوقــا 18 :9 را بخوانیــد. طــرف صحبــت عیســی مســیح در ایــن مثــل بــا چــه . 2
کســی اســت؟

بــه كســانى كــه بــه خــود تــوکل دارندکــه پارســا هســتند: بــه ایــن منظــور کــه 
آنهــا خــود پارســایی خــود را تصدیــق مــی کننــد.

ــد . 3 ــی دانن ــه خــود را پارســا م ــه(. اشــخاصی ک ــا 18 :9 )قســمت آخــر آی لوق
همیشــه نســبت بــه دیگــران رفتــاری خــاص دارنــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــه ،آن 

ــه رفتاریســت؟ چگون
ب.  آنها دیگران را خوار شمرده و به تحقیر نگاهشان می کنند.

لوقــا 18 :1۰ را بخوانیــد. دو نفــر بــرای دعــا رفتنــد، در زبــان امــروزی ایــن . 4
دو بــرای دعــا بــه کجــا رفتنــد؟

به کلیسا.

لوقا 18 :1۰ را بخوانید. این اشخاص که بودند؟. ۵
یک فریسی و یک باجگیر.

لوقا 18 :11 را بخوانید. دعای مرد فریسی چه بود؟. 6
"خدایــا، تــو را شــکر می گویــم کــه همچــون دیگــر مردمــان دزد و بــدکاره و 

زنــاکار نیســتم، و نــه ماننــد ایــن باجگیــرم."

لوقا 18 :12 را بخوانید. معنای روزه گرفتن چیست؟. 7
عمال غذا نخوردن.
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لوقا 18 :12 را بخوانید. معنای ده یک دادن چیست؟. 8
یک قسمت از ده قسمت درآمد را بخشیدن.

لوقا 18 :13 را بخوانید. مرد باجگیر کجا ایستاده بود؟ چرا؟. 9
ــود کــه  ــان شــرمنده ب دور ایســتاد، چــون از زندگــی و کارهــای خــود چن
از دور دعــا کــرده و حتــی بــه آســمان نــگاه نمی کــرد.و وارد کلیســا 

)عبادتــگاه( نشــد.

لوقــا 18 :13 را بخوانیــد. چــرا مــرد باجگیــر ســرش را پاییــن انداختــه بــود . 1۰
و بــه آســمان نــگاه نمــی کــرد؟

چون شرمنده و خجالت زده بود. 

لوقا 18 :13 را بخوانید. دعای مرد باجگیر چه بود؟. 11
"بر من گنهکار ترحم نما".

لوقــا 18 :14 را بخوانیــد. کــدام یــک از ایــن افــراد عــادل شــمرده شــدند . 12
وقتــی بــه خانــه خــود بازگشــت؟ 

مرد باجگیر.

لوقــا 18 :14 را بخوانیــد. چــرا مــرد باجگیــر عــادل شــمرده شــد و نــه مــرد . 13
فریسی؟

ــی  ــرد فریس ــا م ــرد. ام ــن ک ــدا فروت ــور خ ــود را در حض ــر خ ــرد باجگی م
مغــرور و پــر از اکــراه بــود. فریســی باخــود فکــر کــرد کــه احتیاجــی 
ــود و درون و  ــرده ب ــه ک ــود تکی ــال خ ــه اعم ــی ب ــدارد. فریس ــی ن ــه منج ب
بیرونــش یکــی نبــود امــا باجگیــر. فخــری بــه اعمالــش نداشــت و ظاهــر 

ــود. ــی ب ــش یک و باطن

لوقا 18 :14 را بخوانید. آیا خداوند مرد باجگیر را بخشید؟. 14
بله.

رومیــان 1۰ :13 را بخوانیــد. اگــر شــما در حــال حاضر بــر روی زانوهایتان . 1۵
ــر مــن گنهــکار ترحــم  ــد "ب ــاد برآوردی ــه قلــب فری ــد از ت ــه خداون ــه و ب رفت
ــا شــما  ــر برخــورد نمــود ب ــا مــرد باجگی نمــا" آیــا خداونــد همانطــور کــه ب
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برخــورد میکنــد؟
ــرا خواهــد بخشــید و از تمــام  ــرا خواهــد بخشــید. او م ــد م ــه. خداون بل

ــد. ــا 1 :8-9 رجــوع کنی ــه اول یوحن ــاک خواهــد کــرد. ب ــا پ ناپاکیه

)درس 3(
ــم آن . 1 ــاز داری ــه آن نی ــا ب ــه م ــایی ک ــا آن پارس ــد. آی ــوس 3 :۵ را بخوانی تیت

ــم؟ ــه عمــل آوری ــم ب پارسایســت کــه بتوانی
خیر.

دوم قرنتیان ۵ :21 را بخوانید. به چه نوع پارسایی ما نیاز داریم؟. 2
پارسایی خدا )که از طریق مسیح بدست می آید(.

رومیان 3 :22 را بخوانید. چگونه این پارسایی را دریافت میکنیم؟. 3
از طریق ایمان به عیسی مسیح.

فلیپیان 3 :9 را بخوانید. پارسایی که از شریعت است چیست؟. 4
پارســایی اســت متعلــق بــه مــن — پارســایی اعمــال )رفتــار( کــه مــن از 

خــود نشــان مــی دهــم.

غاطیــان 2 :21 را بخوانیــد. چگونــه میتــوان فیــض خداونــد را باطــل یــا . ۵
خنثــی نمــود؟

 مــا مــی توانیــم اینگونــه فیــض خــدا را باطــل بشــماریم کــه ســعی کنیــم از 
طریــق انجــام دادن کارهــای نیــک نجــات یابیــم بجــای اینکــه بــه مســیح و 

مــرگ او بــر روی صلیــب بــرای نجــات مــا ایمــان داشــته باشــیم.

رومیــان ۵ :17 را بخوانیــد. پارســایی خــدا بــه چــه عنوانــی دریافــت شــدنی . 6
است؟

یک عطیه )هدیه(.

)درس 4(
پیدایش 3 :1 را بخوانید. چه سوالی شیطان از حوا پرسید؟. 1
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پیدایــش 2 :17 و 3:3 را بخوانیــد. چــه کلمــه و یــا کلماتــی را حــوا بــه آنچــه . 2
خداونــد در اصــل بــه آدم گفتــه بــود اضافــه کــرد؟ 

و بدان دست مزنید.

پیدایــش 3 :6 را بخوانیــد. موقعــی کــه شــیطان موفــق شــد شــک و تردیــد . 3
ــه چــه  ــن آی ــش حــوا در ای ــدازد، واکن ــد را در دل حــوا بیان ــه کام خداون ب

بــود؟
پس از میوۀ آن گرفت و خورد.

پیدایــش 3 :9-1۰ را بخوانیــد. وقتــی آدم و حــوا گنــاه کردنــد، آیــا خداونــد . 4
بــا آنهــا دوبــاره گفتکــو مــی کــرد و پیگیــر رابطــه بــا ایشــان شــد؟

بله.

پیدایــش 3 :22-24 را بخوانیــد، چــرا خداونــد آدم و حــوا را از بــاغ عــدن . ۵
بیــرون کــرد؟

زیــرا کــه اگــر آنهــا از میــوه درخــت حیــات میخوردنــد تــا ابــد در وضعیــت 
گناه آلــود مــی ماندنــد.

آیــا مــی توانیــد ببینیــد کــه ایــن یــک عمــل رحــم و بخشــش از طــرف . 6
خداونــد بــود و نــه یــک مجــازات؟

بله.

رومیــان ۵ :17 را بخوانیــد. چگونــه بــه وفــور و فراواِنــی فیــض خداونــد و . 7
موهبــت پارســایی دســت مــی یابیــم؟

پ.  آن را دریافت کنیم.

رومیان 6 :23 را بخوانید. وقتی گناه می کنیم واقعا الیق چه هستیم ؟. 8
مرگ.

خدا به جای مرگ چه چیزی توسط فیض خود به ما داد؟. 9
حیات ابدی در عیسی مسیح.
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رومیــان 1۰ :3 را بخوانیــد. اگــر در پــی اثبــات پارســایی خویــش بــه . 1۰
خداونــد باشــیم از چــه کاری بــاز مــی مانیــم؟

تسلیم شدن به عیسی مسیح به عنوان پارسایی ما 

اول یوحنــا 1 :9 و رومیــان 4 :3 را بخوانیــد. ار ایمــان آوریــم خداونــد قــول . 11
چــه کاری را بــه مــا داده کــه بــا وجــود گناهــان و بــی انصافــی هایمــان، او 

بــرای مــا انجــام مــی دهــد؟
پاک کردن، فراموش کردن و بخشیدن آنها.

ایــن آیــه )اول یوحنــا 1 :9( بــه شــما دربــاره شــخصیت خداونــد چــه . 12
میگویــد؟

که او بخشنده و با محبت است.

)درس5(
رومیــان ۵ :13 را بخوانیــد. واژه ی "بــه حســاب آمــدن" در ایــن آیــه بــه چــه . 1

معناست؟
هزینه ای را به حساب کسی گذاشتن.

رومیان 7:7 را بخوانید. هدف از شریعت چه بود؟. 2
شناساندن گناه.

غاطیــان 3 :24 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــه هــدف از شــریعت چــه . 3
بود؟

نشــان دادن بــه انســان کــه او نیــاز بــه نجــات دهنــده ،یعنــی مســیح عیســی 
دارد.

یوحنــا 8 :1-11 را بخوانیــد. عیســی مســیح چگونــه بــا زنــی کــه در حــال . 4
زنــا دســتگیر شــده بــود رفتــار نمــود؟

با فیض و رحمت.

ــی . ۵ ــت حقیق ــده ی ماهی ــس کنن ــیح منعک ــی مس ــردار عیس ــار و ک ــا رفت آی
ــد. ــوع کنی ــا 3 :34 رج ــه یوحن ــت؟ ب ــد اس خداون
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بله.

ــد . 6 ــی خداون ــت حقیق ــه ماهی ــن آی ــق ای ــد. مطاب ــا 4 :8 را بخوانی اول یوحن
ــت؟ چیس

محبت.

ــه . 7 ــا روان ــی بســوی م ــد چــه زمان ــت خداون ــد. محب ــان ۵ :6 را بخوانی رومی
شــد؟

هنگامــی کــه مــا هنــوز ناتــوان و بــه عبارتــی دیگــر درمانــده و خداناشــناس 
بودیم.

رومیــان ۵ :8 را بخوانیــد، محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا شــد . 8
کــه مــا چــه بودیــم؟

گناهکار.

رومیــان ۵ :1۰ را بخوانیــد. محبــت خداونــد هنگامــی شــامل حــال مــا شــد . 9
کــه مــا چــه بودیــم؟

دشمن.

اگــر از عیســی مســیح بخواهیــد شــما را ببخشــد و منجــی و خداونــد شــما . 1۰
بشــود، و شــما اعتمــاد خــود را بــر قربانــی عیســی کــه بــرای گنــاه شــما فدیــه 
شــد بگذاریــد، آیــا خداونــد از ایــن طریــق ماهیــت و طبیعــت حقیقــی 

خــودرا کــه رحمــت و فیــض اســت نشــان خواهــد داد؟ 
بله.

)درس6(
معنی توبه چیست؟. 1

رو کردن به سوی تعهدی جدید.	 
تغییر فکر و باور دادن.	 
تغییــری قلبــی کــه در نتیجــه آن مــا بــه ســوی خــدا بازگشــته، از کارهــای 	 

گذشــته دســت برداشــته و در راههــای خداونــد گام برمــی داریــم.
تغییر مسیر دادن و نه کامل شدن.	 
 گرفتــن تصمیمــی قطعــی کــه تمامــی مســیر زندگــی فــرد را متحــول 	 
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مــی ســازد.
از گذشــته خــود و اعمــال کهنــه برگشــتن و کامــال متعهــد بــه خداونــد 	 

و راههــای او شــدن.
روی کردن به خداوند از طریق عیسی مسیح.	 

لوقا 13 :1-۵ را بخوانید. چه کارباید کرد تا هاک نشویم؟. 2
توبه کنیم.

دوم پطرس 3 :9 را بخوانید. آرزوی خدا برای تمامی مردم چیست؟. 3
که همگان به توبه گرایند.

ــد می خواهــد کــه کســی . 4 لوقــا 16 :19-31 را بخوانیــد. چــرا مــرد ثروتمن
از مــردگان برگــردد تــا بــا برادرانــش صحبــت کنــد؟

تا آنها بتوانند از آمدن به دوزخ اجتناب کنند.

لوقــا 16 :3۰ را بخوانیــد. بــرادران او بــرای جلوگیــری از عــذاب جهنــم چــه . ۵
ــد بکنند؟ بای

باید توبه کنند.

ــد، . 6 ــاص نمی گوی ــور خ ــه بط ــد. اگرچ ــوالن 26 :18 را بخوانی ــال رس اعم
ــد  ــه می کنن ــرای کســانی کــه توب ــد. ب ــه صحبــت می کن ــاره توب ــه در ب ــن آی ای

ــد ؟  ــی می افت ــه اتفاق چ
چشمانشان گشوده خواهد شد.	 
از تاریکی به نور باز خواهند گشت.	 
از قدرت شیطان به سوی خداوند باز خواهند گشت.	 
آمرزش گناهان را دریافت خواهند کرد.	 
میراث خود را دریافت خواهند کرد.	 

اعمــال رســوالن 26 :2۰ را بخوانیــد، در قســمت آخــر ایــن آیــه، ســه چیــز . 7
بیــان شــده اســت کــه غیــر یهودیــان الزم بــه انجــام آن هســتند، آن ســه 

چیــز کدامنــد؟
توبه کنند.	 
به سوی خدا بازگردند.	 



107 

توبه آنها در رفتار و نیاتشان آشکار باشد.	 

ــی . 8 ــه کارهای ــردم چ ــن م ــه ای ــود ک ــی فرم ــد. عیس ــی 7 :21-23 را بخوانی مّت
ــد؟ ــی دادن ــام م ــدا انج ــای اراده خ بج

شرارت و بی انصافی، بی قانونی و هرج و مرج.

ایــن چــه چیــز را بــه شــما در بــاره اهمیــت توبــه ی حقیقــی و نــه فقــط زبانــی . 9
در برابــر خداونــد نشــان مــی دهــد؟
نجات از قلب می آید و نه از زبان.

اشعیا ۵۵ :7 را بخوانید، شریر چه باید انجام دهد؟. 1۰
راههای خود را ترک کنند.

دو کاری که افراد بدکار باید انجام دهند کدام است؟. 11
اول افکار خویش را ترک کنند، و دوم به سوی خداوند باز گردند.

خداونــد بــرای فــردی کــه دو کار اشــاره شــده بــاال راانجــام دهــد چــه خواهــد . 12
کــرد؟

او بر وی رحم و بخشش سرشاری خواهد نمود.

لوقــا 1۵ :7 را بخوانیــد. واکنــش آســمان بــرای یــک گناهــکار کــه توبــه می کنــد . 13
؟ چیست

جشن و سرور عظیمی در آسمان و بهشت بر پا می شود.

اعمــال رســوالن 3:19 را بخوانیــد، اگــر توبــه کنیــد و تبدیــل شــوید، چــه . 14
اتفاقــی بــرای گناهــان شــما رخ خواهــد داد؟

گناهانم بخشیده و همه ناپدید خواهند شد.

)درس7(
لوقــا 9 :۵7-62 را بخوانیــد. ایــن متــن دربــاره درجــه تعهــد و دنبالــه روی مــا . 1

از مســیح چــه مــی آمــوزد؟
تسلیم و واگذاری تمام و کمال و مطلق.
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ــردم از . 2 ــی از م ــه برخ ــد ک ــی رس ــر م ــرا بنظ ــد. چ ــا 8 :13-14 را بخوانی لوق
ــد؟ ــی افتن ــا م ــان مســیحی برگشــته و ی ایم

آنهــا در کالم خداونــد هرگــز ریشــه نپرورانــده انــد. نگرانی هــا، ثــروت و 
ــرد. ــی ب ــود م ــا خ ــا را ب ــی آنه ــن زندگ ــی های ای خوش

حزقیــال 16 :8 را بخوانیــد. خداونــد از تصویــر ازدواج جهــت تعریــف رابطــه . 3
ای کــه بــا قومــش دارد اســتفاده می کنــد. در ایــن رابطــه یــک فــرد متعلــق بــه 

چــه کســی مــی شــود؟
از آِن خداوند.

اول قرنتیان 6 :19 را بخوانید. شما به چه کسی متعلقید؟. 4
به خداوند.

اول قرنتیان 6 :2۰ را بخوانید. بدن و روح شما متعلق به چه کسی است؟. ۵
به خداوند.

یعقــوب 4:4 را بخوانیــد. آیــا میتــوان علیــه خداونــد زنــای روحانــی مرتکــب . 6
شــد؟

بله.

از دیــدگاه خداونــد چــه چیــز زنــای روحانــی محســوب مــی شــود؟ رومیــان 1 . 7
:2۵ را بخوانیــد.

قلبــی کــه بــه خداونــد پشــت کــرده و بــه بــت هــا رو آورده )آن چیزهایــی کــه 
در زندگــی شــما مهمتــر از خداونــد بشــمار مــی آینــد(.

ــا 2 :23-2۵ را بخوانیــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــه هــا مــا چــه چیــزی در . 8 یوحن
مــورد تعهــد و ایمــان یــاد مــی گیریــم؟

که عیسی تمامی قلب ما را می خواهد )یک تعهد کامل(.

لوقــا 14 :28-3۰ را بخوانیــد، آیــا هزینــه پیــروی از عیســی را بــرآورد کــرده . 9
ایــد؟ آیــا مــی خواهیــد او را دنبــال کنیــد؟

بله.
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)درس8(
این مرد جوان چه سوالی می کند؟. 1

آیا برای رفتن به بهشت، گرفتن تعمید الزم است؟

طبق اعمال رسوالن 1۰ :43، چگونه نجات می یابیم؟. 2
رایگان، بعنوان یک هدیه از راه ایمان به عیسی مسیح.

تعمیــد ابــراز ایمــان اســت کــه معمــوال در زمــان نجــات انجــام مــی گیــرد. . 3
چگونــه اعمــال رســوالن 2 :38 ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد؟

پطرس فرمود: توبه کنید و غسل تعمید گیرید.

چگونه مرقس 16:16 این حقیقت را تشریح می کند؟. 4
عیســی فرمــود: "هــر کــه ایمــان آَوَرد و تعمیــد گیــرد، نجــات خواهــد 
یافــت." بــه ایــن معنــی کــه هــر دو رویــداد در یــک زمــان قابــل 

اجراســت. 

تعمیــد راهــی اســت کــه نــام خداونــدرا بخوانیــم. چگونــه اعمــال . ۵
رســوالن 22 :16 ایــن حقیقــت را تشــریح مــی کنــد ؟

ــام خداونــد را بخوانــد نجــات  کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه هــر ن
ــد  ــی توان ــد م ــام خداون ــدن ن ــد خوان ــی رس ــر م ــت. بنظ ــد یاف خواه
ــد  ــل تعمی ــن غس ــق گرفت ــا از طری ــا 18 :13( و ی ــد )لوق ــی باش صوت

ــه ذکــر شــده شــاهدش هســتیم. کــه در آی

تعمیــد راهــی بــرای خوانــدن نــام خداونــد و داشــتن وجــدان پــاک اســت. . 6
آیــا اول پطــرس 3 :21 ایــن حقیقــت تاییــد مــی کنــد؟

بله.

طبق اعمال رسوالن 2 :38، ملزومات گرفتن تعمید کدام است؟. 7
توبه.

طبق مرقس 16:16، ملزومات گرفتن تعمید کدام است؟. 8
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هر که ایمان آَوَرد.

آیا یک نوزاد می تواند توبه کند؟. 9
 خیر.

آیا یک نوزاد می تواند ایمان بیاورد؟. 1۰
خیر.

اعمــال رســوالن 1۰ :43-48 را بخوانیــد. قــدم بعــدی پــس از ایمــان بــه . 11
مســیح بــرای یــک ایمانــدار کــدام اســت؟

غسل تعمید آب.

)درس 9(
دوم قرنتیــان ۵ :17 را بخوانیــد. پــس اگــر کســی در مســیح باشــد، او . 1

ــت؟ ــه اس چگون
خلقتی تازه.

دوم قرنتیان ۵ :17 را بخوانید. چه اتفاقی برای چیزهای کهنه افتاد؟. 2
چیزهای کهنه درگذشت )رفته اند(.

دوم قرنتیان ۵ :17 را بخوانید. چه چیزهایی تازه شد؟. 3
همه چیز.

افسســیان 2 :1 را بخوانیــد. شــرایط شــما قبــل از تولــد دوباره)یــا دوبــاره . 4
زنــده شــدن( چگونــه بــود؟

به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودم.

افسســیان 2:2 را بخوانیــد. بعنــوان یــک بــی ایمــان، چطــور در زندگــی گام . ۵
بــر مــی داشــتید؟

ــدرت هــوا(  ــس ق ــودم، از شــیطان )ریی ــا ب ــن دنی ــه رو روشــهای ای دنبال
ــردم. ــی ک ــی م ــی زندگ ــردم، در روح سرکش ــروی می ک پی
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افسسیان 2 :3-۵ را بخوانید. خداوند در چه چیز دولتمند است؟. 6
رحمانیت.

افسسیان 2 :4 را بخوانید. چرا خداوند رحمان است؟. 7
به  خاطر محبت عظیم خود به ما.

افسســیان 2 :۵ را بخوانیــد. حتــی زمانــی کــه در نافرمانیهــای خــود مــرده . 8
بودیــم، خداونــد بــرای مــا چــه کــرد؟

ما را با مسیح زنده کرد.

افسسیان 2 :۵ را بخوانید. چگونه خدا ما را نجات بخشید؟. 9
بوسیله فیض خود.

اول قرنتیــان 6 :9-1۰ را بخوانیــد. آیــا مــی توانیدخــود را در هــر یــک از . 1۰
توصیــف هــای ایــن لیســت ببینیــد؟

بله.

اول قرنتیــان 6 :11 را بخوانیــد، در واژه "بودیــم" شــرایط چــه مقطــع . 11
ــد؟ ــی کن ــان م ــده را بی ــا آین ــال، ی ــته، ح ــی؛ گذش زمان

گذشته.

ــه . 12 ــی ک ــه اتفاق ــاره، س ــد دوب ــس از تول ــد. پ ــان 6 :11 را بخوانی اول قرنتی
ــد؟ ــام ببری ــما رخ داد را ن ــرای ش ب

بوســیله روح خداونــد شســته شــده، تقدیــس گشــته و در حضــور خداونــد 
پارســا شــمرده شــده ام.

اول قرنتیــان 6 :11 را بخوانیــد. شــرایط چــه مقطــع زمانــی؛ گذشــته، . 13
ــد؟ ــی کن ــان م ــده را بی ــا آین ــال، ی ح

حال.

اول قرنتیــان 6 :17 را بخوانیــد، اّمــا آن کــه بــه خداونــد می پیونــدد، بــا او . 14
______ اســت.
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یک روح)درس10(
اول قرنتیــان 6 :17 را بخوانیــد، تنهــا راه دســتیابی بــه شــناخت ایــن . 1

دگرگونــی کلــی کــه در روح مــا انجــام پذیرفتــه شــده از طریــق کالم خداونــد 
اســت. ایــن آیــه چگونــه ایــن را شــرح مــی دهــد؟

روح ما به خداوند پیوسته شده است.

افسسیان 3 :17 را بخوانید. محل سکونت کنونی مسیح کجاست؟. 2
در قلبهای ما.

افسسیان 3 :17 را بخوانید. چطور این اتفاق می افتد؟. 3
بوسیله ایمان.

اول یوحنــا ۵ :12 را بخوانیــد. بایســتی دارای چــه شــخصی باشــیم تــا . 4
ــم؟ ــات یابی نج

پسر )عیسی مسیح(.

ــا و . ۵ ــرای قرنه ــد. چــه رازی اســت کــه ب کولســیان 1 :26-27 را بخوانی
ــا آشــکار گشــته اســت؟ ــر م ــروز ب ــا ام ــود ام ــده ب ــان مان نســلها پنه

مسیح در ما، که امید جالل است.

افسســیان 4 :23-24 را بخوانیــد. چــه چیــز در پارســایی و قّدوســیت . 6
ــود؟ ــده شــده ب ــی آفری حقیق

انسان تازه ما )روح ما که از نو زاده شده است(.

دوم قرنتیان ۵ :21 را بخوانید. ما دارای پارسایی چه کسی هستیم؟. 7
پارسایِی خداوند در مسیح.

افسسیان 1 :4 را بخوانید. جایگاه ما در حضور خداوند کدام است؟. 8
مقّدس و بی عیب.

افسسیان 1 :6 را بخوانید. چگونه ما پذیرفته شدیم؟. 9
در آن محبوب )عیسی مسیح(.
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)درس11(
رومیان 4 :۵ را بخوانید. خداوند چه کسانی را پارسا می شمارد؟. 1

خدانشناسان.

رومیــان 4 :2-3 را بخوانیــد. خداونــد چیــزی را بــه حســاب ابراهیــم . 2
ــود؟ ــه ب ــت. آن چ ــا نداش ــه او قب ــان آورد( ک ــه او ایم ــی ک ــذارد )زمان گ

پارسایی )حق حضور در مقابل خداوند(.

رومیــان 4 :22-24 را بخوانیــد. اگــر مــا ماننــد ابراهیــم ایمــان بیاوریــم، . 3
چــه چیــزی را خداونــد بــه حســاب مــا مــی گــذارد؟

پارسایی )حق حضور در مقابل خداوند(.

ــه حســاب یــک . 4 ــد پارســایی را ب ــه خداون ــد. چگون ــان4 :6 را بخوانی رومی
فــرد مــی گــذارد:

ب. جدا از کارهای او.

عبرانیــان 1۰ :14 بخوانیــد. بــرای چــه مــدت زمانــی ایمانــداران در مقابــل . ۵
خداونــد کامــل مــی ماننــد؟

برای همیشه.

رومیان ۵ :17 را بخوانید. چگونه پارسایی دریافت می شود:. 6
ب. بعنوان یک هدیه.

هدیه چه مفهومی را می رساند؟. 7
چیــزی کــه رایــگان داده مــی شــود، بــدون هزینــه بــرای شــخصی کــه آن را 

دریافــت میکنــد.

بــرای اعتمــاد بــه عیســی مســیح بعنــوان منجــی شــما، بایســتی شــما بــه او . 8
اعتمــاد کنیــد تــا شــما را بــه کــدام مقصــد نهایــی برســاند؟

ب. بهشت.
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)درس12(
ــم، . 1 ــان نکاری ــد را در قلبم ــا کام خداون ــر م ــد. اگ ــی 13 :19 را بخوانی مت

ــرای آن پیــش خواهــد آمــد؟ چــه اتفاقــی ب
ــن  ــد. بنابرای ــده، می ربای ــته ش ــه را در دل او کاش ــد و آنچ ــریر می آی آن َش

ایــن بــذر ثمــر نخواهــد آورد.

یوشــع 1 :8 را بخوانیــد. چــه زمانــی مــا بایســتی کام خداونــد را پرورانــده . 2
و بــر آن تعمــق کنیــم؟

روز و شب.

ــد ______. 3 ــه، کام خداون ــن آی ــاس ای ــد. براس ــا 6 :63 را بخوانی یوحن
اســت.

روح و حیات است.

متی 4:4 را بخوانید. انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به ...؟. 4
به هر کالمی که از دهان خدا صادر شود.

افسســیان 6 :17 را بخوانیــد. کام خــدا هماننــد چــه نــوع اســلحه ای . ۵
ــت؟ اس

شمشیر.

آیا شمشیر قادر به آسیب رساندن به دشمنانش هست؟. 6
بله

رومیــان 8 :6 را بخوانیــد. وقتــی کام خــدا در زندگیمــان جایــگاه خــود را . 7
پیــدا مــی کنــد، مــا ____________ خواهیــم داشــت.

حیات و سالمتی خواهیم داشت.

دوم قرنتیــان 3 :18 را بخوانیــد. آنچــه مــا توجــه خــود را بــه آن معطــوف . 8
ــد  ــز بای ــس چــه چی ــر می شــویم. پ ــا از آن پ ــه م ــی اســت ک ــم همان می کنی

مرکــز توجــه مــا باشــد؟
خداوند و جاللش
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)درس 13(
یعقوب 1 :13 را بخوانید. آیا خداوند ما را با بدی آزمایش می کنند؟. 1

خیر.

یعقوب 1 :17 را بخوانید. بخشش های نیکو از کجا می آیند؟. 2
از باالست، نازل شده از پدر نورها.

یوحنا 1۰:1۰ را بخوانید. دزد کیست؟. 3
شیطان.

یوحنا 1۰:1۰ را بخوانید. هدف این دزد چیست؟. 4
دزدیدن و کشتن و نابود کردن.

یوحنا 1۰:1۰ را بخوانید. هدف عیسی مسیح چیست؟. ۵
مــن آمــده ام تــا ایشــان حیــات داشــته باشــند و از آن بــه فراوانــی بهره منــد 

شوند.

یعقــوب 4 :7 را بخوانیــد. نتیجــه تســلیم شــدن بــه خداونــد و مقاومــت . 6
در برابــر شــیطان چیســت؟

شیطان از من خواهد گریخت.

رومیــان 8 :28 را بخوانیــد. آیــا ایــن آیــه می گویــد کــه همــه چیــز از . 7
جانــب خداونــد اســت؟

خیر.

اعمــال رســوالن 1۰ :38 را بخوانیــد. آیــا بیمــاری از جانــب خداونــد . 8
ــت؟ اس

خیر.

اول یوحنا 3 :8 را بخوانید. هدف پسر خداوند از ظهور چه بود؟. 9
ــل  ــس را باط ــای ابلی ــا کاره ــرد ت ــور ک ــد ظه ــر خداون ــن رو پس از همی

ــازد. س
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)درس 14(
مرقــس 16:16 و همچنیــن اعمــال رســوالن 8 :۵ و 12 را بخوانیــد. آیــا . 1

ــده  ــه ش ــخن گفت ــا س ــاره آنه ــوالن 8 :12 درب ــال رس ــه در اعم ــرادی ک اف
مســیحی شــدند؟

بله.

اعمــال 8 :14-16 را بخوانیــد. آیــا ایــن افــراد تعمیــد بــه روح را دریافــت . 2
ــرده بودند؟ ک

خیر.

اعمال 19 :1-۵ را بخوانید. آیا این افراد ایماندارند؟. 3
بله.

اعمال 19 :6-7 را بخوانید. آیا این افراد در روح تعمید یافته بودند؟. 4
خیر.

نکتــه: ایــن نشــان می دهــد کــه ایــن تجربــه ازتجربــه نجــات متمایــز مــی 
باشــد.

ــه انجــام . ۵ ــاز ب ــدس نی ــت روح الق ــرای دریاف ــد. ب ــا 11 :13 را بخوانی لوق
ــم؟ چــه کاری داری

خواستن و درخواست کردن.

ــی . 6 ــا ســخن م ــه زبانه ــی شــخصی ب ــد. وقت ــان 14 :2 را بخوانی اول قرنتی
ــد، در حــال انجــام چــه کاریســت؟ گوی

سخن گفتن با خدا و بیان رازها.

ــه زبانهــا ســخن مــی . 7 ــد. وقتــی شــخصی ب ــان 14:14 را بخوانی اول قرنتی
گویــد، در حــال انجــام چــه کاریســت؟

روحشان در حال دعا با خداست.

اول قرنتیــان 14 :16-17 را بخوانیــد. وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن . 8
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مــی گویــد، در حــال انجــام چــه کاریســت؟
ــتودن و  ــودن )س ــکرگزاری او را نم ــت دادن و ش ــد را در روح برک خداون

تمجیــد گفتــن خداونــد(

اعمــال 2 :4 را بخوانیــد. وقتــی شــخصی بــه زبانهــا ســخن مــی گویــد، آیــا . 9
روح القــدس ســخن مــی گویــد یــا خــود آن شــخص؟

آن شخص است که سخن می گوید.

اعمال 2 :4 را بخوانید. چه کسی قدرت تکلم به شخص می بخشد؟. 1۰
روح القدس.

)درس 15(
چه عبارتهایی را انجیل برای نجات استفاده می کند؟ شرح دهید.. 1

از نو متولد شدن )یوحنا 3:3(، 	 
بسوی خدا بازگشتن )اعمال 3 :19(،	 
باور کردن و تعمید گرفتن )مرقس 16:16(،	 
بخشیده شدن)آمرزیده شدن( )کولسیان 2 :13(،	 
روح مســیح را دریافــت کــردن )رومیــان 8 :9(، و حیــات جــاودان 	 

ــی 25 :46(. )مت

اعمــال 11 :1۵ را بخوانیــد. ایــن آیــه، تجربــه تعمیــد روح  القــدس را . 2
می کنــد؟ توصیــف  چگونــه 

هنگامی که روح القدس برشخصی نازل می شود.

ــا 2۰ :22(، . 3 ــد )یوحن ــت کردن ــدس را دریاف ــی روح الق ــاگردان عیس ش
ــد  ــت کردن ــدس را دریاف ــد روح الق ــد تعمی ــد روز بع ــع چن ــی در واق ول
)اعمــال 2 :1-4(. بــه ایــن آیــه هــا نــگاه کنیــد و ایــن وقایــع را بــا 

یکدیگــر مقایســه کنیــد. )یوحنــا 2۰ :22 و اعمــال 2 :4-1(
در یوحنا 20 :22 شاگردان روح القدس را دریافت کردند.	 
در اعمــال 2 :1-4 همــان شــاگردان بــا روح القــدس پــر شــدند )کــه 	 

ایــن یــک ُپــری درونــی و بیرونــی مــی باشــد(.
به اعمال رسوالن 1 :8 را رجوع کنید.	 
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اعمــال 1 :8 را بخوانیــد. منظــور ازگرفتــن تعمیــد بــا روح القــدس چــه مــی . 4
باشد؟

توانمند شدن جهت خدمتگزاری )یا دادن شهادت(.

اعمــال 2 :38-39 و اول قرنتیــان 1 :7 را بخوانیــد. آیــا تعمیــد روح . ۵
القــدس بــرای امــروز ماســت؟

بلــه. عطاهــای روح القــدس در زمــان بازگشــت دوبــاره مســیح پایــان 
ــان. ــه آن زم ــا ب ــه ت ــا ن ــت ام ــد گرف خواه

لوقــا 11 :13 را بخوانیــد. اگــر هنــوز تعمیــد روح القــدس را دریافــت . 6
ــد؟ ــام دهی ــد انج ــه بای ــون چ ــم اکن ــد، ه ــرده ای نک

آن را درخواست کنیم.

اعمــال 2 :4 را بخوانیــد. آیــا از خداونــد درخواســت خواهیدکــرد، دریافــت . 7
ــه  ــرد، ب ــد ک ــتش خواهی ــت و او را پرس ــخن خواهیدگف ــرد، س ــد ک خواهی

زبانهــای دعــا کــه خداونــد بــه شــما مــی دهــد؟
بلــه، مــن ســخن خواهــم گفــت، امــا روح القــدس اســت کــه بــه مــن قدرت 

تکلــم خواهد بخشــید)زبان(.

)درس16(
یهــودا 1 :2۰ را بخوانیــد. چــه بهــره بزرگــی را در دعاکــردن در روح . 1

القــدس دریافــت مــی کنیــم؟
ــود  ــای خ ــال بن ــم، در ح ــی کن ــا م ــدس دع ــن در روح الق ــه م ــی ک هنگام

ــتم. هس

اعمال 2 :4 را بخوانید. چند نفر از روح القدس پر شدند؟. 2
همه آنها.

اعمال 2 :4 را بخوانید. آنها پس از پر شدن از روح چه کردند؟. 3
به زبانها دعا کردند.

اول قرنتیــان 14:14 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد، . 4
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کــدام قســمت شــما در حــال دعاســت؟
روح من در حال دعاست.

ــد، . ۵ ــر دعــا مــی کنی ــه زبانهــای غی ــی ب ــد. وقت ــان 14 :2 را بخوانی اول قرنتی
شــما بــا چــه کســی ســخن مــی گویــد؟

خداوند.

اول قرنتیــان 14 :2 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــای غیــر دعــا مــی کنیــد، آیــا . 6
دیگــران آنچــه را کــه گفتــه می شــود درک می کننــد؟

خیر.

ــد، . 7 ــر دعــا مــی کنی ــه زبانهــای غی ــی ب ــد. وقت ــان 14 :2 را بخوانی اول قرنتی
روح شــما چــه ســخنی مــی گویــد؟

رازها، اسرار نهان، صمیمیت و نزدیکی فقط بین من و خداوند.

اول قرنتیــان 14 :4 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد، شــما چــه . 8
مــی کنیــد؟

ساختن خود )بنا کردن خود(.

اول قرنتیــان 14 :16 را بخوانیــد. وقتــی بــه زبانهــا دعــا مــی کنیــد، شــما در . 9
حــال انجــام چــه کاری هســتید؟

برکت دادن و سپاس گفتن به خداوند.
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پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده ی خود
انتخــاب عیســی مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده تــان مهمتریــن 

تصمیــم شماســت کــه بــرای همیشــه خواهیــد گرفــت!

ــراف کنیعیســی  ــان خــود اعت ــه زب ــر ب ــه اگ ــد، "ک ــی ده ــده م ــدا وع کالم خ
ــردگان  ــدا او را از م ــه خ ــی ک ــته باش ــان داش ــود ایم ــت و در دل خ ــد اس خداون
برخیزانیــد، نجــات خواهــی یافــت. 01زیــرا در دل اســت کــه شــخص ایمــان 
ــد و  ــراف می کن ــه اعت ــت ک ــان اس ــا زب ــود، و ب ــمرده می ش ــا ش ــی آورد و پارس م
نجــات می یابــد ... 13زیــرا هر کــه نــام خداونــد را بخوانــد، نجــات خواهــد  

.)13،10-۹:10 )رومیــان  .تــفای 

ــد و  ــو خداون ــه ت ــم ک ــی کن ــراف م ــد،" عیســی اعت ــا کنی ــد دع ــا صــدای بلن ب
نجــات دهنــده ی مــن هســتی. در دل خــود ایمــان دارم کــه خــدا تــو را از مــردگان 
بــر خیزانیــد. بــا ایمــان بــه کامــت، اکنــون نجــات را دریافــت مــی کنــم. از اینکــه 

مــرا نجــات دادی متشــکرم!"

همــان لحظــه ای کــه زندگــی خــود را بــه عیســی مســیح مــی ســپارید، حقیقــت 
کام او بافاصلــه در روح شــما قــرار مــی گیــرد. اکنــون کــه دوبــاره بــه دنیــا آمــده 

ایــد، شــما انســان کامــا جدیــدی هســتید !



128 

دریافت روح القدس
بــه عنــوان فرزنــد، پــدر آســمانِی پــر محبــت شــما مــی خواهــد قــدرت فــوق 
العــاده ای کــه بــرای زندگــی در ایــن حیــات جدیــد بــه آن نیــاز داریــد را بــه شــما 

بدهــد.

لوقــا 10:11، 31 زیــرا هــر کــه بخواهــد، بــه دســت آورد؛ و هــر کــه بجویــد، 
یابــد؛ و هــر کــه بکوبــد، در بــه رویــش گشــوده شــود ... 31 حــال اگــر شــما بــا 
ــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد،  همــۀ بدســیرتی تان می دانیــد کــه بایــد ب
چقــدر بیشــتر پــدر آســمانی شــما روح القــدس را بــه هر کــه از او بخواهــد، عطــا 

خواهــد فرمــود.

همــه ی آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بخواهیــد، ایمــان بیاوریــد، و 
دریافــت کنیــد ! ایــن گونــه دعــا کنیــد،" پــدر نیــاز خــود را بــه قــدرت تــو بــرای ایــن 
حیــات جدیــد مــی دانــم. لطفــا مــرا بــا روح القدســت پــر کــن. بــا ایمــان، او را 
هــم اکنــون دریافــت مــی کنــم ! متشــکرم کــه مــرا تعمیــد مــی دهــی. روح القــدس، 

بــه زندگــی مــن خــوش آمــدی. "

ــی  ــر م ــدا پ ــاده خ ــوق الع ــدرت ف ــا ق ــما ب ــاال ش ــم ! ح ــی گویی ــک م تبری
ــان خواهــد  ــه زبانت ــان ب ــد از قلبت شــوید. تعــدادی هجــا از زبانــی کــه نمــی دانی
ــد  ــا صــدای بلن ــا ایمــان ب ــان 14:14(. از آنجــا کــه آن هــا را ب آمــد )اول قرنتی
مــی گوییــد، قــدرت خــدا را از درون خــود آزاد مــی کنیــد و خــود را در روح بنــا 
مــی کنیــد )آیــه ی 4(. مــی توانیــد ایــن کار را هــر وقــت و هــر کجــا کــه دوســت 

داریــد انجــام دهیــد.

ایــن واقعــا مهــم نیســت کــه آیــا وقتــی دعــا کردیــد تــا خداونــد و روح او را 
ــه. اگــر در دل خــود ایمــان داشــته  ــا ن ــد ی ــزی احســاس کردی ــد، چی دریافــت کنی
باشــید کــه دریافــت مــی کنیــد، پــس طبــق وعــده ی کام خــدا، دریافــت کردیــد. 

خــدا همیشــه بــه کامــش متعهــد اســت. آن را بــاور کنیــد!

ــت  ــا در خواس ــه در دع ــر آنچ ــم، ه ــی گوی ــما م ــه ش ــس ب ــس 42:11 پ مرق
ــود. ــد ب ــما خواه ــد، و از آِن ش ــه ای ــه آن را یافت ــید ک ــته باش ــان داش ــد، ایم کنی
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اندرو ومک

ــدرو  ــدرو ومــک در ســال 1978 ، ان از زمــان تاســیس ســازمان کلیســایی ان
بــه ارئــه ی حقایــق بــزرگ از کام خــدا بــه ســادگی و روشــنی ، از طریــق معرفــت 
شناســی و مســحی کــه بــه وســیله ی خداونــد بــه او داده شــده ، ادامــه داده اســت 
ــر کام خــدا ،  ــدارش ب ــد و اقت ــد قدرتمن ــا تاکی ــد ، ب . هــر جــا کــه ســفر مــی کن
مــردم را از گنــاه و خــود پارســایی آزاد مــی کنــد ، کــه غالبــا بــا آیــات و شــگفتی 
هــا همــراه اســت . انــدرو شــبان ســه کلیســا بــوده اســت و او همچنــان بــه خدمــت 
خداونــد در زندگــی خــود بــا تعلیــم بــدن مســیح کــه خبــر خــوش رابطــه ی مــا در 

عیســی مســیح اســت ، ادامــه مــی دهــد .

دان کرو

ــدرو ملحــق شــد . او  ــه ان ــد ب ــه خداون ــرای خدمــت ب دان در ســال 197۵ ب
قبــل از اینکــه در ســال 1988 بــه عنــوان معــاون و همــکار در ســازمان کلیســایی 
انــدرو ومــک بــه صــورت عضــوی تمــام وقــت در بیایــد ، در مکزیکــو ، تگــزاس 
و اوکاهامــا خدمــت مــی کــرده اســت . او در ســال 1994، اســتاد کالــج کتــاب 
مقــدس کریــس )Charis Bible College( شــد . در اوایــل دهــه ی199۰، 
دان ســازمان خیریــه انجمــن مقدســین را تاســیس کــرد ، کــه در حــال حاضــر بــا 
ســازمان خبــر خــوش شــاگردی ادغــام شــده اســت کــه ایــن ســازمان امکانــات و 
ــان  ــرای کشــورهای جه ــه طــور عمــده ب ــه ب ــزار شــاگردی و کمــک هــای خیری اب

ســوم فراهــم مــی کنــد. 
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مقدمه سطح 2
بــه ســطح دوم از کتــاب راهنمایــی مطالعــه خبــر خــوش شــاگردی و کتــاب 

کار کــه شــامل 3 بخــش اســت، خــوش آمدیــد.

ایــن برنامــه ی فــوق العــاده یــک همــکاری، بیــِن تعالیــم انــدرو ومــک و دان 
کــرو اســت و بــه عنــوان یــک ابــزار شاگردســازی بنیادیــن تهیــه شــده اســت.این 
برنامــه مــی توانــد در هــر جایــی و بــا هــر کســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن 
ــاهای  ــک، کلیس ــای کوچ ــا گروهه ــه ت ــراد گرفت ــود را از اف ــدگان خ ــه خوانن برنام

ــی، مــدارس و کنفرانــس هــا، تبدیــل خواهــد کــرد. محل

محتــوای ایــن برنامــه شــامل 48 درس اســت کــه بــه ســه ســطح یــا قســمت 
ــات مربوطــه و  ــون درس، آی ــع و مســتقل اســت و مت ــه جام ــی شــود ک تقســیم م
پرسشــها و پاســخ هــا را ارائــه مــی دهــد. خداونــد بــه مــا گفــت که شــاگرد بســازید، 
نــه اینکــه فقــط تغییــر کننــد )متــی 19:28( و ایــن برنامــه بــه شــکل هدفمنــد فــرد 
ــران را  ــه دیگ ــخصی ک ــه ش ــاگرد ب ــک ش ــاگرد و از ی ــه ش ــان ب ــو ایم ــک ن را از ی

شــاگرد مــی ســازد، تبدیــل خواهــد کــرد.

ایــن 16 درس از ســطح دوم، شــما را بــه اعمــاق حقایــق اساســی کتــاب 
ــرد.  ــی ب ــود م ــه خ ــبت ب ــدا نس ــض خ ــرط و فی ــد و ش ــی قی ــت ب ــدس از محب مق
عــاوه بــر ایــن، دو راهنمایــی مفیــد وجــود دارد، یکــی در مــورد اینکــه "چگونــه 
عیســی را بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود بپذیریــد، و دوم" چگونــه روح القــدس را 
دریافــت کنیــد." در پایــان، مــا یــک برنامــه 12 ماهــه خوانــدن کتــاب مقــدس ارائــه 

مــی دهیــم تــا شــما قــادر بــه مطالعــه ی تمامــی کام خــدا شــوید.

ــی  ــتفاده م ــع اس ــراد و جوام ــل اف ــرای تبدی ــان ب ــر جه ــزار در سرتاس ــن اب ای
شــود و در چندیــن زبــان در دســترس اســت کــه بــه صــورت pdf جهــت دانلــود 
رایــگان در ســایت awmi.net/demo/downloads و اپلیکیشــن هایــی 

ــل موجــود اســت. ــد و اپ ــرای سیســتم هــای اندروی ب

خداوند در شروع این سفِر مکاشفه ای به فراوانی به شما برکت دهد.
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خــود محــوری منبــع بســیاری از چیزهایــی اســت کــه تجربــه مــی کنیــم. آیــه 
ای در امثــال 13 وجــود دارد کــه واقعــا بایــد نگاهــی بــه آن بیندازیــد، چــون اگــر آن 
را در کتــاب مقــدس خــود نمــی خواندیــد، آن را بــاور نمــی کردیــد. آیــه ی 10 مــی 
فرمایــد، "از تکبــر چیــزی جــز نــزاع بــر نخیــزد امــا حکمــت بــا کســانی اســت کــه 
مشــورت پذیرنــد." بســیاری از مــردم ابتــدا بــا ایــن مســئله مخالــف هســتند و مــی 
گوینــد، "یــک دقیقــه صبــر کنیــد. غــرور نمــی توانــد تنهــا چیــزی باشــد کــه باعــث 
ــروع  ــاجره ش ــه مش ــد ک ــی فرمای ــال 14:17 م ــود. امث ــی ش ــاجره م ــا مش ــزاع ی ن
نــزاع اســت، بنابرایــن نــزاع بایــد از چیــزی بیــش از تنهــا غــرور ناشــی شــود. ایــن 
چیزیســت کــه بــه همیــن شــکل تــا بــه حــال بــرای مــن اتفــاق افتــاده اســت." عــده 
ــپ شــخصیتی مــن  ــن فقــط تی ــد؛ ای ــد، "شــما درک نمــی کنی ای دیگــر مــی گوین
اســت." نــه، کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه نــزاع تنهــا بــه وســیله ی تکبــر مــی آید. 
ایــن یکــی از دالیــل اصلــی نیســت ؛ ایــن تنهــا علــت اســت. برخــی از مــردم دوبــاره 
بــا ایــن مســئله مخالــف هســتند و مــی گوینــد، "مــن مشــکات مختلفــی دارم، امــا 
غــرور یکــی از آنهــا نیســت. هرچنــد کــه، مــن چنــان عــزت نفــِس پایینــی دارم کــه 

امــکان نــدارد کســی بتوانــد مــرا بــه داشــتن غــرور متهــم کنــد." 

مــا مجــددا تعریــف مــی کنیــم کــه غــرور چیســت. فقــط ایــن نیســت کــه فکــر 
ــن  ــت ای ــن حال ــر هســتید، بلکــه در ســاده تری ــد از هــر شــخص دیگــری بهت کنی
ــا ریشــه ی  ــد. خــود محــوری واقع ــز ببینی اســت کــه، خــود را در مرکــز همــه چی
همــه ی غرورهاســت. در اعــداد 2:12، مریــم و هــارون، خواهــر و بــرادر موســی 
بــر ضــد او شــدند بــه خاطــر ازدواجــش بــا زنــی از قومــی دیگــر، از او انتقــاد مــی 
کردنــد و مــی گفتنــد، "آیــا بــه راســتی خداونــد تنهــا بــه واســطه ی موســی ســخن 
گفتــه اســت؟ آیــا بــه واســطه ی مــا نیــز ســخن نگفتــه؟" کتــاب مقــدس ســپس در 
آیــه ی 3 مــی فرمایــد کــه موســی حلیــم تریــن مــرد بــر روی زمیــن بــود. بــه جــای 
خشــمگین شــدن از آنچــه آن هــا گفتنــد، او شــروع کــرد بــه دعــا و شــفاعت کــردن 

بــرای آن هــا.
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ــود،  ــن ب ــر روی زمی ــرد ب ــن م ــم تری ــی حلی ــد موس ــی فرمای ــه م ــی ک هنگام
درنــگ کــرده و دربــاره اش فکــر کنیــد. نمــی دانیــم چــه تعــداد انســان روی زمیــن 
وجــود داشــتند، امــا مســلما میلیــون هــا نفــر بودنــد، و موســی حلیــم تریــن مــرد 
بیــن آنهــا بــود. چیــزی کــه باعــث مــی شــود واقعــا ایــن گفتــه شــگفت انگیــز باشــد 
ایــن اســت کــه موســی کســی بــود کــه آن را نوشــت. اکثــر مــردم فکــر مــی کننــد اگــر 
واقعــا فروتــن یــا حلیــم باشــید، حتــی از آن خبــر نداریــد. ایــن تصــوری غلــط از 
آنچــه کــه واقعــا تکبــر اســت مــی باشــد. غــرور فقــط ایــن نیســت کــه فکــر کنیــد از 
هــر شــخص دیگــری بهتــر هســتید – بلکــه، خــود محوریســت. مثــل ایــن اســت 
ــر و در طــرف دیگــرش عــزت  ــی داشــته باشــیم کــه یــک طــرف آن تکب کــه چوب
نفــِس پاییــن باشــد. اینهــا عبــارات متضــاد از یــک چیــز هســتند، امــا هــر دو روی 
همــان یــک چــوب قــرار دارنــد. ایــن خــود محوریســت. مهــم نیســت اگــر فکــر 
مــی کنیــد بهتــر از هــر شــخص دیگــری هســتید یــا بدتــر از دیگــران، شــما کامــا 
خــود محــور هســتید. همــه چیــز از طریــق آن فیلتــر مــی شــود. یــک فــرد کمــرو 

و خجالتــی، بســیار مغــرور و خــود محــور اســت، تنهــا بــه خــود فکــر مــی کنــد.

نکتــه ی مــورد نظــر مــن ایــن اســت کــه خــود محــوری حقیقتــا ریشــه ی همــه 
ــر  ــد، "از تکب ــاط دهی ــال 10:13 ارتب ــه امث ــاره آن را ب ی تکبرهاســت، و اگــر دوب
چیــزی جــز نــزاع برنخیــزد،" آنچــه مــی فرمایــد ایــن اســت کــه ایــن خــود محــوری 
خودمــان اســت کــه مــا را عصبانــی مــی ســازد، نــه آنچــه مــردم نســبت بــه مــا انجــام 
ــه آنچــه مــردم  ــد. ایــن خــود محــوری مــا اســت کــه باعــث مــی شــود ب مــی دهن
ــردم را از  ــت م ــد توانس ــز نخواهی ــم. هرگ ــان دهی ــش نش ــد واکن ــی دهن ــام م انج
اینکــه در برخــورد بــا شــما هیــچ کار اشــتباهی نکننــد، متوقــف ســازید؛ ایــن اتفــاق 
نمــی افتــد. ایمــان کنتــرل کــردن دیگــران نیســت، بلکــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا 
بــا خودتــان و چیزهایــی کــه درون شماســت روبــرو شــوید. بنابرایــن مهــم نیســت 

کــه مــردم چــه کاری نســبت بــه شــما انجــام مــی دهنــد.

هنگامــی کــه عیســی مصلــوب مــی شــد، توانســت رو بــه بســیاری از افــرادی 
ــی  ــرا نم ــش، زی ــان را ببخ ــدر، این ــد، "ای پ ــد بگوی ــی کردن ــوب م ــه او را مصل ک
داننــد چــه مــی کننــد." او آن افــراد را کنتــرل نکــرد امــا در عــوض بــر خــود کنتــرل 
ــه  ــی ب ــازد. عیس ــی س ــی م ــا را عصبان ــه م ــت ک ــوری اس ــود مح ــن خ ــت. ای داش
ــه  ــه جهــان نیامــد، بلکــه آنقــدر جهــان را دوســت داشــت کــه ب خاطــر خــودش ب
خاطــر مــا آمــد. او هنگامــی کــه بــه صلیــب کشــیده مــی شــد بــه مــادرش فکــر کــرد 
ــه  ــل اینک ــرد. دلی ــت ک ــت از او صحب ــاره ی مراقب ــاگردانش درب ــی از ش ــا یک و ب



8

سطح دوم درس1

عیســی قــادر بــود – در میــان آزار شــدید، بــی عدالتــی، و هــر چیــزی کــه بــر ســر 
راهــش بــه وجــود آمــد – ببخشــد و در محبــت عمــل کنــد، ایــن بــود کــه او خــود 

محــور نبــود.

ایــن خــود خواهــی شماســت کــه باعــث عصبانــی شــدن شــما مــی شــود، در 
عیــن حــال کتــاب مقــدس مــی فرمایــد بایــد نســبت بــه نفــس خــود بمیریــد. اگــر 
یــک جســد در مقابــل خــود داشــتم، مــی توانســتم بــه آن توهیــن کنــم، آن را بزنــم، 
ــد  ــک جس ــا ی ــر واقع ــا اگ ــرم، ام ــده بگی ــا آن را نادی ــدازم، ی ــر آن بین ــان ب آب ده
اســت، پاســخی نمــی دهــد. دلیــل اینکــه بــه چیزهــای اطرافتــان بــه همیــن نحــوی 
ــار مــی کنیــد پاســخ مــی دهیــد، بــه خاطــر آن چیزهــای خارجــی نیســت  کــه رفت
بلکــه بــه خاطــر چیزیســت کــه درون شماســت. شــما هرگــز در ایمــان آنچنــان قــوی 
نخواهیــد بــود کــه بتوانیــد همــه ی موانــع و برخوردهــای اشــتباهی کــه بــا شــما مــی 
شــود را از میــان برداریــد، امــا مــی توانیــد بــا خودتــان مقابلــه کنیــد. مــی توانیــد 
بــه جایــی برســید کــه عیســی را خداونــد زندگــی تــان بســازید و او، پادشــاهی اش 
و افــراد دیگــر را بیــش از خودتــان محبــت کنیــد. خواهیــد دیــد کــه وقتــی ایــن کار 
را انجــام مــی دهیــد و بــا خــود مقابلــه مــی کنیــد، مشــاجره و نــزاع در زندگــی تــان 

متوقــف خواهــد شــد.

یکــی از کلیدهــای عالــی بــرای بــه کار بــردن همــه ی ایــن چیزهایــی کــه خــدا 
در زندگــی تــان انجــام داده، فهمیــدن ایــن نکتــه اســت کــه او پادشــاهی را بــرای 
اهــداف خودخواهانــه بــه شــما نــداد. ایــن کارهــا را انجــام نــداد تــا فقــط نیازهــای 
شــما را تامیــن کنــد. شــما بایــد یــاد بگیریــد کــه در انــکار خــود و از دســت دادن 
زندگــی تــان اســت کــه واقعــا شــروع بــه درک همــه ی آنچــه کــه دربــاره ی زندگــی 
اســت مــی کنیــد. در محبــت بــه دیگــران و بــه خــدا بیشــتر از خودتــان اســت کــه 
شــروع بــه آرام کــردن خشــم و آزردگــی خــود خواهیــد کــرد، همــه ی آن چیزهایــی 

کــه درون شماســت.

دعــا مــی کنــم کــه خــدا ایــن چنــد چیــزی را کــه گفتــه ام بــه کار گیــرد و از آنهــا 
بــرای بــاز کــردن قلــب تــان اســتفاده کنــد تــا دریابیــد کــه خــود محــوری خودتــان 
ــه جــای ســرزنش در جایــی دیگــر،  اســت کــه باعــث رنجــش شــما مــی شــود. ب
بایــد مســئولیت پذیــر باشــید، بــا آن روبــرو شــوید، خــود را در برابــر خــدا فروتــن 
کنیــد، و از او بخواهیــد کــه بیایــد و حضــور خــود را در زندگــی تــان برجســته کنــد. 

ایــن راهیســت بــرای شــما تــا در پیــروزی قــدم برداریــد.
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خود محوری: منبع همه ی رنجش ها

پرسش های شاگردسازی
مرقــس 33:9-34 را بخوانیــد. شــاگردان در راِه رفتــن بــه کفرناحــوم . 1

ــد؟ ___________________ ــز بحــث مــی کردن ــاره ی چــه چی درب
___________________________________________

ــه  ــه در خان ــی ک ــد. هنگام ــوم آمدن ــه َکَفرناح ــپس ب ــس 33:9-34 س مرق
بودنــد، عیســی از شــاگردان پرســید: بیــن راه دربــارۀ چــه چیــز بحــث 
ــث  ــاره بح ــرا در راه در این ب ــد، زی ــوش ماندن ــان خام ــد؟ 34 ایش می کردی

می کردنــد کــه کدام یــک از آنهــا بزرگتــر اســت.

آیــا ایــن خــود خواهی در همه ی ما را نشــان می دهد؟ ____________. 2

مرقــس 35:9 را بخوانیــد. مطابــق بــا ایــن آیــه، اگــر کســی بخواهــد . 3
نخســتین باشــد، بایــد چــه شــود؟ _____________________

مرقــس 35:9 عیســی بنشســت و آن دوازده تــن را فراخوانــد و گفــت: 
هر کــه می خواهــد نخســتین باشــد، بایــد آخریــن و خــادم همــه باشــد.

تعلیــم عیســی در لوقــا 24:22-27 را کامــل توضیــح دهیــد. _____. 4
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

این بــاره کــه  در  درگرفــت  میانشــان  جدالــی  نیــز   27-24:22 لوقــا 
کدام یــک از ایشــان بزرگتــر اســت.25 عیســی بدیشــان گفــت: "پادشــاهان 
دیگــرْ قومهــا بــر ایشــان ســروری می کننــد؛ و حاکمــاِن ایشــان "ولی نعمــت" 
ــان شــما  ــن در می ــن مباشــید. بزرگتری ــا شــما چنی ــده می شــوند.26 اّم خوان
 بایــد همچــون کوچکتریــن باشــد و حاکــم بایــد همچــون خــادم بُــَود

27 زیــرا کدام یــک بزرگتــر اســت، آن کــه بــر ســفره نشــیند یــا آن کــه خدمــت 
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ــان شــما همچــون  ــا مــن در می ــر ســفره نشــیند؟ اّم ــه آن کــه ب ــا ن ــد؟ آی کن
خــادم هســتم.

امثال 10:13 را بخوانید. تنها چیزی که باعث نزاع می شود چیست؟___  . 5

امثــال 10:13 از تکبــر چیــزی جــز نــزاع برنخیــزد امــا حکمــت بــا کســانی 
اســت کــه مشــورت پذیرند.

غاطیــان 20:2 را بخوانیــد. چطــور بایــد زندگــی کنیــم؟ __________ 6.
___________________________________________

ــه  ــن نیســتم ک ــر م ــب شــده ام، و دیگ ــر صلی ــا مســیح ب ــان 20:2 ب غالطی
ــن  ــد؛ و ای ــم، بلکــه مســیح اســت کــه در مــن زندگــی می کن زندگــی می کن
زندگــی کــه اکنــون در جســم می کنــم، بــا ایمــان بــه پســر خداســت کــه مــرا 

ــت کــرد و جــان خــود را به خاطــر مــن داد. محب

متــی 12:7 را بخوانیــد. پادزهــر خــود محــوری چیســت؟__________. 7
___________________________________________

ــا  ــد ب ــه می خواهی ــد ک ــار کنی ــه رفت ــردم همان گون ــا م ــس ب ــی 12:7 پ مت
ــا. ــته های انبی ــورات و نوش ــۀ ت ــت خالص ــن اس ــد. ای ــار کنن ــما رفت ش
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چگونه در کالم خدا تعمق کنیم 
نویسنده: دان کرو

کلمــه ی تعمــق یعنــی" فکــر کــردن، تامــل کــردن، در ذهــن برنامــه ریــزی کــردن، 
هــدف داشــتن، یــا قصــد داشــتن." کلمــه ی یونانــی آن بــه معنــای "چیــزی را در ذهــن 

پرورانــدن "اســت و همچنیــن تصــور کــردن ترجمــه شــده اســت.

دو دلیــل بــرای تعمــق در کتــاب مقــدس "تامــل کــردن بــر دانــش صحیــح، کــه 
همچنیــن بــه عنــوان تــازه ســاختن ذهــن بــه آن اشــاره مــی شــود و ارتبــاط بــا خــدا از 
پــِس کامــش" از طریــق دعــا، ســتایش، و تعمــق مــی باشــد؛ یعنــی اندیشــیدن، تامــل 

کــردن، و فکــر کــردن دربــاره ی او.

ــک  ــاب ی ــود – انتخ ــام ش ــی انج ــه ی موضوع ــا مطالع ــد ب ــی توان ــق م تعم
ــی،  ــت یونان ــگ لغ ــه را از فرهن ــد. کلم ــد: تعمی ــر آن. مانن ــل ب ــرای تام ــوع ب موض
عبــری، یــا یــک فرهنــگ لغــت خــوب معنــی کنیــد. ریشــه ای کــه کلمــه از آن مشــتق 
شــده اســت را پیــدا کنیــد. متــن آیــات را در نظــر بگیریــد و بــر آن هــا تامــل کنیــد 
کــه شــما را هدایــت خواهــد کــرد تــا دیگــر موضوعــات مرتبــط را مطالعــه کنیــد، 
ــان  ــوالن 38:2(، ایم ــال رس ــه )اعم ــوالن 38:2(، توب ــال رس ــرزش )اعم ــل آم مث
)مرقــس 16:16(، وجــدان )اول پطــرس 21:3(، خوانــدن نــام خــدا )اعمــال 

ــر.ه ــوالن 16:22( و غی رس

ــد تامــل  ــاب مقــدس مطــرح مــی کن ــا کت ــد، ی ــد در ســواالتی کــه داری شــما بای
کنیــد، ماننــد: آیــا قبــل از تعمیــد شــرایطی وجــود دارد؟ هــدف از تعمیــد چیســت؟ 

چــه زمانــی انجــام مــی شــد؟ در چــه چارچــوب زمانــی؟

تعمــق مــی توانــد بــا مطالعــه ی توصیفــی انجــام شــود – یعنــی مطالعــه ی 
آیــه بــه آیــه ی یکــی از کتابهــای کتــاب مقــدس. کلیــد ایــن اســت کــه بــه مــدت 
طوالنــی بــر روی یــک کتــاب فکــر و تامــل کنیــد کــه بــا محتــوای آن آشــنا شــوید 

)آیــات و فصلهــا(.
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ــات  ــود – کلم ــام ش ــه ای انج ــات کلم ــق مطالع ــد از طری ــی توان ــق م تعم
خــاص چــه معنایــی مــی دهنــد؟ ایمــان آوردن بــه چــه معناســت؟ معنــی کلمــه ی 
خداونــد چیســت؟ کلمــه ی عیســی بــه چــه معناســت؟ معنــی کلمــه ی مســیح 

ــره. ــت؟ و غی ــه معناس ــه چ ــدن ب ــادل ش ــت؟ ع چیس

شــما مــی توانیــد بــر روی پاراگرافهــا در کتــاب مقــدس تعمــق کنیــد. یــک 
ــوال  ــه معم ــت، ک ــتار اس ــده در نوش ــر و عقی ــک تفک ــدی از ی ــراف، واح پاراگ
شــامل چندیــن جملــه مــی باشــد. وقتــی نویســنده موضــوِع مــورد تاکیــد در 
نوشــته اش را تغییــر مــی دهــد، معمــوال یــک پاراگــراف جدیــد شــروع مــی کنــد. 

هنــگام تعمــق بــر کتــاب مقــدس، در جســتجوی نشــانه گــذاری هایــی مثــل 
عامــت ســوال باشــید. چــرا ایــن ســوال پرســیده مــی شــود؟ چــه ارتباطــی بــا متــن 

دارد؟ و غیــره.

تعمــق در کتــاب مقــدس فقــط نــگاه کــردن بــه کلمــات نیســت، بلکــه بــرای 
ارتبــاط بــا خــدا از پــِس کامــش اســت.



13

چگونه در کالم خدا تعمق کنیم 

پرسش های شاگردسازی
کلمــه ی تعمق به چه معناســت؟ ____________________________1. 

ــت؟________________. 2 ــدس چیس ــاب مق ــق در کت ــرای تعم ــل ب دو دلی
_______________________________________________

مطالعــه ی موضوعــی چیســت؟ ____________________________. 3

ــدس چیســت؟ ___________________. 4 ــاب مق ــِی کت ــه ی توصیف مطالع
_______________________________________________

ــه چــه معناســت؟ . 5 ــد "ب ــد کلمــه ی "خداون ــد. فکــر مــی کنی لوقــا 46:6 را بخوانی
 _______________________________________________

ــدا(  ــرورم )خداون ــدا(، س ــرورم )خداون ــرا "س ــه م ــت ک ــه اس ــا 46:6 چگون لوق
"می خوانیــد، اّمــا بــه آنچــه می گویــم عمــل نمی کنیــد؟

ــت؟ . 6 ــه معناس ــه چ ــی" ب ــه ی "عیس ــد کلم ــی کنی ــر م ــد. فک ــی 21:1 را بخوانی مت
_______________________________________________

متــی 21:1 او پســری بــه دنیــا خواهــد آورد کــه تــو بایــد او را عیســی بنامــی، زیــرا 
او قــوم خــود را از گناهانشــان نجــات خواهــد بخشــید. 

چــه . 7 بــه  "مســیح"  ی  کلمــه  مــی کنیــد  فکــر  بخوانیــد.  را   2-1:23 لوقــا 
________________________________________ معناســت؟ 

لوقــا 1:23-2 آنــگاه همــۀ شــورا برخاســتند و او را نــزد پیالتـُـس بردنــد 2 و از او 
شــکایت کــرده، گفتنــد: ایــن مــرد را یافته ایــم کــه قــوم مــا را گمــراه می کنــد و مــا 

.

را از پرداخــت خــراج بــه قیصــر بازمــی دارد و ادعــا دارد مســیح و پادشــاه اســت.

8 ._________________________________ چیســت؟  پاراگــراف 

تعمــق در کتــاب مقــدس فقــط نــگاه کــردن بــه کلمــات نیســت، بلکــه بــرای ...؟ . 9
است.
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نو شدن ذهن
نویسنده: دان کرو

ــم دو  ــم. مایل ــت کنی ــن صحب ــدن ذه ــو ش ــاره ی ن ــم درب ــی خواهی ــروز م ام
 قســمت از کام را بخوانــم. اولــی از فیلیپیــان 8:4 اســت کــه مــی فرمایــد،

ــرادران، هر آنچــه راســت اســت، هر آنچــه واالســت، هر آنچــه  ــان، ای ب "در پای
درســت اســت، هر آنچــه پــاک اســت، هر آنچــه دوست داشــتنی و هر آنچــه 
ــی اســت و شــایان ســتایش،  ــزی عال ــدان بیندیشــید. اگــر چی ســتودنی اســت، ب
ــی وجــود  ــد چیزهای ــی گوی ــا م ــه م ــس رســول آشــکارا ب ــد." پول ــل کنی در آن تأم
ــان  ــم افکارم ــارت دیگــر، مــی توانی ــه عب ــم. ب ــا تامــل کنی ــر آنه ــد ب ــد کــه بای دارن
ــا  ــم. مــی دانیــم همــه ی مــا گاهــی افــکاری داریــم کــه مخالــف ب را انتخــاب کنی
ــاه کــه درون  ــوِن گن ــات 22و 23. قان ــان فصــل 7، آی ــق رومی کام خداســت، طب
مــا در ســتیز اســت بــه افــکار مــا حملــه مــی کنــد. امــا کتــاب مقــدس در فیلیپیــان 
بــه مــا مــی فرمایــد کــه نبایــد بنشــینیم و اجــازه دهیــم کــه ایــن افــکار در ذهــن مــا 
النــه بســازد، بلکــه مــی توانیــم آنچــه بــدان فکــر مــی کنیــم را انتخــاب کنیــم. کتــاب 
مقــدس همچنیــن بــه مــا دربــاره ی مــردی مــی گویــد کــه همیشــه حســاب همــه 
چیــز را در فکــرش نگــه مــی دارد )امثــال 7:23(. بنابرایــن واقعــا مهــم اســت کــه 

بــه چــه چیــز فکــر مــی کنیــم.

کتــاب مقــدس در رومیــان 1:12 و 2 مــی فرمایــد، "پس ای بــرادران، در پرتو 
رحمتهــای خــدا، از شــما اســتدعا می کنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی 
زنــده و مقــّدس و پســندیدۀ خــدا، بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما 
همیــن اســت 2 و دیگــر همشــکل ایــن عصــر مشــوید، بلکــه بــا نــو شــدن ذهــن 
ــود؛  ــد ب ــه تشــخیص خواســت خــدا خواهی ــادر ب ــگاه ق خــود دگرگــون شــوید. آن
خواســت نیکــو، پســندیده و کامــل او." کتــاب مقــدس مــی فرمایــد مــی توانیــم بــا 
نــو شــدن ذهنمــان دگرگــون شــویم. آیــا مــی دانســتید زمانیکــه فضاپیمــای آپولــو 
بــه فضــا رفــت، مجبــور بودنــد هــر ده دقیقــه یکبــار مسیرشــان را اصــاح کننــد؟ 
ــرود  ــی ف ــت وقت ــد. و در نهای ــاه رفتن ــه م ــزاگ ب ــک زیگ ــه شــکلی شــبیه ی ــا ب آنه
ــه  ــود، و ب ــل ب ــه وســعت 500 مای ــرود ب ــه ی مشــخص شــده ی ف ــد، منطق آمدن



15

نو شدن ذهن

ســختی در آن منطقــه فــرود آمدنــد. بــا ایــن حــال، کل پــرواز، موفقیــت آمیــز بــود. 
مــا بایــد راهمــان را مشــخص کنیــم و کامــا خــود را همچــون قربانــی زنــده بــرای 
خداونــد عیســی مســیح وقــف کنیــم. مشــکل قربانــی زنــده ایــن اســت کــه گاهــی 
مــی خواهــد از مذبــح بیــرون بــرود، بنابرایــن مــا بایــد اصاحــات را در افکارمــان 
انجــام دهیــم. بایــد قلبــی داشــته باشــیم کــه مــی گویــد، "خداونــدا، مــن تــو و راه 

تــو را مــی خواهــم."

نــه تنهــا نیــاز بــه تعهــد )وقــف( کامــل داریــم، بلکــه بخشــی از داشــتن یــک 
زندگــی پیروزمنــد مســیحی مســتلزم آن اســت کــه گام بعــدی را برداریــم و بــا نــو 
شــدن ذهــن خــود دگرگــون شــویم. اگــر ثمــرات دنیــا را نمــی خواهیــم، پــس نمــی 
توانیــم ماننــد دنیــا فکــر کنیــم. همانطــور کــه در فیلیپیــان 8:4 مــی خوانیــم، مــی 
توانیــم آنچــه بــدان فکــر مــی کنیــم را انتخــاب کنیــم. هــر آنچــه دوســت داشــتنی، 
ــی  ــق انجــام م ــد عتی ــدان بیندیشــید. آنچــه در عه درســت، و ســتودنی اســت، ب
دادنــد ایــن بــود کــه کام خــدا را برداشــته و بــر روی درب ورودی و لبــاس هــای 
خــود قــرار مــی دادنــد. کام خــدا دائمــا مقابــل آنهــا بــود. خــدا دســتور داده بــود 
ــی  ــر آنچــه م ــق ه ــا مطاب ــد ت ــت کنن ــاره ی کام خــدا شــب و روز صحب ــه درب ک
ــدان  ــه فرزن ــد. و همچنیــن همــه ی ایــن چیزهــا را ب ــا دقــت عمــل کنن ــد، ب فرمای
خــود بگوینــد. بســیار مهــم اســت کــه بــه چــه چیــز فکــر مــی کنیــم. بســیار مهــم 
اســت کــه کام خــدا را همیشــه بــرای داشــتن یــک زندگــی پیروزمندانــه ی حقیقــی 
ــه هــر آنچــه دوســت داشــتنی،  ــِف اندیشــیدن ب ــم. مخال ــل خــود حفــظ کنی مقاب
درســت، و هــر آنچــه ســتودنی اســت؛ نیاندیشــیدن بــه آنچــه از خدا و آنچــه از روح 
اســت مــی باشــد. رومیــان 6:8 مــی فرمایــد: "طــرز فکــر انســاِن نفســانی، مــرگ 
اســت، امــا قســمت بعــدی ایــن آیــه مــی فرمایــد، طــرز فکــری کــه در حاکمیــِت 
روح قــرار دارد، حیــات و ســالمتی اســت." فکــر کــردن بــه چیزهایــی کــه از روح 
خداســت حیــات و ســامتی اســت. امــا اگــر شــروع بــه فکــر کــردن دربــاره ی زنــا، 
چیزهــای دنیــوی، پــول، طمــع، و از همیــن دســت کنیــم، آیــا مــی دانیــد در زندگــی 
مــا چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ مــرد همــان اســت کــه در قلــب خــود بــدان فکــر 
 مــی کنــد )چنانکــه همیشــه حســاب همــه چیــز را نــگاه مــی دارد. امثــال 7:23(

ــرد.  ــم ک ــا خواهی ــان کاره ــام هم ــه انج ــروع ب ــا ش ــت(. م ــم اس ــز از مترج )پرانت
شــروع بــه پیــش بــردن و اجــرای آنهــا تــا بــه آخــر در زندگــی خــود خواهیــم کــرد، 
و ایــن زندگــِی مــا را نابــود مــی کنــد. مــی بینیــد، جنــگ روحانــِی واقعــی ایمانــدار 
ــه  ــر چ ــت، اگ ــه او نیس ــگی ب ــِب همیش ــا نهی ــریر ی ــر ش ــت در براب ــا مقاوم واقع
زمانهایــی وجــود دارد کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم. امــا جنــگ روحانــی بایــد 
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بــا آنچــه بــدان مــی اندیشــیم و بــا آنچــه فکرمــان بــدان مشــغول اســت انجــام شــود.

ــر او  ــه ب ــخصی را ک ــدا ش ــد، خ ــی فرمای ــعیا 3:26 م ــدس در اش ــاب مق کت
ــی در طــول روز  ــگاه خواهــد داشــت. زمانهای ــد، در آرامــش کامــل ن تفکــر میکن
وجــود دارد کــه همــه ی مــا بایــد در تمرکزمــان تغییراتــی بوجــود آوریــم، درســت 
همانطــور کــه در رومیــان 12 مــی فرمایــد. بایــد بگوییــم، "خداونــدا، اینهــا افــکاری 
ــه  ــم دارم و بایــد شــروع ب ــو ســازی ذهن ــه دگرگونــی و ن ــاز ب غلــط اســت. مــن نی
ــم کــه آســمانی، دوســت داشــتنی، درســت و  ــی کن ــاره ی چیزهای اندیشــیدن درب

ســتودنی اســت."

بنابرایــن اگــر شــما دژی ســاخته اید، اگــر در اســارت هســتید، اگــر مــی بینیــد 
کــه بــه چیزهایــی فکــر مــی کنیــد کــه نبایــد فکــر کنیــد، بایــد فــورا متوجــه بشــوید. 
کتــاب مقــدس مــی فرمایــد، اگــر بــه خــدا تقــّرب جوییــد او نیــز بــه شــما نزدیــک 
خواهــد شــد. اگــر در مقابــل دشــمن مقاومــت کنیــم، از مــا مــی گریــزد. زمانهایــی 
در زندگــی ام وجــود دارد کــه اجــازه داده ام چیزهایــی از کنترلــم خــارج شــده 
ــدس را  ــاب مق ــه کت ــت ک ــخت اس ــا، س ــن زمانه ــود. در ای ــروز ش ــردگی پی و افس
ــدا، ایــن  ــه قســمتی از کام فکــر کنیــد و بگوییــد، "خداون برداریــد و بنشــینید و ب
چیزیســت کــه دربــاره ی مــن مــی گویــی. ایــن شــخصی اســت کــه مــی گویــی مــن 
ــن  ــه همی ــروزی شــما ب ــه پی ــی دانســتید ک ــا م ــن هســتی." آی ــوت م ــو ق هســتم. ت
ســادگی اســت؟ بایــد بگوییــد، "تصمیــم دارم همیــن حــاال در برابــر آنچــه کــه اجــازه 
مــی دهــم دشــمن بــا مــن کنــد، مقاومــت کنــم. مــی خواهــم بنشــینم و کتــاب مقدس 
را بــاز کنــم، و نمــی خواهــم فقــط چنــد کلمــه از ایــن صفحــات را بخوانــم، بلکــه 
مــی خواهــم بــا خــدا از پــِس ایــن کلمــات ارتبــاط برقــرار کنــم. قصــد دارم اجــازه 
ــاره ی مــن مــی  ــدا ایــن چیزیســت کــه درب ــد. و خداون ــه کن ــر او تکی ــم ب دهــم ذهن
گویــی. مــی فرمایــی کــه مــن بخشــیده شــده ام. مــی فرمایــی مــن پــاک شــده ام. 
مــی فرمایــی کــه هیــچ چیــز نمــی توانــد مــرا از محبــت تــو جــدا کنــد." وقتــی کــه 
ــان انجــام داده اســت  ــی کــه خــدا برایت ــاره ی چیزهــای خوب بنشــینید و تنهــا درب
فکــر کنیــد، فقــط در چنــد لحظــه، آن چیزهــای دیگــر را فرامــوش خواهیــد کــرد.

اجــازه دهیــد کــه بــا مثالــی مصــور ایــن موضــوع شــوم، یکبــار شــنیدم مــردی 
مــی گویــد، "حــاال مــن شــما را ترغیــب مــی کنــم کــه تــا ده دقیقــه ی آینــده تنهــا، 
بــه فیــل هــای صورتــی فکــر نکنیــد." مــی دانیــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ بــه مــدت ده 
دقیقــه، همــه ی کاری کــه مــی کردیــم ایــن بــود کــه بــه فیــل هــای صورتــی فکــر 
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کردیــم. ســپس پرســید، "مجســمه ی آزادی چــه رنگــی اســت؟ "شــخصی گفــت، 
ــاال نگــه داشــته  ســبز. و او گفــت، "خــب، مجســمه ی آزادی کــدام دســتش را ب
ــه  ــمه ی آزادی چ ــید، "مجس ــد پرس ــت. بع ــت راس ــت دس ــر گف ــت؟"یک نف اس
چیــزی در دســت دارد؟" شــخصی گفــت یــک مشــعل. ســپس مــرد گفــت، "چــه 
ــه  ــاده اســت؟" آنهــا رفت ــل هــای صورتــی در ذهــن شــما افت ــه فی اتفاقــی راجــع ب
بودنــد. مــی بینیــد، ایــن موضوعــی نیســت کــه بگویــم، "حــاال بــه ایــن افــکار فکــر 
نکنیــد،" چــون مــی دانیــد کــه بــه ایــن افــکار فکــر خواهیــد کــرد. کتــاب مقــدس 
بــه واقــع بــه مــا مــی گویــد کــه بایــد ایــن افــکار را بــا افــکار خــدا جایگزیــن کنیــم، 
و وقتــی مــی بینیــم کــه ایــن چیزهــای منفــی در برابــر مــا مــی آینــد و در حــال فکــر 
کــردن بــه چیزهایــی هســتیم کــه نبایــد بــه آنهــا فکــر کنیــم، بایــد بافاصلــه هویــت 
ــا  ــم، ب ــد برگردی ــمت خداون ــه س ــه ب ــد بافاصل ــم. بای ــادآوری کنی ــان را ی جدیدم
او ارتبــاط برقــرار کنیــم، نــه فقــط بــا کلماتــی در یــک صفحــه، بلکــه بــا خــدا در 
پشــِت آن کلمــات. کتــاب مقــدس در رومیــان 6:8 بــه مــا مــی گویــد همچنانکــه 
انجــام میدهیــم، همچنانکــه افــکار مــا بــر او و آنچــه از روح خداســت قــرار داده 
مــی شــود، دگرگونــی ای کــه حیــات و ســامتی خداســت را خواهیــم دید. بــرادراِن 
مــن، بــه ایــن چیزهــا فکــر کنیــد، و امــروز در آزادی کــه مســیح بــرای شــما خریــده 

اســت، گام برداریــد.
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پرسشهای شاگردسازی
رومیــان 21:1 را بخوانیــد. مــا بایــد بــا بدنهــای خــود چــه کنیــم؟ ____1. 

___________________________________________

رومیــان 1:12 پــس ای بــرادران، در پرتــو رحمتهــای خدا، از شــما اســتدعا 
می کنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی زنــده و مقــّدس و پســندیدۀ 

خــدا، بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما همیــن اســت.

ــد از...؟ . 2 ــه بای ــد ک ــی گوی ــا م ــه م ــه ب ــن آی ــد. ای ــان 2:12 را بخوانی رومی
________________________________ باشــیم.  متفــاوت 

ــا نــو شــدن  رومیــان 2:12 و دیگــر همشــکل ایــن عصــر مشــوید، بلکــه ب
ــدا  ــت خ ــخیص خواس ــه تش ــادر ب ــگاه ق ــوید. آن ــون ش ــود دگرگ ــن خ ذه

ــل او. ــندیده و کام ــو، پس ــت نیک ــود؛ خواس ــد ب خواهی

ــز . 3 ــا چــه چی ــان را ب ــد افکارم ــا بای ــد م ــال رســوالن 11:17 را بخوانی اعم
________________________________ کنیــم؟  همراســتا 

اعمــال رســوالن 11:17 اهــل بیریــه از مردمــان ِتســالونیکی نجیب تــر 
بودنــد، زیــرا کالم را بــا اشــتیاق پذیرفتنــد و هــر روز کتب مقــّدس را 

بررســی می کردنــد تــا صحــت گفته هــای پولُــس را دریابنــد.

ــرار . 4 ــت روح ق ــه در حاکمی ــری ک ــرز فک ــد. ط ــان 5:8-6 را بخوانی رومی
اســت._________________________________ دارد،...؟ 

رومیــان 5:8-6 آنــان کــه نفســانی هســتند، بــه آنچــه از نفــس اســت 
ــه آنچــه از روح اســت. 6 طــرز  ــد، ب ــه روحانی ان ــان ک ــا آن می اندیشــند، اّم
فکــر انســاِن نفســانی، مــرگ اســت، اّمــا طــرز فکــری کــه در حاکمیــِت روح 

ــات و ســالمتی اســت ــرار دارد، حی ق

رومیــان 1:12-2 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــات، دو کاری کــه بایــد . 5
انجــام دهیــم چــه هســتند؟ ___________________________
___________________________________________
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ــما  ــدا، از ش ــای خ ــو رحمته ــرادران، در پرت ــس ای ب ــان 1:12-2 پ رومی
اســتدعا می کنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی زنــده و مقــّدس و 
پســندیدۀ خــدا، بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما همیــن اســت. 
ــو شــدن ذهــن خــود  ــا ن ــن عصــر مشــوید، بلکــه ب 2 و دیگــر همشــکل ای
دگرگــون شــوید. آنــگاه قــادر بــه تشــخیص خواســت خــدا خواهیــد بــود؛ 

خواســت نیکــو، پســندیده و کامــل او.

 اشــعیا 3:26 را بخوانیــد. مــا چگونــه در آرامــش کامــل باقــی مــی مانیــم؟ 6. 
___________________________________________

اشــعیا 3:26 اندیشــه ی اســتوار را در آرامــش کامــل نــگاه خواهــی داشــت، 
زیــرا کــه بــر تــو تــوکل مــی دارد. 

اشــعیا 3:26-4 را بخوانیــد. برخــی راههایــی کــه مــی توانیــم بــر خداونــد . 7
تــوکل کنیــم چیســت؟ ______________________________
___________________________________________

اشــعیا 3:26-4 اندیشــه ی اســتوار را در آرامــش کامــل نــگاه خواهــی 
ــوکل  ــد ت ــر خداون ــد ب ــه اب ــا ب ــوکل مــی دارد. ت ــو ت ــر ت ــرا کــه ب داشــت، زی

ــت. ــی اس ــره ی جاودان ــوه، صخ ــد یه ــه خداون ــرا ک ــد، زی کنی
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اهمیت کلیسای مسیح
نویسنده: دان کرو 

موضــوع مــا اهمیــت کلیســای مســیح اســت. کتــاب مقــدس در عبرانیــان 25:10 
را می فرمایــد، از گــرد آمــدن بــا یکدیگــر دســت نکشــیم، "چنانکــه بعضــی را 
عــادت شــده اســت، بلکــه یکدیگــر را بیشــتر تشــویق کنیــم - بخصــوص اکنــون 
ــت کلیســای  ــه اهمی ــه ب ــان ک ــر شــدن آن روز هســتید." همچن ــه شــاهد نزدیکت ک

مســیح نــگاه مــی کنیــم، ســوال مــن ایــن اســت: "کلیســا چیســت؟"

ــه کلیســایی محلــی در شــهری در  مــن برنامــه ی مــژده خــوش شــاگردی را ب
کلــرادو بــردم. مــا خــارج از کلیســا بــه مــردم آمــوزش دادیــم کــه چگونــه از برنامــه 
اســتفاده کننــد. در طــول شــش هفتــه از کار بــا ایــن کلیســای محلــی، مــا بیســت 
جلســه مطالعــات کتــاب مقــدس بــا افــرادی بــه غیــر از اعضــای کلیســای محلــی 
برپــا کــرده بودیــم. بــه مــدت چنــد مــاه، در مطالعــات کتــاب مقــدس بــا ایــن افــراد 
کار کردیــم. یــک روز شــبان کلیســا واقعــًا ذهنــم را مشــغول کــرد وقتــی کــه گفــت، 
"مــی دانــی، کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه خداونــد هــر روزه نجــات یافتــگان را 
بــه جمع شــان مــی افــزود. چــرا مــا ایــن افــراد را نمــی بینیــم کــه از ایــن گروهــای 

مطالعــه ی کتــاب مقــدس بــه کلیســای مــا بیاینــد؟" 

ــد، شــاگرد  ــردم نجــات مییافتن ــم، م ــرون از ســاختمان کلیســا بودی ــی بی وقت
گشــته و خدمــت مــی شــدند. امــا واقعــًا منظــور شــبان ایــن بــود کــه، "چــرا آنهــا 
یکشــنبه هــا صبــح بــرای ماقــات بــا هــم بــه ایــن ســاختمان نمــی آینــد؟" تصــور 
ــن را  ــًا م ــت، واقع ــبان گف ــه ش ــود. آنچ ــرت ب ــی َپ ــا کم ــم از کلیس ــن ه ــی م کل
ــه ی  ــا برنام ــردم، آی ــر ک ــم. فک ــد بکن ــی دانســتم چــه بای ــن نم ــود و م برآشــفته ب
ــر  ــر زندگــی مــردم اث ــا واقعــًا ب ــد؟ آی مــژده ی خــوش شــاگردی واقعــًا کار مــی کن
مــی گذاریــم؟ مــی دانســتم بــر زندگــی بســیاری از افــراد تأثیــر گذاشــتیم، امــا آنچــه 
باعــث تشــویش مــن شــد ایــن بــود کــه چــرا آنهــا بــه مراســم عبــادت یکشــنبه هــا 
نمــی آینــد؟ تصمیــم گرفتــم مطالعــه ای بــر روی کلمــه ی "کلیســا" انجــام دهــم. 
ــی  ــه شــده اســت همــان چیزیســت کــه پ ــه آن پرداخت ــن درس ب ــزی کــه در ای چی



21

اهمیت کلیسای مسیح

بــردم. در رومیــان 3:16، اول قرنتیــان 19:16، کولســیان15:4 ، فیلیمــون 2، 
ــًا در  ــدس عمدت ــاب مق ــوالن20:20 ، کت ــال رس ــوالن،42:5 و اعم ــال رس اعم
مــورد جلســات کلیســای اولیــه عهــد جدیــد در خانــه ی افــراد صحبــت میکنــد. می 
دانــم انــواع کلیســاها وجــود دارد. کلیســاهای خانگــی کلیســاهایی بــا اجتماعــات 
ــزی کــه واقعــًا توجــه مــن را  ــزرگ. چی ــزرگ و کلیســاهایی بســیار ب کوچــک و ب
در کتــاب مقــدس جلــب کــرد ایــن نکتــه بــود کــه بــه نظــر می آیــد کلیســای عهــد 
جدیــد در اجتماعــات کوچــک و در خانه هــای مــردم بــا هــم ماقــات مــی کردنــد.

فرهنــگ لغــت تفســیری واژه هــای کتــاب مقــدس نوشــته الرنــس اُ ریچــاردز 
)در صفحــه ی 164( مــی گویــد، "افــراد ممکــن اســت بــه خاطــر ایــن کــه کمــی 
در مــورد معنــای کلمهــی "کلیســا" گیــج مــی شــوند، بــی تقصیــر باشــند؛ مــا ایــن 
کلمــه را بــه روش هــای مختلــف بــه کار مــی بریــم. گاهــی بــه معنــای ســاختمانی 
خــاص مــی باشــد )بــه عنــوان مثــال کلیســا در خیابــان چهــارم( یــا فرقهــای 
مســتقل یــا بــاوری ســازمان یافتــه )کلیســای پروتســتان یــا کلیســای باپتیســت(، و 
حتــی یــک جلســه ی یکشــنبه )بــه عنــوان مثــال، امــروز بــه کلیســا رفتیــد؟(. هیــچ 
ــاب مقدســی نیســت." و مــن فکــر کــردم،  ــن کاربردهــا منحصــرًا کت کــدام از ای
ایــن حقیقتــًا بــه چــه معناســت؟ واقعــًا کلمــه ی "کلیســا" چــه معنــی ای مــی 
ــد،  ــی گوی ــگ لغــت تفســیری م ــم. فرهن ــول کن ــل ق  دهــد؟ قصــد دارم بیشــتر نق
"از آنجــا کــه بســیاری از افــراد بــه کلیســا بــه عنــوان یــک ســاختمان بــرای عبــادات 
ــد، ترجمــه  ــه پرســتش مــی پردازن ــا یــک جماعــت کــه ب ــد ت مذهبــی فکــر می کنن
ــده باشــد." کلمــه ی یونانــی بــرای "کلیســا" ِاکلیســیا  کلیســا می توانــد گمــراه کنن
اســت و بــه طــور تحــت  اللفظــی بــه معنــای جمعــی از مــردم بــه منظــور پرســتش، 
دعــا یــا ســتایش خــدا یــا تنهــا در جســتجوی خــدا میباشــند. در ادامــه چیزهــای 
دیگــری کــه آمــده مــی خوانــم. می گویــد، اکلیســیا در عهــد جدیــد می توانــد هــر 
ــه هــا  ــداران را شــامل شــود. بــرای گروه هــای کوچکــی کــه در خان تعــداد از ایمان
ــان 5:16(.  ــرد )رومی ــتفاده ک ــوان از آن اس ــد می ت ــی کنن ــات م ــر را ماق یکدیگ
ــد میشــود  ــی کنن ــزرگ زندگــی م ــک شــهر ب ــه در ی ــی ک ــی ایمانداران  شــامل همه
)اعمــال رســوالن 22:11(، یــا یــک منطقــه جغرافیایــی بــزرگ، ماننــد آســیا 
معمــول  ی  جلســه  می گویــد،  ادامــه  در  لغــت  فرهنــگ  ایــن  غاطیــه."  یــا 
ــر کــس ســرودی،  ــد "ه ــم می آمدن ــه گرده ــی ک ــود. هنگام ــا ب ــه ه ــا در خان کلیس
تعلیمــی، مکاشــفه ای، زبانــی یــا ترجمــه ای داشــت" )اول قرنتیــان 26:14(. 
 افــراد نبــوت می کردنــد و "دیگــران بــا دقــت گفتــار آنهــا را مــی ســنجیدند" 
)اول قرنتیــان 29:14(... ایــن مشــارکت هــا یــک اصــل ضــروری بــرای وجــود 
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ــه  ــا عطی ــرد ب ــر ف ــت ه ــار می رف ــود... انتظ ــی ب ــع ایمان ــوان جم ــه عن ــا ب کلیس
ــد.  ــت کن ــا را خدم ــرده و آنه ــران کمــک ک ــه دیگ ــی خــود ب ــای( روحان )عطای

در عبرانیــان 25:10 می فرمایــد،"از گــرد آمــدن بــا یکدیگــر دســت نکشــیم". 
کلیســا یــک اجتمــاع از افــراد اســت کــه بــه منظــور روی آوردن بــه عیســی، 
ــق آن  ــروی از او از طری ــد، دریافــت هدایــت از ســوی خــدا و پی ســتایش خداون
هدایــت، گردهــم مــی آینــد. هــدف اصلــی کلیســای اولیــه در عهــد جدیــد بنــای 
کلیســا )ایمانــداران( بــود. آنهــا بــه منظــور بنــای ایمــان یکدیگــر بــا هــم ماقــات 

ــد. میکردن

کلیســای اولیــه کلیســایی بشــارتی بــود. مــردم همــه جــا پراکنــده شــده 
ــد و همــان  ــه دیگــران اعــام مــی کردن ــه عیســی مســیح را ب ــد، ایمانشــان ب بودن
طــور، خداونــد نجــات یافتــگان را بــه کلیســا مــی افــزود - نــه بــه یــک ســاختمان 
- بلکــه بــه قــوم خــدا کــه توبــه کــرده و ایمــان مــی آوردنــد، مــی افــزود. ســپس 
ــی  ــای روحان ــد، عطای ــا یکدیگــر را تشــویق کنن ــد ت ــا خــود گــرد هــم می آمدن آنه
خــود را بــه کار ببرنــد، یکدیگــر را خدمــت کننــد، و زمانــی را بــرای رفاقــت 
ــا هــم بودنــد عطایــای  ــا یکدیگــر داشــتند. وقتــی ب ــا هــم و خــوراک خــوردن ب ب
روحانــی خــود را بــرای بنــای یکدیگــر بــه کار مــی بردنــد. ســپس بیــرون رفتــه و 
کام را موعظــه میکردنــد و کل چرخــه دوبــاره آغــاز مــی  شــد. آنهــا بــه خداونــد 
عیســی مســیح ایمــان داشــتند و خــود بــه دور هــم جمــع مــی شــدند. مهــم نبــود 
ــه کســی  ــا خان ــک ســاختمان ی ــی توانســتند در ی ــی شــدند. م کــه کجــا جمــع م
ــا  ــا تعــداد کمــی باشــند کــه در خانه هــا ب ــاد، ی باشــند. می توانســتند تعــدادی زی
ــه کار  ــه منظــور ب ــد ب ــام خداون ــه ن ــی کــه آنهــا ب ــا زمان ــد. ت یکدیگــر ماقــات کنن
بــردن عطایــای خــود، تشــویق یکدیگــر، رفاقــت بــا هــم و بــا نتیجــه نهایــی بنــا 

کــردن یــا ســاختن یکدیگــر بــا هــم ماقــات مــی کردنــد، واقعــًا مهــم نبــود. 

مــن متوجــه شــدم آنچــه کــه مــا از طریــق برنامــه خبــر خــوش شــاگردی در 
ــات در بیســت  ــا ماق ــم ب ــر کــردم، انجــام دادی ــه پیشــتر ذک ــی ک کلیســای محل
جلســه مختلــف از مطالعــات کتــاب مقــدس در سراســر شــهر، در واقــع با بیســت 
کلیســای مختلــف ماقــات کردیــم. همــان طــوری کــه امــروز مــی دانیــم آن یــک 
کلیســا نبــود، امــا مــا بــه عنــوان "کلیســا" بیســت بــار در هفتــه بــا هــم ماقــات 
ــه  ــرای تشــویق یکدیگــر، روی آوردن ب ــد عیســی ب ــام خداون ــه ن ــرا ب داشــتیم، زی
خداونــد عیســی، تعلیــم یافتــن از کام خــدا و بــه کار بــردن عطایــای روحانِیمــان 
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ــم. ــات می کردی ــا هــم ماق ب

مهــم نیســت بــه چــه کلیســایی می رویــد - مهــم نیســت کــه در یــک کلیســای 
فرقهــای هســتید یــا در یــک کلیســای غیرفرقــه ای، در یــک کلیســای بــزرگ جمــع 
مــی شــوید یــا در یــک گــروه کوچــک خانگــی - کتــاب مقــدس بــه مــا میگویــد 
اکنــون کــه شــاهد نزدیــک شــدن آن روز هســتید، و جایــی کــه گنــاه افــزون می شــود 
فیــض خــدا بینهایــت افزونتــر میگــردد، و فیــض در جمــع قــوِم خــدا افــزون تــر می 
گــردد. در کلیســا کــه هــر ایمانــدار خدمتــی در کار عیســی مســیح دارد، همچنــان 
کــه عطایــای روحانــی خــود را بــرای دیگــران اســتفاده مــی کنیــد میتوانیــد یکدیگــر 

را خدمــت کنیــد، یکدیگــر را ترغیــب و تشــویق کنیــد. 

همــه مــا بــا مشــارکت گروهــی ایمانــداران در ایــن روش ســود خواهیــم بــرد. 
حتــی اگــر فقــط دو یــا ســه نفــر باشــند کــه در نــام خداونــد عیســی بــا هــم ماقــات 
کننــد، نیــاز داریــم یکدیگــر را بــه طــور منظــم ماقــات کنیــم. خــوب اســت کــه بــا 
یکدیگــر ماقــات کنیــم تــا از عطایــای روحانــی خــود اســتفاده کنیــم، یکدیگــر را 
ترغیــب و تشــویق کنیــم، بــا هــم بــه حضــور عیســی بریــم و بــرای یکدیگــر دعــا 
کنیــم. خیلــی چیزهــا هســت کــه می توانیــم دربــاره کلیســا بگوییــم. می توانیــم در 
مــورد مشــایخ، ناظــران، کشیشــان و تشــکیات کلیســا صحبــت کنیــم، امــا هــدف 
از ایــن تعلیــم ایــن نیســت. هــدف ایــن آمــوزش دانســتن هــدف کلیســا و دانســتن 
ایــن اســت کــه مــا مجبــور نیســتیم ماننــد یــک انســان در یــک جزیــره دور افتــاده 
خــود را از دیگــران جــدا کنیــم. مــا نمــی توانیــم اینطــور دوام بیاوریــم. وقتــی مــا 
نجــات را دریافــت کردیــم، خــدا مــا را در بــدن مســیح قــرار داد – جمــع جهانــی 
ــرای  ــوان کلیســای خــدا ب ــه عن ــد ب ــم و بای ــاز داری ــه یکدیگــر نی ــا ب ــداران. م ایمان
تشــویق و خدمــت بــه یکدیگــر بــا عطــای روحانــی کــه خــدا بــه مــا بخشــیده اســت 
دورهــم جمــع شــویم. شــما را تشــویق می کنــم کــه امــروز بــا قــوم خــدا مشــارکت 

داشــته باشــید.
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پرسش های شاگرد سازی
عبرانیــان 25:10را بخوانیــد. از چــه چیــز نبایــد دســت بکشــیم؟ _____1. 

___________________________________________

ــه  ــیم، چنانک ــت نکش ــر دس ــا یکدیگ ــدن ب ــرد آم ــان 25:10 و از گ عبرانی
ــم -  بعضــی را عــادت شــده اســت، بلکــه یکدیگــر را بیشــتر تشــویق کنی

ــر شــدن آن روز هســتید. ــه شــاهد نزدیکت ــون ک بخصــوص اکن

ــد و چــه در . 2 ــد. هیــچ روزی، چــه در معب اعمــال رســوالن 42:5 را بخوانی
خانه هــا از ___________ و _______________ دربــاره اینکــه

عیسی همان مسیح است، دست نکشیدند. 

ــا،  ــد و چــه در خانه ه ــچ روزی، چــه در معب ــوالن 42:5 و هی ــال رس اعم
ــت  ــت، دس ــیح اس ــان مس ــی هم ــه عیس ــارۀ اینک ــارت درب ــم و بش از تعلی

ــیدند. نکش

اعمــال رســوالن 42:2 را بخوانیــد. چهــار کاری کــه کلیســای اولیــه انجــام . 3
مــی دادنــد چــه بــود؟ _______________________________
___________________________________________

ــن از رســوالن و  ــم یافت ــف تعلی ــان خــود را وق ــوالن 42:2 آن ــال رس اعم
ــد. ــان و دعــا کردن ــاره کــردن ن رفاقــت و پ

اعمــال رســوالن 44:2-45 رابخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: کلیســای . 4
اولیــه بــرای ســاختن محوطــه ی کلیســا پــول مــی پرداختنــد. ________

اعمــال 44:2-45 مومنــان همــه بــا هــم به ســر می بردنــد و در همــه چیــز 
ــای آن را  ــد و به ــود را می فروختن ــوال خ ــالک و ام ــد. 45 ام ــریک بودن ش

ــد. ــیم می کردن ــه تقس ــن هم ــس بی ــاز هر ک ــب نی بر حس

ــی را . 5 ــف از عطایای ــوع مختل ــت ن ــد. هش ــان 12: 28 را بخوانی اول قرنتی
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کــه خداونــد در کلیســای خــود قــرار داد را فهرســت کنیــد. _________
___________________________________________

ــا،  ــرار داد در کلیســا، اّول رســوالن، دّوم انبی ــان 28:12 خــدا ق اول قرنتی
ســّوم معلّمــان؛ بعــد قــدرت معجــزات، ســپس عطایــای شــفا دادن و امــداد 

و مدیریــت و ســخن گفتن بــه انــواع زبانهــای غیــر.

اول قرنتیــان 26:14 را بخوانیــد. هنگامــی کــه قــوم خــدا بــه عنــوان کلیســا . 6
گردهــم می آمدنــد، می توانســتند عطایــای خــود را بــه ظهــور برســانند. 
پنــج چیــز اســت کــه وقتــی آنهــا گــرد هــم می آمدنــد اتفــاق مــی افتــاد را نــام 
ببریــد. _______________________________________
___________________________________________
___________________________________________

اول قرنتیــان 26:14 پــس چــه گوییــم، ای بــرادران؟ هنگامــی کــه گرد  هــم 
می آییــد، هر کــس ســرودی، تعلیمــی، مکاشــفه ای، زبانــی و یــا ترجمــه ای 

دارد. اینهــا همــه بایــد بــرای بنــای کلیســا بــه کار رود.

ــذای 7.  ــد جدیــد غ ــای اولیــه عه ــوالن 1:6 را بخوانیــد. کلیس ــال رس  اعم
تقســیم می کردنــد. بــا_______________  را  روزانــه خــود 

ــت،  ــی می یاف ــاگردان فزون ــمار ش ــه ش ــام ک ــوالن 1:6در آن ای ــال رس اعم
ــان  ــه بیوه زن ــد ک ــه کردن ــان ِگِل ــاِن عبرانی زب ــان از یهودی ــاِن یونانی زب یهودی

ــد. ــره می مانن ــذا بی به ــۀ غ ــرۀ روزان ــان از جی ایش

ــت، . 8 ــر خداس ــه در نظ ــداری ک ــوع دین ــا ن ــد. تنه ــوب 27:1 را بخوانی یعق
_______________________________________ اســت.

یعقــوب 27:1 دینــدارِی پــاک و بی لکــه در نظــر پــدرِ مــا خــدا، آن اســت 
کــه یتیمــان و بیوه زنــان را به وقــت مصیبــت دســتگیری کنیــم و خــود را از 

آالیــش ایــن دنیــا دور بداریــم.

ــی کــه توســط کلیســای . 9 ــوه زنان ــد. بی ــوس 9:5-11 را بخوانی اول تیموتائ
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اولیــه عهــد جدیــد حمایــت مــی شــدند، چــه معیارهایــی را بایــد بــرآورده 
مــی کردنــد؟ ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 ___________________________________________

اول تیموتائــوس 9:5-11 فقــط کســانی را در شــمار بیوه زنــان نامنویســی 
کــن کــه بیــش از شــصت ســال داشــته و به شــوهر خود وفــادار بوده باشــند.

نیــز بایــد بــه نیکــوکاری شــناخته شــده باشــند، یعنــی فرزنــدان خویــش را 
نیکــو تربیــت کــرده، غریب نــواز بــوده، پاهــای مقّدســان را شســته، بــه 
ــوع کار نیکــو کــرده  ــف هــر ن ــدان شــتافته، و خــود را وق ــاری دردمن ی
ــون  ــه چ ــن، چرا ک ــی مک ــر را نامنویس ــان جوانت ــا بیوه زن ــند. 11 اّم باش

امیــال شــهوانی از مســیح دورشــان کنــد، خواهــان ازدواج می شــوند.

اول قرنتیــان 14:9 را بخوانیــد. عــاوه بــر اینکــه کلیســا از بیــوه زنــان، . 10
ــن از _____________ ــد، همچنی یتیمــان و فقــرا حمایــت می کن

_____________________________نیــز حمایــت می کنــد.

اول قرنتیــان 14:9بــه همین ســان، خداونــد حکــم کــرده اســت کــه 
معــاش واعظــان انجیــل، از انجیــل تأمیــن شــود.

متــی 35:25-40 را بخوانیــد. چــرا مــردم فکــر می کننــد پــول گذاشــتن . 11
در کاســه هایــی کــه جلویشــان نگــه داشــته می شــود تنهــا راه بخشــیدن 
بــه خداســت؟ _________________________________ 

متــی 35:25-40 زیــرا گرســنه بــودم، بــه مــن خــوراک دادیــد؛ تشــنه 
بــودم، بــه مــن آب دادیــد؛ غریــب بــودم، بــه مــن جــا دادیــد. 36 عریــان 
بــودم، مــرا پوشــانیدید؛ مریــض بــودم، عیادتــم کردیــد؛ در زنــدان بــودم، 
بــه دیــدارم آمدیــد." 37آنــگاه پارســایان پاســخ خواهنــد داد: "ســرور مــا، 
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ِکــی تــو را گرســنه دیدیــم و بــه تــو خــوراک دادیــم، یــا تشــنه دیدیــم و 
ــه تــو جــا دادیــم و  ــه تــو آب دادیــم؟ 38 ِکــی تــو را غریــب دیدیــم و ب ب
یــا عریــان، و تــو را پوشــانیدیم؟ 39 ِکــی تــو را مریــض و یــا در زنــدان 
ــت:  ــد گف ــخ خواه ــاه در پاس ــم؟" 40پادش ــدارت آمدی ــه دی ــم و ب دیدی
ــرادران  ــن ب ــرای یکــی از کوچکتری ــم، آنچــه ب ــه شــما می گوی ــن، ب "آمی

مــن کردیــد، در واقــع بــرای مــن کردیــد."

اعمــال رســوالن 32:4-35 و امثــال9:3-10 را بخوانیــد. مشــایخ و . 12
کشیشــان کلیســای اولیــه، بــا دارایــی خــود چــه کار مــی کردنــد؟ ____
_________________________________________

اعمــال رســوالن 32:4-35 همــۀ ایمانــداران را یــک دل و یــک جــان 
ــش را از آِن خــود نمی دانســت، بلکــه  ــزی از اموال ــود و هیچ کــس چی ب
در همــه چیــز بــا هــم شــریک بودنــد.33 رســوالن بــا نیرویــی عظیــم بــه 
رســتاخیز خداونــْد عیســی شــهادت می دادنــد و فیضــی عظیــم بــر همگی 
ایشــان بــود. 34 هیچ کــس در میــان آنهــا محتــاج نبــود، زیــرا هر کــه زمیــن 
یــا خانــه ای داشــت، می فروخــت و وجــه آن را 35 پیــش پــای رســوالن 

ــن همــه تقســیم شــود. ــازِ هر کــس بی ــا بر حســب نی می گذاشــت ت

ــا نوبرهــای  ــی خــود حرمــت دار و ب ــا دارای ــد را ب ــال9:3-10 خداون امث
همــۀ محصــول خویــش؛ 10 آنــگاه انبارهایــت بــه وفــور نعمــت پــر خواهــد 

شــد و َچرُخشــتهایت از شــراب تــازه لبریــز خواهــد گشــت.
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خالصی)رهایی(
نویسنده: دان کرو

امــروز قصــد داریــم دربــاره ی دیــو شناســی صحبــت کنیــم. عیســی خدمــت خــود 
را بــر روی زمیــن صــرِف بیــرون کــردِن ارواح شــریر، شــفای بیمــاران، زنــده کــردن 
مــردگان و انجــام دیگــر معجــزات کــرد. حــدود یــک چهــارم از خدمــت او صــرف 
خــارج کــردن ارواح شــریر از مــردم شــد. کتــاب مقــدس در اعمــال رســوالن 38:10 
ــدرت  ــدس و ق ــا روح الق ــری را ب ــای ناص ــدا عیس ــه خ ــد، "و چگون ــا می فرمای ــه م ب
مســح کــرد، به گونــه ای کــه همه جــا می گشــت و کارهــای نیکــو می کــرد و همــۀ 
ــود." ــا او ب ــدا ب ــه خ ــی داد، از آن رو ک ــفا م ــد، ش ــس بودن ــتم ابلی ــر س ــه زی ــان را ک  آن

همچنیــن، اول یوحنــا 8:3 مــی فرمایــد، "از همیــن رو پســر خــدا ظهــور کــرد تــا 
کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد." مــن قبــا دیــدگاه دیگــری نســبت بــه دیــو شناســی 
داشــتم - شــامل دیوهــا، ارواح شــریر، ارواح ناپــاک، شــیاطین، هــر چیــزی کــه مــی 
خواهیــد آنهــا را بنامیــد – فکــر مــی کــردم فقــط در هندوســتان یــا کشــورهای جهــان 
ســوم ظاهــر مــی شــوند، جایــی کــه مــردم خــدای حقیقــی و زنــده را نمــی پرســتند و 

بتهــا را پرســتش مــی کننــد. مــن اشــتباه مــی کــردم.

مــی خواهــم بــه شــما در مــورد تجربــه ای کــه چنــد ســال پیــش و در کلیســایی 
ــرود  ــدن س ــال خوان ــردم در ح ــه ی م ــه هم ــی ک ــم. هنگام ــتم، بگوی ــزاس داش در تگ
پرستشــی بودنــد، دختــری ناگهــان در یــک آن بــر روی زمیــن افتــاد، ایــن طــور بــه نظــر 
می آمــد کــه تشــنج کــرده اســت. اتفاقــا در کلیســا یــک پزشــک بــود کــه نامــش دکتــر 
رایــس بــود. خانــه ی یکــی از افــراِد حاضــر در کلیســا حــدودًا یک ســاختمان از کلیســا 
فاصلــه داشــت و دکتــر گفــت کــه او را بــه آنجــام ببرنــد تــا بتوانــد معاینــه اش کنــد. 
وقتــی او را بــه خانــه ی آنهــا بردیــم، دختــر ماننــد گربــه ای وحشــی بــود! چشــمانش 
گشــاد شــده بــود و صــدای مردانــه قــوی ای از درون آن دختــر نوجــوان کوچــک کــه 
احتمــاال کمتــر از 100 پونــد وزن داشــت، صحبــت مــی کــرد. ناگهــان، بــه صــورت 
شــفاهی شــروع بــه حملــه بــه مــن کــرد، چیزهایــی مثــِل، "تــو بــه جهنــم مــی روی!" 
مــن گفتــم، "نــه نمــی روم." مــن ترســیده بــودم زیــرا قبــا چیــزی شــبیه بــه ایــن ندیــده 
بــودم. گفــت، "بلــه تــو بــه جهنــم مــی روی،" و مــن گفتــم، "نــه نمــی روم. مــن بــه 
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ــدار دارد و مــن نمــی  ــر مــن قــدرت و اقت ــه نظــر می رســید ب ــم نمــی روم." ب جهن
دانســتم چــه کاری بکنــم یــا چطــور بــا چیــزی کــه درون آن دختــر بــود، برخــورد 

کنــم.

یکــی از دوســتان خــوب مــن آنچنــان ترســیده بــود کــه بافاصلــه مــا را تــرک 
کــرد. بنابرایــن، مــن مانــده بــودم. فکــر کــردم، مــن در اینجــا چــه کار مــی کنــم؟ 
ایــن دختــرک دارای قــدرت فــوق العــاده ای بــود، و شــروع بــه صحبــت کــردن بــه 
زبانــی شــبیه آلمانــی کــه هیــچ وقــت یــاد نگرفتــه بــود کــرد - همــه نــوع رفتارهــای 
وحشــیانه ی شــیطان از او بیــرون آمــد. او دیــو زده بــود، و هرچنــد نمــی دانســتم 
ــدرت  ــدس دارای ق ــاب مق ــه کت ــتم ک ــان داش ــه ایم ــا همیش ــم، ام ــد بکن ــه بای چ
اســت. مثــل زمانــی کــه بچــه بــودم و فیلــم هــای ترســناک دراکــوال را تماشــا مــی 
کــردم، خــون آشــام بــه ســمت فــرد می آیــد و ناگهــان آن فــرد یــک صلیــب بیــرون 
ــود کــه مــن در مــورد  ــه همیــن طریــق ب مــی آورد و خــون آشــام فــرار میکــرد، و ب
ــتم  ــی دانس ــا نم ــت، ام ــدرت داش ــتم ق ــردم. می دانس ــر می ک ــدس فک ــاب مق کت
ــه مــن کمــک  ــم. فیــض خــدا ب ــاب مقــدس دریافــت کن ــدرت را از کت ــه ق چگون
کــرد، چــون مــن هرگــز چنیــن چیــزی را قبــا تجربــه نکــرده بــودم. عهــد جدیــد 
ــان برخــورد کــردم.  ــاب فیلیپی ــا کت ــًا ب ــاز کــردم و تصادف ــاب مقــدس ب را در کت
ــه خوانــدِن بــاب 2 از آیــات 8-11 کــردم: "و چــون در ســیمای بشــری  شــروع ب
یافــت شــد خــود را خــوار ســاخت و تــا بــه مــرگ، حتــی مــرگ بــر صلیــب مطیــع 
گردیــد. 9 پــس خــدا نیــز او را به غایــت ســرافراز کــرد و نامــی برتــر از همــۀ نامهــا 
بــدو بخشــید، 10 تــا بــه نــام عیســی هــر زانویــی خــم شــود، در آســمان، بــر زمیــن 
و در زیــر زمیــن، 11 و هــر زبانــی اقــرار کنــد کــه عیســی مســیْح "خداونــد" اســت، 

بــرای جــالل خــدای پــدر.

روح پلیــد گفــت، "ایــن را نگــو، نمــی توانــم ایــن کلمــات را تحمــل کنــم! ایــن 
را نگــو!" مــن فکــر کــردم، چــه واکنشــی! بنابرایــن گفتــم، "بســیار خــوب بــه نــام 
عیســی، هــر زانویــی خــم شــود - در آســمان، بــر زمیــن و در زیــر زمیــن." او فریــاد 
زد، "ایــن را نگــو! نمــی توانــم ایــن کلمــات را تحمــل کنــم! ایــن کلمــات را نگــو، 
ایــن کلمــات را نگــو!" فکــر کــردم، ایــن روح پلیــِد درون ایــن دختــر دیوانــه شــده 
اســت، و تنهــا کاری کــه بایــد انجــام می دهــم ایــن اســت کــه کام خــدا را  بخوانــم! 
ــدم، و چــون در ســیمای بشــری یافــت شــد خــود را  ــاره آن را خوان ــن دوب بنابرای
خــوار ســاخت و تــا بــه مــرگ، حتــی مــرگ بــر صلیــب مطیــع گردیــد. 9 پــس خــدا 
ــدو بخشــید، 10  ــا ب ــۀ نامه ــر از هم ــی برت ــرد و نام ــت ســرافراز ک ــز او را به غای نی
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تــا بــه نــام عیســی هــر زانویــی خــم شــود، در آســمان، بــر زمیــن و در زیــر زمیــن. 
بــاز هــم همــان واکنــش وجــود داشــت ؛ "ایــن را نگــو، نمــی توانــم آن را تحمــل 
کنــم! ســپس دیــو گوشــهای دختــر را بــا دســتانش گرفــت و گفــت، "ایــن را نگــو! 
نمــی توانــم ایــن کلمــات را تحمــل کنــم، ایــن را نگــو!" دیــو دختــر را جلــوی مــن 
ــه نــام  انداخــت و شــروع بــه تعظیــم در مقابــل نــام عیســی کــرد و مــن گفتــم، "ب

عیســی هــر زانویــی خــم شــود، در آســمان بــر زمیــن و در زیــر زمیــن."

ــدار و قــدرت داشــت. فکــر مــی  ــر مــن اقت تنهــا لحظاتــی پیــش، آن شــریر ب
کــردم مــن را خواهــد  زد، مــورد ضــرب و شــتم قــرار مــی دهــد، از آنجــا بیــرون 
مــی انــدازد - نمــی دانــم! تنهــا چیــزی کــه مــی دانســتم ایــن بــود کتــاب مقــدس 
قــدرت دارد و مــن آن را بــاز کــردم و شــروع بــه خوانــدن کــردم. کتــاب مقــدس 
در افسســیان 17:6می فرمایــد، "کاله خــود نجــات را بــر ســر نهیــد و شمشــیر روح 
را کــه کالم خداســت بــه دســت گیریــد." می بینیــد، یــک ســاح تهاجمــی وجــود دارد 
کــه ماننــد یــک شمشــیر اســت کــه دشــمن را زده و بــه او آســیب خواهــد رســاند. ایــن 
شمشــیر روح، کام خداســت. زمانــی کــه عیســی وسوســه شــد را بــه یــاد می آوریــد؟ 
ــی و مــرا ســجده  ــه خــاک افت ــرم ب ــه ســوی او آمــد و گفــت: "اگــر در براب شــیطان ب
کنــی، همــه ی حکومت هــای جهــان را بــه تــو خواهــم بخشــید." عیســی گفــت: "دور 
شــو ای شــیطان! زیــرا نوشــته شــده اســت: خداونــد خــدای خــود را بپرســت و تنهــا او 
را عبــادت کــن." )متــی 10:4(. ســپس شــیطان دوبــاره او را وسوســه کــرد، و عیســی 
گفــت: "نوشــته شــده اســت شــیطان... نوشــته شــده اســت،" و ســپس کام خــدا را 
اعــام کــرد. او از شمشــیر روح اســتفاده کــرد و کتــاب مقــدس مــی فرمایــد ابلیــس او 

را بــرای دوره ای رهــا کــرد. 

ــدا  ــی، کام خ ــیر روحان ــمن، شمش ــت دادن دش ــرای شکس ــا ب ــاح م ــا س تنه
اســت. آیــا مــی دانیــد چــه چیــزی از آن موضــوع یــاد گرفتــم؟ مــن ایــن را یــاد گرفتــم: 
هــر بــار کــه مــی خواهــم کام بخوانــم بــه اینکــه چقــدر گرســنه هســتم و بایــد بــروم 
و چیــزی بــرای خــوردن پیــدا کنــم فکــر می کنــم، یــا بــه چیزهایــی کــه آن روز انجــام 
ــم کســانی کــه در کلیســا هســتند، همــه جــور عــذری  ــم. مــی دان ــدادم فکــر مــی کن ن
ــد. باالخــره متوجــه شــدم  ــد حضــور داشــته باشــند، دارن ــرای اینکــه چــرا نمیتوانن ب
چــرا. چیــزی در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه خــدا از مــا می خواهــد بدانیــم ولــی 
شــیطان نمی خواهــد بدانیــم. بنابرایــن هــر بــار کــه می خواهیــم بــه ســراغ مطالعــه ی 
ــا  ــزی در کام خــدا وجــود دارد کــه شــیطان نمــی خواهــد م ــم، چی کام خــدا بروی

بدانیــم - او نمــی خواهــد مــا خــدا را از پــس ایــن کام بشناســیم.
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پادشــاهی تاریکــی و پادشــاهی پســر عزیــز خــدا وجــود دارند. در کولســیان 13:1 
می فرمایــد، "مــا را از قــدرت تاریکــی رهانیــده و بــه پادشــاهی پســر عزیــزش 
منتقــل ســاخته اســت." در کــدام پادشــاهی هســتید؟ یــک پادشــاهی جایــی اســت 
کــه شــخصی در آن حکومــت و ســلطنت دارد. عیســی مســیح یــک پادشــاه اســت. 
ــا امــروز از او پیــروی  ــه او تســلیم کرده ایــد؟ آی ــه حــال زندگــی خــود را ب ــا ب ــا ت آی
ــته  ــت داش ــما اولوی ــی ش ــر در زندگ ــای دیگ ــد چیزه ــازه می دهی ــا اج ــد ی می کنی
ــه اســت کــه مــرا ســرورم ســرورم  باشــند؟ عیســی در لوقــا 46:6 فرمــود: "چگون
مــی خوانیــد، امــا بــه آنچــه می گویــم عمــل نمــی کنیــد؟" او می خواهــد در زندگــی 
شــما اولویــت داشــته باشــد، شــماره ی یــک باشــد. پادشــاهی تاریکــی وجــود دارد 
کــه تــاش می کنــد از برتــری و از جایــگاه ســلطنت او در زندگــی شــما جلوگیــری 
کنــد. دلیلــش ایــن اســت کــه دشــمن می خواهــد در آن جایــگاه برتــر قــرار بگیــرد. 
امــروز بــا تمــام قلــب خــود بــه ســمت عیســی بیاییــد و دریابیــد کــه دشــمنی وجــود 
دارد. نامــش شــیطان اســت و قــدرت شــیطانی دارد، امــا کتــاب مقــدس بــه مــا مــی 

گویــد کــه مــا بــر او اقتــدار داریــم. 

ــده  ــردگان را زن ــد، م ــفا دهی ــاران را ش ــود، "بیم ــی 8:10 فرم ــی در مت عیس
ــد،  ــگان یافته ای ــد." به رای ــرون کنی ــا را بی ــازید، دیوه ــاک س ــا را پ ــد، جذامیه کنی
به رایــگان هــم بدهیــد. خبــر خــوش پادشــاهی خــدا را موعظــه کنیــد، و آن هنــگام 
کــه مــی رویــد بــر دشــمن اقتــدار داریــد. اجــازه ندهیــد دشــمن شــما را از آنچــه 
خــدا بــرای زندگی تــان در نظــر دارد، از ایــن پــس هیــچ گاه بیــرون بیــاورد. عیســی 
را در زندگــی خــود خداونــد و شــماره یــک قــرار دهیــد. هیــچ وقــت در ایــن مــورد 

ــوید. ــیمان نمی ش پش
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پرسشهای شاگرد سازی 
ــروی 1.  ــا قلم ــا ب ــی م ــگ روحان ــه جن ــن آی ــد. ای ــیان 12:6 را بخوانی افسس

شــیطانی را چگونــه توصیــف می کنــد؟ ____________________ 

افسســیان 12:6 زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن بــا جســم و خــون نیســت، بلکــه 
مــا علیــه قدرتهــا، علیــه ریاســتها، علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــک، 

و علیــه فوجهــای ارواح شــریر در جایهــای آســمانی می جنگیــم.

مرقــس 17:16 را بخوانیــد. ایــن آیــه دربــاره ی اقتــدار ایمانــدار چه چیز می . 2
آمــوزد؟ ______________________________________

مرقــس 17:16 و ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود: بــه نــام مــن 
دیوهــا را بیــرون خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت

یعقــوب 7:4 را بخوانیــد. شــخصی کــه به دنبــال آزادی از ارواح پلید اســت . 3
چــه کاری باید انجام دهــد؟ ___________________________

یعقــوب 7:4 پــس تســلیم خــدا باشــید. در برابــر ابلیــس ایســتادگی کنیــد، 
کــه از شــما خواهــد گریخــت.

یعقــوب 14:1 را بخوانیــد. چگونــه شــیطان مــا را مــی فریبــد تــا چیــز شــررا . 4
بــه نظــر نیکــو بســازد؟ ______________________________
___________________________________________

یعقــوب 14:1 هنگامــی کــه کســی وسوســه می شــود، هــوای نْفــس خــوِد 
ــد. ــه دام می افکن ــد و ب ــه او را می فریب ــت ک اوس

رومیــان 13:6 را بخوانیــد. اگــر شــخصی زندگــی خــود را بــه مســیح . 5
بســپارد، ارواح پلیــد آشــفته شــده و او را تــرک خواهنــد کــرد. ایــن آیــه بــه 
ــم؟ ___________________ ــام دهی ــه کاری انج ــد چ ــی گوی ــا م م
___________________________________________
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خالصی)رهایی(

رومیــان 13:6 اعضــای بــدن خــود را تســلیم گنــاه نکنیــد تــا ابــزار شــرارت 
باشــند، بلکــه همچــون کســانی کــه از مــرگ بــه زندگــی بازگشــته اند، خــود 
ــزار  ــا اب ــپارید ت ــه او بس ــود را ب ــدن خ ــای ب ــد. و اعض ــدا کنی ــلیم خ را تس

پارســایی باشــند.

ــی . 6 ــوراک م ــس خ ــال نف ــه امی ــد ب ــد. ارواح پلی ــان 14:13 را بخوانی رومی
دهنــد پــس بــه وســیله ی راه رفتــن در راه هــای محبــت و پاکــی خــدا بــه آنهــا 
گرســنگی دهیــد. مــا نبایــد در پــی ________ امیــال نفــس خــود باشــیم. 

ــی  ــد و در پ ــر کنی ــد را در ب ــیح خداون ــی مس ــه عیس ــان 14:13 بلک رومی
ــال نفــس خــود مباشــید. ارضــای امی

ــد کــه دعــا . 7 ــا نمی گوی ــه م ــد. عیســی هرگــز ب ــا 17:10-19 را بخوانی لوق
کنیــد تــا دیوهــا را بیــرون کنیــد. او بــه مــا اقتــدار بخشــیده اســت. ایــن آیــه 
بــه مــا مــی گویــد مــا قــدرت و اقتــدار بــر _______________ داریــم.

لوقــا 17:10-19 آن هفتــاد تــن بــا شــادی بازگشــتند و گفتنــد: ســرور مــا، 
حتــی دیوهــا هــم بــه نــام تــو از مــا اطاعــت می کننــد. 18 بــه ایشــان فرمــود: 
شــیطان را دیــدم کــه همچــون بــرق از آســمان فرو می افتــاد. 19 اینــک شــما 
را اقتــدار می بخشــم کــه مــاران و عقربهــا و تمامــی قــدرت دشــمن را 

پایمــال کنیــد، و هیچ چیــز بــه شــما آســیب نخواهــد رســانید.
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اقتدار ایماندار
نویسنده: اندرو وَمک

ــور  ــه منظ ــت. ب ــیده اس ــدار بخش ــداران اقت ــوان ایمان ــه عن ــا ب ــه م ــد ب خداون
بررســی ایــن موضــوع، قصــد داریــم نــه تنهــا بــه اقتــداری کــه در اختیــار داریــم، 
بلکــه بــه اقتــدار شــیطان نیــز بپردازیــم. در مــورد شــیطان بیــش از حــد بزرگنمایــی 
شــده اســت. مســیحیان بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه مــا در حــال مبــارزه بــا 
موجــودی هســتیم کــه اقتــدار او بــر مــا برتــری دارد و مــا بــه ســختی قــادر بــه مقابله 
ــا او هســتیم. ایــن اصــا چیــزی نیســت کــه کتــاب مقــدس تعلیــم می دهــد. در  ب
افسســیان  12:6می فرمایــد، "زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن بــا جســم و خــون نیســت، 
بلکــه مــا علیــه قدرتهــا، علیــه ریاســتها، علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــک، 
و علیــه فوجهــای ارواح شــریر در جایهــای آســمانی می جنگیــم." بنابرایــن شــیطان 
یــک عامــل اســت؛ او وجــود دارد. او سلســله مراتبــی از ریاســت ها و قدرتهایــی 
دارد کــه بــا آنهــا ســر و کار داریــم، امــا در آیــه هــای قبــل از آن، مــی فرمایــد کــه 
بایــد در برابــر حیلــه هــای ابلیــس بایســتیم. تنهــا قدرتــی کــه واقعــًا شــیطان علیــه 

مــا دارد، فریــب اســت. او واقعــًا قــدرت غلبــه بــر مــا را نــدارد.

در پیدایــش 3 می بینیــم زمانــی کــه اولیــن وسوســه بــه ســراغ آدم و حــوا آمــد، 
شــیطان بــا قدرتــی برتــر نیامــد. بــه عنــوان مثــال، بــه جــای ســاکن شــدن در یــک 
مامــوت یــا فیــل، قــرار دادن پایــش روی ســِر آدم، تهدیــد کــردن آنهــا و گفتــِن "مــرا 
خدمــت کــن و گرنــه ..."، او در یــک مــار ســاکن شــد، زیــرک تریــن مخلوقــی کــه 
ــه گــر اســت."  ــا حیل ــده ی ــِی "مــوذی، فریبن ــه معن ــد. کلمــه ی "زیــرک" ب خــدا آفری
علــت اینکــه شــیطان از طریــق مــار آمــد ایــن بــود کــه واقعــًا هیــچ قدرتــی نداشــت 
کــه آدم و حــوا را بــه کاری مجبــور کنــد. او فقــط مــی توانســت فریــب دهــد. علیــه 
ذات و شــخصیت خــدا بلنــد شــد و شــروع بــه انتقــاد از او کــرد، "خــدا واقعــًا تــو 
را دوســت نــدارد - او چیزهایــی را از شــما مخفــی نگــه مــی دارد." او از فریــب 
ــا  ــد. آنه ــاه ورزن ــدا گن ــه خ ــا ب ــرد ت ــتفاده ک ــوا اس ــردن آدم و ح ــک ک ــرای تحری ب
کســانی بودنــد کــه تمــام اقتــدار را داشــتند، و دلیــل ایــن کــه شــیطان مجبــور بــود 

آن کار را کنــد ایــن بــود کــه قــدرت نداشــت بــر ضــد خــدا بــر آیــد. 
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چیزهــای بیشــتری هســت کــه زمــان الزم بــرای وارد شــدن بــه آنهــا را نــدارم، 
امــا یکــی از نکاتــی کــه می خواهــم در ایــن میــان بــه آن برســم، مربــوط بــه اقتــدار 
ایمانــدار اســت، بایــد بدانیــد کــه قــدرت و اقتــدار شــیطان بــر شــما، صفــر اســت. 
او یــک دشــمِن شکســت خــورده اســت. تنهــا قــدرت او در برابــر شــما ایــن اســت 
ــال  ــما در ح ــی ش ــر زندگ ــود. اگ ــد ش ــما بلن ــِد ش ــر ض ــب ب ــا دروغ و فری ــه ب ک
نابــودی اســت، مــی توانیــد بگوییــد "شــیطان اســت کــه ایــن تیرهــا را بــه ســمت 
ــد. شــما  ــی دهی ــه او مهمــات م ــه ب ــا شــما هســتید ک ــد،" ام ــی کن ــن شــلیک م م
هســتید کــه بــه دروغ و فریــب او بــاور کردیــد. اگــر تســلیم شــیطان نمــی شــدید، 
ــان 5-3:10  ــت. در دوم قرنتی ــی داش ــما نم ــه ش ــی علی ــا قدرت ــوذی ی ــچ نف هی
ــه روش دنیایــی  ــا ب ــم، اّم ــا به ســر می بری ــد در ایــن دنی ــرا هر چن ــد، "زی مــی فرمای
نمی جنگیــم. 4 چرا کــه اســلحۀ جنــگ مــا دنیایــی نیســت، بلکــه بــه نیــروی الهــی 
قــادر بــه انهــدام دژهاســت. 5 مــا اســتداللها و هــر ادعــای تکبّرآمیــز را کــه در برابــر 
ــه اطاعــت از  ــم و هــر اندیشــه ای را ب ــد ویــران می کنی ــم کن شــناخت خــدا قــد عل
ــت مــی  ــاره اســلحه جنــگ شــما صحب ــات درب ــن آی مســیح اســیر می ســازیم." ای
کننــد، و هــر اســلحه ای کــه ذکــر شــده اســت بــه اندیشــه، و افــکار شــما اشــاره 

دارد. شــیطان قــدرت انجــام هیــچ کاری علیــه شــما را نــدارد بــه جــز فریــب. 

مــی خواهــم بــه ســرعت بعضــی چیزهــا را خاصــه کنــم. در ابتــدا، البتــه کــه، 
ــی  ــد ناش ــد از خداون ــدار بای ــدرت و اقت ــام ق ــود. تم ــدا ب ــدار از آِن خ ــی اقت تمام
ــزی از او  ــرا او تنهــا کســی اســت کــه در خــود قــدرت داشــت. هــر چی شــود، زی
واگــذار شــده اســت. وقتــی او آســمانها و زمیــن را آفریــد، تمامــی قــدرت و اقتــدار 
ــد،  ــوا را آفری ــدا آدم و ح ــه خ ــی ک ــش 26:1، هنگام ــپس در پیدای ــت. س را داش
گفــت، "اجــازه مــی دهیــم آنهــا بــر همــه زمیــن... فرمــان براننــد." آن را در کنــار 
مزامیــر 16:115 قــرار دهیــد، کــه مــی فرمایــد، "آســمانها، آســمان هــای خداونــد 
ــه حــق مالکیــت همــه  ــی آدم بخشــیده اســت." خــدا ب ــه بن اســت، امــا زمیــن را ب
چیــز را داشــت، امــا او حکومــت، یــا اقتــدار بــر زمیــن را بــه انســان هــای فیزیکــی 
ــن را نداشــته اســت. او آن  ــر زمی ــت ب ــدرت حکوم ــز حــق و ق داد. شــیطان هرگ
ــدرت را  ــن ق ــه دســت آورد. خــدا ای ــاه کــردن ب ــه گن ــب انســان ب ــق فری را از طری
بــه بشــر داد، و هنگامــی کــه انســان ســقوط کــرد، قــدرت و اقتــداری کــه خــدا بــه 
او بخشــیده بــود را بــه شــیطان واگــذار کــرد. خــدا هرگــز بــه شــیطان بــرای آزار 

انســان یــا حکومــت بــر ایــن زمیــن قدرتــی نــداد. 

ــه  ــه ب ــا اســت، امــا ن کتــاب مقــدس می فرمایــد کــه شــیطان خــدای ایــن دنی
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ایــن دلیــل کــه خــدا او را حاکــم ایــن دنیــا ســاخته باشــد. خــدا هرگــز شــیطان را 
در جایگاهــی باالتــر از انســان قــرار نــداد. او بــه انســان ســلطنت و حکومــت بــر 
ایــن زمیــن را بخشــید. تنهــا دلیــل اینکــه شــیطان تــا بحــال قــادر بــه آزار رســاندن، 
ــن اســت کــه مــردم  ــا بشــود ای ــا باعــث مشــکات در زندگــی م ــن، ی تســلط یافت
قدرتــی کــه خــدا بــه آنهــا بخشــیده اســت را بــه او می دهنــد. ایــن یــک مشــکل را 
بــرای خــدا پیــش آورد، زیــرا او روح اســت و قــدرت بــر ایــن زمیــن را بــه انســان 
ــه دارای جســم فیزیکــی هســتند،  ــرادی ک ــط اف ــود. فق ــای فیزیکــی بخشــیده ب ه
اقتــدار و قــدرت حکومــت و اعمــال نفــوذ در ایــن زمیــن را دارنــد. شــیطان بایــد 
نــزد مــا بیایــد و مــا را وادار کنــد کــه اقتدارمــان را بــه او تســلیم کنیــم. بــه همیــن 
ــد. در کتــاب مقــدس،  دلیــل اســت کــه او دوســت دارد در یــک بــدن زندگــی کن
ارواح پلیــد بایــد بــدن داشــته باشــند چــون نمــی تواننــد کاری انجــام دهنــد، مگــر 
ــه خــدا روح  ــد. از آنجــا ک ــرای کار اســتفاده کنن ــی ب ــدن انســان فیزیک ــه از ب اینک
ــی، دســتان خــود را  ــدار داده اســت، از جهت ــه انســان های فیزیکــی اقت اســت و ب
بســته اســت. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه خــدا قــدرت و اقتــدار نــدارد، بلکــه بــه 
ــن  ــرای امی ــدار بخشــید و ب ــه انســان هــای فیزیکــی اقت ــت او اســت. ب ــل امان دلی
ــان راهــی  ــن هم ــد، "ای ــد و بگوی ــد آن را برگردان ــی توان ــودن در کام خــود، نم ب
نیســت کــه مــن مــی خواســتم؛ زمــان بــه پایــان رســیده اســت، ایســت، قصــد دارم 
آن را بــه اتمــام برســانم." نــه، خــدا خــود را بــا کامــش محــدود ســاخت. در طــول 
تاریــخ، بــه دنبــال کســی بــود کــه بتوانــد از طریــق او حرکــت کنــد، امــا مشــکل ایــن 
بــود کــه همــه گمــراه شــده بودنــد و خــود را بــه شــیطان تســلیم کــرده بودنــد. پــس 

چــه کار بایــد مــی کــرد؟ 

ــد و  ــن آم ــه زمی ــه خــود ب ــود ک ــن ب ــت انجــام داد، ای ــد در نهای آنچــه خداون
انســان شــد. وقتــی آن را درک مــی کنیــد، حیرت انگیــز اســت، زیــرا حــاال شــیطان 
دچــار دردســر بزرگــی شــده. او از قــدرت انســان اســتفاده مــی کــرد و خــدا نمــی 
توانســت بــه طــور مســتقیم بــرای حــل تمــام ایــن مشــکات مداخلــه کنــد، چــون 
ــه شــیطان  ــود را ب ــه او بخشــیده ب ــداری کــه خــدا ب ــی اقت ــه و قانون انســان آگاهان
واگــذار کــرده بــود. شــیطان در آنچــه انجــام داد اشــتباه کــرد، امــا انســان اقتــدار 
و قدرتــی کــه متعلــق بــه خــود بــود را بــه او داد. امــا در آن هنــگام، خــدا آمــد، و 
او دیگــر فقــط روح نبــود بلکــه در قالــب بدنــی فیزیکــی بــود. ایــن شــیطان را در 
ــدار داشــت،  ــا در آســمانها اقت ــه تنه ــرار داد، چــون خــدا ن ــدی ق ــت ب وضعی
ــدار بخشــید. عیســی  ــن اقت ــر روی زمی ــه او ب ــه انســان ب بلکــه تبدیــل شــدن ب
در یوحنــا 26:5-27 فرمــود، "زیــرا همان گونــه کــه پــدر در خــود حیــات دارد، 
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بــه پســر نیــز عطــا کــرده اســت کــه در خــود حیــات داشــته باشــد، 27 و بــه او ایــن 
ــدن  ــه ب ــت." او ب ــان اس ــرا پسر انس ــد، زی ــز بکن ــه داوری نی ــیده ک ــدار را بخش اقت

فیزیکــی خــود اشــاره مــی کــرد. 

ــه  ــیطان او را وسوس ــت. ش ــه کار گرف ــدادادی را ب ــدار خ ــد و اقت ــی آم عیس
ــا او، شکســت  ــردی ب ــر نب ــز تســلیم او نشــد. شــیطان در ه ــرد، و عیســی هرگ ک
خــورد. ســپس عیســی گناهــان مــا را گرفــت، بــرای آنهــا ُمــرد، بــه عالــم مــردگان 
رفــت، دوبــاره برخاســت، و در متــی 18:28 فرمــود، "تمامــی قــدرت در آســمان 
و بــر زمیــن بــه مــن ســپرده شــده اســت." او قدرتــی کــه خــدا بــه انســان بخشــیده 
و انســان ســوء اســتفاده کــرده بــود را پــس گرفــت، و بــه عنــوان خــدا در جســم، 
تمامــی قــدرت در آســمان و بــر زمیــن را داشــت. در آیــه ی بعــدی فرمــود، "اکنــون 
برویــد، و ایــن کارهــا را انجــام دهیــد." در واقــع گفــت، "مــن اکنــون تمامــی 
قــدرت در آســمان و زمیــن را در اختیــار دارم، و آن را بــا شــما بــه اشــتراک مــی 
گــذارم." ایــن بــار، بــه هــر حــال، تفاوتــی خــاص در قدرتــی کــه خــدا بــه مــا بــه 
ــا و  ــن م ــترک بی ــی مش ــن قدرت ــود دارد. ای ــت وج ــیده اس ــدار بخش ــوان ایمان عن
ــه آدم و حــوا  ــه شــکلی کــه ب ــًا ب ــن دیگــر صرف ــد عیســی مســیح اســت. ای خداون
بخشــیده شــده بــود بــه مــا داده نشــد. آنهــا می توانســتند قــدرت را واگــذار کننــد، 
بــه شــیطان اجــازه دهنــد تــا بــر آنهــا تســلط یابــد، و در واقــع ناامیــد شــوند، امــا 
امــروز قــدرت مــا بــا خداونــد عیســی مســیح مشــترک اســت. ایــن ماننــد داشــتن 
یــک حســاب بانکــی مشــترک اســت کــه بــرای نقــد کــردن چــک نیــاز بــه هــر دو 
امضــا دارد. قــدرت مــا بــا عیســی مســیح مشــترک اســت، و او ایــن اقتــدار را بــا 

کلیســا بــه اشــتراک گذاشــته اســت.

ــه شــیطان  اگــر چــه ممکــن اســت شکســت بخوریــم، خــدا هرگــز مجــددًا ب
ایــن قــدرت را واگــذار نمــی کنــد. شــیطان کامــًا ناتــوان اســت. او هیــچ توانایــی 
در انجــام هیــچ کاری در زندگــی تــان نــدارد مگــر در آنچــه کــه شــما را مــی فریبــد 
ــان  ــه او در زندگی ت ــت ب ــن اس ــد. ممک ــذار کنی ــه او واگ ــه ب ــه داوطلبان ــه ک و آنچ
ــان  ــه انس ــه ب ــدادادی ک ــدار خ ــا اقت ــید، ام ــج بکش ــخصا رن ــد، و ش ــدار بدهی اقت
ــاره منحصربــه شــیطان داده نخواهــد شــد. اکنــون بیــن  بخشــیده شــد هرگــز دوب
مــا و خداونــد عیســی بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت و او بــا وجــود هــر چیــزی 
وفــادار خواهــد بــود. شــما بایــد بدانیــد کســی هســتید کــه اکنــون اقتــدار و قــدرت 
ــه ای  ــه گون ــما ب ــلحه ی ش ــد، و اس ــی جنگ ــما م ــه ی ش ــا اندیش ــیطان ب دارد. ش
اســت کــه مــی توانیــد ایــن افــکار را اســیر کنیــد. مــی توانیــد پــی ببریــد کــه بــرای 
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ــد آنچــه کــه  شــیطان کاری اشــتباه اســت کــه شــما را جســمانی آزار دهــد و بدانی
کتــاب مقــدس دربــاره ی شــفا مــی گویــد. یوحنــا 32:8 مــی فرمایــد، "و حقیقــت 
را خواهیــد شــناخت، و حقیقــت شــما را آزاد خواهــد کــرد." شــما کســی هســتید 
ــزی  ــا چی ــه شــما بخشــیده اســت، و تنه ــدار دارد. خــدا آن را ب ــدرت و اقت کــه ق
کــه شــما را از بــه کار بــردن آن دور نگــه مــی دارد ایــن اســت کــه، هنــوز افکارتــان 
ــان  ــو کــردن افکارت ــرای ن ــی را ب ــن اســلحه ی روحان ــد. شــما ای را اســیر نکرده ای
ــده اســت کــه  و شــناختن آن چــه کــه داریــد، اســتفاده نکرده ایــد. ایــن دلگــرم کنن

بدانیــد شــما فــردی بــا اقتــدار و قــدرت هســتید.

دعــا مــی کنــم کــه آن را درک کنیــد، روی آن تامــل کنیــد، و خــدا بــه شــما ایــن 
مکاشــفه را بدهــد کــه کســی هســتید کــه شــیطان از او مــی ترســد. نبایــد از شــیطان 
بترســید، زیــرا کســی هســتید کــه قــدرت و اقتــدار خــدادادی دارد. اگــر در برابــر 

شــیطان ایســتادگی کنیــد، از شــما خواهــد گریخــت )یعقــوب 7:4(. 
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پرسش های شاگرد سازی 
پیدایــش 1:3 را بخوانیــد. شــیطان وجــود دارد، امــا قــدرت واقعــی او در 1. 

توانایــی فریــب دادن مــا اســت. مــار )شــیطان( تــاش کــرد از حــوا چــه 
_________________________________ بپرســد؟  چیــزی 

پیدایــش 1:3 و امــا مــار از همــۀ وحــوش صحــرا کــه یهــوه خــدا ســاخته 
بــود، زیرکتــر بــود. او بــه زن گفــت: "آیــا خــدا براســتی گفتــه اســت کــه از 

ــد؟" ــاغ نخوری ــان ب ــک از درخت هیچ ی

پیدایــش 1:3 را بخوانیــد. چــرا فکــر می کنیــد شــیطان از فریــب اســتفاده . 2
کــرد؟ _______________________________________

 ___________________________________________

پیدایش 26:1، 28 را بخوانید. چه کسی به انسان اقتدار بخشید؟ _____. 3

ــان  ــه صــورت خودم ــگاه خــدا گفــت: "انســان را ب پیدایــش 26:1، 28 آن
و شــبیه خودمــان بســازیم، و او بــر ماهیــان دریــا و بــر پرنــدگان آســمان و 
بــر چارپایــان و بــر همــۀ زمیــن و همــۀ خزندگانــی کــه بــر زمیــن می خزنــد، 
فرمــان برانــد ... 28 خــدا ایشــان را برکــت داد و خــدا بدیشــان فرمــود: 
ــر  ــد. ب ــلط یابی ــر آن تس ــازید و ب ــر س ــن را پ ــوید و زمی ــر ش ــارور و کثی "ب
ــن  ــر زمی ــه ب ــداری ک ــر جان ــر ه ــمان و ب ــدگان آس ــر پرن ــا و ب ــان دری ماهی

ــد." ــان برانی ــد، فرم ــت می کن حرک

ــرد؟ ____. 4 ــق ک ــه انســان را خل ــد. خــدا چگون ــور 4:8-8 را بخوانی مزم
___________________________________________

اندیشــه اش باشــی، و  گویــم: انســان چیســت کــه در  مزمــور 8-4:8 
بنــی آدم، کــه بــه او روی نمایــی؟ 5 او را اندکــی کمتــر از فرشــتگان ســاختی 
و تــاج جــالل و اکــرام را بــر ســرش نهــادی. 6 بــر کارهــای دســتت، او را 
ــادی: 7 گوســفندان و  ــش نه ــر پاهای ــز را زی ــه چی چیرگــی بخشــیدی و هم
گاوان را، بــه تمامــی، و جانــوران صحــرا را؛ 8 پرنــدگان آســمان، و ماهیــان 

ــا می گــذرد. ــه از راه دریاه ــر آنچــه را ک ــا را؛ و ه دری



40

سطح دوم درس 6

دوم قرنتیان 4:4 را بخوانید. این آیه نشان می دهد چه اتفاقی افتاده است؟ . 5
 __________________________________________

دوم قرنتیــان 4:4 خــدای ایــن عصــر ذهنهــای بی ایمانــان را کــور کــرده تــا 
نــورِ انجیــِل جــالِل مســیح را کــه صــورت خداســت، نبیننــد.

متی 8:4-9 را بخوانید. آیا این آیات این موضوع را تقویت می کنند؟ ___ . 6

ــرد و  ــد ب ــس بلن ــراز کوهــی ب ــر ف ــس او را ب ــار ابلی ــی 8:4-9 دیگر ب مت
همــۀ حکومتهــای جهــان را بــا تمــام شــکوه و جاللشــان بــه او نشــان داد 
9 و گفــت: "اگــر در برابــرم بــه خــاک افتــی و پرستشــم کنــی، این همــه را 

بــه تــو خواهــم بخشــید."

ــی . 7 ــه کس ــی، چ ــتاخیز عیس ــرگ و رس ــس از م ــد. پ ــی 18:28 را بخوانی مت
اکنــون تمامــی قــدرت در آســمان و زمیــن را دارد؟ ____________ 

ــی  ــود: "تمام ــان فرم ــه ایش ــد و ب ــک آم ــی نزدی ــگاه عیس ــی 18:28 آن مت
ــت." ــده اس ــپرده ش ــن س ــه م ــن ب ــر زمی ــمان و ب ــدرت در آس ق

ــی . 8 ــه کس ــه چ ــات، ب ــن آی ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی 18:28-19 را بخوانی مت
__________________________ اســت؟  شــده  داده  اقتــدار 

متــی 18:28-19 آنــگاه عیســی نزدیــک آمــد و بــه ایشــان فرمــود: 
ــن ســپرده شــده اســت. 19  ــه م ــن ب ــر زمی ــدرت در آســمان و ب ــی ق "تمام
پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را بــه نــام پــدر، پســر 

ــد." ــد دهی ــدس تعمی و روح الق

افسســیان 19:1 را بخوانیــد. قــدرت بینهایــت عظیــم خــدا نســبت بــه چــه . 9
کســی اســت؟ ___________________________________

افسســیان 19:1 و از قــدرت بی نهایــت عظیــم او نســبت بــه مــا کــه 
ایمــان داریــم، آگاه شــوید. ایــن قــدرت، برخاســته از عمــِل نیــروی مقتــدر 

ــت.  خداس
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در کفاره شفا وجود دارد
نویسنده: اندرو ومک

عیســی بــرای مــا شــفا را خریــده اســت. در مرقــس 2 و لوقــا 5 عیســی در 
خانــه ای بســیار شــلوغ در حــال تعلیــم بــود کــه مــردی مفلــوج توســط دوســتانش 
از ســقف بــه پاییــن فرســتاده شــد و عیســی بــه طــور معجــزه آســا او را شــفا داد. 
در متــی14:8 -61، بعــد از اینکــه عیســی مــردم را شــفا داد، کتــاب مقــدس مــی 
طــُرس رفــت، "مــادرزن او را دیــد کــه تــب کــرده  فرمایــد، چــون عیســی بــه خانــۀ پِ
و در بســتر اســت. 15 عیســی دســت او را لمــس کــرد و تبــش قطــع شــد. پــس 
او برخاســت و مشــغول پذیرایــی از عیســی شــد. 16 هنــگام غــروب، بســیاری از 
ــه در کــرد و  ــان ب ــا کالم خــود ارواح را از آن ــد و او ب ــزدش آوردن ــوزدگان را ن دی
همــۀ بیمــاران را شــفا داد." ســپس آیــه 17 دلیــل آن را مــی فرمایــد: "بدین ســان، 
پیشــگویی اشــْعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه: او ضعفهــای مــا را برگرفــت 
ــردم را  ــیاری از م ــی بس ــال، عیس ــن مث ــرد." در ای ــل ک ــا را حم ــای م و بیماریه
ــد: "خــوار  ــه اشــعیا 3:53-5کــه می فرمای ــه گفت ــه طــور خــاص ب شــفا داد، و ب
ــد عیســی مســیح  ــان )ایــن یــک پیشــگویی در مــورد خداون ــزد آدمی و مــردود ن
ــد،  ــه روی از او برگردانن ــی ک ــون کس ــده. چ ــج دی ــنا و رن ــرد در آش ــت(؛ م اس
خــوار گشــت و بــه حســابش نیاوردیــم. 4 حــال آنکــه رنجهــای مــا بــود کــه او 
بــر خــود گرفــت و درد هــای مــا بــود کــه او حمــل کــرد، امــا مــا او را از جانــب 
ــه  خــدا مضــروب، و از دســت او مصــدوم و مبتــال پنداشــتیم. 5 حــال آنکــه ب
ســبب نافرمانــی هــای مــا بدنــش ســوراخ شــد، و بــه جهــت تقصیرهــای مــا لــه 
گشــت؛ تادیبــی کــه مــا را ســالمتی بخشــید بــر او آمــد، و بــه زخمهــای او مــا 

ــم. ")پرانتزهــا از نویســنده اســت(  شــفا یافته ای

ــن  ــردم ای ــی از م ــت. بعض ــدس اس ــاب مق ــد از کت ــی قدرتمن ــا عبارات  اینه
هــا را مــی خواننــد و مــی گوینــد: "یــک دقیقــه صبــر کنیــد؛ ایــن آیــات مضمــون 
روحانــی دارنــد." کلیســایی کــه مــن در آن تعلیــم یافتــه ام بــه شــفای جســم اعتقادی 
نداشــت. آنهــا یــک آیــه ماننــد ایــن را مــی خواننــد و آن را روحانــی مــی کننــد - 
از آن بــرای گفتــن ایــن اســتفاده می کننــد کــه مــا از لحــاظ احساســی زخمــی 
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ــا را از  ــی ســپاریم، او م ــد م ــه خداون ــان را ب ــه زندگیم ــی ک ــم و هنگام شــده بودی
ــا  ــی کــه ب ــار آیات ــات را در کن ــن آی ــا اگــر ای لحــاظ احساســی شــفا مــی دهــد. ام
آنهــا آغــاز کردیــم قــرار دهیــم، بــرای همیشــه بــه ایــن نــوع کاربــرد از ایــن آیــات 
خاتمــه مــی دهــد. درســت اســت کــه عیســی شــما را از لحــاظ عاطفــی و از دیگــر 
ــدن  ــاره ی شــفای جســمانِی ب ــات درب ــن آی ــا ای لحــاظ شــفا خواهــد بخشــید، ام
ــد  ــی فرمای ــی 17:8 م ــه در مت ــرا ک ــد چ ــد آن را ببینی ــد. می توانی ــت می کن صحب
ایــن شــفاها کــه انجــام می شــد، تحقــق پیشــگویی اســت کــه توســط اشــعیا شــده 
بــود و می خوانیــم، "بــه زخــم هــای او مــا شــفا یافته ایــم." مــی فرمایــد ایــن تحقــِق 
آن بــود کــه او ضعف هــای مــا را برگرفــت و بیماری هــای مــا را حمــل کــرد. 
ایــن دربــاره ی بیمــاری هــای جســمانی، آســیب هــا و دردهــا صحبــت مــی کنــد. 
عیســی مــردم را بــه لحــاظ جســمانی شــفا داد تــا آیــه ای را کــه مــی فرمایــد بــه زخم 

ــمرا تحقــق ببخشــد.  ــا شــفا یافته ای هــای او م

"او گناهــان  اول پطــرس24:2 ادامــه می دهــد کــه،  کتــاب مقــدس در 
ــرای  ــم و ب ــان بمیری ــرای گناه ــا ب ــرد، ت ــل ک ــر دار حم ــش ب ــدن خوی ــا را در ب م
پارســایی زیســت کنیــم، همــان کــه بــه زخمهایــش شــفا یافته ایــد. زیــرا همچــون 
گوســفندانی گم گشــته از راه بودیــد، اّمــا اکنــون به ســوی شــبان و ناظــر جانهایتــان 
ــی از  ــد و بخش ــی آم ــت. عیس ــته اس ــاِن گذش ــات زم ــن آی ــل ای ــته اید." فع بازگش
آنچــه او آمــد تــا بــه انجــام برســاند شــفای بدن هــای جســمانی مــا بــود. مــن ایــن 
واقعیــت را نفــی نمــی کنــم کــه او بــرای بخشــش گناهــان مــا نیــز آمــده بــود. ایــن 
مهــم اســت و بخشــش گناهــان هماننــد درگاه و ورود بــه هــر چیــز دیگــری اســت، 
امــا او تنهــا بــرای بخشــش گناهــان مــا نیامــد. او همچنیــن بــرای شــفای بــدن های 
مــا آمــد. در یونانــی کلمــه ای کــه بــرای "نجــات" در عهــد جدیــد اســتفاده شــده 
اســت، sozo می باشــد، یــک کلمــه ی جامــع و همــه جانبــه کــه بــرای بســیاری از 
چیزهــای مختلــف بــه کار مــی رود. امــا اگــر نگاهــی بــه آن بیندازیــد و دربــاره اش 
تحقیــق کنیــد، "شــفا" نیــز ترجمــه شــده اســت. یعقــوب 14:5می فرمایــد: "اگــر 
کســی از شــما بیمــار اســت، مشــایخ کلیســا را فراخوانــد و آنهــا برایــش دعــا کننــد 
ــار را  ــان، بیم ــا ایم ــای ب ــد. دع ــن نماین ــن تدهی ــا روغ ــد او را ب ــام خداون ــه ن و ب
شــفا مــی بخشــد." کلمــه ی شــفا در اینجــا کلمــه ی یونانــی ســوزو اســت و دربــاره 
ــد.  ــه ان ــد کــه در بدن هایشــان شــفای جســمانی یافت ــت می کن ــی صحب ی بیماران
ــد  ــفا در عه ــن ش ــان و همچنی ــش گناه ــار بخش ــا ب ــوزو صده ــه ی س ــن کلم همی

جدیــد ترجمــه شــده اســت. 
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هنگامــی کــه عیســی در متــی 10شــاگردانش را فرســتاد، فرمانــی کــه بــه آنهــا 
ــد، جذامــی هــا را پــاک ســازید، مــردگان را  ــود، بیمــاران را شــفا دهی داد ایــن ب
ــد. در همــان لحظــه  ــل را موعظــه کنی ــد و انجی ــرون کنی ــد، دیوهــا را بی ــده کنی زن
ای کــه بــه آنهــا گفــت انجیــل را موعظــه کننــد، بــه آنهــا گفــت کــه بیمــاران را شــفا 
ــِش  ــفا و بخش ــد. ش ــرون کنن ــا را بی ــازند و دیوه ــاک س ــا را پ ــی ه ــد، جذام دهن
گناهــان درســت بــه یــک انــدازه بخشــی از چیزیســت کــه عیســی در زندگیتــان بــه 

انجــام رســانیده اســت. 

ــی کــه هرگــز فکــر نمی کنیــد خداونــد می خواهــد گناهــی  ــان ترتیب بــه هم
مرتکــب شــوید تــا بــه شــما بیامــوزد کــه مــی توانیــد چیــزی از طریــق گنــاه کــردن 
یــاد بگیریــد، او همچنیــن هرگــز نمی خواهــد کــه در بیمــاری زندگــی کنیــد. 
ــات  ــده ی بیمــاری در زندگــی شــما نیســت. گاهــی اوق ــد آورن خــدا باعــث و پدی
مــردم چیزهایــی شــبیه بــه ایــن می گوینــد: "خــوب ایــن بیمــاری واقعــا برکتــی از 
خداونــد اســت؛ چــون رویــم را بــه ســمت او بازگردانــد." ایــن درســت اســت کــه 
در موقعیــت هــای بحرانــی مــردم بــه ســمت خــدا بــاز مــی گردنــد، امــا او بیمــاری 
را بــرای تعلیــم شــما نمی فرســتد. بــه همــان انــدازه کــه از گنــاه بــرای تعلیــم شــما 
اســتفاده نمیکنــد چــه بیشــتر کــه از بیمــاری اســتفاده نخواهــد کــرد. آیــا اگــر در 
ــا همجنســگرایی  ــا ی ــر در زن ــا اگ ــد؟ آی ــی گیری ــاد م ــزی ی ــد چی ــاه زندگــی کنی گن
زندگــی کنیــد و دچــار برخــی از بیمــاری هــا شــوید، مــی توانیــد یــاد بگیریــد کــه 
ایــن شــیوه ی زندگــی اشــتباه بــوده اســت؟ بدیهــی اســت کــه میتوانیــد، امــا خــدا 
ــاه را در زندگــی  ــد. او گن ــه ایــن ســبک، زندگــی کنی باعــث ایــن نشــد کــه شــما ب
شــما قــرار نمــی دهــد، بــا ایــن حــال مــی توانیــد از گنــاه یــاد بگیریــد. شــما مــی 
ــد  ــه نبای ــت ک ــه چیزیس ــد ک ــاد بگیری ــد و ی ــوار بکوبی ــه دی ــود را ب ــر خ ــد س توانی
ــد  ــز می توانی ــوار نی ــه دی ــود ب ــر خ ــِی س ــدن فیزیک ــدون کوبی ــا ب ــد، ام ــام دهی انج
آن را یــاد بگیریــد. شــما مجبــور نیســتید همــه چیــز را الزم نیســت کــه بــا تجربــه 
کــردن یــاد گرفــت. خــدا بیمــاری را در زندگــی تــان قــرار نمــی دهــد تــا شــما را 
ــرد تــا گناهانتــان را بیامــرزد  فروتــن ســازد و چیــزی بــه شــما بیامــوزد. عیســی ُم
و همچنیــن بیماری هایتــان را شــفا بخشــد. او گناهانتــان را بــر خــود گرفــت، از 

زخم هــای او شــفا یافته ایــد. 

شــفای الهــِی مافــوق طبیعــِی خــدا در دســترس همــه ی ماســت و بخشــی از 
کفــاره ای اســت کــه عیســی بــرای فراهــم کــردِن آن ُمــرد. اگــر هنــوز شــفای خــود 
ــور نیســتید  ــد از شــما ناراحــت نیســت. شــما مجب را دریافــت نکرده ایــد، خداون
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ــِب خــود  ــی قل ــا تمام ــد خــدا را ب ــد. می توانی ــت کنی ــا خــدا را محب ــد ت شــفا یابی
محبــت کنیــد، و بــه شــفا اعتقــادی نداشــته باشــید و هــم بــه بهشــت برویــد. بــه 
عنــوان یــک حقیقــت، احتمــاال ســریعتر بــه آنجــا خواهیــد رســید چــون نمــی دانیــد 
ــه در دســترس شماســت. عیســی  ــد ک ــا بدانی ــد. ام ــه در ســامتی راه بروی چگون

ــرد. خــدا می خواهــد در ســامتِی کامــل باشــید.  ــرای فراهــم کــردن آن ُم ب
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سواالت شاگردسازی
ــفا داد؟ ______1.  ــر را ش ــد نف ــی چن ــد. عیس ــی 16:8-17 را بخوانی مت

___________________________________________

متــی 16:8-17 هنــگام غــروب، بســیاری از دیــوزدگان را نــزدش آوردنــد 
و او بــا کالم خــود ارواح را از آنــان بــه در کــرد و همــۀ بیمــاران را شــفا 
ــه حقیقــت پیوســت کــه:  ــی ب شــعیای نب داد. 17 بدین ســان، پیشــگویی اِ

"او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد."

اشــعیا 3:53-5 را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره چــه نــوع شــفایی صحبــت . 2
مــی کننــد؟ ____________________________________

اشــعیا 3:53-5 خــوار و مــردود نــزد آدمیــان ؛ مــرد در آشــنا و رنــج 
دیــده. چــون کســی کــه روی از او برگرداننــد، خــوار گشــت و بــه حســابش 
ــت و درد  ــر خــود گرف ــه او ب ــود ک ــا ب ــای م ــه رنجه ــم. 4 حــال آنک نیاوردی
هــای مــا بــود کــه او حمــل کــرد، امــا مــا او را از جانــب خــدا مضــروب، و 
از دســت او مصــدوم و مبتــال پنداشــتیم. 5 حــال آنکــه بــه ســبب نافرمانــی 
ــه گشــت؛  ــا ل ــای م ــت تقصیره ــه جه ــش ســوراخ شــد، و ب ــا بدن ــای م ه
تادیبــی کــه مــا را ســالمتی بخشــید بــر او آمــد، و بــه زخمهــای او مــا شــفا 

مــی یابیــم.

ــای 3.  ــا و ضعف ه ــاری ه ــرای بیم ــی ب ــه اتفاق ــد. چ ــی 17:8 را بخوانی  مت
_____________________________________ افتــاد؟  مــا 

َشــعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه:  متــی 17:8 بدین ســان، پیشــگویی اِ
او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد.

اول پطــرس 24:2 را بخوانیــد. دو کاری کــه ایــن آیــه مــی فرمایــد عیســی . 4
بــرای مــا انجــام داد چــه هســتند؟ _______________________
___________________________________________

اول پطــرس 24:2 او گناهــان مــا را در بــدن خویــش بــر دار حمــل کــرد، 
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ــه  ــم، همــان کــه ب ــرای پارســایی زیســت کنی ــم و ب ــرای گناهــان بمیری ــا ب ت
زخمهایــش شــفا یافته ایــد. زیــرا همچــون گوســفندانی گم گشــته از راه 

ــته اید. ــان بازگش ــر جانهایت ــبان و ناظ ــوی ش ــون به س ــا اکن ــد، اّم بودی

یعقــوب 14:5-15 را بخوانیــد. کلمــه ی "شــفا" در آیــه 15 کلمــه ی یونانــی . 5
ســوزو اســت کــه "آزادی، حفاظــت، شــفا، نگهــداری و کمــال ترجمــه 
می شــود." ایــن همــان کلمــه ای اســت کــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان 
"نجــات" بــه آن اشــاره مــی کنــد. بــر اســاس ایــن آیــات و تعریــف یونانــِی 
ــت؟ ______ ــده اس ــده ش ــز گنجان ــه چی ــات چ ــات، در نج ــه ی نج کلم

یعقــوب 14:5-15 اگــر کســی از شــما بیمــار اســت، مشــایخ کلیســا را 
ــن  ــا روغ ــد او را ب ــام خداون ــه ن ــد و ب ــا کنن ــش دع ــا برای ــد و آنه فراخوان
تدهیــن نماینــد. 15 دعــای با ایمــان، بیمــار را شــفا می بخشــد و خداونــد او 

ــود. ــده می ش ــد، آمرزی ــرده باش ــی ک ــر گناه ــد، و اگ را برمی خیزان

متــی 7:10 را بخوانیــد. وقتــی عیســی شــاگردان خــود را فرســتاد، بــه آنهــا . 6
گفــت چــه بگوینــد؟ _______________________________ 

متــی 7:10 هنگامــی کــه می رویــد، ایــن پیــام را موعظــه کنیــد کــه پادشــاهی 
آســمان نزدیک شــده اســت.

ــد؟ . 7 ــا گفــت چــه کاری انجــام دهن ــه آنه ــد. عیســی ب ــی 8:10 را بخوانی مت
___________________________________________

ــا را  ــد، جذامیه ــده کنی ــد، مــردگان را زن ــی 8:10 بیمــاران را شــفا دهی مت
ــگان هــم  ــد، به رای ــگان یافته ای ــد. به رای ــرون کنی ــاک ســازید، دیوهــا را بی پ

بدهیــد.

مرقــس 15:16 را بخوانیــد. عیســی بــه شــاگردانش گفــت چــه کاری انجــام . 8
دهند؟ _______________________________________

مرقــس 15:16 آنــگاه بدیشــان فرمــود: بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر 
خــوش را بــه همــۀ خالیــق موعظــه کنیــد.
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مرقــس 16:16 را بخوانیــد. کســانی کــه بــه انجیــل پاســخ مــی دهنــد چــه . 9
کاری انجــام خواهنــد داد؟ ___________________________ 

مرقــس 16:16 هر کــه ایمــان آَورَد و تعمیــد گیــرد، نجــات خواهــد 
یافــت. اّمــا هر کــه ایمــان نیــاورد، محکــوم خواهــد شــد.

ــود؟ . 10 ــداران خواهــد ب ــی همــراه ایمان ــد. چــه آیات مرقــس 17:16 را بخوانی
__________________________________________

مرقــس 17:16 و ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود: بــه نــام مــن 
دیوهــا را بیــرون خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت.

مرقــس 18:16 را بخوانیــد. چــه آیــات دیگــری همــراه ایمانــداران خواهــد . 11
_______________________________________ بــود؟ 

ــر گاه  ــت، و ه ــد گرف ــان خواهن ــا دستهایش ــا را ب ــس 18:16 و ماره مرق
ــر  ــتها ب ــید، و دس ــد رس ــا نخواه ــه آنه ــدی ب ــند، گزن ــنده بنوش ــری کش زه

ــت.  ــد یاف ــفا خواهن ــا ش ــاد و آنه ــد نه ــاران خواهن بیم
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موانع شفا
نویسنده: اندرو ُومک

در درس قبــل، دربارهــی ایــن حقیقــت صحبــت کــردم کــه اراده ی خــدا ایــن 
اســت کــه شــفا دهــد و شــفا بخشــی از کفــاره اســت. چیزهــای بیشــتری مــی تــوان 
ــوز  ــی اگــر آن را بپذیریــد و در کتــاب مقــدس دیــده باشــید، هن گفــت، چــون حت
ســواالت بســیاری مطــرح می شــود، ماننــد: "اگــر اراده ی خداســت کــه مــا را شــفا 
دهــد، چــرا همــه شــفا نمــی یابــد؟" دالیــل بســیاری وجــود دارد و مــن تنهــا بخــش 
کوچکــی از آنچــه می دانــم را بازگــو می کنــم. اطاعــات زیــادی وجــود دارد کــه مــن 
بــه ســادگی نمــی توانــم وارد آن شــوم، امــا اگــر ارادهــی خــدا شفاســت، مــی خواهــم 
ــل  ــی از دالی ــم. یک ــوان کن ــد را عن ــی یابن ــفا نم ــردم ش ــرا م ــه چ ــن ک ــی از ای بخش
جهالــت اســت. شــما نمــی توانیــد آنچــه را نمــی دانیــد یــا آن را درک نمی کنیــد، بــه 

کار بیندازیــد. در زندگــی شــخصی مــن کــه مطمئنــًا ایــن طــور بــوده اســت.

ــور  ــه ط ــدا ب ــم اراده خ ــته باش ــان داش ــه ایم ــود ک ــده ب ــم داده ش ــن تعلی ــه م ب
خــودکار انجــام مــی شــود و مــن هیــچ اقتــدار، قــدرت یــا اختیــاری در آن نــدارم. 
بنابرایــن، بخاطــر جهــل مــن، چندیــن چیــز اتفــاق افتــاد. وقتــی دوازده ســاله بــودم 
پــدرم فــوت کــرد و وقتــی بیســت و یــک ســاله بــودم دو ســه نفــر جلــوی چشــمان 
مــن فــوت شــدند. بــرای همــه ی آنهــا دعــا کــردم کــه شــفا بگیرنــد، امــا مــن شــفای 
ــود، بلکــه بخاطــر جهالــت  ــه ایــن خاطــر کــه اراده ی خــدا نب ــه ب ــارزی ندیــدم، ن ب
مــن بــود. جهالــت دلیــل اتفــاق بعضــی چیزهاســت، امــا ایــن یــک توجیــه نیســت. 
شــبیه قانــون جاذبــه ی زمیــن اســت: شــخصی مــی توانــد بگویــد: "خــوب، مــن نمــی 
ــرم." الزم نیســت  ــرم، میمی ــن بپ دانســتم کــه اگــر از یــک ســاختمان ده طبقــه پایی
ــد، درک  ــان عمــل می کن ــرای خودت ــون را فقــط زمانــی کــه ب ــر کامــِل ایــن قان تاثی
کنیــد. مــردم در مــورد برخــی از قوانیــن خــدا بــی اطــاع هســتند. آنهــا نمــی داننــد 
چگونــه شــفای خــدا کار مــی کنــد، بنابرایــن جهالــت بســیاری از مــردم را مــی ُکشــد.

ــاه اســت.  ــع از دریافــت شــفای مــا شــود، گن ــد مان ــز دیگــری کــه می توان چی
وقتــی کــه دربــاره ی آن بــا مــردم صحبــت مــی کنیــد، واقعــا آنهــا را ناراحــت مــی 
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کنــد، چــون مــردم آنچــه کــه شــما می گوییــد را اینطــور تفســیر می کننــد کــه 
همــه ی بیماری هــا نتیجــه ی برخــی از گناهــاِن ماســت، کــه درســت نیســت. ایــن 
چیــزی نیســت کــه مــن بگویــم. در یوحنــا 9، نمونــه ای وجــود دارد کــه عیســی در 
حــال بیــرون آمــدن از معبــد بــود، و شــاگردانش در آنجــا بــه مــردی اشــاره کردنــد 
کــه کــور مــادرزاد بــود. شــاگردانش در آیــه ی 2 گفتنــد: "اســتاد، گنــاه از کیســت 
کــه ایــن مــرد کــور بــه دنیــا آمــده اســت؟ از خــودش یــا از والدینــش؟" بــه عبــارت 
دیگــر، آنهــا ســعی  کردنــد بیمــاری اش را بــه طــور مســتقیم بــه گنــاه مرتبــط ســازند، 
ــرای او  ــاری ب ــن بیم ــه باعــث ای ــش ک ــاِه والدین ــا گن ــود ی ــاِه او ب ــه گن پرســیدند ک
شــد. پاســخ ایــن بــود کــه هیــچ کــدام از آن هــا گناهــی مرتکــب نشــده بودنــد. ایــن 
بــدان معنــا نیســت کــه والدیــن یــا پســر هرگــز گناهــکار نبوده انــد، بلکــه گناهــی از 
آنهــا نبــود کــه مســتقیمًا باعــث کــوری او شــده بــود. ایــن گفتــه درســت نیســت کــه 
همــه ی بیماری هــا بــه گنــاه مربــوط اســت، امــا همچنیــن ایــن گفتــه هــم درســت 

ــاه یکــی از عوامــل نمی باشــد. نیســت کــه گن

در یوحنــا 5 نمونــه ای وجــود دارد از زمانــی کــه عیســی در حــوض بیــت 
حســدا بــود، و مــردی را بــه طــور معجزه آســا شــفا داد. در آن محــل جمعیــت 
زیــادی بــود و فقــط یــک نفــر شــفا یافــت. پــس از آن، بــاب 5 نشــان مــی دهــد 
کــه مــرد نمــی دانســت چــه کســی او را شــفا داد وقتــی یهودیــان در آیــه 21 از 
 او پرســیدند: "آنکــه بــه تــو گفــت بســترت را برگیــری و راه بــروی کــه بــود؟"

ــا مــرد شــفا یافتــه نمی دانســت او کیســت،  آیــه 31و 41 ادامــه می دهــد کــه، "اّم
زیــرا عیســی در میــان جمعیــِت آنجــا ناپدیــد شــده بــود. 14 اندکــی بعــد، عیســی او 
را در معبــد یافــت و بــه او گفــت: "حــال کــه ســالمت خــود را بازیافتــه ای، دیگــر 
گنــاه مکــن تــا بــه حــال بدتــر دچــار نشــوی." عیســی درســت همیــن جــا فرمــود 
کــه گنــاه باعــث مــی شــود چیــزی بدتــر از فلــج پــا بــه او برســد، او نتیجــه ی بیمــار 
شــدن را بــه گنــاه وصــل کــرد. او همچنیــن در یوحنــا 9 فرمــود کــه بــه خاطــر گنــاه 

کســی نبــود کــه مــرد کــور بــه دنیــا آمــد.

ــی وجــود دارد  ــد، امــا زمان ــه طــور طبیعــی اتفــاق مــی افتن بعضــی چیزهــا ب
کــه بیماری هــا، ناخوشــی ها، یــا مشــکات می تواننــد نتیجــه ی مســتقیم گنــاه 
باشــند. حتــی در چنیــن مــواردی، بــه ایــن معنــا نیســت کــه خــدا شــخصی اســت 
کــه ایــن کار را در حــق مــا انجــام مــی دهــد. بــرای مثــال، فــردی را در نظــر بگیریــد 
کــه بــه شــیوه ی همجنســگرایان زندگــی می کنــد، کــه نوعــی انحــراف از طبیعــت 
اســت. بــدن انســان بــرای زندگــی بــه آن شــیوه ســاخته نشــده اســت. بیماری هــای 
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روابــط جنســی از ایــن شــیوه ی زندگــی بــه وجــود می آینــد. خــدا پدیــد آورنــده ی 
ایــن بیماریهــا نیســت - ایــن فقــط مقابلــه ی طبیعــت اســت چــون بــرای ایــن نــوع 
زندگــی تنظیــم نمی شــود. بــرای مثــال، اگــر بیــرون برویــد و غــذای بــدی بخوریــد، 
بدن تــان پاســخ خواهــد داد، و خــدا نیســت کــه ایــن کار را در حــق شــما مــی کنــد. 
در اینجــا قوانیــن طبیعــی و عوامــل طبیعــی وجــود دارنــد. بنابرایــن ایــن درســت 

اســت کــه، گنــاه مــی توانــد یکــی از دالیلــی باشــد کــه مــردم شــفا نمــی گیرنــد.

ــرای  ــدا ب ــه خ ــود دارد و ب ــما وج ــی ش ــده ای در زندگ ــناخته ش ــاه ش ــر گن اگ
شــفا ایمــان داریــد، بایــد گنــاه را متوقــف کنیــد، چــون از طریــق آن، بــه شــیطان 
ــت آنچــه خــدا در  ــع از دریاف ــه مان ــد ک ــان می دهی ــه زندگیت دسترســی مســتقیم ب
ــد  ــا نمی دانی ــد، "آی ــان 16:6 مــی فرمای ــان انجــام مــی دهــد، بشــود. رومی زندگیت
کــه وقتــی خــود را همچــون بندگانــی فرمانبــردار تســلیم کســی می کنیــد، بنــدگان 
ــه  ــاه، کــه منجــر ب ــدۀ گن ــود کــه او را فرمــان می بریــد، خــواه بن ــد ب آن کــس خواهی
ــه  ــن آی ــد؟" ای ــایی می انجام ــه پارس ــه ب ــت، ک ــدۀ اطاع ــواه بن ــود، خ ــرگ می ش م
نمی گوینــد کــه شــیطان خداونــد می شــود بــه ایــن معنــی کــه شــما نجــات را 
ــی اســت کــه خــواه  ــدان معن ــا ب ــد، ام ــی روی ــم م ــه جهن ــد و ب ــی دهی از دســت م
مســیحی باشــید یــا خیــر - اگــر در گنــاه زندگــی کنیــد - بــه شــیطان اجــازه نفــوذ 
ــا 10:10 می فرمایــد کــه دزد  و دســت درازی بــه زندگــِی خــود را می دهیــد. یوحن
ــا شــما  ــود کــردن. امــا عیســی آمــد ت ــدن، کشــتن و ناب ــرای دزدی ــد جــز ب نمــی آی
ــامتی  ــات و س ــا حی ــد ت ــاش می کن ــی ت ــن، عیس ــید. بنابرای ــته باش ــات داش حی
خــود را بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد، امــا همچنیــن شــیطان نیــز تــاش می کنــد 
ــه  ــد، ب ــه شــیطان تســلیم کنی ــاه خــود را ب ــق گن ــر از طری ــد. اگ ــار کن شــما را بیم
او توانایــی فرصــت در زندگیتــان را مــی دهیــد. مــی توانیــد دعــا کنیــد و شــفای 
هرچــه را بخواهیــد درخواســت کنیــد، امــا اعمــال شــما بــه شــیطان اجــازه میدهــد 
ــاه زندگــی مــی کنیــد،  وارد شــود و بیمــاری بــه همــراه آورد. بنابرایــن، اگــر در گن

ــد. ــد آن را متوقــف کنی بای

ــه  ــن )خودمحــور( شــوید ک ــدر درون بی ــد آنق ــه می توانی ــم ک ــه کن ــد اضاف بای
ــی  ــه جای ــد باشــم هســتم." و ب ــر از آنچــه بای ــد: "خــوب، مــن همیشــه کمت بگویی
برســید کــه اگــر چــه ایمــان داریــد کــه خــدا میتوانــد شــفا دهــد، امــا معتقدیــد کــه 
نمی خواهــد چــون شایســتگی آن را نداریــد. مطمئنــًا ایــن هــم اشــتباه اســت. هیــچ 
ــرا ســزاوار آن هســتیم.  ــم زی ــم شــفای خــدا را حاصــل کنی ــا نمی توانی کــدام از م
تاکنــون خــدا کســی را پیــدا نکــرده اســت کــه واجــد شــرایط بــرای کار او باشــد، 
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ــه عملکــرد و تقــدس  ــا ب ــان را تنه ــن الزم نیســت حرکــت خــدا در زندگیت بنابرای
خــود، مربــوط کنیــد. بلکــه بایــد براســاس آنچــه کــه عیســی برایتــان انجــام داده و 
همچنیــن براســاس ایمانتــان بــه او باشــد. در عیــن حــال، نمــی توانیــد اعمالتــان 
ــع  ــه او مان ــدون اینک ــد ب ــه شــیطان تســلیم کنی ــان را ب ــد و خودت ــده بگیری را نادی
شــما شــود. اگــر توبــه کنیــد و انجــام هــر چیــزی کــه بــه شــیطان اجــازه می دهــد 
در زندگیتــان تعــدی کنــد را تــرک کنیــد، کار شفابخشــی خــدا را بســیار آســان تر و 

بهتــر در زندگیتــان خواهیــد دیــد.

ــر  ــه آن فک ــاد ب ــراد زی ــه شفاســت و بعضــی اف ــوط ب ــه مرب ــری ک ــل دیگ عام
نمی کننــد منفــی اندیشــی و بــی ایمانــی دیگــران اســت کــه می توانــد بــر شــما تاثیــر 
بگــذارد. یکــی از بهتریــن نمونه هــا بــرای ایــن موضــوع، مرقــس 6 اســت جایــی 
ــه  ــوان پســر بچــه ای ب ــه عن ــود و مــردم چــون او را ب کــه عیســی در شــهِر خــود ب
خاطــر داشــتند بــه او احتــرام نگذاشــتند. آنهــا پــدر و مــادر، بــرادران و خواهــران 
او را می شــناختند و بــه طریقــی کــه بعضــی از مــردم بــه او احتــرام می گذاشــتند، 
حرمتــش نکردنــد. بــه ضــد او شــدند و از او انتقــاد کردنــد. مرقــس4:6-6 مــی 
ــار خــود و  ــی بی حرمــت نباشــد جــز در دی ــد، "عیســی بدیشــان گفــت: "نب فرمای
ــه خویــش! 5 او نتوانســت در آنجــا هیــچ معجــزه ای  ــان خویشــان و در خان در می
انجــام دهــد، جــز آنکــه دســت خــود را بــر چنــد بیمــار گذاشــت و آنهــا را شــفا 
بخشــید  . 6 او از بی ایمانــی ایشــان در حیــرت بــود. ســپس، عیســی در روســتاهای 
ــد کــه عیســی  ــات نمی گوی ــن آی ــم مــی داد." ای اطــراف می گشــت و مــردم را تعلی
نمی خواســت معجــزات زیــادی انجــام دهــد، بلکــه او نتوانســت. در اینجــا عیســی 
پســر خداســت، کــه بــه عنــوان انســان بــر روی زمیــن آمــد، مــردی کــه در ایمانــش 
ــا ایــن  ــودی نداشــت. و قطعــا هیــچ گناهــی در زندگــی او وجــود نداشــت. ب کمب
حــال بــه خاطــر بــه ایمانــی آنهــا در آنچــه کــه مــی توانســت بــرای دیگــران انجــام 
ــی  ــه م ــی ک ــد، جای ــرار دهی ــی 58:13 ق ــار مت ــن را در کن ــد محــدود شــد. ای ده
نکــرد"، زیــادی  ایشــان، معجــزات  به علــت بی ایمانــی  آنجــا  "و در   فرمایــد، 

ــچ  ــا هی ــت و قطع ــود نداش ــی در خ ــچ محدودیت ــه هی ــی، ک ــه عیس ــم ک و می بینی
گناهــی در زندگــی او بــرای نفــوذ شــیطان نبــود، در آنچــه می توانســت انجــام دهــد 

بــه خاطــر مــردم اطرافــش، محــدود شــد.

درک ایــن حقیقــت واقعــًا مهــم اســت: خواســت خــدا ایــن اســت کــه همیشــه 
ــه  ــن ب ــاال کار اشــتباِه رفت ــد، احتم ــان داری ــن ایم ــه ای ــر ب ــد. اگ ــه را شــفا ده هم
بیمارســتان و تــاش بــرای خالــی کــردن آن از افــراد بیمــار را مرتکــب مــی شــوید 
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چــون ایمــان داریــد اراده ی خــدا بــرای آنهــا ایــن اســت کــه شــفا یابنــد. اراده ی خدا 
بــرای آنهــا شفاســت، امــا خــدا هرگــز بــر خــاف خواســت آنهــا عمــل نمی کنــد. 
خــدا ایــن حــق کــه آنهــا بخواهنــد بیمــار باشــند را محفــوظ نگــه مــی دارد، حــق آنها 
را کــه نمی خواهنــد شــفا بگیرنــد. هیــچ کــس نمی توانــد آنهــا را مجبــور کنــد شــفا 
ــد. ایمــان شــخصی  ــد از ایمــان شــخصی دیگــر شــفا یابن ــا نمی توانن ــد و آنه یابن
دیگــر می توانــد بــه آنهــا کمــک کنــد در صورتــی کــه در حــال مجاهــده بــرای شــفا 
ــد  ــما می توانی ــد. ش ــد آن را برایشــان انجــام ده ــس نمی توان ــچ ک ــا هی ــند، ام باش
ماشــین را وقتــی در دنــده ی خــاص باشــد هــل دهیــد، امــا نمی توانیــد آن را وقتــی 
کــه پــارک یــا در دنــده عقــب اســت هــل دهیــد. اگــر شــخصی ضــِد شــفا ایســتاده، 
نمــی توانیــد بــر آن غلبــه کنیــد. بــه همیــن دلیــل، نمــی توانیــد یــک بیمارســتان را 
خالــی کنیــد یــا بــه یــک کلیســا برویــد و شــفای همــه ی افــراد را بــدون همــکاری 
خودشــان ببینیــد. دربــاره ی ایــن مــورد خیلــی بیشــتر میتــوان گفــت. وقتــی عیســی 
ــک  ــخصی نزدی ــه ش ــرد، ب ــده می ک ــردگان را زن ــی م ــی داد، حت ــفا م ــردم را ش م
ــپس  ــن و س ــه مک ــت گری ــادری گف ــه م ــن". ب ــه مک ــود: "گری ــی فرم ــد و م می ش
ــی اســتفاده شــود.  ــد در جای ــان کســی بای ــده کــرد. ایم ــردگان زن پســرش را از م
ــا الزم اســت و بســیاری از چیزهــای دیگــر کــه در شــفا  ــا، ایمــان م ــب م از جان
ــردم و  ــت ک ــورد صحب ــد م ــاره ی چن ــا درب ــا تنه ــن در اینج ــد. م ــت اندرکارن دس
امیــدوارم کــه بــه شــما کمــک خواهــد کــرد، امــا یکــی از مهم تریــن چیزهایــی کــه 
بایــد دریابیــد ایــن اســت کــه خــدا وفــادار اســت. خواســت خــدا بــرای شــما ایــن 
اســت کــه شــفا یابیــد، و بایــد یــاد بگیریــد کــه چگونــه بــا او همــکاری کنیــد. او 
نمــی توانــد آن را بــرای شــما انجــام دهــد؛ بایــد آن را از طریــق خــود شــما انجــام 

دهــد کــه از درونتــان مــی آیــد.

دعــا می کنــم کــه ایــن مطالــب بــه شــما کمــک کنــد تــا شــروع کنیــد خــود را 
بــه خــدا تســلیم کنیــد، اجــازه دهیــد قــدرت خــدا از طریــق شــما جریــان یابــد، و 

در ســامتی فــوق بشــرِی او راه برویــد.
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موانع شفا

پرسش ها ی شاگردسازی
متــی 17:8 را بخوانیــد. عیســی بــرای اینکــه شــفا را بــرای مــا فراهــم کنــد 1. 

ــرد؟ _____________________________________ چــه ک

متــی 17:8 بدیــن ســان پیشــگویی اشــعیای نبــی بــه حقیقــت پیوســت کــه: 
او ضعفهــای مــا را برگرفــت و بیماریهــای مــا را حمــل کــرد.

هوشع 6:4 را بخوانید. بعضی از مردم به کدام دلیل شفا نمی یابند؟. 2

لف.  جهل )کمبود دانش(
به کلیسا نمی روند  ب. 

به اندازه ی کافی خوب نیستند پ. 

هوشــع 6:4 قــوم مــن از عــدم معرفــت هــالک شــده انــد.از آنجــا کــه تــو 
معرفــت را تــرک کــرده ای،مــن نیــز تــو را تــرک کــرده ام تــا دیگــر بــرای مــن 

کهانــت نکنــی.

ــز باعــث . 3 ــد چــه چی ــر می کردن ــد. شــاگردان فک ــا 1:9-3 را بخوانی یوحن
ــود؟____ ــا تفکرشــان درســت ب ــود؟ ______ آی کــوری آن مــرد شــده ب

ــد. 2شــاگردانش  ــادرزاد دی ــوری م ــت، ک ــه می رف ــا 1:9-3 در راه ک یوحن
ــا آمــده  ــه دنی ــاه از کیســت کــه ایــن مــرد کــور ب از او پرســیدند: اســتاد، گن
اســت؟ از خــودش یــا از والدینــش؟ 3 عیســی پاســخ داد: نــه از خــودش، 
و نــه از والدینــش؛ بلکــه چنیــن شــد تــا کارهــای خــدا در او نمایــان شــود.

یوحنــا 14:5 را بخوانیــد. گنــاه دری بــه ســوی بیمــاری بــاز می کنــد، امــا نــه . 4
همیشــه. عــاوه بــر بیمــاری، گنــاه چــه چیزهــای دیگــری می توانــد در فــرد 
ــد؟ ___________________________________ ایجــاد کن

ــت:  ــه او گف ــت و ب ــد یاف ــد، عیســی او را در معب ــا 14:5 اندکــی بع یوحن
حــال کــه ســالمت خــود را بازیافتــه ای، دیگــر گنــاه مکــن تــا بــه حــال بدتــر 

دچــار نشــوی. 
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رومیــان 12:5-14 را بخوانیــد. اگــر گنــاه همیشــه علــت بیمــاری نیســت، . 5
چــه علــت دیگــری ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؟ ___________

 ___________________________________________

رومیــان 12:5-14 پــس، همان گونــه کــه گنــاه به واســطۀ یــک انســان وارد 
ــر  ــرگ دامنگی ــان م ــد، و بدین س ــرگ آم ــاه، م ــطۀ گن ــد، و به واس ــان ش جه
همــۀ آدمیــان گردیــد، از آنجــا کــه همــه گنــاه کردنــد - 13 زیــرا پیــش از آنکــه 
شــریعت داده شــود، گنــاه در جهــان وجــود داشــت، اّمــا هــر گاه شــریعتی 
نباشــد، گنــاه به حســاب نمی آیــد. 14 بــا این حــال، از آدم تــا موســی، مــرگ 
بــر همــگان حاکــم بــود، حتــی بــر کســانی کــه گناهشــان به گونــۀ ســرپیچی 

آدم نبــود. آدم، نمونــۀ کســی بــود کــه می بایســت بیایــد. 

اعمال رسوالن 38:10 را بخوانید. با توجه به اعمال رسوالن 38:10 بیماری . 6
می تواند توســط چــه چیزی ایجاد شــود؟ ____________________

اعمــال رســوالن 38:10 و چگونــه خــدا عیســای ناصری را بــا روح القدس 
و قــدرت مســح کــرد، به گونــه ای کــه همه جــا می گشــت و کارهــای نیکــو 
می کــرد و همــۀ آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد، شــفا مــی داد، از آن رو 

کــه خــدا بــا او بــود.

متی 58:13 را بخوانید. چه چیز می تواند مانع شفا شود؟ __________. 7

متــی 58:13 و در آنجــا بــه علــت بــی ایمانــی ایشــان، معجــزات زیــادی 
نکــرد.

یعقوب 15:5 را بخوانید. چه چیز بیمار را شفا می بخشد؟ _________. 8

یعقــوب 15:5 دعــای بــا ایمان،بیمــار را شــفا مــی بخشــد و خداونــد او را 
بــر مــی خیزانــد،و اگــر گناهــی کــرده باشــد،آمرزیده مــی شــود.
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بخشیدن دیگران
نویسنده: دان کرو

طــُرس نــزد عیســی آمــد و پرســید:  متــی 21:18 -22 مــی فرمایــد: "ســپس پِ
ســرور مــن، تــا چنــد بــار اگــر بــرادرم بــه مــن گنــاه ورزد، بایــد او را ببخشــم؟ آیــا 
تــا هفــت بــار؟ 22 عیســی پاســخ داد: بــه تــو می گویــم نــه هفــت بــار، بلکــه هفتــاْد 
هفــت بــار." فکــر می کنــم پطــرس فکــر کــرد خیلــی ســخاوتمند بــوده کــه پرســیده 
چنــد بــار بایــد کســی را کــه بــه او گنــاه ورزیــده اســت را ببخشــد، آیــا فکــر مــی 
کنیــد، هفــت بــار در روز؟ عیســی فرمــود: پطــرس، نــه هفــت بــار، بلکــه هفتــاد 
هفــت بــار. کــه 490 بــار در روز مــی شــود، امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه پــس از 
490 بــار دیگــر نبایــد ببخشــید. آنچــه عیســی فرمــود تعداد غیــر ممکــن از آزارهای 
ــد. عیســی فرمــود  ــرای یــک شــخص در روز اتفــاق بیفت ــود کــه احتمــال دارد ب ب
بخشــش بایــد مــداوم باشــد، بایــد ادامــه یابــد. بخشــش بایــد دیــدگاه واقعــِی یــک 
ــرا  ــان را ببخــش، زی ــدر، این ــود: "پ ــا 34:23 فرم مســیحی باشــد. عیســی در لوق
نمــی داننــد چــه مــی کننــد." همچنیــن شــهید اســتیفان، در اعمــال رســوالن 60:7 
گفــت: "ایــن گنــاه را بــه پــای ایشــان مگــذار." همــه ی مــردم بخشــش را دریافــت 
نخواهنــد کــرد، امــا دیــدگاه قلبــِی یــک مســیحی بایــد بــه شــکلی باشــد کــه همیشــه 

آن را نشــان دهــد.

عیســی مَثلــی دربــاره ی بخشــش مــی آورد کــه از آیــه ی 23 از متــی 18 اینطــور 
ادامــه مــی دهــد، "از ایــن رو، می تــوان پادشــاهی آســمان را بــه شــاهی تشــبیه کــرد 
کــه تصمیــم گرفــت بــا خادمــان خــود تســویه حســاب کنــد. 24پــس چون شــروع به 
حسابرســی کــرد، شــخصی را نــزد او آوردنــد که ده هــزار قنطار بــه او بدهکار بود. 
)مثــل ده میلیــون دالر اســت( 25 چــون او نمی توانســت قــرض خــود را بپــردازد، 
اربابش دســتور داد او را با زن و فرزندان و تمامی دارایی اش بفروشــند و طلب را 
وصــول کننــد. 26خــادم پیــش پــای اربــاب به زانــو درافتــاد و التماس کنــان گفــت: 
ــز از نویســنده اســت(.  ــم." )پرانت ــا همــۀ قــرض خــود را ادا کن  "مــرا مهلــت ده ت
وضعیــت ایــن اســت: مــردی وجــود دارد کــه در واقــع ده میلیــون دالر بــه اربابــش 
بدهــکار اســت. هیــچ راهــی بــرای پرداخــت آن وجــود نــدارد - مــرد می دانــد کــه 
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ــر  ــا، ب ــردازد. در آن روزه ــد بپ ــه او نمی توان ــد ک ــم می دان ــش ه ــد و ارباب نمی توان
خــاف آمریــکا کــه می توانیــد، نمی توانســتید ادعــای ورشکســتگی کنیــد - آنهــا، 
شــما، همســر، فرزنــدان و همــه چیزهایــی را کــه داشــتید به فروش می رســاندند و به 
بردگــی مــی رفتیــد. تــا زمانــی کــه همــه چیــز پرداخــت نمی شــد، بــه زنــدان فرســتاده 
می شــدید، و اگــر هرگــز پرداخــت نمی شــد، همــه ی عمرتــان در زنــدان مــی ماندیــد. 
ایــن مــرد تنهــا چیــزی را کــه مــی دانســت انجــام داد: بــه زانــو افتــاد و برای بخشــش 
گریــه کــرد، "اربــاب بــه مــن فرصــت بده! لطفــًا، تمنــا دارم. همــه چیز را به شــما باز 
میگردانــم. فقــط بــه مــن فرصــت دهیــد!" توجــه کنیــد کــه در آیــه ی 27 چــه اتفاقــی 
افتــاده اســت، مــی فرمایــد دل اربــاب بــه حــال او ســوخت، و قــرض او را بخشــید.

مــا قرضــی داشــتیم کــه نمی توانســتیم پرداخــت کنیــم. کتــاب مقــدس میفرمایــد 
کــه مــزد گنــاه مــرگ اســت )رومیــان 23:6( - جدایــی از خــدا تــا ابــد – همــه ی 
طــا و نقــره ی جهــان هــم نمــی توانســت مــا را بازخریــد کنــد. پــس خــدا بــه خاطــر 
رحمــت و فیــض خــود پســرش عیســی مســیح را بــه زمیــن فرســتاد تــا قرضــی را کــه 
مــا نمی توانســتیم بپردازیــم پرداخــت کنــد. خداونــد بــا رحمــت و شــفقت خــود بــه 

مــا نــگاه کــرد و فرمــود "مــن قــرض شــما را مــی بخشــم."

ایــن مــرد کــه بــه تازگــی ده میلیــون دالر بدهــی اش بخشــیده شــده بــود، از یکــی 
از همــکاران خــود چیــزی شــبیه بــه بیســت دالر طلبــکار بــود. او را یافــت و گفــت: 
ــه تازگــی ده میلیــون دالر قــرض مــن بخشــیده شــده اســت، حــاال بیســت دالر  "ب
بــرای مــن چــه اهمیتــی دارد؟ می خواهــم همــان طــور کــه مــن آزاد هســتم، تــو نیــز 
آزاد باشــی! بــی خیالــش مــی شــوم. ایــرادی نــدارد، چــون همیــن االن ده میلیــون 
دالر قــرِض مــن بخشــیده شــده اســت!" ایــن چیزیســت کــه بایــد اتفــاق می افتــاد، 
ــا 31  ــات 28 ت ــاد را در آی ــاق افت ــا اتف ــه واقع ــه ک ــد آنچ ــد. بیایی ــور نش ــا اینط  ام
بخوانیــم. "اّمــا هنگامــی کــه خــادم بیــرون می رفــت، یکــی از همــکاران خــود را دیــد 
کــه صــد دینــار بــه او بدهــکار بــود. پــس او را گرفــت و گلویــش را فشــرد و گفــت: 
ــان  ــاد و التماس کن ــو درافت ــای او به زان ــش پ ــکارش پی ــن!' 29هم ــت را ادا ک 'قرض
گفــت: 'مــرا مهلــت ده تــا همــۀ قــرض خــود را بپــردازم.' 30 اّمــا او نپذیرفــت، بلکــه 
رفــت و او را بــه زنــدان انداخــت تــا قــرض خــود را بپــردازد. 31 هنگامــی کــه ســایر 
ــد و  ــاب خــود رفتن ــزد ارب ــد، بســیار آزرده شــدند و ن ــن واقعــه را دیدن خادمــان ای
ــش  ــون دالر قرض ــه ده میلی ــن ک ــد از ای ــت بع ــد." او درس ــرا را بازگفتن ــام ماج تم
بخشــیده شــده بــود، آن مــرد را بــرای بیســت دالر بــه زنــدان افکنــد! مــی توانیــد آن 

را تصــور کنیــد؟
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آیــات 32 تــا 34 مــی فرمایــد: "پــس اربــاب، آن خــادم را نــزد خــود فراخوانــد 
ــت را  ــام قرض ــو تم ــش ت ــض خواه ــن مح ــر م ــرور، مگ ــادم ش ــت: 'ای خ و گف
بــر همــکار خــود رحــم می کــردی،  نیــز  تــو  آیــا نمی بایســت   33 نبخشــیدم؟ 
ــاب خشــمگین شــده، او را  ــس ارب ــردم' 34 پ ــو رحــم ک ــر ت ــن ب ــه م ــه ک همان گون
ــرد  ــن م ــد." ای ــرض خــود را ادا کن ــۀ ق ــا شــکنجه شــود و هم ــد ت ــدان افکن ــه زن ب
ــد،  ــده ش ــدان افکن ــه زن ــت ب ــود داش ــکار خ ــا هم ــه ب ــاری ک ــرز رفت ــر ط ــه خاط ب
 بنابرایــن بخشــش اولیــه خــود را از دســت داد. عیســی در آیــه ی 35 فرمــود:

"بــه همیــن گونــه پــدر آســمانی مــن نیــز بــا هــر یــک از شــما رفتــار خواهــد کــرد، 
اگــر شــما نیــز بــرادر خــود را از دل نبخشــید." احمقانــه نیســت، در حالــی کــه همــه 
ی گناهــان بخشــیده شــده باشــد - مــزدی کــه مــرگ و جدایــِی ابــدی از خداســت 
- از بخشــیدن امتنــاع کنیــم؟ بــه خداونــد التمــاس کنیــم، بگوییــم: "مــرا ببخــش 
و بــه خاطــر عیســی مســیح بــر مــن رحــم کــن،" بخشــش را دریافــت کنیــم، و بعــد 
برگردیــم و از بخشــیدن شــخصی دیگــر بــه خاطــر چیــزی کوچــک کــه فکــر مــی 
کنیــم خیلــی بــزرگ اســت امتنــاع کنیــم - بعــد از اینکــه بــرای همــه ی کارهایــی 
کــه انجــام داده ایــم بخشــش را دریافــت کرده ایــم. خداونــد مــی فرمایــد ایــن 

شــرارت اســت.

مدتــی قبــل شــبان کلیســایی بــودم، خانــم جوانــی در بیــن اعضــا وجــود 
داشــت کــه قــادر بــود چیزهــای آینــده را ببینــد. یــک روز نــزد مــن آمــد و گفــت: 
"آیــا روح القــدس اســت کــه بــه مــن از اتفاق هایــی کــه خواهــد افتــاد می گویــد و 
چیزهــای آینــده را نشــانم می دهــد؟ می دانــم چــه وقــت قــرار اســت مــردم بمیرنــد 
و چــه زمانــی شــخصی بــا اتومبیــل تصــادف خواهــد کــرد، و چیزهایــی شــبیه بــه 
ایــن. گفتــم: پاســخ مــن را دوســت نخواهــی داشــت، بــه هــر حــال بــاور نمیکنــم 
کــه روح القــدس باشــد. فکــر می کنــم کــه یــک روح غیــب گویــی اســت، همــان 
روحــی کــه در اعمــال رســوالن 16 بــه دنبــال پولــس رســول افتــاد. او ســرانجام آن 
روح را ســرزنش کــرد و بــه او فرمــان داد تــا از دختــر بــه درآیــد و او توانایــی اش را 
بــرای فــال بینــی از دســت داد. مــن ادامــه دادم و بــه او گفتــم کــه مــن خــدا نیســتم، 
و گفتــم: "از شــما می خواهــم بــه نــزد عیســی برویــد و از او بپرســید: "خداونــدا، 
چــه چیزیســت کــه بــه مــن ایــن چیزهــا را می گویــد و بــه مــن اطاعــات می دهــد، 
حتــی پیــش از آنکــه نجــات را دریافــت کــرده ام؟ آیــا ایــن روح القــدِس توســت، یــا 
چیــز دیگریســت؟ "چنــد روز بعــد دوبــاره دیدمــش و گفــت: "در مــورد آن موضــوع 
بــا خداونــد صحبــت کــردم، و فکــر می کنــم کــه همــه چیــز خــوب هســتش." گفتــم 

هرچــه کــه خداونــد مــی فرمایــد درســت اســت - مــن شــبان اعظــم نیســتم."
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اوایــل ســال 1986 بــود، مــی دانیــد در ســال 1986 چــه اتفاقــی افتــاد؟ یــک 
شــاتل فضایــی کــه چلنجــر نامیــده می شــد داشــتیم، و 8 نفــر بــه داخــل آن رفتنــد. 
ــال  ــوان در ح ــوی ج ــن بان ــی ای ــود. وقت ــه ی زن ب ــم مدرس ــک معل ــا ی ــی از آنه یک
تماشــای تلویزیــون بــود، دیــد کــه آن زن مــی گویــد، فــردا بــا چلنجــر مــی روم،" و 
در مــورد آن صحبــت مــی کــرد. یــک روح بــا او صحبــت کــرد و گفــت: "او خواهــد 
ُمــرد، او خواهــد ُمــرد." روز بعــد وقتــی چلنجــر پرتــاب شــد، همــان طــور کــه تمــام 
ــزد  ــوی جــوان ن ــد. بان ــن رفتن ــد منفجــر شــد، و تمــام خدمــه ی آن از بی ــا دیدن دنی
مــن آمــد و گفــت: "بــرادر دان، فکــر می کنــم چیــزی کــه بــا مــن صحبــت می کنــد 
ــی  ــا م ــن دع ــرای م ــد. ب ــدس نباش ــاید روح الق ــد ش ــات می ده ــن اطاع ــه م و ب
کنیــد؟" پــس از جلســه در آن شــب، بعــد از اینکــه همــه رفتنــد، دســت او را گرفتــم 
و گفتــم: "تــو ای روح پلیــِد غیــب گویــی، از او بیــرون بیــا! هیــچ اتفاقــی نیفتــاد. 
ــی  ــد را از مــرد جوان ــد کــه یــک روح پلی ــار تــاش کردن شــاگردان عیســی یــک ب
ــد. عیســی فرمــود: "مــرد جــوان را  ــی نتوانســتند آن را انجــام دهن ــد ول اخــراج کنن
نــزد مــن بیاوریــد." بنابرایــن گفتــم، "خداونــدا، مــن فکــر مــی کــردم می دانــم اینجــا 
چــه اتفاقــی در حــال افتــادن اســت، امــا ایــن خانــم را نــزد تــو مــی آورم. بــه ما نشــان 
بــده کــه موضــوع چیســت." همســرم بــا مــا دعــا مــی کــرد و خــدا بــه او کام علــم 
ــم:  ــه زن گفت ــاط دارد." ب ــادرش ارتب ــه م ــه ب ــزی اســت ک ــن چی ــت: "ای داد. او گف
ــاد زد: ــی از او فری ــم، صدای ــن را گفت ــه ای ــه ای ک ــیده ای؟" لحظ ــادرت را بخش  "م

"نــه! او مــرا فرامــوش کــرد!" ســپس مــن گفتــم: "تــو را مــی بنــدم، تــو را ای روح 
ــض و  ــا فی ــپس ب ــد. س ــود را ببخش ــادر خ ــه م ــتم ک ــاره خواس ــد" و از زن دوب پلی
کمــک خــدا او مــادرش بخشــید و رهایــی دریافــت کــرد. او توانســت بــا تصمیــم 
گرفتــن بــرای بخشــیدن خــود را خــاص کنــد و ســپس رهایــی و آزادی خــود را 

دریافــت کــرد.

ــد  ــم اگــر بع ــود، می گوی ــی 18 فرم ــل درمت ــا مَث ــد عیســی کــه ب درســت مانن
از ایــن کــه چنــان قــرض بزرگــی از مــا توســط پــدر آســمانی مــان بخشــیده شــده 
ــد.  ــم ش ــذاب آوران داده خواهی ــت ع ــه دس ــیم، ب ــران را نبخش ــت از دل دیگ اس
ــای  ــند - دژه ــا باش ــواع چیزه ــد ان ــی توانن ــا م ــتند؟ آنه ــه هس ــذاب آوران چ ع
پلیــدی، نگرانــی، بیمــاری، افســردگی، ناخوشــی و بســیاری چیزهــای دیگــر. 
ریشــه، عــدم بخشــش اســت. نبخشــیدن بعــد از اینکــه آمرزیــده شــدیم بــه شــیطان 
اجــازه مــی دهــد در زندگــی مــا نفــوذ داشــته باشــد. کتــاب مقــدس میفرمایــد بایــد 
بــرای بخشــیدن یــک تصمیــم بگیریــم. در دعــای ربانــی )متــی 9:6-11(، عیســی 

فرمــود ببخشــید همانطــور کــه بخشــیده شــده ایــم.
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مرقــس 25:11-26 مــی فرمایــد کــه وقتــی دعــا مــی کنیــم، اگــر نســبت بــه 
کســی چیــزی بــه دل داریــم، او را ببخشــیم. ایــن بــه چــه معناســت؟ چنــد وقــت 
ــه حضــور خــدا  ــی کــه ب ــا زمان ــط ت ــد؟ فق ــا بمان ــب م ــد در قل عــدم بخشــش بای
برویــم و دعــا کنیــم بایــد طــول بکشــد. اگــر کوچکتریــن ذره ای از عــدم بخشــش 
در برابــر شــخصی داشــته باشــیم، بایــد آنهــا را بخشــیده و بگوییــم: "خدایــا، امــروز 
ــن  ــو چنی ــرم چــون ت ــم را می گی ــن تصمی ــا را می بخشــم. ای ــذرم. آنه ــا میگ از آنه

قــرض بزرگــی را بــه مــن بخشــیدی."

 خداونــدا، بــرای کســانی کــه ایــن درس را می خواننــد و در زندگــی شــان عــدم 
بخشــش دارنــد دعــا مــی کنــم، کــه همیــن لحظــه تصمیــم بگیرنــد و گذشــت کننــد، 
و آنهــا را ببخشــند، خــواه زنــده یــا مــرده. دعــا می کنــم اجــازه دهنــد بــرود و قلــب 
هایشــان توســط قــدرت و فیــض تــو امــروز شــفا یابــد، خداونــدا از تــو متشــکرم، 

در نــام عیســی مســیح، آمیــن.
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 پرسش های شاگرد سازی
متی 21:18 را بخوانید. پطرس چند بار پیشنهاد بخشش داد؟ ________1. 

طــُرس نــزد عیســی آمــد و پرســید: "ســرور مــن، تــا چنــد  متــی 21:18 ســپس پِ
بــار اگــر بــرادرم بــه مــن گنــاه ورزد، بایــد او را ببخشــم؟ آیــا تــا هفــت بــار؟

ــد ببخشــیم؟ ___. 2 ــار بای ــد ب ــد. عیســی فرمــود چن متــی 22:18 را بخوانی
___________________________________________

ــه  ــار، بلک ــت ب ــه هف ــم ن ــو می گوی ــه ت ــخ داد: ب ــی پاس ــی 22:18 عیس مت
ــار.  ــاْد هفــت ب هفت

ــش . 3 ــه ارباب ــول ب ــدار پ ــن خــادم چــه مق ــد. ای ــی 18:23-24 را بخوانی مت
بدهــکار بــود؟ __________________________________
___________________________________________

متــی 18:23-24 از ایــن رو، می تــوان پادشــاهی آســمان را بــه شــاهی 
ــد.  ــان خــود تســویه حســاب کن ــا خادم ــت ب ــم گرف تشــبیه کــرد کــه تصمی
24پــس چــون شــروع بــه حسابرســی کــرد، شــخصی را نــزد او آوردنــد کــه 

ــود.  ــه او بدهــکار ب ده هــزار قنطــار ب

متــی 25:18 را بخوانیــد. از آنجــا کــه ایــن خــادم نمی توانســت اعــام . 4
ــاد؟ ________________ ــی افت ــی م ــد، چــه اتفاق ورشکســتگی بکن
___________________________________________

متــی 25:18 چــون او نمی توانســت قــرض خــود را بپــردازد، اربابــش 
دســتور داد او را بــا زن و فرزنــدان و تمامــی دارایــی اش بفروشــند و طلــب 

ــد. را وصــول کنن

متی 26:18 را بخوانید. درخواســت خادم چه بود؟ _____________. 5
___________________________________________
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آیــا او می توانســت بدهی خــود را بپــردازد؟ __________________

متــی 26:18 خــادم پیــش پــای اربــاب به زانــو درافتــاد و التماس کنــان 
ــم." ــرض خــود را ادا کن ــۀ ق ــا هم ــت ده ت ــرا مهل گفــت: "م

متی 27:18 را بخوانید. ارباب چه رفتاری نسبت به خادم خود نشان داد؟ . 6
___________________________________________

ــان داد؟ ___ ــاه( نش ــا )گن ــرض م ــا و ق ــه م ــبت ب ــاری نس ــه رفت ــدا چ خ
___________________________________________

متــی 27:18 پــس دل اربــاب بــه حــال او ســوخت و قــرض او را بخشــید 
و آزادش کــرد.

متی 28:18 را بخوانید. خادمی که بخشــیده شــده بود همکاری داشــت که . 7
چقدر به او بدهکار بود؟ _____________________________

متــی 28:18 اّمــا هنگامــی کــه خــادم بیــرون می رفــت، یکــی از همــکاران 
خــود را دیــد کــه صــد دینــار بــه او بدهــکار بــود. پــس او را گرفــت و 

ــن! ــت را ادا ک ــت: قرض ــرد و گف ــش را فش گلوی

متــی 28:18 را بخوانیــد. رفتــار ایــن خــادم نســبت بــه همــکار خــود چــه بــود؟ . 8
_____________________________________________

متــی 29:18-30 را بخوانیــد. ایــن خــادم بــا همــکار خــود چــه کــرد؟ __. 9
___________________________________________

متــی 29:18-30 همــکارش پیــش پــای او به زانــو درافتــاد و التماس کنــان 
گفت:مــرا مهلــت ده تــا همــۀ قــرض خــود را بپــردازم. 30اّمــا او نپذیرفــت، 

بلکــه رفــت و او را بــه زنــدان انداخــت تــا قــرض خــود را بپــردازد.

متی 31:18-33 را بخوانید. ارباب خادِم بی رحِم خود را چه نامید؟ ____. 10
 ___________________________________________
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متــی 31:18-33 هنگامــی کــه ســایر خادمــان ایــن واقعــه را دیدنــد، 
بســیار آزرده شــدند و نــزد اربــاب خــود رفتنــد و تمــام ماجــرا را بازگفتنــد. 
32 پــس اربــاب، آن خــادم را نــزد خــود فراخوانــد و گفــت: ای خــادم 

شــرور، مگــر مــن محــض خواهــش تــو تمــام قرضــت را نبخشــیدم؟ 33 آیــا 
ــه  ــه ک ــردی، همان گون ــم می ک ــود رح ــکار خ ــر هم ــز ب ــو نی ــت ت نمی بایس

مــن بــر تــو رحــم کــردم؟

متــی 33:18 را بخوانیــد. اربــاب بــه خــادم خــود گفــت کــه بایــد چــه کاری . 11
انجــام مــی داد؟ __________________________________

 ___________________________________________

ــاده . 12 ــی افت ــاب متوجــه شــد چــه اتفاق ــی ارب ــد. وقت ــی 34:18 را بخوانی مت
ــر احساســات او گذاشــت؟  ــری ب ــود، چــه تاثی ب

ــا  ــد ت ــدان افکن ــه زن ــده، او را ب ــمگین ش ــاب خش ــس ارب ــی 34:18 پ مت
شــکنجه شــود و همــۀ قــرض خــود را ادا کنــد. ________________

اعمالــش. 13 بــا  رحــم  بــی  خــادم  ایــن  آیــا  بخوانیــد.  را   34:18  متــی 
ــود را از  ــده ب ــه او داده ش ــدا ب ــه در ابت ــی ک ــود( بخشش ــم  خ ــا تصمی )ی
دســت داد؟ ___________________________________ 

متــی 35:18 را بخوانیــد. نقطــه عطــف این مَثل چیســت؟ _________. 14
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ــا هــر یــک از شــما  ــز ب ــدر آســمانی مــن نی ــه پ ــه همین گون متــی 35:18 ب
ــز بــرادر خــود را از دل نبخشــید. رفتــار خواهــد کــرد، اگــر شــما نی
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ازدواج _ بخش اول
نویسنده: دان کرو

ــدادی  ــه شــما تع ــدا، می خواهــم ب ــن درس ازدواج هســت. در ابت موضــوع ای
آمــار بدهــم: 75 درصــد از کِل خانواده هــا بــه نوعــی مشــاوره ی ازدواج نیــاز دارنــد. 
یکــی از هــر دو ازدواج بــه طــاق مــی انجامــد. در 50 درصــد از ازدواج هــا، یکــی 
از زوجیــن در طــول پنــج ســال اوِل زندگــی خیانــت خواهــد کــرد. حتــی در عاَلــم 
مســیحیت، میگوینــد کــه تــا حــدود 30 درصــد از خادمیــن در یــک رابطــه ی 
نامناســب بــا شــخصی در کلیسایشــان، قــرار می گیرنــد. بــه نظــر مــن اگــر ایــن آمــار 
هــر جایــی صــدق کنــد، نشــان می دهــد مــا بــه طــور آشــکار اصــول کتــاب مقــدس 
را درک نکرده ایــم. بــه موضــوع ازدواج نگاهــی مــی کنیــم و برخــی از چیزهایــی کــه 
خداونــد در مــورد آن مــی فرمایــد را بررســی خواهیــم کــرد - بــه شــکلی کــه قــادر 

بــه تقویــت رابطــه ی ازدواج خــود باشــید.

ازدواج ایــدِه خداســت. او آن را طراحــی کــرد. پیدایــش 18:2 می فرمایــد: 
یهــوه خــدا فرمــود: "نیکــو نیســت کــه آدم تنهــا باشــد، پــس یــاوری مناســب بــرای 
او می ســازم." همچنیــن پیدایــش 31:1 می فرمایــد: "و خــدا هرآنچــه را کــه ســاخته 
بــود دیــد، و اینــک بســیار نیکــو بــود. شــامگاه شــد و بامــداد آمــد، روز ششــم." بایــد 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن خلقتــی کامــل بــود. خــدا آمــد و بــا انســان دوســتی 
کــرد. ارتبــاط بســیار خوبــی بــا انســان داشــت. هــر روز در خنکــی عصــر مــی آمــد 
و بــا آدم مصاحبــت مــی کــرد. گاهــی فکــر می کنیــم اگــر بــا خــدا رابطــه ی عالــی 
داشــتیم، واقعــًا بــه چیــز دیگــری نیــاز نخواهیــم داشــت، امــا ایــن درســت نیســت. 
خــدا در پیدایــش 31:1 در مــورد خلقتــی کــه ســاخته بــود فرمــود: "و اینــک بســیار 
ــود." اولیــن جایــی کــه خــدا فرمــود: "نیکــو نیســت" را در پیدایــش 18:2  نیکــو ب
می تــوان یافــت "نیکــو نیســت آدم تنهــا باشــد." بنابرایــن ازدواج ایــدِه خــدا بــود تــا 
نیــاز آن انســان را بــرآورده کنــد، تــا بــه او کمــک کنــد کــه بــا مشــکل تنهایــی کــه 
ممکــن اســت در زندگیــاش تجربــه کنــد کنــار بیایــد. قــرار بــوده اســت کــه ازدواج 
بــرای مــا شــادی بیــاورد و نــه بدبختــی بــه شــرط اینکــه از کتــاب راهنمــای آموزشــی 

آن را پیــروی کنیــم و آنچــه کــه خــدا میخواهــد را در آن بــه عمــل آوریــم.
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پیدایــش 24:2 اولیــن جایــی اســت کــه کتــاب مقــدس دربــاره ازدواج بســیار 
صحبــت میکنــد. میفرمایــد: "از همیــن رو، مــرد پــدر و مــادر خــود را تــرک کــرده، 
 بــه زن خویــش می پیونــدد و آن دو یــک تــن می گردنــد." ازدواج تــرک کــردِن همــه 
ــد، و خــدا  ــر فــردی خــاص متمرکــز کنی ــا زندگــی خــود را ب روابــط دیگــر اســت ت
 این طــور آن را طراحــی کــرد. ایــن مثــل یــک رابطــه ی مثلثــی اســت. در رابطــه  ی 
ــا  ــا خــدا ی ــا هــم خوانــد، فقــط رابطــه  ی آدم ب ازدواج، وقتــی خــدا آدم و حــوا را ب
حــوا بــا خــدا نبــود. حــال دیگــر آدم و حــوا بــه عنــوان یــک واحــد، در یــک هــدف 
یکپارچــه در رابطــه بــا خــدا بودنــد. کتــاب مقــدس در اول پطــرس 7:3 می فرمایــد: 
ــه  ــا مالحظ ــرانتان ب ــا همس ــی ب ــوهران، در زندگ ــز ای ش ــما نی ــان، ش ــه همینس "ب
باشــید ... تــا دعاهایتــان بازداشــت نشــود." پیدایــش 1:5-2، آیاتــی واقعــًا عالــی 
ــاب تاریخچــۀ نســل آدم. روزی  ــن اســت کت ــد: "ای ــاب مقــدس، کــه میفرمای از کت
ــان را مذکــر و مونــث  کــه خــدا انســان را آفریــد، او را شــبیه خــدا ســاخت. 2 او آن
 آفریــد و ایشــان را برکــت داد، و در روز آفرینــش آنهــا، ایشــان را انســان نــام نهــاد."

ــا خــدا آدم و حــوا را،  ــد، ام توجــه داشــته باشــید کــه آدم همســرش را، حــوا نامی
بــا هــم بــه عنــوان یــک واحــد، انســان نامیــد. بنابرایــن در رابطــه  ی ازدواج، دیگــر 
خــدا و مــن یــا خــدا و آن زن نیســت - ایــن مــن و همســرم در یگانگــی، وارثــان 
فیــض حیــات کــه بــه منظــوِر خدمــت بــه خــدا و قــدم برداشــتن در اتحــاد و یگانگــی 

خوانــده شــدهایم.

پیدایــش 24:2، کــه مــا چنــد لحظــه پیــش بــدان اشــاره کردیــم، میفرمایــد یــک 
ــه زن خویــش خواهــد پیوســت، و یــک  ــدر و مــادر خــود را تــرک کــرده، ب مــرد پ
تــن خواهنــد شــد. کلمــه ی "پیوســتن" بــه معنــِی پیــروی کــردن، پایبنــد بــودن، یکــی 
شــدن و هــدِف اتحــاد داشــتن اســت. اگــر امــروز در رابطــه بــا ازدواج تــان مشــکلی 
داریــد، بگذاریــد چنــد ســوال از شــما بپرســم: آیــا چیزهایــی کــه انجــام میدهیــد، 
نحــوه ی رفتــار شــما بــا همســرتان و چیزهایــی کــه بــه او می گوییــد، باعــث 
میشــوند بــه عنــوان یــک تــن بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــوید؟ یــا باعــث شکســتگی، یــا 
جدایــی میشــوند؟ فرمــان کتــاب مقــدس بــرای ازدواج، پیوســتن و پیــروی کــردن 
اســت. بنابرایــن، چیزهایــی کــه انجــام میدهیــد، آیــا رابطــه  ی شــما را میســازد یــا 

آن را از بیــن می بــرد؟ شــما بایــد بــه برخــی از ایــن مــوارد تجدیــد نظــر کنیــد.

مــردم فکــر می کننــد عشــق و محبــت تنهــا یــک احســاس عاطفــی اســت: "مــن 
عاشــق تــو شــدم، امــا دیگــر عاشــقت نیســتم - دیگــر دوســتت نــدارم." فــرض کنیــد 
ــا  ــادم ی ــک خ ــش ی ــرای ازدواج پی ــدهاید. ب ــزرگ ش ــزل ب ــی متزل ــک خانواده در ی
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ــا  ــه همســرتان میشــوید؛ واقع ــه دادن زندگــی خــود ب ــد ب ــد؛ شــما تعه قاضــی میروی
میخواهیــد ایــن کار را بکنیــد تــا زمانــی کــه مــرگ شــما را از هــم جــدا کنــد. امــا بــه 
خاطــر خانــوادٔه متزلــزل خــود، هرگــز محبــت را ندیــده ایــد، هرگــز ندیــده ایــد محبــت 
ــه یکدیگــر  ــه گرمــی ب ــان ب ــد والدینت ــده ای ــراز شــود، و هرگــز ندی ــان اب ــواده ت در خان
ابــراز محبــت کننــد. ممکــن اســت همســرتان در خانــواده ای بــزرگ شــده اســت کــه 
ــا  ــد چطــور. ب ــا شــما نمیدانی ــد، ام ــراز کرده ان ــه او اب ــه ی بســیاری ب ــت و عاق محب
اینکــه میخواهیــد ایــن شــخص کــه خــود را بــه او متعهــد میدانیــد را دوســت داشــته 
باشــید، امــا بــه دلیــل اینکــه خــود آنچنــان متزلــزل هســتید و قبــًا هرگــز ابــراز محبــت 
را ندیدهایــد، احتمــاال شکســت خواهیــد خــورد. ایــن احتمــال وجــود دارد در عــرض 
چنــد ســال بــرای مشــاوره برویــد و بگوییــد: "مــا دیگــر نمیتوانیــم بــا هــم کنــار بیاییــم. 
دیگــر او را دوســت نــدارم." خــوب، مــن امــروز خبــر خوبــی بــرای شــما دارم: اگــر 
ــد. ــان مشــکلی داریــد چیــزی وجــود دارد کــه می توانــد آن را درســت کن در ازدواجت

وقتــی یــک یخچــال جدیــد میخریــد و مشــکلی بــا آن داریــد، میدانیــد کــه بــه 
ســراغ کتابچــه راهنمــای آن برویــد. کتابچــه راهنمــا بــه شــما میگویــد چــه مشــکلی 
وجــود دارد، یــا مــی توانیــد آن را نــزِد یــک تعمیــرکار ببریــد. یــک کتابچــه  ی راهنمــا 
ــاب  ــود و کت ــده می ش ــدا نامی ــود دارد، آن کام خ ــما وج ــم ازدواج ش ــرای ترمی ب
مقــدس در تیتــوس 4:2 بــه مــا می گویــد کــه محبــت چیزیســت کــه می توانــد 
تعلیــم داده شــود، چیــزی کــه میتــوان آموخــت. اگــر در یــک خانــواده ای متزلــزل 
بــزرگ شــده ایــد و واقعــًا نمیدانیــد چطــور همســر خــود را دوســت داشــته باشــید 
- شــاید ازدواج شــما در حــال فروپاشــی اســت - یــک خبــر خــوب برایتــان 
دارم. در اول یوحنــا 3:5 میفرمایــد: "محبــت بــه خــدا هــم ایــن اســت کــه از احــکام 
او اطاعــت کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت." از طریــق احــکام عیســی مســیح، 
کــه بــه مــا نشــان میدهــد چگونــه محبــت کنیــم، چگونــه مهربانــی و ســخاوت را ابــراز 
کنیــم، و چگونــه ســعادت شــخصی دیگــر را در رابطــه  ی ازدواجتــان بطلبیــد، خــدا 

مــی توانــد ایــن وضعیــت را بــرای شــما اصــاح کنــد.

ایــن فقــط مقدمهــای بــر موضــوع ازدواج اســت. خــدا امــروز همچنــان کــه در 
مطالعهتــان پیــش میرویــد شــما را برکــت دهــد. مــن ایمــان دارم کــه همچنــان کــه ایــن 
ــما  ــه ش ــتری ب ــش بیش ــت و دان ــد حکم ــدا می خواه ــد خ ــی میکنی ــوع را بررس موض

بدهــد.
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پرسش های شاگرد سازی
افسســیان 31:5-23 را بخوانیــد. افسســیان 31:5 نقــل قولــی از پیدایــش 1. 

ــد خــدا واقعــًا  ــه افسســیان 32:5 فکــر مــی کنی ــا نگاهــی ب 24:2 اســت. ب
در ایــن قســمت دربــاره چــه چیــز صحبــت مــی کنــد؟ ___________
___________________________________________

افسســیان 31:5-32 از ایــن رو مــرد، پــدر و مــادر خــود را تــرک گفتــه، بــه 
زن خویــش خواهــد پیوســت، و آن دو یــک تــن خواهنــد شــد. 32 ایــن راز، 

بــس عظیــم اســت - اّمــا مــن دربــارۀ مســیح و کلیســا ســخن می گویــم.

یعقــوب 4:4-5 را بخوانیــد. ایــن آیــات چــه چیــز را تعلیــم مــی دهنــد؟ . 2
___________________________________________

ــمنی  ــا دش ــا دنی ــتی ب ــد دوس ــا نمی دانی ــاکاران، آی ــوب 4:4-5 ای زن یعق
بــا خداســت؟ هر کــه در پــی دوســتی بــا دنیاســت، خــود را دشــمن خــدا 
ــه  ــی ک ــت: روح ــه اس ــوده گفت ــاب بیه ــد کت ــان می بری ــا گم ــازد. 5 آی می س

خــدا در مــا ســاکن کــرده، تــا بــه حــِد حســادت مشــتاق ماســت؟ 

اول پطرس7:3 را بخوانید. چرا باید در اتحاد قدم بردارید و نسبت به زن یا . 3
شــوهر خود محبت کنید؟ ____________________________

ــا  ــی ب ــوهران، در زندگ ــز ای ش ــما نی ــان، ش ــه همین س ــرس7:3 ب اول پط
همســرانتان بامالحظــه باشــید و بــا آنــان چــون جنــس ظریفتــر بــا احتــرام 
ــد،  ــۀ ســخاوتمندانۀ حیاتن ــای شــما وارث هدی ــد، چرا کــه همپ ــار کنی رفت

ــان مســتجاب نشــود. ــادا دعاهایت مب

یوحنــا 5:15 را بخوانیــد. آیــا ازدواج شــما بــدون مســیح بــه عنــوان خداونِد . 4
زندگــی تــان، می توانــد موفق باشــد؟ ______________________

ــاک هســتم و شــما شــاخه های آن. کســی کــه در مــن  ــا 5:15 مــن ت یوحن
می مانــد و مــن در او، میــوۀ بســیار مــی آورد؛ زیــرا جــدا از مــن، هیــچ 

نمی توانیــد کــرد.
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ــت. . 5 ــاس نیس ــک احس ــا ی ــت تنه ــق و محب ــد. عش ــوس 4:2 را بخوانی تیت
بــا توجــه بــه کتــاب مقــدس، محبــت مــی توانــد.___________ شــود.

تیتــوس 4:2 تــا بتواننــد زنــان جوانتــر را خــرد بیاموزنــد کــه شوهردوســت 
و فرزنددوســت باشــند.

ــم، . 6 ــی داری ــدم برم ــدا ق ــکام خ ــی در اح ــد. وقت ــا 3:5 را بخوانی اول یوحن
برمی داریــم. قــدم  در.______________ 

ــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت  ــا 3:5 محبــت ب اول یوحن
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.

متــی 12:7 را بخوانیــد. اگــر در ازدواجمــان مشــکلی داریــم، بــه ایــن دلیــل . 7
اســت کــه کســی در_________________ قــدم بــر نمــی دارد.

ــا  ــد ب ــه می خواهی ــد ک ــار کنی ــه رفت ــردم همان گون ــا م ــس ب ــی 12:7 پ مت
ــا. ــته های انبی ــورات و نوش ــۀ ت ــت خالص ــن اس ــد. ای ــار کنن ــما رفت ش

اول قرنتیان 4:13 را بخوانید. محبت ...؟ است.. 8

احساسی  لف. 
احساس گرم و صمیمانه  ب. 

مهربان  پ. 

اول قرنتیــان 4:13 محبــت بردبــار و مهربــان اســت؛ محبــت حســد 
نــدارد. غــرور  و  کبــر  و  نمی فروشــد  فخــر  نمی بــرد؛ محبــت 
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ازدواج _ بخش دوم
نویسنده: دان کرو

در ادامــه درس قبــل امــروز قصــد داریــم بــه موضــوع ازدواج دوبــاره نگاهــی 
ــاره  ی آن  ــه حــال درب ــا ب ــا ت بیندازیــم و ســوال ایــن اســت: "ازدواج چیســت؟" آی
ــرح  ــه ازدواج را ط ــود ک ــدا ب ــدٔه خ ــن ای ــدس ای ــاب مق ــق کت ــد؟ طب ــر کرده ای فک
ــت.  ــتن اس ــویی بس ــد زناش ــدن و پیون ــی ش ــتن، یک ــم پیوس ــه ه ــرد. ازدواج ب ک
ــرک کــرده،  ــدر و مادرخــود را ت ــرد پ ــن رو، م ــد: "از همی پیدایــش 24:2 میفرمای
بــه زن خویــش خواهــد پیوســت و یــک تــن خواهنــد شــد." آیــا میدانســتید ازدواج 
بیــش از پیوســتن بــه یکدیگــر و بیــش از یکــی شــدن اســت؟ بــه عنــوان مثــال، اول 
قرنتیــان 15:6-61 میفرمایــد اگــر بیــرون بــروم و درحالیکــه مســیحی هســتم، بــا 
 یــک فاحشــه بپیونــدم، بــا او یــک تــن خواهــم شــد. ســپس نقــل قــول دربــاره  ی

 ازدواج در پیدایــش 24:2 را در نظــر بگیریــد. پیوســتِن مــن بــه یــک فاحشــه 
بــه طــور خــودکار مــرا از همســرم جــدا نمــی کنــد یــا مــرا مجبــور نمیکنــد چــون 
ــم. پــس، ازدواج چیســت؟  ــا او ازدواج کن ــا فاحشــه رابطــه ی جنســی داشــتم ب ب
اگــر ازدواج یکــی شــدن اســت، اگــر بــه هــم پیوســتن اســت، اگــر یــک تــن شــدن 
اســت، تفــاوت بیــن آن و نــزد فاحشــه رفتــن چیســت؟ بدیهــی اســت کــه، اگــر نــزِد 

یــک فاحشــه مــی رفتیــد، بــا او یــک تــن خواهیــد شــدید.

ــم  ــا ه ــتن و ب ــم پیوس ــه ه ــدن، ب ــی ش ــد ازدواج یک ــدس میفرمای ــاب مق کت
ــش از آن اســت. ازدواج  ــزی بی ــع چی ــا در واق ــد زناشــویی بســتن اســت، ام پیون
پیونــد زناشــویی بســتن توســط یــک عهــد اســت. کلمــه ی "عهــد" در عبــری 
ــن  ــد. ای ــم میده ــدن ه ــزم ش ــر مل ــه یکدیگ ــای ب ــت، و معن ــث( اس berith )بری
یــک تعهــد نهایــی از یــک شــخص اســت، حتــی تعهــد تــا زمانیکــه مــرگ شــما 
ــان  ــر چن ــم، اگ ــی رفت ــک فاحشــه م ــزد ی ــر ن ــد. حــاال، اگ ــر جــدا کن را از یکدیگ
گنــاه پلیــدی مرتکــب میشــدم، مــن تعهــدی نســبت بــه او نخواهــم داشــت. اصــل 
ازدواج اول از همــه، تــرک کــردن دیگــران اســت. بــه طــور آشــکار کتــاب مقــدس 
میفرمایــد: بایــد پــدر و مــادر خــود را تــرک کنیــد و بــه زن خــود بپیوندیــد. حزقیــال 
میگویــد "از آِن مــن شــدی". ایــن تــرک کــردن همــه بــه خاطــر ایــن شــخص اســت 
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– متعهــد کــردن خودتــان بــه او اســت. بدیهــی اســت کــه اگــر، بــه صــورت غیــر 
ــن، اصــل  ــد، ای ــر بروی ــزد شــخصی دیگ ــه متاهــل هســتید، ن ــی، در حالیک اخاق
ــا تعهــد بــه وجــود مــی آیــد  ازدواج، یکــی بــودن و اتحــادی کــه از طریــق عهــد ی
ــیان 5  ــد. در افسس ــد ازدواج مینام ــال 8:16 آن را عه ــد. حزقی ــی کن ــض م را نق
میآموزیــم کــه در ازدواج، شــوهر بایــد زن خــود را محبــت کنــد، آنگونــه کــه مســیح 
نیــز کلیســا را محبــت کــرد، بنابرایــن ایــن یــک عهــد محبــت اســت. بــه ایــن دلیــل 
ــر از  ــت اصــل حاکــم در ازدواج اســت. مهمت ــت اســت کــه محب یــک عهــد محب

همــه چیــز، محبــت بایــد اصــِل حاکــم در ازدواج باشــد. 

ازدواج عهــد یکــی بــودن اســت. در اول پطــرس 7:3 میفرمایــد کــه اگــر زِن 
خــود را بــه عنــوان جنــس ظریفتــر احتــرام نگــذارم و قــدر دان او نباشــم و بدانــم 
ــم بازداشــته خواهــد  ــم، دعاهای ــز حیات ــض آمی ــه ی فی ــای او وارث هدی کــه همپ
شــد. در مــوردش فکــر کنیــد – زندگــی روحانــی مــا میتوانــد بازداشــته شــود اگــر 
در اتحــاد و هماهنگــی کــه خــدا بــرای رابطــه ی ازدواج طراحــی کــرده اســت قــدم 
ــه  ــد ک ــت میکن ــر صحب ــی خودس ــاره ی زن ــال 16:2-71 درب ــم. امث ــر نمیداری ب
عهــد ازدواج خــود را تــرک میکنــد، شــریک زندگــی جوانــی خــود را، و ایــن رابطــه 
ی ازدواج را کــه عهــدی در حضــور خــدا نامیــده میشــود. ایــن یــک چیــز بســیار 
ــن  ــا همچنی ــم، ام ــک شــخص میبندی ــا ی ــدی اســت کــه ب ــن عه جــدی اســت. ای
ــه  ــدازه کــه دوســت دارم ب ــان ان ــه هم ــم. ب ــز میبندی ــدی اســت کــه در خــدا نی عه
ــر ازدواجــم اســت.  ــت دارد، و آن تمرکــز ب ــم، خــدا یــک اولوی مــردم خدمــت کن
ازدواج واقعــا تمرکــِز زندگــی ام بــر شــخص دیگــری اســت و همانطــور کــه گفتــم، 

اصــل حاکــم محبــت اســت.

ــا  ــد ب ــه میخواهی ــد ک ــار کنی ــه رفت ــردم همانگون ــا م ــد ب ــی 12:7 میفرمای مت
شــما رفتــار کننــد، ایــن اســت خاصــه ی تــورات و نوشــته هــای انبیــا. ایــن دقیقــا 
همــان اصلــی اســت کــه بایــد در ازدواج حاکــم باشــد. ایــن یــک چیــز خودخواهانــه 
نیســت، نــه بــرای خــود، نــه بــرای آنچــه کــه ایــن شــخص میتوانــد بــه شــما بدهــد. 
کتــاب مقــدس در اول قرنتیــان 4:13 میفرمایــد کــه محبــت مهربــان اســت. 
ــودن، و  ــان ب ــودن، بخشــنده و مهرب ــای در پــی منفعــت شــخصی دیگــر ب ــه معن ب
همیشــه در جســتجوی بهتریــن بــرای شــخصی دیگــر بــودن اســت. بــه ایــن دلیــل 
 ازدواج اینگونــه طراحــی شــده ایــن اســت کــه ایــن نمونــه و مدلــی از یــک رابطــه ی  
واقعــی بــا خــدا اســت. او بــه مــا تصاویــر طبیعــی داده اســت. بــه مــا نشــان داده 
اســت چگونــه یــک ازدواج خــوب و عالــی داشــته باشــیم، زیــرا از مــا میخواهــد 
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مدلــی از یــک رابطــه  ی ابــدی بــا او داشــته باشــیم. ازدواج فقــط یــک چیــز موقتــی، 
تــا زمانیکــه مــرگ مــا را از یکدیگــر جــدا کنــد اســت. کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه 
در قیامــت نــه کســی زن میگیــرد و نــه شــوهر مــی کنــد. خــدا از مــا میخواهــد کــه 
یــک ازدواج خــوب – اصــول محبــت – اصــول بخشــیدنِ  غیــر خودخواهانــه بــه 
شــخصی دیگــر را درک کنیــم. او میفرمایــد: "آنچــه از شــما میخواهــم کــه واقعــا 
درک کنیــد ایــن اســت کــه مــن شــما را بــه یــک رابطــه  ی ازدواج بــا خــودم دعــوت 
کــرده ام - نــه یــک رابطــه موقــت، نــه رابطــه ا ی کــه تنهــا چنــد ســال طــول بکشــد 
و بعــد از بیــن بــرود، بلکــه یــک رابطــه  ی همیشــگی کــه در آن همــه ی محبــت مــن 

بــه شــما تــا ابــد نشــان داده خواهــد شــد."

اجــازه دهیــد بــه شــما چندتــا اصــل ازدواج بدهــم. ازدواج یــک ادغــام اســت، 
نــه فقــط یــک مشــارکت. کتــاب مقــدس در پیدایــش 4 از آن بــه عنــوان یــک 
شــناخت صحبــت میکنــد و در اول پطــرس 7:3 زن و شــوهر را همپــای هــم، 
ــه  ــه ب ــت، ک ــد اس ــک عه ــد. ازدواج ی ــات میدان ــز حی ــض آمی ــه ی فی ــان هدی وارث
معنــای ملــزم شــدن اســت. یــک تعهــد در آن وجــود دارد. گنــاه وارد اولیــن کلیســا 
ــا  ــه راهنم ــت کتابچ ــِد دریاف ــا نیازمن ــن م ــد، بنابرای ــن ازدواج ش ــد؛ وارد اولی نش
هســتیم تــا دســتورالعملهایی در رابطــه بــا ازدواج بدســت آوریــم و اصــول محبــت 
ــت؟"  ــت چیس ــیم: "محب ــی پرس ــن م ــا همچنی ــم. م ــرا کنی ــان اج را در زندگیهایم
تعریــف محبــت واقعــا، بــه نوعــی، عــدم خودخواهــی اســت. اشــعیا 6:53 
ــا  ــک از م ــر ی ــم و ه ــده بودی ــراه ش ــه گم ــفندانیم، ک ــون گوس ــا همچ ــد م میفرمای
بــه راه خــود رفتــه بــود، امــا در ازدواج، بــر شــخص دیگــری تمرکــز میکنیــم و بــه 

ــر و منفعــت او هســتیم. ــال خی دنب

 کتــاب مقــدس در افسســیان بــه مــا میفرمایــد کــه محبــت کــردِن شــوهر بــه 
ــه بــدن خــود اســت. مــا شــوهران بایــد زنــی را کــه  زن همچــون محبــت کــردن ب
خــدا بــه مــا داده اســت گرامــی داریــم و احتــرام بگذاریــم، کــه بــه معنــای تحســین 
ــا نیســت کــه بنشــینید و  ــن معن ــه ای ــدن خــود ب ــت کــردن ب کــردن او اســت. محب
دســتانتان را نگــه داریــد، خودتــان را نــوازش کنیــد و بگوییــد: "اوه، مــن عاشــق تــو 
هســتم." اصــا ایــن طــور نیســت. محبــت کــردن بــه خــود ایــن اســت کــه از خودتان 
محافظــت کنیــد، خــود را تغذیــه کنیــد و از خــود مواظبــت کنیــد. هرگــز نبایــد زن 
خــود را بــی ارزش بدانیــم، نبایــد یکــی از ضعفهــای او را در نظــر گرفتــه و آن را 
در جمــع افشــا کنیــم، هرگــز او را مســخره نکنیــم، یــا کارهایــی انجــام دهیــم کــه بــه 
او آســیب میرســاند. مــا او را محبــت میکنیــم چــون خودمــان را محبــت مــی کنیــم.
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ــه  ــز، از او ب ــر چی ــل از ه ــد، و قب ــدا ببری ــور خ ــه حض ــا ب ــان را در دع خودت
ــریک  ــر ش ــه خاط ــپس، ب ــد. س ــکر کنی ــد تش ــت میکن ــما را محب ــه ش ــر اینک خاط
زندگیتــان، همســری کــه بــه شــما داده از او تشــکر کنیــد. البتــه ایــن میتوانــد بخشــی 
از مشــکل باشــد. ممکــن اســت از همســر خــود قدردانــی نکرده ایــد، ممکــن اســت 
ــدس  ــاب مق ــد، کت ــاخته ای ــود س ــت خ ــر دس ــن آورده و او را زی ــأن او را پایی ش
ــد  ــاه اســت. در افسســیان 5 مــی فرمای ــه و گن ــن اساســًا خودخواهان ــد ای میفرمای
کــه عیســی کلیســا را بــه آب کام طاهــر ســاخت، بــا کامــی کــه بــه کلیســا گفــت. 
هنگامــی کــه کلماتــی بــه همســرتان میگوییــد، او بــه ســطح کلماتــی کــه صحبــت 
میکنیــد خواهــد رســید. اگــر بگوییــد: "تــو خــوب نیســتی، زشــتی و اضافــه وزن 
داری،" ازدواجتــان را از بیــن میبریــد و نــه تنهــا باعــث یکــی شــدن نمیشــوید بلکــه 
باعــث جدایــی و دوری میشــوید. امــا اگــر از کلمــات محبــت آمیــز اســتفاده 
کنیــد مثــل "عزیــزم، از کارهایــی کــه انجــام میدهــی قدردانــی مــی کنــم. ممنونــت 
هســتم. عاشــقت هســتم،" و بــا کارهایتــان بــه او کمــک کنیــد، شــریکتان بــه ســطح 

آن کلمــات صعــود خواهــد کــرد.

آیــا امــروز نمیتوانیــد ببینیــد کــه بســیاری از مشــکات در روابــط زناشــویِی 
شــما بــه خاطــر کلماتــی اســت کــه گفته ایــد؟ آیــا شــریکتان را پاییــن کشــیده ایــد 
بــه جــای اینکــه بــاال ببریــد؟ تشــویقتان میکنــم کــه امــروز بــا شــریکتان بــا کلمــات 
ــد. عشــق و محبــت یــک احســاس نیســت؛ محبــت در پــی  خــوب صحبــت کنی
منفعــت و خیــر شــخِص دیگــری بــودن اســت صــرف نظــر از اینکــه چــه احساســی 
داریــد. امــروز بــا اعمــال محبــت آمیــز شــروع کنیــد، درســت مثــل اینکــه چندیــن 
ــن شــکل ســاخته  ــه ای ــت ب ــد. محب ــه چــوب بزنی ــک تک ــر روی ی ــه از جــا ب الی
ــی  ــه قدردان ــد ب ــروع کنی ــز ش ــت آمی ــک محب ــال کوچ ــیله ی اعم ــود – بوس میش
ــریکتان  ــا ش ــز ب ــت آمی ــات محب ــا کلم ــتن، ارزش دادن و ب ــرام گذاش ــردن، احت ک
ــن  ــه ای ــه شــما همچنانک ــد ب ــد. خداون ــد دی ــاوت را خواهی ــد، و تف ــت کنی صحب

اصــول را پیــاده مــی کنیــد برکــت دهــد.
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پرسش های شاگردسازی
امثال 22:18 را بخوانید. ازدواج ...؟ است.1. 

چیز نیکو  الف. 
وحشتناک  ب. 

خشنودی خداوند ج. 

ــه و خشــنودی  ــز نیکــو یافت امثــال 22:18 مــردی کــه همســری بیابــد، چی
ــه دســت آورده اســت. ــد را ب خداون

 عبرانیــان 4:13 را بخوانیــد. رابطــه ی جنســی در ازدواج )یــا بســتر ازدواج(. 2
...؟ است.

گناه  الف. 
ناپاک و پلید ب. 

پاک ج. 

عبرانیــان 4:13 زناشــویی بایــد در نظــر همــگان محتــرم باشــد و بســترش 
ــازات  ــاکاران را مج ــان و زن ــدا بی عفت ــرا خ ــود، زی ــته ش ــگاه داش ــاک ن پ

خواهــد کــرد.

جامعــه 9:9 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: ازدواج الهــی یــک هدیــه . 3
و پــاداش از جانــب خــدا بــه شــما در ایــن زندگی اســت. ___________

ــر  ــدا در زی ــه خ ــود ک ــل خ ــی باط ــای زندگ ــه ی روزه ــه 9:9 در هم جامع
آفتــاب بــه تــو بخشــیده اســت، بــا زنــی کــه دوســت مــی داری خــوش بــاش، 
ــاب مــی  ــر آفت ــی کــه زی ــو از زندگــی و از محنت ــِب ت ــن اســت نصی ــرا ای زی

کشــی.

اول یوحنــا 18:3 را بخوانیــد. قاضــی فیلیــپ گیلــی ام اظهــار داشــت کــه از . 4
28000 پرونــده در دادگاِه نوجوانــان کــه او قضــاوت کــرده اســت، کمبــود 
محبــت بیــن پــدر و مــادر بزرگتریــن علــِت بزهــکاری نوجوانان بوده اســت. 
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ــم  ــی توانی ــه م ــه ی 152(. چگون ــم صفح ــار ه ــد در کن ــا اب ــاب ت )از کت
محبت را نشــان دهیم؟ _____________________________

اول یوحنــا 18:3 فرزنــدان، بیاییــد محبــت کنیــم، نــه بــه زبــان و در 
گفتــار، بلکــه بــه راســتی و در کــردار!

نبایــد . 5 مــن  غلــط:  یــا  اســت  صحیــح  بخوانیــد.  را   28:5 افسســیان 
همســرم را نادیــده بگیــرم همانطــور کــه بــدن خــود را نادیــده نمــی 
______________________________________ گیــرم. 

افسســیان 28:5 بــه همین ســان، شــوهران بایــد همســران خــود را همچون 
بــدن خویــش محبــت کننــد. آن کــه زن خــود را محبــت می کنــد، خویشــتن 

را محبــت می نمایــد.

اول یوحنــا 16:3 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: کلمــات "دوســتت . 6
دارم" مــی تواننــد زیبــا باشــند اگــر بــا عمــل همــراه شــوند. عیســی کلمــات 
خــود را بــا نهــادن جــان خــود در راه مــا همــراه کــرد. مــا بایــد هــر چقــدر 
مــی توانیــم جــان خــود را بــرای شــریک زندگــی مــان بــه روش هــای عملــی 
بگذاریــم. _____________________________________

اول یوحنــا 16:3 محبــت را از آنجــا شــناخته ایم کــه او جــان خــود را در 
راه مــا نهــاد، و مــا نیــز بایــد جــان خــود را در راه بــرادران بنهیــم.

افسســیان 25:5-26 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: زِن مــن موافق . 7
ــه همــان  ــد. مــن او را ب ــم زندگــی مــی کن ــا او صحبــت مــی کن ــا آنچــه ب ب
توانایــی کــه بــا او صحبــت می کنــم مــی رســانم. _______________

__________________________________________

افسســیان 25:5-26 ای شــوهران، زنــان خــود را محبــت کنیــد، آن گونــه 
کــه مســیح نیــز کلیســا را محبــت کــرد و جــان خویــش را فــدای آن نمــود، 
26 تــا آن را بــه آِب کالم بشــوید و این گونــه کلیســا را طاهــر ســاخته، 

ــد. تقدیــس نمای
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ــا . 8 ــت ی ــح اس ــد. صحی ــا 19:4 را بخوانی ــان 38:8-39 و اول یوحن رومی
ــا عمــل  ــی شــود و ب ــه م ــا گفت ــه م ــه کــه ب ــط: توســط کلمــات صمیمان غل
همــراه اســت، بــه مــا اظهــار عشــق )یــا محبــت( مــی شــود. خــدا توســط 
کلمــات صمیمانــه در نامــه هــای محبــت آمیــز خــود، کــه بــه عنــوان کتــاب 
ــرد. ______________ ــت ک ــا را محب ــت، م ــده اس ــت ش ــدس ثب مق
___________________________________________

رومیــان 38:8-39 زیــرا یقیــن دارم کــه نــه مــرگ و نــه زندگــی، نــه 
فرشــتگان و نــه ریاســتها، نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده، نــه هیــچ 
ــی  ــر در تمام ــز دیگ ــچ چی ــه هی ــتی، و ن ــه پس ــدی و ن ــه بلن ــی، 39 و ن قدرت
ــا  ــد م ــه در خداون ــدا ک ــت خ ــا را از محب ــود م ــد ب ــادر نخواه ــت، ق خلق

مســیْح عیســی اســت، جــدا ســازد.

اول یوحنا 19:4 ما محبت می کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.

اول یوحنا 3:5 و دوم یوحنا 6:1 را بخوانید. صحیح اســت یا غلط: شــیوه . 9
ی محبــت بــه وســیله ی احــکام عیســی بیــان و شــناخته مــی شــوند. مــا مــی 
توانیم این اصول محبت را از کام خدا یاد بگیریم. _____________

ــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت  ــا 3:5 محبــت ب اول یوحن
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.

دوم یوحنــا 6:1 و محبــت ایــن اســت کــه بنا بــر احــکام او ســلوک نماییــم. 
آری، همان گونــه کــه از آغــاز شــنیده اید، حکــم او ایــن اســت کــه در 

ــد. محبــت ســلوک کنی

یوحنــا 15:14 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: محبــت به احساســات . 10
شــما ربطــی نــدارد بلکــه بــه اراده ی شــما مربــوط اســت. هــر حکمــی در 
کتــاب مقــدس بــه اراده ی انســان داده مــی شــود، هرگــز بــه احساســات او 
داده نمــی شــود. خــدا هرگــز به شــما نمــی گوید چطور احســاس کنیــد، بلکه 
بیشــتر بــه شــما مــی گویــد چگونــه عمــل کنیــد. _______________

یوحنــا 15:14 اگــر مــرا دوســت بداریــد، احــکام مــرا نــگاه خواهیــد 
داشــت.
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غاطیــان 22:5-23 را بخوانیــد. محبــت، طبیعــی و عــادی نیســت. بایــد . 11
ــد.  ــه وجــود بیای ــه شــود و در او ب ــه انســان آموخت ــدس ب توســط روح الق

محبــت ثمــره ی ...؟ اســت. 

تفکر انسان الف. 
طبیعت انسان  ب. 

روح خدا ج. 

ــر،  ــت، شــادی، آرامــش، صب ــرۀ روح، محب ــا ثم ــان 22:5-23 اّم غالطی
ــچ  ــت. هی ــتنداری اس ــی و خویش ــاداری، 23 فروتن ــی، وف ــی، نیکوی مهربان

ــا نیســت. ــف اینه شــریعتی مخال

ــی کوچــک از . 12 ــد. یــک ازدواج خــوب مدل افسســیان 31:5-32 را بخوانی
چیســت؟ _____________________________________ 

افسســیان 31:5-32 از ایــن رو مــرد، پــدر و مــادر خــود را تــرک گفتــه، بــه 
زن خویــش خواهــد پیوســت، و آن دو یــک تــن خواهنــد شــد. 32 ایــن راز، 

بــس عظیــم اســت - اّمــا مــن دربــارۀ مســیح و کلیســا ســخن می گویــم.
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نویسنده: دان کرو

ایــن ســه چیــز  "و حــال،  در اول قرنتیــان 3:13، کام خــدا میفرمایــد: 
 باقــی می مانــد: ایمــان، امیــد و محبــت. اّمــا بزرگترینشــان محبــت اســت."

 ســپس اول قرنتیــان 1:14 میفرمایــد: "طریــق محبــت را پیــروی کنیــد و با اشــتیاق 
تمــام در پــی تجلیــات روح باشــید، بخصــوص اینکــه نبــّوت کنیــد." کتــاب مقدس 
میفرمایــد کــه بــه دنبــال محبــت باشــید، آن را ادامــه دهیــد و آن را باالتریــن هــدف 
ــود  ــته ی خ ــن خواس ــد آن را بزرگتری ــا میگوین ــی از ترجمه ه ــازید. بعض ــود بس خ
ســازید. ایــن تنهــا چیزیســت کــه از ایــن زندگــی بــه ابدیــت میبریــم. مــا اتومبیلهــا، 
خانه هــا، یــا پــول خــود را بــا خــود نخواهیــم بــرد، بلکــه محبــِت عیســی مســیح کــه 
بــه وســیله ی روح القــدس در آن ســهیم شــده ایم را بــا خــود خواهیــم بــرد. محبــت 

تنهــا چیزیســت کــه ارزش و اســتحکامی ابــدی دارد. 

ــتم،  ــرم هس ــق همس ــم: "عاش ــن میگوی ــت؟ م ــه معناس ــه چ ــت ب ــا محب واقع
ــک  ــط ی ــی فق ــتم." در انگلیس ــیب هس ــک س ــق کی ــتم و عاش ــتنی هس ــق بس عاش
کلمــه بــرای توصیــف محبــت وجــود دارد، بنابرایــن وقتــی میگویــم عاشــق 
ــر  ــا همســرم تحــت تاثی ــه هســتم، آی ــم عاشــق گرب همســرم هســتم و بعــد میگوی
ــی  ــی کلمه ــم؟ وقت ــه میگوی ــوید چ ــه میش ــه. متوج ــچ وج ــه هی ــرد؟ ب ــرار میگی ق
محبــت را اســتفاده مــی کنیــم، بعضــی از مــردم فکــر میکننــد بــه معنــای ســکس 
اســت، بعضــی فکــر میکننــد بــه معنــای یــک احســاس گــرم و شــدید اســت – مردم 
ــی  ــه اصل ــار کلم ــی چه ــان یونان ــد. در زب ــت دارن ــرای محب ــی ب ــف مختلف تعاری
وجــود دارد. یکــی ِاروس )eros( اســت، کــه خیلــی در کتــاب مقــدس اســتفاده 
نمیشــود، و بــه عنــوان جذابیــت جنســی یــا عشــق جنســی تعریــف مــی شــود. خــدا 
ایــن نــوع از محبــت را زمانیکــه فرمــود مــرد پــدر و مــادر خــود را تــرک کــرده، بــه 
ــی در  ــن کــرد. کتاب ــد شــد، تعیی ــن خواهن ــک ت ــش خواهــد پیوســت و ی زن خوی
کتــاب مقــدس بــه نــام غــزل غزلهــای ســلیمان وجــود دارد و دربــاره ی عشــق و 
محبــت جنســی اســت کــه خــدا آن را بــه رابطــه  ی ازدواج محــدود کــرده اســت. 
خــدا میفرمایــد انــواع دیگــر محبــت آزاد اســت کــه توســط همــه ی انســانها مــورد 
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اســتفاده قــرار گیرنــد، مگــر ِاروس )eros( کــه بــه رابطــه ی  ازدواج محــدود میشــود.

نــوع دیگــری از عشــق و محبــت اســت کــه اســتورگه )storge( نامیــده میشــود 
 )phileo( و پیونــد طبیعــی یــا محبــت در روابــط خانوادگــی اســت. ســپس فیلیــو
وجــود دارد، کــه از ریشــه کلمــه ی فیلیــا )philia( گرفتــه شــده اســت. ایــن کلمــه در 
حــدود هفتــاد و دوبــار در عهــد جدیــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه معنــای 
احساســی گــرم از عاقــه کــه بــه شــدت مــی آیــد و بعــد ســرد میشــود. اکثــر مردمــی 
ــن واقعــا چیزیســت کــه  ــد کــه ای ــد فکــر میکنن ــارٔه محبــت صحبــت میکنن کــه درب
ــر عاشــق نیســتم." اگــر  ــد: "عاشــق شــدم و دیگ ــی گوین ــن م عشــق اســت، بنابرای
ــود  ــی وج ــد، زمانهای ــده باش ــاخته ش ــت س ــوع محب ــن ن ــر روی ای ــما ب ازدواج ش
خواهــد داشــت کــه شــما عشــق زیــادی داریــد و زمانهایــی کــه عشــق کمــی داریــد. 

براســاس آن میتوانیــد عاشــق شــوید و یــا از عشــق گریــزان.

ــت  ــت خــدا یکدیگــر را محب ــوع محب ــد از ن ــا بای ــد م ــاب مقــدس میفرمای کت
ــای  ــه ه ــه چیســت؟ جنب ــت آگاپ ــه )agape( اســت. محب ــت آگاپ ــه محب ــم، ک کنی
بســیاری وجــود دارد، و اول قرنتیــان  13تعریــف کلــی از آنچــه محبــت شــامل آن 
میشــود را بــه مــا ارائــه مــی دهــد. در اول یوحنــا 3:5 میفرمایــد: "محبــت بــه خــدا 
همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت کنیــم." احــکام عیســی بــه مــا ِابــراز محبــت 
ــی 12:7  ــم، از مت ــن میخواســتم آن را خاصــه کن ــر م ــا اگ ــی دهــد، ام را نشــان م
اســتفاده میکــردم: "پــس بــا مــردم همان گونــه رفتــار کنیــد کــه می خواهیــد بــا شــما 
ــا." اهمیتــی نــدارد کــه  رفتــار کننــد. ایــن اســت خالصــۀ تــورات و نوشــته های انبی
تمــام کســانی کــه در کلیســا هســتند مــرا دوســت ندارنــد، بــه مــن اهمیتــی نمیدهنــد 
ــا  ــردم ب ــد م ــد هــر طــور کــه میخواهی ــاب مقــدس میفرمای ــه، کت ــا آن. ن ــن و ی و ای
شــما رفتــار کننــد اول شــما بــا آنهــا رفتــار کنیــد. ایــن محبــت اســت. بــر خــاف 
نفــس مــا، بــر خــاف تمایــات طبیعــی مــا، بــه دنبــال خیــر و منفعــت اشــخاص 
دیگــر قبــل از خودمــان هســتیم. ایــن بــه خــدا نیــاز دارد. فکــر نکنیــد کــه میگویــم 
 ایــن بــدون خــدا قابــل اجــرا هســت. کتــاب مقــدس میفرمایــد کــه محبــت ثمــره ی 
روح اســت، و خــدا محبــت اســت. او منبــع محبــت اســت و شــخصی اســت کــه از 
طریــق احکامــش بــه مــا نشــان میدهــد چگونــه محبــت کنیــم. او شــخصی اســت کــه 
بــه مــا قــدرت میدهــد، حتــی برخــاف خواســته های جســمانی مــا، تــا انتخــاب هــا 

و تصمیمــات درســت بگیریــم و بــر طبــق اصــول درســت عمــل کنیــم.

یــک روز طبــق معمــول بعــد از کار خواســتم بــروم و دعــا کنــم. در یــک پــارک 
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بــودم و گفتــم: "خداونــدا، مــن واقعــا میخواهــم بــه کســی خدمــت کنــم." روز نســبتًا 
گرمــی بــود، و دختــر و پســر کوچکــی را دیــدم کــه روی تــاب نشســته بودنــد. در 
بــاز بــود، بنابرایــن رفتــم آنجــا و ســوار تــاب شــدم. بــه دختــر کوچــک رو کــردم و 
گفتــم: "روز خوبــی اســت، اینطــور نیســت؟" او گفــت: "من انگلیســی بلد نیســتم،" 
پرســیدم: "اهــل کجایــی؟" گفــت کــه اهــل رومانــی اســت. میدانســتم در آن محلــه 
تعــدادی رومانیایــی زندگــی میکننــد، و دیــدم آنهــا بــه مــن نــگاه مــی کننــد، احتمــاال 
تعجــب میکردنــد کــه چــرا بــا بچه هایــش صحبــت میکــردم. رفتــم و گفتــم: "مــی 
خواهــم بــه شــما کمــک کنــم." آنهــا گفتنــد: "شــما میخواهیــد بــه مــا کمــک کنیــد؟ 
ــم:  ــید!" گفت ــی شناس ــا را نم ــی م ــما حت ــد؟ ش ــک کنی ــا کم ــه م ــد ب ــرا میخواهی چ
"چــون خــدا میخواهــد بــه شــما کمــک کنــد." مــن در حــال تامــل بــر روی اصــول 
محبــت در اول یوحنــا 18:3 بــودم جایــی کــه میفرمایــد: "فرزنــدان، بیاییــد محبــت 
ــه  ــه فقــط ب ــه راســتی و در کــردار!" مــا ن ــار، بلکــه ب ــان و در گفت ــه زب ــه ب ــم، ن کنی
ــز بایــد محبــت کنیــم. گرچــه مــن معمــواًل  ــا اعمالمــان نی صــورت زبانــی، بلکــه ب
پولــی بــا خــود همــراه نــدارم، آن روز کمــی در جیبــم داشــتم، دســتم را دراز کــردم 
و گفتــم: "ایــن بــرای شماســت" و پــول را بــه آنهــا دادم. از آنجایــی کــه آن روز را 
روزه بــودم، کمــی غــذا بــا خــود داشــتم، بنابرایــن گفتــم: "بفرماییــد مقــداری غــذا 
ــد: "شــما کــی  ــد و گفتن ــرار گرفتن ــر ق ــا تحــت تاثی ــان هســت." آنه ــرای خانوادت ب
هســتید؟" بــه آنهــا گفتــم: "خــدا امــروز بــرای دیــدار مــا یــک ماقــات الهــی ترتیــب 

داده اســت، و بازهــم شــما را خواهــم دیــد."

بــه خانــه برگشــتم و بــا همســرم دربــاره ی برخــورد بــا آن رومانیایــی هــا 
صحبــت کــردم. از فریــزر یــک تکــه گوشــت بیــرون آوردم و آن را پختــم. روز بعــد 
یــک جعبــه پــر از ظــروف از یــک حراجــی لــوازم منــزل خریــدم و بــه همــراه همســرم 
ــان  ــم: "برایت ــد، گفت ــا بودن ــان آنج ــا بچه هایش ــواده ب ــتیم. آن خان ــارک برگش ــه پ ب
هدیــه آوردهــام. ســنگین اســت، بنابرایــن ســوار اتومبیــل میشــوم، و اگــر بــه مــن 
نشــان دهیــد کــه کجــا زندگــی میکنیــد، هدایــا را بــه خانــه شــما مــی آورم. وقتــی بــه 
آپارتمــان کوچــک یــک خوابــه ی آنهــا رســیدیم، مــن ظــروف را – کــه همــه بــا هــم 
مطابقــت داشــتند – از جعبــه بیــرون آوردم و شــروع کــردم یکــی یکــی چیزهــا را بــه 
آنهــا دادن. همانطــور کــه آنهــا را میــدادم، اشــک از صورتهایشــان ســرازیر شــد، "من 
گفتــم: "دوشــنبه شــب یــک برنامــه  ی مطالعــه کتــاب مقــدس در منزلمــان داریــم، و 
مایلــم شــما را بــه آنجــا دعــوت کنــم." آنهــا گفتنــد: "مــا میخواهیــم بیاییــم"، امــا مــن 
گفتــم: "نمیخواهــم بــه خاطــر اینکــه هدایایــی بــه شــما دادم بیاییــد"، گفتنــد: "نــه، 

مــا میخواهیــم بیاییــم و دوســتان شــما را هــم ماقــات کنیــم." 
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از آنجــا کــه وســیله نقلیــه نداشــتند، آنهــا را ســوار کــردم، و بــه خانــه ام بــردم، 
و طولــی نکشــید کــه خــدا آنهــا را لمــس کــرد. نمــی توانســتند بــه خوبــی انگلیســی 
صحبــت کننــد، امــا هنگامــی کــه برایشــان دعــا کردیــم خــدا آنهــا را لمــس کــرد. 
ــی  ــی نکشــید کــه یــک زوج رومانیای ــا آشــکار شــد. طول ــرای آنه ــت خــدا ب محب
دیگــر را ماقــات کردیــم، و بــه زوج اول گفتــم: "آیــا شــما میآییــد و بــه مــن کمــک 
مــی کنیــد تــا زوج رومانیایــی دیگــری را ماقــات کنــم؟" آنهــا موافقــت کردنــد، و 
روزی یــک تمــاس تلفنــی از آنهــا دریافــت کــردم،" آقــای دان، مــا دربــاره  ی شــما 
ــا شــما  ــم ب ــتیم و میخواهی ــی کــس هس ــا و ب ــی تنه ــا خیل ــی شــنیدیم. م چیزهای
را ببینیــم." بنابرایــن دوســتان رومانیایــی ام را بــا خــود بــردم و بــه ماقــات آنهــا 
رفتیــم. مــن هدایــا، غــذا و چیزهــای بســیاِر دیگــری بــرای آنهــا بــردم. همــه چیــز 
ــات  ــه کســانی ماق ــی ب ــا اینکــه آن زوِج رومانیای داشــت خــوب پیــش میرفــت ت
ــد. ــا بیایی ــدس م ــاب مق ــه ی کت ــه جلســه ی مطالع ــد ب ــد: "شــما بای ــم گفتن  میکری

مــا دربــاره  ی عیســی صحبــت میکنیــم، و فــوق العــاده اســت!" آنهــا گفتنــد: "چــی! 
مــا از یــک کشــور کومونیســتی آمدهایــم و بــاوری نداریــم کــه خدایــی هســت، مــا 

ایــن عیســی را نمیخواهیــم." 

ــه  مــن گفتــم: "اجــازه دهیــد برایتــان یــک دوســت باشــم،" و شــروع کــردم ب
بیــرون بــردن آنهــا در تعطیــات آخــر هفتــه و خریــد لبــاس و کــت و چیزهایــی کــه 
نیــاز داشــتند. آنهــا خیلــی خجالتــی و بــی میــل بودنــد. "آیــا بــه کــت نیــاز نداریــد؟" 
"بلــه دارم، امــا..." "پــس اجــازه بدهیــد ایــن کــت را بــرای شــما بگیــرم." مــن در 
ــاب  ــه ی کت ــه جلســه ی مطالع ــا ب ــا آنه ــت کــردن کــردم، ام ــه محب عمــل شــروع ب
ــود  ــی وج ــدادی آمریکای ــا تع ــم: "در آنج ــه گفت ــا اینک ــد ت ــی آمدن ــا نم ــدس م مق
دارد کــه بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد تــا شــغلی پیــدا کنیــد." تــا ایــن را شــنیدند 
بــه ســرعت بــه جلســه ی مــا آمدنــد. آن شــب، یــک چیــز خیلــی احمقانــه بــه خــدا 
گفتــم: "خدایــا، امشــب بایــد حقیقتــا عطــای زبانهــا را بــه مــن بدهــی چــون حتــی 
نمیتوانیــم خیلــی خــوب بــا هــم انگلیســی صحبــت کنیــم." در آن شــب تعــدادی 
آمریکایــی در جلســه ی مــا بودنــد کــه شــهادت های خــود را دادنــد. وقتــی شــروع 
کــردم بــه صحبــت کــردن، صــورت خانــم زوج دوم رومانیایــی شــاداب تــر شــد، 
و میدانســتم چیــزی در حــال اتفــاق افتــادن بــود. پــس از مطالعــه گفتــم: "اجــازه 
دهیــد برایتــان دعــا کنــم،" همانطــور کــه دعــا مــی کــردم خــدا ناگهــان آنهــا را لمــس 
کــرده و همــه ی فضــای اتــاق را بــا محبــت خــود پــر کــرد. ســپس آن خانــم گفــت: 
"مــی دانیــد، وقتــی آمریکایــی هــا صحبــت مــی کردنــد، نمــی توانســتم هیــچ کــدام 
از چیزهایــی کــه مــی گفتنــد را بفهمــم، امــا وقتــی شــما برخاســتید و شــروع بــه 
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صحبــت دربــاره  ی عیســی کردیــد، محبــت او بــه مــا، و کاری کــه او انجــام داد تــا 
مــا بتوانیــم بــا او رابطــه داشــته باشــیم، هــر کلمــه ای را کــه شــما گفتیــد فهمیــدم! 
آنهــا را کامــا فهمیــدم! ایــن بایــد خــدا باشــد! بایــد خــدا باشــد!" در نتیجــه، نــه 

فقــط زندگــی رومانیایــی هــا بلکــه زندگــی همــه ی مــا تغییــر کــرد. 

خانــه ی مــن دوشــنبه شــبها از مردمــی بــا هــر نــوع ملیتــی پــر شــد – رومانیایی 
هــا، بلغارهــا و همچنیــن افــرادی اهــل روســیه. خــدا زندگــی هــا را عــوض میکــرد، 
و آنهــا میدانســتند مــا محبتشــان میکنیــم. مــا حتــی مردمــی اهــل آفریقــا داشــتیم. 
ــز را مــی  ــم، آنهــا یــک چی ــا هــم صحبــت کنی ــه ســختی مــی توانســتیم ب گرچــه ب
ــرد.  ــی ک ــکار م ــا آش ــه آنه ــودش را ب ــدا خ ــم، خ ــی کردی ــا م ــی دع ــتند: وقت دانس
ــا را از دل  ــم داد و آنه ــام خواه ــان انج ــر کاری برایش ــتند ه ــی دانس ــن م همچنی
محبــت میکنــم. خــدا زندگــی آنهــا و زندگــی بســیاری از افــراد دیگــر را تغییــر داد. 
ایــن اتفــاق افتــاد چــون روزی در یــک پــارک، مــن افــرادی بــا رنــگ پوســتی دیگــر 
و ملیتــی دیگــر دیــدم. هیــچ احســاس محبتــی نداشــتم، امــا مــی دانســتم محبــت 
ــار  ــا شــما رفت ــد ب ــی خواهی ــه م ــد ک ــار کنی ــه رفت ــردم همانگون ــا م ــن اســت: ب ای
کننــد. مــن صــرف نظــر از نــوع احساســم بــه دنبــال خیــر و منفعــت آنهــا بــودم، و 
مــی دانیــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ آنهــا آنقــدر قدردانــی مــی کردنــد کــه آنچــه درون مــن 
بــه وجــود آمــد محبــت فیلیــا )philia( بــود، محبتــی کــه احساســات دارد، و آنهــا 
شــروع بــه گفتــن "دوســتت داریــم" بــه مــن کردنــد و مــرا در آغــوش مــی گرفتنــد 
ــن احساســی  ــه انجــام رســید ایجــاد چنی و مــی بوســیدند. آنچــه کــه درون مــن ب
نســبت بــه آنهــا بــود. اگــر مــی خواهیــد محبتــی داشــته باشــید کــه در زندگــی تــان 
احساســات داشــته باشــد، محبــت آگاپــه )agape( را تمریــن کنیــد. صــرف نظــر 
از اینکــه چــه احساســی مــی کنیــد بــه دنبــال خیــر و منفعــت دیگــران باشــید، و ایــن 

باعــث ایجــاد محبتــی خواهــد شــد کــه احساســات دارد. 
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پرسش های شاگرد سازی
اول یوحنــا 3:5 را بخوانیــد. محبــت بــه خــدا از طریــق ...؟ او نشــان داده 1. 

مــی شــود. _____________________________________ 

ــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت  ــا 3:5 محبــت ب اول یوحن
ــاری گــران نیســت. کنیــم و احــکام او ب

رومیــان 9:13-10 را بخوانیــد. توضیــح دهید چگونــه احکام در این آیات . 2
محبت را نشــان می دهند.____________________________

 ___________________________________________

ــن،  ــن، دزدی مک ــل مک ــن، قت ــا مک ــکاِم زن ــرا اح ــان 9:13-10 زی رومی
طمــع مــورز، و هــر حکــم دیگــری کــه باشــد، همــه در ایــن کالم خالصــه 
می شــود کــه همســایه ات را همچــون خویشــتن محبــت نمــا.10 محبــت، بــه 

ــد؛ پــس محبــت تحقــق شــریعت اســت. همســایۀ خــود بــدی نمی کن

ــم دشــمنان خــود را . 3 ــی توانی ــه م ــد. چگون ــان 19:12-21 را بخوانی رومی
محبــت کنیــم، حتــی وقتــی کــه احســاس محبتــی نداریــم. _________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

رومیــان 19:12-21 ای عزیــزان، انتقــام مگیریــد، بلکــه آن را بــه غضــب 
ــام از آن  ــد: انتق ــد می گوی ــه خداون ــده ک ــته ش ــرا نوش ــد. زی ــدا واگذاری خ
مــن اســت؛ مــن هســتم کــه ســزا خواهــم داد. 20 برعکــس، اگــر دشــمنت 
بــه او آب  بــده، و اگــر تشــنه باشــد،  بــه او خــوراک  گرســنه باشــد، 
 بنوشــان. اگــر چنیــن کنــی، اخگرهــای ســوزان بــر ســرش خواهــی انباشــت

21 مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.

ــا . 4 ــه م ــز ب ــت چــه چی ــاره ی محب ــات درب ــن آی ــد. ای ــوس 4:2 را بخوانی تیت
ــد؟ ________________________________ نشــان مــی دهن
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تیتــوس 4:2 تــا بتواننــد زنــان جوانتــر را ِخــرد بیاموزنــد کــه شوهردوســت 
و فرزنددوســت باشــند

اول قرنتیان 4:13-8 را بخوانید. اصول محبت را با جزئیات شرح دهید. . 5
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ــت حســد  ــان اســت؛ محب ــار و مهرب ــت بردب ــان 4:13-8 محب اول قرنتی
نمی بــرد؛ محبــت فخــر نمی فروشــد و کبــر و غــرور نــدارد. 5رفتار ناشایســته 
نــدارد و نفــع خــود را نمی جویــد؛ بــه آســانی خشــمگین نمی شــود و کینــه 
ــت  ــا حقیق ــا ب ــود، اّم ــرور نمی ش ــدی مس ــت از ب ــرد؛ 6محب ــه دل نمی گی ب
ــان  ــواره ایم ــد، هم ــدارا می کن ــز م ــه چی ــا هم ــت ب ــد. 7محب ــادی می کن ش
ــد. 8 محبــت  دارد، همیشــه امیــدوار اســت و در همه حــال پایــداری می کن
هرگــز پایــان نمی پذیــرد. اّمــا نبّوتهــا از میــان خواهــد رفــت و زبانهــا پایــان 

خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد شــد.

اول یوحنــا 18:3 را بخوانیــد. چگونــه بایــد محبــت کــردن را تمریــن کنیــم؟ . 6
 ____________________________________________

اول یوحنــا 18:3 فرزنــدان، بیاییــد محبــت کنیــم، نــه بــه زبــان و در گفتــار، 
بلکــه بــه راســتی و در کــردار!
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نوع محبت خدا _ بخش دوم
نویسنده: دان کرو

عیســی مســیح بزرگتریــن تجلــی محبتــی بــود کــه تــا بــه حــال بــر روی زمیــن 
آمــده اســت، امــا تــا آنجــا کــه در کتــاب مقــدس نوشــته شــده اســت، او هرگــز از 
جملــه مــن دوســتت دارم اســتفاده نکــرد. آیــا جالــب نیســت؟ بزرگتریــن تجلــی 
ــل کــه  ــن دلی ــه ای ــد چــرا؟ ب ــا میدانی ــت هرگــز نگفــت "عاشــقت هســتم". آی محب
محبــت چیــزی بیــش از کلمــات اســت؛ عمــل اســت. فــرض کنیــد بــه همســرم می 
گفتــم "عاشــقت هســتم" و بعــد بیــرون مــی رفتــم و زنــا میکــردم. آیــا او ســخنانم 
را بــاور مــی کنــد، یــا اعمالــم را؟ او بــر طبــق اعمالــم مــرا بــاور میکنــد، چــون 95 
درصــد از محبــت، غیــر کامــی اســت. در چیزهایــی کــه میگوییــد نیســت؛ همــان 

چیزیســت کــه انجــام مــی دهیــد.

در اول یوحنــا 18:3 میخوانیــم: "فرزنــدان، بیاییــد محبــت کنیــم، نــه بــه 
زبــان و در گفتــار )فقــط بــا کلمــات محبــت نکنیــم(، بلکــه بــه راســتی و در 
کــردار!" )پرانتزهــا از نویســنده اســت(. محبــت یــک کلمــه عملــی اســت. در 
متــی35:25 -36، عیســی محبــت را بــا اعمالــی کــه انجــام میدهــد توصیــف مــی 
کنــد و مــی فرمایــد: "گرســنه بــودم، بــه مــن خــوراک دادیــد، تشــنه بــودم چیــزی 
ــودم  ــض ب ــانیدید. مری ــرا پوش ــودم، م ــان ب ــد، عری ــن دادی ــه م ــیدن ب ــرای نوش ب
عیادتــم کردیــد." ســپس در آیــه 40 میفرمایــد: "آنچــه بــرای یکــی از کوچکتریــن 
بــرادران مــن کردیــد، در واقــع بــرای مــن کردیــد." مــی بینیــد، محبــت یــک عمــل 
اســت؛ چیزیســت کــه انجــام مــی دهیــد. عبرانیــان 10:6 میفرمایــد: "زیــرا خــدا 
ــام او در خدمــت  ــی را کــه به خاطــر ن بی انصــاف نیســت کــه عمــل شــما و محبت
بــه مقّدســان نشــان داده و می دهیــد فرامــوش کنــد." در متــی 22 هنگامــی کــه از 
ــت  ــود محب ــن حکــم در شــریعت چیســت، او فرم عیســی پرســیده شــد بزرگتری
کــردن بــه خــدا و محبــت کــردن بــه همســایه مــان. ایــن دو حکــم اگــر بــه درســتی 
ــی از  ــه یک ــه ب ــی ک ــود هنگام ــی فرم ــتند. عیس ــی هس ــع یک ــوند، در واق درک ش
کوچکتریــن بــرادران مــن محبــت نشــان دهیــد، در واقــع بــه او نشــان مــی دهیــم. 
ــه دیگــران، مــا  ــت کــردن ب ــه وســیله محب ــم مــی دهــد کــه ب ــاب مقــدس تعلی کت
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فرصتــی شــگفت انگیــز بــرای محبــت بــه عیســی مســیح بــه صــورت عملــی داریم. 

در درس گذشــته، دربــارٔه رومانیایــی هایــی کــه در پــارک دیــدم صحبــت 
کــردم. زندگیشــان بــه ایــن دلیــل تغییــر کــرد کــه مــن بــه دنبــال خیــر و منفعــت آنهــا 
صــرف نظــر از اینکــه چــه احساســی مــی کــردم بــودم. آنهــا رنــگ پوســت و ملیــت 
دیگــری داشــتند، امــا مــی دانســتم همانطــور کــه عیســی عمــل کــرد هنگامــی کــه 
دســتمان را دراز مــی کنیــم و بــه دنبــال خیــر و منفعــت دیگــران هســتیم، محبــت 
خــدا خــود را ابــراز مــی کنــد. او احســاس نمیکــرد دوســت دارد بــه روی صلیــب 
بــرود. گفــت: "پــدر، اگــر راه دیگــری وجــود دارد، اجــازه بــده انجــام شــود، امــا نــه 
بــه خواســت مــن بلکــه بــه اراده ی تــو." عیســی صــرف نظــر از آنچــه کــه احســاس 

کــرد بــه دنبــال خیــر و منفعــت مــا بــود.

ــا در حــال  ــردم. آنه ــت ک ــا دریاف ــی ه ــی از رومانیای ــاس تلفن ــک تم روزی ی
گریــه بودنــد: هفــت ســال و نیــم بــود کــه در ایــاالت متحــده بودنــد. در آن زمــان 
ــرای  ــد: "باالخــره ب ــد. گفتن ــه کار بودن ــد و مشــغول ب ــزاس زندگــی میکردن در کان
دریافــت پناهندگــی سیاســِی مــا حکمــی صــادر شــد. آنهــا بــه مــا ســی روز بــرای 
تقاضــای بازنگــری فرصــت داده انــد و بعــد از آن دیپــورت خواهیــم شــد." معمــوال 
تنهــا 2 تــا 5 درصــد احتمــال دریافــت پناهندگــی سیاســی در ایــن کشــور وجــود 
دارد. رومانیایــی هــا بــه یــک وکیــل مراجعــه کردنــد، و او در اساســا گفــت کــه آنهــا 
شانســی ندارنــد. مــن بــه آنهــا گفتــم دعــا میکنیــم و ســعی میکنیــم کــه کمکشــان 
 کنیــم. چــه طــور، نمــی دانســتم. فکــر کــردم بازگردانــدن آنهــا یــک بــی عدالتــی  
ــتند  ــختی میتوانس ــه س ــان ب ــه فرزندانش ــون ک ــوص اکن ــه خص ــت – ب ــزرگ اس ب

ــد. ــت کنن ــی صحب رومانیای

ــا  ــرادو تمــاس گرفــت و او گفــت ب ــا عضــو کنگــره ی کل یکــی از دوســتانم ب
ســناتور ســم بــراون بــک در کانــزاس تمــاس میگیــرد، چــون رومانیایــی هــا در آن 
موقــع در کانــزاس زندگــی میکردنــد. چــه عالــی، چــون مــن دوســتی بــه نــام کیــم 
دارم کــه بــرای ســناتور بــراون بــک کار میکــرد. بــا کیــم تمــاس گرفتــم و او چهــار 
نفــر را در واشــنگتن دی ســی پیــدا کــرد کــه بــر روی ایــن پرونــده کار کننــد. اهالــی 
بخشــی در کانــزاس، بــا طومــاری از امضاهــا بــه پشــتیبانی از رومانیایــی هــا آمدنــد 
ــی هســتند،  ــراد خوب ــا اف ــد. "آنه ــی هــا را در اینجــا مــی خواهن ــن رومانیای کــه ای
مالیــات مــی پردازنــد و ســخت کار مــی کننــد. مــا آنهــا را در اینجــا میخواهیــم." 
یــک مقالــه بــا پوشــش خبــری کامــل دربــاره آنچــه اتفــاق افتــاده بــود در روزنامــه 
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نوشــته شــد. ایــن یــک معجــزه بــود، رومانیایــی هــا نامــه ای دریافــت کردنــد مبنــی 
بــر اینکــه تصمیــم لغــو شــده اســت و آنهــا مــی تواننــد در ایــاالت متحــده بماننــد.

مــن بــه کانــزاس رفتــم. دوســتانم نمــی دانســتند کــه مــن مــی آیــم، و وقتــی 
ــه آنجــا رســیدم، آنهــا از طریــق تلفــن در حــال تشــکر کــردن از ســناتور بــراون  ب
ــخصا  ــد. او ش ــان بودن ــی ش ــی سیاس ــن پناهندگ ــک در گرفت ــر کم ــه خاط ــک ب ب
نمیتوانســت در آنجــا باشــد چــون آخریــن روز جلســه اســتیضاح رئیــس جمهــور 
کلینتــون بــود، امــا شــبکه هــای خبــری ABC و NBC بــا دوربیــن هــای خــود آنجا 
بودنــد. بــه محــض اینکــه تمــاس را قطــع کردنــد، بــه ســمت مــن دویدنــد و مــرا 
در آغــوش گرفتنــد، و دوربیــن هــا بــه ســمت مــن آمدنــد. آنهــا گفتنــد: "شــما چــه 
کســی هســتید؟ و ایــن افــراد را چطــور مــی شناســید؟" مــن کل داســتان را بــه آنهــا 
گفتــم، اینکــه چگونــه بــا آنهــا ماقــات کــردم و بــه خاطــر خــدا و آنچــه عیســی در 

متــی 12:7 فرمــود، بــه دنبــال خیــر و منفعــت آنهــا بــودم.

ســپس بــه یــک ورزشــگاه سرپوشــیده رفتیــم کــه همــه جــای آن بادکنــک هــای 
قرمــز، ســفید و آبــی بــود و ســرود ملــی مــی خواندنــد. وقتی دوســتانم وارد شــدند، 
ــت:  ــهردار گف ــد. ش ــی کردن ــه م ــا گری ــد و آنه ــاد زدن کردن ــه فری ــروع ب ــه ش هم
"امــروز 12 فوریــه، بــه احتــرام ایــن رومانیایــی هــا، روز خانــوادٔه جوکــن خواهــد 
ــراز کاخ  ــه افتخارشــان آن را برف ــکا را کــه ســناتور ب ــا یــک پرچــم آمری ــود." آنه ب
کنگــره در واشــنگتن دی ســی برافراشــته بــود برداشــتند و بــه آنهــا تقدیــم کردنــد. 
او همچنیــن اوراقــی را بــه آنهــا تقدیــم کــرد و گفــت کــه بــه طــور رســمی قــادر بــه 
مانــدن هســتند - رســما تــا پایــان عمــر. آنهــا همــه شــهادت دادنــد و بعــد از مــن 
خواســتند دعــا کنــم. گفتــم: "یــک نفــر هســت کــه امــروز هنــوز بــه انــدازه ی کافــی 
از او تشــکر نکرده ایــم، و او خــدای قــادر مطلــق اســت. مــن هفــت ســال و نیــم 
پیــش در یــک پــارک در کلــرادو اســپرینگز در ایالــت کلــرادو، بــه دنبــال خــدا بــودم 
و مــی گفتــم کــه مــی خواهــم آن روز دســتم را بــا محبــت او بــه ســمت کســی دراز 
ــت شــدم." ســپس داســتان را تکــرار  ــا هدای ــی ه ــن رومانیای ــه ســمت ای ــم. ب کن
کــردم و گفتــم: "خــدا مــی خواهــد بــه شــما کمــک کنــد – بــه ایــاالت متحــده ی 

آمریــکا خــوش آمدیــد."

همــه اتفاقاتــی کــه افتــاد یــک معجــزه بــود. مــن افــراد درســت را در مکانهــای 
مناســب و در زمــان مناســب داشــتم. دوســتم کیــم یــک ســال قبــل از اینکــه ایــن 
اتفــاق هــا بیفتــد مقدمــات آمــدن ســناتور بــراون بــک و ماقــات بــا مــن را ترتیــب 
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ــی دانســتم چــرا  ــرو آشــنا شــوید." نم ــا دان ک ــد ب ــت: "شــما بای ــود. او گف داده ب
ــواده در  ــه آن خان ــرای کمــک ب ــی دانســتم خــدا ب ــودم. نم ــر نب ــی آســوده خاط ول
حــال ردیــف کــردن کارهــا بــود. ایــن معجــزه ای اســت کــه آنهــا هرگــز فرامــوش 
نخواهنــد کــرد، و امــروز بــه شــما خواهنــد گفــت کــه: "ایــن بــه خاطــر خداســت." 
ــادار  ــدا وف ــا خ ــاد، ام ــان افت ــن در امتح ــان م ــت: "ایم ــی گف ــوی رومانیای آن بان

اســت، و بــه مــا اجــازه داد تــا در ایــاالت متحــده آمریــکا بمانیــم." 

در حــال حاضــر افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه تشــنه ی محبــت هســتند. 
تنهــا راهــی کــه میتواننــد آن را دریافــت کننــد ایــن اســت کــه مــن و شــما تصمیــم 
بگیریــم اصــول محبــت را از کام خــدا بفهمیــم. محبــت مهربــان اســت، محبــت 
ــب  ــر صلی ــد عیســی هنگامــی کــه ب ــا مانن ــِر دیگــران اســت - دقیق ــال خی ــه دنب ب
رفــت و بــه دنبــال خیــِر مــا بــود. همچنانکــه امــروز بیشــتر بــه ایــن اصــول نــگاه مــی 
کنیــد تــا بدانیــد معنــای واقعــی محبــت کــردن از نــوع محبــت خدایــی چیســت، 

خــدا بــه شــما برکــت دهــد.
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پرسش های شاگردسازی
متی 12:7 را بخوانید. به زبان خودتان بگویید قانون طایی چیست؟ ___1. 

____________________________________________

ــا  ــد ب ــه می خواهی ــد ک ــار کنی ــه رفت ــردم همان گون ــا م ــس ب ــی 12:7 پ مت
ــا. ــته های انبی ــورات و نوش ــۀ ت ــت خالص ــن اس ــد. ای ــار کنن ــما رفت ش

ــرای شــناخت عشــق و محبــت، بســیاری از افــراد ســعی مــی . 2 در تــاش ب
کننــد فــرد مناســب را پیــدا کننــد. آیــا بایــد ســعی کنیــد فــرد مناســب را پیــدا 
کنیــد یا فــرد مناســبی باشــید؟__________________________ 

اول یوحنــا 3:5 را بخوانیــد. آیــا محبــت یــک احســاس اســت یــا محبــت . 3
عملــی اســت کــه انجــام مــی دهیــد؟ ______________________
___________________________________________

ــه خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت  ــا 3:5 محبــت ب اول یوحن
کنیــم و احــکام او بــاری گــران نیســت.

 اول یوحنــا 18:3 را بخوانیــد. اگــر بــه زن یــا شــوهر خــود گفتیــد :. 4
"دوســتت دارم !" امــا بیــرون رفتیــد و مرتکــب زنــا شــدید، آیــا او ســخنان 
ــا اعمــال شــما را؟ _________________ ــد ی ــاور مــی کن شــما را ب
___________________________________________

اول یوحنــا 18:3 فرزنــدان، بیاییــد محبــت کنیــم، نــه بــه زبــان و در گفتــار، 
بلکــه بــه راســتی و در کــردار!

رومیان 6:5-8 را بخوانید. آیا فکر می کنید عیسی مایل به مردن بود؟____ . 5
_____________________________________________

رومیــان 6:5-8 اّمــا خــدا محبــت خــود را بــه مــا این گونــه ثابــت کــرد کــه 
وقتــی مــا هنــوز گناهــکار بودیــم، مســیح در راه مــا مــرد.
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غاطیــان 22:5 را بخوانیــد. آیــا واقعــا مــی توانیــم بــدون خــدا بــه عنــوان . 6
مرکــز زندگــی خــود، محبــت کنیــم؟ ______________________ 

غالطیــان 22:5 اّمــا ثمــرۀ روح، محبــت، شــادی، آرامش، صبــر، مهربانی، 
نیکویــی، وفاداری.

اول یوحنــا 8:4 را بخوانیــد. دلیــل اینکــه مــا بــه خــدا نیــاز داریــم تــا بــه مــا . 7
کمــک کنــد حقیقتــا بــه دیگــران محبــت کنیــم، ایــن اســت کــه او تنهــا کســی 
اســت که ...؟ اســت. _______________________________

ــرا  ــد، خــدا را نشــناخته اســت، زی ــت نمی کن ــا 8:4 آن کــه محب اول یوحن
خــدا محبــت اســت.

ــه . 8 ــف از آنچ ــک توصی ــر ی ــات زی ــد. از کلم ــان 5:13 را بخوانی اول قرنتی
محبــت نیســت انتخــاب کنیــد: گســتاخ، خودخــواه، کینــه جــو. _______
___________________________________________

اول قرنتیــان 5:13 رفتــار ناشایســته نــدارد و نفــع خــود را نمی جویــد؛ بــه 
ــه بــه دل نمی گیــرد. آســانی خشــمگین نمی شــود و کین

اول قرنتیــان 8:13 را بخوانیــد. تنهــا چیزی که شــما از این زندگی به زندگی . 9
بعدی یا بعد از مرگ خواهید برد، چیست؟ __________________
___________________________________________

اول قرنتیــان 8:13 محبــت هرگــز پایــان نمی پذیــرد. اّمــا نبّوتهــا از میــان 
خواهــد رفــت و زبانهــا پایــان خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد شــد.

امثال 12:10 را بخوانید. اول قرنتیان 5:13 می فرماید: محبت کینه به دل . 10
نمی گیرد. محبت چه مقدار از خطاها را می پوشاند؟ ____________ 

امثــال 12:10 نفــرت، نزاعهــا برمی انگیــزد، امــا محبــت، خطاپــوش 
ــت. اس
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دارایی _بخش اول
نویسنده: اندرو ُومک

عیســی مــی خواهــد از لحــاظ مالــی کامیــاب باشــید. ایــن چیزیســت کــه بــرای 
همــه مهــم اســت. بــرای زندگــی پــول الزم اســت، بــرای بــرآورده شــدن نیازهایتــان 
و برکــت دادن دیگــران نیــز بــودن پــول الزم اســت. خــدا مــا را در ایــن زمینــه تنهــا 
نگذاشــت و نگفــت: "مــن فقــط نگــران رفــع نیازهــای روحانــی شــما هســتم، امــا 
بــه بخــش مالــی شــما اهمیــت نمیدهــم... آن بــه خودتــان مربــوط اســت." خیــر، 
ــرای  ــم – و آن را ب ــان و جس ــت دارد – روح، ج ــث دوس ــر حی ــما را از ه او ش
شــما فراهــم کــرده اســت. اکثــر مــردم مــی داننــد کــه درجــه ای از کامیابــی مالــی 

ضــروری اســت، امــا اساســًا دیــن در برابــر ثروتمنــدی ایســتادگی کــرده اســت. 

ــد،  ــی ده ــم م ــع تعلی ــرص و طم ــر ح ــف در براب ــرق مختل ــه ط ــدا ب کام خ
امــا همچنیــن ایــن مســئله را روشــن مــی کنــد کــه دارایــی یــک نعمــت اســت. در 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــز، دعای ــای رســول گفــت: "ای عزی ــه 2، یوحن ــا آی ســوم یوحن
ــت  ــه جان ــان ک ــری، همچن ــر بَ ــتی به س ــی و در تندرس ــاب باش ــت کامی از هر جه
ــت!"  ــر جه ــد: "از ه ــی گوی ــا م ــی. یوحن ــه محکم ــه گفت ــت." چ ــاب اس ــز کامی نی
ایــن دربــاره ی شــفا، احساســات، روابــط و دارایــی صحبــت مــی کنــد. خداونــد 
میخواهــد شــما از هــر جهــت کامیــاب باشــید و در تندرســتی بــه ســر بریــد. مــی 
خواهــد شــما در روح، جــان و جســم کامیــاب باشــید. ایــن اراده  ی او بــرای 

ــت.  شماس

ــید،  ــر باش ــما فقی ــد ش ــدا میخواه ــد خ ــی گوین ــی م ــراد مذهب ــیاری از اف بس
کــه فقیــر بــودن یــک چیــز خدایــی اســت و هــر چــه فقیرتــر باشــید، روحانی تــر 
ــاد  ــد زی ــن نبای ــه واعظی ــده ام، ک ــزرگ ش ــر ب ــوع تفک ــن ن ــت ای ــن تح ــتید. م هس
ثروتمنــد باشــند، و اینکــه یــک خــادم مســیحی، شــخصی اســت کــه بایــد در فقــر 
ــم  ــت. ابراهی ــات نیس ــل اثب ــدس قاب ــاب مق ــط کت ــًا توس ــر قطع ــن تفک ــد. ای باش
ثروتمندتریــن مــرد زمــان خــود بــود، بــه حــدی کــه پادشــاهان از او خواســتند کــه 
آنجــا را تــرک کنــد زیــرا امــوال وی بــر ثــروت کشورهایشــان تاثیــر مــی گذاشــت. 
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همیــن مســئله در مــورد اســحاق و یعقــوب نیــز صــادق بــود. یوســف مــردی بــود 
ــه ی شــخصی  ــراوان داشــت. داوود از خزان ــی بســیار ف ــود و ثروت ــاب ب کــه کامی
خــود بیــش از 2,5 میلیــارد دالر طــا و نقــره بــه خداونــد تقدیــم کــرد تــا معبــد 
را بنــا کنــد. ســلیمان، پســر داوود، ثروتمندتریــن مــردی بــود کــه تــا کنــون بــر روی 
زمیــن زندگــی کــرده اســت. وقتــی بــه آن کتــاب مقدســی نــگاه مــی کنیــد، افــرادی 

ــی برکــت داده شــدند. ــد، از لحــاظ مال ــا خــدا را خدمــت کرده ان کــه واقع

ــی  ــچ پول ــدون هی ــد و ب ــاش کردن ــه ت ــرادی وجــود دارد ک ــی از اف نمونه های
ــز را در مســیح  ــان 13:4 گفــت کــه قــدرت هــر چی ــد. پولــس در فیلیپی کار کردن
دارد و آموختــه بــود کــه در هــر وضعیتــی، قانــع باشــد. گفــت معنــی نیازمنــد بــودن 
ــه  ــت ک ــود داش ــی وج ــت را. مواقع ــور نعم ــی در وف ــی زندگ ــز معن ــد، نی را میدان
ــد  ــی توانی ــا نم ــتند، ام ــی گذاش ــر م ــت س ــواری را پش ــر و دش ــدا فق ــن خ خادمی
در کتــاب مقــدس بیابیــد کــه هــر چــه فقیرتــر باشــید، روحانــی تــر هســتید. 
 ایــن درســت نیســت، میتوانیــد بــه خیابانهــا برویــد و ببینیــد کــه خافــش ثابــت

ــه، یــک حقیقــت در اینجــا وجــود دارد کــه حــرص و  شــده اســت . بنابرایــن، بل
طمــع نادرســت اســت. در اول تیموتائــوس6:10  میفرمایــد: "زیــرا پــول دوســتی 
ــراد از  ــی اف ــد." بعض ــی آی ــار م ــه ب ــدی از آن ب ــه ب ــه گون ــه هم ــت ک ــه ای اس ریش
ــه بــدی از آن  ــد پــول ریشــه ای اســت کــه همــه گون آن اســتفاده کــرده و مــی گوین
بــه بــار مــی آیــد، امــا ایــن آیــه میفرمایــد: دوســتی پــول ریشــه ای اســت کــه همــه 
 گونــه بــدی از آن بــه بــار مــی آیــد. افــرادی هســتند کــه پــول دوســت دارنــد و یــک 
ســکه هــم ندارنــد؛ افــرادی دیگــر ثــروت زیــادی دارنــد امــا آن را دوســت ندارنــد. 

فقــط از آن اســتفاده مــی کننــد. 

ــا  ــد ب ــی را نشــان مــی دهــد. خداون ــِی مال ــه 18:8 هــدف واقعــی کامیاب تثنی
بنــی اســرائیل صحبــت مــی کــرد، کــه قــرار بــود بــه ســرزمین موعــود وارد شــوند و 
بــه شــکلی کــه قبــا ندیده انــد توانگــری و کامیابــی مالــی را تجربــه خواهنــد کــرد. 
خداونــد بــه آنهــا فرمــود: "بلکــه یهــوه خــدای خــود را بــه یــاد آریــد، زیــرا اوســت 
کــه بــه شــما نیــرو می بخشــد تــا توانگــری حاصــل کنیــد، و تــا بــه عهــد خویــش 
ــا  ــروز شــده اســت." ب ــه ام ــد، چنانک ــا کن ــان ســوگند خــورد وف ــرای پدرانت ــه ب ک
توجــه بــه ایــن آیــه از کتــاب مقــدس، هــدف از کامیابــی ایــن نیســت کــه چیزهــای 
ــه خــود داشــته باشــید، بلکــه کــه بتوانیــد  فراوانــی را بــرای اهــداف خــود خواهان
ــه  ــارت دیگــر، خــدا ب ــه عب ــد. ب ــرار کنی ــن برق ــر روی زمی ــد خــدا در اینجــا ب عه
شــما برکــت میدهــد تــا بتوانیــد نوبــه خــود یــک برکــت باشــید. در پیدایــش 2:21 
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خــدا بــه ابراهیــم فرمــود: "از تــو قومــی بــزرگ پدیــد خواهــم آورد و تــو را برکــت 
خواهــم داد؛ نــام تــو را بــزرگ خواهــم ســاخت و تــو برکــت خواهــی بــود." قبــل از 
اینکــه بتوانیــد بــرای هــر کــِس دیگــری برکــت باشــید، بایــد خودتــان برکــت یابیــد. 

شــما بــه چیزهــای خاصــی نیــاز داریــد و نیازهــای خــاص شــما را خــدا مــی 
ــه اســت. او  ــز خودخواهان ــر از یــک چی ــن فرات ــد، امــا ای ــرآورده کن خواهــد کــه ب
ــه  ــود را ب ــول خ ــما پ ــق ش ــد از طری ــا بتوان ــد ت ــاب کن ــما را کامی ــد ش ــی خواه م
ــان 8:9  ــک برکــت باشــید. در دوم قرنتی ــد ی ــه بتوانی ــن ک دســتی برســاند، بنابرای
ــی بخشــد  ــس فزون ــرای شــما ب ــادر اســت هــر نعمــت را ب ــد: "و خــدا ق میفرمای
تــا در همــه چیــز همــواره همــۀ نیازهایتــان بــرآورده شــود و بــرای انجــام هــر کارِ 
نیکــو، به فراوانــی داشــته باشــید." ایــن آیــه میفرمایــد چــرا خــدا مــی خواهــد شــما 
را کامیــاب ســازد-تا بــرای انجــام هــر کاِر نیکــو، بــه فراوانــی داشــته باشــید. ایــن 
در واقــع مثــِل یــک تعریــِف کتــاب مقدســی از کامیابــی اســت. کامیابــی چیســت؟ 
آیــا داشــتن یــک خانــه خــوب، اتومبیــل خــوب، لبــاس خــوب و داشــتن غــذا در 
ســفره تــان اســت؟ مطابــق بــا ایــن آیــه، در همــه چیــز همــه ی نیازهایتــان بــرآورده 
شــود و بــرای انجــام هــر کار نیکــو بــه فراوانــی داشــته باشــید. اگــر نمــی توانیــد 
از لحــاظ مالــی بــه همــه ی چیزهایــی کــه خــدا در قلبتــان گذاشــته کمــک بکنیــد، 
ــا  ــق ب ــس مطاب ــد، پ ــی توانی ــا نم ــید ام ــت باش ــی برک ــرای کس ــه ب ــد ک ــر مایلی اگ
آنچــه کتــاب مقــدس میفرمایــد، از لحــاظ مالــی کامیــاب نیســتید. خــدا میفرمایــد 
شــما را بــه حــدی برکــت خواهــد داد کــه تمــام نیازهــای شــما بــرآورده شــده، و 

همچنیــن بتوانیــد بــرای هــر کار نیکــو، بــه فراوانــی داشــته باشــید.

کامیابــی واقعــِی کتــاب مقــدس فقــط بــرای بــرآورده کــردن نیازهایتــان 
نیســت، بلکــه بتوانیــد بــرای دیگــران برکــت باشــید. کســی کــه فقــط بــه خــود فکــر 
ــه  ــِی مــال ب ــرای فزون ــد: "ب ــد در واقــع خودخــواه اســت. اگــر کســی بگوی مــی کن
ــور  ــواه تص ــا خودخ ــص ی ــت او را حری ــن اس ــران ممک ــان دارم،" دیگ ــدا ایم خ
ــی  ــی م ــدا فراوان ــر از خ ــرد دارد. اگ ــی آن ف ــه انگیزه ــتگی ب ــن بس ــا ای ــد، ام کنن
خواهیــد تــا بتوانیــد خانهــای بزرگتــر یــا اتومبیلــی بهتــر داشــته باشــید، ایــن 
نگــرش کتــاب مقدســِی صحیحــی نیســت. امــا اگــر بــرای فزونــی بــه خــدا ایمــان 
داریــد زیــرا مــاورای بــرآورده شــدن نیازهــای خودتــان را مــی بینیــد و مــی خواهیــد 
ــن همــان نگرشــی اســت کــه خــدا مــی خواهــد  ــرای دیگــران باشــید، ای ــی ب برکت
داشــته باشــید. او مــی خواهــد شــما را بــه کامیابــی برســاند. ایــن اراده ی او بــرای 

ــاب باشــید.  شماســت کــه کامی
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متــی 6 دربــارٔه چیزهایــی کــه نیــاز داریــم صحبــت مــی کنــد. اگــر نخســت در 
ــه مــا عطــا خواهــد شــد.  پــِی پادشــاهی خــدا و عدالــت او باشــیم، همــه اینهــا ب
ــد، او همــه چیزهــای  ــد خــدا را نخســت قــرار دهی همانطــور کــه شــروع مــی کنی
دیگــر را فراهــم خواهــد کــرد. همــه ی نیازهایتــان بــرآورده خواهــد شــد، و برکتــی 
بــرای افــراد دیگــر خواهیــد شــد. خــدا میخواهــد کامیــاب باشــید، امــا ایــن واقعــا 

بــه انگیــزه و اعمــال شــما در ایــن بــاره بســتگی دارد.

دعــا مــی کنــم کــه ایــن موضــوع شــما را بــه چالــش کشــانده باشــد و امــروز 
ــه بــاوِر بهترینهــای خــدا کــه کامیابــِی شماســت کنیــد. تصمیــم بگیریــد شــروع ب
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پرسش های شاگردسازی
دوم قرنتیــان 7:8-8 را بخوانیــد. وقتــی بــه راســتی بــه دیگــران مــی بخشــید، 1. 

راهــی اســت کــه مــی توانیــد چــه چیــزی را ثابــت کنیــد؟ ___________
 _____________________________________________

دوم قرنتیــان 7:8-8 پــس چنان کــه در همــه چیــز ممتازیــد - در ایمــان، 
در بیــان، در معرفــت، در شــور و حــرارت بســیار، و در محبتتــان بــه مــا - 
پــس در ایــن فیــِض بخشــندگی نیــز گــوی ســبقت را برباییــد. 8 ایــن را بــه 
شــما حکــم نمی کنــم، بلکــه می خواهــم خلــوص محبتتــان را در قیــاس بــا 

شــور و حــرارت دیگــران بیازمایــم.

دوم قرنتیــان 13:8-14 را بخوانیــد. وقتــی همــه ی مــا بــه یکدیگــر ملحــق . 2
ــا ببخشــیم، خــدا مــی خواهــد آنجــا چــه چیــزی باشــد؟ __ مــی شــویم ت
___________________________________________

ــران در  ــه دیگ ــت ک ــن نیس ــا ای ــت م ــرا خواس ــان 13:8-14 زی دوم قرنتی
ــا  ــراری مســاواتیم، 14 ت ــاه باشــند و شــما در فشــار، بلکــه خواهــان برق رف
ــز  ــد، و روزی نی ــان را برطــرف کن ــود آن ــای شــما در حــال حاضــر، کمب غن
ــاوات  ــان مس ــرد. بدین س ــد ک ــرف خواه ــما را برط ــود ش ــا کمب ــای آنه غن

برقــرار خواهــد شــد.

ــرآورده . 3 ــه ب ــات هم ــه احتیاج ــد. چگون ــان 13:8-14 را بخوانی دوم قرنتی
خواهــد شــد؟ ___________________________________

ــد . 4 ــر نبای ــوده اســت دیگ ــه دزد ب ــد. شــخصی ک افسســیان 28:4 را بخوانی
ــه کار مشــغول شــود و زندگــی خــود را بســازد.  ــد ب ــه بای ــد، بلک دزدی کن
ــد؟ ___ ــد چــه کاری کنن ــد آنهــا بای ــن مــی فرمای افسســیان 28:4 همچنی
___________________________________________

افسســیان 28:4 دزد دیگــر دزدی نکنــد، بلکــه بــه کار مشــغول شــود، و بــا 
ــز  ــدان را نی ــد نیازمن ــا بتوان دســتهای خــود کاری ســودمند انجــام دهــد، ت

چیــزی دهــد.
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ــم . 5 ــروت ابراهی ــه ث ــت ب ــدا توانس ــد. خ ــش 2:13 و 2:12 را بخوانی پیدای
اعتمــاد کنــد زیــرا ابراهیــم تنهــا بــه خــود فکــر نمــی کــرد بلکــه یــک ...؟ 
بــود. ______________________________ بــرای دیگــران 

پیدایش 2:13 و اَبرام از احشام و نقره و طال بسیار دولتمند بود.

ــت  ــو را برک ــم آورد و ت ــد خواه ــزرگ پدی ــی ب ــو قوم ــش 2:12 از ت پیدای
ــود. ــی ب ــت خواه ــو برک ــاخت و ت ــم س ــزرگ خواه ــو را ب ــام ت ــم داد؛ ن خواه

اول تیموتائــوس 17:6-18 را بخوانیــد. ســه چیــز کــه بایــد ثروتمنــدان بــا . 6
ــد چیســت؟ ________________________ پولشــان انجــام دهن
___________________________________________

اول تیموتائــوس 17:6-18 ثروتمنــداِن ایــن دنیــا را حکــم نمــا کــه متکبـّـر 
نباشــند و بــر مــال ناپایــدار دنیــا امیــد مبندنــد. بلکــه امیدشــان بــر خدا باشــد 
ــا از آنهــا لــذت  ــرای مــا فراهــم می ســازد ت ــی ب ــز را به فراوان کــه همــه چی
ببریــم. 18آنــان را امــر کــن کــه نیکویــی کننــد و در کارهــای خیــر دولتمنــد 

بــوده، ســخاوتمند و گشاده دســت باشــند.

آیا خدا می تواند در دارایی به شما اعتماد کند؟ _______________. 7
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دارایی _ بخش دوم
نویسنده: اندرو ُومک

ــن  ــرای شــما ای ــح دادم کــه اراده و خواســت خــدا ب در درس گذشــته، توضی
ــرای چگونگــی تحقــق ایــن کام وجــود  ــاب باشــید. کلیدهایــی ب اســت کــه کامی
دارد. لوقــا 38:6 میفرمایــد: "بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود. پیمانــه ای پُــر، 
فشــرده، تکانــداده و لبریــز در دامنتــان ریختــه خواهــد شــد! زیــرا بــا هــر پیمانــه ای 
کــه بدهیــد، بــا همــان پیمانــه بــه شــما داده خواهــد شــد." کامیابــی شــامل اصــول 
زیــادی مــی شــود، امــا نمــی توانیــد بــدون اینکــه دربــارٔه بخشــش ســخنی بگوییــد، 

دربــاره ی کامیابــی صحبــت کنیــد.

ــد:  ــی گوین ــادی م ــراد زی ــد، اف ــت میکنی ــی صحب ــی مال ــارٔه کامیاب ــی درب وقت
ــه  ــدارم ک ــزی ن ــن چی ــا م ــد، ام ــاب کن ــرا کامی ــد م "بســیار خــوب، خــدا میخواه
بدهــم." میتوانیــد در کتــاب مقــدس قســمتی را ببینیــد کــه عیســی دربــاره ی بیــوه 
زنــی کــه دو ِقــراِن آخــر خــود را در صنــدوق انداخــت صحبــت میکــرد. او مشــغول 
تماشــای ثروتمنــدان بــود کــه مبالــغ هنگفــت مــی دادنــد، آنــگاه عیســی شــاگردان 
ــن را  ــول داد. او ای ــا پ ــه آنه ــش از هم ــن زن بی ــود ای ــد و فرم ــرا خوان ــود را ف خ
فرمــود زیــرا آنهــا از فزونــِی دارایــی خویــش دادنــد، امــا او در تنگدســتی خــود داد. 
خــدا انــدازه ی هدیهتــان را بــا ارزش پولــی آن ارزیابــی نمــی کنــد بلکــه بیشــتر بــا 
درصــد آنچــه بایــد مــی دادیــد ارزیابــی میکنــد. وقتــی شــخصی مــی گویــد: "مــن 
چیــزی نــدارم کــه بدهــم،" حقیقــت نــدارد. اگــر هیــچ چیــز دیگــری نداریــد، مــی 
ــس  ــر ک ــید. ه ــد و آن را ببخش ــد برداری ــه داری ــهایی ک ــه از لباس ــک تک ــد ی توانی
چیــزی بــرای بخشــیدن دارد، پــس بــه ایــن بحــث کــه هیــچ چیــزی بــرای بخشــیدن 
نداریــد پایــان دهیــد. حقیقــت امــر ایــن اســت کــه، وقتــی بــه نظــر مــی آیــد چیــز 
کمــی داریــد زمانــی اســت کــه بخشــش شــما درصــد بیشــتری از هــر زمــان دیگــری 
ــه ای  ــد هدی ــی بخش ــج دالر م ــه ده دالر دارد و پن ــخصی ک ــد. ش ــد باش ــی توان م
بســیار بزرگتــر از کســی داده اســت کــه یــک میلیــون دالر مــی بخشــد درحالیکــه 
ــرر کــرده  ــده اســت. خــدا طریقــی مق ــی مان ــش باق ــارد هــا برای میلیاردهــا و میلی

اســت کــه هــر شــخص بتوانــد ببخشــد. 
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چــرا خــدا بــه مــا فرمــود ببخشــید؟ دالیــل زیــادی دارد، امــا یکــی از دالیــل 
ــه او  ــان ب ــه ای در زندگیت ــر زمین ــد در ه ــی خواه ــدا م ــه خ ــت ک ــن اس ــی ای اصل
اعتمــاد کنیــد. اگــر خدایــی وجــود نــدارد، و اگــر کامــش حقیقــی نیســت، وقتــی 
ــا بــه شــما داده شــود، تقســیم کــردن انچــه کــه داریــد و  کــه میفرمایــد: بدهیــد ت
ــد. اگــر  ــی توانســتید انجــام دهی ــه م ــن کاری اســت ک ــه تری بخشــیدن آن احمقان
ــه  ــه جــای حرکــت ب ــد، ب ــی ده ــه شــما برکــت م ــه ب ــداده اســت ک خــدا وعــده ن
ســوی ایــن هــدف کــه همــه نیازهایتــان بــرآورده شــود، در واقــع از آن هــدف دور 
میشــوید. بــرای اینکــه بتوانیــد بــه طریقــی کــه خــدا میخواهــد ببخشــید بــه ایمــان 
نیــاز داریــد، و بــه همیــن دلیــل او بــه شــما فرمــود کــه ایــن کار را انجــام دهیــد.

در لوقــا 16 مثلــی وجــود دارد دربــاره ی مباشــری کــه اربــاب خــود را فریــب 
داد، و در نهایــت اینطــور بــه پایــان رســید: عیســی مــی فرمایــد اگــر در بــه کار بردن 
ــن نباشــید، کیســت  ــد( امی ــت میکن ــول صحب ــارٔه پ ــای فاســد )درب ــن دنی ــال ای م
کــه مــال حقیقــی را بــه شــما بســپارد؟ اگــر بــه خــدا در چیزهــای کوچــک ایمــان 
ــای  ــل عطای ــر مث ــه چیزهــای مهمت ــد ب ــه میخواهی ــول، چگون ــد، در مــورد پ نداری
روحانــی دســت بیابیــد؟ آیاتــی ماننــد ایــن، پــول را در یکــی از جزئیتریــن مســائل 
در مراحــل نظــارت قــرار مــی دهنــد. اگــر در دارایــی خــود نمــی توانیــد بــه خــدا 
اعتمــاد کنیــد، چگونــه مــی توانیــد دربــاره ی سرنوشــت ابــدی خــود بــه او اعتمــاد 
کنیــد؟ چگونــه مــی توانیــد بــه درســتی ایمــان آوریــد کــه عیســی گناهــان شــما را 
بخشــیده اســت و بــه ایــن خاطــر ابدیــت را در آســمان خواهیــد گذرانــد؟ در مقــام 
مقایســه، چیزهــای روحانــی کــه مــا ظاهــرا ایمانمــان را بــه خاطــر آنهــا بــر خداونــد 
قــرار میدهیــم، بســیار مهمتــر از پــول هســتند. پــول چیزجزئــی تــری اســت، امــا 
ــد یکــی مــی  ــال 24:11 میفرمای ــه خداســت. امث ــن نقطــه ی شــروع اعتمــاد ب ای
بخشــد و دولتــش افــزون مــی گــردد، دیگــری دریــغ مــی ورزد و محتــاج مــی شــود.

اگــر نخســت در پــی پادشــاهی خــدا و عدالــت او باشــید، آنــگاه همــه اینهــا 
نیــز بــه شــما عطــا خواهــد شــد. اگــر بگوییــد مــی خواهیــد خــدا در دارایــی تــان 
کمکتــان کنــد، و بــرای کمکــش دعــا مــی کنیــد – امــا نخســت در پــی پادشــاهی 
او نیســتید، و در ایمــان، اعتمــاد بــه او و در بخشــش در دارایــی تــان قــدم بــر نمــی 

داریــد – پــس حقیقتــًا بــه او اعتمــاد نداریــد.
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پرسش های شاگردسازی
یوحنــا 16:3 را بخوانیــد. چــه چیــز موجــب شــد کــه خــدا پســر یگانــه ی 1. 

خــود را بدهــد؟ _________________________________ 

یوحنــا 16:3 زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود 
را داد تــا هر کــه بــه او ایمــان آَورَد هــالک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان 

بد. یا

اول قرنتیــان 3:13 را بخوانیــد. چــه چیــز بایــد انگیــزه در پشــت بخشــِش . 2
باشــد؟____________________________________ مــا 
___________________________________________

اول قرنتیــان 3:13 اگــر همــۀ دارایــی خــود را بیــن فقیــران تقســیم کنــم و 
تــن خویــش بــه شــعله های آتــش بســپارم، اّمــا محبــت نداشــته باشــم، هیــچ 

ــرم. ســود نمی ب

یعقــوب 15:2-16 را بخوانیــد. معنــی ایــن آیــه را توضیــح دهیــد. ____. 3
___________________________________________

یعقــوب 15:2-16 اگــر بــرادر یــا خواهــری نیازمنــد پوشــاک و خــوراک 
ــالمت، و  ــد به س ــد: "بروی ــان گوی ــما بدیش ــی از ش ــد 16 و کس ــه باش روزان
گــرم و ســیر شــوید،" اّمــا بــرای رفــع نیازهــای جســمی ایشــان کاری انجــام 

ندهــد، چــه ســود؟

لوقــا 38:6 را بخوانیــد. ایــن آیــه چــه چیــز بــه شــما مــی گویــد؟ ______. 4
___________________________________________

لوقــا 38:6 بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود. پیمانــه ای پـُـر، فشــرده، تکانــداده 
و لبریــز در دامنتــان ریختــه خواهــد شــد! زیــرا بــا هــر پیمانــه ای کــه بدهیــد، 

بــا همــان پیمانــه بــه شــما داده خواهــد شــد.

افسســیان 7:1 را بخوانیــد. آیــا خــدا از میــاِن غنــای )ثــروت( خــود بخشــید . 5
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یــا بــه انــدازه ی غنــای خــود؟ تفــاوت را توضیــح دهیــد. __________
___________________________________________

ــن  ــم، کــه ای ــی یافته ای ــا به واســطۀ خــون وی رهای افسســیان 7:1 در او، م
ــود،  ــض خ ــای فی ــدازۀ غن ــه ان ــه آن را ب ــت، ک ــان اس ــرزش گناه ــان آم هم

بخشــید.

چــه . 6 مــی کنیــد،  بینــوا کمــک  بــه  وقتــی  بخوانیــد.  را   17:19 امثــال 
دهیــد؟_________________________  مــی  انجــام  کاری 

ــه شــما پــس خواهــد داد؟ _____________________ ــا خــدا ب آی

امثــال 17:19 آن کــه بــر بینــوا شــفقت کنــد، بــه خداونــد قــرض می دهــد، 
و او پــاداش کارش را بــه تمامــی خواهــد داد.

مزامیــر 1:41-3 را بخوانیــد. پنــج کار کــه خــدا بــرای افــرادی کــه بــه فکــر . 7
بینوایان هستند و به آنها می بخشند انجام می دهد را نام ببرید. ______
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

مزامیــر 1:41-3 خوشــا به حال کســی کــه بــه فکــر بینوایــان باشــد؛ 
را  او  خواهــد  بخشــید. 2خداونــد  رهایــی  بــال  روز  در  را  او  خداونــد 
محافظــت خواهــد کــرد و زنــده نــگاه خواهــد داشــت؛ او در زمیــن مبــارک 
خواهــد بــود و او را بــه آرزوی دشــمنانش تســلیم نخواهــد کــرد. 3 خداونــد 
او را در بســتر بیمــاری قــوت خواهــد بخشــید و او را از بیمــاری اش شــفای 

کامــل خواهــد داد. 
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وقتی به نظر می آید دعاهایتان پاسخ 
داده نمی شود چه کاری باید انجام داد

نویسنده: اندرو ُومک

ــه  ــی ب ــه وقت ــذارم ک ــتراک بگ ــه اش ــما ب ــا ش ــب را ب ــن مطل ــم ای ــی خواه م
ــام داد،  ــد انج ــه کاری بای ــود چ ــی ش ــخ داده نم ــان پاس ــد دعاهایت ــی آی ــر م نظ
ــه نظــر  ــط ب ــان فق ــن حقیقــت بگــذارم کــه دعاهایت ــر ای ــد را ب و میخواهــم تاکی
ــن اســت کــه خــدا همیشــه و  ــد کــه پاســخ داده نمــی شــود. حقیقــت ای ــی آی م
ــی  ــا شــود را پاســخ م ــان دع ــا ایم ــق کامــش ب ــر طب ــه ب ــی ک همیشــه هــر دعای
ــه در حضــور  ــی ک ــن اســت اطمینان ــد: "ای ــا 5 :14-15 میفرمای ــد. در اول یوحن ده
ــم، مــا را می شــنود.  ــق ارادۀ وی درخواســت کنی ــر طب ــزی ب  او داریــم کــه هــر گاه چی
ــس  ــنود، پ ــا را می ش ــت کنیــم م ــه هر آنچــه از او درخواس ــم ک ــر می دانی 15 و اگ

ــان  ــن اطمین ــم." ای ــت کرده ای ــته ایم، دریاف ــه از او خواس ــه آنچ ــم ک ــان داری اطمین
ــه  ــا همیشــه اینطــور ب ــه دعــا جــواب می دهــد، ام ــادی اســت. خــدا همیشــه ب زی
نظــر نمی رســد کــه جــواب گرفته ایــم. متــی 7:7-8 میفرمایــد: "بخواهیــد، کــه بــه 
شــما داده خواهــد شــد؛ بجوییــد، کــه خواهیــد یافــت؛ بکوبیــد، کــه در بــه رویتــان 
ــرا هر کــه بخواهــد، به دســت آَورَد و هر کــه بجویــد،  گشــوده خواهــد شــد. 8 زی
یابــد و هر کــه بکوبــد، در بــه رویــش گشــوده شــود." ایــن آیــات ضامــن میشــود 
کــه خــدا بــه دعــا پاســخ مــی دهــد. بــا ایــن وجــود هــر کــدام از مــا میتوانیــم بــه 
ــد  ــه معتق ــم ک ــزی را کردی ــت چی ــه در خواس ــم ک ــر کنی ــان فک ــی در زندگیم زمان
بودیــم یــک چیــز درس و خــوب بــوده اســت و در کل خودخواهانــه یــا خــارج از 

اراده ی خــدا نبــوده اســت ولــی پاســخ را ندیدیــم.

کام خــدا میفرمایــد بخواهیــد، کــه بــه شــما داده خواهــد شــد. امــا تجربــه ی 
مــا میگویــد خواســتیم، ولــی بــه مــا داده نشــد. کــدام یــک درســت اســت؟ پاســخ 
ممکــن اســت شــما را شــگفت زده کنــد، امــا حقیقــت ایــن اســت کــه احتمــاال هــر 
دو درســت هســتند. اکثــر مــردم فکــر مــی کننــد، "خــوب، یــک دقیقــه صبــر کنیــد، 
ــد. "   ــاق بیفت ــدم اتف ــن ندی ــی م ــد او پاســخ خواهــد داد، ول کام خــدا میفرمای
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یوحنــا 24:4 میفرمایــد: "خــدا روح اســت و پرســتندگانش بایــد او را در روح و 
راســتی بپرســتند." خــدا بــرای پاســخ دادن بــه دعاهــای مــا در قلمــروی روحانــی 
عمــل مــی کنــد، امــا بــرای دریافــت آن، از جانــب مــا بــه ایمــان نیــاز دارد. ایمــان 
ــل  ــای فیزیکــی منتق ــه دنی ــا را ب ــرد و آنه ــی گی ــی م ــای روحان ــی را از دنی چیزهای
مــی کنــد و ایــن اساســًا چیزیســت کــه عبرانیــان 1:11 مــی فرمایــد: "ایمــان، 
ــم." ــوز نمی بینی ــه هن ــان آنچ ــم و بره ــد داری ــدان امی ــه ب ــت ک ــی اس ــن چیزهای  ضام

 نمی گویــد ایمــان برهــان آنچــه وجــود نــدارد اســت. وجــود دارنــد، امــا آنهــا در 
دنیــای فیزیکــی قابــل دیــدن نیســتند بلکــه در قلمــروی روحانــِی غیــر قابــل دیــدن 
هســتند. ایمــان بــه قلمــروی روحانــی چنــگ زنــی کــرده و آن چیزهــا را بــه داخــل 

دنیــای فیزیکــی مــی کشــاند.

ــد یــک ســیگنال رادیویــی اســت. ایســتگاههای رادیــو و تلویزیــون  ایــن مانن
دائمــًا در حــال منتشــر کــردن هســتند. مــی توانیــد در یــک اتاقــی کــه نمــی توانیــد 
ســیگنالها را ببینیــد یــا بشــنوید باشــید، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســیگنالی 
ــی  ــد و آن را روی فرکانســی کــه م ــو را روشــن کنی ــد رادی آنجــا نیســت. شــما بای
خواهیــد بشــنوید تنظیــم کنیــد. ســپس رادیــو آن ســیگنال ها را از حــوزه ای بیــرون 
ــد آن هــا  ــد و آن هــا را در حــوزه ای کــه می توانی ــد درک کنی می کشــد کــه نمی توانی
را بــا گــوش انســان بشــنوید، مجــددا پخــش میکنــد. خــدا دعاهــای مــا را شــبیه بــه 
همیــن طریــق پاســخ مــی دهــد: او چیزهــا را در قلمــروی روحانــی مــی دهــد، و بــه 
وســیله ی ایمــان، بایــد آنهــا دریافــت و بــه دنیــای فیزیکــی بیاوریــد. دنیــای فیزیکی 
و روحانــی مــوازی یکدیگــر حرکــت مــی کننــد. خــدا عمــل کــرده و دعاهایتــان را 
پاســخ مــی دهــد، امــا ممکــن اســت هرگــز نبینیــد در دنیــای فیزیکــی آشــکار شــود 
ــل  ــر قاب ــِی غی ــن قلمــروی روحان ــه ی مابی ــد ایمــان فاصل مگــر اینکــه اجــازه دهی

دیــدن و دنیــای فیزیکــی کــه درونــش زندگــی مــی کنیــم را بــه هــم وصــل کنــد.

ــه او  ــه ب ــت ک ــدا خواس ــرد و از خ ــا ک ــدا، دع ــرد خ ــال، م ــال، دانی ــرای مث ب
ــل فرشــته را  ــد جبرائی ــم. خداون ــی کن مکاشــفه ای بدهــد. داســتان را خاصــه م
فرســتاد تــا بــه دانیــال نمایــان ســازد و دعایــش را پاســخ دهــد. دانیــال 23-22:9 
ــال،  ــود: ای دانی ــت و فرم ــن ســخن گف ــا م ــم بخشــیده، ب ــرا فه ــد: "او م میفرمای
اکنــون بیــرون آمدهــام تــا تــو را بصیــرت و فهــم بخشــم. 23 در آغــازِ تمناهایــت 
امــر صــادر گردیــد و مــن آمــده ام تــا تــو را خبــر دهــم، زیــرا کــه تــو بســیار محبوبی. 
پــس در ایــن پیــام تأمــل کــن و رؤیــا را درک نمــا." نکتــه ایــن اســت جبرائیــل گفــت 
ــخ را  ــا پاس ــد ت ــادر ش ــه او ص ــدا ب ــوی خ ــان از س ــال، فرم ــای دانی ــاِز دع در آغ



101

وقتی به نظر می آید دعاهایتان پاسخ داده نمی شود چه کاری باید انجام داد

بیــاورد. اگــر مطالعــه کنیــد کــه چــه مــدت طــول کشــید تــا پاســخ را برســد، حــدودًا 
ــی فیزیکــِی آن  ــان خــدا و تجل ــن فرم ــه ای مابی ــگ ســه دقیق ــه، یــک درن ســه دقیق

بــود.

مــا تصــورات زیــادی مــی ســازیم کــه اگــر خــدا واقعــًا خداســت و چیــزی اراده 
ارادٔه اوســت، ماننــد یــک بشــکن زدن اتفــاق میافتــد، امــا ایــن درســت نیســت. در 
ایــن نمونــه، خــدا فرمــان را داد، و تقریبــًا ســه دقیقــه بــرای جبرائیــل طــول کشــید 
ــروری  ــم ض ــًا ه ــدارم و واقع ــل آن را ن ــه دالی ــن هم ــد. م ــه را بپیمای ــه آن فاصل ک
نیســت. نکتهــای کــه ســعی مــی کنــم ثابــت کنــم ایــن اســت، از زمانیکــه خــدا فرمــان 
را صــادر کــرد، قبــل از اینکــه آشــکار شــود یــک درنــگ تقریبــًا ســه دقیقــه ای وجــود 
داشــت. حــال اگــر ایــن طوالنــی تریــن زمــان بــرای پاســخ بــه یــک دعــا بــود کــه 
بایــد در ایمــان بمانیــم، اکثــر مــا احتمــاال میتوانســتیم صبــر کنیــم، امــا همیشــه بــه 

ایــن شــکل نیســت.

ــرای  ــار ب ــن ب ــد، و ای ــی کن ــم کــه او دعــای دیگــری م ــی یابی ــال 10 م در دانی
ــد  ــی خوانن ــن را م ــه ای ــیاری ک ــراد بس ــید. اف ــول کش ــه ط ــه هفت ــخ س ــدِن پاس آم
میگوینــد: "چــرا خــدا یکــی از دعاهــای دانیــال را در ســه دقیقــه پاســخ داد و دعــای 
بعــدی را در ســه هفتــه؟" دانیــال 11:10-12 میفرمایــد: "ســپس مــرا گفــت: ای 
دانیــال، ای مــرد بســیار محبــوب، ســخنانی را کــه بــه تــو مــی گویــم مالحظــه کــن 
ــن ســخن  ــو فرســتاده شــده ام. چــون ای ــزد ت ــون ن ــرا کــه اکن ــا بایســت، زی ــر پ و ب
ــرس،  ــال مت ــرا گفــت: ای دانی ــگاه م ــرزان ایســتادم. 12 آن ــی گفــت، ل ــن م ــه م را ب
زیــرا از روز نخســت کــه دل خــود را بــر آن نهــادی تــا بفهمــی و خــود را در 
پیشــگاه خــدای خــود فروتــن ســازی، ســخنانت مســتجاب شــد و مــن بــه ســبب 
ــام رســان را از روز نخســِت  ــن نشــان میدهــد کــه خــدا پی ســخنانت آمــده ام." ای
دعــای دانیــال امــر فرمــود. امــا ســه هفتــه طــول کشــید تــا پاســخ ظاهــر شــود. خــدا 
 وفــادار اســت. کتــاب مقــدس میفرمایــد او دیــروز و امــروز و تــا ابــد همــان اســت 

)عبرانیان 8:13(.

ــد، معتقــدم کــه خــدا هــر  ــرار دهی ــار هــم ق ــال را کن اگــر فصــل 9 و 10 دانی
ــه طــول کشــید،  دو دعــا را فــورًا پاســخ داد. یکــی ســه دقیقــه و دیگــری ســه هفت
ــد. او  ــخ میده ــا را پاس ــای م ــدا دعاه ــت: خ ــه اینجاس ــود. نکت ــر نب ــدا متغی و خ
ــه  ــد و پاســخی ک ــا را پاســخ میده ــه او دعاه ــی ک ــن زمان ــا مابی ــد، ام ــل میکن عم
متجلــی مــی شــود را شــما ببینیــد، متغیرهــای بســیاری وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد 
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اتفــاق بیفتنــد. بایــد ایمــان داشــته باشــید؛ ایمــان بــه قلمــروی روحانــی چنــگ زده 
و پاســخ را بــه قلمــروی فیزیکــی مــی آورد. بنابرایــن ایمــان یکــی از عوامــل و مولفــه 

حیاتــی در اینجاســت.

ــا  ــد: "ام ــد ببینی ــال میتوانی ــاب دانی ــل 10 کت ــه ی 13 از فص ــن در آی همچنی
ــه  ــا اینک ــرد ت ــتادگی ک ــرم ایس ــک روز در براب ــت و ی ــارس بیس ــت پ ــس مملک رئی
میکائیــل کــه یکــی از رئیســان ارشــد اســت بــه یــاری مــن آمــد، زیــرا کــه آنجــا نــزد 
ــه یــک شــخص فیزیکــی بلکــه  ــاره ی ن ــن درب ــودم." ای ــده ب ــارس مان پادشــاهان پ
مانعــی شــیطانی صحبــت مــی کنــد. شــیطان یکــی دیگــر از عوامــل موجــود اســت. 
گاهــی اوقــات خــدا بــه دعاهــای مــا پاســخ مــی دهــد، امــا شــیطان از طریــق افــراد 
ــی ایمــان  ــرکات مال ــرای داشــتن ب ــًا، اگــر ب ــد. مث دیگــر ممانعــت ایجــاد مــی کن
داریــد، خــدا شــخصًا بــه شــما پــول نمــی دهــد. خــدا پــول جعــل نخواهــد کــرد. 
ــد، و آن در جیــب شــما بریــزد. لوقــا 38:6 میفرمایــد:  از آســمان پــول نمــی باران
"بدهیــد تــا بــه شــما داده شــود. پیمانــه ای پـُـر، فشــرده، تکانــداده و لبریــز در دامنتــان 
ریختــه خواهــد شــد! زیــرا بــا هــر پیمانــه ای کــه بدهیــد، بــا همــان پیمانــه بــه شــما 
داده خواهــد شــد." خــدا عمــل خواهــد کــرد و بــه دعاهایتــان پاســخ خواهــد داد، 
امــا ایــن از طریــق مــردم اتفــاق میافتــد. بعضــی افــراد توســط حــرص و طمــع اســیر 
ــزی کــه آزارشــان دهــد  ــا چی ــی باشــند ی مــی شــوند و اگــر از دســت شــما عصبان
انجــام دهیــد، شــیطان مــی توانــد از طریــق آنهــا از تجلــی و دریافــت جــواب دعــای 
شــما جلوگیــری کنــد. هــرگاه دعــا مــی کنیــد، بــه ویــژه بــرای بــرکات مالــی، بایــد 
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه افــراد دیگــر ممکــن اســت قســمتی از معجــزه ی مالــی 

شــما باشــند، و شــما بایــد بــرای آنهــا هــم دعــا کنیــد. 

ــاس  ــه براس ــی ک ــر دعای ــه ه ــخ دادن ب ــز از پاس ــت. او هرگ ــادار اس ــدا وف خ
کامــش بــوده و بــا ایمــان دعــا شــده عاجــز نبــوده اســت. او همیشــه مــی دهــد، 
امــا ممکــن اســت ظهــور آن را بــا توجــه بــه متغیرهــای دیگــر نبینیــد. دعــا میکنــم 
ایــن درس بــه شــما کمــک کنــد کــه ایمانتــان بنــا شــود و آگاهتــان ســازد کــه خــدا 

همیشــه بــه دعاهایتــان پاســخ مــی دهــد. 
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پرسش های شاگرد سازی 
متــی 7:7-8 را بخوانیــد. اگــر از خدا در خواســت کنیم، چه چیز می توانیم 1. 

انتظار داشته باشیم؟ _______________________________

ــه  ــد، ک ــد؛ بجویی ــد ش ــما داده خواه ــه ش ــه ب ــد، ک ــی 7:7-8 بخواهی مت
ــه رویتــان گشــوده خواهــد شــد. 8 زیــرا  خواهیــد یافــت؛ بکوبیــد، کــه در ب
هر کــه بخواهــد، به دســت آَورَد و هر کــه بجویــد، یابــد و هر کــه بکوبــد، 

در بــه رویــش گشــوده شــود.

ــم . 2 ــی توانی ــز م ــه چی ــم، چ ــدا را بجویی ــر خ ــد. اگ ــی 7:7-8 را بخوانی مت
 ____________________________ باشــیم؟  داشــته  انتظــار 

متــی 7:7-8 را بخوانیــد. اگــر بکوبیــم، چــه چیــز مــی توانیــم انتظــار . 3
داشــته باشــیم کــه اتفــاق بیفتــد؟ ________________________

ــر از آنچــه کامــش وعــده داده . 4 ــا خــدا کمت ــد. آی ــا 35:10 را بخوانی یوحن
______________________________ داد؟  خواهــد  اســت 

یوحنــا 35:10 اگــر آنــان کــه کالم خــدا بــه ایشــان رســید، "خدایــان" خوانــده 
شــده اند - و هیــچ بخــش از کتب مقــّدس از اعتبــار ســاقط نمی شــود- 

ــن از خــدا بازداشــته . 5 ــراد از دریافت ــن اف ــد. چــرا ای ــوب 1:4-3 را بخوانی یعق
شدند؟ _______________________________________
___________________________________________

ــد؟  ــد می آی ــگ و جــدال پدی ــان شــما جن ــوب 1:4-3 از کجــا در می یعق
ــه ســتیزه مشــغولند؟ 2حســرت  ــان کــه در اعضــای شــما ب ــه از امیالت ــا ن آی
چیــزی را می خوریــد، اّمــا آن را به دســت نمی آوریــد. از طمــع مرتکــب 
نمی رســید. جنــگ و  آنچــه می خواهیــد  بــه  بــاز  اّمــا  قتــل می شــوید، 
ــت  ــه درخواس ــد، از آن رو ک ــت نمی آوری ــا به دس ــد، اّم ــا می کنی ــدال بر پ ج
نمی کنیــد! 3 آنــگاه نیــز کــه درخواســت می کنیــد، نمی یابیــد، زیــرا بــا 

ــد. ــود کنی ــرانیهای خ ــرف هوس ــا ص ــد ت ــت می کنی ــد درخواس ــت ب نیّ
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اول پطــرس 7:3 را بخوانیــد. اگــر بــا همســر خــود بدرفتــاری مــی کنید، چه . 6
نتیجه ای در دعاهایتان خواهد داشت؟ _____________________ 

ــا  ــی ب ــوهران، در زندگ ــز ای ش ــما نی ــان، ش ــه همین س ــرس 7:3 ب اول پط
همســرانتان بامالحظــه باشــید و بــا آنــان چــون جنــس ظریفتــر بــا احتــرام 
ــد،  ــۀ ســخاوتمندانۀ حیاتن ــای شــما وارث هدی ــد، چرا کــه همپ ــار کنی رفت

ــان مســتجاب نشــود. ــادا دعاهایت مب

اول یوحنا 14:5-15 را بخوانید. کلید پاســخ به دعاهایتان چیســت؟ __. 7
___________________________________________

اول یوحنــا 14:5-15 ایــن اســت اطمینانــی کــه در حضــور او داریــم 
 کــه هــر گاه چیــزی بــر طبــق ارادۀ وی درخواســت کنیــم، مــا را می شــنود.

ــنود،  ــا را می ش ــم م ــت کنی ــه از او درخواس ــه هر آنچ ــم ک ــر می دانی 15 و اگ

ــم. ــم کــه آنچــه از او خواســته ایم، دریافــت کرده ای ــان داری پــس اطمین

مرقــس 24:11 را بخوانیــد. هــرگاه دعــا مــی کنیــد، چــه کار بایــد کنیــد؟__. 8
___________________________________________

ــت  ــا درخواس ــه در دع ــم، هر آنچ ــما می گوی ــه ش ــس ب ــس 24:11 پ مرق
ــود. ــد ب ــما خواه ــد، و از آِن ش ــه آن را یافته ای ــید ک ــته باش ــان داش ــد، ایم کنی
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پاسخ پرسشها 

درس 1
مرقــس 33:9-34 را بخوانیــد. شــاگردان در راِه رفتــن بــه کفرناحــوم . 1

ــد؟ ــی کردن ــث م ــز بح ــه چی ــاره ی چ درب
آنها درباره ی اینکه چه کسی بزرگترین بود، بحث می کردند.

آیا این خود خواهی در همه ی ما را نشان می دهد؟ . 2
بله.

مرقــس 35:9 را بخوانیــد. مطابــق بــا ایــن آیــه، اگــر کســی بخواهــد . 3
نخســتین باشــد، بایــد چــه شــود؟

خادم همه

تعلیم عیسی در لوقا 24:22-27 را کامل توضیح دهید.. 4
ایشــان  از  این بــاره کــه کدام یــک  نیــز جدالــی میانشــان درگرفــت در 
ــر  ــا ب ــْر قومه ــاهان دیگ ــت: پادش ــان گف ــی بدیش ــت. 25 عیس ــر اس بزرگت
ایشــان ســروری می کننــد؛ و حاکمــاِن ایشــان "ولی نعمــت" خوانــده 
ــد  ــان شــما بای ــن در می ــن مباشــید. بزرگتری ــا شــما چنی می شــوند. 26 اّم
ــَود. 27زیــرا  همچــون کوچکتریــن باشــد و حاکــم بایــد همچــون خــادم بُ
کدام یــک بزرگتــر اســت، آن کــه بــر ســفره نشــیند یــا آن کــه خدمــت کنــد؟ 
ــا مــن در میــان شــما همچــون خــادم  آیــا نــه آن کــه بــر ســفره نشــیند؟ اّم

هســتم. )لوقــا 27-24:22(

امثال 10:13 را بخوانید. تنها چیزی که باعث نزاع می شود چیست؟ . 5
تکبر

غاطیان 20:2 را بخوانید. چطور باید زندگی کنیم؟ . 6
بــا ایمــاِن مســیح )یــا ایمــان بــه مســیح(، بــر نقــاط قــوت و ضعــف خــود 

تمرکــز نکنیــم.
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متی 12:7 را بخوانید. پادزهر خود محوری چیست؟. 7
خــدا محــور و دیگــران محــور باشــیم. بــا مــردم همــان گونــه رفتــار کنیــم 

کــه مــی خواهیــم بــا مــا رفتــار کننــد. 

درس 2
کلمه ی تعمق به چه معناست؟. 1

فکر کردن، تامل کردن، یا چیزی را در ذهن پروراندن.

دو دلیل برای تعمق در کتاب مقدس چیست؟. 2
تامــل کــردن بــر دانــش صحیــح )تــازه ســاختن ذهــن( و ارتبــاط بــا خــدا از پــس 

کالمــش )از طریــق اندیشــیدن، تامــل کــردن، و فکــر کــردن دربــاره ی او(.

مطالعه ی موضوعی چیست؟. 3
انتخاب یک موضوع از کتاب مقدس برای مطالعه و فکر کردن.

مطالعه ی توصیفِی کتاب مقدس چیست؟. 4
مطالعه ی آیه به آیه ی یکی از کتابهای کتاب مقدس.

لوقــا 46:6 را بخوانیــد. فکــر مــی کنیــد کلمــه ی "خداونــد" بــه چــه . 5
معناســت؟ 

کسی که از او اطاعت می کنیم )مثل یک رئیس(.

متی 21:1 را بخوانید. فکر می کنید کلمه ی "عیسی" به چه معناست؟ . 6
نجات دهنده ای که دیگران را از گناهانشان نجات می دهد.

ــه چــه . 7 ــی کنیــد کلمــه ی "مســیح" ب ــا 1:23-2 را بخوانیــد. فکــر م لوق
معناســت؟

شخصی که برای پادشاهی مسح شده باشد.

پاراگراف چیست؟. 8
واحدی از یک تفکر یا عقیده در نوشتار.
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تعمــق در کتــاب مقــدس فقــط نــگاه کــردن بــه کلمــات نیســت، بلکــه بــرای . 9
است. ...؟ 

ارتباط با خدا از طریق خواندن کالمش

درس 3

رومیان 1:12 را بخوانید. ما باید با بدنهای خود چه کنیم؟ . 1
آنها را به خداوند تقدیم یا پیشکش کنیم.

ــد از...؟ . 2 ــه بای ــد ک ــی گوی ــا م ــه م ــه ب ــن آی ــد. ای ــان 2:12 را بخوانی رومی
متفــاوت باشــیم.

دنیا، یا غیر ایمانداران.

ــز . 3 ــا چــه چی ــان را ب ــد افکارم ــا بای ــد م ــال رســوالن 11:17 را بخوانی اعم
ــم؟ ــتا کنی همراس

کتاب مقدس، کالم خدا.

ــرار . 4 ــت روح ق ــه در حاکمی ــری ک ــرز فک ــد. ط ــان 5:8-6 را بخوانی رومی
دارد، ...؟ اســت.
حیات و سالمتی.

رومیــان 1:12-2 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــات، دو کاری کــه مــا . 5
بایــد انجــام دهیــم چــه هســتند؟ 

بدنهــای خــود را همچــون قربانــِی زنــده بــه خــدا تقدیــم کنیــم و شــروع بــه 
نــو کــردن ذهــن خــود کنیــم.

 اشعیا 3:26 را بخوانید. ما چگونه در آرامش کامل باقی می مانیم؟ 6. 
با توکل کردن بر خداوند.

اشــعیا 3:26-4 را بخوانیــد. برخــی راههایــی کــه مــی توانیــم بــر خداونــد . 7
تــوکل کنیــم چیســت؟ 

دعا، ستایش، تعمق بر کالم، شکرگزاری، و غیره. 
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درس 4
عبرانیان 25:10 را بخوانید. از چه چیز نباید دست بکشیم؟. 1

از گرد آمدن با یکدیگر به عنوان ایماندار.

ــد و چــه در . 2 ــد. هیــچ روزی، چــه در معب اعمــال رســوالن 42:5 را بخوانی
ــاره اینکــه عیســی همــان مســیح اســت، دســت  خانه هــا از...؟ و ...؟ درب

نکشــیدند. 
تعلیم و بشارت.

اعمــال رســوالن 42:2 را بخوانیــد. چهــار کاری کــه کلیســای اولیــه انجــام . 3
مــی دادنــد چــه بــود؟

آنــان خــود را وقــف تعلیــم یافتــن از رســوالن و رفاقــت و پــاره کــردن نــان 
)بــا هــم خــوراک خــوردن و همدلــی کــردن( و دعــا کردنــد.

اعمــال رســوالن 44:2-45 رابخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: کلیســای . 4
اولیــه بــرای ســاختن محوطــه ی کلیســا پــول مــی پرداختنــد. 

غلط

اول قرنتیــان 12: 28 را بخوانیــد. هشــت نــوع مختلــف از عطایایــی را کــه . 5
خداونــد در کلیســای خــود قــرار داد را فهرســت کنیــد.

اّول رســوالن، دّوم انبیــا، ســّوم معّلمــان؛ بعــد قــدرت معجــزات، ســپس 
عطایــای شــفا دادن و امــداد و مدیریــت و ســخن گفتن بــه انــواع زبانهــای غیــر.

اول قرنتیــان 26:14 را بخوانیــد. هنگامــی کــه قــوم خــدا بــه عنــوان کلیســا . 6
گردهــم می آمدنــد، می توانســتند عطایــای خــود را بــه ظهــور برســانند. 
ــاد را  ــاق مــی افت ــد اتف ــا گــرد هــم می آمدن ــی آنه ــز اســت کــه وقت ــج چی پن

نــام ببریــد.
یــک نفــر ســرودی داشــت، یکــی دیگــر تعلیمــی، دیگــری مــی توانســت 
مکاشــفه ای کــه خــدا بــه او داده بــود را بگویــد، یکــی بــه زبــان غیــر مــی 
توانســت صحبــت کنــد، و دیگــری مــی توانســت ترجمــه ی زبــان غیــر را 

بگویــد.
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اعمــال رســوالن 1:6 را بخوانیــد. کلیســای اولیــه عهــد جدیــد غــذای . 7
روزانــه خــود را بــا ...؟ تقســیم می کردنــد.

بیوه زنان

یعقــوب 27:1 را بخوانیــد. تنهــا نــوع دینــداری کــه در نظــر خداســت، ...؟ . 8
است.

دستگیری از یتیمان و بیوه زنان در هنگام مشکالتشان.

ــی کــه توســط کلیســای . 9 ــوه زنان ــد. بی ــوس 9:5-11 را بخوانی اول تیموتائ
اولیــه عهــد جدیــد حمایــت مــی شــدند، چــه معیارهایــی را بایــد بــرآورده 

مــی کردنــد؟ 
فقــط کســانی را در شــمار بیوه زنــان نامنویســی کــن کــه بیــش از شــصت 
ســال داشــته و بــه شــوهر خــود وفــادار بــوده باشــند 10نیــز بایــد بــه 
نیکــوکاری شــناخته شــده باشــند، یعنــی فرزنــدان خویــش را نیکــو 
بــه  پاهــای مقّدســان را شســته،  بــوده،  نــواز  تربیــت کــرده، غریــب  
ــود را وقــف هــر نــوع کار نیکــو کــرده  ــتافته، و خ ــاری دردمنــدان ش ی
ــون  ــه چ ــن، چرا ک ــی مک ــر را نامنویس ــان جوانت ــوه  زن ــا بی ــند. 11 اّم باش
ــان ازدواج می شــوند. ــیح دورشــان کنــد، خواه  امیــال شــهوانی از مس

)اول تیموتائوس 9:5-11 ترجمه ی هزاره ی نو(

ــان، . 10 ــوه زن ــا از بی ــه کلیس ــر اینک ــاوه ب ــد. ع ــان 14:9 را بخوانی اول قرنتی
یتیمــان و فقــرا حمایــت می کنــد، همچنیــن از ...؟ نیــز حمایــت می کنــد. 

کسانی که خدا را خدمت می کنند. 

ــول گذاشــتن . 11 ــد پ ــردم فکــر می کنن ــد. چــرا م ــی 35:25-40 را بخوانی مت
در کاســه هایــی کــه جلویشــان نگــه داشــته می شــود تنهــا راه بخشــیدن بــه 

خداســت؟
زیرا این چیزیست که آموخته اند.

امثــال9:3-10 را بخوانیــد. مشــایخ و . 12 اعمــال رســوالن32:4-35 و 
ــد؟ ــی کردن ــه کار م ــود چ ــی خ ــا دارای ــه، ب ــای اولی ــان کلیس کشیش

ــا دارایــی خــود  ــد را ب ــد، خداون ــد مــی دانن ــد بودن ــه کســانی کــه نیازمن ب
حرمــت مــی گذاشــتند 
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درس 5
ــروی . 1 ــا قلم ــا ب ــی م ــگ روحان ــه جن ــن آی ــد. ای ــیان 12:6 را بخوانی افسس

شــیطانی را چگونــه توصیــف می کنــد؟ 
به عنوان ُکشتی توصیف می شود.

مرقــس 17:16 را بخوانیــد. ایــن آیــه دربــاره ی اقتــدار ایمانــدار چــه چیــز . 2
مــی آمــوزد؟ 

ما، در نام عیسی اقتدار داریم تا ارواح پلید را خارج کنیم.

یعقــوب 7:4 را بخوانیــد. شــخصی کــه بــه دنبــال آزادی از ارواح پلیــد . 3
ــد؟ ــام ده ــد انج ــه کاری بای ــت چ اس

تسلیم خدا باشد و در برابر ابلیس ایستادگی کند.

یعقــوب 14:1 را بخوانیــد. چگونــه شــیطان مــا را مــی فریبــد تــا چیــز شــررا . 4
بــه نظــر نیکو بســازد؟ 

او بــا هــوای نفســمان مــا را وسوســه مــی کنــد )تــا چیــز هــای شــر را بــه 
نظــر نیکــو ســازد(.

رومیــان 13:6 را بخوانیــد. اگــر شــخصی زندگــی خــود را بــه مســیح . 5
بســپارد، ارواح پلیــد آشــفته شــده و او را تــرک خواهنــد کــرد. ایــن آیــه بــه 

ــم؟ ــد چــه کاری انجــام دهی ــا مــی گوی م
ــدن(  ــم. اعضــای )ب ــم بلکــه تســلیم خــدا کنی ــاه نکنی خــود را تســلیم گن

ــزار پارســایی باشــند. ــا اب ــم ت ــه او تســلیم کنی خــود را ب

ــی . 6 ــوراک م ــس خ ــال نف ــه امی ــد ب ــد. ارواح پلی ــان 14:13 را بخوانی رومی
دهنــد پــس بــه وســیله ی راه رفتــن در راه هــای محبــت و پاکــی خــدا بــه 

ــال نفــس خــود باشــیم. ــد در پــی ...؟ امی ــد. مــا نبای آنهــا گرســنگی دهی
ارضای

ــد کــه دعــا . 7 ــا نمی گوی ــه م ــد. عیســی هرگــز ب ــا 17:10-19 را بخوانی لوق
کنیــد تــا دیوهــا را بیــرون کنیــد. او بــه مــا اقتــدار بخشــیده اســت. ایــن آیــه 

بــه مــا مــی گویــد مــا قــدرت و اقتــدار بــر ...؟ داریــم.
تمامی قدرت دشمن
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درس 6
پیدایــش 1:3 را بخوانیــد. شــیطان وجــود دارد، امــا قــدرت واقعــی او در . 1

توانایــی فریــب دادن مــا اســت. مــار )شــیطان( تــاش کــرد از حــوا چــه 
چیــزی بپرســد؟

کالم خدا. )آیا خدا براستی گفته است؟(

پیدایش 1:3 را بخوانید. چرا فکر می کنید شیطان از فریب استفاده کرد؟ . 2
او نمــی توانســت بــا زور آنهــا را مجبــور بــه ســرپیچی کنــد. بایــد آنهــا را 

فریــب مــی داد تــا قــدرت خــود را از دســت بدهنــد.

پیدایش 26:1، 28 را بخوانید. چه کسی به انسان اقتدار بخشید؟ . 3
خدا

مزمور 4:8-8 را بخوانید. خدا چگونه انسان را خلق کرد؟ . 4
با مسلط نمودن او بر کارهای دست خود )دست خدا(.

دوم قرنتیان 4:4 را بخوانید. این آیه نشان می دهد چه اتفاقی افتاده است؟ . 5
اینکــه شــیطان اقتــدار انســان را گرفــت و خــدای ایــن دنیــا )ایــن نظــام، 

یــا عصــر( شــد.

متی 8:4-9 را بخوانید. آیا این آیات این موضوع را تقویت می کنند؟ . 6
بله.

ــی . 7 ــه کس ــی، چ ــتاخیز عیس ــرگ و رس ــس از م ــد. پ ــی 18:28 را بخوانی مت
ــن را دارد؟  ــمان و زمی ــدرت در آس ــی ق ــون تمام اکن

عیسی.

ــی . 8 ــه کس ــه چ ــات، ب ــن آی ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی 18:28-19 را بخوانی مت
ــت؟ ــده اس ــدار داده ش اقت

ایماندار.

افسســیان 19:1 را بخوانیــد. قــدرت بینهایــت عظیــم خــدا نســبت بــه چــه . 9
کســی اســت؟

نسبت به ما که ایمان داریم.
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درس 7
متی 16:8-17 را بخوانید. عیسی چند نفر را شفا داد؟ . 1

همه ی کسانی که به نزدش می آمدند.

اشــعیا 3:53-5 را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره چــه نــوع شــفایی صحبــت . 2
ــی کنند؟ م

انواع شفاها )از جمله جسمانی (.

 متــی 17:8 را بخوانیــد. چــه اتفاقــی بــرای بیمــاری هــا و ضعف هــای مــا 3. 
افتــاد؟

عیسی آنها را بر خود گرفت.

اول پطــرس 24:2 را بخوانیــد. دو کاری کــه ایــن آیــه مــی فرمایــد عیســی . 4
بــرای مــا انجــام داد چــه هســتند؟

گناهــان مــا را در بــدن خویــش حمــل کــرد و بــرای شــفای مــا زخمهــا را 
بــر خــود گرفــت. 

یعقــوب 14:5-15 را بخوانیــد. کلمــه ی "شــفا" در آیــه 15 کلمــه ی . 5
یونانــی ســوزو اســت کــه "آزادی، حفاظــت، شــفا، نگهــداری و کمــال 
ترجمــه می شــود." ایــن همــان کلمــه ای اســت کــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان 
"نجــات" بــه آن اشــاره مــی کنــد. بــر اســاس ایــن آیــات و تعریــف یونانــِی 

ــده شــده اســت؟  ــز گنجان کلمــه ی نجــات، در نجــات چــه چی
شفا

متــی 7:10 را بخوانیــد. وقتــی عیســی شــاگردان خــود را فرســتاد، بــه آنهــا . 6
گفــت چــه بگوینــد؟ 

پادشاهی آسمان نزدیک شده است.

متی 8:10 را بخوانید. عیسی به آنها گفت چه کاری انجام دهند؟ . 7
بیماران را شفا دهند، مردگان را زنده کنند و دیوها را بیرون کنند.

مرقــس 15:16 را بخوانیــد. عیســی بــه شــاگردانش گفــت چــه کاری انجــام . 8
دهند؟
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بــه سرتاســر جهــان برونــد و خبــر خــوش را بــه همــه ی خالیــق موعظــه 
کننــد.

مرقــس 16:16 را بخوانیــد. کســانی کــه بــه انجیــل پاســخ مــی دهنــد چــه . 9
ــد داد؟  کاری انجــام خواهن

ایمان می آورند و تعمید می گیرند.

 مرقس 17:16 را بخوانید. چه آیاتی همراه ایمانداران خواهد بود؟. 10
آنها دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانها سخن خواهند گفت.

مرقــس 18:16 را بخوانیــد. چــه آیــات دیگــری همــراه ایمانــداران خواهــد . 11
بود؟

دستها بر بیماران خواهند نهاد و می بینند که شفا خواهند یافت

درس 8
متــی 17:8 را بخوانیــد. عیســی بــرای اینکــه شــفا را بــرای مــا فراهــم کنــد . 1

چــه کــرد؟
او ضعف های ما را بر گرفت و بیماری ما را حمل کرد.

هوشع 6:4 را بخوانید. بعضی از مردم به کدام دلیل شفا نمی یابند؟. 2
جهل )کمبود دانش(. الف. 

ــز باعــث . 3 ــد چــه چی ــر می کردن ــد. شــاگردان فک ــا 1:9-3 را بخوانی یوحن
کــوری آن مــرد شــده بــود؟ 

گناه.
آیا تفکرشان درست بود؟

خیر.

ــد، امــا . 4 ــاز می کن ــه ســوی بیمــاری ب ــاه دری ب ــد. گن ــا 14:5 را بخوانی یوحن
نــه همیشــه. عــاوه بــر بیمــاری، گنــاه چــه چیزهــای دیگــری می توانــد در 

فــرد ایجــاد کنــد؟ 
چیزهای بسیاری بدتر از بیماری، حتی مرگ )رومیان 23:6(.
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رومیــان 12:5-14 را بخوانیــد. اگــر گنــاه همیشــه علــت بیمــاری نیســت، . 5
چــه علــت دیگــری ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؟ 

ســقوط انســان )پیدایــش 3(. آدم از طریــق نــا اطاعتــی خــود گنــاه و 
ــرد. ــی ک ــر معرف ــل بش ــه نس ــاری را ب بیم

اعمــال رســوالن 38:10 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه اعمــال رســوالن 38:10 . 6
بیمــاری می توانــد توســط چــه چیــزی ایجــاد شــود؟

اینکه زیر ستم ابلیس باشند.

متی 58:13 را بخوانید. چه چیز می تواند مانع شفا شود؟ . 7
بی ایمانی.

یعقوب 15:5 را بخوانید. چه چیز بیمار را شفا می بخشد؟. 8
دعای با ایمان.

درس 9
متی 21:18 را بخوانید. پطرس چند بار پیشنهاد بخشش داد؟. 1

هفت بار.

متی 22:18 را بخوانید. عیسی فرمود چند بار باید ببخشیم؟. 2
چهارصد و نود )یا دائما، به طور مداوم(.

ــش . 3 ــه ارباب ــول ب ــدار پ ــن خــادم چــه مق ــد. ای ــی 18:23-24 را بخوانی مت
ــود؟ بدهــکار ب

ــی  ــز نم ــاال هرگ ــه احتم ــی ک ــون دالر )مبلغ ــا ده میلی ــار، ی ــزار قنط ده ه
ــود(. ــت ش ــاز پرداخ ــت ب توانس

متــی 25:18 را بخوانیــد. از آنجــا کــه ایــن خــادم نمی توانســت اعــام . 4
ــاد؟ ــی افت ــی م ــه اتفاق ــد، چ ــتگی بکن ورشکس

ــرای پرداخــت بدهــی اش در  ــی او ب ــدان و تمامــی دارای او، همســر فرزن
بــازار بــرده فروشــان بــه حــراج گذاشــته مــی شــدند.
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متی 26:18 را بخوانید. درخواست خادم چه بود؟. 5
که ارباب به او مهلت دهد تا همه ی قرض خود را بپردازد.

آیا او می توانست بدهی خود را بپردازد؟
احتماال خیر.

متــی 27:18 را بخوانیــد. اربــاب چــه رفتــاری نســبت بــه خــادم خــود نشــان داد؟. 6
نوعی رحمت و بخشش.

خدا چه رفتاری نسبت به ما و قرض ما )گناه( نشان داد؟
نوعی رحمت و بخشش.

متــی 28:18 را بخوانیــد. خادمــی کــه بخشــیده شــده بــود همــکاری داشــت . 7
کــه چقــدر بــه او بدهــکار بــود؟

صد دینار )یا صد پنی( )دستمزد یک روز یک کارگر(.

متی 28:18 را بخوانید. رفتار این خادم نسبت به همکار خود چه بود؟. 8
نوعی نا شکیبایی، خشونت، و عدم بخشش.

متی 29:18-30 را بخوانید. این خادم با همکار خود چه کرد؟. 9
ــود را  ــک خ ــد قــرض کوچ ــا زمانیکــه بتوان ــت ت ــدان انداخ ــه زن او را ب

بپــردازد.

متی 31:18-33 را بخوانید. ارباب خادِم بی رحِم خود را چه نامید؟ . 10
ای خادم شریر.

متــی 33:18 را بخوانیــد. اربــاب بــه خــادم خــود گفــت کــه بایــد چــه کاری . 11
انجــام مــی داد؟ 

بایــد بــر همــکار خــود رحــم مــی کــرد همانگونــه کــه اربــاب بــر او رحــم 
کــرد. بایــد او را آزاد مــی کــرد و مــی بخشــید.

ــاده . 12 ــی افت ــاب متوجــه شــد چــه اتفاق ــی ارب ــد. وقت ــی 34:18 را بخوانی مت
ــر احساســات او گذاشــت؟  ــری ب ــود، چــه تاثی ب

خشمگین شد.
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اعمالــش. 13 بــا  رحــم  بــی  خــادم  ایــن  آیــا  بخوانیــد.  را   34:18  متــی 
 )یــا تصمیــم  خــود( بخششــی کــه در ابتــدا بــه او داده شــده بــود را از دســت داد؟

بله.
متی 35:18 را بخوانید. نقطه عطف این مَثل چیست؟. 14

بــه همین گونــه پــدر آســمانی مــن نیــز بــا هــر یــک از شــما رفتــار خواهــد 
کــرد، اگــر شــما نیــز بــرادر خــود را از دل نبخشــید. )متــی 35:18( 

درس 10
افسســیان 31:5-32 را بخوانیــد. افسســیان 31:5 نقــل قولــی از پیدایــش . 1

24:2 اســت. بــا نگاهــی بــه افسســیان 32:5، فکــر مــی کنیــد خــدا واقعــًا 
در ایــن قســمت دربــاره چــه چیــز صحبــت مــی کنــد؟
رابطه ی بین مسیح و کلیسایش )مشابه با ازدواج(.

یعقوب 4:4-5 را بخوانید. این آیات چه چیز را تعلیم می دهند؟. 2
خــدا تــا بــه حــد حســادت مشــتاق ماســت و مــی خواهــد از مــا کــه بــه او 

وفــادار باشــیم.

اول پطــرس7:3 را بخوانیــد. چــرا بایــد در اتحــاد قــدم برداریــد و نســبت . 3
بــه زن یــا شــوهر خــود محبــت کنیــد؟

تا دعاهایمان باز داشته نشوند.

یوحنــا 5:15 را بخوانیــد. آیــا ازدواج شــما بــدون مســیح بــه عنــوان خداونِد . 4
زندگــی تــان، مــی توانــد موفق باشــد؟

خیر.

تیتــوس 4:2 را بخوانیــد. عشــق و محبــت تنهــا یــک احســاس نیســت. بــا . 5
توجــه بــه کتــاب مقــدس، محبــت مــی توانــد ...؟ شــود.

تعلیم داده شود.

ــم، . 6 ــی داری ــدم برم ــدا ق ــکام خ ــی در اح ــد. وقت ــا 3:5 را بخوانی  اول یوحن
در ... ؟ قدم برمی داریم.

محبت.
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متــی 12:7 را بخوانیــد. اگــر در ازدواجمــان مشــکلی داریــم، بــه ایــن دلیــل . 7
اســت کــه کســی در ...؟ قــدم بــر نمــی دارد.

محبت.

اول قرنتیان 4:13 را بخوانید. محبت ...؟ است.. 8
مهربان ج. 

درس 11
امثال 22:18 را بخوانید. ازدواج ...؟ است.. 1

چیز نیکو و الف. 
خشنودی خداوند. ج. 

عبرانیــان 4:13 را بخوانیــد. رابطــه ی جنســی در ازدواج )یــا بســتر ازدواج( . 2
...؟ اســت.

ج.  پاک.

جامعــه 9:9 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: ازدواج الهــی یــک هدیــه . 3
و پــاداش از جانــب خــدا بــه شــما در ایــن زندگــی اســت.

صحیح است.

اول یوحنــا 18:3 را بخوانیــد. قاضــی فیلیــپ گیلــی ام اظهــار داشــت کــه از . 4
28000 پرونــده در دادگاِه نوجوانــان کــه او قضــاوت کــرده اســت، کمبــود 
ــوده  ــان ب ــکاری نوجوان ــِت بزه ــن عل ــادر بزرگتری ــدر و م ــن پ ــت بی محب
ــی  ــه م ــه ی 152(. چگون ــم صفح ــار ه ــد در کن ــا اب ــاب ت ــت. )از کت اس

ــم؟  ــم محبــت را نشــان دهی توانی
به وسیله ی کارها و توجه واقعی مان.

افسســیان 28:5 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: مــن نبایــد همســرم . 5
را نادیــده بگیــرم همانطــور کــه بــدن خــود را نادیــده نمــی گیــرم.

صحیح است.

اول یوحنــا 16:3 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: کلمــات "دوســتت . 6
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دارم" مــی تواننــد زیبــا باشــند اگــر بــا عمــل همــراه شــوند. عیســی کلمــات 
خــود را بــا نهــادن جــان خــود در راه مــا همــراه کــرد. مــا بایــد هــر چقــدر 
مــی توانیــم جــان خــود را بــرای شــریک زندگــی مــان بــه روش هــای عملــی 

بگذاریــم.
صحیح است.

ــه  ــد را ب ــت کنی ــق محب ــه آن طری ــتید ب ــل هس ــه مای ــی ک ــد روش عمل چن
اشــتراک بگذاریــد.

افسســیان 25:5-26 را بخوانیــد. صحیــح اســت یــا غلــط: زِن مــن موافــق . 7
ــان  ــه هم ــن او را ب ــد. م ــی کن ــم زندگــی م ــی کن ــت م ــا او صحب ــا آنچــه ب ب

توانایــی کــه بــا او صحبــت مــی کنــم مــی رســانم. 
ــی کــه در افسســیان 26:5 اســتفاده شــده  صحیــح اســت. کلمــه ی یونان

ــای "کالم شــفاهی". ــه معن اســت رمــا )rhema( مــی باشــد، ب

ــا . 8 ــت ی ــح اس ــد. صحی ــا 19:4 را بخوانی ــان 38:8-39 و اول یوحن رومی
ــا عمــل  ــی شــود و ب ــه م ــا گفت ــه م ــه کــه ب ــط: توســط کلمــات صمیمان غل
همــراه اســت، بــه مــا اظهــار عشــق )یــا محبــت( مــی شــود. خــدا توســط 
کلمــات صمیمانــه در نامــه هــای محبــت آمیــز خــود، کــه بــه عنــوان کتــاب 

مقــدس ثبــت شــده اســت، مــا را محبــت کــرد.
صحیح است. کالم خدا پر از کلمات محبت آمیز نسبت به ماست.

ــا غلــط: . 9 ــد. صحیــح اســت ی ــا 6:1 را بخوانی ــا 3:5 و دوم یوحن اول یوحن
شــیوه ی محبــت بــه وســیله ی احــکام عیســی بیــان و شــناخته مــی شــوند. 

مــا مــی توانیــم ایــن اصــول محبــت را از کام خــدا یــاد بگیریــم.
صحیح است.

ــات . 10 ــه احساس ــت ب ــط: محب ــا غل ــت ی ــح اس ــد. صحی ــا 15:14 را بخوانی یوحن
شــما ربطــی نــدارد بلکــه بــه اراده ی شــما مربــوط اســت. هــر حکمــی در کتــاب 
ــه احساســات او داده نمــی  ــه اراده ی انســان داده مــی شــود، هرگــز ب مقــدس ب
شــود. خــدا هرگــز بــه شــما نمــی گویــد چطــور احســاس کنیــد، بلکــه بیشــتر بــه 

شــما مــی گویــد چگونــه عمــل کنیــد.
صحیح است.
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غاطیــان 22:5-23 را بخوانیــد. محبــت، طبیعــی و عــادی نیســت. بایــد . 11
ــد.  ــه وجــود بیای ــه شــود و در او ب ــه انســان آموخت ــدس ب توســط روح الق

محبــت ثمــره ی ...؟ اســت. 
روح خدا. ج. 

ــی کوچــک از . 12 ــد. یــک ازدواج خــوب مدل افسســیان 31:5-32 را بخوانی
چیســت؟ 

مسیح و کلیسایش.

درس 12
اول یوحنــا 3:5 را بخوانیــد. محبــت بــه خــدا از طریــق ...؟ او نشــان داده . 1

مــی شــود. 
احکام.

ــن . 2 ــه احــکام در ای ــد چگون ــح دهی ــد. توضی ــان 9:13-10 را بخوانی رومی
ــد.  آیــات محبــت را نشــان مــی دهن

محبــت بــه همســایه ی خــود بــدی نمــی کنــد. هــر حکمــی بــا نشــان دادن 
اینکــه چگونــه بــه همســایه ی خــود پاســخ مــی دهیــم، محبــت را نشــان 

مــی دهــد.

ــم دشــمنان خــود را . 3 ــی توانی ــه م ــد. چگون ــان 19:12-21 را بخوانی رومی
محبــت کنیــم، حتــی وقتــی کــه احســاس محبتــی نداریــم.

اگــر دشــمن مــان گرســنه اســت، مــی توانیــم بــه او خــوراک دهیــم ؛ اگــر 
تشــنه اســت، مــی توانیــم بــه او چیــزی بــرای نوشــیدن بدهیــم. مــی توانیــم 
ــر و منفعــت  ــال خی ــه دنب ــم، ب صــرف نظــر از اینکــه چــه احساســی داری

دیگــران باشــیم.

ــا . 4 ــه م ــز ب ــت چــه چی ــاره ی محب ــات درب ــن آی ــد. ای ــوس 4:2 را بخوانی تیت
ــد؟ نشــان مــی دهن

محبت می تواند تعلیم داده شود. محبت تنها یک احساس نیست.

اول قرنتیان 4:13-8 را بخوانید. اصول محبت را با جزئیات شرح دهید.. 5
اســت؛ محبــت حســد نمی بــرد؛ محبــت فخــر  بردبــار و مهربــان  محبــت 
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ــود را  ــع خ ــدارد و نف ــته ن ــار ناشایس ــدارد. 5رفت ــرور ن ــر و غ ــد و کب نمی فروش
 6 نمی گیــرد؛  دل  بــه  و کینــه  نمی شــود  خشــمگین  آســانی  بــه  نمی جویــد؛ 
ــا بــا حقیقــت شــادی می کنــد.  7محبــت  محبــت از بــدی مســرور نمی شــود، اّم
بــا همــه چیــز مــدارا می کنــد، همــواره ایمــان دارد، همیشــه امیــدوار اســت و در 
ــا از  ــا نبّوته ــرد. اّم ــان نمی پذی ــز پای ــت هرگ ــد. 8 محب ــداری می کن ــال پای همه ح
میــان خواهــد رفــت و زبانهــا پایــان خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد 

شــد.

اول یوحنا 18:3 را بخوانید. چگونه باید محبت کردن را تمرین کنیم؟ . 6
نه در گفتار، بلکه در کردار محبت کنیم.

درس 13
متی 12:7 را بخوانید. به زبان خودتان بگویید قانون طایی چیست؟. 1

آنچه از دیگران می خواهید برایتان انجام دهند، برای آنها انجام دهید. 

در تــاش بــرای شــناخت عشــق و محبــت، بســیاری از افــراد ســعی مــی کننــد فــرد . 2
مناســب را پیــدا کننــد. آیــا بایــد ســعی کنیــد فــرد مناســب را پیــدا کنیــد یــا فــرد 

مناســبی باشــید؟ 
تبدیل به فرد مناسبی شویم.

اول یوحنــا 3:5 را بخوانیــد. آیــا محبــت یــک احســاس اســت یــا محبــت عملــی . 3
اســت کــه انجــام مــی دهیــد؟ 

کارهایی که ما با گام برداشتن در اصول خدا )احکام( انجام می دهیم. 

اول یوحنــا 18:3 را بخوانیــد. اگــر بــه زن یــا شــوهر خــود گفتیــد: "دوســتت دارم! . 4
"امــا بیــرون رفتیــد و مرتکــب زنــا شــدید، آیــا او ســخنان شــما را بــاور مــی کنــد 

یــا اعمــال شــما را؟ 
اعمالتان. کارها بلندتر از کلمات صحبت می کنند.

رومیــان 6:5-8 را بخوانیــد. آیــا فکــر مــی کنیــد عیســی مایــل بــه مــردن . 5
بــود؟ 

نــه، امــا او بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه چــه احساســی داشــت، بــه دنبــال 
خیــر و منفعــت همــه ی مــا بــود.
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غاطیــان 22:5 را بخوانیــد. آیــا واقعــا مــی توانیــم بــدون خــدا بــه عنــوان . 6
مرکــز زندگــی خــود، محبــت کنیــم؟ 

خیر.

اول یوحنــا 8:4 را بخوانیــد. دلیــل اینکــه مــا بــه خــدا نیــاز داریــم تــا بــه مــا . 7
کمــک کنــد حقیقتــا بــه دیگــران محبــت کنیــم، ایــن اســت کــه او تنهــا کســی 

اســت کــه ...؟ اســت. 
محبت.

ــه . 8 ــف از آنچ ــک توصی ــر ی ــات زی ــد. از کلم ــان 5:13 را بخوانی اول قرنتی
ــه جــو. ــد: گســتاخ، خودخــواه، کین ــت نیســت انتخــاب کنی محب

همــه ی ایــن کلمــات )گســتاخ، خــود خــواه و کینــه جــو( توصیــف مــی 
کننــد کــه عشــق چــه چیــز نیســت.

ــه . 9 ــن زندگــی ب ــزی کــه شــما از ای ــد. تنهــا چی ــان 8:13 را بخوانی اول قرنتی
ــد بــرد، چیســت؟  ــا بعــد از مــرگ خواهی زندگــی بعــدی ی

محبت. محبت هرگز پایان نمی پذیرد.

امثــال 12:10 را بخوانیــد. اول قرنتیــان 5:13 مــی فرمایــد: محبــت کینــه . 10
بــه دل نمــی گیــرد. محبــت چــه مقــدار از خطاهــا را مــی پوشــاند؟ 

همه ی خطاها.
درس 14

ــید، . 1 ــی بخش ــران م ــه دیگ ــتی ب ــه راس ــی ب ــد. وقت ــان 7:8-8 را بخوانی دوم قرنتی
ــد؟  ــت کنی ــزی را ثاب ــد چــه چی راهــی اســت کــه مــی توانی

اینکه محبت شما حقیقی است.

دوم قرنتیــان 13:8-14 را بخوانیــد. وقتــی همــه ی مــا بــه یکدیگــر ملحــق . 2
مــی شــویم تــا ببخشــیم، خــدا مــی خواهــد آنجــا چــه چیــزی باشــد؟

مساوات، هر کس باید هر آنچه می تواند ببخشد.

ــرآورده . 3 ــه ب ــات هم ــه احتیاج ــد. چگون ــان 13:8-14 را بخوانی دوم قرنتی
خواهــد شــد؟
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با بخشیدن آنچه که می توانید، در هر زمانی که می توانید.

ــد . 4 ــر نبای ــوده اســت دیگ ــه دزد ب ــد. شــخصی ک افسســیان 28:4 را بخوانی
ــه کار مشــغول شــود و زندگــی خــود را بســازد.  ــد ب ــه بای ــد، بلک دزدی کن

ــد؟ ــد چــه کاری کنن ــا بای ــد آنه ــی فرمای ــن م افسســیان 28:4 همچنی
بتوانند به کسانی که به راستی نیازمندند چیزی ببخشند.

پیدایــش 2:13 و 2:12 را بخوانیــد. خــدا توانســت بــه ثــروت ابراهیــم . 5
ــه خــود فکــر نمــی کــرد بلکــه یــک ...؟   ــم تنهــا ب ــرا ابراهی ــد زی اعتمــاد کن

ــود. ــران ب ــرای دیگ ب
برکت.

اول تیموتائــوس 17:6-18 را بخوانیــد. ســه چیــز کــه بایــد ثروتمنــدان بــا . 6
پولشــان انجــام دهنــد چیســت؟

نیکویــی کننــد، در کارهــای خیــر دولتمنــد بــوده، ســخاوتمند و گشــاده 
دســت باشــند. )ترجمــه ی هــزاره ی نــو(

آیا خدا می تواند در دارایی به شما اعتماد کند؟. 7
بله

درس 15
یوحنــا 16:3 را بخوانیــد. چــه چیــز موجــب شــد کــه خــدا پســر یگانــه ی . 1

خــود را بدهــد؟ 
محبتش.

اول قرنتیــان 3:13 را بخوانیــد. چــه چیــز بایــد انگیــزه در پشــت بخشــِش . 2
مــا باشــد؟

ــر و  ــال خی ــه دنب ــم ب ــی صــرف نظــر از آنچــه حــس مــی کنی محبــت، یعن
ــی 12:7(. ــیم )مت ــران باش ــت دیگ منفع

یعقوب 15:2-16 را بخوانید. معنی این آیه را توضیح دهید.. 3
نــود و پنــج درصــد از همــه ی محبــت هــا غیــر کالمــی اســت. در چیــزی 

کــه مــی گوییــم نیســت بلکــه در کاری اســت کــه انجــام مــی دهیــم.



124

لوقا 38:6 را بخوانید. این آیه چه چیز به شما می گوید؟. 4
بــا هــر پیمانــه ای کــه بدهیــد )کوچــک یــا بــزرگ(، بــا همــان پیمانــه بــه 

شــما داده خواهــد شــد.

افسســیان 7:1 را بخوانیــد. آیــا خــدا از میــاِن غنــای )ثــروت( خــود بخشــید . 5
یــا بــه انــدازه ی غنــای خــود؟ تفــاوت را توضیــح دهیــد.

بــه انــدازه ی غنــای )ثــروت( خــود. او همــه چیــزش را بــرای بــاز خریــد 
مــا داد، پســر یگانــه ی خــود را.

ــه کاری . 6 ــد، چ ــی کنی ــک م ــوا کم ــه بین ــی ب ــد. وقت ــال 17:19 را بخوانی امث
ــه شــما پــس خواهــد داد؟ ــا خــدا ب ــد؟ آی انجــام مــی دهی

به خدا قرض می دهیم. بله.

مزامیــر 1:41-3 را بخوانیــد. پنــج کار کــه خــدا بــرای افــرادی کــه بــه فکــر . 7
بینوایــان هســتند و بــه آنهــا مــی بخشــند انجــام مــی دهــد را نــام ببریــد.

آنهــا را در روز بــال رهایــی خواهــد بخشــید. از آنهــا محافظــت خواهــد 
کــرد. در زمیــن مبــارک خواهنــد بــود. آنهــا را بــه آرزوی دشــمنان شــان 
تســلیم نخواهــد کــرد. آنهــا را در بســتر بیمــاری قــوت خواهــد بخشــید ؛ 

یعنــی آنهــا را از بیمــاری شــان شــفای کامــل خواهــد داد.

درس 16
متــی 7:7-8 را بخوانیــد. اگــر از خــدا در خواســت کنیــم، چــه چیــز مــی . 1

توانیــم انتظــار داشــته باشــیم؟
می توانیم انتظار داشته باشیم که داده می شود.

ــم . 2 ــی توانی ــز م ــه چی ــم، چ ــدا را بجویی ــر خ ــد. اگ ــی 7:7-8 را بخوانی مت
ــیم؟  ــته باش ــار داش انتظ

خواهیم یافت.

متــی 7:7-8 را بخوانیــد. اگــر بکوبیــم، چــه چیــز مــی توانیــم انتظــار . 3
ــد؟  ــاق بیفت ــه اتف ــیم ک ــته باش داش

در به رویمان گشوده خواهد شد.
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پاسخ پرسشها 

ــر از آنچــه کامــش وعــده داده . 4 ــا خــدا کمت ــد. آی ــا 35:10 را بخوانی یوحن
ــد داد؟  اســت خواه

نه.

یعقــوب 1:4-3 را بخوانیــد. چــرا ایــن افــراد از دریافتــن از خــدا بازداشــته . 5
شدند؟

انگیــزه و قلبهایشــان بــد بــود. همــه چیــز دربــاره ی آنهــا و بــرای آنهــا بــود. 
انگیــزه ی آنهــا خودخواهــِی مطلــق بود.

اول پطــرس 7:3 را بخوانیــد. اگــر بــا همســر خــود بدرفتــاری مــی کنیــد، . 6
چــه نتیجــه ای در دعاهایتــان خواهــد داشــت؟ 

دعاهایمان بازداشته خواهد شد. 

اول یوحنا 14:5-15 را بخوانید. کلید پاسخ به دعاهایتان چیست؟. 7
برطبق اراده ی خدا درخواست کردن.

مرقس 24:11 را بخوانید. هرگاه دعا می کنید، چه کار باید کنید؟. 8
ایمان داشته باشیم که یافته ایم، و از آِن ما خواهد بود.
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پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده ی خود

انتخــاب عیســی مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده تــان مهمتریــن 
تصمیــم شماســت کــه بــرای همیشــه خواهیــد گرفــت!

ــی  ــراف کنیعیس ــود اعت ــان خ ــه زب ــر ب ــه اگ ــد، "ک ــی ده ــده م ــدا وع کالم خ
خداونــد اســت و در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را از مــردگان 
برخیزانیــد، نجــات خواهــی یافــت. 01زیــرا در دل اســت کــه شــخص ایمــان 
مــی آورد و پارســا شــمرده می شــود، و بــا زبــان اســت کــه اعتــراف می کنــد و 
نجــات می یابــد... 13 زیــرا هر کــه نــام خداونــد را بخوانــد، نجــات خواهــد .تــفای" 

.)13،10-9:10 )رومیــان 

ــد و  ــو خداون ــه ت ــم ک ــی کن ــراف م ــد،" عیســی اعت ــا کنی ــد دع ــا صــدای بلن ب
نجــات دهنــده ی مــن هســتی. در دل خــود ایمــان دارم کــه خــدا تــو را از مــردگان 
بــر خیزانیــد. بــا ایمــان بــه کامــت، اکنــون نجــات را دریافــت مــی کنــم. از اینکــه 

مــرا نجــات دادی متشــکرم!"

همــان لحظــه ای کــه زندگــی خــود را بــه عیســی مســیح مــی ســپارید، حقیقــت 
کام او بافاصلــه در روح شــما قــرار مــی گیــرد. اکنــون کــه دوبــاره بــه دنیــا آمــده 

ایــد، شــما انســان کامــا جدیــدی هســتید !
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دریافت روح القدس

بــه عنــوان فرزنــد، پــدر آســمانِی پــر محبــت شــما مــی خواهــد قــدرت فــوق 
العــاده ای کــه بــرای زندگــی در ایــن حیــات جدیــد بــه آن نیــاز داریــد را بــه شــما 

بدهــد.

لوقــا 10:11، 31 "زیــرا هــر کــه بخواهــد، بــه دســت آورد؛ و هــر کــه بجوید، 
یابــد؛ و هــر کــه بکوبــد، در بــه رویــش گشــوده شــود... 31 حــال اگــر شــما بــا همــۀ 
بدســیرتی تان می دانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد، چقــدر 
بیشــتر پــدر آســمانی شــما روح القــدس را بــه هر کــه از او بخواهــد، عطــا خواهــد 

فرمود."

همــه ی آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بخواهیــد، ایمــان بیاوریــد، و 
دریافــت کنیــد! ایــن گونــه دعــا کنیــد،" پــدر نیــاز خــود را بــه قــدرت تــو بــرای ایــن 
حیــات جدیــد مــی دانــم. لطفــا مــرا بــا روح القدســت پــر کــن. بــا ایمــان، او را 
هــم اکنــون دریافــت مــی کنــم! متشــکرم کــه مــرا تعمیــد مــی دهــی. روح القــدس، 

بــه زندگــی مــن خــوش آمــدی. "

تبریــک مــی گوییــم! حــاال شــما بــا قــدرت فــوق العــاده خــدا پــر مــی شــوید. 
تعــدادی هجــا از زبانــی کــه نمــی دانیــد از قلبتــان بــه زبانتــان خواهــد آمــد )اول 
قرنتیــان 14:14(. از آنجــا کــه آن هــا را بــا ایمــان بــا صــدای بلنــد مــی گوییــد، 
ــا مــی کنیــد  قــدرت خــدا را از درون خــود آزاد مــی کنیــد و خــود را در روح بن
)آیــه ی 4(. مــی توانیــد ایــن کار را هــر وقــت و هــر کجــا کــه دوســت داریــد انجــام 

دهید.

ایــن واقعــا مهــم نیســت کــه آیــا وقتــی دعــا کردیــد تــا خداونــد و روح او را 
ــه. اگــر در دل خــود ایمــان داشــته  ــا ن ــد ی ــزی احســاس کردی ــد، چی دریافــت کنی
باشــید کــه دریافــت مــی کنیــد، پــس طبــق وعــده ی کام خــدا، دریافــت کردیــد. 

خــدا همیشــه بــه کامــش متعهــد اســت. آن را بــاور کنیــد!

ــم، هــر آنچــه در دعــا در خواســت  ــه شــما مــی گوی ــس ب مرقــس 42:11 "پ
ــود." ــد، و از آِن شــما خواهــد ب ــه ای ــد، ایمــان داشــته باشــید کــه آن را یافت کنی
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درباره نویسندگان
اندرو ومک

از زمــان تاســیس ســازمان کلیســایی انــدرو ومــک در ســال،1978  انــدرو 
ــت  ــق معرف ــه ســادگی و روشــنی، از طری ــزرگ از کام خــدا ب ــق ب ــه ی حقای ــه ارئ ب
ــت. ــه داده اس ــده، ادام ــه او داده ش ــد ب ــیله ی خداون ــه وس ــه ب ــحی ک ــی و مس  شناس

هــر جــا کــه ســفر مــی کنــد، بــا تاکیــد قدرتمنــد و اقتــدارش بــر کام خــدا، مــردم را 
از گنــاه و خــود پارســایی آزاد مــی کنــد، کــه غالبــا بــا آیــات و شــگفتی هــا همــراه 
اســت. انــدرو شــبان ســه کلیســا بــوده اســت و او همچنــان بــه خدمــت خداونــد 
در زندگــی خــود بــا تعلیــم بــدن مســیح کــه خبــر خــوش رابطــه ی مــا در عیســی 

مســیح اســت، ادامــه مــی دهــد.

دان کرو

ــد. او  ــق ش ــدرو ملح ــه ان ــد ب ــه خداون ــت ب ــرای خدم ــال 1975 ب دان در س
قبــل از اینکــه در ســال 1988 بــه عنــوان معــاون و همــکار در ســازمان کلیســایی 
ــه صــورت عضــوی تمــام وقــت در بیایــد، در مکزیکــو، تگــزاس  انــدرو ومــک ب
و اوکاهامــا خدمــت مــی کــرده اســت. او در ســال، 1994 اســتاد کالــج کتــاب 
مقــدس کریــس )Charis Bible College( شــد. در اوایــل دهــه ی 1990، 
ــا  ــه انجمــن مقدســین را تاســیس کــرد، کــه در حــال حاضــر ب دان ســازمان خیری
ســازمان خبــر خــوش شــاگردی ادغــام شــده اســت کــه ایــن ســازمان امکانــات و 
ــان  ــرای کشــورهای جه ــه طــور عمــده ب ــه ب ــزار شــاگردی و کمــک هــای خیری اب

ســوم فراهــم مــی کنــد.
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مقدمه سطح سوم
بــه ســطح ســوم از کتــاب راهنمایــی مطالعــه خبــر خــوش شــاگردی و کتــاب 

کار کــه شــامل 3 بخــش اســت، خــوش آمدیــد .

ایــن برنامــه ی فــوق العــاده یــک همــکاری، بیــِن تعالیــم انــدرو ومــک و دان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــن تهی ــازی بنیادی ــزار شاگردس ــک اب ــوان ی ــه عن ــت و ب ــرو اس ک
ایــن برنامــه مــی توانــد در هــر جایــی و بــا هــر کســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ایــن برنامــه خواننــدگان خــود را از افــراد گرفتــه تــا گروههــای کوچــک، کلیســاهای 

محلــی، مــدارس و کنفرانــس هــا، تبدیــل خواهــد کــرد.

محتــوای ایــن برنامــه شــامل 48 درس اســت کــه بــه ســه ســطح یــا قســمت 
ــه  ــات مربوط ــون درس، آی ــت و مت ــتقل اس ــع و مس ــه جام ــود ک ــی ش ــیم م تقس
ــه شــاگرد  ــت ک ــا گف ــه م ــد ب ــد. خداون ــی ده ــه م ــا را ارائ و پرسشــها و پاســخ ه
ــکل  ــه ش ــه ب ــن برنام ــی 19:28( و ای ــد )مت ــر کنن ــط تغیی ــه فق ــه اینک ــازید، ن بس
هدفمنــد فــرد را از یــک نــو ایمــان بــه شــاگرد و از یــک شــاگرد بــه شــخصی کــه 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــی ســازد، تبدی ــران را شــاگرد م دیگ

ایــن 16 درس از ســطح ســوم، حتــی عمیــق تــر وارد حقایــق اساســی کتــاب 
مقــدس مــی شــود و بــه شــما درک کامــل تــری از محبــت بــی قیــد و شــرط و فیض 
خــدا نســبت بــه خــود مــی دهــد. عــاوه بــر ایــن، دو راهنمایــی مفیــد وجــود دارد، 
یکــی در مــورد اینکــه "چگونــه عیســی را بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود بپذیریــد"، 
ــه 12  ــک برنام ــا ی ــان، م ــد." در پای ــت کنی ــدس را دریاف ــه روح الق و دوم "چگون
ماهــه خوانــدن کتــاب مقــدس ارائــه مــی دهیــم تــا شــما قــادر بــه مطالعــه ی تمامــی 

کام خــدا شــوید.

ایــن ابــزار در سرتاســر جهــان بــرای تبدیــل افــراد و جوامــع اســتفاده مــی شــود 
و در چندیــن زبــان در دســترس اســت کــه بــه صــورت pdf جهــت دانلــود رایــگان 
در ســایت www.awmi.net/demo/downloads و اپلیکیشــن هایــی بــرای 

سیســتم هــای اندرویــد و اپــل موجــود اســت.

خداوند در شروع این سفِر مکاشفه ای به فراوانی به شما برکت دهد.
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طریق الهی
نویسنده: اندرو ُومک

ــه دیگــران خدمــت  ــق شــما ب ــد از طری ــد کــه خداون ــد اجــازه دهی مــی توانی
کنــد. شــما قــدرت و مســح خــدا را در خــود داریــد، امــا چگونــه مــی توانیــد آن را 
بــه دیگــران بدهیــد؟ مــی توانیــم بــا تعــدادی از آیــات کتــاب مقــدس شــروع کنیــم. 
در فیلیمــون 6، پولــس دعــا مــی کنــد: "کــه مشــارکت ایمانــت بســی کارگــر افتــاده، 
ــه  ــل ب ــت نی ــه در جه ــون شــود ک ــی رهنم ــت نیکوی ــر قابلی ــه شــناخت ه ــو را ب ت
قامــت مســیح در ماســت." اولیــن قــدم در داشــتن قــدرِت جریــان )طریــق( الهــی 
بــه وســیله ی شــما بــه دیگــران، ایــن اســت کــه ابتــدا هــر قابلیــت نیکویــی را در 
خودتــان بشناســید. نمــی توانیــد آنچــه را کــه نداریــد ببخشــید، امــا وقتــی کــه مــی 
دانیــد چــه چیــزی در درون داریــد، همــه چیــز بــه طــور خــودکار اتفــاق مــی افتــد. 
شــروع بــه اشــتراک گــذارِی شــور و هیجــان خــود بــا دیگــران مــی کنیــد، بــه آنچــه 
خــدا در زندگــی تــان انجــام داده اســت، شــهادت مــی دهیــد و بــه ایــن شــکل بــه 

طــور خــودکار بــه تعــدادی از انســانها کمــک خواهــد شــد.

ــم،  ــت کنی ــر را محب ــزان یکدیگ ــد: "ای عزی ــی گوی ــا 7:4-8 م در اول یوحن
زیــرا محبــت از خداســت و هــر کــه محبــت مــی کنــد، از خــدا زاده شــده اســت 
و خــدا را مــی شناســد ... زیــرا خــدا محبــت اســت". هــر زمــان کــه احســاس مــی 
کنیــد محبــت از شــما بــه ســوی فــرد دیگــری جــاری مــی شــود، ایــن خداســت کــه 
بــه ایــن وســیله بــه ســوی آنهــا جریــان مــی یابــد. در واقــع چهــار کلمــه ی اصلــی 
ــه  ــت آگاپ ــکل، محب ــن ش ــود دارد؛ باالتری ــی وج ــان یونان ــت" در زب ــرای "محب ب
)agape(، نــوع مــاوراء طبیعــی محبــت خداســت. بایــد تفــاوتِ  بیــن جاذبــه یــا 
تمایــل نســبت بــه کســی و ایــن شــکل خــارق العــاده از محبــت خــدا را درک کنیــد. 
هــرگاه محبــت خــدا از طریــق شــما بــه ســوی دیگــری جــاری شــود، مــی فهمیــد 
ــگاه  ــا ن ــب را ب ــن مطل ــد ای ــدارد. مــی توانی ــر و غــرور ن ــت کب ــوع محب ــن ن کــه ای
کــردن بــه اول قرنتیــان 4:13-8 بررســی کنیــد، کــه خصوصیــات محبــت الهــی را 
نشــان مــی دهــد. "حســد نمــی بــرد کبــر و غــرور نــدارد، نفــع خــود را نمــی جویــد، 
بــه آســانی خشــمگین نمــی شــود و...". بایــد آنچــه کــه محبــت مــی نامیــد را تجزیــه 
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و تحلیــل کنیــد و مطمئــن شــوید کــه واقعــا محبــت خداســت – کــه کبــر وغــرور 
ــا نفــع خــود را نمــی جویــد – شــاید بــه خاطــر آنچــه فــردی مــی توانــد  نــدارد ی
بــرای شــما انجــام دهــد )ولــی نمــی دهــد( شــما او را دوســت نداریــد. همچنانکــه 
در ایــن مــورد رشــد کــرده و بــه معنــای واقعــی کلمــه شــروع بــه درک نــوع محبــت 
خــدا مــی کنیــد و هنگامــی کــه احســاس مــی کنیــد ایــن نــوع محبــت از طریــق شــما 
بــه شــخص دیگــری منتقــل مــی شــود، در واقــع همــان حرکــت خداونــد اســت. 
هنگامــی کــه مــی بینیــد محبــت خــدا از طریــق شــما بــه ســوی شــخصی جــاری مــی 
شــود، تمــام آنچــه کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه آن را بــا برخــی از کلمــات 

یــا اقدامــات تشــویق آمیــز دنبــال کنیــد – کاری انجــام دهیــد.

ــه ذهــن مــن مــی  ــوده ام و شــخصی ب ــی هســت کــه در حــال دعــا ب زمانهای
ــی  ــچ دلیل ــته ام. هی ــدا را خواس ــفقت خ ــم وش ــت و رح ــا محب ــرای آنه ــد و ب آی
ــه  ــه ب ــه ام ک ــاد گرفت ــود. ی ــی ب ــاوراء طبیع ــت؛ م ــود نداش ــاق وج ــن اتف ــرای ای ب
ــا تمــاس  ــا آنه ــی ب ــه طریق ــا ب ــه ای برایشــان بنویســم ی ــم، نام ــگ بزن دیگــران زن
بگیــرم. تقریبــا هــر بــار کــه شــخصی مــی گویــد: "پســر، خــدا بــود کــه از طریــق تــو 
بــا مــن صحبــت کــرد و زندگــی مــن را از ایــن طریــق لمــس کــرد." آیــا مــی دانیــد 
کــه ایــن اتفــاق چگونــه افتــاده اســت؟ ایــن اتفــاق افتــاد چــون مــن ایــن محبــت، 
ــه آن شــخص جــاری شــد، را  ــق مــن ب ــن رحمــت و شــفقت الهــی کــه از طری ای
احســاس کــردم. االن وقتــی کــه آن را احســاس مــی کنــم، متوجــه مــی شــوم کــه مــن 
نیســتم – بلکــه خداســت. خــدا محبــت اســت، و وقتــی دیگــران را محبــت مــی 
کنــم، اوســت کــه از طریــق مــن دیگــران را محبــت مــی کنــد. ایــن همــان راهــی 
اســت کــه عیســی خدمــت کــرد. متــی14:14  مــی گویــد: "چــون عیســی از قایــق 
ــده،  ــم آم ــه رح ــان ب ــال آن ــر ح ــش ب ــد و دل ــمار دی ــی ش ــی ب ــد، جمعیت ــاده ش پی
ــق عیســی جــاری  ــدرت خــدا از طری ــه ق بیمارانشــان را شــفا بخشــید." راهــی ک
شــد بــه واســطه ی احســاس رحمــت، شــفقت و محبــت نســبت بــه مردمــی بــود 
کــه آنهــا را خدمــت کــرد. در متــی 8: 3-2مــردی جذامــی، کــه طبــق قانــون یهــود 
نجــس بــود و نبایــد لمــس مــی شــد )هیــچ کــس نبایــد بــا او تمــاس بــر قــرار مــی 
کــرد در غیــر ایــن صــورت، همگــی آنهــا آلــوده و نجــس مــی شــدند( صدایــش را 
ــان از راه دور فریــاد زد: "ســرورم اگــر بخواهــی مــی توانــی  بلنــد کــرد و گریــه کن
پاکــم ســازی. عیســی دســت خــود را دراز کــرده، او را لمــس نمــود و گفــت: مــی 
ــه  ــا شــفقت و دلســوزی ب خواهــم؛ پــاک شــو! در دم، جــذام او پــاک شــد." او ب
ســمت مــرد جذامــی حرکــت و او را لمــس کــرد. وقتــی کتــاب مقــدس را مطالعــه 
مــی کنیــد، ایــن دلســوزی و ایــن محبــت مقــدس و الهــی را در بســیاری از جاهــا 
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خواهیــد یافــت. فقــط یــک احســاس نیســت، بلکــه رحمــت و دلسوزیســت کــه از 
طریــق مــا جــاری مــی شــود. 

هنگامــی کــه عیســی بــر روی صلیــب مصلــوب مــی شــد، مردمــی کــه 
اطرافــش بودنــد را آنقــدر محبــت کــرد کــه گفــت: "ای پــدر اینــان را ببخــش، زیــرا 
نمــی داننــد چــه مــی کننــد." )لوقــا 34:23(. اینهــا بســیاری از مردمــی بودنــد کــه 
ــا رحــم وشــفقت  ــه آنه ــن حــال عیســی نســبت ب ــا ای ــد، ب ــوب کردن او را مصل
ــی  ــم عیســی عصبانیت داشــت و از خــدا خواســت کــه آنهــا را ببخشــد. مــی دانی
نداشــت – ایــن فقــط یــک احســاس یــا هیجــان نبــود – یــک انتخــاب بــود. بــا 
ــه ســوی دیگــران منتشــر کــرد. هــر یــک از  ایــن حــال، آن را احســاس کــرد و ب
شــما کــه از نــو زاده شــده ایــد، خــدا را در خــود داریــد. بــا توجــه بــه آیــه ای کــه 
ــت اســت، و مــی خواهــد از  ــا 4:8، خــدا محب ــم، اول یوحن ــا آن شــروع کردی ب
طریــق شــما حرکــت کنــد و بــه دیگــران برســد. بــرای انجــام ایــن کار، خــدا ایــن 
شــفقت و دلســوزی را منتشــر خواهــد کــرد. احســاس خواهیــد کــرد کــه از شــما 
بــه ســوی دیگــران جریــان مــی یابــد و هنگامــی کــه ایــن کار را مــی کنیــد، بایــد 

پاســخ دهیــد.

همیشــه مجبــور نیســتید کار خاصــی انجــام دهیــد. الزم نیســت کــه درقالــب 
"خداونــد چنیــن مــی فرمایــد" باشــد. گاهــی اگــر احســاس رحــم و شــفقت نســبت 
ــه دورش  ــازوی خــود را ب ــه ســمتش برویــد و ب ــه کســی داشــته باشــید، فقــط ب ب
حلقــه کنیــد و بگوییــد: "خــدا تــو را دوســت دارد و مــن هــم همینطــور." مــی دانــم 
زمانــی در زندگــی ام کار کــرد، وقتــی در موقعیتــی بــودم کــه قــرار بــود از کلیســا 
بیــرون بیایــم و بــه آخــر خــط رســیده بــودم. مردم دربــاره ی مــن دروغ گفتــه بودند 
و حتــی یــک نفــر تهدیــد کــرد کــه مــن را مــی کشــد. خیلــی احســاس دلســردی 
مــی کــردم، "خدایــا، چــه فایــده ای دارد؟ هیــچ کــس از آنچــه مــی خواهــم انجــام 
ــک  ــه، ی ــودم ک ــیطان ب ــا ش ــارزه ب ــال مب ــن در ح ــد." م ــی کن ــی نم ــم، قدردان ده
دوســت از راهــی دور بــه مــن تلفــن زد. بعــد از چنــد دقیقــه کــه صحبــت کــرد، 
ــرای چــه کاری زنــگ زدی؟" گفــت: "فقــط خواســتم تمــاس  ــم: "راســتی، ب گفت
بگیــرم کــه بدانــی دوســتت دارم. در حــال دعــا بــودم و محبــت خــدا را نســبت بــه 
تــو احســاس کــردم و مــی خواهــم از تــو قدردانــی کنــم." ایــن همــه ی چیزیســت 
کــه گفــت. او چیــزی دربــاره ی شــرایط موجــود در زندگــی مــن نمــی دانســت، 
امــا از آن اســتفاده کــرد. مــی دانــم خــدا بــود کــه مــرا از طریــق آن شــخص محبــت 

کــرد و مــرا در آن خدمــت نگــه داشــت و زندگــی ام را عــوض کــرد.
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ــت  ــت اس ــدا محب ــند. خ ــی باش ــا عال ــق و لزوم ــات، عمی ــت کلم الزم نیس
ــن  ــد، ای ــی یاب ــان م ــما جری ــق ش ــت از طری ــد، محب ــی فهمی ــن را م ــرگاه ای و ه
ــد  ــد، بای ــی کنی ــی آن را حــس م ــی خــدا. وقت ــی اســت ... زندگــی اله ــق اله طری
آن را پیگیــری کنیــد. برویــد کاری انجــام دهیــد، چیــزی بگوییــد و برکتــی بــرای 
ــان خواهــد گذاشــت. او از  ــردم باشــید. خــدا کلمــات را در دهانت ــدادی از م تع
ــمت  ــه س ــوزی ب ــا دلس ــه ب ــور ک ــردم را همانط ــرد و م ــد ک ــتفاده خواه ــما اس ش
آنهــا حرکــت مــی کنیــد، آزاد خواهــد کــرد و کســانی را کــه اطرافتــان هســتند، را 

ــد. خدمــت مــی کن
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پرسش های شاگردسازی
نکته: در این درس این موضوع را بررسی خواهیم کرد که چگونه اجازه می 

دهیم آنچه خداوند در ما می گذارد به دیگران منتقل شود.

فیلیمــون آیــه 6 بخوانیــد. اولیــن قــدم کــه اجــازه دهیــم خــدا از طریــق مــا 1. 
ــت؟ _____________________________ ــد چیس ــان یاب جری

 ___________________________________________

فیلیمــون 6:1 دعایــم ایــن اســت کــه مشــارکت ایمانــت بســی کارگــر افتاده، 
تــو را بــه شــناخت هــر قابلیــت نیکویــی رهنمــون شــود کــه در جهــت نیــل 

بــه قامــت مســیح در ماســت.

اول یوحنا 7:4-8 را بخوانید. منبع واقعی دستیابی به محبت کردن دیگران . 2
چیســت؟ _____________________________________

اول یوحنــا 7:4-8 ای عزیــزان، یکدیگــر را محبــت کنیــم، زیــرا محبــت 
از خداســت و هــر کــه محبــت مــی کنــد، از خــدا مولــود شــده اســت و خــدا 
ــرا  ــد، خــدا را نشــناخته اســت، زی را مــی شناســد. 8آنکــه محبــت نمــی کن

خــدا محبــت اســت.

ــما . 3 ــت از ش ــد محب ــی کنی ــاس م ــه احس ــی ک ــر زمان ــد: "ه ــی گوی ــدرو م ان
ــد."  ــان مــی یاب ــه ایــن وســیله جری جــاری مــی شــود، ایــن خداســت کــه ب
 کــدام عبــارت در اول یوحنــا 7:4 ایــن حقیقــت را ثابــت مــی کنــد؟
___________________________________________

اول قرنتیــان 4:13-8 را بخوانیــد. برخــی از خصوصیــات محبــت الهــی . 4
چیســت؟ _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ــان اســت ؛ محبــت حســد  ــار و مهرب ــان 4:13-8 محبــت بردب اول قرنتی
ــار  ــدارد. 5 رفت ــرور ن ــر و غ ــد و کب ــی فروش ــر نم ــت فخ ــرد ؛ محب ــی ب نم
ناشایســته نــدارد و نفــع خــود را نمــی جویــد ؛ بــه آســانی خشــمگین نمــی 
ــدی مســرور نمــی شــود،  ــت از ب ــرد ؛ 6 محب ــه دل نمــی گی ــه ب شــود و کین
امــا بــا حقیقــت شــادی مــی کنــد. 7محبــت بــا همــه چیــز مــدارا مــی کنــد، 
همــواره ایمــان دارد، همیشــه امیــدوار اســت و در همــه حــال پایــداری مــی 
کنــد. 8 محبــت هرگــز پایــان نمــی پذیــرد. امــا نبــوت هــا از میــان خواهــد 

رفــت و زبانهــا پایــان خواهــد پذیرفــت و معرفــت زایــل خواهــد شــد.

متــی 14:14 را بخوانیــد. عیســی چگونــه در خدمــت بــه دیگــران حرکــت . 5
کــرد؟ _______________________________________
___________________________________________

متــی 14:14 چــون عیســی از قایــق پیــاده شــد، جمعیتــی بیشــمار دیــد و 
دلــش بــر حــال آنــان بــه رحــم آمــده، بیمارانشــان را شــفا بخشــید.

متــی 37:25-40 را بخوانیــد. هنگامــی کــه مــا بــا محبــت و دلســوزی بــه . 6
دیگــران مــی رســیم، در حقیقــت، چــه کســی را محبــت مــی کنیــم و جــاری 
ــازیم؟ ___________________________________ ــی س م

متــی37:25-40 آنــگاه پارســایان پاســخ خواهنــد داد :" ســرور مــا، ِکــی 
تــو را گرســنه دیدیــم و بــه تــو خــوراک دادیــم، یــا تشــنه دیدیــم و بــه تــو آب 
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دادیــم؟ 38 ِکــی تــو را غریــب دیدیــم و بــه تــو جــا دادیــم و یــا عریــان، و تــو 
را پوشــانیدیم؟ 39 ِکــی تــو را مریــض و یــا در زنــدان دیدیــم و بــه دیــدارت 
آمدیــم؟ " 40 پادشــاه در پاســخ خواهــد گفــت :" آمیــن، بــه شــما مــی گویــم، 
آنچــه بــرای یکــی از کوچکتریــن بــرادران مــن کردیــد، در واقــع بــرای مــن 

کردید."

عبرانیــان 10:6 زیــرا خــدا بــی انصــاف نیســت کــه عمــل شــما و محبتــی 
کــه بــه خاطــر نــام او در خدمــت بــه مقدســین نشــان داده مــی دهیــد 

ــد. ــوش کن فرام
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استفاده از عطایا در خدمت
نویسنده: اندرو ُوَمک

چگونــه مــی توانیــد محبتــی را کــه از خــدا دریافــت کــرده ایــد بــه کار ببریــد و 
آن را بــا دیگــران تقســیم کنیــد؟ - چگونــه مــی توانیــد خادمــی تاثیــر گــذار بــرای 
دیگــران باشــید؟ در اول پطــرس  11:4مــی فرمایــد، "اگــر کســی ســخن مــی 
گویــد، ســخن او ماننــد ســخنان خــدا باشــد." اصطــاح "ســخنان خــدا" بــه عهــد 
عتیــق اشــاره دارد زمانیکــه قــدس االقــداس را داشــتند و کام خــدا را در صنــدوق 
عهــد قــرار دادنــد. کــه آن را "ســخن خــدا" )وحــی الهــی( مــی نامیدنــد، بنابرایــن 
ــون  ــی همچ ــد "، یعن ــدا باش ــخنان خ ــد س ــخن او مانن ــد "س ــی فرمای ــه م زمانیک
ســخنگوی خــدا بگویــد. طــوری ســخن بگوییــد کــه از جانــب خــدا مــی گوییــد. 
ایــن آیــه همچنــان ادامــه مــی دهــد: "اگــر کســی خدمــت مــی کنــد، بــا قدرتــی کــه 
خــدا مــی بخشــد خدمــت کنــد، تــا در همــه چیــز خــدا بــه واســطه ی عیســی مســیح 
تمجیــد شــود. جــال و توانایــی تــا ابــد بــر او بــاد. آنچــه مــی گویــد ایــن اســت کــه 
نــه از قــدرت خــود، بلکــه از قدرتــی کــه خــدا بــه شــما مــی دهــد، بایــد بــه دیگــران 

خدمــت کنیــد.

یکــی از چیزهــای فــوق العــاده ای کــه در زندگــی مســیحی وجــود دارد ایــن 
اســت کــه فقــط مــن یــا شــما نیســتیم کــه بــا کســی صحبــت مــی کنیــم و از توانایــی 
خــود چیــزی بــا او بــه اشــتراک مــی گذاریم، بلکــه خود خداونــد می آیــد و درون ما 
زندگــی مــی کنــد. او از طریــق مــا شــروع بــه صحبــت مــی کنــد و جــاری مــی شــود. 
مــی توانیــم بــه معنــای واقعــی کلمه مســحور خدا باشــیم و روح او را داشــته باشــیم 
کــه از طریــق مــا جریــان مــی یابــد. زمانیکــه شــروع بــه اشــتراک گــذاری بــا دیگــران 
مــی کنیــم، بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایــن چیزیســت کــه عطایــای روح نامیــده 
و بــرای همیــن داده مــی شــود. خــدا همــه ی اشــخاص را در بــدن مســیح بــه کار 
مــی گیــرد و بــه آنهــا عطایــای خاصــی مــی دهــد. در اول قرنتیــان 12 مــی فرمایــد 
بــه هــر یــک از مــا طبــق اراده ی خــدا عطایــای گوناگونــی بخشــیده شــده اســت. 
در آیــات 4 تــا 6 مــی فرمایــد: "بــاری عطایــا گوناگوننــد، امــا روح همــان اســت؛ 
ــد(، امــا خداونــد همــان اســت؛ عملهــا  ــد )متفاوتن  خدمتهــا )طریقهــا( گوناگونن
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ــی  ــل م ــه عم ــه ب ــه را در هم ــه هم ــان خداســت ک ــا هم ــد، ام ــا( گوناگونن ) کاره
ــن  ــد اســت کــه ای ــا کــه خداون ــن معن ــز هــا از نویســنده اســت(. بدی آورد." )پرانت
چیزهــا را در همــه ی مــا انجــام مــی دهــد، همانطــور کــه در آیــه ی 7 مــی فرمایــد: 
ــرای  ــا ب ــود،" ی ــی ش ــگان داده م ــِت هم ــرای منفع ــس ب ــر ک ــه ه ــور روح، ب "ظه

منفعــت هــر کــس داده مــی شــود.

ایــن آیــات مــی فرمایــد کــه خــدا توانایــی مافــوق طبیعــی را در هــر یــک از 
مــا قــرار داده اســت. ممکــن اســت آن را احســاس نکنیــد ممکــن اســت از آن آگاه 
نباشــید، امــا ایــن وعــده ای از کام خداســت. چنانچــه در ایــن دوره ی شــاگرد 
ســازی دیــر بــه ایــن موضــوع رســیده ایــد، امــا اگرعیســی را بــه عنــوان خداونــد 
خــود پذیرفتــه ایــد، اگــر فهمیــده ایــد کــه چگونــه از خــدا دریافــت کنیــد و شــروع 
بــه اعمــال آن در زندگیتــان کــرده ایــد، پــس مــی توانــم اطمینــان دهــم کــه قــدرت 
روح القــدس درون شــما مشــغول بــه کار اســت. شــما معجــزات دیگــران را درون 
خــود داریــد. خــدا معجــزه ای شــبیه یــک بــذر درون شــما بــرای شــخص دیگــری 
قــرار داده اســت. ایــن بــه شــما بســتگی دارد کــه قــادر باشــید آن را آزاد و در 
زندگــی آنهــا وارد کنیــد. کتــاب مقــدس مــی فرمایــد عطایــا بــه هــر یــک از مــا بــه 
ــار گذاشــته نشــده اســت. 9 عطایــای  وســیله روح داده شــده و یــک نفــر هــم کن
ــد کام حکمــت،  ــر شــده اســت، مانن ــان 12 ذک ــون از روح در اول قرنتی گوناگ
کام معرفــت، تشــخیص ارواح، قــدرت انجــام معجــزات، عطایــای شــفا دادن، 
و غیــره. عطایــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در رومیــان 12 ذکــر شــده اســت. 
شــما بایــد خودتــان آنهــا را مطالعــه کنیــد و بدانیــد کــه هــر یــک از شــما جایــگاه 
روح القــدس را در خــود داریــد، مســحی خــاص – توانایــی خــاص – کــه قــادر 
باشــید دیگــران را خدمــت کنیــد. بــرای مثــال، هیــچ کــس قــادر نخواهــد بــود بــه 
روش مــن خدمــت کنــد. شــما ممکــن اســت عطیــه تعلیــم نداشــته باشــید، امــا هــر 
کــس در بــدن مســیح مــی توانــد بــا در میــان گذاشــتن ایمــان خــود بــا شــخصی 
دیگــر، تعلیــم بدهــد. افــرادی هســتند کــه بــه طــور خــاص بــرای تعلیــم خوانــده 
شــده انــد. افــرادی بــرای موعظــه و شــبانی کلیســاها فــرا خوانــده شــده انــد. عطیــه 
ــد اشــخاصی هســتند کــه  ــان 12 ذکــر شــده اســت مــی گوی دیگــری کــه در رومی
عطیــه شــان خدمــت اســت. تعــداد زیــادی از شــما ممکــن اســت از یــک توانایــی 
یــا عطیــه بــدون آگاهــی از آن، برخــوردار باشــید. ممکــن اســت فقــط تمایــل داریــد 
ــرای شــخصی باشــید. ممکــن اســت شــخصی هســتید کــه  ــی ب ــد برکت کــه بتوانی
وقتــی وارد اتاقــی مــی شــوید، بــه آســانی افــرادی کــه بــه نظــر ناخــوش هســتند را 
پیــدا مــی کنیــد. بــا آنهــا همــدردی مــی کنیــد، مــی دانیــد چــه مــی کننــد، و مایــل 
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هســتید کــه آنهــا احســاس راحتــی کننــد و بــه آنهــا خدمــت کنیــد. آیــا مــی دانســتید 
کــه ایــن عطیــه مــاورا طبیعــی از طــرف خداســت؟

ــده  ــیدن، داده ش ــه بخش ــراد عطی ــی از اف ــه بعض ــد ب ــی فرمای ــان 12 م رومی
ــن  ــل. ای ــت از انجی ــرای حمای ــیدن آن ب ــول در آوردن و بخش ــی پ ــت، توانای اس
ــه ی آنهاســت، خواندگــی آنهــا در زندگــی، و بعضــی از شــما ممکــن اســت  عطی
ــا ایــن عطیــه خوانــده شــده باشــید. بعضــی هــم عطیــه تشــویق داریــد. بعضــی  ب
دیگرعطیــه ی مدیریــت دارنــد، کــه معمــوال توســط کلیســا عطیــه ی امــداد خوانــده 
ــط  ــا در محی ــه تنه ــود دارد، ن ــام داد، وج ــوان انج ــه بت ــزی ک ــر چی ــود. ه ــی ش م
کلیســا، بلکــه در برخــورد روزانــه بــا مــردم. بعضــی از شــما توانایــی دلگــرم کــردن 
کســانی را کــه دلســرد مــی شــوند داریــد، چیــزی کــه هرگــز نمــی توانــم فقــط از 
طریــق تعلیــم انجــام دهــم. ممکــن اســت فقــط توانایــی فــوق العــاده ای بــرای بــه 
ــد،  ــه کنی ــرادی حلق ــازوی خــود را دور اف ــران داشــته باشــید، ب ــدن دیگ ــو ران جل
ــن  ــورد نظــر مــن ای ــه ی م ــد. نکت ــت وا داری ــه فعالی ــا را ب ــد، و آنه برکتشــان دهی
اســت کــه نبایــد آن را امــری طبیعــی بدانیــد، چنانکــه بگوییــد: "خــب ایــن تیــپ 
شــخصیتی مــن اســت." ممکــن اســت خــود را در ایــن نــوع تیــپ شــخصیتی قــرار 
دهیــد، امــا بدانیــد ایــن قدرتــی فــوق العــاده بــوده کــه خــدا درون شــما قــرر داده 
اســت و بــه شــما عطایــا، اســتعدادها، و دیــدی بخشــیده کــه شــما را متمایــل بــه 

انجــام کارهایــی خــاص مــی کنــد.

وقتــی شــما دیگــران را خدمــت مــی کنیــد، کتــاب مقــدس مــی فرمایــد بایــد 
خــادم آنچــه کــه خــدا درونتــان قــرار داده اســت، باشــید. همــه ی مــا بایــد خــادم 
شــویم، بــه عنــوان یــک کار تمــام وقــت، بــه عنــوان یــک شــغل، یــا در هــر کجــا 
کــه هســتیم. اگــر بــا همســایه هــا یــا افــرادی کــه در فروشــگاه هســتند چنیــن رفتــار 
مــی کنیــد، بایــد بــا قدرتــی کــه خــدا مــی دهــد انجــام دهیــد نــه بــا قــدرت خــود. 
بنابرایــن تشــویقتان مــی کنــم خــدا را بجوییــد، عطایایــی کــه درونتــان قــرار داده را 
کشــف کنیــد، و اگــر بــرای عطایــای خدمتــی تمــام وقــت خوانــده نمــی شــوید، آن 
هــا را از دســت ندهیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر یــک از شــما قــدرت مافــوق 
روح القــدس را داریــد، و بــه ایــن وســیله بــا عطایایــی کــه خــدا درونتــان قــرار داده 

اســت، دیگــران را خدمــت کنیــد .

ایــن کار نیــاز بــه زمــان و تمریــن دارد. اولیــن بــار کامــل نخواهیــد بــود، پــس 
ــد، نگــران نباشــید تخــت پادشــاهی  ــن کــردن نترســید. اگــر اشــتباه کردی از تمری
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خداونــد ســقوط نخواهــد کــرد، و دیگــران صداقــت قلــب شــما را خواهنــد دیــد. 
محبــت شــما بــه آنهــا خدمــت خواهــد کــرد حتــی اگــر کاری را بــه بهتریــن شــکل 
انجــام ندهیــد. شــروع بــه خدمــت کــردن بــه دیگــران کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه شــما عطیــه ی خــدا هســتید، قــدرت مافــوق طبیعــی کــه او بــه شــما داده اســت 

را، بــا دیگــران قســمت کنیــد. 
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پرسش های شاگردسازی
اول پطــرس 11:4را بخوانیــد. مــا بــا قــدرت چــه کســی خدمــت مــی کنیــم؟1. 

___________________________________________

اول پطــرس 11:4 اگــر کســی ســخن می گویــد، همچــون ســخنگوی خــدا 
ــد  ــدا می بخش ــه خ ــی ک ــا قدرت ــد، ب ــت می کن ــی خدم ــر کس ــد؛ و اگ بگوی
خدمــت کنــد، تــا در همه چیــز، خــدا به واســطۀ عیســی مســیح تمجیــد 

شــود. جــال و توانایــی تــا ابــد بــر او بــاد. آمیــن.

اول قرنتیــان 4:12 را بخوانیــد. انــواع مختلفــی از عطایــای روحانــی وجــود . 2
دارد، امــا منبــع اصلــی همه ی آنها کیســت؟ __________________

اول قرنتیان 4:12 باری، عطایا گونا گونند، اّما روْح همان است؛

اول قرنتیان 6:12 را بخوانید. عبارت صحیح را انتخاب کنید.. 3

خدا تنها به یک روش عمل می کند الف. 
ــراد  ــا در اف ــق آنه ــدا از طری ــه خ ــود دارد ک ــی وج ــهای مختلف روش ب. 

ــد ــی کن ــل م عم
خدا تنها از طریق واعظ عمل می کند ج. 

اول قرنتیــان 6:12-10  عملهــا گونا گوننــد، اّمــا همــان خداســت کــه 
همــه را در همــه به عمــل مــی آورد. 7 ظهــور روح، بــه هــر کــس بــرای 
ــی به وســیلۀ روح، کام حکمــت  ــه یک ــگان داده می شــود. 8 ب ــِت هم منفع
ــه  ــت، 9 و ب ــان روح، کام معرف ــطۀ هم ــری به واس ــه دیگ ــود، ب داده می ش
ــط  ــاز توس ــری ب ــه دیگ ــان و ب ــان روح، ایم ــیلۀ هم ــر به وس ــخصی دیگ ش
همــان روح، عطایــای شــفا دادن. 10بــه شــخصی دیگــر قــدرت انجــام 
معجــزات داده می شــود، بــه دیگــری نبــّوت، و بــه دیگــری تشــخیص 
ــر  ــای غی ــواع زبانه ــه ان ــخن گفتن ب ــر س ــخصی دیگ ــه ش ــاز ب ارواح. و ب

ــر. ــای غی ــۀ زبانه ــری ترجم ــه دیگ ــود و ب ــیده می ش بخش

اول قرنتیــان 7:12 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: ظهــور روح القــدس و عطایای . 4
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روحانــی، بــه هــر کــس بــرای منفعت همــگان داده مــی شــود. ____________

اول قرنتیــان 8:12-10 را بخوانیــد. برخــی از عطایــای روحانــی کــه . 5
خداونــد بــه افــراد مــی دهــد را فهرســت کــرده و هــر یــک را تعریــف کنیــد.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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___________________________________________
___________________________________________

ــی فهرســت . 6 ــای روحان ــک از عطای ــر ی ــد. ه ــان 6:12 – 8 را بخوانی رومی
 شــده در ایــن آیــات را کــه خــدا بــه افــراد مــی دهــد، تعریــف کنیــد.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

رومیــان6:12 -8 اّمــا همــۀ اینهــا را همــان یــک روح به عمــل مــی آورد و 
ــد. بر حســب  ــه هر کــس می بخش ــرده، ب ــیم ک ــه ارادۀ خــود تقس ــا را ب آنه
فیضــی کــه بــه مــا بخشــیده شــده اســت، دارای عطایــای گوناگونیــم. اگــر 
 عطــای کســی نبــّوت اســت، آن را متناســب بــا ایمانــش بــه کار گیــرد.
ــد. ــم ده ــت، تعلی ــم اس ــر تعلی ــد. اگ ــت کن ــت، خدم ــت اس ــر خدم  7 اگ

8 اگــر تشــویق اســت، تشــویق نمایــد. اگــر کمــک بــه نیازمنــدان اســت، بــا 

ــا جدیّــت انجــام  ــد. اگــر رهبــری اســت، ایــن کار را ب ســخاوت چنیــن کن
ــن کار  ــه ای ــادمانه ب ــت، ش ــران اس ــه دیگ ــفقت ب ــم و ش ــر رح ــد. و اگ ده

مشــغول باشــد.
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آیــا تاکنــون متوجــه شــده اید که ایــن عطایا از طریق شــما، عمــل کنند؟ اگر . 7
چنین اســت، چه عطایایی؟ ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

اول قرنتیــان 7:12 را بخوانیــد. چــه کســی از ایــن عطایــا ســود مــی بــرد؟ 
___________________________________________
___________________________________________

اول قرنتیــان 7:12 ظهــور روح، بــه هــر کــس بــرای منفعــِت همــگان داده 
می شــود.

ــا  ــر و ب ــس را برگی ــن اســت. َمرُق ــا م ــا ب ــا لوق ــوس 11:4 تنه دوم تیموتائ
ــرا ســودمند اســت. ــم م ــرا در خدمت ــاور، زی خــود بی

اعمــال رســوالن 1:13 در کلیســایی کــه در اَنطاکیــه بــود، انبیــا و معلّمانــی 
چنــد بودنــد: برنابــا، َشــمعون معــروف بــه نیِجــر، لوکیــوِس قیرَوانــی، 

ــود و ســولُس. ــِس حاکــم ب ــدۀ هیرودی ــم کــه برادرخوان َمناِح

انبیــا و  بــود،  اَنطاکیــه  اعمــال رســوالن 15:13 در کلیســایی کــه در 
معلّمانــی چنــد بودنــد: برنابــا، َشــمعون معــروف بــه نیِجــر، لوکیــوِس 
قیرَوانــی، َمناِحــم کــه برادرخوانــدۀ هیرودیــِس حاکــم بــود و ســولُس.

ــارک خواهــد بــود، چــرا  ــز مب امثــال 9:22 شــخص گشاده دســت خــود نی
ــان می دهــد. ــه بی نوای ــان خــود ب ــه از ن ک

اعمــال رســوالن 28:20 مراقــب خــود و تمامــی گلــه ای کــه روح القــدس 
شــما را بــه نظــارِت بــر آن برگماشــته اســت باشــید و کلیســای خــدا را کــه 

آن را بــه خــون خــود خریــده اســت، شــبانی کنیــد.

متی 7:5 خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد.
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آیات اضافی مرتبط با درس 
اعمــال رســوالن 21:27-25  پــس از مدتهــا بی غذایــی، پولُــس در 
ــرا  ــخن م ــت س ــما می بایس ــروران، ش ــت: "س ــتاد و گف ــان ایس ــان ایش می
ت را تــرک نمی کردیــد تــا این همــه آســیب و زیــان  می پذیرفتیــد و ْکــرِ
نبینیــد. 22 اکنــون نیــز از شــما خواهــش می کنــم کــه شــهامتتان را از دســت 
ــه جــان هیچ یــک از شــما نخواهــد رســید؛ فقــط  ــرا آســیبی ب ــد، زی ندهی
کشــتی از دســت خواهــد رفــت. 23 زیــرا دیشــب فرشــتۀ خدایــی کــه از آِن 
اویــم و خدمتــش می کنــم، در کنــارم ایســتاد .24 و گفــت: "پولـُـس، متــرس. 
تــو بایــد بــرای محاکمــه، در برابــر قیصــر حاضــر شــوی، و بــه  یقیــن، خــدا 
جــان همــۀ همســفرانت را نیــز بــه تــو بخشــیده اســت." 25 پــس ای مــردان، 
دل قوی داریــد، زیــرا بــه خــدا ایمــان دارم کــه همان گونــه کــه بــه مــن گفتــه 

اســت، خواهــد شــد.

اعمــال رســوالن 11:9-12 خداونــد بــه او گفــت: "برخیــز و بــه کوچــه  ای 
کــه "راســت" نــام دارد، بــرو و در خانــۀ یهــودا ســراغ ســولُس تارسوســی را 
بگیــر. او بــه دعــا مشــغول اســت 12و در رویــا مــردی را دیــده، َحنانیــا نــام، 

کــه می آیــد و بــر او دســت می گــذارد تــا بینــا شــود." 

ــۀ  ــم جمل ــم و بتوان ــّوت داشــته باش ــدرت نب ــر ق ــان 2:13 - اگ اول قرنتی
اســرار و معــارف را درک کنــم، و اگــر چنــان ایمانــی داشــته باشــم کــه 

بتوانــم کوه هــا را جا به جــا کنــم، اّمــا محبــت نداشــته باشــم، هیچــم.

ــت، و هــر گاه  ــد گرف ــا دستهایشــان خواهن ــا را ب ــس 18:16  و ماره مرق
ــر  ــتها ب ــید، و دس ــد رس ــا نخواه ــه آنه ــدی ب ــند، گزن ــنده بنوش ــری کش زه

ــت." ــد یاف ــا شــفا خواهن ــاد و آنه ــد نه ــاران خواهن بیم

ــن  ــم داشــت اگــر چنی ــزی خواهی ــا چــه راه گری ــس م ــان 3:2-4 پ عبرانی
نجاتــی عظیــم را نادیــده بگیریــم؟ ایــن نجــات در آغــاز به واســطۀ خداونــد 
بیــان شــد و ســپس توســط آنــان کــه از او شــنیدند بــر مــا ثابــت گردیــد،4 در 
حالــی کــه خــدا نیــز بــر آن گواهــی مــی داد، بــا آیــات و عجایــب و معجــزات 
گوناگــون، و عطایــای روح القــدس، کــه آنهــا را بنا بــه خواســت خــود 

ــرد. ــیم می ک تقس
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اعمــال رســوالن 27:11-28 در آن روزهــا چنــد نبی از اورشــلیم بــه اَنطاکیه 
آمدنــد. 28 یکــی از آنهــا کــه آگابــوس نــام داشــت، برخاســت و بــا الهــاِم روح 
پیشــگویی کــرد کــه قحطــی ســختی در سرتاســر دنیــای روم خواهــد آمــد. ایــن 

قحطــی در زمــان حکومــت ْکلودیــوس رخ داد.

اول قرنتیــان 3:14 اّمــا آن کــه نبــّوت می کنــد، بــا انســانهای دیگــر بــرای بنــا، 
تشــویق و تسلی شــان ســخن می گویــد.

ــه  ــم، ب ــا می رفتی ــکان دع ــه م ــه ب ــار ک ــوالن 16:16-18 یک ب ــال رس اعم
کنیــزی برخوردیــم کــه روح غیبگویــی داشــت و از راه طالع بینــی ســود بســیار 
عایــد اربابــان خــود می کــرد. 17 او در پــی پولـُـس و مــا می افتــاد و فریادکنــان 
می گفــت: "ایــن مــردان، خدمتگــزاران خــدای متعال انــد و راه نجــات را بــه 
شــما اعــام می کننــد." 18 او روزهــای بســیار چنیــن می کــرد. ســرانجام صبــر 
پولُــس به ســر آمــد و برگشــته بــه آن روح گفــت: "به نــام عیســی مســیح تــو را 
امــر می کنــم کــه از ایــن دختــر بــه در آیــی!" همــان دم، روح از او بیــرون آمــد.

و  پُــر گشــتند  روح القــدس  از  همــه  اعمــال رســوالن 4:2-11 ســپس 
آن گونــه کــه روح بدیشــان قــدرت تکلّــم می بخشــید، بــه زبانهــای دیگــر 
ســخن گفتن آغــاز کردنــد. 5در آن روزهــا، یهودیــاِن خداتــرس، از همــۀ 
ممالــک زیــر آســمان، در اورشــلیم به ســر می بردنــد. 6 چــون ایــن صــدا 
ــک از  ــر ی ــرا ه ــدند، زی ــگفتی ش ــرق ش ــده، غ ــی گرد  آم ــت، جماعت برخاس
ایشــان می شــنید کــه آنــان بــه زبــان خــودش ســخن می گوینــد. 7 پــس حیــران 
و بهــت زده، گفتنــد: "مگــر اینهــا کــه ســخن می گوینــد جملگــی اهــل جلیــل 
ــا ســخن  ــان زادگاه م ــه زب ــه هــر یــک می شــنویم کــه ب نیســتند؟ 8پــس چگون
می گوینــد؟ 9 پارتهــا و مادهــا و ایامیــان، مردمــان بین النهریــن و یهودیــه و 
کاپادوکیــه و پونتــوس و آســیا 10و فْریجیــه و پامفیلیــه و مصــر و نواحــی لیبــی 
متصــل بــه قیــرَوان و نیــز زائــران رومــی 11)چــه یهــودی و چــه یهودی شــده(؛ 
ت و عربســتان - همــه می شــنویم کــه اینــان بــه زبــان  و همچنیــن مردمــان ْکــرِ

ــد." ــم خــدا را می گوین ــدح اعمــال عظی ــا م م

ــد  ــر ســخن می گوی ــان غی ــه زب ــن رو، آن کــه ب ــان13:14-14 از ای اول قرنتی
بایــد دعــا کنــد تــا گفتــار خــود را ترجمــه نمایــد. 14 زیــرا اگــر مــن بــه زبــاِن 

ــرد.  ــم بهــره ای نمی ب ــا عقل ــد، اّم ــم، روحــم دعــا می کن ــر دعــا کن غی
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معجزات خداوند را جالل می دهند
نویسنده: اندرو ُوَمک

دربــاره ی راه رفتــن در قــدرت خداونــد و خدمــت بــه دیگــران از طریــق 
عطایایــی کــه او بــه مــا مــی دهــد، صحبــت کــرده ایــم. مایلــم راجــع بــه اینکــه واقعا 
ایــن عطایــا چطــور باعــث جــال نــام خــدا مــی شــوند و چگونــه خــدا از مــا انتظــار 
دارد از قــدرت مافــوق طبیعــی او اســتفاده کنیــم، مطالبــی را بــا شــما بــه اشــتراک 
بگــذارم. آیــات بســیاری در ایــن مــورد وجــود دارد کــه مــن فقــط بــه چنــد مــورد 
ــه ای وجــود دارد کــه عیســی مــرد مفلوجــی را  ــی 9 نمون ــم. در مت اشــاره مــی کن
ــه آن برخــوردم. متــی 8:9  ــات بیشــتری ب ــا جزئی شــفا داد، و مــن در مرقــس 2 ب
مــی فرمایــد، "چــون مــردم ایــن واقعــه را دیدنــد، ترســیدند و خدایــی را کــه ایــن 
چنیــن قدرتــی بــه انســان بخشــیده اســت، تمجیــد کردنــد." آیــا مــی دانســتید کــه 
عطایــای روح – معجــزات – خــدا را جــال مــی دهنــد، و بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه او ایــن توانایــی معجــزه آســا را بــه مــا مــی دهــد؟

هنگامــی کــه شــروع بــه اشــتراک گــذاری بــا دیگــران مــی کنیــد، آنهــا تمایــل 
طبیعــی بــرای شــک و تردیــد دارنــد و شــروع بــه پرســیدن مــی کنند، "خــوب چطور 
ــورن،  ــی. ال. آزب ــنیدم ت ــار ش ــت؟" یکب ــی اس ــد حقیق ــی گویی ــه م ــه ک ــم آنچ بدان
ــت  ــد هدای ــوی خداون ــه س ــر را ب ــزار نف ــا ه ــه صده ــروف ک ــیحی مع ــر مس مبش
ــت  ــار در ماموری ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــود را از زمان ــه ی خ ــت، تجرب ــرده اس ک
ــرای مــردم  ــود، مطــرح مــی کــرد. او تــاش کــرد کــه شــاهدی ب هــای خارجــی ب
باشــد، ولــی آنهــا بــه آنچــه کــه مــی گفــت ایمــان نیاوردنــد. ســرانجام یــک روز در 
حالیکــه بــا مــردی صحبــت مــی کــرد، اینطــور گفــت: "امــا کتــاب مقــدس چنیــن 
مــی فرمایــد،" و مــرد گفــت "چــه چیــزی باعــث مــی شــود کتــاب )لیســت( ســیاه 
تــو متفــاوت از هــر کتــاب ســیاه دیگــری باشــد؟" ســپس تــی. ال. آزبــورن، فکــر 
کــرد چگونــه ایــن افــراد بداننــد کــه کتــاب مقــدس حقیقی اســت؟ مــن ایمــان دارم 
کــه کتــاب مقــدس کام خداســت امــا چطــور مــی توانــم آنهــا را متقاعــد کنــم؟

او ماموریــت خــود را شکســت خــورده و دلســرد شــده، تــرک کــرد، بــه 
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ــد  ــه او گفــت کــه بای ــد ب ــه جســتجوی خــدا کــرد. خداون ــه برگشــت و شــروع ب خان
ــد  ــان تایی ــا هدفش ــانه ه ــات و نش ــد. آی ــتفاده کن ــی اش اس ــوق طبیع ــی ماف از توانای
 کــردن کام خداســت، کــه زندگــی مــردم را تغییــر خواهنــد داد. در اول پطــرس 23:1 
مــی فرمایــد: "زیــرا تولــد تــازه یافتــه انــد، نــه از تخــم فانــی بلکــه تخــم غیــر فانــی، 
یعنــی کام خــدا کــه زنــده و باقــی اســت." کام خــدا، زندگــی مــردم را تغییــر مــی 
دهــد، امــا چگونــه بــه آنهــا مــی فهمانیــد تــا ایمــان آورنــد کــه اینهــا واقعــا ســخنان 
ــم و  ــن هــدف معجــزات اســت. زمانیکــه موعظــه مــی کنی خداســت؟ خــوب، ای
ــد، آن را  ــه شــفا یاب ــردی اســت ک ــر ف ــرای ه ــد ب ــن اراده ی خداون ــم ای ــی گویی م
ــم. چشــم هــا ی کــور  ــام عیســی نشــان مــی دهی ــا آنهــا در ن ــا صحبــت کــردن ب ب
یــا گــوش هــای ناشنوایشــان کــه بــاز مــی شــود تاییــد مــی کننــد ایــن کار خداونــد 
اســت. معجــزات، مــردم را تغییــر نخواهنــد داد، امــا باعــث خواهنــد شــد کــه آنهــا 

بــه ایــن بــاور برســند کامــی کــه گفتــه ایــد کام خداســت.

یــک مثــال بــرای آن از کتــاب مقــدس، مرقــس 1:2-9 اســت، جایــی کــه 
جزئیــات بیشــتری راجــع بــه مــرد مفلوجــی کــه شــفا یافــت وجــود دارد: "پــس 
از چنــد روز، چــون عیســی دیگر بــار بــه َکَفرناحــوم درآمــد، مــردم آگاه شــدند 
کــه او بــه خانــه آمــده اســت. 2 گروهــی بســیار گرد  آمدنــد، آن  گونــه کــه حتــی 
جلــوی در نیــز جایــی نبــود، و او کام را بــرای آنهــا موعظــه می کــرد. 3در 
ایــن هنــگام، جمعــی از راه رســیدند و مــردی مفلــوج را کــه چهــار نفــر حمــل 
می کردنــد، پیــش آوردنــد. 4 اّمــا چــون به ســبب ازدحــام جمعیــت نتوانســتند او 
را نــزد عیســی بیاورنــد، شــروع بــه برداشــتن ســقف بــاالی ســر عیســی کردنــد. 
ــن  ــود، پایی ــده ب ــر آن خوابی ــوج ب ــه مفل ــکی را ک ــقف، تش ــودن س ــس از گش پ
ــد،  ــت: "ای فرزن ــوج را گف ــد، مفل ــا را دی ــان آنه ــی ایم ــون عیس ــتادند. 5 چ فرس
ــا  ــد، ب ــن کــه آنجــا نشســته بودن ــده شــد". 6 برخــی از علمــای دی ــت آمرزی گناهان
خــود اندیشــیدند: 7 "چــرا ایــن مــرد چنیــن ســخنی بــر زبــان می رانَــد؟ ایــن کفــر 
ــی در دم در  ــرزد؟ 8 "عیس ــان را بیام ــد گناه ــدا می توان ــز خ ــی ج ــه کس ــت! چ اس
ــه ایشــان گفــت: "چــرا در  ــا خــود چــه می اندیشــند و ب روح خــود دریافــت کــه ب
دل چنیــن می اندیشــید؟ 9 گفتــن کــدام  یــک بــه ایــن مفلــوج آســانتر اســت، اینکــه 
"گناهانــت آمرزیــده شــد" یــا اینکــه "برخیــز و تخــت خــود را بــردار و راه بــرو؟" 
حقیقــت ایــن اســت کــه هــر دوی ایــن مــوارد از لحــاظ فنــی غیــر ممکــن اســت. 
بــرای انســان غیــر ممکــن اســت کــه گناهــان را ببخشــد، و همچنیــن غیــر ممکــن 
اســت انســانی شــخص مفلوجــی را شــفا دهــد. بنابرایــن اگــر خــدا مــی توانســت 

یکــی را انجــام دهــد، قطعــا میتوانــد آن دیگــری را هــم بــه انجــام رســاند.
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ــر  ــان ب ــه پسر انس ــد ک ــا بدانی ــال ت ــود: "ح ــا 12 فرم ــات 10 ت ــی در آی عیس
زمیــن اقتــدار آمــرزش گناهــان را دارد " - بــه مفلــوج گفــت: 11 "بــه تــو می گویــم، 
برخیــز، تشــک خــود برگیــر و بــه خانــه بــرو!" 21 آن مــرد برخاســت و بــی  درنــگ 
ــرون رفــت. همــه  ــر چشــمان همــه از آنجــا بی تشــک خــود را برداشــت و در براب
ــده  ــزی ندی ــن چی ــز چنی ــد: "هرگ ــان گفتن ــدا را تمجیدکن ــدند و خ ــگفت ش در ش
بودیــم." عیســی آن را بســیار روشــن ســاخت هنگامــی کــه فرمــود: "حــال تــا بدانیــد 
کــه پسر انســان بــر زمیــن اقتــدار آمــرزش گناهــان را دارد." او شــفا را جــاری کــرد 
تــا مــردم بداننــد اگــر او مــی توانــد چیزهایــی را در قلمــرو فیزیکــی انجــام دهــد کــه 
مــی بیننــد بــه واســطه ی کام او انجــام مــی شــود، پــس چیزهــای روحانــی ماننــد 
آمــرزش گناهــان نیــز مــی توانــد اتفــاق بیفتــد. عیســی بــرای اعتبــار بخشــیدن بــه 

کامــش از معجــزات اســتفاده کــرد.

ــت : ــده اس ــه ش ــان 2:2-3 گفت ــه در عبرانی ــت ک ــان چیزیس ــا هم ــن دقیق  ای
ــه کــه  ــود، آن گون ــزام آور ب ــان شــد ال ــرا اگــر پیامــی کــه به واســطۀ فرشــتگان بی "زی
هــر ســرپیچی و نافرمانــی مجازاتــی برحــق می یافــت، 3 پــس مــا چــه راه گریــزی 
خواهیــم داشــت اگــر چنیــن نجاتــی عظیــم را نادیــده بگیریــم؟ ایــن نجــات 
ــنیدند  ــه از او ش ــان ک ــط آن ــپس توس ــد و س ــان ش ــد بی ــطۀ خداون ــاز به واس در آغ
ــدرت  ــا ق ــن کام را ب ــد کــه خــدا ای ــی گوین ــات م ــن آی ــد." ای ــت گردی ــا ثاب ــر م ب
ــد، ــرار دهی ــار هــم ق ــا مرقــس 20:16 در کن ــن را ب ــت کــرد. ای  روح القــدس ثاب

 "خداونــد بــا ایشــان عمــل مــی کــرد و کام خــود را بــا آیاتــی کــه همــراه ایشــان 
بــود، ثابــت مــی نمــود ." نکتــه ی مــورد نظــر مــن ایــن اســت کــه خــدا از شــما مــی 
ــه دیگــران  ــرای خدمــت ب ــوق طبیعــی اش ب ــی ماف ــدرت و توانای ــا از ق خواهــد ت
ــاق مــی  ــای روح القــدس اتف ــق عطای ــد. او از معجــزات کــه از طری اســتفاده کنی
ــد کــه در حقیقــت خداســت کــه  ــه مــردم ثابــت کن ــا ب ــد ت افتــد، اســتفاده مــی کن
ــاز  ــد. در نهایــت، او مــی خواهــد مــردم قلبهایشــان را ب ــا آنهــا صحبــت مــی کن ب
بگذارنــد، امــا گاهــی راه رســیدن بــه قلــب شــخصی از طریــق جســم و احساســات 
آنهاســت. اگــر بتوانیــد در ایــن قلمــرو وارد شــوید و شــخصی را ببینیــد کــه خــود 
ــد گذاشــت و  ــاز خواهن ــت اســت کــه قلبشــان را ب را آزاد گذاشــته اســت، آن وق
بــه خداونــد اجــازه خواهنــد داد تــا دســت خــود را بــر باقــی مانــده زندگــی شــان 
بگــذارد و بــه معنــای واقعــی کلمــه تمامــی وجــود خــود را بــه او خواهنــد ســپرد.

در اول قرنتیــان 1:2-5 در نامــه ای کــه پولــس بــه قرنتیــان نوشــت، بــه آنهــا 
گفــت کــه در ابتــدا چگونــه نــزد آنهــا آمــده اســت: "مــن نیــز ای بــرادران، هنگامــی 
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کــه نــزد شــما آمــدم، راز خــدا را بــا فصاحــت و حکمــت بشــری بــه شــما اعــام 
ــزی  ــن شــما هســتم، چی ــی کــه بی ــودم در مدت ــرا عــزم جــزم کــرده ب نکــردم. 2 زی
ندانــم جــز عیســی مســیح، آن هــم عیســای مصلــوب. 3 و مــن بــا ضعــف، و بــا 
تــرس و لــرز بســیار نــزد شــما به ســر بــردم. 4 و پیــام و وعــظ مــن نــه بــا کلمــات 
گیــرای حکیمانــه، بلکــه بــا برهــاِن قــدرِت روح بیــان شــد، 5 تــا ایمــان شــما نــه 
بــر حکمــت بشــری، بلکــه بــر قــدرت خــدا مبتنــی باشــد." پولــس بــه وضــوح بیــان 
کــرد دلیلــی کــه او تنهــا بــا تاکیــد بــر اســتفاده از کلمــات نیامــد بلکــه بــا برهــان 
روح و قــدرت آمــد، ایــن بــود تــا ایمانشــان بــر قــدرت خــدا مبتنــی باشــد و نــه بــر 

حکمــت بشــری.

ــی کــه حقیقــت را  ــرای آن دارد. هنگام ــاده ای ب ــوق الع مســیحیت اســتدالل ف
ــد  ــه حــال از دســت داده ای ــا ب ــد، متعجــب مــی شــوید کــه چطــور آن را ت مــی بینی
ــه  ــا اســتدالل نیســت ... تجرب ــا مســیحیت تنه ــد. ام ــه آن را نمــی پذیرن و چــرا هم
ای واقعــی بــا خــدای واقعــی اســت. او امــروز زنــده اســت، و مــی خواهــد خــود را 
 دقیقــا همانطــور کــه در کامــش عمــل کــرد، در قــدرت نشــان دهــد. عبرانیــان 8:13 
مــی فرمایــد، "عیســی مســیح دیــروز و امــروز و تــا ابــد همــان است."عیســی آمــد 
و بــا آیــات و عجایــب و معجــزات، انســانی بــود تاییــد شــده از خــدا در میــان مــا. 
اعمــال رســوالن 38:10 مــی فرمایــد، "چگونــه خــدا عیســی ناصــری را بــا روح 
ــه ای کــه همــه جــا مــی گشــت و کارهــای  القــدس و قــدرت مســح کــرد، بــه گون
نیکــو مــی کــرد و همــه ی آنــان را کــه زیــر ســتم ابلیــس بودنــد، شــفا مــی داد، از 
آن رو کــه خــدا بــا او بــود." او کامــش را ثابــت کــرد و آن معجــزات ماننــد زنگــی 
بــه صــدا در آمــد تــا مــردم را بــه ســوی پیغــام خــود جــذب کنــد. آنهــا خداونــد را 
جــال دادنــد. آیــات بســیاری مــی گوینــد ایــن معجــزات باعــث جــال خداونــد 
شــدند و اگــر عیســی بایــد از قــدرت روح القــدس بــرای خدمــت و تغییــر زندگــی 
مــردم اســتفاده مــی کــرد، چطــور فکــر مــی کنیــم کــه بهتــر از آنچــه او انجــام داد 
ــه  ــردم را ب ــام داد و م ــزات را انج ــی معج ــر عیس ــم؟ اگ ــام دهی ــم انج ــی توانی م
خــود جــذب کــرد تــا پیغــام او را دریافــت کننــد، چگونــه ممکــن اســت فکــر کنیــم 
کــه امــروز بــدون بــه کار بــردن قــدرت مافــوق طبیعــی خــدا مــی توانیــم جهــان را 
متقاعــد کنیــم؟ حقیقــت ایــن اســت کــه معجــزات خــدا را جــال مــی دهنــد. آنهــا 
زنگــی هســتند کــه مــردم را جــذب مــی کننــد. ماننــد بــه صــدا در آوردن زنــگ غــذا 
اســت – ایــن غذاســت کــه شــما را ســیر مــی کنــد، امــا زنــگ اســت کــه توجــه شــما 
را جلــب مــی کنــد. بــدون زنــگ، بعضــی هــا غــذا را از دســت مــی دهنــد. بــدون 
قــدرت معجــزه آســای خــدا، بســیاری از مــردم ایــن حقیقــت را کــه خــدا واقعــی 
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اســت و مــی توانــد قلبهایشــان را تغییــر دهــد و گناهانشــان را ببخشــد، از دســت 
مــی دهنــد. 

تشــویقتان مــی کنــم کــه متوجــه شــوید خــدا مــی خواهــد از طریــق هــر یــک 
از مــا جریــان پیــدا کنــد و ایــن معجــزات را بــه وســیله ی مــا در زندگــی دیگــران 
انجــام دهــد. بعضــی از شــما ممکــن اســت بگوییــد، "ایــن مــرا مــی ترســاند اگــر 
بــرای شــخصی دعــا کنــم و شــفا پیــدا نکنــد، چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ چطــور بدانــم 
کــه آن اتفــاق خواهــد افتــاد؟ "بایــد بــه یــاد داشــته باشــید ایــن شــما نیســتید کــه 
معجــزه مــی کنیــد؛ خداونــد آن را انجــام مــی دهــد. اگــر معجــزه کار مــی کنــد و 
شــخص آزاد مــی شــود، شــما مســئولیتی بــر عهــده نداریــد، و اگــر کار نمــی کنــد 
ــد؛ خــدا کســی اســت کــه شــفا  شــما ســرزنش نمــی شــوید. شــما فقــط دعــا کنی
مــی دهــد، امــا او بایــد از طریــق شــما جریــان یابــد. خــدا مــی خواهــد در راههــای 
معجــزه آســا از شــما اســتفاده کنــد. شــما بایــد بــه ســراغ کام خــدا برویــد، ببینیــد 
چگونــه بــرای دیگــران عمــل کــرد، آن چیزهــا را در زندگــی خــود اعمــال کنیــد، و 
اجــازه دهیــد قــدرت معجــزه آســا و مافــوق طبیعــی خــدا امــروز از طریــق شــما 

شــروع شــود و جریــان یابــد.
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پرسش های شاگردسازی
چیســت؟________________________________1.  معجــزه 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

مرقــس 10:2-12 را بخوانیــد. معجــزه ی عیســی نشــان داد کــه او قــدرت . 2
انجام چه کاری را داشت؟ ____________________________

مرقــس 10:2-12 حــال تــا بدانیــد کــه پسر انســان بــر زمیــن اقتــدار 
ــم،  ــو می گوی ــه ت ــت: 11 "ب ــوج گف ــه مفل ــان را دارد …" - ب ــرزش گناه آم
برخیــز، تشــک خــود برگیــر و بــه خانــه بــرو!" 12 آن مــرد برخاســت و بــی 
 درنــگ تشــک خــود را برداشــت و در برابــر چشــمان همــه از آنجــا بیــرون 
ــز  ــد: "هرگ ــان گفتن ــد کن ــدا را تمجی ــدند و خ ــگفت ش ــه در ش ــت. هم رف

ــم." ــده بودی ــزی ندی ــن چی چنی

ــد . 3 ــه کاری بای ــداران چ ــوان ایمان ــه عن ــد. ب ــس 15:16-18 را بخوانی مرق
بکنیــم؟ ______________________________________
___________________________________________

ــد  ــه سرتاســر جهــان بروی ــگاه بدیشــان فرمــود: "ب مرقــس 15:16-18 آن
و خبــر خــوش را بــه همــۀ خایــق موعظــه کنیــد . 16هر کــه ایمــان آَورَد و 
تعمیــد گیــرد، نجــات خواهــد یافــت. اّمــا هر کــه ایمــان نیــاورد، محکــوم 
خواهــد شــد. 17 و ایــن آیــات همــراه ایمانــداران خواهــد بــود: بــه نــام مــن 
دیوهــا را بیــرون خواهنــد کــرد و بــه زبانهــای تــازه ســخن خواهنــد گفــت 
18 و مارهــا را بــا دستهایشــان خواهنــد گرفــت، و هــر گاه زهــری کشــنده 

بنوشــند، گزنــدی بــه آنهــا نخواهــد رســید، و دســتها بــر بیمــاران خواهنــد 
نهــاد و آنهــا شــفا خواهنــد یافــت."

ــد، و . 4 ــزی دیدن ــردم چــه چی ــد. م ــال رســوالن 5:8-8 و 12 رابخوانی اعم
چطــور پاســخ دادنــد؟ ______________________________
___________________________________________
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اعمــال رســوالن 5:8-8 فیلیپُــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســامره 
رفــت و مســیح را بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد. 6 جماعتهــای مــردم چــون 
ســخنان فیلیپُــس را شــنیدند و آیاتــی را کــه از او صــادر می شــد دیدنــد، 
ــت بــه آنچــه می گفــت گــوش فرادادنــد؛ 7 زیــرا ارواح پلیــد  همگــی به دقّ
نعره زنــان از بســیاری کــه بدانهــا گرفتــار بودنــد، بیــرون می آمدنــد و 
ــد. 8 از ایــن رو شــادی  ــگان شــفا می یافتن شــمار بســیار از مفلوجــان و لن

ــت. عظیمــی آن شــهر را فراگرف

اعمــال رســوالن 12:8 اّمــا چــون بــه بشــارت فیلیپـُـس دربــارۀ پادشــاهی 
ــد  ــرد و زن، تعمی ــد، همگــی، م ــام عیســی مســیح ایمــان آوردن خــدا و ن

یافتنــد.

اعمــال رســوالن 12:3 را بخوانیــد. پطــرس رســول کــه معجــزات مــی کرد . 5
درباره ی تقوای خود، چه گفت؟ _______________________

 __________________________________________

طــُرس ایــن را دیــد، خطــاب بــه جماعــت  اعمــال رســوالن 12:3 چــون پِ
گفــت: "ای مــردان اســرائیلی، چــرا از ایــن امــر در شــگفتید؟ چــرا بــه مــا 
ــرد را  ــن م ــود، ای ــوای خ ــرو و تق ــه نی ــی ب ــه گوی ــده اید، چنان ک ــره ش خی

شــفا داده ایــم؟

اعمال رســوالن 16:3 را بخوانید. معجزات چگونه اتفاق می افتند؟ __. 6
_________________________________________

ــد و می شناســید،  ــن مــرد را، کــه می بینی اعمــال رســوالن 16:3 آنچــه ای
نیــرو بخشــیده اســت، نــام عیســی و ایمــان بــه آن نــام اســت. آری، ایمانــی 
ــرد را در حضــور شــما تندرســت ســاخته  ــن م کــه به واســطۀ اوســت، ای

اســت.

آیا مواردی از معجزات در عهد جدید وجود دارد که توسط رسوالن انجام . 7
نشــده باشــند؟ _________________________________
_________________________________________
__________________________________________
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ــف . 8 ــه انجــام معجــزات متوق ــی عطی ــد. چــه زمان ــان 7:1 را بخوانی اول قرنتی
___________________________________ شــد؟  خواهــد 

ــد  ــور خداون ــه مشــتاقانه ظه ــان حــال ک ــن  رو، در هم ــان 7:1 از ای اول قرنتی
ــتید. ــب نیس ــی بی نصی ــچ عطای ــید، از هی ــار می کش ــیح را انتظ ــی مس ــا عیس م

آیات اضافی مرتبط با درس 

مرقــس 38:9-39 یوحنــا گفــت: "اســتاد، شــخصی را دیدیــم کــه بــه نــام تــو 
ــی  ــتیم." 39 عیس ــود، او را بازداش ــا نب ــون از م ــا چ ــرد، اّم ــراج می ک ــو اخ دی
ــد و  ــن معجــزه کن ــام م ــه ن ــد ب ــرا کســی نمی توان ــد، زی ــازش مداری ــت: "ب گف

دمــی بعــد، در حــق مــن بــد بگویــد." 

اعمــال رســوالن 10:9-18 در دمشــق شــاگردی َحنانیــا نــام می زیســت. 
ــه  ــخ داد: "بل ــت: "ای َحنانیا!"پاس ــد و گف ــر ش ــر او ظاه ــا ب ــد در روی خداون
ــت"  ــه "راس ــه ای ک ــه کوچ ــز و ب ــت: "برخی ــه او گف ــد ب ــدا." 11 خداون خداون
ــه  ــر. او ب ــی را بگی ــولُس تارسوس ــراغ س ــودا س ــۀ یه ــرو و در خان ــام دارد، ب ن
دعــا مشــغول اســت 12 و در رویــا مــردی را دیــده، َحنانیــا نــام، کــه می آیــد و 
ــدا، از  ــا پاســخ داد: "خداون ــا شــود." 13 َحنانی ــا بین ــذارد ت ــر او دســت می گ ب
بســیاری دربــارۀ ایــن مــرد شــنیده ام کــه بــر مقّدســان تــو در اورشــلیم آزارهــا 
ــار دارد  ــان اختی ــران کاهن ــب س ــز از جان ــا نی ــت. 14 و در اینج ــته اس روا داش
ــه  ــد ب ــی خداون ــد." 15 ول ــد نه ــد، در بن ــو را می خوان ــام ت ــه ن ــه را ک ــا هر ک ت
َحنانیــا گفــت: "بــرو، زیــرا کــه ایــن مــرد ظــرف برگزیــدۀ مــن اســت تــا نــام مــرا 
نــزد غیریهودیــان و پادشاهانشــان و قــوم اســرائیل ببــرد. 16 مــن بــه او نشــان 
خواهــم داد کــه به خاطــر نــام مــن چــه مشــقتها بایــد بــر خــود همــوار کنــد." 
ــر ســولُس  ــه درآمــد و دســتهای خــود را ب ــه آن خان ــا رفــت و ب ــس َحنانی 17 پ

گذاشــته، گفــت: "ای بــرادر، ســولُس، خداونــد یعنــی همــان عیســی کــه چــون 
بدین جــا می آمــدی در راه بــر تــو ظاهــر شــد، مــرا فرســتاده اســت تــا بینایــی 
خــود را بازیابــی و از روح القــدس پــر شــوی." 18 همــان دم چیــزی ماننــد فَلــس 
از چشــمان ســولُس افتــاد و او بینایــی خــود را بازیافــت و برخاســته، تعمیــد 

گرفــت.
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قدرت روابط الهی
نویسنده: دان کرو

امــروز در مــورد قــدرت روابــط الهــی صحبــت مــی کنیــم. وقتــی دربــاره ی 
ــن موضــوع  ــاره ی ای ــاب مقــدس درب ــد، متوجــه مــی شــوید کــه کل کت آن فکــر کنی
ــال، کلمــه ی " کلیســا" از کلمــه ی یونانــی اکلســیا  ــوان مث ــه عن ــد. ب صحبــت مــی کن
ــده شــدگان" اســت. همانطــور کــه در کام  ــی "خوان ــه معن eklesia مــی باشــد، و ب
خــدا نــگاه مــی کنیــد، خواهیــد دیــد کلیســا، یــا قــوم خــدا، تشــویق مــی شــوند کــه 
بــا هــم ماقــات کننــد. تشــویق مــی شــوند کــه بــا هــم دعــا کننــد و هــر روز یکدیگــر 
ــط الهــی  ــدرت رواب ــق ق ــد، از طری ــا هــم راه مــی رون ــی ب ــا وقت ــد. آنه را تشــویق کنن
ــه ی "مشــایخ کلیســا" را در نظــر  ــن کلم ــد. اگــر همچنی ــی کنن یکدیگــر را تشــویق م
بگیریــد، بارهــا در کتــاب مقــدس اســتفاده شــده اســت، و بــرای توصیــف شــخصی 
کــه مســن تــر اســت، شــخصی کــه بالــغ اســت، شــخصی کــه در زندگــی بــا مســیح راه 
رفتــه اســت، و در خانــواده و ازدواجــش موفــق بــوده اســت، بــه کار مــی رود. اگــر مــن 
درازدواجــم مشــکلی داشــته باشــم، مایلــم بــه نــزد شــخصی روم کــه خــدا شــناس بــوده 

و حکمــت الهــی را در طــول ســالها بدســت آورده اســت.

ــوان یــک  ــه عن ــدن مســیح را ب ــاب مقــدس ب ــم کــه کت ــد بفهمی ــن بای مــا همچنی
بــدن فیزیکــی توصیــف مــی کنــد. ایــن بــدن دارای دســت، پــا، چشــم، گــوش و دیگــر 
ــوان عضــوی از هــم،  ــه عن ــم و ب ــا همــه عضــوی از یکدیگری قســمتها مــی باشــد. م
قــدرت را از یکدیگــر مــی گیریــم. هــر بنــد، هــر عضــوی از بــدن، عطایــا، اســتعدادها 

و روش خــود را در دادن قــدرت و دانــش داراســت.

کتــاب مقــدس در یعقــوب 16:5 مــی فرمایــد: "پــس نــزد یکدیگــر بــه گناهــاِن 
خــود اعتــراف کنیــد و بــرای یکدیگــر دعــا کنیــد تــا شــفا یابیــد. دعــاِی مــرد پارســا، 
قــدرت دارد و بســیار اثربخــش اســت." ایــن نمونــه ای از قــدرت روابــط الهــی 
ــم  ــه گ ــود دارد ک ــیح وج ــدن مس ــزی در ب ــد، چی ــی دانی ــت. م ــدس اس ــاب مق در کت
شــده اســت. فکــر مــی کنــم چــون مــا بــر کهانــت ایمانــداران تاکیــد کــرده ایــم، کــه 
مســتقیما نــزد خــدا برویــم و نــه بــه نــزد یکدیگــر، چیزهایــی را از دســت داده ایــم. 
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ــد.  ــاره ی اعتــراف کــردن گناهــان نــزد یکدیگــر صحبــت مــی کن کتــاب مقــدس درب
مــن دوســتی بــه نــام دکتــر لــورن لوئیــس دارم. او نجیــب زاده ای ســالخورده اســت 
و مــا اوقــات زیــادی را بــا هــم گذرانــده ایــم. او یــک پژوهشــگر یونانــی اســت و بــه 
ــاب مقــدس  ــزی از کت ــی چی ــد. وقت ــه مــی کن ــی مطالع ــب یونان طــور مســتقیم از کت
وجــود دارد کــه نمــی توانــم بفهمــم، نــزد او مــی روم و مــی پرســم کــه متــون یونانــی در 
مــورد آن چــه گفتــه اســت. همچنیــن از دوره هــای مختلــف زمانــی در یونــان از او مــی 
پرســم، و او در مطالعــات کتــاب مقــدس بــه مــن کمــک بســیاری مــی کنــد. ســاعتها 
و ســاعتها را بــا ایــن مــرد صــرف کــرده ام. او مــردی حکیــم اســت. مــرد خداســت. 
ازدواجــی موفــق و خانــواده ای موفــق دارد، و زمانهایــی وجــود دارد کــه همــه ی مــا 
بایــد گناهانمــان را اعتــراف کنیــم. اکنــون، مــی دانــم کتــاب مقــدس مــی گویــد کــه 
بایــد گناهانمــان را بــه خــدا اعتــراف کنیــم، و مــن نمــی گویــم بایــد گناهانتــان را بــه 
کســی اعتــراف کنیــد بــا ایــن تصــور کــه او مــی توانــد آنهــا را ببخشــد، چــون مــا بایــد 

مســتقیما نــزد خــدا برویــم. امــا بایــد در زندگــی مــان پاســخگو باشــیم. 

قــدرِت داشــتن روابــط الهــی، قدرتــی اســت کــه بــرای پاســخگویی و بــرای کســی 
کــه مــا را بــه شــناخت خداونــد، تشــویق کنــد، بــه آن نیازمندیــم. در عبرانیــان، کتــاب 
مقــدس بــه مــا مــی گویــد کــه هــر روز یکدیگــر را ترغیــب کنیــم و از گــرد آمــدن بــا 
یکدیگــر دســت نکشــیم، یکدیگــر را تشــویق کنیــم، و هشــدار دهیــم تــا هیچکــدام از 
مــا بــه واســطه ی فریــِب گنــاه و عــادت بــه آن ســنگدل نشــویم. همــه ی اینهــا دربــاره 
ــد. از طــرف دیگــر، کتــاب مقــدس بارهــا  ی اهمیــت روابــط الهــی صحبــت مــی کن
بــه مــا دربــاره ی روابــط غیــر الهــی و اینکــه چگونــه ایــن روابــط مــی تواننــد بــر ذهــن 
ــم، مــی  ــن کــه آن را بدانی ــل از ای ــد، هشــدار مــی دهــد. قب ــر بگذارن ــا تاثی و افــکار م
توانیــم بــه چیزهایــی هدایــت شــویم کــه نبایــد در آن هــا باشــیم، ایــن بدیــن خاطــر 
اســت کــه خودمــان را بــا مشــورت الهــی محافظــت و محصــور نکــرده ایــم )امثــال 
14:11، 20:13 و اول قرنتیــان 33:15(. کتــاب مقــدس مــی گویــد: "زیــرا پارســایی 

و شــرارت را چــه پیونــدی اســت".) دوم قرنتیــان 6:41( .

ــویق  ــد، تش ــی داری ــر م ــدم ب ــیحی ق ــی مس ــن دوره ی زندگ ــه در ای ــور ک همانط
ــه  ــما را ب ــه ش ــانی ک ــد و از کس ــور کنی ــی محص ــط اله ــا رواب ــود را ب ــه خ ــوید ک ش
راههــای منفــی ترغیــب مــی کننــد، بگریزیــد. خیلــی مهــم اســت کــه در زندگــی مــان 
ایمانــداران مقدســی را داشــته باشــیم کــه بــه وســیله ی آنهــا مــی توانیــم خــود را تیــز 
کنیــم )امثــال 17:27( و نســبت بــه آنهــا پاســخگو باشــیم. همچنانکــه بــه تامــل کــردن 

و فکــر کــردن بــه ایــن چیزهــا ادامــه مــی دهیــد، برکــت خداونــد بــا شــما باشــد.
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پرسش های شاگردسازی 
اول قرنتیــان 33:15 را بخوانیــد. ایــن آیــه دربــاره ی روابــط چــه چیــز بــه 1. 

مــا مــی آمــوزد؟ __________________________________

اول قرنتیــان 33:15 فریــب مخوریــد: "معاِشــر بــد، اخــاق خــوب را 
می ســازد." فاســد 

اول قرنتیــان 12:12 را بخوانیــد. ایــن آیــه دربــاره ی زندگــِی مســیحی مــا . 2
چــه چیــز بــه مــا نشــان مــی دهــد؟ _______________________
___________________________________________

ــد یکــی اســت، از اعضــای بســیار  ــرا بــدن هر چن اول قرنتیــان 12:12 زی
تشــکیل شــده؛ و همــۀ اعضــای بــدن، اگرچــه بســیارند، اّمــا یــک بــدن را 

ــن اســت. ــز چنی ــورد مســیح نی ــد. در م تشــکیل می دهن

عبرانیــان 24:10 را بخوانیــد. دربــاره ی روابــط الهــی از عبرانیــان 24:10 . 3
ــم؟ _______________________ ــم بیاموزی ــی توانی ــز م ــه چی چ
___________________________________________

عبرانیــان 25:10 رابخوانیــد. از ایــن آیــه چــه چیــزی دربــاره ی روابــط مــی . 4
ــم؟ ________________________________ ــم بیاموزی توانی
___________________________________________

عبرانیــان 24:10 -25 و در فکــر آن باشــیم کــه چگونــه می توانیــم یکدیگــر 
ــا  ــدن ب ــم. 25 و از گــرد آم ــو برانگیزانی ــال نیک ــت و انجــام اعم ــه محب را ب
ــه  ــت، بلک ــده اس ــادت ش ــی را ع ــه بعض ــیم، چنانک ــت نکش ــر دس یکدیگ
یکدیگــر را بیشــتر تشــویق کنیــم - بخصــوص اکنــون کــه شــاهد نزدیکتــر 

شــدن آن روز هســتید.

امثــال 22:5-23 را بخوانیــد. چــرا بایــد قلــب خــود را از روابــط غیــر الهی . 5
__________________________________ حفــظ کنیــم؟ 
__________________________________________
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امثــال 22:5-23 بدکاریهــای شــریر بــه دامــش می افکنَــد، و در بنــِد 
ــی خواهــد مــرد، و از جهــل  ــد. 23 از بی ادب ــار می آی گناهــان خویــش گرفت

بســیار گمــراه خواهــد شــد.

دوم تیموتائــوس 22:2 را بخوانیــد. بایــد در پــی پارســایی، ایمان، محبت، . 6
و صلــح بــه همــراه چــه کســانی باشــیم؟ ____________________
___________________________________________

ــان کــه  ــه همــراه آن ــز - و ب ــی بگری ــال جوان دوم تیموتائــوس 22:2 از امی
بــا دلــی پــاک خداونــد را می خواننــد، در پــی پارســایی و ایمــان و محبــت 

و آرامــش بــاش.

عبرانیــان 7:13 را بخوانیــد. چــه کســانی را بــه یــاد داشــته باشــیم و از . 7
الگــوی زندگــی آنهــا پیــروی کنیــم؟ _______________________
___________________________________________

عبرانیــان 7:13 رهبــران خــود را کــه کام خــدا را بــرای شــما بیــان کردنــد، 
بــه  یــاد داشــته باشــید. بــه ثمــرۀ شــیوۀ زندگــی آنهــا توجــه کنیــد و از 

ــد. ــق گیری ــان سرمش ایمانش
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جفا
نویسنده: دان کرو

در متــی 16:10-23، عیســی مــی خواهــد شــاگردان خــود را بــرای مخالفتها 
آمــاده کنــد. او مــی خواســت کــه بداننــد مخالفتهــا مــی آینــد. همــه ی کســانی کــه 
ــد  ــد، آزار خواهن ــی کنن ــور زندگ ــیح مح ــداری و مس ــا دین ــی ب ــد در عیس بخواهن
دیــد )دوم تیموتائــوس 12:3(. ایــن چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را مامــت کــرد. 
ممکــن اســت دشــمن در پشــت آن باشــد، امــا آزار و شــکنجه بخشــی از ایســتادگی 
ــرای پارســایی اســت. کتــاب مقــدس مــی گویــد کســانی کــه در عیســی مســیح  ب
بــا دینــداری زندگــی مــی کننــد، آزار خواهنــد دیــد. عیســی بــا گفتــن "اینــک مــن 
ــی 16:10(، در  ــتم" )مت ــی فرس ــرگان م ــان گ ــه می ــفندان ب ــد گوس ــما را همانن ش
حــال آمــاده کــردن شــاگردان اســت. بــا گفتــن کلمــه ی "اینــک" میگویــد،" دوســتان 
بــه مــن گــوش کنیــد. از شــما مــی خواهــم کــه ایــن را بفهمیــد. میخواهــم شــما را 
ماننــد گوســفندان بــه میــان گــرگان بفرســتم." مــن میدانــم گوســفند بــی دفــاع ترین 
حیــوان مطیــع اســت. گوســفند نیــش نــدارد، ماننــد مــار زهــر نــدارد – هیچگونــه 

دفاعــی نــدارد. بــه راســتی تنهــا دفاعــی کــه دارد چوپــان اســت.

ــه ی گوســفندان دور نگــه  ــا را از گل ــن اســت کــه گرگه ــان ای مســئولیت چوپ
دارد، امــا عیســی کامــا مخالــف ایــن را مــی گویــد: "مــن شــما را بــه ماننــد 
گوســفندان بــه میــان گرگهــا مــی فرســتم." ایــن شــگفت انگیــز نیســت؟ دلیــل آن 
ــد. افسســیان  12:6مــی  ــرای مخالفتهــا آمــاده مــی کن ایــن اســت کــه او آنهــا را ب
ــه  ــا علی ــه م ــت، بلک ــون نیس ــم و خ ــا جس ــن ب ــتی گرفت ــا را کش ــرا م ــد: "زی فرمای
قدرتهــا، علیــه ریاســتها، علیــه خداونــدگاران ایــن دنیــای تاریــک، و علیــه فوجهای 
ارواح شــریر در جایهــای آســمانی مــی جنگیــم. "مخالفــت وجــود خواهــد داشــت. 
بخشــی از زندگــی مســیحی مخالفــت اســت و عیســی از شــما مــی خواهــد کــه 
ــید"  ــار هوشــیار باش ــس همچــون م ــن "پ ــا گفت ــد ب ــی خواه ــد. او م ــن را بدانی  ای
)متــی 16:10(، شــما را بــرای آن آمــاده کنــد. وقتــی صحبــت از "هوشــیاری" مــی 
شــود یعنــی حکمــت داشــتن در همــه ی شــرایط. نــه بــه ایــن معنــی که با مشــکات 
ــا شــما خواهــد بــود.  ــه ایــن معنــی کــه حکمــت ب ــر نخواهیــد شــد، بلکــه ب در گی
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همچــون مــار هوشــیار باشــید و ماننــد کبوتــر ســاده.

ســپس مــی فرمایــد "از مــردم برحــذر باشــید" )متــی 17:10(. دشــمن از 
ــد کــه "رئیــس قــدرت هــوا،  ــد. افسســیان 2:2 مــی فرمای مــردم اســتفاده مــی کن
همــان روحــی کــه هــم اکنــون در سرکشــان عمــل مــی کنــد". شــیطان مــی خواهــد 
از مــردم بــرای مخالفــت بــا مــا، مخالفــت بــا اهــداف عیســی مســیح، و مخالفــت 
بــا کام خــدا اســتفاده کنــد. "از مــردم بــر حــذر باشــید. آنــان شــما را بــه محاکــم 
ــی 17:10(.  ــد زد" )مت ــه خواهن ــود تازیان ــای خ ــه ه ــپرد و در کنیس ــد س خواهن
پولــس مــی گویــد، "پنــج بــار تازیانــه خــوردم، پنــج بــار، ســی و ُنــه ضربــه شــاق 
 خــوردم، بــه خاطــر عیســی مســیح، و پیــام عیســی مســیح، و پیــام انجیــل "

ــد  ــان خواهن ــزد حاکم ــه ن ــان 23:11-24(. عیســی گفــت شــما را ب )دوم قرنتی
بــرد – حتــی گاهــی بــرای مقابلــه بــا اهــداف عیســی مســیح از حکومــت اســتفاده 
مــی شــود. شــما بــه خاطــر عیســی بــه حضــور والیــان و پادشــاهان بــرای شــهادت 

بــه آنهــا یــا علیــه آنهــا، بــرده خواهیــد شــد.

زمانــی کــه دوره ی بشــارت مســیحیت را آمــوزش مــی دادم، بــه دانشــجویان 
نشــان دادم کــه چگونــه مــی تواننــد از یــک نامــه ی بشــارتی و شــهادت شــخصی 
بــرای جــذب گمشــدگان اســتفاده کننــد. خــودم یکــی نوشــتم و بــه پنجــاه تــا صــد 
نفــرآن را فرســتادم. درســت چنــد روز پــس از آن، یــک تمــاس تلفنــی از خانمــی 
از شــهری بــه نــام مــری آن دریافــت کــردم. او گفــت: "شــما نمــی خواهیــد کنــار 
بیاییــد؛ نمــی توانیــد از عیســی مســیح بــه مــن بگوییــد؛ اجــازه نداریــد ایــن کار را 
بکنیــد. بگوییــد اســم مــن را از کجــا آورده ایــد؟" مــن گفتــم: "خــوب، مــن واقعــا 
آن را از دفتــر چــه تلفــن پیــدا کــردم" او گفــت: "تــو یــک دروغگــو هســتی! اســم 
ــه ی  ــن از دفترچ ــوب، م ــم: "خ ــت!" گفت ــن نیس ــه ی تلف ــن در دفترچ وآدرس م
ــا شــما تمــاس مــی  ــس ب ــردا پلی ــدا کــردم." او گفــت: "ف تلفــن آدرس شــما را پی
گیــرد." بــا خــودم فکــر کــردم آیــا واقعــا کتــاب مقــدس درســت اســت؟ و روز بعــد 
پلیــس بــا مــن تمــاس گرفــت و حــدود دو ســاعت صــرف بازجویــی مــن کردنــد.

متوجــه مــی شــوید چــه مــی گویــم؟ هنگامــی کــه مجرمیــن در خیابــان هســتند، 
پلیــس دو ســاعت وقــت خــود را هــدر داد. چــرا؟ بــه خاطــر عیســی مســیح، بــه 
ــا کام خــدا واقعــا درســت اســت؟ اگــر شــما روی کام خــدا  ــل. آی خاطــر انجی
ــا جســارت عیســی را  ــد، اگــر ب ــرت شــهادت مــی دهی ــا غی ــد، اگــر ب ایســتاده ای
ــل مــردم زندگــی  ــه و پارســا در مقاب ــا جســارت، عادالن ــد، اگــر ب اعــام مــی کنی
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ــد.  ــد، مخالفــت وجــود خواهــد داشــت. قدرتهــای شــرارت وجــود دارن مــی کنی
قدرتهــای نیکویــی وجــود دارنــد. عیســی از شــاگردانش خواســت آمــاده باشــند. 

ــران  ــد، نگ ــلیم کنن ــما را تس ــون ش ــا چ ــود: "ام ــی 19:10 فرم ــی در مت عیس
نباشــید") مضطــرب نباشــید( کــه چگونــه یــا چــه بگوییــد. در آن زمــان آنچــه بایــد 
بگوییــد بــه شــما عطــا خواهــد شــد." )پرانتــز از مــن اســت(. بــا روح خــدا، ماننــد 
ــط او  ــه توس ــی را ک ــتند حکمت ــردم نتوانس ــت. م ــد یاف ــت خواهی ــتیفان حکم اس
ــد. عیســی در آیــات 22-23 مــی فرمایــد: "همــه ی  صحبــت مــی شــد درک کنن
مــردم بــه خاطــر نــام مــن از شــما متنفــر خواهنــد بــود. امــا هــر کــه تــا پایــان پایــدار 
بمانــد، نجــات خواهــد یافــت. چــون در شــهری بــه شــما آزار رســانند، بــه شــهری 
ــنونده  ــک ش ــا ی ــتید و تنه ــده ی کام هس ــل کنن ــما عم ــر ش ــد. "اگ ــر بگریزی دیگ
نیســتید، بدانیــد مخالفــت علیــه پارســایی و علیــه اهــداف مســیح یــک واقعیــت 

اســت.

ــاب  ــه روی ت ــدم ک ــی ســالخورده را دی ــودم، و خانم ــارک ب ــل در پ ــی قب مدت
نشســته بــود. بــا خــودم فکــر کــردم، او بــی آزار اســت. نمــی توانــد آســیبی بــه مــن 
برســاند! از او پرســیدم کــه مــی توانــم بــا او روی تــاب بنشــینم، نشســتم و گفتگــو 
بــا او را آغــاز کــردم. فهمیــدم نــام او جیــن اســت، گفتــم: "راســتی جیــن، شــغلت 
چیســت؟" گفــت: "اوه، مــن خانمــی مســن هســتم؛ دیگــر کار نمــی کنم. بازنشســته 
ــرای یــک  ــم: "ب شــده ام." ســپس پرســید،" راســتی شــما شــغلتان چیســت؟" گفت
ــر  ــم، یــک ســازمان کلیســایی." ناگهــان چهــره ی او تغیی کلیســا خدمــت مــی کن
کــرد. گفــت: "از خــدا چیــزی بــه مــن نگوییــد! دربــاره ی عیســی نگوییــد !" گفتــم: 
"اوه جیــن، نبایــد ایــن طــور صحبــت کنیــد" و او گفــت: "اگرعیســی مســیح جلــوی 
ــن  ــد چنی ــن! نبای ــم: "جی ــم!" گفت ــی انداخت ــان م ــش آب ده ــه صورت ــود، ب ــن ب م
چیزهایــی بگوییــد! بایــد افــراد زیــادی در کلیســا بــه شــما صدمــه زده باشــند کــه 
بــه خاطــر آن اینچنیــن صحبــت مــی کنیــد. جیــن، نبایــد ایــن چنیــن صحبــت کنیــد! 
ــه شــما  ــه! ب ــت:" ن ــم." او گف ــه شــما بگوی ــواده ام ب ــاره ی خان ــد درب اجــازه دهی
گفتــم نمــی توانیــد بــا مــن صحبــت کنیــد. مــی خواهیــد در مــورد عیســی مســیح 
بــه مــن بگوییــد و آنچــه خــدا در زندگــی خانــواده ی شــما انجــام داده اســت، و مــن 
ــم:"  ــد." گفت ــه شــما اجــازه دهــم. شــما نمــی توانیــد صحبــت کنی نمــی خواهــم ب
جیــن، لطفــا. مــن بایــد در مــورد عیســی مســیح بــا شــما صحبــت کنــم." او گفــت: 

"نــه! مــن بــه شــما مــی گویــم خفــه شــو !"
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او ســگ کوچکــی بــا یــک قــاده داشــت، و آن ســگ کوچــک را تــا زمانیکــه 
نشســته بــود و از آنجــا دور شــد، بــا عصبانیــت مــی کشــید. آن زن خــارج از کنتــرل 
بــود چــون یــک روح در او برخاســت، روح نافرمانــی. او توســط دشــمن کنتــرل 
ــد.  ــن داد بزن ــر م ــر س ــی ب ــدارم کس ــادت ن ــردم، ع ــر ک ــودم فک ــا خ ــد. ب ــی ش م
عــادت نــدارم کســی بــه مــن ُزل بزنــد. امــا مــن چیــزی نــدارم جــز شــفقت، و جــز 
ــدا  ــم، "خداون ــم و گفت ــه رفت ــه خان ــود، ب ــرل ب ــن. او خــارج از کنت ــه جی ــت ب محب
مــی دانــی چیســت؟ بزرگتریــن معجــزه ایــن اســت کــه مــن تحــت کنتــرل بــودم. 
وقتــی شــخصی بــه صــورت مــن ُزل زده بــود، مــن چیــزی جــز شــفقت و محبــت 

نداشــتم."

جفــا و مخالفــت زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه مــا در نــام عیســی بیــرون بیاییم. 
همــان روح خــدا کــه بــه مــا جســارت مــی دهــد کــه نــام عیســی را حتــی زمانیکــه 
ــرایطی  ــر ش ــان روح در ه ــم، هم ــام کنی ــویم اع ــی ش ــرد م ــش ط ــر نام ــه خاط ب

آســایش و قــدرت را بــه مــا خواهــد بخشــید.
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جفا

پرسش های شاگرد سازی
دوم تیموتائــوس 12:3 را بخوانیــد. کســانی کــه با دینداری زیســت کنند چه 1. 

چیزی را تجربه خواهند کرد؟ __________________________

ــیْح  ــد در مس ــه بخواهن ــانی ک ــۀ کس ــتی، هم ــوس 12:3 براس دوم تیموتائ
ــد؛ ــد دی ــد، آزار خواهن ــداری زیســت کنن ــا دین عیســی ب

"جفــا" را چگونه تعریف می کنید؟ _______________________. 2

مرقــس 16:4-17 را بخوانیــد. مشــقت و آزار و اذیــت بــه چــه دلیــل مــی . 3
_______________________________________ آینــد؟ 

مرقــس 16:4-17 دیگــران، همچون بذرهای کاشــته شــده بر ســنگاخند؛ 
آنــان کام را می شــنوند و بی درنــگ آن را بــا شــادی می پذیرنــد، 17 اّمــا 
چــون در خــود ریشــه ندارنــد، تنهــا اندک زمانــی دوام می آورنــد. آنــگاه کــه 

بــه  ســبب کام، ســختی یــا آزاری بــروز کنــد، در دم می افتنــد. 

اعمــال رســوالن 1:8 و4 را بخوانیــد. آزار و شــکنجه در اورشــلیم بــه چــه . 4
ــزی منجــر شــد؟ _______________________________ چی

اعمال رسوالن 1:8 و سولس با کشتن استیفان موافق بود. 

اعمــال رســوالن 4:8 و اّمــا آنــان کــه پراکنــده شــده بودنــد، هر جــا کــه پــا 
ــد. ــه کام بشــارت می دادن ــد، ب می نهادن

متــی 10:5-12 را بخوانیــد. خوشــا بــه حــال آنانــی کــه بــه خاطــر ...؟ آزار . 5
مــی بیننــد. ____________________________________

ــد،  ــایی آزار می بینن ــه در راه پارس ــان ک ــا به حال آن ــی 10:5-12 خوش مت
زیــرا پادشــاهی آســمان از آِن ایشــان اســت. 11 " خوشــا به حال شــما، 
آنــگاه کــه مــردم به خاطــر مــن، شــما را دشــنام دهنــد و آزار رســانند و هــر 
ســخن بــدی بــه  دروغ علیــه  تــان بگوینــد. 12 خــوش باشــید و شــادی کنیــد 
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زیــرا پاداشــتان در آســمان عظیــم اســت. چــرا کــه همیــن  گونــه پیامبرانــی را 
کــه پیــش از شــما بودنــد، آزار رســانیدند.

متی 12:5 را بخوانید. وقتی ایمانداران در راه پارسایی آزار می بینند، چه چیزی . 6
مــی تواننــد در آینــده انتظــار داشــته باشــند؟ __________________

اعمــال رســوالن 4:9-5 را بخوانیــد. شــائول بــه چــه کســی آزار مــی . 7
_____________________________________ رســانید؟ 

اعمــال ر ســوالن 4:9-5 و او بــر زمیــن افتــاده، صدایــی شــنید کــه طــاب 
بــه وی می گفــت: "شــائول، شــائول، چــرا مــرا آزار می رســانی؟" 5 وی 
پاســخ داد: "خداونــدا، تــو کیســتی؟" پاســخ آمــد: "مــن آن عیســی هســتم 

ــدو آزار می رســانی". ــو ب ــه ت ک

اعمــال 1:9 را بخوانیــد. در واقعیــت، شــائول بــه چــه کســی آزار مــی . 8
_____________________________________ رســانید؟ 

اعمــال رســوالن 1:9 و اّمــا ســولُس کــه همچنــان بــه دمیــدِن تهدیــد و قتــل 
بــر شــاگردان خداونــد ادامــه مــی داد، نــزد کاهن اعظــم رفــت.

ــد . 9 ــان ســعی کردن ــاب غاطی ــان در کت ــد. یهودی ــان 12:6 را بخوانی غاطی
کــه پایبنــدی بــه قوانیــن شــریعت را بــه انجیــل اضافــه کننــد. در انجــام ایــن 
کار، آنهــا از چــه چیــزی اجتنــاب کردنــد؟ _________________
___________________________________________
___________________________________________

غالطیــان 12:6 آنــان کــه می خواهنــد خــود را به ظاهــر خــوب نشــان 
دهنــد، وادارتــان می کننــد کــه ختنــه شــوید، تنهــا بــه ایــن نیـّـت کــه به خاطــر 

صلیــب مســیح آزار نبیننــد.
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شاه و پادشاهی اش
نویسنده: دان کرو

در عهــد عتیــق آنچــه کــه اســرائیل را از همــه ی ملــل دیگــر متمایــز ســاخت، 
ــه طــور مســتقیم توســط  ــارت دیگــر، ب ــه عب ــود. ب حکومــت خــدا در آن کشــور ب
خــدا رهبــری مــی شــد )اشــعیا 15:43(. بعــد از آن در تاریــخ اســرائیل مــی بینیــم 
کــه، خواســتند ماننــد دیگــر اقــوام دنیــا باشــند، توســط یــک پادشــاه زمینــی رهبــری 
شــوند )اول ســموئیل 5:8-19(. بنابرایــن خــدا خواســته شــان را اجابــت کــرد و 
پادشــاهی بــه نــام شــائول را انتخــاب کــرد )اول ســموئیل 24:10-25( و ســپس، 
بــه خاطــر نااطاعتــی شــائول، خداونــد داوود را بــه پادشــاهی انتخــاب کــرد، مــردی 

موافــق دل خــود )اعمــال رســوالن 21:13-22 و اول پادشــاهان 3:15(.

پادشــاه بایــد نماینــده ی قابــل رویــت خــدای نادیــده باشــد )تثنیــه 20-14:17(. 
وقتــی پادشــاه از خــدا پیــروی مــی کــرد، او و پادشــاهی اش پیــروز مــی شــد. وقتــی 
ــه اســارت و  ــروی از خــدا نمــی شــد، او و پادشــاهی اش ب ــه پی ــق ب پادشــاه موف

نابــودی مــی رفــت )اول ســموئیل 23-22:15(.

هنگامــی کــه خــدا پادشــاه را انتخــاب مــی کــرد، یــک نبــی را بــرای مســح کــردن 
او بــا روغــن مــی فرســتاد. ایــن نشــان مــی داد کــه روح القــدس بــر ایــن شــخص 
قــرار گرفتــه تــا بــه او قــدرت ببخشــد و او را بــرای حکومــت مســح کنــد. در ایــن 
زمــان، روح خــدا بــر او مــی آمــد و قلبــش را در جهــت حکومتــی عادالنــه تغییــر مــی 
داد، زیــرا خــدا بــا او بــود )اول ســموئیل 1:10 ،6-7 و 9(. ایــن مســح شــدن بــرای 
حکومــت )یــا پادشــاه شــدن( همــان جایــی اســت کــه مفهــوم مســیح از آن مــی آیــد. 
کلمــه ی "مســیح" در عبــری ماشــیح )مســیح(، و در یونانــی کریســتوس )مســیح( 
ترجمــه مــی شــود. انبیــای عهــد عتیــق پیشــگویی کردنــد کــه در آینــده، مســیح )یــا 
ــرار خواهــد کــرد کــه  ــد، و خــدای آســمانها ســلطنتی برق مســح شــده( خواهــد آم
هرگــز از بیــن نخواهــد رفــت )دانیــال 44:2، 14:7و 27(. در کتــاب مقــدس، اگــر 
توجــه کــرده باشــید، عیســی هرگــز بــه یهودیــان مقصــود خــود را وقتــی دربــاره ی 
پادشــاهی صحبــت مــی کــرد، توضیــح نــداد. ایــن مفهومــی از عهــد عتیــق بــود کــه 
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آنهــا پیــش از ایــن بــه دنبــال آن بودنــد )اشــعیا 6:9-7، 1:11-6؛ دانیــال 44:2، 
13:7-14، 18 و27(.

ــد.  ــاهی، فهمی ــه از پادش ــناخت اولی ــدون ش ــی را ب ــام عیس ــت پی ــن اس ــر ممک غی
بــود  تنهــا چیــزی  بــود کــه عیســی دربــاره اش صحبــت کــرد و  پیامــی  پادشــاهی 
دربــاره اش موعظــه کننــد )مرقــس 14:1-15،  تــا  آموخــت  بــه شــاگردانش   کــه 
ــام  ــن پی ــی14:24(. ای ــا 16:16 و مت ــا 1:9-2، اعمــال رســوالن 23:28-31، لوق لوق
ــان 3:2؛  ــا داشــتِن "حیــات جاویــدان" اشــاره مــی کــرد )عبرانی ــه "نجــات" ی همچنیــن ب
ــا23:19 ؛ اعمــال رســوالن23:28 -24، 82 و 31-30(. ــی 16:19 در مقایســه ب  مت

ــدا  ــط خ ــه توس ــت ک ــردم اس ــی از م ــور گروه ــدا" منظ ــاهی خ ــارت "پادش  در عب
حکومــت مــی شــوند. بــرای ورود بــه پادشــاهی خــدا، شــرایط بایــد آمــاده شــود. 
یــک تغییــر قلــب الزم بــود. ایــن تغییــر قلــب چیزیســت کــه کتــاب مقــدس آن را 
توبــه مــی نامــد. ایــن تغییــر قلبــی بــه ســوی خــدا بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه؛ یــک تغییر 
جهــت از شــیطان، گنــاه و راههایــش، بــه ســمت خــدا، مســیح و راههــای او بــود. 
بــه عنــوان یــک تبدیــل، خــدا )همچــون یــک هدیــه از طریــق خــون ریختــه شــده ی 
عیســی( بخشــش گناهــان و زندگــی جاویــدان را اعطــا مــی کنــد )رومیــان 23:6( 
ــا بشــارِت "پادشــاهی خــدا" اشــاره مــی  ــه "بشــارت فیــض" ی ایــن "خبرخــوش" ب
کنــد )اعمــال رســوالن 24:20-25( پادشــاهی خــدا بــه وســیله ی فیــض تعریــف 
مــی شــود )متــی 1:20-16( و بــی هیاهــو و اســرار آمیــز در همــان خدمتــی کــه 
ــه روزی کــه نتیجــه ای  ــده ب ــی 33:13(. در آین ــده اســت )مت عیســی داشــت، آم

درخشــان و قابــل رویــت خواهــد داشــت مــی رســیم )متــی 43-36:13(.
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پرسش های شاگرد سازی
ــه در 1.  ــد ک ــگویی کردن ــق پیش ــد عتی ــاء عه ــد. انبی ــال 44:2 را بخوانی دانی

آینــده، مســیح )یــا مســح شــده( خواهــد آمــد، و خــدای آســمانها ســلطنتی 
برقــرار خواهــد کــرد کــه :

1000 سال طول خواهد کشید  الف. 
هرگز از بین نخواهد رفت  ب. 

موقتی خواهد بود  ج. 

دانیــال 44:2 در روزهــای آن پادشــاهان، خــدای آســمانها ســلطنتی را 
ــه  ــلطنت ب ــت. آن س ــد رف ــن نخواه ــز از بی ــه هرگ ــرد ک ــد ک ــرار خواه برق
قومــی دیگــر واگــذار نخواهــد شــد بلکــه همــه ی ســلطنتها را در هــم 
خواهــد کوبیــد و نابــود خواهــد کــرد، و خــود تــا بــه ابــد اســتوار خواهــد 

ــد. مان

متــی 17:4 ،23 را بخوانیــد. پیــام عیســی چــه بــود؟ _____________. 2
___________________________________________

متــی 17:4 از آن زمــان عیســی بــه موعظــۀ ایــن پیــام آغــاز کــرد کــه: "توبــه 
کنیــد، زیــرا پادشــاهی آســمان نزدیــک شــده اســت!"

در  و  می گشــت  جلیــل  سرتاســر  در  عیســی  بدین ســان،   23:4 متــی 
ــم مــی داد و بشــارت پادشــاهی را اعــام می کــرد  کنیســه های ایشــان تعلی

و هــر درد و بیمــاری مــردم را شــفا می بخشــید.

مرقــس 14:1-15 را بخوانیــد. عیســی خبــر خــوش ...؟ را اعــام می کرد. __. 3
_____________________________________________

مرقــس 14:1-15 عیســی پــس از گرفتــار شــدِن یحیــی بــه جلیــل رفــت. 
او بشــارت خــدا را اعــام می کــرد 15 و می گفــت: "زمــان به کمــال رســیده 
و پادشــاهی خــدا نزدیــک شــده اســت. توبــه کنیــد و بــه ایــن بشــارت ایمــان 

آورید."
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ــی کــه عیســی از جانــب خــدا فرســتاده شــد . 4 ــد. دلیل ــا 43:4 را بخوانی لوق
ــه ...؟ _________________________________ ــود ک ــن ب ای

لوقــا 43:4 ولــی او گفــت: "مــن بایــد پادشــاهی خــدا را در شــهرهای 
ــده ام." ــتاده ش ــور فرس ــن منظ ــه همی ــه ب ــم، چرا ک ــارت ده ــز بش ــر نی دیگ

ــان . 5 ــه یهودی ــد. در کتــاب مقــدس، عیســی هرگــز ب ــا 25:4 را بخوانی یوحن
مقصــود خــود را وقتــی دربــاره ی پادشــاهی صحبــت مــی کــرد، توضیــح 

نــداد، ایــن مفهومــی از عهــد عتیــق بــود کــه آنهــا :

کمی درباره ی آن می دانستند  الف. 
فکر می کردند هرگز نخواهد آمد  ب. 

پیش از این به دنبال آن بودند ج. 

ــی آن "مســح شــده"  ــم کــه مســیح )کــه معن ــا 25:4 زن گفــت: "می دان یوحن
اســت( خواهــد آمــد؛ چــون او آیــد، همــه چیــز را بــرای مــا بیــان خواهــد کــرد.

لوقــا 1:9-2 را بخوانیــد. ســه کاری کــه دوازده شــاگرد انجــام دادنــد چــه بــود؟. 6
_____________________________________________

لوقــا 1:9-2 عیســی آن دوازده تــن را گرد  هــم فراخوانــد و آنــان را قــدرت 
و اقتــدار بخشــید تــا همــۀ دیوهــا را بیــرون براننــد و بیماریهــا را شــفا 
ــد و  ــه کنن ــدا موعظ ــاهی خ ــه پادش ــا ب ــتاد ت ــان را فرس ــند؛ 2 و ایش بخش
بیمــاران را شــفا دهنــد. بــه ایشــان گفــت: "هیــچ چیــز بــرای ســفر برندارید، 

ــه پیراهــن اضافــه. ــه پــول و ن ــان، ن ــه ن ــار، ن ــه کوله ب ــه چوبدســتی، ن ن

لوقــا 1:10 -2، 8-9 را بخوانیــد. عیســی چــه پیامــی بــه 70 تــن فرمــود . 7
ــد؟ _________________________________ ــا اعــام کنن ت

ــود و  ــن فرم ــز تعیی ــر را نی ــن دیگ ــاد ت ــد هفت ــس از آن، خداون ــا 1:10-2 پ لوق
آنهــا را دو بــه دو پیشــاپیش خــود بــه هــر شــهر و دیــاری فرســتاد کــه قصــد رفتــن 
بدانجــا داشــت. 2 بدیشــان گفــت: "محصــول فــراوان اســت، اّمــا کارگــر انــدک. 
ــرای درِو محصــول خــود بفرســتد. پــس، از مالــِک محصــول بخواهیــد کارگــران ب
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ــد،  ــا 8:10-9 چــون وارد شــهری شــدید و شــما را به گرمــی پذیرفتن لوق
هر چــه در برابــر شــما گذاشــتند، بخوریــد 9 بیمــاران آنجــا را شــفا دهیــد و 

بگوییــد: "پادشــاهی خــدا بــه شــما نزدیــک شــده اســت.

لوقــا 2:23 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه تعریــف یهودیــان از کلمــه ی "مســیح" . 8
ایــن معنــا را مــی دهــد کــه یــک ...؟ اســت. __________________

لوقــا 2:23 و از او شــکایت کــرده، گفتنــد: "ایــن مــرد را یافته ایــم کــه قــوم 
ــه قیصــر بازمــی دارد و  ــد و مــا را از پرداخــت خــراج ب مــا را گمــراه می کن

ادعــا دارد مســیح و پادشــاه اســت."

اعمــال رســوالن 7:17 را بخوانیــد. یهودیــان اظهــار کردنــد کــه بــر خــاف . 9
 قوانیــن روم پولــس رســول ادعــا مــی کند که ...؟ دیگری هســت بــه نام ...؟ 
_____________________________________________

ــرده اســت.  ــۀ خــود ب ــه خان اعمــال رســوالن 7:17 و یاســون ایشــان را ب
ــد کــه  ــد و مّدعــی آنن ــای قیصــر ســرپیچی می کنن ــان همگــی از فرمانه این

ــام عیســی." ــه ن شــاه دیگــری هســت ب

اعمــال رســوالن 8:19-10 را بخوانیــد. پولــس دلیرانــه در افســس ســخن . 10
مــی گفــت و دربــاره ی ...؟ بــا دیگــران مباحثــه مــی کــرد و دالیــل قاطــع 
مــی آورد. _____________________________________

اعمــال رســوالن 8:19-10 ســپس پولـُـس بــه کنیســه رفتــه، در آنجــا ســه 
ــرد  ــه می ک ــدا مباحث ــاهی خ ــارۀ پادش ــت و درب ــخن می گف ــه س ــاه دلیران م
و دالیــل قاطــع مــی آورد. 9 اّمــا بعضــی سرســختی می کردنــد و ایمــان 
نمی آوردنــد و پیــش روی همــگان، "طریقــت" را بــد می گفتنــد. پــس 
پولُــس از آنهــا کنــاره گرفــت و شــاگردان را بــا خــود برداشــته، همــه روزه 
ــه بحــث و گفتگــو پرداخــت. 10 دو ســال  ــوس ب ــاالر ســخنرانی تیران در ت
بدیــن منــوال گذشــت و در ایــن مــدت، همــۀ یهودیــان و یونانیانــی کــه در 

ــد را شــنیدند. ــد، کام خداون ــت آســیا بودن ایال

اعمــال رســوالن 23:28-31 را بخوانیــد. در آیــه ی 31 پولــس چــه . 11
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چیزهایــی را اعــام مــی کــرد؟ _________________________
___________________________________________

اعمــال رســوالن 23:28-31 پــس روزی را تعییــن کردنــد و شــماری 
بســیار بــه محــل اقامــت او آمدنــد تــا بــا وی ماقــات کننــد. او از صبــح تــا 
شــب، به تفصیــل دربــارۀ پادشــاهی خــدا بــا آنــان ســخن گفــت و کوشــید 
بــا اســتناد بــه تــورات موســی و کتــب پیامبــران، دربــارۀ عیســی مجابشــان 
کنــد. 24 برخــی ســخنان او را پذیرفتنــد، اّمــا دیگــران از ایمــان آوردن 
ــد،  ــث می کردن ــرّ و بح ــر ج ــا یکدیگ ــه ب ــی ک ــس در حال ــر باز زدند 25 پ س
آن مــکان را تــرک گفتنــد. اّمــا پیــش از آنکــه آنجــا را تــرک گوینــد، پولُــس 
ــت  ــه درس ــدس چ ــت: "روح الق ــت و گف ــان داش ــود را بی ــن خ کام آخری
َشــْعیای نبــی فرمــود:  بــا پــدران شــما ســخن گفــت، آنــگاه کــه به واســطۀ اِ

26 "نــزد ایــن قــوم بــرو و بگــو، "بــه گــوش خــود خواهیــد شــنید، اّمــا هرگــز 

نخواهیــد فهمیــد؛ بــه چشــم خــود خواهیــد دیــد، اّمــا هرگــز درک نخواهیــد 
ــوم ســخت شــده؛ گوشهایشــان ســنگین گشــته،  ــن ق ــرا دل ای کــرد." 27 زی
چشــمان خــود را بســته اند، مبــادا بــا چشمانشــان ببیننــد، و بــا گوشهایشــان 
ــان  ــن شفایش ــد و م ــت کنن ــد و بازگش ــود بفهمن ــای خ ــنوند، و در دله بش
بخشــم." 28 "پــس بدانیــد کــه نجــات خــدا نــزد غیریهودیــان فرســتاده شــده 
ــن را گفــت،  ــه او ای ــد از آنک ــد داد!" 29 ]بع ــا گــوش فرا خواهن اســت و آنه
ــا یکدیگــر جــرّ و بحــث  ــی کــه ســخت ب ــد، در حال ــان از آنجــا رفتن یهودی
ــۀ اجــاره ای خــود  ــس دو ســال تمــام در خان ــد[. 30 بدین ســان پولُ می کردن
اقامــت داشــت و هر کــه را نــزدش می آمــد، می پذیرفــت. 31 او پادشــاهی 
خــدا را اعــام می کــرد و دلیرانــه و بی پــروا دربــارۀ عیســی مســیح خداونــد 

تعلیــم مــی داد.

ــان اعــام خواهــد . 12 ــد. چــه پیامــی در سرتاســر جه ــی 14:24 را بخوانی مت
_______________________________________ شــد؟ 

متــی 14:24 و ایــن بشــارت پادشــاهی در سرتاســر جهــان اعــام خواهــد 
شــد تــا شــهادتی بــرای همــۀ قومهــا باشــد. آنــگاه پایــان فرا خواهــد رســید.

اعمــال رســوالن 24:20-25 را بخوانیــد. گاهــی از بشــارت پادشــاهی بــه . 13
عنــوان بشــارت ...؟ یاد مــی شــود. _______________________
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بــی ارزش  خــود  بــرای  را  جــان  اّمــا   25-24:20 رســوالن  اعمــال 
ــی را  ــان رســانم و خدمت ــم دور خــود را به پای ــا اگــر بتوان ــگارم، تنه می ان
کــه از خداونــْد عیســی یافتــه ام، به کمــال انجــام دهــم، خدمتــی کــه همانــا 
اعــام بشــارت فیــض خداســت. 25 "حــال می دانــم هیچ یــک از شــما کــه 
مــن در میانتــان گشــته و بــه پادشــاهی خــدا موعظــه کــرده ام، دیگــر روی 

مــرا نخواهــد دیــد."

لوقــا 16:16 را بخوانیــد. درک پیــام عیســی بــدون درک اولیه ی پادشــاهی . 14
ــی  ــه عیســی از آن ســخن م ــود ک ــی ب ــن اســت. پادشــاهی پیام ــر ممک غی
گفــت و تنهــا چیــزی کــه بــه شــاگردان آموخــت ایــن بــود کــه دربــاره اش :

موعظه کنند الف. 
توجه نشان ندهند ب. 

تعمق کنند ج. 

لوقــا 16:16 تــورات و انبیــا تــا زمــان یحیــی بــود. از آن پس، به پادشــاهی 
خــدا بشــارت داده می شــود و هر کــس بــه َجبــر و زور راه خــود بــدان 

می گشــاید. 

متــی 10:6 را بخوانیــد. اساســا پادشــاهی خــدا حکومــت خــدا اســت. ایــن . 15
موضــوع چــه طــور در ایــن آیــه بیــان مــی شــود؟ _______________
__________________________________________

متــی 10:6 پادشــاهی تــو بیایــد. ارادۀ تــو، چنانکــه در آســمان انجــام 
ــد. ــام رس ــه انج ــز ب ــن نی ــر زمی ــود، ب می ش

ــاهی . 16 ــارت "پادش ــد. عب ــان 9:14 را بخوانی ــیان 13:1-14 و رومی کولس
خــدا" اعتقــاد گروهــی از مــردم اســت کــه ...؟

عیسی را به قلب خود دعوت می کنند الف. 
ــرده( و  ــیطان را رد ک ــت ش ــه )و حکوم ــدا را پذیرفت ــت خ حکوم ب. 

بخشــش او را دریافــت مــی کننــد
به کلیسا ملحق می شوند ج. 



48 

سطح سوم درس 6

کولســیان 13:1-14 زیــرا مــا را از قــدرت تاریکــی رهانیــده و بــه 
ــی،  ــل ســاخته اســت، 14 کــه در او از رهای ــزش منتق پادشــاهی پســر عزی

یعنــی از آمــرزش گناهــان برخورداریــم.

رومیــان 9:14 مســیح نیــز بــه همیــن ســبب مــرد و زنــده شــد تــا خداونــِد 
زنــدگان و مــردگان باشــد.

متــی 17:4 را بخوانیــد. بــرای راه یافتــن بــه پادشــاهی خــدا، یــک تغییــر . 17
ــدس آن را ...؟  ــاب مق ــه کت ــت ک ــب چیزیس ــر قل ــت. تغیی ــب الزم اس قل

مــی نامــد.

پشیمانی الف. 
اعمال شریعت ب. 

توبه ج. 

متــی 17:4 از آن زمــان عیســی بــه موعظــۀ ایــن پیــام آغــاز کــرد کــه: "توبــه 
کنیــد، زیــرا پادشــاهی آســمان نزدیــک شــده اســت!"

از...؟ . 18 نــور،  بــه  ...؟  از  آیــا  بخوانیــد.  را   18:26 رســوالن   اعمــال 
ــا آمــرزش  ــد ت ــه ســوی ...؟ بازگشــته ای ــا حکومــت( شــیطان ب ــدار ی )اقت
بیابیــد؟ _____________________________  گناهانتــان را 

ــه  ــا از تاریکــی ب ــا چشمانشــان را بگشــایی، ت اعمــال رســوالن 18:26 ت
ــان  ــرزش گناه ــا آم ــد، ت ــدرت شــیطان به ســوی خــدا بازگردن ــور، و از ق ن
ــه مــن مقــّدس شــده اند، نصیبــی  ــا ایمــان ب ــان کســانی کــه ب ــه، در می یافت

ــد." بیابن

حزقیــال 26:36-27 و اعمــال رســوالن 15:11-18 را بخوانیــد. آیــا بــه . 19
شــما دلــی تــازه و روحــی تــازه بخشــیده شــده تــا باعــث شــود در طریقهای 
خدا گام برداریــد؟ ________________________________

ــی  ــید و روح ــم بخش ــما خواه ــه ش ــازه ب ــی ت ــال 26:36-27 و دل حزقی
تــازه در اندرونتــان خواهــم نهــاد و دل ســنگی را از پیکــر شــما بــه در آورده، 
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دلــی گوشــتین بــه شــما خواهــم داد. 27 روح خــود را در اندرونتــان خواهــم نهــاد 
و شــما را بــه فرایــض خــود ســالک خواهــم گردانیــد، و شــما قوانیــن مــرا نــگاه 

خواهیــد داشــت و آنهــا را بــه جــا خواهیــد آورد. 

اعمــال رســوالن 15:11-18 چــون ســخن آغــاز کــردم، روح القــدس بــر آنهــا 
ــگاه  ــود. 16 آن ــازل شــده ب ــا ن ــر م ــه کــه نخســت ب ــازل شــد، درســت همان گون ن
گفتــۀ خداونــد را به خاطــر آوردم کــه فرمــوده بــود. "یحیــی بــا آب تعمیــد مــی داد 
ــد یافــت." 17 اگــر خــدا همــان عطــا  ــد خواهی ــا روح القــدس تعمی ــی شــما ب ول
را بــه آنهــا بخشــید کــه پــس از ایمــان آوردن بــه عیســی مســیِح خداونــد بــه مــا 
عطــا فرمــوده بــود، پــس مــن کــه باشــم کــه بخواهــم مانــع کار خــدا شــوم؟" 18 
چــون ایــن ســخنان را شــنیدند، خامــوش شــدند و خــدا را ســتایش کــرده، گفتنــد: 
"براســتی کــه خــدا توبــۀ حیات بخــش را بــه غیریهودیــان نیــز عطــا فرمــوده اســت!

آمــرزش گناهانتــان . 20 بــرای  را  خداونــد  آیــا  بخوانیــد.  را   14-13:18 لوقــا 
ــد؟ ______________________________________ ــده ای خوان

ــمان  ــی چش ــت حت ــتاد و نخواس ــر دور ایس ــا آن خراجگی ــا 13:18-14 اّم لوق
خــود را به ســوی آســمان بلنــد کنــد، بلکــه بــر ســینۀ خــود می کوفــت و می گفــت: 
"خدایــا، بــر مــِن گناهــکار رحــم کــن." 14 بــه شــما می گویــم کــه ایــن مــرد، و نــه 
آن دیگــر، پارســا شــمرده شــده بــه خانــه رفــت. زیــرا هر کــه خــود را برافــرازد، 
خــوار خواهــد شــد، و هر کــه خــود را خــوار ســازد، ســرافراز خواهــد گردیــد.



50 

سطح سوم درس 7

هدِف ایمان نجات بخش
نویسنده: دان کرو

ــتد،  ــی ایس ــیش م ــور کش ــه در حض ــردی، زمانیک ــِی م ــد در روز عروس ــور کنی تص
کشــیش ناگهــان شــروع بــه گفتــن ایــن ســخنان کنــد: "آیــا ایــن زن را بــه عنــوان آشــپز 
شــخصِی خــود مــی پذیریــد تــا خانــه تــان راتمیــز کنــد و ظرفهایتــان را هــم بشــوید ؟" 
ناگهــان همســرش مــی گویــد: "بــس کنیــد! اگــر مــن را بــه عنــوان شــخصی مــی خواهیــد 
ــد. مــی خواهــم  ــکار اســتخدام کنی ــد یــک خدمت ــد، مــی توانی ــان کار کن کــه فقــط برایت
ــه خاطــر  ــا مــن ب ــه خاطــر آنچــه کــه هســتم بپذیریــد. اگــر ب عاشــق مــن باشــید ومــرا ب
شــخصی کــه هســتم، ازدواج مــی کنیــد، همــه ی آن کارهــا را برایتــان انجــام خواهــم داد، 
امــا مــی خواهــم بــا مــن ازدواج کنیــد! بــا همــه ی مــن! نمــی خواهــم منافــع مــرا بپذیریــد 

ولــی شــخص خــودم را نــه."

ــی  ــب م ــه نظــر عجی ــه اســت: "در حــال حاضــر، ب ــن گفت ــوِزر، چنی ــو. ت ِای. دابلی
رســد کــه تعــدادی از معلمــان هرگــز توجــه نمــی کننــد کــه تنهــا هــدف درســت از ایمــاِن 
نجــات بخــش بــرای هیــچ کــس، چیــزی جــز خــود مســیح نیســت؛ نــه" نجــات دهندگــِی" 
مســیح نــه "خداونــدی" مســیح، بلکــه خــوِد مســیح. خــدا نجــات را نــه بــه کســی کــه بــه 
خاطــر یکــی از خدمــات عیســی ایمــان مــی آورد هدیــه مــی دهــد، و نــه خدمتــی از مســیح 
تــا بــه حــال بــه عنــوان هــدف ایمــان ارائــه شــده اســت. مــا نــه تشــویق مــی شــویم بــه 
داشــتن ایمــان بــه کفــاره، نــه بــه صلیــب، و نــه بــه کاهنــی نجــات دهنــده. همــه ی اینهــا 
در شــخص مســیح تجســم یافتــه انــد، امــا هرگــز از هــم جــدا نیســتند و حتــی یکــی از 
آنهــا هــم از بقیــه جــدا نیســت. مــا اجــازه نداریــم کــه یکــی از خدمــات مســیح را بپذیریــم 
ــه ایــن شــکل مجــاز باشــیم یــک  ــم. مفهــوم اینکــه مــا ب و دیگــر خدمــات او را رد کنی
بدعــت نویــن اســت، تکــرار مــی کنــم، و مثــل هــر بدعــت دیگــری عواقــب زیــان آوری 

در میــان مســیحیان داشــته اســت )کتــاب ریشــه ی عدالــت صفحــه ی 86-84(.

آیــا متوجــه نکتــه شــدید؟ چــرا مــا بــه بخشــی از مســیح )مزایــای او(، خدمتــی از 
مســیح اشــاره مــی کنیــم و نــه بــه مســیح؟ ایــن مثــل زمانــی اســت کــه شــما زنــی را هنــگام 

ازدواج نــه بــه خاطــر شــخص خــودش بلکــه بــه عنــوان آشــپز شــخصی خــود بگیریــد.
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پرسش های شاگردسازی
یوحنا 1:21 را بخوانید. به همه ی کسانی که پذیرفتند :1. 

او را )خداوند عیسی مسیح( الف. 
عیسی را به عنوان نجات دهنده ب. 

عیسی را به عنوان خداوند ج. 
عیســی را بــه عنــوان کاهــن ، ایــن حــق را داد کــه پســران )فرزنــدان(  د. 

خــدا شــوند.

یوحنــا 12:1 اّمــا بــه همــۀ کســانی کــه او را پذیرفتنــد، ایــن حــق را داد کــه 
فرزنــدان خــدا شــوند، یعنــی بــه هر کــس کــه بــه نــام او ایمــان آورد؛

 اعمال رسوالن 31:16 را بخوانید. ما باید به چه کسی ایمان داشته باشیم؟. 2
)توکل داشــته یا تسلیم باشــیم( _________________________

اعمــال رســوالن 31:16 پاســخ دادنــد: "بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان 
آور کــه تــو و اهــل خانــه ات نجــات خواهیــد یافــت."

ــاره دارد؟ __. 3 ــز اش ــه چی ــه چ ــرور" ب ــه ی "س ــا 46:6 را بخوانید.کلم لوق
___________________________________________
___________________________________________

لوقــا 46:6 چگونــه اســت کــه مــرا "ســرورم، ســرورم" می خوانیــد، اّمــا بــه 
ــد؟ ــل نمی کنی ــم عم آنچــه می گوی

متی 21:1 را بخوانید. کلمه ی "عیسی" به چه چیز اشاره دارد؟ _________. 4

متــی 21:1 او پســری بــه دنیــا خواهــد آورد کــه تــو بایــد او را عیســی بنامی، 
زیــرا او قــوم خــود را از گناهانشــان نجــات خواهد بخشــید."

 لوقــا 2:23 را بخوانیــد. کلمــه ی "مســیح" بــه چــه چیــز اشــاره دارد؟. 5
___________________________________________
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لوقــا 2:23 و از او شــکایت کــرده، گفتنــد: "ایــن مــرد را یافته ایــم کــه قــوم 
مــا را گمــراه می کنــد و مــا را از پرداخــت خــراج بــه قیصــر بازمــی دارد و 

ادعــا دارد مســیح و پادشــاه اســت.".

ــر خــوش ... ؟ . 6 ــا خب ــل ،ی ــه، انجی ــن آی ــق ای ــد. برطب ــان 16:1 را بخوانی رومی
_____________________________________ اســت. 

زیــرا از انجیــل ســرافکنده نیســتم، چرا کــه قــدرت  رومیــان 16:1 
خداســت بــرای نجــات هر کــس کــه ایمــان آَورَد، نخســت یهــود و 

ســپس یونانــی.

رومیــان 1:1-3 را بخوانیــد . تمرکــز انجیــل خداونــد دربــاره ی ...؟ . 7
اســت. بخشــی از پسرشــیا همــه ی او؟_____________________
___________________________________________

رســالت  بــه  مســیْح عیســی،که  غــام  پولُــس،  از  رومیــان 3-1:1 
فراخوانــده شــده و وقــف انجیــل خــدا شــده اســت؛ 2 همــان انجیــل کــه 
خــدا از پیــش، به واســطۀ پیامبــران خــود، وعــده اش را در کتب مقــّدس 
داده بــود، 3 و دربــارۀ پســر اوســت، کــه چــون انســانی خاکــی از ُصلــب 

داوود بــه دنیــا آمــد.

ــن عمــل چــه . 8 ــد، ای ــی خوری ــزی م ــی چی ــد. وقت ــا 54:6 را بخوانی یوحن
مفهومــی دارد؟ ________________________________

 _________________________________________

ــات  ــد، حی ــرا بنوش ــون م ــورَد و خ ــرا بخ ــدن م ــه ب ــا 54:6 هر ک یوحن
جاویــدان دارد، و مــن در روز بازپســین او را بر خواهــم خیزانیــد.

 غاطیــان 27:3 را بخوانیــد. وقتــی کســی در مســیح تعمیــد بگیــرد، ...؟ . 9
را در بر کرده است. ______________________________

چه بخشی از مسیح را در بر می کنند؟ _____________________
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ــد،  ــد یافتی ــیح تعمی ــه در مس ــما ک ــی ش ــه همگ ــان 27:3 چرا ک غالطی
ــد. ــر کردی مســیح را در ب

اعمال رســوالن 5:9-6 را بخوانید. وقتی شــائول تبدیل شــد، دو سوالی . 10
که از عیســی پرســید چــه بــود؟ _________________________

ــدا، تــو کیستی؟"پاســخ  اعمــال رســوالن 5:9-6 وی پاســخ داد: "خداون
آمــد: "مــن آن عیســی هســتم کــه تــو بــدو آزار می رســانی." 6 "حــال، برخیــز 

و بــه شــهر بــرو. در آنجــا بــه تــو گفتــه خواهــد شــد کــه چــه بایــد کنــی."

ــم؟ _____. 11 ــرده ای ــا چــه کســی ازدواج ک ــا ب ــد. م ــان 4:7 را بخوانی رومی
___________________________________________

با چه بخشی از او ازدواج کرده ایم؟ _______________________

رومیــان 4:7 بــه همین ســان، ای بــرادران مــن، شــما نیــز به واســطۀ جســد 
ــا شــخصی دیگــر  ــا ب ــه مــرگ ســپرده شــدید ت ــال شــریعت ب مســیح در قب
وصلــت کنیــد، یعنــی بــا او کــه از مــردگان برخیزانیــده شــد، تــا بــرای خــدا 

ثمــر آوریــم.

آیا از داشتن یک ازدواج خوب با مسیح لذت می برید؟ . 12

آیــا بــا او حــرف مــی زنیــد، ارتبــاط برقرارمــی کنیــد، عاشــق او هســتید، و 
او را مــی پرســتید؟
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نویسنده: دان کرو

یــک روز مــن و جــو بــا بیــل و اســتیو در کنــار دریاچــه صحبــت مــی کردیــم. 
ــا عیســی مســیح  در آنجــا ایــن ســوال مطــرح شــد: "مردمــی کــه هرگــز از خــدا ی
نشــنیده انــد چگونــه ممکــن اســت کــه در حضــور خــدا پاســخگو باشــند ؟" مــن 
گفتــم: "بیــل، فــرض کــن بــه خانــه ی اســتیو رفتــی تــا او را ببینــی، امــا او نبــوده و 
همســرش در خانــه باشــد. اگــر بــا او مرتکــب زنــا مــی شــدی، بــه خاطــر هتــک 
ــی؟  ــی کن ــاه م ــاس گن ــا احس ــرده ای آی ــود ک ــت خ ــر دوس ــه همس ــه ب ــی ک حرمت
حتــی اگــر هرگــز ده فرمــان را نشــنیده یــا کتــاب مقــدس را نخوانــده باشــی؟ ایــن 

ــاه و احســاس پاســخگویی از کجــا آمــده اســت؟ " احســاس گن

خــدا از طریــق شــریعت و وجــدان، ایــن توانایــی را بــه هرکــس داده اســت تــا 
ــد. شــریعت و وجــدان نقــش  ــاه کن ــرای خطــا احســاس گن درســتی را بفهمــد و ب
داوری بــر خویشــتن را بــر عهــده دارنــد کــه مــا را نســبت بــه رفتارمــان متهــم مــی 

کننــد یــا تبرئــه مــی ســازند. )رومیــان 15-14:2(.

بیــل بــه مــن مــی گفــت کــه چــه شــخص خوبــی بــوده اســت. او واقعــا هیــچ 
نیــازی بــه نجــات دهنــده نمــی دیــد. مــن بــه ســراغ کتــاب خــروج بــاب 20 رفتــم 
و شــروع کــردم بــه خوانــدن ده فرمــان بــرای بیــل. "بیــل، آیــا خــدا همیشــه در 
ــز دیگــری در  ــا همیشــه او را بیشــتر از هــر چی ــوده اســت و آی ــن ب زندگــی ات اولی
ــان را شکســته ای" )خــروج 3:20(.  ــن فرم ــه، اولی ــت کــرده ای؟ اگــر ن ــا محب دنی
ــن اســت،  ــد کــرده ای؟ اگــر چنی ــش از خــدا تمجی ــزی را بی ــه حــال چی ــا ب ــا ت "ای
ــه حــال اســم عیســی را  ــا ب ــا ت ــن فرمــان را شکســته ای" )خــروج 4:20(. "آی دومی
ــه خاطــر شکســتن ســومین  ــه ناشایســتگی اســتفاده کــرده ای؟ در ایــن صــورت ب ب
فرمــان گناهــکاری" )خــروج7:20(. "آیــا همیشــه روزی را بــرای عبــادت کــردن و 
 پرســتیدن خــدا اختصــاص داده ای؟ فرمــان چهــارم را شکســته ای" )خروج 8:20(.

 "آیــا همیشــه در جوانــی بــه پــدر و مــادر خــود احتــرام گذاشــته ای؟ فرمــان پنجــم 
را شکســته ای" )خــروج12:20 (. "تــا بــه حال از شــخصی بســیار خشــمگین شــده 
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ای؟ فرمــان ششــم را شکســته ای" )خــروج 13:20 را بــا متــی 21:5-22 مقایســه 
کنیــد(. "آیــا تــا بــه حــال بــه زنــی بــا دیــده ی شــهوت نــگاه کــرده ای؟ هفتمیــن 
ــد(.  ــی27:5 - 28مقایســه کنی ــا مت ــان را شکســته ای" )خــروج  14:20را ب فرم
ــوده اســت برداشــته ای؟ فرمــان  ــه تــو نب ــه حــال چیــزی را کــه متعلــق ب ــا ب ــا ت "آی
ــر  ــه ای؟ اگ ــت را گفت ــه حقیق ــروج 15:20(. "همیش ــته ای" )خ ــتم را شکس هش
ــه چیــزی  ــه حــال ب ــا ب ــا ت ــه، فرمــان نهــم را شکســته ای" )خــروج 16:20(. "آی ن
ــته ای"  ــان را شکس ــن فرم ــته ای؟ دهمی ــل داش ــق دارد تمای ــری تعل ــه دیگ ــه ب ک
ــرای نجــات گناهــکاران  ــی کــه چــرا عیســی گفــت ب ــی بین )خــروج 17:20(. "م

آمــده اســت؟" )مرقــس17-16:2(. 

ایــن تفکــر کــه بــه انــدازه کافــی خــوب هســتیم، یــا ســعی مــی کنیــم بــه انــدازه 
ــه بهشــت برویــم، ایــن حقیقــت را بیــان مــی کنــد کــه  ــا ب کافــی خــوب باشــیم ت
همــه ده فرمــان را شکســته ایــم. یعقــوب 2:01 بــه مــا مــی گویــد هــر کــس تمــام 
شــریعت را نــگاه دارد امــا در یــک مــورد بلغــزد، مجــرم بــه شکســتن تمام شــریعت 
اســت. اعمــال شــریعت هرگــز بــه معنــای پارســا شــمردن شــما نبــوده، بلکــه فقــط 

بــرای نشــان دادن گناهانتــان بــوده اســت )رومیــان 20-19:3(.

ــن  ــه ای ــده" ب ــم! کلمــه ی "نجــات دهن ــاز داری ــده نی ــه نجــات دهن مــا همــه ب
معناســت: شــخصی کــه مــی توانــد شــما را از مجــازات گنــاه نجــات دهــد. عیســی 
ــدان داشــته  ــات جاوی ــد حی ــا بتوانن قــوم خــود را از هاکــت نجــات مــی دهــد ت

ــی 21:1(. باشــند )مت

ــه ملکــوت خــدا راه  ــا ب ــدازه ی کافــی خــوب باشــیم ت ــه ان ــرای اینکــه ب ب
ــا پارســایی خــدا باشــد داشــته باشــیم  ــر ب ــه براب ــد پارســایی ای ک ــم، بای یابی
ــا عیســی  ــه تنه ــه ن ــن اســت ک ــل ای ــر خــوش انجی ــان 21:5(. خب )دوم قرنتی
گناهــان شــما را مــی بخشــد، بلکــه پارســایی خــود را بــه رایــگان بــه عنــوان 
ــی  ــر به واســطۀ نافرمان ــرا اگ ــان 17:5: "زی ــد )رومی ــی کن ــا م ــا عط ــه م ــه ب هدی
ــان کــه فیــض  ــدر بیشــتر آن ــی کــرد، چق ــق او حکمران ــک انســان، مــرگ از طری ی
ــد، توســط آن انســان دیگــر،  بیکــران خــدا و عطــای پارســایی را دریافــت کرده ان

ــد"(. ــد ران ــاْت حکــم خواهن ــی عیســی مســیح، در حی یعن
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پرسش های شاگردسازی
مرقــس 16:2-17 را بخوانیــد. عیســی مســیح بــرای نجــات چــه کســانی 1. 

_______________________________________ آمــد؟ 

مرقــس 16:2-17 چــون علمــای دیــن کــه فَریســی بودنــد، عیســی را 
ــه شــاگردان  ــران همســفره اســت، ب ــا گناهــکاران و خراجگی ــه ب ــد ک دیدن
وی گفتنــد: "چــرا بــا خراجگیــران و گناهــکاران غــذا می خــورد؟" 17 عیســی 
ــاز  ــه طبیــب نی ــد کــه ب ــه ایشــان گفــت: "بیمارانن ــا شــنیدن ایــن ســخن ب ب
دارنــد، نــه تندرســتان. مــن بــرای دعــوت پارســایان نیامــده ام، بلکــه آمــده ام 

ــم". تــا گناهــکاران را دعــوت کن

رومیــان 1:2 را بخوانیــد. وقتــی دیگــران را داوری مــی کنیــم، بــا خــود چــه . 2
مــی کنیــم؟ ____________________________________

_______________________________________ چــرا؟ 

ــی، هر کــه  رومیــان 1:2 پــس تــو ای آدمــی کــه دیگــری را محکــوم می کن
باشــی هیــچ عــذری نــداری. زیــرا در هــر مــوردی کــه دیگــری را محکــوم 
ــی،  ــه داوری می کن ــو ک ــون ت ــرده ای؛ چ ــوم ک ــتن را محک ــی، خویش می کن

ــان را انجــام می دهــی. خــوْد هم

یعقــوب 10:2 را بخوانیــد. اگر تمام شــریعت را نــگاه داریم اما فقط تعداد . 3
اندکی را بشــکنیم، چه جرمی داریم؟ ______________________

ــا در یــک  یعقــوب 10:2 زیــرا اگــر کســی تمــام شــریعت را نــگاه دارد اّم
مــورد بلغــزد، مجــرم بــه شکســتن تمــام شــریعت اســت.

غاطیــان 10:3 را بخوانیــد. اگــر تصمیــم داریــم بــا حفــظ شــریعت خــدا، . 4
پارســا شــویم، چقــدر از آن را بایــد حفــظ کنیــم؟ _________________

و چــه مــدت بایــد ایــن فرمــان هــا را حفــظ کنیــم؟_____________
___________________________________________
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مــی بینیــد کــه چرا نمــی توانیم با تاش برای به انــدازه ی کافی خوب بودن 
نجــات پیــدا کنیــم؟ _______________________________

ــه دارنــد،  ــر انجــام اعمــال شــریعت تکی ــان کــه ب ــرا آن غالطیــان 10:3 زی
ــه  ــه ب ــاد هر ک ــون ب ــده اســت: "ملع ــه آم ــد، چرا ک ــی دچــار لعنت ان همگ

تمــام آنچــه در کتــاب شــریعت نوشــته شــده عمــل نکنــد."

غاطیــان 16:2 را بخوانیــد. پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت، که . 5
شخص را به راه راستی و رابطه با خدا می رساند و توسط خدا عطا شده 
اســت. پارســا شــمرده شــدِن گناهــکاران از طریــق ایمــان بــه عیســی مســیح 
عرضــه مــی شــود و یکبــار بــرای همیشــه و بــرای همــه ی انســانها از طریــق 
 مــرگ و قیــام او انجام می شــود )اول قرنتیــان 3:15-4 و رومیان 25:4(.
 انســان از طریق چه چیز پارســا شــمرده نمی شــود؟_____________
__________________________________________

شخص چگونه نجات می یابد؟ ________________________

چــه تعــدادی از افــراد توســط شــریعت پارســا شــمرده خواهنــد شــد؟ ___
__________________________________________

ــا  ــه ب ــریعت، بلک ــال ش ــا اعم ــه ب ــان ن ــه انس ــم ک ــان 16:2 می دانی غالطی
ایمــان بــه عیســی مســیح پارســا شــمرده می شــود. پــس مــا خــود نیــز بــه 
مســیْح عیســی ایمــان آوردیــم تــا بــا ایمــان بــه مســیح پارســا شــمرده شــویم 
و نــه بــا اعمــال شــریعت، زیــرا هیــچ بشــری از راه انجــام اعمــال شــریعت 

پارســا شــمرده نمی شــود.

رومیان 14:6 را بخوانید. به عنوان یک مسیحی، شما :. 6

زیر شریعت هستید  الف. 
زیر فیض هستید ب. 

ــر  ــد، چــون زی ــان نخواهــد ران ــر شــما فرم ــاه ب ــرا گن ــان 14:6 – زی رومی
ــد. ــر فیضی ــه زی شــریعت نیســتید بلک
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ــان . 7 ــال 20:18 را بخوانیــد. اگــر زیــر شــریعت بودیــد، مــزد گناهانت حزقی
چــه بــود؟ ____________________________________

حزقیــال 20:18 هــر کــه  گنــاه  کنــد، اوســت کــه خواهــد مــرد. پســر 
ــار تقصیــر  ــه پــدر متحّمــل  ب ــار تقصیــر  پــدر نخواهــد شــد و ن متحّمــل ب
پســر. پارســایی شــخص پارســا  بــه حســاب خــودش  گذاشــته خواهــد شــد 

ــه حســاب خــودش . ــز ب و شــرارت  شــخص شــریر نی

رومیــان 6:4-8 را بخوانیــد. اکنــون کــه زیــر فیــض هســتید ســه چیــز کــه . 8
خــدا بــا گناهانتــان انجــام مــی دهــد چیســت؟ ________________
__________________________________________

می خوانــد  خجســته  نیــز  داوود  کــه  همان گونــه   8-6:4 رومیــان 
کســی را کــه خــدا او را بــدون اعمــاْل پارســا می شــمارد، و می گویــد 
:7" خوشــا به حال آنــان کــه خطایایشــان آمرزیــده شــد و گناهانشــان 
بــه  پوشــانیده گردیــد. 8 خوشــا به حال آن کــه خداونــد گنــاه وی را 

نگــذارد." حســابش 

ــون کــه پارســا شــمرده مــی شــویم، از چــه . 9 ــد. اکن ــان 1:5 را بخوانی رومی
ــم؟ __________________________ ــی بری ــذت م ــی ل مزایای

رومیــان 1:5 پــس چــون از راه ایمــاْن پارســا شــمرده شــده ایم، میــان مــا 
و خــدا به واســطۀ خداوندمــان عیســی مســیح صلــح برقــرار شــده اســت.

رومیــان 9:5 را بخوانیــد. اکنون که توســط خون عیســی، نجــات یافته ایم، . 10
در واقع از چه چیز نجات خواهیم یافت؟ __________________

رومیــان 9:5 پــس چقــدر بیشــتر، اکنــون کــه توســط خــون او پارســا 
یافــت. از غضــب نجــات خواهیــم  او  به واســطۀ  شــمرده شــده ایم، 

رومیــان 4:10 را بخوانیــد. مســیح غایــت شــریعت اســت بــه عنــوان . 11
وســیله ای بــرای بدســت آوردن ...؟ در حضــور خــدا ____________

 __________________________________________
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ــان  ــه ایم ــا هر ک ــت ت ــریعت اس ــِت ش ــیح غای ــرا مس ــان 4:10 – زی رومی
ــود. ــمرده ش ــا ش آَورَد، پارس

اول قرنتیان 30:1 را بخوانید. خدا عیسی را ...؟ ما ساخت. ________. 12

ــتید، در  ــه شــما در مســیْح عیســی هس ــان 30:1 و از اوســت ک اول قرنتی
ــی پارســایی،  ــا حکمــت شــده اســت، یعن ــرای م ــب خــدا ب ــه از جان او ک

ــا. ــی م قّدوســیت و رهای

فیلیپیــان 9:3 را بخوانیــد. وقتــی زیــر شــریعت موســی مــی رویــد، تــاش . 13
مــی کنیــد تــا ...؟ خــود را بدســت بیاوریــد.__________________ 

فیلیپیــان 9:3 و در او یافــت شــوم، نــه بــا پارســایی خویشــتن کــه از 
شــریعت اســت، بلکــه بــا آن پارســایی کــه از راه ایمــان بــه مســیح به دســت 

ــان. ــۀ ایم ــر پای ــت و ب ــه از خداس ــایی ک ــد، آن پارس می آی

ــر شــریعت . 14 ــداران، زی ــوان ایمان ــه عن ــد. مــا ب ــان 1:11 را بخوانی اول قرنتی
مســیح زندگــی مــی کنیــم. شــریعت مســیح یــک ســری قوانیــن بــرای 
اطاعــت نیســت؛ بلکــه زندگــی در پاســخ گــو بــودن بــه یــک شــخص اســت. 
...؟اســت._____________________________  آن شــخص 

اول قرنتیــان 1:11 پــس، از مــن سرمشــق بگیریــد، چنانکــه مــن از مســیح 
ــرم. سرمشــق می گی

رومیــان 3:8 را بخوانیــد. شــریعت هرگــز نمــی توانــد مــا را نجــات دهــد، . 15
ــه ســبب ناتوانــی ...؟  ــود، بلکــه ب ــه ایــن دلیــل کــه شــریعت اشــتباه ب ــه ب  ن
ما، نمی توانیم آن را حفظ کنیم. _________________________

ــود، از آن رو کــه  ــه انجامــش نب رومیــان 3:8 چــون آنچــه شــریعت قــادر ب
ــر  ــانید. او پس ــام رس ــه انج ــدا ب ــود، خ ــوان ب ــانْی نات ــان نفس ــبب انس به س
ــاه" باشــد، و  ــا "قربانــی گن ــه شــباهت انســان گناهــکار فرســتاد ت خــود را ب

ــرد. ــرا ک ــاه را اج ــت گن ــم محکومی ــری، حک ــری بش ــان در پیک بدین س
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نه زیر شریعت، بلکه زیر فیض 
نویسنده: دان کرو

مــن رویایــی دربــاره ی زنــی دیــدم کــه بــرای هــر چیــزی کــه اشــتباه انجــام مــی داد 
)گناهانــش( مجــازات مــی شــد. مــردی در اطرافــش بــود کــه بــه دنبــال او مــی آمــد و هــر 
گاه اشــتباهی مرتکــب مــی شــد، بــا انزجــار ســرش را تــکان مــی داد، کمربنــدش را بیــرون 
مــی آورد، و او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار مــی داد. اگــر یــک کلمــه ی اشــتباه مــی گفــت 
یــا کار اشــتباهی انجــام مــی داد، او را مجــازات مــی کــرد. آن زن تــاش مــی کــرد لبخنــد 
بزنــد و خــوب برخــورد کنــد، امــا بــه انجــام کارهایــی ادامــه مــی داد کــه او را بــه دردســر 
مــی انداخــت. چیزهــای بزرگــی نبودنــد، امــا آن مــرد در مقابــل هــر چیــز کوچکــی کــه مــی 
دیــد اشــتباه انجــام مــی دهــد او را کتــک مــی زد. بــه نظــر نــا امیــد کننــده مــی آمــد. او نمــی 
توانســت از انجــام کارهایــی کــه او را دچــار عــذاب مــی کــرد جلوگیــری کنــد. بــه یــاد مــی 
آورم چقــدر برایــش متاســف بــودم. مــی خواســتم بــه او کمــک کنــم تــا از مــرد بــد طینتــی 

کــه همیشــه او را کتــک مــی زد، دور شــود و در همیــن هنــگام از خــواب بیــدار شــدم.

شــروع کــردم بــه فکــر کــردن دربــاره ی فیــض خــدا، رحمــت رایــگان، بــدون 
اســتحقاق، و قــدرت خــدا. وقتــی دل از فیــض تقویــت یابــد، دیگــر تــاش نمــی کنیــم 
پذیــرش خــدا را از طریــق اعمالمــان یــا بــا تــاش بــرای حفــظ شــریعت خــدا بــا قــدرت 
و توانایــی خودمــان، بدســت آوریــم. در نهایــت قــادر هســتیم از مجازاتــی کــه بــه خاطــر 
ــی  ــات م ــی نج ــط عیس ــا توس ــویم. م ــم، دور ش ــت آوردی ــدا بدس ــریعت خ ــتن ش شکس

یابیــم.

ــا دریافــت کــردن برکــت  ــد، پشــتیبانی، ی ــای تایی ــه معن ــه رحمــت فکــر کــن کــه ب ب
از کســی اســت. وقتــی رحمــت شــخصی را مــی خواهیــد، چــه کاری انجــام مــی دهیــد؟ 
ســعی مــی کنیــد هــر چیــزی کــه او را خوشــحال مــی کنــد انجــام دهیــد و بگوییــد، و هیــچ 
کاری نکنیــد کــه او را ناراحــت کنــد. ایــن در هــر زمانــی صــدق مــی کنــد. آیــا واقعــا ایــن 
ــد  ــم. مــی توانی ــه بروی ــروی جاذب ــگ نی ــه جن ــن اســت کــه ب کار شــدنی اســت؟ شــبیه ای
ایــن کار را بــرای مــدت زمــان کوتاهــی انجــام دهیــد، امــا در نهایــت، شکســت خواهیــد 

خــورد. از شــما قــوی تراســت. 
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ــی  ــن حــس را داشــته ام وقت ــدم شــباهت دارم. همی ــا دی ــی کــه درروی ــه زن مــن هــم ب
بــه ســختی تــاش مــی کــردم تــا همــه چیــز را درســت انجــام دهــم امــا جزئیــات کمــی را 
از دســت مــی دادم و شکســت مــی خــوردم. فکــر مــی کــردم اگــر تنهــا در طــول روز مــی 
توانســتم کارهــا را بــدون اشــتباه انجــام دهــم بــه نتیجــه مــی رســید. امــا نــه، نقــاط ضعیــف 
مــن همیشــه باعــث شــده ناقــص باشــم. فکــر مــی کــردم نــه تنهــا پــدر اســمانی خــود را نــا 
امیــد کــرده ام، بلکــه خــود را محکــوم کــرده و مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده ام. مــن از 
خــودم شکســت خــوردم. بــر توانایــی هــا و ضعــف هایــم متمرکــز بــودم. هرگــز درســت در 
نمــی آیــد، هرگــز بــه انــداه ی کافــی خــوب نیســتم تــا بــه آن ســطح برســم. بــه کســی احتیــاج 

داشــتم تــا مــرا نجــات دهــد.

خداونــد بــه خاطــر رحمتــش یــاوری بــرای مــا فرســتاد ؛ اســم او عیســی اســت. خــدا او 
را فرســتاد تــا مــا را از خــود و تاشــهای بــی حاصلمــان بــه تحقــق شــریعت خــود برســاند. 
ــه  عیســی مجــازات شــریعتی را کــه مــا نتوانســتیم حفــظ کنیــم برخــود گرفــت، بنابرایــن ن
ــم.  ــدی داری ــی اب ــا او زندگ ــم و ب ــه ای ــی یافت ــه رهای ــرگ نیســتیم، بلک ــه م ــوم ب ــا محک تنه
عیســی بــه مــا عطــای پارســایی بخشــید. از ایــن رو مــی توانیــم در حضــور خــدای پــدر، 
ــا خــدا از  پارســا و مقــدس باشــیم و همــه ی الزامــات شــریعت را تحقــق ببخشــیم. مــا ب
طریــق آنچــه او بــا مــرگ، دفــن، و رســتاخیزش بــرای مــا انجــام داد، در صلــح هســتیم. مــا 

در رحمــت خــدا هســتیم، رایــگان و بــدون اســتحقاق. ایــن همــان فیــض اســت.

بــا ایــن بــاور، قلــب شــما بایــد بــدون هیــچ شــکی تقویــت شــود، ایــن را بدانیــد کــه 
او ایــن کار را کــرد چــون شــما را دوســت دارد. قلــب خــود را بــا فیضــش ســالم، مطمئــن، 
ــچ  ــدون هی ــان داشــته باشــید ب ــی کــه، اطمین ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــگاه داری اســتوار، و محکــم ن
ســوال یــا شــکی هــر چیــزی را کــه بــرای حیــات وافــر درعیســی و از طریــق عیســی بــه آن 

نیــاز داشــتیم، او بــه مــا بخشــیده اســت.

اگــر مــا همچنــان بــه جــای نــگاه کــردن بــه عیســی کــه ابتــدا و انتهــای ایمــان ماســت، 
بــه نقایــص، اشــتباهات و گناهــان خــود نــگاه و تمرکــز کنیــم، ایــن ایمــان کــه توســط آن مــی 
توانیــم هــر چیــزی را از خــدا دریافــت کنیــم، در دلهایمــان ســرد و ضعیــف خواهــد شــد. در 
دل اســت کــه ایمــان مــی آوریــم و پارســایی و فیــض او را دریافــت مــی کنیــم. دلهــای مــا 
بایــد بــه طــور کامــل بــرای او باشــد. آن زمانــی اســت کــه مــا در آرامــش کامــل خواهیــم بــود. 

"دل خویــش را بــا مراقبــت تمــام پــاس بــدار، زیــرا سرچشــمه ی امــور حیاتــی اســت" 
)امثــال 23:4(
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پرسش های شاگردسازی
"فیــض" در این درس چطور معنی شــد؟ __________________1. 

_________________________________________

وقتــی دل از فیــض تقویــت یابد، دیگر تاش نمی کنیم تا پذیرش خدا را . 2
از طریق ...؟ خود بدســت آوریم. ______________________

عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. نقایــص قربانی ها همیشــه باعث می شــد . 3
که کامل نباشــند. با توجه به این آیه، چه چیز ما را کامل ســاخته اســت؟ 
_________________________________________

عبرانیــان 14:10 زیــرا بــا یــک قربانــی، تقدیس شــدگان را تــا ابــد کامــل 
ســاخته است.

رومیــان 17:5 را بخوانیــد. عیســی بــه ما ...؟ پارســایی را بخشــید از این . 4
رو مــی توانیــم در حضــور خــدای پــدر، پارســا و مقدس باشــیم و همه ی 
الزامــات شــریعت را تحقــق ببخشــیم. ___________________ 

رومیــان 17:5 زیــرا اگــر به واســطۀ نافرمانــی یــک انســان، مــرگ از 
طریــق او حکمرانــی کــرد، چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و 
عطــای پارســایی را دریافــت کرده انــد، توســط آن انســان دیگــر، یعنــی 

عیســی مســیح، در حیــاْت حکــم خواهنــد رانــد.

اشــعیا 3:26 را بخوانیــد. اگــر مــا همچنــان به جای نگاه کردن به عیســی . 5
کــه ابتــدا و انتهــای ایمــان ماســت، بــه نقایــص، اشــتباهات، و گناهــان 
خــود نــگاه و تمرکــز کنیــم، ایــن ایمــان، کــه توســط آن مــی توانیــم هــر 
چیزی را از خدا دریافت کنیم، در دلهامان ســرد و ضعیف خواهد شــد. 
مــا بایــد افکارمــان را بــر چــه چیــز متمرکــز کنیــم؟ ____________

 _________________________________________

ــی  ــگاه خواه ــل ن ــش کام ــعیا -3:26 اندیشــه ی اســتوار را در آرام اش
ــر تــو تــوکل مــی دارد. داشــت، زیــرا کــه ب
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ــرای او . 6 ــه طــور کامــل ب افسســیان 17:3 را بخوانیــد. دلهــای مــا بایــد ب
ــود. ____________ ــم ب ــا در ...؟ خواهی ــی اســت کــه م باشــد. آن زمان

ــاکن  ــما س ــای ش ــان در دله ــطۀ ایم ــیح به واس ــا مس ــیان 17:3 ت افسس
ــد.  ــتوار گردی ــده، اس ــه دوانی ــت ریش ــود، و در محب ش

رومیان 5:4 را بخوانید. آیا نجات یک پاداش است که باید بدست آورده . 7
شــود یــا هدیــه ی رایــگاِن فیــِض خداســت؟________________ 

رومیــان 5:4 اّمــا آن کــه کاری نمی کنــد، بلکــه بــه خدایــی تــوکل مــی دارد 
کــه بی دینــان را پارســا می شــمارد، ایمــان او برایــش پارســایی به شــمار 

ــد. می آی

رومیان 17:5 را بخوانید. پارســایی )در راســتی خداوند ایســتادن( یک . 8
هدیــه اســت. آیا باید بــرای هدیه کار کنیــد؟ ________________ 

چگونه یک هدیه بدســت می آورید؟ ____________________
_________________________________________

رومیــان 5: 17 زیــرا اگــر بــه واســطه نافرمنــی یــک انســان،مرگ از 
طریــق او حکمرانــی کرد،چقــدر بیشــتر آنــان کــه فیــض بیکــران خــدا و 
عطــای پارســایی را دریافــت کــرده انــد ،توســط آن انســان دیگــر، یعنــی 

ــد.  ــد ران ــات حکــم خواهن عیســی مســیح در حی

ــه . 9 ــن آی ــدا در ای ــض خ ــگاِن فی ــای رای ــد. عط ــان 23:6 را بخوانی رومی
___________________________________ چیســت؟ 
________________________________________

ــات  ــا عطــای خــدا حی ــاه مــرگ اســت، اّم ــرا مــزد گن ــان 23:6 زی رومی
ــا مســیْح عیساســت. ــد م ــدان در خداون جاوی

تیتــوس 5:3 را بخوانیــد. چــه تعــداد از کارهــا و اعمــال نیکــوی شــما . 10
بــه نجــات شــما کمــک مــی کنــد؟ ______________________
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تیتــوس 5:3 مــا را نــه به ســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودیــم، بلکــه 
از رحمــت خویــش نجــات بخشــید، بــه غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه 

از روح القــدس اســت؛

رومیــان 14:6 را بخوانیــد. بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــد زیــر فیــض خــدا . 11
ــت؟ __________________________ ــا اس ــه معن ــه چ ــودن ب ب
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

رومیــان 14:6 زیــرا گنــاه بــر شــما فرمــان نخواهــد رانــد، چــون زیــر 
شــریعت نیســتید بلکــه زیــر فیضیــد.

رومیــان 6:11 را بخوانیــد. اگــر موهبــت خــدا از راه فیــض بــه مــا داده مــی . 12
شــود، دیگــر بــر پایــه ی ...؟ مــا نیســت. ___________________

رومیــان 6:11 اّمــا اگــر از راه فیــض باشــد، دیگــر بــر پایــۀ اعمــال نیســت؛ 
ــا اگــر از راه اعمــال باشــد، دیگــر  وگرنــه فیــض دیگــر فیــض نیســت. ]اّم

بــر پایــۀ فیــض نیســت؛ وگرنــه عمــل دیگــر عمــل نیســت.[

رومیــان 24:3 را بخوانیــد. بــه زبــان ســاده معنــی ایــن آیــه را توضیــح . 13
______________________________________ دهیــد. 
___________________________________________

رومیــان 24:3 اّمــا بــه فیــض او و به واســطۀ آن بهــای رهایــی کــه در مســیْح 
عیســی اســت، به رایــگان پارســا شــمرده می شــوند.

ــود. . 14 ــدازه ی ...؟ ب ــه ان ــا ب ــان م ــرزش گناه ــد. آم ــیان 7:1 را بخوانی  افسس
 ___________________________________________

ــن  ــم، کــه ای ــی یافته ای ــا به واســطۀ خــون وی رهای افسســیان 7:1 در او، م
همــان آمــرزش گناهــان اســت، کــه آن را بــه انــدازۀ غنــای فیــض خــود.
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دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نکنید

نویسنده: دان کرو

روزی مــردی مســت ســوار بــر اتومبیــل خــود شــد، شــروع کــرد بــه رانندگــی 
در جهــت خــاف، و بــا شــخصی کــه در اتومبیلــی دیگــر بــود، تصادفــی شــاخ بــه 
شــاخ داشــت. در ایــن حادثــه یــک دختــر جــوان 81 ســاله، کشــته شــد. خانــواده 
ــون دالر  ــی1.5  میلی ــده دادخواه ــد و در پرون ــکایت کردن ــرد ش ــر از م ــن دخت ای

بدســت آوردنــد.

خانــواده بــه جــای گرفتــن آن مقــدار، مبلــغ 936 دالر تعییــن کردنــد. دلیلــش 
ایــن بــود کــه از مــرد خواســتند بــه روشــی خــاص ایــن مقــدار را پرداخــت کنــد. 
آنهــا از مــردی کــه مســت کــرده بــود خواســتند کاری کــه کــرده را بــه یــاد داشــته 
باشــد. او بایــد هــر هفتــه یــک چــک، بــه مبلــغ یــک دالر، بــه نــام دختــری که کشــته 
بــود مــی نوشــت و بــرای خانــواده اش مــی فرســتاد. فکــر مــی کنیــد کــه 936 دالر 
بــه جــای 1.5 میلیــون دالر بایــد معاملــه ی خوبــی باشــد اوایــل پرداخــت یک دالر 
درهفتــه آســان بــود، امــا بعــد از مدتــی، نوشــتن چــک بــه نــام دختــری کــه کشــته 
بــود کــم کــم بــر افــکارش مســلط شــد. هــر هفتــه فکــر کــردن بــه دختــری کــه کشــته 

بــود، باعــث مــی شــد کــه در افســردگی فــرو رود.

ــت از پرداخــت  ــرد در نهای ــن موضــوع، م ــد ســال از ای ــس از گذشــت چن پ
اقســاط دســت کشــید. خانــواده، او را بــه دادگاه برگردانــد و بــه او دســتور داد تــا، 
پرداخــت هــای خــود را از ســر بگیــرد. در شــش یــا هفــت ســال گذشــته، او چهــار 
یــا پنــج بــار از پرداخــت اقســاط ســرباز زد. بــه هــر حــال، هــر بــار کــه بــه دادگاه 

احضــار مــی شــد مجبــور مــی شــد دوبــاره پرداخــت هــا را از ســر بگیــرد.

خانــواده ی دختــر جــوان گفتنــد کــه دیگــر عصبانــی نیســتند، امــا فقــط مــی 
خواســتند آنچــه کــه انجــام داده بــود را بــه او یــادآوری کننــد.

اگــر بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد، خانــواده و همچنیــن مــردی کــه اقســاط را 
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پرداخــت مــی کــرد در اســارت بودنــد. هــر هفتــه آنهــا چکــی دریافــت مــی کردند 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــادآوری مــی کــرد، پــس ب کــه از دســت دادن دخترشــان را ی

آنهــا هــم نتوانســتند غــم از دســت دادن دخترشــان را پشــت ســر بگذارنــد.

مــرد اکنــون از آن خانــواده بــه خاطــر آنچــه کــه "مجــازات بیرحمانــه و 
غیــر عــادی" نامیــده، شــکایت کــرده اســت. مــی گویــد، "ایــن مــن را مــی کشــد! 
زندگــی ام را از بیــن مــی بــرد! هرگــز نمــی توانــم گذشــته را پشــت ســر بگــذارم 

و زندگــی ام را ادامــه دهــم."

بــا نگاهــی بــه ایــن داســتان، مســیحیان زیــادی را دیــده ام کــه احســاس مــی 
کننــد زیــر همیــن نــوع داوری هســتند. آنهــا مــی گوینــد "عیســی همــه ی آن را 
پرداخــت کــرد"، امــا هنــوز احســاس مــی کننــد کــه مجبــور بــه پرداخــت هفتگــی 

وظایــف مذهبــی شــده انــد، یــا خــدا آنهــا را هرگزنخواهــد بخشــید.
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پرسش های شاگردسازی
ایــن مــرد چــه نــوع رابطــه ای مــی توانــد بــا آن خانــواده داشــته باشــد در 1. 

حالیکــه ایــن اتفاقات در جریان اســت؟ ___________________
__________________________________________

عبرانیان 1:10 را بخوانید. شریعت چه کاری نمی تواند انجام دهد؟ __. 2
_________________________________________

عبرانیــان 1:10-2 شــریعت فقــط ســایۀ چیزهــای نیکــوی آینــده اســت، 
ــا قربانیهایــی  ــد ب ــه صــورت واقعــی آنهــا. از همیــن رو، هرگــز نمی توان ن
ــادت  ــرای عب ــان را کــه ب ــه ســال پیوســته تکــرار می شــود، آن کــه ســال ب
متوقــف  آنهــا  تقدیــم  آیــا  2 وگرنــه  نزدیــک می آینــد، کامــل ســازد 
نمی شــد؟ زیــرا در آن صــورت، عبادت کننــدگان یــک بــار بــرای همیشــه 
پــاک می شــدند و از آن پــس دیگــر بــرای گناهــان خــود احســاس تقصیــر 

نمی کردنــد.

عبرانیــان 1:10 را بخوانیــد. ایــن آیــه بــا نشــان دادن ایــن کــه قربانــی های . 3
عهــد عتیــق بــرای کامــل ســاختن مــا، ناکافــی بودند، چــه چیزی بــه ما می 
____________________________________ فرمایــد؟ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

عبرانیان 2:10 را بخوانید. اگر یک قربانی می آمد که می توانست واقعا . 4
جایگزیــن گنــاه شــود، چه کاری می توانســت برای عبــادت کنندگان انجام 
دهــد؟ ______________________________________
________________________________________

راننــده ی مســت مجبــور به انجام چــه کاری شــد؟ _____________. 5
__________________________________________
__________________________________________
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عبرانیان 14:10 را بخوانید. خدا قوم خود را کامل ساخت از طریق. 6

اعمال نیک الف. 
رفتن به کلیسا ب. 

حفظ ده فرمان ج 
تقدیم )قربانی( عیسی مسیح د. 

ــل  ــد کام ــا اب ــدگان را ت ــی، تقدیس ش ــک قربان ــا ی ــرا ب ــان 14:10 زی عبرانی
ســاخته اســت.

عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. قربانــی عیســی )کــه از طریــق ایمــان دریافــت . 7
مــی شــود( ایمانــداران را کامــل مــی ســازد:

تا دفعه ی بعدی که گناه می کنند الف. 
از گناهان گذشته شان ب. 

تا ابد  ج. 

ــد. دو . 8 ــخ دهی ــر پاس ــای زی ــش ه ــه پرس ــد. ب ــش 1:20-18 را بخوانی پیدای
ــن داســتان ذکــر شــده اســت چــه کســانی هســتند؟ ____ مــردی کــه در ای
__________________________________________

ــوچ  ــب ک ــۀ ِنِگ ــوی منطق ــا به س ــم از آنج ــاری، ابراهی ــش 1:20-18 ب پیدای
کــرد و میــان قــاِدش و شــور ســاکن شــد و مدتــی در ِجــرار غربــت پذیرفــت. 
ــک  ــارۀ همســرش ســارا گفــت کــه "او خواهــر مــن اســت." و اَبی ِمِل 2 او درب

ــه  ــواب ب ــدا در خ ــبی خ ــا ش ــت. 3 ام ــارا را گرف ــتاده، س ــرار فرس ــاه ِج پادش
ــه ای  ــی کــه گرفت ــک به ســبب زن ــه او گفــت: "این ــک ظاهــر گشــت و ب اَبی ِمِل
می میــری، چــرا کــه او زنــی شــوهردار اســت." 4 و اَبی ِمِلــک هنــوز بــه ســارا 
نزدیــک نشــده بــود؛ پــس گفــت: "خداونــدگارا، آیــا قومــی بی گنــاه را هــاک 
ــه مــن نگفــت: "او خواهــر مــن اســت"؟ و  ــم ب خواهــی کــرد؟ 5 مگــر ابراهی
مگــر ســارا نیــز نگفــت: "او بــرادر مــن اســت"؟ مــن ایــن کار را بــا راســت دلی 
ــم  ــه او گفــت: "آری، می دان ــگاه خــدا در خــواب ب و پاک دســتی کــردم." 6 آن
کــه ایــن کار را بــا راســت دلی کــردی، و مــن بــودم کــه تــو را بازداشــتم تــا بــه 
مــن گنــاه نــورزی. از همیــن روســت کــه نگذاشــتم او را لمــس کنــی. 7 پــس 
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ــت  ــت، و برای ــی اس ــرا او نب ــردان، زی ــه او بازگ ــرد را ب ــر آن م ــون همس اکن
دعــا خواهــد کــرد و زنــده خواهــی مانــد. امــا اگــر همســرش را بازنگردانــی، 
ــد مــرد." 8 بامــدادان،  ــن خواهی ــو باشــد، به یقی ــو و هرکــه از آِن ت ــدان کــه ت ب
اَبی ِمِلــک زود برخاســت و همــۀ خادمــان خویــش را فرا خوانــد، و همــۀ ایــن 
امــور را بدیشــان بازگفــت. آنــان بســیار ترســیدند. 9 آنــگاه اَبی ِمِلــک ابراهیــم 
را فرا خوانــد و بــه او گفــت: "ایــن چیســت کــه بــه مــا کــردی؟ چــه گناهــی بــه 
تــو ورزیــده بــودم کــه مــن و مملکتــم را بــه تقصیــری بــزرگ آلــوده ســاختی و 
کارهــای ناکردنــی بــا مــن  کــردی؟" 10 و اَبی ِمِلــک از ابراهیــم پرســید: "چــه 
دیــدی کــه ایــن کار را کــردی؟" 11 ابراهیــم پاســخ داد: "بــا خــود گفتــم: "در این 
 مــکان هیــچ ترســی از خــدا نیســت، و مــرا به ســبب همســرم خواهنــد کشــت."

ــر  ــه دخت ــی ن ــدرم اســت، ول ــر پ ــن و دخت ــی، او براســتی خواهــر م 12 وانگه

ــدرم  ــۀ پ ــرا از خان ــدا م ــه خ ــی ک ــت. 13 و هنگام ــن گش ــر م ــادرم؛ و همس م
ــن  ــی ای ــن بکن ــد در حــق م ــه بای ــم: "احســانی ک ــه همســرم گفت آواره کــرد، ب
 اســت کــه هــر جــا برویــم، دربــارۀ مــن بگویــی: او بــرادر مــن اســت."

بــه  اَبی ِمِلــک گوســفندان و گاوان و غامــان و کنیــزان گرفتــه،  "14 پــس 
ــک  ــد. 15 و اَبی ِمِل ــه وی بازگردانی ــارا را ب ــرش س ــید، و همس ــم بخش ابراهی
گفــت: "اینــک ســرزمین مــن پیــش روی توســت؛ هــر جــا  کــه می پســندی، 
ــه بــرادرت هــزار پــاره نقــره دادم. ایــن  ســاکن شــو" 16 و بــه ســارا گفــت: "ب
نشــان بی گناهــی توســت در برابــر چشــمان همــۀ کســانی کــه بــا تــو هســتند؛ 
تــو نــزد همــگان مبــرا هســتی." 17 آنــگاه ابراهیــم نــزد خــدا دعــا کــرد، و خــدا 
ــب  ــاز صاح ــا ب ــید ت ــفا بخش ــش را ش ــۀ کنیزان ــرش و هم ــک و همس اَبی ِمِل
فرزنــدان شــدند، 18 زیــرا خداونــد به خاطــر ســارا همســر ابراهیــم، رَِحــم همــۀ 

ــود. ــک را بســته ب ــۀ اَبی ِمِل اهــل خان

پیدایــش 2:20 و 5 را بخوانیــد. مــردی کــه در ایــن داســتان دروغ مــی . 9
گویــد و دیگــران را فریــب مــی دهــد چــه کســی بــود؟ __________

پیدایــش 2:20 او دربــارۀ همســرش ســارا گفــت کــه "او خواهــر مــن اســت." 
و اَبی ِمِلــک پادشــاه ِجــرار فرســتاده، ســارا را گرفــت.

پیدایــش 5:20 مگــر ابراهیــم بــه مــن نگفــت: "او خواهــر مــن اســت"؟ و مگــر 
ــا راســت دلی و  ــن کار را ب ــرادر مــن اســت"؟ مــن ای ــز نگفــت: "او ب ســارا نی

ــردم." پاک دســتی ک
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پیدایــش 7:20 را بخوانیــد. مطمئــن هســتم کــه خــدا اعمــال ابراهیــم را تاییــد . 10
نکــرد. امــا خداونــد بــا چــه کســی بــود، ابراهیــم یــا ابیملــک؟ __________

چرا؟ پیدایش 1:15، 18 و یعقوب 23:2 را بخوانید.____________

_________________________________________________________________

ــرا او  ــردان، زی ــه او بازگ ــرد را ب ــر آن م ــون همس ــس اکن ــش 7:20 پ پیدای
نبــی اســت، و برایــت دعــا خواهــد کــرد و زنــده خواهــی مانــد. امــا اگــر 
ــن  ــو باشــد، به یقی ــو و هرکــه از آِن ت ــدان کــه ت ــی، ب همســرش را بازنگردان

ــد مــرد. خواهی

ــرام در  ــه اَب ــا ب ــد در روی ــع، کام خداون ــن وقای ــس از ای ــش 1:15 پ پیدای
ــرام، متــرس! مــن ســپر تــو هســتم و تــو را پاداشــی  رســیده، گفــت: "ای اَب

بــس عظیــم خواهــد بــود ."

پیدایــش 18:15 در آن روز خداونــد بــا اَبــرام عهــد بســت و فرمــود: "ایــن 
ســرزمین را بــه نســل تــو می بخشــم، از رود مصــر تــا رود بــزرگ فــرات.

یعقــوب 23:2 و آن نوشــته تحقــق یافــت کــه می گویــد: "ابراهیــم بــه خــدا 
ــدا  ــت خ ــد،" و او دوس ــمرده ش ــایی ش ــرای او پارس ــن ب ــان آورد و ای ایم

خوانــده شــد

پیدایــش 7:20 و 17 – 18 را بخوانیــد. اگــر چــه ابراهیــم در اشــتباه بــود، . 11
خداونــد بــه چــه کســی گفــت کــه بایــد بــرای دیگــری دعــا کنــد؟

ابراهیم برای ابیملک دعا کرد الف. 
ابیملک برای ابراهیم دعا کرد ب. 
آنها برای یکدیگر دعا کردند ج. 

پیدایــش 17:20-18 آنــگاه ابراهیــم نــزد خــدا دعــا کــرد، و خــدا اَبی ِمِلــک 
ــدان  ــاز صاحــب فرزن ــا ب و همســرش و همــۀ کنیزانــش را شــفا بخشــید ت
شــدند، 18 زیــرا خداونــد به خاطــر ســارا همســر ابراهیــم، رَِحــم همــۀ اهــل 

خانــۀ اَبی ِمِلــک را بســته بــود.
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رومیــان 31:8 را بخوانیــد. اگــر چــه گاهــی اوقــات شکســت مــی خوریــم، . 12
امــا چــه کســی بــا ماســت؟ ____________________________

ــا  ــم گفــت؟ اگــر خــدا ب ــا چــه می توانی ــۀ اینه ــر هم ــان 31:8 در براب رومی
ــا باشــد؟ ــد بر ضــد م ــه بتوان ماســت، کیســت ک

رومیــان 8:4 را بخوانیــد. حتــی اگــر گنــاه کنیــم، خــدا فرمــوده چــه کاری نمــی . 13
_______________________________________ کنــد؟ 

ــابش  ــه حس ــاه وی را ب ــد گن ــه خداون ــا به حال آن ک ــان 8:4 – خوش رومی
نگــذارد."

ــه . 14 ــده داد چ ــدا وع ــد، خ ــد جدی ــد. در عه ــان 12:8-13 را بخوانی عبرانی
کاری انجــام نمــی دهــد؟ ___________________________
___________________________________________

عبرانیــان 12:8-13 از آن رو کــه مــن شــرارت ایشــان را خواهــم آمرزیــد 
و گناهانشــان را دیگــر بــه یــاد نخواهــم آورد. 13 خــدا بــا ســخن گفتن 
ــه و  ــه می ســازد؛ و آنچــه کهن ــد"، آن عهــد نخســت را کهن از عهــدی "جدی

ــان خواهــد رفــت. قدیمــی می شــود، زود از می

افسســیان 5:2، 8-9 را بخوانیــد. چگونــه نجــات مــی یابیــم؟ _________. 15
___________________________________________

افسســیان 5:2 حتــی زمانــی کــه در نافرمانیهــای خــود مــرده بودیــم، مــا را 
بــا مســیح زنــده کــرد - پــس، از راه فیــض نجــات یافته ایــد؛

فسســیان 8:2-9 زیــرا بــه فیــض و از راه ایمــان نجــات یافته ایــد - و 
ایــن از خودتــان نیســت، بلکــه عطــای خداســت - 9 و نــه از اعمــال، تــا 

ــد. ــه خــود ببال ــد ب هیچ کــس نتوان

یابیــم؟. 16 نمــی  نجــات  چگونــه  مــا  بخوانیــد.  را   5:3 تیتــوس 
___________________________________________
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ــم؟ __________________________ ــی یابی ــات م ــه نج چگون
__________________________________________

ــه به ســبب کارهــای نیکویــی کــه کــرده بودیــم، بلکــه  تیتــوس 5:3 مــا را ن
از رحمــت خویــش نجــات بخشــید، بــه غســل تولــد تــازه و نــو شــدنی کــه 

از روح القــدس اســت؛

افسســیان 6:1 را بخوانیــد. خــدا را بــه خاطــر نجاتمــان بواســطه ی ...؟در . 17
تمــام طــول عمــر خواهیــم ســتود. چــون در آن محبــوب )عیســی مســیح( 
بــه رایــگان بــه مــا...؟ شــده اســت. _______________________

افسســیان 6:1 تــا بدیــن وســیله فیــض پرجــال او ســتوده شــود، فیضــی 
ــه مــا بخشــیده شــده اســت. ــوب به رایــگان ب کــه در آن محب
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من محبوب هستم، من مقبول هستم
نویسنده: دان کرو

یــک روز مایــکل، بــه دفتــر مــن آمــد تــا اطاعاتــی محرمانــه در مــورد یکــی از 
دوســتان خــود بــه مــن بگویــد. هنگامــی کــه در یکــی از جلســاتم در کالــج کتــاب 
مقــدِس کریــس ســخنرانی مــی کــردم، ظاهــرا پاتریشــیا یادداشــتهایی در دفترچــه 
ی یادداشــت خــود مــی نوشــت. یادداشــتهایش حــاوی ایــن مضامیــن بــود: "مــن 
محبــوب هســتم، مــن مقبــول هســتم" و غیــره. پاتریشــیا بــه عــاوه شــخصی بــود 
کــه همیشــه طــوری لبــاس مــی پوشــید کــه جلــب توجــه کنــد. دلیــل واقعــی اینکــه 
پاتریشــیا ایــن جمــات را بیــان کــرد ایــن حقیقــت بــود کــه احســاس نمــی کــرد 
محبــوب یــا مقبــول اســت، بلکــه احســاس مــی کــرد طــرد شــده اســت و محبــوب 

نیســت. 

بــه عنــوان انســان، همــه ی مــا نیــاز هــای اساســی یکســانی داریــم – تمایــل بــه 
محبــت شــدن، پذیرفتــه شــدن، ارزشــمند بــودن، و همچنیــن داشــتن عــزت نفــس 
و دانســتن اینکــه بــا خــدا در رابطــه ای درســت هســتیم. بســیاری از ادیــان امــروز 
باعــث مــی شــوند احســاس محبــوب نبــودن، پذیرفتــه نبــودن و بــی ارزش بــودن 
کنیــم. یکــی از بزرگتریــن قلعــه هایــی کــه شــیطان در مقابــل ایمانــداران اســتفاده 
مــی کنــد احســاس گنــاه و محکومیــت اســت، در حالیکــه یکســره باعــث مــی شــود 

حــس کامــا روحانــی دربــاره اش داشــته باشــیم.

در اینجــا یــک ســوال مطــرح مــی شــود: چنــد نفــر از شــما وقتــی اولیــن بــار 
بــه ســوی عیســی آمدیــد، بــه شــما گفتــه شــد کــه نــه تنهــا او بــه راســتی شــما را 
ــا پذیرفتنــش، در او پارســایی شــما کامــل مــی شــود؟  ــد، بلکــه ب ــت مــی کن محب
ــود  ــد همــه ی آن پارســایی خواهــد ب ــی کــه او فراهــم مــی کن در حقیقــت، عدالت
کــه همیشــه بــه آن نیــاز داشــتید )اول قرنتیــان 30:1 مــی فرمایــد، "از اوســت کــه 
شــما در مســیح عیســی هســتید، کــه از جانــب خــدا بــرای مــا حکمت شــده اســت، 
ــرا  ــل اســت: "زی ــر خــوب انجی ــی پارســایی، قدوســیت و رهایــی مــا"(. ایــن خب یعن
ــرای نجــات هر کــس کــه  ــل ســرافکنده نیســتم، چرا کــه قــدرت خداســت ب از انجی
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ایمــان آَورَد، نخســت یهــود و ســپس یونانــی.  17 زیــرا در انجیــل، آن پارســایی کــه از 
خداســت بــه  ظهــور می رســد، کــه از آغــاز تــا بــه انجــام بــر پایــۀ ایمــان اســت. چنانکــه 
 نوشــته شــده اســت: "پارســا بــه ایمــان زیســت خواهــد کــرد." )رومیــان 17-16:1(.

ــان را  ــی  دین ــه ب ــی دارد ک ــوکل م ــی ت ــه خدای ــه ب ــد، بلک ــه کاری نمی کن ــا آن ک "اّم
 پارســا می شــمارد، ایمــان او برایــش پارســایی بــه  شــمار می آیــد." )رومیــان 5:4(

خــدا مــا را فــرا نخوانــد تــا ایمانــی در ایمــان یــا ایمــان بــه چیزهــای دیگــر، داشــته 
باشــیم، بلکــه تــا اعتمــاد، اتــکا و تــوکل بــه او داشــته باشــیم. 

ــد آن را بیشــتر  ــی توانی ــا شــما م ــا 8:4(. ام ــت اســت )اول یوحن خــدا محب
ــن  ــه ای ــتر ب ــدر بیش ــر چق ــد. ه ــه کنی ــتر تجرب ــاس و بیش ــتر احس ــت، بیش دریاف
موضــوع ایمــان داشــته باشــید، بیشــتر احســاس خواهیــد کــرد خــدا را محبــت مــی 
کنیــد. کتــاب مقــدس مــی فرمایــد، "مــا محبــت مــی کنیــم، زیــرا او نخســت مــا 
را محبــت کــرد" )اول یوحنــا 19:4(. در مــوردش فکــر کنیــد، آن را بــاور کنیــد و 

دریافتــش کنیــد!
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پرسش های شاگردسازی
 رومیــان 38:8-39 را بخوانیــد. پولــس رســول از چــه چیــز مطمئــن بــود؟1. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

رومیــان 38:8-39 زیــرا یقیــن دارم کــه نــه مــرگ و نــه زندگــی، نــه 
فرشــتگان و نــه ریاســتها، نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده، نــه هیــچ 
ــی  ــر در تمام ــز دیگ ــچ چی ــه هی ــتی، و ن ــه پس ــدی و ن ــه بلن ــی، 39 و ن قدرت
ــا  ــد م ــه در خداون ــدا ک ــت خ ــا را از محب ــود م ــد ب ــادر نخواه ــت، ق خلق

مســیْح عیســی اســت، جــدا ســازد.

وقتــی در کالــج کتــاب مقــدس بــودم، اســتادی داشــتم کــه یادداشــتهایی از . 2
خــود باقــی گذاشــت، بــا ایــن مضامیــن: "پارســا شــمردگی عملــی شــرعی 
اســت کــه خــدا توســط آن هــر کســی را کــه ایمــان آورد پارســا مــی نامــد، 
نــه اینکــه او را پارســا کنــد." امــا زمانیکــه خــودم کتــاب مقــدس را مطالعــه 
ــه  ــت اســت ک ــه ی عدال ــه پارســا شــمردگی هدی کــردم، متقاعــد شــدم ک
شــما را در نظــر خــدا پارســا مــی شــمارد. رومیــان 19:5 را بخوانیــد. 
بواســطه ی اطاعــت عیســی مســیح )حفــظ شــریعت و رفتــن بــر روی 

ــد شــد : ــب( بســیاری ...؟ خواهن صلی

پارسا نامیده  الف. 
به ظاهر پارسا  ب. 

پارسا ج. 

رومیــان 19:5 زیــرا همان گونــه کــه به واســطۀ نافرمانــی یــک انســان، 
ــیاری  ــز بس ــان نی ــک انس ــت ی ــطۀ اطاع ــدند، به واس ــکار ش ــیاری گناه بس

ــد. ــد گردی ــا خواهن پارس

دوم قرنتیــان 21:5 را بخوانیــد. "او )خــدا( کســی )عیســی مســیح( را کــه . 3
گنــاه را نشــناخت )هرگــز گنــاه نکــرد(، در راه مــا گنــاه ســاخت؛ تــا مــا ...؟ 
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شــویم" )پرانتزهــا از نویســنده اســت( _____________________

ــاه  ــاه را نشــناخت، در راه مــا گن دوم قرنتیــان 21:5 – او کســی را کــه گن
ســاخت، تــا مــا در وی پارســایِی خــدا شــویم.

کولســیان 21:1-22 را بخوانیــد. عیســی مســیح بــه روی زمیــن آمــد و . 4
بــرای گناهــان مــا مــرد. بــه ایــن خاطــر در حضــور خــدا بــه عنــوان قومــی 

مقــدس، بــی عیــب و بــی گنــاه، در ...؟ مــی ایســتیم. 

نظر همسر الف. 
نظر دوستان ب. 

نظر خدا ج. 

کولســیان 21:1-22 شــما نیــز زمانــی بیگانــه بــا خــدا، و در افــکار 
خویــش دشــمن او بودیــد، و ایــن در اعمــال شــریرانۀ شــما پدیــدار 
ــدن بشــری مســیح و از  ــون او شــما را به واســطۀ ب ــا اکن می گشــت. 22 اّم
طریــق مــرگ او آشــتی داده اســت، تــا شــما را مقــّدس و بی عیــب و بـَـری 

ــاورد. ــود بی ــور خ ــت به حض ــر مام از ه

افسســیان 6:1 را بخوانیــد. مــا فیــض جاودانــی خــدا را خواهیــم ســتود . 5
ــت. ___________ ــده اس ــیده ش ــا بخش ــه م ــگان ب ــه رای ــرا ...؟ ب زی
__________________________________________

افسســیان 6:1 تــا بدیــن وســیله فیــض پرجــال او ســتوده شــود، فیضــی 
کــه در آن محبــوب به رایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت.

ــر . 6 ــدن او ب ــی ش ــی و قربان ــق عیس ــد. از طری ــان 14:10 را بخوانی عبرانی
ــم؟ ــی کامــل شــده ای ــا چــه مــدت زمان ــا ت ــب، م روی صلی

تا زمانیکه دوباره مرتکب گناه شویم الف. 
تا زمانیکه به کلیسا برویم ب. 

تا ابد ج. 
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تــا  را  تقدیس شــدگان  قربانــی،  یــک  بــا  زیــرا  عبرانیــان 17-14:10 
ــا  ــه م ــن خصــوص ب ــز در ای ــد کامــل ســاخته اســت. 15 روح القــدس نی اب
ایــن  ابتــدا می فرمایــد: 16 خداونــد اعــام می کنــد،  گواهــی می دهــد. 
اســت عهــدی کــه پــس از آن ایــام بــا ایشــان خواهــم بســت. احــکام خــود 
 را در دلهــای ایشــان خواهــم نهــاد، و بــر ذهنهــای ایشــان خواهــم نگاشــت.

17 ســپس می افزایــد: "گناهــان و نافرمانیهــای ایشــان را به یقیــن دیگــر 

آورد." به یــاد نخواهــم 

عبرانیــان 15:10-17 را بخوانیــد. در عهــد جدیــد، خــدا وعــده داده کــه . 7
گناهــان مــا را چــه موقــع بــه یــاد خواهــد آورد؟

هر بار که مرتکب گناهی شویم  الف. 
وقتی ده یک خود را نمی پردازیم  ب. 

هیچ گاه به یاد نخواهد آورد ج. 

رومیــان 1:6-2 را بخوانیــد. فیــض خــدا افزونتــر از همــه ی گناهــان . 8
ماســت. آیــا بایــد بــه گنــاه کــردن ادامــه دهیــم تــا فیــض خــدا افــزون شــود؟ 
__________________________________________

ــا  ــم ت ــه دهی ــردن ادام ــه گناه ک ــا ب ــم؟ آی ــه گویی ــس چ ــان 1:6-2 پ رومی
ــه  ــم، چگون ــاه مردی ــه گن ــبت ب ــه نس ــا ک ــز! م ــود؟ 2 هرگ ــزون ش ــض اف فی

می توانیــم بــه زندگــی در آن ادامــه دهیــم؟

عبرانیــان 12:9 را بخوانیــد. عیســی چــه نــوع رهایــی )آزادی از مجــازات . 9
گناهانمــان( بــرای مــا حاصــل کــرد؟

رهایی موقتی  الف. 
بخشی از رهایی  ب. 

رهایی ابدی  ج. 

ــک  ــه ی ــد، بلک ــل نش ــاله ها داخ ــا و گوس ــون بزه ــه خ ــان 12:9 و ب عبرانی
بــار بــرای همیشــه بــه خــون خــود بــه قدس االقــداس داخــل شــد و رهایــی 

ابــدی را حاصــل کــرد.
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رومیــان 33:8 را بخوانیــد. شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد برگزیــدگان . 10
ــد. _______________________________ ــم کن ــدا را مته خ

رومیــان 33:8 کیســت کــه برگزیــدگان خــدا را متهــم کنــد؟ خداســت کــه 
ــمارد! ــا می ش ــا را پارس آنه

رومیــان 34:8 را بخوانیــد. شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد قــوم خــدا را . 11
محکــوم کند )مــورد قضاوت قرار دهــد(. ___________________

ــک . 12 ــد ی ــی توان ــه م ــد ک ــام ببری ــخصی را ن ــد. ش ــان 35:8 را بخوانی رومی
مســیحی را از محبــت خــدا جــدا ســازد. ____________________ 

رومیــان 34:8-35 کیســت کــه محکومشــان کنــد؟ مســیْح عیســی کــه مــرد، 
بلکــه برخیزانیــده نیــز شــد و به دســت راســت خداســت، اوســت کــه بــرای 
ــد! 35 کیســت کــه مــا را از محبــت مســیح جــدا ســازد؟  مــا شــفاعت می کن

ســختی یــا فشــار یــا آزار یــا قحطــی یــا عریانــی یــا خطــر یــا شمشــیر؟

ــن درس شاگردســازی چیســت؟ . 13 ــد. نتیجــه ی ای ــان 31:8 را بخوانی رومی
___________________________________________

ــا  ــم گفــت؟ اگــر خــدا ب ــا چــه می توانی ــۀ اینه ــر هم ــان 31:8 در براب رومی
ــا باشــد؟ ــد بر ضــد م ــه بتوان ماســت، کیســت ک
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ثمره ی نجات )بخش اول(
نویسنده: دان کرو

ــه  ــان ادام ــر ایم ــود، اگ ــی ش ــی م ــات" منته ــه "نج ــان آوردن ب ــار ایم ــک ب ــا ی آی
نیابــد؟ آیــا بــا توقــف ایمــان مــی تــوان بــاز هــم وعــده را دریافــت کــرد؟ ابراهیــم بــه 
 خداونــد ایمــان آورد و او آن را بــرای وی پارســایی بــه شــمار آورد )پیدایــش 6:15(.

ــا  ــا پارس ــتاد(، آی ــی ایس ــد )از حرکــت م ــی ش ــاِن ابراهیــم متوقــف م ــر ایم  اگ
ــد؟  ــی ش ــف م ــم متوق ــمردگی ه ش

ــه  ــی ک ــل کامل ــوان عم ــه عن ــان" ب ــم "ایم ــی دانی ــدس، م ــاب مق ــون کت از مت
یکبــار اتفــاق مــی افتــد شــروع مــی شــود )زمــان گذشــته نامعیــن در زبــان یونانــی( 
امــا در زندگــی مســیحی همچنــان در زمــان حــال ادامــه مــی یابــد. فرمانهایــی کــه 
در زمــان حــال داده مــی شــوند، انتظــار مــی رود کــه بــه طــور مــداوم اســتفاده یــا 
تکــرار شــوند. هنــگام اســتفاده از زمــان حــال، اگــر کلمــات یــا عبــارات زیــر را 
بــرای خواننــده ی کتــاب مقــدس ارائــه کنیــم، بــه طــور قابــل توجــه ای درک او را 
ــررا،  ــد از: مک ــات عبارتن ــن کلم ــم. ای ــی دهی ــش م ــدس افزای ــاب مق ــون کت از مت
پیوســته، دائمــا، بــه عنــوان یــک عــادت یــا شــیوه ی زندگــی روزمــره و یــا بــدون 

وقفــه. 

ــان  ــال در زب ــان ح ــه زم ــد چگون ــت کنی ــد و دق ــر بگیری ــر را در نظ ــون زی مت
ــر مــی گــذارد: ــا تاثی ــر آنه ــی ب یونان

یوحنــا 16:3 "زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود 
را داد تــا هر کــه بــه او ایمــان آَورَد" )زمــان حــال: ایمــان مــی آورد و ایمــان خــود 
ــد. )پرانتزهــا از  را ادامــه مــی دهــد( هــاک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان یاب

نویســنده اســت(

ــا ابــد کامــل  ــا یــک قربانــی، تقدیــس  شــدگان را ت ــرا ب ــان 14:10 "زی عبرانی
ــاز هــم  ــد، و ب ــار گذاشــته شــده ان ــی کــه کن ســاخته اســت." )زمــان حــال آنهای
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ــرای همیشــه کامــل ســاخته اســت. در  ــی ب ــار گذاشــته مــی شــوند، آن قربان کن
نســخه ی جدیــد کینــگ جیمــز ایــن چنیــن آمــده: "مقــدس مــی شــوند ". نســخه 
ــا و  ــوند"(. )پرانتزه ــی ش ــاخته م ــدس س ــد "مق ــی گوی ــنال م ــد اینترنش ی جدی

تاکیدهــا از نویســنده اســت(

اول یوحنــا 9:3 "آن کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمی کنــد،" )زمــان 
حــال: بــه عبــارت دیگــر بــه عنــوان شــیوه ی زندگــی خــود دیگــر گنــاه نمــی کنــد، 
ــی  ــدا در اوم ــت خ ــرا سرش ــد( "زی ــی ده ــان م ــتوار را نش ــی اس ــتن قلب ــه داش ک
مانــد؛ ")زمــان حــال: سرشــت )تخــم( خــدا باقــی مــی مانــد( "پــس او نمی توانــد 
")زمــان حــال: بــه عنــوان روش زندگــی خــود یــا دائمــا( "در گنــاه زندگــی کنــد، 

چرا کــه از خــدا مولــود شــده اســت." )پرانتزهــا از نویســنده اســت(

مرقــس 15:1 "و می گفــت: زمــان به کمــال رســیده و پادشــاهی خــدا نزدیــک 
شــده اســت. توبــه کنیــد" )زمــان حــال: بــه ایــن معنــی کــه، در هــر موقعیــت یــا 
نیــازی کــه بوجــود مــی آیــد، توبــه کنیــد و بــاز هــم بــه توبــه کــردن ادامــه دهیــد( و 
بــه ایــن خبــر خــوش ایمــان آوریــد" )زمــان حــال: بــه ایــن معنــی کــه ایمــان آوریــد 

و ایمــان خــود را ادامــه دهیــد(. )پرانتزهــا از نویســنده اســت(

یوحنــا 24:5 "آمیــن، آمیــن، بــه شــما می گویــم، هر کــه کام مــرا بــه گــوش 
ــه  ــود را ادام ــان خ ــال: و ایم ــان ح ــان آورد" )زم ــن ایم ــتندۀ م ــه فرس ــرد و ب گی
ــات  ــه حی ــرگ ب ــه از م ــد، بلک ــه داوری نمی آی ــدان دارد و ب ــات جاوی دهــد(، "حی

منتقــل شــده اســت." )پرانتزهــا از نویســنده اســت(

لوقــا 7:15 "بــه شــما می گویــم، بــه همیــن  ســان بــرای یــک گناهــکار کــه توبــه 
ــه کــردن ادامــه مــی دهــد(، "جشــن و  ــه توب ــاز هــم ب ــد" )زمــان حــال: و ب می کن
ســرور عظیمتــری در آســمان بر پــا می شــود تــا بــرای نــود و نــه پارســا کــه نیــاز بــه 

توبــه ندارنــد." )پرانتزهــا از نویســنده اســت(

"در گذشــته، خــدا از چنیــن جهالتــی چشــم  اعمــال رســوالن 30:17 
ــان  ــد" )زم ــم می کن ــا حک ــر ج ــان در ه ــۀ مردم ــه هم ــون ب ــا اکن ــید. اّم می پوش
ــان  ــه کنند")زم ــه توب ــد( "ک ــی ده ــه م ــردن ادام ــم ک ــه حک ــم ب ــاز ه ــال: و ب ح
حــال: و بــاز هــم مکــررا بــه توبــه کــردن ادامــه دهنــد(. )پرانتــز هــا از نویســنده 

اســت(
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یوحنــا 47:6 آمیــن، آمیــن، بــه شــما می گویــم، هــر کــه ایمــان دارد" )زمــان 
حــال: و ایمــان خــود را ادامــه مــی دهــد(، "از حیــات جاویــدان برخــوردار اســت." 

)پرانتزهــا از نویســنده اســت(

ــوکل مــی دارد"  ــی ت ــه خدای ــد، بلکــه ب ــا آن کــه کاری نمی کن ــان 5:4 "اّم رومی
)زمــان حــال: و بــاز هــم تــوکل داشــتن بــه خــدا را ادامــه مــی دهــد( "کــه بی دینــان 
ــد." )پرانتزهــا از  را پارســا می شــمارد، ایمــان او برایــش پارســایی به شــمار می آی

نویســنده اســت(

اعمــال رســوالن 20:26 "بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان، ســپس در 
اورشــلیم و تمامــی ســرزمین یهودیــه، و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه اعــام 
ایــن پیــام پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد" )زمــان حــال: و بــه توبــه کــردن مکــررا 
 ادامــه دهنــد( "و بــه  ســوی خــدا بازگردنــد" )و بــه بازگشــتن ادامــه دهنــد( 
ــا و  ــام کاره ــه انج ــال: و ب ــان ح ــند" )زم ــته باش ــه داش ــتۀ توب ــرداری شایس "و ک
ــد(.  ــه دهن ــد، ادام ــی کنن ــت م ــود را ثاب ــه ی خ ــیله ی آن توب ــه بوس ــی ک اعمال

)پرانتزهــا از نویســنده اســت(

ــده  ــتفاده ش ــدس اس ــاب مق ــار در کت ــا ب ــال صده ــان ح ــری: زم ــه گی نتیج
اســت. قصــد نــدارم همــه ی متــون کتــاب مقــدس کــه مربــوط بــه ایــن موضــوع می 
شــود را نشــان دهــم. حقیقــت در مــورد نجــات حاصــل از ایمــان ایــن اســت کــه 
مــداوم و پیوســته اســت و اگــر چــه الهیــات آرمینیوســی و کالوینیســم دیدگاههــای 

مختلفــی دارنــد، ولــی توســط هــر دو آمــوزش داده مــی شــود.

الهیــات کالویــن، کــه ضمانــت ابــدی نجــات را بیــان مــی کنــد، تعلیــم مــی دهــد 
ایمانــداران حقیقــی ممکــن اســت بلغزنــد یــا دور شــوند، امــا بــا اینحــال در ایمــان 
مســیحی اســتوار خواهنــد بــود )اول قرنتیــان 8:1(. کســانی کــه بــه ضمانــت ابــدی 
نجــات ایمــان دارنــد همچنیــن معتقدنــد کــه مســیحیان حقیقــی مــرگ نســبت بــه 
ــان 3-1:6(.  ــد )رومی ــاه کــردن ادامــه نمــی دهن ــه گن ــد و ب ــه کــرده ان ــاه را تجرب گن
کســانی کــه بعــدا کامــا از مســیح دور مــی شــوند نشــان مــی دهــد کــه هرگــز حقیقتــا 

تولــد دوبــاره نداشــته انــد )اول یوحنــا 19:3(.

ــد از  ــداران حقیقــی مــی توانن ــم مــی دهــد کــه ایمان ــات آرمینیــوس تعلی الهی
ایمــان مســیحی دور شــوند. آنهــا بــه طــور کلــی اعتقــاد دارنــد و تعلیــم مــی دهنــد 
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ــع  ــا مان ــد ی ــی دهن ــی شــوند، نجــات خــود را از دســت م کــه کســانی کــه دور م
نجــات خــود مــی شــوند. سیســتم آنهــا بــرای آن دســته از بــه اصطــاح مســیحیانی 
ــاه  ــا گن ــه طــور مســتمر در سرکشــی ی )کســانی کــه اســما مســیحی هســتند( کــه ب
ــد،  ــی کنن ــد، زندگــی م ــت کن ــه شــان را ثاب ــوه ای کــه توب ــچ می ــدون هی عمــدی ب

ــدارد. هیــچ جایگاهــی ن

یوحنــا رســول گفــت: "اگــر بگویــم بــری از گناهیــم، خــود را فریــب داده ایــم." 
)اول یوحنــا 8:1(، امــا او همچنیــن گفــت: "آنکــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه 
نمــی کنــد" )اول یوحنــا 9:3(. در اینجــا یــک دوگانگــی یــا بــه اصطــاح متناقــض 
نمــا داریــم، امــا تناقضــی در کتــاب مقــدس نیســت. همــه ی مســیحیان گنــاه مــی 
کننــد )اول یوحنــا 8:1(، امــا همچنیــن همــه ی مســیحیان از احــکام خــدا اطاعــت 
ــاه  ــا گن ــا مســیحیان وجــود دارد، ام ــاه و نفــس ب ــا 3:2(. گن ــد )اول یوحن ــی کنن م
نمــی توانــد ویژگــی برجســته و متمایــز آنهــا باشــد )اول یوحنــا 9:3(. توبــه و ایمــان 
حقیقــی مســتلزم تغییرذهــن، تغییــر قلــب و تغییــر جهــت اســت، حتــی اگــر کامــل 
ــوز هــم آزمایشــی  ــا8:1(. ثمــره، هن نباشــد )اعمــال رســوالن 18:26 و اول یوحن
از واقعیــت و حقیقــت ایمــان اســت. ایمــان، عقیــده ای ماوراءطبیعــی و محکمــی 
اســت کــه رفتــار ایمانــداران حقیقــی را کنتــرل مــی کنــد و بــه فعالیتهــای مشــارکتی 
منتهــی مــی شــود. نمونــه هایــی از قهرمانــان ایمــان در عبرانیــان، فصــل 11 نشــان 
داده شــده اســت کــه بــه اعمــال مشــابه منجــر مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر، آنچــه انجــام 
مــی دهیــم، نتیجــه ی چیــزی اســت کــه بــاور داریــم. کام خــدا در یعقــوب 18:2 مــی 
فرمایــد: "تــو ایمانــت را بــدون اعمــال بــه مــن بنمــا و مــن ایمانــم را بــا اعمالــم بــه 

تــو خواهــم نمــود." 

ــه    ــد، ب ــه طــرز منفــی ســخن مــی گوین ــاره ی اعمــال ب زمانیکــه رســوالن درب
"اعمــال شــریعت" اشــاره مــی کننــد ؛ ایــن چیزیســت کــه هــر کــس بــرای بدســت 

آوردن نجــات خــود هــر کاری برایــش انجــام مــی دهــد.

کتــاب مقــدس نیــز از ثمــره ی نجــات ســخن مــی گویــد کــه، کارهــای نیک یا 
عمــِل ایمــان اســت. اینهــا اعمــال، یــا کارهایــی هســتند کــه از توبــه و ایمــان ناشــی 
مــی شــوند و شــواهدی از نجــات را نشــان مــی دهنــد )اعمــال رســوالن 20:26، 
متــی 7:3-10، اول تســالونیکیان 3:1 و یعقــوب 14:2-26(. اشــتراک بیــان 
شــده بیــن توبــه و ایمــان ایــن اســت کــه هــر دو آنهــا ثمــره یــا شــواهد مشــابهی 
دارنــد: کارهــای نیــک. مــا بــه واســطه ی کارهــای نیــک نجــات نمــی یابیــم، بلکــه 
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نجــات مــی یابیــم تــا کارهــای نیــک انجــام دهیــم )بــرای مقایســه بیــن نجــات 
یافتــن بــه واســطه ی کارهــای نیــک و نجــات یافتــن تــا کــه کارهــای نیــک انجــام 
ــه افسســیان 10-8:2 رجــوع کنیــد(. اعمــال، آزمایــِش حقیقــِت ایمــان  دهیــم ب
اســت و فیضــی کــه درنهایــت بــر زندگــی و اعمــال کســی اثــر نگــذارد نمیتوانــد 
ــوس 12-11:2(.  ــود )تیت ــه ش ــر گرفت ــدا در نظ ــِی خ ــِض حقیق ــوان فی ــه عن ب
عیســی مســیح نیــز تعلیــم مــی دهــد کــه ایمانــداران حقیقــی، از ثمراتشــان شــناخته 
 خواهنــد شــد )متــی 8:3، 16:7-20، 40-34:25 ؛ یوحنــا 35:13، 23:14؛
اعمال رسوالن 20:26؛ رومیان 6:2-11؛ یعقوب 14:2-81؛ و اول یوحنا 10:3(.
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پرسش های شاگردسازی
ــان حــال داده مــی شــوند، انتظــار مــی رود کــه ...؟ 1.  ــی کــه در زم فرمانهای

ــند. __________________________________ ــته باش داش

یوحنــا 16:3 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه زمــان حــال در زبــان یونانــی، آنچــه . 2
ــان مــی شــود، چیســت؟ _________________ ــا 16:3 بی در یوحن
___________________________________________
___________________________________________

یوحنــا 16:3 زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود 
را داد تــا هر کــه بــه او ایمــان آَورَد هــاک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان 

بد. یا

ــاه نمــی . 3 ــود شــده اســت گن ــد. آنکــه از خــدا مول ــا 9:3 را بخوانی اول یوحن
ــت؟ ______________________ ــه معناس ــه چ ــه ب ــن آی ــد. ای کن
___________________________________________
___________________________________________

اول یوحنــا 9:3 آن کــه از خــدا زاده شــده اســت گنــاه نمی کنــد، زیــرا گوهــر 
خــدا در اوســت؛ پــس او نمی توانــد گناهــکار باشــد، چرا کــه از خــدا زاده 

ــده است. ش

لوقا 7:15 را بخوانید. برای یک گناهکار که ...؟ جشن و سرور در آسمان . 4
برپــا مــی شــود. __________________________________

ــه  ــکار ک ــک گناه ــرای ی ــان ب ــه همین س ــم، ب ــما می گوی ــه ش ــا 7:15 ب لوق
ــا  ــود ت ــا می ش ــمان بر پ ــری در آس ــرور عظیمت ــن و س ــد، جش ــه می کن توب

بــرای نــود و نــه پارســا کــه نیــاز بــه توبــه ندارنــد.

اعمــال رســوالن 30:17 را بخوانیــد. خــدا بــه همــه ی مردمــان در هــر جــا . 5
ــه ...؟ ____________________________ ــد ک ــی کن ــم م حک
___________________________________________
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از چنیــن جهالتــی چشــم  در گذشــته، خــدا  اعمــال رســوالن 30:17 
ــه  ــد ک ــم می کن ــا حک ــر ج ــان در ه ــۀ مردم ــه هم ــون ب ــا اکن ــید. اّم می پوش

ــد. ــه کنن توب

اعمــال رســوالن 20:26 را بخوانیــد. ایــن آیــه چــه چیــز را بیــان مــی کنــد؟. 6
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 ___________________________________________

ــپس در  ــقیان، س ــان دمش ــت در می ــه نخس ــوالن 20:26 بلک ــال رس اعم
اورشــلیم و تمامــی ســرزمین یهودیــه، و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه 
اعــام ایــن پیــام پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد و به ســوی خــدا بازگردنــد و 

ــه داشــته باشــند. ــرداری شایســتۀ توب ک

اول یوحنــا 3:2 را بخوانیــد. نتیجــه ی داشــتن رابطــه ی شــخصی با خدا که . 7
همان شــناخت اوست، چیست؟ ________________________

اول یوحنــا 3:2 از این جــا می دانیــم او را می شناســیم کــه از احکامــش 
اطاعــت می کنیــم.

ــدون . 8 ــت را ب ــو ایمان ــد: "ت ــی گوی ــوب م ــد. یعق ــوب 18:2 را بخوانی یعق
ــم  ــن ایمان ــر ممکــن اســت(، و م ــا )کــه انجــام آن غی ــن بنم ــه م اعمــال ب
ــود." _______________________ ــو خواهــم نم ــه ت ــا ...؟ ب را ب

یعقــوب 18:2 کســی خواهــد گفــت: "تــو ایمــان داری و مــن اعمــال دارم!" 
ایمانــت را بــدون اعمــال بــه مــن بنمــا و مــن ایمانــم را بــا اعمالــم بــه تــو 

خواهــم نمــود.

اول تســالونیکیان 3:1 را بخوانیــد. کارهــا یــا اعمالــی که از ایمان ناشــی می . 9
شوند به عنوان ...؟ معرفی می شوند. _____________________
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اول تســالونیکیان 3:1 و پیوســته در حضــور خــدا و پــدر خــود، عمل شــما 
را کــه از ایمــان ناشــی می شــود و محنــت شــما را کــه محــرک آن محبــت 
اســت و پایــداری شــما را کــه از امیــد بــه خداوندمــان عیســی مســیح الهــام 

می گیــرد، به یــاد می آوریــم. 

ــد. اعمــال شــریعت اعمالیســت کــه مــردم . 10 ــان 16:2، 21 را بخوانی غاطی
 انجــام مــی دهنــد تــا ســعی کننــد نجــات یــا ...؟ را بدســت آورنــد )آیــه 21(. 
ــی  ــدرت نجات ــچ ق ــا هی ــد، آنه ــات دهن ــد نج ــی توانن ــریعت نم ــال ش اعم
______________________________________ ندارنــد. 

ــا  ــه ب ــریعت، بلک ــال ش ــا اعم ــه ب ــان ن ــه انس ــم ک ــان 16:2 می دانی غالطی
ــه  ــز ب ــه عیســی مســیح پارســا شــمرده می شــود. پــس مــا خــود نی ایمــان ب
مســیْح عیســی ایمــان آوردیــم تــا بــا ایمــان بــه مســیح پارســا شــمرده شــویم 
و نــه بــا اعمــال شــریعت، زیــرا هیــچ بشــری از راه انجــام اعمــال شــریعت 

ــود. ــمرده نمی ش ــا ش پارس

غالطیــان 21:2 فیــض خــدا را باطــل نمی شــمارم، زیــرا اگــر پارســایی از 
راه شــریعت به دســت می آمــد، پــس مســیح بیهــوده مــرد.

رومیــان 7:2-10 را بخوانیــد. ایــن آیــات ثمــره ی کــدام دو گــروه از افــراد . 11
را توصیــف مــی کنــد؟ ______________________________  

رومیــان 7:2-10 او بــه کســانی کــه بــا پایــداری در انجــام اعمــال نیکــو، 
ــید؛  ــد بخش ــدان خواه ــات جاوی ــد، حی ــت و بقاین ــال و حرم ــی ج در پ
ــم و  ــگان، خش ــت و شرارت پیش ــراِن حقیق ــان و منک ــر خودخواه ــا ب 8 اّم

ــد  غضــب خــود را فرو خواهــد ریخــت. 9 هر کــس کــه مرتکــب اعمــال ب
 شــود دچــار رنــج و عــذاب خواهــد شــد، نخســت یهــود و ســپس یونانــی.

ــوردار  ــش برخ ــت و آرام ــال و حرم ــد، از ج ــی کن ــه نیکوی ــا هر ک  10 اّم
ــی. ــود و ســپس یونان ــد شــد، نخســت یه خواه
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ثمره ی نجات )بخش دوم(
نویسنده: دان کرو

بــه ایــن آیــه از کتــاب مقــدس توجــه کنیــد: "فرزنــدان خــدا و فرزنــدان ابلیــس 
ــد، از خــدا نیســت،  ــی شــوند: آنکــه پارســایانه عمــل نمــی کن ــه آشــکار م اینگون
و نــه آن کــه بــرادر خــود را محبــت نمــی کنــد" )اول یوحنــا 10:3، نســخه ی 
جدیــد اینترنشــنال(. نمــی گویــد، "نجاتمــان را ایــن گونــه آشــکار مــی کنیــم. "مــی 
گویــد، "فرزنــدان خــدا ایــن گونــه آشــکار مــی شــوند." )اول یوحنــا 10:3، تاکیــد 

از نویســنده اســت(.

عیســی آن را ایــن گونــه فرمــود، "آنــان را از میــوه هایشــان خواهیــد شــناخت" 
)متــی 20:7، تاکیــد از نویســنده اســت(.

در کتــاب مقــدس، خداونــد بــه دو طریــق از نجــات صحبــت مــی کنــد: )1( 
ــم )افسســیان 8:2-9( و )2( نجــات  ــه ای ــان نجــات یافت ــض و از راه ایم ــه فی ب
یافتــه ایــم تــا کارهــای نیــک انجــام دهیــم کــه هــر شــخص نجــات یافتــه ای انجــام 
ــدار  ــره ی شــخص ایمان ــی ترســیم از ثم خواهــد داد )افسســیان 10:2(. چــرا م
ــی رود.  ــره نم ــی طف ــن موضوع ــح چنی ــدس از توضی ــاب مق ــم؟ کت ــت کنی صحب
ــت  ــودن و تح ــدا ب ــاهی خ ــیله ی آن در پادش ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــا آیات در اینج

حکومــت خــدا قــرار داشــتن بــرای مــا آشــکار مــی شــود: 

ــم او را می شناســیم کــه از احکامــش  ــا 3:2 -5 "از این جــا می دانی اول یوحن
اطاعــت می کنیــم. 4 آن کــه می گویــد "او را می شناســد"، اّمــا از احکامــش اطاعــت 
ــه از کام او  ــا آن ک ــدارد. 5 اّم ــی ن ــتی در او جای ــت و راس ــد، دروغگوس نمی کن
اطاعــت می کنــد، محبــت بــه خــدا براســتی در او به کمــال رســیده اســت. از 

ــا از نویســنده اســت(  ــه در او هســتیم." )تاکیده ــم ک این جــا می دانی

اگــر دریافتــه ایــد کــه او پارساســت، پــس مــی دانیــد آن کــه پارســایی را بــه 
ــه  ــا منطقــی ب ــا 29:2(. )آی ــود شــده اســت )اول یوحن عمــل مــی آورد، از او مول
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نظــر مــی آیــد؟ ذات خــدا و مســیح پارســایی یــا عدالــت اســت و هــر کــس کــه 
ــا  ــرای نشــان دادن سرشــت اوســت، ی ــه عمــل مــی آورد، گواهــی ب پارســایی را ب

ــا مــی گویــد، از او مولــود شــده اســت(.  همانطــور کــه یوحن

اول یوحنــا 3:5-01 "شــما می دانیــد کــه او ظهــور کــرد تــا گناهــان را 
از میــان بــردارد. در او هیــچ گناهــی نیســت. 6 آن کــه در او می مانــد گنــاه 
ــی  ــه عمل ــت ؛ ک ــاده اس ــال س ــان ح ــه زم ــن آی ــی، ای ــان یونان ــد،" )در زب نمی کن
پیوســته یــا همیشــگی را بیــان مــی کنــد . خواننــده ی کتــاب مقــدس مــی توانــد بــه 
طــور قابــل توجهــی درک خــود را از متــن بــا بــه زبــان آوردن ایــن کلمــات افزایــش 
دهــد : مکــررا ، پیوســته ، بارهــا و بارهــا ، بــدون وقفــه ، دایمــا ، مــداوم ، معمــوال 
یــا مثــل یــک ســبک و روش زندگــی.( "اّمــا کســی کــه گنــاه می کنــد ) زمــان حــال 
(، او را نــه دیــده و نــه شــناخته اســت. 7 فرزنــدان، کســی شــما را گمــراه نســازد. هر 
کــه پارســایانه عمــل می کنــد، ) زمــان حــال : مــداوم ، بارهــا و بارهــا عمــل مــی 
کنــد ( ،پارساســت، چنانکــه او پارساســت. 8 آن کــه گنــاه می کنــد" )زمــان حــال 
ــس اســت،  ــان( "از ابلی ــر سرشتش ــه خاط ــی ب ــبک زندگ ــک س ــل ی ــوال مث : معم
زیــرا ابلیــس از همــان آغــاز گنــاه کــرده و می کنــد. از همیــن رو پســر خــدا ظهــور 
کــرد تــا کارهــای ابلیــس را باطــل ســازد. 9 آن کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه 
نمی کنــد" )زمــان حــال : کــه بــه عنــوان ســبک زندگــی شــان ، قلبــی اســتوار را 
نشــان میدهــد(، "زیــرا سرشــت خــدا در او مــی مانــد؛ پــس او نمی توانــد در گنــاه 
زندگــی کنــد" )زمــان حــال : بــدون وقفــه(، "چــرا کــه از خــدا مولــود شــده اســت. 
10 فرزنــدان خــدا و فرزنــدان ابلیــس این گونــه آشــکار می شــوند: آن کــه پارســایانه 

ــرادر  ــه ب ــن اســت آن ک ــال(، "از خــدا نیســت، و چنی ــان ح ــد" )زم ــل نمی کن عم
خــود را محبــت نمی کنــد ")زمــان حــال( )پرانتزهــا و تاکیــد هــا از نویســنده 
ــا مــی گویــد، "فرزنــد خــدا و فرزنــد ابلیــس ایــن گونــه آشــکار مــی  اســت(. یوحن
شــوند." آنکــه پارســایانه عمــل نمــی کنــد و محبــت نمــی کنــد نشــان مــی دهــد کــه 

سرشــت پــدر آســمانی را ندارنــد. آیــا گواهــی داشــتن تولــد تــازه مهــم نیســت؟

اول یوحنــا 14:3 "مــا مــی دانیــم کــه از مــرگ بــه زندگــی منتقــل شــده ایــم، 
زیــرا بــرادران را محبــت مــی کنیــم. هــر کــه محبــت نمــی کنــد، در قلمــرو مــرگ 

باقــی مــی مانــد. )تاکیدهــا از نویســنده اســت(

اول یوحنــا 6:4 "مــا از خــدا هســتیم و کســی کــه خــدا را مــی شناســد، بــه مــا" 
)رســوالن( "گــوش مــی ســپارد؛ ولــی آن کــه از خــدا نیســت، بــه مــا" )رســوالن( 
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ــی  ــاز م ــم ب ــه از ه ــن گون ــی را ای ــق و روح گمراه ــپارد. روح ح ــی س ــوش نم "گ
شناســیم." )پرانتزهــا و تاکیدهــا از نویســنده اســت(

اول یوحنــا 8:4 "آن کــه محبــت نمــی کنــد، خــدا را نشــناخته اســت، زیــرا خــدا 
ــرا ذات خــدا محبــت  ــداران اســت، زی ــت اســت." )محبــت نشــانه ی ایمان محب

اســت.(

ــه  ــم ک ــت می کنی ــدا را محب ــدان خ ــم فرزن ــا می دانی ــا 2:5 "از این ج اول یوحن
ــی  ــت م ــداوم او را محب ــور م ــه ط ــال: و ب ــان ح ــم" )زم ــت می کنی ــدا را محب خ
ــکام را  ــم اح ــاز ه ــاده: و ب ــال س ــم" )ح ــی  کنی ــم( "و از احــکام او اطاعــت م کنی

ــا از نویســنده اســت( ــم(. )پرانتزه ــی کنی ــظ م حف

اول یوحنــا 18:5-19 "مــا می دانیــم کــه هر کــه از خــدا مولــود شــده اســت، 
در گنــاه زندگــی نمی کنــد" )زمــان حــال: مثــل یــک ســبک زندگــی، قلبــی اســتوار 
را نشــان مــی دهــد(، "بلکــه آن مولــود خــدا او را حفــظ می کنــد" )نســخه ی کینگــز 
جیمــز – خــودش را حفــظ مــی کنــد، زمــان حــال: و دائمــا او را حفــظ مــی کنــد( 
"و دســت آن َشــریر بــه او نمی رســد. 19 مــا می دانیــم کــه از خــدا هســتیم و تمامــی 

دنیــا در آن َشــریر لمیــده اســت. ")پرانتزهــا و تاکیدهــا از نویســنده اســت(

ــذارد؟  ــی گ ــتراک م ــه اش ــا ب ــا م ــا را ب ــه ی اینه ــول هم ــای رس ــرا یوحن  چ
ــد کــه از  ــا بدانی ــام پســر خــدا ایمــان داریــد، ت ــه ن ــه شــما نوشــتم کــه ب "اینهــا را ب

حیــات جاویــدان برخورداریــد" )اول یوحنــا 13:5(.

نتیجــه گیــری: پارســایی، تقــدس، محبــت و ثمــره ی روح شــواهدی از تولــد 
تــازه هســتند. شــما خــود زمانیکــه ســبک زندگــی غیــر الهــی داریــد، اطمینــان ندارید 
ــد و  ــی کن ــان م ــان محکومت ــگام وجدانت ــن هن ــتید. در ای ــدا( هس ــه از آِن او )خ ک
اطمینانــی بــه خــدا در زندگــی تــان وجــود نــدارد. پطــرس رســول بــه شــما نصیحــت 
مــی کنــد تــا فراخواندگــی و برگزیدگــی خــود را تثبیــت نماییــد )دوم پطــرس 
10:1(؛ بــه عبــارت دیگــر بــه قلــب خــود اطمینــان دهیــد کــه بــا ســبک زندگــی ای 
ــم "ایــن  ــا انجیــل شــکوهمند اســت واقعــا از آن خــدا هســتید. نگفت کــه مطابــق ب

گونــه نجــات مــی یابیــم"؛ گفتــم "ایــن گونــه مــی دانیــم کــه از آن او هســتیم".
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پرسش های شاگردسازی
اعمــال 13:8 و 18-22 را بخوانیــد. در ابتــدا یوحنــا دربــاره ی "ثمــره" 1. 

یــا گواهــی یــک ایمانــدار حقیقــی صحبــت مــی کنــد. همــه ی اینهــا 
ــداری  ــی دل ایمان ــی جوشــد. وقت ــی م ــه از دل آدم ــی هســتند ک موضوعات
)ماننــد شــمعون( در حضــور خــدا راســت نباشــد، چــه کاری بایــد انجــام 
ــد؟ _______________________________________  ده

اعمــال 13:8 حتــی َشــمعون نیــز ایمــان آورد و پــس از تعمیــد یافتــن 
پیوســته فیلیپـُـس را همراهــی می کــرد و از دیــدن آیــات و معجــزات عظیــم 

ــود. ــرت ب ــرق در حی ــید، غ ــور می رس ــه به ظه ک

ــوالن  ــادن رس ــت نه ــا دس ــه ب ــد ک ــمعون دی ــون َش ــال 18:8-22 چ اعم
روح القــدس عطــا می شــود، مبلغــی پیــش آورد و 19 بــه رســوالن گفــت: "بــه 
مــن نیــز ایــن اقتــدار را ببخشــید تــا بــر هر کــه دســت بگــذارم، روح القــدس 
طــُرس گفــت: "َزرَت بــا خــودت نابــود بــاد! زیــرا پنداشــتی  را بیابــد." 20 پِ
عطــای خــدا را می تــوان بــا پــول خریــد! 21 تــو در ایــن خدمــت هیــچ ســهم 
و قســمتی نــداری، زیــرا دلــت در حضــور خــدا راســت نیســت 22 از ایــن 
شــرارِت خــود توبــه کــن و از خداونــد بخــواه تــا شــاید ایــن اندیشــۀ دلــت 

آمرزیــده شــود؛

ــخصی . 2 ــه ش ــی اینک ــا گواه ــدرک ی ــد. م ــرس 5:1-11 را بخوانی دوم پط
حقیقتــا در میــان کسانیســت کــه خــدا آنهــا را فراخوانــده و برگزیــده اســت، 
چیســت؟ _____________________________________

 ___________________________________________

دوم پطــرس 5:1-11 از همیــن رو، بــه ســعی تمــام بکوشــید تــا به واســطۀ 
ایمــان خــود نیکویــی بــار آوریــد و به واســطۀ نیکویــی، شــناخت، 6 و 
به واســطۀ شــناخت، خویشــتنداری، و به واســطۀ خویشــتنداری، پایــداری، 
ــه  ــرِ برادران ــداری، مه ــطۀ دین ــداری، 7 و به واس ــداری، دین ــطۀ پای و به واس
ــرا چــون اینهــا در شــما باشــد و  ــت. 8 زی ــه، محب و به واســطۀ مهــر برادران
فزونــی یابــد، نخواهــد گذاشــت در شــناخت خداونــد مــا عیســی مســیح، 
بی فایــده و بی ثمــر باشــید. 9 اّمــا آن کــه عــاری از اینهاســت، کــور اســت و 
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کوته بیــن، و از یــاد بــرده کــه از گناهــان گذشــته خویــش پــاک شــده اســت. 
10 پــس ای بــرادران، هر چــه بیشــتر بکوشــید تــا فراخواندگــی و برگزیدگــی 

خویــش را تحکیــم بخشــید، چرا کــه اگــر چنیــن کنیــد هرگــز ســقوط 
نخواهیــد کــرد. 11 زیــرا این چنیــن، دخــول بــه پادشــاهِی جــاوداِن خداونــد 
ــه شــما عطــا خواهــد شــد. ــی ب ــدۀ مــا عیســی مســیح به فراوان و نجات دهن

متــی 34:25-40 را بخوانیــد. چــه ویژگــی هایــی از ایمانــدار در ایــن . 3
ــت؟ ________________________ ــده اس ــان داده ش ــات نش آی
___________________________________________

 __________________________________________

متــی 34:25-40 ســپس بــه آنــان کــه در ســمت راســت او هســتند 
خواهــد گفــت: "بیاییــد، ای برکــت یافتــگان از پــدر مــن، و پادشــاهی ای را 
به میــراث یابیــد کــه از آغــاز جهــان بــرای شــما آمــاده شــده بــود. 35 زیــرا 
ــه مــن آب دادیــد؛  ــودم، ب ــه مــن خــوراک دادیــد؛ تشــنه ب ــودم، ب گرســنه ب
غریــب بــودم، بــه مــن جــا دادیــد. 36 عریــان بــودم، مــرا پوشــانیدید؛ 
 مریــض بــودم، عیادتــم کردیــد؛ در زنــدان بــودم، بــه دیــدارم آمدیــد."

37 آنــگاه پارســایان پاســخ خواهنــد داد: "ســرور مــا، ِکــی تو را گرســنه دیدیم 

و بــه تــو خــوراک دادیــم، یــا تشــنه دیدیــم و بــه تــو آب دادیــم؟ 38 ِکــی تــو 
ــو را پوشــانیدیم؟ ــان، و ت ــا عری ــم و ی ــو جــا دادی ــه ت ــم و ب  را غریــب دیدی
 39 ِکــی تــو را مریــض و یــا در زنــدان دیدیــم و بــه دیــدارت آمدیــم؟

40 پادشــاه در پاســخ خواهــد گفــت: "آمیــن، بــه شــما می گویــم، آنچــه بــرای 

یکــی از کوچکتریــن بــرادران مــن کردیــد، در واقــع بــرای مــن کردید."

یوحنــا 35:13 را بخوانیــد. شــاگردان عیســی بــا چــه چیــزی شــناخته مــی . 4
 ______________________________________ شــوند؟ 

یوحنــا 35:13 از همیــن محبــت شــما بــه یکدیگــر، همــه پی خواهنــد بــرد 
کــه شــاگرد مــن هســتید."

متــی 21:7-23 را بخوانیــد. چــرا ایــن افــراد از پادشــاهی خــدا دور . 5
شــدند؟ ______________________________________
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متــی 21:7- 23 نــه هر کــه مــرا "ســرورم، ســرورم" خطــاب کنــد بــه 
پادشــاهی آســمان راه یابــد، بلکــه تنهــا آن کــه ارادۀ پــدر مــرا کــه در آســمان 
اســت، به جــا آَورَد. 22 در آن روز بســیاری مــرا خواهنــد گفــت: "ســرور مــا، 
ســرور مــا، آیــا بــه نــام تــو نبــّوت نکردیــم؟ آیــا بــه نــام تــو دیوهــا را بیــرون 
نراندیــم؟ آیــا بــه نــام تــو معجــزات بســیار انجــام ندادیــم؟ 23 اّمــا بــه آنهــا 
به صراحــت خواهــم گفــت، "هرگــز شــما را نشــناخته ام. از مــن دور شــوید، 

ای بــدکاران!"

یوحنــا 23:14 را بخوانید. اگر کســی عیســی را دوســت بــدارد، چه خواهد . 6
کــرد؟ _______________________________________

یوحنــا 23:14 عیســی پاســخ داد: "اگــر کســی مــرا دوســت بــدارد، کام 
مــرا نــگاه خواهــد داشــت، و پــدرم او را دوســت خواهــد داشــت، و مــا نــزد 

او خواهیــم آمــد و بــا او مســکن خواهیــم گزیــد."

ــد؟ ___. 7 ــی کن ــان م ــز را بی ــه چــه چی ــن آی ــد. ای ــال 20:26 را بخوانی اعم
 ___________________________________________

اعمــال 20:26 بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان، ســپس در اورشــلیم و 
تمامــی ســرزمین یهودیــه، و نیــز در میــان غیریهودیــان بــه اعــام ایــن پیــام 
پرداختــم کــه بایــد توبــه کننــد و به ســوی خــدا بازگردنــد و کــرداری شایســتۀ 

توبــه داشــته باشــند.

ــای . 8 ــا کاره ــال ی ــدون اعم ــان شــما ب ــر ایم ــد. اگ ــوب 17:2 را بخوانی یعق
نیــک باشــد، چــه نوعــی از ایمــان اســت؟ __________________
___________________________________________

یعقوب 17:2 پس ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده است.
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دعوت به شاگردی
نویسنده: اندرو ُوَمک

امــروز قصــد داریــم دربــاره ی شــاگرد بــودن و چگونگــی شاگردســازی 
دیگــران صحبــت کنیــم. مــی خواهــم بــه شــما یــاد آوری کنــم کــه خداونــد بــه مــا 
ــه عیســی  ــا فقــط مــردم ب ــم و ی ــدار کنی ــم دیگــران را ایمان ــداد کــه بروی فرمــان ن
بــه عنــوان خداونــد اعتــراف کننــد و بخشــش از گناهــان را بدســت آورنــد، بلکــه 
مــردم را شــاگرد ســازیم. اگــر چــه دوتــای اول حیاتــی هســتند، ومــن اصــا آنهــا را 
کوچــک نمــی شــمارم، هــدف اصلــی بایــد فراتــر رفتــن از تولــد دوبــاره و رســیدن 
بــه بلــوغ باشــد. هــدف یــک مســیحی، کــه شــاگرد اســت، بایــد رفتــن و دیگــران 

را شــاگرد ســاختن باشــد.

ــوغ  ــه رشــد و بل ــردم را ب ــم و شــاگرد ســازیم، م ــود بروی ــا فرم ــه م عیســی ب
برســانیم و قــادر باشــیم از نــو بســازیم. امــروز کلیســاهای مــا ایــن کار را انجــام 
نــداده انــد. مســئولیت تولــد دوبــاره یافتــن مــردم را بــر عهــده ی آنانکــه روحانــی 
یــا خادمیــن مــی خوانیمشــان قــرار داده ایــم. مبشــرینی داریــم کــه بــه هــر جــا ســفر 
مــی کننــد، کمپیــن هــای بــزرگ بــه راه مــی اندازنــد و هــزاران نفــر را مــی بینیــم 
کــه بــرای خداونــد تصمیماتــی مــی گیرنــد. هــر چنــد برخــی از آنهــا حقیقتــا تولــد 
دوبــاره نیافتــه انــد و تنهــا برخــی احساســات را تجربــه مــی کننــد، مطمئــن هســتم 
افــرادی هــم هســتند کــه حقیقتــا دوبــاره متولــد شــده و بــا خداونــد رابطــه برقــرار 
ــه دادن و شــاگرد شــدن  ــر ادام ــد ب ــات، تاکی ــر اوق ــن حــال اکث ــا ای ــد. ب ــی کنن م

نیســت، و ایــن راهــی نیســت کــه مــورد نظــر خــدا باشــد.

مــن ایــن را بــا فــردی کــه عاشــق بچــه هاســت مقایســه مــی کنــم. کامــا غیــر 
ــوردش هیجــان زده  ــدی داشــته باشــد، در م مســئوالنه اســت کــه شــخصی فرزن
باشــد، امــا فقــط دوســت دارد کــه متولــد شــدنش را ببینــد. وقتــی شــما بچــه ای 
داریــد، بایــد مســئولیت آمــوزش و پــرورش آن کــودک را بپذیریــد. مــا بــه مــردم 
مــی گوییــم: "بــرای اینکــه عیســی را بــه عنــوان خداونــد خــود اعتــراف کنیــد، نکتــه 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــی ک ــید." هنگام ــته باش ــاره داش ــد دوب ــه تول ــت ک ــن اس ــم ای ی مه
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ــم: "حــاال یــک مســیحی  ــم و مــی گویی ــا میزنی ــر شــانه ی آنه ــد، دســتی ب مــی افت
هســتی. بــه خداونــد ایمــان داشــته بــاش و کتــاب مقــدس را مطالعــه کــن، همــه 

چیــز درســت خواهــد شــد." امــا ایــن تاکیــد خداونــد نیســت. 

بــه همیــن دلیــل، مــا مردمــی تولیــد کــرده ایــم کــه خیلــی از آنهــا سرســپردگی 
قلبــی بــه خداونــد دارنــد، ولــی بــه رشــد و کمــال نرســیده انــد. آنهــا نمــی تواننــد 
ایمــان خــود را در دیگــران دوبــاره بســازند چــون چیــزی بــرای کمــک کــردن بــه 
آنهــا وجــود نــدارد. بــه جــای شــاهدان مثبــت بــرای عیســی، تبدیــل بــه شــاهدان 
منفــی مــی شــوند. او مــی خواهــد مــا بیــرون برویــم و باعث شــویم مردم شــاگردان 

بالغــی شــوند و قــادر باشــند ایمــان خــود را در دیگــران بــه وجــود آورنــد.

اگــر هــر شــش مــاه یــک نفــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنیــد و خــود را 
بــرای شاگردســازی آنهــا بــه گونــه ای اختصــاص دهیــد کــه بــه یــک مســیحی بالــغ 
تبدیــل شــوند کــه مــی تواننــد ایمــان خــود را در دیگــران تجدیــد کننــد، در پایــان 
شــش مــاه تنهــا دو مســیحی وجــود خواهــد داشــت. ســپس اگــر هــر یــک از شــما 
یــک نفــر دیگــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد و بــه مــدت شــش مــاه خــود 
ــود  ــیحی وج ــار مس ــال چه ــک س ــاِن ی ــد، درپای ــا کنی ــازی آنه ــف شاگردس را وق
خواهنــد داشــت. بــه نظــر غیــر قابــل مقایســه بــا شــخصی اســت کــه مــی توانــد 
هــزاران نفــر را در یــک کمپیــن بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد و باعــث شــود بــه 
ــد: "خــب،  ــد. بســیاری از مــردم مــی گوین ــراف کنن خداونــدی عیســی مســیح اعت
ایــن روِش شاگردســازی در ســال اول تنهــا چهــار نفــر را ایمانــدار مــی کنــد، 
درحالیکــه در روش دیگــر هــزاران نفــر ایمانــدار مــی شــوند. مــا بــا آن روش ادامــه 
مــی دهیــم. "مــردی کــه توانســت هــزار نفــر را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد، 
مــی توانســت35000  نفــر را هــم بــه ســوی خــدا هدایــت کنــد. ایــن خــوب اســت 
و هیــچ کــس از آن انتقــاد نمــی کنــد؛ امــا ایــن در مقایســه بــا جمعیــت جهــان مثــل 
قطــره ای درون یــک ســطل آب اســت. بــه طــور کلــی، تاکنــون ایــن راهــکار کلیســا 

بــوده اســت.

اگــر مــا بــر شاگردســازی تاکیــد کنیــم، شــخصی کــه هــر شــش مــاه یــک نفــر 
را بــه ســوی خداونــد هدایــت مــی کنــد و آن دو نفــر ایــن کار را ادامــه دهنــد، تقریبــا 
ــد  ــان را مــی توانن ــت جه ــر جمعی ــا اکث ــم، آنه ــد از گذشــت دوازده ســال و نی بع
بشــارت دهنــد. بعضــی هــا فکــر مــی کننــد، امــکان پذیــر نیســت، امــا مــن شــما را 
بــه چالــش دعــوت مــی کنــم تــا خودتــان آن راتجربــه کنیــد و دریابیــد. مــن حاصــل 
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ضــرب آن را محاســبه کــرده ام، و اگــر هــر شــش مــاه یــک نفــر شــخص دیگــری 
ــل  ــا تبدی ــم، آنه ــد از گذشــت دوازده ســال و نی ــا بع ــد، تقریب را شاگردســازی کن
بــه اعضــاء تولیــد کننــده در بــدن مســیح مــی شــوند، کــه مــی تواننــد پنــج و نیــم 
ــا آن  ــد، در مقایســه ب ــم بشــارت دهن ــر را در طــول دوازده ســال و نی ــارد نف میلی

روش دیگــر کــه تنهــا بــه هــزاران نفــر بشــارت مــی دهنــد. 

ــوغ را  ــروزی و بل ــا پی ــه تنه ــه ن ــانیم ک ــی برس ــه جای ــما را ب ــم ش ــر بتوانی اگ
ــراد  ــاره ی آن را در اف ــد دوب ــن و تولی ــه رفت ــل ب ــد بلکــه تمای ــه کنی ــان تجرب خودت
دیگــر داشــته باشــید، اگــر یــک معلــم شــوید بــه جــای یــک کار آمــوز، اگــر تنهــا 
یــک نفــر ایــن مفهــوم را دریابــد و خداونــد را تــا رســیدن بــه بلــوغ همچنــان پیروی 
کنــد، و شــروع بــه شــاگرد ســازی فــرد دیگــری نمایــد، اتفــاق بزرگــی مــی افتــد. 
اگــر ایــن کار را تنهــا بــا یــک نفــر انجــام دهیــد، در پایــان ســال دو نفــر خواهیــد 
ــان دو  ــاختید. در پای ــاگرد س ــه او را ش ــخصی ک ــری ش ــما و دیگ ــی ش ــود، یک ب
ســال، چهــار نفــر خواهیــد شــد. امــا، اگــر بتوانیــد آن را ادامــه دهیــد، در پایــان 
ده ســال 1024نفــر شــاگرد خواهنــد شــد و اعضــاء تولیــد کننــده در بــدن مســیح 
خواهنــد بــود. اگــر تنهــا بــا یــک نفــر کــه در اصــل ایــن بشــارت را دریافــت مــی 
کنــد، ادامــه دهیــد، بعــد از بیســت ســال بیــش از یــک میلیــون نفــر وجــود خواهنــد 
ــز اســت. ایــن روِش تکثیــری اســت کــه خداونــد  داشــت. خیلــی تحســین برانگی
برقــرار کــرد – برویــد و شــاگرد ســازید، نــه اینکــه برویــد و ایمانــدار ســازید. ایــن 
روش تاکنــون بهتریــن راه بــرای گســترش ملکــوت خــدا و اعــام آن بــه مــردم بــوده 

اســت، امــا ذهنیــت مــا همیشــه بــه دنیــال راه حــل ســریع اســت. 

ــدات خــود را انجــام  ــد؛ تعه ــی پیوندن ــزرگ م ــن هــای ب ــه کمپی ــر ب ــد نف چن
ــوز خشــم، تلخــی و  ــا هن ــد کــه مســیحی هســتند، ام ــد، اعــام مــی کنن مــی دهن
ــورت  ــه ص ــر ب ــد؟ اگ ــده ان ــیح ش ــرای مس ــی ب ــاهدان منف ــد و ش ــادت دارن حس
آمــاری شــمارش کنیــم، چــه تعــدادی از مــردم بــه دلیــل اینکــه شــخصی را دیــده 
انــد کــه فقــط ادعــای مســیحیت مــی کــرده، از انجیــل حقیقــی روی گــردان شــده 
انــد و فکــر مــی کننــد، مــن هــم بــه انــدازه ی ریــا کارانــی کــه در کلیســا قــرار دارنــد 

ــه آن نــدارم. خــوب هســتم. نیــازی ب

نکتــه ی کلیــدی ایــن اســت کــه شاگردســازی روشــی ا ســت کــه خداونــد بــرای 
بشــارت بــه جهــان مقــرر کــرد. حقیقــت شــما را آزاد نخواهــد کــرد مگــر اینکــه 
دائمــا در کام بمانیــد )یوحنــا 31:8-32(. ایــن همــان چیزیســت کــه خــدا بــرای 
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ــن روش  ــد و همچنی ــه کنن ــری او را تجرب ــد ُپ ــا بتوانن هــر شــخص مــی خواهــد ت
ــن روش  ــق ای ــم گرفــت مطاب ــاده کــرد. هــر کــس تصمی بشــارتی اســت کــه او پی
عمــل نکنــد، روش دیگــری جایگزیــن کــرده اســت کــه بــا آن بــه نتیجــه ی مطلــوب 

نرســیده اســت.

دعــا مــی کنــم آنچــه خداونــد بــه قلــب شــما مــی گویــد، ارزش شاگردســازی را 
بــه شــما نشــان دهــد وتشــویقتان مــی کنــم ادامــه دهیــد، شــاگرد شــوید و دیگــران 

را هــم شــاگرد ســازید.
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پرسش های شاگردسازی
ممکــن اســت دانســتن اینکــه عیســی مســیح هرگــز کســی را دعــوت نکــرد 1. 

تــا "مســیحی" شــود، بلکــه دعــوت او بــرای مــردم ایــن بــود کــه "شــاگرد" 
ــا و  ــس، لوق ــی، مرق ــل )مت ــه اناجی ــد. ب ــگفت زده کن ــما را ش ــوند، ش ش
ــی  ــداد کــه م ــک ورق کاغــذ، هــر تع ــد و روی ی ــا( نگاهــی بیندازی یوحن
ــه شاگردســازی  ــی را کــه نشــان مــی دهــد دعــوت عیســی ب ــد، آیات توانی

بــوده اســت، پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد.

در کتــاب اعمــال رســوالن، مــردم دعــوت نشــدند کــه "مســیحی" شــوند، . 2
ــاب  ــه کت ــا نگاهــی ب ــود کــه "شــاگرد" شــوند. ب بلکــه دعــوت آنهــا ایــن ب
ــد،  ــی توانی ــه م ــداد ک ــر تع ــذ، ه ــک ورق کاغ ــوالن، روی ی ــال رس اعم
ــرای شــاگرد شــدن  آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد کــه دعــوت از مــردم ب

ــد. ــدا کــرده و فهرســت کنی ــوده اســت، پی ب

بــار . 3  273 مجمــوع  در  "شــاگرد)ان("  ی  کلمــه  مقــدس  کتــاب  در 
"مســیحی  ی  مقــدس، کلمــه  کِل کتــاب  در  اســت.  شــده  اســتفاده 
یــک  روی  اســت.  شــده  اســتفاده  بــار   3 مجمــوع  در  )یــان(" 
در  )یــان("  "مســیحی  ی  آنهــا کلمــه  در  را کــه  آیاتــی  ورق کاغــذ 
فهرســت کنیــد. و  بنویســید  اســت  شــده  اســتفاده  مقــدس  کتــاب 

متــی 25:10 را بخوانیــد. مطابــق بــا ایــن آیــه، شــاگرد کیســت؟ _____. 4
__________________________________________

متــی 25:10 شــاگرد را کافــی اســت کــه ماننــد اســتاد خــود شــود و 
بــول  غــام را کــه همچــون اربــاب خــود گــردد. اگــر رئیــس خانــه را بََعلزِ

ــد؟  ــد خوان ــه خواهن ــه را چ ــراد خان ــایر اف ــد، س خواندن

ــه . 5 ــودن ب ــط: شــاگرد عیســی ب ــا غل ــح ی ــد. صحی ــا 26:14 را بخوانی لوق
ــای قربانــی کــردن بــی قیــد و شــرط زندگــی شــخص، بــرای زندگــی  معن
اســت. ________________________________ دیگــران 

لوقــا 26:14 هر کــه نــزد مــن آیــد و از پــدر و مــادر، زن و فرزنــد، بــرادر 
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و خواهــر، و حتــی از جــان خــود نفــرت نــدارد، شــاگرد مــن نتوانــد بــود.

ــوارد، . 6 ــی م ــل برخ ــط: در حداق ــا غل ــح ی ــد. صحی ــا 33:14 را بخوانی لوق
شــاگرد عیســی بــودن برای اینکه خواســت عیســی را در اولویت قــرار دهد، 
مســاوی بــا رهــا کــردن همــه چیــز اســت. ___________________

ــی  ــام دارای ــا از تم ــز ت ــک از شــما نی ــه همین ســان، هیچ ی ــا 33:14 ب لوق
خــود دســت نشــوید، شــاگرد مــن نتوانــد بــود.

متــی 29:19 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: هر کــه به خاطــر نــام عیســی . 7
ــا امــاک خــود  ــد ی ــا فرزن ــادر ی ــا م ــدر ی ــا پ ــا خواهــر ی ــرادر ی ــا ب ــه ی خان
ــدان را  ــات جاوی ــت و حی ــد یاف ــر خواه ــد براب ــد، ص ــرده باش ــرک ک را ت
____________________________ آورد.  خواهــد  به دســت 

ــا  ــر ی ــا خواه ــرادر ی ــا ب ــه ی ــن خان ــام م ــر ن ــه به خاط ــی 29:19 و هر ک مت
پــدر یــا مــادر یــا فرزنــد یــا امــاک خــود را تــرک کــرده باشــد، صــد برابــر 

ــد آورد. ــت خواه ــدان را به دس ــات جاوی ــت و حی ــد یاف خواه

اعمال رسوالن 22:14 را بخوانید. صحیح یا غلط: شاگردان به پایداری در . 8
ایمان تشــویق شــده اند. _____________________________

اعمــال رســوالن 22:14 در آن شــهرها شــاگردان را تقویــت کــرده، آنــان 
را به پایــداری در ایمــان تشــویق کردنــد و پنــد دادنــد کــه بایــد بــا تحمــل 

ســختیهای بســیار بــه پادشــاهی خــدا راه یابیــم.

عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: اعتــراض بعضــی هــا . 9
 بــه کتــاب مقــدس کــه تاکیــد بــر شــاگردی مــی کنــد، ایــن اســت کــه 
"مســیحی" بــودن نیــازی بــه هیــچ تاشــی نــدارد )بــه وســیله ی فیض اســت(، 
ــن  ــت ای ــی دارد. حقیق ــد واقع ــی و تعه ــه قربان ــاز ب ــودن نی ــاگرد" ب ــا "ش ام
اســت کــه فدیــه ی مســیح هیــچ تاشــی از جانــب مــا نیــاز نــدارد؛ ایــن بهــای 
رهایــی، بــدون تــاِش مــا کامــل اســت، امــا دعــوت مســیح همیشــه بــرای کل 
زندگــی مــا و بــدون قید و شــرط بــوده اســت . __________________
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عبرانیــان 14:10 زیــرا بــا یــک قربانــی، تقدیس شــدگان را تــا ابــد کامــل 
ــت. ــاخته اس س

اعمــال رســوالن 26:11 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: دعــوت مســیح . 10
ــه  ــدادی مســیحیانی باشــند ک ــود؛ تع ــداران نب ــرای دو گــروِه مجــزا از ایمان ب
ــد و تعــدادی شــاگرد باشــند. در حقیقــت، مســیحیان و  نفســانی باقــی بمانن
ــد باشــند. _____________________ ــد یکــی و همانن شــاگردان بای

اعمــال رســوالن 26:11 و چــون یافــت، وی را بــه اَنطاکیــه آورد. ایشــان 
ــم  ــیار را تعلی ــی بس ــد و گروه ــرد می آمدن ــا گ ــا کلیس ــام ب ــالی تم ــا س در آنج
می دادنــد. در اَنطاکیــه بــود کــه شــاگردان را نخســتین بــار "مســیحی" خواندنــد.

متــی 19:28 را بخوانیــد. ماموریــت عیســی بــه ایمانــداران ایــن بــود کــه برویــد . 11
و ...؟ ســازید.

شاگرد الف. 
همه ی قوم ها را ایماندار ب. 

متــی 19:28-20 پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را 
بــه نــام پــدر، پســر و روح القــدس تعمیــد دهیــد 20 و بــه آنــان تعلیــم دهیــد کــه 
هر آنچــه بــه شــما فرمــان داده ام، به جــا آورنــد. اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان 

ایــن عصــر بــا شــما هســتم!"

متی 20:28 را بخوانید. صحیح یا غلط: ایمانداران باید به دیگران تعلیم دهند . 12
که هر آنچه عیسی به آنها فرمان داده است، به جا آورند. ____________

یوحنــا 12:1 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: عیســی برکاتــش )بخشــش، . 13
ــی نکــرد.  ــا ارزان ــه م ــی کــردن خــود ب ــدون قربان پارساشــمردگی، و ...(، را ب
___________________________________________

ــن حــق را داد کــه  ــد، ای ــه همــۀ کســانی کــه او را پذیرفتن ــا ب ــا 12:1 اّم یوحن
ــان آورد؛ ــام او ایم ــه ن ــه ب ــه هر کــس ک ــی ب ــدان خــدا شــوند، یعن فرزن
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چگونه از شهادت خود استفاده کنید
نویسنده: دان کرو 

ــا شــما  ــان ب ــاره ی اســتفاده از شــهادت شــخصی ت ــروز مــی خواهــم درب ام
صحبــت کنــم. اعمــال رســوالن 42:5 مــی فرمایــد: "و هیــچ روزی، چــه در معبــد 
ــاره ی اینکــه عیســی همــان مســیح  ــم و بشــارت درب ــه هــا، از تعلی و چــه در خان
اســت، دســت نکشــیدند ". توجــه کنیــد شــاگردان کلیســای اولیــه مــردم را هــر روز 
در معبــد و خانــه هــا ماقــات مــی کردنــد و از تعلیــم و بشــارت در بــاره ی اینکــه 
عیســی همــان مســیح اســت، دســت نکشــیدند. بســیاری از افــراد احســاس مــی 
کننــد ایــن روش ماقــات در منــازل یــا حتــی ماقــات درب خانــه هــا، بــر خــاف 
اصــول یــا ناراحــت کننــده اســت. مــی خواهــم چنــد چیــز را بــا شــما بــه اشــتراک 
ــاز کــردِن در بــرای شــاگرد ســازی، و از  بگــذارم کــه در واقــع از بیــرون رفتــن، ب
دیــدن مــردم کــه تبدیــل شــده و بــه عیســی مســیح ایمــان مــی آورنــد، یــاد گرفتــه ام.

تقریبــا بــه آن انــدازه کــه بــه شــما گفته شــده ســخت نیســت، یکــی از چیزهایی 
کــه در کتــاب مقــدس بــه آن توجــه کــرده ام ایــن اســت کــه پولــس رســول ســه بــار 
ــتفاده  ــان اس ــی ایم ــرد ب ــک ف ــا ی ــت ب ــگام صحب ــود هن ــخصی خ ــهادت ش از ش
ــه اش و آنچــه  کــرد. در اعمــال رســوالن 9، 22 و 26، او شــهادت خــود، تجرب
کــه برایــش اتفــاق افتــاده بــود را هنــگام صحبــت بــا غیــر ایمانــداران بــا آنــان در 
میــان گذاشــت. یکــی از بهتریــن روش هایــی کــه در رســاندن پیغــام عیســی هنــگام 
ماقــات بــا افــراد دیگــر یافتــه ایــم، روشــی اســت کــه آن را "دعــا در حــال پیــاده 
روی" مــی نامیــم. بــه درب خانــه ای مــی رویــم، در مــی زنیــم و بــه آنهــا مــی گوییــم: 
"مــا فقــط بــرای دعــا کــردن بــرای مــردم، در ایــن محــل هســتیم. ایمــان داریــم خــدا 
دعاهــا را مــی شــنود و پاســخ مــی دهــد، و اگــر مایــل هســتید، هــر مشــکلی در 
خانــواده تــان داریــد – ســامتی یــا هــر مشــکل دیگــری – بــا مــا در میــان بگذاریــد 
تــا برایتــان دعــا کنیــم". گاهــی مــی گوینــد، "خــب، بلــه، یــک مشــکل دارم"و از مــا 
مــی خواهنــد کــه دعــا کنیــم ؛ مواقــع دیگــری خیلــی راحــت نیســتند یــا خجالــت 
مــی کشــند و مــی گوینــد، "نــه هیــچ درخواســتی بــرای دعــا در ایــن لحظــه نداریــم." 

ســپس فقــط شــروع بــه گفتــن شــهادت شــخصی خــود بــه آنهــا مــی کنیــم.
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مــی گویــم، "متوجــه شــدم کــه شــما بچــه دارید. مــن ســه تــا دارم. در چهاردهم 
دســامبر 1981، دختــران مــن کــه دو قلــو بودنــد بــه دنیــا آمدنــد. قــل دوم مــرده بــه 
دنیــا آمــد." آنهــا جــواب مــی دهنــد، "اوه، از شــنیدنش خیلــی متاسفم."ســپس مــی 
گویــم،" متاســف نباشــید. اجــازه بدهیــد بــه شــما بگویــم کــه چــه اتفاقــی افتــاد. 
مــن شــروع بــه گفتــن داســتان مــی کنــم. قــل دوم بــا زایمــاِن بریــج بــه دنیــا آمــد؛ بــا 
پــا متولــد شــد. در حیــن زایمــان دچــار کمبــود اکســیژن شــد و مــرده بــه دنیــا آمــد. 

ــا تمــام شــدتی  ــه او زد )ب ــه ای ب ــا کــف دســت ضرب ــا او را برداشــت، ب مام
کــه مــی توانســت بــه او ضربــه زد(، ریــه هــای او را کــه از آب پــر شــده بودنــد بــا 
ساکشــن خالــی کــرد، هــر کاری مــی توانســت انجــام داد، و در نهایــت دســت از 
تــاش کشــید. مــن مثــل هــر پــدر دیگــری بــودم. همــان دم دختــرم را از دســت 
دادم – چــه کاری بایــد انجــام دهــم؟ در ایــن لحظــه، بــه شــخصی کــه دم در خانــه 
ایســتاده، مــی گویــم: "مــی خواهــم از شــما بپرســم، آیــا تــا بــه حــال بیشــتر کتــاب 
مقــدس را خوانــده ایــد؟" مــی گوینــد: "خــب، کمــی از آن را خوانــده ام" یــا گاهــی 
مــی گوینــد: "نــه واقعــا نخوانــده ام ". توضیــح مــی دهــم،" دلیــل اینکــه مــی پرســم 
ایــن اســت کــه کتــاب مقــدس در اعمــال رســوالن 38:10 مــی فرمایــد کــه عیســی 
ــر ســتم  ــان را کــه زی همــه جــا مــی گشــت و کارهــای نیکــو مــی کــرد، همــه ی آن
ابلیــس بودنــد، شــفا مــی داد، از آن رو کــه خــدا بــا او بــود. فقــط مــی خواهــم بــه 
شــما بگویــم چــه اتفاقــی افتــاد. خــواه از ســخنم پنــد گیریــد یــا نــه، فرزنــد مــن 
مــرده بــود، و مــن چنــد روز بــه آن فکــر مــی کــردم، تصمیــم داشــتیم کــه او را دفــن 
کنیــم. آن لحظــه بــا خــودم فکــر کــردم، فقــط مــی خواهــم او را در بغــل بگیــرم. 
ــاب  ــه کت ــود، ک ــس ب ــک ابلی ــاالی ســرش ی ــردارم، ب ــا او را ب ــم ت ــه رفت ــی ک موقع
مقــدس آن را روح شــریر مــی نامــد. او بــه صــورت فیزیکــی بــه مــن حملــه کــرد و 
لحظــه ای مــرا بــی حــس و فلــج کــرد. بافاصلــه وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد، گفتــم: 
در نــام عیســی مســیح، روح ناپــاک، بــه تــو فرمــان مــی دهــم، از ایــن فرزنــد خــارج 
شــوی و در نــام عیســی مســیح زندگــی را بــه ایــن فرزنــد بــاز مــی گردانــم. آن بچــه 
ی کوچــک، کــه هرگــز نفــس نکشــیده بــود، نفــس نفــس زد، نفســی بلنــد کشــید، و 
ســپس از نفــس کشــیدن بــاز ایســتاد. دوبــاره گفتــم: بــه تــو ای روح ناپــاک، همیــن 
حــاال، در نــام عیســی مســیح، فرمــان مــی دهــم از ایــن کــودک خــارج شــوی، و 
زندگــی بــه او بــاز گــردد! ایــن بــار او چندیــن بــار نفــس نفــس زد، نفــس کشــید و 

بــه نفــس کشــیدن ادامــه داد."

ــی  ــم و م ــی کن ــه اســم صــدا م ــم را ب ــی کن ــت م ــا او صحب ــه ب شــخصی را ک
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گویــم، "مــی دانــی، اگــر بــه مغــز شــخصی مــدت زمانی حــدود ســه دقیقه اکســیژن 
نرســد، آن شــخص آســیب مغــزی مــی بینــد. دختــرم از هــر جهــت کامــا طبیعــی 
اســت. اســم او را ویتــا گذاشــتیم، کــه در التیــن بــه معنــای "زندگــی" اســت، چــون 
مــی خواســتیم داســتان آنچــه خــدا بــرای اوانجــام داده اســت را بگوییــم. خداونــد 
زندگــی را بــه او بــاز گردانــد. از آن زمــان بــه بعــد، خیلــی کتــاب مقــدس را مطالعــه 
ــل روح ناپاکــی کــه  ــن چیزیســت کــه کشــف کــرده ام: درســت مث کــرده ام، و ای
بــاالی ســر فرزنــدم بــود، ســلطنت تاریکــی، حاکمیــت شــیطان و فرمانروایــی او و 

پادشــاهی پســر محبــوب خــدا وجــود دارنــد." 

"هنگامــی کــه عیســی بــه روی زمیــن آمــد شــروع بــه دعوت مــردم از پادشــاهی 
تاریکــی بــه پادشــاهی خــود از طریــق توبــه و ایمــان بــه خداونــد کــرد – دریافــت 
ــان  ــه ایم ــه چ ــم ب ــی دان ــروان او. نم ــه پی ــدن ب ــل ش ــان و تبدی ــش از گناه بخش
داریــد، امــا فقــط آنچــه در خانــواده و زندگــی مــن اتفــاق افتــاده اســت را بــه شــما 
مــی گویــم. مــی خواهــم دلیــل واقعــی اینکــه مــا جلــوی در خانــه تــان هســتیم را 
ــم و شــاگرد ســازیم. متوجــه شــدم  ــا فرمــود بروی ــه م ــم. عیســی ب ــه شــما بگوی ب
کــه بســیاری از مــردم مشــغله دارنــد و نمــی تواننــد و یــا نمــی خواهنــد بــه کلیســا 
برونــد. اگــر آنجــا ســوالی داریــد، نمــی توانیــد دســتتان را بــاال ببریــد و بگوییــد، 
شــبان )یــا کشــیش(، چیــزی کــه اکنــون گفتیــد بــه چــه معناســت؟ پــس بــه همیــن 
دلیــل مــا درب منــزل شــما مــی آییــم." در مــدت ده دقیقــه، آموزشــی متمرکــز بــر 
روی کام خــدا داریــم. ســپس بــه ســراغ کتــاب مقــدس مــی رویــم و بــرای اینکــه 
مطمئــن شــویم همــه آن را درک مــی کنیــم، تعــدادی ســوال مــی پرســیم. ایــن واقعــا 
گفتگویــی اســت کــه بــه عقــب و جلــو مــی رود. مــا بــرای افــراد نــه موعظــه مــی 
کنیــم و نــه مــی گوییــم کــه کتــاب مقــدس چــه مــی گویــد، بلکــه بــرای کمــک بــه 
آنهــا تــاش مــی کنیــم تــا بــا چنــد پرســش کشــف کننــد کــه کتــاب مقــدس چــه 

چیــز بــه آنهــا مــی گویــد.

ــرار  ــان ق ــی را در اختیارت ــا زمان ــد؟ م ــی کن ــد م ــه من ــن شــما را عاق ــا ای " آی
خواهیــم داد، بــه درب خانــه شــما مــی آییــم، و فقــط بــا شــما صحبــت مــی کنیــم 
و بــه شــما درس مــی دهیــم. اگــر از اولیــن درس چیــزی دســتگیرتان نمــی شــود، 
اگــر کمکــی بــه شــما نمــی کنــد، تشــویق یــا بنایتــان نمــی کنــد، دیگــر هرگــز چهــره 
ی مــا را نخواهیــد دیــد. مــا اینجــا نیامــده ایــم کــه برایتــان دردســر درســت کنیــم، 
ــان کنیــم، یــا چیــزی شــبیه آن. مــا تنهــا بــرای ایــن  ــه کلیســا یــا ســازمانی وصلت ب
ــرای شــما انجــام  ــم عیســی مســیح شــخصا چــه کاری ب اینجــا هســتیم کــه بگویی
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داد و بــه شــما کمــک کنیــم تــا کام خــدا را خودتــان درک کنیــد. چیزهــای زیــادی 
در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه نمــی دانیــم یــا بــه طــور کامــل درک نمــی کنیــم، 
امــا اینجــا هســتیم تــا مطالعــه ی کوتاهــی از آن را بــه شــما ارائــه دهیــم. آیــا بــه آن 
عاقــه منــد شــدید؟ " بســیاری از مــردم گفتــه انــد "بلــه، بــه آن عاقــه مــن شــدم،" 
بنابرایــن زمانــی را بــرای رفتــن بــه خانــه هایشــان تنظیــم مــی کنیــم و ایــن درســهای 
شــاگرد ســازی را شــروع مــی کنیــم. مــا بــرای انجــام آنچــه کــه مــن آنــرا "بشــارت 
مایکروفــری" مــی نامــم، آنجــا نیســتیم، دستانشــان را خــم کنیــم، و بــه آنهــا بگوییــم 
کمــی دعــا کننــد در حالیکــه حتــی نمــی فهمنــد در حــال انجــام چــه کاری هســتند. 
مــا درس هــای شــاگرد ســازی را دنبــال مــی کنیــم و بــه آنهــا کمــک مــی کنیــم تــا 

مســیح و مصلــوب شــدنش را، دریابنــد.

ــت  ــیش صحب ــک کش ــا ی ــود ب ــازی خ ــاگرد س ــای ش ــورد درس ه ــن در م م
کــردم، او گفــت: "دان، بعــد از درس اول چــه اتفاقــی مــی افتــد؟" "بعــد از درس 
اول، افــراد در مــی یابنــد کــه چــه کاری بایــد در پاســخ بــه عیســی مســیح و دریافــت 
رحمــت و بخششــی کــه او ارائــه مــی کنــد، انجــام دهنــد. مــا فروشــندگان بزرگــی 
نیســتیم. ایــن رویکــرد مــا نیســت، امــا از طریــق درس اول، آنهــا بــه درکــی از آنچــه 
کــه بایــد بــا قلبشــان انجــام دهنــد، خواهنــد رســید." ســپس پرســید: " خــب، بعــد 
ــا  ــر شــخصی ب ــد از درس 15، اگ ــم: "بع ــد؟" گفت ــی افت ــی م از درس 15، چــه اتفاق
ــد روح  ــد آب و تعمی ــد کــرد و تعمی ــه خواهن ــد، از گناهانشــان توب ــی بمان ــا باق م
القــدس خواهنــد گرفــت. مــی بینیــم کــه چنیــن چیــزی نــه بعــد از پایــان درس 15، 

بلکــه حتــی بعــد از درس 6، اتفــاق مــی افتــد."

در متــی 82، عیســی فرمــود کــه بــه میــان قــوم هــا برویــد و شــاگرد ســازید و، 
در ایــن مســیر، آنهــا را بــه نــام پــدر و پســر و روح القــدس تعمیــد دهیــد. در حیــن 
شاگردســازی، شــناختی از عیســی مســیح و مصلــوب شــدنش را بــه شــخصی کــه 
ــه هــای  ــن شــناخت در طــول هفت ــه ای ــم. در ارائ ــه مــی دهی ــدار نیســت، ارائ ایمان
متمــادی، یــک ارتبــاط و دوســتی بــا آنهــا برقــرار مــی کنیــم. آن هــا بــرای محبــت و 
اعتمــاد کــردن بــه ســمت مــا مــی آینــد. مــا کام خــدا را بــرای آنهــا مــی آوریــم، نــه 
اینکــه بــرای موعظــه کــردن نــزد آنهــا برویــم. کتــاب مقــدس مــی خوانیــم، بــه آنهــا 
هــم مــی دهیــم تــا بخواننــد، و ســواالتی را بــه گونــه ای مــی پرســیم کــه پاســخ را 
بــرای خــود از کام خــدا در یابنــد. پــس از هفتــه هــا، آن هــا را مــی بینیــم جایــی می 
رونــد کــه تمایــل دارنــد مســیح را آشــکارا اعتــراف کننــد زیــرا مــی داننــد پذیرفتــن 
او، پیــروی از او، و متعهــد بــودن بــه او چــه معنایــی دارد. ایــن تفــاوت زیــادی بــا 



104 

سطح سوم درس 15

بســیاری از روشــهای بشــارتی امــروز دارد.

اولیــن روشــی کــه بــرای صحبــت بــا گمشــدگان، در بیــرون، از آن اســتفاده مــی 
کنیــم، شــهادت شــخصی اســت، در واقــع هــر کــدام از مــا یــک شــهادت شــخصی 
داریــم. مــا بارهــا داســتانهایمان را مــی نویســیم. مــن داســتانی نوشــتم بــه نــام "مــرگ 
ــم  ــراد دیگــری در تی ــه ام. اف ــردم گفت ــه م ــازل ب ــا آن را درب من ــرم"، کــه باره دخت
شــاگرد ســازی مــا داســتانهایی نوشــته انــد، ماننــد "بــرده ای کــه آزاد شــد"، کــه جــو 
ُرز، فــردی کــه بوســیله ی الــکل و مــواد مخــدر اســیر شــده بــود آن را نوشــته اســت 
ــاد"، کــه راکــی فــوری آن را نوشــته اســت. شــخصی کــه  ــد اعتی و "مــرگ روح پلی
از پانــزده ســالگی توســط مــواد مخــدر اســیر شــده بــود و عیســی مســیح او را آزاد 

کــرد. مــا ایــن شــهادت هــا را درب منــازل بــه مــردم مــی گوییــم.

بعضــی هــا مــی گوینــد: "امــا مــن شــهادت محــرک و پرحرارتــی نــدارم. مــن 
فرزنــدم را کــه بعــد از هشــت دقیقــه از مــرگ زنــده شــده باشــد، ندیــده ام." متوجــه 
شــده ام کــه بســیاری از مــردم از ایــن نــوع شــهادت هــا ندارنــد. شــما ممکــن اســت 
شــهادتی مثــل انــدرو ومــک داشــته باشــید کــه قــدرت خــدا زندگــی اش را حفــظ 
کــرده اســت، در طــول دوران کودکــی اش، او را در مقابــل گنــاه، آلودگــی، و بــی 
خدایــی کــه اکثــر مــردم بــا آن ســرو کار دارنــد حفاظــت کــرده اســت. هــر کــدام از 
مــا یــک شــهادت داریــم، و اگــر فکــر مــی کنیــد کــه شــهادت شــما بــه انــدازه ی 
کافــی محــرک و پــر حــرارت نیســت، از شــهادت مــن اســتفاده کنیــد. وقتــی اولیــن 
ــم، جــو ُرزاز  ــت کردی ــردم صحب ــا م ــم شــاگرد ســازی خــود را شــروع و ب ــار تی ب
شــهادت مــن اســتفاده کــرد. او آن را بهتــر از مــن انجــام داد، بنابرایــن مــن فقــط 
مــی گفتــم، "هــی، جــو، بــه پیــش بــرو و بــه آنهــا بگــو کــه بــرای مــن چــه اتفاقــی 

افتــاد." 

اگــر پولــس رســول ســه بــار از شــهادت شــخصی خــود در عهــد جدیــد هنــگام 
صحبــت بــا گمشــدگان اســتفاده کــرد، شــما هــم می توانیــد ایــن کار را انجــام دهید. 
ــای ُورد  ــرم افزاره ــل ن ــم: مث ــا داری ــه ه ــواع برنام ــا ان ــی ب ــا کامپوترهای ــروزه م ام
پرفکــت، مایکروســافت ُورد، یــا هــر چیــز دیگــری. بســیار آســان اســت تــا مقالــه 
ای از شــهادت شــخصی خــود تهیــه کنیــد. بســیار موثرتــر اســت که بگوییــد: "چیزی 
نیســت کــه از فروشــگاه کتــاب مقــدس خریــداری کــرده باشــم. ایــن چیزیســت کــه 

بــرای مــن اتفــاق افتــاده اســت و مــن بــا شــما بــه اشــتراک مــی گــذارم."
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ــخصی  ــهادت ش ــتن ش ــه نوش ــروع ب ــینید و ش ــه بنش ــم ک ــی خواه ــما م از ش
خــود کنیــد – اتفاقــی کــه برایتــان افتــاد – و اینکــه چــه طــور بــه عیســی مســیح 
ــل اینکــه آن را  ــد مث ــه شــخصی بگویی ــد. ســپس شــهادت خــود را ب ایمــان آوردی

ــد.  ــه مــی دهی ــزل کســی ارائ درب من

اگــر بــه اطاعــات بیشــتر در مــورد ایــن موضــوع نیازداریــد، بــه وب ســایت 
مــن مراجعــه کنیــد: iranchristians.org و بــه اطاعاتــی در مــورد "نکاتــی 
بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ایمــان خــود" نــگاه کنیــد. شــهادت شــخصی خــود را 
بنویســید، بــرای ارائــه ی آن تمریــن کنیــد، و "نکاتــی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن 
ــه  ــد – ن ــد. بســیار مهــم اســت کــه آن را مطالعــه کنی ایمــان خــود" را مطالعــه کنی
ــد و  ــرون بروی ــد بی ــد کــه مــی خواهی ــه ای بخوانی ــه گون ــد – ب فقــط آن را بخوانی
مــردم یــا حداقــل یــک نفــر را در زمانــی بشــارت دهیــد .خداونــد بــه شــما برکــت 

دهــد.



106 

سطح سوم درس 15

پرسش های شاگردسازی
مرقــس 15:16 را بخوانیــد. انجیــل بایــد بــه چــه کســی اعــام شــود؟ __1. 

___________________________________________

مرقــس 15:16 آنــگاه بدیشــان فرمــود: بــه سرتاســر جهــان برویــد و خبــر 
خــوش را بــه همــۀ خایــق موعظــه کنیــد.

متــی 19:28-20 را بخوانیــد. چــه کســی بایــد شــاگرد شــود؟ _______. 2
___________________________________________

متــی19:28-20 پــس برویــد و همــۀ قومهــا را شــاگرد ســازید و ایشــان را 
بــه نــام پــدر، پســر و روح القــدس تعمیــد دهیــد 20 و بــه آنــان تعلیــم دهیــد 
کــه هر آنچــه بــه شــما فرمــان داده ام، به جــا آورنــد. اینــک مــن هــر روزه تــا 

پایــان ایــن عصــر بــا شــما هســتم!

اعمــال رســوالن 5:8، 26 ؛ 13:16-15، 23 ؛ 20:20-21 را بخوانیــد. . 3
بشــارت در کجا داده شــد؟ ___________________________
___________________________________________

اعمــال رســوالن 5:8 فیلیپُــس نیــز بــه یکــی از شــهرهای ســامره رفــت و 
مســیح را بــه مــردم آنجــا اعــام کــرد.

اعمــال رســوالن 26:8 آنــگاه فرشــتۀ خداونــد بــه فیلیپـُـس گفــت: برخیــز و 
به ســمت جنــوب بــرو، بــه آن راه بیابانــی کــه از اورشــلیم بــه غــزه مــی رود.

ــه  ــدیم و ب ــارج ش ــهر خ ــبّات از ش ــوالن 13:16-15 روز َش ــال رس اعم
ــا  ــرای دع ــی ب ــا مکان ــه در آنج ــار ک ــن انتظ ــا ای ــم، ب ــه رفتی ــار رودخان کن
ــا زنانــی کــه گــرد آمــده بودنــد، بــه گفتگــو  وجــود دارد. پــس نشســتیم و ب
پرداختیــم. 14 در میــان آنــان زنــی خداپرســت از شــهر تیاتیــرا بــود کــه بــه 
ســخنان مــا گــوش فرامــی داد. او لیدیــه نــام داشــت و فروشــندۀ پارچه هــای 
ارغــوان بــود. خداونــد قلــب او را گشــود تــا پیــام پولـُـس را بپذیــرد. 15 چــون 
او بــا اهــل خانــه اش تعمیــد گرفــت، بــا اصــرار بســیار بــه مــا گفــت: اگــر 
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یقیــن داریــد کــه بــه خداونــد ایمــان آورده ام، بیاییــد و در خانــۀ مــن بمانیــد. 
ســرانجام تســلیم درخواســت او شــدیم.

اعمــال رســوالن 23:1 چــون ایشــان را چــوب بســیار زدنــد، بــه زندانشــان 
افکندنــد و بــه زندانبــان دســتور دادنــد ســخت مراقــب ایشــان باشــد.

ــه  ــود ب ــن ب ــه ممک ــه از هر آنچ ــد ک ــوالن 20:20-21 می دانی ــال رس اعم
حــال شــما ســودمند افتــد، چیــزی دریــغ نداشــته ام، بلکــه پیــام را بــه شــما 
موعظــه کــرده، چــه در جمــع و چــه در خانه هــا تعلیمتــان داده ام. 21 نیــز بــه 
یهودیــان و یونانیــان هــر دو، اعــام داشــته ام کــه بایــد بــا توبــه به ســوی خــدا 

بازگردنــد و بــه خداونــد مــا عیســی مســیح ایمــان آورنــد.

ــک . 4 ــه ی ــع ب ــی راج ــه گفتگوی ــل از اینک ــد. قب ــس 11:4-12 را بخوانی مرق
ــد. حقیقــت شــروع شــود، شــخص بای

ببینید الف. 
درک کنید ب. 

بشنود ج. 
بفهمد د. 

همه ی موارد فوق ه. 

ــا  ــما عط ــه ش ــدا ب ــاهی خ ــت: راز پادش ــان گف ــه ایش ــس 11:4-12 ب مرق
شــده اســت، اّمــا بــرای مــردِم بیــرون، همــه چیــز به صــورت َمثـَـل اســت؛ 12 
تــا: "بنگرنــد، اّمــا درک نکننــد، بشــنوند، اّمــا نفهمنــد، مبــادا بازگشــت کننــد 

و آمرزیــده شــوند!

ــورد . 5 ــس در م ــه پول ــی ک ــد. هنگام ــال رســوالن 23:28 -24 رابخوانی اعم
انجیــل بــه تفصیــل توضیــح و شــهادت مــی داد، او چــه مــدت ایــن کار را 
ــام داد؟ __ ــی انج ــای عیس ــاره ی ادعاه ــردم درب ــردن م ــد ک ــرای متقاع ب
___________________________________________

اعمــال رســوالن 23:28-24 پــس روزی را تعییــن کردنــد و شــماری 
بســیار بــه محــل اقامــت او آمدنــد تــا بــا وی ماقــات کننــد. او از صبــح تــا 
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شــب، به تفصیــل دربــارۀ پادشــاهی خــدا بــا آنــان ســخن گفــت و کوشــید بــا 
اســتناد بــه تــورات موســی و کتــب پیامبــران، دربــارۀ عیســی مجابشــان کنــد. 
ــان آوردن ســر باز زدند. ــران از ایم ــا دیگ ــد، اّم 24 برخــی ســخنان او را پذیرفتن

ــه . 6 ــا ب ــی کــه کســی بخواهــد واقع ــد. وقت اعمــال رســوالن 14:16 را بخوانی
ــاز شــود؟ _______________ ــد ب ــزی بای ــاورد، چــه چی ــان بی مســیح ایم

ــرا  ــی خداپرســت از شــهر تیاتی ــان زن ــان آن اعمــال رســوالن 14:16 در می
بــود کــه بــه ســخنان مــا گــوش فرامــی داد. او لیدیــه نــام داشــت و فروشــندۀ 
ــس را  ــام پولُ ــا پی ــود ت ــب او را گش ــد قل ــود. خداون ــوان ب ــای ارغ پارچه ه

ــرد. بپذی

ــاز و محکــوم . 7 ــی قلــب شــخصی ب ــد. وقت اعمــال رســوالن 37:2 را بخوانی
ــد؟ ______________________ شــده اســت چــه اتفاقــی مــی افت

 __________________________________________

طــُرس و  اعمــال رســوالن 37:2 چــون ایــن را شــنیدند، دلریــش گشــته، بــه پِ
ســایر رســوالن گفتنــد: ای بــرادران، چــه کنیــم؟

اعمــال رســوالن 31:16 و 38:2 را بخوانیــد. یــک شــخص بایــد چــه . 8
کاری انجــام دهــد؟ _______________________________
__________________________________________

اعمــال رســوالن 31:16 پاســخ دادنــد: بــه خداونــد عیســی مســیح ایمــان 
آور کــه تــو و اهــل خانــه ات نجــات خواهیــد یافــت.

ــد و هــر یــک از  ــه کنی طــُرس بدیشــان گفــت: توب اعمــال رســوالن 38:2 پِ
شــما بــه نــام عیســی مســیح بــرای آمــرزش گناهــان خــود تعمیــد گیریــد کــه 

عطــای روح القــدس را خواهیــد یافــت.

 اعمــال رســوالن 42:2 و یوحنــا 31:8-32 را بخوانیــد. بعــد از ایــن یــک 9. 
شــخص چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟ _____________________
___________________________________________
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ــن از رســوالن و  ــم یافت ــف تعلی ــان خــود را وق ــوالن 42:2 آن ــال رس اعم
ــد. ــان و دعــا کردن ــاره کــردن ن رفاقــت و پ

ــان آورده  ــه یهودیانــی کــه بــه او ایم ــا 31:8-32 ســپس عیســی ب یوحن
ــد  ــن خواهی ــد، براســتی شــاگرد م ــن بمانی ــر در کام م ــت: اگ ــد، گف بودن
بــود. 32 و حقیقــت را خواهیــد شــناخت، و حقیقــت شــما را آزاد خواهــد 

کــرد.

رومیــان 14:10-15 را بخوانیــد. در جهــت معکــوس )در ایــن آیــه هــا(، . 10
چگونــه یــک شــخص بــه مســیح ایمــان مــی آورد؟ _____________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

رومیــان 14:10-15 اّمــا چگونــه کســی را بخواننــد کــه بــه او ایمــان 
نیاورده انــد؟ و چگونــه بــه کســی ایمــان آورنــد کــه از او نشــنیده اند؟ و 
چگونــه بشــنوند، اگــر کســی بــه آنــان موعظــه نکنــد؟ 15 و چگونــه موعظــه 
کننــد، اگــر فرســتاده نشــوند؟ چنانکــه نوشــته شــده اســت: چــه زیباســت 

ــد.  ــارت می آورن ــه بش ــانی ک ــای کس پاه
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استفاده از عطایا در شاگردسازی
نویسنده: دان کرو

عطایــای هــر شــخص مــی توانــد در شــاگرد ســازی اســتفاده شــود. مــا ســال هــای 
ــزرگ،  ــت هــای ب ــا موفقی ــم کــه ب ــه شــاگرد ســازی کار کــرده ای ــن برنام ــا ای ــادی ب زی
دیــدن تغییــِر زندگــی مــردم بوســیله ی تولــد دوبــاره، تعمیــد در روح القــدس و تعمیــد 
آب همــراه بــوده اســت. روزی بــا یــک دوســت صحبــت مــی کــردم و گفتــم: "مــا 
چیزهایــی را از دســت داده ایــم – آنهــا نادیــده گرفتــه شــده انــد." او گفــت: "فکــر مــی 

کــردم همــه چیــز عالــی کار مــی کنــد. منظــور شــما چیســت؟" 

آنچــه کــه تصمیــم دارم بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارم ایــن اســت کــه چگونــه یــک 
کلیســای درون ســاختمانی – جایــی کــه مــردم فقــط مــی نشــینند، بــه شــبان گــوش مــی 
کننــد و بــه خانــه بــاز مــی گردنــد – بــه یــک کلیســای بیرونــی تبدیــل مــی شــود جایــی 
کــه از چهــار دیــواری ســاختمان کلیســا فراتــر مــی رونــد. ایــن آمــار واقعــی اســت: 95 
درصــد از کل مســیحیان هرگــز کســی را بــه ســمت خداونــد هدایــت نکــرده انــد و در 
عیــن حــال 90 درصــد از بشــارت هــا بــه مســیحی شــدن منجــر مــی شــود. ســاختمان 
ــون  ــاق هــای کان ــا ات ــن مــکان بشــارت داده شــده در جهــان اســت. م کلیســا بزرگتری
شــادی و کلیســا را بشــارت مــی دهیــم. در چنیــن روشــی کــه مــا بــه ســاختمان بشــارت 

مــی دهیــم، فکــر خواهیــد کــرد کلیســا نیــاز بــه تغییــر دارد. 

ــه  ــود کــه کلیســاهای ســاختمانی ب ــد ب ــه بع ــرن ســوم ب ــان کنســتانتین از ق ــه فرم ب
ــه ســمت داخــل  ــن گمشــدگان، کلیســا ب ــرای یافت ــی ب ــان، حت ــد. از آن زم وجــود آمدن
ــی  ــی شــده اســت. م حرکــت کــرده و پشــت دیوارهــای ســاختمان هــای کلیســا مخف
خواهیــم از آن دیوارهــا فراتــر رویــم تــا یــک کلیســای داخلــی را بــه یــک کلیســای بیرونی 
تبدیــل کنیــم. از لحــاظ آمــاری، تنهــا 0/5 درصــد )کمتــر از یــک درصــد( از برنامــه هــا 
فراتــر از چهاردیــواری ســاختمان هــای مــا مــی رونــد. ایــن آمــار بیــان مــی کنــد امــروزه 
هیــچ تصمیــم عمــده ای در ایــاالت متحــده وجــود نــدارد کــه واقعــا برنامــه ای بــرای 
ــراد، خــارج از ســاختماِن  ــن و شاگردســازی اف ــن گمشــدگان، داشــته باشــد. یافت یافت
کلیســاهای مــا بخشــی از مســیحیت اســت کــه بایــد دوبــاره مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
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مارتیــن لوتــر، بوســیله ی اصاحــات توجــه کلیســا را بــه پارســا شــمردگی از طریق 
ایمــان معطــوف کــرد. در دهــه ی 1800، بشــارت گروهــی از طریــق جــان وســلی بــه 
وجــود آمــد. امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن روش کــه هــر کــس فــرد دیگــری را بشــارت 
دهــد و شــاگرد ســازی کنــد، از زمــان رســوالن دوبــاره مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
اســت. ممکــن اســت بگوییــد: "نمیدانــم چگونــه ایــن کار را انجــام دهــم" از طریــق ایــن 
برنامــه، مــا قطعــا بــه شــما نشــان خواهیــم داد چگونــه – خیلــی آســان اســت. بــه شــما 
نشــان خواهیــم داد کــه کار کــردن بــا مــردم و ماقــات افــراد جدیــد درب منزلشــان بــا 
اســتفاده از شــهادت خــود، چــه قــدر آســان اســت. ایــن چیزیســت کــه مــی خواهــم در 

حــال حاضــر روی آن تمرکــز کنیــم. ایــن خبــر خوبــی اســت.

ــه  ــد، ن ــد انجــام دهی ــان مــی خواهی ــزی را کــه فقــط خودت ــد چی ــا دوســت داری آی
چیــزی را کــه شــخص دیگــری از شــما مــی خواهــد )چیــزی کــه واقعــا نمــی خواهیــد 
انجــام دهیــد(، امــا دقیقــا چــه چیــزی مــی خواهیــد انجــام دهیــد؟ ایــن چیزیســت کــه 
دربــاره اش صحبــت مــی کنیــم. وقتــی بــه مــردم نشــان مــی دهــم کــه چــه طــور شــیوه 
ی شــاگرد ســازی کار مــی کنــد، مــی گویــم: "ببینیــد، ایــن همــان چیزیســت کــه انجــام 
مــی دهیــم: مــا زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهیــم. آنهــا نجــات مــی یابنــد، 
دوبــاره متولــد مــی شــوند، از روح القــدس پــر مــی شــوند، و تعمیــد آب مــی گیرنــد." 
مــردم مــی گوینــد: "ایــن عالیســت !" امــا اگــر مــی گفتــم "حــاال، چنــد نفــر از شــما مــی 
ــه ایــن  ــن دویســت نفــر ازشــما باشــند، ب ــم،" شــاید ســه نفــر بی ــا مــن بروی ــد ب خواهی
دلیــل کــه بقیــه مــی ترســند یــا نمــی داننــد چــه طــور ایــن کار را انجــام دهنــد. یــا اگــر 
ــم  ــرون خواهی ــد بترســید. بی ــد. نگــران نباشــید؛ نبای ــم: "حــاال فراموشــش کنی مــی گفت
رفــت و مطالعــات کتــاب مقــدس را خواهیــم داشــت و درس هــای شــاگرد ســازی را 
بــرای شــما تنظیــم مــی کنیــم." چــه تعــدادی مــی خواهنــد تعلیــم دهنــد؟ تعــداد بیشــتری 
خواهنــد بــود – در حــدود ده یــا دوازده نفــر – مــی گوینــد: "بلــه، مــی خواهــم تعلیــم 

بدهــم." امــا فراتــر از آن نمــی رود.

آنچــه مــی خواهــم انجــام دهــم ایــن اســت کــه بــه شــما نشــان دهــم چگونــه هــر 
ــرد،  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــدگان م ــرای گمش ــد ب ــی توان ــیح م ــدن مس ــه ای در ب عطی
محبــت ببیننــد و شــاگرد شــوند. همــه ی عطایــا بــه کار گرفتــه مــی شــوند، و آن عطایــا 
تنهــا در بــدن مســیح، کلیســای محلــی، یافــت مــی شــوند. بعضــی از شــما مــی گوییــد: 
"مــن دوســت دارم بــرای تعمیــد روح القــدس، شــفا و چیزهایــی مثــل ایــن دعــا کنــم ." 
بســیار خــب، در شــاگرد ســازِی مــا زمانــی وجــود دارد کــه مــی توانیــم شــما را درســت 
ــا آن راحــت نیســتم،"  ــد: "مــن ب ــرای آن هــدف حاضــر کنیــم. بعضــی هــا مــی گوین ب
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امــا آیــا شــما مــی توانیــد یــک کیــک بپزیــد؟ مــی توانیــد یــک کارت ارســال کنیــد؟ 
مــی توانیــد تمــاس تلفنــی برقــرار کنیــد؟ آیــا مــی توانیــد نــرده هــا را رنــگ کنیــد؟ 
آیــا مــی توانیــد بــرای یــک مــادِر تنهــا کــه بــه او خدمــت مــی کنیــم بچــه داری کنیــد 
و یــک ســاعت را بــه او بدهیــد تــا بتوانــد از خانــه بیــرون بــرود؟ آیــا مــی توانیــد 
ــا و  ــرای دع ــد؟ شــفاعت چطــور؟ بعضــی از شــما ب ــی انجــام دهی کارهــای عمل
شــفاعت کــردن خوانــده شــده ایــد. مــا افــرادی را کــه بــه آنهــا خدمــت مــی کنیــم 
بــه شــما نشــان خواهــم داد، اســامی آنهــا را بــه شــما خواهــم داد، و مــی توانیــد بــه 
ــه  ــم هــای بشــارت شاگردســازی کــه هــر هفت ــرای آنهــا و تی ــا گروهــی ب تنهایــی ی

بیــرون مــی رونــد دعــا یــا شــفاعت کنیــد.

ــن گمشــدگان و شــاگرد ســازی وجــود دارد.  ــرای یافت ــرای هــر کــس ب جــا ب
برنامــه ای داریــم کــه در آن هــر عطیــه مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. مــا در 
حــال پــرورش تیــم هایــی متشــکل از یــک معلــم و یــک دســتیار معلــم هســتیم کــه 
بــه عنــوان خدمــت شــاگرد ســازی بیــرون مــی رونــد. ســپس دو نفــر در خدمــت 
امــداد بــرای کارهــای عملــی پشــت ســر آن هــا مــی رونــد، مثــل دادن غــذا، پختــن 
کیــک، یــا تمــاس گرفتــن بــرای اینکــه ببیننــد اوضــاع چــه طــور پیــش مــی رود. مــا 
همچنیــن افــرادی داریــم کــه بــرای مــا و کســانی کــه بــه آنهــا خدمــت مــی کنیــم دعــا 

و شــفاعت مــی کننــد.

مــی دانیــد چــه چیــز مــی بینیــم؟ مــی بینیــم کــه خــدا زندگــی افــراد را عــوض 
مــی کنــد چــون شــبان مــی شــوند و وفــادار مــی ماننــد، زیــرا محبــت خــدا بــه آنهــا 
نشــان داده مــی شــود. آیــا مــی دانیــد چــه کســانی ایــن خدمــت را انجــام مــی دهنــد؟ 
ــی شــود – توســط  ــد، انجــام م ــرار اســت آن را انجــام دهن ــه ق توســط کســانی ک
مــردم. افسســیان 11:4 مــی فرمایــد کــه رســول، نبــی، مبشــر، شــبان و معلــم بــه 
ــه  ــاده ســازند. ن ــرای کار خدمــت آم ــا مقدســین را ب کلیســا بخشــیده مــی شــود ت
فقــط افــرادی کــه در جلــو ایســتاده و "شــبان" خوانــده مــی شــوند، بلکــه کلیســا کار 
خدمــت را انجــام مــی دهــد. موفقیــت واقعــی زمانــی اســت کــه شــبان تعلیــم مــی 
دهــد و کلیســا را بــرای کار خدمــت آمــاده مــی کنــد و آنهــا مــی رونــد و آن را انجــام 

مــی دهنــد. 

ــگ مــی  ــوم دیگــری اعــام جن ــه ق ــا علی ــح دهــم. اگــر م ــد توضی اجــازه دهی
کردیــم و رئیــس جمهــور مــا مــی گفــت: "مــردان بســیار زیــادی در جنــگ از دســت 
خواهیــم داد، بنابرایــن تصمیــم گرفتــه ام کــه ارتــش را کنــار بگــذارم و فقــط ژنــرال 
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هــا را آنجــا بــرای جنــگ بفرســتیم." بقیــه ی دنیــا بــه مــا خواهنــد خندیــد، و واقعــا 
ایــن اتفــاق مــی افتــد شــیطان بــه مــا مــی خنــدد چــون مــا ژنــرال هــا را فرســتاده 
ایــم، خادمیــن پنجگانــه، تــا همــه ی کارهــا را انجــام دهنــد. " بگذاریــد آنهــا ایــن 
کار را انجــام دهنــد – مــا بــرای انجــام ایــن کار بــه آنهــا حقــوق مــی دهیــم." مــا 
نتوانســته ایــم ارتشــی ایجــاد کنیــم. خــدا مــی خواهــد آن ارتــش را گســترش دهــد و 

هــر یــک از عطایــای مــا مــی توانــد در شاگردســازی اســتفاده شــود. 

ــرای  ــد ب ــه ابزارهــای قدرتمن ــرای ایجــاد یــک ارتشــی مجهــز ب مــی خواهــم ب
شاگردســازی – نــه فقــط اینجــا در شــهر مــا – بلکــه بــرای یافتــن گمشــدگان بــه 
ســر تــا ســر دنیــا، کمــک کنــم. ایــن مــی توانــد از طریــق ابزارهایــی کــه گســترش 
داده ایــم، انجــام شــود ؛ درســهای شاگردســازی و همــه ی تدابیــری کــه خداونــد 
بــه مــا داده اســت. خداونــد بــه شــما هماننــد همــه ی افــرادی کــه مــی آینــد تــا از 
عطایــای خــود بــرای خدمــت بــه گمشــدگان، بــه نــو ایمانــان، و بــرای حفــظ پیــروی 

از عیســی در رفتــن و شــاگرد ســاختن قــوم هــا، اســتفاده کننــد، برکــت دهــد.
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پرسش های شاگردسازی
در زیــر شــرح مختصــری از نحــوه قــرار دادن تیــم هــا بــرای بشــارت، 1. 

ــک از اعضــاء  ــر ی ــراد گمشــده وجــود دارد. ه ــن اف شاگردســازی، و یافت
کلیســای شــما ممکــن اســت بــرای هــر یــک از ایــن تیــم هــا ثبــت نــام کننــد. 
ــا پیگیــری و اســتفاده از تمــام عطایــای خــود بــرای خدمــت،  اگــر شــما ب
جلــو رویــد، مــی توانیــد بــه ســرعت فــردی را بــه ســمت پادشــاهی خــدا و 
ــه بلــوغ هدایــت کنیــد. در زیــر یــک پرسشــنامه وجــود دارد کــه  رســیدن ب
بایــد آن را بــه اعضــاء کلیســایتان بدهیــد. ســپس تیــم هــا را بــرای انجــام.

کارهای زیر سازماندهی کنید. 

ــد  ــه انجامــش هســتم: )یــک یــا چن ــد ب ایــن چیزیســت کــه مــن عاقــه من
ــد( مــورد را بررســی کنی

___ تماس با افراد جدید درب منزلشان
و  بشــارت  هــای  تیــم  و  گمشــده  افــراد  بــرای  دعــا  شــفاعت:   ___

شاگردســازی
___ دادن غذا یا اقام دیگر به خانواده هایی که نیاز دارند

___ تماس با دیگران با تلفن یا دیداربا آنها
ــرای دیگــران، ارســال یــک کارت،  ــن غــذا ب ــی: پخت ___ بشــارت مهربان

کمــک بــه هــر طریقــی کــه مــی توانیــد. 
___ کار با مادران تنها و بچه ها 

___ فراهم کردن وسیله ی حمل و نقل به کلیسا، و غیره 
ــم ___________________ ــی خواه ــن م ــر: م ــای دیگ ___ کاره
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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ــازی . 2 ــرم شاگردس ــک ف ــده در ی ــه ش ــای ارائ ــر نمونــه ای از فعالیته در زی
وجــود دارد کــه بعــد از تعلیــم یــک درِس شاگردســازی اســتفاده مــی شــود. 
ــداد دروس  ــتند تع ــئولیت هس ــه در مس ــانی ک ــا کس ــبان ی ــه ش ــرم ب ــن ف ای

ــه را نشــان خواهــد داد. ــج هــر مطالع ــم داده شــده و نتای تعلی

فرم نتایج پیگیری در شاگردسازی

تاریخ ماقات / درس: ______________________________

_______________________________________ درس: 
______________________________________

اســامی افــراد ماقــات شــده / درس داده شــده :_______________
_______________________________________

ــل ماقــات: _________________________________ مح
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________

_________________________________ درس:  موضــوع 
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

ــه انجــام شــد؟_______________________ ایــن مطالعــه چگون
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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یعقــوب 22:1 را بخوانیــد. اگــر مــا فقــط کام خــدا را بشــنویم امــا هرگــز . 3
بــه آن عمــل نکنیــم، چــه کاری انجــام داده ایــم؟ _______________ 

ــود  ــنوندۀ آن؛ خ ــط ش ــه فق ــید، ن ــدۀ کام باش ــوب 22:1 به جای آورن یعق
را فریــب مدهیــد!

متی 24:7-27 را بخوانید. برای اینکه دانا باشیم، ما نباید فقط به سخنان . 4
عیســی گــوش کنیــم، بلکــه چــه کار بایــد کنیــم؟_______________

متــی 24:7-27 پــس هر کــه ایــن ســخنان مــرا بشــنود و بــه آنهــا عمــل 
کنــد، همچــون مــرد دانایــی اســت کــه خانــۀ خــود را بــر ســنگ بنــا کــرد. 
ــه  ــر آن خان ــد و ب ــا وزی ــد و ســیلها روان شــد و باده ــاران باری 25 چــون ب

زور آورْد، خــراب نشــد زیــرا بنیــادش بــر ســنگ بــود. 26 اّمــا هر کــه ایــن 
ســخنان مــرا بشــنود و بــه آنهــا عمــل نکنــد، همچــون مــرد نادانــی اســت 
کــه خانــۀ خــود را بــر شــن بنــا کــرد. 27 چــون بــاران باریــد و ســیلها روان 
ــی اش  ــران شــد، و ویران ــه زور آورْد، وی ــر آن خان ــد و ب ــا وزی شــد و باده

عظیــم بــود!

افسســیان 11:4-12 را بخوانیــد. چــه کســی بایــد کار خدمــت را انجــام . 5
_____________________________________ دهــد؟ 
__________________________________________
__________________________________________

ــوان رســول،  افسســیان 11:4-12 و اوســت کــه بخشــید برخــی را به عن
ــوان  ــوان مبشــر، و برخــی را به عن ــی، برخــی را به عن ــوان نب برخــی را به عن
شــبان و معلـّـم، 12 تــا مقّدســان را بــرای کار خدمــت آمــاده ســازند، بــرای 

بنــای بــدن مســیح،

اعمــال رســوالن 1:8، 4 را بخوانیــد. چــه کســانی بــه هــر جــا کــه رفتنــد بــه . 6
کام بشــارت می دادند؟ ____________________________

اعمال رسوالن 1:8 و سولُس با کشتن استیفان موافق بود.
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اعمــال رســوالن 4:8 و اّمــا آنــان کــه پراکنــده شــده بودنــد، هر جــا کــه پــا 
ــد. ــه کام بشــارت می دادن ــد، ب می نهادن

اعمــال رســوالن 1:8، 4 را بخوانیــد. چــه کســانی بــرای بشــارت کام . 7
ــده نشــدند؟ ________________________________ پراکن
__________________________________________

ــد . 8 ــه در عه ــای اولی ــد. در کلیس ــوالن 19:11-22 را بخوانی ــال رس اعم
جدیــد، ایمانــداران کار خدمــت را انجــام دادنــد و خدمتشــان توســط 
رهبــری و راهنمایــی رســوالن دنبــال شــد. امــا امــروز در کلیســاهای مــا، 
ایــن رهبــران هســتند کــه چیزهایــی را شــروع مــی کنــد و ســپس ایمانــداران 
ــه را  ــن گفت ــوالن 19:11-22 ای ــال رس ــه اعم ــد. چگون ــی کنن ــروی م پی
ــد؟ _______________________________ ــق مــی کن تصدی
__________________________________________

اعمــال رســوالن 19:11-22 اّمــا ایماندارانــی کــه در پــِی آزارِ آغــاز شــده 
بــا ماجــرای اســتیفان پراکنــده شــده بودنــد، تــا نواحــی فینیقیــه و قپــرس و 
اَنطاکیــه ســفر کردنــد. آنــان کام را فقــط بــه یهودیــان اعــام می کردنــد 
و بــس.20 اّمــا در میــان ایشــان تنی چنــد از اهالــی قپــرس و قیــرَوان بودنــد 
کــه چــون بــه اَنطاکیــه رســیدند، بــا یونانیــان نیــز ســخن گفتنــد و عیســای 
خداونــد را بــه آنــان بشــارت دادنــد. 21 دســت خداونــد نیــز بــا ایشــان بــود 
و گروهــی بســیار ایمــان آورده، بــه خداونــد گرویدنــد. 22 چــون ایــن خبــر 

بــه کلیســای اورشــلیم رســید، برنابــا را بــه اَنطاکیــه فرســتادند.

بــدن مســیح . 9 از  اول قرنتیــان 14:12-18 را بخوانیــد. هــر عضــوی 
ضروریســت. ما نباید خودمان را با هم مقایســه کنیم. تعهد کلی به مســیح 
انجام همه چیز نیســت، بلکه انجام آن چیزیســت که خدا شــما را برای آن 
مجهــز کــرده اســت. بــا اطاعاتــی کــه در ایــن درس دریافــت کــرده ایــد چه 
کار خواهیــد کــرد؟ _______________________________
__________________________________________

ــه از یــک عضــو، بلکــه از اعضــای  ــرا بــدن ن اول قرنتیــان 14:12-1 زی
ــه  ــا گویــد، چــون دســت نیســتم، ب بســیار تشــکیل شــده اســت. 15 اگــر پ
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بــدن تعلــق نــدارم، ایــن ســبب نمی شــود کــه عضــوی از بــدن نباشــد. 16 و 
اگــر گــوش گویــد، چــون چشــم نیســتم، بــه بــدن تعلــق نــدارم، ایــن ســبب 
ــود،  ــم ب ــدن چش ــام ب ــر تم ــد. 17 اگ ــدن نباش ــوی از ب ــه عض ــود ک نمی ش
ــدن  ــود، بویی ــدن گــوش ب ــام ب ــر تم ــر می شــد؟ و اگ ــه میّس شــنیدن چگون
ــن اســت کــه خــدا اعضــا را  ــا حقیقــت ای ــکان داشــت؟ 18 اّم ــه ام چگون

ــرار داد. ــدن ق ــه یــک در ب ــه کــه خــود می خواســت، یــک ب آن گون
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درس 1

ــا . 1 ــق م ــم خــدا از طری ــدم کــه اجــازه دهی ــن ق ــد. اولی فیلیمــون 6 را بخوانی
ــد چیســت؟ ــان یاب جری

ــیح،  ــت مس ــه قام ــل ب ــت نی ــه در جه ــی ک ــت نیکوی ــر قابلی ــناخت ه ش
خداونــد در مــا قــرار داده اســت.

اول یوحنــا 5:4-8 را بخوانیــد. منبــع واقعــی دســتیابی بــه محبــت کــردن . 2
دیگــران چیســت؟

خدا، چون خدا محبت است. )اول یوحنا 8:4(

ــما . 3 ــت از ش ــد محب ــی کنی ــاس م ــه احس ــی ک ــر زمان ــد: "ه ــی گوی ــدرو م ان
ــی  ــان م ــن وســیله جری ــه ای ــه ب ــن خــود خداســت ک ــی شــود، ای جــاری م
یابــد." کــدام عبــارت در اول یوحنــا 7:4 ایــن حقیقــت را ثابــت مــی کنــد ؟

"محبت از خداست" )اومنبع است(

اول قرنتیــان 4:13-8 را بخوانیــد. برخــی از خصوصیــات محبــت الهــی . 4
چیســت ؟

محبــت بــه آســانی خشــمگین نمــی شــود و بردبــار اســت. ایــن معنــی را 
ــت  ــد. محب ــار مــی کن ــن شــکل رفت ــه ای ــه طــور مــداوم ب مــی دهــد کــه ب
ــن  ــز نشــان مــی دهــد. ای ــان اســت. خــود را در اعمــال محبــت آمی مهرب
ــه ایــن شــکل رفتــار مــی کنــد.  معنــی را مــی دهــد کــه بــه طــور مــداوم ب
حســد نمــی بــرد. از خوشــبختی یــا موفقیــت دیگــران رنجیــده نمی شــود. 
فخــر نمــی فروشــد. در مقابــل کســی خــود ســتایی نمــی کنــد و بــه خــود 
ــه فکــر خــود نیســت. غــرور  ــدارد و مغــرور نیســت. ب ــر ن ــد. کب نمــی بال
نــدارد یــا متکبــر نیســت. رفتــار ناشایســته نــدارد. آنچــه حقیقــت اســت را 
نقــض نمــی کنــد. گســتاخ نیســت. نفــع خــود را نمــی جویــد. خــود محــور 
نیســت. بــه آســانی تحریــک نمــی شــود. بــه ســرعت عصبانــی نمــی شــود 
یــا تنــد مــزاج نیســت. از بــدی مســرور نمــی شــود. همیشــه بــه بــد تریــن 
ــد. از  ــی کن ــی نم ــتباهات را بایگان ــد. اش ــی کن ــر نم ــران فک ــال دیگ اعم
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بــدی مســرور نمــی شــود. از بــی عدالتــی یــا آنچــه خطاســت لــذت نمــی 
بــرد. محبــت بــا حقیقــت شــادی مــی کنــد. بــا همــه چیــز مــدارا مــی کنــد. 
همیشــه حمایــت مــی کنــد. هرگــز تســلیم نمیشــود. همــواره ایمــان دارد. 
ــدوار اســت. محبــت هرگــز شکســت نمــی خــورد. در همــه  همیشــه امی
ــدار  ــد پای ــا اب ــی دهــد و ت ــه م ــه آخــر ادام ــا ب ــد. ت ــی کن ــداری م حــال پای

اســت.

 متــی 14:14 را بخوانیــد. عیســی چگونــه در خدمــت بــه دیگــران حرکــت 5. 
کــرد؟

او بــا شــفقت بــه ســوی دیگــران حرکــت مــی کــرد. فرهنــگ لغــت " 
شــفقت " را " احســاس دلســوزی؛ ترحــم و رحمــت " تعریــف مــی کنــد.

متــی 37:25-40 را بخوانیــد. هنگامــی کــه مــا بــا محبــت و دلســوزی بــه . 6
دیگــران مــی رســیم، در حقیقــت، چــه کســی را محبــت مــی کنیــم و جــاری 

مــی ســازیم؟
خود عیسی مسیح را. عبرانیان 10:6 را ببینید.

درس 2
اول پطرس 11:4 را بخوانید. ما با قدرت چه کسی خدمت می کنیم؟. 1

قدرت خدا

اول قرنتیــان 4:12 را بخوانیــد. انــواع مختلفــی از عطایــای روحانــی وجــود . 2
دارد، امــا منبــع اصلــی همــه ی آنهــا کیســت؟

خدا / روح القدس

اول قرنتیان 6:12 را بخوانید. عبارت صحیح را انتخاب کنید.. 3
ــراد  ــق آنهــا در اف روشــهای مختلفــی وجــود دارد کــه خــدا از طری ب . 

ــد ــی کن ــل م عم

اول قرنتیــان 7:12 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: ظهــور روح القــدس و . 4
عطایــای روحانــی، بــه هــر کــس بــرای منفعــت همــگان داده مــی شــود.

صحیح است.
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اول قرنتیــان 12 :8 -10 را بخوانیــد. برخــی از عطایــای روحانــی کــه . 5
ــد. ــف کنی ــک را تعری ــر ی ــرده و ه ــد را فهرســت ک ــی ده ــراد م ــه اف ــد ب خداون

کالم حکمت = الهام مافوق طبیعی از فکر و هدف خدا	 
اعمال رسوالن 21:27-25 را ببینید .	 
کالم معرفــت )علــم( = الهــام مافــوق طبیعــی از خــدا دربــاره ی هــر 	 

حقیقــت یــا رویــدادی 
اعمال رسوالن 11:9-12 را ببینید.	 
عطیــه ایمــان = توانایــی مــا فــوق طبیعــی در ایمــان بــه خــدا بــدون 	 

تردیــد یــا اســتدالل.
اول قرنتیان 2:13 را ببینید.	 
ــاری 	  ــان بیم ــی در درم ــوق طبیع ــی ماف ــفا دادن = توانای ــای ش عطای

ــا دارو. ــدون کمــک انســانی ی ب
مرقس 18:16 را ببینید.	 
انجــام معجــزات = مداخلــه مافــوق طبیعــی کــه بــر خــالف قوانیــن 	 

طبیعــت، باعــث ایجــاد معجــزات مــی شــود.
عبرانیان 3:2-4 را ببینید.	 
ــط 	  ــه توس ــدا ک ــده از خ ــام ش ــی، اله ــوق طبیع ــخنی ماف ــوت = س نب

ــی شــود. ــت م ــان شــناخته شــده صحب ــه زب ــخنران ب س
اعمال رسوالن 27:11-28 و اول قرنتیان 3:14 را ببینید.	 
تشــخیص ارواح = الهــام مافــوق طبیعــی از خــدا دربــاره ی حضــور 	 

یــا فعالیــت ارواح.
اعمال رسوالن 16:16-18 را ببینید.	 

ــی، 	  ــوق طبیع ــخنی ماف ــر = س ــای غی ــواع زبانه ــه ان ــن ب ــخن گفت س
الهــام شــده از خــدا، بــه زبانــی ناشــناخته )ناشــناخته بــرای شــخصی 

کــه ســخن مــی گویــد(.
اعمال 4:2-11 را ببینید.	 
ترجمــه زبانهــای غیــر = ســخنی مافــوق طبیعــی، الهــام شــده از خــدا 	 

در ترجمــه ی یــک زبــان ناشــناخته.
اول قرنتیان 13:14-14 را ببینید.	 

ــد. هــر یــک از عطایــای روحانــی فهرســت . 6 ــان 12: 6 – 8 را بخوانی رومی
شــده در ایــن آیــات را کــه خــدا بــه افــراد مــی دهــد، تعریــف کنیــد.
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ــط 	  ــه توس ــدا ک ــده از خ ــام ش ــی، اله ــوق طبیع ــخنی ماف ــوت = س نب
ــود. ــی ش ــت م ــده صحب ــناخته ش ــان ش ــه زب ــخنران ب س

خدمت = خدمت کردن به دیگران، خدمات عملی.	 
دوم تیموتائوس 11:4 را ببینید.	 
تعلیم = توضیح دادن، تفسیر کردن، آموزش یا دستوری را بیان کردن.	 
اعمال 1:13 را ببینید.	 
ــش 	  ــردن، خواه ــرم ک ــردن، دلگ ــت ک ــن، نصیح ــویق = برانگیخت تش

ــدار دادن. ــا هش ــلی دادن ی ــردن، تس ــردن، آگاه ک ک
اعمال رسوالن 15:13 را ببینید.	 
کمــک بــه نیازمنــدان = تقســیم ســخاوتمندانه ی هدایــا و تقدیــم آنهــا 	 

بــه خــدا و دیگــران.
امثال 9:22 را ببینید.	 
رهبری = هدایت یا راهنمایی.	 
اعمال رسوالن 28:20 را ببینید.	 
رحم و شفقت = دلسوزی نشان دادن به مجرم یا قربانی.	 
متی 7:5 را ببینید.	 

آیــا تاکنــون متوجــه شــده ایــد کــه ایــن عطایــا از طریــق شــما، عمــل کننــد؟ . 7
اگــر چنیــن اســت، چــه عطایایــی؟ 

اول قرنتیان 7:12 را بخوانید. چه کسی از این عطایا سود می برد ؟. 8
ــران،  ــه دیگ ــت ب ــرای خدم ــا ب ــتفاده از عطای ــا اس ــخاص. ب ــه ی اش هم

ــد. ــل کن ــما عم ــق ش ــد از طری ــد خداون ــی دهی ــازه م اج

درس 3
معجزه چیست ؟. 1

ــوان ظهــور  ــه عن ــر معمــول اســت کــه ب ــا غی ــداد شــگفت آور ی یــک روی
قــدرت الهــی در نظــر گرفتــه مــی شــود. همچنیــن مداخلــه مافــوق طبیعی 

قــدرت خداونــد بــر قوانیــن طبیعــی مــی باشــد .

مرقــس 10: 2-12 را بخوانیــد. معجــزه ی عیســی نشــان داد کــه او . 2
قــدرت انجــام چــه کاری را داشــت؟

که گناهان را ببخشد .
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ــد . 3 ــه کاری بای ــداران چ ــوان ایمان ــه عن ــد. ب ــس 15:16-18 را بخوانی مرق
ــم ؟ انجــام دهی

انجیــل را موعظــه کنیــم، تعمیــد دهیــم، ارواح شــریر را خــارج کنیــم، بــه 
زبانهــا صحبــت کنیــم، و بیمــاران را شــفا دهیــم.

ــد و . 4 ــزی دیدن ــه چی ــردم چ ــد. م ــوالن 5:8-8 و 12 رابخوانی ــال رس اعم
ــد؟ چطــور پاســخ دادن

آنهــا معجــزات دیدنــد )آیــه 7(، بــه عیســی ایمــان آوردنــد، و تعمیــد آب 
گرفتنــد )آیــه 12(.

اعمــال رســوالن 12:3 را بخوانیــد. پطــرس رســول کــه معجــزات مــی کــرد . 5
دربــاره ی تقــوای خــود، چــه گفــت؟ 

تقوا و قدرت او نبود که آن مرد را شفا داد ؛ بلکه خدا بود.

اعمال رسوالن 16:3 را بخوانید. معجزات چگونه اتفاق می افتند؟. 6
از طریق نام عیسی و ایمان به او.

آیــا مــواردی از معجــزات در عهــد جدیــد وجــود دارد کــه توســط رســوالن . 7
انجــام نشــده باشــند؟

ــس  ــس 38:9-39(، فیلیُپ ــیح )مرق ــام مس ــی ن ــروان ب ــی از پی ــه. یک بل
)اعمــال رســوالن 5:8-7(، حنانیــا )اعمــال رســوالن 18-10:9(.

اول قرنتیــان 7:1 را بخوانیــد. چــه زمانــی عطیــه انجــام معجــزات متوقــف . 8
خواهــد شــد ؟

در هنگام آمدن خداوند عیسی ؛ هنگامی که او بازمی گردد .

درس 4
 اول قرنتیــان 33:15 را بخوانیــد. ایــن آیــه دربــاره ی روابــط چــه چیــز بــه . 1

مــا مــی آمــوزد ؟
معاشر بد، اخالق خوب را فاسد می سازد. 

 اول قرنتیــان 12:12 را بخوانیــد. ایــن آیــه دربــاره ی زندگــِی مســیحی مــا . 2
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چــه چیــز بــه مــا نشــان مــی دهــد؟
درســت ماننــد یــک بــدن جســمانی، همــه ی مــا بــه دیگــر اعضــای بــدن 

مســیح نیــاز داریــم.

عبرانیــان 24:10 را بخوانیــد. دربــاره ی روابــط الهــی از عبرانیــان 24:10 . 3
چــه چیــز مــی توانیــم بیاموزیــم؟

کســانی کــه در روابــط الهــی هســتند یکدیگــر را بــه محبــت و انجــام 
اعمــال نیکــو برمــی انگیزاننــد.

عبرانیــان 25:10 رابخوانیــد. از ایــن آیــه چــه چیــزی دربــاره ی روابــط مــی . 4
توانیــم بیاموزیــم ؟

مــا بایــد یکدیگــر را مالقــات کنیــم، مشــارکت داشــته باشــیم، و یکدیگــر 
را تشــویق کنیــم.

ــر . 5 ــط غی ــب خــود را از رواب ــد قل ــد. چــرا بای ــال 22:5-23 را بخوانی  امث
ــم ؟ الهــی حفــظ کنی

تا مبادا از روی جهل گمراه شویم.

 دوم تیموتائــوس 22:2 را بخوانیــد بایــد در پــی پارســایی، ایمــان، محبــت . 6
و صلــح بــه همــراه چــه کســانی باشــیم ؟

به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را می خوانند.

عبرانیــان 7:13 را بخوانیــد. چــه کســانی را بــه یــاد داشــته باشــیم و از . 7
ــم؟ ــروی کنی ــا پی ــی آنه ــوی زندگ الگ

رهبران خود را که کالم خدا را برای ما بیان کرده اند.

درس5
دوم تیموتائــوس 12:3 را بخوانیــد. کســانی کــه بــا دینــداری زیســت کننــد . 1

چــه چیــزی را تجربــه خواهنــد کــرد؟
آزار و اذیت )جفا(

"جفا" را چگونه تعریف می کنید؟. 2
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آزار و اذیت، رنج کشیدن به خاطر اعتقاد 

مرقــس 16:4-17 را بخوانیــد. مشــقتها و آزار و اذیــت بــه چــه دلیــل مــی . 3
آینــد ؟

به خاطر کالم ؛ به خاطر اطاعت از کالم

اعمــال رســوالن 1:8 و4 را بخوانیــد. آزار و شــکنجه در اورشــلیم بــه چــه . 4
چیــزی منجــر شــد؟

مردم در هر جا که می رفتند به کالم بشارت می دادند 

متــی 10:5-12 را بخوانیــد. خوشــا بــه حــال آنانــی کــه بــه خاطــر ---. 5
--- آزار مــی بیننــد.

به خاطر پارسایی

متــی 12:5 را بخوانیــد. وقتــی ایمانــداران در راه پارســایی آزار مــی بیننــد، . 6
چــه چیــزی مــی تواننــد در آینــده انتظــار داشــته باشــند ؟

پاداش عظیمی در آسمان

اعمــال رســوالن 4:9-5 را بخوانیــد. شــائول بــه چــه کســی آزار مــی . 7
رســانید ؟

عیسی

اعمــال 1:9 را بخوانیــد. در واقعیــت، شــائول بــه چــه کســی آزار مــی . 8
رســانید ؟

شاگردان خداوند )مسیحیان(

ــد . 9 ــان ســعی کردن ــاب غاطی ــان در کت ــد. یهودی ــان 12:6 را بخوانی غاطی
کــه پایبنــدی بــه قوانیــن شــریعت را بــه انجیــل اضافــه کننــد. در انجــام ایــن 

کار، آنهــا از چــه چیــزی اجتنــاب کردنــد؟
از آزار دیــدن بــرای صلیــب مســیح. بــه عبــارت دیگــر، آنهــا از جفــا در راه 
ایــن موعظــه کــه نجــات تنهــا بــه وســیله ی فیــض از راه ایمــان بــه مســیح 

اســت دوری کردنــد 
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درس 6
ــه در . 1 ــد ک ــگویی کردن ــق پیش ــد عتی ــاء عه ــد. انبی ــال 44:2 را بخوانی  دانی

آینــده، مســیح )یــا مســح شــده( خواهــد آمــد، و خــدای آســمانها ســلطنتی 
برقــرار خواهــد کــرد کــه :

هرگز از بین نخواهد رفت ب. 

متی 17:4 ،23 را بخوانید. پیام عیسی چه بود؟ . 2
توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است.

ــی . 3 ــام م ــوش...؟ را اع ــر خ ــی خب ــد. عیس ــس 14:1-15 را بخوانی مرق
کــرد.

پادشاهی خدا

ــی کــه عیســی از جانــب خــدا فرســتاده شــد . 4 ــد. دلیل ــا 43:4 را بخوانی لوق
ایــن بــود کــه ...؟ .

پادشاهی خدا را اعالم کند

ــان . 5 ــه یهودی ــد. در کتــاب مقــدس، عیســی هرگــز ب ــا 25:4 را بخوانی یوحن
مقصــود خــود را وقتــی دربــاره ی پادشــاهی صحبــت مــی کــرد، توضیــح 

نــداد، ایــن مفهومــی از عهــد عتیــق بــود کــه آنهــا:
پیش از این به دنبال آن بودند ج. 

لوقــا 1:9-2 را بخوانیــد. ســه کاری کــه دوازده شــاگرد انجــام دادنــد چــه . 6
بــود ؟

دیوهــا را بیــرون راننــد، بیماریهــا را شــفا بخشــیدند، و بــه پادشــاهی خــدا 
ــه کردند موعظ

لوقــا 1:10-2، 8-9 را بخوانیــد. عیســی چــه پیامــی بــه 70 تــن فرمــود . 7
تــا اعــام کننــد؟

پادشاهی خدا 

لوقــا 2:23 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه تعریــف یهودیــان از کلمــه ی "مســیح" . 8
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ایــن معنــا را مــی دهــد کــه یــک ...؟ اســت.
پادشاه

اعمــال رســوالن 7:17 را بخوانیــد. یهودیــان اظهــار کردنــد کــه بــر خــاف . 9
قوانیــن روم پولــس رســول ادعــا مــی کنــد کــه ...؟ دیگــری هســت بــه نــام 

...؟
پادشاه / عیسی

اعمــال رســوالن 8:19-10 را بخوانیــد. پولــس دلیرانــه در افســس ســخن . 10
مــی گفــت و دربــاره ی ...؟ بــا دیگــران مباحثــه مــی کــرد و دالیــل قاطــع 

مــی آورد.
پادشاهی خدا

اعمــال رســوالن 23:28-31 را بخوانیــد. در آیــه ی 31 پولــس چــه . 11
چیزهایــی را اعــام مــی کــرد؟

پادشــاهی خــدا را اعــالم مــی کــرد و در بــاره ی عیســی مســیح خداونــد 
تعلیــم مــی داد 

ــان اعــام خواهــد . 12 ــد. چــه پیامــی در سرتاســر جه ــی 14:24 را بخوانی مت
شــد ؟

بشارت پادشاهی خدا

اعمــال رســوالن 24:20-25 را بخوانیــد. گاهــی از بشــارت پادشــاهی بــه . 13
عنــوان بشــارت ...؟ یــاد مــی شــود.

فیض خدا

لوقــا 16:16 را بخوانیــد. درک پیــام عیســی بــدون درک اولیــه ی پادشــاهی . 14
ــی  ــخن م ــی از آن س ــه عیس ــود ک ــی ب ــاهی پیام ــت. پادش ــن اس ــر ممک غی
گفــت و تنهــا چیــزی کــه بــه شــاگردان آموخــت ایــن بــود کــه دربــاره اش :

موعظه کنند الف. 

متــی 10:6 را بخوانیــد اساســا پادشــاهی خــدا حکومــت خــدا اســت. ایــن . 15
موضــوع چــه طــور در ایــن آیــه بیــان مــی شــود؟
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ــه  ــز ب ــن نی ــر زمی ــود، ب ــی ش ــام م ــمان انج ــه در آس ــدا چنانچ اراده ی خ
ــد. ــام رس انج

کولســیان 13:1-14 و رومیــان 9:14 را بخوانیــد. عبــارت "پادشــاهی . 16
خــدا" اعتقــاد گروهــی از مــردم اســت کــه :

ــرده( و  ــیطان را رد ک ــت ش ــه )و حکوم ــدا را پذیرفت ــت خ حکوم ب. 
بخشــش او را دریافــت مــی کننــد.

ــر . 17 ــه پادشــاهی خــدا، یــک تغیی ــن ب ــرای راه یافت ــد. ب متــی 17:4 را بخوانی
قلــب الزم اســت. تغییــر قلــب چیزیســت کــه کتــاب مقــدس آن را ...؟ مــی 

نامــد. 
توبه ج. 

ــدار . 18 ــور، از...؟ )اقت ــه ن ــا از ...؟ ب ــد. آی اعمــال رســوالن 18:26 را بخوانی
یــا حکومــت( شــیطان بــه ســوی ...؟ بازگشــته ایــد تــا آمــرزش گناهانتــان 

را بیابیــد؟
تاریکی/ قدرت/ خدا

حزقیــال 26:36-27 و اعمــال رســوالن 15:11-18 را بخوانیــد. آیــا بــه . 19
شــما دلــی تــازه و روحــی تــازه بخشــیده شــده تــا باعــث شــود در طریقهــای 

خــدا گام برداریــد ؟
بله

ــان . 20 ــرزش گناهانت ــرای آم ــد را ب ــا خداون ــد. آی ــا 13:18-14 را بخوانی لوق
ــده ایــد؟ خوان

بله 

درس7
یوحنا 12:1 را بخوانید. به همه ی کسانی که پذیرفتند :. 1

او را )خداونــد عیســی(، ایــن حــق را داد کــه پســران )فرزنــدان(  الف. 
خــدا شــوند.
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اعمــال رســوالن 31:16 را بخوانیــد. مــا بایــد بــه چــه کســی ایمــان داشــته . 2
باشــیم؟ )تــوکل داشــته یــا تســلیم باشــیم(

خداوند عیسی مسیح

لوقا 46:6 را بخوانید کلمه ی "سرور" به چه چیز اشاره دارد؟. 3
اربــاب، حاکــم، رئیــس، کســی کــه حــق دارد زندگــی مــا را کنتــرل کنــد. 

ایــن کلمــه همچنیــن مفهــوم خــدا را در بــر دارد.

متی 21:1 را بخوانید. کلمه ی "عیسی" به چه چیز اشاره دارد ؟. 4
عیسی به عنوان نجات دهنده

لوقا 2:23 را بخوانید. کلمه ی "مسیح" به چه چیز اشاره دارد؟. 5
عیسی به عنوان پادشاه و مسیح ما

رومیــان 16:1 را بخوانیــد. برطبــق ایــن آیــه، انجیــل، یــا خبــر خــوش، ...؟ . 6
است.

خود مسیح، که شامل تمام مزایای او می باشد

رومیان 1:1-3 را بخوانید. تمرکز انجیل خداوند درباره ی ...؟ است.. 7
پسر خدا، عیسی مسیح خداوند ما

بخشی از پسرش یا همه ی او ؟
همه ی او

یوحنــا 54:6 را بخوانیــد. وقتــی چیــزی مــی خوریــد، ایــن عمــل چــه . 8
؟ دارد  مفهومــی 

ــی  ــه م ــه ک ــا، آنچ ــک معن ــه ی ــد و ب ــی کنی ــر م ــه ی آن را در ب ــه هم اینک
خوریــد، زندگــی شــما و قوتتــان مــی شــود

غاطیــان 27:3 را بخوانیــد. وقتــی کســی در مســیح تعمیــد بگیــرد، ...؟ را . 9
در بــر کــرده اســت .

همه ی او را
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. اعمــال رســوالن 5:9-6 را بخوانیــد. وقتــی شــائول تبدیــل شــد، دو 01. 
ــود ؟ ــه ب ــید چ ــی پرس ــه از عیس ــوالی ک س

تو کیستی، و چه کاری می خواهی که انجام دهم ؟

رومیان 4:7 را بخوانید. ما با چه کسی ازدواج کرده ایم ؟. 11
با خداوند عیسی مسیح

با چه بخشی از او ازدواج کرده ایم ؟
همه ی او

آیا از داشتن یک ازدواج خوب با مسیح لذت می برید ؟. 12

آیــا بــا او حــرف مــی زنیــد، ارتبــاط برقرارمــی کنیــد، عاشــق او هســتید و او . 13
را مــی پرســتید ؟

درس8
 مرقــس 16:2-17 را بخوانیــد. عیســی مســیح بــرای نجــات چــه کســانی آمــد ؟. 1

گناهکاران
رومیــان 1:2 را بخوانیــد. وقتــی دیگــران را داوری مــی کنیــم، بــا خــود چــه . 2

مــی کنیــم ؟
خــود را محکــوم مــی کنیــم ؛ بــه ایــن معنــی کــه، علیــه خــود داوری مــی 

کنیــم.
چرا ؟

ــی را مــی  ــم، خــود همــان کارهای ــرا گرچــه دیگــران را داوری مــی کنی زی
کنیــم کــه آنهــا انجــام مــی دهنــد.

یعقــوب 10:2 را بخوانیــد. اگــر تمــام شــریعت را نــگاه داریــم امــا فقــط . 3
تعــداد اندکــی را بشــکنیم، چــه جرمــی داریــم؟

مجرم به شکستن تمام شریعت هستیم 

غاطیــان 10:3 را بخوانیــد. اگــر تصمیــم داریــم بــا حفــظ شــریعت خــدا، . 4
پارســا شــویم، چقــدر از آن را بایــد حفــظ کنیــم؟

همه ی آن را 
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و چه مدت باید این فرمان ها را حفظ کنیم ؟
باید همیشه حفظ آن را ادامه دهیم )بدون حتی یک لغزش(

مــی بینیــد کــه چــرا نمــی توانیــم بــا تــاش بــرای بــه انــدازه ی کافــی خــوب 
بــودن نجــات پیــدا کنیــم ؟

بله

غاطیــان 16:2 را بخوانیــد. پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت، کــه . 5
شــخص را بــه راه راســتی و رابطــه بــا خــدا مــی رســاند و توســط خــدا عطــا 
شــده اســت. پارســا شــمرده شــدِن گناهــکاران از طریــق ایمــان بــه عیســی 
مســیح عرضــه مــی شــود و یکبــار بــرای همیشــه و بــرای همــه ی انســانها از 
طریــق مــرگ و قیــام او انجــام مــی شــود )اول قرنتیــان 3:15-4 و رومیــان 

25:4(. انســان از طریــق چــه چیــز پارســا شــمرده نمــی شــود؟
اعمال خود ؛ به بیان دیگر، اعمال شریعت 

شخص چگونه نجات می یابد؟
از طریق ایمان )توکل( به عیسی مسیح

چه تعدادی از افراد توسط شریعت پارسا شمرده خواهند شد؟
هیچ بشری ؛ یعنی، هیچ کس 

رومیان 14:6 را بخوانید. به عنوان یک مسیحی، شما:. 6
زیر فیض هستید ب. 

ــان . 7 ــزد گناهانت ــد، م ــر شــریعت بودی ــد. اگــر زی ــال 20:18 را بخوانی حزقی
چــه بــود؟

مرگ

رومیــان 6:4-8 را بخوانیــد. اکنــون کــه زیــر فیــض هســتید ســه چیــز کــه . 8
خــدا بــا گناهانتــان انجــام مــی دهــد چیســت ؟

آنهــا را مــی آمــرزد، آنهــا را مــی پوشــاند، و آنهــا را بــه حســاب مــن نمــی 
گــذارد

ــی شــویم، از چــه . 9 ــه پارســا شــمرده م ــون ک ــد. اکن ــان 1:5 را بخوانی رومی
ــم ؟ ــی بری ــذت م ــی ل مزایای

صلح با خدا )از دست ما عصبانی نیست(



133 

پاسخ پرسشها

رومیــان 9:5 را بخوانیــد. اکنــون کــه توســط خــون عیســی، نجــات یافتــه . 10
ایــم، در واقــع از چــه چیــز نجــات خواهیــم یافــت ؟

غضب )داوری به خاطر گناهانمان(

رومیــان 4:10 را بخوانیــد. مســیح غایــت شــریعت اســت بــه عنوان وســیله . 11
ای بــرای بدســت آوردن ...؟ در حضــور خــدا. 

پارسایی

اول قرنتیان 30:1 را بخوانید. خدا عیسی را ...؟ ما ساخت. . 12
حکمت، پارسایی، قدوسیت، و رهایی

فیلیپیــان 9:3 را بخوانیــد. وقتــی زیــر شــریعت موســی مــی رویــد، تــاش . 13
مــی کنیــد تــا ...؟ خــود را بدســت بیاوریــد. 

پارسایی

ــر شــریعت . 14 ــداران، زی ــوان ایمان ــه عن ــا ب ــد. م ــان 1:11 را بخوانی اول قرنتی
مســیح زندگــی مــی کنیــم. شــریعت مســیح یــک ســری قوانیــن بــرای 
اطاعــت نیســت؛ بلکــه زندگــی در پاســخ گــو بــودن بــه یــک شــخص اســت. 

آن شــخص ...؟ اســت. 
مسیح

رومیــان 3:8 را بخوانیــد. شــریعت هرگــز نمــی توانــد مــا را نجــات دهــد، . 15
نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــریعت اشــتباه بــود، بلکــه بــه ســبب ناتوانــی ---

...؟ مــا، نمــی توانیــم آن را حفــظ کنیــم.
نفس

درس9
"فیض" در این درس چطور معنی شد ؟1. 

رحمت رایگان، بدون استحقاق و قدرت خدا

وقتــی دل از فیــض تقویــت یابــد، دیگــر تــاش نمــی کنیــم تــا پذیــرش خــدا . 2
را از طریــق ...؟ خــود بدســت آوریــم.

اعمال
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عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. نقایــص قربانــی هــا همیشــه باعــث مــی شــد که . 3
کامــل نباشــند. بــا توجــه بــه ایــن آیــه، چــه چیــز مــا را کامــل ســاخته اســت ؟

با عطای عیسی مسیح، او ما را برای همیشه کامل ساخته است.

رومیــان 17:5 را بخوانیــد. عیســی بــه مــا ...؟ پارســایی را بخشــید از ایــن . 4
رو مــی توانیــم در حضــور خــدای پــدر، پارســا و مقــدس باشــیم و همــه ی 

الزامــات شــریعت را تحقــق ببخشــیم. 
عطای

اشــعیا 3:26 را بخوانیــد. اگــر مــا همچنــان بــه جــای نــگاه کــردن بــه عیســی . 5
کــه ابتــدا و انتهــای ایمــان ماســت، بــه نقایــص، اشــتباهات و گناهــان خــود 
ــم هــر چیــزی  ــم، ایــن ایمــان، کــه توســط آن مــی توانی نــگاه و تمرکــز کنی
را از خــدا دریافــت کنیــم، در دلهایمــان ســرد و ضعیــف خواهــد شــد. مــا 

بایــد افکارمــان را بــر چــه چیــز متمرکــز کنیــم؟ 
افکارمان باید بر خداوند متمرکز باشد.

افسســیان 17:3 را بخوانیــد. دلهــای مــا بایــد بــه طــور کامــل بــرای او . 6
ــود.  ــا در ...؟ خواهیــم ب ــت کــه م ــی اس باشــد. آن زمان

آرامش کامل

رومیــان 5:4 را بخوانیــد. آیــا نجــات یــک پــاداش اســت کــه بایــد بدســت . 7
آورده شــود یــا هدیــه ی رایــگاِن فیــِض خداســت؟ 

هدیه ی رایگاِن فیِض خداست.

رومیــان 17:5 را بخوانیــد. پارســایی )در راســتی خداونــد ایســتادن( یــک . 8
هدیــه اســت. آیــا بایــد بــرای هدیــه کار کنیــد؟ 

نه

چگونه یک هدیه بدست می آورید؟. 9
به سادگی با رسیدن به هدیه و گرفتِن آن

رومیان 23:6 را بخوانید. عطای رایگاِن فیض خدا در این آیه چیست ؟. 10
حیات جاویدان )به جای مرگ ابدی(
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تیتــوس 5:3 را بخوانیــد. چــه تعــداد از کارهــا و اعمــال نیکــوی شــما بــه . 11
نجــات شــما کمــک مــی کنــد؟

هیچ یک

رومیــان 14:6 را بخوانیــد. بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــد زیــر فیــض خــدا . 12
بــودن بــه چــه معنــا اســت؟

آنچــه کــه ســزای گناهــان مــا بــود دریافــت نمــی کنیــم بلکــه بهتریــِن 
خداونــد را از طریــق مســیح دریافــت مــی کنیــم. 

پارســا شــمردگی، پذیــرش و بخشــش ســهم مــا هســتند )همــه بــه عنــوان 
عطــای رحمــت خــدا(

رومیــان 6:11 را بخوانیــد. اگــر موهبــت خــدا از راه فیــض بــه مــا داده مــی . 13
شــود، دیگــر بــر پایــه ی ...؟ مــا نیســت.

اعمال

رومیــان 24:3 را بخوانیــد. بــه زبــان ســاده معنــی این آیــه را توضیح دهید 
پارســا شــمردگی )عــادل شــمردگی( عطــای رایــگاِن فیــض خداســت کــه 
بــه ایمانــداران داده مــی شــود ؛ بــه خاطــر بهــای رهایــی کــه عیســی مســیح 

روی صلیــب پرداخــت کــرد .

افسسیان 7:1 را بخوانید. آمرزش گناهان ما به اندازه ی ...؟ بود.. 14
غنای فیِض خدا

درس10
ــواده داشــته باشــد در . 1 ــا آن خان ــد ب ــوع رابطــه ای مــی توان ــن مــرد چــه ن ای

ــان اســت ؟ ــات در جری ــن اتفاق ــه ای حالیک
رابطه ای پر از عدم بخشش، تلخی و نزاع

عبرانیان 1:10 را بخوانید. شریعت چه کاری نمی تواند انجام دهد ؟. 2
کســانی را کــه عبــادت مــی کننــد، کامــل ســازد )بــدون هیــچ کــم و 

کاســتی(
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عبرانیــان 1:10 را بخوانیــد. ایــن آیــه بــا نشــان دادن ایــن کــه قربانــی هــای عهــد . 3
عتیــق بــرای کامــل ســاختن مــا، ناکافــی بودنــد، چــه چیــزی بــه مــا مــی فرمایــد؟
آنهــا بارهــا و بارهــا تکــرار مــی شــدند – روزانــه، هفتگــی، ماهانــه. ایــن 
حقیقــت کــه بارهــا تکــرار مــی شــدند ثابــت کــرد کــه آنهــا نمــی تواننــد بــه 

طــور دائــم جایگزیــن مشــکل گنــاه شــوند.

عبرانیــان 2:10 را بخوانیــد. اگــر یــک قربانــی مــی آمــد کــه مــی توانســت . 4
واقعــا جایگزیــن گنــاه شــود، چــه کاری مــی توانســت بــرای عبــادت 

ــد؟ ــام ده ــدگان انج کنن
ــا  ــد )امــا همیشــه ب ــاه نکنن باعــث مــی شــد کــه آنهــا دیگــر احســاس گن

شکســت مواجــه مــی شــد(

راننده ی مست مجبور به انجام چه کاری شد ؟. 5
همیشه درباره ی گناه خود فکر کند. 

عبرانیان 14:10 را بخوانید. خدا قوم خود را کامل ساخت از طریق :. 6
تقدیم )قربانی( عیسی مسیح د. 

عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. قربانــی عیســی)که از طریــق ایمــان دریافــت . 7
مــی شــود( ایمانــداران را کامــل مــی ســازد :

تا ابد ج. 

پیدایــش 1:20-18 را بخوانیــد. بــه پرســش هــای زیــر پاســخ دهیــد. دو . 8
مــردی کــه در ایــن داســتان ذکــر شــده اســت چــه کســانی هســتند ؟

ابراهیم و ابیملک

پیدایــش 2:20 و 5 را بخوانیــد. مــردی کــه در ایــن داســتان دروغ مــی . 9
ــود ؟ ــی ب ــه کس ــد چ ــی ده ــب م ــران را فری ــد و دیگ گوی

ابراهیم

ــم را . 10 ــال ابراهی ــه خــدا اعم ــن هســتم ک ــد. مطمئ ــش 7:20 را بخوانی پیدای
ــا ابیملــک ؟ ــم ی ــود، ابراهی ــا چــه کســی ب ــد ب ــد نکــرد. امــا خداون تایی

ابراهیم
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چرا؟ پیدایش 1:15، 18 و یعقوب 23:2 را بخوانید.
چون خدا با ابراهیم عهدی بسته بود و او دوست خدا بود

پیدایــش 7:20 و 17- 18 را بخوانیــد. اگــر چــه ابراهیــم در اشــتباه بــود، . 11
خداونــد بــه چــه کســی گفــت کــه بایــد بــرای دیگــری دعــا کنــد؟

ابراهیم برای ابیملک دعا کرد الف. 

رومیــان 31:8 را بخوانیــد. اگــر چــه گاهــی اوقــات شکســت مــی خوریــم، . 12
امــا چــه کســی بــا ماســت؟

خدا

رومیــان 8:4 را بخوانیــد. حتــی اگــر گنــاه کنیــم، خــدا فرمــوده چــه کاری . 13
نمــی کنــد ؟

گناهــان را بــه حســابمان بگــذارد، یعنــی، گناهانمــان را علیــه مــان نگــه 
دارد. 

ــه . 14 ــده داد چ ــدا وع ــد، خ ــد جدی ــد. در عه ــان 12:8-13 را بخوانی عبرانی
کاری انجــام نمــی دهــد ؟

خــدا گناهانمــان را بــه یــاد نخواهــد آورد یــا اینکــه آنهــا را علیــه مــان نگــه 
دارد 

افسسیان 5:2، 8-9 را بخوانید. چگونه نجات می یابیم ؟. 15
ــدون  ــه مــا ب از راه فیــض خــدا ؛ یعنــی، رحمــت و لطــف خــدا نســبت ب

اینکــه لیاقــت و شایســتگی داشــته باشــیم.

تیتوس 5:3 را بخوانید. ما چگونه نجات نمی یابیم؟ . 16
با کارهای نیکویی که کرده ایم.

چگونه نجات می یابیم؟
از رحمــت خــدا. بــا غســل تولــد تــازه )خلقتــی نــو( و نــو شــدنی کــه از 

روح القــدس اســت.

افسســیان 6:1 را بخوانیــد. خــدا را بــه خاطــر نجاتمــان بواســطه ی...؟ . 17
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در تمــام طــول عمــر خواهیــم ســتود. چــون در آن محبوب )عیســی مســیح( 
بــه رایــگان بــه مــا ...؟ شــده اســت.

فیضش / بخشیده 

درس11
رومیان 38:8-39 را بخوانید. پولس رسول از چه چیز مطمئن بود ؟. 1

او یقیــن داشــت کــه هیــچ چیــز قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت خــدا 
ــه  ــه ریاســتها، ن ــه فرشــتگان و ن ــه زندگــی، ن ــه مــرگ و ن جــدا ســازد – ن
چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده، نــه هیــچ قدرتــی، نــه بلنــدی و نــه 
ســختی. نــه هیــچ چیــز دیگــر در تمامــی خلقــت، قــادر نخواهــد بــود مــا 

را از محبــت خــدا کــه در خداونــد عیســی مســیح اســت، جــدا ســازد.

وقتــی در کالــج کتــاب مقــدس بــودم، اســتادی داشــتم کــه یادداشــتهایی از . 2
خــود باقــی گذاشــت، بــا ایــن مضامیــن: "پارســا شــمردگی عملــی شــرعی 
اســت کــه خــدا توســط آن هــر کســی را کــه ایمــان آورد پارســا مــی نامــد، 
نــه اینکــه او را پارســا کنــد." امــا زمانیکــه خــودم کتــاب مقــدس را مطالعــه 
کــردم، متقاعــد شــدم کــه پارســا شــمردگی هدیــه ی عدالــت اســت کــه 
ــد.  ــان 19:5 را بخوانی ــمارد. رومی ــی ش ــا م ــدا پارس ــر خ ــما را در نظ ش
ــر روی  ــن ب ــریعت و رفت ــظ ش ــیح )حف ــی مس ــت عیس ــطه ی اطاع بواس

صلیــب( بســیاری ....؟ خواهنــد شــد :
پارسا ج. 

دوم قرنتیــان 21:5 را بخوانیــد. "او )خــدا( کســی )عیســی مســیح( را کــه . 3
گنــاه را نشــناخت )هرگــز گنــاه نکــرد(، در راه مــا گنــاه ســاخت ؛ تــا مــا 

...؟ شــویم" )پرانتزهــا از نویســنده اســت(
"در مسیح پارسایی خدا"

ــن آمــد و . 4 ــه روی زمی ــد. عیســی مســیح ب کولســیان 21:1-22 را بخوانی
بــرای گناهــان مــا مــرد. بــه ایــن خاطــر در حضــور خــدا بــه عنــوان قومــی 

مقــدس، بــی عیــب و بــی گنــاه، در ...؟ مــی ایســتیم. 
نظر خدا ج. 

ــم ســتود . 5 ــی خــدا را خواهی ــد. مــا فیــض جاودان افسســیان 6:1 را بخوانی
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زیــرا ...؟ بــه رایــگان بــه مــا بخشــیده شــده اســت.
در آن محبوب )که مسیح است(

عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. از طریــق عیســی و قربانــی شــدن او بــر روی . 6
صلیــب، مــا تــا چــه مــدت زمانــی کامــل شــده ایــم؟

تا ابد ج. 

عبرانیــان 15:10-17 را بخوانیــد. در عهــد جدیــد، خــدا وعــده داده کــه . 7
گناهــان مــا را چــه موقــع بــه یــاد خواهــد آورد؟

هیچ گاه به یاد نخواهد آورد ج. 

رومیــان 1:6-2 را بخوانیــد. فیــض خــدا افزونتــر از همــه ی گناهــان . 8
ــود ؟ ــزون ش ــدا اف ــض خ ــا فی ــم ت ــه دهی ــردن ادام ــاه ک ــه گن ــد ب ــا بای ــت. آی ماس

خدا نکند. نه !

عبرانیــان 12:9 را بخوانیــد. عیســی چــه نــوع رهایــی )آزادی از مجــازات . 9
گناهانمــان( بــرای مــا حاصــل کــرد؟

رهایی ابدی ج. 

رومیــان 33:8 را بخوانیــد. شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد برگزیــدگان . 10
خــدا را متهــم کنــد .

هیچ کس وجود ندارد.

رومیــان 34:8 را بخوانیــد. شــخصی را نــام ببریــد کــه بتوانــد قــوم خــدا را . 11
محکــوم کنــد )مــورد قضــاوت قــرار دهــد(.

هیچ کس وجود ندارد

ــک . 12 ــد ی ــی توان ــه م ــد ک ــام ببری ــخصی را ن ــد. ش ــان 35:8 را بخوانی رومی
ــازد.  ــدا س ــدا ج ــت خ ــیحی را از محب مس

هیچ کس وجود ندارد

رومیان 31:8 را بخوانید. نتیجه ی این درس شاگردسازی چیست ؟. 13
وقتی خدا با ماست، هیچ کس نمی تواند بر ضد ما باشد.
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ــان حــال داده مــی شــوند، انتظــار مــی رود کــه ...؟ . 1 ــی کــه در زم فرمانهای

داشــته باشــند.
کاربرد مداوم یا مکرر

یوحنــا 16:3 را بخوانیــد. بــا توجــه بــه زمــان حــال در زبــان یونانــی، آنچــه . 2
در یوحنــا 16:3 بیــان مــی شــود، چیســت؟

ــا  ــۀ خــود را داد ت ــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگان زی
هــر کــه بــه او ایمــان آَوَرد )زمــان حــال: ایمــان مــی آورد و ایمــان خــود را 

ادامــه مــی دهــد( هــالک نگــردد، بلکــه حیــات جاویــدان یابــد. 

ــاه نمــی . 3 ــود شــده اســت گن ــد. آنکــه از خــدا مول ــا 9:3 را بخوانی اول یوحن
کنــد. ایــن آیــه بــه چــه معناســت؟

آن کــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمی کنــد، )زمــان حــال: بــه 
عبــارت دیگــر بــه عنــوان شــیوه ی زندگــی خــود دیگــر گنــاه نمــی کنــد، 

ــد( ــی ده ــان م ــتوار را نش ــی اس ــتن قلب ــه داش ک

لوقــا 7:15 را بخوانیــد. بــرای یــک گناهــکار کــه ...؟ جشــن و ســرور در . 4
آســمان برپــا مــی شــود.

توبه می کند و باز هم به توبه کردن ادامه می دهد.

اعمــال رســوالن 30:17 را بخوانیــد. خــدا بــه همــه ی مردمــان در هــر جــا . 5
حکــم مــی کنــد کــه ...؟ 

توبه می کنند و باز هم به توبه کردن ادامه می دهند.

اعمال رسوالن 20:26 را بخوانید. این آیه چه چیز را بیان می کند؟ . 6
بلکــه نخســت در میــان دمشــقیان، ســپس در اورشــلیم و تمامــی ســرزمین 
ــم کــه  ــام پرداخت ــن پی ــه اعــالم ای ــان ب ــان غیریهودی ــز در می ــه، و نی یهودی
بایــد توبــه کننــد )زمــان حــال: و بــه توبــه کــردن مکــررا ادامــه دهنــد( و بــه  
ســوی خــدا بازگردنــد )و بــه بازگشــتن ادامــه دهنــد( و کــرداری شایســتۀ 
توبــه داشــته باشــند )زمــان حــال: و بــه انجــام کارهــا و اعمالــی کــه 

بوســیله ی آن توبــه ی خــود را ثابــت مــی کننــد، ادامــه دهنــد(.
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اول یوحنــا 3:2 را بخوانیــد. نتیجــه ی داشــتن رابطــه ی شــخصی بــا خــدا . 7
کــه همــان شــناخت اوســت، چیســت ؟

انجام آنچه او می فرماید، حفظ فرامین او

ــدون . 8 ــت را ب ــو ایمان ــد: "ت ــی گوی ــوب م ــد. یعق ــوب 18:2 را بخوانی یعق
اعمــال بــه مــن بنمــا )کــه انجــام آن غیــر ممکــن اســت(، و مــن ایمانــم را 

ــا ...؟ بــه تــو خواهــم نمــود." ب
اعمالم یا با آنچه انجام می دهم.

اول تســالونیکیان 3:1 را بخوانیــد. کارهــا یــا اعمالــی کــه از ایمــان ناشــی . 9
مــی شــوند بــه عنــوان ...؟ معرفــی مــی شــوند.

عمِل ایمان

غاطیــان 16:2، 21 را بخوانیــد. اعمــال شــریعت اعمالیســت کــه مــردم انجــام . 10
مــی دهنــد تــا ســعی کننــد نجــات یــا ...؟ را بدســت آورنــد )آیــه 21(. اعمــال 

شــریعت نمــی تواننــد نجــات دهنــد، آنهــا هیــچ قــدرت نجاتــی ندارنــد. 
پارسایی

رومیــان 7:2-10 را بخوانیــد. ایــن آیــات ثمــره ی کــدام دو گــروه از افــراد . 11
را توصیــف مــی کنــد؟ 

ایمانداران و غیر ایمانداران

درس13
اعمــال 13:8 و 18-22 را بخوانیــد. در ابتــدا یوحنــا دربــاره ی "ثمــره" یــا . 1

گواهــی یــک ایمانــدار حقیقــی صحبــت مــی کنــد. همــه ی اینهــا موضوعاتی 
هســتند کــه از دل آدمــی مــی جوشــد. وقتــی دل ایمانــداری )ماننــد شــمعون( 

در حضــور خــدا راســت نباشــد، چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟ 
از گنــاه )شــرارت( خــود توبــه کنــد و دعــا کنــد خــدا اندیشــه ی قلبش را ببخشــد

ــخصی . 2 ــه ش ــی اینک ــا گواه ــدرک ی ــد. م ــرس 5:1-11 را بخوانی دوم پط
حقیقتــا در میــان کسانیســت کــه خــدا آنهــا را فراخوانــده و برگزیــده اســت، 

چیســت؟ 
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آنهــا همــه ی ویژگــی هــای روح القــدس و طبیعــت الهــی جدیــد خــود 
را بــه ایمانشــان اضافــه مــی کننــد.

متــی 34:25-40 را بخوانیــد. چــه ویژگــی هایــی از ایمانــدار در ایــن . 3
آیــات نشــان داده شــده اســت؟

کارهــای عملــی کــه از ایمــان ناشــی مــی شــوند – ماننــد ؛غــذا دادن به 
گرســنه، مهمــان نــوازی کــردن، لبــاس دادن بــه فقیــر، عیــادت کــردن 

از بیمــار، رســیدگی کــردن بــه کســانی کــه در زنــدان هســتند و غیــره.

ــا چــه چیــزی شــناخته . 4 ــا 35:13 را بخوانیــد. شــاگردان عیســی ب یوحن
مــی شــوند؟ 

با محبتی که به یکدیگر نشان می دهند. 

 متــی 21:7-23 را بخوانیــد. چــرا ایــن افــراد از پادشــاهی خــدا دور 5. 
شــدند؟

آنهــا کارگــران شــرارت بودنــد. در زبــان یونانــی زمــان حــال اســتفاده 
مــی شــود تــا نشــان دهــد آن گنــاه شــیوه ی زندگــی وطبیعــت آنهاســت. 
عیســی فرمــود: هرگــز آنهــا را نشــناخته اســت. آنهــا مــردم مذهبــِی گــم 
شــده ای بودنــد کــه هرگــز تغییــری در قلــب و ذهنشــان نداشــته انــد تــا 

آنهــا را بــه ســوی خــدا بــاز گردانــد.

یوحنــا 23:14 را بخوانیــد. اگــر کســی عیســی را دوســت بــدارد، چــه . 6
خواهــد کــرد؟

ــد  ــت خواه ــخنانش اطاع ــا از س ــت ی ــد داش ــگاه خواه کالم او را ن
کــرد. 

اعمال 20:26 را بخوانید. این آیه چه چیز را بیان می کند؟ . 7
توبه تان را با آنچه انجام می دهید، ثابت کنید.

یعقــوب 17:2 را بخوانیــد. اگــر ایمــان شــما بــدون اعمــال یــا کارهــای . 8
نیــک باشــد، چــه نوعــی از ایمــان اســت؟

ایمان مرده، ایمانی که نجات بخش نیست )یعقوب 14:2(.
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درس14
ممکــن اســت دانســتن اینکــه عیســی مســیح هرگــز کســی را دعــوت نکرد . 1

تــا "مســیحی" شــود، بلکــه دعــوت او بــرای مــردم ایــن بــود کــه "شــاگرد" 
ــا و  ــی، مرقــس، لوق ــل )مت ــه اناجی ــد. ب شــوند، شــما را شــگفت زده کن
ــد و روی یــک ورق کاغــذ، هــر تعــداد کــه مــی  ــا( نگاهــی بیندازی یوحن
توانیــد، آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد دعــوت عیســی بــه شاگردســازی 

بــوده اســت، پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد.

در کتــاب اعمــال رســوالن، مــردم دعــوت نشــدند کــه "مســیحی" شــوند، . 2
بلکــه دعــوت آنهــا ایــن بــود کــه "شــاگرد" شــوند. بــا نگاهــی بــه کتــاب 
ــد،  ــی توانی ــه م ــداد ک ــر تع ــذ، ه ــک ورق کاغ ــوالن، روی ی ــال رس اعم
آیاتــی را کــه نشــان مــی دهــد کــه دعــوت از مــردم بــرای شــاگرد شــدن 

بــوده اســت، پیــدا کــرده و فهرســت کنیــد .

در کتــاب مقــدس کلمــه ی "شــاگرد)ان(" در مجمــوع 273 بــار اســتفاده . 3
شــده اســت. در کِل کتــاب مقــدس، کلمــه ی "مســیحی )یــان(" در 
ــی را  ــذ آیات ــک ورق کاغ ــت. روی ی ــده اس ــتفاده ش ــار اس ــوع 3 ب مجم
کــه در آنهــا کلمــه ی "مســیحی )یــان(" در کتــاب مقــدس اســتفاده شــده 

ــد . اســت بنویســید و فهرســت کنی
اعمال رسوالن 26:11، 28:26 ؛ و اول پطرس 16:4

متی 25:10 را بخوانید. مطابق با این آیه، شاگرد کیست؟ . 4
شاگرد کسی است که مانند معلم و استادش می شود

ــه . 5 ــودن ب ــط: شــاگرد عیســی ب ــا غل ــح ی ــد. صحی ــا 26:14 را بخوانی لوق
معنــای قربانــی کــردن بــی قیــد و شــرط زندگــی شــخص، بــرای زندگــی 

دیگــران اســت.
صحیح است

لوقــا 33:14 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: در حداقــل برخــی مــوارد، . 6
شــاگرد عیســی بــودن بــرای اینکــه خواســت عیســی را در اولویــت قــرار 

دهــد، مســاوی بــا رهــا کــردن همــه چیــز اســت .
صحیح است
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متــی 29:19 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: هر کــه به خاطــر نــام عیســی . 7
ــا امــاک خــود  ــد ی ــا فرزن ــادر ی ــا م ــدر ی ــا پ ــا خواهــر ی ــرادر ی ــا ب ــه ی خان
ــدان را  ــات جاوی ــت و حی ــد یاف ــر خواه ــد براب ــد، ص ــرده باش ــرک ک را ت

به دســت خواهــد آورد.
صحیح است

اعمــال رســوالن 22:14 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: شــاگردان بــه . 8
ــد. ــده ان ــویق ش ــان تش ــداری در ایم پای

صحیح است

عبرانیــان 14:10 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: اعتــراض بعضــی هــا بــه . 9
 کتــاب مقــدس کــه تاکیــد بــر شــاگردی مــی کنــد، ایــن اســت کــه "مســیحی" 
"شــاگرد" بــودن نیــاز بــه قربانــی و تعهــد واقعــی دارد. حقیقــت ایــن اســت 
ــدارد ؛ ایــن بهــای  ــاز ن کــه فدیــه ی مســیح هیــچ تاشــی از جانــب مــا نی
رهایــی، بــدون تــاِش مــا کامــل اســت، امــا دعــوت مســیح همیشــه بــرای 

کل زندگــی مــا و بــدون قیــد و شــرط بــوده اســت.
صحیح است

ــط: دعــوت مســیح . 10 ــا غل ــح ی ــد. صحی اعمــال رســوالن 26:11 را بخوانی
بــرای دو گــروِه مجــزا از ایمانــداران نبــود؛ تعــدادی مســیحیانی باشــند کــه 
نفســانی باقــی بماننــد و تعــدادی شــاگرد باشــند. در حقیقــت، مســیحیان و 

شــاگردان بایــد یکــی و هماننــد باشــند.
صحیح است

ــود کــه . 11 ــن ب ــداران ای ــه ایمان ــد. ماموریــت عیســی ب ــی 19:28 را بخوانی مت
ــازید. ــد و ...؟ س بروی

شاگرد الف. 

متــی 20:28 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: ایمانــداران بایــد بــه دیگــران . 12
ــا  ــه ج ــت، ب ــان داده اس ــا فرم ــه آنه ــی ب ــه عیس ــر آنچ ــه ه ــد ک ــم دهن تعلی

ــد. آورن
صحیح است
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یوحنــا 12:1 را بخوانیــد. صحیــح یــا غلــط: عیســی برکاتــش )بخشــش، . 13
پارساشــمردگی، و ...(، را بــدون قربانــی کــردن خــود بــه مــا ارزانــی نکــرد.

صحیح است

درس15
 مرقس 15:16 را بخوانید. انجیل باید به چه کسی اعام شود؟ 1. 

همه ی خالیق، همه

متی 19:28-20 را بخوانید. چه کسی باید شاگرد شود ؟. 2
مردِم همه ی قومها و ملت ها

 اعمال رسوالن 5:8، 26 ؛ 13:16-15، 23 ؛ 20:20-21 را بخوانید. 3. 
بشــارت در کجا داده شــد ؟

در شــهر هــا، بیابــان هــا، کنــار رود هــا، زنــدان هــا، در اماکــن عمومــی، 
و خانــه بــه خانــه

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

همه ی موارد فوق ه. 

ــد. هنگامــی کــه پولــس در مــورد . 5 اعمــال رســوالن 23:28 -24 رابخوانی
انجیــل بــه تفصیــل توضیــح و شــهادت مــی داد، او چــه مــدت ایــن کار را 

بــرای متقاعــد کــردن مــردم دربــاره ی ادعاهــای عیســی انجــام داد ؟
از صبح تا شب، احتماال حدود شش تا هشت ساعت 

اعمــال رســوالن 14:16 را بخوانیــد. وقتــی کــه کســی بخواهــد واقعــا بــه . 6
مســیح ایمــان بیــاورد، چــه چیــزی بایــد بــاز شــود؟

قلب، بخش مهمی از وجود انسان 

 اعمــال رســوالن 37:2 را بخوانیــد. وقتــی قلــب شــخصی بــاز و محکــوم 7. 
شــده اســت چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ 

اگر به درستی پاسخ بدهد، خواهد پرسید، "چه کار باید بکنم ؟"
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 اعمــال رســوالن 31:16 و 38:2 را بخوانیــد. یــک شــخص بایــد چــه کاری 8. 
انجــام دهــد ؟

توبه کند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و تعمید بگیرد.

 اعمــال رســوالن 42:2 و یوحنــا 31:8-32 را بخوانیــد. بعــد از ایــن یــک 9. 
شــخص چــه کاری بایــد انجــام دهــد؟

بــه تعلیــم )آمــوزش( یافتــن از رســوالن ادامــه دهــد. یــاد گرفتــن و عمــل 
بــه کالم عیســی را پیوســته دنبــال کنــد.

رومیــان 14:10-15 را بخوانیــد. در جهــت معکــوس )در ایــن آیــه هــا(، . 10
چگونــه یــک شــخص بــه مســیح ایمــان مــی آورد ؟

کســی بــرای بشــارت فرســتاده مــی شــود، بــه شــخصی از عیســی موعظــه 
یــا اعــالم مــی شــود. چــون پیــام مســیح را مــی شــنوند، مــی تواننــد ایمــان 
آورنــد. چــون ایمــان مــی آورنــد، نــام خداونــد را بــرای نجــات مــی خواننــد.

درس16
پرسشنامه. 1

رجوع به درس شود

فرم نتایج پیگیری در شاگردسازی. 2
رجوع به درس شود

یعقــوب 22:1 را بخوانیــد. اگــر مــا فقــط کام خــدا را بشــنویم امــا هرگــز . 3
بــه آن عمــل نکنیــم، چــه کاری انجــام داده ایــم؟ 

خود را فریب داده ایم

متــی 24:7-27 را بخوانیــد. بــرای اینکــه دانــا باشــیم، مــا نبایــد فقــط بــه . 4
ســخنان عیســی گــوش کنیــم، بلکــه چــه کار بایــد کنیــم؟

ما باید به آنها عمل کنیم 

ــد کار خدمــت را انجــام . 5 ــد. چــه کســی بای افسســیان 11:4-12 را بخوانی
دهــد ؟
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پاسخ پرسشها

مقدســین، نــه طبقــه ی خاصــی از مــردم کــه بــه عنــوان روحانــی بــه آنهــا 
اشــاره مــی شــود.

اعمــال رســوالن 1:8، 4 را بخوانیــد. چــه کســانی بــه هــر جــا کــه رفتنــد بــه . 6
کام بشــارت مــی دادنــد؟

ایماندارانی که به خارج پناهنده شدند.

اعمــال رســوالن 1:8، 4 را بخوانیــد. چــه کســانی بــرای بشــارت کام . 7
پراکنــده نشــدند؟

ــد  ــد جدی ــه در عه ــم کــه کلیســای اولی ــی بینی ــات م ــن آی رســوالن. در ای
کســانی بودنــد کــه مســئولیت شاگردســازی و بشــارت را بــر عهــده 

داشــتند.

اعمــال رســوالن 19:11-22 را بخوانیــد. در کلیســای اولیــه در عهــد . 8
جدیــد، ایمانــداران کار خدمــت را انجــام دادنــد، و خدمتشــان توســط 
ــال شــد. امــا امــروز در کلیســاهای مــا،  ــری و راهنمایــی رســوالن دنب رهب
ایــن رهبــران هســتند کــه چیزهایــی را شــروع مــی کنــد و ســپس ایمانــداران 
پیــروی مــی کننــد. چگونــه اعمــال رســوالن 19:11-22 ایــن گفتــه را 

ــد؟ تصدیــق مــی کن
کلیســا از ایمــان آوری ایمانــداران جدیــد خبــردار شــد و برنابــا را بــرای 

کمــک کــردن بــه آنهــا فرســتاد )آیــه 22(

مســیح . 9 بــدن  از  هــر عضــوی  بخوانیــد.  را  قرنتیــان 18-14:12  اول 
ضروریســت. مــا نبایــد خودمــان را بــا هــم مقایســه کنیــم. تعهــد کلــی بــه 
مســیح انجــام همــه چیــز نیســت، بلکــه انجــام آن چیزیســت کــه خــدا شــما 
را بــرای آن مجهــز کــرده اســت. بــا اطاعاتــی کــه در ایــن درس دریافــت 

ــد کــرد؟ کــرده ایــد چــه کار خواهی
ــا بیــرون رفتــن و اســتفاده از عطایــای خــود بــرای کمــک بــه  امیــدوارم ب

ــم. دیگــران آن را عملــی کن



148 

پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده ی خود

انتخــاب عیســی مســیح بــه عنــوان خداونــد و نجــات دهنــده تــان مهمتریــن 
تصمیــم شماســت کــه بــرای همیشــه خواهیــد گرفــت!

ــی  ــراف کنیعیس ــود اعت ــان خ ــه زب ــر ب ــه اگ ــد، "ک ــی ده ــده م ــدا وع کالم خ
خداونــد اســت و در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را از مــردگان 
برخیزانیــد، نجــات خواهــی یافــت. 01زیــرا در دل اســت کــه شــخص ایمــان 
مــی آورد و پارســا شــمرده می شــود، و بــا زبــان اســت کــه اعتــراف می کنــد و 
نجــات می یابــد... 13 زیــرا هر کــه نــام خداونــد را بخوانــد، نجــات خواهــد .تــفای" 

.)13،10-9:10 )رومیــان 

ــد و  ــو خداون ــه ت ــم ک ــی کن ــراف م ــد،" عیســی اعت ــا کنی ــد دع ــا صــدای بلن ب
نجــات دهنــده ی مــن هســتی. در دل خــود ایمــان دارم کــه خــدا تــو را از مــردگان 
بــر خیزانیــد. بــا ایمــان بــه کامــت، اکنــون نجــات را دریافــت مــی کنــم. از اینکــه 

مــرا نجــات دادی متشــکرم!"

همــان لحظــه ای کــه زندگــی خــود را بــه عیســی مســیح مــی ســپارید، حقیقــت 
کام او بافاصلــه در روح شــما قــرار مــی گیــرد. اکنــون کــه دوبــاره بــه دنیــا آمــده 

ایــد، شــما انســان کامــا جدیــدی هســتید !
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دریافت روح القدس

بــه عنــوان فرزنــد، پــدر آســمانِی پــر محبــت شــما مــی خواهــد قــدرت فــوق 
العــاده ای کــه بــرای زندگــی در ایــن حیــات جدیــد بــه آن نیــاز داریــد را بــه شــما 

بدهــد.

لوقــا 10:11، 31 "زیــرا هــر کــه بخواهــد، بــه دســت آورد؛ و هــر کــه بجوید، 
یابــد؛ و هــر کــه بکوبــد، در بــه رویــش گشــوده شــود... 31 حــال اگــر شــما بــا همــۀ 
بدســیرتی تان می دانیــد کــه بایــد بــه فرزنــدان خــود هدایــای نیکــو بدهیــد، چقــدر 
بیشــتر پــدر آســمانی شــما روح القــدس را بــه هر کــه از او بخواهــد، عطــا خواهــد 

فرمود."

همــه ی آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بخواهیــد، ایمــان بیاوریــد، و 
دریافــت کنیــد! ایــن گونــه دعــا کنیــد،" پــدر نیــاز خــود را بــه قــدرت تــو بــرای ایــن 
حیــات جدیــد مــی دانــم. لطفــا مــرا بــا روح القدســت پــر کــن. بــا ایمــان، او را 
هــم اکنــون دریافــت مــی کنــم! متشــکرم کــه مــرا تعمیــد مــی دهــی. روح القــدس، 

بــه زندگــی مــن خــوش آمــدی. "

تبریــک مــی گوییــم! حــاال شــما بــا قــدرت فــوق العــاده خــدا پــر مــی شــوید. 
تعــدادی هجــا از زبانــی کــه نمــی دانیــد از قلبتــان بــه زبانتــان خواهــد آمــد )اول 
قرنتیــان 14:14(. از آنجــا کــه آن هــا را بــا ایمــان بــا صــدای بلنــد مــی گوییــد، 
ــا مــی کنیــد  قــدرت خــدا را از درون خــود آزاد مــی کنیــد و خــود را در روح بن
)آیــه ی 4(. مــی توانیــد ایــن کار را هــر وقــت و هــر کجــا کــه دوســت داریــد انجــام 

دهید.

ایــن واقعــا مهــم نیســت کــه آیــا وقتــی دعــا کردیــد تــا خداونــد و روح او را 
ــه. اگــر در دل خــود ایمــان داشــته  ــا ن ــد ی ــزی احســاس کردی ــد، چی دریافــت کنی
باشــید کــه دریافــت مــی کنیــد، پــس طبــق وعــده ی کام خــدا، دریافــت کردیــد. 

خــدا همیشــه بــه کامــش متعهــد اســت. آن را بــاور کنیــد!

ــم، هــر آنچــه در دعــا در خواســت  ــه شــما مــی گوی ــس ب مرقــس 42:11 "پ
ــود." ــد، و از آِن شــما خواهــد ب ــه ای ــد، ایمــان داشــته باشــید کــه آن را یافت کنی
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درباره نویسندگان
اندرو ومک

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

مســیح اســت، ادامــه مــی دهــد .

دان کرو

ــد. او  ــق ش ــدرو ملح ــه ان ــد ب ــه خداون ــت ب ــرای خدم ــال 1975 ب دان در س
قبــل از اینکــه در ســال 1988 بــه عنــوان معــاون و همــکار در ســازمان کلیســایی 
ــه صــورت عضــوی تمــام وقــت در بیایــد، در مکزیکــو، تگــزاس  انــدرو ومــک ب
و اوکاهامــا خدمــت مــی کــرده اســت. او در ســال، 1994 اســتاد کالــج کتــاب 
مقــدس کریــس )Charis Bible College( شــد. در اوایــل دهــه ی 1990، 
ــا  ــه انجمــن مقدســین را تاســیس کــرد، کــه در حــال حاضــر ب دان ســازمان خیری
ســازمان خبــر خــوش شــاگردی ادغــام شــده اســت کــه ایــن ســازمان امکانــات و 
ــان  ــرای کشــورهای جه ــه طــور عمــده ب ــه ب ــزار شــاگردی و کمــک هــای خیری اب

ســوم فراهــم مــی کنــد. 


