سایر کتابهای "مجموعۀ حرکت به سوی بلوغ "عبارتند از:
رشوع کنید
•
وقت گذراندن با خدا
•
عیسی را بهعنوان خداوند خود بپذیرید
•
نشان دادن ایامن خود
•
تأثیر گذاشنت بر دنیای خود
•
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پیروی از عیسی
از مجموعه دروس "حرکت به سوی بلوغ"

بَری سنتک ْـلِر

مجموعۀ "حرکت به سوی بلوغ"
در بیش از  ۱،۰۰۰،۰۰۰نسخه به چاپ رسیده است!
معنای حقیقی پیروی از عیسی چیست؟ تغییر! عیسی ،زندگی شام را از درون
تغییر خواهد داد و از شام برای تغییر دادن دیگران استفاده خواهد کرد .عیسی
از شام میخواهد او را بهطور کامل پیروی کنید .این کتاب به شام کمک میکند
دنبالهروعیسی باشید ،هامنطور که:
با تردیدهایتان دربارۀ شناخت مسیح مقابله میکنید.
•
رابطهتان را با عیسی عمیقتر میکنید.
•
محبت خدا را تجربه میکنید.
•
یاد میگیرید دیگران را محبت منایید.
•
هدف خدا را برای زندگیتان درمییابید
•
برقراری ارتباط با خدا را میآموزید
•
پی میبرید عیسی در شام زندگی میکند
•
بهعنوانِ یک شاگر ِد متامعیار عیسی مسیح زندگی میکنید
•

پیروی از عیسی

"بَــری ســنت کلــر" تــاش دارد تــا در حــد امــکان بــر بســیاری از نوجوانــان تأثیــر بگــذارد تــا از عیســی پیــروی مناینــد .او
بهعنــوان رئیــس مؤسســۀ "یافــن راهحلهایــی بــرای جوانــان"( )Reach out Youth Solutionsهــر ســاله بــرای هــزاران
دانشآمــوز ســخرنانی میکنــد و بیــش از  ۲۰جلــد کتــاب شــامل مجموعــۀ "حرکــت بــه ســوی بلوغ"نوشــته اســت .او ب ـرای
تجهیــز و آمــاده کــردن رهـران جوانــان ،پــدران و مــادران و دانشآمــوزان بــه متــام دنیــا ســفر میکنــد .از طریــق رهــری او،
ه ـزاران کلیســا برنامههــای خدمتــی هدفمنــدی را ب ـرای خدمــت بــه جوانــان بــا مترکــز بــر تعالیــم عیســی اج ـرا منودهانــد.
"بَــری" ،در تیمهــای بســکتبال کشــور بــازی کــرده و در مســابقه د ُو ماراتــن بوســتون نیــز رشکــت منــوده اســت .او و همــرش،
الوانــا ،دارای هشــت فرزنــد هســتند و در آتالنتــا ،جورجیــا ،زندگــی میکننــد.

۱

بَری سنتک ْـلِر
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قدردانی ویژه:
از "راد مینــور" 1و "دبــی هیــز" ۲کــه از ابتــدای ایــن پــروژه بــا مــن
کردنــد.
همــکاری
۴
۳
از "بــرت اســتوفر" و "ارنســت پولــن" بــرای طراحــی و بســتهبندی
مجموعــه دروس "حرکــت بــه ســوی بلــوغ".
از نماینــدگان جوانــان سراســر کشــور بــه دلیــل بررســی مطالــب و
ارزشمندشــان.
پیشــنهادات
از همســر مرحومــم کارل  ۵و فرزندانــم "اســکات"  ۶و "کامــرون" ۷
"کتــی" ۸و "بــارت"" ۹جاناتــان" ۱۰و "جینــی" ۱۱بــه خاطــر محبتــی کــه
نســبت بــه مــن داشــتند و مــرا در خدمتــم تشــویق کردنــد.
از "الوانــا" ۱۲همســرم ،همراهــم در مــرگ و زندگــی ،و همــدم قلبــم
در نیمــۀ دوم زندگــیام.
و از خداونــد "عیســی مســیح" بــه خاطــر حقایقــی کــه در ایــن کتــاب
بــه مــن آموخــت.

;1 Rod Minor; 2 Debbie Hayes; 3 Burt Stouffer; 4 Ernest Pullen; 5 Carol; 6 Scott; 7 Cameron
8 Katie; 9 Bart; 10 Jonathan; 11 Ginny; 12 Lawanna
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سخنی از نویسنده
عیســی مســیح تغییــرات مثبتــی در زندگــی مــن ایجــاد کــرد .او
میتوانــد زندگــی شــما را نیــز تغییــر دهــد و از شــما بــرای زندگــی
دیگــران اســتفاده کنــد.
فقــط کافــی اســت خــود را در اختیــار عیســی قــرار دهیــد ،آنــگاه او
می تو ا نــد :
به شما کمک کند تا او را بهتر بشناسید.
در شما کار کند تا مسیحی بالغتری شوید.
شــما را ترغیــب کنــد تــا دربــارۀ مســیح بــا دیگــران ســخن
بگو ییــد .
بــا اســتفاده از شــما بــه دیگــران کمــک کنــد تــا در مســیر
کمــال حرکــت کننــد.
شــما را راهنمایــی کنــد تــا شــما نیــز راهنمــای دیگــران
شــو ید .
قصــد وهــدف مــن بــرای شــما ایــن اســت" :پــس همانگونــه
کــه مســیح عیســی خداونــد را پذیرفتیــد ،در او ســلوک کنیــد :در او
ریشــه گیریــد و بنــا شــوید ،و همانگونــه کــه تعلیــم یافتیــد ،در ایمــان
اســتوار شــده ،لبریــز از شــکرگزاری باشــید( ".کولســیان )۷-۶:۲
وقتــی ایــن اتفــاق در زندگیتــان میافتــد ،درســت ماننــد ۲×۲ =۴
و  ۴×۴ =۱۶و تــا بینهایــت ،عیســی میتوانــد بــه وســیلۀ شــما ،حیــات
خــود را در بســیاری دیگــر دمیــده ،بــر جهــان تأثیــر بگــذارد .چگونــه؟
یــک مســیحی (ماننــد شــما) میتوانــد فــرد دیگــری را بــا مســیح آشــنا
کــرده ،بــه او کمــک نمایــد تــا در مســیر بلــوغ مســیحی حرکــت کنــد.
ســپس ایمانــدار جدیــد ،فــرد دیگــری را بــا مســیح آشــنا میســازد
و بــه او در حرکــت بــه ســمت بلــوغ کمــک میکنــد ،و ایــن رونــد ادامــه
مییابــد .خــدا بــه شــما بینــش و بصیرتــی شــگفتانگیز میبخشــد
5

از مجموعه دروس حرکت بهسوی بلوغ ......................

تــا او را بشناســید و او را بــه دیگــران نیــز بشناســانید .ایــن همــان
چیــزی اســت کــه بایــد هــدف زندگــی شــما باشــد .ایــن همــان چیــزی
اســت کــه مجموعــه دروس "حرکــت بــه ســوی بلــوغ مســیحی" بــه آن
میپــر د ا ز د .
مجموعــه دروس "حرکــت بــه ســوی بلــوغ" ،شــامل کتابــی تحــت
عنــوان "شــروع کنیــد" بــرای نوایمانــان و پنــج کتــاب شاگردســازی
دیگــر اســت کــه بــرای کمــک جهــت رشــد در مســیح ،و تبدیــل شــدن
بــه بخــش قابــل توجهــی از فراینــد تکثیــر ،طراحــی شــده اســت.
"پیــروی مســیح" اولیــن کتــاب
از:
عبارتنــد
دیگــر
کتا بهــای
وقت گذراندن با خدا (کتاب )۲

از

ایــن

مجموعــه

میباشــد.

عیسی بهعنوان خداوند (کتاب )۳
نشان دادن ایمان خود (کتاب )۴
تأثیر گذاشتن بر دنیای خود (کتاب )۵

خواســت خــدا و دعــای مــن برایتــان ایــن اســت تــا آنچــه را
در صفحــات بعــدی میخوانیــد ،فقــط بخشــی از یادداشــتهایتان
نشــود ،بلکــه بخشــی از زندگیتــان گــردد .امیــدوارم تمــام آنچــه در
باعــث افتخــار و جــال خداونــد باشــد.
زندگیتــان محقــق میشــود،
بَری سنتک ْـلِر
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اهداف
ایــن کتــاب بــه شــما کمــک میکنــد تــا اصــول اولیــۀ زندگــی کــردن
بــا عیســی مســیح را درک کــرده ،و مســیر درســت شــاگردی را شــروع
نما ییــد .

شاگردی را تا حدودی میتوان بدین شکل تعریف کرد:
 آزادانه متعلق به مسیح شدن -تعلیم دادن آنچه از خدا آموختهایم ،به مردم

پولــس بهطــور خالصــه شــاگردی را اینگونــه تعریــف کــرد" :یقیــن
دارم آن کــه کاری نیکــو در شــما آغــاز کــرد ،آن را تــا روز عیســی
مســیح بــه کمــال خواهــد رســانید( ".فیلیپیــان )۶:۱
پیــش از شــروع مطالعــۀ کتابمقــدس در ایــن کتــاب ،متعهــد
شــوید کــه بــه عیســی مســیح اجــازه میدهیــد تــا هــر کاری را کــه
میخواهــد در زندگیتــان انجــام دهــد ،بــه کمــال رســاند.
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موارد استفاده این کتاب
۱.۱گروه هــای کوچــک :شــما میتوانیــد بهعنــوان
یــک گــروه ســازمانیافته (ماننــد گــروه شــاگردی) کــه
رهبــر جوانــان هدایــت و سرپرســتی میشــود ،از ایــن
اســتفاده نماییــد .هــر عضــو ایــن گــروه ،بایــد تعهدنامــهای
در صفحــه  ۱۱آمــده ،امضــا کنــد و موافقــت خــود را بــا
ایــن کتــاب در هــر هفتــه ،جهــت رشــد شــخصیتی ،اعــام

عضــو
توســط
کتــاب
را کــه
مطالعــۀ
نمایــد.

۲.۲بهطــور انفــرادی :شــما میتوانیــد خودتــان ایــن کتــاب
را بــه صــورت انفــرادی مطالعــه کنیــد .هــر هفتــه ،یــک درس را
بــرای رشــد شــخصی خــود بــه اتمــام برســانید و تکالیــف مربوطــه
را انجــام دهیــد.
۳.۳دوســتانی کــه هنــوز ایمــان نیاوردهانــد :شــما میتوانیــد
از دوســتی کــه بــه عیســی مســیح ابــراز عالقــه کــرده ،امــا هنــوز
ایمــان نیــاورده ،بخواهیــد تــا در مطالعــات هفتگــی ایــن کتــاب
جهــت تبــادل اطالعــات ،بــه شــما بپیونــدد .بــا ایــن امیــد کــه او
نیــز عیســی را پیــروی نمایــد.
۴.۴دانشآمــوزان جوا نتــر دوره شــاگردی :پــس از آن
کــه هــر بخــش از ایــن کتــاب را در زندگیتــان بــه کار بردیــد،
میتوانیــد از طریــق کتــاب "پیــروی عیســی" ،بــه افــراد جوانتــر یــا
گروههــای جوانــان کمــک کنیــد.
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نکات عملی
(چگونه میتوان بیشترین استفاده را از این کتاب برد)
اگــر میخواهیــد بهعنــوان یــک مســیحی بــه بلــوغ برســید ،بایــد
آن را از خــدا بخواهیــد و دســتورات کتابمقــدس را در زندگیتــان
بــه کار ببریــد .گاهــی اوقــات انجــام ایــن کار دشــوار اســت ،امــا ایــن
کتــاب بــه شــما کمــک میکنــد ،بــه شــرط آنکــه شــما نیــز:
 .۱هر جلسه را با دعا شروع کنید.
از خدا بخواهید تا با شما صحبت کند.
 .۲از کتابمقدســی اســتفاده کنیــد کــه خوانــدن آن راحــت
باشــد .اگــر مــی توانیــد از ترجمــه "هــزارۀ نــو" اســتفاده کنیــد.
 .۳در طول جلسه این کارها را انجام دهید:
آیات کتابمقدس را ببینید.
به پاسخها فکر کنید.
پاسخها را بنویسید.
پرسشهایتان را فورا ً یادداشت نمایید.
آیاتــی را کــه بــه آنهــا اشــاره شــده ،بــه خاطــر
کتا بمقــدس
حافظــه
کارتهــای
(از
بســپارید
کــه در پشــت ایــن کتــاب آمــده ،اســتفاده کنیــد.
گروههــا بــرای خوانــدن گروهــی کالم و حفــظ آیــات،
بهتــر اســت از یــک ترجمــۀ مشــخص ،مثــاً ترجمــۀ
هــزارۀ نــو اســتفاده کننــد).
 .۴هر بخش را در زندگیتان به کار ببرید:
از خداونــد بخواهیــد تــا بــه شــما نشــان دهــد چگونــه
آنچــه را کــه از کالمــش آموختهایــد ،بــه کار ببریــد.
در روابط ،عادات و رفتار خود از او اطاعت کنید.
در مــورد نتایــج آن ،بــا دیگــر ایمانــداران صحبــت
کنیــد تــا شــما را نصیحــت و تشــویق نماینــد.
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اگر در گروه شاگردی هستید
در هفتــه ،دو وقــت جداگانــه را جهــت کار بــر روی
مطالــب هــر جلســه اختصــاص دهیــد .در صــورت
امــکان ،در وقــت اول کل آیــات مربــوط بــه آن بخــش را
مطالعــه کنیــد و در وقــت دوم (در روز جلســۀ بعــدی،
یــا یــک روز قبــل از آن) آنچــه را کــه آموختهایــد ،مــرور
کنیــد .
بــرای شــرکت در جلســات گــروه ایــن لــوازم را همــراه
داشــته باشــید :کتابمقــدس ،خــودکار یــا مــداد و ایــن
کتــا ب .
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تعهدنامه شخصی
بدینوســیله ،مــن ...........................
تعهــدات زیــر مینمایــم:

خــود

را

ملــزم

بــه

اجــرای

۱.۱هــر روز ،خــود را بــه خداونــد تســلیم میکنــم تــا آنچــه را
کــه میخواهــد ،بــرای رشــد مــن ،بــه مــن تعلیــم دهــد ،تــا پیــر ِو
او شــوم.
۲.۲در تمــام جلســات هفتگــی گــروه شــرکت میکنــم ،مگــر
ایــن کــه یــک بیمــاری جــدی یــا شــرایطی بــه وجــود آیــد کــه حضــور
در جلســه را غیرممکــن ســازد .اگــر بیــش از یــک جلســه غیبــت
داشــتم ،در صــورت صالحدیــد رهبــر گــروه ،بایــد بــا رضایــت
خــود از گــروه خــارج شــوم.
۳.۳وظایفــی را کــه هــر هفتــه بــه مــن محــول میشــود ،بــدون
کوتاهــی انجــام دهــم.
۴.۴در کلیسای محلی حضوری فعال داشته باشم.
میدانــم کــه نــه تنهــا بــه خداونــد ،بلکــه بــه گــروه و بــه خــود نیــز
متعهــد میشــوم و بــا کمــک خداونــد هــر یــک از آنهــا را بهطــور
کامــل و بــه بهتریــن شــکل انجــام خواهــم داد.
تاریخ....................

امضاء ...........
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فصل اول

آیا

مط
م
ئ
ن
ه

ستید؟

پاسخ به پرسشهای مهم
تصــور کنیــد شــنبه صبــح وارد کالس شــده و متوجــه میشــوید
کــه امتحــان روز پنجشــنبه را خــراب کردهایــد ،حــال اگــر بــا عیســی
مســیح رابطــۀ شــخصی داشــته باشــید ،چگونــه بــا ایــن مســأله برخــورد
می کنیــد ؟
کســی کــه بــدون عیســی مســیح زندگــی میکنــد ،هیــچ منبعــی خــارج
از خــودش ،بــرای حــل مشــکالتی کــه هــر روزه مثــل آوار بــر ســرش
خــراب میشــوند ،نــدارد .امــا کســی کــه از عیســی پیــروی میکنــد،
میتوانــد تمــام مشــکالت و ناامیدیهــا را بــا تمرکــز بــر امکاناتــی کــه
عیســی مســیح در اختیــارش گذاشــته ،پشــت ســر بگــذارد.
شــما بــا برخــی از ایــن منابــع و امکانــات ،در طــی ده درســی کــه
در ایــن کتــاب آمــده ،آشــنا خواهیــد شــد .امــا بــرای اســتفاده از آنهــا
در زندگــی خــود ،ابتــدا بایــد بــه ســه پرســش اساســی در قلــب و ذهــن
خــود پاســخ دهیــد:
یک فرد مسیحی کیست؟
چگونه میتوان یک مسیحی شد؟
چگونــه
هســتید

متوجــه
؟

میشــوید

کــه
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یک فرد مسیحی کیست؟

فکــر میکنیــد خــدا بــه چــه دلیلــی شــما را آفریــده
ا ســت ؟
...............................................................
.................................................................................
..................................................................................
یوحنــا  ۳:۱را مطالعــه کنیــد تــا هــدف خداونــد از
آفرینــش خــود را دریابیــد .اکنــون ســؤال بــاال را چگونــه
می دهیــد؟
پاســخ
................................................................
....................................................................
..................................................................................
یــک مســیحی کســی اســت کــه رابطــۀ شــخصی بــا عیســی مســیح
دارد .امــا ایــن رابطــه چیــزی نیســت کــه بــا آن متولــد شــده باشــید،
یــا آن را بــا تــاش خــود بــه دســت آوریــد ،و یــا بتوانیــد آن را
نماییــد.
خریــداری 

رومیان  ۲۳:۳و  ۲۳:۶را نگاه کنید.

گنــاه یعنــی "خطــا کــردن" یــا "بــه بیراهــه رفتــن".
ایــن بدیــن معناســت کــه شــما بــه جــای انتخــاب
مســیر خــدا ،راه خودتــان را میرویــد ،بنابرایــن
از خــدا جــدا میشــوید.
مرگ ،به معنای "جدایی روحانی" است.

خداونــد بــرای حــل مشــکل گنــاه و مــرگ و ایجــاد رابطــۀ شــخصی
بــا خــودش ،کاری منحصربهفــرد و شــگفتانگیز انجــام داد .رســالۀ
رومیــان  ۸:۵و اول قرنتیــان  ۴-۳:۱۵و رســالۀ اول پطــرس ۱۸:۳
را بخوانیــد.
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به زبان ساده بنویسید که خدا چه کاری انجام داد.
..............................................................................
..................................................................................
...................................................................
اکنــون آیــات زیــر را از انجیــل یوحنــا بخوانیــد تــا دالیــل آمــدن
عیســی را دریابیــد:
........................................................................ ۴:۱
................................................................ ۱۳-۱۱:۱
......................................................................۱۷:۱
.............................................................. ۲۲-۱۹:۲
........................................................................۳:۳
......................................................................۱۶:۳
فیلیپیــان  ۱۱-۶:۲را بخوانیــد .هرچنــد کــه عیســی
مجبــور نبــود ،امــا بــا میــل و خواســت خــود ،از امتیازاتــی
کــه در آســمان بــا خــدای پــدر داشــت ،چشمپوشــی کــرد
و در شــباهت آدمیــان بــه زمیــن آمــد تــا زندگــی را آنگونــه
کــه شــما تجربــه میکنیــد ،تجربــه نمایــد .لحظــهای بــه ایــن مســأله
بیند یشــید .

تابتواند با شما
همسان شود و
شما نیز با او.
پس خدا انسان شد
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عیســی دقیقــاً بــا مشــکالتی مواجــه شــد کــه شــما بــا آنهــا مواجــه
می شــو ید :
•ناامیدی
•طرد شدن
•آسیب دیدن
•غم
•خشم
•درد جسمانی
•شکست در روابط
بــا وجــود ایــن ،او زندگــی ارزشــمند خــود را بــرای شــما داد .از
تحقیــر
آنجــا کــه شــما را بســیار دوســت داشــت ،بــا میــل خــود،
شــدن و درد مــرگ بــر صلیــب را تحمــل کــرد ،تــا جریمــۀ گناهــان
شــما را بپــردازد.
وقتــی بــه کاری کــه عیســی مســیح برایتــان انجــام داد فکــر
میکنیــد ،چــه احساســی بــه شــما دســت میدهــد؟

چگونه میتوان مسیحی شد؟
بــه نظــر شــما یــک فــرد ،چگونــه میتوانــد مســیحی
شــود؟ نظرتــان را بنویســید.
..............................................................................
..................................................................................
..............
...................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................
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آیــا آنچــه کــه نوشــتهاید ،بــا نظــر خــدا مطابقــت دارد؟ بــرای آن کــه مطمئــن
شــوید ،پنــج مرحلــۀ مســیحی شــدن را کــه در زیــر آمــده ،دنبــال نماییــد.

پنج مرحلۀ دریافت عیسی مسیح:

در هــر مرحلــه ،آیــات ذکرشــده
دهیــد .ســپس "توضیحــات تکمیلــی"
بنویســید کــه چگونــه قبــاً بــه هــر
چگونــه الزم اســت بــه آن واکنــش

را بخوانیــد و بــه ســؤاالت پاســخ
را بخوانیــد و در جــای خالــی
مرحلــه واکنــش نشــان دادهایــد ،یــا
نشــان دهیــد.

۱
بپذیرید که به عیسی نیاز دارید.

بر طبق رسالۀ رومیان  ،۱۰:۳به چه دلیل به عیسی نیاز دارید؟
..............................................................................
...............................................................................
ذات و طبیعــت انســان ،طغیانگــر بــوده و بــر ضــد خداونــد اســت .ایــن
وضعیــت باعــث میشــود شــما بگوییــد" :مــن بــه عیســی نیــازی نــدارم!"

فیض:
"هدیۀ رایگان
خداست" که به ما
بخشیده شده تا به
سوی عیسی بازگردیم
و به ما قدرت
میبخشد تا برای او
زندگی نماییم.
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امــا بــه خاطــر فیــض خــدا ،شــما میتوانیــد بگوییــد" :مــن بــه خــدا
نیــاز دارم" .خــدا فیــض خــود را بــر شــما قــرار داد .پــس اکنــون
میتوانیــد اعتــراف کنیــد کــه بــه خــدا نیــاز داریــد.
مرحله  ،۱چگونه به شما مرتبط میشود؟
.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
....................................................................

۲
بازگشت از گناهانتان

انجیل مرقس ۱۵:۱درباره بازگشت از گناهانتان چه میگوید؟
..............................................................................
..................................................................................
...................................................................

توبه یعنی:
" تغییر جهت "
"روی برگرداندن از
زندگی خودخواهانه و
خودمحور ،و رفتن به
سمت خویشتنداری و
تسلط بر نفس"
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مرحلۀ  ۲چگونه به شما مرتبط میشود؟
.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
...........................................................................

۳

زندگیتان را به مسیح بدهید

بــا توجــه بــه انجیــل یوحنــا  ۱۲:۱و رســالۀ دوم قرنتیــان ۱۵:۵
بــرای ایــن کــه زندگیتــان را بــه مســیح بدهیــد ،چــه کارهایــی بایــد
انجــام دهیــد؟
.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
..........................................................................

مسیحی یعنی:
"مسیح در ما"
مسیح در شما زندگی
میکند .او میآید تا
کنترل زندگیتان را به
دست گیرد.
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مرحلۀ  ۳چگونه به شما مرتبط میشود؟
.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
...........................................................................

4

ایمــان داشــته باشــید کــه عیســی
میکنــد و بــه شــما زندگــی جاویــدان
انجیل یوحنا  ۱۸-۱۶:۳دربارۀ ایمان به مسیح چه میگوید؟

در شــما
میدهــد

زندگــی

.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
...........................................................................
مرحلــۀ  ۴چگونــه بــه شــما مرتبط میشود؟
..................................
.....................................
ایمان یعنی:
.....................................
.....................................
.........................
............
"اعتماد کامل"-
اعتماد همیشگی به عیسی.
.......................................
.......................................
........................................
..............
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5

اطاعت در پیروی مسیح

بــر طبــق انجیــل یوحنــا  ۳۱:۸و
نخســتین گام بــرای اطاعــت چیســت؟

رســالۀ

رومیــان

،۱۰-۸:۱۰

.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
تعمیــد ،نخســتین راه بــرای همســان شــدن بــا مــرگ مســیح،
تدفیــن و قیــام اوســت .چــه راههــای دیگــری را بــرای همســان شــدن
بیشــتر بــا مســیح میشناســید؟ انجیــل متــی  ،۲۰-۱۸:۲۸اعمــال
رســوالن  ۴۷-۴۱:۲و  ۳۹-۳۵:۸را بخوانیــد ،ســپس پاســخ ســؤال
را بنویســید.
.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
..........................................................................

اطاعت یعنی:
آری" گفتن هر روزه به
"
سی در تمام تصمیمات
عی
زندگی.
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مرحلۀ  ۵چگونه به شما ارتباط پیدا میکند؟
.............................................................................
................................................................................
..................................................................................
.........................................................................
ایــن  ۵مرحلــه بــرای مســیحی شــدن ،باعــث ایجــاد
یــک رابطــۀ شــخصی بــا عیســی مســیح میشــود.
اکنــون بــه عقــب برگشــته و نگاهــی بــه ایــن  ۵مرحلــه
بیندازیــد و از خــود بپرســید" :در رابطــۀ شــخصیام بــا
عیســی ،در کــدام مرحلــه قــرار دارم؟"
-۱
..............................................................................
...............................................................................
-۲
..............................................................................
...............................................................................
-۳
..............................................................................
...............................................................................
-۴
..............................................................................
...............................................................................
-۵
..............................................................................
...............................................................................
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چگونــه
هســتید

پــی
؟

میبریــد

کتابمقــدس خــود را
بخشهــای عهــد جدیــد
ایــن بخــش شــامل مــوارد
مســیح بــرای شــما انجــام

کــه

یــک

مســیحی

واقعــی

برداریــد و یکــی از هیجانانگیزتریــن
 رســالۀ اول یوحنــا -را بخوانیــد.زیــادی از کارهایــی اســت کــه عیســی
داده اســت .نگاهــی بــه آن بیندازیــد.

از رسالۀ اول یوحنا  ،۱۳-۱۱:۵چه چیزی درک میکنید؟
.................................................................
.................................................................................
.....................................................................
...........
.............

رســالۀ اول یوحنــا  ۳:۲و  ۱:۵را بخوانیــد .چگونــه
متوجــه میشــوید کــه یــک مســیحی واقعــی  -فرزنــد خــدا-
هســتید؟ آنچــه را کــه از آیــات زیــر میآموزیــد ،بنویســید:
۶-۳:۲
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
۱۴:۳
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
 ۲۴:۳و ۱۳:۴
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
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۱۵:۴
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
۱:۵
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
اگــر عیســی را بــه زندگیتــان
دعــوت نکردهایــد ،اکنــون میتوانیــد
ایــن کار را انجــام دهیــد .ایــن دعــا
شــما را هدایــت میکنــد:

شخصی
ساختن
مبحث

"خداونــد عیســی ،اعتــراف میکنــم
کــه خودخــواه هســتم .بــه گناهــان
خــود اعتــراف کــرده ،از آنهــا توبــه
میکنــم و از تــو میخواهــم وارد
زندگــیام شــوی .عیســی ،زندگــیام را
بــه تــو میدهــم .از تــو میخواهــم کــه کنتــرل تمــام بخشــهای زندگــی
مــرا بــه دســت خــود بگیــری .مــن بیــش از هــر چیــز دیگــری در دنیــا،
میخواهــم از تــو اطاعــت و پیــروی کنــم .آمیــن"
و اگــر قبــاً عیســی را بــه زندگیتــان دعــوت کردهایــد ،از او بهخاطــر
آن ک��ه در ش��ما زندگ��ی میکن��د ،تشـ�کر نماییــد .هنگامــی کــه دعــا
میکنیــد ،دالیلــی را بیــان کنیــد کــه بــر اســاس آنهــا میدانیــد عیســی
بــه یقیــن در شــما زندگــی میکنــد و بــا او رابطــۀ شــخصی داریــد.
اول یوحنا  ۱۱:۵را حفظ کنید.
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فصل دوم

کشف بزرگ

کشف هدف خدا برای زندگیتان
این جمله را کامل کنید:
هدف من در زندگی این است که:
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
آیــا اهدافــی کــه بــرای زندگیتــان نوشــتهاید ،بــا اهدافــی کــه خــدا
بــرای زندگیتــان در نظــر گرفتــه ،مطابقــت دارنــد؟ بیاییــد آن را
بررســی کنیــم.
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اولین هدف خدا
خــدا میخواهــد
باشــد
داشــته

رابطــۀ

یــک

محبتآمیــز

بــا

شــما

بــه زبــان ســاده بنویســید کــه انجیــل متــی ۳۸-۳۶:۲۲
دربــارۀ هــدف شــما در زندگــی چــه میگویــد؟
..............................................................................
رابطۀ شما با تولد تازه آغاز میشود .شما فرزند خدا میشوید.
رابطهتــان بــا خــدا ،شــما را بــه ســمت شــاگردی ســوق میدهــد
 فراینــدی کــه منجــر میشــود روزانــه در هماهنگــی بــا خــدای پــدرزندگــی کنیــد .پــدر بــه شــما محبــت میکنــد .همیشــه محبــت خواهــد
کــرد ،تحــت هــر شــرایطی .شــاید پــدر زمینیتــان شــما را دوســت
داشــته باشــد ،شــاید نداشــته باشــد .امــا خــدای پــدر ،همیشــه شــما را
دوســت دارد .اگــر در برابــر پــدر آســمانیتان طغیــان کــرده ،کاری را
کــه میدانیــد اشــتباه اســت (گنــاه) انجــام دهیــد ،رابطــۀ شــما بــا خــدا
از بیــن نمــیرود ،بلکــه دوســتیتان بــا او آســیب میبینــد.
چگونــه میتوانیــد دوســتی خــود را بــا خــدا بــه حالــت اول
برگردانیــد و بــا او در تعــادل و تــوازن بمانیــد؟

احیاء دوستی

وقتــی بــه واســطۀ گنــاه ،دوســتی شــما بــا خــدا آســیب
میبینــد ،چــه کار میکنیــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال،
رســالۀ اول یوحنــا  ۹:۱را بخوانیــد ،زیــر ایــن آیــه خــط
بکشــید و دور واژۀ "اعتــراف" نیــز دایــرهای ترســیم کنیــد.
اعتــراف ،دوســتی را احیــاء میکنــد .امــا معنــای اعتــراف
چیســت؟ بیاییــد از نزدیــک نگاهــی بــه آن بیندازیــم.
اعتراف به گناه ،به معنای دو چیز است:
بــا خــدا همعقیــده هســتید کــه کاری کــه انجــام دادهایــد،
گنــاه و اشــتباه اســت.
پایان دادن به کاری که انجام دادهاید.
اکنــون زمانــی را در خلــوت و تنهایــی بــه دعــا اختصــاص دهیــد.
از خــدا بخواهیــد گناهانــی را کــه در زندگــی مرتکــب شــدهاید ،بــه
یادتــان آورد .آنهــا را بــر روی یــک کاغــذ جداگانــه بنویســید.
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ســپس طبــق آنچــه در رســالۀ اول یوحنــا  ۹:۱وعــده داده شــده،
گناهــان خــود را نــام بــرده ،بــه آنهــا اعتــراف کنیــد و خــدا را بهخاطــر
بخشــش و پــاک کــردن آنهــا ســپاس گوییــد .بــرای نشــان دادن
ایمانتــان بــه ایــن کــه خــدا آنچــه را کــه وعــده داده بــود ،بــه انجــام
رســانده ،فهرســت گناهانتــان را بســوزانید.

در دوستی ماندن

وقتــی زمانــی را صــرف برقــراری ارتبــاط بــا شــخصی
میکنیــد ،ایــن باعــث میشــود رابطهتــان را پویــا و ســرزنده
نگــه داریــد و محبتتــان نســبت بــه آن فــرد افزایــش یابــد.
ایــن امــر در دوســتیهای نزدیــک و روابــط دوســتانه ،آشــکارا دیــده
میشــود و در دوســتی بــا عیســی نیــز صــدق میکنــد .هرچــه زمــان
بیشــتری را بــا او ســپری کنیــد  -بــرای شــناخت او -رابطهتــان
می گــردد.
عمیق تــر
برقــراری ارتبــاط ،رابطــۀ شــما را بــا عیســی عمیقتــر میکنــد .امــا
چگونــه میتوانیــد ایــن ارتبــاط را بــا خــدا برقــرار ســازید؟
۱۶-۱۲:۴

را

عبرانیــان
کامــل کنیــد.
از طریق  ..........................به خدا گوش دهید.
از طریق  .........................با خدا صحبت کنید.
اولین هدف زندگیام این است که:
..............................................................................
...........................................................................

دومین هدف خدا

بخوانیــد

و

عبــارات

زیــر

را

خدا میخواهد در مسیح ،به سوی بلوغ حرکت کنید
بــه زبــان ســاده بنویســید رســالۀ رومیــان ،۲۹:۸
دربــارۀ هــدف شــما در زندگــی چــه میگویــد؟
................................................................
.................................................
................................
...........................................................................
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چــرا رشــد کــردن در مســیح و هرچــه بیشــتر شــبیه او شــدن ،هــدف
مهمــی اســت؟
خدا را خشنود میکنید (متی )۳:۷۱
احساس شادی و خوشی بسیار خواهید داشت (یوحنا )۱۱:۱۵
موفقیــت ،یعنــی تحقــق هدفتــان در زندگــی .درســت مثــل یــک
خــودکار کــه تــا وقتــی مینویســد ،موفــق اســت .شــما نیــز وقتــی بــه
هدفــی کــه خــدا برایتــان در نظــر گرفتــه اســت  -یعنــی شــبیه عیســی
شــدن -دســت یابیــد ،موفــق هســتید.
اگر این یکی از اهداف شماست ،با اشتیاق آن را دنبال کنید.

چگونه میتوان این هدف را دنبال کرد؟

اجــازه دهیــد روح عیســی (مســیح در شــما) و کالم او،
ســخنان ،افــکار ،نگــرش و اعمــال شــما را از درون تغییــر
)۲۱:۲
رومیــان
:۵-۹۱،۳۲
(غالطیــان
دهــد.
بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،توضیــح دهیــد ایــن اتفــاق چگونــه میتوانــد
برایتــان رخ دهــد؟
..............................................................................

...........................................................................
بــه خداونــد اجــازه دهیــد از هــر آنچــه کــه شــما را بیشــتر
بــه عیســی شــبیه میســازد ،اســتفاده نمایــد( .رومیــان
) ۹۲ - ۸۲ : ۸
بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،توضیــح دهیــد کــه ایــن اتفــاق چگونــه
میتوانــد برایتــان رخ دهــد؟
دومیــن هــدف زندگــیام ایــن اســت کــه.................................
...................................................

سومین هدف خدا

خــدا میخواهــد بــه دیگــران کمــک
جدیــدی را در مســیح بیابنــد

کنیــد

تــا

زندگــی

انجیــل مرقــس  ،۱۷:۱دربــارۀ هــدف شــما در زندگــی
چــه می گویــد؟
.............................................................................
27

از مجموعه دروس حرکت بهسوی بلوغ ......................

..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
چگونــه میتوانیــد بــه دیگــران کمــک کنیــد تــا زندگــی جدیــدی را
در مســیح آغــاز نماینــد؟
از طریــق تغییــر عــادات ،نگرشهــا ،و رفتارهایتــان
میتوانیــد عیســی را بــه دیگــران نشــان دهیــد (متــی
 .)۱۶-۱۴:۵پــس از خوانــدن ایــن آیــات ،بــه روشهایــی
کــه خــدا توســط آنهــا در شــما تغییــر ایجــاد میکنــد،
بیندیشــید و آنهــا را بنویســید.
..............................................................................
..................................................................................
.......................................................
بــه دیگــران بگوییــد کــه چگونــه عیســی شــما را تغییــر داد و
چگونــه آنهــا نیــز میتواننــد او را بشناســند (دوم قرنتیــان
:۵ -۱۶ . )۲۰
بــا توجــه بــه قانــون "برداشــت" ،پولــس رســول میگویــد هــر کــس
آنچــه را مــیکارد ،درو خواهــد کــرد (دوم قرنتیــان  .)۱۱-۶:۹ایمــان
نیــز از ایــن اصــل پیــروی میکنــد .یکــی از بهتریــن راههــای افزایــش
ایمانتــان در عیســی مســیح،
ه
دف
خدا:
ایــن اســت کــه او را بــه
کنیــد.
معرفــی
دیگــران
او را محبت کنیم.
تســلیم
بیشــتر
هرچــه
در او به بلوغ برسیم.
بیشــتر
ایمانتــان
شــوید،
دیگران کمک کنیم تا او
رشــد خواهــد کــرد.
به
را پیدا کنند.
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شخصی
ساختن
مبحث

 ۲۰دقیقــه بــرای اندیشــیدن بــه مطالــب ایــن جلســه ،صــرف
نماییــد و دربــارۀ بینشــی کــه بــه دســت آوردهایــد ،فکــر کنیــد .اکنــون
بــا ایــن بینــش ،هدفتــان را در زندگــی بنویســید.
..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

فیلیپیان  ۶:۱را به خاطر بسپارید.
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فصل سوم

ف
ر
ا
و
ا
ن
یم

حبت

دریافت محبت خدا
به عشقی که تاکنون در زندگیتان تجربه کردهاید ،بیندیشید.
در این قلب ،تجربیات مثبت خود را از عشق بنویسید.

Y
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در این قلب ،تجربیات منفی خود را از عشق بنویسید.

"محبــت از خداســت" (رســالۀ اول یوحنــا  .)۷:۴سرچشــمۀ آن
خداســت .او منبــع محبــت اســت .بــا وجــود ایــن ،برخــی از مــردم
محبــت خــدا را بهســختی میپذیرنــد .چــرا؟ زیــرا یــا درک کافــی از
محبــت ندارنــد ،یــا دارای تجربیــات منفــی از عشــق انســانی هســتند.
بیاییــد بــرای دیــدن عشــق واقعــی -یعنــی محبــت خــدا -بــه عشــق
زمینــی ،عشــق آســمانی و تفاوتهــای آنهــا نگاهــی بیندازیــم.

عشق انسانی در برابر محبت خدا
محبت مشروط در برابر محبت بیقید و شرط
محبت انسانی ،مشروط است.
"اگر آدمِ آراسته و منظمی باشی ،دوستت دارم!"
"اگر شاگرد اول باشی ،دوستت دارم!"
"چون برایم پول خرج میکنی ،دوستت دارم!"
"چــون بــوی خوبــی میدهــی ،رفتــار مناســب و ظاهــر خوبــی داری،
دوســتت دارم!"
محبت خدا بیقید و شرط است.
محبــت بیقیــد و شــرط خــدا
رســالۀ رومیــان  ۸:۵را بخوانیــد.
بــه ایــن معنــی اســت کــه او تحــت هــر شــرایطی شــما را
دوســت دارد .حتــی اگــر الیــق ایــن محبــت نباشــید .او شــما
را همانگونــه کــه هســتید ،دوســت دارد.
محبــت بیقیــد و شــرط ،بــه ایــن کــه شــما خودتــان را
چگونــه میبینیــد ،کاری نــدارد .ایــن کــه شــما فکــر کنیــد "از دمــاغ
فیــل افتادهایــد" یــا "فــردی بــیارزش و دورانداختنــی" هســتید ،بــرای
خــدا فرقــی نــدارد ،زیــرا او در هــر حــال شــما را دوســت دارد.
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خساست در مقابل فداکاری
عشق انسان بر پایۀ خساست است.
"اگــر مشــکلی پیــش نیایــد ،ممکــن اســت زمانــی را بــا تــو بگذرانــم -
حتــی برایــت هدیــه بخــرم (البتــه اگــر خیلــی گــران نباشــد) ،امــا هیــچ قولــی
نمیدهم".عشــقِ "ناخــن خشــک" همــه چیــز را بــرای خــودش میخواهــد ،و نَــم
پــس نمیدهــد و در هنــگام نیــاز ،پــا پــس میکشــد .شــما نمیتوانیــد در شــرایط
ســخت روی آن حســاب کنیــد .ایــن عشــق فقــط در ظاهــر ،خــوب اســت.
محبت خدا فداکارانه است.
یوحنــا  ۱۶:۳را
تصویــر فداکارانــهای!
دارم کــه بــه میــل
خــدا ،بزرگتریــن گنــج

بخوانیــد .بــه صلیــب عیســی بنگریــد .چــه
خــدا میفرمایــد" :آنقــدر شــما را دوســت
خــود ،پســرم را بــرای شــما میدهــم ".پســر
او بــود و خــدا او را بــه شــما داد.

خودخواهی در مقابل خدمت
عشق انسان ،خودخواهانه است.
عشــق خودخواهانــه در ایــن فلســفه نمــود پیــدا میکنــد کــه "تــو
هــوای مــن را داشــته بــاش ،مــن هــم هــوای تــو را دارم".چنیــن عشــقی
دارای انگیزههــای پنهــان اســت .چنیــن شــخصی میگویــد" :وقتــی
چیــزی را میخواهــم ،آن را میخواهــم!" او تنهــا زمانــی چیــزی را
میبخشــد کــه مطمئــن باشــد بــه خــودش برمیگــردد.
محبت خدا به دنبال خدمت کردن است.
یوحنــا  ۱:۱۳را بخوانیــد .محبتــی کــه بــر پایــۀ خدمــت اســت،
انتظــار هیــچ بازگشــتی را نــدارد و اغلــب خــود را از طریــق کارهــای
بســیار فروتنانــه ابــراز میکنــد .عیســی چنیــن محبتــی را بــا
شســتنِ پــای شــاگردانش نشــان داد (یوحنــا .)۱۷-۱:۱۳
ایــن کار خیلــی فروتنانــه بــود .او ایــن کار را انجــام داد تــا
نشــان دهــد محبــت بــر پایــۀ خدمــت کــردن ،چگونــه اســت.
وقتــی بــه خــدا نیــاز داریــد ،او همیشــه کنــار شماســت .او هرگــز
آنقــدر مشــغول نیســت کــه بخواهــد کار شــما را بــه تعویــق بینــدازد.
او همیشــه مایــل اســت بــه شــما کمــک کنــد.
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کینه در مقابل بخشش

عشقِ انسان ،کینهجو است.

فــردی کــه از بهتریــن دوســت خــود خیانــت دیــده ،یــا از والدیــن
خــود -بــه خاطــر طــاق آنهــا -جــدا شــده ،میتوانــد بــه آدم تلخــی
تبدیــل شــود .اگــر از آنهــا کینــه بــه دل بگیــرد ،در واقــع چنیــن
میگویــد" :هرگــز آنهــا را نمیبخشــم!"
محبت خدا ،بخشنده است.
کولســیان  ۱۴-۱۳:۲را بخوانیــد .عــدهای تصــور میکننــد
بعضــی از کارهایــی کــه انجــام دادهانــد ،آنقــدر بــد اســت کــه
خــدا هرگــز آنهــا را نمیبخشــد .امــا او میبخشــد .وعــدۀ او را
بــه یــاد آوریــد" :ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم ،او
کــه امیــن و عــادل اســت ،گناهــان مــا را میآمــرزد و از هــر نادرســتی
پاکمــان میســازد( ».رســالۀ اول یوحنــا  .)۹:۱محبــت خــدا آنقــدر بــزرگ
اس��ت کـ�ه م��ا را میبخش��د و گناهانماــن را پ�اـک میســازد.

محدود در مقابل خالق

محبت انسان ،محدود است.

وقت��ی ی�کـ ج��وان نمیتوانــد بــا پــدر و مــادر خــود کنــار بیایــد ،چنیــن
میگویــد« :اگردوســت داشــتن آنهــا آخریــن کاری اســت کــه بایــد انجــام
دهــم ،ایــن کار را خواهــم کــرد!» معمــوال ایــن گونــه اســت .درســت
زمان��ی ک��ه فک��ر میکنــد همــه چیــز را تحــت کنتــرل دارد ،ناگهــان از
دســت ماــدرش عصبان��ی میشوــد و بـ�ا قه��ر بـ�ه اتـ�اق خــودش م��یرود.
تــاش بــرای عشــق ورزیــدن بــدون محبــت خــدا ،غیرممکــن اســت.

ممحبت خدا خالق است

وقتــی اجــازه
دوم قرنتیــان  ۱۷-۱۶:۵را بخوانیــد.
میدهیــد محبــت خــدا نســبت بــه شــما همــۀ وجودتــان
را در بــر گیــرد ،ایــن محبــت از طریــق شــما جــاری شــده
و دیگ��ران را نی��ز در ب�رـ میگیـ�رد .محب��ت خ��دا میتوانــد
ِ
ظرفیــت دوســت داشــتن
زندگــی شــما را بــه شــکلی تغییــر دهــد کــه
و محبــت بــه هــر فــردی (والدیــن ،دوســتان و دشــمنان) را در هــر
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ِ
محبــت گاه و
ش��رایطی داشــته باشـ�ید ،آنه��م ن��ه صرفــاً قط��رهای از
بـ�یگاه ،بلک��ه رودخانـ�های از محبــت.

ملموس ساختن محبت

ش�مـا میتوانی��د هـ�ر قــدر کهــ میخواهیــد بــه عشــق فکــر کنیــد،
امــا ایــن کافــی نیســت .بایــد آن را بــه شــکلی عینــی و ملمــوس نشــان
دهیــد .عیســی بــه پیــروان خــود دو فرمــان بســیار مهــم داد.
مرقــس ۳۱-۲۸:۱۲
چیســت؟
بــزرگ

را

بخوانیــد.

ایــن

دو

فرمــان

بیاییــد اولیــن حکــم را دقیقتــر بررســی کنیــم( .دومیــن حکــم را
هفتــۀ آینــده بررســی خواهیــم کــرد) .اولیــن حکــم عیســی را بــه زبــان
ســاده توضیــح دهیــد ()۳۰:۱۲
..............................................................................
..................................................................................
.................................................................................
خــدا شــما را محبــت میکنــد و در عــوض ،میخواهــد شــما نیــز او
را محبــت کنیــد.
محبــت ،یــک خیابــانِ دوطرفــه اســت .اگــر پســری بــا دختــری قــرار
بگــذارد و در نهایــت ،شــهامت ایــن را داشــته باشــد کــه بگویــد" :دوســتت
دارم" ،امــا دختــر در جــواب او بگویــد" :بــزن بــه چــاک!" ،دیگــر رابطــهای
بیــن آنهــا وجــود نخواهــد داشــت .شــما نیــز وقتــی محبتتــان را بــه خــدا
ابــراز نکنیــد ،مثــل ایــن اســت
محبت میکنیم
کــه بــه خــدا میگوییــد" :بــزن بــه
چــا ک ! "
حبت میکنیم ،زیرا ابتدا
خــدا را نصفه-نیمــه دوســت
"م
خدا ما را محبت کرد".
داشــتن ،بــه درد نمیخــورد .او
(اول یوحنا )۱۹:۴
میخواهــد شــما او را بــا تمــام
دل ،جــان ،فکــر و قــ ّوت خــود
محبــت کنیــد( .مرقــس )۳۰:۱۲
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بــه ایــن جملــه کــه "خــدا را بــا
تمامــی دل ،جــان ،فکــر و قــ ّوت
بیندیشــید .
خــود محبــت کنیــد"،
بــه یــاد داشــته باشــید :خــدا محبــت
اســت .او آغازکننــدۀ محبــت اســت،
و او تنهــا کســی اســت کــه بــه شــما
توانایــی محبــت کــردن را میبخشــد.

شخصی
ساختن
مبحث

چگونــه میتوانیــد او را بــا تمامــی دل خــود (احساســاتتان) محبــت
کنیــد ؟
..............................................................................
.................................................................................
..................................................................................
چگونــه میتوانیــد او را بــا تمامــی جــان خــود (شــخصیت ،نگــرش
و عادتهایتــان) محبــت کنیــد؟
.............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
چگونــه میتوانیــد او را بــا تمامــی فکــر خــود (افــکار و ظرفیــت
ذهنیتــان) محبــت کنیــد؟
..............................................................................
.................................................................................
..................................................................................
چگونــه میتوانیــد او را بــا تمامــی قــ ّوت خــود (قــدرت بدنیتــان)
محبــت کنیــد؟
..............................................................................
.................................................................................
..................................................................................
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چگونــه میتوانیــد محبــت خــود را بــه خــدا نشــان دهیــد؟ انجیــل
یوحنــا  ۲۱:۱۴را بخوانیــد و مفهــوم آن را بــه زبــان ســاده بنویســید.
..............................................................................
.................................................................................
..................................................................................

آیه  ۱۶:۳از انجیل یوحنا را به خاطر بسپارید.
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فصل چهارم

د
ر
ی
غ
نک

رد
ن
م
حب

ت

خودتان و دیگران را دوست داشته باشید

آیــا در حــال حاضــر کســی در زندگیتــان هســت کــه محبــت کــردن
بــه او ،برایتــان ســخت باشــد؟ اســم او را در اینجــا بنویســید.
..............................................................................
.................................................................................
..................................................................................
در فصــل ســوم ،بــا نخســتین فرمانــی کــه عیســی بــه شــاگردانش
داد ،آشــنا شــدید" :خــدا را بــا تمامــی دل ،جــان ،فکــر و قــ ّوت خــود
محبــت کنیــد" (مرقــس  .)۳۰-۲۸:۱۲امــا فرمــان عیســی
بــه همیــن جــا ختــم نشــد.
مرقــس  ۳۱:۱۲را بخوانیــد و بــه زبــان ســاده بنویســید
کــه دومیــن فرمــان عیســی چــه بــود؟
................................................................
..................................................................................
...................................................................
37

از مجموعه دروس حرکت بهسوی بلوغ ......................

گاهــی محبــت کــردن بــه دیگــران ،بــرای یــک فــرد ســخت و دشــوار
میشــود ،چــرا کــه او نحــوۀ محبــت کــردن را نیاموختــه و خــودش را بــاور نــدارد.
دوســت نداشــتن خــود ،بــدان معناســت کــه شــما ارزیابــی خــدا را
قبــول نداریــد ،یعنــی ایــن حقیقــت را کــه شــما فــردی دوستداشــتنی
و ارزشــمند هســتید .وقتــی شــما خودتــان را نپذیریــد ،بیشــتر بــه
عیبهــای دیگــران نــگاه میکنیــد و آنهــا را بــه خاطــر چیزهــای
بســیاری کــه در مــورد خودتــان دوســت نداریــد ،رد میکنیــد .امــا بــه
یــاد داشــته باشــید کــه خــدا سرچشــمۀ محبــت اســت .او میتوانــد ایــن
توانایــی را بــه شــما بدهــد تــا خــود و دیگــران را دوســت داشــته باشــید.
بیاییــد نگاهــی بــه آن بیندازیــم.

خودتان را دوست داشته باشید

اکنــون ،برخــی از شــما پســرها در حــال خوانــدن ایــن
مطلــب ،خــود را چنیــن تصــور کنیــد کــه در مقابــل آینــۀ حمــام
بــا نشــان دادن عضلههایتــان ،ژســت گرفتهایــد .برخــی از دخترهــا هــم
بــه آینــه خیــره شــدهاند و ظاهــر خــوب خودشــان را تحســین میکننــد،
و شــما از خودتــان میپرســید" :ایــن یعنــی دوســت داشــتن خودمــان؟!"
نــه! عشــق ،شــما را بــه خاطــر آنچــه کــه هســتید ،ارج مینهــد نــه
آنچــه کــه بــه نظــر میرســید" .خــود را دوســت داشــتن" ،یعنــی "پذیرفتــن
خــود" .امــا بیشــتر مــردم ایــن کار را انجــام نمیدهنــد .چــرا؟
بــه خاطــر ظاهرشــان" :مــن خیلــی قدبلنــدم ،الغــر ُمردنــیام،
قدکوتاهــم ،چاقــم ،عجیــب و غریبــم".
بهخاطــر والدینشــان" :پــدر و مــادرم دعــوا میکننــد ،طــاق
گرفتهانــد ،مــرا نمیپذیرنــد".
بهخاطــر عــدم تواناییهــای خــود" :مــن احمقــم،
اســتعدادی نــدارم ،نهتنهــا نمیتوانــم گیتــار بزنــم،
بهســختی میتوانــم بــا موبایلــم کار کنــم".

هیــچ
بلکــه

پس چه اتفاقی میافتد؟ شما چنین افکاری را در سر میپرورانید:
"دیگــران باهوشتــر ،تیزتــر و بهتــر از مــن هســتند ،پــس کاری
کــه آنهــا انجــام میدهنــد ،بایــد درســت باشــد".
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شما ارزشها و نگرشهای اطرافیان خود را میپذیرید.
"بــه خاطــر کاری کــه پــدر و مــادرم بــا مــن کردنــد ،مــن االن
بدبخــت و بیچــاره هســتم ،پــس بــه آنهــا نشــان خواهــم داد!"
ســپس در برابــر قــدرت آنهــا ،شــروع بــه سرکشــی میکنیــد.
"خــدا در آفرینــش مــن بدجــوری خــراب کــرده ،پــس چــرا
مــن بایــد وقتــم را بــا او تلــف کنم!"پــس از دســت خــدا
می شــوید.
عصبانــی
هیچ کس مرا دوست ندارد!
افتضاح هستم!
چرا نمیتوانم کاری را درست انجام دهم؟
هیچ استعدادی ندارم.
افسردهام.
چه کاری باید انجام دهم؟
برخی از ویژگیهایی را که در خودتان دوست ندارید ،بنویسید.
شــما بــا وجــود تمامــی ایــن مســائل ،میتوانیــد خودتــان را دوســت
داشــته باشــید .در زیــر ،چگونگــی انجــام آن را بیــان میکنیــم:

۱

خودتان را تأیید کنید
فهرســتی از تمــام چیزهایــی کــه در رابطــه بــا خودتــان دوســت
داریــد و بــرای آنهــا از خداونــد سپاســگزار هســتید ،تهیــه کنیــد.
بــا خودتــان صــادق باشــید.
........................................................................

۲

تأیید کنید که عیسی در زندگی شماست
ایــن مســأله را درک کنیــد کــه وقتــی عیســی در شــما زندگــی
میکنــد ،نهتنهــا خــوب و روبــهراه هســتید ،بلکــه او میتوانــد
هــر آنچــه را کــه در زندگیتــان نیازمنــد تغییــر اســت ،تغییــر دهــد و
ایــن کار را خواهــد کــرد .اکنــون فهرســتی از آنچــه کــه خــدا بایــد در
شــما تغییــر دهــد ،تهیــه کنیــد .ســپس خــدا را بهخاطــر توانایــیاش در
تغییــر دادن شــما ،شــکر نماییــد.
..............................................................................
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۳

۴

بر اساس آنچه خدا در شما انجام میدهد ،عمل کنید
بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما میتوانیــد "تبدیــل شــوید"
(رســالۀ رومیــان  .)۲:۱۲دســت بــه کار شــوید و بــه خــدا اجــازه
دهیــد زندگــی شــما را تغییــر دهــد.
بــرای مثــال ،اگــر نیــاز داریــد وزنتــان را کــم کنیــد ،بــا یــک برنامــه
بــه ایــن هــدف میرســید .ســپس خــدا قــوت و توانایــی انجــام آن را
بــه شــما میبخشــد.
فکــر میکنیــد خــدا میخواهــد چــه کارهایــی انجــام دهیــد تــا
کنیــد؟
تغییــر
........................................................................
هر روز خدا را بهخاطر آفرینش خود شکر کنید
یــک بــار شــخصی گفــت" :خــدا هیچچیــز بیارزشــی نیافریــده" ،ایــن
درســت اســت! از نــگاه خــدا ،شــما بســیار ارزشــمند هســتید! همانطــور
کــه از محبــت خــدا نســبت بــه خودتــان آگاه میشــوید و بــر اســاس
کارهایــی کــه عیســی در شــما انجــام داده ،شــروع بــه پذیــرش خــود
میکنیــد ،در نتیجــه بــه دیگــران نیــز راحتتــر محبــت خواهیــد کــرد.
خدا را برای حداقل سه چیز ارزشمند در خودتان شکر کنید.
........................................................................

دیگران را دوست داشته باشید

چــون خــدا بــه مــا محبــت میکنــد ،مــا هــم میتوانیــم
بــه دیگــران محبــت کنیــم.
اول یوحنــا  ۱۹ -۱:۴را بخوانیــد .کالم خــدا دربــارۀ
محبــت کــردن بــه دیگــران چــه تعلیمــی میدهــد؟
.................................................................
............................................................................
بــه شــخصی کــه اســم آن را در صفحــۀ  ۳۷نوشــتید ،فکــر کنیــد .آیــا
میخواهیــد خــدا بــه شــما کمــک کنــد تــا بــه آن فــرد محبــت کنیــد؟
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اگر این طور است ،مراحل زیر را دنبال کنید.

1

اعتــراف کنیــد کــه بــه محبــت خــدا بــرای آن فــرد نیــاز داریــد
و ایــن را از خــدا درخواســت کنیــد.
چــه بــاور داشــته باشــید یــا نــه ،ضعــف و نیــاز بــرای شــما خــوب
اســت؛ چــرا؟ زیــرا شــما را بــه ســمت خــدا ســوق میدهــد ،درســت ماننــد
گرســنگی کــه شــما را بــه ســمت غــذا میکشــاند .ضعــف ،شــما را بــه ســمت
تنهــا کســی کــه میتوانــد آن را برطــرف کنــد  -یعنــی عیســی مســیح-
میبــرد .در حقیقــت "قــوت او در ضعــف شــما بــه کمــال میرســد( ".دوم
قرنتیــان  .)۹:۱۲ایــن چیــزی اســت کــه میتوانیــد روی آن حســاب کنیــد.

ایمــان داشــته باشــید کــه خــدا بــه دعــای شــما پاســخ داده،
محبــت بیقیــد و شــرط خــود را نثارتــان کــرده اســت.
اول یوحنــا  ۱۵-۱۴:۵را بخوانیــد و حقیقتــی را کــه در آن
مطــرح شــده ،توضیــح دهیــد:
.........................................................................
............................................................................

2

آیــا ارادۀ خــدا ایــن اســت بــه فــردی محبــت کنیــد کــه محبــت
کــردن بــه او ،برایتــان مشــکل اســت؟ البتــه کــه چنیــن اســت .در
حقیقــت خــدا فرمــان داده کــه ایــن کار را انجــام دهیــد .بنابرایــن بــر
طبــق وعــدۀ کالمــش ،میتوانیــد ایمــان داشــته باشــید کــه آنچــه را از
خــدا درخواســت نمودهایــد ،یافتهایــد ،یعنــی ایــن را کــه بــه آن شــخصی
کــه بــا او مشــکل داریــد ،محبــت داشــته
ایمان داشته
با شــید .
بخوانیــد

اکنــون مرقــس  ۲۴:۱۱را
و توضیــح دهیــد.
..................................................
.....................................................
.....................................................
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۴

پا پیش بگذارید و با ایمان محبت کنید

یکــی از ویژگیهایــی کــه نشــان میدهــد شــما مســیحی
هســتید ،ایــن اســت کــه بــه دیگــران محبــت کنیــد؛ حتــی
افــرادی را کــه دوستشــان نداریــد
(یوحنــا  .)۳۵-۳۴:۱۳همانطــور کــه اجــازه
میدهیــد محبــت خــدا در شــما و از طریــق
شخصی
شــما کار کنــد ،شــما نیــز از طریــق محبــت
ساختن
او ،دیگــران را محبــت میکنیــد.
پنــچ ویژگــی محبــت خداگونــه چیســت؟
(اگــر یــادآوری آنهــا برایتــان مشــکل اســت،
بــه جلســۀ ســوم ،صفحــات  ۳۱تــا ۳۳
مراجعــه کنیــد).

مبحث

محبت خدا یعنی:

................................................................۱.۱
................................................................۲.۲
................................................................۳.۳
...............................................................۴.۴
...............................................................۵.۵

دوبــاره بــه آن فــردی کــه در صفحــۀ  ۳۷اســمش را نوشــتید ،فکــر
کنیــد .ســه نمونــه از کارهــای خاصــی را کــه در ایــن هفتــه انجــام
میدهیــد تــا محبــت خــدا را بــه او نشــان دهیــد ،نــام ببریــد.
...................................................۱.۱
...................................................۲.۲
...................................................۳.۳
اول یوحنا  ۲۳:۳را به خاطر بسپارید.
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فصل پنجم

زن

ده
د
ر
ش
ما

تجربۀ زندگی کردن مسیح در شما
احســاس ســرخوردگی خــود را در مواجهــه بــا هــر یــک از ایــن
مــوارد بیــان کنیــد:
پدر و مادرتان؟
.............................................................................
.....................................................................
دوستانتان؟
.............................................................................
...................................................................
مدرسه؟
.............................................................................
......................................................................
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قرارهای عاشقانه؟
.............................................................................
.....................................................................
با خودتان؟
.............................................................................
.....................................................................
بــه عقــب برگردیــد و بــه مــواردی کــه یادداشــت کردهایــد ،نگاهــی
بیندازیــد .آیــا رفتــار اشــتباه و نگــرش نادرســتتان ،دلیــل ســرخوردگی
و شکســتهایتان بــوده اســت؟
دلیــل برخــی از شکســتهایتان ،شــرایطی بــوده کــه از کنتــرل شــما
خــارج بــوده اســت  -شــرایطی کــه باعــث ناامیــدی هــر کســی میشــود.
امــا یــک حــدس قاطــع ایــن اســت کــه دلیــل برخــی از شکســتهای
شــما ،گفتــار غلــط یــا رفتــار اشــتباه خودتــان بــوده اســت .حتــی پولــس
رســول هــم ایــن مشــکل را داشــت .او گفــت" :مــن نمیدانــم چــه
میکنــم ،زیــرا نــه آنچــه را کــه میخواهــم ،بلکــه آنچــه را کــه از آن
بیــزارم ،انجــام میدهــم( ".رســالۀ رومیــان )۱۵:۷
پولــس بهخوبــی از مشــکل آگاه بــود ،امــا راهحــل آن را نیــز
می د ا نســت .
کولســیان  ۲۷:۱را بخوانیــد تــا راهحــل را بیابیــد .ســپس
آن را در اینجــا یادداشــت نماییــد.
اکنون برای بررسی دقیقتر ....

مانند مسیح زندگی کردن

راز زندگــی کــردن ماننــد مســیح ،در ایــن اســت کــه عیســی
در شــما زنــده باشــد.
پیــروی کــردن از عیســی ،بــه معنــی انجــام دادن
"بهترینهــا" نیســت ،بلکــه بدیــن معناســت کــه اجــازه بدهیــد خــدا
بهترینهایــش را بــرای شــما انجــام دهــد
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اکنــون بــه صفحــه  ۹۰برویــد و داســتان "مهمانــی کــه
زمــام امــور را در دســت گرفــت" رابخوانیــد .همانطــور
کــه آن را میخوانیــد ،قســمتهایی را کــه دربــارۀ "زندگــی
کــردن مســیح در شماســت" ،خالصــه نماییــد .خالصــۀ خــود را در
پاییــن هــر یــک از اتاقهایــی کــه در اینجــا آمــده ،بنویســید:
اتاق دنج
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................
اتاق غذاخوری
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................
اتاق نشیمن
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................
کارگاه
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................
اتاق بازی
..............................................................................
..................................................................................
..........................................................
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کمد سالن
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................

کنترل کارها را به مسیح دادن
ایــن امکانپذیــر اســت کــه اجــازه دهیــد مســیح
هــر روز در شــما زندگــی کنــد ،امــا ایــن امــر خــود بــه
خــود صــورت نمیگیــرد.
پیــش از آنکــه مســیح را بــه زندگیتــان
دعــوت کنیــد ،او خــارج از آن زندگــی
میکــرد .زندگــی شــما توســط "مــن"
(خودتــان) کنتــرل میشــد ،بنابرایــن از
تعــادل خــارج بــود .نتیجــه :شکســت.
ســپس از مســیح خواســتید تــا بــه زندگیتــان
وارد شــود" .مــن" (خودتــان) کنــار رفــت و
مســیح ،کنتــرل را در دســت گرفــت .پــس
زندگــی شــما بــا آمــدن عیــس دچــار تعــادل و
رضایتمنــدی.
نتیجــه:
گشــت.
تــوازن
دوبــاره کنتــرل زندگیتــان را در دســت گرفتیــد
و مرتکــب گنــاه شــدید .اگرچــه مســیح هنــوز
در زندگیتــان حضــور دارد ،امــا او در گوشــه
اســت نــه در مرکــز آن .پــس دوبــاره زندگیتــان
از کنتــرل خــارج میشــود .نتیجــه :شکســت
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اکنــون میخواهیــد مســیح دوبــاره
کنتــرل زندگــی شــما را بــه دســت
گیــرد .آیــا ممکــن اســت؟ آیــا او
بیوقفــه میتوانــد آن را کنتــرل
کنــد؟ بلــه!
وقتــی پــی بردیــد کــه خودتــان
کنتــرل زندگــی را در دســت گرفتهایــد
و کنتــرل آن را از دســت مســیح
خــارج ســاختهاید ،ایــن کارهــا را
دهیــد:
انجــام

راز زندگی کردن مانند
مسیح ،در این است که
سی در شما زنده باشد
عی

1

نزد خدا به گناهانتان (خودخواهیهایتان) اعتراف کنید
"ولــی اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم ،او کــه امیــن
و عــادل اســت ،گناهــان مــا را میآمــرزد و از هــر نادرســتی
پاکمــان میســازد( ".اول یوحنــا )۹:۱

2

کنترل زندگیتان را به مسیح بسپارید
"مســت شــراب مشــوید ،کــه شــما را بــه هرزگــی میکشــاند؛
بلکــه از روح پــر شــوید( ".افسســیان )۱۸:۵
بنابرایــن روز بــه روز زندگــی پربارتــری در مســیح خواهیــد
داشــت (انجیــل یوحنــا .)۱۰:۱۰

آیــا کنتــرل بخشهایــی از زندگیتــان را خودتــان برعهــده
گرفتهایــد؟ اگــر ایــن طــور اســت ،در اینجــا آن را بنویســید و بــا بــه
کار بــردن مراحــل بــاال ،کنتــرل آن را بــه مســیح برگردانیــد.
..............................................................................
..................................................................................
بــه نظرتــان وقتــی مســیح در شــما زندگــی میکنــد ،چگونــه بــر
زندگیتــان تأثیــر میگــذارد؟ آن را بــه دقــت توضیــح دهیــد.
..............................................................................
.................................................................................
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مسیح در شما زندگی میکند

انجیل یوحنا  ۱۱-۱:۱۵را بخوانید.
کلیــد ایــن کــه مســیح در شــما زندگــی کنــد ،چیســت؟
( )۴ : ۱۵
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................
از

فرهنگهــای

معنــی عبــارت "مانــدن در" چیســت؟ در یکــی
لغــات کتابمقــدس معنــی آن را بررســی کنیــد.
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................

خــدا از چــه روشــی بــرای شــکوفا ســاختن مســیح در تمــام ابعــاد
()۳-۲:۱۵
میکنــد؟
اســتفاده
زندگیتــان
..............................................................................
..................................................................................
...........................................................
نتیجۀ ماندن مسیح در شما چیست؟ ()۱۱-۵:۱۵
..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
...............................
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خــدا
تمایــات
میــان
نَفــس"
نامیــده
کدامنــد؟
 ۲۱را

شخصی
ساختن

میخواهــد برخــی از
را در زندگیتــان از
بــردارد .آنهــا "اعمــا ِل
یــا "طبیعــت گناهآلــود"
میشــوند .ایــن تمایــات
-۱۹:۵
(غالطیــان
بخوانیــد)

مبحث

را متوجــه نمیشــوید،
در فرهنــگ واژگان

(توجــه :اگــر مفهــوم برخــی از تمایــات
در نســخههای مختلــف کتا بمقــدس ،یــا
کتا بمقدســی آنهــا را بررســی نماییــد).
..............................................................................
..................................................................................
......................
...........................................................
..................................................................................
..................................................................................
................................................
.................................
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
.......
..................................................................................
..................
...............................................................
..................................................................................
..................................................................................
.....................................
کدامیــک از ایــن تمایــات منفــی در زندگــی شــما وجــود دارد؟
صادقانــه پاســخ دهیــد .دور آنهــا خــط بکشــید و از خــدا بخواهیــد تــا
آنهــا را از زندگیتــان بــردارد
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بــر طبــق غالطیــان  ،۲۴-۲۲:۵نُــه ویژگــی (ثمــرۀ) مثبتــی
را کــه خــدا میخواهــد در زندگیتــان ایجــاد کنــد ،نــام ببریــد.
..................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................

بــه کدامیــک از ایــن ویژگیهــا در زندگیتــان بیشــتر
نیــاز داریــد؟ بــا توجــه بــه نیــاز خــود ،آنهــا را از  ۱تــا ۹
شــمارهگذاری کنیــد ( ۱نشــاندهندۀ بیشــترین نیــاز اســت).
چگونــه ایــن ویژگیهــا بــه شــما کمــک میکننــد تــا شکســتهایی
را کــه در مواجهــه بــا پــدر و مــادر ،مدرســه ،دوســتان و غیــره
داشــتید ،کنتــرل کنیــد؟ بهطــور مشــخص و دقیــق بیــان کنیــد.
..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
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حــال بــا توجــه بــه ایــن جلســه ،چگونــه میتوانیــد بــا خــدا
همــکاری نماییــد و بــه روحالقــدس اجــازه دهیــد تــا ایــن ۹
ویژگــی را در زندگیتــان شــکوفا ســازد؟
..................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

یوحنا  ۵:۱۵را به خاطر بسپارید.

عیسی:
«من تاک هستم و شما
شاخههای آن .کسی که
در من میماند و من در
و ،میوۀ بسیار میآورد؛
ا
زیرا جدا از من ،هیچ
نمیتوانید کرد».
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فصل ششم

خ

دا
م
ی

گ
وید ...

گوش دادن به کالم خدا
شــما عصــر روز پنجشــنبه بــا تعــدادی از دوســتانتان میرویــد تــا
گشــتی بزنیــد .آنهــا جایــی میایســتند و شــش بطــری آبجــو میخرنــد.
شــما میخواهیــد در جمــع دوســتانتان پذیرفتــه شــوید ،امــا نمیخواهیــد
آبجــو بخوریــد .در چنیــن شــرایطی ،چــه میکنیــد و چــرا؟
..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.....................................................................
عیسی هم خیلی وسوسه شد .اما چگونه از ِ
پس آنها برآمد؟

متی  ۱۰-۱:۴را بخوایند.
...................................................................
.......................................................................
...................................................................
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اول قرنتیان  ۱۳:۱۰را بخوانید.
وقتی وسوسه میشوید ،چه کار میکنید؟ چرا؟
......................................................................
.........................................................................
.............................................................................

کالم خــدا عــاوه بــر ایــن کــه تعلیــم میدهــد چگونــه وسوســۀ
خــود را کنتــرل کنیــد ،میتوانــد در هــر شــرایطی کــه در زندگــی بــا آن
مواجــه میشــوید ،بــه شــما کمــک کنــد.

اعتماد کردن به کالم خدا

کالم خــدا میتوانــد بــه شــما کمــک
کنــد ،زیــرا ...

1

الهام شده است
"الهام شده" یعنی " نَفَس خدا"

خــدا ،کتابمقــدس را از طریــق
ســخن گفتــن روح خــود بــه نویســندگان
آن ،موجودیــت بخشــید .آنهــا آنچــه را کــه
خــدا بــه آنهــا میگفــت ،مینوشــتند.
،۱۷-۱۶:۳

کالم خدا
میتواند در هر
شرایطی که در
زندگی با آن
مواجه میشوید،
به شما کمک
کند.

بــا توجــه بــه دوم تیموتائــوس
خــدا میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد؟
..............................................................................
..................................................................................
............................................................
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2

زنده است

3

معتبر است

از آنجــا کــه کالم خــدا زنــده و مؤثــر اســت ،میتوانــد زندگــی
شــما را حداقــل در چهــار زمینــه تغییــر دهــد .عبرانیــان ۱۲:۴
را بخوانیــد تــا متوجــه شــوید آنهــا چــه هســتند؟
..............................................................................
..................................................................................
............................................................

کتابمقــدس معتبــر اســت ،زیــرا از جانــب خــدا میآیــد .بــر
اســاس انجیــل یوحنــا  ۱۷-۱۶:۷چگونــه شــخصاً میتوانیــد پــی
ببریــد کــه کالم خــدا معتبــر اســت؟
..............................................................................
..................................................................................
............................................................

4

حقیقت است

کالم خــدا ،حقیقــت اســت .بــر اســاس انجیــل یوحنــا ۴۰:۸
چــرا کالم خــدا حقیقــت اســت؟
........................................................................
..................................................................................
..................................................................
عیســی در انجیــل یوحنــا -۳۱:۸
 ،۳۲میفرمایــد وقتــی کــه بــه حقیقــت
کالم او ایمــان داریــم ،چــه اتفاقــی
این کتابمقد ِس
می ا فتــد ؟
خاکگرفته بر روی
........................................
قفسه نیست که شما
............................................
را تغییر میدهد ،بلکه
............................................
کالم مکتوب خدا در
............................................
قلبتان است که موجب
...................................
د.

تغییرتان میشو
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پی بردن به مزایای کالم خدا

کتابهــای ذکــر شــده در جــدول زیــر را بخوانیــد و
ماننــد نمونــه ،مزایــایِ آشــنایی بــا کالم خــدا و کاربــرد آن را
در زندگیتــان بنویســید.

مزیت کالم
مزایا

کتاب

از نظــر روحانــی موفــق
و کامیــاب خواهــم بــود

یوشع ۸:۱
مزمور ۳-۱:۱
مزمور ۲-۱:۱۱۹
مزمور ۶۳:۱۱۹
مزمور ۱۰۵-۹۷:۱۱۹
یوحنا ۲۱:۱۴
یوحنا ۳:۱۵
یوحنا ۱۴:۱۵
رومیان ۱۷:۱۰
رسالۀ اول پطرس ۲:۲
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تجربه کردن مزایای کالم خدا

شما میتوانید مزایای کالم خدا را از طریق زیر تجربه کنید:
با کالم خدا آشنا شوید
کالم خدا را در زندگیتان به کار ببرید.

۱
۲
۳

آشنا شدن با کالم خدا
با انجام این پنج کار ،میتوانید با کالم خدا آشنا شوید:

شنیدن

بــا دقــت ،بــه ســخنان واعظــان
(رســالۀ
دهیــد
گــوش
کتابمقــدس،

خواندن

و

معلمــانِ قابــل اعتمــاد
.)۱۷:۱۰
رومیــان

بــا خوانــدن مــداوم کتابمقــدس و خــط کشــیدن زیــر آیــات
کلیــدی ،بــا آن آشــنایی دقیــق بیابیــد (اعمــال رســوالن .)۱۱:۱۷

مطالعه کردن

حقیقتــاً در کالم ،کنــد و کاو کنیــد و ایــن ســواالت را از خــود
بپر ســید :
چه میگوید؟معنای آن چیست؟چگونه برای من قابل استفاده است؟-در واکنش به آن ،چه کاری انجام میدهم؟

۴
۵

حفظ کردن

بــرای شــروع ،بــر آیاتــی کــه در پایــان هــر جلســه از ایــن کتــاب
تعییــن شــدهاند ،تســلط بیابیــد .کلمــات هــر آیــه را کامــاً یــاد
بگیریــد و بــه مــدت دو مــاه هــر روز آن را مــرور کنیــد .بــرای
دسترســی آســانتر ،کارتهــای حافظــهای را کــه در پشــت ایــن
کتــاب قــرار دارد ،بریــده و از آنهــا اســتفاده نماییــد.

تأمل کردن

همانطــور کــه در کالم
بــه شــما نشــان میدهــد
خداونــد بــه هــر کســی کــه
و کامیابــی روحانــی را وعــده

خــدا تأمــل و تعمــق میکنیــد ،خــود کالم
کــه چگونــه برایتــان کاربــرد دارد.
در کتــاب او تفکــر و تأمــل میکنــد ،موفقیــت
میدهــد( .یوشــع  ،۸:۱مزمــور )۳-۱:۱
56

پیروی از عیسی ......................

در اینجا نحوۀ تعمق کردن در کالم ،بیان شده است:
آیه را حفظ کنید.
آن را بــرای خودتــان شــخصی کنیــد .ضمایــر شــخصی "شــما"،
"آنهــا" و یــا "مــا" را بــا ضمیــر "مــن" یــا نــام خودتــان جایگزیــن
"بــه چــه چیــز مــرد جــوان راه
کنیــد .بهعنــوان مثــال آیــۀ
خــود را پــاک میســازد؟ بــه نــگاه داشــتنش موافــق کالم تــو"
(مزمــور  ،)۹:۱۱۹تبدیــل میشــود بــه" :مــن بــه چــه چیــز راه
خــود را پــاک میســازم؟ بــه نــگاه داشــتنم موافــق کالم تــو".
اکنــون یوشــع  ۸:۱را بخوانیــد و آن را بــرای خودتــان
شــخصی کنیــد.
..................................................................
......................................................................
آیــه را تجســم کنیــد .دســتورات و وعدههــای دادهشــده را
تجســم کنیــد یــا آنهــا را ترســیم نماییــد .شــرایط را در ذهــن خــود بــه
تصویــر بکشــید.
آیــه را عملــی کنیــد .از خــدا بخواهیــد تــا آن را در زندگیتــان
بــه واقعیــت تبدیــل کنــد .ســعی کنیــد آن را بــه خاطــر بیاوریــد.
"تعمــق کــردن" را میتــوان بــه "نشــخوار کــردن" تشــبیه کــرد.
پــس شــما نیــز کالم خــدا را "ب َجویــد".

به کار بردن کالم خدا
لوقــا  ۴۹-۴۶:۶و یعقــوب  ۲۵-۲۲:۱را بخوانیــد و
دو نــوع از افــرادی را کــه بــه آنهــا اشــاره شــده ،بــا یکدیگــر
مقایســه کنیــد.
 ......................در مقابل .......................
شما بیشتر شبیه کدام شخصیت هستید؟
بــه برخــی از راههایــی بیندشــید کــه میتوانیــد بــر طبــق آنهــا،
بهجــای آورنــده کالم باشــید.
..............................................................................
.................................................................................
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بــرای آن کــه کالم خــدا بخشــی از
زندگــی شــما شــود ،هــر روز قســمت
کمــی از کتابمقــدس را بخوانیــد و
بــه آن واکنــش نشــان دهیــد.
در اینجــا ،نحــوۀ شــروع کــردن
آن آورده شــده اســت:

شخصی
ساختن
مبحث

بــه مــدت  ۲۸روز ،روزانــه
 ۱۰دقیقــه را بــرای خوانــدن
و پاســخ دادن بــه رســالۀ اول یوحنــا اختصــاص دهیــد( .بــرای
مشــاهدۀ تکالیــف روزانــه بــه صفحــه  ۹۶مراجعــه کنیــد).
زمــان و مــکان خاصــی را بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد و در
زیــر ،آن را یادداشــت کنیــد.
زمان ............................مکان ...........................
یــک دفترچــه یادداشــت ارزان بخریــد .هــر روز خالصــۀ
افکارتــان را در رابطــه بــا آیــات ذکــر شــده در یــک صفحــه از
دفترچهتــان یادداشــت نماییــد .بهعنــوان راهنمــا ،از نمونــه
برگــۀ پاســخ کتابمقــدس (صفحــه  )۹۸اســتفاده کنیــد.
هدفــی را بــرای خــود در نظــر بگیریــد کــه حداقــل بــه مــدت
۱۰روز ،بــدون وقفــه بــا خــدا و کالم او مالقــات داشــته باشــید.
مزمور  ۹:۱۱۹را به خاطر بسپارید.
برای کمک به برقراری ارتباط
دفترچــه یادداشــتهای مخصوصــی وجــود دارد کــه
شــما در برقــراری ارتبــاط بــا عیســی کمــک میکنــد.
شــما میتوانیــد دفترچههــای "زمــان تنهایــی بــا خــدا" را
دهیــد.
 Reach Out Youth Solutionsســفارش
موسســۀ
www.reach-out.org
۹۴۵۶-۴۷۳-۸۰۰-۱
58

بــه
بــه

پیروی از عیسی ......................

فصل هفتم

ص
ح
ب
ت
با کردن
خدا

ارتباط برقرار کردن از طریق دعا
نزدیکترین دوست شما کیست؟ در زیر اسم او را بنویسید.
..............................................................................
.................................................................................
چــه عواملــی بــه شــما کمــک کــرد تــا ایــن رابطــۀ نزدیــک را شــکوفا
ســا ز ید ؟
..............................................................................
.................................................................................
..................................................................................
....
.............................................................................
..................................................................................
.........................................................................
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شــکوفایی یــک رابطــۀ نزدیــک بــا خــدا نیــز شــامل مــوارد مشــابهی
اســت -یعنــی بــا هــم وقــت گذرانــدن و در میــان گذاشــتن مــوارد زیــر:
تجربیات
افکار
احساسات
ترسها
شادیها
دعــا کــردن بســیار مهــم اســت ،زیــرا فرصتــی را در اختیارتــان
میگــذارد تــا بــا خــدا صحبــت کنیــد ،او را بهتــر بشناســید و بتوانیــد
همهچیــز را بــا او در میــان بگذاریــد.
روابــط دوســتانه از طریــق برقــراری ارتبــاط ،شــکوفایی مییابــد.
بــرای شــناختن خــدا ،بــرای ایــن کــه او دوســت شــما ،و شــما نیــز
دوســت او باشــید ،بایــد بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کنیــد .چگونــه
میتوانیــد ایــن رابطــه را گســترش دهیــد؟ پاســخ بــه ایــن ســواالت،
بــه شــما کمــک میکنــد تــا بــا خــدا ارتبــاط برقــرار نماییــد.

مخاطب دعایتان کیست؟

خــدا دوســت شماســت .او میخواهــد از شــما بشــنود و
بــه شــما گــوش میدهــد .بــا ایــن حــال ،او دارای قــدرت،
حکمــت و درکــی اســت کــه هیــچ دوســت زمینــی هرگــز از آنهــا
.)۱۳-۱۲:۵
(مکاشــفه
نیســت
برخــوردار
چــون او خداســت ،وعدههــای قدرتمنــدی بــه شــما داده اســت.
ایــن یکــی از راههایــی اســت کــه او بــا شــما صحبــت میکنــد .آیــات
زیــر را بخوانیــد و هــر یــک از آنهــا را بــه شــکل دیگــری بازگــو کنیــد؛
بهطــوری کــه شــخصاً بــرای شــما معنــا داشــته باشــد.
یوحنا ۱۳:۱۴
....................................................................
........................................................................
..................................................................
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یوحنا ۷:۱۵
....................................................................
........................................................................
.....................................................................

یوحنا ۲۴:۱۶
....................................................................
........................................................................
.....................................................................

برای چه چیزی دعا میکنید؟

عیســی فرمــود کــه بــرای چــه چیزهایــی دعــا کنیــم؟ متــی
 ۱۴-۹:۶را نــگاه کنیــد.
...................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
............................................................................
بــه نظــر شــما آیــا ممکــن اســت خــدا بــه دعاهایتــان پاســخی
چــرا؟
ندهــد؟
..............................................................................
..................................................................................
.................................................
پاســخ خــود را بــا یوحنــا  ۷:۱۵و اول یوحنــا  ۱۵-۱۴:۵مقایســه
نما ییــد .
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چه وقت دعا میکنید؟

فکــر میکنیــد خــدا چــه زمانــی میخواهــد صــدای شــما را
بشــنود و بــا شــما صحبــت کنــد؟
...................................................................
.................................................................................
.............................................................
داوود مــردی بــود کــه در پــی قلــب خــدا بــود (اعمــال رســوالن
 . )۲۲:۱۳ایــن آیــات را بخوانیــد تــا ببینیــد داوود چــه هنــگام دعــا
میکــرد :مزمــور ۱۳:۶۹ ،۲-۱:۶۱ ،۳:۵ ،۸:۴
..............................................................................
..................................................................................
.................................................
آیــا داوود همیشــه وقتــی کــه در اوج زندگــی بــود ،دعــا میکــرد؟
مزمــور  ۳:۱۸ ،۱:۱۳ ،۱:۸ ،۲:۶را بخوانیــد .چــه حالتهایــی را
می بینیــد ؟
..............................................................................
..................................................................................
.................................................
خالصــه ایــن کــه خــدا همیشــه آمــاده اســت تــا صــدای شــما را
بشــنود و بــا شــما صحبــت کنــد -هــر کجــا کــه هســتید ،هــر احساســی
کــه داریــد ،و هــر زمانــی کــه او را صــدا بزنیــد.

چگونه دعا میکنید؟

عیســی در مرقــس  ،۳۵:۱دربــارۀ نحــوۀ دعــا کــردن ،چــه
می کنــد؟
راهنمایــی ای
...................................................................
.................................................................................
.............................................................
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خواســت خــدا ایــن اســت کــه دریابیــد او از شــما میخواهــد چــه
کاری را انجــام دهیــد .شــما ایــن کار را بــا دعــا بــر طبــق اراده و
خواســت او انجــام میدهیــد .بــه نظــر شــما معنــی دعــا کــردن بــر
"طبــق ارادۀ خــدا" چیســت؟
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
در فرهنــگ لغــات وبســتر
آمــده" :بــر طبــقِ " ،بــه معنــای
چگونه پی میبرید که
"در هماهنگــی یــا توافــق بــا
تصمیم ،هدف و گزینۀ
اســت.
چیزی/کســی"
معنــای
بــه
"اراده"
مورد نظر خدا چیست؟
"انتخــاب ،تصمیــم یــا هــدف"
با دعا کردن
ا ســت .
بنابرایــن ،قــرار دادنِ هــر
ِ
عبــارت
د ِو اینهــا بــا هــم ،در
"بــر طبــق ارادۀ خــدا دعــا کنیــد" ،بــه معنــای آن اســت کــه در
هماهنگــی یــا توافــق بــا انتخــاب ،تصمیــم و یــا هــدف خــدا دعــا کنیــد.
آیــا خــدا را بهعنــوان "بهتریــن
دوســت خــود" انتخــاب کردهایــد یــا
شخصی
بهعنــوان "یکــی از آشــنایا نتان"؟
ساختن
......................................
مبحث
...........................................
...........................................
............................................
............................................
............................................
..................................................................................
..............................................................................
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چگونه این مسأله بر دعای شما تأثیر میگذارد؟
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
ســه نکتــهای را کــه در ایــن جلســه آموختیــد و بــه شــما کمــک
میکنــد تــا ایــن هفتــه اثربخشتــر دعــا کنیــد ،نــام ببریــد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱.۱
............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲.۲
............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳.۳
............................................
شــما میتوانیــد بــدون برنامهریــزی قبلــی دعــا کنیــد -هــر زمــان،
هــر کجــا ،تحــت هــر شــرایطی .امــا ایــن مســأله نیــز مهــم اســت
کــه هــر روز زمــان خاصــی را بــرای ارتبــاط بــا خــدا از طریــق دعــا،
اختصــاص دهیــد .بــرای شــروع ۵ ،دقیقــه در روز را بــه ایــن کار
اختصــاص دهیــد .ایــن  ۵دقیقــه را بــه مطالعــۀ روزانــۀ کتابمقــدس
کــه از هفتــۀ گذشــته آن را شــروع کردیــد ،اضافــه کنیــد.

نکته مهم:
یوحنا  ۲۴:۱۶را به خاطر بسپارید.

هر روز از
طریق دعا و
خواندن کالم،
به مالقات
خدا بروید.
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فصل هشتم

به

شبا
هت وا

شاگرد شدن
وقتــی بــه یــک شــاگرد فکــر میکنیــد ،چــه تصویــری در ذهنتــان
می گیــرد؟
شــکل
•یک ماهیگیر گنده و پُرمو؟
•یــک آدم ریغــو و ضعیــف بــا کــت و شــلوار و کــراوات ســیاه
و عالمتــی در پشــتش کــه میگویــد" :مــن را نادیــده بگیریــد"؟
•فــردی کــه کارهایــی کــه دوســت دارد ،انجــام نمیدهــد و
کارهایــی را کــه دوســت نــدارد ،انجــام میدهــد؟
•کســی کــه همــه چیــزش را میدهــد تــا در آفریقــا ُمبلّــغ
شــود؟
مذهبــی
•کســی کــه در خیابــان ایســتاده و از مــردم دربــارۀ رفتنشــان
بــه بهشــت و جهنــم ســؤال میکنــد؟
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شاگرد کیست؟

ِ
دعــوت عیســی مســیح بــه زندگیتــان،
تصمیمگیــری بــرای
اقــدام خیلــی مهمــی اســت .امــا ایــن فقــط شــروع کار اســت.
بــرای ایجــاد یــک رابطــۀ عمیــق بــا عیســی ،بایــد یــاد بگیریــد
کــه چگونــه او را بهتــر بشناســید .پیــروی از عیســی ،از شــما یــک
می ســازد.
شــاگرد
درفرهنــگ لغــات و فرهنــگ واژگان کتابمقدســی ،معنــی کلمــۀ
"شــاگرد" را ببینیــد .ســپس متــی  ۱۹:۴را بخوانیــد و بــا توجــه بــه ایــن
ســه منبــع ،شــاگرد را توصیــف نماییــد.
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
تعریف شما باید شامل این  ۲نظریه باشد:
شــاگرد ،کســی اســت کــه پیــروی میکنــد و میآمــوزد .بنابرایــن
شــاگرد عیســی ،در نتیجــۀ پیــروی آگاهانــه و داوطلبانــه از
او ،زمانــی را بــه شــناختن و یادگیــری تعالیــم او اختصــاص
می د هــد .
دیگــران
بــه
شــاگرد،
آمــوزش میدهــد .او آنچــه
را کــه دربــارۀ عیســی و از
خــو ِد عیســی میآمــوزد،
بــه دیگــران نیــز آمــوزش
میدهــد ،و آنهــا نیــز بــه
نوبــۀ خــود ،آن را دریافــت
کــرده ،بــه دیگــران انتقــال
می د هنــد .

شاگرد یعنی:
یک ایماندار بالغ که
به ایماندار دیگری
کمک میکند تا به
بلوغ برسد و او نیز
به نوبۀ خود میتواند
به بلو ِغ فرد دیگری
کمک کند.
66

پیروی از عیسی ......................

انجیــل یوحنــا،
میکنــد .هــر یــک
آن ویژگیهــا را
کــه چــرا مایلیــد

برخــی از ویژگیهــای مهــم یــک شــاگرد را بیــان
از آیــات زیــر را در انجیــل یوحنــا مطالعــه کــرده،
یادداشــت نماییــد .ســپس در یــک جملــه بنویســید
ایــن ویژگیهــا را در زندگیتــان داشــته باشــید.

ویژگیهای یک شاگرد
آیه

چرا این ویژگی را میخواهم

ویژگی

۱۱:۲
۶۹-۶۵:۶
۳۲-۳۱:۸
۳۵-۳۴:۱۳
 ۱۵:۱۴و ۲۱
۸-۱:۱۵
۲۱-۲۰:۱۷
۲۲-۱۹:۲۰
۱۹-۱۵:۲۱

توجه کنید:

خــدا نگــران ایــن نیســت کــه مســیری کــه شــما در آن هســتید،
چقــدر دور اســت ،بلکــه مهــم ایــن اســت کــه در مســیر درســت و رو
بــه جلــو حرکــت کنیــد .اگــر در مســیر شــاگردی ،او را پیــروی کنیــد،
او از شــما یــک شــاگرد بالــغ خواهــد ســاخت
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چگونه بهعنوان یک شاگرد به بلوغ میرسید؟

بــه اولیــن بــاری کــه عیســی را شــناختید ،فکــر کنیــد .در
رابطــۀ جدیدتــان ،بــرای او شــبیه چــه کســی بودیــد؟
....................................................................
..................................................................................
..................................................................................
کولســیان  ۶:۲را بخوانیــد .بــرای ایــن کــه یــک شــاگرد
بالــغ شــوید ،چــه نگرشــی بایــد داشــته باشــید؟
کولســیان  ۷:۲را بخوانیــد و چهــار ویژگــی اصلــی بــرای
"ادامــۀ زندگــی در مســیح" را نــام ببریــد.
.............................................۱.۱
.............................................۲.۲
.............................................۳.۳
.............................................۴.۴
اگــر در زندگیتــان بــر ایــن ویژگیهــا تمرکــز کنیــد ،در دام
چــه تلههایــی نمیافتیــد؟ کولســیان  ۸:۲را بخوانیــد.
...................................................................
.................................................................................
..................................................................................
نگرشهــا و عادتهــای رایــج ،ســنتهای مرســوم و دروغهایــی
کــه در مدرســه و بیــن دوســتانتان وجــود دارد و جلــ ِو شــما را
کدامنــد؟
میگیرنــد،
شــاگرد
بهعنــوان
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
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کولسیان  ۱۰-۹:۲را بخوانید.
امیدوارید چگونه بر این موانع پیروز شوید؟
....................................................................
........................................................................

نکتۀ مهم

وقتــی بــه عیســی ایــن آزادی را میدهیــد کــه پُــری زندگــیاش را در
شــما آشــکار کنــد ،بهعنــوان یــک شــاگرد رشــد میکنیــد.

هزینــۀ رســیدن
چیســت ؟

بــه

کمــال

بهعنــوان

یــک

ایمانــدار

از ایــن کــه بهعنــوان شــاگرد ،خــود را صــد در صــد در
اختی��ار عیس��ی مس��یح ق��رار دهی��د ،چ��ه نگرانیهایــی داریــد؟
ِ
صــد وجــود خــود
ب��ا وج��ود ترسهایت��ان ،آیاــ میخواهیــد صــد در
را بــرای شــاگردی بگذاریــد و بــه مســیح اجــازه دهیــد تــا کامــاً در
شــما زندگــی کنــد؟ (یکــی را انتخــاب کنیــد)
بلهخیرمطمئن نیستماگ��ر پاس��خ شــما «بلــه» نیســت ،بــا یــک مســیحی بالــغ و مــورد
احترامت�اـن (رهب�رـ گ��روه شاگردســازی خ��ود) درب��ارۀ ترسهایتــان
صحبــت کنیــد .مهــم اســت کــه ایــن مســأله پیــش از ادامــۀ دادن
مباحــث ایــن کتــاب ،حــل شــود.
اگر پاسخ شما «بله» است ،درس را ادامه بدهید.
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انجیــل لوقــا  ۲۶-۲۳:۹را بخوانیــد تــا متوجــه شــوید وقــف
صــد در صــد وجــود خــود بــرای شــاگردی ،چــه بهایــی دارد.
......................................................................
..........................................................................
در اینجــا برخــی از تعالیمــی کــه در لوقــا  ۲۶-۲۳:۹آمــده ،بــا
مثالهایــی ملمــوس آورده شــده:
عیســی فرمــود کــه اگــر کســی بخواهــد از او پیــروی کنــد ،بایــد
بهایــش را بپــردازد.
 لذتهای خودخواهانۀ خود " -خود را انکار کرده"
ِ 
مالک زندگی خود بودن " -صلیب خویش برگیرد"
 نقشهها و اهداف خود " -از پیِ من بیاید"
شــهرت و موقعیــت خــود در زندگــی " -هــر کــه بهخاطــر مــن
جانــش را از دســت بدهــد"
زمــان ،اســتعداد ،انــرژی و پــول خودتــان (هــر آنچــه کــه داریــد)
 "انســان را چــه ســود کــه تمامــی دنیــا را ببــرد ،ا ّمــا جــانخویــش را ببــازد یــا آن را تلــف کنــد؟"
شــما بایــد چــه چیــزی را بــه عیســی بدهیــد تــا بتوانیــد بهطــور کامــل
از او پیــروی کنیــد؟
.............................................................................
.......................................................................
...............................................................

نتایج شاگرد بالغ شدن چیست؟

وقتــی ایــن مســأله را در نظــر بگیریــد کــه بــا تســلیم کــردن
زندگیت�اـن ،در واق��ع آن را نج��ات میدهیــد ،دیگــر پرداخــت هزینــۀ
شــاگردی امــری منفــی نخواهــد بــود .همانطــور کــه در طــول چنــد هفتــۀ
گذشــته متوجــه شــدید ،در ازای زندگــی خــود ،عیســی مســیح زندگــی
پُرمنفعــت و سرش��ار از مزایـ�ای خ��ود را ب��ه شـ�ما میده��د؛ زندگ��یای
ک��ه نمیتوانیــد آن را جــای دیگــری پیــدا کنیــد .شــما در مقابــل زندگــی
خودتاــن ،زندگ��ی عیس��ی مس��یح را دریاف�تـ میکنیــد.
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کولســیان  ۷-۱:۳را بخوانیــد .ایــن آیــه تصویــر زیبایــی
ارائــه میدهــد در ایــن خصــوص کــه در رونــد تبدیــل شــدن
بــه ی��ک شـ�اگرد ،چــه چیزهایـ�ی برایت��ان اتف�اـق میافتــد.
مطمئــن هســتید کــه زندگــی گذشــتۀ شــما ُمــرد و زندگــی
جدیدتــان بــا مســیح در خــدا پنهــان اســت؟ (کولســیان
)۳ -۱ : ۳
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
این آیات را به زبان ساده توضیح دهید.
..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
مســیح،
اســت.

در حــال برداشــتن ویژگیهــای منفــی زندگیتــان
ایــن ویژگیهــا چــه هســتند؟ (کولســیان )۱۱-۵:۳

..............................................................................
..................................................................................
............................................................................
مســیح ،ویژگیهــای مثبتــی را بــه شــما ،بهعنــوان شــاگردش
میدهــد ( ،)۱۶-۱۲:۳آنهــا را نــام ببریــد.
......................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..............................

زندگی کردن مسیح در
ش
ما ،همان چیزی است که
از شما شاگرد م یسازد.

71

از مجموعه دروس حرکت بهسوی بلوغ ......................

ایــن ویژگیهــای جدیــد ،چــه واقعیتــی را در زندگــی شــما ایجــاد
()۱۷:۳
می کنــد؟
.................................................................................
.....................................................................................
......................................................................
از خــدا بخواهیــد ایــن تمایــل را
در شــما زن��ده نگهــ دارد ک��ه صــد در
ِ
صــد وجــود خــود را بــرای پیــروی از
او بدهیــد .بــرای بــه دســت آوردن
چیــزی بیشــتر از ایــن تمایــل ،دعــا
کنیــد .ایــن مســأله را درک کنیــد کــه
زندگــی عیســی در شماســت کــه از
ش�مـا ی��ک ش��اگرد میســازد.

شخصی
ساختن
مبحث

مطالبــ ای�نـ جلس��ه را م��رور کنی��د و از خ��دا بخواهی��د دو ویژگ��یای
را بــه ش�مـا نشاــن ده��د ک��ه میخواهــد آنهــا را در شــما بنــا کنــد و از
ش�مـا ش��اگرد بهتـ�ری بساــزد .در اینجــا آنهــا را یادداشــت نماییــد.
.................................۱.۱
.................................۲.۲
از خــدا بخواهیــد دو روشــی را بــه شــما نشــان دهــد کــه میخواهــد
بــر اســاس آن از شــما بهعنــوان شــاگرد ،بــرای نشــان دادن زندگــیاش
بــه دیگــران اســتفاده کنــد .ایــن دو
روش را بنویســید.
"شش ماه زمان میبرد
......................۱.۱
......................۲.۲

متــی  ۱۹:۴را بــه خاطــر
بســپا ر ید .
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اما یک عمر طول
میکشد تا یک درخت
بلوط رشد کند".
مایلز استنفورد
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فصل نهم

ن
ق
ش
برای ۀ ا
ص
ل
یک ی
شا
گرد

شناخت ارادۀ خدا برای زندگیتان
یــک تصمیــم ســخت را کــه مجبــور بودیــد اتخــاذ کنیــد ،توصیــف
نما ییــد .
.................................................................................
.....................................................................................
......................................................................

چگونه این تصمیم را گرفتید؟
.................................................................................
.....................................................................................
......................................................................
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نتیجۀ آن چه شد؟
.................................................................................
.....................................................................................
وقتــی بــه عقــب برگشــته ،بــه آن نــگاه میکنیــد ،چــه تصمیــم
چــرا؟
میگرفتیــد؟
دیگــری
.................................................................................
.....................................................................................

در ارادۀ خدا هستید اگر ...

شــما بهعنــوان پیــرو عیســی ،میخواهیــد کاری را کــه
موجــب خشــنودی خداســت ،انجــام دهیــد .از آنجایــی کــه
او پــدر شماســت ،از تصمیماتــی کــه میگیریــد و همچنیــن از نحــوۀ
زندگــی کردنتــان ،مراقبــت میکنــد.
خــدا آفریننــدۀ شماســت .او دقیقــاً میدانــد کــه شــما را بــه چــه
منظــور آفریــده اســت .پــس منطقــی اســت کــه تنهــا زمانــی میتوانیــد
خشــنودی و رضایــت واقعــی را بــه دســت آوریــد کــه خواســت او را
بــه انجــام رســانید.
رســالۀ رومیــان  ۲-۱:۱۲توضیــح میدهــد کــه
میتوانیــد پــی ببریــد کــه در ارادۀ خــدا هســتید.
این آیات را بخوانید ،سپس به سواالت پاسخ دهید.

۱

چگونــه

در ارادۀ خدا هستید اگر ...
نجات یافته باشید

"رحمــت خدا"(رومیــان  )۱:۱۲بدیــن معناســت کــه عیســی
ُمــرد تــا شــما را از خودتــان و گناهانتــان نجــات بخشــد.
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بــر طبــق انجیــل یوحنــا  ،۴۰:۶ارادۀ خــدا بــرای شــما
چیســت و چگونــه میتوانیــد بــه آن دســت یابیــد؟
......................................................................
..........................................................................

۲

تقدیس شده باشید

خــدا از شــما میخواهــد "بدنهــای خــود را همچــون قربانــی
زنــده و مقــدّس و پســندیدۀ خــدا ،بــه او تقدیــم کنیــد( ".رومیــان
)۱ : ۱۲

معنــی واژۀ "تقدیــس شــده" را بیــان کنیــد .معنــای آن را در
ببینیــد.
کتا بمقــدس
لغــات
فرهنــگ
.................................................................................
.....................................................................................
بــا توجــه بــه رســالۀ اول تســالونیکیان  ،۸-۳:۴معنــای
واژۀ "مقــ ّدس" در رابطــه بــا ارادۀ خــدا بــرای زندگیتــان
چیســت ؟
.................................................................................
...................................................................

۳

رنج بکشید

بدنهــای شــما "قربانــی زنده"اســت (رومیــان  .)۱:۱۲ایــن ،بــه
رنــج کشــیدن اشــاره میکنــد – یعنــی تحــت فشــار زندگــی کــردن.

رســالۀ اول پطــرس  ۲۱-۲۰:۲را نــگاه کنیــد .ایــن آیــات
دربــارۀ ارادۀ خــدا بــرای زندگیتــان چــه میگوینــد؟
......................................................................
..........................................................................
...................................................................
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۴

از روح پر شده باشید

خــدا از شــما میخواهــد "دگرگــون شــوید"(رومیان .)۲:۱۲
ایــن بــدان معناســت کــه بیــرون شــما تغییــر کــرده ،چــرا کــه
روحالقــدس در حــال کار کــردن در درون شماســت.
 ۱۸-۱۷:۵را بخوانیــد .ارادۀ خــدا بــرای شــما

افسســیان
چیســت ؟
......................................................................
.....................................................................................
........................................................

۵

افکارتان را تغییر دهید

همانطــور کــه نجــات داده شــدید ،تقدیــس شــدید ،رنــج
کشــیدید و از روحالقــدس پــر شــدید" ،بــا نــو شــدن ذهــن
خــود دگرگــون خواهیــد شــد( ".رومیــان  )۲:۱۲پــس آنــگاه قــادر بــه
شــناخت ارادۀ خــدا خواهیــد بــود.
انجیــل متــی  ۴۲-۳۹:۲۶را بخوانیــد .چــه ویژگــیای در
زندگــی عیســی میبینیــد کــه باعــث شــد ارادۀ خــدا را انجــام
دهــد ،آنهــم بــه قیمــت از دســت دادن جانــش؟
......................................................................
.....................................................................................
........................................................

چــه

رســالۀ یعقــوب  ۸-۷:۴را بخوانیــد.
انجــام دهیــد تــا تســلیم خــدا شــوید؟
......................................................................
.....................................................................................
........................................................
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گرفتن تصمیماتی که باعث رضایت خدا میشود
اکنــون کــه متوجــه اراده و خواســت خــدا بــرای تمامــی
مســیحیان شــدید ،چگونــه بــه ارادۀ خــاص او بــرای زندگــی خودتــان پــی
میبریــد؟ شــما در مــورد آینــده ،ازدواج ،دانشــگاه ،کار ،دوســتان و کل
زندگیتــان تصمیــم میگیریــد .بعضــی از تصمیمهــا بــزرگ و
برخــی دیگــر کوچــک هســتند ،امــا همگــی آنهــا مهمانــد.
امثــال ســلیمان  ۸-۵:۳نشــان میدهــد
آنچــه را کــه خــدا از شــما میخواهــد ،انجــام دهیــد.

۱

چگونــه

میتوانیــد

به خدا اعتماد کنید

"با تمام دل خود بر خداوند توکل کن( ".امثال )۵:۳
مزمور  ۳:۱۴۵ ،۸۶:۱۵و ارمیا  ۱۷:۳۲را بخوانید.

چرا باید به خدا اعتماد کرد؟
.......................................................................
.....................................................................................
.......................................................

۲

تمام گزینهها را یادداشت نمایید

"بر عقل خویش تکیه منما( ".امثال )۵:۳

امثال  ۷:۳را بخوانید.
ســه مرحلــهای کــه نیــاز داریــد تــا بــدون تکیــه بــر عقــل و
درک خــود تصمیــم بگیریــد ،کدامنــد؟
.......................................................................
.....................................................................................
.......................................................
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۱

گزینهها را به خدا بدهید

"در همــۀ راههــای خــود او را در نظــر داشــته بــاش".
)۶:۳
(امثــال

مزمــور  ۱۰:۴۶را بخوانیــد .چگونــه میتوانیــد ایــن کار
را انجــام دهیــد؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................

منتظر راهحل خدا باشید

۲

"و او طریقهایــت را راســت خواهــد گردانیــد( ".امثــال
)۶ : ۳
وعدههــای خــدا کــه در جــدول زیــر آمدهانــد ،چــه معنایــی
بــرای شــما دارنــد؟

وعدههای خدا
مفهوم آن برای من

وعده
مزمور ۸:۳۲
امثال ۲۱:۵
اشعیا ۲۱:۳۰
ارمیا ۱۱:۲۹
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5

از اعتماد در تصمیمگیری لذت ببرید

"ایــن بــرای نــاف تــو شــفا و بــرای اســتخوانهایت مغــز
خواهــد بــود( ".امثــال )۸:۳
کنیــد.

اول قرنتیــان  ۳۳:۱۴را نــگاه
تصمیمگیــری بــه چــه معناســت؟
.....................................................................
...............................................................................
...............................................................

۱۵:۳
کولســیان
چیســت ؟

را

بخوانیــد.

نتیجــۀ

ســردرگمی

تصمیمگیــری

در

درســت

...................................................................
.........................................................................
.......................................................................
یعقــوب  ۸-۵:۱را بخوانیــد .اگــر ایــن مراحــل را دنبــال
کردهایــد ،از چــه چیــزی میتوانیــد مطمئــن باشــید؟
.......................................................................
...........................................................................
.................................................................

درهای بزرگ با لوالهای
کوچک باز میشوند
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تصمیمــات
یکــی از
کــه اکنــون میخواهیــد
چیســت ؟

شخصی
ساختن
مبحث

ســختی
بگیریــد،

.....................................
.....................................................................................
...................................................................................
.............................................................................
از ســرنخهایی کــه در امثــال  ۸-۵:۳هســت ،بــرای تصمیمگیــری
خــود اســتفاده کنیــد .آنهــا را روشــن و واضــح بیــان کنیــد.

۱.۱بــه خــدا اعتمــاد کنیــد .چگونــه در ایــن تصمیمگیــری بــه
خــدا اعتمــاد میکنیــد؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................
۲.۲تمــام گزینههــا را یادداشــت نماییــد .در زیــر ،گزینههــا
را یادداشــت کنیــد.
.................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
.....................................................................................
.......................................................................
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۳.۳گزینههــا را بــه خــدا بدهیــد .توضیــح دهیــد کــه قصــد
داریــد چــه کاری را تســلیم خــدا کــرده و بــه او بســپارید؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................
۴.۴منتظــر راهحــل خــدا باشــید .خــدا در کتابمقــدس
دربــارۀ ایــن وضعیــت ،چــه وعــدهای بــه شــما میدهــد؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................
۵.۵از اعتمــاد در تصمیمگیــری لــذت ببریــد .اکنــون
کــه ارادۀ خــدا را دنبــال کردهایــد ،اعتمــادی را کــه در ایــن
تصمیمگیــری داریــد ،توصیــف کنیــد( .اگــر بــه ایــن تصمیــم
اعتمــاد نداریــد ،بــه امثــال  ۸-۵:۳برگردیــد و دوبــاره شــروع
کنیــد ) .
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................

شا
يد خدا فورا ً پاسخ ندهد.
او از
شما م یخواهد منتظر
زمانبندی او بمانيد.
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نکاتی برای درک ارادۀ خدا
و
دیگــران
توصیههــای
کتا بمقــدس،
کــردن،
۱.۱دعــا
شــرایط ،بــه شــما کمــک میکننــد تــا تصمیــم خــود را بگیریــد.
۲.۲خدا ارادهاش را از شما پنهان نمیکند.
۳.۳نبایــد
مــی آ و ر د .

از

ارادۀ

خــدا

بترســید،

زیــرا

برایتــان

شــادی

۴.۴ارادۀ خــدا یــک نقشــه نیســت کــه ناگهــان یــک روزه آن را
کشــف کنیــد ،بلکــه یــک رونــد تدریجــی اســت.
۵.۵بــرای دانســتن ارادۀ خــدا ،الزم نیســت ذهــن خــود را
نادیــده بگیریــد ،بلکــه بگذاریــد روحالقــدس آن را کنتــرل نمایــد.
۶.۶حتــی زمانــی کــه در ارادۀ خــدا زندگــی میکنیــد ،نمیتوانیــد
انتظــار داشــته باشــید کــه تمامــی مشــکالتتان بهطــور معجزهآســا
حــل شــوند.
۷.۷اگــر هیچیــک از گزینههــا در ارادۀ خــدا نبــود ،عصبانــی
نشــوید  -منتظــر خداونــد بمانیــد.

امثال  ۶-۵:۳را به خاطر بسپارید.
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فصل دهم

خو
ب
،
ب
به هتر،
ترین

تعیین اهداف و اولویتها
دانشآمــوزان

مدرســهتان

"موفقیــت"

را

بــه نظــر شــما بیشــتر
چگونــه تعریــف میکننــد؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................

آیــا شــما بــا ایــن تعریــف موافقیــد؟ تعریــف خــود شــما چــه تفاوتــی
د ا رد ؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................
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آیــا فکــر میکنیــد تعریــف شــما از موفقیــت ،تعریــف دقیقــی
چــرا؟
اســت؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................

چگونه متوجه میشوید که به موفقیت دست یافتهاید؟
.................................................................................
.....................................................................................
.............................................

خــدا شــما را فــرد مهمــی بهشــمار مــیآورد .او بــرای ایجــاد رابطــه
بــا شــما ،فــداکاری بزرگــی بــر روی صلیــب انجــام داد .بــه خاطــر
فــداکاری و محبتــش ،دیــدگاه او بــه موفقیــت شــما ،از دیــدگاه هــر
کــس دیگــری مهمتــر اســت.

شکل بخشیدن به هدف زندگی

موفقیت ،یعنی هدفی دارید که به آن برسید.
برخــی از اهدافــی کــه بــرای خودتــان تعییــن کردهایــد،
کد ا منــد ؟
.................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
.....................................................................................
......................................................................
خــدا بــرای شــما بهعنــوان یکــی از فرزندانــش ،هدفهایــی دارد.
بیاییــد بــه ایــن اهــداف از دیــدگاه خــدا نگاهــی بیندازیــم.
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در هــر یــک از آیــات زیــر ،یکــی از اهدافــی را کــه خــدا برایتــان در
نظــر گرفتــه ،بیابیــد:
............................................................
۳۳:۶
متــی
..........................................................................
.......................................................۲۹:۸
رومیــان
..........................................................................
................................................۳۱:۱۰
قرنتیــان
اول
..........................................................................
.......................................................۱۰:۳
فیلیپیــان
..........................................................................
چه هدف مشترکی در تمام این آیات وجود دارد؟
بــا اســتفاده از آیــات و اهــداف ذکــر شــده ،هدفــی در زندگــی بــرای
خودتــان تعییــن کنیــد .آن را در قالــب کلماتــی درآوریــد کــه مناســب
چــاپ روی تیشــرت باشــد.

هدف زندگی من:

.................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
............................................................
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کمــی بــه ایــن هــدف فکــر کنیــد .اگــر میخواهیــد بــه ایــن هــدف
برســید ،ســه گام اولیــه بــرای رســیدن بــه آن چیســت؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱.۱
................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲.۲
................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳.۳
................................
اگــر ایــن قدمهــای اولیــه را برداریــد ،در زندگــی شــما چــه تغییــری
میتوانــد رخ دهــد؟
.................................................................................
....................................................................................

تعیین اولویت

"عیســی در قامــت و حکمــت ،و در محبوبیــت نــزد خــدا و مــردم،
ترقّــی میک��رد( ".انجیـ�ل لوقــا  )۵۲:۲ایــن بــدان معناســت کــه
عیســی از نظــر:
فکری
جسمانی
روحانی
اجتماعی
در حال رشد و ترقی بود.

در فهرس��ت فعالیتهــای زیــر ،کارهــای مهمــی را کــه در هــر یــک از
ای��ن چهـ�ار بخ��ش انج��ام میدهیــد ،بنویســید (بــرای مثــال ،در زیــ ِر بخــش
«فکــری »،ممکــن اســت بنویســید« :کســب نمــرات خــوب در مدرســه،
گذرانــدن  ۲۰ســاعت در هفتــه بــه تماشــای تلویزیــون ،خوانــدن صفحــات
طنــز و ورزشــی روزنامــه)».
ه�رـ فعالی��ت خ�وـد را در فهرس��ت فعالیته��ا اولویتبنــدی کنیــد .آنهــا را
ب�اـ توج��ه بــه میـ�زان اهمیتــ ه��ر کدــام برــای خودت��ان ،شمــارهگذاری کنیــد.
توجــه داشــته باشــید در کنــار هــر فعالیــت ،چگونگــی ارتبــاط آن را بــا هــدف
زندگیت��ان یادداش��ت نماییدــ .در فهرس��ت اولویتهــای خــود ،دور هــر
مــوردی کــه بــا ایــن هــدف در تضــاد اســت ،خــط بکشــید.
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فهرست فعالیتها
حوزه

نوع فعالیت

اولویت

فکری

جسمانی

روحانی

اجتماعی

سایر فعالیتها
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آن

بــا

هــدف
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اولویتهــای خــود را در پرتــو پیــروی از
عیســی بهعنــوان هــدف زندگــی خــود بازنویســی
شخصی 
کنیــد .آنهــا را در زیــر بنویســید( .توجــه :آنهایــی
ساختن
را کــه در رســیدن بــه هدفتــان مفیــد نخواهنــد
مبحث
بــود ،از فهرســت اصلــی خــود حــذف کنیــد.
ممکــن اســت نیــاز باشــد بعضــی کارهــا را بــه
فهرســت خــود اضافــه نماییــد؛ ماننــد کارهایــی
کــه انجامشــان نمیدهیــد ،امــا بــاور داریــد کــه
خــدا میخواهــد آنهــا را انجــام دهیــد).
اکنــون بــرای فهرســت خــود دعــا کنیــد .هــر یــک از اولویتهــا را بــه
حضــور خداونــد ببریــد .ایــن آزادی را بــه خداونــد بدهیــد تــا همانطــور کــه
در او رشــد میکنیــد ،اولویتهایتــان را تغییــر دهــد.

فهرست اولویتهایی که عیسی را در جای نخست قرار میدهد

............................................................................................................................ .۱
........................................................................................................................... .۲
............................................................................................................................ .۳
............................................................................................................................ .۴
............................................................................................................................ .۵
............................................................................................................................ .۶
............................................................................................................................ .۷
............................................................................................................................ .۸
............................................................................................................................ .۹
...........................................................................................................................۱۰
...........................................................................................................................۱۱
...........................................................................................................................۱۲
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اگــر یکــی از اولویتهایتــان شــناخت بهتــر خداســت،
بــرای انجــام ایــن کار ،وقــت گذرانــدن بــا اوســت.

یــک

راه

متعهد شوید هر روز ۱۵دقیقه را با خداوند بگذرانید.

اگــر قصــد داریــد روزانــه ۱۵دقیقــه بــا خــدا وقــت بگذرانیــد ،ایــن
قســمت را عالمــت بزنیــد.

وقت گذراندن انفرادی دانشآموز با خدا
کتــاب بعــدی ایــن مجموعــه تحــت عنــوان "وقــت گذرانــدن بــا
خــدا" ،بــه شــما کمــک میکنــد تــا زمانــی کــه بــا خــدا صــرف میکنیــد،
بیشــتر و بیشــتر معنــیدار شــود .پــس دوره بعــد را بگذرانیــد!
بــرای ســفارش ،از وب ســایت  www.reach-out.orgیــا در آمریــکا
 800-473-9456تمــاس بگیریــد.
بــا شــمارۀ

متی  ۳۳:۶را به خاطر بسپارید.
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مهمانی که زمام امور را در دست گرفت
وقتی عیسی آمد تا در من زندگی کند ،چه اتفاقی افتاد؟
نویسنده :استیو
شنبه ۶ ،دسامبر
امــروز تصمیمــم را گرفتــم .قصــد
مــن یــک خانــۀ بــزرگ یــک طبقــه
در اینجــا برایــش احســاس خوبــی
جدیــد نصــب کــردهام و همــه چیــز
دوســت خواهــد داشــت.

الوهد1

دارم عیســی
بــا اتاقهــای
ایجــاد کنــم.
آمــاده اســت.

یکشنبه ۷ ،دسامبر
او از راه رســید ،درســت همانطــور
ورود ،بــه زندگــیام ارزش و اعتبــار
بــه زندگــیام خوشــحالم .ممکــن اســت
و بازبینــی مجــدد داشــته باشــد ،امــا
همهچیــز خــوب پیــش خواهــد رفــت.

را بــه زندگــیام دعــوت کنــم.
زیــاد دارم .مطمئنــم میتوانــم
در اتــاق مهمــان ،پردههــای
او زندگــی کــردن بــا مــن را

کــه گفتــه بــود میآیــد .او بــه محــض
تــازهای بخشــید .واقعــاً از دعــوت او
چنــد چیــز کوچــک نیــاز بــه تنظیــم
مطمئــن هســتم در طــول ایــن مــدت،

چهارشنبه ۱۰ ،دسامبر
چیــزی کــه توجهــم را جلــب کــرد ،ایــن اســت کــه او دوســت نــدارد تمــام
مــدت در اتاقــش بمانــد .نمیدانســتم چــه کار بایــد بکنــم؟ فکــر میکــردم
بایــد آنجــا احســاس راحتــی کنــد ،امــا او گفــت" :مــن بهعنــوان مهمــان اینجــا
نیامــدهام .اگــر بخواهــم اینجــا زندگــی کنــم ،دوســت دارم بقیــۀ خانــه را هــم
ببینــم!" ابتــدا واکنــش نشــان دادم .امــا وقتــی کمــی فکــر کــردم ،دیــدم مــن
هــم دلــم نمیخواهــد در اتــاق مهمــان زندانــی شــوم.
پنج شنبه ۱۱ ،دسامبر
دیشــب او را بــه یــک اتــاق دنــج بــردم .اینجــا یکــی از اتاقهــای مــورد
عالقــۀ مــن اســت .بنابرایــن فکــر کــردم او هــم مطمئنــاً از آنجــا خوشــش
خواهــد آمــد .یــک اتــاق دنــج کــه اصــاً بــزرگ نیســت؛ بــا صندلیهــای چرمــی
بــزرگ  -مناســب بــرای فکــر کــردن و مطالعــه کــردن.
1 Steve Lawhead
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همــراه مــن وارد اتــاق شــد و بــه اطــراف نگاهــی انداخــت .بــه ســمت
قفســۀ کتابهــا رفــت و یکــی از مجالتــم را برداشــت .بیاغــراق بگویــم کــه
ایــن کار مــرا کمــی عصبانــی کــرد .ســپس برگشــت و بــه تصویرهــای روی
دیــوار نــگاه کــرد .بعــد از آن ،بــا تردیــد نگاهــی هــم بــه کلکســیون چاقــو و
اســلحهام انداخــت .او چیــزی نگفــت ،امــا مــن احســاس میکــردم بــرای
جلــب رضایــت چنیــن مهمــان مهمــی تحــت فشــار هســتم .از دهانــم پریــد
کــه" :میدانیــد عیســی ،میخواســتم دکــور اینجــا را کمــی تغییــر دهــم .شــاید
شــما هــم دوســت داشــته باشــید نظــری در ایــن بــاره بدهیــد؟"او پاســخ داد:
"خوشــحال میشــوم کمکــی کنــم ،امــا میترســم ،چــون بعضــی از ایــن چیزهــا
بایــد حــذف شــوند".
بــه او گفتــم" :فقــط یــک کلمــه بگوییــد تــا آنهــا برداشــته شــوند!" .آه خــدای
مــن ،راحــت شــدم!
سه شنبه ۱۶ ،دسامبر
مــن برنامهریــزی کــرده بــودم کــه بــه محــض مســتقر شــدناش ،یــک
ضیافــت شــام در اتــاق غذاخــوری ترتیـ�ب دهـ�م .دیش��ب ،عج��ب ش��بی ب��ود؛
ِ
ســنگ تمــام گذاشــته بــودم  -البتــه ایــن چیــزی
یــک شــب فوقالعــاده! واقعــا
بــود کــه خــودم فکــر میکــردم .بــه نظــر نمیرســید کــه خداونــد آنقدرهــا هــم کــه
امیــدوار بــودم ،لــذت بــرده باشــد .حداقــل نــه در ابتــدای ایــن مهمانــی .بگذریــم!
قبــل از شــام ،کمــی پیشغــذا داشــتیم .البتــه نــه خیلــی مجلــل  -کمــی
ســیبزمینی ســرخکرده بــا ســس پیــاز ،کرانچــی پنیــری ،چوبشــور و
تاکــوی اســفنجی .مشــغول خــوردن بودیــم ،کــه او پرســید" :بــرای شــام چــی
د ا ر یــم ؟ "
گفتــم" :پیتــزا و ســیبزمینی ســرخ کــرده و یــک کنســرو کامــل گوشــت
خــوک و لوبیــا ،و بــرای ِد ِســر هــم دونــات بــا روکــش شــکالتی و بســتنی
تمشــک و ســس مارشــمالو .بعــد از آن هــم بــرای میــان وعــده ،پاپکــورن
و پشــمک میخوریم!"بــه محــض ایــن کــه خوانــدن ِمنــو را تمــام کــردم ،دیــدم
چهــرهاش را درهــم کشــید .از او پرســیدم" :آیــا چیــزی را از قلــم انداختــهام،
عیســی ؟ "
در حالــی کــه میخندیــد گفــت" :نــه ،حتــی یــک چیــز را هــم از قلــم
نینداختــهای .امــا بایــد بگویــم کــه همــۀ چیزهایــی کــه بــرای پذیرایــی آمــاده
کــردهای ،چیــزی جــز آت و آشــغال نیســتند .راســتش بــه جــای غــذا ،آشــغال
اســت! پــس گوشــت ،ســبزیجات ،و نــان چــی میشــود؟ اینهــا چیزهایــی
هســتند کــه واقعــاً بــه آنهــا نیــاز داریــم!"
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"امــا ،"...بــه لکنــت افتــادم" :مــن ایــن غذاهــا را دوســت دارم ،همیشــهاز ایــن چیزهــا میخــورم".
عیســی بلنــد شــد و گفــت" :ببیــن ،بگــو آشــپزخانه کجاســت تــا چیــزی
درســت کنــم کــه گوشــتی بــر اســتخوانهایت شــود .تــو مدتهاســت کــه بــا
امیــال و اشــتهای ناســالمت کنــار آمــدهای .امــا میدانــم کــه نتیجــۀ ایــن تغییــر
را خواهــی دیــد!"
او رفــت و لذیذتریــن غــذا را بــا گوشــت و ســبزیجاتی از ارادۀ خــدا ،و نانــی
از کالم تهیــه کــرد .بایــد اعتــراف کنــم کــه واقعــاً رضایتبخــش بــود .تصمیــم
گرفتــم حــاال کــه او اینجاســت ،بهتــر غــذا بخــورم.
چهارشنبه ۱۷ ،دسامبر
امشــب بعــد از شــام ،خداونــد را بــه اتــاق نشــیمن بــردم .فــورا ً از آنجــا
خوشــش آمــد  -اســم آنجــا را "اتــاق دوســتی" گذاشــت .او گفــت" :بــا هــم حــرف
میزنیــم ،دعــا میکنیــم ،و یکدیگــر را بهخوبــی میشناســیم".
در آن لحظــه فکــر کــردم کــه ایــدۀ فوقالعــادهای اســت ،بنابرایــن بــه
او گفتــم" :خداونــدا ،بــرای مــن خیلــی خــوب اســت!" و نشســتیم و بهتریــن
گفتوگویــی را کــه میتوانــم بــه خاطــر آورم ،بــا یکدیگــر داشــتیم.
پنج شنبه ۱۸ ،دسامبر
امشــب قصــد داشــتم بــه
آن دعــوت بــودم .همانطــور
در نگاهــی بــه اتــاق نشــیمن
اســت .مشــغول خوانــدن یــا
نشســته بــود .ســرم را از در

اولیــن مهمانــی از دو مهمانــیای بــروم کــه بــه
کــه از ســالن میگذشــتم ،بــر حســب اتفــاق از
انداختــم و دیــدم کــه عیســی روی کاناپــه نشســته
انجــام کا ِر دیگــری نبــود .فقــط منتظــر ،آنجــا
داخــل کــرده و پرســیدم" :منتظــر کســی هســتید؟"

او گفت" :بله ،در واقع منتظر تو هستم!"
پرســیدم" :مــن؟" ،نمیتوانســتم بفهمــم کــه دربــارۀ چــه چیــزی صحبــت
بــه یــک مهمانــی میروم!"ناگهــان یــادم آمــد بعــد از
میکنــد .گفتــم" :دارم
اولیــن دیــداری کــه بــا هــم داشــتیم ،دیگــر هیــچ مشــارکت دوســتانهای بــا او
نداشــتم .او هــر روز عصــر منتظــر مــن میمانــد ،در حالــی کــه مــن راه خــودم
را میرفتــم .صورتــم از خجالــت ســرخ شــد.
گفتــم" :خیلــی خیلــی متأســفم ،لطفــاً مــرا ببخشــید کــه شــما را منتظــر
گذ ا شــتم " .
او گفــت" :تــو را میبخشــم .فقــط چنــد لحظــهای کنــارم بنشــین تــا پیــش
از رفتنــت ،دعــا کنیــم".
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دوشنبه ۲۹ ،دسامبر
امــروز مرخصــی داشــتم .بنابرایــن فکــر کــردم چنــد ســاعتی را در کارگاهــم
بگذرانــم .درســت وقتــی کــه میخواســتم پاییــن بــروم ،عیســی مــرا دمِ د ِر
زیرزمیــن دیــد .فکــر کــردم چــون حرفــهاش ن ّجــاری اســت ،دوســت دارد ابــزار
مــرا ببینــد .در حقیقــت ،تحــت تأثیــر مجهــز بــودن کارگاهــم قــرار گرفــت.
بــه او گفتــم" :خیلــی بــه کارگاهــم افتخــار میکنــم .ابزارهایــی دارم کــه
تقریبــاً بــرای انجــام هــر کاری مــورد نیــاز اســت".
عیســی گفــت" :شــگفتانگیز اســت!" ،بعــد بــه اطــراف زیرزمیــن نگاهــی
انداخــت و بــا حالتــی تقریبــاً ناامیدانــه گفــت" :نمیبینــم چیــزی ســاخته باشــی!"
"خب ،اینها را ساختهام" ،و سه هواپیما از چوب بالسا آوردم.بــا ناراحتــی گفــت" :همــهاش همیــن اســت؟ انتظــار داشــتم فــردی بــه
مجهــزی تــو ،خیلــی بیشــتر از اینهــا ســاخته باشــد!"
صادقانــه گفتــم" :مــن اســباببازی دوســت دارم ،بنابرایــن آنهــا را
میســازم .نمیدانــم چیزهــای دیگــر را چگونــه بســازم .بســیاری از ابزارهــا
برایــم بیاســتفادهاند ،میترســم از آنهــا اســتفاده کنــم ،چــون هرگــز مهــارت
اســتفاده از آنهــا را نداشــتهام".
چهــرهاش بــه لبخنــدی بــاز شــد" :یــاد میگیــری" ،و مشــتاقانه گفــت" :مــن
بــه تــو یــاد میدهــم .بایــد کاری را کــه انجــام میدهــم ،انجــام دهی!"بایــد
بگویــم کــه او کارش را خــوب بلــد اســت .وقتــی مرحلــه بــه مرحلــه مــرا
راهنمایــی میکنــد ،شــگفتزده میشــوم کــه چگونــه کارهــا بــه ایــن خوبــی
پیــش مــیرود .میتوانــم بگویــم دارم چیزهــای زیــادی یــاد میگیــرم.
چهارشنبه ۳۱ ،دسامبر
امشــب جشــن بزرگــی در راه اســت .میخواهیــم ســال نــو را جشــن
بگیریــم! همــۀ دوســتانم آنجــا خواهنــد بــود ،مــا هــم داریــم میرویــم.
پنج شنبه ۱،ژانویه
احســاس خیلــی بــدی دارم .دیشــب ،شــب خوبــی نبــود و هیــچ لذتــی
نبــردم .آنچــه کــه اتفــاق افتــاد از ایــن قــرار بــود:
ایــن مهمانــی را بــه اتــاق بــازیام کشــاندم ،بیشــتر مهمانــان رســیده
بودنــد .شــایعه و شــهوت روی کاناپــه بــا هــم عشــقبازی میکردنــد .تکبــر
و حســادت بــا هــم پینگپنــگ بــازی میکردنــد و ســر هــم فریــاد میزدنــد.
مســتی بــاالی تلویزیــون ایســتاده بــود و بــا تمــام نفــس آهنــگ "هیــچ چیــز مــرا
خوشــحال نمیکنــد"را میخوانــد .تباهــی ،بــا جوکهــای زشــت و شــوخطبعی
مرمــوزش در راه بــود.
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وقتــی مســیح وارد شــد ،همهچیــز تمــام شــد .کامــاً او را فرامــوش کــرده
بــودم .حــدس میزنــم بــه ایــن دلیــل کــه میدانســتم ایــن مهمانــی چــه طــور
خواهــد شــد ،او را دعــوت نکــردم .او بــا حالتــی کــه انــگار میگفــت" :همــۀ
اینهــا را قبــا دیدهام"نگاهــی بــه اطــراف انداخــت .ســپس جلــو آمــد و از مــن
پرســید" :از ایــن چیزهــا لــذت میبــری؟"
و خنــده خــوب اســت" .دوســتانم داشــتند
گفتــم" :خــب ،بــرای تفریــح
گــوش میدادنــد و مــن قصــد نداشــتم احساساتشــان را جریحــهدار کنــم .پــس
ِ
محــض شــوخی و تفریــح اســت!"
گفتــم" :خیلــی جــدی نیســت ،فقــط
او پرسید" :اینطور است؟"
"چی اینطور است؟" ،نمیدانستم دربارۀ چه چیزی صحبت میکند."برای تفریح است؟" ،چنان نگاه سنگینی کرد که نتوانستم دروغ بگویم.پــس گفتــم" :خــب ،واقعــاً نــه .عــادت داشــتم اینطــور فکــر کنــم ،امــا
دیگــه نــه!"
او گفــت" :میخواهــی تفریــح داشــته باشــی؟ مــن یــک برنامــه تفریحــی
گذاشــتهام .تــو را بــه بعضــی از دوســتانم معرفــی میکنــم .بــه تــو نشــان
میدهیــم کــه معنــای تفریــح چیســت".
از کاری کــه پــس از آن انجــام دادم ،شــرمندهام .مــن حالــش را گرفتــم؛ او
را در حالــی کــه آنجــا ایســتاده بــود ،تــرک کــردم و بــه راه خــودم ادامــه دادم.
درواقــع ،او را نادیــده گرفتــم ،بعــد از مدتــی او رفــت .نمیدانــم چــرا ایــن کار
را کــردم!
امــا عصــ ِر آن روزم خــراب شــد .شــخصاً هیــچ لذتــی از آن نبــردم .دیشــب
هــم اصــاً خــوب نخوابیــدم .بنابرایــن صبــح زود از خــواب بیــدار شــدم و
موضــوع را بــا عیســی حــل و فصــل کــردم .هرچنــد هنــوز نســبت بــه آن
احســاس بهتــری نداشــتم ،امــا او بــه مــن اطمینــان داد کــه کمکــم میکنــد تــا
آن را پشــت ســر بگــذارم.
چهارشنبه ۷ ،ژانویه
امــروز صبــح داشــتم بــه اتــاق نشــیمن میرفتــم تــا عیســی را در آنجــا
مالقــات کنــم کــه او در راهــرو جلــ ِو مــرا گرفــت .حالــت دردناکــی در چهــرهاش
بــود ،میتوانســتم ببینــم کــه چیــزی او را نگــران کــرده اســت.
"چه اتفاقی افتاده؟"او گفــت" :انــگار ایــن اطــراف ،چیــزی مــرده اســت .میتوانــم بــوی آن را حــس
کنــم .مــوش یــا چیــز دیگــری بــه داخــل خزیــده و در کمــد ســالن مــرده اســت".
94

پیروی از عیسی ......................

هراســی وجــودم را گرفــت .میدانســتم چــه چیــزی در کمــد اســت و
نمیخواســتم او آنجــا را نــگاه کنــد .بــه او اطمینــان دادم کــه" :احتمــاال چیــزی
نیســت خداونــد .بیــا بــه اتــاق نشــیمن برویــم و کمــی صحبــت کنیــم".
او در حالــی کــه مصمــم بــود ،گفــت" :میخواهــم دربــارۀ چیــزی کــه در
کمــدت هســت ،حــرف بزنــم!"
"خب ،در واقع چیزی نیست .آ ...فقط تعدادی عتیقه است!""عتیقــه؟" ،یــک کلمــه گفــت و مســتقیم بــه چشــمانم نــگاه کــرد و مشــغولخوانــدن افــکارم شــد.
گفتــم" :آره ،فقــط چنــد تــا چیــ ِز شــخصی اســت!" ،ســعی داشــتم او را
فریــب دهــم ،گفتــم" :بــه هرحــال بــه شــما ربطــی نــدارد!"
میدانــم گفتــن ایــن حــرف اشــتباه بــود .بــه محــض ایــن کــه آن را گفتــم،
متوجــه شــدم.
حــرف مــرا نشــنیده گرفــت و گفــت" :از مــن کــه انتظــار نــداری بــا وجــود
چیزهــای مــرده در کمــدت ،اینجــا زندگــی کنــم ،اینطــور نیســت؟!" ،ســپس
لبخنــدی زد" :مــن فکــر میکنــم عتیقههایــت کمــی کپــک زده باشــند و زمــان
خــاص شــدن از آنهاســت .بیــا کمــدت را تمیــز کنیــم!"
"اوه خداونــدا! میدانــم بایــد آنهــا را دور بریــزم ،امــا نمیتوانــم .قــدرتایــن کار را نــدارم .شــما نمیتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟ مــن میترســم.
از التمــاس کــردن متنفــرم ،امــا" ...
"دیگــر چیــزی نگــو .فقــط کلیــد را بــده ،مــن بقیــۀ کارهــا را انجــاممیدهــم .اصــاً مشــکلی نیســت".
او تمــام آن را انجــام داد .کمــد ســالن را تمیــز کــرد و هرگــز یــک بــار هــم
بــه آن اشــاره نکــرد .اخیــرا ً فکــر کــردم بهتــر اســت ســند اینجــا را بــه او
بدهــم  -همهچیــز را بــه او بســپارم .مطمئــن هســتم کــه او میتوانــد ایــن جــا
را بهتــر از مــن اداره کنــد.
به نظر شما اگر از او بخواهم ،چه جوابی میدهد؟

95

از مجموعه دروس حرکت بهسوی بلوغ ......................

اول یوحنا
خواندن روزانۀ کتابمقدس
(جهت استفاده با برگۀ پاسخ کتابمقدس)

روز

آیات کتابمقدس

روز

آیات کتابمقدس

۱

۴-۱:۱

۱۵

۱۸-۱۵:۳

۲

۱۰-۵:۱

۱۶

۲۴-۱۹:۳

۳

۶-۱:۲

۱۷

۳-۱:۴

۴

۱۱-۷:۲

۱۸

۶-۴:۴

۵

۱۴-۱۲:۲

۱۹

۱۲-۷:۴

۶

۱۷-۱۵:۲

۲۰

۱۶-۱۳:۴

۷

۲۰-۱۸:۲

۲۱

۲۱-۱۷:۴

۸

۲۵-۲۱:۲

۲۲

۳-۱:۵

۹

۲۷-۲۶:۲

۲۳

۵-۴:۵

۱۰

۲۹-۲۸:۲

۲۴

۸-۶:۵

۱۱

۳-۱:۳

۲۵

۱۲-۹:۵

۱۲

۸-۴:۳

۲۶

۱۵-۱۳:۵

۱۳

۱۰-۹:۳

۲۷

۱۷-۱۶:۵

۱۴

۱۴-۱۱:۳

۲۸

۲۱-۱۸:۵
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کارت حافظۀ کتابمقدس
هــر آیــه در ایــن کارتهــای حافظــه ،بــر اســاس ترجمــۀ هــزارۀ نــو
چــاپ شــده اســت .آیــات بــا آنچــه در ایــن کتــاب آمــده ،مطابقــت دارنــد.
همیشه کارتها را همراه خود داشته باشید.
از چیزهایــی کــه کمــک بیشــتری بــه شــما کمــک میکنــد ،اســتفاده
نما ییــد :
دو ِر کارتها یک کِش ببندید.
آنها را در یک پاکتنامه نگه دارید.
آنها را در کیف پول یا کتاب جیبی خود قرار دهید.
آنها را داخل ماشینتان بگذارید.
آنها را در کتابمقدس خود نگه دارید.
روزانه هر آیهای را که یاد گرفتید ،مرور کنید.
کسی را برای بررسی پیشرفت هفتگی خود داشته باشید.
هر آیه را در زندگی روزانۀ خود به کار بندید.
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برگۀ پاسخ کتابمقدس
تاریخ:
آیات:
موضوع:
آیۀ کلیدی:
خالصه:

کاربرد شخصی:

 -۱نجات
اول یوحنا ۱۱:۵
"و آن شــهادت ایــن اســت کــه خــدا
بــه مــا حیــات جاویــدان بخشــیده ،و
ایــن حیــات در پســر اوســت".

 .۶کالم خدا
مزمور ۹:۱۱۹
"چگونــه مــرد جــوان را ِه خــود را
پــاک نــگاه دارد؟ بــا نــگاه داشــتن
کالم تــو!"

 -۲هدف خدا

 .۷دعا
یوحنا ۲۴:۱۶
"تــا کنــون بــه نــام مــن چیــزی
نخواســتهاید؛ بخواهیــد تــا بیابیــد و
شــود".
کامــل
شــاد یتان

فیلیپیان ۶:۱
"یقیــن دارم آن کــه کاری نیکــو در
شــما آغــاز کــرد ،آن را تــا روز عیســی
مســیح بــه کمــال خواهــد رســانید".
 -۳محبت خدا

یوحنا ۱۶:۳
"زیــرا خــدا
کــرد کــه پســر
هــر کــه بــه
نگــردد ،بلکــه

جهــان را آنقــدر
یگانــۀ خــود را
او ایمــان آ َو َرد
حیــات جاویــدان

محبــت
داد تــا
هــاک
یابــد".

 .۸شاگردی
متی ۱۹:۴
"بــه ایشــان گفــت« :از پــی مــن
آییــد کــه شــما را صیــاد مردمــان
ســاخت"».
خواهــم

 -۴محبت به دیگران
اول یوحنا ۲۳:۳
"و ایــن اســت حکــم او کــه بــه نــام
پســرش عیســی مســیح ایمــان بیاوریــم
و یکدیگــر را محبــت کنیــم ،چنانکــه
بــه مــا امــر فرمــود".

 .۹ارادۀ خدا
امثال ۶-۵:۳

"بــا تمــامِ د ِل خــود بــر خداونــد تــوکل
کــن ،و بــر عقــل خویــش تکیــه منمــا؛ در همــۀ
راههــای خــود او را در نظــر داشــته بــاش ،و
او طریقهایــت را راســت خواهــد گردانیــد".

 -۵مسیح در شما

 .۱۰اولویتها

یوحنا ۵:۱۵
"مــن تــاک هســتم و شــما شــاخههای
آن .کســی کــه در مــن میمانــد و مــن
در او ،میــوۀ بســیار مــیآورد؛ زیــرا
جــدا از مــن ،هیــچ نمیتوانیــد کــرد".

"بلکــه نخســت در پــی پادشــاهی
خــدا و انجــام ارادۀ او باشــید ،آنــگاه
همــۀ اینهــا نیــز بــه شــما عطــا خواهــد
شــد " .

متی ۳۳:۶

