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مراسم و مفاهیم کلیسایی
از مجموعه مطالب جلسات هفتگی مطالعه کتاب مقدس

تدوین و تالیف :سازمان رازگاه
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فهرست جلسات
عهد جدید شامل آیینها و مفاهیم مهم
کلیسایی است که طی قرنهای متمادی برای
مسیحیان دارای مفهوم و معنای خاصی بوده و
با سنت و تاریخ مسیحیان پیوند خورده است؛
از اینرو از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.
باید به یاد داشته باشیم که تنها ایمان به
عیسای مسیح است که سبب نجات انسان
میشود؛ این مراسم صرفا برای این است
که کار عظیم خداوند برای نجات انسانها را
بوسیله کار عیسای مسیح بر روی صلیب به
یاد بیاوریم و هیچ یک از این مراسم سبب
نجات ما نخواهند شد.
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تعمید

هفته دوم
شام خداوند

هفته سوم
تولد تازه

هفته چهارم
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تـعـمـیــد
مراسم تعمید یکی از دو آیین مقدسی است که توسط
خدا مقدر شده و نسبت به اجرای آن در عهد جدید تاکید
شده است .تعمید به عنوان یک اعالمیه و برای یک بار
و برای یک عمر پیروی از مسیح نسبت به محبت عظیم
خداوند برگزار میشود.
تعمید ،جشن فیض خداوند است ،نه دستاورد انسانی و
نشانه عهد و پیمان است نه یک قرارداد.

تعمید چیست
واژه «تعمید» به معنای «غوطه ورشدن و یا فرو رفتن» است .وقتی چیزی را در آب غوطه ور میسازیم و آنرا در آب فرو برده
و با آب میپوشانیم .بنابراین زمانی که ایمانداران تعمید مییابند در آب فرو میروند.

در ت َعمید معموال ً شخص را به زیر آب فرو میبرند ،فرو رفتن در آب به این نشانه است که من نسبت به زندگی قبلی خود
میمیرم و نسبت به زندگی جدید خود زنده میشوم؛ نسبت به گذشته خود میمیرم و نسبت به آینده زنده شده و قیام
میکنم .در واقع شخص در آب دفن شده و این نشانی از دفن زندگی گذشته است ،گذشته من در مسیح مُرد و حاال قیام
میکنم و این نشان دهنده زندگی جدید در عیسای مسیح است.

«تعمید» حکم کتاب مقدس
عیسی مسیح به رسوالن فرمان داد ...« :بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ،پسر و روح القدس
تعمید دهید» (متی  ۱۹ :۲۸را مشاهده کنید).
یک نفر که ت َعمید میگیرد یک تعهد ،یک قرارداد دو طرفه ،و یک قرارداد روحانی در واقع بسته میشود؛ و آن تعهد این
است که یکدیگر را تشویق کنند ،حمایت کنند ،یکدیگر را بنا کنند ،یعنی شخص کلیسا را و کلیسا شخص را ،یعنی یکدیگر
را محبت کنند ،یعنی یکدیگر را خدمت کنند و با هم در رساندن خبر خوش انجیل متحد شوند؛ در واقع شخصی که ت َعمید
میگیرد دیگر در کلیسا مهمان نیست به عضویت خانواده ،یعنی کلیسا در میآید؛ عضو خانواده الهی میشود.
سوال و بحث گروهی:
•چرا تعمید سبب عضویت در خانواده الهی میشود؟
•تعمید برای شما دارای چه مفهومی است؟

چرا باید تعمید بگیریم
«تعمید» اعتراف به ایمانی است که تازه آن را بدست آوردهایم .اما باید به یاد داشته باشید که مراسم تعمید اصوال مراسمی
است که در حضور جمع برگزار میشود.
تعمید یک معارفه رسمی برای ورود به خانواده الهی است .در رومیان  ۳ :۶این جمالت را میخوانیم« :آیا نمیدانید همه
ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم ،در مرگ او تعمید یافتیم؟» .پولس رسول میگوید «تعمید نشان دهنده آغاز امری
تازه» است .بنابراین «تعمید» را میتوان تجربه آغازین ورود به مسیحیت دانست.
چند بار باید ت َعمید بگیریم؟ در افسسیان فصل  ۵آیه  ۴میگوید" :برای ما فقط یک خداوند ،یک ایمان ،یک ت َعمید وجود
دارد"؛ یک بار که ت َعمید بگیریم کافی است.
سوال و بحث گروهی:
•زندگی ما پس از تعمید چه تغییری پیدا میکند؟ آیا زندگی شما تغییر کرده است؟

چه زمانی باید تعمید بگیریم
پس از اینکه شخص ،مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفت و آموزشهای الزم در مورد این ایمان تازه را دریافت نمود ،هر
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چه زودتر باید تعمید انجام گیرد .در کتاب مقدس ،تنها کسانی که بطور شخصی و با تمامی قلب خود ایمان آوردهاند ،تعمید
مییابند .بنابراین تعمید در حضور دیگران تصویری از این حقیقت است که ما ایمان آوردهایم.
زمانی که کسی تعمید مییابد بر این حقیقت شهادت میدهد که «خداوند برای زندگی من نقشهای دارد که در حال آغاز
شدن است» .گرچه ممکن است زندگی به شکلی هیجان انگیز و خیره کننده در طی چند روز (چنانکه برای رسوالن اتفاق
افتاد) تغییر نکند اما نقشه خدا آغاز شده است .خداوند برای زندگی همه ایمانداران نقشهای دارد (اول پطرس  ۲ :۱را مشاهد
کنید) .بنابراین تعمید نماد و نشانی از اطاعت ،پاکی ،تغییر ،رشد و نقشه خداست .هریک از این موارد مهم هستند.
سوال و بحث گروهی:
•شما در زندگی خود ،تغییرات پس از تعمید را چگونه ارزیابی میکنید؟
تعمید چه چیزهایی نیست
با ت َعمید کسی مسیحی نمیشود ،اول شخص ایمان آورده و مسیحی میشود و بعد از آن ت َعمید میگیرد؛ پس داشتن
ت َعمید نشانگر این نیست که کسی مسیحی شده است.
عمل ت َعمید یک چیز دلبخواه نیست ،که شخص نخواهد ت َعمید بگیرد در واقع آنقدر اهمیت دارد که عیسای مسیح در
آخرین گفتار خودش در هنگامی که با شاگردان بر روی زمین بود از آن یاد میکند.
تعمید سبب از بین رفتن گناهان شخص و سبب نجات او نمیشود؛ تنها ایمان به مسیح و کار او بر روی صلیب است که
سبب نجات میشود.
چه کسی میتواند تعمید دهد
از دوران اولیه کلیسا این سنت وجود داشته است که رهبران کلیسای محلی (بخصوص شبانان) افراد را تعمید میدادند.
عیسی مسیح ،خود کسی را تعمید نداد و جدا از شرایط بسیار خاص ،مراسم تعمید باید توسط حوزه خدمتی کلیسای محلی
شخص ،ترتیب داده شود .این عملی بوده است که تا به امروز نیز به این شکل صورت میگیرد.
سوال و بحث گروهی:
•شما در مورد شخصی که دیگران را تعمید میدهد چه نظری دارید؟
نکات اساسی
کتاب مقدس خیلی واضح و روشن میگوید که ایمان و ت َعمید با هم هستند ،یعنی شخص اول ایمان میآورد و بعد ت َعمید
میگیرد و برعکس آن نمیشود یعنی شخص اول ت َعمید بگیرد و بعد ایمان بیاورد.
ت و شوی درونی و قلبی است؛ با عمل ت َعمید در واقع ما نام مسیح را به خود گره زده و روی خود
ت َعمید حاکی از شس 
میگذاریم؛ ت َعمید یعنی من بر اساس راه خودم دیگر زندگی نمیکنم بلکه برای مسیح زندگی میکنم.
ت َعمید دلبخواهی نیست .ممکن است شخصی بگوید من ایمان دارم اما نمیخواهم ت َعمید بگیرم .ت َعمید دستور کالم
خداست ،دستور عیسای مسیح است .اما کسی که پیغام نجات را نشنیده و اعتراف به ایمان نکرده است نباید ت َعمید بگیرد.

دعای پایان جلسه
ای پدر آسمانی ،ما از تو سپاسگزاریم که به وسیله تعمید این فرصت را به ما عطا کردی تا اعالم کنیم که ما پیرو مسیح
هستیم و اعالم میکنیم که تنها در او نجات است .خداوند تا را بابت این فیض عظیم شکر میکنیم .خداوندا ،ما را در
روح القدس خود حفظ کن .به ما قلبی کنجکاو و فهیم ،و شهامت اراده و استقامت ،و روحی برای شناختن و دوست
داشتن خودت عطا کن ،و شادی و شگفتی در همه اعمال ما به تک تک ما عطا کن.
خداوندا ،از تو برای هدیه گرانبهای تعمید سپاسگزارم ،که میتوانیم محبت و عالقه خود را به تو علنا ً اعالم کنیم.
قدمهای ما را استوار بساز و ما را به هدایت کن و به آنها امید و چشم اندازی برای آینده بده.
برای افرادی که مایل به تعمید هستند دعا کنید .همچنین برای افرادی که هنوز در مورد تعمید هنوز تصمیم نگرفتهاند.
دعا کنید تا خداوند قلب آنها را لمس و خود را به آنها نشان دهد .آمین!
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شام خداوند
شام خداوند ،حکم خداوند است ،که در طی آن ،ایمانداران با
هم جمع شده ،نان خورده و از پیالۀ خداوند مینوشند .شکستن
نان نمادی است از جسم عیسی که روی صلیب کشته شد و
ریختن شراب نمادی است از خون عیسی که در هنگام مصلوب
شدنش بر روی صلیب ریخته شد .آنها به صورت نمادین بیانگر
مرگ عیسای مسیح هستند به عنوان یک قربانی برای نجات
تمامی جهانیان .ما آن را به یادبود خداوند بجای میآوریم؛ و
بدینترتیب ،تا بازگشت دوبارهاش ،مرگ او را اعالم مینماییم.

شام خداوند چیست؟
ش���ام خداون ــد تحق��قـ وع���ده نج��اـت خداون ــد در خـ��ون مس ــیح اسـ��ت .ش ــام خداون ــد صرف ــا نش ــانه ی ــا نم ــادی نیس ــت ک ــه در
گذشــته اتفــاق افتــاده باشــد .شــام خداونــد همچنیــن مُهــر تاییــدی از کار کامــل محبــت و فیــض خــدا در زمــان حــال اســت.
مُه ــر تایی ــدی اس ــت اس ــت ک ــه ب ــه مس ــیحیان یقی ــن میبخش ــد ک ــه کار کام ــل مس ــیح ب ــر روی صلی ــب در زم ــان ح ــال ب ــه آنه ــا
تعل ــق دارد و ضمان ــت میکن ــد ک ــه گناهانش ــان کف ــاره ش ــده و آنه ــا فدی ــه ش ــده و ع ــادل ش ــمرده ش ــدهاند .ش ــام خداون ــد
فق ــط یادب ــود م ــرگ خداون ــد نیس ــت ،بلک ــه ارتباط ــی اس ــت ب ــا مس ــیح قی ــام ک ــرده ک ــه حی ــات روحان ــی مس ــیحیان را تغذی ــه و
احی ــا ک ــرده و تقوی ــت میکن ــد.

مراسم شام خداوند
در شـــام خداونـــد ،هیـــچ نکتـــۀ مرمـــوزی وجـــود نـــدارد .شـــام خداونـــد ،آیینـــی اســـت کـــه در حضـــور همـــگان بهجـــای آورده
میش ــود؛ و مفهوم ــش ب ــرای هم ــگان اس ــت .ش ــام خداون ــد ،مراس ــمی مرم ــوز و ب ــر پای ــۀ ی ــک بدع ــت نیس ــت ،ک ــه قدرته ــای
ـی اعضــای کلیساســت .یکــی از جنبههــای شــام خداونــد،
جادویــی در آن نهفتــه باشــد .شــام خداونــد ،در واقــع پرســتش جمعـ ِ
اع ــام نم ــودن اس ــت؛ آری ،آن چی ــزی ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد ،اع ــام نم ــودن اس ــت ،ن ــه مخف ــی و پوش ــیده ب ــودن.
سوال و بحث گروهی:
•مراسم شام خداوند را چگونه میبینید؟

اجرای مراسم
ش ــام خداون ــد ،بس ــیار س ــاده اس ــت :خ ــوردن ن ــان ،و نوش ــیدن پیال ــه .اول قرنتی ــان فص ــل  ۱۱آی ــات -۲۳« :۲۵ن ــان را گرف ــت و
ـادگاری
ش ــکر نم ــوده ،پ ــاره ک ــرد و گف ــت :بگیری ــد بخوری ــد .ای ــن اس ــت ب ــدن م ــن ،ک ــه ب ــرای ش ــما پ ــاره میش ــود .ای ــن را ب ــه ی ـ
ِ
م ــن بهج ــا آری ــد؛ و همچنی ــن پیال ــه را نی ــز بع ــد از ش ــام ،و گف ــت :ای ــن پیال ــه ،عهدجدی ــد اس ــت در خ ــون م ــن .ه ــرگاه ای ــن را
ـادگاری م ــن بکنی ــد»
بنوش ــید ،ب ــه ی ـ
ِ
ـی ش ــام خداون ــد ،ب ــر ی ــادآوری اس ــتوار اس ــت ،ن ــه ب ــر خی ــاالت و تص ــورات ،ن ــه ب ــر خ ــواب و روی ــا ،ن ــه ب ــر
بنابرای ــن ،جنب ــۀ ذهن ـ ِ
حل ــول روح ،ن ــه ب ــر ش ــنیدن ،و ن ــه ب ــر ذه ــن س ــرگردان ،بلک ــه ب ــر ب ــه ی ــاد آوردن.
نان و پیاله؛ بدن و خون؛ و مصلوب شدن و مرگ مسیح است.
«کس ــانی ک ــه ای ــن حک ــم را ب ــه شایس ــتگی بهج ــای آورن ــد ،ن ــه از نظ ــر جس ــمانی ،بلک ــه ب ــه لح ــاظ روحان ــی ،در ب ــدن و خ ــون
مســیح شــریک میگردنــد؛ و بــه واســطۀ ایمــان ،از برکاتــی کــه مســیح بــا مرگــش مهیــا نمــود ،جــان خــود را قــوت بخشــیده،
و بدینترتی ــب ،در فی ــض رش ــد مینماین ــد».
سوال و بحث گروهی:
•دیدگاه خود را در ارتباط با اجرای این مراسم با سایر اعضای گروه به اشتراک بگذارید.
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شرکت غیر ایمانداران
شام خداوند ،برای غیر ایمانداران نیست .البته ما به غیر ایمانداران خوشآمد میگوییم.
چ ــون ای ــن می ــز متعل ــق ب ــه کس ــانی اس ــت ک ــه عیس ــای مس ــیح را ب ــه عن ــوان خداون ــد و نج ــات دهن ــده خ ــود پذیرفتن ــد و
ش ــریک ب ــدن و خ ــون مس ــیح هس ــتند .ای ــن می ــز متعل ــق ب ــه فرزن ــدان مس ــیح اس ــت ،ای ــن ش ــام مق ــدس در واق ــع ی ــک ش ــام
و میهمانــی خانوادگــی اســت و بــه خانــواده خداونــد تعلــق دارد .ایــن شــام ضیافتــی اســت کــه خــود خداونــد تــدارک دیــده و
خ ــود عیس ــای مس ــیح میزب ــان آن اس ــت .قرنتی ــان اول ۲۷ :۱۱

تجدید عهد
یکــی دیگــر از ابعــاد ایــن مراســم تجدیــد عهــد بــا عیســای مســیح اســت .اولیــن بــاری کــه مــا بــه مســیح قــول دادیــم کــه بــه
او وف ــادار باش ــیم میدانی ــد در کج ــا ب ــود .در مراس ــم تعمی ــد.
م ــا ب ــر س ــر ای ــن می ــز مق ــدس عه ــدی را ک ــه ب ــا مس ــیح بس ــتیم ی ــک ب ــار دیگ ــر ب ــه ی ــاد میآوری ــم و تجدی ــد میکنی ــم .ب ــه ی ــاد
میآوری ــم ک ــه ب ــه مس ــیح آری گفتی ــم و ب ــا او مردی ــم و برخیزانی ــده ش ــدیم و او را متابع ــت میکنی ــم.
تجدی ــد عه ــد میکنی ــم ک ــه عیس ــای مس ــیح ،م ــن ب ــا ت ــو یک ــی هس ــتم و چ ــون ب ــا ت ــو یک ــی هس ــتم ب ــا کلیس ــای ت ــو و ق ــوم ت ــو
یکــی هســتم و چــون بــا تــو اتحــاد دارم بــا قــوم تــو و کلیســای تــو اتحــاد دارم و وظیفــه مــن گســترش ملکــوت تــو و خدمــت
کلیس ــای ت ــو اس ــت .انجی ــل و کالم ت ــو را موعظ ــه ک ــرده و زندگ ــی م ــن و حض ــور م ــن در ه ــر کج ــا بای ــد باع ــث تمجی ــد و ج ــال
خ ــدای پ ــدر و عیس ــای مس ــیح بش ــود.
سوال و بحث گروهی:
•احساس خود را در هنگام اجرای مراسم شام خداوند با سایر اعضای گروه به اشتراک بگذارید.

نکات پایانی
ب ــه ش ــام خداون ــد س ــطحی ن ــگاه نکنی ــم .ش ــام خداون ــد ،یک ــی از ارزش ــمندترین هدیههای ــی اس ــت ک ــه مس ــیح ب ــه کلیس ــایش
عطــا کــرده اســت؛ شــام خداونــد میــز رحمــت و بخشــایش اســت.
قبــل از شــرکت در مراســم بایــد گناهــان خــود را نــزد خداونــد اعتــراف کــرده و آنهــا را در زیــر خــون مســیح قــرار دهیــم؛ خــون
مســیح قــوت بخشــیدن تمامــی گناهــان مــا را دارد و او قــادر اســت کــه مــا را از گناهانمــان آزاد کنــد.
همانگونــه کــه عیســای مســیح گناهــان مــا را بیــاد نمـیآورد و مــورد بخشــش قــرار میدهــد مــا هــم بایــد ســایرین را بخشــیده
و آنهــا را آزاد کنیــم .اینهــا از مــوارد بســیار پــر اهمیــت بــرای شــرکت در مراســم شــام خداونــد هســتند .قرنتیــان اول ۲۹-۲۸ :۱۱
سوال و بحث گروهی:
•چرا باید قبل از شرکت در مراسم شام خداوند ،گناهان خود را اعتراف و دیگران را نیز ببخشیم؟

پایان جلسه
بصورت گروهی برای تمامی اعضا دعا کرده و با هم در مراسم شام خداوند شرکت کنید.
خداوندم عیسی ،از تو میخواهیم که امروز قلب ما را تفتیش کرده و هر چیزی را که برای تو خوشایند نیست به ما
نشان دهی .هر غرور پنهان ،هر گناه اعتراف نشده ،هر طغیان یا عدم بخشش را که ممکن است مانع رابطه ما با تو
باشد را آشکار بساز.
ما وفاداری تو را به خود و همه کسانی که تو را خواهند پذیرفت به یاد آورده و جشن میگیریم .رنج مرگ بر صلیب بسیار
سخت و طاقت فرساست ،با این حال تو آن درد را برای ما تحمل کردی .از تو سپاسگزار هستیم .بابت محبت زیاد و
لطف بی دریغ تو سپاسگزار هستیم .از تو سپاسگزاریم که مرگ تو به ما حیات بخشید و زندگی ابدی بخشید .همانطور
که به شاگردان خود دستور دادی ،ما نیز این مراسم را به یاد تو بجا میآوریم.
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تولد تازه
موضوعی که د ر مسیحیت اهمیت دارد و مسیحیت را از
دیگر راهها و اعتقادات جدا میسازد ،همانا موضوع تولد تازه
است .عیسی مسیح برای رستگار شدن و ورود به ملکوت خدا
شرطی را مقرر میکند و آن شرط تولد تازه یافتن است .زیرا
همانطور که جسم ما متولد میشود روح ما هم میتواند
متولد شود .تولد تازه همان دریافت طبیعت روحانی است.

تولد تازه چیست؟
برای اینکه بتوانیم در نجاتی که خدا بر حسب فیض خود برای ما مهیا کرده است گام برداریم احتیاج به یک تجربه روحانی
داریم که عیسای مسیح در انجیل یوحنا فصل سوم از ٓان صحبت میکند ،یعنی تولد تازه.
مطمئنا بعضی از شما در جلسات کتاب مقدس یا در کلیسا با عبارت تولد تازه آشنا شدهاید یا شنیدهاید که مثال گفته
میشود فالن شخص تولد تازه ندارد.
اول ببینیم تولد تازه چه چیزهایی نیست؟
ی نیست.
ی نیست؛ داشتن معلومات و اعتقادات دینی نیست؛ تعلق داشتن به نژاد خاص 
اصالحات اخالق 
کسی نیست که در خانواده مسیحی بدنیا آمده باشد؛ شخصی نیست که خود را مسیحی بداند.
شخصی نیست که هر هفته به کلیسا برود و در مراسم مذهبی نیز شرکت کند و یا حتی در مدارس مسیحی درس خوانده
باشد و حتی در کلیسا خدمت کند.
از نظر کتاب مقدس کسی که تولد تازه را ندارد مسیحی نیست! هر چند که خود و یا دیگران آن شخص را مسیحی بپندارند.
تولد تازه چیست؟
با هم کتاب یوحنا فصل  ۳آیه  ۱تا  ۱۰را بخوانید.
عیسی در یوحنا باب  ۳آیه  ۵فرمود" :اگر از آب و روح متولد نشوی هرگز وارد ملکوت خدا نخواهی شد".
اگر ما بیایم و این مسئله را به شکل دیگری مطرح کنیم درکش آسانتر خواهد شد .آیا ما قادر هستیم با قدرت و توانائی
خودمان ،پاک و از گناه و وسوسهها بدور باشیم؟

مطمئنا ً اگر صادقانه بخواهیم جواب دهیم ،جواب "نه" خواهد بود .انسانها میتوانند تظاهر به پاکی و نیکی کنند و ظاهرا ً

خود را خوب نشان دهند ولی نمیتوانند حقیقت را مخفی نگه دارند .ما احتیاج به یک تحول روحانی داریم .ما الزم است
از نظر روحانی از نو متولد شویم یعنی "تولد تازه" بیابیم.
سوال و بحث گروهی:
•بر اساس این سخن عیسی مسیح؛ چرا تولد تازه از اهمیت برخوردار است؟
•از آنجایی که تولد تازه یک تولد روحانی است و نه یک تولد فیزیکی ،چرا عیسی این دو تولد را با هم مقایسه میکند؟

مرگ روحانی
در کتاب پیدایش در واقع آدم و حوار با گناه سبب شدند تا مشارکت و ارتباط آنها با خداوند قطع شود.
در واقع در زمانی که در باغ عدن بودند ،با خداوند ارتباط و مشارکت داشتند و از نظر روحانی زنده بودند .ولی بدلیل گناهی
که مرتکب شدند و از دستور خداوند سرپیچی کردند ،آن مشارکت دیگر قطع شد .این ارتکاب به گناه و قطع رابطه با خداوند
را مرگ روحانی میگویند.
عیسی مسیح هم منظورش همین بود :اگر گناهان ما بخشیده نشود و در نتیجه ما با خداوند ارتباط و مشارکتی نداشته
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باشیم ،نمیتوانیم وارد ملکوت خدا بشویم.
در واقع عیسی مسیح به نیقودیموس فرمود که باید از گناهان خود توبه کند تا با خداوند ارتباط روحانی برقرار کند ،تولد
تازه بیابد تا وارد ملکوت خدا شود.
پس الزم است هر شخص خودش انتخاب کند که با خداوند ارتباط داشته باشد تا به حیات روحانی دست بیابد.

دسترسی به تولد تازه
حال سوال دیگری مطرح است :من چگونه میتوانم تولد تازه بیابم و چطور امکان دارد شخصی مثل من دوباره متولد شود؟
عیسی مسیح فرمود که اگر از آب و روح متولد نشوید هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد.
سوال و بحث گروهی:
•"از آب و روح متولد شدن" یعنی چه؟
از آب متولد شدن همان تعمید آب و نشانه توبه از گناهان ما میباشد .ما تا از گناهانمان توبه نکنیم نمیتوانیم وارد حضور
خداوند شویم .در واقع هیچ گناهکاری قادر نیست که به حضور خداوند راه یابد .ولی راهی هست برای همه ما که گناه
کارهستیم و دری وجود دارد که ما را قادر میسازد وارد حضور خداوند بشویم .این "در" همان عیسی مسیح است.
برای همین است که مرگ عیسی بر روی صلیب برای مسیحیان مهم است .چون ما بدون این قربانی عیسی ،نمیتوانیم
از گناهان خود پاک شده ،وارد حضور خداوند شویم.
سوال و بحث گروهی:
•حال من چگونه میتوانم از گناهانم توبه و تولد تازه را تجربه کنم؟ آیا باید مراسم خاصی را اجرا کنم و یا در مجالس
خاصی شرکت کنم؟
شما همین االن هم میتوانید از گناهانتان توبه کنید ،ولی اول باید قبول کنید که گناه کار هستید .اگر فکر میکنید که تا
بحال گناهی نکردهاید لطفا ً توبه هم نکنید چون نتیجه آن به تولد تازه منجر نخواهد شد.
از کجا میفهمیم که تولد تازه پیدا کردهایم؟
در اینجا بجاست که یک قسمت از انجیل را با هم بخوانید( :تیطس فصل  ۳آیه  ۳تا .)۸
تولد تازه یک دگرگونی عمیق درونی است .دگرگونی در فکر ،احساس و اراده !شخصی که تولد تازه پیدا میکند ،فکرش
عوض میشود .شخص تا قبل از تولد تازه ،در امور دنیوی و جسمانی فکر میکند ،ولی بعد از تولد تازه در امور خداوند و
در کالم خداوند تفکر میکند .فکر او این است که چگونه خدا را خشنود سازد .احساس او و تمایالت او عوض میشود.
شخص نسبت به گناه و چیزهایی که باعث ناراحتی خدا میشود ،نفرت پیدا میکند و ٓانچه که او را خوشحال میکند،
انجام خواستههای خداست .تصمیمات او عوض میشود .او تصمیم جدی برای پیروی از خدا میگیرد و تصمیم میگیرد از
خواستههای گناه ٓالود دنیا دور بشود.
سوال و بحث گروهی:
•تولد تازه را در زندگی خود چگونه ارزیابی میکنید؛ در صورت تمایل ،آنرا با سایرین به اشتراک بگذارید.

دعای پایان جلسه
ای پدر آسمانی ،ما نزد تو میآییم و اقرار میکنیم که در برابر تو گناه کرده ایم ،ای خدای قدوس و عادل .لطفا همه
گناهان ما را ببخش؛ ما این واقعیت را میپذیریم که عیسی جای ما را بر روی صلیب برای آمرزش گناهان ما گرفت.
اکنون از تو دعوت میکنیم که وارد قلبهای ما شده و ما را مخلوق جدیدی در مسیح بسازی .ای عیسای مسیح از تو
میخواهیم که زندگی ما را در اختیار گرفته و ما را راهنمایی و هدایت کنی .ما را از روح القدس خود پر بساز و اکنون
اعتراف میکنیم که تو عیسای مسیح ،و خداوند و نجات دهنده ما هستی .و از اینکه صاحب تولد تازه در مسیح هستیم،
خداوند را سپاس گفته و از او ممنون هستیم!
بصورت گروهی برای آنانی که هنوز تولد تازه را دریافت نکردهاند دعا کنید.
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عـطـایـا
عطایا یک هدیه روحانی از طرف روحالقدس است که
ایمانداران را در خدمت مسیحی توانمند میکند .عطایای
روحانی ،هدیهای است که خدا به ما میبخشد تا بهتر او
را خدمت کنیم .و با استعدادهای ذاتی ما متفاوت است.
هر چند این عطاها ،ممکن است توانایی و استعداد
طبیعی ما را به جریان انداخته و آنها را افزایش دهد.

عطایای روحانی
در عهد جدید ،عطایایروحالقدس در اول قرنتیان فصل  ۱۲مورد نگرش قرار گرفته است( :اول قرنتیان .)۱۰-۸ :۱۲
هدایایروحالقدس به ایمانداران مسیحی قدرت میدهد تا آنچه را که خداوند ،ما را به انجام آن فرا خوانده است ،به انجام
برسانیم .هدایایروحالقدس در واقع بخشی از «هر چیزی است که ما نیاز داریم» تا برنامهها و اهداف خداوند را در زندگی
خود به انجام برسانیم.
عطایای روحالقدس ابزار خارق العادهای در دستهای ایمانداران هستند که خواهند توانست در ایمان خود حرکت کرده و
اجازه بدهند تا خداوند از آنها در این نواحی استفاده کند.روحالقدس این عطایا را به صالحدید خود به ایمانداران میدهد.
ما نمیتوانیم تصمیصم بگیریم کدام عطایا را میخواهیم .میتوانیم درخواست کنیم ولیروحالقدس است که آنرا به ما
عطا خواهد کرد.

عطایای روحانی چیست؟
«عطایا» هدایای سخاوتمندانۀ خداست به کلیسا که روحالقدس آنها را بین اعضای بدن مسیح تقسیم میکند .گسترۀ
این هدایا به برخی از عطایای چشمگیر و معجزهآسا محدود نمیشود .عطایای به ظاهر ضعیفتر که عمل روحالقدس در
آنها فورا ً محسوس نیست ممکن است حتی ضروریتر و با ارزشتر باشند .همۀ این هدایا برای خدمت و به جهت منفعت
عموم به افراد داده میشود و خداست که از طریق آنها در کلیسا عمل میکند .بنابراین هیچ جای فخری برای کسانی که
از آنها برخوردارند وجود ندارد.
سوال و بحث گروهی:
به عطایای خود چگونه نگاه میکنید؟

رابطۀ عطایا و روحالقدس
آنچه مسلم است این است که روحالقدس عامل اِعطا و نشو و نمای عطایا در ایمانداران است.در مورد نقش روحالقدس
در اِعطای آنها جای تردید نیست« .عطایا گوناگونند ،اما روح همان است» (اول قرنتیان .)۴ :۱۲
روحالقدس هم در عطایای معجزهآسا همچون زبانها فعال است ،هم در ظهور عطایایی همچون تعلیم و تشویق که
معجزهآسا نیستند که با بخشیدن حکمت و بصیرت الزم عمل میکند.

رابطۀ عطایا و استعدادهای فطری
در تحلیل نهایی ،از نظر کالم خدا ،مفهوم «عطا» نسبت به این موضوع که قابلیتهای فطری انسان تا چه اندازه در آن
دخیل است ،مفهومی خنثی است .احتماال ً باید در این خصوص به طیفی از حاالت مختلف قائل بود که در یک انتهای آن
ق طبیعی مانند معجزات و شفا قرار دارد و در انتهای دیگر قابلیتهای صرفا ً طبیعی که خدا از
عطایای عمدتا ً یا کامال ً مافو 
آنها برای کار خود استفاده میکند .بیشتر عطایا در حد فاصل بین این دو حد قرار میگیرند و مخلوطی از عناصر طبیعی و
مافوقطبیعی هستند.
سوال و بحث گروهی:
آیا عطای شما با استعدادهای ذاتی شما در یک راستا یا کامال متفاوت هستند؟
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آیا هر ایماندار تنها یک عطا دارد؟
در مورد تعداد عطایای شخص هم باید گفت که پولس این را ممکن میداند که عضوی بیش از یک عطا داشته باشد .مثال ً
در اول قرنتیان  ۱۳ :۱۴او کسی را که به زبان غیر سخن میگوید تشویق میکند تا برای دریافت عطای ترجمۀ زبانها دعا
کند و در ۱ :۱۴و  ۵همۀ اعضا را تشویق میکند که برای دریافت عطای نبوّت دعا کنند.

هدف پدر آسمانی این است که قدرت خود را برای نجات و شفا در زندگی شما و زندگی مردان و زنان دیگر بکار برد .اگر شما
از او درخواست کنید که عطایی به شما ببخشد ،و قلب و نیت شما پاک باشد ،او با کمال میل این عطا را به شما خواهد
بخشید.
بوسیله عطایای روحالقدس ،شما مجهز شده تا اراده خدا را انجام دهید .بدون هدایا ،شما بطور ساده در زندگی خود بر
طبق قدرت طبیعی و ظرفیت خود کار خواهید کرد.
سوال و بحث گروهی:
آیا برای عطای خود یا عطاهای دیگر دعا کردهاید ،نتیجه چه بوده است؟

آیا عطایای ایماندران مق ّدر شده است؟
از برخی آیات فصل  ۱۲قرنتیان ممکن است چنین بهنظر آید که خدا خود هر طور که بخواهد عطایای ایمانداران را تعیین
میکند بدون اینکه خواست خود آنها در این موضوع دخیل باشد .مطابق آیه  ،۱۱روح خداست که عطایا را «به ارادۀ خود
تقسیم کرده ،به هر کس میبخشد» .مطابق آیه « ،۱۸خدا اعضا را آنگونه که خود میخواست ،یک به یک در بدن قرار داد».
و باز مطابق آیه « ۲۸خدا قرار داد در کلیسا ،اول رسوالن .»...بر این اساس برخی به این نتیجه رسیدهاند که عطایای اعضای
کلیسا نیز از پیش معین شده و ثابت است.
ولی به نظر میرسد گفتار پولس در  ۳۱ :۱۲و  ۱ :۱۴و  ۱۳نگرش دیگری را نیز اعالم میکند .او ایمانداران را تشویق میکند
که با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشند ( ،)۱۳ :۱۲بنابراین ،هرچند خداست که بنا به حکمت خود عطایا را توزیع
میکند و همه یک عطا یا عملکرد واحد روح را دریافت نمیکنند ،ولی انتخاب و تصمیم خدا بدون توجه و بدونارتباط با
طلبیدن فروتنانۀ ایمانداران در دعا نیست .حاکمیت خدا بر توزیع عطایا مسئولیت ما را در اینکه با اشتیاق تمام در پی آنها
باشیم منتفی نمیکند.
سوال و بحث گروهی:
آیا از عطایای خود بطور درست استفاده میکنید؟

چه کسی واجد شرایط دریافت عطای روحانیست؟
هر مسیحی که تولد تازه را دریافت میکند ،عطایی روحانی مییابد.
مانند همه موارد دیگر در زندگی مسیحی ،عطایای روحالقدس هم عطایای فیض الهی است .ما کاری نمیتوانیم انجام
دهیم تا بگوئیم الیق دریافت این عطایا هستیم و یا داشتن این عطایا نشان دهنده این نیست که ما از نظر روحانی برتر
از دیگران هستیم .باید به یاد داشته باشیم که آنها هدایایی هستند که بوسیله فیض الهی به ما داده شدهاند تا که باعث
برکت به بدن مسیح یعنی کلیسا باشند.
سوال و بحث گروهی:
آیا خدمت شما صرفا در محدوده عطاهای شما عمل میکند ،چرا؟
دعای پایان جلسه
برای هر آنچه که روحالقدس به شما هدیه کرده است شکرگزاری کرده و برای آنهایی که مایل به کسب هدایای
روحالقدس هستند بصورت خاص و گروهی دعا کنید.
خداوند به ما قدرت عطا کن تا قلبهای خود را تفتیش کرده و موهبتها و هدایایی را که به ما ارزانی داشتهای کشف
کنیم .باشد که به ما کمک کرده تا زندگی خود را به گونهای هدایت کنیم که بتوانیم از عطاهای خود به بهترین شکل
ممکن استفاده کنیم .باشد که به ما حکمت بدهی تا دریابیم نقاط قوت و عالیق ما کجاست .باشد که ما همیشه برای
هدایتروحالقدس باز بایستیم و هرگز محبتی که به هر یک از ما داری را فراموش نکنیم.

