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هفته اول 
مسیح امید است 
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زندگی عیسی چراغ امیدی برای کسانی است که از او پیروی می کنند. 
زمانهایی فرا می رسد که ما دوباره و بارها به حضور مسیح رفته و 

انتظار داریم که او با توجه به شرایط ما، نجات دهنده ما باشد.
جلسه امروز بر امیدی متمركز شده كه در عیسی یافته ایم و ما را 

دعوت می كند كه این امید را به دیگران نیز اعالم كنیم.

گفتگوی اولیه
ما به چه چیزی امیدواریم؟ یک کاغذ بزرگ پیدا کنید و آن را روی زمین بگذارید. همه را تشویق کنید تا چیزهایی را که به 

آنها امیدوارند بر روی آن بنویسند. این شامل چیزهای پیش پا افتاده و همینطور چیزهای جدی تر می شود.
مثال، موفق شوم، کار پیدا کنم، ازدواج کنم ..... 

نظر گروه در مورد آنچه آنها یا دیگران نوشته اند چیست؟
بازتاب

انجیل متی ۱۲: ۱۵-۲۱ را با صدای بلند بخوانید.
حتماً آن را آهسته و حداقل دو بار بخوانید؛ چیزهای زیادی در این آیات برای یاد گیری وجود دارد!

متی ۱۲ فصلی از انتقادات شدید و مخالفت فریسیان با عیسی مسیح است؛ که سرانجام، عدم رضایت آنها از خدمت و 
سخنان مسیح، آنها را به طرح نقشه ای برای کُشتن او سوق داد )آیه ۱۴(. در پاسخ به این مخالفت و خصومت است که ما 

می بینیم عیسی در ابتدای آیه ۱۵ از آنجا دور می شود. 
جمعیت زیادی نیز به دنبال عیسی روانه می شوند تا از خدمات او بهره مند شوند و او »همه بیماران« را شفا می دهد )آیه 
۱۵(. در متن همسو با این آیات، در مرقس ۳: ۷-۱۲ عیسی همچنین ارواح ناپاک را که او را پسر خدا می خواندند، بیرون 
می راند )۳: ۱۱(. علیرغم این اقدامات قابل توجه، عیسی اصرار دارد که حاضران »درباره او به دیگران چیزی نگویند« )آیه 
۱۶(. این فروتنی و احتیاط ظاهری را می توان به آسانی به وضعیت خطرناک او با فریسیان نسبت داد، اما متی توضیح 
بیشتری در مورد اینکه چرا عیسی اینگونه عمل کرد، ارائه می دهد که چگونه کارها و عملکرد عیسی بر اساس به انجام 

رسیدن پیشگویی اشعیا فصل ۴۲ بوده است.
در صورتی که تعداد اعضای گروه زیاد است؛ به گروه های سه تا چهار نفره تقسیم شده و در مورد این سواالت فکر کنید:

در مورد نقل قول اشعیا که متی در اینجا از آن استفاده کرده است، چه چیزهایی برجسته است؟ چه کلمات یا چه 	 
عباراتی بیشتر برای شما جذابیت دارد؟

آیا فکر می کنید این پیشگویی در مورد مسیح صادق و درست است؟	 
به نظر شما منظور از آیات ۱۹-۲۰ چیست؟	 

چوپانها اغلب از نی برای ساختن سازهایی استفاده می کردند تا در هنگامی که در صحرا تنها بودند از آنها برای نواختن 
استفاده کنند، اما نیهایی که دارای برآمدگی یا خمیدگی بودند به درد این کار نمی خوردند؛ همچنین فتیله ای که نیم سوخته 
باشد هیچ استفاده ای جز تولید دود ناخواسته ندارد. هر دو فقط برای شکستن و خاموش کردن خوب هستند، در واقع بی 
فایده هستند. مفسران به طور مداوم این را اشاره ای به فقیرترین و حاشیه نشین ترین افراد در جامعه می دانند، کسانی 

که از نظر مادی ضعیف هستند و کسی نمی تواند هیچ بهره ای از آنها ببرد. 
پیشگویی اشعیا درباره شخصی است که توسط خدا برگزیده شده است، پر از روح است و عدالت و پیروزی را برای ملتها 
به ارمغان می آورد، در حالی که فردی فوق العاده مالیم، دلسوز، مهربان و همچنین مراقب آسیب پذیرترین و بی اهمیت 

ترین افراد جامعه است.
آیا فکر می کنید این توصیف مسیح است، همان کسی که خدا برگزیده و از روح خود او را پُر کرده است، همان کسی 	 

است که شاگردان و جمعیت به آن امیدوار بودند؟

۳
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به نظر شما در شرایط مخالفت و انتقاد، آیا رهبری که مالیم باشد و بیشتر بر موارد ناچیزی از قبیل افراد پایین دست 	 
جامعه تمرکز کند تا مهم و قابل توجه، آیا می تواند امید زیادی به جمعیت بدهد؟

با هم صحبت کرده و نظرات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
کاربرد

عیسی آن مسیحی نبود که بسیاری از یهودیان به آن امیدوار بودند و انتظار آنرا می کشیدند. آنها می خواستند او ترکیبی از 
یک رهبر مقتدر میهن پرست و یک جنگجوی شگفت انگیز و دارای قدرت فوق العاده باشد که بتواند مردم را متحد کرده و 

برانگیزد و قیام کرده و با امپراتوری ظالمانه روم مقابله کند.
امیدی که آنها به عیسی مسیح داشتند این بود که پیروزی و عدالت را برای آنها به ارمغان بیاورد، اما مطمئناً با مشاهده 
مصلوب شدن و مرگ عیسی، این امید به یأسی آشکار و قریب به اتفاق تبدیل شد. اما در این عمل محبت آمیز، صلح آمیز، 

فداکارانه، تحقیرآمیز و خدمتگزارانه بود که عیسی نجات ما را خرید و امید نهایی را ایجاد کرد.
ما اغلب آرزو می کنیم که عیسی مسیح خدمت گزاری مطابق خواست ما باشد و از دستورات ما اطاعت کند، او همان 
خدایی باشدکه ما می خواهیم و زندگی ما را به همان شیوه ای که ما می خواهیم مرتب و اداره کند. اما این آیات به ما 
می آموزد که فقط به این دلیل که خدا آنطور که ما می خواهیم خودش را نشان نداده است، به این معنی نیست که او 

خودش را نشان نداده و ظاهر نشده است.
در صورت تعداد نفرات، در گروه های سه یا چهار نفری به این سواالت فکر کنید:

آیا دل ما همیشه می خواهد که عیسی بر طبق شرایط و ضوابط ما مسیح باشد.	 
 آیا در حال حاضر شرایطی در زندگی ما وجود دارد که امیدمان را از دست داده ایم و در عوض، احساس ناامیدی و یأس 	 

می کنیم؟ جایی که خدا به نظر غایب یا ساکت می رسد؟
ما در این شرایط به چه شکلی می توانیم به عیسی مسیح امیدوار باشیم؟ نه بر اساس یک خوش بینی کور کورانه، 	 

بلکه امیدی که بر اساس رستاخیز مسیح از مردگان قرار داشته باشد. خوش بینی یک پدیده روحی و روانی است، اما 
امید یک پدیده قلبی و الهیاتی است!

اگر افراد گروه راحت هستند، می توانند پاسخهای خود را با هم به اشتراک بگذارند.
چگونه می توانیم به کسانی که در شرایطی هستند که در آن احساس می کنند خدا از آنها دور شده و هیچ کاری انجام 	 

نمی دهد، کمک کنیم؟
شاید چیزی وجود داشته باشد که گروه باید در ارتباط با کسانی که در چنین دوران و شرایط سختی قرار دارند متعهد شوند. 
از طریق  آمیز  به اشتراک گذاشتن یک چیز تشویق  یا  باشد، مانند یک دعای معمولی  تنها یک کمک معنوی  این  شاید 
واتساپ یا سایر دیگر رسانه های اجتماعی. یا شاید یک چیز کاربردی، مانند پختن غذا یا نگهداری از بچه ها به طوری که آنها 

بتوانند زمانی را برای خود اختصاص دهند.

۴

دستاورد
مهمترین کاری که باید در این لحظه انجام دهیم این است که برای یکدیگر دعا کنیم، تا همه امیدی را که در مسیح 

داریم، به خاطر بیاوریم.

به ویژه مناسب خواهد بود برای کسانی دعا کنیم که کامال امید خود را در شرایطی که هستند از دست داده اند. دعا کرده 
و از خداوند بخواهیم که دوباره آنها را از روح القدس پُر کرده و پیشرفت و شفا را در زندگی و وضعیت آنها به ارمغان آورد. 
چنانچه خداوند در قلب شما تصویر یا پیامی را برای آنها ترسیم می کند، در صورت لزوم آنرا با آنها به اشتراک بگذارید 

)در غیر این صورت، بعداً آن را به طور خصوصی با آنها به اشتراک بگذارید(.

بسیار عالی خواهد بود که این جلسه را با ایجاد فضایی از شکرگزاری به پایان برسانید و از خدا سپاسگزار باشیم برای 
همه آنچه او از طریق عیسی مسیح برای ما انجام داده است. این ممکن است با یک پرستشی همراه باشد یا فقط با 

تشکر از خدا در دعا برای خیریت و پیروزی ها و برکات خاصی که او برای ما به ارمغان آورده است.



هفته دوم 
مسیح فیض است 
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در آغاز خدمت عیسی می بینیم که او با حکمت و دور اندیشی، 
دقیقاً همانطور که شروع کرد همانطور هم به پایان رساند.

پیام اصلی او، تعلیمات او، معیارهای ارزشی او، تمامی پیامی 
از فیض بود. در این جلسه، ما موضوع فیض مسیح را بررسی 
می کنیم تا ببینیم که چقدر امروزه در جهان هستی اهمیت دارد.

گفتگوی اولیه
گفته شده است که عدالت، بدست آوردن چیزی است که شما سزاوار آن هستید، رحمت بدست آوردن آن چیزی نیست 
که شما سزاوار آن هستید؛ و فیض به دست آوردن چیزی است که شما سزاوار آن نیستید. آخرین باری که فیض خداوند 

را در عمل تجربه کردید، کی بود: در زندگی عامه؟ در محل کار؟ در کلیسا؟ در زندگی خودتان؟

این موارد چه احساسی به شما می دهند؟ آیا تا به حال در مورد خودتان احساس نادرست بودن یا غیر منصفانه عمل کردن 
داشتید؟ فکر می کنید چرا وقتی صحبت از فیض به میان می آید، ما چنین احساسی داریم؟

بازتاب

انجیل متی ۹: ۹-۱۳ را با هم بخوانید.

این رویداد درست پس از آن اتفاق می افتد که مسیح کاری بسیار بحث برانگیزی انجام داده بود. عیسی به جای شفا دادن 
مردی که از بیماری فلج رنج می برد و قادر به راه رفتن نبود، گناهان او را می بخشد که باعث می شود آن مرد دوباره بتواند 

از پاهای خود استفاده کرده و راه برود.

هضم و قبول این امر برای مردم مذهبی آن روز دشوار بود: فقط خدا می تواند گناهان را ببخشد و بخشش اغلب با قربانی 
خاصی در معبد انجام می شود، نه در ساحل دریای جلیل توسط یک نجار ناصری. چنانچه که می بینیم عیسی به یکی از 
مکانهای جمع آوری مالیات که بصورت غرفه یا اتاقک ساخته می شدند نزدیک می شود. این غرفه های جمع آوری مالیات 
چند چیز را نشان می داد: اوالً، آنها نماینده نیروهای اشغالگر روم در سرزمین مقدس بودند. هر غرفه به مردم یادآوری 
می کرد که واقعاً آزاد نیستند و در تحت حکومت روم هستند. این مالیات برای بسیاری از موارد از جمله ایجاد زیر ساختهای 
رومی جهت بهداشت، جاده ها و ساختمان های عمومی، نقشه های نظامی و مدنی آنها و البته امپراتور و حامیان او هزینه 

می شد.

وجود این غرفه ها یا اتاقکهای دریافت مالیات به افراد یادآوری می کرد که تحت اشغال هستند و خواه ناخواه آنها باید پول 
بپردازند تا در تحت ظلم و ستم قرار نگیرند. ثانیاً، این اتاقکها به مردم یادآوری می کرد که از نظر معنوی و روحانی نیز آزاد 
نیستند: اگر می خواستند در یک مراسم عبادی مذهبی شرکت کنند، باید حتما برای ورود به این مراسم، به یکی از این 
اتاقکها مراجعه و پول پرداخت می کردند مگر اینکه این مراسم مذهبی رومی باشد. رومیان به آزادی مدنی و آزادی مذهبی 
افتخار می کردند، اما این امر بهایی به همراه داشت. شما می توانید هر خدایی را که می خواستید بپرستید، تا زمانی که 
بتوانید حق امتیاز آن را بپردازید. ثالثاً، رومیان همیشه از اتباع محلی خود برای جمع آوری مالیات استفاده می کردند. این 
یک حرکت استراتژیک بود به طوری که: ۱ - عدم درک زبان نمی توانست بهانه ای برای عدم پرداخت مالیات باشد، ۲ - آنها از 
فعالیت های مذهبی، معنوی و امور مالی آگاهی داشتند و بنابراین اجتناب از پرداخت مالیات دشوارتر می شد و ۳( مجازات 
خوبی برای کسی بود که به خاطر عدم پرداخت مالیات به امپراتوری بدهکار بود اما مهارت مالی خوبی داشت و می توانست 

بجای بدهی خود به عنوان کارگزار مالیاتی )باجگیر( کار کند.

بنابراین، نزدیک شدن عیسی به یک غرفه مالیاتی، اتفاقات غیر منتظره زیادی را به نمایش می گزارد.

همچنین شایان ذکر است که آمادگی پاسخ متی به عیسی که در واقع یک پاسخ فوری و بدون قید و شرط بود نیز جالب 
توجه است. فقط هر شخص خودش می داند که چقدر آمادگی نجات یافتن دارد، چقدر نیاز به پاسخگویی به ندای پیروی 

از عیسی یا دنبال کردن حتی یک سر تکان دادن امیدوار کننده را دارد.

و  مالیات  مأمورین  دیگر  با  که  گردهمایی  می برد،  سر  به  شام  خوردن  برای  عیسی  کنار  در  متی  که  می بینیم  بالفاصله 

۵
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»گناهکاران« پر شده بود، واژه ای که در طول تاریخ بطور وحشتناکی برای سرکوب و شرمندگی مورد استفاده قرار گرفته 
amartoloí گفته می شود که بصورت تحت لفظی به معنای »کسی است که از اساس  است. »گناهکاران« - در یونانی 
نادرست و در راه اشتباه است«. بنابراین عیسی با کسانی که از طرف امپراتوری از مردم سوء استفاده می کردند و کسانی 
که نویسنده انجیل آنها را افرادی می داند که »در راه نادرست هستند« در میهمانی شام شرکت می کند. فهم و درک این 

موضوع برای فریسیان بسیار دشوار بود. »آیا افراد مذهبی و روحانی نباید فقط با افراد مذهبی معاشرت داشته باشند؟«

پاسخ عیسی به این انتقاد، تغییر دهنده زندگی و هدف آن است. عیسی مسیح فقط برای تأیید افراد خوب و تندرست به 
جهان نیامده، بلکه آمده است تا افراد شکسته شده را شفا دهد. سپس، به نقل از یکی از انبیای عهد قدیم )هوشع ۶: ۶( 

می گوید که او برای شکسته دلها آمده است، نه کسانی که احساس می کنند کامل هستند.

موارد زیر را بصورت گروهی مورد بحث قرار دهید:

آیا مواردی را که هم اکنون شنیدید آیا نحوه برخورد شما با دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد؟	 

آیا در این داستان تفاوت بین عدالت، رحمت و فیض را می بینید؟	 

وقتی متی عیسی را دنبال و پیروی کرد، آیا غرفه جمع آوری مالیات، درآمد خود، حفاظت از امپراتوری و کارمند رومی  	 
بودن خود را ترک کرد؟ وقتی شروع به پیروی از عیسی کردید، چه چیزی را پشت سر گذاشتید؟

کاربرد

»عیسی می گوید که ما باید یک عالمت متمایز داشته باشیم: نه درستی سیاسی یا برتری اخالقی، بلکه محبت.

این برای عیسی آسان بود که قبل از دعوت متی برای شاگرد شدن، ابتدا همه چیزهایی را که انجام داده بود به او بگوید و 
سپس به او بگوید که چرا فکر می کند متی می تواند کاندیدای خوبی برای رهبری مردم در کنار او  باشد.

بصورت گروهی وارد بحث و گفتگو شوید:

چرا عیسی چنین نمی کند؟	 

چه چیزی قدرتمندی سبب تغییر زندگی متی می شود؟	 

به عنوان یک جامعه از این نوع تعامل و برخوردها چه می توانیم بیاموزیم؟	 

بسیاری از مواردی که منتقدان عیسی را به چالش می کشد مربوط به کسانی است که او با آنها شام می خورد. چرا زمان غذا 
بحث برانگیز است؟ عیسی به کسانی که با او غذا می خورند چه می گوید؟ چگونه می توانیم فرهنگ خودمان را با ارتباط با 

برخی از افراد به چالش بکشیم؟ آیا ما نیاز به چالش کشیده شدن مانند نمونه مسیح داریم؟

۶

دستاورد

هرگاه ایمان به عنوان یک حق و اعتبار یا یک مقیاس در نظر گرفته شود، ما قرعه خود را با فریسیان می اندازیم و فیض 
به آرامی از بین رفته و از نظر دور می شود.

ما می توانیم بخشنده باشیم زیرا ابتدا فیض را دریافت کرده ایم. فقط باید به خاطر داشته باشیم که این از حساب فیض 
است که ما پرداخت می کنیم یا به آن عمل می کنیم، نه از حق و حقوق شخصی خودمان.

مدتی را صرف نوشتن یا فکر کردن به آنچه کنید که از آن نجات یافته اید و همچنین آنچه که خدا شما را برای آن خوانده 
است. به صورت زوج یا گروهی، برخی از مواردی را که این تمرین شما را برای شکرگزاری به چالش می کشد با دیگران 

به اشتراک بگذارید. برای یکدیگر دعا کنید تا از روح القدس که هدیه فیض است پُر شوید.



هفته سوم 
مسیح هدف است 
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هر آنچه که عیسی گفته و انجام داده است همچنان بر جهان ما 
و پیروانش تأثیر می گذارد. جلسه امروز به این موضوع می پردازد 
که چگونه هویت عیسی هنوز هدف ما را شکل می دهد. برای ما 
که احساس می کنیم گم شده هستیم و برای ما که می پرسیم 
عیسی چه برنامه و یا چه هدفی را برای ما در نظر گرفته است، 
باید بدانیم که او چیزهای بسیار زیادی را برای ما در اختیار دارد.

گفتگوی اولیه
در صورت تعداد اعضا، به گروه های دو نفره و سه نفره تقسیم شوید. به نوبت در مورد موضوعی صحبت کنید که به شدت 
احساس می کنید نیاز به پشتوانه مالی، کمک و پشتیبانی بیشتری دارد. این می تواند یک موسسه ملی یا اجتماعی از قبیل 
موسسات خدمات درمانی یا یک خیریه باشد، یا جنبه ای از هنر و سرگرمی باشد که فکر می کنید به بودجه بیشتری نیاز 

دارد. اگر افراد بیشتری با آن موضوع درگیر شوند چگونه خواهد شد؟

امیدوارم این گفتگوی اولیه به ما نکات جذابی را در مورد توجهات ما روشن کرده و معرف این باشد که هر یک از ما چه 
چیزهایی را در اختیار داریم، و در عین حال به ما کمک کند تا در مورد این موضوع فکر کنیم که اگر مردم یک هدف مشترک 

داشته باشند، چه اتفاقی خواهد افتاد و اوضاع چگونه خواهد بود.

بازتاب 

متی هدف عیسی و هویت او را درست در ابتدای انجیل خود مشخص می کند. این داستانی است که ما اغلب آن را در 
کریسمس بازگو می کنیم، اما ارزش آن را دارد که امروز نیز به این موضوع برای بررسی »هدف« نیز نگاه کنیم. متی ۱: ۱۸-

۲۵ را بصورت گروهی یا به صورت دو یا سه نفره بخوانید و به این سواالت فکر کنید:

اولین واکنش شما به این حکایت چیست؟ 	 

فکر می کنید چرا متی آن را ثبت کرده است؟	 

عبارت »خدا با ما« چه احساسی در شما ایجاد می کند؟	 

هنگامی که فرشته ای از جانب خداوند بر یوسف ظاهر می شود، متی هویت عیسی را بر اساس پیشگویی اثبات می کند، 
اشعیا ۷: ۱۴ ؛ باکره ای آبستن شده پسری خواهد زایید که عمانوئیل یعنی »خدا با ما« خوانده خواهد شد.

در طول حکایت متی از زندگی عیسی، ما شاهد هستیم که چگونه این شخصیت »خدا با ما« زندگی کرده و محبت می کند. 
این اشاره به آنچه دارد که خدا وعده آنرا از طریق انبیا به قوم خود داده بود، و توسط متی در سراسر انجیل او دوباره زنده 

می شود. تمام این پیشگویی ها به عنوان نشانه ای برای آنچه در حال وقوع است عمل می کنند.

با در نظر گرفتن این موضوع، متی ۹: ۳۵-۳۸ را بخوانید و در گروه های دو یا سه نفره به این سواالت فکر کنید:

اولین واکنش شما به این حکایت چیست؟ فکر می کنید چرا متی آن را ثبت کرده است؟	 

شما خود را بیشتر با چه کسانی همدم و معاشر می بینید، جمعیتی که احساس عجز و درماندگی می کنند یا شاگردانی 	 
که باید برای اعزام کارگران دعا کنند؟

هدف عیسی را در این داستان و همچنین به نوبت خود، هدف شاگردان را چگونه توصیف می کنید؟	 

وقتی متی می نویسد که عیسی بر جمعیت دلسوزی می کند و آنها را »گوسفندان بدون شبان« توصیف می کند، به یک 
جنبه آشنا می پردازد که چگونه عهد قدیم، اسرائیل را مانند »گوسفندان بدون شبان« توصیف می کند در زمانی که نبی یا 

پادشاهی نداشتند )اعداد ۲۷: ۱۷، حزقیال ۳۴: ۵(.

عیسی، »خدا با ما«، هدف خود را بر این افراد قرار می دهد. او آمده است تا آنها را رهبری کند، و ملکوت خدا را به آنها نشان 
دهد، ملکوتی که قوم اسرائیل از دیدن آن ناامید بودند. این جمعیت مشتاق خبرهای خوب و خوش پادشاهی خداوند 

۷
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بودند، آنها برای حضور خدا در کنار خود آماده بودند؛ آنها مانند یک مزرعه رسیده، آماده برداشت بودند.

مسیح با درخواست از شاگردانش برای دعا به این طریق، هم در شاگردان خود و هم امروز در درون ما همان دعوت به 
شفقت و دلسوزی را برقرار می کند: »به این جمعیت نگاه کنید، ببینید آنها چقدر آماده خبرهای خوشی هستند که من به 

شما تعلیم داده ام.«

کاربرد

توجه کنید که عیسی بالفاصله پس از این داستان چه می کند - متی ۱۰: ۱ را به صورت گروهی بخوانید.

عیسی شاگردان خود را به مزارع می فرستد و به آنها اختیار می دهد که ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر بیماری و مرضی را 
شفا دهند.

شاگردان از عیسی به عنوان یک استاد پیروی می کردند، معلمی که آنها را با آموزش و مثال ها شکل می داد. شکل گیری و 
هدف آنها بر اساس بیانات و اعمال استاد آنها، و در پیروی از روشهای او کامال قابل دید و قابل رویت  است.

هر یک از ما در برنامه ها و اهدافی که عیسی برای ما در نظر گرفته است یک هدف منحصر به فرد خواهیم داشت - همه 
آنها به یک پادشاهی، و به یک پادشاه و نجات دهنده اشاره می کنند. عیسی منبع و خداوند تمامی اهداف ماست. هدف 

ما پیروی از مسیح است؛ این سفری است که مقصد آن دور نیست و ما در حال حاضر در آن قرار داریم.

برای لحظاتی به واکنش خود به متی ۹: ۳۵-۳۸ فکر کنید.

آیا شما به عنوان بخشی از جمعیت، مورد عجز و درماندگی قرار گرفته اید؟ چگونه می توانید به عیسی واکنش نشان 	 
دهید زیرا می دانید که او آمده تا شبان شما باشد؟

آیا خود را به عنوان یکی از شاگردان مسیح می دانید که از  او خواسته شده است دعا کند تا خداوند کارگران بیشتری 	 
را برای برداشت محصول بفرستد؟

و کشتزاری 	  در چه زمین  قرار گرفته ایم؛ شما  ارتباطات خاص خود  با  و  این شهر  از  ما در قسمت خاصی  از  هر یک 
ایستاده اید؟ عیسی از شما می خواهد که چه دعایی کنید در حالی که خودتان نیز در برداشت محصول شرکت کنید؟ او 

از شما می خواهد تا در درو چه کشتزارهای آماده برداشتی که نیاز است شرکت کنید؟

۸

دستاورد

اطمینان حاصل کنید که در پایان جلسه وقتی را برای دعا در نظر بگیرید: اگر اهداف و دعاهای ما ریشه در خدا نداشته 
باشند، به زودی احساس می کنیم که مورد یاس و عجز قرار گرفته و مانند گوسفندان گم شده، درمانده و سرگردان 

هستیم. بسیار مهم است که ما در دعاهای خود طالب حضور او باشیم.

صاحب کشتزار و محصول، کارگران را به تنهایی نمی فرستد، مسیح شاگردان خود را بصورت منزوی نمی فرستد. مسیح 
همیشه و تا آخر عمر و تا انتهای عالم، همیشه با ماست.

متی ۲۸: ۱۸-۲۰ را بخوانید و گروه را برای دعا و تأمل در این جلسه، سوق دهید. ممکن است بخواهید در صورت لزوم، 
خط آخر را سه یا چهار بار با یک دقیقه سکوت در بین هر بار خواندن تکرار کنید:

 پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان خطاب کرده، گفت: »تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است؛ پس 
رفته، همه امّتها را شاگـرد سازیـد و ایشـان را بـه اسِم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و ایشان را تعلیـم دهیـد که 
همه امـوری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. و اینک مـن هـر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشـم.« آمیـن.

»اینک مـن هـر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشـم«.
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این موضوع می پردازیم که عیسی  این جلسه ما به بررسی  در 
حقیقت است به چه مفهوم است و مسیح هویت خود را چگونه 

ابراز کرده و این امر چگونه با زندگی روزمره ما ارتباط دارد.

گفتگوی اولیه
بازی دو حقیقت و یک دروغ یک راه عالی برای شروع جلسه است، و مناسب هر سنی نیز هست. در این سرگرمی، افراد 

نسبت به هم شناخت بهتری پیدا می کنند.

هر فرد گروه به نوبت سه جمله در مورد شخصیت خود بیان می کند که دو مورد آن حقیقت دارد و یک مورد نیز دروغ است. 
سایر افراد گروه باید حدس بزنند که کدام مورد دروغ است.

نکته برای مسئول جلسه: برای مثال، نمونه جمالت می تواند به صورت زیر باشد. 

از پرندگان می ترسم؛ من عاشق شیرینی شکالتی هستم، من قبال در چین  من فیلم های ترسناک را دوست دارم؛ من 
بوده  ام، و سایر موارد دیگر.

بازتاب

انجیل یوحنا ۸: ۲۵-۳۲ را بخوانید.

فقط چند آیه قبل از این آیات و در آیه ۲۳، یوحنا تفاوت چشمگیری را در مورد شخصیت مسیح ثبت می كند. مسیح ادعا 
می کند که از این دنیا نیست. بنابراین، سوال واضح برای کسانی که این را شنیدند این بود که بپرسند »تو کیستی؟« یک 

چنین سوالی کامال قابل درک است.

این یک سوال احمقانه یا ساده نیست، همانطور که در این چند آیات می بینیم عیسی سعی می کندتا در توضیح ارتباط خود 
با پدرش، چیزی از انسان بودن خودش و چیزی از خدا بودن یا الوهیت خودش را بیان کند.

چنانچه تعداد اعضای گروه زیاد است، به گروه های کوچک تقسیم شده و با هم بحث کنید که عیسی کیست؟ 	 

چگونه می توانید به دوست خود در سایه این حقیقت توضیح دهید که عیسی در این آیات سعی می کند هم درباره 	 
ماهیت انسانی خود و هم ذات و طبیعت الهی خود چیزی بگوید.

این صحبتها درست در وسط مکالمه بین عیسی و گروهی از مردم از جمله فریسیان، شاگردان او و کسانی که به شنیدن 
تعالیم او عالقه مند بودند، عنوان می شود. در این فصل، یوحنا مجموعه ای از تعامالت عیسی با دیگران را ثبت می کند که 
در آن او پیوسته خود را به عنوان پسر خدا معرفی می کند، که باعث اختالفات زیادی می شود. بحث در این آیات بر سر این 

است که آیا ادعای عیسی می تواند درست باشد و در صورت صحت آن به چه معناست.

بصورت گروهی یا در گروه های کوچک، موارد زیر را مورد بحث قرار دهید:

اغلب در جامعه ما گفته می شود: »این امر ممکن است در مورد شما صادق باشد اما در مورد من صادق نیست.« آیا 	 
چیزی به نام حقیقت جهانی وجود دارد؟

اگر ادعای عیسی حقیقت دارد، این به معنای یک حقیقت جهانی است؟	 

این جمله که ادعای عیسی حقیقت دارد چه پیامدهایی دارد؟	 

درخواست و مطالبه عیسی در قسمت پایانی این آیات نمودار پیدا می کند »اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو 
من خواهید بود؛ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.« پایبندی به آموزه ها و تعالیم عیسی 
این است که زندگی خود را بر اساس آن به پیش برده و هدایت کنیم. در این قسمت می بینیم که چگونه برخی از افراد با 

۹
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شنیدن صحبت او به او ایمان آوردند؛ در واقع در یک لحظه تبدیل می شوند. با این حال، شاگرد مسیح بودن یک امر پیوسته 
و ادامه دار است و نیاز به تداوم دائمی دارد.

به نظر شما چرا مهم است که عیسی بین ایمان آوردن به او و شاگردی، تمایز و فرق قائل می شود؟	 

پیروی از تعلیمات عیسی چگونه باید باشد؟	 

کاربرد

عیسی از ما دعوت می کند تا از شاگردان او شویم، و به تمام آنچه گفته و انجام داده است، پایبند باشیم. از ما دعوت 
می شود تا از عیسی پیروی کنیم و حقیقتی را بیابیم که آزادی را به ارمغان می آورد، با عیسی صرفا یک دیدار کوتاه نداشته 

باشیم، بلکه در یک رابطه مداوم قرار بگیریم.

واقعیت واکنش ما به این دعوت این است که ما اغلب می توانیم به یک حقیقت جدید روی آوریم، حقیقتی که از خود ما 
ناشی می شود یا از چیزی که جهان به ما ارائه می دهد.

مدتی وقت بگذارید تا به طور جداگانه در زمینه هایی از زندگی خود که تحت تعلیم عیسی قرار نگرفته یا جایی که »حقیقت« 
خود را در اولویت قرار می دهیم، تأمل کنید.

بصورت گروهی یا در گروههای کوچک، با هم به این سواالت نگاه کنید:

عیسی شما را در چه زمینه هایی یا در چه بخشی از زندگی دعوت می کند که تسلیم او و تعالیم او شوید؟	 

کار بعدی که باید انجام دهید تا آن زمینه یا آن بخش از زندگی خود را به او بسپارید چیست؟	 

کی، کجا، و چگونه می خواهید این کار را انجام دهید؟	 

از شما چه سوالی باید پرسیده شود که به شما در پاسخگویی کمک کند؟	 

نکته اساسی برای مسئول جلسه:

این سواالت برای این است که به افراد کمک شود نا نسبت به شاگردی خود پاسخگو باشند تا در مواقعی که افراد مایل به 
اشتراک گذاشتن افکار و نیتهای قلبی خود و ایجاد روابط عمیق هستند بهترین کار ممکن را انجام دهند. ارزش این را دارد 
که اعضای جدید گروه را با ارائه فضایی برای به اشتراک گذاشتن آنچه که در آن احساس راحتی می کنند تشویق و پاسخگو 

کنید. همچنین وقت گذاشتن برای انجام اینگونه گفتگوها کامال ارزش آنرا دارد.
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دستاورد

در پایان جلسه کمی وقت بگذارید تا با هم دعا کنید، برخی از حقایق ساده در مورد هویت خداوند را  با صدای بلند 
اعالم کنید.

اگر گروه شما خجالتی هستند و دعا با صدای بلند برای آنها دشوار است، از یک یا دو نفر بخواهید که در دعا، حقایق 
مربوط به شخصیت و هویت خدا را بیان کنند، به عنوان مثال. خداوندا تو را شکر می کنم که تو تنها راه و راستی هستی، 

تو حقیقت و نور این جهان هستی؛ ممنون که خداوند ما خداوندی نیکوست. 

روش دیگر این است که مزمور مورد عالقه ایمانداران یعنی مزمور ۱۰۰ را با صدای بلند بخوانید.


