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چگونه  که  پرداخت  خواهیم  موضوع  این  به  جلسات  این  در 
خود  کلیسای  ارزشی  معیارهای  و  دورنما  در  ما  همه  می توانیم 

نقش داشته باشیم:
ما ایمانداران معموال یکدیگر را تشویق می کنیم تا هرگز تسلیم 
امورات این دنیا نشویم، و نگاه خود را همیشه بر عیسای مسیح 
این  اما  برداریم.  دعا  به  چیز دست  برای همه  و  کنیم،  متمرکز 
موارد چگونه به انجام می رسند و چگونه می توانیم نقش خود را 

در آن ایفا کنیم؟
گفتگوی اولیه

سواالت امروز، شما را دعوت به شنیدن داستان یکدیگر و تفکر در مورد موضوع اصلی جلسه امروز می کند: با سرسختی و 
پشتکار دعا کنید و هرگز تسلیم نشوید.

بصورت گروهی در مورد نکات زیر بحث کنید:

آیا تا به حال با چالش یا لحظه ای در زندگی روبرو شده اید که شما را مجبور به تسلیم شدن کرده باشد؟ چه اتفاقی 	 
افتاد؟ چگونه بر آن غلبه کردید؟

وقتی هفته سخت و پر از چالشی را پشت سر می گذارید به چه کسی روی می آورید؟ آیا دعا کردن در چنین لحظاتی 	 
آسان تر یا سخت تر می شود؟

"با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم" چگونه به نظر می آید؟ )عبرانیان ۱۲: ۱(. 	 

بازتاب
"عیسی برای شاگردان َمثَلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند" لوقا )۱۸: ۱(. 

پاسخ و واکنش شما به دستور العمل عبرانیان ۱۲: ۱ مبنی بر "با پشتکار دویدن" آنهم با شور و هیجان چیست؟ 

در مورد دستورالعمل "مأیوس و دلسرد نشوید" )عبرانیان ۱۲: ۳( چگونه برداشت می کنید؟

این نامه به عبرانیان سبب تشویقی است که از طرف عیسی به شاگردانش ارائه می شود: همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد 
نشوند.

عیسی این تشویق را با گفتن مثالی ارائه می دهد؛ آن را به صورت گروهی با هم بخوانید، )لوقا ۱۸: ۱ -۸(.

عیسی هنگام تشویق شاگردان در "مسابقه ای که برای آنها مشخص شده بود"، به آنها دستور داد تا با یک چنین نگرشی 
در دعا باشند که عیسی آن را به بیوه ای مصمم تشبیه می كند كه بطور مرتب و هر روز از یک قاضی فاسد تقاضای انجام 

عدالت را دارد.

این مجموعه عجیب از شخصیت ها در این مثال، برای نشان دادن سرسختی و عدالت خداست: بیوه ها در آن زمان و 
البته در بسیاری از جوامع امروزی، خود را ضعیف و در حاشیه جامعه می دیدند، نادیده گرفته می شدند و نمایندگی اکثر 
شهروندان را نداشتند. قاضی عدالت را نه از روی وظیفه نسبت به خدا یا جامعه، بلکه صرفاً برای رهایی از آزار سرسخت 
و مداوم بیوه زن ارائه می دهد. اگر قضاوت ناقص و بشری بتواند عدالت را چنین ارائه دهد، پس ما باید چقدر باید برای 

عدالت یک چنین خدای نیکو و مهربانی هیجان زده باشیم.

بصورت گروهی یا در گروه های کوچک دو یا سه نفره تقسیم شده و موارد زیر را در نظر بگیرید: واکنش فوری شما در مورد 
این مثل چیست؟ به نظر شما پاسخ شاگردان چگونه باید باشد؟

به یاد بیاورید که عیسی این مثل را به شاگردان خود ارائه می دهد تا "به آنها نشان دهد که همیشه باید دعا کنند و تسلیم 
و دلسرد نشوند". اگر بیوه، که یک عضو رانده شده از جامعه است به دنبال عدالتی باشد که می داند باید به آن برسد و 
بتواند این عدالت را از قاضی فاسد دریافت کند، پس آیا ما نمی توانیم با سرسختی، پدر آسمانی خود را صدا بزنیم؟ عیسی از 

۳
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این مثال به عنوان سرسختی و پشتکار استفاده می کند تا ما را تشویق کند که بدانیم پدر مهربان و عادل ما در حق کسانی 
که او را می خوانند عدالت را به ارمغان می آورد؛ و از ما دعوت شده است تا در تمامی اوقات، با دعا به حضور او برویم و همه 

کسانی که به دنبال عدالت هستند باید بدانند که خدا و پادشاهی او، منبع نهایی عدالت است.

کاربرد
همانطور که ما به دنبال واکنش به این آیات هستیم، توجه داشته باشید که سرسختی بیوه به معنای تکرار مکرر نیست، 
بلکه بیشتر نشان از ایمان قوی و ثابت قدم دارد. واکنش ما به این آیات نباید باعث شود تا ما عادتی را ایجاد کنیم که 
ایمان ما را تحت شعاع قرار دهد. از ما دعوت شده است که "مسابقه را با پشتکار بدویم" ... و نگاه خود را بر عیسی متمرکز 
کنیم و "به آنچه او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی که او از طرف گناهکاران دید بیندیشید و مأیوس و دلسرد نشوید" 

)عبرانیان ۱۲: ۳-۱(.

چگونه می توان دارای همان روح سرسخت و با پشتکاری شد که عیسی در بیوه زن نشان می دهد؟ دعاهای ما چگونه 
باید تغییر کند؟ پاسخ ما به این دعوت چیست که پدر عادل خود را که می خواهد عدالت را در جهان ما برقرار کند، چگونه 

بخوانیم؟ چگونه با پشتکار در این خواندگی ایستادگی کنیم؟

مدتی وقت بگذارید تا به پاسخ خود به این سواالت فکر کنید. ممکن است بد نباشد که به اعضا فرصتی داده شود تا دعا 
کنند و پاسخ خود را به صورت خصوصی بنویسند. برخی ممکن است دوست داشته باشند پاسخ خود را به اشتراک گذاشته 

یا آنرا به روشهای دیگری غیر از نوشتن بیان کنند.

همچنین ممکن است به این فکر کنید که گروه شما چگونه می تواند در آینده با پشتکار دعا کند؛ یکدیگر را در گفتار و دعا 
تشویق به این امر کنید. می توانید در گروه خود، یک هدف کوچک و ساده تعیین کنید، اما در پیگیری آن سرسخت و کوشا 

باشید و مطمئن باشید آنچه را که در این راستا مشاهده می کنید به یکدیگر گزارش دهید.

۴

دستاورد
ما برای دعای با پشتکار ارزش قائل هستیم زیرا عیسی ما را دعوت می کند تا پیروی خود را پیرامون آن تشکیل دهیم. 
این یک دو میدانی نیست، یک پیاده روی کوتاه نیست، این مسابقه ای است که باید در آن گام بردارید، همراه با خانواده 
الهی خود و در کنار هم، هر کدام از ما چشم به عیسی و مثال او دوخته ایم و هرگز تسلیم نمی شویم. این مسابقه کُشتی 
با هم نیست، این به رسمیت شناختن نظم و انضباط است یک اعتراف است که اگر نمی خواهیم دلسرد شویم، باید 

خود را هرگز از مسیح جدا نکنیم که اکنون در سمت راست تخت خدا نشسته است.

در پایان جلسه وقت بگذارید و با هم دعا کنید.

به گونه ای وارد دعا شوید که به شما کمک کند تا "نگاه خود را بر عیسی متمرکز کنید"؛ نام او را ستایش کرده و بر 	 
محبت او تأمل کنید.

خوب است در مورد واکنش خود به مثل بیوه زن سرسخت دعا کنید و یا برای پشتکار داشتن در آینده دعا کنید. 	 
شاید بد نباشد برای داشتن یک روحیه سرسخت و با پشتکار نیز دعا کنید.	 
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مقابل  در  را  اگر خود  است؛  فروتنی  مورد  در  این هفته  جلسه 
خدا و در مقابل دیگران در جایگاه دوم قرار دهیم به نظر چگونه 
را روز به روز تمرین کرد؟  این کار  خواهد بود؟ چگونه می توان 
امروز نگاهی به فیلیپیان ۲: ۱-۱۱ خواهیم انداخت تا نمونه ای از 
فروتنی را که در عیسی به ما ارائه داده شده و پولس رسول به 

آن اهمیت خاصی داده است را با هم بررسی کنیم.

گفتگوی اولیه
فروتنی اغلب به عنوان یک فشار مضاعف توصیف می شود، کسی که به دیگران اجازه می دهد بدون هیچ سر و صدایی 	 

راه خود را پیش ببرند. تصویری از یک شخصیت تخیلی مسیحی که خود را زیر دست همه می پندارد.

فروتن ترین افرادی که مالقات کرده اید چه کسانی هستند؟ وقتی درباره کلمه فروتنی فکر می کنید، چه کلمات، تصاویر 	 
و احساساتی به ذهن شما می رسد؟ افکار خود را در این مورد با سایر اعضای گروه به اشتراک بگذارید.

بازتاب
فیلیپیان ۲: ۱-۱۱ را به صورت گروهی بخوانید.

از نظر پولس، هیچ چیزی بهتر از آن نیست که از نمونه فروتنی عیسی پیروی شود، و بر این اساس این مورد را به سه 
موضوع اصلی تقسیم می کند. پس از بیان هر موضوع از گروه بخواهید تا به سواالت بازگو شده پاسخ دهند و آنها را تشویق 

کنید تا در پایان هر موضوع، هر بینش و نگرش قابل توجهی را با دیگران به اشتراک بگذارند.

پیام موجود در آیات ۱-۴ این موضوع را کامال روشن می سازد:

" آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت، محرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ و آیا 
احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ ... به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید."

واکنش اولیه ما به این آموزه چیست؟ چرا پولس اصرار دارد که فروتنی مهمترین ویژگی عیسی برای الگو قرار دادن و 	 
متابعت است؟ 

آیا این کار آسانی است؟ آیا در فرهنگ امروز نیز همچنان امکان پذیر است؟	 

برای مثال، ما در آیات ۵-۸، زندگی مسیح، خدمت او و مرگ او را می بینیم که همگی نشان از تواضع و فروتنی او دارد. 
پولس بسیار واضح توضیح می دهد که عیسی تا چه اندازه خود را تسلیم نمود.

آیا ما افرادی را می شناسیم که برای خدمت به خدا و دیگران چیزهایی را رها کرده یا کنار گذاشته باشند؟	 

آیا بخشهایی از زندگی ما وجود دارد که ما باید نگرش خود را نسبت به قدرت، روابط یا ثروت کنار بگذاریم و در عوض 	 
با در نظر گرفتن ماهیت خدمتگزار بودن، قدرت و جالل خود را کنار بگذاریم. )آیه۷ را مجدداً مشاهده کنید(.

آیات ۹ تا ۱۱ به ما نشان می دهد که پیامد نهایی این یک چنین تواضعی همانا جالل، افتخار، قدرت و سرافراز شدن است. 
در دنیای امروز این فروتنی برای ما حکم چه چالشی را دارد. پسر خدا نه تنها خود را با یک چنین شرایطی فروتن ساخت، 

بلکه خالق جهان نیز در نتیجه همان اعمال فروتنانه، به او بیش از همه ارج نهاد.

فروتن بودن در تجارت و سیاست چگونه خواهد بود؟	 

آیا از کسانی که در داخل و خارج از کلیسا زندگی می کنند و زندگی فروتنانه دارند، تجلیل می کنیم؟	 

فروتن بودن به ما یاد می دهد که نه بخاطر شکست های خود دچار ترس شویم، و نه به خاطر دستاوردهای خود افتخار 
کنیم. 

۵
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انجیل مسیح به ما نشان می دهد که ما آنقدر ناکامل و ضعیف هستیم که عیسی مجبور شد جان خود را برای ما بدهد، 
با این حال ما آنقدر عزیز و ارزشمند هستیم که عیسی از مرگ برای ما خوشحال بود. درک این موضوع منجر به فروتنی و 

همچنین اعتماد به نفس می شود.

کاربرد
پاسخ ما چیست؟ چگونه می توانیم یک سبک زندگی فروتنانه داشته باشیم و خود را در مقابل دیگران و خدا در جایگاه دوم 

قرار دهیم؟

به عنوان یک کلیسا، این فروتنی به نوعی در پرستشهای ما ارائه می شود؛ به این صورت که ما به عنوان یک بدن، موقعیت 
و جایگاه خود را در پیشگاه خدا اعالم می کنیم.

نگرش ما در هنگام پرستش چگونه است؟ آیا از محل تواضع است، خدا را با تمام قلب، روح، و جان خود دوست داریم؟ 	 
یا شاید گاهی اوقات بیشتر بر نیازها و دستور عمل کارهای خود تمرکز می کنیم؟

آیا نگرش ما به "من به چه چیزی نیاز دارم؟" بیشتر از "چگونه می توانم خدمت کنم؟" است.	 

چگونه می توانیم از کسانی که ویژگی فروتنی را که در کتاب مقدس بسیار اولویت دارد و از آن الگو گرفته اند، تجلیل 	 
کنیم؟

پنج دقیقه وقت بگذارید تا همه یک متن دلگرم کننده برای شخصی ارسال کنند که فکر می کنند الگوی خوبی از فروتنی 	 
را در زندگی خود بجا گذاشته است، از او بابت این فروتنی، تجلیل و تشکر کنید.

آیا افرادی در گروه هستند که بخاطر زندگی فروتنانه، مستحق تشویق هستند؟	 

به افراد گروه، زمان و فرصت دهید تا صادقانه قسمت هایی از زندگی خود را در جایی که معتقد هستند باید با فروتنی 
بیشتری عمل کنند، به اشتراک بگذارند.

به یاد داشته باشیم:

بسياری از مردم دوست دارند به ديگران خدمت كنند اما تنها در صورتی كه هيچ هزينه ای برايشان نداشته باشد، ولی اگر 
خدمت مستلزم پرداخت بهائی باشد، ناگهان عالقه خود را از دست خواهند داد. عيسی خويشتن را فروتن ساخت و تا به 
موت، بلكه تا به موت صليب؛ مسيح مطيع گرديد، مرگ او نه مانند مرگ شهيدان بلكه مرگی نجات بخش بود. او آگاهانه 

و مشتاقانه جان خود را به خاطر گناهان جهان فدا كرد.

۶

دستاورد
مهم این است که ما اجازه ندهیم این بخش از آیات باعث شود احساس کنیم به اندازه کافی خوب یا مقدس نیستیم، 
بلکه الگوی زندگی فروتنانه عیسی را الهام بخش زندگی خود قرار داده و و خود را در مقابل دیگران و خدا در جایگاه دوم 

قرار دهیم. 

خوب است که جلسه را با دعا و تمرکز بر عیسی و مثال فروتنی او به پایان برسانیم.

فیلیپیان ۲: ۱-۱۱ را دوباره بخوانید )می توانید از ترجمه متفاوت استفاده کنید، اگر این کار کمک می کند( به آرامی بخوانید 
و اجازه دهید تا روح خدا شما را به پرستش و دعا هدایت کند، چه دعای شکرگزاری و ستایش و چه دعا برای هر آنچه 

که در قلب شماست.

برای کسانی که دوست دارند با فروتنی بیشتری در زندگی خود عمل کنند، دعا کنید. دعا کنید که خداوند با قلب آنها 
صحبت کند.



هفته سوم 
اتحاد
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در این جلسه ما به دعای عیسی برای وحدت و یگانگی در میان 
مسیحیان نگاه می کنیم. چرا وحدت و اتحاد برای عیسی بسیار 
مهم است؟ به نظر می رسد که تمامی کلیساها در این فراخوان 

یک نظر باشند؟ چگونه نقش خود را در این راستا ایفا کنیم؟

گفتگوی اولیه
این بازی یک راه سرگرم کننده اما کاربردی برای معرفی موضوع اتحاد است. چنانچه خاطره ای از یک کار گروهی دارید 	 

که به انجام رسیده یا به انجام نرسیده است آنرا با بقیه اعضای گروه به اشتراک بگذارید و در مورد دالیل موفقیت یا 
عدم موفقیت آن با هم بحث و گفتگو کنید.

پس از این، از اعضای گروه سوال کنید تا ببینید آیا کسی تجربه ای دارد که در آن اتحاد یا عدم اتحاد در کلیسا عواقبی 	 
داشته است که بر آنها تأثیر گذاشته باشد.

بازتاب 
به یاد داشته باشیم که باید با دیگر مسیحیان در اتحاد باشیم. دیوار با آجرهایی که به هم نچسبیده اند پا بر جا باقی 

نمی ماند، آجرها باید با سیمان به هم چسبیده باشند.

یوحنا ۱۷: ۲۰-۲۵ را با هم بخوانید.

به گروه اجازه دهید تا کمی در آن تامل کرده و نظرات خود را با سایرین درمیان بگذارند.	 

یوحنا فصل ۱۷ دعای پُر شور عیسی برای شاگردانش است که درست قبل از دستگیری، محاکمه و مصلوب شدن او گفته 
شده است. وقتی زمان مصلوب شدن مسیح نزدیکتر می شود، دعوت او به وحدت و اتحاد نه تنها بیشتر روشن شده، بلکه 

شامل چند جنبه نیز می شود:

"آن جاللی را که تو به من داده ای به آنان داده ام تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من تا 
آنها بطور کامل یکی باشند"

واکنش اولیه شما به این آیات چیست، از اینکه بدانید ما از جالل مسیح برخوردار شده ایم؟	 

عیسی وحدت بین ایمانداران را چیزی می داند که ما از طریق خود مسیح دریافت می کنیم، نه سایرین.

در حالی که شاید این مسئله به نظر ما یک فرایند الهیاتی به نظر برسد، اما بسیار عمیق تر از آن است: مسیح می گوید که 
به جای اینکه برای "کنار آمدن با هم" بیشتر تالش کنید، راه اصلی دستیابی به اتحاد، کسب تجربه و درک بیشتر از خدا از 

طریق روح القدس است.

آیا زمان هایی بوده است که ما سعی کرده ایم اختالفات خود را با سایر مسیحیان برطرف کنیم بدون اینکه ابتدا به دنبال 	 
رابطه شخصی عمیق تری با عیسی باشیم؟ این کار شبیه به چه چیزی می تواند باشد؟

اشتیاق و کسب تجربه از اتحاد عیسی با پدر، می تواند عمق زیادی به واقعیت اتحاد بدهد که در آیات ۲۲-۲۳ بیان می شود. 
دعای عیسی این است که ما همان وحدت و اتحادی را که از آن لذت می بریم تجربه کنیم. این که او در ما زندگی می کند 

تا ما "وحدت و اتحاد کامل را تجربه کنیم" )آیه ۲۳(.

اتحاد قانونی نیست که ما از آن پیروی کنیم، بلکه واقعیتی است که ما آن را تجربه می کنیم.

آیا در زندگی ما مواقعی پیش آمده است که ما وحدت مسیحی را به گونه ای تجربه کرده باشیم که تجربه ما از زندگی 	 
را تغییر داده باشد؟ چه موقعیت ها یا شرایطی منجر به آن لحظات شده است؟

۷
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بلکه جهان  احساس می کنیم،  تنها  نه  ما  که  دارد  وجود  ملموس عمیق  واقعیت  یک  متحد می شوند،  وقتی مسیحیان 
می تواند آن را ببیند.

آیا تا به حال اظهار نظر دوستان خارج از کلیسا را در مورد تفاوت اتحاد بین اقوام و افراد متفاوت در کلیسا را با دنیای 	 
بیرون شنیده یا جویا شده اید؟ 

دعای عیسی بطور مکرر تأکید می کند که ثمره این وحدت فراتر از تجربه و درک ماست، اما می بینیم که این امر سبب 
شناخت خدا از طرف دنیا می شود: "تا جهان بداند که تو مرا فرستادی"

این وحدت یک نمونه ضد فرهنگی برای جهان است که چگونه می توانیم جامعه ای را شکل دهیم که در آن افراد با تفاوتهای 
فکری و نژادی می توانند شکوفا شوند. این یک نمونه خوب برای جهان است از آنچه در هنگام متحد شدن در محور خدا به 

دست می آید.

دیدن این اتحاد برای کسانی که در زندگی شما هستند چگونه خواهد بود؟ چگونه می تواند بر تجربه آنها از مسیحیت 	 
تأثیر بگذارد؟

کاربرد
اول قرنتیان ۱۲: ۱۲-۲۷ را بخوانید.

آرزوی وحدت و خدمت در کلیسا یکی از اساسی ترین وظایف یک شاگرد است. چنانچه امکان دارد همه استعدادها، عطایا 
و منابع موجود افراد حاضر را روی یک ورق کاغذ بنویسید. دیگران را تشویق کنید تا عطایا و توانایی هایی را که فکر می کنند 

دیگران دارند و حتی ممکن است خود آنها نیز ندانند را بازگو کنند.

چگونه می توانیم از این عطایا برای خدمت به یکدیگر در جامعه کلیسایی خود و فراتر از آن استفاده کنیم؟ آیا راهی 	 
وجود دارد که بتوانید به عنوان یک گروه متحد خدمت کنید؟

به یاد داشته باشیم:

بدون محبت و اتحاد، ما تبدیل به شاهدان ضعیفی برای  دنیای بیرون خواهیم شد.

زندگی کردن در اتحاد، ما را قادر می سازد تا به هم متصل شده، با هم زندگی و با هم خدمت و با هم رشد کنیم. 

۸

دستاورد
به عنوان یک گروه با هم بر مزمور ۱۳۳ تمرکز کنید.

در همه مواردی که مورد بحث قرار گرفته است، وقتی را برای دعا در نظر بگیرید. از روح القدس بخواهید تا خدمتی را که 
خداوند برای افراد خاصی از گروه در نظر گرفته است بر آنها آشکار سازد؛ و اینکه چگونه خدا می خواهد آنها بدن مسیح 

و فراتر از آن را خدمت کنند.

اگر عده ای در اثر تفرقه در کلیسا دچار درد و رنج می شوند، به این افراد گوش دهید و دعا کنید، قبل از هر چیز شفای 
خدا را بخواهید.

در نهایت، با هم به آنچه خدا ممکن است شما را به عنوان یک گروه برای خدمت به کلیسا یا تقویت وحدت انجام دهد، 
گوش دهید.



هفته چهارم 
سخاوت 
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در این جلسه ما به ارزش سخاوتمند بودن می پردازیم: ما آرزو 
اینکه  نه  می کنند،  کمک  سخاوتمندانه  که  باشیم  قومی  داریم 
گنج خود را در اینجا و در زمین ذخیره کنیم، بلکه پیوسته روح 
سخاوت و هدیه دادن را در خود گسترش داده و نقش خود را در 

ایجاد فرهنگ سخاوت در جامعه ایفا کنیم.

گفتگوی اولیه
بصورت گروهی و یا در صورت امکان به گروههای کوچک دو یا سه نفری تقسیم شوید تا نکات زیر را مورد بحث قرار دهید:

بسیاری از مردم کنار گذاشتن چیزهایی را برای کمک به کلیسا یا کمک مالی به کلیسا را یکی از پُر چالش ترین بخش 	 
ایمان مسیحی خود می دانند. به نظر شما چرا اینطور است؟ فرهنگی كه ما در آن زندگی می كنیم در تنظیم استانداردهای 

زندگی در مقابل استانداردهای اهدایی ما چه نقشی دارد؟

سخاوتمند بودن چگونه به نظر می رسد؟ به نظر شما وقتی صحبت از سخاوتمندی می شود، بین پرداخت صورتحساب 	 
ناهار با یک دوست و دادن یک ده یا هدیه دادن به کلیسا چه فرقی می کند؟ در مورد دیده شدن سخاوتمندی در مقابل 

دیده نشدن آن چه احساسی دارید؟

بازتاب
غالطیان ۲: ۲۰ را بخوانید:

"من با مسیح مصلوب شده ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند 
و در خصوص این زندگانی جسمانی ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود 

را به خاطر من داد زندگی می کنم."

این یکی از متراکم ترین، باور نکردنی، و هیجان انگیزترین اظهارات در مورد هویت مسیحی است که ما در نامه های پولس 
رسول می بینیم. این همانا معنی "زندگی برای خدا" برای پولس است. بصورت گروهی کمی فکر کنید: برای ما "مردن در 

خود" و یا دیگر برای خود زندگی نمی کنیم بلکه "با ایمان به پسر خدا زندگی می کنیم" چه مفهومی دارد؟

این جمله "زندگی در مسیح" که پولس در طول نامه خود به کلیساهای اولیه بر آن تأکید می کند، به چه مفهومی است؟

این مکانی است که او کامال واقف است که تمام هویت ما از آنجا سرچشمه می گیرد، وضعیت جدیدی که ما را به بخشی 
از خلقت جدید خدا تبدیل می کند، دادن هدایا و رفتارهای متمایز با این دنیا، از این مکان "زندگی در مسیح" سرچشمه 

می گیرد.

رومیان ۱۲: ۴-۸ را بخوانید:

"همان طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ما نیز اگر چه بسیاریم، در اتحاد با مسیح 
همۀ ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردأ فرد در نسبت به هم اعضای یکدیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که 
خدا بر طبق فیض خود به ما داده است بکار ببریم: اگر عطیۀ ما اعالم کالم خداست باید آن را به فراخور ایمانی که داریم 
انجام دهیم. اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است باید تعلیم بدهیم. اگر تشویق دیگران است 
باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر، باید پُر کار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام 

دهد."

بصورت گروهی نگرش خود در مورد نکات زیر را مورد بحث قرار دهید:

واکنش اولیه شما نسبت به این آیات چیست؟ آیا قبالً فکر کرده اید که دادن هدایا دارای جایگاه عطاهای روحانی است 	 
و مانند نبوت یا رهبری به آن نگاه کرده می شود؟

۹
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وقتی در مورد "هدیه دادن" صحبت می کنیم، اغلب از نظر مالی بر روی آن تمرکز می کنیم. از چه نظر مفید است و از 	 

چه نظر مفید نیست؟

وقتی بر این نکته تأمل می کنید که مسیح هر آن چیز را که داشت به ما بخشید و اکنون در ما زندگی می کند، چگونه بر 	 
دیدگاه شما در مورد اهدای منابعی که در اختیار دارید )مانند زمان، پول، پشتیبانی، تخصص(، تأثیر می گذارد؟

استقالل مالی و مالکیت امالک اغلب به عنوان نشانه ای از موفقیت در فرهنگ سکوالر تلقی می شوند. آیا اگر دیگر برای 	 
خود زندگی نکنیم، بلکه با ایمان به مسیح زندگی کنیم، آیا دیدگاه ما در مورد موفقیت متفاوت خواهد بود؟ و چگونه 

و یا باید بر اهداف مالی ما تأثیر  بگذارد؟

کاربرد
انجیل متی ۶: ۱۹-۲۱ را بصورت گروهی بخوانید.

چند لحظه وقت بگذارید و به صورت گروهی سواالت زیر را مورد بحث قرار دهید:

این آموزه چگونه با دو قسمتی که در نامه پولس خوانده ایم ارتباط دارد؟	 

در حال حاضر چه چیزی را در زندگی خود به عنوان "گنج" در نظر می گیرید؟	 

از اعضای گروه بخواهید افکار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. وقتی از گروه می خواهید به پاسخ شخصی خود در مورد 
این موضوع فکر کنند، به آنها فرصت کافی بدهید تا دعا کرده و به سواالت زیر به صورت خصوصی پاسخ دهند:

واکنش ما به عیسی که همه چیز را به ما بخشیده است، چیست؟	 

نقش شما به عنوان یکی از اعضای بدن مسیح چیست؟ به یاد داشته باشیم که ما متعلق به سایر اعضای خانواده 	 
کلیسایی نیز هستیم. 

چگونه می توانیم در مورد دادن هدایای خود، یا کمک به امور مالی، یا گذاشتن وقت و سایر منابع، با ایمان عمل کرده 	 
و زندگی کنیم؟ 

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید در مورد راه هایی که می توانید یکدیگر را در مباشر خوب بودن تشویق کنید 
یا در مورد گذاشتن وقت و یا اهدای منابعی که با هم در اختیار دارید، فکر کنید.

۱۰

دستاورد
ما دیگران را محبت می کنیم زیرا مسیح اول ما را محبت کرد؛ ما از هر آنچه که داریم می بخشیم زیرا هر آنچه را که 
داریم مسیح به ما بخشیده است. پولس هدیه دادن را همانا عطای روحانی می داند که در کنار عطایایی مانند نبوت و 
خدمت قرار می گیرد. مانند همه عطایا، ما می توانیم برای بسط سخاوت خود، آنرا همواره تمرین و تجربه کنیم، و تمام 

مدت نگاه خود را به عیسی و مثال او بدوزیم که هر آنچه داشت برای ما داد.

در پایان جلسه وقت کافی برای دعا کردن با هم بگذارید:

ممکن است بخواهید نسبت به واکنش افراد و خواندگی آنها دعا کنید.	 

ممکن است بخواهید برای روحیه سخاوتمندی دعا کنید.	 

شما ممکن است بخواهید به گونه ای وارد دعا شوید که به شما کمک کند »نگاه خود را بر عیسی متمرکز کنید«؛ 	 
ستایش نام او و تأمل در مورد هدیه بزرگی که به هر یک از ما داده است.



هفته پنجم 
جسارت
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در این جلسه، ما به ارزش جسارت و شهامت توجه می کنیم و 
توجه خود را به ماموریت اعظم متی ۲۸: ۱۶-۲۰ متمرکز می کنیم. 
ما ایمانداران، قومی هستیم که از خدا می خواهیم دید و رویایی 
به ما بدهد که انجام آن بدون حضور خدا غیر ممکن باشد. اما 
بود و چگونه  به چه صورت خواهد  از نظر ما  یک چنین چیزی 

می توانیم نقش خود را در آن ایفا کنیم؟

گفتگوی اولیه
بسیاری از مردم در ابتدای سال، در مورد آنچه که در ۱۲ ماه گذشته با آن روبرو شده و یا انجام داده اند تامل می کنند و نقشه 

برنامه های بزرگتر و بهتری را برای ۱۲ ما بعدی می کشند. بصورت گروهی موارد زیر را مورد نظر قرار دهید:

آیا کارهایی را در سال گذشته برنامه ریزی کرده اید که جواب نداده است؟ فکر می کنید چرا آنها به نتیجه نرسیده اند؟	 

اگر بخواهید مجموعه جدیدی از طرح ها و نقشه های جسورانه را برای بقیه سال برنامه ریزی کنید، آنها چه چیزهایی 	 
خواهند بود؟

به نظر شما جسارت، شجاعت، و شهامت در پیگیری این برنامه ها در چند ماه آینده چه نقشی می تواند داشته باشد؟	 

بازتاب
یاد  اعظم  یا ماموریت  بزرگ  به عنوان ماموریت  آن  از  بخوانند، قسمتی که معموالً  را  از گروه بخواهید متی ۲۸: ۲۰-۱۶ 

می شود.

در پایان انجیل متی و بخصوص در این چند آیات، آنقدر مطالب آموزشی و الهیاتی جمع شده است که ما قصد داریم آنها 
را قسمت به قسمت مورد بررسی قرار دهیم.

پرستش و شک، آیات ۱۷-۱۶:

شاگردان سه سال گذشته را به یادگیری در کنار عیسی گذرانده و برای خود امیدهایی را ساخته و پرداخته کرده بودند که 
سرانجام کسی آمده است که پادشاهی خدا را به ارمغان می آورد، حکومت روم را برانداخته و اسرائیل را به جایگاه واقعی 
خود باز می گرداند. با این حال، در لحظه مصلوب شدن عیسی، تمامی این امیدها از بین رفته و نقش بر آب شد. سپس 

خبری از مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و یوسف می آید که عیسی از مردگان برخاسته و در جلیل منتظر آنهاست.

فکر می کنید چرا در این لحظه در بین شاگردان، برای دیدن عیسی واکنش متفاوتی وجود داشت؟	 

در طول این سال واکنش شما نسبت به عیسی چه خواهد بود؟ بطور دائم او را پرستش می کنید؟ یا با ترکیبی از شک 	 
و پرستش؟

تمامی قدرت، آیه ۱۸: 

شک نداشته باشید که عیسی بر دنیای ما قدرت و اقتدار کامل دارد. اما عیسی در اینجا نمی گوید که کار تمام شده است؛ 
آمده است، که مرگ دیگر حکمروایی نمی کند، و نه فساد، حرص، طمع، و شرارت.  بلکه می گوید که پیروزی به دست 
مسیحیان باید جسور باشند، ما می توانیم از خدا رویاهای بزرگی بخواهیم، زیرا می دانیم که ما شاهد رستاخیز او هستیم 

و همان روحی که مرگ را شکست داد اکنون در ما زنده است )رومیان ۸: ۱۱(.

مسیح، که روح او امروز در ما ساکن است، تمام قدرت و اقتدار را بر این دنیا دارد. یک لحظه وقت بگذارید و رومیان 	 
۸: ۱۱-۱۷ را بخوانید و به این حقیقت فکر کنید.

این فرازها چگونه بر نقشه آن برنامه هایی که در ابتدای جلسه کشیدید، تأثیر می گذارد؟	 

۱۱
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دست بکار شوید؛ او امروز با شماست، آیات ۲۰-۱۹: 

این موضوع همانا دلیل اصلی این است که چرا ما در کلیسا به جسارت اهمیت می دهیم؛ زیرا مسیح به ما دیدی داده 
است که هم هیجان انگیز و هم دلهره آور است، هم بزرگ و هم طاقت فرسا. این مأموریت به نظر می رسد مانند این است 
که ما دعا کنیم ملکوت خدا بر روی زمین مانند آسمان بیاید. وقتی ما دعا می کنیم، و در مورد نقشی که خوانده شده ایم تا 

در کلیسا ایفا کنیم به فکر فرو می رویم، باید این سخنان عیسی را در قلب خود به یاد داشته باشیم.

اما توجه داشته باشید که ما به تنهایی فرستاده نشده ایم. مسیح، که دارای تمام قدرت است، همانطور که ما در این رویا 
و فرایند جسورانه قدم می گذاریم به همراه ما می آید. از همان لحظه، کلیسای عیسی شروع به گسترش کرد؛ نه فقط به 
این دلیل که شاگردان تعمید گرفته و معلمان عالی و بسیار خوبی بودند، بلکه به این دلیل که آنها قدم به بیرون گذاشتند 

و عیسی را همیشه در کنار خود می دیدند.

وقتی در مورد این دستور و این دعوت عیسی تأمل می کنید، چه احساسی به شما دست می دهد؟	 

کدام یک جنبه های این آیات، شما را هیجان زده می کند؟ کدام احساس از چالش خاصی برخوردار است؟	 

کاربرد

"پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید..."

عیسی به ما روح شجاعت و جسارت داده است. از ما دعوت می شود تا در نقشه بزرگ خدا برای آشتی دادن جهان با او 
شرکت کنیم، به اقتدار مسیح اشاره کنیم و آنها را در حیات ابدی که مسیح به ارمغان می آورد تعمید دهیم. ما ممکن است 
با پرستش واکنش نشان دهیم یا ممکن است با شک واکنش نشان دهیم اما عیسی در کنار ما می ایستد و از طریق روح 

خود با ما و در ما همراه می شود.

ما در این مأموریت تنها نیستیم؛ عیسی آن را به همه شاگردان خود، نه به بخش کوچکی، تعمیم می دهد. همه ما نقشی 
برای ایفا کردن داریم. موارد زیر را در نظر بگیرید:

برای چه کسی دعا می کنید که شاگرد عیسی شود یا شاگردی خود را به سطح جدید و باالتری ارتقا دهد؟	 

با چه کسانی صحبت کرده اید و آنها را دعوت کرده اید تا به کلیسا یا جلسات هفتگی پیوسته و سواالت خود را در مورد 	 
زندگی و هدف زندگی بپرسد؟

در دوران شاگردی به چه کارهایی مشغول هستید؟ آیا همانطور که خودتان به دنبال حمایت و آموزش تازه هستید، از 	 
دیگران حمایت کرده و آنها را تشویق و آموزش می دهید؟

۱۲

دستاورد
"تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است ... و بدانید که من هر روزه تا اتقضای عالم با شما هستم."

جلسه را با اختصاص دادن به دعا به پایان برسانید؛ هم برای کسانی که ما برای آشنایی آنها با مسیح دعا می کنیم، و 
هم برای شاگردی خودمان. برخی از افراد ممکن است بخواهند در مورد سخنان تشویق آمیز عیسی که در این وعده 
قرار دارد، فکر کنند که او همیشه با ما و در کنار ماست؛ او به نزد ما می آید، چه اولین واکنش ما پرستش یا شک باشد. 
برای یک حرکت تازه، جسارت تازه ای که از ایستادن در کنار عیسی که دارای اقتدار نهایی آسمان و زمین است به دست 

می آید، دعا کنید.


