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شناخت خود و شخصیتهای تثلیث
از مجموعه مطالب جلسات هفتگی مطالعه کتاب مقدس
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اگر میخواهید هر آنچه را به انجام برسانید که خدا شما را
برای آن فرا خوانده است ،باید شخصا ً او را بشناسید و این
شناخت ،تفاوت زیادی در رابطه شما با خداوند ایجاد خواهد
کرد .بنابراین الزم است که بدانیم او چگونه حکمرانی میکند،
دارای چه شخصیتی است و از «ذات» و طبیعت شخصی او
مطلع باشیم.

گفتگوی اولیه
از افراد گروه بخواهید تا بهترین و بدترین لحظات هفته قبل خود را با سایر اعضا به اشتراک بگذارند .این روش سادهای
برای شناخت بیشتر و نحوه عملکرد افراد گروه است.
اگر گروه شما از افرادی تشکیل شده است که به خوبی یکدیگر را نمیشناسند ،پاسخها ممکن است کوتاه و سطحی باشند.
اما سبب میشود تا افراد راحتتر با هم بحث و گفتگو کنند .اگر افراد در دادن پاسخ دچار تردید هستند به آنها کمک کنید
تا کارهایی را که در طول هفته انجام دادهاند به خاطر بیاورند.

بازتاب
مطمئنا تمام ایمانداران اتفاق نظر دارند که شناخت خدا بزرگترین و مهمترین امر است .بدون آن ،هر چیز دیگری معنا و
مفهوم خود را از دست میدهد .پولس رسول در فیلیپیان  ۸ :۳این مهم را به خوبی توضیح میدهد.
افراد بسیار زیادی به مسیح ایمان آورده و نجات مییابند ،اما متاسفانه شناخت درستی از خداوند ندارند .آنها نمیدانند که
خداوند آنها را دوست دارد زیرا او محبت است و نه به این دلیل که آنها دوست داشتنی هستند .آنها فکر میکنند که باید
لطف خدا را جلب کرده و محبت او را بدست آورند ،و بدون دلیل خود را از هر گونه ارتباط و همراهی خداوند محروم میکنند
زیرا احساس میکنند که شایسته نیستند .آنها از او شناختی به عنوان یک پدر آسمانی پُر از محبت و دوست داشتنی ندارند.
بصورت گروهی در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید.
•تفاوت بین افرادی که میگویند "ما خدا را میشناسیم" و افرادی که میگویند "به اندازه کافی در مورد خدا به ما گفته
شده است" چیست؟
•شناخت خدا چه تاثیری در ارتباط شما با او دارد
افراد ،اغلب فکر میکنند که خداوند شبیه انسان است اما کتاب مقدس به صراحت میگوید که «خدا انسان نیست» (اعداد
 .)۱۹ :۲۳خداوند مانند انسان نیست اما به شکلی میتوان او را مانند یک شخص تصور کرد .هنگامی که کتاب مقدس را
میخوانیم ،میبینیم که خدا مانند یک شخص رفتار میکند و با آنها تعامل دارد .او به ما میآموزد ،ما را تسلی میدهد،
به ما قوت میدهد و ما را در مسیرهای درست راهنمایی میکند .یک شخص عمل میکند و خدا نیز چنین میکند .او
احساس میکند ،فکر میکند ،همدردی میکند ،میبخشد ،تصمیم میگیرد ،عمل میکند ،قضاوت میکند و دارای محبت
است .البته ،تفاوت زیادی بین شخصیت خدا و شخصیت ما وجود دارد :او کامل است ،اما ما نیستیم.
خداوند همچنین مقدس ،صالح و پاک است .کتاب مقدس میگوید« :خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست» (اول
یوحنا  .)۵ :۱از آنجا که خدا مقدس است ،پس هرگز خطا نمیکند .و ما باید با اطاعت و پیروی خود ،او را پرستش کنیم.
•وقتی خدا را میشناسیم چه تغییراتی در اعمال ما روی میدهد؟
•قدوسیت خدا چگونه بر زندگی شما تأثیر میگذارد؟
مسیح بر سر چاه به زن سامری گفت «خداوند روح است» (یوحنا  .)۲۴ :۴از آنجا که او روح است ،خدا به هیچ وجه محدود
به زمان و مکان نمیشود .او بسیار بزرگتر از دنیای مادی است .ما نباید سعی کنیم او را به یک مکان محدود کنیم ،یا
تصویری خیالی از او ترسیم کرده یا او را به یک روش انجام کار محدود کنیم .ما قادر به محدود کردن قدرت او نیستیم .از
آنجا که خدا روح است ،ما میتوانیم از حضور مداوم او در کنار خود و در هر شرایطی آگاه و سپاسگزار باشیم.
•روح بودن خداوند چه تصوری را در ذهن ما ایجاد میکند؟
مسیح غالبا ً در مورد دنیای دیگری صحبت میکرد که آنرا معموال پادشاهی خدا یا ملکوت آسمان خوانده است .کتاب
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مقدس از این قلمرو روحانی صحبت کرده و میگوید که در آن موجودات روحانی زندگی میکنند .خدا روح است بنابراین
خودش و موجودات دیگری از جمله فرشتگان و کروبیان و سرافیان در این قلمرو ساکن هستند.
در کتاب مقدس قلمرو روحانی یا آسمانی مکانی است که خدا در آنجا ساکن است؛ اما این بدین مفهوم نیست که او و
سایر فرشتگان قادر به دسترسی به سایر قلمروها نیستند.
•این هفته چه کاری میتوانید انجام دهید تا «خدای حقیقی» را بهتر بشناسید؟
در مسیحیت ،خدا به عنوان خدای پدر ،خدا پدر ما ،و خدا پدر عیسی شناخته میشود .از طریق این حقایق معلوم میشود
که خداوند به عنوان پدر همه آفرینش و شخصا ً و بطور خاص ،پدر ایمانداران از طریق فیض است .او بطور مخصوص «پدر
قوم خود» است ،یعنی پدر تمام کسانی است که با ایمان به مسیح ،از خدا مولود و تولد تازه پیدا کردهاند؛ یعنی بواسطه
فرزند خواندگی خداوند ،اعضای خانواده الهی و دختران و پسران خداوند شدهاند (رومیان  .)۱۵ :۸از اینرو میتوانیم او را
پدر خود بنامیم.
•آیا کاری هست که بتوانید انجام دهید تا خدا کمتر از االن شما را دوست داشته باشد؟ آیا کاری هست که بتوانید انجام
دهید تا خدا شما را بیشتر دوست داشته باشد؟ این چه احساسی را در شما به وجود میآورد؟
اگر خداوند ،خدای نجات نبود ،نجاتی هم نمیتوانست وجود داشته باشد! نجات به معنی رهایی از خطر است .در کتاب
مقدس« ،نجات» بیش از یک مفهوم دارد .نجات از نظر جسمی ،مانند زمانی که خداوند قوم اسرائیل را از سرزمین مصر
نجات داد .اما متداولترین مفهوم «نجات» همانا نجات از گناهان گذشته ،یعنی بخشیده شدن گناهان است .معنای سوم
نجات نیز دریافت زندگی ابدی و حیات ابدی و بی پایان در بهشت است.
خواست خداوند همواره این است که ما را نجات دهد .خداوند هم قدرت و هم اشتیاق به نجات افراد گمشده را دارد.
خداوند در واقع بانی و کامل کننده نجات و رستگاری ماست (عبرانیان  ۹ :۵؛  ۲ :۱۲؛ فیلیپیان .)۶ :۱
•چه زمانی سختتر است که باور کنید خدا شما را دوست دارد؟

کاربرد
منظور از این جلسه این نیست که فقط به اطالعات شما افزوده شود ،بلکه منظور این است که شما یک مالقات و یک
تجربه شخصی با خداوند داشته باشید ،تمامی این دروس به خاطر این است که شما یک مالقات شخصی و یک تجربه
شخصی از خداوند داشته باشید.
در واقع چیزی که شما را تغییر میدهد مطالب این جلسه نیست ،بلکه مالقات شخصی با خداوند است که سبب تغییر و
تحول در زندگی میشود.
در مورد سواالت زیر بصورت گروهی بحث و گفتگو کنید.
•منظور از مالقات شخصی چیست؟
•چگونه میتوان با خداوند مالقات شخصی داشت؟
•آیا تا به حال با خداوند و یا با مسیح ،ارتباط نزدیک داشتهاید؟

دستاورد
در انتهای جلسه ،وقتی را برای دعا کردن در نظر بگیرید؛
دعا کنید که روح خداوند به شما کمک کند تا شناخت و درک عمیقتری از خداوند در قلب و ذهن شما ایجاد شود.
برای یکدیگر دعا کنید تا این شناخت سبب رابطه بیشتر شما با خداوند گردد.
برای کلیسای خود دعا کنید تا شناخت بهتری از خداوند کسب کنند.
دعا کنید تا همواره به یاد آوریم که خداوند ما را بیش از آنکه تصور کنیم دوست دارد.
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هفته دوم
شناخت مسیح
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در مسیحیت پاسخ به این سؤال که عیسای مسیح کیست؟
بسیار حائز اهمیت است و اگر ما پاسخ صحیح را به این
سؤال ندهیم متأسفانه با مشکل برخورد خواهیم کرد.
برعکس اگر ما جواب صحیح را به این سؤال بدهیم اگر
سؤال دیگری داشته باشیم پاسخ داده خواهد شد.

گفتگوی اولیه
بیشتر افراد در گروهی که تازه تشکیل شده است ،یکدیگر را به خوبی نمیشناسند .استفاده از این سواالت ،به ایجاد
دوستی و ارتباط اجتماعی بهتر در گروه کمک میکند .به راحتی از افراد بخواهید که به یکی از این سواالت پاسخ بدهند.
هدف ،پاسخ دادن به همه این سواالت نیست ،اما این سواالت گزینههای متفاوتی را برای اعضای گروه جهت پاسخ دادن
فراهم میکند.
•برای تفریح معموال چه کار میکنید؟ یا تعطیالت ایدهآل شما چه خواهد بود؟
•خاطره انگیزترین چیزی یا فعالیتی را که در دوران کودکی با خانواده انجام دادید چه بوده است؟
•به چه چیزی در یک دوستی بیشتر اهمیت میدهید؟
•در حال حاضر چه اتفاق خوبی در زندگی شما در حال رخ دادن است؟ چه چیزی آن را خوب میکند؟
•اگر میدانستید که حتما موفق خواهید شد و پول هم مسئلهای نیست ،دوست داشتید در پنج سال آینده چه کار کنید؟
•دوست دارید در مراسم تشییع جنازه شما ،چه چیزهایی در مورد شما گفته شود؟
به گروه خود فضای کافی بدهید تا با یکدیگر به راحتی وارد گفتگو شوند .اگر سواالت باال برای گروه شما مناسب نیست،
سواالت مناسب خود را مطرح کنید .نکته مهم این است که افراد چیرهایی را درباره خودشان با سایرین به اشتراک بگذارند
و خوب گوش دادن را نیز تمرین کنند.

بازتاب
باید بدانیم که عیسای مسیح مرکز مسیحیت است؛ عیسای مسیح قلب مسیحیت است؛ درواقع عیسای مسیح خود
مسیحیت است.
بنابراین بسیار مهم است که ما او را به عنوان چه کسی میشناسیم .عیسای مسیح در میان رهبران مذاهب جهان که در
سراسر جهان پیروان زیادی دارند تنها کسی بود که در جسم انسانی ،ادعای خدایی کرد.
کتاب مقدس عیسای مسیح را با آفریننده عالم یکسان میداند« .او با خدا برابر بود و همه چیز به واسطه او آفریده شد»
(یوحنا .)۳ :۱
کولسیان فصل  ۱آیه  ۱۵را بصورت گروهی بخوانید و در مورد سواالت زیر با هم بحث و گفتگو کنید:
•با خواندن این آیه ،در مورد مسیح چگونه فکر میکنید؟
•پس از شناخت مسیح چه اتفاقی در زندگی برای ما میافتد؟
•در این هفته چه کاری میتوانید انجام دهید تا از مسیح شناخت بیشتری کسب کنید؟
«در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است» (کولسیان  .)۹ :۲به عبارت دیگر عیسای
مسیح صد در صد انسان و صد در صد خدا بود.
عیسی از خصوصیاتی الهی برخوردار است .او موجودی ازلی است که همواره خدا بوده است ،عیسی در آفرینش جهان
نقش داشته است .عیسی پسر یگانه یا نخست زاده خدا خوانده شده است .کتاب مقدس به شکل مشخص خاطر نشان
میسازد که عیسی پدر را به ما نشان داده است و اینکه او صورت خدای نادیده است (عبرانیان  .)۳ :۱عیسی فقط از
بخشی از الوهیت برخوردار نیست ،بلکه پُری الوهیت در او ساکن است (کولسیان  .)۹ :۲ ،۱۹ :۱او کامال خداوند است.
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اما در عین حال ،عیسی کامال انسان است .اگر چه نطفۀ او توسط روحالقدس بسته شد .اما او مادری داشت که انسان
بود و به عنوان یک کودک قدم بدین جهان گذاشت .اگر چه عیسی خدا بود ،اما به شباهت مردمان شد (فیلیپیان )۷ :۲
انسانها میتوانستند او را ببینند و لمس کنند؛ او همانند انسانهای دیگر خسته ،تشنه ،و گرسنه میشد و همچون دیگر
انسانها میگریست .اعتقاد به این موضوع که عیسی کامال انسان شد ،اهمیتی حیاتی دارد.
•انسان بودن و خدا بودن عیسی مسیح چه نگرشی را در شما ایجاد میکند؟
•انسان بودن و خدا بودن عیسی مسیح چه بازتاب و چه تاثیری در زندگی امروز شما دارد؟
با مرگ مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون وی ،ما آمرزش گناهان را به دست میآوریم ،نه بدین معنی که خدا گناهان ما
را نادیده میگیرد ،بلکه اینکه گناهان ما را بر میدارد و ما را پاک میسازد و با مرگ عیسی بر صلیب ،او ابلیس را شکست
داد و کار او را تباه ساخت؛ عیسی با قیام خود امکان قیام بدنی ما را فراهم ساخته و به ما حیات ابدی بخشیده است.
•به چه شکلی خداوند محبت خود را به ما «نشان داد» یا آنرا «اثبات کرد»؟
•ما در رویارویی با ابلیس چه واکنشی میتوانیم نشان دهیم؟
عیسی توسط قدرت روحالقدس به ما این امکان را میدهد تا از اسارت گناه آزاد باشیم .عیسی نه تنها تعلیم صحیح را به ما
میدهد ،بلکه حیات ابدی نیز به ما میبخشد .عیسی تنها طریق به سوی خداوند است .پطرس رسول میگوید« :و در هیچ
کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم» (اعمال .)۱۲ :۴
•چگونه میتوانید از اسارت گناه آزاد شوید؟

کاربرد
هر کجا که پیام انجیل رفته است زندگیها عوض شده است هرجا که به نام مسیح معجزه شده است افراد زندگی درستی
پیدا کردهاند .معتادین به الکل و مواد مخدر شفا پیدا کرده و کسانی که تنفر داشتهاند قلب آنها سرشار از محبت شده
است .هر جا که پیغام نجات و پیغام کتاب مقدس رفته است در آنجا صلح و آرامش به وجود آمده است .و این صرفا
نمیتواند پیغام یک شخص معمولی باشد.
•فکر میکنید چرا پیام مسیح این چنین تغییر و تحول ایجاد میکند؟
کتاب مقدس به ما میگوید :عیسای مسیح زنده است و میخواهد با شما مالقات کند و مالقات با او ،زندگی شما را عوض
خواهد کرد و وقتی مسیح شما را مالقات کند یقین پیدا میکنید که او خداوند است و او خداوندی خود را بر شما آشکار
خواهد کرد.
«پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را
خداوند بداند مگر به وسیلۀ روحالقدس»(اول قرنتیان  .)۳ :۱۲در واقع خود روح خدا یعنی روحالقدس باید این امر را بر
شما مکشوف کند و این ممکن نیست مگر به درخواست خود شما.
•دیدگاه شما در حال حاضر در مورد خداوندی مسیح چیست و چرا؟

دستاورد
وقت زیادی را برای دعا کردن برای یکدیگر اختصاص دهید با این نگرش که «خداوند ما را دوست دارد» و آنرا در طول
زندگی و قربانی شدن مسیح به نمایش گذاشته شده است.
برای داشتن درک بهتری از عیسای مسیح برای یکدیگر دعا کرده و از مسیح بخواهید تا خودش را بر شما مکشوف کند.
برای شناخت مسیح و ارتباط و دوستی با او دعا کنید و مطمئن باشید که خدا پاسخگوی دعای شما خواهد بود.
جهت نجات و رستگاری برای دوستان و اقوام خود دعا کنید.

۷
هفته سوم
شناخت روحالقدس
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روحالقدس مهمترین عامل در حیات و بقای هستی و زندگی
بشر ،خصوصا ً زندگی روحانی انسان است .اما شاید شناخت
ما از او ،در مقایسه با اهمیت او بسیار بسیار کم باشد .از اینرو
الزم است که شناخت صحیح و کاملی درباره این روح پاک الهی
بدست آوریم و از این راه ،اجازه بدهیم که او وجود ما را دگرگون
کرده ،اراده خدا را بطور کامل در زندگی ما تحقق بخشد.

گفتگوی اولیه
از افراد گروه بخواهید که تصور کنند که «یک سال است به جزیرهای متروک تبعید شدهاند .و به آنها گفته میشود که فقط
میتوانند سه چیز را که میخواهند ،جدا از موارد ضروری ،با خود به جزیره ببرند» .چه چیزهایی را با خود میبرید و چرا؟
(امکان فرار از جزیره وجود ندارد و مایحتاج اولیه زندگی نیز در جزیره موجود است).
این گفتگو زمانی سرگرم کننده است که افراد به پاسخهای عجیب و غریب فکر میکنند .گروه خود را تشویق کنید که در
مورد هر چیزی که میخواهند با خود ببرند در بازگو کردن آن راحت باشند .سعی کنید که تمام افراد گروه در این مناظره
شرکت داشته باشند.

بازتاب
روحالقدس یا روح خدا شخصی حقیقی است .زمانی که مسیح درباره «دوست» تازهای که آنها پس از مرگ و قیام و صعود
مسیح خواهند داشت ،سخن گفت ،بگونهای از این دوست تازه صحبت کرد که گویی او یک «شخص» است و در ضمن
دارای الوهیت است (یوحنا  .)۱۷-۱۵ :۱۴پس از آن ایمانداران ،روح خدا را به عنوان یک شخص حقیقی مورد خطاب خویش
قرار میدهند.
روحالقدس فقط قدرت خدا نیست ،روحالقدس خود خداوند است ،او خود خداوند است ،روح پاک است و قادر است ما را
توانا سازد ،او صدای خداست.
•ما چگونه میتوانیم با این شخص زنده ،متفکر ،مشاور ،که از ما دلجویی کرده و دوست ماست ،رابطه داشته باشیم؟
•تا چه اندازه در ارتباط با روحالقدس موفق بودهاید؟
بر اساس تعلیم صریح کتاب مقدس ،روحالقدس از شخصیت واقعی برخوردار است یعنی دارای درک و فکر و اراده میباشد.
او سخن میگوید و ایمانداران را تعلیم میدهد .او هدایت میکند و شهادت میدهد .مسیح گفت که روحالقدس او را
جالل میدهد .او باعث میشود که انسان متوجه گناهان خود شود .این ویژگیها را نمیتوان به یک نیروی مجهول و فاقد
شخصیت نسبت داد ،بلکه فقط متعلق به یک شخص هستند.
روحالقدس دارای الوهیت است و در کتاب مقدس آشکارا «خداوند» خوانده شده است و نام روحالقدس همردیف و
همطراز نام پدر و نام پسر قرار دارد .این را در آیه معروف متی  ۲۸:۱۹مشاهده میکنیم .روحالقدس بر همه چیز واقف
است ،حتی بر عمیقترین اسرار الهی و در مقام خدا در همه جا حضور دارد.
•چگونه روح خدا به ما کمک میکند تا برنامهها و اهداف خدا را در زندگی خود تجربه کنیم؟
کار روحالقدس را بدین شکل میتوان به تصویر کشید :پدر طراح عالم هستی است؛ پسر خدا این طرح را به اجرا در آورد؛
و اینک روحالقدس این نظام هستی را نگاه میدارد و به آن قوام میبخشد.
روح خدا نیز اموری را انجام میدهد که تنها یک شخص قادر به انجام آن است .تنها یک شخص حقیقی و دارای هویت
میتواند تعلیم دهد ،راهنمایی کند ،سخن گوید ،جستجو و کاوش نماید ،تفکر کند و محبت نماید.
•برخی از راههایی که انتظار دارید روح خدا با اعتماد و ایمانی که به او دارید در زندگی شما کار کند چیست؟
روح خدا عمال «خداست» .در متی  ۱۹ :۲۸عیسی« ،پدر»« ،پسر» ،و»روحالقدس» را برابر شمرد و در اتحادی یکپارچه با
یکدیگر نشان داد .مسیح این حقیقت را روشن نمود که این سه شخصیت در یگانگی با یکدیگر هستند که در واقع به

۸
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این معناست که پدر ،پسر و روحالقدس حقیقتا خدا میباشند .چنین اعالنی به وضوح در دوم قرنتیان  ۱۳ :۱۳نیز اعالم
میشود.
•ما چگونه میتوانیم با هدایت او یک زندگی هدفمند داشته باشیم؟
•آیا تا به حال با هدایت روحالقدس ،هدفی را به انجام رساندهاید ،چگونگی آنرا توضیح دهید؟
کاربرد
وقتی ما از روح متولد میشویم (تولد تازه) ،یک زندگی جدید از خـداوند دریـافت میکنیم ،یک زنـدگی ابدی ،زندگی که
مسیح برای ما در نظر دارد و بوسیله روحالقدس انجام میشود.
نیاز است بدانیم که اگر ایمانداران روح خدا را غمگین ساخته و او را خاموش سازند و یا تهی از روح خدا شوند ،نیاز دارند تا
مجددا از روح خدا پُر شوند؛ درست همانند رسوالن ( اعمال .)۳۱ :۴
•چطور میتوان از روحالقدس پُر شد و از حضور همیشگی او لذت برد؟
نیاز است بدانیم که همه فضایل ما بعنوان ایمانداران از کار روح خدا در زندگیهای ما سرچشمه میگیرد « .تقدس و پاکی»
از ما نیست بلکه سراسر «کار روح خداست» و این حقیقت شامل تبدیل شدن ایمانداران از جالل به جالل با قدرت تقدیس
کننده روح خداست .بیاد داشته باشید که روح خدا همواره همراه ایمانداران است.
•چگونه میتوانید بهتر به روحالقدس محبت و به آن تکیه کنید و درک کنید که او چقدر شما را دوست دارد؟
نکته مهم این است که برکات روحالقدس و کار او در زندگی مسیحیان ،مختص به قرن اول و مسیحیان اولیه نیست .او
امروزه نیز در قلب انسان کار میکند تا او را به شباهت مسیح در آورد و اراده نیکوی خدا را در زندگی آنها تحقق بخشد .ما
امروز هم میتوانیم قدرت او را دریافت و تجربه کنیم.

دستاورد
از اعضای گروه برای لحظاتی بخواهید که در سکوت ،دعا کرده و حضور روحالقدس را بطلبند.
برای کمک و هدایت روحالقدس جهت یک زندگی مسیح گونه دعا کنید.
از او بخواهید تا به ما قوت عطا کرده و قلب ما را تغییر دهد.
از خداوند بخواهید تا باران رحمت روحالقدس را بر کلیسا و زندگی ما فرو بریزد.
از خداوند ما عیسی مسیح بخواهید تا به ما حکمت و بینش روحانی عطا کند .به ما کمک کند تا عظمت باور نکردنی
قدرت روحالقدس را بهتر درک کنیم ،همان قدرتی که عیسی را از مردگان برخیزانید.
از مسیح بخواهید تا به ما کمک کند تا درک کنیم که این نیرو در درون ما ساکن است و میتواند به ما کمک کند تا از
این قدرت برای پادشاهی و جالل خداوند استفاده کنیم.

۹
هفته چهارم
شناخت خود
گفتگوی اولیه
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طبیعت و سرشت ما چگونه است؟ ما به چه چیزی شباهت داریم
و آیا هر انسان دیگری در سراسر جهان با همان مسائل و مشکالت
روحانی و شخصی مواجهه است که ما با آن روبرو هستیم؟ آیا واقعا
همه ایمانداران مانند یکدیگرند؟ ارزش ما معیاری است که از خالق
ما سرچشمه میگیرد .اگر خالق ما دارای یک ارزش فوقالعاده و غیر
قابل ارزیابی است پس انسانهای خلق شده که دارای سیمایی از
خداوند هستند نیز باید از ارزش باالیی برخوردار باشند.

از هر فرد بخواهید چیزی را به اشتراک بگذارد که او را منحصر به فرد یا غیر عادی جلوه میدهد ،مانند «من هرگز شهری
را که در آن به دنیا آمدهام ترک نکردهام» یا «من یکی از  ۱۴بچه خانواده هستم ».هر چه حقایق منحصر به فردتر باشد،
گفتگو سرگرم کنندهتر میشود.
نمونههایی از حقایق منحصر به فرد یا غیر عادی را ذکر کنید و ابتدا خود شما پاسخ خود را به اشتراک بگذارید .این کار اغلب
سبب ایجاد یک نقطه شروع برای مکالمات بین اعضای گروه میشود.

بازتاب
بسیاری از افراد متوجه پیامدهای معنوی ناشی از آنچه در زندگی آنها میگذرد نمیشوند .آنها فقط به سطح مسائل نگاه
کرده و فکر میکنند بیشتر آنچه که روزانه با آن روبرو میشوند یا فیزیکی است یا طبیعی .واقعیت این است که در قلمرو
معنوی و روحانی هر روزه نبردی در جریان است .انتخابهایی که انجام میدهیم ،چیزهایی که میگوییم ،اعمالی که انجام
میدهیم و آنچه که در پیرامون ما اتفاق میافتد تاثیری تعیین کننده در زندگی ما میگذارد.
در مورد سواالت زیر بصورت گروهی بحث و گفتگو کنید:
•چگونه انتخابات ما بر زندگی ما تاثیر میگذارد؟
•آیا تا به حال انتخاب شما سبب ایجاد مشکالت شده است؟
•چگونه میتوان انتخاب درست را انجام داد؟
خداوند در قلمرو روحانی ساکن است اما او و فرشتگانش میتوانند در قلمرو فیزیکی نیز حرکت کرده و خدمت کنند .اما
ما به زمین تعلق داریم و خانه طبیعی ما در محدوده قلمرو فیزیکی است؛ این بدین مفهوم است که تجربه حوزه یا قلمرو
روحانی برای ما کار آسانی نیست ،خصوصا در ابتدای ایمان ما به مسیح.
•چگونه میتوان از قلمرو روحانی ،کسب تجربه کرد؟
از اینرو که زمین خانه طبیعی ماست و در آن به دنیا آمده و زندگی میکنیم ،بنابراین از همه آن چیزهایی که زمین به ما
ارائه میدهد لذت میبریم .ما از خوردن و نوشیدن ،نگاه کردن به مناظر ،سفر ،دیدار دوستان و بستگان ،مطالعه و بررسی
محیط زیست ،شنا کردن در آب و تماشای آسمان و ستارگان لذت برده و شاد میشویم.
•آیا نگاه شما صرفا معطوف به مسائل زمینی است یا خیر؟ چرا؟
مرد و زن عمل نهایی دست خداوند در خلقت هستند که بصورت بسیار خالقانه شکل گرفتهاند .انسان نیز در همان شروع
خلقت آفریده شد و همواره از باقی حیوانات متفاوت بود .ما به گونهای طراحی شدهایم که موجوداتی منطقی و دارای
تفکر باشیم؛ بتوانیم از حیات ابدی برخوردار شده و دارای ابعاد روحانی باشیم (پیدایش  ۲۵ :۲؛  ۹-۸ :۳؛ جامعه  ۲۹ :۷؛
افسسیان  ۲۴ :۴؛ کولسیان  ۱۰ :۳و .)۹ :۳
به شباهت خدا آفریده شدن بدین مفهوم است که ما از پتانسیل الزم برای شبیه خدا شدن برخوردار هستیم؛ گرچه مانند
او نیستیم و حتی با یکدیگر نیز متفاوت هستیم اما شبیه حیوانات نیز نیستیم و به کمک خداوند میتوانیم شبیه او شویم
(رومیان .)۲۹ :۸
•آیا خود را به تصویر و به شباهت خداوند میدانید؟ به چه دلیل؟
•این شباهت چه مسئولیتی در زندگی شما ایجاد میکند؟

۱۰
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همه ما گناهکار به دنیا آمدهایم .از لحظه ورود به این دنیا تا آخرین نفس ،ماهیتی گناهکارانه داریم .فرقی نمیکند که
یکی کودک باشیم یا بزرگسال ،یک فرد «خوب» یا یک فرد «بد» باشیم ،همه ما گناهکار هستیم .گناه کردن این است که از
معیارهای کامل خدا دور افتاده و بر خالف قوانین او عمل میکنیم .همه ما به دلیل گناه خود ،از خدا جدا شده و مستحق
مجازات او هستیم .این بدین معناست که بشر به جای شاد بودن در حضور خدا ،غالبا در سیه روزی و غم بسر میبرد! در
واقع ما آن چیزی نیستیم که برای آن خلق شدهایم.
•منظور از گناه در ذات ما قرار دارد ،چیست؟
•چرا انسان نمیتواند خود را از گناه آزاد کند؟
عیسی مسیح بر گناه غلبه کرده است .عیسی کامال ً انسان و کامال ً خدا بود .او با فدا کردن جان خود بر روی صلیب ،هم
طبیعت گناهکار ما و هم اقدامات گناهکارانه ما را جبران کرد .خبر خوش این است که حتی گناهکارترین افراد نیز میتوانند
از طریق ایمان به مسیح مورد بخشش قرار گرفته و پارسا شمرده شوند و این صرفا بوسیله فیض و از طریق ایمان است
(یوحنا .)۱۶ :۳
•اگر از پیروان عیسی مسیح باشید اما به حقایق هویت جدید خود در مسیح باور نداشته باشید ،این امر چه تأثیری بر
زندگی شما خواهد داشت؟
ما هنوز بر روی کره زمین زندگی میکنیم و درگیر با گناهانی هستیم که بر روی زمین وجود دارد .همه ما تحت تاثیر سایرین
و محیط اطراف خود به گناه آلوده شده و تحت تاثیر قدرت آن قرار میگیریم.
•آیا تا به حال سعی کردهاید تا از تاثیرات این دنیا دور باشید ،موفق شدهاید؟
خدا از ما انتظار کامل بودن ندارد به این معنا که هرگز گناه نمیکنیم .او میداند که ما گناه میکنیم و از اینرو بخشایش
را از طریق خون مسیح برای ما فراهم کرده است .هر چقدر هم تالش کنیم مرتبا ً گناه میکنیم و بنابراین از حد و معیار
خداوند کامال دور هستیم.
هر چند ما به تصویر خداوند خلق شدهایم اما پس از سقوط در گناه قطعا ً این تصویر مخدوش شده است اما با فدیه گناهان
ما توسط مسیح ،این تصویر میرود که بازسازی شود.
•رابطه ما با خدا بر اساس رابطه ما با مسیح است ،به چه مفهوم است؟
•رابطه خود با مسیح را چگونه ارزیابی میکنید؟

کاربرد
اگر با خود صادق باشیم میدانیم که در حال حاضر خیلی هم شبیه خدا نیستیم و از فضایل و خصوصیات خداوند بسیار
دور هستیم .اما با این حال حتی در بدترین حالت ممکن نیز ،در درون هر یک از ما اشتیاقی برای شناخت خدا وجود دارد.
به تصویر خدا آفریده شدن یک مفهوم اساسی برای درک اهمیت و تشخیص هدف ما در زندگی است .درک چگونگی خلقت
ما به تصویر خدا ،به ما کمک میکند تا اساس شأن و هدف زندگی و کار خود را بهتر مورد بررسی قرار دهیم.
•اهداف خود را چگونه تعیین و برنامه ریزی میکنید؟ چرا؟
•ایمان به مسیح تا چه حد به شناخت شما از خودتان کمک کرده است؟
دستاورد
از خداوند بخواهید تا فکر ما رو بیشتر روشن کند تا نه تنها از او بلکه از هویت خود در مسیح نیز آگاه شویم.
برای هم دعا کنید تا خداوند بطور فعال در تمامی قسمتهای زندگی شما عمل کند.
برای قلبی صادقانه و معترف به گناه دعا کرده و از مسیح بخواهید تا شما را از هر گونه اسارتی آزاد کند.
برای درک جایگاه و اقتدار خود در مسیح و همچنین برای کلیسای خود جهت اعالم خبر خوش دعا کنید.
برای هر آن چیزی که روح خدا گروه را به آن سوق داده است دعا کنید ،و جلسه را با دعای پایانی به اتمام برسانید.

