درس هفتم

 ۶تا  ۱۲مه

رهربی خدمتگزارانه
ِ

مطالعـه ایـن هفتـه :اول پطـرس باب  ۵آیـات  ۱تا  ۱۰؛ اعامل رسـوالن باب  ۶آیات
 ۱تـا  ۶؛ ارمیـا بـاب  ۱۰آیـه ۲۱؛ متـی بـاب  ۲۰آیـات  ۲۴تـا  ۲۸؛ امثـال سـلیامن بـاب ۳
آیـه  ۳۴؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات  ۷تا .۹
آیـه حفظـی« :بگذاریـد خداونـد بـار متـام غصه هـا و نگرانیهای شما را بـدوش گیرد
زیـرا او در متـام اوقـات بـه فکـر شما میباشـد» (اول پطرس بـاب  ۵آیه .)۷

مطالعـات کلیسـاهای رو بـه رشـد تقریباً همیشـه اهمیت رهبریِ مؤثر را برجسـته میکند.
ایـن رهبری ،چشـمانداز و ارشـادات خـود را از خـدا و کالم او میگیـرد و بـرای همـگان در
جامعـه کلیسـا فرصتـی ایجـاد میکند تـا عطایای روحانی خویـش را در جهت پیشبرد ماموریت
انجیـل بـکار گیرند.
اما رهربیِ کلیسـا به شـدت چالش برانگیز اسـت .داوطلبان گرچه اکرثا شـاغل هسـتند ولی
غالبـا وقـت گذاشـته و تـا حـد زیـادی اداره کننـده کلیسـاها هسـتند .بـروز مسـئله ای میتواند
باعـث خـودداری اعضـا از رشکـت در جلسـات گردیده که نشـان دهنـده «رای بر عـدم رضایت
و حامیـت» اسـت .علاوه بـر ایـن ،یـک رهبر تأثیـر گـذار مسـیحی میبایسـت عمیقـاً روحانی
باشـد .و مـا نبایـد فرامـوش کنیـم کـه پطـرس بـرای کلیسـاهایی مینویسـد کـه آزار و جفـا را
تجربـه میکننـد .رهبر کلیسـا بـه طـور ویـژه در چنیـن زمانهایـی آسـیبپذیر میباشـد .پس
چـه کسـی برای ایفـای ایـن وظیفه آمادگـی دارد؟
پطرس در آیات  ۱تا  ۱۰باب  ۵اول پطرس  ،به موضوع رهربی مسـیحی در سـطح کلیسـای
محلـی میپـردازد .او در ایـن آیـات دربـاره بعضـی از خصوصیـات حیاتـی الزم نـه تنهـا بـرای
رهبران محلـی بلکـه بـرای اعضـا نیـز مینویسـد .سـخنان او ماننـد آن زمـان بـرای امـروزه نیـز
کاربـرد دارند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۳مه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۷مه

مشایخ کلیسای اولیه
بـه ایـن آیـات توجـه کنیـد :اعامل رسـوالن بـاب  ۶آیـات  ۱تا  ، ۶بـاب  ۱۴آیـه  ،۲۳باب
 ۱۵آیـه  ۶؛ اول تیموتائـوس بـاب  ۵آیـه ۱۷؛ اول پطـرس بـاب  ۵آیـه  .۲ایـن آیـات چـه
بینشـی دربـاره چالشهایـی کـه کلیسـای اولیـه بـا آن روبـرو بـود و نقـش رهربانـش به
مـا میدهنـد؟



ایمان آوردن عـده کثیـری از مـردم و پیوستن آنـان بـه کلیسـا  ،برکـت بزرگـی از جانـب
خداسـت .بـا ایـن وجـود ،هامنطـور کـه تجربـه مسـیحیان اولیـه نشـان میدهـد ،رشـد رسیـع
میتوانـد باعـث بـروز مشـکالتی بشـود.
بـرای مثـال ،بابهـای  ۱تـا  ۵اعامل رسـوالن ،هدایت روحالقـدس و ایامن آوردن مسـیحیان
بسـیاری را مکتـوب کـرده انـد .آیـات  ۱تـا  ۶بـاب  ۶اعمال رسـوالن ،نتیجـه را نشـان میدهند:
ازدیـاد گـروه رهبران را دچـار مشـکل کـرد و اداره روزانـه و نظـارت بـر عملکـرد کلیسـا بایـد
سـازمان دهی میشـد.
مسـئلهای کـه ایـن ضعـف را در سـاختار سـازمانی بـه اوج رسـاند ،شـکایت از تبعیـض بود.
گـروه یونانـی زبـان ِشـکوه داشـتند کـه در توزیـع غـذای روزانـه بـه بیـوه زنانشـان بیتوجهـی
میشـود .بـرای پاسـخگویی ،گروهـی از مـردم  ،شَ ّمسـان ،مخصوصـا بـرای دسـتیاری بـه ۱۲
حـواری بـرای اداره کارهـای مختلـف کلیسـا ،انتخـاب شـدند.
ایـن حقیقـت دارد که کلیسـای اولیه به شـیوهای خاص توسـط روحالقدس هدایت میشـد.
امـا حتـی آن موقـع نیـز نیـاز بـه وضـع منـودن سـاختارهای کلیسـا بـود .یکـی از کلیدیتریـن
گروههـا بـرای رهبری کلیسـا کـه خیلی زود بـه آنان نیـاز بود ،مشـایخ بودند که بـرای جامعت
محلـی منسـوب گردیـده بودنـد .در واقـع ،برگزیـدن مشـایخ بـرای هدایـت ایـن گروههـای نـو
بنیـاد مسـیحی ،کاری بـود کـه پولـس و بارنابـاس بـا مراجعـه بـه مکانهایـی کـه هنـوز مـژده
عیسـی را نشـنیده بودنـد صـورت میگرفـت (اعمال رسـوالن باب  ۱۴آیـه .)۲۳
در ابتدای مسیحیت ،وظایف مختلفی به مشایخ سپرده شده بود .آنها به عنوان رهربان
اجتامع محلیشان ،گهگاه به عنوان معلم به نو ایامنان تعلیم میدادند .آنها موعظه میکردند
و با انجام کارهای الزم از بهبود و سالمتی اجتامع اطمینان میجستند (اعامل رسوالن باب ۱۵
آیه  ، ۶اول تیموتائوس باب  ۵آیه  ،۱۷اول پطرس باب  ۵آیه .)۲
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بـه چـه روشهایـی میتوانیـد بـا رهربان در کلیسـای محلی خـود بهتر کار کنید حتی
اگـر همیشـه در برخـی امور توافق نظر نداشـته باشـید؟

دوشنبه

 ۸مه

مشایخ


آیـات  ۱تـا  ۴بـاب  ۵اول پطـرس را بخوانید .رهبران باید چه نگرشهایی در وظایفشـان
در کلیسـا داشـته باشـند؟ ایـن اصـول چگونـه میتوانند در مـورد هر کدام از ما گذشـته
از نقشمان ،کاربرد داشـته باشند؟

پطـرس آمـوزش و ارشـاد مشـایخ را بـا توجـه بـه اینکـه خـود او نیـز یکی از مشـایخ اسـت،
آغـاز منـود .او سـپس بـه دو چیـز در مـورد خـود اشـاره میکنـد :او شـهادت دهنـدهای از
عذابهـای مسـیح اسـت و انتظـار دارد کـه بـا ایـن کار رشیک در جالل بشـود .پطـرس با گفنت
ایـن مطلـب ،اولیـن خصوصیتـی کـه بایـد در یـک رهبر دینـی وجـود داشـته باشـد را برجسـته
میسـازد :یـک رهبر دینـی میبایسـت اهمیـت عذابـی را که مسـیح به جـای ما کشـید و امید
بزرگـی را کـه بـه مـا ارائـه میدهـد درک کنـد.
پطـرس وظیفـه یـک رهبر دینـی را به شـبانی کـه گلـه خـدا را اداره میکند ،ربـط میدهد.
مقایسـه منـودن کلیسـا بـا گوسـفندان حاکـی از آن اسـت کـه ،اعضای کلیسـا مانند گوسـفندان،
ممکـن اسـت بعضـی اوقـات بـه راه خـود برونـد .از ایـن رو ،بـه شـبانی نیـاز دارنـد که ایشـان
را بـه گلـه بـاز گردانـد و بـه ایشـان در هامهنـگ عمـل کـردن با گـروه کمـک کند .رهبر دینی
همچنیـن بایـد ماننـد الگویـی فروتن باشـد آنگونـه که یک فرد مسـیحی میبایسـت عمل کند.



چـه هشـداری در ایـن آیـات بـرای کسـانی کـه شـبان هسـتند ،مییابیـم؟ ارمیـا باب ۱۰
آیـه  ،۲۱حزقیـال بـاب  ۳۴آیـات  ۸تـا  ،۱۰زکریـا بـاب  ۱۱آیـه .۱۷
یک وظیفه مهم رهرب مسیحی این است که با مردم در کلیسا با صبوری همکاری کند ،درست
هامنطور که شبان با گوسفندهای خود رفتار میکند .مشایخ باید مردم را به آرامی برای عبادت گرد
هم آورند و پیام عیسی را با کسانی که الزم است عیسی و نجات وی را بشناسند در میان بگذارند.
پطرس همچنین در مد نظر قرار میدهد که مشایخ باید با رضای دل و میل و عالقه و نه
از روی اجبار فعالیت کنند .همیشه یافنت مردمی که با میل و عالقه خود فعالیتهای چالش
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برانگیز کلیسا را بر عهده بگیرند ،آسان نیست .این موضوع بخصوص در هنگام بررسی کمیته
انتخاباتی مشهود است .برای اینکه یک کلیسا عملکرد خوبی داشته باشد ،کُرسی های مشخصی
بایستی توسط اشخاص صالح و الیق و قابل پُر شود .دالیلی وجود دارد که بسیاری از مردم
متایلی به گرفنت نقش رهربی ندارند .بعضی از این وظایف نیازمند رصف زمان قابل توجهی
هستند و افراد مناسب برای چنین نقشهایی ممکن است پیش از آن ،مسئولیتهای دیگری
داشته باشند .دیگران ممکن است احساس کنند که به اندازه کافی برای ایفای آن نقش آمادگی
ندارند .اما سخن پطرس این است که اگر از ما خواسته شد ،باید در کل چنانچه ممکن است با
قبول تصدی در رهربی کلیسا نقش موثری ایفا منائیم.

سه شنبه

 ۹مه

رهربیِ خدمتگزارانه
اول پطـرس بـاب  ۵آیـه  ۳و متـی بـاب  ۲۰آیـات  ۲۴تا  ۲۸را بخوانید .چه اصول اساسـی
رهبریِ مسـیحی در این آیات یافت میشـود؟



در زبـان یونانـی ،واژه کلیـدی در آیـه  ۳بـاب  ۵اول پطـرس  katakurieuontesمیباشـد.
همیـن واژه در آیـه  ۲۵بـاب  ۲۰متـی نیـز دیـده میشـود و بـه معنی «سـلطه گری – ریاسـت
طلبی» یا «حکمرانی – ارباب َم ِنشـی» اسـت .بنابراین ،دسـتورالعمل داده شـده به مشـایخ در
آیـه  ۳بـاب  ۵اول پطـرس ممکـن اسـت اینگونـه ترجمـه بشـود« :نسـبت بـه زیـر دسـتان خود
اربـاب َم ِنـش نباشـید» کـه ایـن آیه سـخنان عیسـی در آیه  ۲۵بـاب  ۲۰متی را منعکـس میکند.
آیـات  ۲۰تـا  ۲۳بـاب  ۲۰متـی زمینـه ای را بـرای گفتـار عیسـی در آیـات  ۲۴تـا  ۲۸باب ۲۰
متـی فراهـم مـی آورد .مـادر یعقوب و یوحنا با این در خواسـت نزد عیسـی رفـت که هنگامی
که عیسـی به پادشـاهی برسـد ،یکی از پرسانش در سـمت راسـت او و دیگری در سـمت چپ
او جلـوس کنند.
«عیسـی بـا مالیمـت بـا ایشـان مدارا میکنـد و خودخواهـی ایشـانرا را بخاطر برتـری یافنت
نسـبت بـه برادرانشـان رسزنـش منیکنـد .او از قلبهـای آنهـا خبر دارد و از عمـق عالقـه و
وابسـتگی ایشـان بـه خـود آگاه اسـت .محبـت ایشـان عالقـه انسـانی محـض نیسـت؛ اگرچـه
بواسـطه دنیـوی بـودن مجراهـای بشری پلید گشـته اسـت ،امـا چشـمه محبت خداونـد نجات
دهنـده در آن جـاری اسـت .او رسزنـش نخواهـد کـرد ،بلکـه عمیق و پـاک خواهـد گرداند– ».
الـن جـی .وایـت ،آرزوهـای اعصار صفحـه . ۵۴٨
The Desire of Ages, p. 548
عیسـی توضیـح میدهـد کـه ایـن موقعیـت افتخـار آمیز توسـط پدر بخشـیده شـده اسـت
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و نـه خـود او .امـا سـپس بـا ایـن توضیـح ادامـه میدهـد کـه تفـاوت کلیـدی میان ملکـوت او
و قومهـای غیـر یهـودی ،نـوع رهبری اسـت کـه از پادشـاهی او پدیـدار میشـود .کسـانی کـه
خواهـان هدایتگـری و ارشـاد در سـلطنتی هسـتند کـه عیسـی پادشـاه آن اسـت بایـد خـادم
و خدمتگـزار باشـند زیـرا رهبران و هدایتگـران در پادشـاهی و ملکـوت عیسـی ماننـد عیسـی
خواهنـد بـود« .پسر انسـان نیـز نیامد تـا خدمت شـود بلکه تا خدمـت کند و جان خـود را در
راه بسـیاری فـدا سـازد» (متـی بـاب  ۲۰آیـه .)۲۸
از ایـن رو ،پطـرس رهبران کلیسـا را بـه کاملـی مشـابه فـرا میخواند :تسـلیم و انـکار نفس
کـه در عیسـی دیده شـد بایـد در آنهـا نیز منایان بشـود.

آیـات  ۴تـا  ۸بـاب  ۲فیلیپیـان را بخوانیـد .آنچـه پولـس در اینجـا میگویـد چگونه با
نوشـته پطـرس منطبق اسـت؟ مهمتر اینکه ،چگونـه میتوانیم کارهایـی را که در این
آیـات بـه آن فراخوانده شـدهایم ،انجـام بدهیم؟

چهارشنبه

 ۱۰مه

ُمل ّبس به فروتنی

در جامعـه دنیـای کهـن کـه پطـرس در آن میزیسـت  ،طبقـه بنـدی بسـیار حاکـم بـود.
طبقـه حاکـم امـروزه ممکن اسـت «فرماندهـی مطلق» خوانده بشـود .در اطراف آنها اقشـار
پائیـن رتبـه قـرار داشـتند و کمتریـن رتبـه مخصوص بردههـا بود .فروتنـی و رسافکندگـی رفتار
مخصـوص پایینتریـن رتبـه افـراد در مقابـل بلنـد مرتبـه ترینهـا بـود .معـادل یونانـی واژه
فروتنـی ،معنای «پسـتی»« ،ناچیـزی»« ،ضعف» و «فقر» را متبادر میسـازد .این عبارت مردمی
را توصیـف میکنـد کـه از قـدرت و جایگاهـی برخـوردار نبودنـد .در جهان خـارج از یهودیت و
مسـیحیت ،واژه فروتنـی بـه کسـانی کـه مقـام پایینی داشـتند اطلاق میشـد و از روی فروتنی
عمـل کـردن شـیوه رفتـار مـردم آزاد نبود.



آیـات  ۵تـا  ۷بـاب  ۵اول پطـرس را بخوانیـد .بـا توجـه بـه رشایـط محیطـی و زمانـی که
در آن زندگـی میکردنـد ،چـه چیـزی در مـورد نوشـته پطـرس در اینجـا ،قابـل توجـه
میباشـد؟
بـا توجـه بـه رشایـط زمانـی و فرهنگـی دوران زندگـی پطرس ،فروتنـی در کتـاب مقدس در
پرتـوی متفـاوت دیـده شـده اسـت .پطرس آیـه  ۳۴باب  ۳امثال سـلیامن را از (سـپتوجیان :عهد
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قدیـم بـه زبـان یونانـی) یا سـبعینیه نقـل قول میکنـد ،آیهای که در بـاب  ۴آیـه  ۶یعقوب نیز
نقـل شـده اسـت .در عهـد قدیـم ،بخشـی از کار خـدا در تاریـخ ،خـوار و ذلیل کـردن ظاملان و
متکبران است(اشـعیا بـاب  ۱۳آیـه  ،۱۱بـاب  ۲۳آیـه  ،۹ایوب بـاب  ۴۰آیه .)۱۱
رفتار شایسته انسان در برابر خدا ،فروتنی است« .پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا
او شام را در وقت مناسب رسافراز مناید» (اول پطرس باب  ۵آیه  .)۶فروتنی به جای غرور باید
ویژگی رابطه مسیحی نه تنها با خدا بلکه با یکدیگر باشد (اول پطرس باب  ۵آیه .)۵
مسـیحیان ،حتـی رهبران مسـیحی ،میدانند که گناهکارانی هسـتند که بواسـطه فیض خدا
نجـات یافتهانـد .در ایـن مفهـوم واال ،همـه بـا هـم برابر هسـتیم و همـه بایـد در برابر صلیب
فروتـن باشـیم .و ایـن فروتنـی بایـد در روابطمان بـا دیگـران بویـژه کسـانی کـه زیردسـتان ما
هسـتند  ،منایـان باشـد .مطمئنـاً همـه میتواننـد در برابـر خـدا کـه خالـق آسمانها و زمیـن
اسـت فروتـن باشـند .همچنیـن ،فروتـن بودن در مقابل کسـانی که مقـام باالتری نسـبت به ما
و قـدرت و رتبـه بیشتری نسـبت بـه مـا دارند نیز نسـبتاً آسـان اسـت .آزمـون واقعی مـا زمانی
خواهـد بـود کـه نسـبت بـه افـراد پایینتـر از خـود کـه قدرتـی بـر مـا ندارنـد ،فروتنـی نشـان
بدهیـم .ایـن نـوع فروتنـی اسـت که پطـرس در اینجـا دربـاره آن سـخن میگوید.

چـه چیـزی در مـورد صلیـب و آنچـه ارائـه میدهـد وجـود دارد کـه بایـد همیشـه به
فروتـن مانـدن ما کمـک کند؟

پنجشنبه

 ۱۱مه

همچون شیر غ ّران

هامنطـور کـه تـا کنون مشـاهده کردیم ،پطرس بر ضد پشـت صحنه آزار و جفا مینویسـد.
موضـوع جـدال عظیـم تنهـا چکیـده مطلـب الهیاتی بـه خوانندگانش نبـود؛ آنها طعـم جفا را
بـه شـیوه ای کـه بسـیاری از مـا تا کنون نچشـیده ایم  ،تجربـه کردند.

اول پطـرس بـاب  ۵آیـات  ۸تا  ۱۰و مکاشـفه یوحنا باب  ۱۲آیـات  ۷تا  ۹را بخوانید .این
آیـات دربـاره منشـاء رشارت و کار شـیطان در جهان ما ،چه چیـزی به ما میآموزند؟



کتـاب مکاشـفه یوحنا آشـکار میسـازد که مسـیحیان در نبرد کیهانی میـان نیروهای خیر و
رش ،نقش دارند .در مکاشـفه ،نیروهای خیر توسـط عیسـی که کلمه خدا ،پادشـاه پادشـاهان و
خداونـد خداوندان اسـت ،رهربی میشـوند (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۹آیـات  ۱۳و  .)۱۶نیروهای
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رشارت توسـط شـیطان کـه ابلیـس نیـز خوانـده میشـود و ماننـد یک اژدهـا به تصویر کشـیده
شـده اسـت ،هدایـت میشـوند (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات  ۷تا  ،۹بـاب  ۲۰آیـات  ۷و .)۸
بـا وجـود اینکـه رسـانههای محبـوب و حتـی بعضـی از مسـیحیان حقیقـت شـیطان را انـکار
میکننـد ،واقعیـت ایـن اسـت کـه شـیطان موجـودی قدرمتنـد اسـت که تنهـا نیات شـیطانی بر
ضـد مـا دارد .بـا ایـن حـال ،خرب خوش این اسـت که شـیطان در نهایـت در پایان نابـود خواهد
شـد (مکاشـفه یوحنـا باب  ۲۰آیـات  ۹و .)۱۰
پطـرس از خطـری کـه شـیطان به همراه دارد منیکاهد .شـیطان مانند یک شـیر غ ّران اسـت
کـه بـه دنبـال بلعیـدن متـام کسـانی اسـت کـه میتوانـد بـر آنهـا چیـره شـود (اول پطـرس باب
 ۵آیـه  .)۸پطـرس همچنیـن بـه ایـن مطلـب اشـاره میکنـد کـه خوانندگانـش میتواننـد قدرت
شـیطان را در عذابهـای کنونـی خـود ببیننـد .بـا ایـن وجـود ،ایـن عذابهـا در جلال ابـدی
پایـان خواهنـد یافـت (اول پطـرس بـاب  ۵آیه .)۱۰


بار دیگر آیه  ۱۰باب  ۵اول پطرس را بخوانید .پطرس در این آیه به ما چه میگوید؟

اگرچـه مـا منیتوانیـم از ماهیـت دقیـق مشـکالت آنهـا آگاهـی یابیـم ،امـا چیـزی کـه
میتوانیـم ببینیـم ،امیـدی اسـت کـه پطـرس ابـراز میکنـد .آری ،شـیطان واقعـی اسـت .نبرد
حقیقـی اسـت و عذابهـای مـا واقعی هسـتند .اما «خدای همه فیضها» شـیطان را شکسـت
داده اسـت .پـس هـر عذابـی که ما میکشـیم ،اگـر وفادار مبانیـم – حتی تا حد مـرگ (عربانیان
بـاب  ۱۱آیـات  ۱۳تـا  ۱۶را ببینیـد) – بـه شُ ـکرانه عیسـی ،پیـروزی حتمی اسـت.

چگونـه میتوانیـم بیاموزیـم کـه بـه توجـه بـا آنچـه کـه بـا آن روبـرو هسـتیم ،در
ایاممنـان باقـی مبانیـم و تـا انتهـا شـکیبا باشـیم؟

جمعه

 ۱۲مه

تفکـری فراتـر :یـک منونـه بـزرگ رهبری خدمتگزارانـه عیسـی در رفتـار وی در شـام
شف
آخـر دیـده میشـود .در آن زمـان ،عیسـی کامالً میدانسـت که کیسـت (پرس خـدا) و در ُ ُ
بازگشـت بـه نـزد پـدرش بـود (یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  .)۱او پـس از رصف غـذا ،پاهـای حواریـون
خویـش را شُ سـت .او سـپس فرمـود« ،پـس اگـر مـن کـه آقـا و معلـم هسـتم ،پایهـای شما را
شسـتم ،بـر شما نیـز واجب اسـت کـه پایهـای یکدیگـر را بشـویید .زیرا به شما منونـهای دادم
تـا چنانکـه مـن بـا شما کـردم ،شما نیـز بکنیـد» (یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱۴و  .)۱۵هر بـار که
پیـروان عیسـی پاهـای یکدیگـر را میشـویند ،نـه تنهـا ایـن صحنـه را بـه تصویـر میکشـند؛
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بلکـه بـه یکدیگـر یـادآوری میکننـد کـه بـرای رهبر بـودن در ملکـوت عیسـی ،ابتـدا باید یک
خدمتگـزار بـود .شـکی نیسـت که حواریـون تا پایان عمرشـان ،بخصـوص پس از اینکـه کاملتر
درک منودنـد کـه عیسـی واقعـاً چـه کسـی بـود ،ایـن کـردار فروتنانه اربـاب خویـش را هرگز از
یـاد نربدنـد .بـدون شـک ،همچنیـن زمانیکـه پطـرس رهبران کلیسـا را فراخوانـد به آنـان گفت
کـه نبایـد نسـبت بـه دیگـران رفتـار اربـاب منشـانه بلکـه «ردای تواضع» بر تن داشـته باشـند.
«عیسـی هنگامـی کـه رضـا داد تـا تجسـم بشری بیابـد ،فروتنـی خویـش را هویدا سـاخت
کـه ایـن نکتـه از عجایـب حکمـت ازلـی ملکـوت اسـت .عمـل توافق به برش شـدن تنهـا بدلیل
مقـام بـاالی مسـیح در پیـش از خلقـت ،یـک فروتنـی اسـت .مـا بایـد ذهـن خـود را بگشـاییم
تـا دریابیـم کـه مسـیح ردای ملوکانـه ،تـاج پادشـاهی و اقتـدار و فرماندهی واالی خـود را کنار
گذاشـت و لبـاس تجسـم بـر الوهیـت خویـش پوشـید  ،تـا بـا بشر همرتبـه گـردد و تقـوی و
معنویـت را بـرای خانـواده بشری بـه ارمغـان آورده و آنـان را الیـق گرداند تا دختران و پرسان
خـدا نامیده بشـوند.
حلـم و فروتنـی کـه ویژگـی زندگـی مسـیح بـود ،در زندگی و شـخصیت کسـانی کـه ’مانند
او قـدم بـر میدارنـد‘ ،منایـان خواهـد شـد – ».الن جـی .وایت ،پسران و دخرتان خـدا  -صفحه
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سواالتی برای بحث
 .۱عیسـی مأموریـت خـود را بـا روبـرو شـدن بـا شـیطان آغـاز منـود .او که بواسـطه

 ۴۰روز روزهداری ضعیـف شـده بـود ،توانسـت بـا تاسـی از کتـاب مقـدس ،در برابـر
وسوسـههای شـیطان مقاومـت کنـد (متـی باب  ۴آیـات  ۱تا  ،۱۱مرقس بـاب  ۱آیات
 ۱۲و  ،۱۳لوقـا بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  .)۱۳ایـن آیـات درباره مقاومت در برابر شـیطان ،
در زندگـی چـه چیـزی مبـا میگوید؟
 .۲شما چـه منونههـای از فروتنـی حقیقـی در دیگـران مشـاهده کردهایـد؟ از آن
مثالهـا چـه چیـزی میتوانیـد بیاموزیـد؟
 .۳در کالس بـه ایـن سـؤال پاسـخ بدهیـد :در کنـار آنچـه پطـرس در آیـات در ایـن
هفتـه تعلیـم داد ،ویژگیهـای یـک رهبر خـوب مسـیحی چیسـت؟ ایـن خصوصیات
چگونـه ممکـن اسـت بـا ویژگیهـای خـوب یـک رهبر غیـر مذهبی مشترک باشـند؟
چگونـه میتواننـد متفـاوت باشـند؟
 .۴شما چگونه به این ادعا که شـیطان واقعی نیسـت بلکه تنها منادی از رشارتهای
موجود در طبیعت برش اسـت ،پاسـخ میدهید؟
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