  درس دوازدهم  

 ۳۱-۲۵خرداد

آنها در خانه شام چه دیده اند؟

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اشیعا۳۹ :۳۸؛ اول قرنتیان ۱۵-۱۲ :۷؛ اول پطرس۲ ،۱ :۳؛ عربانیان :۶
۱۲؛ ۷ :۱۳؛ سوم یوحنا ۱۱؛ اشعیا .۱۲ ،۱۰ ،۷ ،۶ :۵۸
آیه حفظی « :ا ّما شام ،نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیدهاید .شام ملّتی
مقدّ س و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شام را از تاریکی به نور عجیب
خود دعوت کرده است ،به همه اعالم منایید »(اول پطرس.)۹ :۲

ش ــاید م ــا ب ــه مرحل ــه ای از زندگ ــی دس ــت یافت ــه ای ــم ،ک ــه بای ــد از خداون ــد ممن ــون
ب ــود بخاط ــر اینک ــه زندگ ــی م ــا (ح ــد اق ــل ب ـرای زم ــان ح ــارض) در وضعی ــت خوب ــی اس ــت:
خان ــواده م ــا ،کار م ــا ،س ــامتی و ام ــور مال ــی م ــا خ ــوب هس ــتند .ی ــا ممک ــن اس ــت اوض ــاع
خ ــوب نباش ــد؟ ممک ــن اس ــت در خان ــه ش ــا ،در ح ــال ح ــارض ،درد و پریش ــانی باش ــد؟ در
ه ــر ص ــورت ،هنگام ــی ک ــه کس ــی بــرای دی ــدن ش ــا ب ــه خان ــه ش ــا م ــی آی ــد ،مانن ــد
فرس ــتادگانی از باب ــل ،کس ــانیکه پادش ــاه حزقی ــال را مالق ــات کردن ــد ،ش ــا چ ــه جواب ــی م ــی
توانیــد بــه ســؤالی کــه بعــدا ً اشــعیا نبــی از پادشــاه پرســید ،بدهیــد؟ « آنهــا در خانــه شــا
چ ــه دی ــده ان ــد »(اش ــعیا .)۴ :۳۹
مـردم در خانـه شما چـه مـی بیننـد؟ فرشـتگان آسمانی چـه مـی بیننـد؟ چـه نـوع روحـی
در خانـه شما نفـوذ دارد؟ آیـا مـی تـوان «بـوی عطـر» دعـا را در آن حـس کـرد؟ آیـا مهربانی،
بخشـش ،محبـت ،یـا تنش ،خشـم ،نفـرت ،تلخی و اختلاف در آن وجود دارد؟ آیا اگر کسـی در
آن خانـه قـدم بگـذارد مـی توانـد فکـر کنـد کـه مسـیح در آن خانـه جـای دارد؟ اینها سـؤاالتی
مهـم هسـتند کـه بـرای همه مـا در بـاره اینکه خانه ای کـه ما ایجـاد کردهایم چگونـه خانه ای
اسـت وجـود دارد .ایـن هفتـه بـه برخـی از ایـن مسـائل کـه مـی توانـد زندگی خانگی شـگفت
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انگیـزی را ،بـا وجـود همـ ِه تنـش ها و کشـمکش های اجتناب ناپذیـر که امـروزه در خانه با آن
روبـرو هسـتیم ،بوجـود آورد را مـورد مطالعـه قرار مـی دهیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۲ژوئن آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۲۶خرداد

یادگیری از اشتباه پادشاه
رشح داسـتان شـفای حزقیـا و مالقات فرسـتادگان بابلـی را مطالعه کنیـد .دوم تواریخ ،۲۵ :۳۲
۳۱؛ اشعیا ۳۸؛ .۳۹
کالم خداونـد اشـاره مـی کنـد کـه پیـام آوران بـه بهبـودی معجـزه آسـای حزقیـای پادشـاه
عالقمنـد بودنـد .در هـر حـال ،بـه نظـر مـی رسـد کـه حزقیـای پادشـاه در مـورد تجربه شـفای
خـود ،سـکوت کـرده اسـت .او بـه چیزهایی کـه قلب های سـفیران کنجکاو را به روی شـناخت
خداونـد مـی گشـاید ،تاکیـد نورزید .تضاد بین شـکرگزاری او بخاطر شـفا در باب  ۳۸و سـکوت
او در بـاب  ،۳۹در بـاره ایـن مسـئله قابـل توجه اسـت.
« خدا او را ترک کرد تا او را آزمایش کند » .رشح این دیدارمهم ترین رویداد قابل توجه
بود؛ که هنوز ،هیچ سابقه ای از اینکه حزقیا به دنبال رهنمود ویژه ای در باره آن در دعا از
طرف انبیا یا کشیشان باشد ،وجود ندارد ،یا اینکه خداوند در آن مداخله کرده باشد .تنها ،دور
از چشم همگان ،بدون مشاوره با مشاوران روحانی ،ظاهرا ً ،حزقیا اجازه می دهد کار
خداونـد در زندگـی او و زندگـی مردمـش ،از ذهنـش دور شـود .قصـد مورخـان در دوم
تواریـخ  ۳۱ :۳۲ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه نشـان دهنـد که چقـدر به آسـانی بـرکات خداوند
مـی توانـد بعنـوان یـک حق در نظر گرفته شـود و چقـدر دریافت کنندگان رحمت او جسـارت
دارنـد تـا بگوینـد کـه خـود کفا هسـتند و آنچه بدسـت آورده اند نـه از روی رحمـت خدا بلکه
با کوشـش خودشـان بوده اسـت.



در زیـر برخـی درسهـا دربـاره وفـاداری در زندگـی خانوادگـی وجـود دارد کـه مـی تواننـد از
تجربـه هـای مختلف زندگی حزقیا باشـد .شما بـه چه چیزهـای دیگری می توانیـد فکر کنید؟

هـر دیـدار از خانـه هـای مسـیحیان توسـط مـردم مـی توانـد فرصتـی بـرای مالقـات آنـان
بـا پیـروان مسـیح در آن خانـه باشـد .احتماالً ،تعـداد کمـی از میهامنـان یـا بازدیدکننـدگان رس
صحبـت را در بـاره مسـائل روحانـی بـاز مـی کننـد .مسـیحیان بایـد راهـی پیـدا کننـد کـه بـا
حساسـیت و مناسـب بـودن در فرصـت مناسـب خبر خـوش را بـا آنـان بـه اشتراک بگذارنـد.
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مسـیحیان فراخوانـده نشـده انـد کـه وضعیـت مادی یا دسـت آوردهـای خود را بـه منایش
بگذارنـد ،اگرچـه آنهـا ممکـن اسـت فکـر کنند کـه آنچه را کـه دارند به عنـوان بـرکات خداوند
شـناخته مـی شـوند .آنهـا فراخوانـده شـدهاند « تـا کارهـا و صفـات عالـی خدایی که [آنـان] را
از تاریکـی بـه نـور عجیـب خـود دعـوت کـرده اسـت ،به همـه اعلام مناینـد » (اول پطـرس :۲
 .)۹یـا ،از تجربـه حزقیـا اسـتفاده کنیـد بـه عنـوان مثـال ،کـه بیان مـی کنـد ،آنان مـرده بودند،
امـا مسـیح آنـان را شـفا بخشـید؛ آنها در گناهانشـان مـرده بودند ،و مسـیح آنها را زنـده کرد و
جایـگاه آنـان را در آسمان قـرار داد ( افسسـیان .)۶-۴ :۲

بــه چــه روش هایــی قــادر هســتید تــا از خانــه خــود ب ـرای شــهادت بــه دیگ ـران
اســتفاده کنیــد؟ چگونــه مــی توانیــد ،ایمــان خــود در عیســی مســیح را بــا
دیدارکننــدگان از خانــه تــان بــه اشــتراک بگذاریــد؟

     دوشنبه     

 ۲۷خرداد

نخست خانواده
ایـن طبیعـی اسـت کـه نخسـتین دریافت کنندگان سـعی و تالش ما در به اشتراک گذاشتن
انجیـل ،افـراد درون خانـواده مـا هسـتند .و هیـچ ماموریتی از این مهم تر نیسـت.



چـه نتیجـه ای مـی تـوان از یوحنـا  ۴۲-۴۰ :۱دربـاره بـه اشتراک گذاشتن ایمان در درون
خانـواده گرفـت؟ همچنیـن تثنیـه ۷ ،۶ :۶؛ روت  ۱۸-۱۴ :۱را مطالعـه کنیـد.
یک گزارش مهیج .اندریاس فراتر از گزارش یک خرب به پیش رفت؛ او برای برادرش،
شمعون(پطرس) ،یک مالقات با عیسی مسیح ترتیب داد .خرب پرشور در باره مسیح و معرفی
او به عنوان یک شخص چه فرمول ساده ای برای به اشرتاک گذاشنت کالم خدا با افراد فامیل در
درون خانه های ما خواهد بود! بعد از معرفی ،اندریاس خود را عقب می کشد.

از آن به بعد ،مسیح و پطرس روابط خودشان را ادامه دادند.

کمک به کودکان برای قرار گرفنت در جایگاه ایامن .اغلب در خانه ،فرزندان به عنوان
دریافت کنندگان کالم خداوند نادیده گرفته شوند .و والدین در این مورد که فرزندان به سادگی
می توانند جذب مسائل روحانی خانواده شوند ،اشتباه فکر می کنند .و نباید این را به عنوان
یکی از عطایا فرض کرد .در حالی که کودکان و نوجوانان از مدل هایی که مشاهده می کنند
یاد می گیرند ،همچنین این حقیقت وجود دارد که این اعضای جوان خانوادۀ خداوند نیاز به
توجه جداگانه و نیاز به تجربه شخصی دارند تا شخصاً خود را به مسیح معرفی کنند .تثنیه ۶
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به این نکته مرصانه اشاره می کند :باید به مؤثرترین نوع آموزش دینی توجه داده شود .عادات
روحانی در پرستش شخصی و خانوادگی در خانه برقرار شود .باید زمان کافی و تالش جدی برای
کودکان و نوجوانان در خانه در نظر گرفته شود.


ما از تالش های بشارتی نعومی چه می توانیم یاد بگیریم ؟ روت .۲۲-۸ :۱

روت ،نعومـی را در تلـخ تریـن لحظـات دیـد :هنگامیکـه او سـعی مـی کرد که عروسـش را
مجبـور کنـد کـه بـه دنبال او نرود ،خشـمگین و افرسده بود ،او سـخت از دسـت خداوند آزرده
بـودزیـرا خداونـد را مقرص ازدسـت دادن شـوهر وپرسش مـی دانسـت ( روت.)۲۱ ،۲۰ ،۱۵ :۱
هیـچ شـهادتی شـیواتر و رسـاتر از ایـن نیسـت کـه روت مـی توانسـت نشـان دهد کـه جوانان
مـی تواننـد خداونـد متعـال را مالقـات کننـد و متعهـد نسـبت بـه او باشـند حتـی زمانیکـه از
طریـق والدیـن ناالیق با او آشـنا شـوند.

چگونه مفهوم خانواده به عنوان مهم ترین مکان بشارت بر نگرش شما در قبال
افرادی که با شما زندگی می کنند ،تاثیر می گذارد؟ به عنوان یک خانواده با هم
فعالیت کنید و لیستی از تالشهایی که می توانید انجام دهید تا خویشاوندان نجات
نیافته شما را بسوی مسیح هدایت کند ،تهیه کنید.

     سه شنبه     

 ۲۸خرداد

آرامشی که پیروز می شود


عهـد جدیـد چـه توصیـه ای دربـاره ازدواج هایی که بوسـیله مذهب جدا شـده انـد ،می کند؟
اول قرنتیـان ۲۵-۱۲ :۷؛ اول پطرس .۲ ،۱ :۳

برکـت یافتن بوسـیله داشتن همرس مسـیحی .در اول قرنتیان پولس در خصـوص تغییر دین
دادگان واکنـش نشـان مـی دهـد کـه همچنـان با همسر بی ایامن خـود که ممکن اسـت وهن
نسـبت بـه خداونـد و تباهـی بـرای خانـواده بیاورنـد ،واکنـش نشـان مـی دهـد .پولـس چنیـن
چیـزی منـی گویـد . .تقـدس ازدواج و روابـط زناشـوئی پـس از تغییـر دیـن رشیـک زندگـی باید
ادامـه یابـد .حضـور یک رشیک زندگی مسـیحی ،دیگر رشیـک زندگی و فرزنـدان را « تقدیس»
مـی کنـد .کلمـه « تقدیـس» بایـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه همرس بی ایمان بـا ادامـه زندگی با
رشیـک زندگـی مسـیحی مـی توانـد از بـرکات فیض خداونـد بهره منـد گردد.
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ِ
رشیـک بـی ایمان زندگـی ،تصمیـم بـه جدائـی
شـنیدن ایـن مسـئله غـم انگیـز اسـت کـه،
بگیـرد .اگرچـه عواقـب آن جـدی خواهـد بـود ،کالم رحمـت آمیـز خداونـد ما ،همیشـه از حق
آزادی انتخـاب انسـان حامیـت مـی کنـد « اجـازه بـده او انجـام دهـد » « .ا ّمـا اگـر بـی ایمان
جدایـی منایـد ،بگـذارش کـه بشـود زیرا بـرادر یا خواهـر در این صـورت مقید نیسـت و خدا ما
را بـه سلامتی خوانـده اسـت » (اول قرنتیـان .)۱۵ :۷
فراخوانـده شـده بـرای زندگـی در آرامش .واضح اسـت کـه اولویت کالم خدا این باشـد که،
بـا وجـود چالـش هـا در خانـه ای کـه از نظر مسـائل روحانـی اختالف وجـود دارد ،ایـن امکان
وجـود دارد کـه راهـی بـرای حکومـت صلح و آرامش مسـیحی پیدا کرد .امید اسـت کـه ازدواج
صدمه نبیند و سـامل نگاه داشـته شـود ،تا شـاهدی از پیروزی انجیل در میان مشـکالت باشـد ،و
راحتـی رشیـک زندگـی را بعنـوان یـک ایامنداربرای او تامیـن مناید ،اگرچه او ایامن دار نیسـت.
چه چیزی ممکن است باعث محدودیت مسؤلیت همرس نسبت به همرس بی ایامن بشود؟

محبتـی عاشـقانه ،وفـاداری تزلـزل ناپذیر ،خدمتی فروتنانه ،و شـاهدی خـوش آیند از طرف
ایمان دار بزرگرتیـن احتمال را ،بـرای پیـروز شـدن بـر همسر غیـر مسـیحی ایجـاد مـی کنـد.
تسـلیم بودن در ازدواج مسـیحی از احرتام گذاشتن به مسـیح نشـأت می گیرد ( مقایسـه کنید
در افسسـیان  .)۲۱ :۵هنگامیکـه همسر بوسـیله اطاعـت مسـیحی بـا رشیک بی ایمان ارتباط
پیـدا مـی کنـد ،همیشـه اولیـن وفـاداری را نسـبت به مسـیح نشـان می دهـد .ایامن بـه وعده
هـای خداونـد بـر محافظـت از زندگـی همسر ،او را ملـزوم منـی کنـد تـا از دسـتان آزاردهنده
رشیـک زندگی خشـن رنـج بربد.

آیا کسـی در کلیسـای شـما وجود دارد که با همسـر بی ایمان خود در حال کشـمکش
باشـد؟ اگـر وجود دارد ،بـا چه روشهای عملی ،می توانیـد به او کمک کنید؟

     چهارشنبه     

 ۲۹خرداد

زندگی خانوادگی برای به اشرتاک گذاشنت است
در آیـات زیـر ،واژه هـای « پیـروی » یـا « تقلیـد » را ردیابـی کنیـد .این عبارات در بـارۀ رون ِد
تبدیـل شـدن بـه یک مسـیحی و رشـد روحانی چـه می گویند؟ فکـر می کنید که آنهـا در باره
رابطـه بیـن الگو سـازی و شـاهد بودن ،چه پیشـنهاد می کننـد؟ اول قرنتیان  ،١٦ :٤افسسـیان
۱ :۵؛ اول تسـالونیکیان ۶ :۱؛ عربانیان ۷ :۱۳ ،۱۲ :۶؛ سـوم یوحنا .۱۱
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تاکیـد عهـد جدیـد بـر تقلیـد ،بر نقـش مهمی از الگو سـازی در رونـد یادگیری اذعـان دارد.
مـردم متایـل دارنـد کـه شـبیه کسـی یـا چیـزی بشـوند کـه آنهـا آن را مشـاهده مـی کننـد .ایـن
اصـل ،بطـور کلـی و بـه ویـژه در روابـط درون خانه ،جایی کـه معموالً تقلیـد از آنجا رشوع می
شـود ،بـکار مـی رود .کـودکان از والدیـن و خواهـران و بـرادران خـود تقلیـد مـی کننـد؛ اغلب
زوج هایـی کـه ازدواج کـرده انـد از یکدیگـر تقلیـد مـی کننـد .ایـن مفهوم نشـان دهنـده ،این
رسنـخ مهـم اسـت کـه چگونـه زوج هـا و خانـواده های مسـیحی می توانند شـاهدی مسـیحی
بـرای زوج هـا و خانـواده هـای دیگر باشـند.
قـدرت تاثیـر اجتامعـی .ما از درون خانه های خودمان شـهادت می دهیـم ،زمانیکه فرصت
هایـی بـرای دیگـران ایجـاد مـی کنیم تا ما را مشـاهد کنند و از رفتـار ما بطریقی الگـو بگیرند.
بسـیاری از الگوهـای خـوب و سـاده ازدواج یـا روابـط خانوادگـی بـرای پیروی کـردن برخوردار
نیسـتند .دیگـران ممکـن اسـت در خانه مـا ببینند که چگونه روح مسـیح تغییر ایجـاد می کند.
« نفـوذ اجتامعـی » بـه نوشـته اِلـن جـی وایت « قدرت فوق العاده ای اسـت » .مـا می توانیم
از آن اسـتفاده کنیـم ،چنانچـه بخواهیـم بـه عنـوان یک راه حـل از آنها بهره بگیریـم» .الن جی
وایتThe Ministry of Healing, p. 354 — .
بـه عنـوان یـک زوج متاهـل ،زوج هـای دیگـر را بـرای رصف خـوراک ،مشـارکت ،مطالعـه
کتـاب مقـدس دعـوت کنیـد ،یـا درهنـگام برنامـه هـای رشـد زناشـویی ،بـا هـم حارض شـوید و
بـرای دیـدار کننـدگان الگو باشـید .منایـش تقابل ،تصدیق ،معارشت ،حل کشـمکش هـا ،پذیرش
تفـاوت هـا ،گواهـی از زندگـی خانوادگی در مسـیح اسـت.
بـا ایـن حـال ،در ایـن چارچوب ،همیشـه بایـد مراقب چـه چیزی باشـیم؟ ارمیـا  ۹ :۱۷؛ یوحنا
۲۵ :۲؛ رومیـان .۲۳ :۳


از پیـروان مسـیح تبعیـت کنیـد .همـه الگوهـای انسـانی معایبـی دارنـد ،بـا این حـال ،یک
خانـه مسـیحی در جایـگاه یـک شـاهد ،یـک منونـه کاملِ مطلـق نیسـت .مفهوم عهـد جدید از
تقلیـد ،فراخوانـی بـرای افراد اسـت ،تـا ایامنداران یعنی کسـانیکه مسـیح را پیروی مـی کنند را
پیـروی کننـد .مـراد این اسـت کـه افراد مفهـوم ایامن مسـیحی را درک کنند ،هامنطـور که آنها،
اثبـات ایمان مسـیحی را در زندگـی دیگـران کـه بـه عنـوان یـک انسـان شـبیه آنان مـی توانند
جایـز الخطا باشـند ،ببینند.

چــه کاری مــی توانیــد در خانــه خــود انجــام دهیــد تــا نمونــه بهتــری بــه عنــوان
شــاهدان مســیحی باشــید؟
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 ۳۰خرداد

مراکز اشاعۀ دوستی
مراجـع کتـاب مقدسـی را در مـورد مهمان نـواری بـا حـوادث واقعی کـه در چندیـن خانواده
کتـاب مقدسـی در زیـر ذکـر شـده انـد مقایسـه کنیـد .اشـعیا ۱۲-۱۰ ،۷ ،۶ :۵۸؛ رومیـان :۱۲
۱۳؛ اول پطـرس  .۹ :۴بـه ویژگـی هـای مهمان نواری که رشح داده شـده انـد توجه کنید.
ابراهیم و سارا ( پیدایش )۸-۱ :۱۸

ربکا و خانواده اش( پیدایش ۲۰-۱۵ :۲۴؛ )۳۳ -۳۱

َزکّی( لوقا )۹-۱ :۱۹

مهمان نـوازی بـا تامیـن نیازهـای اولیه شـخص مهامن بـرای استراحت ،خـوراک ،مصاحبت
مرتبـط اسـت .ایـن بیـان ملموسـی از محبـت ورزیـدن از روی از خودگذشـتگی اسـت .عیسـی
برجسـتگی الهیاتـی را بـا مهمان نـوازی ملحـق منـود ،هنگامیکـه با اطعام گرسـنگان و سـیراب
منـودن تشـنگان اعمال خدمتگـزاری را تعلیـم داد ( متـی  .)۴۰-۳۴ :۲۵اسـتفاده از خانـه هـای
خـود بـرای خدمـت مـی تواند از دعوت کردن همسـایگان بـرای خوراک تا بنیـان مهامن نوازی،
یعنـی دادن یـک اتـاق بـه یک قربانی آزار و سـوء اسـتفاده باشـد .این ممکن اسـت شـامل یک
دوسـتی سـاده ،فرصتـی بـرای پیشـنهاد دعا کـردن برای کسـی ،یـا اداره کردن جلسـات مطالعه
کتـاب مقـدس باشـد .مهمان نـوازی واقعـی از قلـب کسـانیکه با عشـق خداوند ملس شـده اند
رسچشـمه مـی گیـرد و مـی خواهنـد عشـق خـود را با کلمات و اعمال خود بیـان کنند.
گاهـی خانـواده هـا شـکایت مـی کننـد کـه آنهـا امکانـات ،وقـت و یـا انـرژی بـرای مهامن
نـوازی ندارنـد .بعضـی دیگـر احسـاس بـی دسـت و پایـی ،ناشـی گـری ،بـی تجربـه ای ،و نـا
اطمینانـی در مـورد دسـت یابـی بـه هدفشـان یعنـی آنچـه کـه خانـواده هـا در نظـر دارند در
ارتبـاط بـا بـی ایامنـان به آن برسـند ،دارنـد .برخی دیگر مـی خواهند ازعواقبی کـه زندگی آنان
ممکـن اسـت در اثـر رفـت و آمـد بـا دیگـران دچـار شـود ،دوری کنند.
بسـیاری از خانـواده هـای زمـان معـارص مهمان نـوازی را بـا رسگـرم کـردن دیگـران اشـتباه
گرفتـه اند.

به چه روش هایی زندگی شما ،شرایط روحی شما را منعکس می کنند؟
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 ۳۱خرداد

تفکری فراتر « :یک شاهد مسیحی قدرمتند » صفحه ۳۹ -۳۵؛ « رفتار با همدم بی
ایامن » ص  ،۳۵۲ -۳۴۸از کتاب خانه ادونتیست؛ « بشارت در خانواده ،ص  ،۳۵۵ -۳۴۹از کتاب
بشارت از طریق شفا؛ سفیران بابل ،ص  ،۳۴۸ -۳۴۰از کتاب انبیا و پادشاهان از نوشته های الن
جی وایت را مطالعه کنید.
قـدرت خانـواده در کار بشـارت « .قـوی تـر از هـر موعظـه ای  ،تاثیـر یـک خانـه مسـیحی
واقعـی در قلـب هـا و زندگـی انسـان هـا اسـت « ....حـوزه نفـوذ مـا ممکـن اسـت بـه نظـر
محـدود برسـد ،توانایـی مـا کم باشـد ،فرصـت های ما اندک باشـد ،دانـش ما محدود باشـد ،اما
بـا ایـن حـال بـرای مـا امـکان شـگفت انگیـزی از طریـق ایاممنان بـرای اسـتفاده از ایـن فرصت
هـا کـه در خانـه مـا پیـش مـی آینـد ،وجـود دارد » .الـن جـی وایت.
—Ellen G. White, The Ministry of Healing, pp. 352, 355.

سواالتی برای بحث
 .۱از هرکســی در کالس بپرســید کــه آیــا کســی در خانــه بــر روی آنــان بـرای قبــول مســیح
تاثیرگــذار بــوده اســت .تنهــا در مــورد آنچــه کــه تاثیــر گــذار بــوده بحــث کنیــد .کالس از
ایــن تجربــه چــه چیــزی مــی توانــد یــاد بگیــرد؟
 .۲بــه عنــوان یــک خــادم ،بــا چــه روش هــای عملــی مــی توانیــد بــه خانــواده ای کــه یــک
همســر بــی ایمــان دارد کمــک کنیــد؟
 .۳بــه عنــوان یــک کالس ،دربــاره بعضــی از فشــارها در خانــه کــه بــر ضــد ایمــان اســت،
صحبــت کنیــد .یــک لیســت از ایــن مــوارد بنویســید ،ســپس از میــان آنهــا ،راه حــل هــای
ممکــن را بپرســید.
 .4زندگــی خصوصــی مســیحیان بــه عنــوان وســیله ای بـرای شــهادت دادن بــه فرزنــدان،
همسـران بــی ایمــان ،و دیگــر بســتگان و دیدارکننــدگان اســت .ممکــن اســت بــه شـراکت
گذاشــتن ایمــان در خانــه بــا یــک نفــر دوســت ،یــا مصاحبــت بــا وابســتگان و میهمانــان،
بـرای اشــاره بــه منجــی کامــل ،همیشــه در حــد کمــال نباشــد ولــی چنانچــه ســخاوتمندانه
از میهمانــان پذیرایــی کــرده و بگوینــد کــه ایــن میهمانــی بخاطــر عیســی مســیح اســت،
مــی تواننــد بــه زندگــی دیگ ـران فیــض عطــا نمــوده و آنــان را تحــت فیــض منجــی ق ـرار
دهنــد .بخاطــر اینکــه شــاهد بهتــری از فیــض باشــید ،بـرای کســانی کــه بــه دربهــای خانــه
شــما قــدم مــی گذارنــد چــه خواهیــد کــرد؟
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