درس یکم 

چرا شاهد؟

 ۱۳ – ۷تیر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :یعقوب ۲۰ ،۱۹ :۵؛ لوقـا ۶ :۱۵؛ صفنیا ۱۷ :۳؛ یوحنـا ۳۸ ،۳۷ :۷؛ اول
تیموتائـوس ۴ ،۳ :۲؛ دوم قرنتیـان .۱۵ ،۱۴ :۵
آیه حفظی« :زیرا انجام اینکار در حضور خدا ،نجات دهند ٔه ما ،نیکو و پسندیده است .او
مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند» (اول تیموتائوس .)۴ ،۳ :۲
خداوند برای همه مردم جهان شوقی عظیم دارد تا به محبت او پاسخ داده ،فیض او را بپذیرند،
و توسط روح القدس متحول گردیده ،و نجات یافته و وارد پادشاهی او شوند .او آرزویی بزرگتر
از رستگاری ما ندارد .عشق او نسبت به ما بی حد و مرز است .رحمت او بیکران است .شفقت او
بی پایان است .بخشش او غیر قابل توصیف است .قدرت او نامتناهی است .در مقایسه با خدایانِ
بت پرستان که خواستار قربانی بودند ،خداوند ما بزرگرتین ایثار را برای ما انجام داده است .فارغ
از این که چقدر به رستگاری متایل داشته باشیم ،خداوند بیشرت مشتاق نجات ما است« .زیرا ،انجام
اینکار در حضور خداوند ،نجات دهنده ما ،نیکو و پسندیده است .او مایل است همه آدمیان
نجات یابند و حقیقت را بشناسند» (اول تیموئاوس  .)۴ ،۳ :۲آرزوی قلبی او نجات شام و من است.
بطور کلی کار شاهدان مسیح درباره عیسی مسیح است .درباره آنچه که در کل ،شهادت دادن
در باره عیسی می باشد .در این باره است که او به خاطر نجات و تغییر زندگی ما چه کرده است
و درباره حقایق شگفت انگیز کالم اوست که از او و رسشت زیبای او سخن میگوید .چرا شاهد؟
هنگامیکه ما درک میکنیم که او کیست و شگفتی های فیض و قدرت محبت او را تجربه کنیم،
منی توانیم در مقابل آن ساکت مبانیم .چرا شاهد؟ برای اینکه در حالیکه با او مشارکت میکنیم،
با مشاهده مردمی که با فیض او رستگار گردیده و با محبت او متحول گردیده اند در شادی او
سهیم می گردیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴تیر –  ۴جوالی آماده شوید.
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فراهم آوردن فرصتهایی برای نجات

 ۸تیر

خداوند هر روزه فرصتهایی را برای همه مردم ایجاد میکند تا او را بشناسند .او از طریق
روح القدس در قلبهای آنان نفوذ میکند .او خود را از طریق زیبایی ها و پیچیدگی های جهان
طبیعی آشکار میکند .عظمت ،نظم ،و تعادل جهان ،همه از خدائی سخن می گویند که در
حکمت او حدودی نیست و قدرتی بیکران دارد .او موقعیت ها و فرصتهایی را در زندگی ما
فراهم می آورد تا ما را به سمت خود بکشاند.
با اینکه خداوند خود را با تاثیرات روح القدس ،شکوه و عظمت طبیعت و مشیت الهی
خود بر ما آشکار می سازد ،اما شفاف ترین مکاشفه محبت او در زندگی و خدمت عیسی
مسیح آشکار میشود .وقتی در خصوص عیسی با دیگران صبحت میکنیم ،بهرتین فرصت را برای
نجات آنها فراهم میکنیم.
لوقـا بـاب  ۰۱ :۹۱را بخوانیـد و بـا یعقـوب بـاب  ۰۲ ،۹۱ :۵مقایسـه کنید .انجیـل لوقا درباره
هـدف مسـیح از آمـدن بـرروی زمیـن چـه تعلیـم میدهد؟ چگونـه ما بـا مسـیح در کار ِ
نجات
گمراهـان همکاری مـی کنیم؟

به گفته یعقوب « که هرکس گناهکاری را از گمراهی بازگرداند ،جان او را از مرگ نجات
بخشیده و گناهان بی شامری را پوشانیده است» (یعقوب  .)۲۰ :۵کتاب رومیان این طرز
فکر را قوت میبخشد .در رومیان باب  ۱و  ،۲چه غیر یهودیان که مکاشفه خدا را در طبیعت
دیدهاند ،و چه یهودیان که مکاشفه نبوی خدا را از طریق کالم خدا دریافت کردهاند ،بدون
مسیح محکوم به گمراهی هستند .در رومیان باب  ۳تا  ،۵رسول خدا بیان میکند که نجات تنها
با فیض مسیح و از طریق ایامن حاصل میشود .او در رومیان  ۶تا  ،۸رشح میدهد که چگونه
فیضی که هر ایامندار را [از گناه تربئه] و عادل میشامرد ،فیضی تقدیس کننده نیز هست .او
در رومیان باب  ،۱۰اظهار میدارد «هر که نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد یافت» (رومیان
 ،)۱۳ :۱۰و سپس او اشاره میکند« ،اما چگونه کسی فراخوانده شود که به او ایامن نیاورده
باشد؟ و آنها ایامن نخواهند آورد مگر اینکه آنها از او شنیده باشند ،و آنها چگونه بشنوند ،اگر
کسی برای آنان موعظه نکند» (رومیان  .)۱۴ :۱۰ما زنجیره های ارتباطی خدا در طرح نجات
او برای دستیابی به افراد گمشده با شکوه و جالل انجیل هستیم.

مــا بــه مــردم شــهادت نمــی دهیــم ،کــه تنهــا فرصــت نجــات را بــه مــردم بدهیــم .مــا
شــاهدان او هســتیم ،کــه بــه آنــان بهتریــن فرصــت را بدهیــم .نقــش مــا در طــرح
نجــات خداونــد بـرای رســتگاری بشــر چیســت؟ همچنیــن در ایــن مــورد فکــر کنیــد:
چــه نفــر مــژده انجیــل را از زبــان خــود شــما شــنیده انــد؟
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مرسور ساخنت مسیح

 ۹تیر

آیـا تا به حال کسـی از شما سـؤال کرده اسـت ،روز شما چگونـه میگذرد؟ آیـا امروز همه
چیـز بـه خوبـی بـرای شما پیـش رفتـه اسـت؟ چـه میشـود اگـر شما ایـن سـؤاالت را از خـدا
بپرسـید« :خدایـا ،روز شما چگونـه میگـذرد؟ فکـر میکنیـد ،چه جوابـی از طرف خـدا دریافت
خواهیـد کـرد؟ احتماال جوابهایـی شـبیه بـه اینهـا را از او خواهید شـنید .روز بسـیار سـختی
را گذرانـدم .چشمان مـن پـر از اشـک شـده اسـت ،هنگامیکـه هـزاران اردوگاه پناهنـدگان را
دیـدم کـه مملـو از کودکانـی بـود کـه از رسمـا میلرزیدنـد،واز گرسـنگی گریـان بودنـد .مـن در
خیابانهـای شـهرهای شـلوغ جهـان قـدم زدم و همـراه بـا بـی خامنـان هـا و افراد بـی بضاعت
گریـه کـردم .قلـب مـن بـه خاطـر آزار و اذیـت زنـان و بچههـای وحشـت زده ایـی کـه بـرای
بردگـی جنسـی فروختـه میشـوند شکسـته شـده اسـت .مـن شـاهد ویرانـی حاصـل از جنـگ،
اثـرات مخـرب بالیـای طبیعـی و عـذاب دردنـاک بیامریهای ناتـوان کننده و کشـنده بودهام».
امـا خداونـدا ،آیـا چیـزی وجـود دارد که تو را شـاد کرده باشـد؟ آیا چیزی وجـود دارد که باعث
شـادی قلـب شما شـده باشـد؟ آیـا چیـزی وجـود دارد که شـده باشـد تا نغمـه خوانـی کنی؟
لوقـا بـاب  ۱۰ ،۹ ،۷ ،۶ :۱۵و  ۲۲تـا  ۳۲ ،۲۴را بخوانیـد .چگونـه ایـن داسـتانها خامتـه مـی
یابنـد و ایـن خامتـه هـا در بـاره خـدا بـه شما چـه مـی گویند؟

هنگامیکـه گمشـده ای نجـات مـی یابـد ،کل کائنات شـادمان می گـردد .در دنیایی مملو از
بیامرهـا ،بالیـا ،مـرگ و میـر ،ما میتوانیم با اشتراک گذاشتن «خرب خوش» رسـتگاری بـا دیگران،
قلـب خداونـد را شـاد سـازیم .یکـی از بزرگرتیـن انگیزههـا بـرای بـه مشـارکت گـذاردن محبت
مسـیح ،فهمیـدن ایـن موضـوع اسـت که شـهادت دادن دل خدا را شـاد مـی سـازد.هر زمانیکه
مـا محبـت او را آشـکار میکنیـم ،کل عـرش نغمه رسائـی می کند.
صفنیـا بـاب  ۱۷ :۳را بخوانیـد .هنگامـی که فیض نجـات را می پذیریم ،عکـس العمل خداوند
چیست؟

ایـن صحنـه را تجسـم کنیـد کـه در نتیجـه شـهادت شمامرد یا زنـی ،پرس یا دخرتی ،عیسـی
را بـه عنـوان منجـی خـود بپذیـرد .عیسـی مسرور میشـود .همه بهشـتیان رسود مـی خوانند و
ناجی مقتدر ما با آواز خواندن از نجات آن شـخص شـادمان میشـود .چه پاداشـی ارزشـمندتر
و محقـق تـر از آن میتوانـد باشـد که دانسـت ،شـهادت شما در جهانی رسشـار از غم توانسـته
قلب خداوند را شـاد سـازد؟
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 ۱۰تیر

رشد روحانی با بخشیدن
دریـای مـرده [یـا بحـر املیـت] پسـت تریـن سـطح زمین را از سـطح دریـا نشـان میدهد .با
ارتفـاع  ۴۲٣متر زیـر سـطح دریا ،پسـت ترین منطقه از سـطح دریا در جهان اسـت .رود اردن
کـه از دریـای جلیـل رسچشـمه میگیـرد ،در طـی مسـیر خـود از طریـق دره اردن به بن بسـت
دریـای مرده رسازیر میشـود.
آب و هـوای گـرم و خشـک ،همـراه بـا تابش شـدید آفتـاب و رشایـط بیابانی ،باعـث تبخیر
بسـیار رسیـع آب میشـود .از آنجائیکـه منـک و مـواد معدنـی دریـای مـرده  ۳۳.۷درصد اسـت،
جانـوران یـا گیاهـان زیـادی منیتواننـد به طور دامئـی در آن زندگی کنند .ماهـی و گیاهی در آن
وجـود نـدارد؛ فقـط بعضی از موجودات میکروسـکوپی و باکرتی ها در اعماق آن وجود دارند.
اگـر لطـف و رحمـت خداونـد کـه در زندگـی مسـیحی مـا در جریـان اسـت ،وارد زندگـی
دیگـران نشـود ،مـا ماننـد دریـای مـرده راکـد و بی جان خواهیم شـد .بـه عنوان یک مسـیحی،
مـا نبایـد اینگونـه زندگـی کنیم.



یوحنا باب  ۳۸ ،۳۷ :۷و لوقا  ۳۸ :۶را بخوانید .در مقایسه با دریای مرده ،چه دلیل طبیعی
باعث میشود که هر کس به مسیح ایامن بیاورد نهرهای آب حیات از وجود او جاری شود؟

« خداونـد میتوانسـت بـدون کمـک ما به هـدف خود یعنی نجـات گناهکاران دسـت یابد؛
امـا بـه منظـور پـرورش صفاتی همچون مسـیح ،بایـد در کار او رشیک شـویم .بـه منظور ورود
در خوشـی او - ،خوشـی دیـدن جانهـای رهایـی یافتـه بـا قربانـی او - ،بایـد در زحمات او
بـه منظـور رسـتگاری آنـان رشیـک شـویم » .اِلـن جـی وایـتFundamentals of Christian ،
 ، Educationصفحـه .۲۰۷
« کسـانی غالـب خواهنـد شـد کـه از الک خـود بیـرون بیاینـد؛ و تنها چیـزی که ایـن امر را
میسر میسـازد ،شـدت اشـتیاق برای نجـات دیگران اسـت » .اِلن جـی وایـتFundamentals ،
 ، of Christian Educationصفحـه .۲۰۷
مـا بـا مشـارکت آنچـه کـه مسـیح در زندگیمان انجـام داده ،در ایمان خـود رشـد میکنیم.
بـا توجـه بـه متامـی آنچـه کـه از طریـق عیسـی مسـیح بـه مـا عطـا شـده ،چـه چیـزی بـه غیر
از خودخواهانـه تریـن دلیـل میتوانـد مـا را از بـه اشتراک گـذاری آنچـه کـه بـه ما داده شـده،
بـاز دارد؟ در عیـن حـال ،اگـر مـا در مشـارکت ایاممنـان غفلـت کنیم ،زندگـی روحانی مـا مانند
دریـای مـرده راکـد و گنـداب خواهد شـد.

تجربیات شما در زمینه بشارت به دیگران ،دعا کردن با دیگران ،و تامین نیازهای
دیگران چیست؟ این تجربیات چه تاثیری بر ایمان شما و قدم زدن با خداوند میگذارد؟
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وفاداری به فرمان مسیح

 ۱۱تیر

وفـاداری بـه مسـیح مسـتلزم تعهـد به انجام اراده اوسـت .ایـن امر اطاعت بـه فرامین او را
ملـزم مـی دارد .وفـاداری به مسـیح سـبب میشـود که قلب ما همراه قلب مسـیح بـرای نجات
گمگشـته بتپـد .ایـن امـر در اولویت امـوری کـه او در ا ُولویت قرار میدهد جـا میگیرد.
اول تیموتائـوس  ۴ ،۳ :۲و دوم پطـرس  ۹ :۳را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد خواسـته قلبـی
خداونـد چـه چیـزی بـه مـا میگوینـد؟ اولویـت او چیسـت؟

خداونـد مشـتاق نجـات همـه مـردم اسـت .هیـچ چیزی بـرای او مهمتر از این امر نیسـت.
اشـتیاق او بـرای «همـه» ایـن اسـت نجـات یابنـد و «بـه معرفـت حقیقـت نائـل شـوند» (اول
تیموتائـوس  .)۴ :۲او «منیخواهـد کسـی هلاک شـود بلکه میخواهـد همگان توبـه کنند» (دوم
پطـرس  .)۹ :۳کتـاب مقـدس تفسـیری ادونتیسـتهای روز هفتـم در مورد این آیه نشـان میدهد
کـه کلمـه یونانی مورد اسـتفاده برای «خواسـت او» boulomai ،اسـت ،که بیانگـر متایل ذهن،
بـه عنـوان «خواسـت» یـا «آرزوی» اوسـت .سـپس کتـاب تفسـیری بررسـی روشـنگرایانه ای را
بـرروی کلمه«امـا» دارد .کلمـه یونانـی بـرای «امـا»  allaاسـت ،و در اینجـا بـرای ایـن منظـور
بـکار بـرده شـده تـا تاکیـد بـرروی تضاد بین تفسـیر غلـط از رسشـت خداوند که معموالً شـاید
او بخواهـد برخـی هلاک شـوند ،ولـی حقیقـت اینسـت کـه او میخواهد تـا همه نجـات یابند.
( ، The SDA Bible Commentaryجلـد  ،۷صفحـه  .)۶۱۵فرمـان مسـیح بـرای هـر یـک از
مـا مشـارکت در رسـالت او بـه عنـوان شـادهدان محبـت و رحمت او میباشـد ،و ایـن حقیقت
برآمـده از متایـل او بـرای نجـات متامـی برشیت می باشـد.
اعمال  ۴۷ :۱۳را بخوانیـد و بـا اشـعیا بـاب  ۶ :۴۹مقایسـه کنیـد .ایـن آیـه در اصـل در مـورد
چـه کسـانی صحبـت میکنـد؟ چگونـه پولـس رسـول از آن اسـتفاده میکند؟

مواقعی وجود دارد که نبوت عهد عتیق بیش از یک کاربرد دارد .در اینجا پیش بینی پولس
رسول را می بینیم که ،ابتدا به ارسائیل و نبوت در مورد مسیح اشاره دارد(نگاه کنید به اشعیا
 ،۸ :۴۱اشعیا  ۶ :۴۹و لوقا  )۳۲ :۲و سپس در کلیسای عهد جدید بوقوع می پیوندد .کلیسایی که
از فرمان مسیح غفلت کند یا آنرا کم اهمیت در نظر بگیرد ،در رسیدن به هدف بوجود آمدنش
شکست خورده است و فراخوان نبوی خود را برای جهان از دست داده است.

چه خطراتی برای کلیسا ،حتی برای کلیسای محلی ،وجود دارد ،اگر آنقدر درگیر
مسایل درونی شود که فراموش کند هدف از تاسیس آن چه بوده است؟
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     پنجشنبه     

 ۱۴فروردین

با انگیزه محبت
در ایـن هفتـه بـرروی پاسـخ بـه این سـؤال «چرا شـهادت»  ،متمرکـز شـدیم و فهمیدیم که
هامنطـور کـه ایمان خـود را بـه اشتراک میگذاریـم ،از همـکاری بـا خداونـد در رسـالت او بـه
دنیـا شـادمان میشـویم .شـهادت مـا از محبـت او فرصتهـای بزرگتری را بـرای رسـتگاری فراهم
مـی آورد ،از آنجائـی کـه آنـان مـی تواننـد روشـن تـر فیـض و حقیقـت او را ببینند.
در عین حال ،شـهادت دادن نیز یکی از روشـهای خدا برای رشـد روحانی ماسـت .کوتاهی
در خدمـت بـه دیگـران و بـه اشتراک گذاشتن آنچـه کـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت،
زندگـی روحانـی اصیـل را تبـاه می سـازد.
مشـارکت بـا مسـیح مـا را بـا کسـی مرتبـط میکنـد کـه نجـات همـه برشیـت آرزوی قلبـی
اوسـت .ایـن پاسـخی بـه اطاعـت از فرمـان اوسـت .در درس امـروز ،عالیرتیـن انگیـزه را بـرای
شـهادت دادن مطالعـه خواهیـم کـرد.



دوم قرنتیـان  ۱۸ ،۱۵ ،۱۴ :۵تـا  ۲۰را بخوانیـد .چـه عاملـی باعـث شـد تـا پولـس بـه خاطـر
انجیـل ،مشـقات ،رنجهـا ،و مشـکالت را متحمل شـود؟ چگونـه همین انگیزه میتوانـد ما را در
راه خدمامتـان بـرای مسـیح ترغیـب کند؟

پولـس رسـول توسـط محبـت انگیـزه یافـت .چیزهایـی وجود دارند که شما فقـط به خاطر
عشـق و محبـت انجـام میدهیـد ،بـدون اینکـه نیـاز بـه دلیـل دیگـری بـرای انجـام آنها داشـته
باشـید .وقتـی پولـس رسـول بیان میکند «محبت مسـیح مـا را وادار می سـازد»  ،او در باره یک
حقیقـت جـاودان صحبـت میکنـد .کلمـه وادار بـه مفهـوم «ارصار کـردن ،پیـش رانـدن ،کنترل
کـردن ،یـا در حـد اعلـی ،انگیـزه دادن و ترغیـب کـردن اسـت .محبـت مسـیح اعمال پولـس را
کنترل میکـرد و او را ترغیـب میکـرد که شـاهد او باشـد .او با عزمی بی پروا و اندیشـه ای یکتا،
نقشـه نجـات و رسـتگاری خداونـد را در رسارس ماملـک مدیرتانـه به اشتراک گذاشـت.
« محبـت بایـد در قلـب سـاکن شـود .یک مسـیحی متـام و کمال ،انگیزههـای فعالیت خود
را از اعماق دلـی کـه آکنـده از محبت باشـد برای رسور خویش بدسـت می آورد .رسشـاخه ها
از ریشـه های شـور و عشـق برای مسـیح با عالقه ای غیرخودخواهانه برای برادران اسـت که
جوانـه میزنـد » .اِلـن جی وایـت ،خانه ادونتیسـت ،صفحه .۴۲۵
هنگامیکـه مـا براسـتی فـداکاری عظیم مسـیح را درک کنیـم ،با محبت او مسـتغرق و وادار
مـی شـویم تـا آنچه کـه او برای مـا انجـام داده را با دیگـران به اشتراک بگذاریم.
کسـیکه متام مخلوقات را آفریده اسـت (کهکشـانها ،سـتارگان ،لشـکریان آسمانی ،کل کیهان،
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جهانهـای دیگـر) ،کسـی بـود کـه بـرای مـا بـرروی صلیـب جـان خـود را داد .چگونـه ایـن
حقیقـت حیـرت انگیـز مـی تواند در ما محبت و اشـتیاق به خدا و اشـتیاق به اشتراک گذاری
آن محبـت را ایجـاد نکند؟

     جمعه     

 ۱۳تیر

اندیشـه هایـی فراتـر :بخوانید از اِلـن جی وایت ”،فصـلِ «هدف خدا برای کلیسـای
خویـش»  ،صفحـات  ۹تـا  ۱۶در اعامل رسـوالن ،و صفحات  ۸۲۲تـا  ۸۲۸از کتاب آرزوی اعصار.
کلیسـای عهـد جدیـد بـا ایـن خطـر روبـرو شـده بـود کـه نتوانسـته بـود هـدف از بوجـود
آمدنـش را درک کنـد .اِلـن جـی وایـت ایـن خطـر را چنیـن توصیـف میکنـد «:جفایـی کـه بـر
کلیسـا در اورشـلیم واقـع شـد ،باعـث انگیـزهای بزرگ برای بشـارت انجیل شـد .پیـروزی با کالم
خـدا بـود و ایـن خطـر وجـود داشـت که شـاگردان مسـیح بـرای مدتی طوالنـی تردیـد منوده و
درنـگ کننـد ،و نسـبت بـه فرمـان منجـی بـرای رفتن و بشـارت دادن به متـام جهان بـی تفاوت
شـوند .و فرامـوش کننـد کـه قدرت کالم در مقابل رشارت بهرتین مثره اسـت که بوسـیله خدمت
پرتکاپـو حاصـل میشـود ،آنهـا رشوع بـه ایـن فکـر کردند کـه هیـچ کاری مهمتر از محافظت از
کلیسـای اورشـلیم در برابـر حملات دشـمن نیسـت .آنهـا بـه جـای تعلیم کسـانیکه تـازه ایامن
آورده بودنـد بـرای رسـاندن پیـام انجیـل به آنانیکـه پیغام را هنوز نشـنیده بودند ،بـا این خطر
مواجـه بودنـد کـه فکـر کنند آنچه که انجام شـده کافی اسـت و به آن راضی باشـند و بسـنده
کننـد » .اعمال رسـوالن ،صفحه .۱۰۵

سؤاالتی برای بحث
 .۱بــه اظهــارات خانــم اِلــن جــی وایــت در بــاال بــه خصــوص بــه آخریــن ســطر توجــه
کنیــد .چـرا حتــی امــروزه مــا بایــد مراقــب همیــن خطــر بالقــوه باشــیم؟ در مواجهــه
بــا چالشــهای بشــارتی کــه در پیــش روی ماســت ،چـرا چنیــن رفتــاری بســیار تاســف
بــار ،حتــی بطــور غــم انگیــزی میتوانــد اشــتباه میباشــد؟

 .۲چـرا فکــر میکنیــد همــه انجیــل هــا بــا یــک فرمــان مشــابه بــه پایــان میرســند؟
متــی بــاب  ۱۸ :۲۸تــا  ،۲۰مرقــس ۱۶ ،۱۵ :۱۶؛ لوقــا  ۴۶ :۲۴تــا ۴۹؛ و یوحنــا ۲۱ :۲۰
را بخوانیــد .ایــن ب ـرای ایمانــداران قــرن اول بــه چــه معنــا بــود ،و امــروز ب ـرای مــا
بــه معنــا اســت؟
 .3آیــا شــهادت دادن و خدمــت میتوانــد جایگزیــن روحانــی بــودن واقعــی شــود،
اگــر چنیــن اســت ،چطــور اســت و چگونــه میتوانیــم مراقــب باشــیم تــا در دام آن
نیافتیــم؟
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 .4در کالس ،در مــورد پاســخ ســؤال پایانــی مبحــث روز ســه شــنبه ،و درمــورد
چگونگــی تاثیرگــذاری خدمــت و شــهادت دادن در رشــد روحانــی خودتــان صحبــت
کنیــد .برخــی از آموختــه هــای شــما کــه میتوانــد بــه دیگ ـران کمــک کننــد ،چــه
هســتند؟ چــه اشــتباهاتی مرتکــب شــدهاید کــه میتوانــد بــه دیگـران کمــک کنــد کــه
از انجــام آنهــا اجتنــاب ورزنــد؟
 .5بــرروی ایــن واقعیــت شــگفت انگیــز کــه خداونــد هریــک از مــا را تــک تــک
دوســت دارد ،متمرکــز شــوید .چطــور معنــی آنــرا درک مــی کنیــد؟ شــاید ایــن
مهمتریــن حقیقــت در تمــام جهــان باشــد ،ایــن قضیــه چــه تاثیــری بــر زندگــی شــما
دارد؟

11

