  درس دوم  

 ۲۰ – ۱۴تیر

شهادتهای عالی :قدرت شهادت
شخصی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مرقـس  ۱۵ :۵تـا ۲۰؛ مرقـس  ۱ :۱۶تـا ۱۱؛ اعمال  ۱ :۴تـا ۲۰؛ اول
یوحنـا  ۱ :۱تـا ۳؛ غالطیـان ۲۰ :۲؛ اعمال  ۱ :۲۶تـا .۳۲
آیه حفظی« :زیرا ما منی توانیم آنچه دیده و شنیده ایم ،باز نگوییم» (اعامل .)۲۰ :۴
قدرتـی خـارق العـاده در شـهادت شـخصی وجـود دارد .هنگامیکـه قلبهـای مـا بـا محبـت
مسـیح گرمـا مـی پذیـرد و بـا فیـض او تحـول می یابیـم ،مطلبـی قابل توجـه برای گفتن درباره
او داریـم .و آن مطلـب ایـن اسـت کـه آنچـه را کـه مسـیح انجـام داده اسـت را بـا دیگـری بـه
مشـارکت بگذاریـم .چیـزی کاملاً منحرصبفـرد کـه او شـخصاً بـرای مـا انجام داده اسـت.
بحـث و اسـتدالل بـر علیـه تجربـه شـخصی دشـوار اسـت .ممکـن اسـت افـراد بطـور کلـی
دربـاره عقایـد و یـا تفاسـیر شما از یـک متن بـا شما بحث کننـد و یا حتـی مذهب شما را به
سـخره بگیرنـد .امـا هنگامیکـه یـک فـرد بگویـد «،من زمانـی ناامیـد بودم امـا حال امیـد دارم؛
مـن پـر از إحسـاس گنـاه بـودم و اکنـون آرامـش دارم؛ مـن بی هدف بـودم و حـاال هدفی دارم
» ،حتـی شـک گرایـان میتواننـد تحـت تاثیـر قـدرت انجیـل واقع شـوند.
گرچـه ممکـن اسـت برخـی افـراد ماننـد پولـس رسـول در راه دمشـق ،بطـور ناگهانـی و
شـورانگیز تغییـرات چشـمگیری را در زندگیشـان تجربـه کننـد ،امـا اکثر اوقـات تغییـر و تحول
فـرد همزمـان بـا رشـد شـناخت او از ارزشـهای مسـیح ،و احسـاس قدردانـی و سـپاس عمیـق
نسـبت بـه فیـض عظیـم او و هدیـه رایـگان نجـات او رخ میدهـد .مسـیح بطـور ریشـه ای بـر
زندگـی مـا مجـددا ً مترکـز مـی کنـد .این شـهادتی اسـت کـه جهـان عاجزانه بـدان نیاز داشـته و
در انتظـار آن بـوده اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱تیر –  ۱۱جوالی آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵تیر

شاهدان غیر محتمل


مرقـس بـاب  ۱۵ :۵تـا  ۲۰را بخوانیـد .فکر میکنید چرا عیسـی آن مرد را بـه رسزمین دکاپولیس
فرسـتاد تـا در میان خانواده و دوسـتانش شـاهدی باشـد ،به جـای اینکه او را نـزد خویش نگه
دارد و ایمان تـازه او را پرورش دهد؟

کلمـه دکاپولیـس از دو کلمـه رسچشـمه میگیـرد :دکا بـه معنـای َده ،و پولیـس بـه معنـای
شـهرها اسـت .منطقـه دکاپولیـس در قـرن اول میلادی منطقـه ای شـامل ده شـهر در سـواحل
جلیـل بـوده اسـت .ایـن شـهرها بـا یـک زبـان و فرهنـگ مشترک بهـم پیونـد خـورده بودنـد.
شـیطان بـرای بسـیاری از مـردم در آن منطقـه شـناخته شـده بـود .او بـا رفتار خشـونت آمیز و
غیـر مرتقبـه اش تـرس را در قلبهـای آنـان ریخته بود .مسـیح در وجود آن مرد ،کسـی را دید که
در آرزوی بدسـت آوردن چیـزی بهتر بـود ،بنابرایـن او بطـور معجـزه آسـایی آن مـرد از عذاب
اهریمنـان رهایی داد.
هنگامیکـه اهالـی شـهر شـنیدند که مسـیح به ارواح پلید اجـازه داده تـا درون گله خوکها
برونـد و متـام گلـه بـزرگ از رساشـیبی تپه بـه دریاچـه ریخته و خفه شـدهاند ،آنها دور عیسـی
جمـع شـدند کـه ببیننـد کـه ماجـرا چیسـت .بـر اسـاس انجیـل مرقـس «وقتـی آنها نزد عیسـی
آمدنـد و آن دیوانـه را کـه گرفتـار گروهـی از ارواح پلیـد بـود دیدنـد ،کـه لبـاس پوشـیده و بـا
عقل سـامل در آنجا نشسـته اسـت ،بسـیار هراسـان شـدند» (مرقس  .)۱۵ :۵مرد کامالً سلامتی
جسمانی و عقالنـی و عاطفـی و روحانـی خـود را بدسـت آورده بـود .ماهیـت وجـودی انجیل
اینسـت کـه افـراد آسـیب دیـده در اثـر عواقـب مخـرب گنـاه ،بـه کاملـی بازگردانـد که مسـیح
آنـان را بـرای آن آفریده اسـت.
چه شـخصی میتوانسـت به این ده شـهر دکاپولیس یعنی کل منطقه ،بهرت از کسـیکه ارواح
پلیـد از او خـارج شـده بودنـد ،دسـت یابـد و شـهادت زندگـی خود در میـان بگـذارد؟ اِلن جی
وایـت ایـن مسـئله را بدرسـتی اینطـور بیان میکند «:ما به عنوان شـاهدان مسـیح بایـد آنچه را
کـه میدانیـم ،دیـده ایـم و احسـاس کرده ایم بیـان کنیم .اگر گام بـه گام عیسـی را پیروی کرده
باشـیم بایـد حرفـی بـرای گفنت داشـته باشـیم کـه چگونه مسـیح مـا را هدایت منوده اسـت .ما
میتوانیـم از چگونگـی وفـاداری او و صحـت و تاییـد دریافـت وعـده او بگوییـم .مـا میتوانیـم
شـاهد آنچـه کـه از طریـق فیـض دریافت کـرده ایم باشـیم .این شـاهد بودن و مشـارکت برای
مسـئله ای اسـت کـه خداونـد مـا را بـرای آن فراخوانـده اسـت ،و بخاطـر اینکـه جهـان درحال
نابـودی اسـت» (آرزوی اعصـار صفحـه  .)۳۴۰خداونـد اغلـب از شـاهدان غیـر محتملـی کـه با
فیـض او متحـول شـدهاند اسـتفاده میکنـد تـا دنیـا را تغییـر دهد و متفاوت سـازد.
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حکایــت شــما چیســت؛ یعنــی داســتان تحــول شــما چگونــه بــوده اســت؟ شــما در
مــورد چگونگــی ایمــان آوردن خــود چــه داریــد کــه بــا دیگـران در میــان بگذاریــد؟
چــه چیــزی را میتوانیــد بــا کســی کــه ایمــان نیــاورده در میــان بگذاریــد ،کســیکه
بتوانــد از تجربــه ای کــه شــما بــه اشــتراک میگذاریــد ،بهرمنــد شــود؟

     دوشنبه     

 ۱۶تیر

اعالم خرب مسیح قیام کرده از قرب
سـحرگاه روز یکشـنبه بود ،و هر دو مریم با عجله راهی قرب مسـیح شـدند .آنها منی رفتند
کـه چیـزی از او تقاضـا کننـد .چـه چیـزی ممکـن اسـت کـه یـک مـرده بتوانـد بـه آنهـا بدهد؟
آخریـن بـاری کـه او را دیدنـد ،بـدن وی خونیـن ،کبـود ،و تکیده بـود .صحنه صلیـب عمیقاً در
ذهنشـان حـک شـده بـود .اکنـون آنها تنها وظیفـه ای را انجام مـی دادند که بر عهده داشـتند.
غمگینانـه ،آنهـا راهـی آرامـگاه شـدند تـا بـدن او را بـا عطـر و روغن تدهیـن کنند .سـایه های
تیـره نومیـدی آنهـا را ظلمـت ناامیـدی فـرو برد .آینـده برای آنـان مبهـم و نومیدانه بود.
هنگامیکـه آنـان بـه قبر رسـیدند ،مبهـوت شـدند زیـرا آنـرا را خالـی یافتنـد .متـی وقایـع
صبـح رسـتاخیز مسـیح را اینگونـه بیـان میکند« :آنگاه فرشـته به زنان گفت :هراسـان مباشـید!
میدانـم کـه در جسـتجوی عیسـای مصلوب هسـتید .او اینجا نیسـت ،زیرا هامنگونـه که فرمود
بـود ،برخاسـته اسـت! » (متـی .)۶ ،۵ :۲۸
اینـک زنـان غـرق در شـادی شـده بودند .ابرهـای تیره غم و انـدوه آنها در روشـنایی طلوع
صبـح رسـتاخیز محـو گردیـد .شـب انـدوه آنان پایـان گرفت .چهره ایشـان به شـادمانی آراسـته
شـد ،و رسودهـای شـادی جـای اشـک های حـزن و اندوه آنهـا را گرفت.



مرقـس بـاب  ۱ :۱۶تـا  ۱۱را بخوانیـد .واکنـش مریـم وقتـی فهمیـد کـه مسـیح از مـرگ قیـام
کـرده چـه بود؟

پـس از آنکـه مریـم مسـیح زنـده را مالقـات کـرد ،بـا عجلـه بـه اورشـلیم بازگشـت تـا بـه
دیگران خرب دهد .مژده نیکو برای اشتراک گذاری اسـت ،و او منیتوانسـت سـکوت کند .مسـیح
زنـده بـود! قبر او خالـی بـود و جهـان باید ایـن موضـوع را بداند .بعـد از اینکه ،ما نیز مسـیح
زنـده را در طـول زندگیمان مالقـات کنیـم ،مـا نیـز باید برای گفتن این حکایت تلاش کنیم زیرا
کـه خرب خـوش برای به مشـارکت گذاشتن اسـت.
بسـیار جالـب توجـه اسـت کـه علیرغـم همـه دفعاتی که عیسـی در مـورد آنچه کـه اتفاق
خواهـد افتـاده بـا آنـان سـخن گفته بود ،و به آنان گفته بود که او کشـته خواهد شـد و سـپس
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زنـده خواهـد شـد ،حواریون(همان کسـانیکه عیسـی مسـیح آنـان را مخصوصـا برگزیـده بود)
شـهادت مریـم مبنـی بـر زنـده بـودن مسـیح را نپذیرفتنـد «.امـا آنهـا بـاور نکردنـد که عیسـی
زنـده شـده و در برابـر مریم ظاهر گشـته اسـت »(مرقـس  .)۱۱ :۱۶بنابرایـن ،از آنجاییکه خود
شـاگردان مسـیح بالفاصلـه بـاور نکردنـد ،اگـر دیگـران فـورا ً کالم مـا را نپذیرنـد ،مـا نیـز نبایـد
تعجـب کنیم.

آخریــن زمانــی کــه شــهادت شــما پذیرفتــه نشــد ،چــه زمانــی بــود؟ واکنــش شــما
چگونــه بــوده ،و از آن تجربــه چــه آموختهایــد؟

     سه شنبه     

 ۱۷تیر

زندگی متحول شده ،تغییر ایجاد میکند
« وقتـی آنـان جسـارت پطـرس و یوحنـا را مشـاهده کردنـد و پـی بردنـد کـه افـرادی درس
نخوانـده و معمولـی هسـتند ،متعجـب شـدند و دانسـتند کـه از یـاران عیسـی بودهانـد »
(اعمال .)۱۳ :۴
کلیسـای عهـد جدیـد با رشـد یافتـه و توسـعه یافـت .در روز پنطیکاسـت  ۳۰۰۰نفر تعمید
گرفتند(اعمال  .)۴۱ :۲چنـد هفتـه بعـد هـزاران نفـر دیگـر بـه اعضـای کلیسـا اضافـه شـدند
(اعمال  .)۴ :۴خیلـی زود اولیـای امـور تشـخیص دادنـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت .ایـن
ایامنـداران عهـد جدیـد بـا مسـیح همـراه بودنـد .زندگـی آنها تغییـر کرده بـود .آنها بـا فیض او
متحـول شـده بودنـد ،و دیگـر منیتوانسـتند سـکوت کننـد.
اعمال بـاب  ۱ :۴تـا  ۲۰را بخوانیـد .در اینجـا چـه اتفاقـی مـی افتـد؟ چـه اتفاقـی افتـاد کـه
رهبران یهـود سـعی کردنـد پطـرس و یوحنـا را مجبور به سـکوت کننـد؟ واکنش آنهـا چه بود؟

اینـان ایامنـداران جدیـد در مسـیح بودنـد کـه باید داسـتان خود را بیـان میکردنـد .پطرس،
یـک ماهیگیـر پرحـرف بـود کـه از طریـق فیـض خـدا تغییـر کـرد .یعقـوب و یوحنـا ،ملقب به
پسران رعـد کـه خشـم خـود را بـه سـختی کنترل میکردند ،نیـز از طریـق فیض مسـیح متحول
شـدند .تومـای شـکاک هـم بـه لطـف خداوند تغییـر کـرد .حواریون و اعضـای اولیه کلیسـا هر
کـدام داسـتانهایی دربـاره خـود داشـتند که بیـان کنند و منی توانسـتند سـکوت کننـد .به این
سـخن قدرمتنـد اِلـن جـی وایـت در کتـاب گام بـه سـوی مسـیح توجـه کنیـد « :هیچکسـی بـه
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سـوی مسـیح منـی آیـد مگـر اینکـه ابتـدا در قلبـش اشـتیاق شناسـاندن دوسـتی گرانبهائـی که
در مسـیح یافتـه بـه دیگـران بوجـود آمده باشـد؛ نجـات و حقیقـت تطهیر منیتوانـد در قلب او
مبحـوس مبانـد » .صفحه .۷۸
بـه آنچـه رهبران مذهبـی در آیـه  ۱۶گفته اند ،توجه کنید .آنها آشـکارا بـه واقعیت معجزه
اذعـان میکننـد کـه نشـان میدهـد ،مرد شـفا یافتـه درسـت در مقابل آنها ایسـتاده بوده اسـت.
حتـی بـا ایـن وجـود ،آنهـا از تغییـر رفتـار و برخـورد خـود را تغییـر منـی دهنـد .بـا اینحـال ،بـا
وجـود ایـن مخالفـت آشـکارا ،پطـرس و یوحنـا از موضع خـود عقب نشـینی نکردند.

بیــن شــناخت مســیح و بشــارت او چــه ارتباطــی وجــود دارد؟ چـرا شــناختن شــخصی
مســیح بـرای اینکــه شــاهد او باشــیم ،حیاتــی اســت؟

     چهارشنبه     

 ۱۸تیر

به مشارکت گذاردن تجربه خودمان
در اعمال بـاب  ،۲۶متوجـه میشـویم کـه پولـس رسـول بـه عنـوان یـک زندانـی در برابـر
اغریپـاس پادشـاه قـرار میگیـرد .در اینجـا ،پولـس بـا صحبـت مسـتقیم بـا پادشـاه ،شـهادت
شـخصی خـود دربـاره زندگیـش را بیـان مـی کنـد؛ او نه تنهـا به عنوان یـک آزار دهنـده پیروان
مسـیح ؛ بلکـه بـه عنـوان کسـی که به مسـیح ایمان آورده و شـاهد زندگـی و وعده قیـام او از
مـرگ بـوده ،صحبـت میکنـد (اعمال .)۸ :۲۶
هنگامیکه پولس در راه دمشـق متحول شـد و به مسـیح ایامن آورد ،مشسـح با او صحبت
کـرد و بـه او گفـت « ،حـال برخیـز! چـون مـن بـه تـو ظاهـر شـدهام تـا تـو را انتخـاب کنم که
خدمتگـزار و شـاهد مـن باشـی .تـو بایـد واقعـه امـروز و امـوری را کـه در آینـده بـه تو نشـان
خواهـم داد ،بـه مـردم اعلام کنـی »(اعمال  .)۱۶ :۲۶بـه مشـارکت ایمان بـا دیگران همیشـه
تجربـه ای پویاسـت .یعنـی در میـان گذاشتن داسـتان آنچـه کـه مسـیح بـرای مـا در گذشـته و
حـال حـارض انجـام میدهـد ،و آنچـه کـه در آینـده انجام خواهـد داد.
شـهادت هرگـز در بـاره مـا نبـوده اسـت ،بلکـه همیشـه در مـورد اوسـت .او خدایی اسـت
کـه گناهـان مـا را عفـو میکنـد ،بیامریهـای مـا را شـفا مـی بخشـد ،بـا محبـت و رحمـت خود
تـاج حیـات بـر رس مـا میگـذارد ،و بـا چیزهـای نیکـو مـا را خرسـند میسـازد (مزامیـر  ۳ :۱۰۳تا
 .)۵شـاهد بـودن اینسـت کـه بـه سـادگی حکایـت خـود از فیـض شـگفت انگیـز او نسـبت بـه
خودمـان را بـا دیگـران بـه اشتراک بگذاریـم .ایـن شـهادتی از مواجهـه شـخصی مـا بـا خدایـی
اسـت کـه فیـض او شـگفت انگیز اسـت.
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اول یوحنـا بـاب  ۱ :۱تـا  ۳را بخوانیـد و بـا غالطیان باب  ۲۰ :۲مقایسـه کنید .چه شـباهتهایی
مـی بینیـد؟ تجربـه یوحنا با تجربـه پولس چه شـباهتی دارد؟

بـا اینکـه یوحنـا و پولـس هـر کـدام تجربـه هـای متفاوتـی در زندگـی داشـتند ،امـا هر دو
تجربـه شـخصی مالقـات با عیسـی را داشـتند .تجربـه مواجهه آنان با مسـیح این نبـود که فقط
یکبـار در یـک مرحلـه خـاص در زندگـی آنـان اتفـاق افتـاده باشـد و دیگر بـا او برخـورد نکرده
باشـند .ایـن تجربـه ای مـداوم و روزانـه همـراه بـا لذت چشـیدن محبـت او و گام برداشتن در
پرتـو حقیقـت او بود.
آیـا تغییـر و تحـول همیشـه اتفاقـی اسـت کـه در گذشـته مـی افتـد؟ بـه بیانـات اِلـن جی
وایـت در مـورد آن کسـانیکه فکـر میکردنـد تجربـه تحـول آنـان در گذشـته بسـیار مهم اسـت،
توجـه کنیـد «:گویـی ،اگـر یکبـار آنها چیـزی درباره مذهـب فهمیدند ،دیگـر نیاز ندارنـد تا هر
روزه تغییـر کننـد؛ امـا هـر یـک از مـا باید هـر روز متحـول شـویم »،Manuscript Releases .
جلـد  ،۴صفحه .۴۶

صــرف نظــر از هــر آنچــه کــه تجربیــات شــما در گذشــته بــوده اســت ،حتــی اگــر
قــوی و چشــمگیر بــوده اســت ،چ ـرا مهــم اســت کــه هــر روزه بــا خداونــد ارتبــاط
داشــته باشــیم تــا حقیقــت ،نیکویــی ،و قــدرت او را حــس کنیــم؟ پاســخ خــود را در
روز ســبت در کالس مطــرح کنیــد.

     پنجشنبه     

 ۱۹تیر

قدرت شهادت شخصی

بیاییـد دوبـاره بـه پولـس کـه در مقابـل اغریپـاس قرار گرفتـه بود نـگاه کنیم .پولس رسـول
در مقابـل مـردی کـه ،آخریـن نسـل شـاهان یهـودی ،خانـدان مکابیـان ،و مجلـس هیـرود بود،
ایسـتاده اسـت .اغریپـاس ادعـا میکرد که یهودی اسـت ،امـا قلباً خود را رومی میدانسـت(.نگاه
کنید به کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـت ،جلد  ،۶صفحه  .)۴۳۶رسـول سـالخورده ،خسـته از
سـفرهای بشـارتی خویـش و رنجیـده از نبرد در مجادله بین خیـر و رش در آنجا ایسـتاده ،قلب
او رسشـار از محبـت خـدا و چهـره اش تابنـاک از نیکویـی خداونـد اسـت .حتـی بـا وجـود هـر
آنچـه کـه در زندگـی او رخ داده اسـت و هرگونـه آزار و اذیـت و دشـواری کـه او در زندگیـش
تجربـه کـرده اسـت ،او میتوانـد اعالم کنـد که خدا نیکوسـت.
اغریپـاس بدبیـن ،شـکاک ،بـی حـس و بی تفاوت نسـبت به هر نظام ارزشـی واقعی اسـت.
در مقابـل پولـس کـه پُـر از ایمان و متعهـد بـه حقیقـت اسـت ،و در دفـاع از عدالـت اسـتوار
و راسـخ اسـت .تفـاوت بیـن ایـن دو مـرد از ایـن مشـهودتر منیتوانـد باشـد .پولـس در جلسـه
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محاکمـه خـود درخواسـت کـرد کـه اجـازه دهنـد صحبـت کنـد و اغریپـاس بـه او اجـازه اینکار
را داد.



اعمال بـاب  ۱ :۲۶تـا  ۳۲را بخوانیـد .چگونه پولس در برابر اغریپاس شـهادت داد؟ از سـخنان
او چـه می توانیـم بیاموزیم؟
در جایی که خشم و نفرت قلبها را مسدود می کند ،در مقابل ،محبت و مهربانی آنها را
می گشاید .در اینجا پولس با نهایت مهربانی و احرتام با اغریپاس رفتار می کند .او اغریپاس را
چنین خطاب کرد«از این خوشوقتم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختالفات بین
آنان آشنایی کامل دارید» (اعامل  .)۳ :۶۲سپس او درباره نحوه تغییر و تحول خود سخن گفت.

داسـتان تحـول پولـس در اعمال  ۱۲ :۲۶تـا  ۱۸را بخوانیـد و سـپس تاثیـر آن بـرروی اغریپاس
کـه در اعمال  ۲۶ :۲۶تـا  ۲۸بیـان شـده اسـت را بـا دقـت مـورد توجـه قـرار دهیـد .چـرا فکر
میکنیـد اغریپـاس هامنگونـه واکنـش نشـان داد که باید میـداد؟ چه چیزی در شـهادت پولس،
اغریپـاس را تحـت تاثیر قـرار داد؟

شـهادت پولـس از چگونگـی تغییـر زندگیـش بوسـیله عیسـی ،تاثیـر قدرمتنـدی بـرروی
پادشـاه کافـر داشـت .هیـچ شـهادتی بـه انـدازه زندگـی متحول شـده منیتوانـد تاثیرگذار باشـد.
شـهادت زندگـی حقیقی متحول شـده ،تاثیر شـگفت انگیزی بـرروی دیگـران دارد .حتی زندگی
پادشـاهان کافـر بـا فیـض خداونـد متحـول میشـود .حتـی اگـر مـا بـه انـدازه پولـس حکایتـی
شـورانگیز در مـورد تحـول خـود نداشـته باشـیم ،با اینحـال همه باید قادر باشـیم تا بـا دیگران
درمـورد مفهـوم نجـات و رسـتگاری بوسـیله خـون عیسـی مسـیح صحبـت کنیـم.

     جمعه     

 ۲۰تیر

اندیشـه ای فراتـر :بخوانیـد از اِلـن جـی وایـت« ،تقریبـاً مـرا متقاعـد کـرده ای» ،
صفحـات  ۴۳۳تـا  ،۴۳۸در اعمال رسـوالن.
بـه هـر انـدازه کـه کتـاب مقـدس بـرای ایمان مـا رضوری باشـد ،ولـی بـه تنهایـی ارزش
روحانـی واقعـی بـرای مـا نخواهـد داشـت ،اگر هنگامـی کـه آن را مطالعه می کنیـم تاثیر روح
القـدس در قلـب و ذهـن مـا نباشـد.
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اسـاس زندگـی مسـیحی ،رابطـ ٔه محکـم و عمیـق بـا مسـیح اسـت که ما مشـتاق هسـتیم تا
تعلیـم درسـت مهم باشـد ،امـا منیتوانـد جایگزین
آنـرا بـه اشتراک بگذاریـم .هـر قـدر هم کـه
ِ
زندگـی کـه توسـط فیـض و محبـت مسـیح متحـول شـده بشـود .اِلـن جی وایـت این مسـئله را
بـا کالم سـاده اینطـور بیـان میکنـد «:منجـی مـی دانسـت کـه هیـچ اسـتداللی ،هر چقـدر هم
کـه منطقـی باشـد منیتوانـد قلبهای سـخت را مجذوب خود کند یا پوسـته سـخت دنیاپرسـتی و
خودخواهـی آنـرا درهـم شـکند .او میدانسـت که شـاگردانش بایـد عطایای آسمانی را دریافت
کننـد؛ انجیـل فقـط زمانـی میتواند تاثیرگذار باشـد که توسـط قلبهـای گرم از محبـت او و لبانی
کـه توسـط دانـش جـاودان او شـیوا و سـخنور شـده اعلان شـود ،او کـه راه حقیقـت و حیـات
اسـت »(اعمال رسـوالن ،صفحـه  .)۳۱در کتـاب آرزوی اعصـار ،او ایـن تفکـر عمیـق رااضافـه
میکنـد« :محبـت شـگفت انگیـ ِز مسـیح قلبهـا را مجـذوب و تسـخیر میکنـد ،در حالیکـه رصفـاً
تکـرار تعالیـم هیـچ چیـزی را منیتوانـد محقـق کند » .صفحـه .۸۲۶
کسـانی هسـتند کـه اعتقـاد دارند ،شـهادت شـخصی ،تلاش بـرای متقاعد کـردن دیگران در
مـورد حقایـق موجـود در کالم خـدا اسـت .بـا اینحال اهمیـت دارد که در زمان مناسـب حقایق
کالم خـدا به اشتراک گذاشـته شـود ،شـهادت شـخصی مـا ارتباط زیـادی دارد با رهایـی از گناه،
صلـح و آشـتی ،رحمـت ،بخشـش ،قـدرت ،امیـد ،و شـادی کـه عیسـی مسـیح در هدیـه حیـات
ابـدی بطـور رایـگان بـه ما می بخشـد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱چ ـرا فکــر مــی کنیــد کــه شــهادت شــخصی مــا بســیار قدرتمنــد و تاثیرگــذار بــر
دیگ ـران اســت؟ چگونــه شــهادت دیگ ـران بــر شــما و تجربــه شــخصی شــما تاثیــر
میگــذارد؟

 .2در کالس ،در مــورد پاســخ خــود بــه آخریــن ســؤال روز چهارشــنبه صحبــت کنیــد.
چـرا تجربــه شــخصی روزانــه بــا خداونــد بســیار مهــم اســت ،نــه تنهــا بـرای شــاهد
بــودن مــا ،بلکــه بـرای ایمــان شــخصی خودمــان نیــز مهــم اســت؟
 .3البتــه کــه یــک شــهادت قدرتمنــد میتوانــد گــواه قــوی باشــد .در عیــن حــال ،چـرا
یــک زندگــی خداگونــه اینقــدر در بشــارت مــا نقــش مهمــی دارد؟

 .4شــهادت شــخصی خــود را در کالس بــه اشــتراک بگذاریــد .بــه یــاد داشــته باشــید
کــه شــما آنچــه را کــه مســیح ب ـرای شــما انجــام داده اســت را بــه مشــارکت مــی
گذاریــد و مفهومــی کــه او امــروز ب ـرای شــما دارد.مســیح چــه تغییــری در زندگــی
شــما ایجــاد کــرده اســت؟
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