  درس سوم  

 ۱۷ – ۲۱تیر

عیسی مردم را چگونه می بینند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مرقـس  ۲۲ :۸تا ۲۶؛ یوحنا  ۳ :۴تـا۲۴؛ یوحنـا ۴۱ ،۴۰ :۱؛ مرقس :۱۲
 ۲۸تـا ۳۴؛ لوقـا  ۳۹ :۲۳تـا ۴۳؛ اعمال  ۲۶ :۸تا .۳۸
آیه حفظی :بدیشان گفت «:از عقب من آیید تا شام را صیاد مردم گردانم » (متی .)۱۹ :۴

مسـیح اسـتاد صید جانهاسـت .با مشـاهده طریقی که او با مردم رفتار میکرد ،یاد میگیریم
که چگونه دیگران را به سـوی شـناخت رسـتگاری از طریق عیسـی مسـیح سـوق دهیم .وقتی
بـا او همـراه مـی شـویم تـا بـا او از کوچـه هـای شـلوغ بیـت املقـدس و از مسـیرهای خاکـی
یهـودا ،و در دامنههـای مرتفـع جلیـل گـذر کنیـم ،در می یابیم کـه او چگونه اصـول ملکوت را
بـرای جسـتجوی جانها آشـکار میکند.
عیسـی متامـی زنـان و مـردان را شایسـتۀ ملکوت خویش دید .او همه انسـانها را با چشـم
رحمـت و شـفقت الهـی مـی دیـد .او پطـرس را نـه بـه عنـوان یـک ماهیگـر خشـن و حـراف،
بلکـه بـه عنـوان یـک واعـظ قدرمتنـد انجیل دیـد .او یعقوب و یوحنـا را نه به عنوان دو انسـان
تنـد خـو و آتشـین مـزاج ،بلکـه بـه عنـوان مشـتاقان بیـان کننـده فیـض خـود دیـد .او اشـتیاق
عمیـق را در قلبهـای مریـم مجدلیـه ،زن سـامری و مریم مادر عیسـی به منظـور پذیرش محبت
حقیقـی دیـد .او تومـا را نـه بـه عنوان یک شـکاک بدبین ،بلکـه به عنوان یک مخلـص صادق با
سـؤالهای صادقانـه و بـی ریـا دید .چـه یهودی یا غیر یهـودی ،مرد یا زن ،دز ِد بـر روی صلیب،
فرمانـده نظامـی ،یـا مـرد دیوانـه ای کـه روح پلیـد داشـت؛ عیسـی مسـیح در آنـان اسـتعداد
خدادادیشـان را دیـد و بـه آنـان از دیدگاه رسـتگاری نـگاه کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸تیر –  ۱۸جوالی آماده شوید.
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     یکشنبه 

 ۲۲تیر

دومین ملس
در کل کتاب مقدس فقط یک معجزه از طرف عیسی موجود است که او در دو مرحله آنرا
به انجام میرساند .و این شفای فرد نابینا در بیت صیدا است .این حکایت درسهائی را بدون
محدویت زمانی در تاریخ ،در اختیار کلیسای مسیح میگذارد .این برنامه خداوند برای هر یک
از ایامنداران است تا با بهره گرفنت از آن فرد دیگری را به سوی مسیح سوق دهند .کالم خداوند
میگوید« ،و چون به بیت صیدا رسیدند ،عده ای مردی نابینا را نزد عیسی آوردند ،متنا کردند
بر او دست بگذارد» (مرقس  .)۲۲ :۸در اینجادو کلمه مهم و کلیدی «آوردند» و «متنا کردند»
وجود دارد .مرد نابینا با میل خویش برای شفا نزد عیسی نیامده بود .دوستانش نیاز او را به
شفا دیدند پس او را آوردند .اگرچه ممکن است مرد نابینا ایامن زیادی به مسیح نداشت ،اما
دوستانش او را نزد مسیح آوردند .زیرا آنان ایامن داشتند که مسیح میتواند آن مرد نابینا را
شفا بخشد.
در عهد جدید حدودا ً  ۲۵معجزه شفابخش جدا از هم وجود دارد که توسط مسیح انجام
گرفته است .در بیش از نیمی از آنها یکی از بستگان یا دوستان فرد او را برای بهبودی نزد مسیح
آوردهاند .بسیاری از مردم هرگز نزد مسیح نخواهند آمد مگر اینکه کسانیکه ایامن آوردهاند
آنان را نزد او بیاورند .نقش ما در اینجا «معرفی» مسیح و آوردن مردم نزد اوست.
دومین کلمه ای که در مرقس باب  ۲۲ :۸مورد توجه ما قرار میگیرد ،کلمه «متنا» است که
میتواند به معنای التامس ،درخواست ،ترغیب باشد .این مطلب حاکی از یک خواهش مالیم،
مهربانانه و مؤدبانه است تا اینکه تقاضائی گستاخانه و طلبکارانه باشد .دوستان این مرد نابینا
با مهربانی به عیسی متوسل شدند ،و معتقد بودند که عیسی هم متایل و هم قدرت این را
دارد که به او کمک کند .ممکن است این مرد آنقدر ایامن نداشته باشد که عیسی بتواند او را
شفا بخشد ،اما دوستانش ایامن داشتند و اینکار را کردند .گاهی اوقات ما باید دیگران را سوار
بر بال ایامن خود بسوی عیسی مسیح بربیم.



مرقـس بـاب  ۲۲ :۸تـا  ۲۶را بخوانیـد .چـرا فکـر میکنید مسـیح در دو مرحله مرد نابینا را شـفا
داد؟ ایـن حکایـت ،امـروز برای ما به عنوان شـاهدان مسـیح چه درسـهایی دارد؟

آیـا امـکان دارد مـا هـم ،مـردم را بـه دیده روشـن نبینیـم؟ آیا ما نیـز گاهی اوقـات به جای
دیـدن آنهـا بـه عنـوان کاندیدهـای ورود بـه پادشـاهی خداوند ،آنان را بیشتر شـبیه «درختانی
متحـرک» در سـایه ای از ابهـام مـی بینیـم؟ بـه نظـر شما چـه چیـزی باعـث میشـود تـا هر از
گاهـی مـردم را به وضـوح نبینیم؟
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عــاوه بــر ایــن درس مشــهود و روشــن دربــاره نحــوه بــکار گیــری خداوند از مــا برای
دســتیابی بــه انســانها ،چــه چیــز دیگــری میتوانیــم از ایــن حکایــت بیاموزیــم؟ بــه
عنــوان مثــال ،چگونــه میتوانیــم بیاموزیــم کــه هــم علــم پزشــکی و هــم مســائل
روحانــی میتواننــد هــر دو ســهمی در بهبودی[شــفا] و هدایــت انســانهای گمـراه
داشــته باشــند؟

     دوشنبه     

 ۲۵فروردین

درسی از پذیرش
عیسـی بـا الگـو بـودن بـرای حواریـون میخواسـت تـا آنـان هـم بـا نگرشـی جدیـد هـر فرد
را ببیننـد .مسـیح بـه حواریـون آموخـت کـه چگونـه مـردم را از منظر الهـی ببینند .نـگاه او به
مـردم ریشـه ای و عمیـق بـود .او آنـان را میدیـد ،امـا نـه آنطـور که بـه نظر می رسـیدند ،بلکه
بـه صورتـی کـه ممکـن بود درآیند .مسـیح در متـام تعامالتش با مـردم ،با آنها با عـزت و احرتام
رفتـار کـرد .او اغلـب بـا طـرز رفتـار و برخـورد خـود با مـردم ،حواریـون را شـگفت زده میکرد.
ایـن امـر بـه ویـژه در برخـوردش با زن سـامری صادق اسـت.
مطالعـات باستانشناسـی کتـاب مقـدس ایـن نظریـه جالـب در مـورد رابطه بیـن یهودیان و
سـامریان را بیـان میکنـد « :شـکاف میـان سـامریان و یهودیـان از همان دوران اولیه اسـت .بر
اسـاس دوم پادشـاهان بـاب  ،۱۷سـامریان از نـوادگان مردمـی بودنـد کـه در بیـن النهریـن می
زیسـتند ،کسـانیکه توسـط پادشـاه آشـوری در  ۷۲۲قبـل از میلاد تبعیـد شـده و مجبور شـدند
تـا در رسزمینهـای شمالی ارسائیـل مسـتقر شـوند .آنان پرسـتش یهـوه را با عبادات بت پرسـت
در هـم آمیختنـد [( The Archaeological Study Bibleانتشـارات زاندرونـد ،)۲۰۰۵ ،صفحـه
 .]۱۷۲۷آنهـا علاوه بـر ایـن شـیوه هـای بـت پرسـتی بـه منظور شـبیه سـازی ،کهانـت رقیب را
بوجـود آورده و معابـدی رقیـب را بـرروی کـوه جرزیـم سـاختند .بـا توجـه بـه چنیـن اختلاف
عقیدتی با سـامریان ،شـاگردان مسـیح میبایسـتی متعجب شـده باشـند زمانیکه عیسـی مسـیر
راه سـامره را بـرای رفتن بـه سـمت جلیـل انتخـاب کـرد .آنهـا تعجب کردنـد که عیسـی خود را
درگیـر بحـث مذهبـی منیکنـد .او بـی درنـگ درخواسـت زن سـامری بـرای پذیـرش ،محبـت ،و
بخشـش را اجابـت منود.
یوحنـا بـاب  ۳ :۴تـا  ۳۴را بخوانیـد .چگونـه عیسـی بـه زن سـامری نزدیـک شـد؟ واکنـش زن
سـامری بـه گفتگـوی مسـیح بـا او چه بـود؟ واکنـش حواریون به ایـن ماجرا چه بـود و چگونه
عیسـی دیـدگاه آنـان را تغییر داد؟
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درس مانـدگاری کـه عیسـی آرزو داشـت تـا بـه شـاگردانش و هـر یـک از مـا تعلیـم دهـد،
به همین سـادگی اسـت« :کسـانیکه روح مسـیح را دارند ،همه انسـانها را از دیدگاه شـفقت
الهـی مـی بیننـد» (اِلـن جی وایت ،نشـانه هـای زمـان ۲۰ ،ژوئـن.)۱۸۹۲ ،

افرادیکــه شــما بــه خاطــر تاثی ـرات فرهنگــی و اجتماعــی خودتــان ،گرایــش داریــد
بــه آنــان بــه دیــده تحقیــر یــا عــدم احتـرام نــگاه کنیــد ،چــه کســانی هســتند؟ چـرا
بایــد نگــرش خــود را تغییــر دهیــد ،و چگونــه میتــوان ایــن تغییــر را بوجــود آورد؟

     سه شنبه     

 ۲۴تیر

از جائیکه هستید رشوع کنید
شـخصی ایـن سـخن بجـا را گفتـه اسـت« ،تنهـا نقطه ای کـه در زندگـی بایـد از آنجا رشوع
کـرد ،جایـی اسـت کـه شما در آن آنجـا هسـتید ،زیرا مـکان دیگری بـرای رشوع وجـود ندارد».
عیسـی در اعمال بـاب  ۸ :۱ایـن اصـل را تاکیـد میکنـد« ،امـا وقتـی روح القـدس بـر شما نازل
شـود قـدرت خواهیـد یافـت و در اورشـلیم و متـام یهودیه و سـامره و تـا دور افتادهترین نقاط
عامل شـاهدان مـن خواهیـد بود».
پیـام مسـیح بـه شـاگردانش بسـیار روشـنتر و واضحتر از آن بـود کـه فهمیـده نشـود :از
جایی رشوع کنید که در آنجا هسـتید .در آنجایی که خداوند شما را قرار داده ،شـاهد باشـید.
بـه جـای آنکـه در رویـای بدسـت آوردن فرصت های بهرت باشـید از اطرافیان خـود رشوع کنید.
فرصتهایـی کـه در نزدیکـی شما می باشـد را با چشمان الهـی ببینید!
نیـازی نیسـت کـه شما تحصیـل کـرده تریـن ،سـخنورترین و بـا اسـتعدادترین فـرد جهـان
باشـید .در هـر حـال بـا بهـره گیـری درسـت از برخـی از ایـن عطایـا میتـوان مفیـد بـود ،و در
آخـر اینکـه ،در کآلنچـه کـه بـدان نیـاز داریـد ،عشـق بـه خداوند و عشـق و عالقه بـرای نجات
جانهاسـت .اگـر مایلیـد تـا شـاهد مسـیح باشـید ،خداونـد راه انجـام اینـکار را بـرای شما بـاز
میکند .
یوحنـا بـاب ۴۱ ،۴۰ :۱؛ یوحنـا  ۵ :۶تـا  ،۱۱و یوحنـا  ۲۰ :۱۲تـا  ۲۶را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه
چیـزی را در مـورد بینـش روحانـی اندریـاس و عملکـرد او بـرای شـاهد مسـیح بـودن ،بـه مـا
میگویند؟

تجربـه و حکایـت اندریـاس بـه روشـنی با ما سـخن میگویـد .او با خانواده خـودش رشوع
کـرد .او ابتـدا بـا بـرادرش دربـاره مسـیح صحبـت کـرد .اندریـاس بـا پرس بچـهای که نـان جو و
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دو ماهـی داشـت ایجـاد دوسـتی و ارتباط برقرار کرد و سـپس برای مسـیح مـواد غذایی متعلق
بـه او را فراهـم کـرد تـا معجـزه خود را نشـان دهـد ،در اینجا اسـتعداد اندریاس فقـط این بود
کـه میدانسـت چگونـه بایـد بـا یونانیان رفتار کـرد .به جای بحـث در مورد مسـائل عقیدتی ،او
نیـاز مـردم را حـس کـرد و آن را با مسـیح در میان گذاشـت.
هنر موثـر صیـد جانهـا ،هنر برقـراری روابـط مثبت و دلسـوزانه اسـت .بـه افـراد نزدیک
خود که ممکن اسـت عیسـی را نشناسـند فکر کنید .آیا آنان وجود شـخصی مهربان و دلسـوز
را در زندگـی شما حـس میکننـد؟ آیـا در شما آرامـش و هدفـی را مـی بیننـد ،کـه آرزوی آنـرا
داشـته باشـند؟ آیـا زندگـی شما تبلیغـی برای انجیل اسـت؟ ما با شناسـاندن عیسـی مسـیح به
دیگـران ،بیـن آنـان و خداونـد دوسـتی ایجـاد میکنیـم .آنـان دوسـتان مسـیحی میشـوند و رس
انجـام ،هامنطـور کـه مـا پیـام زمـان آخر خداونـد در مـورد حقایق کتاب مقدسـی را بـا آنان به
اشتراک میگذاریـم ،شـاید آنـان به عضویت مسـیحیان کلیسـای روز هفتم ادونتیسـت در آیند.

چـرا هدایــت اعضــای فامیــل و بســتگان خودمــان بــه ســوی مســیح در برخــی مواقــع
بســیار دشــوار اســت؟ آیــا تــا بــه حــال در معرفــی مســیح بــه یکــی از اعضــای
خانــواده یــا دوســتان نزدیــک خــود موفــق بودهایــد؟ اصولــی را کــه ممکــن اســت
ب ـرای کالس مفیــد باشــد بــه اشــتراک بگذاریــد.

     چهارشنبه     

 ۲۵تیر

رس و کار داشنت با افراد سختگیر
عیسـی ،اسـتاد برخـورد بـا افـراد سـخت گیـر بـود .او بـا کالم و اعمال خـود ثابـت کـرد که
پذیـرای آنـان اسـت .او با دلسـوزی و حساسـیت به دل نگرانیها و سـواالتی که مطـرح میکردند
گـوش میـداد ،و بـا حوصلـه و صبورانه حقایق الهی را بـرای آنان بیان میکرد .او اشـتیاق درونی
سـخت تریـن قلبهـا را تشـخیص میـداد و نیـروی پنهانـی شـیطان را در بدتریـن گناهـکاران می
دیـد .از نظـر مسـیح هیچکـس دور از دسـتیابی انجیـل نبـود .مسـلامً مسـیح بـاور داشـت که:
«هیچکـس آنقـدر در گنـاه نیافتـاده ،و هیچکـس آنقـدر بدطینـت و فاسـد نشـده کـه نتوانـد
رسـتگار شـود ،بلکـه آنهـا میتواننـد در عیسـی مسـیح نجـات یابنـد» (اِلـن جـی وایـت ،آرزوی
اعصـار ،صفحـه  .)۲۵۸مسـیح بـه انسـانها بـا دیدگاه متفاوتی نسـبت بـه بقیه ما نـگاه میکرد.
او در همـه انسـانها درخشـش جلال اولیـه و اصیـل خلقت را میدیـد .او حیطه فکـری آنان را
بـاال بـرد تـا بتواننـد امـکان تحولـی را درک کنند که ممکن اسـت در آنها بوجود آید ،و بسـیاری
بـرای کسـب آنچـه کـه او بـرای زندگـی آنـان در نظر داشـت ،نـزد او آمدند.
متـی بـاب ۱۹ ،۱۸ :۴؛ مرقـس  ۲۸ :۱۲تـا ۳۴؛ و لوقـا  ۳۹ :۲۳تـا  ۴۳را بخوانید .چه شـباهتی را
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در دعـوت مسـیح از پطـرس و یوحنـا ،یکـی از علمای دینـی ،و دزد برروی صلیـب می بینید؟
رویکـرد مسـیح را بـا هـر یک از این افـراد ،به دقت مطالعـه کنید .چه چیزی برایتان برجسـته
اسـت و توجه شما را جلب میکند؟
مسـیح بـه هـر جـا کـه مـی رفـت ،توانایی هـای روحانـی را مـی دیـد؛ وی اسـتعداد درونی
نامزدهـای احتاملـی بـرای ورود بـه پادشـاهی خداونـد را در بعید ترین و محتمـل ترین رشایط
میدیـد .مـا ایـن توانایـی را «رشـد دیـدگاه کلیسـا» مـی نامیـم .بینـش رشـد یافتـه کلیسـا یـک
حساسـیت پـرورش یافتـه در کلیسـا بـرای دیـدن مـردم از هامن دیدگاهی اسـت که مسـیح می
دیـد ،یعنـی دیـدن آنـان بـه عنوان فاتحـان و شایسـتگان ورود به پادشـاهی خداونـد .همچنین
ایـن مسـتلزم «رشـد روحانـی گـوش هـای کلیساسـت» ،یعنـی شـناخت و درک نیازهـای بیـان
نشـده از سـوی اطرافیان ماسـت .یعنی شـنیدن صـدای اشـتیاق قلبهای آنان بـرای چیزهایی که
آنـان ندارنـد ،حتـی اگـر آنـان آشـکارا و رصاحتـاً آن نیازها را بیـان نکنند.
از پـروردگار بخواهیـد تـا شما را نسـبت بـه کارگردانـی و هدایـت روح القـدس در زندگـی
دیگـران حسـاس کنـد .دعـا کنیـد که خداوند شما را دوباره ملس کند و چشمان شما را باز کند
تـا فرصتهـای روحانـی را ببینیـم کـه هـر روزه او برای مـا فراهم میکنـد تا ایاممنان را بـا دیگران
بـه اشتراک بگذاریـم .در پـی خداونـد ،بـرای داشتن چشـم بینـا ،قلـب حسـاس شـنوا ،و شـوق
معرفـی مسـیحی کـه شما او را شـناخته و دوسـت داریـد ،بـرای دیگران باشـید ،و آنوقت شما
در مسـیر خـود بسـوی سـفر هیجـان انگیـز حیـات خواهید بـود .زندگـی معنای کاملاً جدیدی
بـه خـود میگیـرد .شما چنـان احسـاس رضایت خاطـر و شـادمانی خواهید کـرد که هرگـز آنرا
قبلاً تجربـه نکـرده اید .تنها کسـانی که بـرای جانها کار مـی کنند می تواننـد رضامندی را درک
کننـد کـه از آن حاصل می شـود.

     پنجشنبه     

 ۲۶تیر

درک فرصتهای زودگذر
کتـاب اعمال رسـوالن مملـو از داسـتانهایی اسـت کـه نشـان میدهدکـه چگونه شـاگردان
مسـیح از فرصتهـای زودگـذر بـرای پیرشفت ملکوت خداونـد بهره گرفتند .یکی پـس از دیگری،
رشح حالهـای شـگفت انگیـزی را در مورد کلیسـای اولیـه و چگونگی رشـد آن میخوانیم ،حتی
با وجود چالش هایی که کلیسا چه در داخل و چه از خارج با آنها روبرو بود.
بـه عنـوان مثـال ،در دوم قرنتیـان بـاب  ،۱۳ ،۱۲ :۲پولـس رسـول در مـورد تجربـه خـود در
تـروآس میگویـد« :پـس چون برای بشـارت انجیل مسـیح به تـروآس رفتم ،دریافتـم که خداوند
در آنجـا دری بـزرگ بـه روی مـن گشـوده اسـت .امـا باز آرام نداشـتم زیـرا برادر خـود تیطوس
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را نیافتـم .پـس بـا اهالـی آنجـا وداع کرده ،بـه مقدونیه رفتم» .خـدا به طرز معجزه آسـایی راه
را بـرای پولـس بـاز کـرد تـا انجیـل را در قـاره اروپا موعظـه کنـد ،و او میدانسـت درهایی را که
امـروز خداونـد بـاز کـرده ،شـاید فـردا بسـته شـوند و دیگـر فرصتی بـرای تبلیـغ انجیل نباشـد.
او بـا اسـتفاده از فرصـت پیـش آمـده و دیـدن امکانـات موجـود بالفاصلـه بـه سـوی مقدونیـه
حرکـت کرد.
خداونـد عهـد جدید ،خدای گشـاینده درهای بسـته اسـت [خدایی که فرصتهـای کوتاهی را
بـرای مـا فراهـم میکنـد تا ایمان خود را به اشتراک بگذاریـم] .در رسارس کتاب اعامل رسـوالن،
خـدا در تلاش اسـت .در همـه جـا ،شـهرها ،والیـات ،کشـورها و مهمتر از همـه در قلـب افراد
مختلـف ،درهـای بازی بـرای کالم خدا وجـود دارند.
اعمال بـاب  ۲۶ :۸تـا  ۳۸را بخوانیـد .ایـن آیـات در خصـوص راه هایـی کـه فیلیپـس بـرای
هدایـت خداونـد میگشـاید و واکنـش او بـه فرصتهـای الهـی ،چـه چیـزی بـه مـا مـی آموزند؟

«فرشـته خداوند فیلیپس را بسـوی کسـیکه در پی نور و آماده پذیرش انجیل بود راهنامیی
کـرد ،و امـروز فرشـتگان قـدم بـه قـدم آن دسـته از کارگـران خداونـد را هدایـت مـی کنـد کـه
اجـازه میدهنـد تـا روح القـدس زبانهـای آنـان را تقدیـس و قلبهایشـان را تطهیـر و ملـس کنـد.
فرشـته ای کـه بـرای راهنامیـی فیلیپـس بسـوی مرد حبشـی فرسـتاده شـد ،خودش میتوانسـت
پیغـام خداونـد را بـه مـرد حبشـی برسـاند ،امـا خداونـد بدین طریق عمـل منی کند .این نقشـه
اوسـت کـه انسـانها بـرای همنوعـان خـود تلاش کننـد »(اِلـن جـی وایـت ،اعمال رسـوالن،
صفحـه .)۱۰۹
اگـر مـا هـم گـوش شـنوا و چشمان بینـا داشـته باشـیم ،توسـط فرشـتگان نادیـده خدوانـد
هدایـت میشـویم تـا حقایـق ملکـوت او را بـه جوینـدگان حقیقـت برسـانیم.

توجــه کنیــد کــه چگونــه کتــب مقــدس ،اســاس ایــن داســتان بودنــد .همچنیــن توجــه
داشــته باشــید کــه چگونــه ایــن مســئله بســیار مهــم بــود تــا کســیکه کالم خــدا را
میدانســت ،بتوانــد آنـرا بــه تفصیــل شــرح دهــد .چــه درسهایــی در اینجــا بـرای مــا
وجــود دارنــد؟

     جمعه     

 ۲۹فروردین

تفکـری فراتـر:از خانـم اِلن جـی وایت بخوانیـد« ،انجیل در سـامره» ،صفحـات  ۱۰۳تا
 ،۱۱۱اعامل رسـوالن.
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همه مردم اطراف ما در پی یافنت حقیقت جاودان هسـتند .هامنطور که عیسـی بدرسـتی
آنـرا بیـان میکنـد« ،پس به شـاگردان خود گفـت :در حقیقـت محصول فراوان اسـت ولی کارگر
کـم» .مشـکل ،کمبـود محصـول نبود .عیسـی با چشمان الهیِ مسـح شـده ،فراوانـی محصول را
میدیـد در حالیکـه شـاگردان او فقـط تضادهـا را مـی دیدنـد .راه حل عیسـی مسـیح بـرای این
مشـکل چـه بـود؟ «بنابرایـن شما بایـد از صاحب محصول درخواسـت مناییـد تـا کارگرانی برای
جمـع آوری محصـول خـود بفرسـتد» (متـی  .)۳۸ :۹راه حل این اسـت که دعا کنیـد ،تا خداوند
شما را برای برداشـت محصول خود بفرسـتد.
چـرا اینگونـه دعـا نکنیـم؟ «پـروردگارا ،مـن میخواهم از من بـرای پیرشفـت ملکوت خودت
اسـتفاده کنـی .چشمان مـن را بـاز کـن تا بتوانـم هـر روزه فرصتهـای کوتاهی را کـه در مقابل
مـن قـرار میدهـی ببینـم .بـه مـن بیاموز که نسـبت بـه اطرافیـان خودم حسـاس باشـم .به من
کمـک کـن تـا سـخنان امیـدوار کننـده و تشـویق کننده بیـان کنم و محبـت و حقیقت تـو را با
آنانیکـه هـر روزه بـا آنان در متاس هسـتم به اشتراک بگذارم» .اگر شما مشـتاق باشـید که این
دعـا را بکنیـد ،خداونـد کارهـای فـوق العـاده ای در زندگی شما خواهد کرد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱اگــر تــاش کــرده ایــد تــا جانهایــی را بــه ســوی مســیح بیاوریــد ،از یــک چیــز

آگاه هســتید :همیشــه اینــکار آســان نیســت ،اینطــور نیســت؟ بلــه ،مطمئنـاً ،فقــط
خداونــد میتوانــد قلبهــا را تغییــر دهــد ،امــا او بــا حکمــت خــود تصمیــم گرفتــه
اســت تــا مــا هــم بخشــی از ایــن رونــد باشــیم .حتــی کار بـرای نجــات یــک انســان
نیارمنــد زمــان ،تــاش ،صبــر ،و محبتــی اســت کــه از آســمان داده شــده باشــد .چــه
تصمیماتــی میتوانیــد بگیریــد کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا بــه منظــور شــاهد مســیح
بــودن خویشــتن انــکاری و ایثــار کنیــد؟
 .۲برخــی از افـرادی کــه پبــا آنــان در تمــاس هســتید و مســیح را نمیشناســند ،چــه
کســانی هســتند؟ چــه کاری انجــام دادهایــد ،یــا در حــال انجــام دادن هســتید ،یــا
بایــد انجــام دهیــد ،تــا ب ـرای آنــان شاهد[ســفیر مســیح] باشــید؟
 .3در مــورد پولــس از شــهر طرســوس بیندیشــید .در اینجــا کســی وجــود دارد کــه
بــه نظــر میرســد خیلــی ســختگیر باشــد کــه تغییــر کنــد! ولــی بــا اینحــال ،میدانیــم
کــه چــه اتفاقــی بـرای او رخ داد .ایــن مطلــب چــه چیــزی را در مــورد خطــر پیــش
قضاوتــی دیگـران بــر اســاس ظواهــر آنــان بــه مــا مــی گویــد؟
 .4بــا یــادآوری حکایــت شــائول ،نظــر مــا در مــورد آیــه ای ماننــد متــی بــاب ۶ :۷
 «آنچــه مقــدس اســت بــه ســگان ندهیــد و مرواریدهــای خــود را جلــوی خوکهــانریزیــد .مبــادا آنهــا را زیــر پــا لگدمــال کننــد و برگشــته شــما را بدرنــد ،چــه مــی
توانــد باشــد؟
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