  درس پنجم   

 ۱۲ – ۶اردیبهشت

شهادت دادن با رو ِح توامنند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :یوحنا ۲۶ :۱۵و۲۷؛ اعامل رسـوالن ۴۲ ،۴۱ :۲؛ اعامل رسـوالن ۴ :۸؛
عربانیان ۱۲ :۴؛ اعامل رسـوالن ۳۴ ،۳۳ :۱۷؛ اعامل رسـوالن .۸ :۱۸

آیـه حفظـی« :هنگامـی کـه دعایشـان بـه پایـان رسـید ،سـاختامن محـل اجتماع آنـان به
لـرزه درآمـد و همـه از روحالقـدس پـر گشـتند و كالم خـدا را بـا شـهامت بیـان میکردنـد»
(اعمال .)۳۱ :۴
هنگامیکـه مسـیح بـه ایامنـداران اولیـه فرمـان داد« :به متـام نقاط دنیـا برویـد و این مژده
را بـه متـام مـردم اعلام کنیـد» (مرقـس  ،)۱۵ :۱۶بایـد بـه نظر می رسـید که ایـن ماموریت غیر
ممکـن باشـد .چگونـه آنهـا میتوانسـتند چنیـن چالـش بزرگی را بـه انجام رسـانند؟ تعـداد آنان
انـدک و امکاناتشـان محـدود بـود .آنـان گروهـی ایامنـدار معمولـی از طبقـه بی سـواد جامعه
بودنـد .امـا آنهـا خدایـی خارق العاده داشـتند که می توانسـت آنهـا را در ایـن ماموریت بزرگ
و خـارق العاده توامنند سـازد.
امـا عیسـی اظهـار داشـت« ،وقتـی روح القدس بر شما نازل شـود قـدرت خواهیـد یافت و
در اورشـلیم و متـام یهودیـه و سـامره و تـا دور افتـاده تریـن نقـاط عـامل شـاهدان مـن خواهید
بـود» (اعمال  .)۸ :۱قـدرت توامننـد سـازی روح القـدس آنـان را قـادر سـاخت تـا بتواننـد پیـام
صلیـب را بـا قـدرت متحـول کننـده زندگـی و تغییر دهنده جهان ،بـا دیگران در میـان بگذارند.
روح القـدس باعـث شـد تـا بشـارت آنـان موثـر واقـع شـود .تنهـا در طی چنـد دهـه ،انجیل بر
کل جهـان تاثیـر گذاشـت .در کتـاب اعمال رسـوالن آمده اسـت که ایـن ایامنداران اولیـه «دنیا
ّ
را بهـم ریختـه انـد» (اعمال  .)۶ :۱۷پولـس رسـول اضافه می کنـد که انجیل «بـه متامی خلقت
زیـر آسمان موعظـه شـده اسـت» (کولسـیان  .)۲۳ :۱در ایـن هفتـه ،بطور خاص بـر نقش روح
القـدس در توامنندسـازی کار شـهادت مـا برای مسـیح خواهیـم پرداخت.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱مرداد –  ۱آگوست آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۵مرداد

مسیح و وعده آمدن روح القدس

عیسـی بـا وعـده آمـدن روح القـدس  ،نگرانی شـاگردان را در مورد ترک آنان و بازگشـت به
آسمان را برطـرف کـرد« .بـا این حال ،من به شما راسـت میگویم که رفتنم به سـود شامسـت.
زیـرا اگـر نـروم ،آن مدافـع نـزد شما نخواهـد آمـد؛ ا ّمـا اگـر بـروم او را نـزد شما میفرسـتم»
(یوحنـا  .)۷ :۱۶کلمـه یونانـی بـرای لغـت «پشـتیبان[مدافع]»  parakletosاسـت .و ایـن کلمه
به«کسـی کـه بـه منظـور کمـک در کنار انسـان اسـت» اشـاره دارد .یکـی از عملکردهـای مهم
روح القـدس اینسـت کـه در کنـار همه ایامنـداران برای توامنندسـازی و هدایت آنـان در جهت
فعالیتها و وظایف بشـارتی آنان قرار گیرد .وقتی شـاهدان عیسـی میشـویم ،تنها نیسـتم .روح
القـدس در کنـار ماسـت تـا مـا را بـه سـمت سـالکان صـادق او هدایـت کنـد .او حتـی قبـل از
اینکـه مـا آنـان را مالقـات کنیـم ،قلبهـای آنـان را آمـاده کـرده اسـت .او کالم مـا را هدایـت می
کنـد ،ذهنهـای سـالکان را متقاعـد سـاخته و آمـاده پذیرش مسـیح می کنـد ،و آنـان را توانایی
میبخشـد تـا بـه القائـات او واکنش نشـان دهند.
یوحنـا بـاب  ۲۷ ،۲۶ :۱۵و یوحنـا بـاب  ۸ :۱۶را بخوانیـد .ایـن آیات درباره نقـش روح القدس
در کار بشـارت ،چـه چیـزی به ما مـی گویند؟

روح القدس گواه یا شاهد مسیح است و او را تایید می کند .هدف غایی او هدایت بسیاری
از انسانها بسوی مسیح است .رسالت او جالل عیسی مسیح است .با توجه به این نقش ،او کلیه
ایامنداران را نسبت به مسئولیتی که به عنوان شاهد دارند ،متعهد میسازد .او چشامن ما را باز می
کند تا امکانات و فرصتهای موجود در اطرافامن را ببینیم و در پس صحنه تالش می کند تا قابلیت
پذیرش برای پیام انجیل را ایجاد کند.
انجیل یوحنا این موضوع را به روشنی بیان می کند .او «می آید تا جهان را در مورد گناه،
عدالت و داوری متقاعد سازد» (یوحنا  .)۸ :۶۱به عبارت دیگر ،او حس بیگانگی از خدا را از قلبها
می زداید و در عمق وجود ،حس نیاز به توبه را ایجاد کند .او همچنین جهان را به «عدالت»
متقاعد میکند .روح القدس نه تنها گناه را برمال و آشکار میسازد ،بلکه ما را بسوی عدالت و درستی
هدایت می کند .او عظمت و شکوه درستی و عدالت عیسی در مقابل پلیدی[گناه] ما را آشکار
میسازد .نقش روح القدس رصفاً این نیست که نشان دهد چقدر ما بد هستیم؛ بلکه اینست که
نشان دهد ،چقدر عیسی خوب ،مهربان ،دلسوز و دوست داشتنی است ،و ما را شبیه او سازد.
بطور ساده شهادت رصفاً همکاری با روح القدس برای جالل عیسی مسیح است .با قدرت روح
و تحت هدایت او ،ما مسیح شگفت انگیز را تایید می کنیم و شهادت می دهیم که او چگونه
زندگی ما را دگرگون کرده است.
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در تمایــل بــرای نجــات جانهــا ،چــرا بایــد همیشــه بخاطــر داشــته باشــیم کــه
نمیتوانیــم کســی را متقاعــد کنیــم ،بلکــه تنهــا روح القــدس اســت کــه مــی توانــد؟

     دوشنبه     

 ۶مرداد

کلیسای قدرمتند
کتـاب اعمال رسـوالن بطـور شایسـته ای« ،اعمال روح القـدس» خوانـده شـده اسـت .این
یک ماجراجوئی مهیج در شـهادت دادن ،بشـارت انجیل ،و رشـد کلیسـا اسـت .اعامل رسـوالن،
حکایـت ایامنـداران وقـف شـده ای اسـت کـه از روح القـدس پُـر شـده انـد  ،که جهـان را برای
مسـیح تحـت تاثیـر قـرار میدهنـد .آنهـا بـرای دسـتیابی بـه نتایـج معجـزه آسـا ،کاملاً بـه روح
القـدس وابسـته بودنـد .آنـان منونـه ای بودنـد از آنچـه کـه روح القـدس مـی توانـد از طریـق
مـردان و زنانـی کـه کاملاً خـود را وقـف او کردهانـد ،انجـام دهـد.



اعمال بـاب ۴۲ ،۴۱ :۲؛ اعمال ۳۱ ،۴ :۴؛ اعمال ۴۲ ،۱۴ :۵؛ اعمال ۷ :۶؛ اعمال  ۵ :۱۶را
بخوانیـد .چـه چیـزی در ایـن آیـات شما را تحـت تاثیر قرار مـی دهـد؟ لوقا ،نویسـنده کتاب
اعمال ،بـا ثبـت چنیـن رشـد رسیعـی ،چـه پیامـی را مـی خواسـت تـا به اشتراک بگـذارد؟
هـدف لوقـا از نوشتن کتـاب اعمال این اسـت تـا رسـالت روح القـدس در کلیسـای اولیه را
بـا هـر خواننده کتـاب در میـان بگذارد.
همچنیـن توجـه داشـته باشـید کـه او از بکارگیـری ارقـام و اعـداد بـرای نشـان دادن میزان
رشـد رسیـع روح القـدس در قـرن اول تردیـد منیکند .یعنـی او تعداد تعمید ها را حسـاب کرده
و ثبـت میکنـد .او در اعمال  ،۴۱ :۲ایـن واقعیـت کـه  ۳۰۰۰نفـر در یـک روز و در یـک مـکان
تعمیـد یافتنـد را بیـان مـی کنـد .او در اعمال بـاب  ،۴ :۴دربـاره  ۵۰۰۰نفـری که تعمیـد یافته
انـد صحبـت میکنـد .و در اعمال بـاب  ۱۴ :۵بیـان میکنـد کـه بسـیاری از مـردم نـزد خداونـد
آمدنـد و تعمیـد یافتند.
لوقـا هیـچ یـک از افـرادی را کـه دلهایشـان بـا روح القـدس تحت تاثیـر قرار گرفته باشـد را
از قلـم منـی انـدازد ،خـواه یک فـرد تنها مانند لیدیـه ،زندانبان اهـل فیلیپی ،یا دختری دیوزده
کـه کنیـز بـود ،و یا خـواه آن فرد یـک خواجه اتیوپیائی باشـد.
نکتـه مهـم در اینجـا اینسـت کـه در پس هر یـک از این اعـداد و ارقام بزرگ انسـانی ،برای
هـر یـک از ایـن فرزنـدان خـدا ،مسـیح اسـت کـه جـان خـود را بـرای آنـان بخشـید .بلـه ،ما از
ارقـام بـزرگ تعمیـد خرسـند میشـویم ،اما رسانجام ،بشـارت غالبـاً مجاهدت تک به تک اسـت.
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بـرای کمـک بـه رشـد رسیع کلیسـا در عهد جدید ،کلیسـاهای جدیدی تاسـیس شـدند .یکی
از دالیلـی کـه کلیسـاهای اولیـه خیلـی رسیـع رشـد کـرد ،اینسـت کـه کلیسـا بطـور مسـتمر بـا
تاسـیس کلیسـاهای جدیـد ،تکثیـر میشـد .ایـن موضـوع چه پیـام مهمی بـرای امروز مـا دارد؟

تمرکــز اصلــی کلیســای عهــد جدیــد تبلیــغ و بشــارت بــود .چگونــه میتوانیــم اطمینان
حاصــل کنیــم کــه در کانونهمــه کارهایــی کــه در کلیســای محلــی مــا انجــام میگیــرد،
کارهــای بشــارت همیشــه در نقطــه کانونی آن باشــد؟

     سه شنبه     

 ۷مرداد

روح القدس و شهادت دادن
در رسارس کتاب اعامل رسـوالن ،روح القدس قدرمتندانه حضور داشـته اسـت .او ایامنداران
را هدایـت میکـرد و از طریـق آنـان هامنگونـه کـه بـه طـرق مختلـف آنـان شـاهدان پـروردگار
خویـش بودنـد ،امـور کلیسـا را بـه پیـش برد .او آنها را قوت بخشـید تا با مشـقات و چالشـهای
شـهادت دادن در فرهنگـی کـه بـا کلیسـا ضدیـت داشـت مقابلـه کننـد .او آنـان را بسـوی
جوینـدگان واقعـی و صـادق حقیقـت هدایـت کـرد .قبـل از ورود ایامنـداران به شـهرها ،او در
متامـی شـهرها ،قلبهـای مـردم را برای پذیـرش آنان آماده میکـرد .وی درهای فرصـت را در برابر
آنـان گشـود ،هرگـز آنـان در خـواب هم منی توانسـتند توامنندی سـخنان و اعامل خـود را تصور
کنند .
اعمال رسـوالن بـاب ۵۵ :۷؛ اعمال رسـوالن ۲۹ :۸؛ اعمال رسـوالن ۱۵ :۱۱؛ اعمال رسـوالن
۲۹ ،۲۸ :۱۵؛ و اعمال رسـوالن  ۶ :۱۶تـا  ۱۰را بخوانیـد .چگونـه روح القـدس در هـر یـک
از تجربیـاتذکـر شـده در ایـن آیـات مقـدس ،بـه حواریـون در کار بشـارت کمـک و آنـان را
هدایـت کـرد؟ بـه عبـارت دیگر ،برخـی از کارهای مختلفـی که روح القـدس در چنین رشایطی
انجـام داد ،چـه بودند؟

خدمـات مختلـف روح القـدس در قـرن اول واقعـاً شـگفت انگیـز بـود .تجربیات ذکر شـده
در آیـات فـوق فقـط منونـه ای از فعالیتهـای او مـی باشـد .او به اسـتیفان قدرت بخشـید تا در
مواجهـه بـا ظاملـان و جمعیـت خشـمگین و غیـر قابـل کنترل کـه او را بـه مـرگ محکـوم کرده
بودنـد ،شـاهدی بـرای پروردگارش باشـد .او بطرز معجزه آسـایی ،فیلیپ را بسـوی یک حبشـی
ِ
سـالک حقیقـت هدایـت کـرد تـا درهـای قـاره آفریقا را بـرای رسـوخ انجیل بگشـاید.
پـر نفـو ِذ
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او هنگامیکـه ایامنـداران غیـر یهـودی هدیـه روح القـدس را دریافـت کردنـد ،به پطرس نشـان
تائیـد کننـده ای داد کـه ایامنـداران غیریهـودی نیـز مـی تواننـد روح القـدس را دریافـت کنند.
در حالیکه مسـئله ختنه براحتی میتوانسـت در کلیسـا شـکاف ایجاد کند ،وی در کلیسـا اتحاد
کل قـاره اروپـا از طریـق پولـس رسـول،
و یکپارچگـی بوجـود آورد و وی راه را بـاز کـرد تـا در ّ
انجیـل را موعظـه کند.
روح القـدس در کلیسـای عهـد جدیـد فعـال بـود ،و امـروز هـم او در حیـات کلیسـا فعـال
اسـت و کار مـی کنـد .او متایـل دارد تـا مـا را توامننـد سـازد ،قوت بخشـد ،تعلیم دهـد ،هدایت
کنـد ،متحـد سـازد ،و مـا را بـرای انجـام مهمتریـن ماموریـت در جهـان ،کـه هدایـت مـردان و
زنـان بـه سـمت عیسـی مسـیح و حقیقت اوسـت بفرسـتد .نکته ای کـه در اینجا بایـد به خاطر
بسـپاریم اینسـت ،کـه او امـروز هـم فعـال و در کار اسـت ،درسـت هامنطـور کـه او در زمـان
رسـوالن و کلیسـای اولیـه بود.

مــا هــر روزه چــه کاری میتوانیــم انجــام دهیــم ،تــا خودمــان را بیشــتر پذیــرای
دریافــت قــوت و قــدرت روح القــدس در زندگیمــان کنیــم؟ انــواع انتخابــات صحیــح
در زندگــی چــه هســتند کــه بــه وی اجــازه خواهنــد داد تــا در مــا و از طریــق مــا
کار کننــد؟

     
     چهارشنبه 

 ۸مرداد

روح القدس ،کالم ،و شهادت
کالم خـدا درسـت در کانـون شـهادت کلیسـای عهـد جدیـد بـود .موعظـه پطـرس در روز
پنطیکاسـت ،بیشتر برخاسـته از عهـد عتیـق بـود تا ثابـت کند که عیسـی هامن مسـیح موعود
اسـت .رشح حـال مـرگ اسـتیفان باعـث بازنگری تاریـخ ارسائیـل در عهد عتیق میشـود .پطرس
به«پیامـی کـه خـدا برای قـوم ارسائیل فرسـتاد» (اعامل  )۳۶ :۱۰اشـاره میکند و سـپس حکایت
قیـام مسـیح را بـا کُرنِلیـوس درمیـان میگـذارد .پولـس رسـول بارها و بارهـا به پیـش گوئی های
عهـد عتیـق در مـورد آمدن مسـیح اشـاره مـی کنـد ،و فیلیپ با دقت برای حبشـیِ جسـتجوگر،
برجسـتگی نبـوت مرتبـط بـا مسـیح موعـود را توضیـح می دهـد که در اشـعیا  ۵۳آمده اسـت.
در متامـی ایـن مثالهـا ،حواریـون کالم خدا رااعلان کردند و نه آنچه خود میدانسـتند .کالم الهام
بخـش روح ،اسـاس قـدرت و نفوذ آنـان بود.
اعمال بـاب ۳۱ ،۴ :۴؛ اعمال رسـوالن ۴ :۸؛ اعمال رسـوالن ۴۹ ،۴۸ :۱۳؛ اعمال رسـوالن :۱۷
۲؛ اعمال رسـوالن  ۲۵ ،۲۴ :۱۸را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد ارتبـاط بیـن روح القدس ،کالم
خـدا ،و شـهادت کلیسـای عهـد جدیـد ،به مـا چه مـی آموزند؟
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همان روح القـدس کـه کالم خـدا را الهـام بخـش می سـازد ،از طریـق کالم خدا بـرای تغییر
زندگیهـا کار مـی کنـد .در کالم خـدا قـدرت حیـات بخـش زندگـی وجـود دارد زیـرا کالم زنـدۀ
مسـیح از طریـق روح کار مـی کند.



دوم پطـرس بـاب  ۲۱ :۱و عربانیـان  ۱۲ :۴را بخوانیـد .چـرا کالم خـدا آنقـدر قدرمتند اسـت که
مـی توانـد زندگـی ها را تغییـر بدهد؟

«نیـروی آفریننـده کـه جهـان را بـه وجـود آورد  ،در کالم خداونـد اسـت .کالمـی کـه بیانگر
قـدرت؛ آغازگـر زندگـی اسـت .هـر فرمـان وعـده ای اسـت؛ کـه بـا اراده پذیرفتـه میشـود ،روح
آنـرا دریافـت مـی کنـد،و ایـن زندگـی را بـه ارمغـان مـی آورد کـه جـاودان اسـت .ایـن تحـول،
طبیعـت انسـان را دگرگـون مـی کنـد و جان را به شـباهت خـدا در می آورد » (اِلـن جی وایت،
آموزش ،صفحـه .)۱۲۶
دلیلـی کـه کتـاب مقـدس از چنیـن قدرتـی بـرای تغییـر زندگـی انسـان برخـوردار اسـت
اینسـت کـه همان روح القـدس کـه از ابتـدا کتاب مقـدس را الهام بخشـید ،در حینی که کتاب
مقـدس را میخوانیـم ،بـه مـا الهام می بخشـد و تحول ایجـاد می کند .هامنطور کـه کالم خدا را
بـا دیگـران بـه اشتراک میگذاریـم ،روح القـدس در آنان کار مـی کند تا زندگی آنـان را از طریق
کالمـی کـه او الهـام منـوده تغییـر دهـد .خـدا وعـده داده اسـت کـه کالمـش را برکـت دهد ،نه
سـخنان مـا را .قـدرت و قـوت در کالم خداسـت ،و نـه در فرضیات برشی.

تمرکــز اصلــی کلیســای عهــد جدیــد تبلیــغ و بشــارت بــود .چگونــه میتوانیــم اطمینان
حاصــل کنیــم کــه در کانونهمــه کارهایــی کــه در کلیســای محلــی مــا انجــام میگیــرد،
کارهــای بشــارت همیشــه در نقطــه کانونی آن باشــد؟

     
     پنجشنبه 

 ۹مرداد

قدرت متحول کننده روح القدس
ِ
القـدس خویـش در
مطالعـه دقیـق کتـاب اعمال آشـکار مـی کنـد کـه خـدا از طریـق روح
زندگـی انسـان معجـزه مـی کند .اعامل رسـوالن ،کتابی در خصـوص پیروزیِ انجیـل بر تعصبات
فرهنگـی ،تغییـر و دگرگونـی عادتهـای کهنـه ریشـه دار ،و تعلیم همه حقایق و فضایل انسـانی
مسـیح اسـت .روح القـدس انسـانها را در همان جایـگاه و رشایطـی کـه هسـتند مالقـات می
کنـد ،ولـی هرگـز آنـان را در جایی که هسـتند رهـا منی کند .با حضـور او ،آنها متحول میشـوند
و زندگـی آنان دگرگون میشـود.
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اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱ :۱۶تـا  ۲۳ ،۱۵تـا ۳۴؛ اعمال رسـوالن ۳۴ ،۳۳ :۱۷؛ و اعمال رسـوالن
 ۸ :۱۸را بخوانیـد .اینهـا فقـط چنـد مـورد از داسـتانهای تحـول انسـانها در کتـاب مقـدس
اسـت .ایـن رشح حـال هـای مختلـف دربـاره قـدرت متحـول کننـده خـدا در زندگـی افـراد
مختلـف بـا پیشـینه هـای متفـاوت ،بـه مـا چـه مـی آموزند؟

چـه تنـوع شـگفت انگیـزی از مـردم! لیدیـه یک تاجـر کوشـای یهـودی ،و زندانبـان فیلیپی
یـک خـادم از طبقـه متوسـط حکومت روم بـود .روح القـدس میتواند به همـه طیفهای جامعه
دسـت یابـد .او قـدرت متحـول کـردن همه مـردان و زنان ،غنـی و فقیر ،عامـی و تحصیل کرده
را دارد.
دو شـخصیت آخـر در لیسـت مـا از میـان ایـن انسـانهای متفـاوت همچنـان قابـل توجـه
هسـتند .اعمال بـاب  ۳۴ :۱۷بـه تحـول دیونیسـیوس عضـو مجمـع آریوپاگـوس اشـاره دارد.
آریوپاگـوس هـای آتـن ،عـده ای از مشـاوران قانونـی مجمـع داوری بودنـد کـه پرونـده هـای
دادگاه را بررسـی و قضـاوت مـی کردنـد .آنهـا اعضـای برجسـته و محترم جامعه یونـان بودند.
بـه واسـطه قـوت و قـدرت روح القـدس ،ماموریت پولس رسـول حتی توانسـت بـه طبقات
مرفـه جامعـه هـم برسـد .سـیالس (اعمال )۸ :۱۸حاکـم کنیسـه یهودیـان بـود .او یـک رهبر
مذهبـی بـا نفـوذ در تفکـرات عهـد عتیـق یهـود بـود ،و روح القـدس در او رخنه کـرد و زندگی
او را تغییـر داد .ایـن مـوارد تاریخـی آشـکار مـی کنـد ،هامنطـور کـه ما شـاهد مسـیح هسـتیم
و سـخنان او را بـا دیگـران در میـان مـی گذاریـم ،روح القـدس کارهـای برجسـته ای در زندگی
همـه مـردم بـا انـواع پیشـینه هـا ،فرهنگها ،تحصیلات ،و عقاید انجـام می دهد .ما منـی توانیم
و نبایـد فـرض کنیـم کـه چه کسـی مـی تواند یا چه کسـی منـی توانـد توسـط روح القدس ملس
شـود .وظیفـه مـا اینسـت تـا سـفیر مسـیح بـرای هـر کسـی و آنانیکـه وارد زندگی ما شـده اند
باشـیم .خداونـد بقیـه کار را انجـام خواهد داد.

کل جهــان بــود؛ یعنــی ،ب ـرای همــه نــوع بشــر
مــرگ مســیح بــر روی صلیــب ب ـرای ّ
و بـرای همیشــه بــود .ایــن حقیقــت حیاتــی در خصــوص اینکــه چطــور هرگــز نبایــد
فــرض کنیــم کــه هیچکــس فراتــر از امیــد رســتگاری نیســت چــه چیــزی بــه مــا مــی
آمــوزد؟

50

     
     جمعه 

 ۱۰مرداد

تفکـری فراتـر :بخوانیـد از اِلـن جـی وایت«،مثـره روح القـدس»  ،صفحـات  ۴۷تـا  ،۵۶از
کتـاب اعامل رسـوالن؛ «دل شما مضطرب نشـود» ،صفحـات  ۶۶۷تا  ،۶۷۲از کتـاب آرزوی اعصار.
روح القـدس در جریـان نجـات و رسـتگاری انسـان ،بـا پـدر و پسر همکاری می کنـد .ما از
طریـق متـام فعالیـت های بشـارتیامن در کار نجات انسـانها بـه او ملحق میشـویم .او قلبها را
متعهـد مـی سـازد .او درهـای فرصـت را بـاز می کنـد .او از طریـق کالم خود ،ذهن را روشـن و
حقیقـت را آشـکار میسـازد .او بندهـای غـرور و تعصبـی را پـاره مـی سـازد کـه ما را بـه بردگی
مـی کشـند .و بـر تعصبـات فرهنگـی که چشمان مـا را از دیدن حقیقـت ،تیره و تار میسـازند،
پیـروز میشـود ،و مـا را از قیـد زنجیرهـای عـادات شـیطانی کـه اسـیر سـاخته انـد ،رهایـی مـی
بخشد .
هامنطـور کـه مـا شـاهد مسـیح هسـتیم ،یـادآوری این نکتـه رضوری اسـت که مـا در حال
همـکاری بـا روح القـدس هسـتیم .او قبـل از مـا در آنجـا حضـور دارد و قلبها را بـرای دریافت
پیـام انجیـل آمـاده مـی کنـد .هامنطـور کـه مـا تصادفـاً به کسـی محبت مـی کنیـم ،رشح حال
زندگـی خـود را بـه اشتراک مـی گذاریـم ،جلسـه مطالعه کتـاب مقدس برگـزار می کنیـم ،یا در
یـک سـفر بشـارتی رشکـت مـی کنیـم ،او همـراه ماسـت و برفـراز ذهنهـا حرکـت مـی کنـد و
آنهـا را آمـادۀ پذیـرش مسـیح مـی کنـد .حتـی بعد از اینکـه ما فردی را تـرک کنیـم ،او کار نفوذ
بـر قلبهـا را ادامـه خواهـد داد و هـرکاری کـه الزم باشـد برای هدایت آن شـخص بسـوی علم و
آگاهـی از نجـات انجام مـی دهد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱بــا اعضــای گــروه مطالعــه کتــاب مقــدس ،زمانهایــی کــه حــس کردهایــد روح القــدس

بــا قــدرت و قــوت از طریــق بشــارت در شــما کار مــی کنــد را در میــان بگذاریــد.
 .۲ایــا تــا بــه حــال از بــه اشــتراک گذاشــتن ایمــان خــود احســاس نگرانــی یــا تــرس
کردهایــد؟ چگونــه آگاهــی از هدایــت روح القــدس ایــن تــرس را کاهــش مــی دهــد و
همانطــور کــه کار خــود را انجــام میدهیــد بــه شــما اطمینــان خاطــر مــی بخشــد؟
.3در درس ایــن هفتــه ،مــا دربــاره « فعالیتهــای» روح القــدس در شــهادتهایمان صحبــت
کردیــم .در مــورد برخــی از روشــهای مختلفــی کــه روح القــدس در تالشهــای مــا ب ـرای
شــهادت دادن بــا مــا همــکاری مــی کنــد ،بحــث کنیــد .چگونــه روح القــدس مــا را آمــاده
میســازد کــه شــهادت بدهیــم و بــرروی زندگــی دیگ ـران همانطــور کــه شــاهد هســتیم،
کار کنیــم؟
 .4ایــن درس در مــورد محوریــت کتــاب مقــدس در کار شــهادت دادن صحبــت کــرد .چـرا
کتــاب مقــدس عنصــر و عامــل حیاتــی در ایــن کار و ایمــان مــا اســت؟ چگونــه میتوانیــم
از دام کســانیکه بــا وجــود ادعــای اعتقــاد بــه کتــاب مقــدس ماهرانــه از اعتبــار و اقتــدار
آن میکاهنــد ،برحــذر باشــیم؟
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