  درس هفتم   

مشارکت کالم

 ۲۴ – ۱۸مرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :مزمور ۱۰۵ :۱۱۹؛ ارمیا۲۹ :۲۳؛ عربانیـان  ۱ :۱تا ۳؛ دوم تیموتائوس
 ۱۴ :۳تـا ۱۷؛ اول یوحنـا  ۷ :۱تـا ۹؛ جامعه ۱ :۳؛ دوم تیموتائوس .۲ :۴

آیـه حفظـی« :همچنـان خواهـد بود کالم مـن که از دهانم صادر میشـود؛ بیمثـر نزد من
بـاز نخواهـد گشـت ،بلکـه آنچه را خواسـتم به جـا خواهـد آورد ،و در آنچـه آن را به انجامش
فرسـتادم کامران خواهد شـد» (اشعیا .)۱۱ :۵۵
وقتی شهادت می دهیم ،از عیسی سخن می گوئیم .اما ،بدون کتاب مقدس چگونه
می توانستیم از مسیح آگاهی یابیم؟ در حقیقت ،اگر ما کتاب مقدس را نداشتیم ،چقدر
میتوانستیم در خصوص نربد بزرگ ،محبت خداوند ،تولد ،زندگی ،رسالت ،مرگ ،رستاخیز ،و
بازگشت پروردگار خود بدانیم؟
اگرچه طبیعت ،عظمت و قدرت خداوند را آشکار می کند ،اما نقشه نجات او را آشکار منی
سازد .عیسی از طریق شخص روح القدس «آن نور واقعی می باشد که همه آدمیان را نورانی
میکند ،که در حال آمدن بود» (یوحنا  .)۹ :۱با این وجود ،بدون کالم خداوند برای توضیح
کامل حقیقت الهی ،مکاشفه روح القدس در قلبهای ما محدود خواهد بود .کالم مکتوب خدا
روشنترین و کاملرتین مکاشفه مسیح ،کالم زنده خداوند است.
با اینکه رهربان مذهبی کالم خدا را مورد مطالعه قرار دادند ،اما بسیاری از پیامهای اصلی
آنرا نادیده گرفتند .مسیح گفت «کتاب مقدس را مطالعه می منایید ،چون خیال می کنید که
در آن حیات جاودان خواهید یافت .در حالیکه کتاب درباره من شهادت می دهد» (یوحنا :۵
 .)۳۹بدرستی دریافتند که هر تعلیمی از کتاب مقدس بازتاب دهنده زیبایی شخصیت مسیح
است .هنگامیکه کالم خدا را به اشرتاک می گذاریم ،هدف اصلی مااین نیست که اثبات کنیم،
ما درست می گوییم و دیگران در اشتباه هستند؛ هدف اینست که عیسی را در هر جنبه ای از
حقیقت که به اشرتاک میگذاریم ،آشکار سازیم و جالل دهیم.
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درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵۲مرداد –  ۵۱آگوست آماده شوید.

     
     یکشنبه 

 ۱۹مرداد

منادهای کالم خدا


مزمـور ۱۰۵ :۱۱۹؛ ارمیـا ۲۹ :۲۳؛ لوقـا ۱۱ :۸؛ و متـی  ۴ :۴را بخوانیـد .پنـج منـادی کـه در این
آیـات بـرای توصیـف کالم خـدا اسـتفاده شـده ،چـه هسـتند؟ بـه نظر شما چـرا این پنـج مناد
بـرای نشـان دادن کالم خـدا انتخاب شـدهاند؟

در ایـن آیـات از منادهـای مختلفـی بـرای توصیـف برخـی از کاربردهـای اصلـی کالم خـدا
اسـتفاده میشـود .هنگامیکـه مـا کتـاب مقـدس را بـا دیگـران بـه اشتراک مـی گذاریـم ،ماننـد
نوریسـت کـه زندگـی دیگـران را روشـن می سـازد .مسـیح «نـور جهـان» ،تاریکی ابهـام و درک
اشـتباه آنـان در مـورد خداونـد و ماهیـت شـخصیت او را درهـم میشـکند .ذهنهـای تاریک با
درک اشـتباه از خداونـد ،توسـط روح القـدس از طریـق کالم خداونـد روشـن و آگاه میشـوند.
بـر اسـاس ارمیـا ،کالم خـدا هامننـد آتـش و پُتـک اسـت .که غبـار گنـاه را از زندگـی ما پاک
مـی کنـد و قلبهـای سـخت شـده مـا را در هـم مـی شـکند .هنگامیکـه مـا بـه مـردم کمک می
کنیـم تـا جلال مسـیح را در کتـاب مقـدس ببینند ،قلبهای سـخت آنها شکسـته میشـود ،و آتش
محبـت او غبـار خودخواهـی ،حـرص و طمع ،شـهوت ،و خودمحوری را از زندگـی ما می زداید.
کالم خـدا همچنیـن به بذر تشـبیه شـده اسـت .ویژگی اصلی بذر اینسـت کـه حیات بخش
اسـت .بـذر بـرای رشـد نیـاز بـه زمـان دارد .همـه دانـه ها بطـور همزمان رشـد منی کننـد و در
یـک زمـان جوانـه منـی زنند .همچنین رسعت رشـد همه گیاهان یکی نیسـت .امـا تحت رشایط
مناسـب ،حیـات موجـود در بـذر از طریـق خـاک رس از حیاتـی نـو در مـی آورد .هنگامیکـه ما
بـذر کالم خداونـد را در قلبهـا و ذهنهـای دیگـران میکاریم ،همیشـه نتایج آنرا فورا ً مشـاهده
نخواهیـم کـرد ،امـا بـذر آرام و سـاکت رشـد مـی کنـد ،و در زمانـی کـه خـود خداوند مناسـب
میدانـد ،اگـر آنهـا به هشـدارهای روح القدس پاسـخ دهند ،رشـد مـی کنند و محصولـی را برای
ورود بـه پادشـاهی خـدا حاصل مـی کنند.
مسـیح کالمـش را بـه نـان قـوت بخـش تشـبیه مـی کنـد .هامنطـور کـه بسـیاری از مـا می
دانیـم ،فقـط چیزهـای معـدودی به انـدازه یک نان خوب ،گرسـنگی را رفع می کننـد .کالم خدا
گرسـنگی روح را بـر طـرف مـی کنـد و عطـش روحانـی درون مـا را سـیراب می کنـد .هامنطور
کـه مـا وعـده هـای آمـده در کالم خدا را با دیگـران درمیـان میگذاریم و به آنـان کمک میکنیم
تـا دریابنـد عیسـی کالم زنـده خداوند اسـت ،زندگـی آنان با نیکویی او متحول میشـود ،شـیفته
محبـت ،و مبهـوت فیـض او میشـوند ،و از حضور وی خشـنود مـی گردند.

مجـدداً بـه حقایقـی کـه فقط از طریـق کتاب مقدس به آنهـا پی برده ایـم ،فکر کنید.
ایـن مطلـب دربـاره گرامـی داشـتن آنچه که به مـا تعلیم میدهد ،چـه می گوید؟
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     دوشنبه     

 ۲۰مرداد

قدرت خالق کالم خدا


عربانیـان بـاب  ۱ :۱تـا ۳؛ عربانیـان ۱۲ :۴؛ مزمـور  ۹ ،۶ :۳۳را بـا هـم مقایسـه کنیـد .این آیات
در بـاره قـدرت کالم خـدا بـه ما چه مـی گویند؟

کالم خـدا ،کالم زنـده اسـت .کالم خـدا در خـود توانایـی تحقق و انجام کارهایـی را که اعالم
میکنـد ،دارد .سـخنان انسـانی فقـط توانایـی ایـن را دارنـد تا از آنچه که هسـت صحبـت کنند،
امـا خداونـد از چیزهایـی صحبـت مـی کنـد کـه هنوز وجـود ندارنـد ،و او بعـدا ً آنها را توسـط
قـدرت کالم خـود خلـق مـی کنـد .کالم خـدا ،کالم حیـات بخـش اسـت .کالمـی کـه از دهـان او
بیـرون مـی آیـد و شـنیده میشـود ،قـدرت خلـق هر آنچـه را که بیـان می کنـد ،دارد.
در داسـتان آفرینـش کتـاب پیدایـش بـاب  ،۱عبـارت «خدا گفـت» مرتبـاً در (پیدایش ،۳ :۱
 )۲۹ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۴ ،۱۱ ،۶تکـرار شـده اسـت .کالم گویـا و روشـنگر خـدا چنـان قدرتـی دارد
کـه وقتـی او سـخن گفـت ،زمین خشـک و خالی پدیدار شـد ،گیاهـان جوانه زدند ،گلها شـکوفا
شـدند ،درختـان میوه شـکوفه آوردنـد ،و حیوانات بوجـود آمدند.
یـک کلمـه جالـب عبری وجـود دارد کـه در پیدایـش بـاب  ۱بـرای عمـل خلاق خداونـد
بـکار رفتـه اسـت .ایـن کلمـه  baraمـی باشـد .ایـن کلمـه در این شـکل خـاص ،حاکـی از عمل
خداونـد از «خلـق» چیـزی از هیـچ چیـز مـی باشـد .از این فعـل فقط زمانی اسـتفاده میشـود
کـه موضـوع و مبحـث خداونـد اسـت .یعنـی فقـط و فقـط خداونـد مـی توانـد( bara ،خلق)
کنـد ،و او ایـن کار(خلقـت) را بـا قـدرت کالم گفتـارش انجـام داد.
خداونـد نـه تنهـا از طریـق کالم خـود ایـن جهـان را آفریـد بلکـه آنـرا از طریـق کالم خـود
حفـظ مـی کنـد .همان قدرتـی کـه در کالم گفتـاری خداسـت ،در کالم مکتـوب او نیـز وجـود
دارد .همان روح القـدس کـه در عمـل خلقـت دخیـل بـود ،در کالم الهـام بخـش او نیـز حضور
دارد .هنگامیکـه کتـاب مقـدس را میخوانیـم یا آن را با دیگران به اشتراک مـی گذاریم ،در کنار
مـا حضـور دارد .در کالم خداونـد ،قـدرت حیـات بخـش ،متحـول کننـده و آفرینـش گر(خلاق)
وجـود دارد«.نیـروی خالقانـه ای که جهـان را خلق کرد ،در کالم خداوند اسـت .این کالم ،قدرت
می بخشـد؛ آغازگر زندگیسـت .هر فرمان یک وعده اسـت؛ که بطور ارادی پذیرفته میشـود ،و
توسـط روح دریافـت میشـود ،و یـک حیـات ابـدی را به ارمغان مـی آورد .کالم خـدا طبیعت را
متحـول مـی کنـد و روح را بـه صـورت خـدا و شـبیه او حیاتی نو می بخشـد» (اِلـن جی وایت،
آمـوزش ،صفحه .)۱۲۷
هامنطـور کـه مـا شـخصاً وعـده های موجـود در کتاب مقـدس را درک می کنیـم ،زندگی ما
تغییـر مـی کنـد ،و هامنطـور کـه بـه دیگران کمک مـی کنیم تا وعـده های شـگفت انگیز او را
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درک کننـد ،روح القـدس زندگـی آنان را نیز تغییـر خواهد داد.

تصور کنید :خدا گفت و خلق شد .چگونه می توانیم درک کنیم که این به چه
معناست؟ این واقعیت شگفت انگیز چه چیزی را در مورد قدرت او به ما می گوید؟
چرا این حقیقت در مورد قدرت خالقانه خدا برای ما تسلی بخش است؟

     سه شنبه     

 ۲۱مرداد

مزایای مطالعه کالم خدا
مطالعـه کالم خـدا مزایـای زیـادی دارد .پطـرس رسـول بـه مـا می گویـد کـه از طریق وعده
هـای کتـاب مقـدس مـا در «الوهیـت خـدا رشیـک و سـهیم مـی شـویم» (دوم پطـرس .)۴ :۱
یعقـوب در مـورد کالم خـدا مـی گویـد «کالمـی را کـه در شما نشـانده شـده و مـی توانـد
جانهـای شما را نجـات بخشـد ،بپذیریـد» (یعقـوب  .)۲۱ :۱پولـس اضافه می کند کـه «اکنون
شما را بـه خـدا و بـه کالم فیـض او می سـپارم که قادر اسـت شما را بنـا کنـد و در میان جمیع
کسـانی کـه تقدیـس شـده اند میراث بخشـد» (اعمال  .)۳۲ :۲۰هـدف کتاب مقدس رسـتگاری
انسـان اسـت .مـا بـا دیدن حضور مسـیح در کل کتاب مقـدس تغییر می کنیـم .وقتی ما حضور
او را در کالمش می بینیم ،هامنند او میشـویم و «به شـکل او مبدل می شـویم» (دوم قرنتیان
 « .)۱۸ :۳ایـن قانونـی عقالنـی و طبیعـت معنـوی اسـت کـه مـا با دیـدن تغییـر میکنیم .ذهن
بتدریـج خـود را بـا موضوعاتـی کـه بـه آنهـا اجـاره میدهـد در درونش سـاکن شـوند ،وفق می
دهـد »(اِلـن جـی وایت ،نبرد بزرگ ،صفحـه .)۵۵۵
دوم تیموتائـوس بـاب  ۱۴ :۳تـا  ۱۷و یوحنـا  ۱۴ :۱۷تـا  ۱۷را بخوانیـد .چـه مزایـای دیگـری از
طریـق مطالعـه کالم خدا بدسـت مـی آید؟

پولـس رسـول با نوشتن نامه به دوسـت و همـکار جوان خـود تیموتـاوس ،از او می خواهد
کالم الهـام بخـش خـدا را بـه اشتراک
کـه بـه کتـاب مقـدس وفـادار باشـد و مزایـای مطالعـه ِ
بگـذارد .طبـق گفتـه پولس ،کتاب مقدس «بـرای تعلیم و تأدیب و اصالح و تربیت در پارسـایی
سـودمند اسـت» .کالم خـدا حقیقـت را آشـکار و خطـا را افشـا مـی کنـد .کتـاب مقدس ،نقشـه
خـدا را بـرای نـوع بشر ترشیح می کنـد .کالم خدا گناهان مـا را مالمت می کنـد ،تفکر غلط ما
را تصحیـح مـی کنـد و مـا را بسـوی عدالت راهنامیـی و هدایت می کند .کتـاب مقدس عدالت
مسـیح را آشـکار مـی کنـد .کتـب مقدس مـا را از حامقت گناهان خـود رهایی و بسـوی زیبایی
عدالـت او سـوق مـی دهـد .هنگامیکه محبـت فداکارانه مسـیح را بر خلاف خودخواهی خود
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مـی بینیـم ،متحیـر میشـویم .هامنطـور کـه ما در کتـاب مقدس محبت و شـفقت بیکـران او را
مشـاهده مـی کنیـم ،زندگـی ما تغییـر می کنـد .هنگامیکـه کالم او را با دیگران به اشتراک می
گذاریـم ،آنهـا نیـز بطـور بنیـادی دگرگـون میشـوند .مشـاهده حضـور مسـیح در کالمـش ،ما را
بیشتر شـبیه او مـی کنـد .شـاهد بـودن به معنـای مشـارکت آنچه که فکـر می کنیـم و یا حتی
بـاور داریـم نیسـت .بلکـه همـه چیـز در مـورد به اشتراک گذاشتن حقایـق جاودانی اسـت که
در کالم خـدا یافـت میشـود .وقتـی کالم خـدا بـه طـرز بـاور نکردنـی زندگـی مـا را برکـت داده
اسـت ،بایـد ایـن مـژده نیکـو را بـا دیگـران بـه اشتراک بگذاریـم تـا بدانند کـه چگونـه میتواند
زندگـی آنـان را نیز برکـت دهد.

در مــورد دوران ســختی کــه شــما شــخصاً در زندگــی خــود داشــته ایــد و اینکــه
چگونــه کالم خــدا بــه شــما قــوت بخشــیده ،فکــر کنیــد .از ایــن تجربــه شــما چــه
آموختــه ایــد؟

     
     چهارشنبه 

 ۲۲مرداد

بکارگیری کالم خدا
شـخصی حسـاب کـرده که بیش از سـه هزار وعـده در کالم خدا وجـود دارد .هر یک از این
وعـده هـا از قلـب خـدای مهربانـی که«قادر اسـت به وسـیله آن قدرتی که در مـا کار می کند،
خیلـی بیشتر از آنچـه مـا بخواهیـم و حتـی تصـور کنیم عمـل کنـد» (افسسـیان  )۲۰ :۳برآمده
اسـت .وعـده هـای خداونـد تعهداتـی هسـتند کـه او به هـر یک از مـا می دهـد .هامنطور که
مـا انجـام ایـن وعـده هـا را طلـب می کنیـم و به دیگران هـم تعلیم مـی دهیم که آنـان نیز از
خـدا آنهـا را بطلبنـد ،برکات آسمان در زندگی ما جاری میشـوند .پولس رسـول بـر این واقعیت
الهـی در رومیـان تاکیـد مـی کنـد «آیا خدایـی که پرس خود را دریغ نداشـت ،بلکـه او را در راه
همـه مـا تسـلیم کـرد ،بـا بخشـیدن او همه چیز را با سـخاومتندی بـه ما منی بخشـد؟» (رومیان
 .)۳۲ :۸پطـرس رسـول ایـن وعـده را شـفاف سـاخته و اظهـار مـی دارد کـه «قـدرت الهـی آنچه
را کـه مـا بـرای زندگـی و خداپرسـتی نیـاز داریم ،به ما بخشـیده اسـت» (دوم پطـرس  .)۳ :۱از
طریـق مـرگ مسـیح بـر روی صلیـب و پیـروزی او بـر رشیـر و اصـول و قدرتهای جهنم ،مسـیح
هـر آنچـه کـه مـا بـرای داشتن یـک زندگـی الهـی و روحانی نیـاز داشـتیم را بـه ما بخشـید .او
همچنیـن وعـده مـی دهـد کـه نیازهای اساسـی و جسـمی ما را نیـز تامیـن خواهد کرد.
اول یوحنـا بـاب  ۷ :۱تـا  ۹و فیلیپیـان بـاب  ۱۹ ،۱۳ :۴را با هم مقایسـه کنید.اگرچه این وعده
هـا کاملاً متفـاوت هسـتند ،امـا همـه آنهـا در مـورد شـخصیت خـدا چـه چیـزی را بـه ما می
آموزنـد؟ ایـن وعـده هـا چه تاثیـری بر زندگی شما داشـته اند؟
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وعـده هایـی کـه مـا در ایـن آیـات مـی خوانیـم ،هـر یـک از مسـائل مختلفـی سـخن مـی
گوینـد ،امـا تصویـر خدایـی کـه ایـن وعـده هـا را بـه مـا نشـان مـی دهنـد بسـیار شـبیه هـم
هسـتند .آنهـا خدایـی بخشایشـگر ،قـادر مطلـق ،و نیازهای اساسـی ما را آشـکار میسـازند .آنها
بـه مـا اطمینـان مـی دهنـد خداونـد بـه مـا اهمیـت مـی دهد.



عربانیـان بـاب ۱۹ :۳؛  ۱ :۴تـا ۳؛ و متـی  ۵۸ :۱۳را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد لـزوم ایمان
بـه ما چـه مـی گویند؟
بسـیاری از وعـده هـای شـگفت انگیـز خدا در کتـاب مقدس وجـود دارنـد ،و هنگامیکه ما
بـا ایمان بـرای طلـب آنهـا دعا می کنیـم ،و آنها را بـاور داریم چون مسـیح آنها را وعـده داده،
بـرکات آن وعـده هـا بـه مـا میرسـد .عـدم ایمان بـه توانایـی خـدا در انجـام و تحقـق وعـده
هـا در زندگـی مـا باعـث میشـود کـه تحقق وعـده های خـدا در زندگـی ما بطـور کامل صورت
نگیـرد .دعـا کنیـد کـه خداونـد ایـن هفته شما را به سـمت فردی سـوق دهد که نیـاز به وعده
هـای امیدوارانـه کالم خدا دارد.

     
     پنجشنبه 

 ۲۳مرداد

مشارکت کالم خدا
خبر خـوش بـرای بـه اشتراک گذاری اسـت .بـه مـواردی در زندگی خـود که از اخبـار خوب
خرسـند شـده ایـد ،فکـر کنیـد .شـاید ایـن روزی بـوده باشـد کـه شما خبر خـوب ازدواج ،تولد
فرزنـد ،شـغل جدیـد ،و یـا خریـد اتومبیـل یـا خانـه نـو را شـنیده ایـد .شما آنقدر هیجـان زده
و خوشـحال بودهایـد کـه حتـی منـی توانسـتید بـرای درمیـان گذاشتن آن بـا دیگران صبر کنید.
در میـان گذاشتن شـادی خـود بـا دیگـران بسـیارعالی و شـگفت انگیـز اسـت،اما بهرتیـن
خبر در کل جهـان ،حکایت عیسـی مسـیح اسـت .وقتـی ما بینش جدید نجات بوسـیله عیسـی
مسـیح را در کالم خـدا کشـف مـی کنیـم ،قلبهای ما از شـادی لربیز میشـود ،و مشـتاق هسـتیم
آنـرا بـا شـخص دیگـری در میـان بگذاریـم .هنگامیکـه رهبران مذهبـی سـعی می کننـد جلوی
موعظـه رسـوالن را بگیرنـد ،پطـرس اظهـار میـدارد« :اما مـا منیتوانیـم از گفنت آنچه دیـده ایم و
شـنیده ایـم ،دسـت بر داریـم» (اعمال .)۲۰ :۴
« کسـی بـه حضـور مسـیح نخواهـد آمـد ،مگـر اینکـه در قلـب خـود اشـتیاق شناسـاندن
مسـیح و دوسـتی گرانبهائـی را کـه در او یافتـه ،بـه دیگـران بـارور کنـد؛ حقیقـت نجـات و
قدوسـیت چیـزی نیسـت کـه بتوانـد در قلـب خـود محبـوس کنـد .اگـر مـا مبلـس بـه عدالـت
مسـیح شـده ایم و از شـادی سـاکن شـدن روح القدس پُر شـده ایم ،منی توانیم سـاکت مبانیم»
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(اِلـن جـی وایـت ،گامهایـی بسـوی مسـیح ،صفحـه.)۷۸
در رومیـان بـاب  ۱۴ :۱تـا  ،۱۶پولـس مـی نویسـد« :مـن خـود را چـه بـه یونانیـان و چه به
بَربَرهـا ،چـه بـه حکیمان و چـه بـه جاهلان مدیـون میدانـم .از ایـن رو ،اشـتیاق بسـیار دارم
کـه شما را نیـز کـه در روم بـه رس میبریـد ،بشـارت دهـم .زیـرا از انجیـل رسافکنـده نیسـتم،
چـرا کـه قـدرت خداسـت برای نجـات هر کس که ایمان آ َو َرد ،نخسـت یهود و سـپس یونانی».
هرگـز پولـس رسـول از گفتن حکایت تحول خود خسـته نشـد .قلب او از شـادی در مسـیح
لربیـز بـود .از نظـر او مـژده نیکـو برای به اشتراک گذاری بود ،و او منیتوانسـت سـاکت باشـد.
چـه اصـول حیاتـی را اشـعیا ۴ :۵۰؛ جامعـه ۱ :۳؛ و دوم تیموتائـوس  ،۲ :۴در مورد به اشتراک
گذاشتن کالم خـدا بـرای ما بیان مـی کنند؟

هامنطـور کـه زندگـی خودمـان را بـه مسـیح و خدمـت او تسـلیم مـی کنیـم ،او درهـای
فرصـت را بـرای «گفتن کالم خـدا» در زمان مناسـب برای کسـانی که قلبهایشـان آمـاده پذیرش
کالم اسـت ،مـی گشـاید .مـا در متامـی شـهادتهایامن بایـد سـه اصـل کتـاب مقدس را بـه خاطر
داشـته باشـیم :چـه بگوییـم ،چگونـه آنـرا بگوییـم ،و چـه زمانـی بگوییم.

برخــی از مردمــی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتید چــه کســانی هســتند ،و چگونــه
مــی توانیــد گــواه بهتــری ب ـرای آنــان باشــید؟

     
     جمعه 

 ۲۴مرداد

تفکـری فراتـر :از اِلـن جـی وایـت بخوانیـد« ،شـناخت خـدا» ،صفحـات  ۸۷تـا  ،۹۱از
کتـاب گامهایـی بسـوی مسـیح؛ مطالعـه کتـاب مقـدس بـه همـراه خانـواده ،صفحـات  ۱۹۲و
 ،۱۹۳از کتـاب کارگـران انجیـل؛ و تکنیـک هـای کار کتـاب مقدسـی ،صفحـات  ۴۸۱تـا  ،۴۸۶از
کتاب بشـارت.
خداونـد بـرروی قلبهـای اطرافیـان مـا کار مـی کنـد .اگـر مـا بینـش روحانـی داشـته باشـیم
تـا کاری را کـه خداونـد مـی کنـد ببینیـم ،قطعـاً فرصتهـای اشتراک گـذاری کالم او بـا دیگـران
را هـم خواهیـم داشـت .هامنطـور کـه خـدا باطـن را آمـاده مـی سـازد ،مـا فرصـت پیـدا مـی
کنیـم کـه بـذر انجیـل را در آن بکاریـم .روح القـدس قلـب نیقودیمـوس ،زن کنار چـاه ،زنی که
مشـکل خـون ریـزی داشـت ،دزد بـرروی صلیـب ،یوزباشـی رومـی و بسـیاری دیگـر را قبـل از
مالقـات مسـیح بـرای دریافت سـخنان او آمـاده کرد .آنهـا از طریق موقعیـت اجتامعی ،رشایط
زندگیشـان و تاثیـرات روح القـدس آمـاده پذیـرش پیـام مسـیح شـدند.
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معمـوالً ممکـن اسـت تردیـد کنیـم کـه از مـردم سـوال کنیـم کـه آیـا مـی توانیم بـرای آنان
دعـا کنیـم ،وعـده کتـاب مقدس را با آنـان در میان بگذاریـم ،و یا کمی از حقیقـت کالم خدا را
بـرای آنـان بیـان کنیـم .بیشتر اوقـات ،به غیـر از زمانی که احسـاس مـی کنیم بایـد ایامن خود
را بـا شـخص دیگـری در میـان بگذاریـم ،ایـن روح القـدس اسـت که مـا را تحت تاثیـر قرار می
دهـد تـا شـخص دیگـری را با شهادتشـخصی تحـت تاثیر قـرار دهیم.

سؤاالتی برای بحث
 .۱اگــر کســی نــزد شــما بیایــد کــه بــه شــدت نســبت بــه مســئله ای احســاس گنــاه کنــد
و نیــاز بــه بخشــش خداونــد داشــته باشــد ،چــه توصیــه هایــی بــه او مــی کنیــد ،و چــه
آیاتــی از کتــاب مقــدس را بــا او در میــان مــی گذاریــد؟ تجربــه شــخصی شــما از احســاس
گنــاه و قــدرت آمرزنــده خداونــد در زندگیتــان چیســت؟

 .۲برخـی اوقـات خـدا انسـانهایی را وارد زندگـی مـا مـی کنـد زیـرا کـه او تمایـل دارد تـا
آنـان حقیقـت را دریابنـد .چگونـه میتوانیـم نسـبت بـه ایـن عمـل خداوند پاسـخ دهیم؟

.۳ .3بر روی قدرت خدا و کالم او به عنوان آشکار کننده داستان خلقت برروی خود
آفرینش بیشتر تمرکز کنید .ما به سختی می توانیم مفهوم خود جهان را درک کنیم زیرا که
بسیار بزرگ و گسترده است .و فکر کنید ،خدایی که آنرا آفریده باید حتی از آنچه آفریده
است بزرگتر باشد .چگونه می توانیم با دانستن اینکه خدایی که به آن خدمت میکنیم،
بسیار قدرتمند است ،احساس آسایش و آرامش کنیم؟ او نه تنها قدرتمند است ،بلکه
همچنین ما را دوست دارد .دانستن این مسائل در مورد خدا ،چه امید بزرگی میتواند به ما
ببخشد؟ و چگونه این دانش میتواند به ما کمک کند تا شاهدان بهتری برای دیگران باشیم؟
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