  درس هشتم   

 ۳۱ – ۲۵مرداد

مانند مسیح خدمت کنید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متـی ۱۴ ،۱۳ :۵؛ فیلیپیـان ۱۵ :۲؛ مرقـس ۳۴ :۱۲؛ افسسـیان ۱۵ :۴؛
متـی  ۲۳ :۴تـا ۲۵؛ متـی  ۳۱ :۲۵تـا .۴۶
آیـه حفظـی« :و چـون انبـوه جامعتهـا را دیـد ،دلـش بر حـال آنان سـوخت زیـرا همچون
گوسـفندانی بیشـبان ،پریشـانحال و درمانـده بودنـد» (متـی .)۳۶ :۹
مسـیح واقعـاً بـه مـردم اهمیـت میـداد .او بیشتر از آنکه به خـود اهمیت بدهد بـه نیازها
و مسـائل مـردم توجـه داشـت و بـه آنـان اهمیـت میـداد .زندگـی او کاملاً وقف دیگـران بود.
رسـالت او رحمت و محبت بود .او نیازهای جسـمی ،روحی ،و عاطفی انسـانهای اطرافش را
تامیـن مـی کـرد و بدیـن ترتیـب قلبهـای آنـان آماده پذیـرش حقایق الهی می شـد کـه او تعلیم
میـداد .هامنطـور کـه جذامـی را شـفا میـداد ،نابینـا را بینایی و ناشـنوا را شـنوایی می بخشـید،
روح رشیـر را از جسـم بیـرون میرانـد ،گرسـنه را خوراک میـداد ،و نیازمنـدان را دلجویی میکرد،
قلبهـای آنـان ملس میشـد و زندگیشـان تغییـر میکرد.
انسـانها بـا دیـدن محبـت و دل نگرانـی واقعـی او ،قلبهایشـان را بـر روی حقایقـی مـی
گشـودند کـه او تعلیـم میـداد« .تنهـا راه رسـیدن بـه موفقیت واقعی در دسـتیابی به انسـانها
روش مسـیح اسـت .منجـی بـرروی زمیـن آمـد و بـا انسـانها یکـی شـد ،زیـرا کـه همـه چیز را
بـرای خیریـت آنـان میخواسـت .او همـدردی و محبت خود را به انسـانها نشـان داد ،نیازهای
آنـان را تامیـن کـرد ،و اعتماد آنـان را بدسـت آورد .و سـپس بـه آنـان گفـت «مـرا پیـروی کن»
(اِلـن جـی وایـت ،خدمـت شـفا ،صفحه  .)۱۴۳عیسـی تشـخیص داد کـه جهان به همان اندازه
کـه بـه اعلان پیـام انجیـل نیـاز دارد ،بـه اثبات و تجلـی آنهم نیـاز دارد .شـاهد زنده بـا زندگی
مسـیح گونـه و متعهـد خدمـت بـه دیگران ،اثبات و شـهادتی قدرمتند اسـت بـرای کالمی که ما
بیـان مـی کنیـم و به بشـارت مـا اعتبار بیشتری می بخشـد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱شهریور –  ۲۲آگوست آماده شوید.
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     یکشنبه     

طرز برخورد مسیح با مردم

 ۲۶مرداد

عیسی همیشه برای دیگران در پی دیدن خوبیها و شایستگی های آنان بود .او همیشه
بهرتین ها را از آنان استنباط میکرد .یکی از انتقادهایی که رهربان مذهبی روزگار وی نسبت
به او داشتند ،این بود که او «گناهکاران را می پذیرد و با آنان همسفره میشود» (لوقا .)۲ :۱۵
آنها نگران بودند زیرا او با «گناهکاران» معارشت می کرد .دیدگاه مذهبی آنان به جای تعامل،
جاه طلبی بود .آنها زمانیکه عیسی در مورد خود گفت «زیرا من نیامده ام تا پارسایان بلکه تا
گناهکاران را دعوت کنم» (متی  )۱۳ :۹شگفت زده شدند.
مذهب کاتبان ،فریسیان ،و صدوقیان مذهب دوری و اجتناب از گناه بود .آنها معتقد
بودند،که «هر کاری که میتوانی انجام بده تا از گناه دور باشی و آلوده آن نشوی» .اما تعلیم
عیسی بطرز چشمگیری متفاوت بود .او به گودال تاریک دنیا آمده بود تا دنیا را رهایی بخشد،
نه اینکه از آن دوری کند .او «نور جهان» است (یوحنا .)۱۲ :۸
متـی بـاب  ۱۴ ،۱۳ :۵را بخوانیـد .دو متثیلـی که عیسـی بـرای توصیف پیروانش اسـتفاده کرد،
چـه هسـتند؟ چـرا از ایـن دو تشـبیه خـاص اسـتفاده کـرد؟ همچنیـن نـگاه کنید ،یوحنـا ،۹ :۱
یوحنـا  ،۴۶ :۱۲و فیلیپیـان .۱۵ :۲

منک یکی از مهمترین منابع دنیای باستان بود .منک بسیار ارزشمند بود و در برخی مواقع
سپاهیان رومی از آن به عنوان پول استفاده می کردند .منک ،مناد دارایی بزرگی بود .همچنین
برای حفظ و طعم دادن به خوراک از آن استفاده میشد .وقتی عیسی از مناد منک برای نشان
دادن پیروان خوداستفاده کرد ،او واقعاً میخواست بگوید که ثروت واقعی جهان قدرمتندترین
و ثرومتندترین مردم آن نیستند .ثروت حقیقی جهان ،مسیحیان متعهدی هستند که برای
پادشاهی خداوند دگرگونی ایجاد می کنند .اعامل مهربانانه و خدمت به دور از خودخواهی
آنان منجر به حفظ نعمت ها و خوبی های دنیا میشود و فضای آنرا معطر میسازد.
دومین متثیلی که عیسی از آن استفاده کرد (در متی « )۱۴ :۵نور جهان» بود .جایی که نور
باشد ،در آن ،تاریکی جایی ندارد .نور در تاریکی می درخشد .نور از تاریکی دوری منی کند .نور
در تاریکی رخنه کرده و آنرا مبدل به روشنایی می کند .پیروان مسیح باید بر تاریکی این جهان
در هر محله ،روستا ،شهرک ،و شهر نفوذ کنند و آنها را با جالل و شکوه خداوند روشن سازند.

پـس از بررسـی سـخنان عیسـی در یوحنـا باب  ۵۱ :۷۱تـا  ۸۱چگونه مـی توانیم ایده
جدائـی از جهـان و پرهیـز از جهـان را درک کنیـم؟ آیـا آنهـا چیـز مشـابهی هسـتند؟
منظـور عیسـی چـه بـود ،هنگامیکـه بـرای پیروانـش دعـا کرد کـه در دنیا باشـند ولی
جـزو دنیـا نشـوند؟ چگونه مـا میتوانیـم اینگونه باشـیم؟
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     دوشنبه     

 ۲۷مرداد

رفتار عیسی با مردم
هـدف عیسـی آشـکار کـردن جنبـه هـای نیکـوی انسـانها بـود .حتـی وقتـی رشایـط بطور
غیـر معمـول چالـش برانگیـز بـود ،او بـا فیـض برخـورد کـرد .بـر اسـاس انجیـل لوقـا همـه «از
او بـه نیکویـی مـی گفتنـد و از کالم فیـض آمیـزش در شـگفت بودنـد» (لوقـا  ،)۲۲ :۴و انجیـل
یوحنـا اضافـه مـی کنـد «فیض و راسـتی به واسـطه عیسـی مسـیح آمـد» (یوحنـا  .)۱۷ :۱رفتار
و رویکـرد او باعـث میشـد کـه مـردم در برابـر او مقاومـت نکننـد .سـخنان مهربانانـه او تار و
پـود قلـب آنـان را ملـس میکرد.



متی باب  ۵ :۸تا  ۱۰و مرقس باب  ۳۴ :۱۲را بخوانید .عیسـی چه عبارات امیدبخشـی مسـیح
بـه دو فـرد متفـاوت ،یعنی یک نظامـی رومی و دیگری یک عـامل یهودی گفت؟

اظهـارات مسـیح بـه فرمانـده نظامـی رومـی تحولـی عظیـم بـود .فکـر کنیـد که ایـن افرس
نظامـی چـه حسـی بایـد داشـته باشـد وقتـی عیسـی اعلام کـرد کـه چنیـن ایامنـی را حتـی در
ارساییـل هـم ندیـده اسـت .همچنیـن در مـورد افـکار عـامل یهـودی فکر کنیـد وقتی عیسـی به
اوگفـت «شما از پادشـاهی خـدا دور نیسـتید» .مسـیح ایـن توانایـی را داشـت کـه شایسـتگی
هـای افـراد را ببینـد و بیـان کنـد .گاهـی رفتـاری کوچـک مثـره ای بـزرگ دارد ،ماننـد تعریـف
از افـراد کـه بـرای بـاز کـردن قلبهـای آنـان و پذیـرش پیـام انجیـل کافی اسـت .به دنبـال دیدن
خوبیهـای انسـانهای اطـراف خـود باشـید و اجـازه دهیـد تـا آنـان بداننـد کـه قـدردان آنـان
هستید .
اشـعیا ۳ :۴۲؛ کولسـیان ۶ ،۵ :۴؛ و افسسـیان  ۱۵ :۴را بـا هـم مقایسـه کنیـد .ایـن آیـات چـه
اصـول اساسـی دربـاره اشتراک گذاری ایمان با دیگران و رابطـه ما با آنان ،تعلیـم می دهند؟

هنگامیکـه سـخنان مـا دلگـرم کننـده و پـر از فیـض باشـد ،تاثیـرات مثبتـی بـر روی زندگی
دیگران دارد .سـخنان اشـعیا نبی آشـکار می کند که عیسـی مسـیح «نی خرد شـده را نخواهد
شکسـت» ،و «فتیلـه کـم سـو را خاموش نخواهـد کرد» .به عبارت دیگر ،عیسـی چنان دلسـوز،
مهربـان و مراقـب بـود کـه مبـادا بـدون دلیل کسـی را کـه تـازه ایمان آورده آزرده خاطر نکند
و یـا شـعله هـای کوچـک ایامن را در دلشـان خامـوش نکند.
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چـرا ،طــرز بیــان آنچــه کــه مــا میخواهیــم بگوییــم بســیار مهــم اســت ،حتــی شــاید
مهمتــر از آنچــه کــه میخواهیــم بیــان کنیــم؟ نظــر شــما در بــاره ایــن مطلــب
«حقیقــت ،حقیقــت اســت» چیســت و اینکــه مــردم یــا بایــد آن ـرا بپذیرنــد یــا آن ـرا
تــرک کننــد؟ چــه اشــکالی در ایــن بیانیــه درســت وجــود دارد؟

     سه شنبه     

 ۲۸مرداد

خدمات شفای مسیح :بخش اول
طریـق بشـارت خداونـد مـا فراتـر از موعظـه هـای از حفـظ شـده و یـا بیانـات کنسروی
اسـت؛ بشـارت او بـه غنـا و پویایـی زندگی اسـت .ما هـر روز با انسـانهایی که انواع و اقسـام
نیازهـا را دارنـد ،در متـاس هسـتیم :جسـمی ،روانـی ،عاطفـی و روحانی .مسـیح مشـتاق اسـت
کـه نیازهـای آنـان را از طریـق مـا برطرف سـازد ،یعنـی هامنطور که مـا نگرانی خود را نسـبت
بـه تنهایـی ،انـدوه و غـم دلهـای آنـان نشـان میدهیـم و عالقمنـد و شـادان از شـادی ،امید و
رویاهـای آنان هسـتیم.
مسـیح بـه انسـانهایی کـه احسـاس نیـاز مـی کردنـد خدمت میکـرد ،تـا در نهایـت بتواند
اصلـی تریـن نیـاز آنـان را برطـرف سـازد .حـس نیـاز ،بخشـی از زندگـی اسـت کـه مـردم حـس
میکننـد کـه تـا بـه حـال نتوانسـته انـد بـه تنهایـی آن را در زندگیشـان حـل کننـد .ایـن ممکـن
اسـت ،تـرک سـیگار ،کاهـش وزن ،تغذیـه بهتر ،و یا کاهش استرس باشـد .این مسـئله میتواند،
نیـاز بـه خـوراک ،مسـکن ،و یا مراقبت های پزشـکی باشـد و یا حتی نیاز مشـاوره بـرای ازدواج
یـا مسـائل خانوادگی باشـد.
بـا اینحـال ،یـک نیـاز غایی وجـود دارد که مهمتریـن و اصلی ترین نیاز انسـان اسـت ،آنهم
رابطـه شـخصی بـا خـدا و درک اهمیـت ابدیـت در زندگـی انسـان اسـت .صلح و آشـتی با خدا
در ایـن دنیـای سـقوط کـرده در گنـاه ،نیاز اصلی ما اسـت.
داسـتان مـرد فلـج در متـی بـاب  ۱ :۹تـا  ۷و حکایت زنی که مشـکل خون ریزی داشـت را در
مرقـس بـاب  ۲۵ :۵تـا  ۳۵بخوانیـد .در هـر دو حکایـت مـا چـه نشـانه هایـی داریم که نشـان
میدهنـد ،عیسـی شـفای جسـمی را بـا تامیـن نیـاز نهایـی انسـان یعنـی آشـتی بـا خـدا را بهم
ربـط میدهد؟

هـدف خدمـات شـفای مسـیح فراتـر از بهبودی جسـمی و عاطفی بود .عیسـی میخواسـت
تـا انسـانها کمال و متامیـت حیـات کـه بوسـیله گنـاه از بیـن رفتـه بـود را تجربـه کننـد .برای
مسـیح ،شـفای جسـمی بـدون شـفای روحانی کامـل نبود .اگر محبت خدا مشـوق مـا در طلب
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بهبـودی جسـمی و عاطفـی بـرای یـک فـرد اسـت ،همچنیـن خیلـی بیشتر بـه مـا انگیـزه مـی
بخشـد تا خواسـتار سلامتی روحانی آن فرد باشـیم تا او بتواند کامل زندگی را در اینجا تجربه
کنـد و از طریـق آن بـه جاودانگـی برسـد .از ایـن گذشـته ،هـر شـخصی را که مسـیح شـفا داد،
رسانجـام درگذشـت .بنابرایـن ،نیـاز واقعی آنان باالتر از شـفای جسـمی یا هر نیـاز دیگری بود،
یعنـی همان نیـاز روحانـی ،آیا اینطـور نبود؟

چــه نــوع ابتکاراتــی را کلیســاهای مــا میتواننــد در جوامــع ب ـرای تامیــن نیازهــای
مــردم بــه کار گیرنــد تــا نشــان دهــد ،مــا واقعـاً بــه آنهــا اهمیــت میدهیــم؟ بــه افـراد
جامعــه خــود فکــر کنیــد .چــه کاری را کلیســای شــما در جهــت ایجــاد تغییــر در
زندگــی مــردم میتوانــد انجــام دهــد؟

     
     چهارشنبه 

 ۲۹مرداد

خدمات شفای مسیح :بخش دوم


متـی بـاب  ۳۲ :۴تـا  ۵۲و متـی بـاب  ۵۳ :۹را بخوانیـد .شـیوه هـای سـه گانـه ای کـه اسـاس
رسـالت او را تشـکیل میدانـد ،چـه بودنـد؟ چگونه او نیازهـای مردم را برطرف میکـرد و اینکار
چـه تاثیـری در زندگی آنان میگذاشـت؟

مسـیح در خدمـت خـود بـه مـردم سـه چیـز یعنـی تعلیـم ،موعظـه و شـفا را در کنـار هم
بـکار گرفـت .او اصـول حیـات ابـدی را بـا انسـانها در میـان گذاشـت تـا همـه مـا بتوانیم یک
زندگـی بـا معنـا و هدفـدار را تجربـه کنیـم .او گفـت «مـن آمـدهام تـا ایشـان حیـات داشـته
باشـند و از آن بـه فراوانـی بهـره مند شـوند» (یوحنـا  .)۱۰ :۱۰رسـالت او بیانگـر فراوانی فیض
و رحمـت اسـت .و مسـیح آمـد تـا مـا را قـادر سـازد تـا در «فراوانـی» حیـات از حـال تـا به ابد
زندگـی کنیـم و از آن بهـره منـد شـویم.
مرقـس بـاب  ۳۲ :۱تا  ۳۹را بخوانید .عیسـی در متام روز به شـفای بیماران و دفع ارواح رشیر
مشـغول بـود .بعـد از دعـای صبحگاهـان در روز بعـد ،وقتـی بسـیاری از مـردم برای شـفا نزد
او آمدنـد ،وی آنجـا را تـرک کـرد و بـه شـهر دیگـری رفـت .چـرا او آنان را شـفا نـداد؟ به دلیل
او در آیـات  ۳۸و  ۳۹توجـه کنید.
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ایـن داسـتان حکیامنـه اسـت .بعـد از شـفای بسـیاری در روز قبـل از آن ،روز بعـد عیسـی
مسـیح جمعیتـی را تـرک میکنـد کـه در پـی او بودنـد و هنـوز نیاز به شـفا داشـتند .توضیح او
در آیـات  ۳۸و  ۳۹بـاب  ۱مرقـس اینسـت کـه او بـه ایـن جهـان آمـده اسـت تـا پیـام انجیـل را
موعظـه کنـد .مسـیح رصفـاً بـه ایـن دنیـا نیامده بـود تا نقش یـک معجزه گـر شـگفت انگیز را
بـازی کنـد .او پسر آسمانی خـدا بـود ،کسـیکه بـرای انجـام رسـالت رسـتگاری و نجات انسـان
آمـده بـود .او نیامـده بـود تـا فقـط بیامرهـای جسـمی انسـان را درمـان کنـد .او مشـتاق بـود
تـا همـه مـردم هدیـه نجـات و زندگـی ابـدی را کـه هدیـۀ او را دریافـت کننـد .او بـه روشـنی
هـدف خویـش را از آمـدن بـه ایـن جهـان را بـا ایـن کلمات بیـان مـی کنـد «زیـرا پسر انسـان
آمـده تـا گمشـده را بجویـد و نجات بخشـد» (لوقـا  .)۱۰ :۱۹هر عمل شفابخشـی کـه او انجام
داد فرصتـی بـود بـرای آشـکار سـاخنت شـخصیت خداونـد ،تسـکین آالم انسـان ،و فرصتـی برای
دریافـت حیـات ابدی.

اگــر شــما فقیــر و یــا مریــض باشــید ،آیــا هنــوز ایــن امــکان وجــود دارد کــه در
فراوانــی و بــرکات زندگــی کــه مســیح بــه شــما میدهــد ،زندگــی کنیــد؟ آیــا مســیح
چیــزی بیــش از شــفای جســمی بــه مــردم میبخشــد؟ بــا چــه روشهــای عملــی
میتوانیــم در عیــن حــال کــه بــه نیازهــای جســمی و عاطفــی مــردم توجــه و آنهــا را
تامیــن مــی کنیــم ،آنــان را بســوی حقایــق روحانــی نیــز ســوق دهیــم؟

     
     پنجشنبه 

 ۳۰مرداد

چه چیزی برای عیسی مهم است
در متـی بـاب  ،۲۴پیـام عیسـی بـه حواریـون کـه شـامل وقایـع مربـوط بـه تخریـب بیـت
املقـدس و روزهـای قبـل از بازگشـت او اسـت ،بـا بیـان سـه متثیـل در بـاب  ۲۵ادامـه مییابـد.
ایـن متثیـل هـا ویژگـی های شـخصیتی را نشـان میدهند که واقعاً برای مسـیح مهـم بودند و او
میخواسـت تـا آنهـا را در مردمـی کـه منتظر بازگشـت دوباره او هسـتند ،ببیند .متثیـل ده باکره
تاکیـد بـر اهمیـت یـک زندگـی خالـص ،قابـل اعتماد و روحانـی دارد .متثیـل ده قنطـار داللت
بـر بکارگیـری و اسـتفاده صادقانـه از هدایایـی اسـت کـه خداوند بـه هر یک از ما داده اسـت.
متثیـل گوسـفندان و بزهـا نشـانگر مسـیحیان حقیقی اسـت که واقعـاً در جهت تامیـن نیازهای
کسـانیکه خداونـد هـر روزه بـر رس راه آنـان در زندگـی قـرار میدهـد ،تالش مـی کنند.
متـی بـاب  ۳۱ :۲۵تـا  ۴۶را بخوانیـد .چگونـه مسـیح ،مسـیحیت حقیقی را توصیـف می کند؟
مـواردی از خدمـت کـه در ایـن آیـات در مـورد آنها صحبت شـده را بیـان کنید.
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گرچـه ایـن متثیلهـا از تامیـن نیازهـای واقعـی جسـم انسـانها سـخن مـی گویند[جنبه ای
از داسـتان کـه نبایـد از آن غافـل شـویم] ،آیـا ممکـن اسـت در اینجا چیـزی بیـش از این وجود
داشـته باشـد؟ عیسـی مشـتاق اسـت که گرسـنگی و تشـنگی پنهانی که در روح انسـان وجود
دارد ،بـرآورده شـود(یوحنا  ،۳۵ :۶یوحنـا  .)۱۴ ،۱۳ :۴همـه مـا تـا زمانیکـه در مسـیح هویـت
حقیقـی خـود را کشـف نکنیـم ،بیگانگانی دور از مسـیح و در آرزوی یافنت خانـواده الهی خود
هستیم(افسسـیان  .)۱۹ ،۱۳ ،۱۲ :۲ما تا لباس عدالت مسـیح را نپوشـیم،از نظر روحانی عریان
هستیم(مکاشـفه۱۸ :۳؛ مکاشـفه .)۸ ،۷ :۱۹
اغلـب انبیـای عهـد عتیـق ،اوضـاع و احـوال انسـان را بـه ناامیـد بیماری توصیـف مـی
کنند(اشـعیا ۵ :۱؛ ارمیـا ۱۲ :۳۰تـا  .)۱۵بیماری گنـاه کشـنده اسـت ،امـا ارمیای نبی علاج آن را
بـه مـا نشـان می دهـد« .من سلامت را بر تـو بازگردانده ،زخمهایت را شـفا خواهم بخشـید»
(ارمیـا  .)۱۷ :۳۰مسـیح درمـان و شـفای بیماری مهلـک روح ماسـت.
حکایـت گوسـفندان و بزهـا بـه مـا اندرز مـی دهد و آگاهی میبخشـد که نیازهای جسـمی
انسـانهای اطـراف خـود را تامیـن کنیـم ،امـا ایـن حکایـت مفهـوم بیشتری را میخواهـد بیـان
کنـد .ایـن داسـتان مسـیح اسـت ،کسـیکه مهمتریـن نیـاز روح را تامیـن میکند ،و ایـن فراخوان
او بـرای همـکاری بـا او در خدمـت بـه انسـانهای اطـراف مـا اسـت .زندگـی خودخواهانـه و
خودمحـور و کوتاهـی از تامیـن نیازهـای جسـمی ،روحی ،عاطفـی ،و روحانی دیگـران ،خطری
بـرای ازدسـت دادن ابدیـت اسـت .در ایـن حکایـت ،آن کسـانیکه حیـات خـود را بـرای چیـزی
بـه غیـر از منافـع خودشـان میدهنـد ،توسـط پروردگارشـان سـتوده میشـوند و بـا خورشویـی
در ملکـوت خـدا پذیرفتـه میشـوند .در حالیکـه کسـانیکه بـا خودخواهـی در پـی مقاصـد خود
هسـتند و نیازهـای دیگـران را نادیـده میگیرنـد توسـط پروردگارشـان محکوم میشـوند.

     
     جمعه 

 ۳۱مرداد

تفکـری فراتـر« :بسـیاری بـه خـدا ایمان ندارنـد و اعتامد خـود را به انسـان از دسـت
دادهانـد .امـا آنهـا از اعمال دلسـوزانه و مفیـد قدردانی می کننـد .هامنطور که آنهـا می بینند
کسـی بـدون چشمداشـت بـه متجیـد و قدردانـی زمینی یـا بدون دریافـت چیزی ،بـه خانههای
آنان می آید و بیامران را شـفا ،گرسـنگان را خوراک ،برهنگان را پوشـاک ،و انسـانهای غمگین
و رنجدیده را تسـلی و آرامش میبخشـد ،با مهربانی همه به او اشـاره می کنند ،کارگر انسـان،
کسـیکه بـه انسـان عشـق میـورزد و دل نگـران اوسـت ،امـا او پیـام آور خداسـت ،و هامنطـور
کـه آنهـا ایـن را مـی بینند ،قلبهـای آنان ملس میشـود .حس شـکرگزاری در آنان بارور میشـود و
ایمان آنـان مشـتعل میگـردد .آنهـا مـی بینند که خـدا به آنـان اهمیت میدهـد ،و قلبهـای آنها
آمـاده میشـود تـا کالم او را بپذیرنـد» (اِلـن جی وایـت ،خدمات شـفا ،صفحه .)۱۴۵
خدمـت فداکارانـه و غیـر خودخواهانـه عیسـی درب قلبهـا را بـروی او بـاز می کنـد ،غرور
و تعصـب را میشـکند ،و قلبهـا را آمـاده پذیـرش پیـام انجیل می کند .کلیسـا بدن مسـیح اسـت
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کـه در همـه جـا بـا مهربانـی نیازهـا را برطـرف میکنـد .مسـیح ما را بـه درون جوامـع خودمان
میفرسـتد تـا در نـام او تحـول و تغییـر ایجـاد کنیـم .گرچـه ،مسـلامً ،مـا بایـد مراقب باشـیم که
آلـوده جهـان نشـویم(و ایـن یـک تهدیـد بسـیار واقعـی و خطرنـاک برای کلیسـای ماسـت) ،ما
همچنـان بایـد یـاد گیریـم که به انسـانها در جایی که هسـتند دسـت یابیم و اجـازه دهیم که
خـدا مـا را بـکار گیـرد ،خدایـی کـه میخواهد مـا انسـانها را از جایی که هسـتند بـه جایگاهی
کـه باید باشـند هدایـت کنیم.

سؤاالتی برای بحث
 .۱چ ـرا خدمــات دلســوزانه مســیح در از بیــن بــردن غــرور و تعصــب مــردم و آمــاده
کــردن آنهــا ب ـرای شــنیدن حقایــق روحانــی بســیار قدرتمنــد اســت؟ ســعی کنیــد تصــور
کنیــد کــه چقــدر بیشــتر شــهادت مــا بــه عنــوان یــک امــت میتوانــد موثرتــر باشــد ،چنانکــه
مــا هــم همــان دل نگرانیهــا و از خودگذشــتگی هایــی را کــه مســیح ب ـرای مــردم انجــام
داد ،از خــود نشــان دهیــم.

 .2در مــورد زمانــی فکــر کنیــد کــه مطلبــی را بیــان کردهایــد کــه ممکــن اســت ،صحیــح،
حقیقــت ،یــا حتــی ضــروری بــوده ،امــا شــما آن را بــه طــرز صحیــح بیــان نکــرده ایــد،
یعنــی بــا لحــن و یــا رفتــار بــد ادا کردهایــد .چــه چیــزی را از ایــن تجربــه آموختهایــد
کــه میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه اینــکار را دوبــاره تکـرار نکنیــد ،مثــا :قبــل از ســخن
گفتــن ،کمــی تامــل و صبــر کنیــد ،فکــر کنیــد ،آرام باشــید ،و یــا ماننــد اینهــا؟
 .3بــرروی ایــن عقیــده کــه ،تمــام افرادیکــه شــفا یافتنــد و یــا حتــی از میــان مــردگان
زنــده شــدند ،ســرانجام میمیرنــد ،بیشــتر بیندیشــید .ایــن مســئله در مــورد چگونگــی
دســتیابی و خدمــت بــه کســانیکه در اط ـراف مــا هســتند ،چــه مــی گویــد؟
 .4کلیســای شــما چــه نــوع خدماتــی را میتوانــد در جامعــه شــما انجــام دهــد کــه در حــال
حاضــر انجــام نمــی دهد؟
 .4چگونــه میتوانیــم از طریــق خدمتمــان در تامیــن نیازهــا ،فرصــت هــای روحانــی را
ب ـرای جوینــدگان ایجــاد کنیــم؟
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