  درس دهم  

 ۱۴ – ۸شهریور

راهی جالب برای مشارکت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته:پیدایـش ۲۶ ،۲ ،۱ :۱؛ خروج  ۲۱ :۱۸تـا ۲۵؛ اول قرنتیان  ۱۲ :۱۲تا ۲۵؛
اعامل رسـوالن  ۱۱ :۱۶تا ۴۰ ،۱۵؛ اعامل رسـوالن ۳۱ :۴؛ اعامل رسـوالن .۱۲ :۱۲

آیـه حفظـی« :پـس به شـاگردانش گفـت :محصول فراوان اسـت ،ا ّمـا کارگر انـدک .پس ،از
مالـک محصـول بخواهیـد کارگـران برای در ِو محصول خود بفرسـتد» (متـی .)۳۸ ،۳۷ :۹
شـخصی گفتـه اسـت ،قـدرت در تعداداسـت .از طرفـی ،ایـن مطلـب صحیـح اسـت .آیـا تا
بـه حـال توجـه کردهایـد که هنگامیکه شما در یک گـروه ورزش میکنیـد ،انگیزه بیشتری برای
اینـکار داریـد ،نسـبت بـه زمانیکه مجبور هسـتید هـر روزه بـه تنهایی ورزش کنید؟ بسـیاری از
مـردم بـه عضویـت کلـوپ های سلامتی ،بدنسـازی ،و مراکز ورزشـی در مـی آیند زیـرا معتقد
هسـتند آنـان در صـورت ورزش بـا یـک گـروه بیشتر فعالیـت مـی کننـد و از آن بیشتر لذت و
بهـره میربنـد .بـه همیـن ترتیب ،خداوند مـا را برای مصاحبت و مشـارکت با یکدیگـر آفرید .ما
موجـودات اجتامعـی هسـتیم و هامننـد موضـوع ورزش ایـن موضع در بسـیاری دیگـر از جنبه
هـای زندگـی مـا صادق اسـت :مـا عملکرد بهتری داریم اگر نظـام اجتامعی از مـا حامیت کند.
ایـن امـر بـه ویژه در مـورد مسـائل روحانی صادق اسـت.
در رسارس کتـاب مقـدس ،گروههـای کوچـک بـه عنـوان یکـی از روشهـای خداونـد بـرای
تقویـت ایمان ،ارتقـاء دانـش مـا در مورد کالم خدا ،تعمیـق زندگی عبادی ما ،و آماده سـازی ما
بـرای شـاهد بـودن شـناخته شـدهاند .پدر ،پسر ،و روح القـدس در یک گروه کوچـک خدمتی،
بـا هـم مشـارکت کردنـد .موسـی ،رهرب یک گـروه کوچک بود .مسـیح گروه کوچک خـود را که
متشـکل از حواریـون بـود ایجـاد کـرد ،و پولـس رسـول بـه همراه یک گـروه کوچک متشـکل از
یـاران انجیلـی بـه دنیای روم باسـتان سـفر کرد.
مـا در طـی مطالعـه ایـن هفتـه بـر روی اصول کتـاب مقدس بـرای گروههـای کوچک مترکز
خواهیـم کـرد ،و شما بـه روش انگیـزه بخش برای مشـارکت پـی خواهید برد.
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درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵۱شهریور –  ۵سپتامرب آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۹شهریور

گروههای کوچک :اولین ایده خدا


پیدایـش بـاب ۲۶ ،۲ ،۱ :۱؛ عربانیـان باب ۲ ،۱ :۱؛ و افسسـیان بـاب  ۹ ،۸ :۳را بخوانید .چگونه
ایـن آیـات وحدت را در الوهیت نشـان میدهد؟
روح القـدس بـا هـم در آفرینش مشـارکت داشـتند .هر کـدام وظایفی متفاوت داشـتند ،اما
هـر سـه بـا هـم یکـی و از هـم جـدا نبودنـد .پـدر ،اسـتاد طـراح و معامر بـزرگ بود .او نقشـه
هـای خـود را از طریـق مسـیح ،کسـیکه در عمـل آفرینـش دخیل بـود ،و با قـدرت روح القدس
عملـی کـرد .ایـن کار خـارق العـاده عظیـم ،فراتر از قـدرت درک ماسـت .آنچه که مـا میتوانیم
درک کنیم ،روشـن اسـت ،و آن تنها واقعیت خلقت جهان و کهکشـانها نیسـت ،بلکه این اسـت
کـه همـه اینهـا را خداونـد خلق کرده اسـت ( نـگاه کنید بـه رومیـان  ۱۸ :۱تا .)۲۰
گـروه هـای کوچـک ،از همان ابتـدا ،ایـده خداونـد بـود .بـا اینحـال ،بـا توجـه به بسـیاری
از جنبـه هـای ارسارآمیـز خداونـد ،بایـد هنگامیکـه از ایـن متثیـل هـا اسـتفاده میکنیـم مراقب
باشـیم ،اجـازه دهیـد منونـه ای را بیـان کنیـم ،و اینسـت کـه پـدر ،پسر ،و روح القـدس اولیـن
ِ
آفرینش نسـل انسـان و
«گـروه کوچـک» را در تاریـخ رسـتگاری تشـکیل دادنـد .آنهـا با هم در
سـپس در رسـتگاری او پـس از سـقوط در گنـاه مشـارکت کردنـد.

یوحنـا بـاب  ۸۱ ،۷۱ :۰۱را بـا رومیـان ۱۱ :۸؛ و اول قرنتیـان  ۵۱ :۵۱مقایسـه کنیـد .رسـتاخیز
مسـیح ،چگونـه یگانگـی پـدر ،پسر ،و روح القـدس را در برنامـه نجـات نشـان میدهد؟

پـدر ،پسر ،روح القـدس در «گروهـی کوچک» با یک هدف روشـن و مشـخص یعنی نجات
نسـل بشر بـا هـم متحـد شـدند« .نقشـه نجـات جایـگاه خـود را از ازل در اندرزهـای خالـق
رسمدی داشـت».
(اِلـن جـی وایـت ،اصـول بنیادیـن آموزش مسـیحی ،صفحـه  .)۱۸۶بـرای خداونـد هیچ چیز
مهمرت از نجات هر چه بیشتر انسـانها نیسـت (اول تیموتائوس ۴ :۲؛ دوم پطرس  .)۹ :۳ممکن
اسـت گروههـای کوچـک اهـداف متعـددی داشـته باشـند کـه مـا در درس ایـن هفتـه آنهـا را
مـورد مطالعـه قـرار خواهیـم داد ،امـا هـدف اصلـی آنهـا متمرکـز بـر جلـب و تسـخیر قلبهـای
انسـانهای گمشـده بـرای مسـیح اسـت .یعنـی بـا مشـارکت در گروههـای کوچـک ،نـه تنها به
خودمـان ،بلکـه بـه دیگـران هـم کمـک میکنیـم .یعنـی هـدف غایـی گروههـای کوچـک بایـد
صیـد جانها باشـد.
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بــر راز وحــدت خداونــد تامــل کنیــد .درک ایــن مســئله دشــوار اســت ،اینطــور
نیســت؟ بــا اینحــال ،همچنــان میتوانیــم آنچــه را کــه کام ـاً درک نمــی کنیــم ،بــاور
داشــته باشــیم و بــه آن اعتمــاد کنیــم ،اینطــور نیســت؟ چـرا مســیحیان ایــن چنیــن
اصــول مهــم را بایــد بــا ایمــان پیــروی کننــد؟

     دوشنبه     

 ۱۰شهریور

گروههای کوچک در کتاب مقدس

کتـاب مقـدس منونـه هـای زیـادی از گروههای کوچـک دعا ،مشـارکت ،تشـویق یکدیگر ،و
کار بـرای مسـیحرا معرفـی مـی کنـد .ایـن گـروه ها بـرای قوم خـدا فرصتـی را فراهم مـی کنند
تـا در انجـام مسـئولیت هـا بـا هـم مشـارکت کننـد و عطایـای مختلف خودشـان را کاملاً بکار
گیرنـد .بـه ایـن معنـا کـه ،گروههـای کوچـک میتواننـد فرصتـی را برای پـروردگار فراهـم کنند
تـا هـر یـک از مـا بطـور کامل بـکار گیرد.
خـروج بـاب  ۱۲ :۸۱تـا  ۵۲بخوانیـد .چـه توصیه دوراندیشـانه ای را پدر زن موسـی ،یرتون به
موسـی داد کـه تفـاوت چشـمگیری را در زندگـی موسـی ایجاد کـرد؟ چرا این طـرح از اهمیت
حیاتی برخـوردار بود؟

هـر فـرد در اردوگاه ارسائیـل عضوی از یک گروه ده نفره بود ،که توسـط یک شـخص صالح
و پرهیـزگار رهبری میشـد .ایـن گروههـای کوچک مکانـی برای حـل اختالفات بودنـد ،اما این
گـروه هـا بـرای اهدافـی فراتـر از این ها بودند .آنها شـوراهای مشـورتی بودند که میتوانسـتند
از مشـکالت جلوگیـری کننـد و حیـات روحانـی را پـرورش دهنـد .آنهـا مـکان بیـان دیـدگاه هـا
بودنـد کـه طـرح هـای خداوند بـرای مردم ارسائیل میتوانسـت در آنجـا با آنان درمیان گذاشـته
شـود .در گروههـای کوچـک ماننـد ایـن ،مـردم میتواننـد روابـط محکـم و مهربانـه ای بـا هم
برقـرار کننـد ،کـه میتوانـد بـه همـه اعضـا کمک کنـد تا از پـس هر مسـئله ای که بـا آن مواجه
هسـتند ،برآینـد .پـس بـدون تردیـد ،حتـی در حـال حـارض ،مـردم بـا مسـائل مختلفی دسـت و
پنجـه نـرم مـی کننـد که دیگـران میتواننـد به آنان کمـک کنند .گـروه های کوچـک فرصتهایی
را بـرای همیـاری گـرم و دلسـوزانه ،رشـد روحانـی  ،و حل مشـکالت فراهـم می کنند.
قابـل توجـه اسـت که کارشناسـان گروههای کوچـک به ما میگوینـد که اندازه ایـدهال برای
تعامـل گروهـی بیـن شـش تـا دوازده نفـر اسـت .این دقیقاً معیاری اسـت که موسـی و عیسـی
هـر دو در تشـکیل گروههـای خود بـکار گرفتند.
لوقا باب ۱۳ ،۱۲ :۶؛ متی باب ۱ :۱۰؛ مرقس باب  ۱۳ :۳تا  ۱۵را بخوانید .دو هدف عیسی در
فراخوانی حواریون و انتخاب آنان به عنوان بخشی از گروه کوچک خدمتی خود ،چه بودند؟
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هـدف عیسـی در دعـوت از حواریـون ایـن بـود کـه آنـان را هـم از لحـاظ روحانـی و هـم
عملـی بـرای ماموریـت آنـان در جهان آمـاده کند .در مشـارکت با او ،آنها میتوانسـتند در فیض
رشـد کننـد .آنـان در چارچوب جلسـات کوچـک گروهی خود ،میتوانسـتند بیاموزنـد که چگونه
خدمتـی موثرتـر داشـته باشـند .هـر روزه ،هامنطـور کـه آنـان کار مسـیح در خدمـت بـه مردم
و در تامیـن نیازهـای آنـان را مشـاهده مـی کردنـد ،میتوانسـتند نحـوه بکارگیـری عطایای خود
را یـاد بگیرنـد .هـدف مسـیح از گروههـای کوچـک ،هـم پـرورش روحانـی و هـم دسـتیابی بـه
دیگـران بودکـه هنـوز جذب مسـیح نشـده بودند.

بــه زمانــی فکــر کنیــد کــه بــا یــک گــروه کوچــک از افـراد در موضوعــی ،مشــارکت
و همــکاری داشــته ایــد و در آن از یکدیگــر حمایــت کــرده ایــد و همــه بـرای یــک
هــدف مشــترک تــاش کردهایــد .چــه چیــزی ف ـرا گرفتــه ایــد کــه ممکــن اســت در
درک ارزش گروههــای کوچــک در زمینــه ایمانتــان بــه شــما کمــک کنــد؟

     سه شنبه     

سازماندهی شده برای خدمت

 ۱۱شهریور

اول قرنتیـان بـاب  ۱۲ :۱۲تـا  ۲۵را بخوانیـد .چگونه بدن انسـان یک تصویـر عالی از همکاری
هامهنـگ اعضـا در گروههای کوچک را نشـان میدهد؟

پولـس نـه تنهـا اهمیـت عطایای روحانـی را در حیات کلیسـا بیـان میکند ،همچنیـن الگویی
را بـرای نحـوه هامهنگـی و سـازماندهی اعضـا نشـان میدهـد .او در خصـوص چگونگـی کارکرد
عطایـای روحانـی در بـدن مسـیحبه بحث می پـردازد.
مطالعـه آناتومـی و فیزیولوژی بدن نشـان میدهـد که اعضای بدن در سیسـتم های مختلف
ولـی مرتبـط بـا هـم همـکاری می کننـد .بـرای مثال ،دسـتگاه گـوارش ،قلبـی عروقی ،تنفسـی و
اسـتخوان بنـدی تنها معدودی از سیسـتم پیچیده اعضای بدن هسـتند .عطایـای روحانی هامنند
بخشهـای مختلـف بـدن هسـتند .آنهـا بهرتین عملکـرد را خواهند داشـت اگر در سیسـتم ها یا
گروههـا سـازماندهی شـوند .در حقیقـت ،در اکثر مـوارد آنهـا منی تواننـد به تنهایـی عمل کنند.
بـد ن مـا فقـط مجموعـه ای از اعضای جداگانه نیسـت که آنها برای خود مسـتقل و بدون ارتباط
بـا اعضـای دیگـر عمـل کننـد .هـر عملکـرد جسـم در ارتبـاط تنگاتنـگ و مرتبط با یک سیسـتم
اسـت کـه بـا هـم در جهـت پیش بردن یـک هدف مشترک عمل مـی کنند.
همـه اینهـا مطلبـی را در مـورد محلی کـه در آن میتوانیم از عطایـای روحانی خود به بهرتین
نحـوه اسـتفاده کنیـم ،بیـان مـی کننـد .هنگامیکـه بـه تنهایـی کار مـی کنیـم ،براحتـی میتوانیـم
ناامیـد شـویم ،امـا زمانیکـه بـه عضویت یک گـروه کوچک از افـرادی با عالئق و اهداف مشترک
در آییـم ،تالشهـای مـا میتواند بسـیار منسـجم تر باشـد و عملکرد بهرتی داشـته باشـد.
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گروههـای کوچـک میتواننـد بهرتیـن محیـط را بـرای بکارگیری عطایـای روحانـی فراهم می
کنند ،و می توانند به هسـته مرکزی خدمت بشـارتی یک جامعت کلیسـای محلی تبدیل شـوند.
خانـم اِلـن جـی وایـت ارزش گروههـای کوچـک را اینطـور بیـان میکند«:تشـکیل گروههـای
کوچـک بـه عنـوان بنیـان تلاش مسـیحی توسـط آن کسـی کـه منیتوانـد خطـا کنـد به من نشـان
داده شـده اسـت .اگـر تعـداد زیـادی در کلیسـا وجـود دارنـد ،بگذاریـد گروههـای کوچکـی را
تشـکیل دهنـد ،تـا نـه تنهـا به اعضای کلیسـا بلکـه به غیـر ایامنداران هـم خدمت کننـد .اگر در
یـک مـکان فقـط دو یا سـه نفر هسـتند که حقیقـت را میداننـد ،بگذارید آنها یک گـروه کارگری
تشـکیل دهنـد .بگذاریـد آنهـا اتحـاد و وحـدت خـود را دامئـاً حفـظ کننـد ،بـا محبـت و وحدت
همبسـتگی خـود را نگـه دارنـد و یکدیگـر را ترغیـب و تشـویق به پیرشفـت کنند و هـر کدام از
کمـک دیگـری بـه دلیـری و قـوت دسـت یابند» .شـهادتهایی بـرای کلیسـا ،جلد  ،۷صفحـات ،۲۱
.۲۲
گـروه هـای کوچـک خدمتـی توسـط خداونـد مقـرر شـدهاند ،تـا هـر عضـو کلیسـا از نظـر
روحانـی رشـد کنـد و مشـارکتی صمیامنـه را تجربـه کنـد ،و عطایـای خـدادادی آنهـا در خدمت
بـکار گرفته شـود.

در مــورد ســخنان خانــم اِلــن جــی وایــت بیندیشــید .عبــارت بــه عبــارت آنـرا تجزیــه
و تحلیــل کنیــد .چگونــه میتــوان ایــن توصیــه الهــی را در کلیســا بــکار گرفــت؟

     
     چهارشنبه 

گروههای کوچک در عهد جدید



 ۱۲شهریور

کلیسـای عهـد جدیـد در اثـر رشـد بسـیار رسیـع گسترش یافـت .و در مـدت کوتاهـی از
یـک جامعـت کوچـک ایامنـدار بـه ده هـا هـزار نفر از عابـدان گسترش یافت .عوامل بسـیاری
وجـود دارنـد کـه بـه ایـن پدیـده رشـد رسیـع کلیسـا کمـک کردند .رسـالت مسـیح کاشتن بذر
انجیـل و آمـاده کـردن مخاطبیـن بـرای پذیـرش موعظـه حواریـون بـود .پـس از صعود مسـیح،
در روز پنطیکاسـت در هنـگام دعـا روح القـدس بـر شـاگردان ایامنـدار مسـیح نـازل شـد .یکی
از عوامـل موثـر در رشـد رسیـع کلیسـای عهـد جدید سـاختار سـازمان یافتـه گروه کوچـک آنها
بـود .گروههـای کوچـک تاثیـرات زیـادی داشـتند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱ :۱۸تـا  ،۵و اعمال رسـوالن بـاب  ۱ :۲۰تـا  ۴را بخوانیـد .چـرا لوقـا نام
برخـی از کسـانی را کـه بـا پولـس از نزدیـک همـکاری مـی کردنـد را ذکر کرده اسـت؟
جالـب اسـت کـه بـه ایـن نکتـه توجه کنید کـه لوقا فقـط نام برخی از کسـانی کـه با پولس
کار مـی کردنـد را ذکـر مـی کنـد .برای او همـه آنها مهم بودنـد .او نام همه آنان را میدانسـت.
آنهـا در کار بشـارت از یکدیگـر حامیـت مـی کردنـد .بـا اینحـال تعـداد اسـامی کـه وی بـه آنها
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اشـاره مـی کنـد اندک اسـت ،و این به اثبات اهمیت داشتن همـکاری نزدیک بـا یکدیگر ،حتی
بـا تعـداد اندک کمک مـی کند.
مطمئنـاً هـر یـک از ایـن افـراد دارای عطایایـی بودنـد کـه با آنچـه دیگری داشـت متفاوت
بـود .آنهـا دارای پیشـینه هـا و فرهنگهای متفاوتی بودند .دیدگاه آنان نسـبت به امور همیشـه
یکسـان نبود ،اما هر یک سـهم ارزنده ای در راه رسـالت مسـیح داشـتند .همه عطایا ،پیشـینه
هـا ،و تجربیـات مختلـف آنـان در رشـد کلیسـا نقـش مهمـی را ایفـا کـرد .هـر کـدام از آنها در
انجـام رسـالت مسـیح ،سـهم خـود را از سـابقه و تجربـه ارزشـمند شـخصی زندگی با مسـیح را
به مشـارکت گذاشـت.
اعمال بـاب  ۱۱ :۱۶تـا ۴۰ ،۱۵؛ اعمال  ۱۲ ،۱۱ :۱۲را بخوانیـد .لیدیـا بالفاصلـه بعـد از ایمان
آوردن چـه دعوتـی از پولـس کـرد؟ پولـس و پطـرس پـس از آزادی از زنـدان هـر دو بـه کجـا
رفتند؟

ایامنـداران عهـد جدیـد معمـوالً یکدیگـر را در خانـه هـا مالقـات مـی کردنـد .خانـه هـای
مسـیحیان بـه مراکـز تاثیرگـذار و کانـون گروههـای کوچـک خدمتـی تبدیـل شـده بودنـد.

آیــا تــا بــه حــال فکــر کردهایــد کــه یــک گــروه کوچــک بشــارتی را در خانــه خودتــان
شــروع کنیــد و یــا بــا پیوســتن بــه یــک دوســت ،یــک گــروه کوچــک خدمتــی را در
خانــه او تشــکیل دهیــد؟ اگــر شــما در حــال حاضــر جزیــی از یــک گــروه کوچــک
بشــارتی هســتید ،فکــر کنیــد ،چــه مزایائــی از آن را میتوانیــد در ایــن هفتــه بــا کالس
در میــان بگذاریــد.

     
     پنجشنبه 

 ۱۳شهریور

جنبشهای گروه کوچک
گروههای کوچک وسـیله ای هسـتند که خداوند برای رشـد کلیسـا از آنها اسـتفاده میکند.
آنهـا «پناهـگاه امـن» بـرای مـردم هسـتند تـا بتواننـد مشکالتشـان را بیـان کننـد و دربـاره دل
نگرانیهـای یکدیگـر بحـث و گفتگـو کنند .آنها فرصتهایی را برای رشـد روحانـی در قالب روابط
دلسـوزانه و یـاری رسـان فراهـم مـی کننـد .بسـیاری از غیـر مسـیحیان در ابتـدای آشـنایی بـا
مسـیحیت ،رشکـت در جلسـات خانگـی را نسـبت بـه حضـور در یـک جلسـه کلیسـایی ترجیح
داده و احسـاس راحـت تـری دارند.
اعمال بـاب  ،۳۲ :۴و اعمال  ،۱۲ :۱۲و اعمال  ۱۷ :۲۰تـا  ۲۷ ،۱۹تـا  ۳۲را بخوانیـد .فهرسـتی
از متـام عوامـل مختلـف در ایـن گروههـای عهـد جدیـد تهیـه کنیـد .ایـن گروههـا در چـه
فعالیتهائـی دخیـل بودنـد؟
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مسـیحیان اولیـه در کنـار هـم جمع میشـدند ،تا بـرای دیگران دعـا کنند ،در یک مشـارکت
گـرم و صمیامنـه دل نگرانیهـا و مشکالتشـان را بـا یکدیگـر در میـان میگذاشـتند و بـرای آنهـا
دعـا میکردنـد ،کالم خـدا را مطالعـه میکردنـد ،بـرای خدمـت آمـاده میشـدند ،و از یکدیگر در
برابـر معلمان دروغیـن محافظت منوده و بـا یکدیگر در فعالیتهای بشـارتی همکاری میکردند.
گروههـای کوچـک باعـث تغییـر میشـوند .مـردم در اتحـاد بـا یکدیگـر عطایای خـود را در
جهـت خدمـت بـکار میگیرنـد ،و در کار بشـارت بـر قدرت روح القـدس تکیه می کننـد ،و آنان
سلاحی قدرمتند در دسـتان خداوند هسـتند.
متـی بـاب  ۳۸ ،۳۷ :۹را بخوانیـد .عیسـی در مـورد محصـول چـه گفت ،و راه حـل او برای این
مشـکل چه بود؟

حواریـون فقـط احتماالت ضعیـف را بـرای پیرشفـت و اعلان پیـام انجیـل مـی دیدنـد ،اما
عیسـی فرصتهـای بسـیار عالـی را بـرای ایـن امـر میدیـد .او ایـن خبر خـوب را بـا آنـان درمیان
گذاشـت کـه «در حقیقـت محصـول فـراوان اسـت»  ،سـپس او بـه مشـکل اشـاره مـی کنـد،
کـه« کارگـر کـم اسـت» (متـی  .)۳۷ :۹راه حـل مسـیح ایـن بـود که«،شما بایـد از صاحـب
محصـول درخواسـت مناییـد تا کارگرانی برای جمـع آوری محصول خود بفرسـتد» (متی .)۳۸ :۹
گروههـای کوچـک پاسـخی بـه دعـای مسـیح هسـتند و بطـور تصاعـدی تعـداد کارگـران بـرای
برداشـت محصـول مسـیح را افزایـش میدهنـد.
ِ
کوچـک تاثیرگـذار ،خدمـت و بشـارت اسـت .رسـالت گـروه هـای
هـدف متـام گروههـای
کوچـک اگـر فقـط متمرکـز بـرروی مسـائل داخلـی باشـد و نـه خـارج از گـروه بـزودی از بیـن
مـیرود .اگـر گـروه کوچـک کمـی بیشتر از یک گـروه بحث و گفتگو باشـد و فقـط به خدمت
در داخـل خـود بپـردازد ،در هـدف خـود نـاکام خواهـد ماند و از هـدف اصلی بوجـود آمدنش
دور خواهـد شـد .گروههـای کوچـک بوجـود مـی آینـد تـا مردم را بسـوی مسـیح سـوق دهند،
تاایامن آنان را در مسـیح بنا و پرورش دهند و آنها را آماده سـاخته تا سـفیران مسـیح بشـوند.

آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه خداونــد شــما را فـرا خوانــده تــا یــک گــروه کوچــک
را در خانــه تشــکیل دهیــد؟ چ ـرا دربــاره آنچــه کــه ممکــن اســت خــدا شــما را در
خصــوص آن تحــت تاثیــر قـرار دهــد تــا انجــام دهیــد ،دعــا نمــی کنیــد؟ شــما ممکــن
اســت در آســتانه زمــان دریافــت اجــر معنــوی زندگــی خــود باشــید.

     
     جمعه 

 ۱۴شهریور

تفکـری فراتـر :چندیـن سـال پیـش در حومـه یکی از شـهرهای بـزرگ اروپا ،یک کلیسـای
کوچـک ،تصمیـم گرفـت کـه بایـد کاری بزرگ و چشـمگیر بـرای خداونـد انجام دهد .کلیسـا فعال
نبـود و سـالها بـود کـه کسـی در آن تعمیـد نیافتـه بود .اگـر هامن رونـد ادامه می یافت ،کلیسـا
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آینـده درخشـانی نداشـت .کشـیش و مدیریـت کلیسـا با جدیـت دعا کردنـد و آنچـه را که ممکن
بـود بتواننـد انجـام دهند ،بـا دقت مورد بررسـی قـرار دادند.
هامنطـور کـه آنـان عهـد جدیـد را مـورد مطالعه قـرار دادند ،تصمیـم گرفتند کـه یک گروه
کوچـک بشـارتی تشـکیل دهنـد .نـه نفر از میـان حضار کلیسـا در انجـام این عقیده مشـارکت
کردنـد .آنهـا خـود را متعهـد سـاختند تـا بـا یکدیگـر دعـا کننـد و نحـوه تشـکیل گروههـای
کوچـک بشـارتی تاثیرگـذار را مـورد بررسـی قـرار دهند .طولی نکشـید کـه آنها تصمیـم گرفتند
کـه هریـک از آنهـا خانـه خـود را بـه یـک مرکـز بشـارت تبدیل کنـد .ایـن گروههـا آموختند که
عطایـای خـود را در راههـای مختلـف بـکار گیرند .آنها جلسـات دعا و مهامنـوازی را راه اندازی
کردنـد .آنهـا روابـط دوسـتانه را در جامعـه توسـعه دادنـد .و بـا رفتار دوسـتانه و شـفقت آمیز
نسـبت بـه فامیـل ،دوسـتان ،و ادونتیسـت هـای سـابق ،روابـط خـود بـا آنـان را احیـا کردنـد.
رهبران گروههـای کوچـک بشـارتی ،مطالعـه کتـاب مقـدس را در نـه[ ]۹خانـه با چهـل مهامن
رشوع کردنـد .آنهـا از آنچـه روح القـدس در حال انجام بود ،در شـگفتی بودنـد .رسانجام هفده
ِ
کوچک غیـر فعال و بی روح،اینسـت که
نفـر از چهـل نفـر تعمیـد یافتند .شـهادت آن کلیسـای
گروههـای کوچـک بشـارتی میتواننـد تغییـرات بزرگـی ایجـاد کنند .آنهـا یکی از ابـزار خداوند
بـرای مشـارکت اعضای کلیسـا در ماموریت کلیسـا هسـتند.

سؤاالتی برای بحث
 .۱در کالس ،دربــاره عناصــر الزم در هــر گــروه کوچــک ،همانطــور کــه در درس روز

پنجشــنبه بطــور اجمالــی از آن صحبــت شــد ،بیشــتر بحــث کنیــد .انــواع دیگــر فعالیتهــا
کــه گروههــای کوچــک میتواننــد در آنهــا فعــال باشــند ،چــه هســتند؟ چــه روشهایــی
هســتند کــه یــک گــروه کوچــک میتوانــد بــه کســانیکه عطایــای ویــژه ای دارنــد کمــک
کنــد تــا بتواننــد آنهــا را طــوری بــکار گیرنــد کــه هرگــز در قبــل بــکار نگرفتــه انــد؟
 .2چـرا بســیار مهــم اســت کــه گروههــای کوچــک ،دائمـاً متوجــه خدمــت خــارج از خــود
و بشــارت باشــند؟ بــدان معنــا کــه ،هــر چقــدر هــم کــه گــروه مســئول کمــک بــه اعضــای
خــود و حمایــت از آنــان باشــد ،امــا بایــد همیشــه هــدف اصلــی خــود یعنــی گســترش و
بشــارت انجیــل را فرامــوش نکنــد؟ چـرا اینقــدر ایــن مســئله مهــم اســت؟
 .3آیــا تــا بــه حــال عضــو گروههــای کوچکــی بودهایــد و یــا شــنیده ایــد کــه بطــور موثــر
عمــل نکــرده باشــند و ســر انجــام منحــل شــده باشــند؟ دربــاره دالیــل آن بحــث کنیــد و
فکــر کنیــد چـرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
.4در مــورد حکایــت فــوق یعنــی ،در مــورد آنچــه در اروپــا بـرای گــروه کوچــک بشــارتی
اتفــاق افتــاد ،فکــر کنیــد .بــه نظــر شــما چـرا آنــان بــه خوبــی در اینــکار موفــق شــدند؟
چــه کاری انجــام دادنــد کــه از بســیاری جهــات خیلــی ســاده بــود و در عیــن حــال بســیار
موثــر واقــع شــد؟ چـرا ممکــن اســت کار کــردن از محیــط «امــن تــر» خانههــا ،بــر خــاف
ســاختمان کلیســا ،راهــی موثــر بـرای شــروع بشــارت در محلــه و جامعــه اســت؟
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