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 ۲۱ – ۱۵شهریور

داستان مسیح را به مشارکت گذاشنت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :افسسـیان  ۱ :۲تـا ۱۰؛ اول یوحنـا  ۷ :۴تـا ۱۱؛ مرقـس  ۱ :۵تـا ۲۰؛
عربانیـان  ۱۹ :۱۰تـا ۲۲؛ غالطیـان ۲۰ :۲؛ اول قرنتیـان .۳۰ :۱

آیـه حفظـی« :اینهـا را بـه شما نوشـتم که به نـام پرس خـدا ایامن داریـد ،تا بدانیـد که از
حیـات جاویدان برخورداریـد» (اول یوحنا .)۱۳ :۵
هامنطور که در درسهای قبلی گفته شد ،هیچ چیزی شیواتر از تغییر زندگی نیست که
بتواند درباره قدرت انجیل بگوید .ممکن است ،مردم با شام بر رس عقایدتان بحث کنند ،تعالیم
شام را به چالش بکشند و یا درک شام از کتاب مقدس را زیر سؤال بربند ،اما آنها به ندرت
میتوانند شهادت شخصی شام بخاطر مفهومی که مسیح برای شام دارد و آنچه برای شام انجام
داده است را زیر سؤال بربند.
شهادت دادن یعنی در میان گذاشنت آنچه که در باره مسیح میدانیم .یعنی بگذاریم تا
دیگران بدانند که عیسی چه مفهومی برای ما دارد و چه کاری برای ما انجام داده است .اگر
شهادت ما رصفاً به تالش برای اثبات درستی ایاممنان و غلط بودن باور دیگران منتهی شود ،با
مخالفت شدید روبرو خواهیم شد .اگر شهادت ما در باره عیسی از دل بر آمده باشد که به
فیض او دگرگون گشته ،و مفتون محبت او گردیده،و از حقیقت وی متحیر شده ،دیگران هم از
حقیقتی که زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده ،تحت تاثیر قرار خواهند گرفت .آنگاه حقیقت
بیان شده در قالب یک زندگی متحول شده ،باعث تغییر در دیگران میشود.
وقتی مسیح در کانون هر اصول اعتقادی باشد ،و هر آموزه کتاب مقدسی منعکس کننده
شخصیت او باشد ،آن کسانیکه ما کتاب های مقدس را با آنان به اشرتاک میگذاریم ،بیشرت
احتامل دارد که کالم او را بپذیرند.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۲شهریور –  ۲۱سپتامرب آماده شوید.
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 ۱۶شهریور

عیسی :اساس شهادت ما

همـه مـا بـه عنـوان باورمنـدان مسـیحی ،حکایتی بـرای گفنت داریـم ،حکایتی دربـاره اینکه
چگونـه مسـیح زندگـی مـا را عـوض کرده و چـه کاری بـرای ما انجام داده اسـت.

افسسـیان بـاب  ۱ :۲تـا  ۱۰را بخوانیـد .مـا قبـل از اینکـه مسـیح را بشناسـیم ،چگونـه بودیم؟
از زمانـی کـه مسـیح را پذیرفتـه ایم ،چگونه هسـتیم؟
الف :قبل از شناخت مسیح(افسسیان  ۱ :۲تا .)۳

ب :بعد را شناخت مسیح(افسسیان  ۴ :۲تا .)۱۰

چه تغییر شگفت انگیزی! ما قبل از اینکه مسیح را بشناسم«،به علّت خطاها و گناهان خود
ُمرده بودیم .و در مسیر این جهان قدم میگذاردیم و از حكمران قدرتهای هوا[شیطان] ،یعنی
هامن روحی كه اكنون در اشخاص نافرمان و رسكش عمل میکند ،پیروی میکردیم .در آن زمان،
ما دستخوش شهوات جسامنی و اسیر متایالت و افكار نفسانی خود بودیم .درست مانند سایر
آدمیان ،ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم» .به بیان ساده ،ما قبل از اینکه مسیح
را بشناسیم در زندگی بی هدف ،گمشده و رسگردان بودیم.
ممکن است ما فکر کنیم آنچه را که ظاهرا خوشبختی بوده است ،در زندگی تجربه کرده
ایم ،اما در زندگی ما یک هدف تحقق نیافته و یک احساس روحی ترس و بیم وجود داشته
است .با آمدن نزد مسیح و تجربه محبت او همه چیز در زندگی ما تغییر می کند .حال در
مسیح ما واقعاً «زنده» هستیم« .اگرچه به علّت خطاهای خود مرده بودیم ،ما دوباره با مسیح
زنده شدیم (از راه فیض خداست كه شام نجات یافتهاید) .و بهخاطر ات ّحادی كه با مسیح
داریم ،ما را رسافراز فرمود و در قلمرو آسامنی با مسیح نشانید .تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض
خود را ،با مهربانی نسبت به ما ،در عیسی مسیح در زمانهای آینده منایان سازد .زیرا بهسبب
فیض خداست كه شام از راه ایامن نجات یافتهاید و این كار شام نیست بلكه بخشش خداست
»« .زندگی جاويد در اوست و اين زندگی به متام مردم نور میبخشد» (یوحنا )۴ :۱و
افسسـیان بـاب  ۱۰ :۲را بخوانید.ایـن متن در مورد اینکه کردار نیک در کانون ایامن مسـیحی
را قـرار دارد ،چـه میگویـد؟ چگونـه میتوانیـم این اعتقاد «بـدون اجرای رشیعـت» را در بطن
نجات بوسـیلهایامن درک کنیم؟

چگونــه زندگــی شــما بوســیله مســیح تغییــر کــرده ،تغییــری کــه احتمــاالً بــه شــخص
دیگــری هــم کمــک مــی کنــد تــا نــزد مســیح آیــد؟
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 ۱۷شهریور

قدرت متحول کننده شهادت شخصی
یعقوب و یوحنا ،پرسان زبدی ،که به«پرسان رعد» (مرقس  )۱۷ :۳معروف بودند .در
حقیقت ،این لقب را عیسی به آنان داده بود .لقب یوحنا به رفتار تند و آتشین مزاج او در
حین سفر عیسی و حواریون به اورشلیم و عبور از شهر سامره مربوط میشود .هنگامیکه آنان
سعی می کردند محلی را برای اقامت شبانه پیدا کنند ،به دلیل خصومت و ضدیت سامریان
علیه یهودیان با مخالفان روبرو شدند .سامریان حتی از دادن محقرترین اقامتگاههای خود به
آنان امتناع کردند.
یعقوب و یوحنا فکر کردند که راه حلی برای این مسئله دارند« .وقتی یعقوب و یوحنا،
شاگردان او ،این جریان را دیدند ،گفتند«:خداوندا ،آیا میخواهی بگوییم از آسامن آتشی ببارد
و همه آنان را بسوزاند؟» (لوقا  .)۵۴ :۹مسیح آن دو برادر را رسزنش کرد ،و آنان بی رس و صدا
دهکده را ترک کردند .طریق عیسی ،طریق محبت و دوستی است ،نه مجادله و دعوا و زور.
در محرض محبت مسیح ،تند خویی و خشم یوحنا ،به مهربانی و روحیه مالیم و رحیامنه
تبدیل میشود .در رساله اول یوحنا ،واژه محبت نزدیک به چهل بار آمده است؛ و در اشکال
مختلف ،پنجاه بار ذکر شده است.
اول یوحنـا بـاب  ۱ :۱تـا ۴؛ اول یوحنـا ۱ :۳؛ اول یوحنـا  ۷ :۴تـا ۱۱؛ و اول یوحنـا  ۱ :۵تـا  ۵را
بخوانیـد .ایـن آیـات دربـاره شـهادت یوحنـا و تحولـی که در زندگیـش در اثر تعامل با عیسـی
رخ داد ،بـه مـا چه مـی گویند؟

یک اصل جاودانه وجود دارد ،که قانون جهان است .خانم اِلن جی وایت این اصل را به
خوبی بیان می کند« :بکارگیری نیروی زور و اجبار بر خالف اصول دولت خداوند است؛ او فقط
مشتاق به مهرورزی است؛ محبت منیتواند تحکم کند؛ و زور ،اجبار و تحکم منیتواند پیروز
شود .تنها با محبت میشود حس محبت را برانگیخت» (آرزوی اعصار ،صفحه .)۲۲
هنگامیکه ما خود را به مسیح میسپاریم ،پرتو محبت او از طریق ما بر دیگران می تابد.
بزرگرتین شهادت مسیحیت ،زندگی متحول شده است .این بدان معنا نیست که ما هرگز اشتباه
نخواهیم کرد و یا اینکه ،ما در بعضی از مواقع در جایی که میبایستی کانال ارتباطی محبت و
رحمت او باشیم ،نبوده ایم .اما این بدان معناست که در رشایط مناسب ،از طریق زندگی ما
محبت مسیح به دیگران خواهد رسید ،و ما باعث برکت اطرافیامنان خواهیم بود.

چقــدر میتوانیــد بــه خوبــی منعکــس کننــده محبــت مســیح باشــید؟ در مــورد
پیامدهــای پاســخ خــود فکــر کنیــد.
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 ۱۸شهریور

گفنت حکایت مسیح

اولیـن مبلغینـی کـه مسـیح نـزد مردم فرسـتاد ،چـه کسـانی بودند؟ آنـان از میـان حواریون
مسـیح نبودنـد؟ آنـان حتـی جزو پیـروان طوالنی مدتـاو هم نبودنـد .اولین مبلغانی که مسـیح
نـزد دیگـران فرسـتاد مـردان دیوزده ای که گرفتـار ارواح ناپاک بودند ،و در قربسـتانی در حومه
شـهر زندگـی میکردنـد و آنقـدر خطرنـاک بودنـد که کسـی جـرات نداشـت از آن منطقـه عبور
کنـد و همـه از آنان ترس و وحشـت داشـتند.
حتـی یکـی از ایـن مـردان ،بوسـیله قـدرت شـیطانی فـوق طبیعـی ،زنجیرهایی را کـه به او
بسـته بودنـد ،گسـیخته و پابندهـای آهنین را شکسـته بود ،و بـا صدائی وحشـتناک فریاد میزد
و بـا سـنگ هـای برنـده و تیـز خـود را زخمـی میکـرد .درد و رنجـی کـه در صـدای آنـان بـود،
تنهـا میتوانسـت بیانگـر عـذاب عمیـق تـر درونـی و روحـی آنـان باشـد(مرقس  ۱ :۵تـا ۵؛ متی
.)۲۹ ،۲۸ :۸
امـا آنـان بـه نـزد مسـیح آمدنـد و زندگیشـان متحـول شـد .آنـان دیگـر انسـانهای قبلـی
نخواهنـد بـود .عیسـی اجـازه داد تـا ارواح پلیـد از آنـان بیـرون رفتـه و وارد خوکهـا شـوند و
سـپس گلـه خوکهـا بـا رسعـت از رساشـیبی تپـه به طـرف دریـا دویـده و در دریا غرق شـدند
(مرقـس ۱۴ ،۱۳ :۵؛ متـی  ۳۲ :۸تـا .)۳۴

مرقـس بـاب  ۱ :۵تـا  ۱۷را بخوانیـد .چـه اتفاقـی بـرای ایـن مـردان رخ میدهـد ،و مـردم شـهر
هنگامیکـه آمدنـد تـا ببیننـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت ،بـه چه چیـزی پـی بردند؟

آن دیـوزدگان اکنـون بـا قـدرت مسـیح متحـول و انسـانهای جدیـدی شـده بودنـد .مـردم
دیدنـد کـه مـردان دیوزده آرام در کنار مسـیح نشسـته و با دقت متام به سـخنان اسـتاد خویش
گـوش میدهنـد .در اینجـا بایـد توجه داشـته باشـیم کـه انجیل متـی دربـاره دو دیوانه صحبت
مـی کنـد ،در حالیکـه انجیـل لوقـا فقط برروی حکایت یکـی از آن دو معطوف اسـت .اما نکته
مهـم در اینجاسـت کـه مسـیح آنـان را از نظـر جسـمی ،عقلی ،عاطفـی و روحانی شـفا داده و
حیاتـی نو بـه آنان بخشـیده بود.
مرقـس بـاب  ۱۸ :۵تـا  ۲۰را بخوانیـد .مسـلامً این دیوزدگان متحول شـده ،این افـراد نو ایامن،
میخواسـتند در کنـار مسـیح مباننـد ،امـا مسـیح آنـان را بـرای انجـام چـه کاری نـزد دیگـران
میفرستد؟

«بـرای لحظاتـی ایـن مـردان ،افتخـار داشـتند کـه تعالیـم مسـیح را گـوش دهنـد .آنـان متام
107

موعظـه هـای او را شـنیدند و هیـچ کـدام را از دسـت ندادنـد .آنـان قـادر نبودنـد هامننـد
حواریـون مسـیح مـردم را هدایـت کننـد ،زیـرا کـه حواریـون هـر روزه بـا مسـیح زندگـی کرده
بودنـد .امـا ایـن مردان شـفا یافته ،خـود بیانگر شـواهدی بودند که اثبات میکرد ،عیسـی هامن
مسـیح موعـود اسـت .آنـان میتوانسـتند آنچه را کـه فهمیده بودنـد؛ آنچه را که خـود از قدرت
مسـیح دیـده ،شـنیده و حـس کـرده بودند ،را بیـان کنند .این هامن کاری اسـت کـه هرکس که
مسـیح ،قلـب او را بـا فیـض خـود ملـس کـرده اسـت ،میتوانـد انجـام دهـد »( .اِلـن جـی وایت،
آرزوی اعصـار ،صفحـه  .)۳۴۰شـهادت آنـان باعـث شـد تا دکاپولیس و ده شـهر سـاحلی دریای
جلیـل بـرای شـنیدن تعالیـم مسـیح آماده شـوند .این قدرت شـهادت شـخصی اسـت.
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 ۱۹شهریور

شهادت با اطمینان

اول یوحنـا بـاب  ۱۱ :۵تـا ۱۳؛ عربانیـان باب  ۱۹ :۱۰تـا ۲۲؛ و اول قرنتیان  ۲ ،۱ :۱۵را بخوانید.
چـه اطمینـان خاطـری کتـاب مقـدس در مـورد حیـات ابـدی بـه مـا میدهـد کـه بـه مـا اجازه
میدهـد تـا بـا یقیـن از نجات در مسـیح ،شـهادت خودمـان را بیـان کنیم؟

اگر شخصاً به نجات در مسیح اطمینان نداشته باشیم ،قادر نخواهیم بود تا آنرا با دیگران
در میان بگذاریم .ما منیتوانیم آنچه را که خود نداریم با دیگران به اشرتاک بگذاریم .مسیحیان
مؤمنی وجود دارند که از نجات خود اطمینان ندارند ،و منیدانند که آیا آنان به اندازه کافی
انسانهای خوبی بودهاند که بتوانند رستگار شوند .هامنطور که یک خردمند و واعظ قدیمی
میگوید« ،وقتی من به خودم نگاه میکنم ،هیچ امکانی برای نجات خود منی بینم .اما وقتی به
مسیح چشم می دوزم ،امکان نجات نیافنت دیگر وجود ندارد»« .ای متام مردم جهان ،به سوی
من باز گردید و نجات یابید! من تنها خدا هستم و خدای دیگری نیست» (اشعیا .)۲۲ :۴۵
پروردگارمان از هر یک از ما میخواهد تا به خاطر رستگاری که او به رایگان به ما عطا
کرده است ،شادمان باشیم .او مشتاق است تا ما آنچه را که به معنای تایید فیض او و رهایی
از محکومیت مجازات گناه است ،تجربه کنیم .هامنطور که پولس در رومیان می گوید «پس
چون از راه ایامن پارسا شمرده شده ایم ،به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا
برخورداریم( ،رومیان  .)۱ :۵او اضافه می کند که ما می توانیم اطمینان داشته باشیم «پس
اکنون برای آنان که در مسیح هستند ،دیگر هیچ محکومیتی نیست» (رومیان  .)۱ :۸یوحنای
رسول تایید می کند «آن که پرس را دارد ،حیات دارد و آن که پرس خدا را ندارد از حیات
برخوردار نیست» (اول یوحنا .)۱۲ :۵
اگر با ایامن مسیح را پذیرفته باشیم ،او از طریق روح القدس در قلبهای ما ساکن است،
و هدیه حیات ابدی امروز از آن ماست .این بدان معنا نیست که ،وقتی یکبار فیض رستگاری
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خداوند به ما عطا شد ،دیگر هرگز هالک و گمراه نخواهیم شد (دوم پطرس  ۱۸ :۲تا ۲۲؛
عربانیان ۶ :۳؛ مکاشفه  .)۵ :۳ما همیشه با آزادی اختیاری که داریم میتوانیم انتخاب کنیم که
از او دور شویم ،اما هنگامیکه محبت او را تجربه کردیم و عمق مفهوم قربانی شدن او برای
خود را درک کردیم ،دیگر هرگز منیتوانیم انتخاب کنیم تا از کسی که ما را محبت کرده و ما را
دوست دارد ،دور شویم .و هر روزه به دنبال فرصتهایی خواهیم بود تا فیضی را که مسیح به
ما عطا کرده ،با دیگران به اشرتاک بگذاریم.

آیــا شــما از نجــات در مســیح اطمینــان داریــد؟ اگــر چنیــن اســت ،ایــن اطمینــان بــر
اســاس چیســت؟ چـرا شــما ایــن یقیــن را داریــد؟ ایــن اطمینــان شــما از کجــا نشــأت
میگیــرد؟ از طــرف دیگــر ،اگــر مطمئــن نیســتید ،بــه چــه علــت اســت؟ چگونــه
میتوانیــد ایــن اطمینــان را حاصــل کنیــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۰شهریور

چیزی که ارزش شهادت را دارد

«وقتـی مسـیح بـر روی صلیـب مصلـوب شـد ،در حقیقـت مـن نیـز بـا او مصلـوب شـدم.پس
دیگـر مـن نیسـتم کـه زندگـی میکنـم ،بلکـه مسـیح اسـت کـه در مـن زندگـی میکنـد! و ایـن
زندگـی واقعـی کـه اینـک در این بـدن دارم نتیجه ایامن من به فرزند خداسـت کـه مرا محبت
منـود و خـود را بـرای مـن فدا سـاخت» (غالطیـان .)۲۰ :۲
هنگامیکه ما مسیح را می پذیریم ،مسلامً باید چیزهایی را قربانی کنیم .چیزهایی در زندگی
ما وجود دارند که او از ما میخواهد تا رها کنیم .مسیح خیلی واضح تعهدی را که برای پیروی از
او الزم است ،اینطور بیان میکند« :اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند ،باید خود را انکار کرده ،هر
روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید» (لوقا  .)۳۲ :۹مرگ برروی صلیب ،مرگ دردناکی
است .وقتی ما زندگی خود را تسلیم او میکنیم تا وعده های او را دریافت کنیم ،میدانیم آن
انسانِ قدیم که ما بودیم ،با او بر صلیب شد تا پیک ِر گناه درگذرد» (رومیان  ،)۶ :۶و این دردناک
است .برخی مواقع رها کردن و گذشنت از خواستها و متایالت مورد عالقه و عادت های مادام
العمر دردناک است ،اما پاداش آن چیزی که بدست می آوریم بسیار ارزشمندتر از آنهاست.
شهادت های قدرمتندی که بر روی زندگی دیگران تاثیر میگذارد و آنها را متحول میکند،
براساس آنچه است که مسیح برای ما انجام داد ،نه آنچه که ما به خاطر او از آن گذشته ایم.
آنها براساس فداکاری او می باشد ،نه در اثر به اصطالح «از خودگذشتگیهای» ما .برای همین
مسیح هرگز از ما منی خواهد تا هر چیزی را که حفظ آن به منفعت ماست ،رها کنیم.
با اینحال ،تاری ِخ مسیحیت پر از حکایات افرادی است که به خاطر مسیح مجبور به
فداکاریهای عظیمی شدند .اما این بدان معنا نیست که این افراد خودشان با اعاملشان به
رستگاری نائل شده باشند ،مهم نیست که چقدر آنها از خود گذشتگی و ایثارگری از خود نشان
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دادند ،شایستگی حضور در پیشگاه خداوند به آنان بخشیده شد .در عوض ،در بیشرت موارد ،با
درک آنچه که مسیح برای آنان انجام داده است ،این زنان و مردان مشتاق بودند بنا به دعوت
خداوند در زندگیشان همه چیز را بر روی قربانگاه ایثار قرار دهند.
یوحنـا ۱۲ :۱؛ یوحنـا ۱۰ :۱۰؛ یوحنـا  ،۲۷ :۱۴و اول قرنتیـان  ۳۰ :۱را بخوانیـد .اظهـارات مـا
همیشـه بـر اسـاس کاری اسـت که مسـیح بـرای ما انجـام داده اسـت .برخـی از عطایای فیض
او کـه در آیـات فـوق بـه آنها اشـاره شـده را ذکـر کنید.

با توجه به آیات فوق ،درباره آنچه مسیح برای شام انجام داده ،بیندیشید .ممکن است ،شام
مسیحی باشید که متام زندگی خود را وقف مسیحیت کرده باشید ،یا احتامالً یک تحول عظیم
را در زندگی خود تجربه کرده باشید .توجه داشته باشید که چقدر مسیح با شام مهربان بوده و
به شام هدف ،آرامش ،و شادمانی عطا کرده است .به زمانهایی بیندیشیدکه او به شام قدرت
داده تا از پس تجربیات تلخ و دشوار زندگی خود برآیید و از آنها گذر کنید.

شــما بــه خاطــر مســیح فراخوانــده شــدهاید تــا چــه نــوع فــداکاری از خــود نشــان
دهیــد؟ چــه چیــزی را از تجربیــات خــود آموختــه ایــد کــه میتوانــد باعــث برکــت
دیگ ـران باشــد؟

     
     جمعه 

 ۲۱شهریور

تفکری فراتر:مرقس باب  ۲۵ :۵تا  ۳۴را بخوانید.
«جمعیـت شـگفت زده دور مسـیح حلقـه زده بودنـد و از همـه طـرف بـر او فشـار مـی
آوردنـد ،و متوجـه صـادر شـدن هیـچ نیرو یا قـوت حیات بخش نشـدند .اما هنگامیکـه زنِ رنج
کشـیده بـا دسـت خـود ردای او را ملـس کـرد ،بـا ایمان به اینکـه اگـر ردای او را ملس کند شـفا
خواهـد یافـت ،زن بـه فضیلت شـفا نائـل گردید .پس او بـه چیزهای روحانی ایمان آورده بود.
صحبـت از مذهـب بـدون ایمان و همینگونـه ،دعـا بـدون گرسـنگی روح و ایمان زنـده ،هیچ
مثـره ای نـدارد .ایمان صـوری بـه مسـیح ،و اینکـه او را فقـط بـه عنـوان ناجی جهـان بپذیریم،
هرگـز منیتوانـد شـفای روح را بـه ارمغـان بیـاورد .ایمان بـه نجـات ،تنهـا پذیـرش روشـنفکرانه
و عقالنـی حقیقـت نیسـت  ...ایمان داشتن دربـاره مسـیح کافـی نیسـت؛ مـا بایـد بـه مسـیح
ایمان داشـته باشـیم .ایمان زمانـی باعـث برکت میشـود و سـودمند خواهد بود که به واسـطه
آن عیسـی را بـه عنـوان منجـی خـود در آغـوش بگیریـم و بـه او ایمان داشـته باشـیم؛ آنـگاه
شایسـتگی هـا و فضائـل او را نصیـب خـود گردانیـم ...
«اعتراف مـا بـه وفـاوداری و صداقـت مسـیح ،عاملی اسـت که ملکـوت برای آشـکار کردن
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او بـه جهـان برگزیـده اسـت .مـا بایـد فیـض او را بـه جهـان اعلام کنیـم ،هامنطور که بوسـیله
مقدسـین عهـد عتیـق بـه جهـان اعلان شـد؛ امـا موثرتریـن ایـن اعرتافـات زمانـی اسـت کـه
تجربیـات شـخصی خـود را درباره فیـض خداوند به دیگران شـهادت می دهیـم .هنگامیکه کار
عظیـم خداونـد را در زندگـی خـود بـا رفتارمـان آشـکار می سـازیم ،شـاهدان خداونـد خواهیم
بـود .هـر فـردی زندگـی متامیـزی نسـبت بـه دیگـران دارد ،و تجربیاتـی کـه اساسـاً بـا دیگـران
متفـاوت اسـت .خـدا مشـتاق اسـت کـه حمـد و پرسـتش مـا بـا خصوصیـات و عالیق فـردی ما
بـه پیشـگاه او تقدیـم گـردد .ایـن اعرتافـات گرانبهـا کـه ما دربـاره فیـض پرجالل خداونـد اعالم
مـی کنیـم ،هنگامیکـه تـوأم بـا یـک زندگی مسـیح گونه باشـد ،قـدرت عظیمی اسـت کـه برای
رسـتگاری برشیـت بـکار گرفتـه شـود » .اِلـن جـی وایـت ،آرزوی اعصار ،صفحـه .۳۴۷

سؤاالتی برای بحث
 .۱عوامل یک شهادت قانع کننده چه هستند؟ دفاعیات پولس را در نزد اغریپاس ،از کتاب اعمال
رسوالن باب  ۱ :۲۶تا  ۲۳بخوانید .چه چیزی بنیان شهادت او بود؟

 .۲چرا فکر می کنید شهادت شخصی ما در مورد کاری که مسیح برای ما انجام داده ،بسیار
قدرتمند است؟ با اینحال ،چگونه به این سوال پاسخ میدهید :خوب ،فکر کنید این همان
اتفاقی است که برای شما رخ داده است ،اما اگر من آن نوع تجربه را نداشته باشم ،چه
میشود؟ چرا تجربه شما باید قادر باشد به من بگوید که چرا من باید مسیح را پیروی کنم؟

 .3برخی از مواردی که بایددر هنگام شهادت دادن به یک بی ایمان از گفتن آنها پرهیز
کنید ،چه هستند؟

 .3برخی از مواردی که بایددر هنگام شهادت دادن به یک بی ایمان از گفتن آنها پرهیز
کنید ،چه هستند؟
 .4برروی این سؤال در مورد اطمینان از رستگاری تمرکز کنید .چرا این بخش مهمی از
تجربه مسیحی است؟ چگونه میتوانیم از نجات خود اطمینان کسب کرده باشیم در حالیکه
هم زمان پیشگویی نکرده باشیم؟
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