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درس اول
از الگو پیروی کنید
اگر بخواهید خانهای بسازید اولین قدم شام چه میباشد؟ شام باید قبل از
رشوع به کار نقشهای داشته باشید .باید تصمیم بگیرید چند اتاق میخواهید و
درها و پنجرهها را کجا قرار میدهید .نقشه ساختامن به شام کمک میکند که در
پایان از آنچه ساختهاید ،راضی باشید .در عهد عتیق میخوانیم که خدا به قومش
گفت تا مکانی جهت پرستش او بسازند و جهت این کار نقشهای به آنان داد .او
هفتبار با آنان تأکید کرد تا دقیقاً مطابق نقشهاش عمل کنند ،هنگامی که آنان
اطاعت کردند ،و ساختامن با موفقیت ساخته شد ،و خداوند خشنود شد .اگر
میخواهیم که مردم به عیسی مسیح ایامن بیاورند ،نیازمند الگو و یا نقشهای
هستیم که خداوند آن را در کالمش به ما داده است .این نقشه را در زندگی و
خدمت عیسی و مسیحیان اولیه میبینیم .با یادگیری نقشه خدا شام قادر
خواهید بود که این نقشه را در خدمت انتشار خرب خوش عیسی مسیح به دیگران
بکاربربید .این هامن بشارت شخصی است.

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
نقشه خدا
زندگی مسیح
منونه مسیحیان اولیه

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
ماهیت واقعی نقشه خدا را در بشارت شخصی درک کنید.
در زندگی روزانۀ خود ،مسیح و مسیحیان اولیه را الگو قرار دهید.
۵

نقشه خدا
آیا تا بحال فکر کردهاید که چرا خداوند جهان را خلق کرد .آسامن و زمین،
ستارگان و دریاها ،کوهها و درهها و البته انسان؟ بله ،بسیاری از مردم این سؤال
را میپرسند اما جواب ساده است .خداوند برای همه چیز هدف و نقشهای دارد
و هیچ چیز ،بدون هدف خلق نشد .از هامن ابتدا ،یعنی حتی قبل از خلق
انسان ،خداوند میخواست ،انسان را در هر چه که دارد سهیم کند .و این مطلب
الگوی حقیقی بشارت شخصی است .سهیم منودن در آنچه داریم!
"و خدا گفت آدم را بصورت ما بسازیم (پیدایش  .)26:1خداوند انسان را
در طبیعت و شخصیت خود سهیم منود و این مطلب خرب خوشی برای انسان بود.
پس از آن خداوند آنچه را که خلق کرده بود به انسان داد .بعد در باغ زیبای
عدن ،خداوند دست در دست انسان به آدم ،مثل پدری با فرزند خود سخن
میگفت .آنان با یکدیگر صحبت میکردند و درک کاملی بین آن دو وجود
داست .آرزو میکردم هرنمند بودم تا زیبایی این صحنه را به تصویر بکشم! اما
حتی در آن صورت مطمئنم که قادر به توصیف کامل آن نبودم .حقیقت
تکاندهنده آن است که محبت خدا حتی پس از گناه انسان متوقف منیشود.
خداوند با وجود آنکه غمگین بود فکر خود را تغییر نداد .او دوباره به باغ آمد و
خرب خوشی را در ارتباط با آمدن نجات دهندهای به انسان داد .در پیدایش 15:3
این را میخوانیم .خداوند خطاب به مار ،شیطان میگوید" :ذریت زن رس تو را
خواهد کوبید ".اینجا او دربارۀ پرسش ،عیسی مسیح صحبت میکند .خداوند
میگفت که "مار ،شیطان ،هنگامی که آدم را وسوسه کرد تا گناه کند رس او را
کوبید اما من پرسم عیسی مسیح را می فرستم ،تا رس شیطان را بکوبد ".بله
محبت خدا هیچ حد و مرزی منی شناسد .در انجیل یوحنا  3 :16میخوانیم "خدا
جهان را آنقدر محبت منود که پرسی گانه خود را داد تا هر که به او ایامن بی
اورد هالک نگردد بلکه حیات جاودان یابد ".این آیه معروف قلب الگوی خدا
برای بشارت شخصی است .محبت خدا شخصی است ،بخشش و رحمتی که
برای همه مردم می باشد از جمله شام.
۶

آنچه باید انجام دهید
بهرتین پاسخ را عالمت بزنید.
 )1خداوند نقشهاش را در بشارت شخصی از طریق
)a

قدم زدن با آدم نشان میدهد.

)b

قرار دادن آدم در یک باغ زیبا نشان میدهد.

)c

سهیم منودن آدم در رسشت خود نشان میدهد.

 )2هنگامی که آدم گناه کرد ،خداوند از طریق  ........به بخشیدن خودش
به انسانها ادامه داد.
)a

دادن پرسش عیسی مسیح

)b

تنبیه کردن مار

)c

غمگین شدن

 )3چرا خداوند خود و پرسش را فدای همۀ انسانها منود؟

جوابهای خود را مقایسه کنید.

۷

زندگی مسیح
انسان گناه کرده است .مرض ،غم ،جنگها و حتی مرگ مثرۀ گناه میباشند.
اگر چه خداوند منیتوانست با انسان مثل قبل رابطه داشته باشد اما هنوز
نقشهای برای نجات انسان داشت.
نقشۀ او فرستادن عیسی بود .مسیح دربارۀ مأموریت و خدمتش گفت :روح
خداوند بر من است ،او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم .مرا فرستاده
است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعالم کنم و سال
فرخنده خداوند را اعالم منایم (لوقا .)19-18:4
به تازگی در کشورم در غرب افریقا ،در یک جلسه پرستشی با حضور حدود
 600مسیحی رشکت کردم .آنان این رسود را میخواندند:
اگر قدرت شفابخش و نجاتدهندۀ تو ای خداوند نبود ،تپهها جایگاه من
و جهنم قرعۀ من بود .عیسی ،الگوی ما برای بشارت شخصی میباشد .او بین
مردم فرقی قائل منیشد .او هامنگونه که با گناهکاران غذا میخورد با اشخاص
تحصیل کردهای مثل نیقودیموس و معلامن یونانی هم ارتباط برقرار میکرد.
جذامیان نزد او میآمدند و مسیح آنان را شفا میداد .حتی مردم دیوزده نزد او
میآمدند و او آنان را آزاد میکرد .هنگامی که مسیح نیاز به اسرتاحت داشت
وقت خود را با بچهها میگذارنید .بیوهها و رسبازان از او کمک میگرفتند .چه
شخصی میتوانست او را متهم کند که نسبت به نیازهای مردم بیتفاوت است؟
عیسی تنها یک هدف داشت :انجام دادن خواست کسی که او را فرستاد.
پطرس رسول درباره زندگی و خدمت عیسی میگوید" :عیسی به همه جا میرفت
و اعامل نیک انجام میداد و همه کسانی را که در اسارت شیطان برس میبردند،
رهایی میبخشید زیرا خدا با او بود" (اعامل  .)38:10خدا در مسیح ،گناه را
میبخشید و مردم را بسوی خود میآورد .مسیح برای آنکه نقشه پدر را اجرا کند
فداکاریهای بسیاری انجام داد .او در ابتدا خانهاش را که در آسامن بود ،جالل
و تختش را ترک کرد تا نزد ما بیاید .در آخوری متولد شد و برای کمک کردن
۸

بسوی مردمی آمد که او را نپذیرفتند .اما بزرگرتین فداکاری او زمانی بود که
مشتاقانه جان خود را روی صلیب داد .تا آن زمان عیسی فریاد نکرده بود که
"متام شد" (یوحنا  .)30:19و آن فریاد پیروزی بود .کارش پایان یافت و الگوی
بشارت شخصی و اعالم خرب خوش تا به ابد مشخص گردید .بله عیسی طعم
مرگ را چشید تا من و شام زندگی کنیم .مسیح قرض ما را به خدا پرداخت کرده
است .عیسی خدای خدایان و پادشاه پادشاهان ،روی این زمین همچون خادمی
بود که جایی برای نهادن رس خود نداشت .او چون ما را دوست داشت این کار را
انجام داد .آیا خرب خوشی بزرگرت از آن وجود دارد؟ به یقین خیر.

آنچه باید انجام داد
 )4عبارات صحیح را عالمت بزنید.
)a

مسیح را خدا فرستاد.

)b

او به مردم توجه میکرد.

)c

او به هر شخصی که به سویش میآمد ،کمک منیکرد.

)d

قدرت مسیح محدود بود.

)e

هدفش انجام دادن ارادۀ خدا بود.

)f

او مشتاق بود خود را فدای ما بکند.

 )5چرا عیسی مشتاق بود خود را فدای بکند؟

جوابهای خود را مقایسه کنید.

۹

منونه مسیحیان اولیه
مسیح آمد تا با ما دربارۀ خدا و محبتش صحبت کند .مردمان رشیر او را
بر صلیب ،مصلوب کردند .اما او در قرب مناند ،به زندگی بازگشت ،قیام کرد و
اکنون در دست راست پدرش در آسامن نشسته است .اما خدا را شکر میکنم
که نقشهاش در ارتباط با بیان خرب خوش به انسان با مسیح متوقف منیشود.
مسیح مأموریت خود را به رسوالن و شاگردانش داد .به آنان گفت" :به متام نقاط
دنیا بروید و این مژده را به متام مردم اعالم کنید" (مرقس  .)15:16این فرمان
فقط برای رسوالن ،مبرشین ،شامسان ،شبانان و یا معلامن منیباشد ،بلکه شامل
همۀ مسیحیان میشود .اما عیسی چگونه شاگردانش را فرستاد؟ در دعایی که
نزد پدرش کرد گفت" :هامنطور که تو مرا به جهان فرستادی من نیز آنان را به
جهان فرستادم" (یوحنا  .)18:17و خدا چگونه عیسی را فرستاد؟ خداوند ،مسیح
را با قدرت و اقتدار و با مأموریتی مشخص به جهان فرستاد .مسیح آمد تا مردم
را آزاد کند ،نه آنکه داوری کند .و این مأموریت به ما منتقل گردیده است .گویی
مسیح گفت" :پدر هامنطور که مرا فرستادی ،آنان را به جهان فرستادم .هامنطور
که مرا حفظ کردی ،آنان را نیز حفظ کن .هامنطور که به من گوش دادی به آنان
گوش بده .هامنطور که با من بودی با آنان نیز باش ".آیا این حقیقت عجیب
نیست که ما فرستادگان خدا میباشیم .حال بیایید به پیام پطرس در روز
پنطیکاست در مورد مسیح توجه کنیم .این واقعه را در اعامل رسوالن 39-14:2
میخوانیم .پطرس را در برابر جمعیتی مجسم کنید که میخواهد مسیح را به آنان
معرفی کند .بار دیگر در حضور شواری یهود پطرس میگوید" :چگونه میتوانم
از آنچه دیده و شنیدهام دست بردارم؟" حال به دنبال پطرس به خانه افرس رومی،
کرنیلیوس یعنی هامن مردی که به دنبال خدا بود ،میرویم .میبینید که پطرس
در حضور عدهای دربارۀ مسیح و مصلوب شدن او صحبت میکرد.

۱۰

کتاب اعامل رسوالن ،جزئیات فراوانی دربارۀ پولس رسول و سفرهایش به
ما میدهد .پولس را در سفرهایش دنبال کنید و به او گوش دهید .او در مورد
هیچکس دیگری بغیر از مسیح ،و آن هم مسیح مصلوب ،صحبت منیکرد.
تجربه شخصی خود را با دیگران در میان میگذاشت و مردم را بسوی مسیح
میآورد و این کار عطش بیپایان پولس رسول بود .پولس حتی برای بشارت دادن
حارض بود رنج بکشد .به زندان رفت ،کتک خورد ،در زنجیر ،گرسنه و تنها،
توسط همکارانش فراموش شده ،اما هیچ چیز مانع بشارت دادن او منیشد .اگر
منیتوانست حرف بزند ،مینوشت یا شخص دیگری برایش مینوشت .تا روزی
که گفت" ،وقت آن رسیده است که قربانی شوم .دور خود را متام کردهام" (دوم
تیموتاوس 6:4و.)7
در زمانهای گذشته هنگامی که یک شکارچی ،فیلی را از بین میبرد ،به
خانه برمیگشت و این خرب خوش را به همه میداد .هنگامی که امریکاییها برای
اولین بار به کرۀ ما رفتند ،خرب آن از طریق رادیو ،تلویزیون و روزنامهها و جراید
عمومی به رسارس جهان ارسال شد .طبیعت انسان به گونهای میباشد که
میخواهد خرب خوش را با دیگران در میان بگذارد .آیا من و شام که اخبار
بزرگرتی داریم نباید دربارۀ آنها با دیگران صحبت کنیم؟ هنگامی که مسیح خود
را به زن سامری مکشوف کرد ،زن هامنند شکارچی افریقایی با عجله برگشت
و آنچه را که مسیح برایش انجام داده بود ،برای دیگران تعریف کرد (یوحنا -5:4
.)29

آنچه باید انجام دهید
 )6پطرس ،پولس رسول و زن سامری چه وجه اشرتاکی با یکدیگر داشتند؟
)a

آنان اشخاص تحصیل کردهای بودند.

)b

همگی میخواستند با دیگران درباره مسیح صحبت کنند.

)c

از مردم میخواستند به آنان احرتام بگذارند.
۱۱

 )7چرا مسیحیان اولیه مشتاق بودند تا خرب خوشی را که دربارۀ مسیح بود
با دیگران در میان بگذارند؟
 )8در ستون سمت راست میبینیم که چرا و چطور مسیح توسط خدا به زمین
فرستاده شد .اگر دو ستون دیگر با هامن ماموریتی که مسیح داشت
مطابقت دارند ،جلوی آنها عالمت بزنید.
عیسی

رسوالن

ما

فرستاده شد

فرستاده شدند

فرستاده میشویم

 با یک مأموریت با قدرت تا رنج بکشد برای همه مردم تا مردم را آزاد کند تا خرب خوش را به مردم بگوید تا منونه محبت خدا باشدمسیحیان اولیه با شهادت و اعرتافشان به همۀ مردم اورشلیم ،یهودیه ،سامره
و متام امپراطوری روم دربارۀ مسیح شهادت دادند .ایامنداران به مه جا میرفتند.
آنان تجربه مسیحی خود را برای همه بیان میکردند .در واقع هنگامی که
بیایامنان دیدند ،آنان هامنند مسیح صحبت میکنند و نیز مثل او زندگی
میکنند نام مسیحی را بر آنان نهادند .که به معنای "مثل مسیح" و یا "پیروان
مسیح" میباشد .مسیحیان اولیه چنان عشقی به مسیح داشتند و آن چنان خود
۱۲

را مدیون او میدانستند که قادر نبودند دربارۀ او با دیگران صحبت نکنند .ما
نیز میخواهیم به همین دلیل با دیگران درباره مسیح صحبت کنیم زیرا او را
دوست داریم و میخواهیم محبتش را به دیگران هم بدهیم.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
c )1
a )2
 )3چون ما را خیلی دوست دارد.
 )a )4درست
 )bدرست
 )cغلط
 )dغلط
 )eدرست
 )fدرست

 )5چون ما را دوست دارد.
c )6
 )7چون مسیح و مردم را دوست داشتند.
 )8همۀ موارد

۱۳

درس دوم
آماده باشید
آیا روزی که خواندن را یاد گرفتید به خاطر دارید؟ در ابتدا کاری مشکل
بود ،اینطور نیست؟ اول هیچ چیز منیدانستید اما کمکم یاد گرفتید که حروف
الفبا را بخوانید .بعد یک کلمه و سپس یک جمله ،قدم به قدم خواندن را یاد
گرفتید و اکنون برای شام امری بسیار طبیعی میباشد .شاید روزی را به یاد داشته
باشید که میخواستید برای کارتان آموزش ببینید .شام همه مطالب را یک روزه
یاد نگرفتید .بلکه با گذشت زمان و به مرور آموختههای خود را در عمل پیاده
کردید تا رس انجام توانستید از عهدۀ کارتان بخوبی برآیید .شهادت مسیحی نیز
بدینگونه میباشد .مطالب بسیاری را در هنگام بشارت دادن باید بیاموزیم .در
درس اول دربارۀ نقشه خدا و در میان گذاشنت پیامش با مردان و زنان صحبت
کردیم .حال میخواهیم ببینیم برای آنکه مردم را برای مسیح صید کنیم باید
چگونه آماده شویم.

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
یاد بگیرید مسیح را بشناسید
از روح پر شوید
الف:
ب:

شام به قدرت نیاز دارید
شام به هدایت نیاز دارید

از بهرتین سالحها استفاده کنید
شمشیر روح
الف:
ب:

نام مسیح
۱۴

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
درک کنید که برای بشارت شخصی چه نیازهای اساسی وجود دارد.

یاد بگیرید مسیح را بشناسید
من و شام برای هدفی نجات یافتهایم .ما خوانده شدهایم تا شاهدان باشیم
و آنچه را که خدا در زندگی ما انجام داده است با دیگران در میان بگذاریم .اما
قبل از آن ،باید خود مسیح را شخصاً بشناسیم .برای شناخت او باید وقت
گذاشت زیرا چگونه میتوانیم در مورد شخصی صحبت کنیم ،اگر او را
نشناسیم؟ آیا دادگاه شهادت شام را درباره مطلبی که هیچ اطالعی از آن ندارید،
میپذیرید؟ درست است که مسیح شاگردان خود را به جهان فرستاد تا بشارت
دهند اما همچنین به آنان گفت :منتظر باشید تا کامالً آماده شوید و این آمادگی
نیازمند به زمان میباشد .برای حفظ کردن آیاتی از کتابمقدس و یا مطالعه
راههای ارتباط با مردم ،زمان زیادی الزم منیباشد .حتی توجه به دیگران و اینکه
آنان چگونه مردم را به سوی مسیح ،شناخت قدرت قیام او ،عمق محبت او،
نیازمند رصف زمان در مدرسۀ الهی با خود خداوند است .هنگامی که به او
خدمت میکنیم همیشه آرزومند شناخت بهرتی از او هستیم .پولس رسول در این
رابطه به کلیسای قرنتس مینویسد .زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در
میان شام هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم (اول
قرنتیان  .)2:2رسوالن نیز برای شناخنت مسیح وقتی را اختصاص میدادند ،که
این امر راز موفقیت آنان در بشارت انجیل درباره خداوندشان عیسی مسیح بود.
بدون شک رسوالن از هامن ابتدا به مسیح ایامن داشتند .در لحظهای مسیح
را پذیرفتند اما هامنند یک بچه که یک روزه راه منیرود ،شناخت مسیح نیز
احتیاج به زمانی طوالنی دارد و این امر همۀ زندگی رسوالن را شامل میشد .در
کالم خدا میخوانیم که مسیح در یک مراسم عروسی آب را به رشاب تبدیل کرد.
هنگامی که شاگردانش آن واقعه را دیدند ،به او ایامن آوردند .هنگامی که مسیح
با باد سخن گفت و دریای طوفانی را آرام کرد ،شاگردانش متعجب شدند و از
۱۵

خود پرسیدند این شخص کیست؟ (مرقس  .)41:4آن روز آنان میخواستند مسیح
را بهرت بشناسند زیرا که اقتدار او را دیدند و درک قوت نامحدود خداوندشان به
آنان آرامش داد .سپس کتابمقدس میگوید که در انتهای خدمت مسیح روی
زمین ،بسیاری از شاگردانش او را ترک کردند اما  12شاگرد مسیح این چنین
نبودند زیرا آنان آمده بودند تا او را بیشرت بشناسند .پطرس بجای همگی میگوید:
"ای خداوند نزد کی برویم؟ کلامت حیات جاودانی نزد تو است (یوحنا .)68:6
و این مسیح که کامالً از مرگ او متحیر شده بود ،حقیقت قیام مسیح را از مردگان
منیپذیرفت و با شک و تردید به آن نگاه میکرد اما هنگامی که مسیح خود را به
او ظاهر کرد ،توما روی زمین افتاد و گفت "ای خداوند من ،و ای خدای من"
(یوحنا  .)28:20شناخت شخصی توما از مسیح او را به خداوندش نزدیکرت کرد.
 5جالل مسیح را در کوه تبدیل هیئت دیده بود (لوقا  .)29:9خداوند ذات واقعی
پرسش مسیح را به پطرس آشکار کرد .عیسی  3بار از او خواست تا به ایامنداران
کمک کند .پطرس با آنکه نام مسیح را با قوت و اقتدار بکار میبرد اما هنوز
عظمت و وسعت محبت خدا را درک نکرده بود .پطرس منیدانست که محبت
خدا رصف نظر از نژاد و رنگ شامل همۀ انسانها میشود .خداوند به سختی
توانست پطرس را راضی کند تا به خانۀ کرنیلیوس برود و آنجا بود که پطرس
متوجه شد ،خدا هیچ تبعیضی قائل منیشود (اعامل رسوالن  .)34:10پس
میبینید که شاگردان با وقت دادن به مسیح ،شنیدن از او ،صحبت کردن با او،
به یک شناخت تجربی دست یافتند .ما نیز نیازمند هامن شناخت هستیم تا
بتوانیم با دیگران دربارۀ مسیح صحبت کنیم.
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آنچه باید انجام دهید
 )1جلوی عباراتی که پاسخ صحیح سؤال میباشد عالمت بزنید.
چگونه میتوانیم به بهرتین شکل مسیح را بشناسیم؟
)a

با او وقت رصف کنیم.

)b

حافظه خود را تقویت کنیم.

)c

ببینیم که چگونه در زندگی مردم کار میکرد.

)d

به او گوش دهیم.

)e

با او صحبت کنیم.

)f

راههای صحبت با مردم را مطالعه کنیم.

 )2هنگامی که شاگردان مسیح را بیشرت شناختند به دو حقیقت پیبردند.
این دو حقیقت ،چه بود؟
 )3چقدر زمان الزم است تا شخصی واقعاً مسیح را بشناسد؟

جوابهای خود را مقایسه کنید.
از روح پرشوید
الف :شام به قدرت نیاز دارید
برای نتیجه گرفنت در خدمت مسیحی ،شام و من به قدرت احتیاج داریم.
قبل از آنکه مسیح خدمتش را رشوع کند ،از قوت روحالقدس برخوردار بود
(لوقا  .)18:4مسیح میدانست که شاگردانش مشکالت زیادی خواهند داشت و
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نیازمند کمک میباشند .قبل از ترک آنان و رفنت بسوی پدرش گفت" :اما
هنگامی که روحالقدس بر شام آید ،قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید
بود" (اعامل رسوالن  .)8:1روحالقدس فرستاده میشود تا به ما جرأت و قوت
بخشد .او در اعرتاف روزانۀ ما به مسیح ،ما را یاری میکند.
در سال  1965هنگامی که دانشآموز کالج بودم ،کشورم بیداری بزرگی را
تجربه کرد .در پایان هر هفته ما همگی درباره مسیح شهادت میدادیم.
کلیساهای بسیاری رشد کردند و بسیاری تأسیس شدند .قوت روحالقدس سبب
این بیداری بود .اما ممکن است شام بپرسید "چگونه میتوانم از روحالقدس پر
شوم؟ فقط کافی است قلب خود را در حضور خدا باز کنید ،ضعف خود را به او
بگویید و برای اینکه در امر بشارت شهیم باشید این آرزو را برای او بیان کنید.
او شام را با قوت و روح خود پر خواهد کرد و شام شادی تجهیز شدن برای این
خدمت را تجربه خواهید کرد .این وعده برای آن اشخاصی است که به مسیح
ایامن دارند (اعامل رسوالن 4-1:2و.)39

آنچه باید انجام دهید:
از میان پاسخهای داده شده بهرتین را انتخاب کنید:
 )4نتیجۀ طبیعی پر شدن از روحالقدس آن است که ما (قوت/خربخوش)
دریافت کنیم و (رسوالن/شاهدان) میگردیم.
 )5مسیح به شاگردانش گفت که منتظر باشند تا از روحالقدس پر شوند .او
این مطالب را گفت زیرا میدانست شاگردان (مطالب زیادی برای
یادگیری/مشکالت) خواهند داشت و به (کتابها/کمک) احتیاج دارند.
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جوابهای خود را مقایسه کنید.
ب -شام به هدایت احتیاج دارید
فرمان مسیح آن است که رفته همۀ امتها را شاگرد من سازید .برای اجرای
این فرمان بزرگ و هدر نرفنت زمان به هدایت روح احتیاج داریم .عیسی شاگردان
خود را مطمنئ ساخت که روحالقدس آنان را به جمیع راستی هدایت خواهد منود
(یوحنا  .)13:16مردم در هر کجا ،نیاز به هدایت دارند .عدهای جهت این کار
بسوی پیشینیان مرده خود میروند .بعضی سعی میکنند تا توسط ستارگان،
خورشید یا ماه هدایت شوند .اما هنگامی که میخواهیم خداوند را خدمت کنیم،
او ما را هدایت میکند .مهم نیست که او ما را کجا میبرد ،میتوانیم مطمنئ
باشیم که مسیر درست است چون راه است .هامنند هواپیامیی که در تاریکی از
میان ابرها عبور میکند و بر زمین مینشیند ،او نیز ما را در زمان مناسب بسوی
اشخاص مناسب هدایت خواهد منود .فیلیپس توسط روح خدا بسوی مردی که
گرسنه و تشنۀ حقیقت بود ،هدایت شد (اعامل  .)29:8پولس رسول توسط
هدایت روح به مکانی رفت و آنجا ،فریاد کمک فردی از مکادونیه را شنید که
بیا و ما را یاری کن (اعامل .)9:16
در سال  1921خداوند توسط روحش اولین گروه میسیونری را هدایت کرد
تا به افریقای جنوبی به کشور سیرالئون بروند .آنان از آنجا به کشور فرانسوی
زبان گینه رفتند و سپس مالی و رسانجام در قلب افریقای جنوبی به کشور من،
ولتای علیا آمدند .اگر روح خدا این گروه میسیونری را هدایت منیکرد ،آنان
میتوانستند در هر یک از آن کشورها توقف کنند .اما چون از روحالقدس
اطاعت کردند به کشور من رسیدند و بسیاری به مسیح ایامن آوردند و او را
پذیرفتند .و از طریق این نوایامنان پیام مسیح به کشورهای مجاور نیز رسید .از
روحالقدس بخواهید شام را بسوی اشخاصی هدایت کند که به شام گوش
میدهند و با آنان دربارۀ مسیح صحبت کنید .خوشحامل که حتی قبل از آنکه به
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دنیا بیایم ،خداوند اشخاصی را هدایت کرد تا به کشورم بیایند برای اینکه من
نیز مسیح را بشناسم.

آنچه باید انجام دهید:
 )6به سؤاالت زیر جواب بله یا خیر دهید.
)a

آیا پیشینیان ما که مردهاند ،میتوانند به ما بگویند که در زندگی
چه کاری باید انجام دهیم؟

)b

آیا هنگامی که میخواهیم تصمیمی بگیریم ،باید ستارگان را
مطالعه کنیم؟

)c

آیا هر وقت که از روحالقدس در خواست کنیم ،ما را هدایت
میکند؟

 )7دربارۀ هدایت روحالقدس در زندگی اشخاص سه بار صحبت کردیم .هر
بار نتیجه چه بود؟

جوابهای خود را مقایسه کنید.
از بهرتین سالحها استفاده کنید
الف :شمشیر روح
در کشور من ،رضباملثلی است که میگوید "با دست خالی منیتوان مار
را کشت ".مسیح نیز ما را دست خالی به جهان نفرستاده است .او به ما ابزاری
داده تا به آنها کار کنیم .وظیفهای سنگین داریم که با قدرت خود قادر به انجام
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آن نیستیم .شخصی وجود دارد که منیخواهد ما دربارۀ مسیح با دیگران صحبت
کنیم و او شیطان است .درابتدا او آدم را از انجام ارادۀ خدا بازداشت .او قوم
ارسائیل را تشویق میکرد تا از خدا اطاعت نکنند .شیطان حتی سعی داشت مانع
محبت مسیح نسبت به مردم شود ،اما عیسی با او جنگید و او را شکست داد.
عیسی برای شکست دادن شیطان از چه استفاده کرد؟ او کالم خدا را بکار برد
که "شمشیر روح" نامیده میشود .اگر ما نیز از کالم خدا یعنی هامن شمشیر
روح استفاده کنیم ،شیطان را شکست میدهیم .در عربانیان  12:4میخوانیم:
زیرا کالم خدا زنده و فعال و از متام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعامق روح
نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ میکند و نیات و غرضهای انسان را آشکار
میسازد .عیسی خودش هنگام وسوسه در بیابان از این شمشیر استفاده کرد (متی
 .)4:4استیفان نیز از همین سالح استفاده کرد و دشنامنش عصبانی و گیج شدند
(اعامل .)54:7
پولس به کلیسای افسس مینویسد که اسلحۀ تام خدا را بپوشید .جنگ با
شیطان جنگ بزرگی است .زیرا ما با انسان منیجنگیم بلکه علیه نیروهای
روحانی رشارت مبارزه میکنیم .پولس رسبازی را مثال میزند که آمادۀ نربد است
و سالحهای او را در افسسیان  17-14:6برمیشامرد که عبارتند از:
کمربند
جوشن (زره)
کفشهای
سپر
کالهخود
شمشیر روح

حقیقت
عدالت
آمادگی انتشار انجیل
ایامن
نجات
کالم خدا

هنگامی که عیسی را بعنوان نجات دهنده میپذیرید ،کالهخود نجات را
دریافت میکنید .ایامن شام ،سپر شام است .هنگامی که درباره حقیقت صحبت
میکنید ،کمربند را میپوشید و زندگی تازۀ شام پاک و شفاف است و آن زره یا
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جوشن عدالت شامست .کفشهای شام اشتیاق شام برای انتشار انجیل میباشد.
کتابمقدس شمشیر روح شامست .هنگامی که همه این سالحها را بر تن دارید،
در جنگ پیروز خواهید شد.

ب :نام مسیح
فراموش نکنید که به شام این امتیاز داده شده است تا دربارۀ عیسی مسیح
و مژدۀ نجات صحبت کنید .شام دربارۀ نام خود صحبت منیکنید بلکه نام او را
بیان میکنید .سفیر دربارۀ خودش حرف منیزند .او از نام کشورش سخن
میگوید .نام مسیح نجات میدهد .و جدا از نام او نجاتی وجود ندارد.
اگر با این نام عجیب بسوی خدا برویم ،او ما را میشنود و به دعاهای ما
جواب میدهد .مسیح برای ما طال و یا نقره باقی نگذاشت بلکه به ما هدیهای
داد که با پول منیشود آن را خرید .او نام عجیبش را برای ما گذاشت و تعجبی
ندارد که هزاران مسیحی در رسارس جهان نام او را میرسایند .در نام او قوت
وجود دارد.
"و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر رسمدی و رسور سالمتی
خوانده خواهد شد" (اشعیا .)6:9

آنچه باید انجام دهید
 )8عیسی از چه سالحی برای دور کردن شیطان استفاده میکرد؟
 )9مسیح چه سالح خاصی را برای ما گذاشته است؟
 )10اگر اسلحه خدا را نپوشید په اتفاقی برای شام میافتد؟
)a

شیطان به راحتی شام را از اطاعت خدا باز میدارد.

)b

شیطان منیتواند مانع اطاعت شام از خدا گردد.
۲۲

 )11آیا سالحهای زیر را پوشیدهاید؟
بلی

خیر

کمربند
جوشن (زره)
کفشها
سپر
کالهخود
شمشیر

امیدوارم از مطالعه درس دوم لذت برده باشید قبل از آنکه درس را ادامه
دهید به شخصی فکر کنید که میخواهید به او کمک کنید تا مسیح را پیدا کند.
دعا کنید خداوند شام را کمک کند تا بتوانید تجربۀ شخصی خود را دربارۀ مسیح
برای او بیان کنید .نام آن شخص را بنویسید و برایش دعا کنید.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )a )1درست
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست
 )eدرست
 )fغلط

 )2قدرت و محبت مسیح
۲۳

 )3متام زندگی
 )4قوت ،شاهدان
 )5مشکالت ،کمک
 )a )6خیر
 )bخیر
 )cبله

 )7آنان مردم را بسوی مسیح آوردند.
 )8کالم خدا
 )9نامش
a )10
 )11اگر سالحی را نپوشیدهاید همین اآلن از خداوند کمک بخواهید.

۲۴

درس سوم
بشارت دهید
یک رضباملثل افریقای میگوید" :با یک دست ،هرگز خانه ساخته نخواهد
شد ".و رضباملثل فرانسوی میگوید" :مثرۀ اتحاد قوت میباشد ".و رضباملثل
انگلیسی میگوید" :دو فکر از یک فکر بهرت است ".در کتابمقدس میخوانیم
"ریسامن سهال زود گسیخته منیشود( ".جامعه  .)12:4متامی این رضباملثلها
صحیح میباشند .برای ساخنت خانه ،عدهای باید کار کنند و یک کارگر به
تنهایی ،منیتواند همۀ کارها را انجام دهد .مسیح گفت" :کلیسای خود را بنا
میکنم ".اما هر کدام از ما سهمی در این کار بزرگ داریم .در درس دوم دربارۀ
اهمیت آماده شدن ،صحبت کردیم .حال خواهید دید که شام باید شخصاً عمل
کنید زیرا در کار بزرگ مسیح سهم شام را فقط خود شام میتوانید انجام دهید.
خداوند شام را در مطالعه این درس برکت دهد.

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
مطیع باشید
مثل منک باشید
مسؤول باشید
متعهد باشید

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
راههای بیان کنید که بوسیله آنها ،در بشارت شخصی عمالً سهیم باشید.
اهمیت اطاعت و مسئولیت را در بشارت درک کنید.

۲۵

مطیع باشید
بیاد دارید که دربارۀ مراسم ازدواجی صحبت کردیم که در آنجا مسیح آب
را به رشاب تبدیل کرد .ایامن دارم که نصیحت مریم به نوکران ،باید شعار هر
مسیحی باشد .او گفت" :هرچه که او میگوید انجام دهید" (یوحنا .)5:2
بدون اطاعت ،پیروزی و یا موفقیتی در بشارت شخصی وجود ندارد .فرمان
مسیح برای شام و من این است که به متام جهان برویم .جواب ما چه خواهد
بود؟ چرا فیلیپس ،سامره را که بیداری بزرگی در آنجا رخ داد ،ترک کرد و به
بیابان مرتوکهای رفت؟ زیرا خداوند به او گفته بود! و بهمین دلیل اطاعت کرد
(اعامل  .)26:8چرا ابراهیم رسزمین و دوستان خود را ترک کرد تا به مکان نا
معلومی برود؟ زیرا خداوند به او گفته بود (پیدایش  .)1:12چرا او میخواست
فرزند یگانۀ خود را برای خداوند قربانی کند؟ دلیل این کار را منیدانست اما
چون خداوند فرمان داده بود ،اطاعت کرد (پیدایش  .)10-9:22طی سالها بسیار،
عدۀ زیادی به علت اطاعت از مسیح رنج کشیدهاند .بعضی از آنان در عوض
انکار مسیح ،مرگ را انتخاب کردند .زندگی برای آنان مفهومی جز اطاعت کامل
از مسیح نداشت .کتابمقدس ما را با رسبازان مقایسه میکند (دوم تیموتاوس
 )3:2و مسیح رهرب ماست .بعنوان رسبازان مسیح باید از فرماندۀ خود کامالً
اطاعت کنیم .اگر رسبازی اطاعت نکند در جنگ مغلوب خواهد بود .اطاعت
کلید پیروزی هر ارتشی است.

آنچه باید انجام دهید
 )1در بشارت شخصی ،اساس چه میباشد؟
)a

آنچه را که عاقالنهتر است انجام دهید.

)b

آنچه مسیح به شام میگوید انجام دهید.

)c

آنچه که دیگران دوست دارند انجام دهید.
۲۶

 )2مسیحی هامنند یک رسباز است هنگامی که
)a

اطاعت کامل داشته باشد.

)b

آنچه را میفهمد اطاعت کند.

)c

خود را از رنج بدور نگه دارد.

 )3اگر مطیع باشیم ،انتظار چه چیزی را میتوانیم داشته باشیم؟

مثل منک باشید
قبل از انجام دادن هر کاری برای مسیح ،باید آن چیزی باشیم که او
میخواهد .باید شاهدان باشیم .شهادت دادن ،تنها انجام دادن کاری نیست بلکه
چیزی فراتر از این امر است .این امر حتی هویت ما را نیز شامل میشود .شهادت
دادن ،تنها شامل عملکرد ما منیشود بلکه بیانگر شخصیت ما نیز میباشد .به
همین دلیل مسیح به شاگردانش گفت" :شام منک جهان هستید (متی .)13:5
چرا مسیح ما را منک مقایسه میکند؟ خوب هامنطور که میدانید منک دارای
مصارف گوناگون است .میخواهم بعضی از موارد استفادۀ آن را در کشورم برای
شام بیان کنم.
منک مردم را متحد میکند .در کشورم در ولتای علیا در افریقا ،منک جهت
متحد کردن دو نفر ،دو فامیل و یا دو قبیله بکار میرود .قبل از مراسم ازدواج،
داماد مقداری منک بعنوان یک هدیۀ سمبلیک به والدین عروس میدهد و بدین
شکل بین آنان عهدی بسته میشود .مسیح نیز ما را منک جهان مینامد تا ما
مردم را با خدا متحد کنیم.
منک دوستی ایجاد میکند .منک یکی از اولین هدایایی میباشد که
کاشفان سفیدپوست جهت دوستی با رهربان افریقایی از آن استفاده میکردند.

۲۷

گناه سبب دشمنی همۀ انسانها با خدا گردیده است .ما منک جهان هستیم
تا مردم را با خدا مطالحه دهیم.
منک آرامش ایجاد میکند .پدربزرگم گاو نری داشت که بعلت شاخهای
تیزش ،هیچکس جرأت نداشت به او نزدیک شود .اما پدربزرگ روش خاصی
داشت ،هر وقت که میخواست به گاو نزدیک شود ،مقداری منک در دستش
میگرفت و بسوی گاو میرفت و گاو هامنند برهای میشد .مسیح ما را به جهان
فرستادهاست تا صلح دهندگان باشیم .اگر مردم ببینند که نیازهای آنان برای ما
مهم است ،آرامش الهی را در زندگی خود خواهند پذیرفت.
منک از فاسد شدن جلوگیری میکند .در همه جای جهان ،بخصوص در
کشورهای در حال توسعه از منک جهت حفظ گوشت از فساد استفاده میکنند.
اگر خداوند منک را در دریا قرار منیداد انسان قادر به زندگی روی زمین نبود و
آب دریا بسیار آلوده میگشت .حضور ما بعنوان منک خدا ،هنگامی که دربارۀ
عیسی مسیح صحبت میکنیم مردان و زنان را از گناه برحذر میدارد.
منک طعم میبخشد .هنگامی که مسیح ما را با منک مقایسه میکند به
عبارتی میگوید که جهان ما هامنند غذای بدون منک است .و این مطلب کامالً
درست است زیرا زندگی بدون مسیح ،بدون خدا ،زندگی بدون امید میباشد.
برای آنانی که مسیح را منیشناسند شادی واقعی در زندگی وجود ندارد .شام و
من اگر منک باشیم معنای جدیدی از زندگی به مردم میبخشیم.
منک خود غذا نیست .منک ،جزء اصلی غذا منیباشد اما وجودش را در
هر غذایی میتوان تشخیص داد .اگر شام مثل مسیح زندگی میکنید وجود شام
برای دیگران پیغامی خواهد داشت و مردم در واقع میفهمند که مسیح وجود
دارد.

۲۸

منک را از کجا بدست آوریم .معموالً از زمین .ما در افریقا معدن منک
داریم .آیا هر چیز خوبی را از زمین بدست میآوریم؟ این امکان وجود دارد.
خداوند ما را از خاک زمین خلق کرد و ما میوۀ زمین هستیم .مسیح ما را که
زمانی دشمن او بودیم ،انتخاب کرد تا منک باشیم .آیا از قرب چیز خوبی خارج
میشود؟ بله ممکن است .مسیح نیز از قرب بیرون آمد! چه قدرت
شگفتانگیزی!
منک را همه جا میتوان یافت .کشور ،خانه و یا خانوادهای را منیتوان پیدا
کرد که در آنجا منک وجود نداشته باشد .به همین ترتیب منک مسیح نیز در همه
جای دنیا نفوذ دارد .مسیح میخواهد که شام را منک خانوادهتان سازد تا هر جا
که هستید مردم عمل عجیب مسیح را در شام ببینند و او را جالل بدهند.

آنچه باید انجام دهید:
 )4چهار طریقی را که توسط آنها میتوانید در جایی که زندگی میکنید منک
باشید بنوسید.
 )5در ارتباط با منک ،جلوی عبارات صحیح عالمت بزنید.
)a

مسیحی با دیگران دشمن است.

)b

مسیحی به مردم کمک میکند تا خدا را پیدا کنند.

)c

طبیعت ما باید مثل مسیح باشد.

)d

کلامت ما از آنچه که هستیم مهمرت میباشند.

)e

زندگی من باید به گونهای باشد که دیگران بخواهند مسیح را
بشناسند.

)f

زندگی بدون مسیح هامنند غذای بدون منک است.
۲۹

مسئول باشید
تصور کنید شاهد تصادفی هستید که عدهای در آن آسیب دیدهاند و با ناله
و درد از دیگران انتظار کمک دارند .چه میکنید؟
میتوانید آنان را به نزدیکرتین بیامرستان بربید یا آمبوالنسی بیاورید ،و یا
در عوض به مسیر خود ادامه دهید .آنگاه چه اتفاقی میافتد؟ اگر چه آنان را
منیشناسید و مسئول تصادف هم نیستید ،اما قانونی را میشکنید .حتی بدلیل
آنکه به اشخاصی که به کمک احتیاج داشتهند اند توجهی نکردید ،الیق رفنت به
زندان هم هستید .خداوند در کالمش میگوید:
"و من تو را ای پرس انسان برای خاندان ارسائیل به دیدهبانی تعیین منودهام
تا کالم را از دهانم شنیده ایشان را از جانب من متنبه سازی .حینی که من به
مرد رشیر گویم ای مرد رشیر البته خواهی مرد اگر تو سخن نگویی تا آن مرد رشیر
را از طریقش متنبه سازی آنگاه آن مرد رشیر در گناه خود خواهد مرد اما خود او
را از دست تو خواهم طلبید اما اگر تو آن مرد رشیر را از طریقش متنبه سازی تا
از آن بازگشت مناید و او از طریق خود بازگشت نکند آنگاه او در گناه خود
خواهد مرد اما تو جان خود را رستگار ساختهای (حزقیال .)9-7:33
این مطلب که بسیاری از مسیحیان از مسئولیت و وظیفه خود در قبال مردم
آگاه نیستند ،مرا بسیار غمگین میکند .شام و من مسئولیت مشخصی داریم و
منیتوانیم از آن غافل باشیم .فقط به اطراف خود فکر کنید به خانوادۀ خود و یا
به همکاران ،چند نفر از آنان مسیح را منیشناسند .آیا فقط نشستهاید و شاهد
مرگ آنان میباشید؟ خیر ،هزار بار خیر! چرا مثل اشعیا نگوییم "لبیک مرا
بفرست" (اشعیا .)8:6

۳۰

یک روز مسیح ،شخصی را که دیو داشت و در قربستان زندگی میکرد ،شفا
داد و به او گفت" :به خانهات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است،
نقل کن" (لوقا  .)39:8میتوان مجسم کرد که این مرد از خانهای به خانۀ دیگر
میرفت و دربارۀ قدرت عجیب مسیح بشارت میداد .اگر با مردم ،و دوستامنان
دربارۀ مسیح صحبت نکنیم ،آنان هرگز قدرت عجیب او را نخواهند شناخت.
پولس رسول این مسئولیت را حس میکرد .حتی هنگامی که خداوند او را
انتخاب کرد تا پیام مسیح را برای امتهایی که قومش نبودند ،بشارت میداد و
غفلت منیکرد .در اعامل  8:1میخوانیم که عیسی از ما میخواهد که اول در
اورشلیم (خانه خود) ،سپس در یهودیه (کشور خود) ،بعد در سامره (کشورهای
مجاور) و در نهایت تا اقصای جهان ،دربارۀ مسیح شهادت دهیم .مسیح از شام
میخواهد که با مردم خود صحبت کنید زیرا مسیح میخواهد آنان را نجات دهد
و نام آنان را در کتاب حیات خود بنویسد .اما این کار را با همکاری شام انجام
میدهد .هنگامی که پولس با رهربان کلیسای افسس صحبت میکند ،این
مطلب را ذکر میکند.
زیرا برای اعالم جمیع مقاصد الهی به شام از هیچ کاری کوتاهی نکرده .ام
امواظب خود و مواظب آن گلهیباش ی القدس شام را به نظارت به آند که روح
برگزی .ده است (اعامل )28-27:20

آنچه باید انجام دهید:
 )6به عنوان دیدهبان خدا ،مهمرتین وظیفه شام چیست؟
)a

کتابمقدس را مطالعه کنم.

)b

بیایامنان را از رشایطی که دارند آگاه سازیم.

)c

مردم را نجات دهیم.

۳۱

 )7در ابتدا باید با  ........دربارۀ خدا صحبت کنم.
 )8سپس باید با  ........دربارۀ خدا صحبت کنم.
 )9سپس باید به  ....و  ....دربارۀ خدا شهادت دهم.
 )10تصور کنید خداوند به شام فرصتی داد تا با شخصی دربارۀ مسیح صحبت
کنید اما شام از آن استفاده نکردید .بعد آن شخص بدون آنکه درباره
مسیح بشنود میمیرد .چه احساسی به شام دست میدهد؟
 )11تصور کنید که با شخصی دربارۀ مسیح صحبت کردید و او نپذیرفت،
بعد آن شخص مرد .چه احساسی دارید؟

متعهد باشید
اگر چه وظیفهای سنگین بر دوش داریم ،اما خداوند خشنود است که از
شهادت یک انسان و ابزاری انسانی ،استفاده کند تا خرب خوش نجات را همه
بشنوند .بدانید که خداوند میخواهد که از من و شام استفاده کند و این حقیقت
سبب میگردد که با شادی دربارۀ مسیح شهادت دهیم .خداوند میتوانست از
فرشتگان استفاده کند تا یک شبه دربارۀ مسیح با همه صحبت کنند .درست است
که خدا ،فرشتگانی را فرستاد تا مژدۀ تولد مسیح را با شبانان بگویند ،درست
است که در صبح قیام مسیح فرشتگان منادی این خرب خوش بودند و هنوز نیز
خداوند از آنان استفاده میکند تا به قومش کمک کند ،اما خداوند فرشتگان را
انتخاب نکرده است تا درباره صلیب شهادت دهند.

۳۲

خداوند من و شام را انتخاب کرده است .بله انسانهای ضعیف را تا خرب
خوش را همه جا اعالم کنند .خداوند ما را ناچیز منیشامرد .آیا عجیب نیست
که خدای عظیم روی من و شام حساب میکند تا دیگران را بسوی او آوریم؟
خداوند منیخواهد که شخصی بیایامن در گناه خود مبیرد .و این خرب خوش
است که ارزش صحبت کردن را دارد .اما او به دستها ،پاها ،لبها و اشخاص
بیشرتی نیاز دارد تا مژدۀ نجات را به افرادی برسانند که هنوز خداوند را
منیشناسند .مسیحیان اغلب میگویند که منتظر مسیح هستند تا بازگردد.
دربارۀ بازگشت ثانوی مسیح رسودهای بسیار و همینطور کتابهای بسیاری نوشته
شده است .اغلب ما نیز مثل یوحنای رسول دعا میکنیم "بیا ای خداوند عیسی!"
ولی اغلب ،رشایطی را که مسیح برای بازگشت خود بیان کرد ،فراموش میکنیم.
"و این مژدۀ پادشاهی الهی در رسارس عامل اعالم خواهد شد تا برای همۀ ملتها
شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا میرسد" (متی .)14:24
آیا میخواهید مسیح زود بیاید؟ آیا میخواهید تا به ابد با او باشید؟ پس
بدون تلف کردن وقت بشارت دهید و نسبت به این وظیفه ،تعهد شخصی داشته
باشید .پولس رسول به کلیسای رومیان مینویسد "با توجه به این رحمتهای الهی
از شام درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که
پسندیدۀ خداست به او تقدیم کنید" (رومیان  .)1:12کلمه تقدیم هامنند کلمۀ
تعهد میباشد ،و به معنای وقف منودن خود برای هدفی است .خود را برای
بشارت دربارۀ عیسی مسیح وقف کنید.

آنچه باید انجام دهید
 )12دو دلیلی که تعهد ما را در بشارت دادن بیان میکنند ذکر کنید:
 )13آیا میخواهید که کامالً وقف خدمت بشارت شوید؟ چرا همین اآلن
دربارۀ آن دعا منیکنید؟

۳۳

جوابهای خود را مقایسه کنید:
b )1
a )2
 )3پیروزی و موفقیت.
 )4هدایت مردم بسوی خدا ،کمک کردن به مردم تا با یکدیگر دوست
باشند ،صلح دهنده باشیم .زندگی من گواه مبارزه با گناه باشد .مثل
مسیح باشم تا دیگران بفهمند چقدر زندگی مسیحی عجیب و زیباست.
 )a )5غلط
 )bدرست
 )cدرست
 )dغلط
 )eدرست
 )fدرست

b )6
 )7خانوادۀ خود
 )8دوستان و همسایگان خود
 )9کشورهای همسایه و تا اقصای جهان

۳۴

 )10خیلی غمگین میشوم زیرا او مرد بدون اینکه فرصتی برای شناخت
مسیح داشته باشد ،و من نیز سعی خودم را در این مورد نکردم.
 )11بسیار غمگین میشوم زیرا به هشداری که به او دادم توجه نکرد .اما
خوشحامل که متام تالش خود را کردم تا به مسیح ایامن بیاورد.
 )12زیرا خداوند ما را برای این کار انتخاب کرده است و میخواهیم مسیح
زود بیاید.
 )13امیدوارم جواب شام "بله" باشد .خداوند میخواهد از شام استفاده کند.

۳۵

درس چهارم
تجربۀ خود را در میان بگذارید
در سال  1968هنگامی که معلم جوانی در کلیسا بودم ،خداوند مرا هدایت
کرد تا با شخص مسنی صحبت کنم .تجربۀ خود را دربارۀ مسیح با او در میان
گذاشتم ،به او گفتم که چگونه مسیح را به عنوان نجاتدهندۀ خود پذیرفتم.
هفته بعد آن مرد خواست مرا ببیند ،هنگامی که به خانهاش رفتم ،خانه
کرنیلیوس در کتابمقدس را بیاد آوردم .متام خانوداۀ او آنجا بودند .آن مرد و
اهل خانهاش آماده بودند که مرا ببینند .در آن بعداز ظهر در افریقا  16نفر از آن
خانواده به مسیح ایامن آوردند و شامر آنان از آن زمان نیز بیشرت شده است .امروز
آنان مثل یک کلیسا جمع میشوند و خدا را جالل میدهند .آیا میدانید که چرا
من مسیح را مالقات کردم؟ زیرا یک روز شخصی تجربۀ خود را با من در میان
گذاشت .آیا میدانید چرا من هنوز مسیحی هستم؟ زیرا عیسی را شخصاً در
زندگی خود تجربه کردم .در فصل قبل در این رابطه صحبت کردیم که باید
بشارت دهیم ،اکنون خواهیم دید که چگونه باید این کار را انجام دهیم .با
صحبت کردن دربارۀ آنچه مسیح در زندگی ما انجام داده است .چگونه میتوانیم
چنین خرب خوشی را فقط برای خود نگاه داریم؟ باید دربارۀ آن با دیگران صحبت
کنیم.

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
همه وقت درباره آن صحبت کنید
بدون خجالت صحبت کنید
برای دگرگون منودن مردم با آنان صحبت کنید
بشارت دادن با پرداخنت بهای آن
۳۶

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
در هر زمانی اهمیت آماده بودن برای شهادت دادن درباره مسیح را درک
کنید.
به هر قیمتی که شده زندگی خود را وقف شهادت دادن درباره مسیح
کنید.

همه وقت درباره آن صحبت کنید
دربشارت ما ،هیچ چیز بزرگرت و مهمرت از درمیان گذاشنت تجربه شخصی
منیباشد .این امر رکن اساسی در بشارت است .شاید شام مسیح را شناختهاید و
قدرت نجاتبخش او را در زندگی خود تجربه کردهاید .مسیح ممکن است اعامل
عظیمی در زندگیتان انجام داده باشد و قوت روحالقدس در زندگی شام مشهود
باشد اما اگر دربارۀ آنها با دیگران صحبت نکنید ،چگونه خواهند فهمید؟ اگر
با مردم صحبت نکنید ،چگونه خواهند شنید؟ و اگر نشوند چگونه ایامن بیاورند
و نجات یابند؟ تصور کنید اگر مسیح با ما دربارۀ خداوند و نجات صحبت
منیکرد ،چگونه میتوانستیم امروز محبت خدا را بشناسیم؟ تصور کنید اگر زن
سامری خرب خوش نجات را فقط برای خود نگه میداشت ،چگونه مردم شهرش
میتوانستند درباره مسیح شناختی داشته باشند؟ عیسی خود هر جا که میرفت
با مردم صحبت میکرد .او با مردم در خانههایشان صحبت میکرد .مسیح هر
جایی که میماند مردم را میپذیرفت .هنگامی که اناجیل را مطالعه میکنیم
میبینیم که او در خیابانها ،با مردم صحبت میکرد و کنار دریا قدم میزد .یک
بار به شاگردانش گفت" :به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم
پیغام خود را برسانم" (مرقس  .)38:1او شاگردانش را به اقصا نقاط جهان فرستاد.
سال گذشته من و همرسم  8نفر را بسوی مسیح آوردیم و این کار شادی عظیمی
به ما داد .فقط دربارۀ آنچه خداوند در زندگی ما انجام داده بود ،با آنان صحبت
۳۷

کردیم .چگونه میتوانیم ساکت باشیم هنگامی که چنین خرب خوش داریم؟
ما باید در هر رشایطی بشارت دهیم .پولس به تیموتاوس مینویسد "تو را موظف
میسازم که پیام را اعالم کنی .در وقت و بیوقت آمادۀ کار باش" (دوم تیموتاوس
1:4و.)2
مسیح از هر فرصتی برای بشارت دادن ،استفاده میکرد .او حتی برای
شخصی که در کنارش مصلوب شده بود ،وقت داشت .به او گفت" :خاطر جمع
باش ،امروز با من در فردوس خواهی بود" (لوقا  .)43:23پولس رسول نیز هیچ
فرصتی را برای بشارت دادن از دست منیداد .حتی با زنجیر بر دستها و پاهایش
در برابر اغریپاس پادشاه ایستاد و درباره مسیح صحبت کرد (اعامل .)29:26
پولس حتی با زندانبانی که میخواست خود را از بین بربد ،درباره مسیح صحبت
کرد (اعامل  .)28-27:16ایامن دارم که بعضی از فرصتها تنها یک بار در زندگیامن
پیش میآید و دیگر اتفاق نخواهند افتاد .اگر پولس با آن زندانبان صحبت نکرده
بود ،آن مرد در گناهانش میمرد .ما باید همیشه آماده باشیم تا خرب خوش نجات
را برای مردم نیازمند بیان کنیم.

آنچه باید انجام دهید
 )1جلوی دو تا از بهرتین جوابها عالمت بزنید.
اگر فرصت صحبت کردن با دوستم را دربارۀ مسیح از دست بدهم،

)a

ممکن است شانس دیگری برای صحبت کردن با او بدست
نیاورم.

)b

احتامالً شخص دیگری با او صحبت خواهد کرد.

)c

خداوند مرا تنبیه میکند.

)d

ممکن است هرگز خداوند را پیدا نکند.
۳۸

 )2جلوی بهرتین جواب عالمت بزنید.
شیوۀ مسیح برای بشارت دادن چه بود؟
)a

او تنها با اشخاصی صحبت میکرد که بسویش میآمدند.

)b

مسیح بسوی مردم میرفت و فرصتهای را برای بشارت دادن ایجاد
میکرد.

 )3بهرتین جایی که میتوان بشارت داد کجاست؟

بدون خجالت صحبت کنید
به نظر میآید که بسیاری از مردم ،خجالت میکشند دربارۀ مسیح صحبت
کنند .این احتامل وجود دارد که هنگامی که به مردم بشارت میدهیم ما را درک
نکنند یا بعضی ممکن است به ما بخندند ،اما هنگامی که به مسیح فکر میکنیم
و میبینیم که او چقدر مشتاق بود بودن خجالت برای ما رنج بکشد ،درمییابیم
که باید در اثر قدمهای او رفتار کنیم .او منونه عالی و عجیب ماست .برای ایک
لحظه عیسی را بروی صلیب ببینید .مردم با متسخر از کنار او میگذشتند.
مردمی که بیامریهایشان را شفا اده بود ،به آنان خوراک داده بود ،اکنون مایۀ
خجالت آنان شده بود.
مسیح اشتیاق داشت تا مرگی خجالتآور داشته باشد زیرا یگانه راه نجات
مردم هامن بود .من و شام نباید از اینکه تجربۀ خود را با دیگران در میان
میگذاریم ،خجالت بکشیم زیرا صلیب راهی است که خداوند انتخاب کرده
است تا مردان و زنان را بسوی خود بکشد .پولس رسول از صلیب خجالت
منیکشید .او کتک خورد ،در زندان بر دستها و پایهای او زنجیر زدند اما خجالت
منیکشید که در نیمههای شب با سایر زندانیان دربارۀ مسیح صحبت کند (اعامل
.)25:16
۳۹

هنگامی که در روم زندانی بود و دوستانش او را فراموش کرده بودند ،باز
خجالت منیکشید .در افریقا مردمی را دیدهام که در بازارها درباره مسیح صحبت
میکردند و از یک ده به ده دیگر میرفتند تا دربارۀ نجاتدهندۀ خود ،خداوند
بشارت دهند .عیسی برای آمدن پیش من و شام خجالت نکشید ،او خجالت
نکشید که مرا دوستش بخواند ،او خجالت نکشید که درخواست مرا نزد
خدا بربد .آیا من میتوانم وقتی دربارۀ او صحبت میکنم خجالت بکشم؟

آنچه باید انجام دهید:
 )4رابرت میخواهد با دوستش جان درباره محبت عیسی صحبت کند .اما
میترسد جان به او بخندد .دو موضوعی را که رابرت باید بیاد آورد
چیست؟
 )5این آیه را حفظ کنید و هر زمان در بشارت دادن تشویش داشتید ،آن را
بیاد آورید.
"از انجیل مسیح عار ندارم زیرا که قوت خداست برای نجات هر کس که
ایامن بیارود" (رومیان .)16:1

برای دگرگون منودن مردم با آنان صحبت کنیم
یک رضباملثل افریقای میگوید "اگر میخواهید سگی ،استخوانش را رها
کند ،یک تکه گوشت به او بدهید .در مورد بشارت نیز این مطلب مصداق دارد.
اگر میخواهید مردم از گناهان و بتهایشان برگردند ،به آنان مذهب دیگری
ندهید چون به اندازۀ کافی آن را امتحان کردهاند .همینطور فرهنگ خود را به
آنان ندهید ،آنان فرهنگ دیگری منیخواهند .سیستمهای جدید و یا فلسفه
تازهای نیز به آنان عرضه نکنید ،زیرا بیفایده بودن آنها را هم دیدهاند .فقط درباره
۴۰

عیسی مسیح صحبت کنید ،هامنگونه که فیلیپس با سامریها صحبت کرد.زیرا
عیسی برای آنانی که تشنهاند ،آب حیات و برای اشخاصی که گرسنهاند ،نان
حیات میباشد .مسیح شفا برای مریضان و نور برای مردمی است که در تاریکی
نشستهاند .او پدر اشخاص بیپدر و تنها ،ابتدا و انتها برای همه کسانی است که
به او اعتامد کنند .او متام نیازهای انسان را رفع میکند .پولس رسول از
تحصیالت باالیی برخوردار بود و میبایست بزودی رهربی برای
جامعهاش میشد .پولس از مذهب پدرش بشدت دفاع میکرد و هیچکس
فکر منیکرد که از مذهب پدرش برگردد ولی با وجود آن هنگامی که مسیح را
شخصاً مالقات کرد ،برسعت تغییر کرد .پولس میگوید:
"اگر چه من حق دارم که به این مزایا متکی باشم  ...من حق بیشرتی دارم.
من در هشتمین روز تولد خود ختنه شدم و بطور مادر زاد ارسائیلی ،از قبیله
بنیامین و یک عربانی اصیل هستم .از لحاظ رعایت رشیعت ،فریسی بودم و از
لحاظ تعصب ،به کلیسا آزار میرسانیدم و مطابق معیارهای رشیعت ،من یک
مرد بی عیبی محسوب میشدم .اما هر چه به نفع من بود آن را بخاطر مسیح
رضر محسوب کردم (فیلیپیان .)7-4:3
پولس چون مسیح را مالقات کرد ،توانست همه چیز را بیارزش بشامرد.
چه شخصی قادر به درک چنان معجزهای بود؟ حتی شاید رسوالن و شاگردان پس
از مدت طوالنی متوجه این تغییر در زندگی پولس شدند .اما پولس تجربهای
شخصی با مسیح داشت و با شادی زندگی گذشته خود را ترک کرد .زکی مرد
ثرومتندی بود .او را به عنوان دزد میشناختند .هیچکس تصور منیکرد که یک
روز زکی از دزدی دست بردارد .اما هنگامی که مسیح را شخصاً مالقات کرد،
زندگیاش کامالً دگرگون شد (لوقا  .)10-1:19موسی را به قرص آوردند .آنجا همه
دروس را یاد گرفت .و در کالم و اعامل ،مرد بزرگی بود .او همچنین در همۀ
اعصار میتوانست یکی از بزرگرتین فراعنه باشد.

۴۱

او هر چه میخواست داشت .چه چیزی بیشرت از آن میتوانست تصور کند؟
اما در عهد عتیق میخوانیم هنگامی که موسی شخصاً ،با ایامن جالل مسیح را
دید ،حتی هزاران سال قبل از آنکه مسیح به زمین بیاید ،مشتاق بود که عوض
شود .در تجربۀ شخصی ،قدرت دگرگونکنندهای وجود دارد که به زندگی ما
معنای تازهای میبخشد .به چه دلیل دیگری موسی میتوانست ثروت ،شهرت و
قدرتش را با تنهایی و سختی در بیابان عوض کند؟ چندی پیش شهادت عجیبی
را دربارۀ شخص جوانی خواندم که پس از مالقات با مسیح ،کار بسیار پردرآمدی
را رها کرده بود .او متوجه شد که کارش خداوند را خشنود منیکند و بخاطر خدا
آن را ترک کرد .کتابمقدس میگوید:
"کسی که با مسیح متحد است ،حیاتی تازه دارد ،هر آنچه کهنه بود
درگذشت و ازینک زندگی نو رشوع شده است" (دوم قرنتیان .)17:5
بله این مطلب کامالً حقیقت دارد .هر شخصی که مسیح را مالقات کند،
از درون و بیرون تغییر میکند .هنگامی که در مدرسه کتابمقدس بودم ،شبان
هرش زادگاه من ،فوت کرد .او مردی بود که خداوند بوسیلۀ او کارهای عظیمی
کرده بود .در روز تدفین او اتفاق عجیبی افتاد .بسیاری از مسیحیان و
غیرمسیحیان برای آن مراسم آمده بودند .دو نفر که دشمن یکدیگر بودند به آنجا
آمدند .آنان هرگز با یکدیگر صحبت منیکردند یا حتی دست منیدادند .اما در
آن روز پس از  20سال بر مزار آن مرد خدا ،با یکدیگر دست دادند .این امر برای
من واقعه عجیبی بود .و مرا بیاد تغییر بزرگی که پس از مرگ مسیح بر صلیب
در رابطه خدا و انسان رخ داد ،انداخت .چه زندگی کنیم و چه مبیریم ،شهادت
ما ،زندگیها را دگرگون خواهد کرد.

آنچه باید انجام دهید:
 )6بهرتین روش تشویق کردن شخص برای آنکه عقاید اشتباهش را ترک
کند و مسیح را بپذیرد چیست؟
۴۲

)a

برای او توضیح دهید که عقایدش خوب نیستند.

)b

به او بگوییم که زندگی گناهآلودی دارد.

)c

کارهای عجیبی را که مسیح در زندگیش انجام خواهد داد ،برایش
رشح دهیم.

 )7سه برکتی را که هیچ مذهب یا عقیدهای منیتواند به طور کامل به ما
ببخشد ولی مسیح آن را به زندگی ما میدهد ،از لیست زیر انتخاب
کنید.
)a

شادی واقعی

)b

موفقیت

)c

معنا در زندگی

)d

تحصیالت بهرت

)e

حکمت

)f

حیات جاودان

 )8هنگامی که میگوییم مسیح برای اشخاصی که گرسنهاند ،نان حیات
است ،منظورمان چیست؟
)a

او هرگز اجازه منیدهد ما گرسنه باشیم.

)b

او آرزو و گرسنگی عمیق درونی ما را برای شناخت خدا ،ارضا
میکند.

)c

اگر نان نداشته باشیم با معجزهای آن را برای ما مهیا خواهد منود.
۴۳

 )9سه تغییری را که مسیح ،هنگام آشنایی با شام در زندگیتان پدید آورده،
بنویسید.

بشارت دادن با پرداخنت بهای آن
گاهی در میان گذاشنت تجربۀ ما با دیگران ،بهایی را الزم دارد .مسیحیان
اولیه در کشور من رنج فراوان کشیدند .بعضی از آنان اکنون نیز زندهاند و به
مسیح وفادار میباشند و بعضی دیگر از خانواده جدا شدند و جفا دیدند .برای
یک افریقای این امر بسیار مشکل میباشد .تکفیر شدن یعنی آنکه شخص از
نظر دیگران مرده است .هیچکس در خانواده و یا زادگاه به شام سالم منیکند و
اصالً با شام رابطهای نخواهد داشت .اگر شخصی نامزد داشته باشد ،نامزدش را
از او جدا میکنند و به شخص دیگری میدهند .برای بسیاری رفنت به کلیسا
در روز یکشنبه مستلزم روزه گرفنت میبود زیرا اگر به کلیسا میرفتند هیچ غذایی
به آنان داده منیشد.
درکشور من جفاهای بسیاری به مسیحیان وارد شده است ،و من خدا را
شکر میکنم که ایامنداران به مسیح وفادار بودند .حتی هنگامی که این
وفاداری ،بهای سنگینی را میطلبید .بخاطر آنها ،من نیز مسیح را در زندگیم
تجربه کردم.
اکنون بیایید به سه جوان عربانی در عهد عتیق نظر کنیم .کتاب دانیال
 8:3-25را بخوانید .این سه مرد به خداوند وفادار بودند .آنان تصمیم گرفتند که
تحت هر رشایطی خداوند را خدمت کنند و بخاطر شهادت خود در مقابل پادشاه،
هرسه در تون ملتهب آتش انداخته شدند .آنان مرگ را به عوض انکار ایامن خود
به خداوند انتخاب کردند و برای ما منونه شدند که چگونه باید شهادت داد.

۴۴

خداوند نیز پرسش را برای ما فرستاد و بهای پرداخت .مسیح به میان ما
آمد تا محبت خدا نسبت به ما آشکار شود .چون همۀ انسانها گناه کردند راه
دیگری برای مشارکت با خداوند وجود نداشت .هنگامی که خدا میدید انسان
چه بالیی بر رس مسیح میآورد ،خیلی رنج کشید .اما بخاطر محبتش به انسان،
راضی بود که عیسی رنج بکشد.
بهایی که عیسی پرداخت جانش بود .او میدانست که رنجهای بسیاری در
انتظار اوست .اشعیایی نبی به درستی مسیح را مرد غمها نامید (اشعیا .)3:53
مسیح در طول خدمتش همواره مرگ را احساس میکرد .اما راه دیگری برای
نجات انسان از گناه وجود نداشت .او گناهان ما را بر خود گرفت .عیسی می
دانست بهایی که الزم است بپردازد مرگ و جدایی از خداست .اما چون ما را
دوست داشت مشتاق بود بهای رستگاری ما را بپردازد.
آیا خود مسیح به شاگردانش نگفت که "اگر کسی بخواهد پیرو من باشد
باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد" (متی )24:16؟ اگر واقعا ً
میخواهید تجربۀ مسیحی خود را به دیگران بگویید الزم است بدهید ،و یا پدر
و ماردتان شام را درک نکنند .یا برای دیگران همچون غریبهای باشید .اما اجازه
ندهید مشکالت مختلف مانع بشارت شام گردند .فداکاری مسیح را بیاد
داشته باشید و این امر به شام کمک خواهد کرد تا تحت هر رشایطی ولو پرداخت
هر بهایی ،پیام نجات را اعالم کنید.

آنچه باید انجام دهید
 )10آیا فکر میکنید هنگامی که مسیح مصلوب شد ،خدا رنج کشید؟
 )11چرا خداوند و مسیح با اشتیاق رنج کشیدند؟
 )12آیا شخصی را میشناسید که به خاطر مسیحی بودن در جفا باشد؟ جفای
او چیست؟
۴۵

 )13چگونه این مثالها میتواند به شام کمک کند تا با شهامت بیشرت دربارۀ
مسیح شهادت دهید؟

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 a )1وd
b )2
 )3بهرتین جا وجود ندارد .ما در هر جایی میتوانیم شهادت بدهیم.
 )a )4عیسی از اینکه برای گناهان ما مبیرد ،خجالت نکشید.
)b

نباید برای صحبت کردن دربارۀ مسیح خجالت بکشیم زیرا تنها
راهی است که خداوند انتخاب کرده است تا مردم او را بشناسند.

 )5حال با یاد گرفنت این آیه ،از خداوند بخواهید به شام کمک کند تا از
انجیل مسیح خجالت نکشید.
c )6
 a )7و  cو f
b )8
 )9جواب شام .آیا خوشحال نیستید که او زندگی شام را عوض کرده است؟
 )10بله ،من ایامن دارم خداوند رنج کشید مثل پدری که فرزندش آسیب دیده
است.

۴۶

 )11زیرا ما را خیلی دوست دارند و میخواستند که از گناه نجات پیدا کنیم.
 )12جواب شام.
 )13هنگامی که میبینیم دیگران با شادی برای مسیح رنج میکشند تشویق
میشویم که خداوند را به هر قیمتی که شده پیروی کنیم.

۴۷

درس پنجم
وظیفه را درک کنید
در ابتدا واقعهای را که در کشورم رخ داد ،برایتان رشح میدهم:
سه ما کار سخت در مزارع گذشت ،در طول سال باران کافی بارید و
محصول ما بسیار خوب بود .به پاس این برکت یک روز را روز جشن بزرگ اعالم
کردند .مردان و زنان و دخرت و پرسها که از جاهای مختلف میآمدند ،بازاری
درست کردند .گروههای بسیار به جشن و رسور پرداختند .مردم میآمدند و
میرفتند .گویی متام دهکده بسوی بازار در حرکت بود .سپس در اواسط روز،
صدای کرکنندهای از میان جمعیت شنیده شد .شخصی به نظر میآمد در خطر
است ،آنچنان فریادی کشید که توجه همه را به خود جلب کرد .عدهای فکر
کردند که او دیوانه است .اما خودش توضیح داد که اینگونه نیست و برای این
کار دلیلی دارد .او گفت" :فکر کردم آن روز که همه ما بجای قدم زدن بر این
زمین ،زیر آن باشیم چگونه خواهد بود .حس فقدان آنچنان بر من عظیم بود که
هیچ کاری جز فریاد زدن منیتوانستم بکنم .میخواستم در درون خود عمیقا ً
فریاد کنم اما قادر به کنرتل آن نبودم و اینگونه شد!"
این داستان مرا بیاد روز آخر جشن در اورشلیم میاندازد .مردم از همۀ ملل
در آستانۀ ترک اورشلیم بودند ،در واقع بدون آنکه خداوند را مالقات کنند.
عیسی ،با درک این فقدان بزرگ ،جز فریاد زدن ،کمک دیگری منیتوانست
بکند" :هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد" (یوحنا  .)37:7فریاد عیسی به
علت اشتیاق او برای کمک کردن بود .نیاز بزرگی در اطراف ما احساس میشود
و مردم بدون مسیح میمیرند .اگر متوجه این ضایعه بزرگ نشویم متام تالش خود
را نخواهیم کرد .خداوند از طریق این درس ،چشامن شام را بگشاید تا نیاز بزرگی
را که به بشارت شخصی داریم ،درک کنید و خرب خوش را به دیگران بگویید!

۴۸

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
نیازمند کارگران هستیم
احتیاج داریم دید داشته باشیم
احتایج داریم وقف شویم
نیازمند دعا هستیم
نیازمند فروتنی هستیم
به درک احتیاج داریم
سپردن را یاد بگیرید
الف:
ب:

کتابمقدس را یاد بگیرید

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
درک کنید که برای آنکه یک مبرش خدمتی مؤثر انجام دهد ،به چه
چیزهای نیاز دارد.
اهمیت و رضورت بشارت دادن را دریابید.

نیازمند کارگران هستیم
اگر به اطراف خود نگاه کنیم ،میلیونها نفر را میبینیم که مسیح را
منیشناسند .اگر به بیامرستانها برویم ،میبینیم که عده بسیاری بدون مسیح
میمیرند .اگر به ساحل دریا و یا ورزشگاهها بروید ،عده بیشرتی را خواهید دید
که هرگز درباره مسیح و خربخوش او چیزی نشنیدهاند .هنگامی که عیسی دربارۀ
یک کار بزرگ با شاگردانش صحبت کرد ،آن کار را با درو محصول یک زمین
بزرگ مقایسه کرد .اما اضافه کرد که کارگران کم میباشند (متی  .)37:9بسیاری
۴۹

از مسیحیان از این نیاز بزرگ آگاه نیستند .بعضی میگویند که وظیفه آنان نیست
تا به صید جانها بپردازند .بعضی چون میترسند یا منیدانند چگونه به مردم
نزدیک شوند ،از این کار امتناع میورزند .اما بیشرت از هر زمان دیگر در تاریخ
کلیسا ،محصول خداوند با کمبود کارگر روبروست .او هر روز درخواست میکند
و میگوید "چه کسی برای من میرود؟ چه کسی فداکاریم را برای شخص
بیایامن توضیح میدهد؟ چه کسی پایم میشود تا برود و دهانم تا سخن بگوید؟"
فرشتگان مشتاق هستند این کار را انجام دهند .اما خداوند آنان را برای این کار
انتخاب نکرده است .ارادۀ او این است که از انسانها استفاده کند.
اگر همه مسیحیان در امر بشارت سهیم شوند ،مطمنئ هستم که بسیاری از
مردم در گناهانشان منیمیرند و شامر مسیحیان در جهان بیشرت میشود .فرمان
مسیح تنها به یک ملت داده نشد ،بلکه این فرمان برای همه جهان و ملتها
میباشد و تا اقصای جهان را شامل میشود .وظیفهای که مسیح بر دوش ما نهاده
است بیشک کوچک نیست و حتی بزرگرت از آن است که بتوان تصور کرد .در
همه جا نیازمند کارگران هستیم .درست است که امروز عده بسیاری بسوی مسیح
میآیند و میلیونها نفر در اقصا نقاط جهان خداوند را پرستش میکنند .و ما نیز
او را برای کار عظیمش شکر میکنیم .اما جمعیت جهان برسعت رو به افزایش
است و به این معناست که حصاد بزرگ میشود .هنگامی که میبینیم چقدر از
این زمین درو نکرده باقی مانده ،در حالی که میلیونها نفر هنوز درگناهان خود
میمیرند ،جز فریادی حاکی از غم ،کار دیگری منیتوانیم انجام دهیم .ممکن
است کار ما هامنند کشیدن یک سطل آب از دریا و یا انداخنت چند سنگ از کوه
به نظر آید .اما اگر هر کدام از ما متوجه مسئولیت خود یعنی نجات جانهای
گمشده باشیم و یک مبرش شویم ،نتایج آن را خواهیم دید .بیایید نزد صاحب
حصاد دعا کنیم تا کارگرانی برای جمعآوری محصول بفرستد .هنگامی که دعا
کردید ،حارض باشید که بگویید "خداوند ،من اینجا هستم ،مرا بفرست" .اگر
این کار را انجام دهید ،شادی همکاری با مسیح را درک خواهید کرد .درست
است که در کلیسا خادمینی معین شدهاند (افسسیان  .)11:4اما بشارت برای
۵۰

همۀ مسیحیان میباشد .هامنگونه که شخصی گفته است "بشارت شخصی کار
متام کلیسا برای جهان است" .با تولد تازه دیگر به خود تعلق نداریم پس باید که
با متام وجود آقا و خداوند تازه خود را خدمت کنیم.

آنچه باید انجام دهید
 )1چه شخصی صاحب حصاد است؟
 )2چه اشخاصی کارگران حصاد میباشند؟
 )3چه چیزی را درو میکنیم؟
 )4جلوی عبارات صحیح عالمت بزنید.
چرا امروزه در بشارت شخصی با کمبود کارگران مواجه هستیم؟
)a

زیرا مسیحیان منیدانند چه کاری باید انجام دهند.

)b

زیرا تعداد مسیحیان برای انجام کار ،کافی منیباشد.

)c

بسیاری از مسیحیان متوجه نیستند که شامر عظیمی از مردم
بدون مسیح میمیرند.

)d

مسیحیان ،گاهی میترسند بشارت دهند.

)e

در هرجا ،خداوند فقط عدۀ معدودی را برای بشارت انتخاب کرده
است.

 )5پاسخ خدا در ارتباط با نیاز به کارگران در حصاد چیست؟
)a

از ما میخواهد دعا کنیم تا کارگران بسوی حصاد روند.

)b

او فرشتگان را جهت این کار میفرستد.
۵۱

)c

او از روحالقدس میخواهد تا این کار را انجام دهد.

 )6سه دلیل را ذکر کنید که چرا هر کدام از ما باید در امر بشارت رشکت
کنیم.

احتیاج داریم دید داشته باشیم
ما در روزهای سختی زندگی میکنیم .بعضی از مردم ایامن خود را به
خداوند از دست میدهند .بعضی دیگر از آموزههایی که منکر خدا هستند و نیز
اوراح دروغین ،اطاعت میکنند .به نظر میآید که وضعیت جهان از بد به بدتر
تنزل پیدا میکند .ارزشهای اخالقی عوض میشوند .مؤسسات خدمات اجتامعی
منحل میشوند .رادیو و تلویزیون و روزنامهها گزارش جنایات ،جنگها و قحطیها
و گرسنگی مردم را به ما میدهند .در همه جا بحرانهای جدی دامنگیر انسانهای
ناامید شده است .اگر خداوند به ما دید ندهد ،قادر نخواهیم بود این بحرانها را
ببینیم و نیازها را تشخیص دهیم .بعنوان یک مبرش شام و من نیازمند دید روشن
و درک صحیحی از وضعیت انسانهای نجات نیافته میباشیم و این دید به ما
کمک میکند تا با اشتیاق عمیق قلبی به کمک این انسانهای نیازمند بشتابیم.
هنگامی که پولس در رؤیا ،شخصی از اهالی مکادونیه را دید (اعامل
 ،)9:16وقت را تلف نکرد .او و همکارانش به آنجا رفتند و در نتیجه آن قسمت
از اروپا دگرگون شد .از آن زمان صدها هزار نفر بسوی مسیح آمدند.
هنگامی که مسیح رشایط عمومی مردم شهر اورشلیم را دید ،با شفقت برای
آن گریه کرد .مسیح میدانست که اگر آنان محبتش را درک میکردند و به او
ایامن میآوردند ،او آنان را در پناه خود میگرفت ،چنانکه مرغ از جوجههایش
حفاظت میکند (لوقا .)34:13
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دید روحانی در زندگی روزانه به ما شهادت و قوت مبارزه با گناه را میدهد.
داشنت دید ،به ما کمک میکند تا مردم را هامنگونه ببینیم که خدا میبیند و
بسوی حصاد آمادۀ درو نظر کنیم .داشنت دید روحانی ،به ما کمک میکند تا مردم
را از مرگ نجات دهیم .بدون برخورداری از دیدی مستحکم ،مردم اطراف ما در
گناهانشان خواهند مرد .زمانی برای از دست دادن وجود ندارد ،بنابراین باید
ارادۀ خدا را انجام دهیم.

آنچه باید انجام دهید:
 )7دید داشنت یعنی؟
)a

دیدن متام چیزهای اشتباه در جهان

)b

دیدن مردان و زنان که در گناه گم نشدهاند و میمیرند هامنگونه
که خداوند آنان را میبیند.

هامنگونه که خداوند آنان را میبیند.
 )8ما نیاز داریم دید داشته باشیم زیرا
 )9جدول زیر را با صداقت پرکنید:
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بندرت

همیشه

بیشرت اوقات

دید روحانی من
نیازهای دیگران را احساس
میکنم
به آنچه برای دیگران اتقاق
میافتد توجه دارم
برای شهادت دادن
شهامت دارم
میخواهم به دیگران
دربارۀ مسیح صحبت کنم
میخواهم به دیگران
کمک کنم تا مسیح را
پیدا کنند
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احتیاج داریم وقف شویم
هامنگونه که قبالً هم توضیح دادیم ،بشارت شخصی ،شکلی از بشارت
میباشد که همۀ مسیحیان موظف به انجام آن هستند .اما بدون وقف شدن کامل
به این کار و بدون آنکه بشارت جزئی از زندگی ما شود منیتوان انتظار نتایج
خوبی را داشت .عیسی آنچنان وقف شده بود که به شاگردانش گفت" :غذای
من این است که ارادۀ فرسنده خود را بجا آورم و کارهای او را انجام دهم" (یوحنا
 .)34:4عیسی بزرگرتین مبرش جهان ،این غذا را تا آن روز خورد که فریاد کرد
"متام شد" و مأموریت خود را متام کرد .پولس رسول نیز وقف بشارت شخصی
شده بود .او توسط روح باخرب شد که در اورشلیم مشکالت بسیاری خواهد
داشت ،همکارانش با منطق انسانی سعی کردند که او را از رفنت به اورشلیم
برحذر دارند .اما پولس گفت" :این چه کاریست که شام میکنید؟ چرا با
اشکهای خود دل مرا میشکنید؟ من فقط حارضم زندانی شوم بلکه حارضم در
اورشلیم به خاطر عیسی خداوند مبیرم" (اعامل .)14-13:21
پولس کار خدا را حتی مهمرت از جان خود میدانست .برای او فرقی منیکرد
که میمیرد یا زنده میماند .پولس مأموریت خود را انجام داد.

آنچه باید انجام دهید:
بهرتین پاسخ را انتخاب کنید:
 )10پولس رسول (کار خدا/غذا) را مهمرت از (سالمتی/زندگی) خود دانست.
 )11میتوانیم بگوییم که (کارخدا/کارگر) مهمرت از (کارخدا/کاگر) میباشد.
 )12راز وقف واقعی در انجام دادن کار خدا،
)a

تقدم ارادۀ خدا بر آرزوهای خودم میباشد.
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)b

انجام دادن کاریست که به نظر من بهرتین است.

نیازمند دعا هستیم
هنگامی که مسیح ،بزرگی حصاد را به شاگردانش نشان داد ،فکر میکنید
بعد از آن چه کاری انجام داد؟ ممکن است تصور کنیم که فورا ً شاگردان را برای
جمعآوری حصاد فرستاد .اما او این کار را نکرد و گفت" :از صاحب حصاد تقاضا
کنید که کارگرانی برای جمعآوری محصول بفرستد" (لوقا  .)2:10هنگامی که
نزد صاحب حصاد دعا میکنیمنشان م یدهیم که موضوع برایما بس ی ار مهم
است .بدون این توجه و بدون محبت نسبت به جانهای گمشده و بدون درک
این نکته که با قوت خود قادر به پاسخگوییبه ن یازها نیستی ،م
نمیتوانی مدر این مورد دعا کنیم .یک روز بر فراز کوهی به نام سینا ،خداوند
به موسی گفت که قوم ارسائیل را بخاطر نااطاعتی و گناهشان کامالً از بین
میبرد .به موسی گفت که ملت جدیدی از او بوجود میآورد و این عمل تغییری
بنیادین میبود .اگر چه این کار سبب جالل موسی میشد اما موسی آن را قبول
نکرد .زیرا قوم ارسائیل را دوست داشت و فورا ً رشوع به دعا کرد و از خداوند
تقاضای رحم و بخشش منود .خداوند دعایش را شنید و خواهش موسی را بجار
آورد (خروج .)32:32
من ایامن دارم که خداوند روح خود را در روز پنیطکاست بر  120نفر از
ایامنداران ریخت زیرا آنان برای جانهای گمشده بار داشتند (اعامل .)4-1:2
بسیاری از شاگردان صعود عیسی مسیح به آسامن و رفنت او به نزد پدر را دیدند.
همۀ آنان این فرمان مسیح را در ارتباط با آمدن روح شنیدند (اعامل  .)5-1:1اما
تنها  120نفر در دعا منتظر تحقق این وعده بودند و خداوند آنها را به حصاد خود
فرستاد.
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آنچه باید انجام دهید
 )13مسیحیان که واقعا ً به فکر جانهای گمشدهاند
)a

دعا میکنند.

)b

نگران میباشند.

 )14ایامندارانی که در روز پنطیکاست دعا میکردند
)a

آنانی بودند که خداوند انتخاب کرد تا به حصاد خود بفرستد.

)b

واقعاً وقف کار خدا نشده بودند.

 )15هنگامی که دعا میکنیم کارگران بفرستد ،متوجه میشویم که
)a

او به دعای ما جواب منیدهد.

)b

او ممکن است ما را بفرستد.

نیازمند فروتنی هستیم
یکی از بزرگرتین خطراتی که در بشارت شخصی وجود دارد این است که
شخص به موفقیت خود و آنچه انجام داده است ،نگاه کند .من و شام توسط
خداوند فرستاده شدهایم و در همۀ کارها و شهادت خود از نام خداوند استفاده
میکنیم .اگر صاحب حصاد ،کار ما را برکت دهد و سبب شود که نتایجی به بار
آید ،باید دقت کنیم تا مغرور نشویم .بلکه در عوض در خداوندی که ما را
فرستاده است شادی کنیم .حتی خداوند ما مسیح با اینکه میتوانست با
درخواست دیگران ،خود را نشان دهد اما با اشتیاق خود را فروتن ساخت و متام
جالل را به پدرش داد.
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داود برای جنگ با جلیات پیشقدم شد (اول سموئیل  .)37-34:17هدف او
چه بود؟ به آنچه به جلیات گفت توجه کنید.
"تو با شمشیر و نیزه و زوبین نزد من میآیی اما من به اسم یهوه صبایوت
خدای لشکرهای ارسائیل که او را به ننگ آوردهای نزد تو میآیم  ....و خداوند
امروز تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و تو را زده رس تو را از تنت جدا خواهم
منود  ....و متامی این جامعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه
خالصی منیدهد" (اول سموئیل .)47-45:17
داود نگفت که متام جهان خواهند فهمید که او شخص جسور و شجاعی
است .آرزوی او آن بود که همۀ مردم درک کنند که خداوند محدود نیست و در
هر رشایطی میتواند عمل کند .بعنوان کارگران مزرعه خدا ،باید فروتن باشیم و
هرگز در آنچه که انجام میگیرد ،جاللی برای خود قائل نشویم ،بلکه همۀ جالل
را به صاحب حصاد بدهیم .باید مشتاق باشیم صاحب حصاد ما را به کار بربد تا
دیگران نیز جالل خدا را ببینند .انگیزۀ صحیح در بشارت شخصی جالل دادن
خداست.

آنچه باید انجام دهید
 )16کلمه فروتنی متضاد کلمه  ....میباشد.
)a

عدم خودخواهی

)b

غرور

 )17یک خادم مسیحی باید فروتن باشد و همۀ جالل را به خدا بدهد زیرا
)a

بدون خدا ،خادم هیچ کاری منیتواند انجام دهد.

)b

سهم خادم از سهم خدا بیشرت است.
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به درک احتیاج داریم
الف – تکلیف خود را بدانید
به راستی موضوع غمانگیزی است هنگامی که مبرش سعی میکند کاری
را انجام دهد که از آن او نیست .ما همکاران خدا هستیم (اول قرنتیان  .)9:3ما
فقط برای او کار منیکنیم .مانند هر خدمت دیگری در کلیسا در بشارت
شخصی نیز ،ما سهمی داریم و خدا نیز سهمی دارد .و هنگامی که هر یک از
اینها به نوبۀ خود انجام میشوند ،نتایج خوبی حاصل میشود .ما فرستاده شدیم
تا دانه را بکاریم و آب دهیم .و این بدان معناست که دربارۀ آنچه مسیح برایامن
انجام داده است با دیگران صحبت کنیم و از هر فرصتی برای بشارت دادن،
استفاده کنیم .مابقی متعلق به خدا ،به پرسش و روحالقدس است .خوب است
مردم را ببینیم که نجات پیدا میکنند و با شهادت ما بسوی خدا برمیگردند .اما
بیاد داشته باشید که با صحبتهای خود منیتوانیم مردم را به گناه ملزم کنیم بلکه
هنگامی که صحبت میکنیم روح خدا این الزام را ایجاد میکند .ما منیتوانیم
مردم را از گناه نجات دهیم اما مسیح از طریق ما میتواند آنان را نجات دهد.
بنابراین چه نتایجی را ببینید و چه نبینید ،بیاد داشته باشید که وظیفه ما اعالم
انجیل و هشدار دادن به مردم از خطر مرگ بدون ایامن به مسیح میباشد .او که
ما را فرستاده است در کتاب مقدس گفته که کالمش هرگز بی مثر برمنیگردد
(اشعیا .)11:55
بنابراین بیایید مسئولیت خود را با مسئولیت خدا اشتباه نگیریم.

ب – کتابمقدس را بدانید
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در بشارت شخصی ،اگر فرد درک کلی از کتابمقدس نداشته باشد،
منیتواند انتظار نتایج خوبی را داشته باشد .ما باید تقسیامت بزرگ و کوچک
کالم را بدانیم تا در هنگام صحبت کردن با اشخاص بتوانیم آیات مورد نظر را در
کالم خدا پیدا کنیم .باید قادر باشیم آیات را تفسیر کنیم و آنها را در ارتباط با
زندگی روزانه بیان کنیم .هر صیاد جانی و هر شخص مسیحی باید آموزههای
اساسی کالم را بداند و درک اساسی از کتابمقدس ،برای رشد مسیحی خود
داشته باشد .بعنوان مبرشین باید این مطلب را به خاطر بسپاریم که کالم خدا
سبب ایامن میشود .کالم ،اعتقاد ایجاد میکند و زندگیها را دگرگون میکند و
به ما دربارۀ قدوسیت تعلیم میدهد و ما را از گناه کردن باز میدارد .هنگامی که
خدا را بدانیم ،در هنگام صحبت کلامت صحیح را در زمان مناسب بکار
میبریم.

آنچه باید انجام دهید
 )18جلوی عبارات صحیح عالمت بزنید.
)a

کار ما برای خدا آن است که مردم را متقاعد سازیم که گناه کارند.

)b

بعنوان همکاران خدا ،ما سهمی داریم و خدا نیز سهمی دارد.

)c

برای آنکه مبرش باشیم باید درک کاملی از کتابمقدس داشته
باشیم.

)d

اگر در بشارتهای خود نتایجی ندیدیم ،میفهمیم که سهم خود را
انجام ندادیم.

)e

خدمت اصلی مسیحی اعالم انجیل دربارۀ عیسی مسیح میباشد.
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)f

میدانیم که کالم خدا همیشه تأثیر خود را درآوردن مردم بسوی
مسیح ،بجای میگذارد.

 )19با کلامت خود این دو عبارت را تعریف کنید.
)a

تکلیف خود را بدانید.

)b

کتابمقدس را بدانید.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )1خدا
 )2ایامنداران به مسیح
 )3جانهای مردان و زنان
 )a )4درست
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست
 )eغلط

a )5
 )a )6مردم بدون مسیح میمیرند.
 )bجمعیت زیاد میشود.
 )cخداوند ما را انتخاب کرده است تا بعنوان کارگرانش بکار بربد.
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b )7
 )8تنها راهی است که از طریق آن میتوانیم به نیاز بزرگ مردمی که مسیح
را نداند پیبربیم.
 )9درباره مردمی فکر کنید که گم شده و مردهاند .از خداوند بخواهید به
شام دید بیشرتی دهد تا نزد آنان بروید و انجیل را بیان کنید.
 )10کار خدا ،زندگی
 )11کار خدا ،کارگر
a )12
a )13
a )14
b )15
b )16
a )17
 )a )18غلط
 )bدرست
 )cغلط
 )dغلط
 )eدرست
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 )fدرست

 )a )19ما کالم خدا را اعالم میکنیم و به خداوند اجازه میدهیم مابقی کار
را انجام دهد.
 )bبرای شهادتی مؤثر ،به یک درک کلی از کالم و آیات کلیدی آن احتیاج
داریم.
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درس ششم
بر موانع غلبه کنید
پولس رسول هنگامی که در زندان بود ،دیگر منیتوانست درباره مسیح
بشارت دهد .منیتوانست نزد مردم برود و به آنان خدمت کند .او که آرزویش
صحبت کردن دربارۀ نجاتهندهاش بود اکنون به زنجیرها بسته شده بود اما با
وجود آن میگوید "اما کالم خدا در زنجیر مقید منیشود" ( 2تیموتاوس !)9:2
در بشارت دادن ،مشکالت و موانع متعددی را تجربه خواهیم کرد که این
مشکالت در کشورها با فرهنگهای خاص خود متفاوت میباشند .اگر میخواهیم
که جانها را برای مسیح صید کنیم ،منیتوانیم نسبت به این مسائل بیتوجه
باشیم .حال که کارهای عظیم مسیح را در زندگیم دیدهام ،ایامن راسخی دارم که
هیچ مانع غیر قابل عبوری در برابر انتشار انجیل وجود ندارد .کالم خدا برای
همه ملل بیان میشود و انجیل مسیح در هیچ حد و مرز و یا ملیتی محدود
منیشود .یک رضباملثل میگوید "پیشگیری بهرت از درمان است" .ایامن دارم که
هرچه بیشرت موانع را بشناسیم ،بهرت میتوانیم بر آنها غلبه کنیم .در درس گذشته
به برخی از نیازها در امر بشارت اشاره کردیم .اکنون خواهیم دید که چگونه
میتوانیم بر موانعی که در مقابل انتشار انجیل وجود دارند غلبه کنیم .بیاد داشته
باشید که با خدا غیرممکن ،ممکن است.

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
موانع شخصیتی
موانع مذهبی
موانع اجتامعی

۶۴

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
موانع بشارت شخصی را مشخص کنید و درک کنید که چگونه بر آنها
غلبه کنید.

موانع شخصیتی
امروزه در همه جای دنیا ،برای انسانها این آرزوی بزرگ وجود دارد که
شخصیت واقعی خود را پیدا کنند .یک امریکایی منیخواهد فرانسوی خوانده
شود و یا یک انگلیسی ،آملانی نامیده شود .یک شخص افریقایی دوست ندارد که
هر هیچکدام از آنان باشد .در هر مکانی مردم از آنچه که هستند ،از هویت خود
به خود میبالند و این امر طبیعی است .بعنوان خادمین مسیحی باید به مردم
هامنگونه نگاه کنیم که خداوند آنها را میبیند .محبت خدا شامل همۀ انسانها
میشود" .او جهان را آنقدر محبت منود!" و این به معنای همۀ ملل و همۀ نژادها،
رصفنظر از رنگ یا زبان آنها میباشد .هنگامی که روح خدا در اورشلیم به
شاگردان قوت بخشید ،در آنجا مردم از ملل گوناگون حضور داشتند .همه آنان
شنیدند که شاگردان به زبان خودم ،خداوند را جالل دادند (اعامل رسوالن -1:2
 .)12ارسائیل بعنوان یک کشور ،موقعیت بینظیری در جهان داشته است .گفته
میشود در زمان کتابمقدس ارسائیل در بخش مرکزی جهان قرار داشت که
چهارراهی جهت ارتباطات میبود .کشتیها از کشورهای مختلف از طریق
دریاهای که اطراف این کشور کوچک قرار داشتند ،عبور میکردند .هنگامی که
خداوند ،عیسی را فرستاد ،بطور حتم به همۀ ملل فکر میکرد و بدین ترتیب
انجیل میتوانست در دسرتس همۀ ملل قرار گیرد زیرا که خداوند به همۀ انسانها
یکسان مینگرد .در آسامن نیز مردم از ملل گوناگون خواهند بود و خداوند را با
رسودها به زبانهای مختلف پرستش خواهند کرد .یوحنای رسول رؤیایی از آن
دید (مکاشفه  .)9:7هامن مسیح که یک شخص افریقایی مثل من را نجات داد،
شام را نیز بدون اهمیت به آنکه چه ملیتی دارید نجات داده است .ما با یکدیگر
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تفاوت داریم .غذاهای مختلفی میخوریم ،لباسهای متفاوتی میپوشیم و به
زبانهای گوناگون صحبت میکنیم اما عیسی همۀ ما را یک کرده است.
روحالقدس ما را متحد کرده است .در بعضی از کشورها این امر مرسوم است که
پس از مسیحی شدن ،اشخاص به نام مسیحی برای خود انتخاب میکنند .اما
باید به یاد داشته باشیم که تنها یک نام ،منیتواند زندگی شخص را دگرگون کند.
مسیح شام را نفرستاده است تا نام مردم را عوض کنید ،یا فقط ظاهر وقایع تغییر
کند .بلکه او به شام مأموریت داده است که زندگی و ایامن مسیحی خود را برای
آنان بیان کنید تا زندگی آنان نیز دگرگون شود .هامن روحی که فیلیپس را به
بیابان در افریقا هدایت کرد (اعامل  ،)4:2بر خانۀ کرنیلیوس نیز قرار گرفت
(اعامل  .)45:10اگر من و شام درک کنیم که خداوند به همۀ انسانها یکسان
نگاه میکند .ما نیز هامنند او به مردم مینگریم و میتوانیم بر موانع نژادی و یا
رنگ مردم غلبه کنیم .سپس خداوند میتواند به تنها از ما در خانه و کشور
خودمان ،بلکه در میان مردمی که با ما متفاوت هستند نیز استفاده کند.

آنچه باید انجام دهید
 )1خداوند میخواهد که (شخصیت/زندگی) ما را تغییر دهد.
 )2در چشامن خداوند همۀ انسانها (یکسان/متفاوت) میباشند.
 )3هنگامی که دربارۀ شخصیت خود صحبت میکنیم ،منظور (آنچه انجام
میدهیم/آنچه هستیم) میباشد.
 )4بعنوان مسیحیان نیازمند رهایی از (اتحاد/موانع) میباشیم.
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موانع مذهبی
در جهان مذاهب بسیاری وجود دارد .در بعضی از کشورهای پیرشفته در
هر مکانی چندین مذهب وجود دارد .و البته این مطلب یکی از بزرگرتین موانع
در صید جانهای برای مسیح میباشد .مردم چندین بار به من گفتهاند که "من
منیتوانم از مذهب پدرم دست بکشم .باید به سنن پدرانم وفادار باشم .مسیحیت
برای اجداد من بیگانه است و فقط مذهب سفیدپوستان میباشد .من منیتوانم
آن را باور کنم ".هنگامی که با چنین مسئلهای مواجه میشویم ،چه کاری
میتوانیم انجام دهیم؟ اول به مردمی که چنین میگویند اجازه دهید زندگی
دگرگون شدۀ شام را ببینند .به آنان بگویید خداوند دوستشان دارد .بحث نکنید
که به جایی منیرسید! آنچه را که پولس گفت بیاد داشته باشید .او نیز هامنند
اینگونه اشخاص بود .مذهب پدرش را داشت و به همۀ سنن خانوادگی با متام
وجود وفادار بود .او مردان و زنان و بچههایی را که درباره مسیح صحبت
میکردند به زندان میانداخت .برای پولس مسیحیت کامالً برخالف فرهنگ و
مذهب پدرش بود .مسیحیت برای او چیزی کامالً جدید بود .و در قتل بعضی
از شاهدان انجیل دست داشت (اعامل  .)3-1:8با وجود متام این حقایق هنگامی
که پولس مسیح را مالقات کرد حارض بود همۀ مطلبی را که قبالً به آنها ایامن
داشت را فراموش کند .در اعامل رسوالن  9:8در مورد مردی به نام شمعون
میخوانیم که با معجزات خود همه را متعجب میکرد .من نیز اشخاصی را دیدهام
که به نظر میآمد از طریق این کارها از قدرت بسیاری برخوردارند .مردم به آنان
هامنند اشخاص برجسته نگاه میکنند .هیچ جشن و یا ازدواج یا مراسم تدفینی
و یا حتی کاشنت دانهای بدون اجازه آنان صورت منیگیرد .با این وجود هنگامی
که مسیح را بعنوان نجاتدهنده پذیرفتند ،شاهد آن بودم که چگونه زندگیشان
دگرگون شده است :آنان متام بتهای خود را میسوازندند و از اعامل جادوگرانه
دست برمیداشتند .هیچکس آنان را مجبور منیکرد تا چنین کنند بلکه آن را
بخاطر مسیح انجام میدادند .هیچ مانعی وجود ندارد که توسط قدرت انجیل
برطرف نشود .در بشارت خود مأیوس نشوید و از صحبت کردن درباره آنچه
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مسیح برایتان انجام داده است ،نرتسید .عیسی گفت" :بروید زیرا متام قدرت در
آسامن و زمین به من داده شده است ( ....متی  .)18:28حتی مرگ و یا جهنم
منیتوانند مانع انتشار انجیل گردند .امپراطوری روم برای این کار تالش کرد اما
شکست خورد .قدرت انجیل بر متام موانع مذهبی غلبه میکند زیرا ما به تنهایی
عمل منیکنیم بلکه روحالقدس در ما کار میکند و به ما پیروزی میبخشد.

آنچه باید انجام دهید:
 )5هنگامی که با شخصی صحبت میکنیم ،بهرتین راه غلبه بر یک مانع
مذهبی این است که
)a

او را قانع کنیم که مذهبش اشتباه میباشد.

)b

به او بگوییم آن مذهب را تجربه کردیم و آن را بیفایده یافتیم.

)c

با زندگی خود به او نشان دهیم که چیزی داریم به او بدهیم.

 )6برای بشارت دادن به اشخاص مذهبی الزم نیست برتسیم زیرا
)a

قدرت انجیل فراتر از هر نیروی دیگر میباشد.

)b

آنان اساساً اشخاص خوبی میباشند.

 )7آیا شام از مذهب دیگری بسوی مسیح آمدید؟ و یا شخصی را با این
رشایط میشناسید؟ اگر جواب شام بله است ،چرا مذهب خود را تغییر
دادید؟
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موانع زبانی
شام مردم خودتان را بهرت از هر شخص دیگری میشناسید .زیرا زبان آنان
را میفهمید .به همین دلیل شیوه مسیح در بشارت ،در هلۀ اول صحبت کردن با
خانواده میباشد .اما من ایامن دارم هنگامی که مسیح ما را نجات داد و فرستاد
تا شاهدان محبت او باشیم به ما کمک میکند تا بر موانع زبانی نیز غلبه کنیم.
او به ما کمک میکند زبانهای دیگر را یاد بگیریم تا بتوانیم آنچه مسیح برای ما
انجام داده است با آنان سخن گوییم.
بسیاری از مبرشین در کشورم ،آنقدر خوب به زبان ما صحبت میکنند که
افریقایی لقب گرفتند .در کشور من بعضی از خادمین مسیحی برای آنکه با
قومهای دیگر درباره مسیح صحبت کنند ،زبانهای آنان را یاد گرفتهاند .اگر
خداوند فرصتی به شام میدهد تا زبان دیگری را یاد بگیرید ،از آن استفاده کنید.
زیرا با یادگیری آن زبان فرصتهای بیشرتی را برای بشارت انجیل نجاتدهندۀ
مسیح ،خواهید داشت .پولس رسول تا تسلطی که به زبانهای یونانی و عربی
داشت ،نیازی به مرتجم نداشت و شاید زبانهای دیگر را نیز میدانست .اگر
خداوند شام را هدایت میکند تا انجیل را برای مردمی بیان کنید که زبانی
متفاوت با شام دارند ،هیچ دلیلی برای توقف در برابر این مانع ندارید .مشکل
زبانی دیگری که با دو سوم مردم جهان داریم مسئله بیسوادی میباشد .مردمی
که قادر نیستند به زبان خود بخوانند و یا بنویسند .درست است که سازمان ملل
متحد برای برطرف منودن این مشکل هزینههای بسیار و برنامههای آموزشی
متعددی دارد و بسیاری از کشورها جهت رشد اقتصادیشان بر تحصیل عمومی
تأکید دارند و کتابمقدس به بیش از  1000زبان ترجمه شده است اما با وجود
آن دو سوم از مردم جهان منیتوانند کتابمقدس را بخوانند .در کشور من به
تنهایی  %95مردم منیتوانند بخوانند و یا بنویسند .چگونه میتوانیم بر این مانع
بزرگ غلبه کنیم؟ ما نباید تنها کتابمقدس و یا سایر کتب مسیحی را به
اشخاصی دهیم که قادر به خواندن نیستند .آیا این مانع ما را در صید جانها برای
مسیح متوقف میکند؟ خیر ،هرگز! خداوند ما بر این مانع نیز پیروز شد .مسیح
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هنگامی که با فریسیان تحصیل کرده صحبت میکرد به کالم مکتوب خدا اشاره
میکرد" :آیا نخواندهاید؟" (متی  .)4:19اما هنگامی که با مردم عادی صحبت
میکرد با مثالهایی از زندگی روزانه صحبت خدا را برای آنان رشح میداد .برای
منونه مسیح توجه خدا را به ما بدین شکل رشح داد که او موهای رسما را شمرده
است (متی  .)30:10در توصیف ملکوت خدا داستانهایی در باره سکه گمشده،
جشن عروسی و برزگری که دانه میکارد برای مردم گفت .مسیح آنقدر واقعی
صحبت میکرد که مردم عادی با عالقه سخنانش گوش میدادند (مرقس
 .)37:12به مردمی که قادر به خواندن و یا نوشنت نیستند میتوان آموزش داد تا
آیات کتابمقدس را حفظ کنند .هنگامی که کالم خدا را در دل دارند ،از گناه
در امان میباشند (مزمور .)11:119

آنچه باید انجام دهید:
 )8دو مانع زبان عبارتند از:
)a
)b

 )9مسیح چگونه بر مشکل بیسوادی غلبه کرد؟
)a

او با مردم یاد داد چگونه کتابمقدس بخوانند.

)b

با استفاده از داستانهایی از زندگی روزانۀ مردم ،حقایق روحانی را
به آنان تعلیم داد.

 )10اگر خداوند شام را نزد مردمی بفرستد که زبانشان با شام متفاوت باشد،
بهرتین کاری که میتوانید انجام دهید چیست؟
)a

سعی کنم که زبان آنان را یاد بگیرم.
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)b

مرتجمی پیدا کنم تا پیام از طریق او به مردم منتقل شود.

موانع اجتامعی
بعضی از اعتقادات اجتامعی میتواند مانعی برای بشارت شخصی باشد.
برای مثال در کشورم این عقیده رایج میباشد که هرچه شخص پیرتر باشد آگاهرت
است یعنی درک و آگاهی کامالً به سن شخص مربوط میشود .بنابراین درست
نیست که یک شخص جوان ،درباره مسائلی از قبیل ایامن با شخص بزرگرتی
صحبت کند .در این رشایط شخص جوان باید از شهامت و جسارت برخوردار
باشد .هنگام مواجه شدن با چنین مشکالتی تنها نیستیم حتی مسیح نیز با آنها
مواجه بود .در  12سالگی با دکرتهای رشیعت صحبت کرد و همۀ آنان متعجب
شدند ،زیرا شنیدن حکمت از سوی یک شخص جوان برای آنان غیرمعمولی بود
(لوقا  .)42:2پس از گذشت زمان ،عدهای سعی میکردند که مسیح را به دلیل
آنکه از طبقه اجتامعی پایینی بود از بشارت دادن منرصف سازند .حتی دوستان
مسیح از خود میپرسیدند ،آیا او میداند چه میکند (مرقس  .)21:3شخص
نابینایی که مسیح او را شفا داده بود ،سعی کرد به رهربان مذهبی بگوید ،مسیح
از جانب خدا آمده است اما آنان حرف او را نپذیرفتند .رهربان مذهبی حتی به
سخنان آن مرد گوش ندادند چون از لحاظ سنی بزرگرت بودند خود را از او
حکیمرت میدانستند (یوحنا  34:9و  .)29-28تیموتاوس ،شبان جوانی بود که از
طرف پولس رسول به جوان با این مشکل اجتامعی روبرو بود .پول در نامۀ خود
تیموتاوس را تشویق میکند .پولس او را در مقابل خداوند و فرشتگان موظف
میسازد که مسئولیت خود را بپذیرد (اول تیموتاوس  11:4و  .)12شام نیز ممکن
است با مخالفتهای اجتامعی روبرو شوید .ممکن است خدا شام را هدایت کند
با اشخاص ثرومتند ،بانفوذ و یا تحصیل کرده صحبت کنید .آنان نیز ممکن است
شام را برای صحبت کردن دربارۀ محبت خدا بیارزش بشامرند .اما در انتشار
انجیل متوقف نشوید فقط بیاد داشته باشید ،او که شام را فرستاده است با
شامست .مسیح غلبه کرد ،تیموتاوس غلبه کرد .شام نیز غلبه خواهید کرد!
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جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )1زندگی
 )2یکسان
 )3آنچه هستیم
 )4موانع
c )5
a )6
 )7جواب شام .زیرا خوشحامل که مسیح به زندگیم معنای تازهای بخشیده
است.
 )a )8آگاه نبودن از زبان شخصی که میخواهیم به او بشارت دهیم.
 )bبشارت دادن به شخصی که منیتواند کتابمقدس بخواند (بیسوادی).

a )9
a )10
 )a )11درست
 )bغلط
 )cدرست
 )dدرست
 )eغلط
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 )12جواب شام ،خودم این مطلب را یاد گرفتم که هیچ قدرتی در هیچ مکانی
مانع انتشار انجیل نیست و کالم خدا را منیتوان زندگی کرد.
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درس هفتم
به طرز برخورد توجه کنید
در کشور من رضباملثلی وجود دارد که میگوید "با یک چوب منیتوان از
ضد گوسفند مراقبت کرد اما برای  100نفر شام به  100چوب احتیاج دارید".
مردم با یکدیگر متفاوت هستند .حتی در یک کشور ،یک قبیله یا یک خانواده
شام منیتوانید با همه یکسان رفتار کنید .آنچه در کشور من قابل اجراست،
ممکن است در کشور شام نباشد و یا برعکس .اغلب اوقات باید در ارتباط با
یک نفر قدمهای مختلفی برداریم .هنگامی که از طرز برخورد صحبت میکنیم،
منظور ما قدمهایی است که برای نزدیک کردن شخص به مسیح برمیداریم .شام
ممکن است بپرسید که چگونه میتوانید روش برخورد مناسبی داشته باشید و
اگر شیوه برخورد شام نیازمند تغییر است به روحالقدس اجازه دهید ،شام را
هدایت کند .ما درک کردیم که چگونه باید برموانع مهم فرهنگی غلبه کنیم .با
مطالعه این درس به این مطلب توجه کنید که چگونه میتوان با مردم صحبت
کرد.

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
طبیعی باشید
محکوم نکنید
احرتام بگذارید
توجه کنید
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این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
درک کنید که یک برخورد صحیح چگونه میتواند مردم را بسوی مسیح
بیاورد.
از روشهای مثبت و مفیدی در بشارت دادن به دیگران استفاده کنید.

طبیعی باشید
اگر میخواهیم جانها را صید کنیم ،باید درک کنیم چه قدمهایی را در
بشارت دادن به اشخاص برداریم .در ابتدا باید کلامت و اعامل ما مثالهایی قابل
فهم و زنده باشد .سپس باید طبیعی باشیم و به گونهای پیام را بیان کنیم که
شنوندگان آن را بفهمند .روش برخورد مسیح با زن سامری هامنند مسافری است
که به کمک احتیاج دارد .حتی این زن گناهکار میتوانست به مسیح کمک بزرگی
بکند .مسیح نیز به آن زن اجازه داد تا به او کمک کند و خود را از آن زن جدا
نکرد .برعکس گفت" :جرعهای آب به من بنوشان" (یوحنا  .)7:4در کشور من
چنین روش نزدیک شدن ،ورود غریبه و یا مسافر نامیده میشود .با یک چنین
روش طبیعی ،مسیح به عمیقرتین نیاز آن زن پاسخ داد زیرا قادر بود که به او آب
زنده بدهد .در عهد عتیق میخوانیم که خادم ابراهیم نیز از چنین روشی برای
نزدیک شدن به ربکا استفاده و به او گفت" :جرعۀ آب از سوی خود به من
بنوشان" (پیدایش  .)17:24من به کشورهای زیادی مسافرت نکردهام اما در همه
جا مردم دوست دارند تا به اشخاص محتاج کمک کنند .اگر به شخصی اجازه
دهید خدمت کوچکی برای شام انجام دهد ،او نیز بشارت شام را خواهد شنید.
پولس رسول نیز از روشهای طبیعی جهت ارتباط استفاده میکرد .هنگامی که به
آتن رفت و دید که شهر پر از بتها میباشد ،بسیار غمگین شد .اما هنگامی که
با مردم صحبت میکرد با حکمت و با درنظر گرفنت نقطهنظرات آنان سخن
میگفت" :ای مردم شهر آتن ،من میدانم که شام در کلیه امور دینی بسیار دقیق
و باریکبین هستید زیرا وقتی در شهر شام میگشتم و معبدهای سام را مشاهده
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کردم ،به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته شده بود "تقدیم به خدای
ناشناخته ".من هامن کسی را که شام میپرستید اما منیشناسید ،به شام اعالم
میکنم (اعامل  .)23-22:17با استفاده از یک شیوه ساده پولس درباره بخشی از
زندگی آنان سخن گفت و توانست توجه آنها را جلب کند .حتی با وجود آنکه
بتها را میپرستیدند ،پولس با استفاده از همین موضوع ،به آنان بشارت داد و در
نتیجه عدهای ایامن آوردند (اعامل  .)34:17حاال تصور کنید پولس به آنان
میگفت "شام گناهنکار هستید و شخصی که بت میپرستد ،هرگز خدا را
منیبیند و شام به جهنم خواهید رفت ".اگر این چنین میگفت ،ایامن دارم نتیجه
متفاوت میبود و شاید در آن روز هیچکس ایامن منیآورد .درباره شخصی که با
شام درباره مسیح صحبت کرد ،فکر کنید .آیا روش برخورد او طبیعی بود؟ با یک
روش برخورد بد منیتوان مردم را برای مسیح صید کرد .باید طبیعی و مثبت
باشیم تا با اشخاص ارتباط برقرار کنیم .چندین سال پیش عمویم را که شبان است
به دهکدهای بردم .او نابیناست .هنوز روش برخورد او را با مردم آنجا بیاد دارم.
در این دهکده مردم حیوانات را برای خشنود کردن خدا قربانی میکردند .عمویم
به آنان گفت که قربانی کردن حیوانات موضوع جدیدی نیست و خداوند در
گذشته به قومش گفت تا آن را انجام دهند و از آن خشنود بود .با ذکر این نکته
متام مردم ده با متام وجود به کلامتش گوش میکردند .زیرا چنین مطلبی هرگز
در گذشته نشنیده بودند .همیشه با آنان برخوردهای منفی میشد .سپس عمویم
گفت در وقت معین خدا پرسش را فرستاد تا قربانی شود .او گفت که عیسی روی
صلیب مرد تا برش را نجات دهد و از آن زمان تاکنون خداوند دیگر قربانی
منیخواهد .زیرا توسط قربانی مسیح میتوانیم به حضور خدا برویم ،با او
صحبت کنیم و او به ما گوش میدهد .عموی نابینای من با استفاده از یک روش
برخورد مثبت و توجه به موضوعی که مورد عالقه همۀ مردم بود ،عدۀ بسیاری را
بسوی مسیح آورد .و بعضی از آنان اکنون پس از توبه ،انجیل مسیح را بشارت
میدهند.
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آنچه باید انجام دهید
 )1چگونه میتوانیم بهرتین کمک را به شخصی که درگناه زندگی میکند،
بکنیم؟
)a

به او بگوییم اگر تغییر نکند به جهنم میرود.

)b

برای اینکه به او کمک کنیم ،در کارهایش رشیک شویم.

)c

به او نشان دهیم که محبت مسیح چگونه زندگی گناهآلود ما را
دگرگون کرده است.

 )2کدام یک از روشهای برخورد زیر مثبت و کدام یک منفی میباشند؟
)a

انتقاد کردن ....

)b

طبیعی بودن ....

)c

کمک کردن ....

)d

کمکی را پذیرفنت ....

)e

محکوم کردن ....

)f

محبت کردن ....

۷۷

محکوم نکنید
خداوند ما را محکوم نکرده است .هنگامی که آدم و حوا گناه کردند،
خداوند میتوانست هر دو آنان را فورا ً از بین بربد .اما این کار را نکرد .بلکه در
جستجوی آنان بود و گفت" :آدم ،کجا هستی؟" (پیدایش  .)9:3در زمان داود
پادشاه ،متام جهان در گناه برس میبرد .مردم همۀ ملل بتها را پرستش میکردند.
بعضی بچههای خود را در آتش میآنداختند تا آنان را برای خدایان قربانی کنند
(الویان  .)21:18حتی قوم ارسائیل نیز خداوند را طرد کردند و مثل سایر ملل
گشتند و داود پادشاه چنین مینویسد" :کارهای خود را فاسد و مکروه ساختهاند
و نیکوکاری نیست  ....همه روگردانیده با هم فاسد شدهاند ،نیکوکاری نیست
یکی هم نی" (مزمور 1:14و .)3ممکن است فکر کنید هنگامی که خداوند به
جهان نگاه میکرد و گناهان را میدید ،آن را محکوم میکرد و غضب خود را بر
مردم میریخت .اما خیر اینگونه نیست ،به آنچه میگوید توجه کنید :خداوند
میگوید "بحث و جدل ما با شام این است :اگر چه لکههای گناهتان به رسخی
خون است اما من آنها را مانند پشم پاک میکنم و شام را همچون برف میسازم
(اشعیا  .)18:1خداوند از انسانها تقاضا میکند .او که از گناه بسیار متنفر است،
گناهکار را دوست دارد .هنگامی که از آسامن به جهان مینگرد ،تنها مردمی
گناهکار منیبیند ،بلکه انسانهایی که در تاریکی نشستهاند و منیدانند چه
میکنند و به کجا میروند .او مردمی را میبیند که توسط گناه ،تباه شدهاند .او
منیتواند دوباره بگوید که همه چیز نیکوست .با وجود متام این مطالب در
کتابمقدس میخوانیم که او جهان را آنقدر محبت منود که پرس یگانه خود را
داد .او نخواست جهان را محکوم کند بلکه تا توسط مسیح آن را نجات دهد
(یوحنا  .)17-16:3عیسی ما را محکوم نکرد زیرا مأموریت او این نبود .هنگامی
که با زن سامری صحبت کرد ،میدانست که آن زن در گناه زندگی میکند.
میدانست که بر طبق رشیعت آن زن میباید سنگسار شود .اما مسیح با شفقت
به او آب زنده و حیات جاودان بخشید .عیسی میدانست که این آب زنده او را
به خداوند نزدیک میکرد و از گناه دور میساخت (یوحنا  .)10:4درکالم خدا
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دربارۀ زنی میخوانیم که به گناه زنا متهم شد و بیشرت از دو نفر درباره او شهادت
میدادند .هیچکس حتی همرس و فرزندانش منیتوانستند او را از سنگسار شدن
نجات دهند اما عیسی آنجا بود و گفت" :هر که از شام گناه ندارد اول بر او سنگ
اندازد" (یوحنا  )7:8و همه آنجا را ترک کردند زیرا میدانستند که گناهکار
هستند .تنها عیسی قادر بود به او سنگ اندازد اما گفت" :آنها کجا رفتند؟ کسی
تو را محکوم نکرد؟" زن گفت" :هیچکس ،ای آقا ".عیسی گفت" :من هم تو را
محکوم منیکنم برو و دیگر گناه نکن( ".یوحنا  .)11-10:8تصور کنید این زن
با چه شادی و آرامشی به خانه برمیگردد .عیسی نیامد تا محکوم کند بلکه تا
به همۀ اشخاصی که به او ایامن آورند ،حیات ببخشد .بیایید ما نیز از مسیح
پیروی کنیم و به گناهکارانی که قبالً محکوم میشوند ،پیام امید ببخشیم .باید
با محبت آنان را هامنگونه ببینیم که خدا میبیند.

آنچه باید انجام دهید:
 )3تفکر مسیح دربارۀ آن دو زن گناهکار چه بود؟
)a

آنان را تنبیه کرد.

)b

آنان را بخشید.

 )4تفکر خدا درباره قوم ارسائیل هنگامی که گناه کردند ،چه بود؟
)a

میخواست آنان را تنبیه کند.

)b

خداوند میخواست که آنان را مثل پشم سفید کند.

 )5پاسخ خدا به انسان گناهکار پیست؟
 )6چرا خدا عیسی را فرستاد تا برای گناهان ما مبیرد؟
)a

زیرا از گناهکاران بسیار متنفر میباشد.
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)b

زیرا گناهکاران را بسیار دوست داشت.

 )7تفکر ما نسبت به انسانهای گناهکار چگونه باید باشد؟

احرتام بگذارید
در دروس گذشته ،درباره اهمیت طرز برخورد با اشخاصی که از لحاظ سنی
و یا موقعیت اجتامعی با ما متفاوت میباشند ،صحبت کردیم و مثالهای متعددی
را از کتابمقدس بررسی کردیم .به طرز برخورد یک دخرت کوچک ارسائیلی توجه
کنید" :کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است .میبود که او را از برصش
شفا میداد" (دومپادشاهان  .)3:5دراین طرز برخورد ،حکمت بزرگی به چشم
میخورد .با وجود آنکه آن دخرت کنیز کوچکی بود و در رسزمین بیگانهای زندگی
میکرد اما حس کرد که با این پیشنهاد کمکی به آنان میکند و نتیجه مثبت بود.
آقایش نعامن پیش نبی رفت .بازهنگامی که نبی به نعامن گفت برود و در
رود اردن خود را بشوید ،نعامن میتوانست تصمیم نادرستی بگیرد و بعلت
موقعیت اجتامعیش حارض نشود که در آب کثیف اردن خود را بشوید و بدون
اطاعت از نبی به خانه برگردد .اما خادمانش به او گفتند" :ای آقا اگر نبی تو را
امری بزرگ گفته بود ،آیا آن را بجا منیآوردی پس چند مرتبه زیاده چون تو را
گفته است شست و شو کن و طاهر شو" (دوم پادشاهان  .)13:5با این طرز برخورد
دقیق و مثبت نعامن با فروتنی بسوی آبهای گلآلود رودخانه اردن رفت و خود را
شست و کامالً شفا یافت .در کشور من بسیاری از دهکدهها بعلت برخورد مثبت
اشخاص بسوی مسیح آمدند .بعضی از آنها بعلت برخوردی منفی هنوز خرب
خوش را نپذیرفتهاند ،حتی با وجود آنکه خادمین مقاصد درستی داشتند .یک
روز شخصی نزد داود که بر تخت پادشاهی نشسته بود رفت و گفت" :بیایید به
خانه خداوند برویم" و داود با شادی جواب داد ،شادمان میشدم چون به من
میگفتند به خانۀ خداوند برویم" (مزمور  .)1:122این یک برخورد مثبت و ساده
یک شخص معمولی با پادشاه ارسائیل بود .گاهی انجام دادن یک برخورد صحیح
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مشکل است اما باید مطمنئ باشیم که همیشه توسط روحالقدس هدایت
میشویم.

آنچه باید انجام دهید:
 )8آیا میتوانید مثالی از بشارت خود به دیگری نزنید که چگونه
برخورداری از تفکری توأم با احرتام نسبت به او به شام کمک کرده است؟
 )9داستان دخرت کوچک ارسائیلی به ما یاد میدهد که میتوانیم احرتام خود
را به دیگران از طریق:
)a

توجه نشان دهیم.

)b

بیان نکردن تفکر خود نشان دهیم.

 )10اگر خادمان نعامن میترسیدند حقیقت را به او بگویند ،چه اتفاقی
برایش میافتاد؟
)a

سعی کنم که زبان آنان را یاد بگیرم.

)b

مرتجمی پیدا کنم تا پیام از طریق او به مردم منتقل شود.
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توجه کنید
در بشارت شخصی توجه ما به نیازهای مردم مهمرتین نکته میباشد .بعنوان
سفیران مسیح ،باید یاد بگیریم هامنند او رفتار کنیم و قلبهای ما نسبت به
احتیاجات مردم حساس باشد .نیازهای مردم ممکن است در مکانهای مختلف،
یکسان نباشد اما آنها اساساً مشابه یکدیگرند .هنگامی که عیسی به جشن
عروسی دعوت شد ،آنجا رفت .و چون آنجا بود ،قادر بود نیازی را رفع کند.
تصور کنید که اگر دعوت را رد میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ اول شادی عروسی
به غم تبدیل میشد و دوم فرصت انجام دادن معجزهای را از دست میداد .و
شاگردانش آنقدر زود به او ایامن منیآوردند و ما دربارۀ محبت پر از توجه او،
نسبت به دیگران مطلبی منیشنیدیم (یوحنا  .)11:2هنگامی که زنی از صیدون
نیزد مسیح فریاد کرد که دیوها دخرتش را تسخیر کردهاند ،مسیح به حاجت او
پاسخ داد .اگر چه خدمت او در ابتدا محدود به قوم ارسائیل بود اما مسیح نسبت
به فریاد آن زن بیتفاوت نبود .عیسی در حقیقت با مامتیان ،ماتم میگرفت و با
کسانی که خوشحال بودند نیز خوشی میکرد .من و شام نیز چنین مأموریتی
داریم .در سال  1974در خالل یکی از جلسات بشارتی ،من و یکی از شامسان
به همه جا میرفتیم و مردم را به رشکت در جلسه و شنیدن انجیل مسیح دعوت
میکردیم .یک جا زنی را دیدیم که پرسش به تازگی مرده بود .مردم به او تسلی
میدادند .ما نیز با آن زن و شوهرش صحبت کردیم .با او درباره حوا هنگامی که
پرسش را از دست داد و اینکه خداوند چگونه دوباره به او پرسی بخشید و بدین
گونه او را تسلی داد ،صحبت کردیم (پیدایش  .)25:4همچنین درباره داود پادشاه
که غم را میشناخت و خداوند او را تسلی داد ،صحبت کریم .قلب آن زن و
شوهر باز شد و از ما تقاضای دعا کردند .از خدا خواستیم هامنگونه که حوا و
دیگران را تسلی اده بود به آنان نیز آرامش بخشد .یکی سال بعد ،آن زن دخرت
زیبایی به دنیا آورد .او تسلی خدا را شخصا ً تجربه کرد .این زوج ،تنها از این
موضوع متأسف بودند که چرا قبالً مسیح را مالقات نکرده بودند .چون نیاز آنان
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برای ما مهم بود خداوند نیز اعامل عجیبی در زندگیشان انجام داد و از طریق
شهادت آنان ،دیگران نیز در آن دهکده مسیح را پذیرفتند.

آنچه باید انجام دهید:
 )11کلمه دیگری برای توجه (عالقه/عقیده) میباشد.
 )12هنگامی که به شخصی توجه میکنیم ،درک میکند که (او را دوست
داریم/به او احتیاج داریم).
 )13آیهای از کتابمقدس را مطالعه کردیم که نشان میداد خداوند چقدر
ما را دوست دارد .آیا آن را به خاطر دارید؟ آن آیه را بنویسید و حفظ
کنید.
 )14حال زمان آن رسیده است که آموختههای خود را در عمل پیاده کنید .در
درس گذشته نام شخصی را نوشتید که میخواهید به او بشارت دهید و
برای او دعا کنید .حال تجربه خود را با او در میان بگذارید .نام و تاریخ
بشارت خود را به او بنویسید .سپس نامهای دیگر و تاریخهای دیگری
از بشارت خود را به مردم یادداشت کنید.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
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c )1
 )a )2منفی
 )bمثبت
 )cمثبت
 )dمثبت
 )eمنفی
 )fمثبت

b )3
b )4
 )5او فرزندش ،عیسی را داد تا قربانی گناه ما بشود.
b )6
 )7ما باید مثل مسیح ،بجای محکوم کردن مردم ،به آنان محبت کنیم.
 )8جواب شام ،امیدوارم همیشه با احرتام با مردم صحبت کنید .بیاد داشته
باشید میتوانید صادقانه و با محبت درباره نیازهای روحانی مردم با آنان
سخن گویید.
a )9
 )10احتامالً شفا منییافت.
 )11عالقه
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 )12او را دوست داریم.
 )13یوحنا  16:3آن را بنویسیدو حفظ کنید.
 )14بیاد داشته باشید که شام باید دانه را بکارید و به آن آب دهید و خداوند
مابقی کار را انجام میدهد.

۸۵

درس هشتم
در انتظار پاداش باشید
آیا خیابان یا ساختامنی را میشناسید که به افتخار شخصی به نام او،
نامگذاری شده باشد .اگر فقط به اطراف خود نگاه کنید خیابانها ،ساختامنها،
هواپیامها ،فرودگاهها ،رشها ،دهکدهها ،کشتیها ،رودخانهها و یا چیزهای
دیگری را خواهید دید که اسامی اشخاصی بر آنها گذاشته شده است .این کار
جهت قدردانی و سپاسگزاری از آنان میباشد .چون آنان به جامعه و مردم خود
کمک کردند ،بدین شکل از آنان تقدیر میکنند .شاید دربارۀ جایزه نوبل شنیده
ایدکه هر ساله به اشخاص یکه کمک یبه همه انسانها م یکنند داده م ی .شود
به تازگی در کشورم ،به طرز باشکوهی ،سفیر یکی کشور دیگر متفخر به
دریافت کلید طالیی یایتخت شد .متام این پاداشها فوقالعاده باارزشند و هیچ
چیز را منیتوان با آنها مقایسه کرد .با این وجود متام این پاداشها یک روز از بین
میروند .اما پاداشی که از سوی خداوند نصیب ما میشود ،چگونه است؟ اگر
انسانها میدانند که چگونه از یکدیگر تقدیر کنند آیا خداوند بیشرت از آن را
برای دوستداران خود انجام نخواهد داد؟ البته که انجام میدهد! همین فکر که
مسیح در مقابل پدر ،به ما افتخار خواهد کرد ،ما را تا به انتها امین نگه میدارد.
"بنابراین از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است ،آزاد
شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم" (عربانیان
 .)1:12ما نیز میتوانیم

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
پاداشهای حال
الف – حضور خدا
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ب – شادی
پاداشهای آینده
الف – پاداشهای شناخته شده
ب – پاداشهای شناخته نشده

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
درک کنید که خداوند به اشخاصی که بشارت میدهند پاداشهای عالی
میبخشد.

پاداشهای حال
هدف مبرش پاداش گرفنت نیست .او این کار را انجام میدهد زیرا خداوند
او را دوست داشته است و مسیح او را نجات داده است و با اطاعت از فرمان
مسیح با مردم صحبت میکند .بشارت برای شخص جزیی از طبیعت تازۀاو در
مسیح گشته است .او میخواهد مردم از هامن امید و هامن محبتی که خود در
مسیح یافته است ،برخودار باشند .با وجود آنکه برای خادم مسیح پاداش ،هدف
منیباشد اما خداوند دوست دارد که به مبرش پاداشهای بسیار بدهد .به عقیده
من هیچ کار دیگری در جهان ،پاداشی بزرگرت از بشارت شخصی ندارد .این
پاداشهای مادی و روحانی ،مربوط به زمان حال و آینده هستند و جاودانی
میباشند.

الف – حضور خداوند
یکی از بزرگرتین پاداشهایی که در بشارت شخصی وجود دارد اطمینان از
حضور مداوم خدا میباشد .پس از مرگ و قیام مسیح ،او شاگردان خود را به
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اقصا نقاط جهان فرستاد تا به همۀ انسانها بشارت دهند .وظیفه آنان به راستی
بزرگ بود و مشکالت بسیاری رس راهشان وجود داشت .شاید ،خود شاگردان
نیز باور نداشتند که چگونه اشخاص عادی و ترسویی هامنند آنان میتوانند به
جهان بشارت دهند .اما حتی قبل از آنکه ترس خود را ابراز کنند ،مسیح آنان را
از حضور همیشگی خود مطمنئ ساخت" .پس رفته  ....و اینکه قدرت در آسامن
و زمین به مسیح داده شده است و قدرت او حد و مانعی را منیشناسد .مرگ و
قرب نتوانستند او را در خود نگاه دارند .او میتواند به همۀ کشورها برود زیرا به
پاسپورت احتیاجی ندارد .حضور چنین شخصی در زندگی روزانه و خدمت ما
بزرگرتین پاداشی است که شخص میتواند داشته باشد و این پاداش به ما کمک
میکند که به خداوند و نجاتدهندۀ خود اعتامد کنیم .خداوند همیشه برای
خادمین وفادارش این امکان را ایجاد میکند که ارادۀ او را انجام دهند .او موسی
را فرستاد تا قوم ارسائیل را از بندگی مرص رهایی بخشد .متام قوم ارسائیل در
بیابانی بزرگ بودند .موسی میدانست که وظیفهای بسیار سنگین دارد و کمکم
به خود شک کرد .چگونه ممکن است به بتواند متام قوم را یک نفره هدایت کند؟
غیر ممکن است .موسی پس از آنکه متوجه ضعف خود شد ،نزد خدا رفت و
خداوند به او وعده داد که حضورش همیهش در آن بیابان وسیع با او خواهد بود
تا وقتی که به رسزمین موعود برسند .موسی در پاسخ به خدا گفت" :هرگاه روی
تو نیاید ما را از اینجا مرب (خروج  .)16:33برای موسی تنها راه انجام دادن وظیفۀ
خطیرش ،حضور همیشگی خدا بود و برای ما نیز حضور همیشگی صاحب
حصاد ما را در خدمت بشارت موفق و جسور میگرداند .پولس رسول در زندان
بود .او میدانست که بخاطر اعالم انجیل با مشکالت بسیاری مواجه میشود.
همۀ دوستان و حتی همکارانش در بشارت انجیل او را ترک کردند .هنگامی که
محاکمهاش رشوع شد ،هیچکس در کنار او نبود .با وجود این به تیموتاوس
میتوانست بگوید" :اما خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا کرد که توانستم
متام پیام را اعالم کنم و آن را به گوش متام ملل برسانم" (دوم تیموتاوس .)17:4
آیا شام نیز میخواهید در خدمت خود به مسیح از چنین اعتامدی برخوردار
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باشید ،حتی اگر در سختی و تنهایی باشید؟ پاداش در حقیقت بزرگ است اما
یک رشط دارد .باید ابتدا بروید زیرا وعده این است" :رفته  ....و من همیشه با
شام خواهم بود" (متی .)20:28

آنچه باید انجام دهید
 )1مسیح هنگامی که شاگردانش را برای بشارت فرستاد ،چه وعدۀ
بینظیری به آنان داد؟
 )2ما چگونه میتوانیم از هامن وعده برخوردار باشیم؟
 )3هنگامی که پولس در زندان بود ،چه شخصی در کنار او بود؟
 )4موسی چگونه توانست قوم ارسائیل را از بیابان به رسزمین موعود هدایت
کند؟
 )5هدف ما در بشارت چیست؟
)a

پاداشها

)b

آوردن مردم بسوی مسیح
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ب – رضایت
برای یک خادم قطعاً شادی خوب انجام دادن کارش ،پاداش بزرگی است.
که حتی مادیات نیز با آن قابل مقایسه نیست .مسیح در این رابطه مثال خوبی
از داستان سه غالم بیان کرده است (متی  .)30-14:25به همۀ آنان بر طبق توانایی
هر کدام ،کاری داده شد .اما تنها دو نفر از آنان با شنیدن این عبارت بسیار شاد
شدند "آفرین ای غالم خوب و امین" .نفر سوم با ترس و لرز آمد و چون کاری
که از او انتظار داشتند ،انجام نداده بود پاداشی نیز دریافت نکرد .به مدت چهار
سال بعنوان معلم مدرسه در کشورم خدمت کردم .یک سال کالسی از مبتدیان به
من دادند .در آن کالس 70 ،دانشآموز داشتم .همگی از دهات آمده بودند و
هیچکدام حتی منیتوانستند یک کلمه به زبان فرانسوی صحبت کنند .میباید
از هیچ رشوع میکردم .در پایان سال تحصیلی آنان میتوانستند با یکدیگر به
زبان فرانسه صحبت کنند و این زبان را یاد گرفتند .آنها حتی میتوانستند
بنویسند و بخوانند .فوقالعاده بود .برای من هیچ پاداشی بزرگرت از آن شادی
عمیق درونی وجود نداشت .شادی که مثرۀ انجام دادن کار خوبی بود .این واقعیت
در بشارت شخصی نیز وجود دارد .هنگامی که به شخص نوایامنی نگاه میکنیم
که برای مسیح رسود میخواند و زندگی مسیحی دارد و با دیگران دربارۀ او
صحبت میکند و نیز بیاد میآوریم که در گذشته چه زندگی داشته است ،قلب
ما لربیز از شادی عظیمی میگردد که با هیچ ثروت زمینی قابل قیاس نیست.
درک این حقیقت که جانی از هالکت جاودان رهایی پیدا کرده است و فرشتگان
در آسامن شادی میکنند ،پاداش بینظیری میباشد .عیسی خود به پطرس گفت:
"هر کس که بخاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین
و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات
جاودانی بدست خواهد آورد" (متی .)29:19
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در کشور من ،بسیاری از مسیحیان افریقایی مشکالت عدیدهای را پشت
رس گذاشتند .بعضی از آنان از خانوادهها و دوستان خود جدا گشتند و بسیار رنج
کشیدند .اما خداوند امین بود و آنان را با برکات نیکوی بسیاری ،مبارک ساخت.
بعنوان یک مسیحی به هر نقطهای از جهان بروید ،برادران و خواهران خود را در
مسیح پیدا خواهید کرد .مسیحیان به خانواده جدیدی که هامن خانواده الهی
میباشد ،وارد شدهاند.
ممکن است زبان برادران و خواهران خود را بلد نباشید ،ممکن است رنگ
پوست شام با آنان متفاوت باشد ،اما با محبت برادرانه با آنان متحد میباشید.
اگر بخاطر مسیح و یا بشارت دادن درباره او ،دوستی را در این جهان از دست
بدهید در خانوادۀ خدا دوستان بسیار خواهید یافت که پاداش شام میباشند.
ابراهیم ،خانۀ خود ،دوستان خود ،خانواده و رسزمینش را جهت اطاعت از خدا،
ترک کردو رسزمین زیبایی را بعنوان پاداش دریافت کرد .او پدر همۀ ملتها شد و
در واقع با همۀ برکات زمینی و آسامنی مبارک گشت .یکی از خادمانش به البان
چنین میگوید" :و خداوند آقای مرا بسیار برکت داده و او بزرگ شهد است و
گلهها و رمهها و نفره و طال و غالمان و کنیزان و شرتان و االغان بدو داده است
و زوجۀ آقایم ساره بعد از پیر شدن پرسی برای آقایم زایید" (پیدایش .)36-35:24
اگر ما از فرمان مسیح که گفت رفته همه جا بشارت دهید ،اطاعت کنیم و
اگر به او اجازه دهیم ما را بکار بربد ما نیز هامنند آنان خواهیم بود که "با گریه
بیرون میرود و تخم برای زراعت میبرد هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافههای
خویش را خواهد آورد" (مزمور  .)6:126عیسی مسیح  70نفر را فرستاد و همگی
در بازگشت شاد بودند و چون در نام خداوند ،کار خود را انجام دادند .براستی
هیچ شادی باالتر از آن وجود ندارد که خداوند ما را برای صید جانها بکار برد.
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آنچه باید انجام دهید:
 )6هنگامی که ابراهیم برای اطاعت از خدا ،خانه خود را ترک کرد ،چه
اتفاقی برایش افتاد؟
 )7چه پاداشی در انتظار مبرشیست که با گریه تخم برای زراعت میبرد؟
 )8کدام یک از پاداشهای زیر را هنگام پذیرفنت مسیح دریافت کردید؟
)a

برادران و خواهران جدید در مسیح

)b

شادی دیدن این واقعه که شخصی توسط بشارت من بسوی مسیح
میرود.

)c

رضایت در خدمت به عیسی

)d

دوستان بسیاری که مسیح را دوست دارند

)e

حضور همیشگی خداوند با من

پاداشهای آینده
الف – پاداشهای شناخته شده
عالوه بر پاداشهایی که در زمان حارض شامل حال مبرشان میگردد ،به آنان
وعده پاداشهایی در آینده داده شده است .در کالم خدا پاداشهای آینده به دو
دسته تقسیم میشود .اول پاداشهای شناخته شده که بعضی از آنها را بررسی
خواهیم کرد.
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 -1کسانی که بسیاری را به راه راست هدایت کردهاند ،چون ستارگان تا ابد
درخشان خواهند بود (دانیال  .)3:12دانشمندان به ما میگویند که
ستارگان از زمین بسیار دورند و ماهها طول میکشد تا به یک سفینه و با
رسعت نور بسوی نزدیکرتین آنها مسافرت کنیم .با وجود فاصله بسیار
ما میتوانیم درخشندگی ستارگان را ببینیم .آیا این حقیقت عالی
منیباشد که یک روز من و شام در ملکوت خدا هامنند ستارگان تا به
ابد میدرخشیم ،اگر مردم را بسوی مسیح آوریم.
 -2با مسیح سلطنت خواهیم کرد! مسیح ما را نجات داده است تا ما حیات
جاودان داشته باشیم .و این حقیقت ما را به وجد میآورد .هیچ پاداش و
یا هدیهای بزرگرت از آن وجود ندارد .اما او به ما وعدۀ سلطنت نیز داده
است .بله ما با مسیح سلطنت خواهیم کرد و یا فرمان خواهیم داد .ما
مثل مسیح خواهیم بود و با او تا به ابد برس خواهیم برد .هنگامی که
مسیح شاگردانش را ترک کرد و نزد پدر رفت این حقایق را به وضوح
برای آنان بیان کرد.
 -3خداوند همچنین وعده تاجهای بسیاری به دوستان خود داده است .بیایید
آنها را بشناسیم.
)a

تاج عدالت (دوم تیموتاوس )8:4

)b

تاج غیر فانی (اول قرنتیان )25:9

)c

تاج حیات (یعقوب )12:1
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)d

تاج جالل (اول پطرس )4:5

اگر کاری که خداوند به ما سپرده است انجام دهیم ،متامی این پاداشها از
آن ما خواهند بود .باید کار خود را تا به انتها با غیرت و وفاداری انجام دهیم.
بیاد داشته باشید که شام وقت خود را تلف منیکنید ،چنانکه بعضی از مردم به
شام میگویند .شام به دنبال باد منیدوید بلکه چشامن خود را به آسامن
دوختهاید زیرا این جهان با متامی ثروتهایش ناپدید میگردد اما کار ما برای
خداوند ابدی خواهد بود.

آنچه باید انجام دهید:
 )9چه کاری باید انجام دهیم تا مثل ستارگان بدرخشیم؟
 )10سلطنت با مسیح چه معنای دارد؟
)a

در ملکوت آسامنی او سهیم میباشیم.

)b

بسیاری از مردم در مقابل ما خم میشوند و ما را پرستش میکنند.

 )11مهمرتین کاری که میتوانیم انجام دهیم ،کار خداست زیرا
)a

بزودی پایان مییابد.

)b

تا به ابد دوام دارد.

 )12دوم تیموتاوس  8:4و اول قرنتیان  25:9و یعقوب  12:1و اول پطرس 4:5
را بخوانید .موضوع این آیات چه میباشد؟

۹۴

ب – پاداشهای شناخته نشده
در کتاب مکاشفه یوحنا ،عیسی مسیح گفت" :آری به زودی میآیم و برای
هرکس طبق اعاملش پاداشی را با خود خواهم آورد" (مکاشفه  .)12:22مسیح به
شاگردانش چنین گفت:
"خوشا به حال شام وقتی که مردم بخاطر من از شام متنفر شوند و شام را
در جمیع خود راه ندهند و به شام ناسزا گویند و تهمت زنند! در اینگونه مواقع
شادی کنید! بلی شاد و مرسور باشید ،زیرا در آسامن پاداش بزرگی در انتظارتان
خواهد بود (لوقا  .)23-22:6پولس رسول در رسالۀ قرنتیان وعدههای بزرگ خدا
را به مسیحیان یادآوری میکند ،وعدههای که خداوند آنها را در زمانهای بسیار
دور داده بود" :آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بخاطر انسان
خطور نکرده است خدا برای دوستداران خود مهیا منوده است" (اول قرنتیان
 .)9:2ما همۀ پاداشهایی را که خداوند برای ما در نظر گرفته است منیشناسیم.
و یکی از شادیهای آسامن دیدن آن برکاتی است که خداوند برای ما مهیا کرده
است .اما شادی بسیار بزرگرت در آسامن دیدن مردان و زنان ،پرسان و دخرتانی
است که مثرۀ بشارت ما میباشند .آن روز چه روز باشکوهی خواهد بود.

آنچه باید انجام دهید:
 )13میدانیم که خدمت کردن به مسیح حتی اگر همراه با مشکالت باشد
باارزش است زیرا:
)a

خداوند اشخاصی را که به ما جفا میرسانند ،تنبیه میکند.

)b

اگر بخاطر خدا رنج بکشیم پاداش خواهیم گرفت.

 )14باشکوهرتین پاداشی که در آسامن نصیب ما خواهد شد چیست؟

۹۵

تربیک میگویم! شام درس را متام کردید خداوند شام را در هنگام بشارت
برکت دهد .میتوانید همراه با بشارت شخصی خود دوباره این کتاب را مطالعه
کنید و نکات الزم را در امر بشارت مرور کنید .هنگامی که ناامید میشوید،
درس آخر این کتاب را بخوانید و هرگز فراموش نکنید که مسیح همیشه با شام
خواهد بود و به شام کمک خواهد کرد.

جوابهای خود را مقایسه کنید:
 )1همیشه با آنان خواهد بود.
 )2با امین بودن نسبت به پیغام انجیل و صحبت کردن با دیگران درباره
آنچه مسیح برای ما انجام داده است.
 )3خداوند
 )4خداوند با او بود.
b )5
 )6به برکتی دست یافت که قبالً هرگز در زندگیش از آن برخوردار نبود.
 )7با شادی باز خواهد گشت.
 )8من متام این برکات را دریافت کردم .انتظار دارم برای شام نیز چنین
باشد.
 )9باید مردم را به راه راست هدایت کنیم.
a )10
b )11
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 )12تاجهایی که از آن دوستداران و خادمین مسیح میباشد.
b )13
 )14شادی دیدن اشخاصی که توسط بشارت ما مسیح را پذیرفتند.

۹۷

آزمون نھایی
دفرتچه سؤاالت
دستورالعمل ها

زمانی که مطالعهٴ دروس  ۴-۱را کامل کنید ،این آمادگی در شام ایجاد می
شود که به سؤاالتی که جھت این دروس در دفرتچه سؤاالت آمدہ است پاسخ
دھید∙ جوابھای شام بایستی در بخش  ۱پاسخنامه درج گردد∙
زمانی که مطالعهٴ دروس  ۸-۵را نیز کامل کنید∙ این آمادگی را خواھید
یافت تا به سؤاالتی که جھت این دروس در دفرتچهٴ سؤاالت آمدہ است پاسخ
دھید∙ جوابھای این قسمت نیز در بخش  ۲پاسخنامه مشخص می گردد∙
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بخش ۱
آزمون نھایی
سؤاالت دروس ۴-۱
ھر یک از سؤاالت زیر تنھا یک پاسخ صحیح دارد∙ پاسخی را که به نظرتان
صحیح می رسد ،انتخاب کنید∙

سؤاالت چند جوابی
 ) ۱خداوند احساس خود را دربارہ مردم بدین گونه آشکار می کند که:
)a

برای انسان راہ نجات را تدارک می بیند∙

)b

انسان را بعلت گناہ و نااطاعتی محکوم می کند∙

)c

راھھای گوناگونی برای بخشش گناھان انسان آمادہ می کند∙

 ) ۲یک ھدف مسیح در خدمتش:
)a

کمک به مردمی بود که بسیار به او احتیاج داشتند∙

)b

انجام ارادہٴ پدر آسامنیش بود∙

)c

دیدن سامرہ بود∙

۹۹

 ) ۳فرمان مسیح که می گوید " :به ھمه جا بروید و جمیع خالیق را به انجیل
موعظه کنید " متخص:
)a

شاگردانش بود∙

)b

واعظان و مبرشین بود∙

)c

ھمه ایامندارانی است که او را دوست دارند∙

 ) ۴منظور عیسی از بیان این آیه چه بود " آنان را به جھان فرستادم ھامنگونه
که تو مرا به جھان فرستادی؟ "
)a

او ما را به جھان می فرستد تا رشیران را داوری کنیم و آنان را
محکوم مناییم∙

)b

او ما را به جھان می فرستد تا زندگی طبیعی داشته باشیم∙

)c

او ما را به ھامن مأموریتی که خودش داشت به جھان می فرستد:
آزاد کردن مردم∙

 ) ۵عیسی به ما گفت که ∙∙∙∙∙ شھادت دھیم:
)a

تنھا در کشور خود

)b

به مردمی که دوست داریم

)c

در متام جھان

 ) 6برای آنکه مسیح را شخصاً بشناسیم ،شام باید:
)a

با او وقت رصف کنید∙

۱۰۰

)b

آیاتی را که در ارتباط با اوست حفظ کنید∙

)c

راھھای مؤثری را یاد بگیرید که توسط آنھا دیگران را بسوی
مسیح آورید∙

 ) ۷عیسی به شاگردانش گفت که منتظر باشید تا برای شھادت دادن آمادہ
شوید زیرا آنان نیاز داشتند که:
)a

کتاب مقدس را حفظ کنند∙

)b

مسیح را بھرت بشناسند∙

)c

به خادمین دیگر نگاہ کنند∙

 ) ۸مسیحیان می توانند مطمنئ باشند ھنگامی که بشارت می دھند:
)a

ھمه ایامن می آورند∙

)b

حضور خدا با آنان خواھد بود∙

)c

ھرگز مشکل نخواھند داشت∙

 ) ۹برای آنکه بشارت دھیم و با شیطان مبارزہ کنیم باید به ∙∙∙∙∙ اعتامد کنیم:
)a

قوت و قدرت خود

)b

نام مسیح و کالم خدا

)c

توانایی خود در پرستش خدا

 )۱۰مھمرتین وسیله در بشارت شخصی چیست؟
)a

آموزش
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)b

کلیسا

)c

کتاب مقدس

 )۱۱چه امری می تواند مھمرتین آمادگی در بشارت شخصی می باشد؟
)a

اطاعت

)b

دانش کتاب مقدس

)c

آمادگی برای تحمل رنج

 )۱۲چگونه منک ھامنند رسشت یک مسیحی است؟
)a

منک شکل زیبایی دارد ،سفید و شفاف است∙

)b

منک قطعاً برای زندگی الزم است∙

 ) cمنک خالص ،قدوسیت را به یاد ما می آورد∙

 )۱۳عممل ما در بشارت شخصی به این معناست که مسئول ھستیم:
)a

با مردم خود دربارہ مسیح صحبت کنیم و به دیگران اجازہ دھیم
این کار را انجام دھند∙

)b

امیدوار باشیم دیگران به شکلی مسیح را بشناسند

)c

ابتدا با مردم خود دربارہ مسیح صحبت کنیم و به سایر مردم نیز
بشارت دھیم∙

 )۱۴متعھد بودن یعنی:
)a

خود را کامالً وقف چیزی کردن∙

۱۰۲

)b

قول دادن و سعی در انجام دادن کاری∙

)c

پذیرفته شدن در یک بیامرستان∙

 )۱۵خداوند چه اشخاصی را انتخاب کردہ است تا دربارہ عیسی با جھان
سخن گویند؟
)a

واعظان

)b

فرشتگان

)c

ھمهٴ آنانی که عیسی را دوست دارند

 )۱6کدام یک از جمالت زیر شیوہ مسیح را در بشارت دادن نشان می دھند؟
)a

او ھمه جا رفت و به اشخاصی که به او احتیاج داشتند بشارت
داد∙

)b

او صرب کرد تا مردم بسویش بیایند∙

)c

او ھمهٴ افکارش را در کتاب نوشت∙

 )۱۷شخصی که شام به او بشارت می دھید بیشرت به شام گوش خواھد گرفت
اگر:
)a

دربارہ مذھب عقاید جدیدی به او بدھید∙

)b

به او بگویید عقایدش اشتباہ می باشند∙

)c

به او نشان دھید مسیح راہ بھرتی است∙

 )۱۸چرا نباید از بشارت دادن دربارہ مسیح خجالت بکشیم؟

۱۰۳

)a

اگر بخوبی آمادہ شویم شھادت ما را خواھند پذیرفت∙

)b

بشارت شخصی طریق خدا برای نزدیک منودن مردم به سوی
خودش می باشد∙

)c

ھمهٴ ما منی توانیم مبرشان و واعظان بزرگ باشیم∙

 )۱۹ھنگامی که پولس در زندان بود:
)a

به ھمه بشارت می داد∙

)b

تنھا کتابھایی نوشت∙

)c

فکر می کرد ھنگامی که آزاد شود چه کارھایی خواھد کرد∙

 )۲۰دلیل اصلی بشارت ما به اشخاصی که مسیح را منی شناسند چیست؟
)a

تا خدا از ما خوشنود شود∙

)b

تا زندگی آنان دگرگون شود∙

)c

تا پاداش بزرگی دریافت کنیم∙

۱۰۴

بخش ۲
آزمون نھایی
سؤاالت درس ۸-۵
ھر یک از سؤاالت زیر تنھا یک پاسخ صحیح دارد∙ آن جوابی را که به نظرتان
صحیح می رسد انتخاب کنید∙

 ) ۱پاسخ خدا در ارتباط با نیاز خادمین در حصادش چیست؟
)a

او از ما می خواھد دعا کنیم که خادمین به حصاد بروند∙

)b

او فرشتگان را می فرستد تا این کار را انجام دھند∙

)c

او می خواھد روح القدس کار را انجام دھد∙

 ) ۲چرا دید داشنت در بشارت شخصی رضوری است؟
)a

زیرا ارزشھای اخالقی و نھادھای اجتامعی تغییر کردہ و از بین
خواھند رفت∙

)b

زیرا مردم از ایامن به خدا دست خواھند کشید∙

)c

زیرا ما منی توانیم نیاز مردم را ببینیم و آنان خواھند مرد∙

 ) ۳راز وقف واقعی چیست؟
)a

اطاعت

)b

روزہ
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)c

دعا

 ) ۴چه کاری باید انجام دھیم تا خادمینی برای حصاد خدا داشته باشیم؟
)a

کوشش کنیم خادمین جدید استخدام کنیم∙

)b

کار فعلی خود را ترک کنیم و مبرش شویم∙

)c

دعا کنیم که خداوند خادمینی را که انتخاب کردہ است ،بفرستد∙

 ) ۵عکس العمل ما نسبت به موفقیت یک خادم مسیحی چه می باشد؟
)a

مواظب باشیم مغرور نشویم∙

)b

روشھای خود را مرور کنیم و آنھا را به دیگران آموزش دھیم∙

)c

کوششھای خود را دو چندان کنیم∙

 ) 6اگر می خواھیم شھادت خوبی دربارہ مسیح بدھیم ،مردم باید:
)a

آنچه را که می گوییم دوست داشته باشند∙

)b

تغییری را که در زندگی ما پدید آمدہ است ببینند∙

)c

بدانند که دانش خوبی از کتاب مقدس داریم∙

 ) ۷خداوند می خواھد:
)a

رسومات انسانھا را تغییر دھد∙

)b

قلب انسان را دگرگون کند∙

)c

شخصیت انسان را تغییر دھد∙

۱۰۶

 ) ۸برای ایامن آوردن به مسیح ،بھرتین راہ غلبه بر موانع مذھبی:
)a

شناخت تعالیم مذاھب دیگر می باشد∙

)b

تغییری است که مردم در زندگی شام می بینند∙

)c

آمادگی برای بحث جھت اثبات برتری مسیحیت می باشد∙

 ) ۹یک راہ خوب برای غلبه بر موانع زبانی:
)a

کمک خواسنت از خداست برای آنکه زبان شخص دیگر را یاد
بگیریم∙

)b

مطالعه کالم خدا به زبانھای اصلی یونانی و عربی است∙

)c

محدود کردن خدمت خود تنھا در کشورھایی است که زبان آنان
را بلد ھستید∙

 )۱۰ما می توانیم به اشخاصی که خواندن و نوشنت بلد نیستند انجیل را
بشارت دھیم از طریق:
)a

ھمکاری کردن با ملل متحد در برنامه ھایی که برای بی سوادان
دارند∙

)b

صحبت کردن دربارہ زندگی روزانه و مسائلی که با آنھا آشنا
ھستند∙

)c

اجتناب از صحبت کردن دربارہ رساالت پولس و کتاب مکاشفه∙

۱۰۷

 )۱۱اگر با مخالفت اجتامعی روبرو شوید پاسخ شام چه خواھد بود؟
)a

برای حکمت دعا کنیم∙ خداوند و روح القدس ھمیشه با شام
خواھند بود∙

)b

سعی کنیم شخص دیگری را پیدا کنیم که با ما مخالفت نکند∙

)c

در ھنگام شھادت باید ھم رنگ جامعت شویم∙

 )۱۲روش برخورد در بشارت شخصی یعنی:
)a

شیوہ ھایی که بوسیلهٴ آنھا مردم را برای مسیح صید می کنیم∙

)b

مشارکتھایی که با سایر مسیحیان داریم∙

)c

نوع شخصیتی که داریم∙

 )۱۳بھرتین روش برخورد در ھنگام بشارت چیست؟
)a

کامالً از الگوھای فکری و زبان شخص آگاہ باشیم∙

)b

خودتان یادگیرندہ باشید∙ به طریق مثبت و طبیعی سؤاالتی بکنید∙

)c

بگذارید مردم بفھمند شام عادل شمردہ شدہ اید و آنان نیز می
توانند به ھمین گونه باشند∙

 )۱۴تفکر خدا نسب به انسانھای گناھکار چیست؟
)a

خداوند اشخاصی را که واقعا ً سعی می کنند پیرشفت کنند ،می
بخشد∙

۱۰۸

)b

او به اشخاص عادلی که گناھکاران را محکوم می کنند ،برکت
می دھد∙

)c

او گناھکار را دوست دارد و می خواھد او را نجات دھد∙

 )۱۵خادمین نعامن از او خواستند تا از نبی اطاعت کند زیرا:
)a

از نبی می ترسیدند∙

)b

برای آقای خود نگران بودند∙

)c

در مسیر خود بسوی خانه از رودخانه اردن می گذشتند∙

 )۱6چرا باید به اشخاصی که بشارت می دھیم توجه شخصی نشان دھیم؟
)a

تا درک کنند خداوند آنان را دوست دارد∙

)b

تا منونهٴ خوبی از عملکرد یک مسیحی داشته باشند∙

)c

تا مطمنئ باشیم خداوند دعاھای ما را برای نجات گمشدگان
جواب می دھد∙

 )۱۷پاداشھای حال برای مسیحیان عبارتند از:
)a

تاج حالل

)b

سلطنت با مسیح

)c

شادی عظیم نجات شخص

 )۱۸پاداش قطعی در بشارت شخصی:
)a

رفنت به آسامن در ھنگام ربودہ شدن کلیساست∙

۱۰۹

)b

اطمینان از حضور ھمیشگی خداوند است∙

)c

برخوردار شدن از مھارتھای الزم در موعظه و تعلیم می باشد∙

 )۱۹پاداشھای ابدی آیندہ:
)a

شھرت و قدرت زمینی است∙

)b

ثروتھای زمینی است∙

)c

سلطنت با مسیح است∙

 )۲۰کدام یک از عبارات زیر بطور خاص پاداش آسامنی برای شھادت دادن
می باشد؟
)a

تا به ابد ھامنند ستارگان درخشیدن

)b

بدنی قیام کردہ

)c

سکونت دامئی در آسامن

حاال که ھر دو بخش پاسخنامه را تکمیل کردہ اید ،آن را برای معلم خود
به آدرس زیر ارسال کنید∙ در ضمن از او بخواھید که دورہٴ بعدی را برایتان ارسال
کند∙

پاسخنامه ھای خود را می توانید
به دفرت  ICIدر منطقهٴ خودتان
به نشانی زیر بفرستید∙
۱۱۰

خدمت تعلیم

بشارت شخصی
آیا میخواهید بدانید که:

• الگوی خدا برای بشارت شخصی چیست؟
• چگونه میتوانید خود را به طرز مؤثری برای بشارت دادن درباره
محبت خدا آماده کنید؟
• چگونه خرب خوش را با مدرم در میان بگذارید؟
اگر میخواهید ،کتاب بشارت شخصی را حتامً مطالعه کنید.

۱/٥

پشنهادهای قابل اجرای این کتاب به شام کمک خواهد کرد تا
شاهد خوبی برای مسیح باشید .این کتاب از روش خودآموز
جالبی استفاده میکند که یادگیری را ساده میسازد .فقط کافی
است که دستورالعمل های آن را بکار گیرید و خود را بیازمایید.
این عالمت ،راهنامیی است برای یک دوره کتابهای درسی .دوره
زندگی مسیحی دارای شش کتاب .بشارت شخصی پنجمین
کتاب از بخش اول میباشد .بهرت است کتابها را به ترتیب مطالعه
کنید.

