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اخلاقیات کتاب مقدس
سخنی با خوانندگان
اغلب اوقات بعنوان یک مسیحی به موضوعاتی فکر می کنیم که
قادر به انجام دادنش نیستیم۔ اما مقصود از یک زندگی درست آن
چیزی است که عیس ٰی گفت" :مقدس باشید زیرا که من قدوس
ھستم" (اول پطرس )۱۱:۱۔
به عنوان یک مسیحی ،زندگی زمانی مثبت خواھد بود که اعامل ما
نشاٴت گرفته از تعالیم و زندگی مسیح باشد۔ وعدہ ھا و فرامین مثبت او تنھا
یک رسی قواعد خشک نبودہ بلکه به زندگی ما حیات و شادی می بخشند۔
عیسی الگوی زندگی ماست و ما شخصاً مسوٴول ھستیم که با
ٰ
ھمکاری و عشق به او ،زندگی مثبت و باھدفی داشته باشیم۔
این کتاب به شام کومک خواھد کرد تا زندگی مقدسی داشته باشید،
چنانکه او مقدس است۔ با اجرای این قوانین ،باعث برکت زندگی خودتان
خواھید شد۔ خدا شام را آنطور که ھستید دوست دارد ،نه آنچه که بعنوان
یک مسیحی قادر به انجامش نیستید۔

کتاب راھنامی شام
کتاب راھنامی شام ،کتاب جیبی کوچکی است که می توانید آن را با
خود ھمراہ داشته ،در مواقعی که وقت آزاد دارید ،آن را مطالعه کنید۔ سعی
کنید ھر روز ،زمانی را برای مطالعه این کتاب اختصاص دھید۔
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در مواقع مطالعه ،در ابتدای ھر درس با ھدف آن درس روبرو خواھید
شد۔ کلمه ھدف در این کتاب از آن جھت بکار رفته است تا آنچه را که از
مطالعهٴآن درس انتظار می رود ،برایتان یادآور باشد۔ اگر در مطالعه ای که
دارید اھداف دروس را پیوسته در ذھن داشته باشید ،نتایجی که از مطالعه
حاصل خواھد شد واقعاً رضایت بخش خواھد بود۔
به شام توصیه می شود که دو صفحه آغازین ھر درس را حتامً مطالعه
بفرمایید۔ این صفحات ذھن شام را نسبت به بقیهٴمطالب درس آمادہ خواھد
کرد۔ دروس کتاب را بخش به بخش مطالعه کنید و آنچه را که در بخش
"آنچه باید انجام دھید" از شام خواسته می شود ،به دقت رعایت کنید۔ اگر
برای نوشنت جواب در کتاب راھنام فضای کافی موجود نیست ،می توانید
برای انجام آن از یک دفرت یادداشت استفادہ کنید طوری که بتوانید در موقع
لزوم به آن مراجعه منایید۔ اگر این دورہ را گروھی مطالعه می فرمایید ،الزم
است از آنچه که رھرب گروہ عنوان می کند ،متابعت کنید۔

پاسخ به سوٴاالت آزمون نھایی
اگر این درس را بعنوان واحد درسی از ICIمی گذارانید ،جزوہٴجداگانه
ای را به نام "آزمون نھایی" دریافت خواھید کرد که با انجام دستورالعمل ھای
دادہ شدہ ،پس از پاسخ به سواالت ،آنرا به آدرس  ICIبفرستید تا این واحد
برای شام محسوب شود۔
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مقدمه
سخنی در مورد موٴلفین
جان و سارا مایلز با توٴجه به تجربیات غنی و سابقه درخشان در
خدماتشان ،این کتاب را با ھمکاری یکدیگر نوشتند۔ جان مایلز دارای
دکرتای زبان فرانسه بودہ و ھم اکنون مسوٴول بخش فرانسه در کالج و یتون
در ایلینویز امریکا است ،ھمرس ایشان ،سارا مایلز فوق لیسانس الھیات و
زیست شناسی بودہ ،و بعنوان مشاور و مدرس زیست شناسی در کالج و یتون
مشغول به کار می باشد۔ ایشان بین سال ھای  ۵۶۹۱-۵۶۹۱در آفریقا بعنوان
مبرشین دستگذاری شدہ ،خدمت کردہ اند۔
حال شام آمادہ ھستید تا مطالعهٴدرس اول را رشوع کنید۔ خدا این
درس ھا را باعث برکت بگرداند۔
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درس اول
خدا شام را آنطور که ھستید آفریدہ است
مھم است بدانید که شام شخص مھمی ھستید۔ این مطلب به شام
کمک می کند تا احساس خوبی داشته باشید و ھمچنین فعال باشید۔ کتاب
مقدس در ارتباط با شخصی بنام جدعون با ما صحبت می کند که خودش
فکر می کرد شخص مھمی نیست۔ او خود را از دشمنانی که به کشورش
حمله کردہ بودند مخفی می کرد۔ وقتی جدعون ھمهٴامید خود را برای
مردمش از دست داد ،خداوند فرشته ای برای تقویت او فرستاد۔ پیام فرشته
این بود" :ای مرد زورآور ،یھوہ با توست۔"

خدا نظر جدعون را برآنچه انجام دادہ بود ،جلب نکرد بلکه توجه او را
به آنچه می توانست با کمک خدا انجام دھد ،جلب منود ،خدا به
جدعون کومک کرد تا مردمش را رھربی کند (داوران باب ھای ۸-۱
را بخوانید)۔
به جدعون فکر کنید و تقویت شوید۔ خودتان ممکن است احساس
کنید که شخصی مھمی نیستید۔ اما شام از دید خدا شخص مھمی می
باشید۔ در نظر او شام شخص مھمی ھستید۔ او می خواھد ما این را بفھمیم
و بر طبق آن عمل کنیم۔ مردم خیلی زود متوجه شدند که خدا با جدعون
است۔ او رفتاری متفاوت داشت۔ این آن چیزی است که خدا نیز از شام می
خواھد۔ او می خواھد رفتاری متفاوت داشته باشید زیرا او با شامست و شام
فرد مھمی ھستید۔
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آنچه شام در این درس مطالعه خواھید کرد۔
شام شخصی مھمی ھستید :فرزند خدا
خدا در شام کاری انجام دادہ است
ھدفی که برای شام بعنوان فرزند او در نظر گرفته شدہ است
شام شخصی مھمی ھستید :عضوی از بدن مسیح
خدا شام را در یک خانوادہ قرار دادہ است
ھدفی که او برای شام در آن خانوادہ دارد
شام شخصی مھمی ھستید :سفیر ملکوت خدا
خدا شام را در جھان قرار دادہ است
ھدف از بودن شام در جھان
این درس به شام کمک خواھد کرد تا۔
در یک یا دو جمله توضیح دھید که بعنوان فرزند خدا ،چقدر مھم
ھستید و این مطلب در زندگی شام چه تاثیری دارد۔
مسوٴولیت خود را در زندگی بعنوان فرزند خدا ،برطبق کالمش
توصیف کنید۔

شام شخص مھمی ھستید :فرزند خدا
وقتی مسیحی شدید ،چه اتفاقی برای شام افتاد؟ خیلی چیزھا! کالم
خدا دربارہ جنبه ھای مختلف آن صحبت می کند۔ شام از گناھانتان توبه
عیسی مسیح
کردید و خدا شام را بخشید۔ شام نجات یافتید چون از
ٰ
عیسی مسیح را بعنوان
خواستید که نجات دھندہ شام باشد۔ ھمچنین
ٰ
خداوند زندگی تان پذیرفتید ،شام او را بعنوان فرزند خدا قبول کردید و او را
در قلب خود جا دادید تا بر زندگی شام سلطنت کند۔

اخلاقیات کتاب مقدس

خدا شما را انطور که ھستید افریدہ است

خدا در شام کاری انجام دادہ است
انجیل یوحنا برای ما رشح می دھد که چه اتفاقی عجیبی برای
اشخاصی که عیس ٰی مسیح را بعنوان خداوند و نجات دھندہٴخود می
پذیرند ،می افتد۔ این آیات را بدقت بخوانید" :اما به ھمهٴکسانی که
او را قبول کردند و به او ایامن آوردند ،این امتیاز را داد که فرزندان
خدا شوند که نه مانند تولدھای معمولی و نه در اثر متایالت نفسانی
یک پدر جسامنی ،بلکه از خدا تولد یافتند" یوحنا  ۱۱-۱۱:۱مژدہ
برای عرص جدید)۔
خدا بوسیله یک طریق خاص به شام زندگی بخشیدہ است ،اما نه یک
زندگی تازہ فیزیکی۔ ھیچکس منی تواند دوبارہ کودک شود۔ در واقع خدا به
شام حیات روحانی جدیدی دادہ است۔ او پدر ھمهٴاشخاصی است که این
حیات را از او دریافت می کنند (تولد تازہ) و ما فرزندان او می باشیم۔
بنابراین ،اگر شام ایامنداری مسیحی ھستید ،فرزند خدایید۔
آیا می توانید تصور کنید چقدر مھم ھستید؟ شام واقعاً فرد مھمی
ھستید ،یعنی فرزند خدای متعال ،خالق متام کائنات۔

آنچه باید انجام دھید
 – ۵دو قدمی که در یوحنا  ۵۱:۵برای فرزند خدا شدن الزم است ،چیست؟
الف) بخشیدن و فراموش کردن گناہ دیگران
ب)

عیسی
پذیرش و ایامن آوردن به
ٰ
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کودک شدن و از نو رشد کردن

 – ۱وقتی که شام مسیحی می شوید ،چه کاری را خدا در شام انجام می
دھد؟
الف) او شام را فرزند خود می کند و به شام کمک می کند که
بخواھید بھرت زندگی کنید
ب)

او کمک می کند فکر کنید از دیگران مھم تر ھستید

جوابھای خود را با جوابھای که در انتھای فصل دادہ می شود مرور کنید۔

ھدفی که برای شام بعنوان فرزند او در نظر گرفته است
وقتی شام می خوانید که خدا پدر آسامنی است ،شاید به یاد پدر
خودتان بیفتید۔ پدر شام در ھنگام کودکی تان چگونه پدری بود؟
مسلامً او مثل خدا کامل نیست۔ یک پدر خوب فرزندانش را دوست
دارد ،بھرتین ھا را برای آنھا آمادہ می کند۔ او می خواھد فرزندانش زندگی
کامل و شادی را داشته باشند و به بھرتین درجه رشد برسند۔ خدا ،پدر
آسامنی ما ھمین اھداف را برای ما دارد۔ او بھرتین را برای ما می خواھد۔ او
قصد و ھدفی برای زندگی تازہٴ ما بعنوان یک شخص مسیحی دارد و می
خواھد وقتی ھدف او را در زندگی مان دنبال می کنید ،شاد باشیم۔
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در کتاب افسسیان باب دوم ،می آموزیم که خدا چه کارھای عظیمی
برای ما کردہ است۔ ما نیز مثل دیگران از لحاظ روحانی مردہ بودیم و
امیال خود را پیروی می کردیم۔ اما خدا ما را توسط عیس ٰی مسیح
زندہ کرد و زندگی تازہ ای را که ھدیه اوست ،بوسیلهٴایامن به عیس ٰی
مسیح ،به ما بخشید۔ از طریق این ایات درک می کنیم که معنای
فرزند خدا بودن چیست" :زیرا ما مصنوع دست او ھستیم و خدا ما
را در مسیح عیس ٰی از نو آفریدہ است تا آن کارھای نیکویی را که او
قبالً برای ما مقدر فرمود که انجام دھیم ،بجا آوریم" (افسسیان ۱۱:۱
مژدہ برای عرص جدید)۔
قصد خدا برای فرزندانش "زندگی با کارھای نیکو" می باشد۔
کارھای نیکو یعنی انجام دادن آنچه خوب و درست است۔ در
ھمهٴموارد ،باید از متام استعدادھا و وقتامن بدرستی استفادہ کنیم تا
بھرتینی باشیم که می توانیم باشیم۔ این آن چیزی است که پدر
آسامنی ما را شاد می کند۔ انجام کارھای نیکو برای پدر آسامنی مان
آن چیزی است که ما را شاد می کند و زندگی مان را کامل می سازد!
بیاد داشته باشید که کارھای نیکو شخص را مسیحی منی کند۔ در
کتاب افسسیان  ۹-۸:۱می خوانیم که نجات را منی توان خرید بلکه
نجات ھدیهٴخداست۔ اما زمانی که شخصی فرزند خدا می شود،
برطبق اعتقاداتش زندگی خواھد کرد۔ یک فرزند خدا با اشخاصی که
به خدا ایامن ندارند ،فرق می کند و رفتاری متفاوت دارد۔ او ایامن
خود را در زندگی تازہ اش با انجام اعامل جدید برای خدا نشان می
دھد و این پیغامی است که ما در رساله یعقوب  ۱۱-۱۱:۱پیدا می
کنیم ،ایامن خودش را از طریق عمل نشان می دھد۔
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آنچه را باید انجام دھید
جواب ھا را کامل کنید۔
 – ۳قصد خدا برای زندگی شام بعنوان یک ایامندار این است که:
الف) نجات پیدا کنید
ب)

در ھمهٴموارد خوب و درست عمل کنید

 – ۴یعقوب  ۱۹-۱۱:١به ما می گوید نه فقط باید به کالم او گوش دھیم بلکه
الف) اغلب آن را بخوانیم
ب)

از خود بپرسیم که معنی آنھا چیست

ج)

آن را اجرا کنیم

جواب ھای خود را مرور کنید۔
ما دربارہ قصد خدا برای یک مسیحی در ارتباط با کارھای نیکو
صحبت کردیم۔ برای شام مھم است که بدانید کارھای شام نشانه ای است از
خصوصیات شام۔ شام فرزند خدایید۔ اما فرزند خدا چه خصوصیاتی دارد؟
او باید چگونه باشد؟ در افسسیان  ۴:۵چنین می خوانیم" :و ما را قبل از
آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاہ او مقدس و بی عیب باشیم۔"
خدا از فرزندانش می خواھد که مقدس و بی عیب باشند۔ می دانید
که ایامندار یک خلقت تازہ است ،او دوبارہ متولد شدہ است۔ از طریق کالم
خدا و تجربه می توانید درک کنید که یک ایامندار ،آناً در یک لحظه کامل
حتی شاگردان مسیح نیز بی عیب نبودند۔ اما خدا می خواھد
نخواھد شد۔ ٰ
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که ھمه فرزندانش مقدس و بی عیب شوند و این امر نیاز به زمان دارد ،مثل
رشد یک بچه۔ در حقیقت رشد ما تا ھنگامی که به آسامن نرسیم ،کامل
نخواھد شد۔ می توانیم بگوییم که "فرزند خدا یک مخلوق جدید است ،اما
در یک لحظه در کامل منی رسد بلکه باید بسوی کامل پیش رود۔"
ممکن است یک نجار بخواھد پرسش یک نجار ماھر شود ،و یک
خوانندہ بخواھد دخرتش موسیقیدان شود۔ اما آیا رصفاً فرزند یک نجار یا یک
خوانندہ بودن ،لزوماً مھارت ھای پدر را ھم به ھمراہ دارد؟ خیر ،این امر زمان
می خواھد۔ تعلیم الزم است تا توانایی کودک افزایش پیدا کند۔ او ھمچنین
باید سعی کند تا آنچه را که پدرش به او یاد می دھد ،فراگیرد و انجام دھد۔
ھر ایامنداری بر طبق خواست خدا تولد تازہ می یابد ،قلب او عوض می
شود و زندگی تازہ ای پیدا می کند۔ این ھدف خدا برای ایامندار است۔ پس
خدا از او می خواھد که زندگی تواٴم با کارھای نیکو داشته باشد۔ تنھا راھی
که برای این کار وجود دارد این است که ایامندار به خدا اجازہ دھد که طرز
فکر او را عوض کند۔ طرز فکر و برخورد ما با مسائل ،بیانگر شخصیت
ماست ،ھامنطور که صورت ما گاھی نشان دھندہٴدرون ماست۔ بنابراین
خداوند به ما زندگی تازہ ،طرز فکر تازہ و در نتیجه اعامل تازہ ای می
بخشد۔
ابتدا خدا ما را نجات می دھد و قلب ما را عوض می کند۔ سپس این
زندگی تازہ ،دیدگاہ تازہ ای به ما می بخشد ،دیدگاھی بسوی تقدس و بی
عیبی۔ این طرز فکر تازہ ،ما را به اعامل تازہ ای ترغیب می کند۔ آیا می
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توانید درک کنید که زندگی تازہ ،احساسات تازہ ،و کارھای خوب ھمه قصد و
ھدف خدا برای ماست؟ این یک تعریف از اخالق و اخالقیات کتاب مقدس
است۔ زندگی تازہٴخود را با عمل نشان دھید ،زندگی تازہ ای که در طرز فکر
شام و اعاملتان خود را نشان می دھد۔
زندگی تازہ – طرز فکر تازہ – اعامل تازہ۔ آیا توجه دارید که در ھر سه
مورد ،ایامندار باید شخصاً مایل باشد که از خدا کمک دریافت کند؟

آنچه باید انجام دھید
 -۱فھرستی از احساسات و اعامل خود را بنویسد که خدا عوض کردہ
است۔ آیا از آنچه او در زندگی تان انجام دادہ ،دلگرم ھستید؟
 -۹دو ستون را با یکدیگر تطبیق دھید۔ ستون سمت راست قصد خدا برای
شام و ستون سمت چپ ،سه جنبهٴزندگی شام می باشد۔
)۵

نجات یافنت

الف) اعامل

)۱

مقدس و بی عیب بودن

ب) زندگی تازہ

)۳

نیکوکاری

ج) طرز فکر

جواب ھای خود را مرور کنید۔
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شام شخصی مھمی ھستید :عضوی از بدن مسیح
ممکن است این جمله را شنیدہ باشید که اگر شام تنھا گناھکار روی
زمین بودید ،عیس ٰی باز برای شام می مرد۔ اما شام تنھا گناھکار روی
زمین نیستید ،اینطور نیست؟ نقشهٴخدا این بودہ که بسیاری نجات
یابند و شام نیز جز آنان ھستید۔ رنجھای مسیح برای آن بودہ که
"فرزندان بسیاری را به جالل برساند" (عربانیان )۱۱:۱۔ خدا قصد
کرد که فرزندش عیس ٰی ،نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد
(رومیان )۱۹:۸۔
آیا فکر می کنید کلامت فرزندان و برادران ،زنان را شامل منی شود؟
شام نیز اگر زن ھستید ،حقی مساوی دارید که فرزند خدا خواندہ شوید۔
بیاد داشتہ باشید :آنھایی که او را قبول کردند و پذیرفتند ،این امتیاز را دارند
که فرزندان خدا باشند۔

خدا شام را در یک خانوادہ قرار دادہ است
خدا پرسان و دخرتان بسیاری دارد۔ مسیحیان خانوادہٴخدا را
تشکیل می دھند۔ پدر ما می خواھد خانوادہ اش یک گروہ واحد
باشند۔ کتاب مقدس ،خانوادہٴخدا را بدن مسیح معرفی می کند۔
یک بدن ،واحدی است که از قسمتھای مختلفی تشکیل شدہ و ھمه
یک ھدف دارند۔ ولی می دانیم چقدر این قسمتھا با یکدیگر تفاوت
دارند و چقدر ھر کدام به یکدیگر احتیاج دارند۔ بدن مسیح اینگونه
است۔ این بدن از مسیحیانی تشکیل می شود که در کشور ھای

اخلاقیات کتاب مقدس

خدا شما را انطور که ھستید افریدہ است

مختلف و از سنین متفاوت ھستند ،اما آنان متحد ھستند و ھمه با
ھم یک خانوادہ را تشکیل می دھند۔ به این آیه توجه کنید" :پس
شام غیر یھودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید ،بلکه با مقدسین خدا
ھموطن و اعضاٴخانوادہ خدا ھستید" (افسسیان )۱۹:۱۔
بسیار خوب است که بفھمیم که با ایامنداران تشکیل یک بدن را دادہ
ایم و این یگانگی عجیب است۔ اما خدا مسیحیان را یک نکردہ تا فقط یک
گروہ داشته باشد۔ یک مربی فوتبال بازیکنانش را انتخاب منی کند تا فقط
یک تیم داشته باشد۔ او آنھا را در یک تیم متشکل می کند تا برای مسابقه
آمادہ شوند۔ خدا نیز برای بدن مسیح قصدی دارد و شام در آن نقشی دارید
که باید آن را ایفا کنید۔

ھدفی که او برای شام در آن خانوادہ دارد
چرا خدا مقرر کردہ که مردم بصورت خانوادہ درآیند؟ به یک شخص
یتیم یا بیوہ فکر کنید۔ خیلی راحت است که بفھمیم مردم به
یکدیگر احتیاج دارند۔ خانوادہ راہ خداست برای رفع احتیاجات ،چه
فیزیکی و چه روانی۔ خانوادہ می تواند این احتیاجات را با کمک
اعضای خود رفع کند۔ با یکدیگر می توان نیاز به محبت و احرتام را
برآوردہ ساخت۔ خدا ھر یکی از فرزندانش را در خانوادہ اش به
ھمین دلیل قرار دادہ ،چون ما به یکدیگراحتیاج دارم۔ شاید شام
احتیاج ندارید که مسیحیان دیگر نیازھای شام را از ھر نظر رفع
کنند۔ شاید شام در خانوادہ ای بزرگ شدہ اید که نیازھای شام در
آن رفع گردیدہ ،اما برادران شام ممکن است در مسیح ،به کمک شام
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احتیاج داشته باشند۔ بدون شک شام نقش مھمی در خدمت به این
خانوادہ دارید۔ آنچه واضح است این است که ما ھمه به حیات
روحانی موجود دراین خانوادہ احتیاج داریم۔ نویسندہ رساله به
عربانیان احتیاجات فیزیکی ،روحانی و روانی را در نظر می گیرد۔ به
این آیات توجه کنید" :برای پیشی جسنت در محبت و اعامل نیکو
یکدیگر را تشویق کنیم۔ از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی
غفلت نکنیم ،چنانکه بعضی ھا به این عادت کردہ اند ،بلکه باید
یکدیگر را بیشرت تشویق کنیم ،مخصوصاً در این ایام که روز خداوند
نزدیک می شود" (عربانیان )۱۲-۱۲:۱۱۔
با جمع شدن با برادران مسیحی ،شام می توانید احتیاجی را رفع کنید
یا نیازی از شام رفع گردد۔ کلیسا مکانی است که در آن اخالق مطرح
می شود۔ شام می توانید این زندگی تازہ را با کمک کردن به
خانوادہٴخدا ،در عمل پیادہ کنید۔ پولس طرز فکر و کارھای خود را
چنین توضیح می دھد" :حتامً خرب دارید که خدا فیض خود را به
من عنایت کردہ و از من خواسته است که آن را برای شام بکار بربم"
(افسسیان )۱:۱۔
خدا از ما می خواھد برای خوبی کردن به دیگران در بدن مسیح زندگی
کنیم۔
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آنچه باید انجام دھید
 – ۱عبارات صحیح را مشخص کنید
الف) خدا از فرزندانش می خواھد که یکدیگر را خدمت کنند
ب)

ھمه فرزند خدا ھستند

ج)

ما نباید مسیحیان دیگر را تحقیر کنیم زیرا خدا آنھا را برادران
ما قرار دادہ است
در بدن مسیح احتیاجات اشخاص رفع می شود

د)

 – ۸اکنون کمی در مورد برادران مسیحی خود فکر کنید۔ ایا از احتیاجات
آنھا با خرب ھستید؟ آیا خود را جھت رفع آن احتیاجات ،سھیم می
دانید؟

شام شخص مھمی ھستید :سفیر ملکوت خدا
چه اتفاقی برای یک خانوادہ خواھد افتاد اگر رشد نکند؟ یک خانوادہ
باید از لحاظ کمیت زیاد شود ،اینطور نیست؟ ھنگامی که خدا آدم و
حوا را آفرید ،به آنھا فرمود" :بارور و کثیر شوید" (پیدایش )۱۸:۱۔
خدا از آدم و حوا خواست تا فرزندان داشته باشند۔ خدا از خانوادہ
خودش نیز چنین انتظاری دارد۔ او می خواھد مردم بیشرت و بیشرت
تولد تازہ پیدا کنند و به خانوادہٴاو بپیوندند۔ آیا کلامت عیس ٰی را در
این مورد بیاد دارید؟ "بروید و ھمهٴملتھا را شاگرد من بسازید"
(متی )۱۹:۱۸۔
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بدن مسیح که از ایامنداران تشکیل شدہ ،باید رشد کند و ھر عضوی
در این عمل سھمی دارد۔ به شام دستور دادہ شدہ که با متام توانایی خود
ایامنداران بیشرتی را به خانوادہٴخدا ھدایت کنید۔

خدا شام را در جھان قرار دادہ است
این درس با این سوٴال رشوع شد" :چه اتفاقی برای شام افتاد
ھنگامی که مسیحی شدید؟" ولی در این میان ،یک چیز اتفاق
نیفتاد۔ شام وقتی مسیحی شدید این جھان را رسیعاً ترک نکردید و
به آسامن نرفتید۔ پولس رسول می گوید" :اشتیاق دارم که این
زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بھرت است" (فیلیپیان
)۱۱:۱۔
خدا می توانست ھامن موقع شام را با خود به آسامن بربد۔ اما آن کار را
نکرد۔ احتامالً یک موضوع دیگر نیز ،وقتی که شام فرزند خدا شدید ،اتفاق
نیفتاد۔ ھمهٴمشکالت مالی و کاری شام نیز ناگھان ناپدید نشد۔ ھمسایگان
و ھمکاران شام ناگھان بیشرت با شام دوست نشدند و یا یاور شام نشدند۔
چرا؟ شام ھنوز در دنیا ھستید و مسائل ھمیشه آسان نیست۔ مشکالت با
شادی ھا ادغام شدہ اند۔ ممکن است اکنون در مقایسه با زندگی قبلی و غیر
مسیحی خود تصمیم گیری ھای سخت تری در پیش رو داشته باشید۔ ممکن
است مسائل بخاطر مسیحی شدن شام سخت تر شدہ باشند۔
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اوالً امکان دارد خانوادہٴشام و دوستان شام را درک نکنند و ثانیاً
شیطان ( که فرشتهٴسقوط کردہ ای است و علیه ھمهٴکارھای خوب
خداکار می کند) حاال بر علیه شامست۔ اما به دعای عیس ٰی برای
شاگردانش توجه کنید " :به درگاہ تو دعا می کنم نه برای اینکه آنھا
را از جھان بربی بلکه تا آنان را از رشارت و شیطان محافظت فرمایی۔
ھامنطور که من متعلق به این جھان نیستم ،ایشان ھم نیستند۔
ھامنطور که تو مرا به جھان فرستادی من نیز آنان را به جھان
فرستادم" (انجیل یوحنا ۱۱ ۱۲:١۷و)۱۸۔
اگر خدا می خواھد فرزندانش در جھان باشند ،می توانید مطمنئ باشید
که برای آن دلیل خوبی دارد۔

آنچه باید انجام دھید
جای خالی را با جواب درست پر کنید:
 :۵بعنوان یک ایامندار ،ما مسئولیم که دربارہٴ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (آدم و
حوا/خانوادہٴخدا) به ھمه کس و در ھر جا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(صحبت کنیم/بحث کنیم)
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ھدف از بودن شام در جھان
بعضی از مسیحیان دوست دارند خود را از سایر مردم جدا سازند۔
آنھا خانہ ،خانوادہ و رسزمین خود را ترک می کنند تا دور از دنیا
زندگی کنند۔ این آن چیزی نیست که خدا قصد کردہ است۔ نقشه
خدا برای شام و برای ھمهٴفرزندانش آن است که کار او را در جھان
دنبال کنید۔ عیس ٰی به شاگردانش گفت" :ھامنطور که پدر مرا
فرستاد من نیز شام را می فرستم" (انجیل یوحنا )۱١:۱۱۔ شام به
جھان فرستادہ می شوید ھامنطور که پطرس ،یعقوب و یوحنا،
شاگردان مسیح فرستادہ شدند۔
شام منایندہٴخدا برای اشخاصی ھستید که با آنھا در ارتباطید۔ حال
به آنچه پولس در ارتباط با زندگی مسیحیان بعنوان منایندگان خدا
می گوید ،دقت کنید" :ھر کاری را بدون شکایت و ھمھمه انجام
دھید تا در زمانی که ھمه منحرف و رسکش ھستند ،شام بدون
تقصیر و گناہ ،فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جھان
تاریک بدرخشید۔ پیام حیات را ھمیشه در اختیار مردم بگذارید"
(فیلیپیان )١۱-۱۲:۱۔
می بینید که کار شام دربرگیرندہٴسه جنبه می باشد۔ بودن و احساس
کردن و عمل کردن۔
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شام باید مثل یک فرزند خدا باشید ،بی گناہ و پاک۔ شام باید احساس
درخور یک فرزند خدا داشته باشید و متام تالش خود را برای خوبی کردن و
رساندن پیغام مسیح انجام دھید۔ شخصی که منایندہ کشورش در یک کشور
بیگانه است ،سفیر نامیدہ می شود۔ او شخص مھمی است۔ دیگران به آنچه
او ھست و به جایی که او از آنجا آمدہ ،توجھی خاص دارند۔ آن سفیر وقتی
پای منافع کشورش مطرح می شود ،با اقتدار صحبت می کند۔
شام سفیر ھستید ،منایندہ پادشاھی خدا در این جھان پولس این مطلب
را در دوم قرنتیان  ۱۲:۱بیان می کند" :پس ما سفیرانی از جانب مسیح ھستیم
و گویی خدا بوسیله ما شام را می خواند۔ پس ما بعنوان سفیران مسیح از
شام التامس می کنیم با خدا مصالحه کنید۔"
قصد خدا از بودن شام در جھان این است که دربارہٴمسیح صحبت
کنید۔ شام منایندہٴاو و پادشاھی آسامنی او ھستید۔ خدا شام را می فرستد
که به مردم بگویید و نشان دھید که خدا آنھا را دوست دارد و می خواھد به
آنھا زندگی تازہ ای بدھد۔ چه امتیاز دیگری از این باالتر وجود دارد؟ چه
مسئولیت دیگری باالتر از آن وجود دارد؟ چه فعالیت دیگری مھم تر از این
است که نجاتتان را در عمل ،از طریق طرز فکر تازہ ،بعمل آورید؟
ھدف خدا برای شام ھدف واالیی است۔ ھیچ انسانی با قدرت خود
قادر به اجرای آن نیست۔ اما شام توسط روح خدا دوبارہ متولد شدہ اید و او
در شام زندگی می کند تا شام را کمک کند که خواست خدا را بجا آورید
یعنی چیزی که خود قادر به انجامش نیستید۔ روح خدا به شام کمک می
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کند که طبیعت تازہٴخود را به صورت طرز فکری تازہ و نتیجتاً اعاملی درخور
فرزند خدا نشان دھید۔ اما باید به او اجازہ این کار را دھید و از آنچه او می
گوید اطاعت کنید۔ شام مسئول آن چیزی ھستید که خدا به شام سپردہ
است۔ تشویق پولس برای تیموتاوس یادآوری خوبی است برای شام تا کوشش
کنید" :منتھای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل
نیست و پیام حقیقت را بدرستی تعلیم می دھد در نظر خدا کامالً مورد پسند
باشی"

( ۱تیموتاوس )١۱:۱۔
خدا مشتاق است که به شام کمک کند تا فرزندی بشوی که منتھای
تالش خود را می کند ،تا رشد کند و احساس و عملی مثل خدا داشته باشد۔
او می خواھد شام یاد بگیرید که زندگی بر پایهٴکالم خدا چیست و اخالق
مسیحی چه مفھومی دارد؟

آنچه باید انجام دھید
 -١۲فیلیپیان  ١۹-١۴:۱را نوشته ،زیر کلامتی که به شام کمک می کند که
زندگی بھرتی داشته باشید خط بکشید۔ این درس را بدقت بخوانید تا
جواب را بفھمید۔
 -۵۵بعنوان سفیر مسیح ،شام منایندہٴچه کسی ھستید؟
 -۵۱عبارت صحیح را مشخص کنید:
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الف) بعنوان یک ایامندار ،شام باید از اشخاصی که زندگی درستی
ندارند ،شکایت کنید۔
ب)

قصد خدا برای شام در جھان این است که نور او باشید و
دربارہٴاو صحبت کنید

ج)

شام مسوٴول زندگی تازہٴخود بعنوان فرزند خدا ھستید
جوابھای خود را مقایسه کنید

جواب سوٴال ھا به ترتیب دادہ نشدہ است۔ بلکه بصورتی آوردہ شدہ
است که شام قادر نخواھید بود جواب سوال بعدی را بالفاصله مشاھدہ کنید،
سعی کنید به جوابھای بعدی نگاہ نکنید۔
 – ۱الف)
ب)

غلط

ج)

درست

د)

درست

 – ۹الف)

–١

درست

 -۳نیکوکاری

ب)

 -١نجات یافنت

ج)

 -۱مقدس و بی عیب بودن

ب)

عیسی
دریافت و پذیرش
ٰ

 – ۸جواب خودتان
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 – ۶صحبت کردن ،خانوادہٴخدا
 – ۱الف
 –۳ب
 – ١۲جواب خودتان
 –۴ج
 – ١١مسیح روی زمین
 – ١۱الف) غلط
ب)

درست

ج)

درست

 – ۱جواب خودتان
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خدا الگوی زندگی ماست
در بسیاری از کشور ھا این مثل رایج است که می گوید" :چنین پرسی
از چنین پدری!" مسئله جالب در یک خانوادہ ،شباھتھایی است که بین
اعضای آن وجود دارد۔ برای مثال ما دو بچه داریم ،یک دخرت و یک پرس۔ ھر
دو آنھا چشامن بزرگ و قھوہ ای دارند ،مثل پدرشان۔ پرسمان موھای پیچ
خوردہ ای مثل پدرش دارد و دخرتمان موھای صافی مثل مادرش۔ مردم می
گویند آنھا مثل ھم ھستند دقیقاً شبیه پدرشان۔ البته این شاھت خانوادگی می
تواند در طرز فکر و اعامل ما بعنوان خانوادہٴخدا نیز دیدہ شود۔ امروز صبح
پرسمان بجای اینکه لباسش را بپوشد ،داشت کتاب می خواند و من بیاد
دوران کودکی خود افتادم که چند بار والدینم بخاطر ھمین کار از دست من
عصابی شدند۔ من و پرسم ھر دو کتاب را دوست داریم و ھر دو ،زمان
مناسبی برای خواندن را در نظر منی گیریم۔

به ھمین شکل یک شباھت روحانی در خانوادہ خدا وجود دارد۔
عیس ٰی به فریسیانی که فکر می کردند اشخاص خوبی ھستند ،ولی
نبودند ،گفت :شام فرزندان پدر خود ابلیس ھستید و آرزوھای پدر
خود را به عمل می آورید (یوحنا )۲۲:۸۔
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اگر مسیحیان براستی فرزندان خدا ھستند ،باید شباھت
خانوادگی را در باطن ،طرز فکر و اعامل نشان دھند ،درست مثل
یک بچه که اعامل پدر خود را دیدہ و عیناً تکرار می کند۔ باید از
آنچه پدر آسامنی ما انجام می دھد ،آگاہ باشیم ،تا با انجام آن مثل
او شویم۔
آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد:
خدا شخصیت دارد
معنای شخصیت
نشان دادن شخصیت خدا
خدا محبت است
خدا عادل است
این درس به شام کمک خواھد کرد تا:
شخصیت خدا را توصیف کنید۔
اھمیت شناخت شخصیت خدا را درک کردہ و بدانید که چگونه به
زندگی شام مربوط می شود۔
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خدا شخصیت دارد
چگونه می توانید درک کنید که فردی که مالقات کردید ،چه نوع
شخصیتی دارد؟ آیا از چھرہ اش ،یا راہ رفتنش؟ درک شام از شخصیت یک
فرد بستگی به چھرہ ،صدا و یا حرکت او ندارد ،بلکه فھم و آگاھی و
احساساتی که بروز می دھد نشان دھندہٴشخصیت اوست۔ فرد چون عقاید و
مقاصدی دارد ،دست به کارھایی می زند۔ با وجود این ،ھمهٴاشخاص یک
شکل نیستند۔ ھر فرد ،شخصیت خاص خود را دارد ،عکس العمل متفاوتی
که او نشان می دھد ،نشانه ای است از آنچه او ھست۔

معنای شخصیت
خدا شخص است۔ او شکل انسانی ندارد ،چون او انسان نیست۔
گرچه با قدرت او جھان خلق شدہ است ولی او تنھا ،یک قدرت
نیست۔ خداوند باالتر از یک نیروی رصف است۔ او فکر و ارادہ
دارد۔ درک و عواطف دارد۔ واکنش نشان می دھد۔ در ھمهٴاین
موارد ،او از انسانی که به شباھت خود آفریدہ ،بسیار برتر است۔
بنظر ،بیان این مطلب که خدا شخصیت دارد و یا او شخص است،
توھین آمیز بنظر می رسد۔ ولی این بھرتین چیزی است که می توان
گفت۔ ھمهٴآن خصوصیتھایی که به او ھویت می دھد ،شخصیت او
نامیدہ می شود۔ خداوند عجیب است ،شخصیت او فراتر از درک
ماست ،اما او خود خواسته تا آن را به ما نشان دھد ،تا اینکه ما
بتوانیم مثل او شدہ ،از او تقلید کنیم۔ جھانی که او خلق کردہ ،قدرت
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بی نھایت و درک او را نشان می دھد۔ پولس می گوید" :از زمان
آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوھیت او در
چیزھایی که آفریدہ است به روشنی مشاھدہ می شود" (رومیان
)۱۱:۱۔
اما انسانھا حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریدہ ھای خدا را
بعوض خود آفریدگار پرستیدند (رومیان )۱۲-۱١:١۔ خیلی از مذاھب
می گویند خالقی وجود دارد بنام خدا ،اما آنھا درکی واقعی از
شخصیت خدا ندارند۔ خدا می بایست خودش این را در طرق
مخصوص آشکار می کرد۔
اوالً خدا خود را در تاریخ به اشخاصی که خود انتخاب کرد ،آشکار
موسی ،سموئیل ،اشعیاء ،درک واقعی از
ساخت۔ اشخاصی مثل ابراھیم،
ٰ
شخصیت و ذات خدا داشتند۔ قوم ارسائیل انتخاب شدند تا شخصیت و
راھھای خدا را به اقوام دیگر نشان دھند۔ عھد عتیق بیانگر آشکار شدن
وجود و ذات او به جھان از طریق قوم ارسائیل است۔ ولی با وجود این
شواھد ،بیشرت انسانھا ھنوز در جھل و نادانی نسبت به او باقی ماندہ اند۔
عیسی مسیح ،به انسانھا به
ولی خدا شخصیت خود را با فرستادن پرسش،
ٰ
بھرتین شکل آشکار کرد۔

"خدا در ایام قدیم ،در اوقات بسیار و به راھھای مختلف به
وسیلهٴپیامربان با پدران ما تکلم منود ولی در این روزھای آخر
بوسیلهٴپرس خود با ما سخن گفته است۔ آن پرس فروغ جالل خدا و
مظھر کامل وجود اوست" (عربانیان )۱-۱:۱۔
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آنچه باید انجام دھید
 -۵کدامیک از خصوصیات زیر شخصیت خدا را نشان می دھد؟
الف) خدا رصفا ً نیرویی در طبیعت است
ب)

خداوند دانا و حکیم است

ج)

خداوند ظامل است

د)

خداوند منبع ھمهٴقدرتھاست

 -۱با ذکر سه دلیل نشان دھید که خدا شخصیت دارد۔
جوابھای خود را با پاسخنامهٴ آخر بخش مرور کنید۔

نشان دادن شخصیت خدا
آشکار شدن شخصیت خدا در عیس ٰی مسیح ،در اناجیل عھد جدید
ذکر شدہ است و به ھیچ وجه تناقضی با مکاشفهٴخدا در عھد عتیق
ندارد۔ عیس ٰی ذات و عواطف و اعامل او را بر ما آشکار کرد زیرا با
انسان شدن به بھرتین شکل ممکن خدا را به ما نشان داد۔ انجیل
یوحنا عیس ٰی را "کلمه" یا مکاشفه می خواند۔ "پس کلمه انسان شد
و درمیان ما ساکن گردید۔ ما شکوہ و جاللش را دیدیم ،شکوہ و
جاللی شایسته فرزند یگانه پدر" (انجیل یوحنا )١۲:١۔
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چون عیس ٰی پرس خداست ،می تواند خدای واقعی را معرفی کند۔
چون ذات او مثل خداست می تواند طرز فکر و اعامل خدا را نشان
دھد۔ "کسی ھرگز خدا را ندیدہ است اما آن فرزند یگانه ای که در
ذات پدر و از ھمه به او نزدیکرت است او را شناسانیدہ است" (یوحنا
)١۸:١۔
ِ
حالت ممکن ،شخصیت خدا را
عیس ٰی به بھرتین شکل و کامل ترین
آشکار کرد بصورتی که حت ٰی انبیا نیز قادر به درک آن نبودند۔ او خدا
را برای ھمه قابل شناخت کرد۔ بیشرت از آن ،با مرگ و قیامش این
امکان را به انسانھا بخشید تا فرزندان خدا گردند۔ او توسط قدرت
روحش ،فرزندان خدا را قادر می گرداند تا شبیه پدر آسامنی شان
خدا شوند۔ به آنچه پولس می گوید توجه کنید۔ او اشارہ به فرآیندی
می کند ،فرآیند شباھت فرزند به پدر" :و ھمهٴما در حالیکه با
صورتھای بی نقاب مانند آینه ای جالل خداوند را منعکس می کنید،
به تدریج در جاللی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار،
کار خداوند یعنی روح القدس است" (دوم قرنتیان )١۸:۱۔
جالل ،در کتاب مقدس کلمه ای است که توصیف کنندہ حضور
عیسی ،پدر خدا ،جالل او را منعکس کرد (یوحنا  ١۴:١را
عجیب خداست۔
ٰ
بخوانید)۔ او خدا را در این جھان تاریک نشان داد تا شام ھر چه بیشرت و
بیشرت شبیه خدا گردید و جالل او را آشکار کنید۔

جالل

دربرگیرندہٴھمهٴخصوصیات خداست ،آن خصوصیاتی که در انجیل یوحنا از
عیسی آشکار گردید ،فیض و راستی خدا بود۔ فیض نشان
خدا توسط
ٰ
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دھندہٴنیکویی و محبت خداست۔ راستی نیز نیکویی خدا را بیان می کند به
این معنا او خدایی قدوس و عادل است۔ این دو صفت مھم در شخصیت
خدا ،تاٴثیری مستقیم بر موضوع اخالق دارد۔ طرز فکر و اعامل خدا از
محبت و عدالتش رس چشمه می گیرد۔

آنچه باید انجام دھید
 – ۳دوم قرنتیان  ١۸:۳را حفظ کنید۔ آیا مفھوم آن باعث تشویق شام منی
شود؟
 – ۴دعا کنید در چه قسمتھایی احتیاج دارید خدا شام را عوض کند۔ از
خود سوٴال کنید در چه قسمتھایی من شخصیت خدا را منعکس منی
کنم و جالل او را آشکار منی سازم؟

خدا محبت است
یکی از مشکل ترین مسائلی که ما قادر به درک آن نیستیم ،این است
که چگونه خدای محبت می تواند اجازہ دھد فرزندش در راہ ما مبیرد۔
محبت او قایل مقایسه با محبت ما نیست۔ آن نوع محبتی که بین انسانھا در
جھان وجود دارد ،اول نفع خود را در نظر می گیرد۔ اگر منافع من در
وھلهٴاول تامین شد ،آنگاہ به دیگران فکر می کنم۔ اگر غذای کافی برای
من وجود داشت ،مابقی را به دیگران می دھم۔ ولی محبت خدا عاری از ھر
حتی
گونه خودخواھی است۔ او ھمیشه بھرتین را برای ما می خواھد۔ او ٰ
ھنگامی که ما دوستش نداریم ،ما را بی نھایت دوست دارد۔ او جھان را
حتی ھنگامی که جھان او را رد می کند۔ این نوع محبت ،فعال
دوست داردٰ ،
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است و خود را در طرز فکر و عمل نشان می دھد ھامنطور که در اول قرنتیان
 ۱-۴:۵۳می خوانیم ،طرز فکر رسشار از محبت خدا ،فیض و رحمت نامیدہ
می شود۔

فیض ،آن نوع محبتی است که بھرتین را برای شخص دیگر می
خواھد۔ فیض صرب منی کند تا شخص مقابل به اندازہٴکافی خوب
شد تا شایستهٴمحبت باشد یا قادر به جربان آن باشد۔ فیض
دیدگاھی فداکارانه از شفقت و رحمت است۔ خداوند به گفتهٴپطرس
"بخشندہٴمتام برکات روحانی است و شام را در مسیح دعوت کردہ
است که در جالل جاودانی او رشیک شوید" (اول پطرس )١۱:۲۔
فیض خدا را از این می بینیم که او بزرگرتین فداکاری را در حق انسان
انجام داد۔ محبت او باید در عمل پیادہ می شد تا ما را از گناھامنان نجات
دھد۔

یک شخص زمانی رحمت نشان می دھد که برای فردی که شایسته
نیست ،کار خوبی انجام دھد۔ آیا شام داستان سامری نیکو را بیاد
دارید؟ انجیل لوقا  ،۱۷-۱۱:١۱داستان مسافری سامری است که
شخص مجروحی را می بیند که اتفاقاً با او دشمن است (دشمنی بین
یھودیان و سامریھا)۔ ولی سامری به او محبت و کمک می کند۔
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خدا فیض و رحمت خود را به ما نشان دادہ است۔ او مثل والدینی
نیست که در ازای کاری به فرزندشان جایزہ ای می دھند۔ خداوند بدون
رشط محبت می کند ،او بھرتین را برای ما می خواھد و راہ نجاتی برای ما
مھیا ساخت که ما شایستگی آن را نداشتیم۔

"زیرا در آن ھنگام که ما ھنوز درماندہ بودیم مسیح در زمانی که
خدا معین کردہ بود در راہ بی دینان جان سپرد"۔ بندرت می توان
کسی را یافت که حارض باشد حت ٰی برای یک شخص نیکو از جان
خود بگذارد ،اگر چه ممکن است گاھی کسی بخاطر یک دوست
خیرخواہ جراٴت قبول مرگ را داشته باشد۔ اما خدا محبت خود را
نسبت به ما کامالً ثابت کردہ است ،زیرا در آن ھنگام که ما ھنوز
گناھکار بودیم مسیح بخاطر ما مرد" (رومیان )۸-۱:۲۔
محبت خدا محبتی خودخواھانه نیست بلکه کامالً آزادانه است و
بسیار متفاوت از محبت انسانھاست۔ عمل او نیز کامالً متفاوت است۔ اما
خدا می خواھد فرزندانش مثل او شوند۔ او از ما می خواھد جالل و نیکویی
او را منعکس کنیم یعنی مثل او محبت کنیم و فیض و رحمت را در روابطامن
نشان دھیم۔
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آنچه باید انجام دھید
 -۱انجیل لوقا  ۳۹-۱۱:۹را بخوانید و در ارتباط با ھر آیهٴآن ،به زندگی خود
فکر کنید۔
آیه  -۱۱دشمنان خود را محبت کنید ،به آنانیکه از شام متنفرند نیکی
کنید۔
آیه  -۳۹پس ھامنطور که پدر شام رحیم است رحیم باشید۔

خداوند عادل است
در کشور فرانسه ،مقایسی از یک فلز مخصوص وجود دارد که دقیقا ً
یک مرت طول دارد۔ بیشرت کشورھا یک کپی از آن را دارند۔ این
مقیاس کامالً صحیح و درست است۔ و استاندارد کاملی است که
توسط آن بقیهٴاندازہ گیری ھا سنجیدہ می شوند۔ خداوند مثل آن
ترازوست۔ ذات او عدالت و نیکی مطلق است۔ در ھر کار و عملی ،او
استاندارد عدالت و درستکاری است۔ ھرچه او می گوید و یا انجام
می دھد ،راست است۔ این راست معنای این جمله که خدا عدالت
است۔ او عوض منی شود و منی تواند کاری برخالف عدالتش انجام
دھد زیرا آن اعامل برخالف ذات خودش می باشد۔ خدا از آنانی که
می خواھند مانند او باشند ،انتظار دارد که آنان در راستی مطلق گام
بردارند۔ چون او عادل و راست است ،خلقت خود را باید داوری کند۔
ھنگامی که خدا خلقت را به پایان رساند ،دید که ھر چه ساخته بود،
بسیار نیکو بود (پیدایش )۱۱:۱۔ اما می دانید که ھمه گناہ کردہ اند۔
انسانھا در بجا آوردن خوبی و حقیقت شکست خوردہ اند و مثل یک
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خط ِ
کش کوتاہ ،منی توانند به استاندارد خدا برسند پولس می
فرماید" :ھمه گناہ کردہ اند و از جالل خدا محرومند" (رومیان
)۱۱:۱۔
خدا چه کاری می تواند انجام دھد؟ او منی تواند به انسانھا اجازہ دھد
کمرت راست باشند ،کمرت عادل باشند۔ آیا می تواند؟ تصور کنید شام می
خواھید یک میز بسازید۔ چھار نفر از دوستانتان چوب برای پایه ھای میز
می آورند ،شام اندازہٴپایه ھا را دقیق به آنھا دادہ اید ولی وقتی آنھا می آیند
شام با خط کش پایه ھا را اندازہ می گیرید و متوجه می شوید که ھمهٴآنھا
کوتاہ ھستند۔ یکی دہ سانتیمرت ،دیگری پنج و دیگری سه و دیگری دو۔ از
کدام پایه می توانید استفادہ کنید؟ اگر می خواھد میزی بسازید که خراب
نشود ،از ھیچکدام منی توانید استفادہ کنید۔ خداوند قصورات انسانھا را می
بیند ،نه به آن علت که انسانھا کارھای بد کردہ اند بلکه چون آنھا محبت و
رحمت را مانند خدا ،بجا منی آورند۔
داستانی وجود دارد از یک قاضی عادل که ھمیشه در قضاوتش راست
بود و احکام را با عدالت اجرا می کرد۔ یک روز پرسش را بعلت جنایت پیش
او آورند۔ پرسش پذیرفت که مقرص است۔ پدر با اشک حکم به محکومیت
پرسش داد۔ او باید بخاطر جنایت ،تنبیه شود۔ ولی پدر از پشت میز قضاوت
بلند شد ،لباس قضاوت را از تن بیرون کرد و به محافظین پرس گفت" :من
بجای فرزندم تنبیه خواھم شد۔"
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عیسی
بعنوان فرزند خدا ،شام ھمراہ مردم بی خدا داوری نخواھید شد۔
ٰ
بجای شام مجازات شد۔ حال ،عدالت خدا در حق شام اجرا شدہ است۔
بھمین علت ،شام باید با قوت روح القدس راست و عادل باشید۔
وقتی درک می کنیم که محبت خدا و عدالت او ،جزئی از ذات او می
باشند ،می توانیم بھرت طرز فکر و عمل او را بفھمیم و ھمچنین بفھمیم انتظار
او از ما چیست و چگونه باید فکر کنیم ،احساس کنیم و عمل کنیم تا بیشرت
شبیه او شویم۔

ای مرد از آنچه نیکوست تو را اخبار منودہ است۔ و خداوند از تو چه
چیز می طلبد؟ غیر از اینکه انصاف را بجا آوری و رحمت را دوست
بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک منایی (میکا )۸:۱۔

آنچه باید انجام دھید
 -۹میکا  ۸:۹را نوشته و حفظ کنید۔
 -۱افسسیان  ١۲-۸:۱را خواندہ بنویسید۔ انتظار خدا از شام در زندگی تان
مطابق این آیات چیست؟
 -۸وقتی می گوییم خدا عادل است یعنی:
الف) او را می توان سنجید
ب)

او منی تواند کار بد انجام دھد

ج)

او آنقدر خوب است و پاک که منی تواند دعای ما را بشنود
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 -۶چگونه عدالت خدا می تواند در طرز فکر و اعامل شام تاٴثیر بگذارد؟
جواب ھای خود را مقایسه کنید
 -۱جواب خودتان
 -١ب) خداوند دانا و حکیم است
د)

خداوند منبع ھمهٴقدرتھاست

 -۹جواب خودتان
 -۱الف)
ب)

خداوند را از طریق خلقتش می توان شناخت
خداوند را از طریق اشخاصی که در عھد عتیق با آنھا صحبت
کرد می توان شناخت

ج)

عیسی مسیح می توان شناخت
خداوند را از طریق
ٰ

 -۱جواب خودتان
 -۳جواب خودتان
 -۸ب) او منی تواند کار اشتباہ انجام دھد
 -۴جواب خودتان
 -۶او می تواند به شام کمک کند تا کار بد انجام ندھید ،طرز فکری بھرت
داشته باشید ،محبتی ثابت و بادوام داشته باشید و در ارتباط با او فروتن
باشید۔
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آنچه خدا از شخصیت و اعامل شام انتظار دارد
آیا شام یاد گرفته اید که چگونه دو چرخه سواری کنید؟ اگر اینطور
است ،بخاطر می آورید که برای یادگیری رعایت نکاتی الزامی است ،باید
درست حرکت کنید ،فرمان را درست بگیرید ،مسیر خوبی را انتخاب کنید،
تعادل خود را حفظ کنید و ۔۔۔۔ اینھا نکاتی است که یک دوچرخه سوار
مجرب بدون فکر کردن ،بطور خودکار انجام می دھد ولی برای یک مبتدی
اینطور نیست۔ یک شخص مبتدی احتیاج به یک دوچرخه سوار مجرب دارد
تا برای او نحوہٴراندن را توضیح دھد و بگوید که چگونه باید بر موانع
مختلف غلبه کند۔ گاہ رانندہٴخربہ ،سوار دو چرخه می شود تا به شام نشان
دھد چه باید بکنید۔ در ابتدا شام به زمین می افتید۔ گاھی اوقات ،ھنگامی
که شام سوار دوچرخه ھستید ،دوچرخه را می گیرد تا تعادل خود را حفظ
کنید۔
آموخنت زندگی صحیح مطابق خواست خدا ،به ھمین شکل است۔
آرزوی خدا این است که مثل او شویم۔ شام می دانید که او نیک ،پرمحبت و
عادل است۔ اما از ھامن لحظه ای که مسیحی شدیم ،منی توانیم آنطور که او
می خواھد ،زندگی کنیم۔ این درس به شام نشان خواھد داد که خدا به
عنوان رانندہ ای مجرب ،چگونه می تواند به شام کمک کند که بیشرت و
بیشرت شبیه او گردید۔
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آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد
وجدانی که به شام کومک می کند
کتاب مقدس راھنامی شامست
نجات دھندہ ای که راہ را به شام نشان می دھد
روح القدس شام را ھدایت می کند
این درس به شام کمک خواھد کرد تا۔
راھھایی را بیاموزید که خدا آنھا را بکار می برد تا به شام نشان دھد
چگونه زندگی کنید
از برکات او بھرت استفادہ کنید و مسئولیت بیشرتی حس کنید
چھار طریق را نام بربید که توسط آنھا در مراحل مختلف زندگی ،می
توانید راہ درست را انتخاب کنید

وجدانی که به شام کمک می کند
ھمهٴانسانھا وجدان دارند۔ وجدان یک آگاھی درونی در مورد نیک و
بد می باشد۔ حت ٰی قبل از آنکه شام مسیحی شوید ،وجدانتان در
بعضی موارد درست و غلط را به شام گوشزد می کرد۔ در آن لحظات
یک احساس درونی به شام یادآور می شد که عمل مشخصی را بھرت
است انجام داد یا انجام نداد ،و اگر به ندای وجدان توجه می کردید
اعامل گناہ آلود بسیاری را انجام منی دادید۔ پولس رسول در
رسالهٴرومیان دربارہٴغیر یھودیان می گوید آنھا با وجود اینکه
فرامین خدا را منی شناسد ولی بعلت اینکه از ندای وجدان اطاعت
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می کنند ،کارھای خوب انجام می دھند" :رفتارشان نشان می دھد
که مقررات رشیعت در قلبھایشان نوشته شدہ و وجدانھای ایشان
نیز درستی این را تائید می کند زیرا افکارشان یا آنھا را متھم می کند
و یا از آنھا دفاع می مناید" (رومیان )١۲:۱۔
وجدان وسیله خوبی است۔ وجدان ھدیهٴخدا برای کمک کردن به
ماست۔ می توانیم بگوییم درست مثل تعادل یک دوچرخه سوار،
وجدان نشان دھندہٴتعادل روحانی ماست۔ اما باید دانست که
وجدان نیز محدود است و کامل نیست۔ درست مثل یک بندباز که
با بکارگیری بھرتین مھارتھا و تکنیکھا باز می افتد ،بھرتین انسانھا
نیزگاہ در گناہ می افتند زیرا وجدان آنھا نیز قادر به یادآوری آنھا
نبودہ است۔ بعضی اشخاص ھمیشه از توجه به ندای وجدان رسباز
زدہ اند ،مثل اشخاصی که آگاھانه مسیر بدی را برای حرکت انتخاب
کردہ اند ،آنھا آنقدر پیش رفته اند که دیگر قادر به استفادہ از
وجدانشان نیز نیستند۔ کتاب مقدس دربارہ این اشخاص چنین می
گوید" :وجدانشان طوری بی حس خواھد گردید که گویی با آھنی
سوخته شدہ است" (اول تیموتائوس )۱:۲۔
مسیحیان اینگونه نیستند ،وقتی تولد دوبارہ را کسب می کنند،
وجدانشان نیز تازہ می شود۔ نویسندہٴرسالهٴعربانیان می گوید مرگ
مسیح ،وجدان ما را پاک می کند" :خون او وجدان ما را از اعامل
بیھودہ پاک خواھد کرد تا ما بتوانیم خدای زندہ را عبادت و خدمت
کنیم" (عربانیان )١۲:۹۔
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چون عیس ٰی مسیح ما را پاک کردہ و بخشیدہ ،دیگر وجدامنان در
ارتباط با زندگی گذشته احساس تقصیر منی کند۔ در عوض وجدان
وسیله ای در دست روح القدس می گردد که ما را مطمنئ کند که
درست عمل کردیم۔ نویسندہ عربانیان اضافه می کند" :برای ما دعا
کنید۔ ما یقین داریم که برخالف وجدان خود عمل نکردہ ایم بلکه
ھمیشه آنچه را که درست است بجا می آوریم" (عربانیان )١۸:١۱۔
وجدانتان به شام کمک خواھد کرد تا کارھای خوب انجام دھید۔ و
وقتی می خواھید کاری نادرست انجام دھید به شام ھشدار خواھد
داد ،ھامنطور که وقتی کار خوبی انجام می دھید ،احساس آرامش می
کنید۔ وجدان کامل ،وجدان پاک است (اول پطرس )١۱:۱۔
نصیحت پولس به تیموتائوس ،تشویقی است بزرگ و ھشداری است
قوی" :و ایامن و وجدان پاک را نگه دار ،کشتی ایامن بعضی ھا به
علت گوش ندادن به ندای وجدان در ھم شکسته است" (اول
تیموتاوس )۱۹:۱۔

آنچه باید انجام دھید
عبارات صحیح را در ارتباط با وجدان مشخص کنید:
 -١الف) تنھا غیر مسیحیان وجدان دارند
ب)

مسیح وجدان مسیحیان را احیاء می کند

ج)

یک وجدان تازہ وسیله ای در دست روح القدس است

د)

یک مسیحی باید وجدانش را پاک نگه دارد
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 -۱اعامل  ١۹:۱۴را حفظ کنید ،بنویسید وقتی می خواھید کاری را بکنید
کدام انتخاب به شام کمک خواھد کرد تا وجدان پاکی داشته باشید
جوابھای خود را با پاسخ ھای درست انتھای بخش ،مقایسه کنید۔

کتاب مقدس راھنامی شامست
در درس گذشته یاد گرفتید که کتاب مقدس وسیله ای است که
خدا توسط آن خود را آشکار کردہ است۔ ھمچنین بیاد دارید که در
عھد عتیق خدا با اشخاص خاصی صحبت کرد و بخصوص شخصیت
و اعامل خود را از طریق قوم ارسائیل نشان داد۔ در عھد جدید خدا
به بھرتین شکل ممکن خود را در عیس ٰی مسیح به ما نشان می دھد۔
اناجیل داستان زندگی و تعالیم عیس ٰی مسیح را بیان می کنند ،کتاب
اعامل ،گسرتش مسیحیت را ،رساالت تعالیم را توضیح می دھند و
کتاب مکاشفه پیروزی خدا را در آیندہ نشان می دھد۔ وقتی در
کتاب مقدس این ھمه قسمتھای مھم وجود دارد ،چقدر نیاز ھست
که متام آن را خوب بخوانیم۔ با وجود این ،خیلی از مسیحیان ھنوز
درک نکردہ اند که خدا چرا کالمش را در اختیار آنھا قرار دادہ است۔
کتاب مقدس خود بھرتین جواب را می دھد" :متام کتاب مقدس از
الھام خداست و برای تعلیم حقیقت ،رسزنش خطا ،اصالح معایب و
پرورش ما در نیکی مطلق مفید است" (دوم تیمو تاوس )۱۱:۱۔
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کتاب مقدس را خدا به ما دادہ است ،بنابراین برای ما مفید است۔
فایدہٴآن برای ما این است که به ما حقیقت را تعلیم می دھد ،و حقایقی را
در ارتباط با خدای واقعی و زندگی ما در مسیح را ارائه می کند تا نادان
نباشیم۔ ما می توانیم از او بخواھیم اشتباھامتان را اصالح کند۔ تعلیم
صحیح کالم خدا به ما طریق درست زندگی کردن را می آموزد۔

متامی دانش ما از کتاب مقدس ،بی فایدہ خواھد بود اگر اجازہ ندھیم
طرز فکر و اعامل ما را مثل خدا سازد۔ و از طرف دیگر اشتیاق ما
برای به شبیه شدن به خدا ھم کافی نیست ،اگر کالم خدا را نفھمیم۔
نویسندہٴمزمور را احرتام فوق العادہ ای برای کالم خدا قائل است۔ او
گفت" :کالم تو برای پایھای من چراغ و برای راھھای من نور است،
قسم خوردم و آن را وفا خواھم منود" (مزمور )۱۱۱-۱۱۲:۱۱۹۔
کتاب مقدس کامل ترین راھنامی ما در زندگی مسیحی ماست۔ به
ھمین دلیل باید دامئاً آن را بخوانیم وجود خود ،احساسامتان و اعامملان را با
آن وفق دھیم۔ کتاب مقدس شامل تعالیم و دستورالعمل ھای مشخصی است
که باید از آنھا اطاعت کرد۔ ھمچنین شامل الگوھای رفتاری نیز ھست۔ این
الگوھا بدون اینکه دقیقاً به ما بگویند چه باید بکنیم ،ما را در اتخاذ تصمیم
درست در مورد رفتارمان کمک می کنند۔ و باالخرہ ،در کتاب مقدس منونه
ھایی ھست از مردمان واقعی که یا از خدا اطاعت کردند یا علیه او طغیان
کردند۔ شکی نیست که خدا کدامیک را از ما انتظار دارد۔ منونه ھای خوب
ما را به انجام کارھای پسندیدہ خدا تشویق می کنند و منونه ھای بد ،به ما
در مورد افکار و اعاملی که خالف خواستهٴخداست ھشدار می دھد۔
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کالم خدا را در زندگی خود می توانید اجرا کنید زیرا کالمی واقعی است۔
اگر بخواھیم خواست خدا را در زندگی مان عملی سازیم ،باید کالم او را
دانسته و از آن اطاعت کنیم۔ درک صحیح کالم خدا نیاز به انضباط و
شاگردی کالم او دارد که سبب شادی و برکت واقعی در زندگی مان می گردد۔

"در طریق شھادات تو شادمانم ،چنانکه در ھر قسم توانگری ،در
وصایای تو تفکر می کنم و بطریقھای تو نگران خواھم بود از فرایض
تو لذت می برم پس کالم تو را فراموش نخواھم کرد" (مزمور
)۱۱-۱۲:۱۱۹

آنچه باید انجام دھید
عبارات صحیح را مشخص کنید:
 -۳الف) کالم خدا ،کالم الھامی خدا برای برکت زندگی شامست
ب)

کالم خدا تعلیم دھندہٴحقیقت است

ج)

کالم خدا مسیحیان را کمک می کند که چگونه زندگی کنند

د)

کالم خدا فھرست کارھایی است که شام نباید انجام دھید

ھ)

کالم خدا پر از تعالیم و الگوھای زندگی است

 -۴یکی از آیات کتاب مقدس ،نوشته شدہ در این فصل را حفظ کنید ،به
شکلی که از طریق آن بتوانید توضیح دھید چرا کتاب مقدس برای یک
مسیحی اینقدر اھمیت دارد۔
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نجات دھندہ ای که راہ را به شام نشان می دھد
مھم ترین و باارزش ترین شخصیتی که کتاب مقدس معرفی می
کند ،خداوند ما عیس ٰی مسیح است۔ شاید شام به دیگران گفته اید
کہ عیس ٰی نجات دھندہٴشامست و احتامالً او را کامالً خداوند خود
می دانید۔ متام این مطالب خوب و درست ھستند۔ چگونه می
توانستید زندگی تازہ را تجربه کنید ،اگر نجات نداشتید؟ و چگونه
می توانید زندگی کنید اگر او کنرتل زندگی تان را در دست نداشته
باشد؟ تنھا عیس ٰی است که می تواند نجات دھد و حفظ کند۔ او
مسیح است و ما مسیحی ،این به آن معناست که ما پیروان او
ھستیم ،یکی از شاگردان او ،شاگرد شخصی است که یاد می گیرد که
مانند استادش فکر و عمل کند۔ آیا تا بحال بازی دنبال کردن رھرب را
انجام دادہ اید؟ رھرب یک گروہ حرکات متفاوتی را انجام می دھد ،می
پرد ،خم می شود ،راہ می رود و دیگران باید دقیقاً ھامن حرکات را
انجام دھند۔ اگر شخصی قادر به تکرار نباشد ،یا خیلی کند حرکات را
تکرار کند ،بازی را می بازد زیرا اساس بازی ،تقلید است۔ کتاب
مقدس می گوید ما باید از خداوندمان تقلید کنیم" :از من پیروی
کنید ھامنطور که من از مسیح پیروی می کنم" (اول قرنتیان )۱:۱۱۔
طرز فکر شام دربارہٴزندگی باید مانند طرز فکر مسیح عیس ٰی باشد،
چون او به شکل انسان درمیان ما ظاھر گشت خود را پست تر
ساخت و از روی اطاعت حارض شد مرگ ،حت ٰی مرگ بر روی صلیب
را بپذیرد (فیلیپیان  ۲:۱و)۸۔
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عیس ٰی شخصیت خود را از طریق اعاملش نشان داد ،اعاملی که متاماً
مثرہٴاطاعتش از خداوند بود۔ پطرس چنین جمع بندی می کند:
"عیس ٰی به ھمه جا می رفت و اعامل نیک انجام می داد و
ھمهٴکسانی را که در اسارت شیطان برس می بردند ،رھنامیی می
بخشید زیرا خدا با او بود" (اعامل )۱۸:۱۱۔
پطرس عیس ٰی را می شناخت زیرا با او زندگی کردہ بود۔ "وقتی آنان
جسارت پطرس و یوحنا را مشاھدہ کردند و پی بردند که افرا ِد درس
نخواندہ و معمولی ھستند متعجب شدند و دانستند که از یاران
عیسی ھستند" (اعامل )۱۱:۲۔
حال ،درک کردید معنای مطالعه کالم خدا چیست؟ ما کتاب مقدس
را منی خوانیم تا فقط داستانھایی در مورد عیس ٰی بیاموزیم ،بلکه تا
بفھمیم چگونه می توانیم با قدرت روح القدس در زندگی مان از او
تقلید کنیم۔ ولی این کار سادہ نخواھد بود زیرا خود عیس ٰی ،زندگی
راحتی نداشت در حقیقت او بخاطر نجات ما زجر بسیار کشید۔
پطرس این حقیقت را می دانست" :مگر خدا شام را برای ھمین
برنگزیدہ است؟ خود مسیح با رنجھایی که به خاطر شام کشید برای
شام منونه شد تا به ھامن راھی که او رفت شام نیز بروید" (اول
پطرس )۱١:۱۔
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حال شام می دانید کہ عیس ٰی الگوی ماست۔ او شخصیتی عجیب
دارد۔ آیا می توانید این امید را داشته باشید که شام ھم مانند او
شوید؟ مطمنئ باشید خداوند این را می خواھد که ھر روز بیشرت
شبیه او شوید۔ اما مانند پولس می دانیم ھنوز به استاندارد او
نرسیدہ ایم (فیلیپیان )١۱:۱۔ اما می خواھیم که برسیم۔
وعدہٴباشکوھی که به فرزندان خدا دادہ ھستیم ،اما معلوم نیست که
در آیندہ چه خواھیم شد۔ ولی ھمین قدر می دانیم که وقتی مسیح
ظھور کند ،ما مثل او خواھیم بود زیرا او را آنچنان که ھست خواھیم
دید۔ ھر که در مسیح چنین امیدی دارد ،خود را پاک می سازد
ھامنطور که مسیح پاک است" (اول یوحنا )۱-۱:۱۔

آنچه باید انجام دھید
عیسی در
 )۱عباراتی را مشخص کنید که نشان می دھد چگونه می توانیم از
ٰ
زندگی مان تقلید کنیم:
الف) باید خدا را با متام قلبامن دوست داشته باشیم
ب)

باید بشارت را به فقرا برسانیم

ج)

باید به کسانی که در مشکل ھستند کمک کنیم

د)

باید به روح خدا اجازہ دھیم در ما کار کند

ھ)

ھمه باید مثل مسیح ،نجار شویم
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 )۹اول قرنتیان  ۵:۵۵را دوبارہ بخوانید و از روح خدا بخواھید به شام نشان
دھد در چه قسمتھایی از زندگی تان از او پیروی نکردید۔ از خدا
بخواھید برای آن نافرمانیھا شام را ببخشد۔ آنھا را در دفرتتان بنویسید و
عیسی شوید۔ وقتی
ھر روز برای آنھا دعا کنید ،تا بتوانید بیشرت شبیه
ٰ
توانستید آنھا را در زندگی تان تغییر دھید ،بنویسید روح خدا چگونه به
شام کمک کرد و شام از او چه یاد گرفتید۔

روح القدس شام را ھدایت می کند
مردم زیادی در جھان ھستند که خیلی مطالب راجع به عیس ٰی می
دانند۔ حت ٰی آن مطالب را از کتاب مقدس حفظ کردہ اند ،اما قادر
نیستند۔ در زندگی شان مثل عیس ٰی باشند چونکه از او نخواسته اند
که نجات دھندہٴآنھا باشد۔ این مطلب درست مثل شخصی است که
می خواھد دوچرخه سواری کند ،بدون اینکه سوار دوچرخه شد۔ ولی
باید دانست ھیچ راھی برای یادگیری موٴثر وجود ندارد ،مگر آنکه
سوار دوچرخه شویم ،به ھمین شکل برای شبیه عیس ٰی شدن ،اول
باید فرزند خدا بود۔ بسیاری از فرزندان خدا در فرآیند شبیه مسیح
شدن ھرگز پیرشفتی نداشته اند و ھمیشه در ھامن گناھان و
عادتھای کھنه خود برس می برند۔ آنھا صادقانه توبه می کنند اما باز
شکست می خورند ،مثل دوچرخه سواری که ھمیشه می افتد۔ چرا؟
چونکه او خودش بدون کمک قادر نیست تعادلش را حفظ کند ،یعنی
بدون کمک معلم مجرب۔ اما باید خدا را شکر کنیم که او معلم
مجربی به ما بخشیدہ است۔ اگر ما فرزند خداییم ،معلم ما در درون
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ماست۔ این معلم روح القدس است۔ روح خدا دوست وفادار و
مشوق ماست۔ با وجود معلم ،چگونه دوبارہ می توان شکست خورد؟
اگر به او اجازہ ندھیم که به ما کمک کند۔ ما ھر روز احتیاج داریم
که از او بخواھیم که مثل یک معلم مجرب ،دوچرخه ما را بگیرد تا
نیفتیم۔ تنھا از این طریق می توان با اطمینان بسوی شباھت به
مسیح قدم برداشت۔ شاگردان مسیح سه سال با او بودند و از او
درس ھا آموختند۔ عیس ٰی مطالب زیادی را برای آنھا توضیح داد،
ولی خود می دانست که وقتی از جھان برود ،آنھا به کمک احتیاج
دارند۔ برای ھمین ،او وعدہ ای داد" :اما وقتی پشتیبان شام که او را
از جانب پدر نزد شام می فرستم بیاید ،یعنی روح راستی که از پدر
صادر می گردد ،او دربارہٴمن شھادت خواھد داد" (انجیل یوحنا
)۱۱:۱۲۔
پشتیبان ما در قلب ماست تا خدای پدر و خدای پرس را بیشرت
آشکار کند۔ او به ما تعلیم می دھد و کالم خدا را برای ما واقعی تر
می سازد۔ عیس ٰی دربارہٴاو گفت" :اما پشتیبان شام یعنی روح
القدس که پدر به نام من خواھد فرستاد ھمه چیز را به شام تعلیم
خواھد داد و آنچه را به شام گفته ام به یاد شام خواھد آورد" (انجیل
یوحنا )۱۱:۱۲۔
روح القدس نه تنھا تعلیم می دھد ،بلکه یادآوری کنندہٴآن مطالبی
است که ما آموختہ ایم۔ در لحظاتی که به کالم خدا احتیاج داریم ،او
کالم را به ذھن ما می آورد۔ در لحظات سخت ،او به ما می گوید چه

اخلاقیات کتاب مقدس

انچه خدا از شخصیت و اعمال شما انتظار دارد

باید بگوییم (مرقس  ،)۱۱:۱۱و ما را به جمیع راستی ھدایت می کند
(یوحنا )۱۱:۱۱۔ این شامل راہ زندگی نیز می گردد۔ وقتی به روح خدا
اجازہ عمل دھیم ،او طبیعت خدا را در ما قرار می دھد و ما می توانیم
با قدرت او ،بر امیال و آرزوھای گناہ آلود غلبه کنیم۔ اما این امر تنھا
زمانی تحقق می یابد که از او اطاعت کنیم۔ به آنچه پولس می گوید
بدقت توجه کنید" :اما مثرانی که روح القدس به بار می آورد محبت،
خوشی ،آرامش ،بردباری ،مھربانی ،خیرخواھی ،وفاداری ،فروتنی و
خویشتنداری است که ھیچ قانونی که برخالف چنین کارھا باشد
وجود ندارد۔ اگر روح خدا منشاً زندگی ماست او ھم باید ھادی
زندگی ما باشد" (غالطیان ۱۲:۲و)۱۱-۱۱۔
روح القدس باید زندگی ما را کنرتل کند۔ آیا این به آن معناست که
دیگر ما نباید ھیچ تالشی بکنیم؟ خیر ،بلکه به آن معناست که نباید
بکوشیم که راہ خدا را ترک کنیم۔ ما باید دربارہٴطرز فکر و اعامملان فکر
کنیم و از روح خدا بخواھیم تا آنھا را شبیه طرز فکر و عمل مسیح بکند۔
این به معنی ھدایت به جمیع راستی و متام حقیقت است۔ آیا این مطلب به
نظر شام مشکل است؟ یک لحظه فکر کنید به آنچه خدا قبالً در زندگی شام
انجام دادہ است۔ این روح القدس بود کہ به شام کومک کرد تا مسیحی
شوید ،روح به شام زندگی داد و با قوت او فرزند خدا شدید ،شام تجربه
کردید که خدا وجود دارد و واقعی است و گناھان شام را بخشیدہ ،وجدانتان
دوبارہ تازہ شد ،در زندگی تان ھدفی پیدا کردید و خداوند به دعاھای ھر
روزہٴشام جواب می دھد۔ در مجموع شام بیشرت به شباھت مسیح درآمدید۔
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متام این کارھا بعلت عمل روح القدس در درون شام صورت می گیرد۔ نا تنھا
در شام بلکه در متام برادران و خواھران مسیحی تان۔ ما نباید از شکست
برتسیم۔ آنچه را کالم خدا می گوید ،می توانیم در زندگی مان تجربه کنیم۔

"کسانی که بوسیلهٴروح خدا ھدایت می شوند ،فرزندان خدا ھستند،
زیرا آن روحی که خدا به شام دادہ است ،شام را بردہ منی سازد و
موجب ترس منی شود بلکه آن روح ،شام را فرزندان خدا می گرداند
و ما به کومک این روح در پیشگاہ خدا فریاد می کنیم "ابا ،ای پدر"
روح خدا با روح ما ،با ھم شھادت می دھند که ما فرزندان خدا
ھستیم" (رومیان )۱۱-۱۲:۸۔

آنچه باید انجام دھید
 -۱آیات مربوط به عبارات زیرا را مشخص کنید:
الف) روح ھادی ماست
ب)

روح به ما زندگی می بخشد

ج)

روح حقایق خدا را آشکار می سازد

د)

روح کمک می کند کلامت مسیح را بیاد آوریم

ھ)

روح شخصیت مسیح را در ما ایجاد می کند

 -۸به دعای پولس در افسسیان ۵۶-۵۱:۵فکر کنید۔
جواب ھای خود را مقایسه کنید
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 -۱الف) باید خدا را با متام فلبامن دوست بداریم
ب)

باید به فقرا بشارت دھیم

ج)

باید به کسانی که در مشکالت ھستند کمک کنیم

د)

باید به روح خدا اجازہ دھیم در ما کار کند

 -۵ب)

مسیح وجدان مسیحیان را احیاء می کند

ج)

وجدان احیاء شدہ وسیله ای در دست روح القدس است

د)

یک مسیحی باید وجدانش را پاک نگه دارد

 -۹جواب خودتان
 -۸اسم شام در جای خالی قرار می گیرد
 -۱جواب خودتان
 -۴جواب خودتان
 -۱الف)

رومیان ۵۴:۸

ب)

غالطیان ۱۱:۱

ج)

یوحنا ۱۹:۵۱

د)

یوحنا ۱۹:۵۴

ھ)

غالطیان ۱۳-۱۱:۱

 -۳الف)

درست

ب)

درست
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درست

د)

غلط

ھ)

درست
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درس چھارم

خدا اصولی برای زندگی عطا می کند

خدا اصولی برای زندگی عطا می کند
این ماہ قرار است گواھینامه رانندگی بگیریم۔ برای این کار نخست
باید با عالئم و قواعد رانندگی آشنا شویم ،قواعدی که ھر رانندہ ای باید از
آنھا آگاہ باشد۔ در مقابل ما جزوہ ای است که بنام قواعدی که باید در مسیر
حرکت در نظر بگیریم۔ آنھا قواعد مفیدی ھستند ،زیرا با اجرای آنھا ،کمرت
تصادف خواھیم کرد و دیگر با ماموران رانندگی مسئله ای نخواھیم داشت،
چون خودشان می بینند که ما از قانون اطاعت می کنیم۔ گاھی اوقات
دوست داریم رسیع تر از حد مجاز رانندگی کنیم ،اما قانون ما را از اینکار
منع می کند۔ این قوانین کمک می کند که مشکل ساز نباشیم و حادثه ای
تلخ ایجاد نشود۔
ما در خانوادہٴخود نیز قوانینی داریم۔ برای مثال بچه ھا می دانند که
در خانه نباید توپ بازی کنند۔ بچه ھا به قانون نیاز دارند۔ بچه ھا اگر
بدانند چه باید بکنند و چه کاری را نباید انجام دھند ،بیشرت احساس امنیت
می کنند۔ و اگر کار بدی کردند باید تنبیه شوند۔ اصوالٌ قانون اگر بر پایه
محبت باشد ،خوب و مفید است و به بچه می آموزد که اگر اینھا را رعایت
کنند ،به نفع ھمه است و ھمه شادتر خواھند بود۔ خدا ،خالق ھمهٴانسانھا
نیز ،قوانینی دارد و مشتاق است فرزندانش آنھا را دانسته و از آنھا اطاعت
عیسی مسیح آشکار کرد۔
موسی و پرسش
کنند۔ او این دستورھا را از طریق
ٰ
ٰ
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آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد
قوانین برشی
موسی
فرامین خدا به
ٰ
تعالیم مسیح
راھنامیی ھای رسوالن
این درس به شام کمک خواھد کرد تا۔
دستورات مھمی را که خدا در کالمش گفته ،مشخص کنید
عیسی به ما دادہ تا بفھمیم چگونه باید باشیم و چه
از قوانینی که
ٰ
کارھایی را نباید انجام دھیم ،سپاسگزار باشیم

قوانین برشی
قوانین خدا در ارتباط با مسائل اجتامعی است۔ آرزوی خدا این است
که خانوادہ ھا و ملل در صلح و ھامھنگی با یکدیگر زندگی کنند۔ و
برای ھمین به آنھا اجازہ دادہ است که سیستمھای سیاسی خود را
برای ایجاد صلح و آرامش توسعه دھند۔ ما در یک قبیله یا یک
رھرب ،در یک رژیم سلطنتی با یک پادشاہ و در یک رژیم جمھوری
با یک رئیس جمھور زندگی می کنیم۔ رھربانی ھستند که قوانین
موجود در جامعهٴما را شکل می دھند۔ البته ھمهٴآنھا یا ھمهٴقوانین
عادالنه نیست ،اما خدا می خواھید در مجموع از آنھا پیروی کنیم۔
پولس رسول در رومیان  ۱-۱:۱۱می گوید" :ھمهٴباید از اولیاء امور
اطاعت منایند زیرا بدون اجازہٴخدا ھیچ قدرتی وجود ندارد۔ و
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زمامداران فعلی را خدا منصوب کردہ است از این جھت ھر که با آنھا
مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کردہ است مخالفت می کند و با این
عمل خود را محکوم خواھد ساخت زیرا فرمانروایان باعث و حشت
نیکوکاران نیستند بلکه بدکاران باید از آنھا برتسند"۔
زمامداران وظیفه دارند تا آنھایی را که بدی می کنند ،تنبیه کنند و
رشارت را کنرتل منایند۔ پولس می گوید چون قوانین ،بدی را
مجازات می کند۔ آنھا در واقع چون خادمین خدا عمل می کنند۔ ما
باید از آنھا اطاعت کنیم نه بعلت ترس بلکه به سبب آسایش وجدان
خود نیز (رومیان )۲:۱۱۔ سپس پولس دادن مالیات را نیز "مسئله
ای مربوط به وجدان" معرفی می کند:
"و به ھمین سبب است که شام مالیات می پردازید زیرا اولیاء امور
خادمین خدا ھستند۔ و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می
باشند۔ پس دین خود را نسبت به ھمه ادا کنید مالیات خود را به
مستحق مالیات و عوارض را به مامور وصول عوارض بپردازید و آن
کسی را که سزاوار احرتام است ،احرتام کنید و صاحبان عزت را عزیز
بدارید" (رومیان )۷-۱:۱۱۔
ما ،در ابتدا مسئول برقراری پادشاھی خدا برزمین ھستیم۔ ولی
بعنوان فرزندان خدا که برزمین زندگی می کنند ،باید برای بی ایامنان
منونه ھای خوبی از اطاعت از زمامداران امور باشیم۔ پطرس می
گوید" :به خاطر خداوند ،مطیع ھمهٴقدرتھای انسانی باشید" (اول
پطرس )١۱:۱۔
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عیس ٰی منونهٴعالی و عجیبی از اطاعت از زمامداران بود۔ گر چه خود،
پادشاہ شاہ شاھان بود ،مالیات خود را پرداخت تا سبب لغزش مردم
نشود (متی )۱۷-۱۲:۱۷۔ وقتی دشمنان سعی کردند با سوٴالی
دربارہٴمالیات او را به دام اندازند ،او گفت" :پس آنچه را که مال
قیرص است به قیرص و آنچه را که مال خداست به خدا بدھید"
(متی )۱١:۱۱۔

آنچه باید انجام دھید
 -۵عبارات صحیح را مشخص کنید (در ارتباط با مسیحی و زمامداران
امور):
الف) او نباید مالیات دھد زیرا فرزند خداست
ب)

او مشتاق است از قوانین کشور خود اطاعت کند

ج)

او بعلت وجدان خود ،مالیات می دھد

د)

او به قدرتھای انسانی احرتام می گذارد

ھ)

او قانون خدا را برتر از قوانین انسانی می داند

 -۱متی  ۱١:۱۱را نوشته و فکر کنید چه چیزھایی متعلق به زمامداران امور
و چه چیزھایی متعلق به خداست بعضی از آنھا ممکن است مشرتک
باشند فھرستی از آنھا تھیه کنید۔

جوابھای خود را با پاسخ ھای انتھای فصل مرور کنید۔
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فرامین خدا به موسی
قوانین انسانی در ھر جامعه ای ،با توجه به بافت و ھویت آن تعیین
شود۔ ولی قانون خدا برای ھمهٴملل و جوامع ،کامل ،مفید و مناسب
است۔ رسایندہٴمزمور می فرماید" :ای خداوند تو عادل ھستی و
داوریھای تو راست است۔ شھادت خود را براستی امر فرمودی و به
امانت الی نھایت" (مزمور )۱۱۸-١۱۷:۱۱۹۔
خدا قوانین خود را از طریق خادمش موس ٰی به قومش داد۔ خیلی از
انسانھا در آن زمان چیزھایی دربارہٴخدا می دانستند ،اما قوانین او را
که نشان دھندہٴشخصیت او بود منی شناختند۔ اما خدا آنھا را از
طریق قومی که انتخاب کردہ بود و توسط خادمش موس ٰی بر روی
کوھی بنام سینا آشکار کرد۔ آنھا به نام "دہ فرمان" موس ٰی مشھور
ھستند۔ در کتاب تثنیه ،باب پنجم ،موس ٰی متامی قوم ارسائیل را
تشویق می کند تا از این قوانین اطاعت کنند (خروج بابھای )۱١-۱۹۔
این قوانین نشانهٴعھد خدا بودند۔ اگر از آنھا اطاعت می کردند،
خداوند نیز آنھا را برکت می داد (تثنیه ۱۱-۱۱:۲و)۱۔ حت ٰی امروز نیز
که ما فرزندان خدا از طریق مرگ عیس ٰی مسیح ھستیم ،خوب است
که دہ فرمان را مورد توجه قرار دھیم۔ آنھا برای ھمهٴانسانھاست۔
بدون آنھا ما قادر نخواھیم بود که جامعه ای سامل ،باھدف و خوب
داشته باشیم۔ بیایید نکاگی مخترص به آنھا بیفکنیم:
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 )۵ترا خدایان دیگر غیر از من نباشد۔
 )۱ھیچ متثالی برای پرستش درست نکن۔
 )۳نام خدا را به باطل مرب۔
 )۴روز َسبَت را رعایت کن۔
 )۱پدر و مادر خود را احرتام کن۔
 )۹قتل مکن۔
 )۱زنا مکن۔
 )۸دزدی مکن۔
 )۶بر ھمسایهٴ خود شھادت دروغ مدہ۔
 )١۲به آنچه دیگری دارد طمع مورز۔

خدا این قوانین را دادہ تا ما آرامش و سعادت زندگی کنیم۔ این
قوانین نشان می دھد او خدایی بامحبت است" :پس در دل خود
فکر کن که بطوریکه پدر ،پرس خود را تاٴدیب می مناید ،یھوہ خدایت
تو را تاٴدیب کردہ است۔ و او امر یھوہ خدای خود را نگاہ داشته در
طریقھای او سلوک منا و از او برتس" (تثنیه )۱-۲:۸۔
قوم ارسائیل ھمیشه از این قوانین پیروی منی کردند و تنبیه می شدند۔
اما آنان از سایر مردم بدتر نبودند۔ ھر انسانی در یک یا چند مورد از این
حتی مذھبی ترین اشخاص نیز در اجرای بعضی از
فھرست کوتاہ آمدہ است۔ ٰ
آنھا شکست خوردہ اند۔
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یک جواب خوب مذھبی یک بار پیش عیس ٰی آمد (مرقس -۱۷:١۱
)۱۱۔ او می خواست بداند چه باید بکند تا حیات جاودانی را بدست
آورد۔ عیس ٰی دربارہٴپنج قانون آخر موس ٰی از او سوال کرد و او با غرور
جواب داد که ھمه را انجام دادہ است۔ سپس عیس ٰی با محبت به او
گفت" :آنچه داری بفروش و به فقرا بدہ و از من پیروی کن"۔ کالم
خدا می گوید او با قیافه ای محزون و با ناراحتی از آنجا رفت ،چون
ثرومتند بود۔ ثروت ،خداوند او بود۔ ثروت او را از اطاعت خدا باز می
داشت ،او قانون اول را شکسته بود۔ در حقیقت استانداردی که خدا
برای ما تعیین کردہ ،بسیار باالست و ھیچکس با قوت خود قادر به
اجرای آنھا منی باشد۔ پولس ،خود نیز در رسالهٴرومیان  ۱۲-۱۱:۷می
گوید که گرچه می داند فرامین خدا نیکوست ،ولی قادر به اجرای آن
نیست۔ زیرا ما منی توانیم بر رسشت نا مطیع خود با قوت خودمان
غلبه کنیم۔ ولی خوشبختانه خدا به این مسئله نیز جواب دادہ است:
"آنچه را که رشیعت بعلت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام
دھد ،خدا انجام داد۔ او فرزند خود را بصورت انسان جسامنی و
گناھکار و برای آمرزش گناھان برش فرستاد و به این وسیله گناہ را در
ذات انسانی محکوم ساخت۔ خدا چنین کرد تا احکام رشیعت،
بوسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح
خدا می باشیم بجا آوردہ شود" (رومیان )۲-۱:۸۔
عیس ٰی پرس انسان و پرس خدا ،متام رشیعت را به کامل رساند (متی
)۱۷:۲۔ از طریق مرگ او قصورامتان بخشیدہ می شود و از طریق
روحش یاد می گیریم تا فرامین خدا را اطاعت کنیم۔
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آنچه باید انجام دھید
 -۱مزمور  ۱۲-۱۱:١١۹را در دفرتتان نوشته ،آن را جزو دعای شخصی
خود کنید" :مرا در مسیر اوامر خود سالک گردان زیرا که در آن
رغبت دارم۔ دل مرا به شھادات خود مایل گردان و نه بسوی طمع،
چشامنم را از دیدن بطالت برگردان ودر طریق خود مرا زندہ ساز"
(مزمور )۱۷-۱۲:١١۹۔
 -۴عبارات صحیحی را که در رابطه با رشیعت خدا صحیح است مشخص
کنید:
الف) رشیعت خدا کامل است
ب)

موسی دادہ شد فقط برای عربانیان است
متام رشیعتی که به
ٰ

ج)

انسانھا بسادگی می توانند رشیعت را اجرا کنند

د)

خدا فرامین خود را دادہ تا درست و خوب زندگی کنیم

ھ)

دہ فرمان دیگر برای امروز کاربردی ندارد

و)

عیسی از ھمه فرامین خدا اطاعت کرد
ٰ

ز)

ما به روح القدس احتیاج داریم تا بتوانیم از این فرامین
اطاعت کنیم

 -۱اگر قبالً دہ فرمان را منی شناختید ،اکنون آنھا را بنویسید و حفظ کنید
و از روح خدا بخواھید تا به شام کمک کند آنھا را اجرا کنید۔
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تعالیم مسیح
معلمی یکبار از عیس ٰی سوٴال سختی دربارہٴاحکام خدا کرد و پرسید:
"ای استاد کدام یک از احکام رشیعت از ھمه بزرگرت است؟" عیس ٰی
در جواب ،یکی از احکام دہ فرمان را انتخاب نکرد ،بلکه حکمی را از
عھد عتیق برگزید که چھار قانون اول رشیعت را در بر می گرفت۔
"پس یھوہ خدای خود را به متامی جان و متامی قوت خود محبت
منا" (تثنیه )۲:۱۔
اگر شام خدا را دوست داشته باشید ،تنھا او را پرستش خواھید کرد،
نام او را به باطل نخواھید برد و ھر چه که برای رضایت او الزم باشد،
انجام خواھید داد۔ محبت انگیزہٴاطاعت شام از خدا خواھد بود۔ به
ھمین دلیل ،عیس ٰی در پاسخ به این معلم ،حکم مھم دیگری را از
عھد عتیق نقل کرد که پنج فرمان آخر "دہ فرمان" را در بر می
گیرد" :ھمسایه خود را مثل خویشنت محبت منا" (الویان )١۸:۱۹۔
اگر شام ھمسایه خود را دوست داشته باشید ،او را منی کشید و به
آنچه دارد طمع منی ورزید و بھرتین ھا را در زندگی اش برای او
خواھانید۔ این محبت مثرہٴروح است۔ محبت در اعامل مسیحیان پر
از روح القدس دیدہ می شود۔ ھنگامی که عیس ٰی می خواست
شاگردانش را ترک کند ،به آںھا تعالیمی داد۔ او شاگردانش را
دوست داشت و آنھا نیز عیس ٰی را دوست داشتند۔ عیس ٰی به آنھا
گفت که اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاہ دارید (یوحنا  )١۲:۱۲و
به آنھا وعدہ داد که پشتیبانی برای آنھا بفرستد که به آنھا یاد دھد
چگونه اطاعت کنند (یوحنا  ١۷-١۱:١۲و )۱۱۔ سپس به آنھا گفت:
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"حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید ،ھامنطور که من
شام را دوست داشتم۔ محبتی بزرگرت از این نیست که کسی جان
خود را فدای دوستان خود کند" (یوحنا )۱۱-۱۱:١۲۔
محبت عیس ٰی ،محبتی عملی بود۔ او برای ما کاری انجام داد۔ زندگی
اش را داد تا ما را نجات دھد ،حال ،او می خواھد که مانند او،کاری
انجام دھیم۔ پولس رسول که این مطلب را بخوبی درک کردہ بود ،می
فرماید" :بارھای یکدیگر را حمل کنید و به هر طریق قانون مسیح را
بجا خواھید آورد" (غالطیان )۱:۱۔
ما باید محبتامن را به خدا با نیکوکاری نسبت به ھمدیگر نشان
دھیم۔ آیا از درس اول بیاد می آورید که ھدف خدا برای فرزندانش
این است که آنھا نیکوکار باشند؟ حال آن را در فرمان مسیح می
بینیم۔ محبتی که عمل می کند ،فرمان اصلی و مرکزی پادشاھی
خداست۔ اما دیدیم که خدا عادل نیز ھست۔ بنابراین ،محبت عملی
ما باید در مسیر درستی نیز باشد۔ تعالیم عیس ٰی ھر دو جنبه را در
نظر می گیرد۔ در موعظه رسکوہ (متی  )۱۸-۱۷:۲عیس ٰی گفت که
نباید فقط دوستامنان را دوست بداریم بلکه باید دشمنان خود را
محبت کنیم تا فرزندان پدر آسامنی خود شویم (متی )۲۲-۲۱:۲۔
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فرامین مسیح به معنای روش جدید زندگی کردن است ،دعای ما و
صدقات ما باید پنھانی صورت گیرد ،نه برای اینکه خودمنایی کنیم ،بلکه
ھمه کار را برای متجید خدا انجام دھیم نه متجید انسانھا ،باید ریاکار
عیسی به
نباشیم۔ ریاکاری به معنای تنھا به ظاھر توجه داشنت است۔
ٰ
شاگردانش گفت که خدا به انگیزہ ھا و طرز فکر ،به اندازہٴخود عمل توجه
دارد۔ تعالیم مسیح ،تعالیمی مثبت است۔ او تنھا فھرستی از نھی ھا ارائه منی
کند بلکه آنچه را که در ماورای قانون وجود دارد ،به ما نشان می دھد ،یعنی
محبت کردن به خدا و به ھمسایه را۔ او به ما اینطور دستور می دھد:

"شام قبل از ھر چیز برای بدست آوردن پادشاھی خدا و انجام
خواسته ھای او بکوشید ،آن وقت ھمهٴاین چیزھا نیز به شام دادہ
خواھد شد" (متی )۱۱:۱۔

آنچه باید انجام دھید
عیسی به ما گفته است تا انجام دھیم ،با آنچه طبیعت و ذات
 -۹آنچه که
ٰ
ما خواستار آن است ،در تناقض است۔ آن دسته از فرامین
موعظهٴرسکوہ را که برای اجرای آنھا به کمک روح خدا احتیاج دارید،
مشخص کنید:
الف) در ھنگام سختی شاد باشید
ب)

وقتی بدی می بینید ،انتقام نگیرید

ج)

دشمنان خود را دوست داشته باشید
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د)

صدقات خود را در پنھانی بدھید

ھ)

وقتی به شام بدی می کنند ،دیگران را ببخشید

و)

دیگران را داوری نکنید

 -۱اجرای کدامیک از این فرامین برای شام خیلی مشکل است؟ آن را
نوشته و دعا کنید تا خدا به شام در اجرای آن کمک کند۔ بعد بنویسید
روح خدا چگونه به شام کمک کرد تا آن را اجرا کنید۔

راھنامیی ھای رسوالن
بعد از اینکه عیس ٰی به نزد پدر خود به آسامن رفت ،رسوالن او
مژدہٴنجات را به ھمهٴمردم رساندند۔ بعضی یھودی بودند و براحتی
قادر به درک گفته ھای رسوالن بودند ،چون زمینهٴقبلی داشتند۔ اما
بعضی از مردم بودند که ھیچ اطالع واقعی از خدا نداشتند و رسوالن
می بایست ابتدا به آنھا مطالب مقدماتی را می آموختند این اشخاص
دارای مذاھبی برای خود بودند و باید یاد می گرفتند که چگونه
زندگی تازہ ای داشته باشند۔ زندگی قدیمی آنھا رشیرانه بود و
رسوالن باید تعالیم مسیح را به آنھا آموزش می دادند۔ به ھمین
دلیل ما تعالیم رسوالن را در کتاب مقدس می یابیم۔ آنان مثل
عیس ٰی تعلیم می دادند و به مردم می گفتند که تعالیم مسیح چگونه
به زندگی حیات می دھد و زندگی آنان را بھرت می کند۔ برای مثال،
یوحنای رسول چنین می فرماید" :ای فرزندان من ،محبت ما نباید
فقط در قالب حرف و تعارف باشد بلکه باید حقیقی باشد و در عمل
دیدہ شود" (اول یوحنا )۱۸:۱۔
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یعقوب به دوازدہ طایفه ارسائیل که در رسارس عامل پراکندہ اند ،رساله
ای نوشت (یعقوب )۱:۱۔ او نیز می خواست که مردم از احکام مسیح
پیروی کنند۔ او ھمه را تشویق کرد که با اطاعت از "قانون شاھانه"
( ،)۸:۱اعامل صحیح داشته باشند ،یعنی اینکه ھمسایهٴخود را چون
نفس خود محبت کنند۔ و بعد می فرماید" :اما اگر بین اشخاص از
روی ظاھر آنھا تبعیض قائل شوید ،مرتکب گناہ شدہ اید" (یعقوب
)۹:۱۔ تبعیض ،به ھر شکلی که باشد ،چه دوست داشنت نژادی
خاص ،طبقهٴاجتامعی خاص ،جنسی خاص ،ھمه برخالف رشیعت
محبت است۔ مسیحیت طرز فکر ما را نسبت به مردم تغییر می
دھد۔ در رسالهٴیعقوب چنین می خوانیم:
"دیانت پاک و بی آالیش در برابر خدای پدر این است که وقتی
یتیامن و بیوہ زنان دچار مصیبت می شوند از آنھا توجه کنیم و خود
را از فساد جھان دور نگه داریم" (یعقوب )۱۷:۱۔
پولس رسول در ابتدا بردہٴقوانین انسانی بود ،ولی بعد فھمید که این
قوانین قادر به نجات او نیستند زیرا نجات در نتیجهٴکوششھای ما
بدست منی آید (افسسیان )۹-۸:۱۔ با وجود این ،وقتی ھدیه نجات
خدا را از طریق عیس ٰی مسیح بدست می آوریم ،مسوولیم که زندگی
جدیدی را آغاز کنیم۔ پولس ما را آگاہ می سازد و می فرماید:
"پس بنام خداوند این را می گویم و به آن تاکید می کنم که شام
دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیاالت بیھودہٴخود برس
می برند ،زندگی کنید۔ افکار آنھا تیرہ شدہ است ،جھالتی که درمیان
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آںھا است و سخت دلی آنان ،ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد،
محروم کردہ است۔ دل و ذھن شام باید کامالٌ نو شود و شخصیت
تازہ ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و بصورت خدا آفریدہ شدہ
است ،به خود بپوشانید" (افسسیان ۱۲-۱۱:۲و)١۸-۱۷۔
پولس نصایح زیادی به کلیسای افسس می نویسد ،در قسمت زیر،
راھنامیی ھای مفیدی برای زندگی خوب مسیحی با کمک روح القدس یافت
می شود۔ این راھنامیی ھا را می توانید در باب ھای ۱،۴و ۹رسالهٴافسسیان
بیابید:
 )۵ھمیشه فروتن ،مالیم و بردبار باشید۔
 )۱با محبت یکدیگر را تحمل کنید۔
 )۳دیگر دروغ نگویید بلکه حقیقت را بگویید۔
 )۴دزدی نکنید و کار کنید۔
 )۱فقیران را کمک کنید۔
 )۹سخنان مخرب و آزاردھندہ نگویید ،بلکه سخنانی که دیگری را بنا
کند۔
 )۱خشم یا غیظ نداشته باشید بلکه دلی نرم و بامحبت داشته باشید۔
 )۸ھمدیگر را ببخشید۔
 )۶درمیان شام چیزی دربارہٴزنا و بی عفتی ھای دیگر و طمع کاری برزبان
نیاید۔
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 )۵۲یاد بگیرید که چه چیزی پسندیدہٴخدا است۔
 )١١مست رشاب نشوید بلکه از روح خدا پرشوید۔
 )۵۱برای ھر چیز خدا را شکر کنید۔
 )۵۳از یکدیگر اطاعت کنید۔
 )١۴ای زنھا ،طوری از شوھران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می
کنید۔
 )١۱ای شوھران ،چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای
آن داد ،شام نیز باید زنان خود را دوست بدارید۔
 )١۹فرزندان ،از والدین خود اطاعت کنید۔
 )١۱و شام ای پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنان را با
آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید۔
 )۵۸اسلحهٴمتام خدا را بپوشید۔
 )١۶ھمیشه با ھدایت روح القدس دعا کنید۔

چه نصایح عجیبی! این فھرستی از کارھایی که نباید انجام دھیم
نیست ،بلکه فھرستی از کارھایی خوبی است که ما می توانیم انجام
دھیم۔ باید کارھای بد را ترک کنیم تا بتوانیم نیکوکاری بکنیم۔ انجام
کارھای خوب نه فقط ما را شادتر می کند بلکه ما را بیشرت شبیه پدر
آسامنی می سازد۔ پولس فرمان محبت مسیح را بعنوان ھدف زندگی
مان در افسسیان  ۱-۱:۲به ما یادآوری می کند:
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"چنانکه شایستهٴفرزند عزیز خداست ،بکوشید که مانند او باشید۔ از
عیسی مسیح با قربانی خویش در
روی محبت زندگی کنید و از محبتی که
ٰ
راہ ما نشان داد ،پیروی کنید۔ او جان خود را مانند ھدیه ای خوشبو تقدیم
خدا منود۔"

آنچه باید انجام دھید
 -۸عباراتی که در ارتباط با فرمان محبت مسیح صحیح است ،مشخص
کنید
الف) بچهٴخود را تنبیه کنید چون آھسته راہ می رود
ب)

به خانوادہٴمحتاج کمک کنید

ج)

به شخصی که دنبال کار است ،کمک کنید

د)

رانندہ ای را که جلوی شام ترمز می کند ،لعنت کنید

ھ)

برای شبانان خود دعا کنید

و)

بزرگان جمع خود را احرتام کنید

 -۶ھمه ما در قسمتھایی از زندگی مان نتوانسته ایم که فرمان محبت مسیح
را اجرا کنیم برای آنھا دعا کنید و از روح خدا بخواھید به شام کمک
کند۔
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 -۵۲در دفرتچهٴخود جدولی بکشید ،و برای دو ھفته عملکرد خود را در
زمینه ھای مختلف و در زیر این عنوان ھا یادداشت کنید :الف) زندگی
شخصی خودم ،ب) زندگی خانوادگی ام ،ج) زندگی ام در جامعه ،د)
زندگی ام در کلیسا۔ بنویسید که در این زمینه ھا چه مقدار اطاعت
کردہ اید۔ مشاھدہ خواھید کرد که ھفتهٴدوم از ھفتهٴاول آسانرت خواھید
بود۔
جواب ھای خود را مقایسه کنید
 -۹ھمه از توان طبیعی شام خارجند و شام نیاز به کمک روح خدا دارید
 -۵الف)

غلط

ب)

درست

ج)

درست

د)

درست

ھ)

درست

 -۱جواب خودتان
 -۱فھرست شام ممکن است با فھرست ما فرق کند ،اما چند مورد آن را ذکر
می کنیم
دولت – مالیات ،خدمت رسبازی
خدا – دہ یک ،خدمت به خدا در کارھای کلیسایی
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 -۸موارد ب ،ج،ھ و و
 -۳جواب خودتان
 -۶جواب خودتان
 -۴الف) قوانین خدا کامل ھستند
 -۵۲جواب خودتان۔ ھر چه بیشرت از فرمان محبت مسیح اطاعت کنید
شادتر خواھید بود۔
 -۱جواب خودتان
حال آمادہ اید که چھار بخش اول کتاب را امتحان بدھید۔
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درس پنجم
خدا معیار زندگی تان را تعیین می کند
فرض کنید می خواھید و دوچرخه ای بخرید و آن را در مغازہ ای
دیدہ اید ،دوچرخه ای زیبا و گران قیمت ،دقیقاً آن چیزی که ھمیشه
خواھانش بودید۔ ولی چون فرزند خدا ھستید ،منی توانید بدون فکر
عمل کنید ،منی توانید خانوادہ تان را تحت فشار بگذارید یا پول
زیادی قرض کنید۔ باید تصمیم بگیرید که چه خواھید کرد۔ در
کتاب مقدس نوشته نشدہ که دوچرخه بخرید یا نخرید چون در آن
زمان دو چرخه ای وجود نداشت و از طرفی خرید آن عمل بد یا
خوبی نیست بلکه عملی ،خنثی است۔ از جھت دیگر ،خدا در ارتباط
با آن چیزی نگفته است۔ اما آیا کتاب مقدس منی تواند به ما کمک
کند که تصمیمی بگیریم؟ کالم خدا می فرماید" :۔۔۔ برای ھر کار
نیکو کامالً آمادہ و مجھز باشید" (دوم تیمو تاوس )۱۷:۱۔
ھر کار نیکو ،شامل گرفنت تصمیامت نیز می باشد۔ کتاب مقدس،
چراغ جادویی نیست که برای ھر مسئله ای جواب بله یا خیر داشته باشد،
بلکه اصولی به ما می دھد تا بدانیم چگونه تصمیم بگیریم۔ خدا با ما مثل
فرزندان عمل می کند نه بردگان که فقط باید دستور بشنوند۔
در این درس ،قواعد و اصولی را از کتاب مقدس فرا خواھید گرفت که
در تصمیم گیریھای مشکل به شام یاری می کنند تا انتخاب درستی داشته
باشید۔
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آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد

قواعد اصولی ھستند برای زندگی
کشف اصول و قواعد کتاب مقدس
اصلی نظارت
اصل خدمت
بکارگیری اصول کتاب مقدس
این درس به شام کمک خواھد کرد تا۔
بتوانید با بکارگیری اصول کالم خدا ،تصمیامت خوبی در زندگی تان
بگیرید۔
ارزشھای صحیح و مھم زندگی یک مسیحی را با مطالعه کالم خدا
درک کنید۔

قواعد ،اصولی برای زندگی ھستند
قوانین به شام می گویند چه کاری را انجام دھید یا انجام ندھید۔ آنھا
به شام نشان می دھند چه اعاملی اشتباء ھستند۔ قواعد و اصول مانند یک
ترازوی اندازہ گیری ھستند و می توانند به شام کمک کنند که درک کنید
کدام کار را بھرت است که انجام دھید۔ برای مثال می توانند به شام بگویند
که آیا خرید دوچرخه خوب است ،یا بھرت است فعالً اقدام به این کار نکنید۔
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ما ھمه در زندگی مان اصولی را رعایت می کنیم۔ اصل مشرتکی که
برای ھمه وجود دارد ،اصل لذت است که می گوید "اگر چیزی برای من
خوشایند بود و احساس خوبی به من داد ،آن را انجام می دھم۔" اگر شام نیز
از این اصل پیروی کنید ،دوچرخه را می خرید بدون آنکه در نظر بگیرید
نتیجهٴآن چه خواھد شد۔ ممکن است خانوادہٴشام در مشکالت مالی قرار
بگیرند یا شام مقروض شوید ولی با انجام آن کار ،شام خود را ارضا کردہ اید۔
حتی خرید دوچرخه به شام کمک کند
شاید ھم ھیچ اتفاق بدی رخ ندھد و ٰ
بھرت به کارھایتان رسیدگی کنید۔ اما خرید دوچرخه رصفاً بعلت
عالقهٴشخصی خودتان بودہ و مشکالتی را که ممکن است برای دیگران در
نتیجهٴخرید آن ایجاد شود ،در نظر نگرفته اید۔ این آن استانداردی نیست که
عیسی با آن زندگی کرد و مرد۔ اگر کتاب مقدس دارید ،کتاب فیلیپیان باب
ٰ
دوم را که نشاندھندہٴفروتنی و از خود گذشتگی مسیح است ،بخوانید۔

استاندارد دیگری که مردم توسط آن تصمیم گیری می کنند ،اصل
خودمنایی و رقابت است۔ اشخاص این اصل را برای این انجام می
دھند تا دیگران آنھا را تحسین کنند۔ مردم دوست دارند مقام یا
امکاناتی را داشته باشند تا دیگران از آنھا تعریف کنند۔ مثالً فرض
کنیم دوستان و ھمکاران شام ھمه دوچرخه ھای نو دارند و شام از
اینکه مثل آنھا نیستید ،ناراحتید۔ ممکن است ھمسایه تان اصالً
دوچرخه نداشته باشد ،ولی در ھر حال شام می خواھید خود را به
ھمسایه تان نشان دھید۔ دوچرخه را از دوست خود قرض می کنید
تا خود را به او نشان دھید۔ کتاب مقدس با ما دربارہٴاشخاصی
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صحبت می کند که آرزو دارند بجای خدا ،مردم آنھا را متجید کنند
(رومیان )۱۹:۱۔ اگر فقط بدنبال تحسین ھستیم ،مطابق استاندارد
مسیحی زندگی نکردہ ایم۔
البته می توانیم به زندگی خود طبق این اصول ادامه دھیم۔ اشخاص
ھمیشه دالئل قانع کنندہ ای برای رفتار خود دارند ،رفتاری نظیر تنبلی،
غرور ،و جاہ طلبی۔ آنچه ما باید بکنیم ،این است که در کتاب مقدس
اصولی را برای زندگی مسیحی بیابیم۔

آنچه باید انجام دھید
 -١وقتی می خواھید تصمیم بگیرید که وسیله خاصی را بخرید ،ابتدا فکر
می کنید که:
الف) از طریق خرید آن ،بھرت می توانید خود را به دیگران نشان
دھید
ب)

آیا واقعاً به آن احتیاج دارید و قبل از گرفنت تصمیم نھایی دعا
خواھید کرد؟

ج)

چون آن را می خواھید رسیعاً اقدام می کنید

 -۱دربارہٴتصمیمی که بتازگی گرفته اید ،فکر کنید۔ از چه اصلی پیروی
کردید؟ آیا اگر به اصل دیگری فکر می کردید ،تصمیمتان تغییر می
کرد؟
جوابھای خود را با پاسخھای انتھای بخش مرور کنید۔
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کشف اصول و قواعد کتاب مقدس
متام اصول کتاب مقدس ناشی از اصل محبت است۔ اصل محبت به
معنای محبت به خدا ،انسانھا و خویشنت است زیرا خدا خودمان را ھم
دوست دارد۔ اصل محبت کتاب مقدس زیربنای اصول دیگر است۔ به
عبارت دیگر ،انگیزہ متام رفتار ھا و کارھایامن باید محبت باشد۔ وقتی با
سوالھایی در زندگی مان مواجه می شویم ،با در نظر گرفنت این اصل ،از کتاب
مقدس ،می توانیم تصمیمی عاقالنه و درست بگیریم۔ ولی چگونه می توان
فھمید کدام اصل را باید بکار گرفت؟ به عبارت دیگر عمالً چه باید کرد۔ در
کتاب مقدس به سه اصل بر می خوریم:

 )۱در کتاب مقدس منونه ھایی از عملکرد و رفتار درست می بینیم۔
برای مثال داستان سامری نیکو نشان دھندہٴتوجه و محبت عملی
نسبت به ھمسایه است۔ عیس ٰی گفت" :تو نیز برو و چنان کن" (لوقا
)۷۳:۱۱۔ نشان دادن محبت ،اصل خوبی برای زندگی است۔
 )۲می توان در کتاب مقدس توضیحاتی را که در ارتباط با زندگی
مسیح دادہ شدہ ،مطالعه کرد۔ کالم خدا دستورات و نصایح متعددی
دربارہٴ زندگی به ما دادہ است ،برای مثال می گوید" :او با سخاوت
به محتاجان می دھد" (دوم قرنتیان )۹:۹۔ این اصل و سایر اصول
دیگر به ما نشان می دھد که چگونه باید زندگی کنیم۔
 )۷مھم تر از ھمه ،روش زندگی عیس ٰی مسیح در اناجیل توجه
کنید۔ اگر می خواھیم مثل او شویم ،باید بدانیم او چگونه زندگی می
کرد۔ "پس ھمین فکر در شام باشد که در مسیح عیس ٰی بود"
(فیلیپیان )۵:۲۔
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این آیه به ما می گوید که برای حکیم شدن ،باید ابتدا فروتن شد۔
فروتنی یعنی پذیرفنت اینکه ما ھمهٴجوابھا را منی دانیم و به کمک
خدا احتیاج داریم۔ ھمچنین باید باور کنیم که خدا ھمهٴجوابھا را در
اختیار دارد۔ قدم بعدی این است که مطیع باشیم و ھامنطور که
عیس ٰی گفت ما نزد خدا برویم و این دعا را بکنیم" :پس بیایید تا با
دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در
وقت احتیاج از او فیض یابیم" (عربانیان )١۱:۲۔
و در نھایت در انتظار دریافت جواب باشیم ،آنقدر صرب کنیم تا مطمنئ
شویم ارادہٴ خدا آن است۔ کالم خدا را بخوانیم و از روح خدا بخواھیم در
گرفنت تصمیامت ما را یاری کند۔

آنچه باید انجام دھید
 -۳کدام راہ به شام کومک می کند تا یک اصل کتاب مقدسی را پیدا کنید
که در گرفنت تصمیامت به شام کومک کند؟
الف) مطالعهٴکالم خدا
ب)

خودتان روش برخورد را مشکالت حدس بزنید

ج)

منتظر دوستانتان باشید تا به شام بگویند چه باید بکنید

 -۴مثالھا و پیشنھادات بسیاری در این بخش برای درک اصول کالم خدا
برای زندگی دادہ می شود۔ ھامنطور که این فصل را مطالعه می کنید،
دعا کنید تا خداوند به شام حکمت دھد که خود ،این اصول را درک
کردہ بر طبق آنھا زندگی کنید۔
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جوابھای خود را با پاسخ ھای انتھای فصل مقایسه کنید۔

اصل نظارت
ھرچه داریم ،ھدیه ای است از جانب خدا ،خدایی که جھان را خلق
کرد و با قدرت خود آن را حفظ می کند ،خدایی که فصل ھا و زیبایی ھای
ھر کدام از آنھا را آفرید۔ بنابراین ،ھرچه داریم از آن اوست ،از جمله خانه،
پول و غذا۔
خداوند ما را خلق کرد و به ما شعور و استعداد داد۔ او نه تنھا ما را
عیسی مسیح به ما حیات جاودانی بخشید۔ ما فرزندان
خلق کرد ،بلکه در
ٰ
حتی ھویت خود را از او دارند۔
او ھستیم ،فرزندانی که ھمه چیز خود را ٰ
عیسی مسیح
اما خدا به ما امتیاز خاصی بخشیدہ ،او ھمه چیز را در
ٰ
برای حالل خود به ما بخشیدہ است۔ یعنی می توانیم با آنچه داریم او را
جالل دھیم۔ دارایی ما ،تواناییھای فیزیکی و فکری وقتامن ھمه ھدایایی
است که او به ما بخشیدہ تا به بھرتین شکل از آنھا استفادہ کنیم و تا باعث
جالل او شویم۔ مالک اصلی اوست و یکروز حساب ھمهٴآنھا را از ما خواھد
خواست ،حساب چیزھایی که از آن او بودہ و باید از آنھا خود مراقبت می
کردیم۔

آیا داستان سه خادمی را که در انجیل متی با  ۱۲آمدہ است بیاد
دارید؟ ارباب می خواست سفر کند ،غالمان خود را خواند و متام
ثروتش را به آنان سپرد ،به ھر یک به نسبت توانایی اش چیزی داد۔
ارباب انتظار داشت آنھا از آن پول استفادہ کنند و سود بدست
بیاورند۔ دو نفر از آنھا اینکار را انجام دادند ولی نفر سوم با آن پول
ھیچ کاری انجام نداد۔ او می ترسید شاید آن پول را گم کند و در
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ھنگام بازگشت ارباب چیزی نداشته باشد۔ وقتی ارباب برگشت ،از
آن دو خادم تعریف کرد و به آنھا پاداش داد۔ ولی شخص سوم
توبیخ شد" :ای غالم رشی ِر بیکارہ ،کیسه زر را از او بگیرید و به آن
کس که دہ کیسه دارد بدھید و این غالم بی فایدہ را در تاریکی
بیندازید۔" در ترجمهٴدیگر بجای غالمان ،ناظرین آوردہ شدہ است۔
این داستان برای ما درسی دارد۔ درس نگه داری و استفادہ صحیح از
ھمهٴآنچه خدا به ما بخشیدہ است۔ کالم خدا جزئیات بیشرتی در
ارتباط با امر نظارت بیان می کند۔ عھد عتیق در ارتباط با دہ یک
صحبت می کند۔ دادن یک دھم از درآمدمان به خدا و ھمینطور
یک دھم محصوملان۔ عھد جدید نیز در ارتباط با کمک به فقرا و
محتاجان صحبت می کند۔ اما خداوند بخشندہ خویش را دوست می
دارد۔ بخشیدن به ما کمک می کند۔ آگاہ باشیم که آنچه داریم از آن
خداست و نشان می دھد مشتاق ھستیم آنچه خدا می خواھد انجام
دھیم ،عیس ٰی تاٴکید زیادی بر بخشیدن اموال داشت اما رصیحاً نیز
گفت" :به ھر کسی که عطا زیادہ شود از وی مطالبه زیادتر گردد"
(لوقا )۲۸:۱۱۔

درس دیگری که مسیح به ما می دھد مثردھی است۔ او در متثیل
ھای خود از درختانی مثال زد که میوہ ای نداشتند۔ برای او مھم
است که فرزندان خدا مفید باشند۔ او می دانست مسیحیان در
صورتی مفید خواھند بود که آنچه را دارند ،بکار برند و میوہ ھای آنھا
باعث جالل خدا خواھد شد" :جالل پدر من آشکار می شود به اینکه
میوہٴبسیار بیاورید و شاگرد من بشوید" (یوحنا )۸:۱۲۔
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مثردھی ،نتیجهٴ نظارت خوب مسیحی است و نتیجهٴبکارگیری
درست استعدادھایی است که خدا به ما دادہ است۔ مثردھی یعنی
استفادہ صحیح از ھدایای خدا برای نیکی کردن به دیگران و جالل
دادن خدا۔ پطرس رسول می گوید" :بعنوان کسی که برکات گوناگون
خدا را یافته است ،استعدادھا و عطایایی خود را برای خیریت دیگران
بکار بربید ۔۔۔۔۔ تا از این راہ خدا ،در ھمه چیز به وسیله عیس ٰی
مسیح ،جالل یابد" (اول پطرس )١١-۱۱:۲۔
اصل نظارت در زندگی مسیحی ،یعنی آگاھی از این مطلب که خدا ھمه
چیز را به ما بخشیدہ تا عاقالنه از آنھا استفادہ کنیم و پرمثر بودہ ،ناظری
مسئول باشیم۔ خداوند آرزو دارد که ھمه ٴتوانایی خود را برای جالل او و
خدمت به مردم بکار بربیم۔

آنچه باید انجام دھید
 -۱عباراتی که نظارت مسیحی را نشان می دھند مشخص کنید:
الف) آنچه در ارتباط با وقت شامست
ب)

برنامهٴروزانهٴزندگیتان

ج)

رنگ لباسی که می پوشید

د)

پولی که خرج می کنید

ھ)

چطور و چگونه مطالعه می کنید
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 -۹دوبارہ به سوٴال دوم در ارتباط با تصمیامتی که گرفتید ،فکر کنید۔ آیا
اصل نظارت در تصمیامت شام اکنون بکار گرفته شد؟ اگر نه آیا می
توانید به یک تصمیم که این اصل در آن رعایت شدہ است ،فکر کنید؟
آیا فکر می کنید که حکیامنه تصمیم گرفته اید؟

اصل خدمت
برای نظارت خوب ،باید خادم خوبی بود زیرا باید از آنچه خدا به ما
بخشیدہ بدرستی استفادہ کنیم۔ باید بدانیم که چگونه باید از ھدایای
خدا استفادہ کنیم۔ باید صاحب ھدایا را بشناسیم۔ ںاظرین ،ارباب
خوب را می شناسند۔ کتاب مقدس تعلیم می دھد که اشخاص،
اربابان متفاوتی دارند۔ بعضی بردہٴگناھند (رومیان  ،)۱۱:۱بعضی
امیال جسامنی خود را پیروی می کنند (افسسیان  ۱:۱و رومیان
)۱۸:۱۱۔ متام زندگی ما باید رصف خدمت خدا شود۔ باید تصمیم
بگیریم که از چه کسی در زندگی مان پیروی خواھیم کرد۔ ارباب
کیست؟ این انتخابی است که ھر مسیحی باید ھر روز بکند۔
شاید داستان یوشع را بیاد دارید۔ او قوم خدا را به رسزمین موعود
ھدایت کرد۔ وقتی پیر شد ،قوم را فرا خواند و چون می دانست چقدر
سادہ ممکن است آنھا خدایان غیر را پیروی کنند ،نیکویی خدا را به
آنھا یادآوری کرد و گفت" :پس االن از یھوہ برتسید و او را بخلوص
و راستی عبادت کنید و خدایان را۔۔۔ از خود دور کنید و اگر در نظر
شام پسند نیاید که یھوہ را عبادت منایید پس امروز برای خدا اختیار
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کنید که را عبادت (خدمت) خواھید کرد۔۔۔ و اما من و خاندان من
یھوہ را عبادت خواھیم منود" (یوشع )۱۲-۱۲:۱۲۔
یوشع تصمیم خود را مشخص کرد۔ او تا به انتھای زندگی اش
خداوند را پیروی کرد۔ او نه تنھا یک رھرب بود ،بلکه یک خادم نیز
بود۔ طرز فکر یوشع در خداوند ما عیس ٰی مسیح نیز دیدہ می شود۔
گر چه فرزند خدا بود ،ولی خود را خالی کرد و صورت غالم را
پذیرفت ،چون ما را دوست داشت و می خواست ما را از گناھامنان
نجات دھد۔ عیس ٰی ھر چه را داشت ،در آسامن گذاشت و صورت
غالم را پذیرفت (فیلیپیان )۷:۱۔ او انسان شد اما نه یک رھرب با
قدرت که به دیگران دستور دھد و دیگران مجبور به اطاعت باشند،
بلکه" :چون او به شکل انسان درمیان ما ظاھر گشت ،خود را پست
تر ساخت و از روی اطاعت حارض شد مرگ ،حت ٰی مرگ بر روی
صلیب را بپذیرد" (فیلیپیان )۸:۱۔
عیسی خادم خدا و خادم مردم بود۔ در ھنگام زندگی اش به مردم کمک
ٰ
می کرد و بیامران را شفا می داد و از طریق مرگش ،انسانھا را از گناھان و
جھنم نجات داد۔ او ھمین انتظار را از شاگردان خود دارد که بدون چشم
داشتی با صداقت خدمت کنند۔

یک روز شاگردانش با یکدیگر مباحثه می کردند که چه کسی بین
آنھا در پادشاھی عیس ٰی ،مقام باالتری خواھد داشت۔ عیس ٰی به آںھا
گفت که بی ایامنان می خواھند که بر دیگران تسلط داشته باشند۔
سپس برای آںھا اصل خدمت را بیان کرد" :اما در میان شام نباید
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چنین باشد ،بلکه ھر که می خواھد در بین شام بزرگ باشد ،باید
خادم ھمه گردد و ھر که بخواھد باالتر از ھمه شود ،باید غالم ھمه
باشد۔ پرس انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و
جان خود را در راہ بسیاری فدا سازد" (متی )۱۷-۱۱:۱۱۔
اصل خدمت مطابق آنچه کتاب مقدس می گوید ،برخالف طبیعت
خود خواہ انسان است۔ برای اجرای آن باید فروتن بود و مشتاق
خدمت به خدا و انسان۔ به این آیات توجه کنید:
"یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و ھر کس به دیگری
بیشرت از خود احرتام مناید۔ با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و
ذوق ،خدا را خدمت کنید" (رومیان )۱۱-۱۱:۱۱۔
"به خاطر احرتامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید"
(افسسیان )۱۱:۲۔
"۔۔۔۔ با محبت یکدیگر را خدمت کنید" (غالطیان )۱۱:۲۔
بکارگیری اصل خدمت در زندگی مان با قدرت شخصی ،امکان پذیر
نیست بلکه به قدرت روح خداست که می توانیم خدا و مردم را
خدمت و اطاعت کنیم و حت ٰی بخاطر مسیح زحمت بکشیم۔ "لیاقت
ما از جانب خداست" (دوم قرنتیان )۲:۱۔
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پولس ما را تشویق می کند نه انسانھایی که در بند گناہ ھستند ،با
جان و دل خدمت کنیم" :و کارھایی را که به شام رجوع می کنند با
جان و دل انجام دھید چنانکه گویی برای خداوند کار می کنید برای
برش زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شام عطا
خواھد کرد۔ مسیح ارباب شامست و شام غالمان او ھستید"
(کولسیان )۱۲-۱۱:۱۔

آنچه باید انجام دھید
 -۱عباراتی را که اصل خدمت را در زندگی یک مسیحی نشان می دھند،
مشخص کنید۔ ھمچنین عباراتی را که اصل خودخواھی را نشان می
دھند ،مشخص کنید و بنویسید ،چگونه می توان آنھا را به اصل
خدمت تبدیل کرد:
الف) غذا دادن به شخص مریض و محتاج
ب)

وقت ندادن به دوستی که احتیاج به کمک دارد

ج)

کار کردن فقط برای انجام دادن وظیفه

د)

کمک کردن به شبان کلیسا

ھ)

انجام دادن کاری مطابق انتخاب و میل خود

و)

برای رفع احتیاجات خانوادہ ،کاری انجام دادن

ز)

حتی اگر دیگران به شام توجھی نداشتند
خدمت کردنٰ ،
جوابھای خود را با پاسخ ھای آخر فصل مقایسه کنید۔
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بکارگیری اصول کتاب مقدس
نظارت و خدمت تنھا دو اصل از اصول کتاب مقدس می باشند۔
مثال دوچرخه منونهٴخوبی برای توضیح دادن بھرت این دو اصل
است۔ اما در نظر داشته باشید اصل محبت دربرگیرندہٴاصول
بسیاری می باشد که فرصت پرداخنت به متام آنھا را نداریم ،برای
مثال بخشش (افسسیان  ،)۱۱:۲آرامش (اول تسالونیکیان  )۱۱:۲و
شادی( ،اول تسالونیکیان )١۱:۲۔
بکارگیری این اصول با قوت خودمان بسیار مشکل است ،منی توانید
آنھا را اجرا کنید۔ اما بخاطر داشته باشید شام روح القدس را دارید
که به شام کمک می کند۔ شام فرزند خدا ھستید و می توانید با
کمک روح خدا در مسیر ترقی حرکت کنید۔ پولس می فرماید:
"کسانی که بوسیله روح خدا ھدایت می شوند ،فرندان خدا ھستند۔
زیرا آن روحی که خدا به شام دادہ است شام را بردہ منی سازد و
موجب ترس منی شود ،بلکه آن روح شام را فرزندان خدا می گرداند"
(رومیان )١۲-۱۲:۸۔
با کمک روح خدا می توانید اصول کتاب مقدس را در زندگی اجرا
کنید ،با گرفنت تصمیامت درست باعث جالل خداوند بشوید و
مسیحی پیروزی باشید۔ این ارادہٴخداست و باید آن را اجرا کنیم۔
یوحنا می فرماید" :زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام او
نیست و این احکام بار سنگینی نیست زیرا ھمهٴفرزندان خدا بر این
جھان غلبه یافته اند و ما این پیروزی را بوسیلهٴایامن بدست آوردہ
ایم" (اول یوحنا )۲-۱:۲۔
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شام می توانید بر مشکالت خود ھر چقدر ھم که بزرگ باشند ،پیروز
شوید۔ پیروزی شام از طریق محبت و قدرت خداوند است (رومیان
)۱۹-۱۷:۸۔
خداوند به شام حکمت می دھد تا اصول کالم را بدرستی بفھمید و با
ھدایت روح خدا آنھا را بکار گیرید۔ ھر مسیحی باید این اصول را در
نظر بگیرد" :ھمه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود
نگه دارید از ھر نوع بدی دوری کنید" (اول تسالونیکیان )۱۱-۱۱:۲۔
حال بیایید دوبارہ به موضوع خرید دوچرخه در ارتباط با اصل نظارت
برگردیم (با این فرض که در محل زندگی تان می توانید دوچرخه سواری کنید
و می دانید چگونه دوچرخه سواری کنید) و نکاتی دربارہٴبکارگیری این
اصل بیاموزیم۔
 )١آیا پول کافی برای خرید آن دارید؟ آیا صادقانه ایامن دارید خداوند می
تواند آن پول را مھیا کند؟ (اصل نظارت یعنی آنچه داریم از آن خداست
و با ایامن می پذیریم او می تواند احتیاجات مالی ما را رفع کند)۔ آیا
در این موقعیت ،این بھرتین کاری است که با آن پول می توانید انجام
دھید؟ اگر جواب شام "بله" است پس ممکن است آن را بخرید۔
 )۱آیا اگر این پول را رصف خرید دوچرخه احتیاج دارید؟ آیا می توانید
دوچرخه ای با قیمت پایین تر پیدا کنید؟ دوچرخه گرانقیمت در ھنگام
تعمیر نیز مخراج زیادی دارد و وقت زیادی می گیرد۔ خرید دوچرخه
ای با قیمت کمرت اینگونه نخواھد بود۔ اگر جواب سوٴال اول بله است و
اگر خرید دوچرخهٴارزانرت عاقالنه نیست ،پس احتامل خرید آن پیش
می آید۔
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 )۴اگر داشنت دوچرخه با قیمت موجب رصفه جویی در وقت شام و سھولت
انجام کارھایتان می شود ،احتامل خرید آن بیشرت می شود۔
 )۱بعد از دعا و پاسخ به پرسشھای مطرح شدہ ،آیا مطمنئ ھستید خدا می
خواھد آن را بخرید؟ اگر اینطور است آن را بخرید۔

بیاد داشته باشید خداوند بھرتین را برای شام می خواھد و آنچه بیان
شد ،تاٴکید بر گرفنت تصمیمی صحیح بود۔ فرمان و وعدہ عیس ٰی
دربارہٴرفع احتیاجات خود را بیاد داشته باشید" :شام قبل از ھر چیز
برای بدست آوردن پادشاھی خدا و انجام خواسته ھای او بکوشید،
آن وقت ھمهٴاین چیز ھا نیز به شام دادہ خواھد شد" (متی )۱۱:۱۔
آنچه مھم است این است که در ابتدا باید به فکر انجام خواسته ھای
خدا باشیم ،چون وقتی فکر ما در ابتدا با مادیات مشغول شود ،توجه
خود را نسبت به امور الھی و معنوی از دست می دھیم۔ ثروت گاہ
مانعی برای رسیدن به خداست ،و این آن ھشداری است که خدا به
قوم ارسائیل در ھنگام ورود به رسزمین موعود می دھد (تثنیه -۱۱:۸
)۱۱۔
حال به اصل خدمت در ارتباط با خرید دوچرخه می پردازیم و نکاتی را
در نظر می گیریم۔ بدیھی است می توان با توجه به اصول دیگر ،به این
مسئله نگاہ کرد۔
 )۵آیا شام دوچرخهٴ نو می خواھید تا خدا را بھرت خدمت کنید؟ آیا آن به
شام کمک خواھد کرد در خدمت فعالرت باشید؟ آیا شام مطمنئ ھستید
وقت و انرژی شام را بجای خدمت نخواھد گرفت؟ پاسخ بله ،احتامل
خرید را زیاد می کند۔
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 )۱آیا مطمنئ ھستید علت خرید آن خودخواھی نیست؟ مطمنئ ھستید
برای جلب توجه یا نشان دادن خود آن را منی خرید؟ اگر جواب بله
ھست ،احتامل خرید آن زیاد می شود۔
 )۳آیا داشنت این دوچرخه باعث خدمت بھرت به خانوادہ و کلیسا می شود؟
حتی مشکل ساز منی شود؟ آیا خانوادہ تان با
یا باعث جدایی شام و یا ٰ
خرید آن موافق است؟ اگر جوابھا بله است ،می توانید بیشرت به خرید
آن فکر کنید۔
 )۴بعد از دعا و جواب پرسشھای مطرح شدہ ،آیا مطمنئ ھستید خدا می
خواھد خادمش ،دوچرخه داشته باشد؟ اگر جواب بله است پس بھرت
است آن را بخرید۔
بکارگیری اصول بنظر مشکل می آید و گاھی چنین است۔ اما وقتی
تصمیمی را مطابق آنھا بگیرید در خود آرامش خواھید داشت ،چون می دانید
از اصولی پیروی کردہ اید که خدا در کالمش بیان کردہ است۔

آنچه باید انجام دھید
 -۸سیگار کشیدن در کالم خدا ذکر نشدہ است۔ اما مسیحیان این کار را
منی کنند۔ آیا می توانید دالئلی را برای عدم انجام آن ذکر کنید؟
الف) جواب خود را با در نظر گرفنت اصل نظارت بیان کنید۔
ب)

جواب خود را با در نظر گرفنت اصل خدمت بیان کنید۔
جوابھای خود را مقایسه کنید

اخلاقیات کتاب مقدس

خدا معیار زندگی تان را تعیین می کند

 -۱الف ،ب ،د و ھ
 -۵ب
 -۹جواب خودتان
 -۱جواب خودتان
 -۱الف ،د،و،ز،ب،ج و ھ
 -۳الف
 -۸جوابھای شام ممکن است مشابه نباشد ولی در ارتباط دو اصل نظارت و
خدمت می توان نکات مشرتکی در آنھا یافت
الف – نظارت:
 )۵سیگار خریدن ،بھرتین راہ خرج کردن پول نیست
 )۱سیگار کشیدن به بدن ما آسیب می رساند (سیگار زندگی را کوتاہ و
سبب بیامری می شود)
 )۳سیگار کشیدن عادت ایجاد می کند و باید برای خرید آن پول رصف
شود۔
ب – خدمت :جواب خودتان
 -۴جواب خودتان

اخلاقیات کتاب مقدس

خدا از شما می خواھد مواظب خود باشید

درس ششم
خدا از شام می خواھد مواظب خود باشید
یک ماشین از اجزای متعددی تشکیل شدہ است۔ ما اطالعات اندکی
از موتور و سایر اجزای آن داریم۔ آنچه ما می شناسیم ،بیشرت در ارتباط با
ظاھر ماشین است ،می توانیم الستیک آن را عوض کنیم و یا آن را بشوییم۔
اما قادر به تعمیر اساسی آن نیستیم۔ اگر با مشکل جدی روبرو شویم ،چه
خواھیم کرد؟ البته دعا خواھیم کرد که آن لحظه پیش نباید ،اما فکر می کنم
در ابتدا کتابچهٴتعمیر ماشین را تھیه کنیم۔ در آن کتاب اشخاصی که ماشین
و کارکرد آنھا به ما اطالعاتی می دھند۔ گاھی نصایح آنھا برای ما عجیب
بنظر می آید ولی به ھر شکل آنھا را اجرا می کنیم چون آنھا خیلی بھرت از ما،
ماشین ما را می شناسند و بھرتین روش تعمیر ماشین را می دانند۔
انسانھا بسیار پیچیدہ تر از ماشین ھستند۔ اشخاص می خواھند به
حتی اعامل
بھرتین شکل زندگی کنند با وجود این دربارہٴافکار ،عواطف و ٰ
فیزیکی خود اطالعات بسیار کمی دارند۔ اما او که انسانھا را آفریدہ ،بھرت از
خود آنھا ،آنھا را می شناسد۔ او به ما تعالیمی دادہ تا خوب زندگی کنیم۔
گاھی تعالیم او نیز برای ما عجیب بنظر می آید ،گویی دیگر این گفته ھا
قدیمی و نامعقول است۔ اما آیا او بھرتین طریق را در ارتباط با ما که مخلوق
او ھستیم ،منی شناسد؟

اخلاقیات کتاب مقدس

خدا از شما می خواھد مواظب خود باشید

بعنوان یک مسیحی می دانیم که خدا می داند چه چیزی برای ما
نیکوست۔ در پیروزیھا و شکستھای زندگی او بھرتین را برای ما می خواھد۔
آنچه او گفته سبب احیای زندگی ما می گردد تا اشخاص بالغ و فھیمی گردیم
و شخصیت ما به شخصیت خدا نزدیک شود۔ خدا از فرزندش می خواھد که
رشد کنند و برای رشد خود احساس مسئولیت کنند۔

آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد
چھار طریقی که خدا از شام انتظار دارد در آنھا رشد کنید
اصول کتاب مقدس برای رشد
راھنامییھایی برای رشد جسمی
راھنامییھایی برای رشد فکری
راھنامییھایی برای رشد روحانی
راھنامییھایی برای رشد در روابط اجتامعی
این درس به شام کومک خواھد کرد تا
نسبت به رشد خود احساس مسئولیت کنید
بفھمید در چه قسمتھایی باید رشد کنید
اصولی را که کتاب مقدس برای رشد ارائه می دھد ،درک کنید

اخلاقیات کتاب مقدس
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چھار طریقی که خدا از شام انتظار دارد در آنھا رشد کنید
کتاب مقدس در ارتباط با کودکی و جوانی عیس ٰی مسیح اطالعات
کمی به ما می دھد۔ اما با یک آیه ،پیامی جامع به ما می دھد:
"عیس ٰی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم
بود" (لوقا )۲۱:۱۔
عیسی مسیح در چھار بُعد مھم در زندگی ،رشد می کرد۔ باکار و
ٰ
زحمت خود ،از جنبهٴفیزیکی یا جسمی رشد می کرد (قامت)۔ با مطالعه و
تفکر در بعد فکری رشد می کرد (حکمت)۔ با دعا و گوش دادن به کالم از
لحاظ روحانی بیدار بود (رضامند نزد خدا)۔ و با محبت و کمک به دیگران
در روابط اجتامعی رشد می کرد (پسند مردم)۔

اگر او نسبت به رشد فیزیکی خود بی توجه می بود ،منی توانست از
جایی به جای دیگر برای خدمت مداوم در حرکت باشد یا رنج روی
صلیب را تحمل کند۔ اگر به دیگران محبت نداشت ،منی توانست
دوست گناھکاران باشد و یا شاگردانش را محبت کند۔ اگر از لحاظ
فکری آمادہ نبود ،منی توانست بخوبی دیگران را درک کند و آنھا را با
جوابھای عجیب خود برکت دھد۔ حت ٰی دشمنانش می دانستند ھرگز
کسی مثل او سخن نگفته است (یوحنا )۲۱:۷۔ و اگر با خدا در
مشارکت برس منی برد ،منی توانست ارادہٴکامل خدا را درک کند۔

اخلاقیات کتاب مقدس
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اما عیس ٰی ھمهٴاین کارھا را انجام داد۔ او انسان کاملی بود او قدوس
بود۔ در بعضی از زبانھا از جمله انگلیسی ،تقدس از کلامت کاملیت و
سالمتی ریشه می گیرد۔ عیس ٰی نیز کامل بود۔ پولس ما را تشویق
می کند تا مثل او شویم" :تا ما ھمه به آن وحدتی که در ایامن و
شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در
مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم۔۔۔۔ ما باید در ھر
مورد در مسیح که رس است رشد کنیم" (افسسیان ۱۱:۲و)۱۲۔

آنچه باید انجام دھید
 -١در دفرت تان افسسیان ۵۳:۴و ۵۱را بنویسید و دعا کنید که خداوند آن را
در زندگی تان پیادہ کند۔
 -۱دعا کنید تا بدانید در کدامیک از جنبه ھای زندگی مسیحی مطابق لوقا
 ۱۱:۱باید رشد کنید و در کدام جنبه ھنوز رشد نکردہ اید۔ لیستی از
آنھا تھیه کنید و ھر روز دعا کنید و خدا را شکر کنید برای راھھایی که
برای رشد در اختیارتان قرار دادہ۔ جوابھای خود را با پاسخ ھای انتھای
بخش تطبیق دھید۔
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خدا از شما می خواھد مواظب خود باشید

اصول کتاب مقدس برای رشد
راھنامییھایی برای رشد جسمی
خداوند به ما بدن شگفت انگیزی دادہ است۔ او آن را برای مقاصد
خوبی خلق کردہ است۔ کالم خدا می گوید بدن ما ھیکل روح القدس
است۔ بدن ما قسمتی از بدن مسیح است۔ پولس می گوید بدن ھای
خود را برای جالل خدا بکار بربید (اول قرنتیان )۱۱:۱۔ با مراقبت از
بدن خود ،ارادہٴ خدا را انجام دادہ ایم۔ در این ارتباط به دو اصل
نظارت و خدمت برمی گردیم۔ ھامنطور که پولس رسول می گوید:
خدا بدن ما را با احتیاجات خلق کردہ است۔ اما برای رفع آنھا نیز
تدارک دیدہ است۔ بدن انسان برای شھوت رانی نامرشوع ساخته
نشدہ است بلکه برای خداوند است و خداوند برای احتیاجات بدن ما
تدارک می بیند۔ برای مثال ازدوج یکی از تدارکات خدا برای رفع
احتیاجات جنسی است (اول قرنتیان )۱۱:۱۔ پولس از اشخاصی که
برای تجرد خواندہ نشدہ اند ،می خواھد نیازھای جنسی رشیک خود
را برآوردہ سازند۔ گناھان جنسی بر علیه بدن ما می باشد (اول
قرنتیان  ،)۱۸:۱بر علیه بدنی که خدا می خواھد پاک و سامل باشد و
برای خدمت او بکار رود۔ در ارتباط با خوردن و نوشیدن نیز باید
مواظب باشیم که حد اعتدال را از دست ندھیم۔ خداوند ما عیس ٰی
روزہ می گرفت و دعا می کرد ،اما در ضمن با دوستانش غذا می خورد
و شادی می کرد (گر چه اغلب دشمنانش او را بخاطر اینکار محکوم
می کردند)۔ کتاب رومیان باب چھاردھم به ما می گوید که خوردن یا
نخوردن غذای خاصی ،اھمیت ندارد" :زیرا پادشاھی خدا خوردن و
نوشیدن نیست بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس
است" (رومیان )١۷:١۲۔

اخلاقیات کتاب مقدس
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با چنین راھنامی ھایی می توان تشخیص داد که چه بخوریم و یا
بنوشیم ،می فھمیم که پرخوری گناہ است چون به بدن ما آسیب می
زند و به ھمین دلیل پولس علیه مستی و پرخوری صحبت می کند۔
برای مثال ما را نصیحت می کند که "مست رشاب نشوید ،زیرا
رشاب شام را بسوی کارھای زشت می کشاند بلکه از روح القدس پر
شوید" (افسسیان )۱۸:۲۔
ما با کنرتل و حفظ سالمت بدمنان ،خداوند را جالل می دھیم۔ بدن
خارج از کنرتل که در اسارت الکل ،مواد مخدر ،سیگار و ۔۔۔۔ باشد
خدا را شاد منی کند۔ احرتام به بدمنان بعنوان ھیکل خدا ،بوسیله
یکی از مثرات روح بدست می آید و آن پرھیزکاری است۔ توسط
قدرت روح خدا می توانیم بدنی سامل و پاک داشته باشیم تا روح خدا
بتواند در آن زندگی کند۔ بدن سامل بدنی فعال است و می تواند کار
کند و کار کردن قسمتی از خواست و نقشهٴخدا برای ماست۔ عیس ٰی
ھمیشه کارھای خوب انجام می داد۔ وقتی دیگران از او انتقاد می
کردند ،او به آںھا می گفت که او کارھایی مثل کارھای پدرش انجام
می دھد" :پدرم ھنوز کار می کند و من ھم کار می کنم" (یوحنا
)۱۷:۲۔ کارھای فیزیکی برای سالمت شام مفید است۔ اگر کار شام
فیزیکی نیست ،شام احتیاج به ورزش و مترینات فیزیکی دارید۔
ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است ( اول تیموتاوس )۸:۲۔
این کلامت را پولس می گوید مثالھایی از ورزشکاران یا مشت زنان
ارائه می دھد تا انضباط را توضیح دھد۔ دویدن ،قدم زدن ،دوچرخه
سواری و یا کار در باغچه برای اشخاصی که باید پشت میز بنشینند،
مفید است۔ پولس می گوید" :با کوشش خستگی نا پذیر و با شوق و
ذوق ،خدا را خدمت کنید" (رومیان )۱۱:۱۱۔
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اما خداوند در فکر اسرتاحت و آرامش ما نیز می باشد۔ بیاد داشته

باشید که او ھمیشه بھرتین را برای زندگی ما می خواھد۔ او می داند
که فقط کار کردن ،ما را از بین می برد۔ یک بدن خسته به اسرتاحت
احتیاج دارد و خدا روزی را در خلقت خود به این منظور تعیین کرد
یعنی روز ھفتم را تا روز آرامی باشد۔ شب جزئی از خلقت او برای
اسرتاحت بدن است۔ شبانان و مسیحیانی که بشدت کار می کنند،
باید بیاد داشته باشند که خداوند روزی را برای آرامی تعیین کردہ
است۔ عیس ٰی ،خود نیز احتیاج به اسرتاحت داشت و ھمینطور
شاگردانش۔ یکبار مردم آنقدر پیش او می آمدند که او و شاگردانش
فرصت غذا خوردن ھم نداشتند ،عیس ٰی به آنھا گفت" :خودتان تنھا
بیایید که بجای خلوتی برویم تا کمی اسرتاحت کنید" (مرقس
)۱١:۱۔ اینجا عیس ٰی با مردمی خسته و گرسنه روبرو بود۔ خدمت
کردن به خدا مستلزم داشنت زمانھای اسرتاحت و احیاء مجدد است۔
عیس ٰی به ھمهٴگرانباران می گوید" :ای متامی زحمتکشان و
گرانباران ،نزد من بیایید و من به شام آرامی خواھم داد۔ یوغ مرا به
گردن گیرید ۔۔۔۔۔ و جانھای شام آرامی خواھد یافت" (متی -۱۸:۱١
)۱۹۔

آنچه باید انجام دھید
 -۳عباراتی را که نشان می دھند چگونه می توانید بدنی سامل و قوی
داشته باشید مشخص کنید:
الف) کار سنگین بدنی بکنید

اخلاقیات کتاب مقدس
ب)
ج)
د)
ھ)
و)
ز)
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فرامین خدا را در ارتباط با مسائل جنسی حفظ کنید
ھمهٴروز را بخوانید
تا آنجایی که می توانید غذا بخورید
فرصتھایی برای اسرتاحت و ورزش داشته باشید
درآمد خود را رصف عیاشی کنید
نه زیاد غذا بخورید نه کم

 -۴آیات مھیم اول قرنتیان  ۱۲-۵۶:۹را در دفرت خود نوشته و حداقل سه راہ
بیان کنید که با کمک آنھا می توانید ھر روزہ این آیه را در زندگی خود
اجرا کنید:

" ۔۔۔ عالوہ بر این شام دیگر صاحب بدن خود نیستید زیرا با قیمت
گزافی خریدہ شدہ اید پس بدنھای خود را برای جالل خدا بکار
بربید"۔

راھنامیی برای رشد فکری
واضح است که ھمه کارھا و ھمینطور ھمهٴخدماتی که برای خدا انجام
می شود ،فیزیکی نیست۔ ما خدا و انسانھا را با افکارمان نیز خدمت می
کنیم و کار فکری می تواند مشکل باشد۔ یادگیری ،مترین مھیج و عجیبی
است۔ کودکی را تصور کنید که از لحاظ فکری تنبل است۔ گر چه از
سالمت فکری برخوردار است ،اما منی خواھد چیزی یاد بگیرد و به نصایح
شام گوش منی دھد و بجای رفنت به مدرسه در خانه می ماند۔ آیا شام از این
مطلب شاد می شوید؟ مسلامً خیر۔ اگر بچهٴشام مریض بود یا از سالمت
فکری برخوردار نبود ،می توانستید او را درک کنید۔ خداوند به شام محبت،
صرب و ترحم بخشیدہ ،اما اگر بچهٴشام آزادانه می خواست تنبل و نادان باقی
مباند ،شام حق داشتید غمگین شوید۔
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بسیاری از فرزندان خدا از لحاظ فکری تنبل ھستند۔ شام که این
درس را می خوانید ،اینگونه نیستید۔ اما بسیاری ھستند که عیس ٰی را
بعنوان نجات دھندہ پذیرفته اند و شاید ھم به کلیسا می روند ،اما
مثل آن ناظری که از پول خود استفادہ نکرد ،آنان نیز از ثروتی که
خداوند به آنھا بخشیدہ ،استفادہ منی کنند۔ آنان ھرگز یاد نگرفته اند
تا به صدای خدا گوش دھند۔ یاد نگرفته اند با خدا در دعا صحبت
کنند ،ھیچوقت کالم خدا را برای خودشان مطالعه نکردہ اند۔ آنان
ھرچیزی را از دیگران ،حت ٰی اشتباہ باور می کنند۔ به عبارتی ،مثل آن
بچه ای که در سطور باال گفته شد ،تنبل ھستند۔ آیا چنین اشخاص
را می شناسید؟ اگر چنین است پس باید به آنان کمک کنید ،شام
قوی ھستید و آنان ضعیف۔ کالم خدا می گوید" :ما که در ایامن
قوی ھستیم وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم"
(رومیان )۱-۱:۱۲۔
به آنان یاد دھید چگونه یک مسیحی می تواند از لحاظ فکری رشد
کند۔ به این نکات توجہ کنید:

 )۱به آنان خواندن را یاد دھید تا بتوانند کتاب مقدس و ادبیات
مفید مسیحی را بخوانند۔ نگویید که در مدرسه یاد خواھند گرفت۔
این خدمتی به کلیساست ،بخصوص برای اشخاص مسن۔
 )۱کمک کنید آنھا دعا کنند ،به آنھا بگویید گفنت کلامت پیچیدہ و
سخت در دعا الزم نیست بلکه با سادگی و شکرگزاری مسئوالت خود
را عرض کردن ،مھم است (فیلیپیان )۱:۲۔
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 )۱به آنھا کمک کنید کتاب مقدس را بخوانند۔ حقایقی را در ارتباط
با کالم خدا برای آنھا بیان کنید یعنی در ارتباط با عیس ٰی و پادشاھی
او۔ آنھا را با کتاب مقدس تنھا نگذارید بلکه کمک کنید بفھمند
چگونه از کالم خدا برکت گرفته تا فھیم شوند۔

با مطالعه و درک کالم خدا شام فھیم تر خواھید شد۔ نویسندہٴمزمور از
خودش می پرسد که چگونه می تواند زندگی پاک و شادی داشته باشد۔
و سپس او خودش جواب می دھد با تفکر در وصایای خدا:
" ۔۔۔ در وصایای تو تفکر می کنم و به طریقھای تو نگران خواھم بود،
از فرایض تو لذت می برم ،پس کالم تو را فراموش نخواھم کرد"
(مزمور )۱۱-۱۲:١١۹۔
نویسندہٴمزمور ،فردی شاعر و متفکر بود۔ او افکار خدا را در قالب
زبانی زیبا بیان می کرد۔ او این عطا را از خدا داشت که کلامت را چگونه
بکار بربد و این استعداد را پرورش دادہ بود۔ او ھرن و استعداد ساخنت اشعاری
را که قومش ،آنھا را دوست داشتند ،دارا بود۔

خالقیت یک جنبه از کار فکر است۔ خداوند خالق ماست و او مارا
طوری آفریدہ که ما نیز خالق باشیم۔ مسیحیانی که می خواھند مثل
پدرشان باشند باید این خالقیت را در کارھا و زندگی خود نشان
دھند۔ وقتی که موس ٰی می خواست خیمه مقدس را درست کند،
خداوند به او اشخاصی با استعدادھای خاص بخشید تا بتوانند موس ٰی
را یاری کنند۔ در مورد یکی از آنھا می خوانیم" :و او را به روح خدا از
حکمت و فطانت و علم و ھر ھرنی پر ساخت" (خروج )۱۱:۱۲۔
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توانایی قصه گفنت ،خوب حرف زدن ،شعر ساخنت ،رسود خواندن،
نقاشی کردن ،طراحیھای مختلف ،کار روی چوب و سنگ ،بازی در تئاتر،
بیان کتاب مقدس به طرز خیلی سادہ ،ھمگی ھدیهٴروح خداست۔ این ھدایا
به ما دادہ شدہ تا آنھا را برای جالل خدا بکار بربیم و باعث برکت کلیسا
شویم۔

شام از چه ھدایایی برخوردارد ھستید؟ آیا می توانید رسودھا و
اشعاری بخوانید که مردم آنھا را دوست داشته باشند؟ یا می توانید
خوب بنوازید؟ در ھر صورت باید از خدا بخواھید در شام استعداد
انجام کارھا را تقویت کند و به سختی مترین کنید تا چه با رسودھا و
چه با نواخنت باعث جالل او شوید۔ باید فرھنگ محیط خود را
بررسی کنید و بفھمید با چه اشعار و رسودھایی می توانید بھرت با آنھا
ارتباط برقرار کنید۔ گفتهٴپطرس را بخاطر داشته باشید" :به عنوان
کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است ،استعداد ھا و عطایای
خود را برای خیریت دیگران به کار بربید" (اول پطرس )۱۱:۲۔

آنچه باید انجام دھید
 -۱عباراتی که نشان می دھند ،چگونه می توان در فکر کردن ،رشد کردہ و
حکیم شد را مشخص کنید:
الف) ھمیشه ھر چیزی به شام گویند را باور کنید
ب)

کالم خدا را بخوانید

ج)

کتابھای مفید بخوانید
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د) ھیچوقت سوٴال نکنید
ھ) درس ھای  ICIرا بگذرانید
و) به سخنان مسیحیان با تجربه گوش دھید
ز) ھیچوقت دربارہ عقاید تان بحث نکنید
 -۹این ھفته فرصتھایی برای دعا داشته باشید تا بتوانید بفھمید که خدا چه
استعداد یا استعدادھایی در شام قرار دادہ ،آنھا را یادداشت کنید و
مخترص بنویسید چگونه می توانید آنھا را برای خیریت دیگران به کار
بربید۔

راھنامییھایی برای رشد روحانی
کالم خدا می گوید ،ھنگامی که عیس ٰی کودک بود "لطف خدا با او
بود" (لوقا )۲۱:۱۔ خداوند در متام مراحل رشد ھمراہ او بود و از او
راضی بود۔ در ھنگام تعمیدش صدایی از آسامن گفت "تو پرس عزیز
من ھستی از تو خشنودم" (لوقا  )۱۱:۱عیس ٰی فقط از لحاظ فکری و
فیزیکی قوی می گشت ،بلکه او قادر بود راھھای خدا را نیز بشناسد۔
او می دانست که فرزند خداست ،پس باید کاری بکند که پدرش از
او راضی باشد و آمادہ بود تا فرامین او را اجرا کند۔ به ھمین دلیل
خدا از او راضی بود۔ وقتی دشمنانش از او پرسیدند تو کیستی؟
عیس ٰی پاسخ داد ،یک روز خواھید فھمید و اضافه کرد" :وقتی شام
پرس انسان را از زمین بلند کردید ،آن وقت خواھید دانست که من او
ھستم و از خود کاری منی کنم ،بلکه ھامن طور که پدر به من تعلیم
دادہ است ،سخن می گویم۔ فرستندہٴمن با من است ،پدر مرا تنھا
نگذاشته است زیرا من ھمیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل
می آورم" (یوحنا )۱۹-۱۸:۸۔
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سخنان و اعامل او متاماً خواست خدا بود۔ و برای ھمین ھمیشه
مطمنئ بود که خدا با اوست و او را کمک می کند ،حت ٰی در لحظات
مشکل نیز یاد گرفته بود خواست خدا را انجام دھد۔ دعای او را در
باغ جتسیامنی بیاد آورید" ،نه به ارادہٴمن ،بلکه به ارادہٴتو" (متی
)۱۹:۱۱۔
اگر می خواھیم لطف خدا بر ما نیز باشد باید چنین دعایی بکنیم تا
راھھای خدا را بفھمیم (اصول و قواعد کالم را) و آنھا را عمالً اجرا کنیم و
ارادہٴ خاص او را برای زندگی مان درک کردہ ،مطابق آن زندگی کنیم۔ در
درس سوم ،چھار طریقی که توسط آنھا می توانستید خواست خدا را درک
کنید ،یاد گرفتید۔ آیا آنھا را بخاطر دارید؟ وجدان پاک و تقدیس شدہ ،کالم
عیسی مسیح و ھدایت روح القدس۔ وقتی می خواھیم
خدا ،الگوی ما
ٰ
خواست خدا را در زندگی مان اجرا کنیم ،این عوامل به ما کمک می کنند۔

با وجدان پاک ،ھدایت روح ،مطالعه کالم که در آن زندگی و تعالیم
عیس ٰی مسیح نوشته شدہ ،می توان ارادہٴاو را درک کرد۔ مطالعه
شخصی کالم برای رشد مسیحی ،امری اساسی است ،یھودیان بیریه
که پولس به آنھا بشارت دادہ بود ،منونهٴخوبی برای ما ھستند "آنھا
با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیالس گوش می دادند و ھر روز
کتاب مقدس را مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب
سازگار است یا نه۔ بنابراین بسیاری از آنان ایامن آورند (اعامل
)۱۱-۱۱:۱۷۔
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به آنچه این مردم صادق انجام می دادند ،توجه کنید۔ آںھا ھر روز با
تفکر کالم را می خواندند ،مطالعهٴآںھا استمرار داشت یعنی
مطالعهٴآنھا باھدف بود و در نھایت ایامن آوردند یعنی در نتیجه
درک ،مشتاقانه کالم را باور کردند۔ برای رشد روحانی ،باید ھر روز
کالم را بخوانیم و ارادہٴخدا را در آن جستجو کنیم و سپس آن را اجرا
کنیم۔ عالوہ بر مطالعه شخصی کالم خدا ،مسیحیان ھدیهٴدیگری
نیز از طرف خدا دارند و آن شبانان و معلامن ھستند ،این اشخاص از
طریق درک عمیق کالم و تجربه زیاد در یادگیری و بکارگیری کالم،
می توانند درک صحیحی را به ایامنداران منتقل کنند ،آںھا پیام خدا
را برای ایامنداران بیان می کند و باعث تقویت بدن مسیح می شوند
(افسسیان )۱۱-۱۱:۲۔
اشخاصی که در روز پنطیکاست به عیس ٰی مسیح ایامن آوردند
فھمیدند که به تعالیم برادران بزرگ خود در ایامن ،نیاز دارند ،آںھا
ھمیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت برادرانه و
پارہ کردن نان و دعا می گذرانیدند (اعامل )۲۱:۱۔
این اشخاص تعالیمی را از رسوالن یاد می گرفتند که خود رسوالن آن
تعالیم را مستقیامً از عیس ٰی مسیح آموخته بودند و پر از روح القدس
شدہ بودند۔ امروز نیز مسیحیان به معلمین و شبانانی احتیاج دارند
که کالم خدا را خوب دانسته و پر از روح القدس باشند۔ کالم خدا
می گوید" :از رھربان خود اطاعت و پیروی کنید" (عربانیان )۱۷:۱۱
و "نسبت به آنھا شکرگزار باشید" (غالطیان )۱:۱۔
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اما تنھا معلمین نیستند که در کلیسا تعلیم می دھند ،زیرا کلیسا از
متامی ایامنداران تشکیل شدہ و ھر عضوی شاھد مسیح است و می
تواند با زندگی و کالم خود دیگران را تشویق به پیروی از مسیح کند
و خود منونهٴزندہ ای برای تعلیم دیگران باشد۔ پولس ما را چنین
نصیحت می کند۔ "اجازہ دھید که پیام مسیح با متام ثرومتندیش
رستارس وجود شام را فرا گیرد۔ یکدیگر را با نھایت خردمندی تعلیم
و پند دھید ۔۔۔ (کولسیان )۱۱:۱۔
وقتی مسیحیان با ھم جمع می شوند ،آنجا کالم خدا را به یکدیگر می
گویند و در بارہٴراھھای خدا با ھم تبادل نظر می کنند۔ در کالم خدا
منونهٴجالبی از این امر را می بینیم ،مردی یھودی بود به نام آن
پولس که کتاب مقدس را می دانست و حقایق زندگی عیس ٰی را به
درستی تعلیم می داد ولی به نظر می رسد پر از روح خدا نبود۔ برای
ھمین آکیال و پرسکله او را به خانهٴخود بردند و طریق الھی را با
تفصیل بیشرتی برایش رشح دادند (اعامل )۱۱:۱۸۔ سپس خدمت
آپولس در نتیجه این مشارکت با آکیال و پرسکله دگرگون شد۔ نکته
مھم در این بارہ فروتنی آپولس می باشد۔ او روحی تعلیم پذیر
داشت۔ او تعالیم را از دیگران می پذیرفت گرچه ناطقی فصیح و به
کتاب مقدس وارد بود۔ اگر روحی تعلیم پذیر نداشته باشیم و مطیع
نباشیم ،نه از خدا چیزی خواھیم آموخت و نه از معلمین خود۔ باید
مشتاقانه و با فروتنی راھھای خدا را جستجو کنیم۔
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مثال کتابچهٴتعمیر ماشین را بیاد آورید۔ چقدر باید من نادان باشم
اگر از دستورات آن اطاعت نکنم و این دقیقاً در ارتباط با کالم خدا
نیز صادق است۔ برای رشد کردن در فیض و لطف او و خشنود
کردن او ،باید متام آنچه را که او در کالمش گفته۔ اطاعت کنیم،
ھامنگونه که عیس ٰی مسیح ،خداوند ما عمل می کرد و این را بدانیم
ھر اندازہ ھم که رشد کردہ باشیم ،باز جای رشد باقی است! "دیگر
این که ای برادران ،شام از ما آموخته اید که چگونه باید زندگی کنید
تا خدا را خشنود سازید و شام ھم البته از آن پیروی می کنید۔ اکنون
به نام عیس ٰی خداوند از شام استدعا و التامس می کنم که بیش از
بیش مطابق آن زندگی کنید (اول تسالونیکیان )١:۲۔

آنچه باید انجام دھید
 -۱عباراتی را که با اجرای آنھا می توانیم در فیض و لطف خدا رشد کنیم،
مشخص کنید:
الف) دعا برای اینکه روح خدا ما را ھدایت کند
ب) مطالعهٴشخصی کالم خدا
ج) گوش کردن به شکایت
د) مطالعهٴکالم خدا ،و در عین حال فکر کردن به چیزی دیگر
ھ) استفادہ از تجربیات دیگران
و) شک کردن به اصول کالم و راھھای خدا
ز) مطالعهٴروزانہ کالم خدا
ح) گوش دادن به تعلیم صحیح
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 -۸اگر تاکنون کالم خدا را مرتب و با نظم نخواندہ اید ،با عزمی راسخ از
ھمین لحظه رشوع کنید۔ برنامه مطالعهٴخود را تنظیم کردہ ،زمانی را
تعیین کنید که ھر روز کالم خدا را با دعا و تفکر بخوانید۔ کتابھای را
که از کتاب مقدس می خواھید مطالعه کنید ،بنویسید۔ خیلی از
مسیحیان با مطالعهٴمنظم قسمتھای مختلف از عھد جدید ،مزامیر و
عھد عتیق بسیار برکت یافته اند۔ در این مورد با برادر بزرگرتی از خود
در کلیسا یا شبان مشورت کنید۔

جوابھای خود را مقایسه کنید۔

راھنامییھای برای رشد در روابط اجتامعی
عیس ٰی انسانی شبیه انسانھای دیگر بود۔ مادران ،بچه ھای خود را نزد
او می آوردند تا بر آنھا دست بگذارد (مرقس )۱۱:۱۱۔ اشخاص خانه
و زندگی خود را ترک می کردند تا از او پیروی کنند۔ عیس ٰی دشمنان
بسیاری داشت ولی نه به این علت که او تندخو یا ظامل و یا مغرور و
یا رشیر بود ،بلکه به این علت که آنھا نقشه ای را که خدا برای آنان
داشت ،رد می کردند (لوقا  )۱۱:۷و عیس ٰی را بعنوان رفیق باجیگران و
خطاکاران محکوم می کردند (لوقا )۱۲:۷۔
مسیحیان اولیه مثل آقای خود بودند به مریضان و فقرا توجه
داشتند۔ با قلوبی شاد و فروتن با ھم غذا می خوردند ،و خدا را حمد
می کردند و مورد احرتام ھمهٴمردم بودند (اعامل )۲۷-۲۱:۱۔
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آیا ما نیز چنین زندگی می کنیم که مورد احرتام خدا و مردم باشیم؟
بنظر می رسد پولس خالف این مطلب را می گوید "آیا این سخن
می رساند که من رضایت آدمیان را می خواھم؟ خیر من فقط
رضایت خدا را می خواھم و آیا قصدم خشنود ساخنت مردم است؟
اگر تاکنون قصدم این بود ،خادم مسیح منی بودم (غالطیان )۱۱:١۔
اما اینجا او دربارہٴتعلیم انجیل سخن می گوید۔ او می خواھد بگوید
که کالم را مطابق خواھشھای انسان گناھکار ننوشته بلکه کالم خدا را
بیان کردہ است۔ کاری که ما ھم منی توانیم انجام دھیم۔ ما منی
توانیم اعتقادات خود و رفتار خود را فقط برای اینکه مورد پسند
دیگران باشیم ،تغییر دھیم۔ خیر در ابتدا باید خدا را خدمت کنیم و
بخاطر اطاعت از خدا ،مطیع قوانین انسانھا باشیم۔ ھامنطور که
پطرس می گوید" :ارادہٴخدا این است که شام با اعامل نیک خود
جلوی سخنان جاھالنه مردمان احمق را بگیرید" (اول پطرس )۱۲:۱۔
ما با کارھای خوب ،شاھدی از محبت خدا برای سایر مردم ھستیم۔
پولس از رفتار افراد کلیسای تسالونیکی نسبت به یکدیگر راضی بود
و آنھا را تشویق می کند بیشرت نسبت به یکدیگرمحبت داشته
باشند" :آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار
دیگران فضولی نکنید و ھامنطور که قبالً به شام دستور دادیم برای
تاٴمین معاش خود کار کنید تا زندگی شام تاٴثیری نیکو در بی
ایامنان بگذارد و برای تاٴمین خود محتاج دیگران نباشید" (اول
تسالونیکیان )۱۱-۱۱:۲۔
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ما مورد لطف و احرتام دیگران قرار می گیریم به رشط آنکه به آرامی
و بخوبی کار کنیم ،زیرا در آن صورت نه مسئله ای ایجاد خواھیم
کرد و نه باری بر دیگران ھستیم۔ رفتار ما باید دیگران را جذب کند۔
پولس می گوید" :در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار
عاقالنه داشته باشید و گفتار شام پیوسته پسندیدہ باشد" (کولسیان
)۱-۲:۲۔ پولس تیطس را امر می کند تا تعلیم دھد که مسیحیان باید
فروتن و آرام باشند" :به آنھا بگو که از ھیچکس بدگویی نکنند و از
مجادله دوری جسته و مالیم و آرام باشند با متام مردم کامالً موٴدب
باشند" (تیطس )۱:۱۔
پولس زندگی گذشته مسیحیان را بیاد آنھا می آورد و می گوید
دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنھا متنفر بودیم (تیطس )۱:۱۔ گر
چه ممکن است حت ٰی با نشان دادن احرتام محبت کردن ،دیگران
بدون دلیل مسیح را رد کنند ،ولی باید دانست ما کارھای خوب را در
وھلهٴاول بخاطر خدا انجام می دھیم نه بخاطر مردم ،چه بپذیرند چه
نپذیرند۔ پطرس می گوید" :بلکه چنان در میان مردم خداناشناس
با راستی درستی زندگی کنید که اگر چه در حال حارض شام را متھم
به بدکاری می کنند با دیدن اعامل نیک شام خدا را در روز بازپسین
متجید منایند" (اول پطرس )۱۱:۱۔
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 -۶اول تسالونیکیان  ۵۱-۵۵:۴را بنویسید و آن را حفظ کنید۔ دعا کنید تا
این آیه در زندگی شام تحقق پیدا کنید۔
 -۵۲لیستی تھیه کنید از اینکه چرا باید با حکمت و عاقالنه و با احرتام
نسبت به غیر مسیحیان رفتار کنید۔
جواب ھای خود را مقایسه کنید
 -۹جواب خودتان
 -۵جواب خودتان
 -۱الف ،ب،ھ،ز،و ح
 -۱جواب خودتان
 -۸جواب خودتان
 -۳الف ،ب،ھ و ز
 -۶جواب خودتان
 -۴جواب خودتان
 -۵۲تا شاھد خوبی برای مسیح باشیم
تا در لطف و فیض خدا بخاطر محبتامن رشد کنیم تا با رفتارمان ،آںھا را
جذب کنیم
 -۱ب ،ج،ھ و و
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درس ھفتم
خدا از شام می خواھد مراقب کلیسا باشید
عیسی رس کلیساست۔ ما مسیحیان عضو
کلیسا بدن مسیح است و
ٰ
یک بدن ھستیم۔ پولس رسول این مطلب را در اول قرنتیان باب دوازدھم
بخوبی بیان می کند و نشان می دھد وجود ھر عضو چقدر برای حیات بدن
مھم است و چگونه مشکل یک عضو سایر اعضا را نیز در آن مشکل سھیم
می کند و شادی و نیروی آن عضو باعث تقویت اعضای دیگر می شود۔
من خودم این مطلب را تجربه کردہ ام ،یک روز بعد از اینکه با پرسم
فوتبال بازی کردم ،احساس کردم پاھایم خسته شدہ است۔ بعد فکرم معطوف
این مسئله شد که چگونه این مشکل را حل کنیم ،کفشھایم را کندم و پایم را
شستم ،گویی متام بدنم آرامش یافت۔ مثال فوق می تواند این واقعیت را که
متام اعضا در ارتباط با یکدیگر ھستند ،بخوبی توضیح دھد۔
کلیسا ھمچنین خانوادہ خداست۔ آیا درس اول را بیاد دارید؟ در آنجا
بحث کردیم که ما فرزندان خدا ھستیم۔ اعضای یک خانوادہ در فکر
احتیاجات یکدیگر ھستند و می توانند نیازھای یکدیگر را برآوردہ سازند۔
آںھا با ھم شادی می کنند ،با یکدیگر کار می کنند و در غم و آسایش
یکدیگر مھیم ھستند۔ ھرچه دارند ،با ھم تقسیم می کنند ،غذا ،پول،
حتی رنج و غم را گاھی علیرغم عشق زیادی که نسبت به
مشکالت و
ٰ
یکدیگر دارند ،با ھم دعوا می کنند ولی اغلب باز به ھم می پیوندند و
حارضند از یکدیگر در مقابل خطرات دفاع کنند۔
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فرمان محبت ،مھم ترین اصل در خانوادہٴخدا می باشد۔ در این درس
خواھیم دید که فرمان محبت چگونه می تواند در کلیسا باعث برکت باشد و
باید آن را در اصول نظارت و خدمت بکار بست۔

آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد
اتحاد در خانوادہٴخدا
خدمت در خانوادہٴخدا
نظارت در خانوادہٴخدا
این درس به شام کمک خواھد کرد تا۔
اھمیت اتحاد در خانوادہٴالھی را درک کنید
درک کنید ،چگونه می توان عمالً به بدن مسیح خدمت کرد
دریابید که چگونه می توانید ناظری حکیم نسبت به دارایی ھا و
ھدایای خود در جھت منفعت کلیسا باشید

اتحاد در خانوادہٴخدا
قبل از جانبازی عیس ٰی بر صلیب ،او برای آنھایی که بعدھا به او ایامن
می آورند دعا کرد ،دعایی کوتاہ ولی بامعنا "تا ھمه آنان یکی باشند"
(یوحنا )۱۱:۱۷۔
اتحاد نشانهٴرشد روحانی کلیساست۔ گاھی عدہ ای از سلولھای بدن
بر علیه سایر سلولھا عمل می کنند۔ آنھا رسیعاً رشد کردہ و باعث
مرگ شخص می شوند۔ به این بیامری وحشتناک رسطان می
گوییم۔ در کلیسا نیز جدایی ،باعث مرگ می شود۔ این موضوعی
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است که پولس در ارتباط با کلیسای قرنتس با آن درگیر بود۔
قرنتیان یگانگی بدن را درک نکردہ بودند و در خطر نابودی برس می
بردند۔ آنچه آںھا نیاز داشتند ،محبتی بود که تفرقه ھا را از میان
بربد (اول قرنتیان )۱۱۔ کتاب یعقوب به یکی دیگر از علل جدایی در
بدن اشارہ می کند و آن تبعیض و ظاھربینی است۔ یعقوب می دید
که ایامنداران بر اساس ظاھر اشخاص آںھا را طبقه بندی می کردند
و چنین عملی برخالف فرمان محبت بود۔
"اگر شام قانون شاھانه ای را که در کالم خداست و می فرماید
ھمسایه خود را مثل نفس خود محبت کنید ،بجا آورید ،کاری نیکو
کردہ اید۔ اما اگر بین اشخاص از روی ظاھر آںھا تبعیض قائل
شوید ،مرتکب گناہ شدہ اید" (یعقوب )۹-۸:۱۔
مسیحیان نباید بر اساس ثروت ،تحصیالت ،یا نژاد یکدیگر را طبقه
بندی کنند۔ آیا اگر برادر شام فقیر است یا سواد ندارد یا از چھرہ از
خوشتان منی آید ،لیاقت برادری را ندارد؟ در خانوادہٴخدا نباید
چنین باشد۔ در حقیقت در خانوادہٴخدا ھمهٴارزشھا و استانداردھای
حاکم بر جھان رد می شود۔ پولس رسول می گوید" :آیا کسی در
میان شام ھست که تصور می کند با معیار ھای این جھان خردمند
است ،او باید ابله شود تا واقعاً خردمند گردد" (اول قرنتیان )۱۸:۱۔
عیس ٰی مسیح به شاگردان عصبانی خود گفت" :ھر که می خواھد در
بین شام بزرگ باشد ،باید خادم ھمه گردد" (متی )۱۱:۱۱۔ او
ھمچنین گفت" :ھر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از
دست خواھد داد ،ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست
بدھد زندگی او در امان خواھد بود" (متی )۱۹:۱۱۔
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پدر یک خانوادہ غمگین خواھد شد اگر ببیند یکی از بچه ھا فکر می
کند از دیگران باالتر است۔ از آنجایی که ما به خانوادہ الھی از طریق
فیض وارد می شویم ،دیگر جایی برای فخر کردن وجود ندارد
(افسسیان )۹:۱۔ ھمچنین تاٴسف آور خواھد بود اگر یکی از بچه
ھای خانوادہ ھمه چیز را برای خود بخواھد و چیزی را با دیگری
قسمت نکند۔ پدر ،فرزندی خود خواہ یا تنبل منی خواھد۔
فخرفروشی ،خودخواھی و تنبلی ارزشھای این جھان ھستند۔ اما در
کلیسا اصل خسمت با فروتنی و سھیم ساخنت دیگران در برکات
مالک است و این عوامل سبب یگانگی و اتحاد کلیسا می گردد۔ "آیا
در اتحاد با مسیح دلگرم ھستید؟ آیا محبت ،محرک اصلی زندگی
شامست؟ ٰآیا با روح القدس محبت دارید؟ و آیا احساس مھر و
شفقت در بین شام وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به
کامل رسانید و با ھم توافق فکری ،محبت دو جانبه و ھدف مشرتک
داشته باشید۔ ھیچ عملی را از روی ھم چشمی و خودخواھی انجام
ندھید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بھرت بدانید۔ به نفع دیگران
فکر کنید و تنھا در فکر خود نباشید" (فیلیپیان )۲-۱:۱۔
آنچه باید انجام دھید
 -۱فیلیپیان  ۲-۱:۱را بنویسید۔ دور کلامتی که شخصیت یک
مسیحی را نشان می دھند ،دایرہ بکشید۔ ھمینطور زیر کلامتی که
تفکر یک شخص بی ایامن را مشخص می کنند ،خط بکشید و برای
ھر دو دعا کنید تا صفات یک مسیحی در شام تقویت گردد۔ آیا می
توانید در این ھفته صفات یاد شدہ مسیحی را در زندگی خود اجرا
کنید۔
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خدمت در خانوادہ خدا
بعنوان بدن مسیح و اعضای خانوادہٴخدا ،تعلیم می یابیم که با
یکدیگر در تفاھم زندگی کنیم و چون ھنوز کامل نشدہ ایم ،گاھی
مشکالتی در کلیسا پیش می آید و بسادگی باعث تفرقه و عدم اتحاد
می شود۔ این مشکالت را در کتاب اعامل رسوالن رساالت قرنتیان و
یا فلیپیان  ۱:۲مشاھدہ می کنیم۔ کتاب مقدس به وضوح بیان می
کند که زندگی با تفاھم براساس معیارھای دنیا چقدر مشکل است۔
ایامنداران نصیحت شدہ اند که یکدیگر را واقعاً دوست بدارند۔
"محبت شام صمیمی باشد ۔۔۔۔ یکدیگر را ما محبت برادرانه دوست
بدارید و ھر کس به دیگری بیشرت از خود احرتام مناید" (رومیان
)۱۱-۹:۱۱۔ احرتام یکی از راھھای نشان دادن محبت است۔ اغلب
جوانان در نشان دادن احرتام نسبت به اشخاص مسن و برادران
بزرگرت مسیحی خود ،کوتاھی می کنند و این کاری اشتباہ است (اول
تیموتاوس )۱:۲۔ از طرف دیگر پولس به تیموتاوس می گوید:
"اشخاص مسن ھم باید به تو احرتام بگذارند ،گر چه جوان ھستی"
(اول تیموتاوس )۱۱:۲۔ احرتام به دیگران نشان دھندہ طرز فکر
ماست و محبت باید خود را در عمل نشان دھد ،در نیکویی کردن به
برادرامنان" :از انجام نیکوکاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار
نکشیم در وقت مناسب ،محصول خود را درو خواھیم کرد ،پس تا
آنجا که فرصت داریم به ھمه نیکی کنیم مخصوصاً به کسانی که در
ایامن با ما اعضای یک خانوادہ ھستند" (غالطیان )۱۱-۹:۱۔
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چگونه می توانیم کاری خوب انجام دھیم؟ نخست باید نفع برادر
خود را در نظر بگیریم نه نفع خود را (اول قرنتیان )۱۲:۱۱۔ این
مطلب بخصوص برای برادران ضعیف ما در ایامن ،یا برادران جدید
ما در ایامن ،صدق می کند۔ نباید کاری کنیم که به ایامن آنھا رضبه
ای وارد شود۔ باید حت ٰی در مواقعی که گذشت از نفع شخصی،
خوشایند نیست ،آن را انجام دھیم۔
"ما که در ایامن قوی ھستیم وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را
تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم بلکه بخاطر خیریت و
تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنھا باشیم" (رومیان )۱-۱:۱۲۔
پولس در باب پانزدھم رسالهٴرومیان می گوید که ارتباط با دیگر
مسی ٰحان ،نیازمند بردباری (آیه  )۲و تحمل و پذیرش یکدیگر (آیه
 )۷است ،ھامنطور که مسیح آن را نشان داد (آیه )۸۔
برای نیکویی کردن باید احتیاج اشخاص را درک کنیم۔ آیا شخصی
در کلیسا ھست که مریض است؟ یا بی کار و احتیاج مادی دارد؟
این وظیفه ماست که احتیاجات را بھفمیم و در حد توان خود برای
رفع آنھا تالش کنیم۔ "چنانکه شایستهٴبرادران در مسیح است
یکدیگر را دوست بدارید۔ ھمیشه مھامن نواز باشید زیرا بعضی ھا با
چنین کاری بی آنکه خود بدانند از فرشتگان پذیرایی کردند۔ زندانیان
را چنانکه گویی خود با ایشان ھم زندان ھستید بخاطر داشته باشید
و ستم دیدگان را فراموش نکنید چون شام ھم مثل آنھا ستم دیدہ
اید" (عربانیان )۱-۱:۱۱۔
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در اینجا فرمان کلی محبت را خیلی واضح درک می کنیم۔ بخاطر
داشته باشید که مھامن نواز باشید ،بخاطر داشته باشید که زندانیان
را مالقات کنید ،به رنج دیدگان کمک کنند۔ عیس ٰی گفت در داوری
نھایی اشخاص براساس اعامل نیک و بد خود داوری خواھند شد۔
محبت کردن و شفقت داشنت به یک برادر ،مثل محبت کردن به
خود خداست۔ "بدانید آنچه به یکی از کوچکرتین برادران من کردید
به من کردید" (متی )۲۱:۱۲۔
گاھی مسیحیان آنقدر با فعالیتھای روحانی درگیر می شوند که از یاد
می برند که باید ایامن خود را در عمل نشان دھند۔ این پیغام یعقوب
بود وقتی می خواست روحانیت واقعی را توصیف کند" :دیانت پاک
و بی آالیش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیامن و بیوہ
زنان دچار مصیبت می شوند از آنھا توجه کنیم و خود را از فساد
جھان دور نگه داریم" (یعقوب )۱۷:۱۔
در مسیحیان اولیه ما روحانیتی واقعی می بینیم ،روحانیتی که خود را
در اتحاد و محبتی واقعی و عملی نشان می داد۔ وقتی احتیاجی می
دیدند ھمه برای رفع آن اقدام می کردند ،درست مثل خود عیس ٰی
مسیح که نسبت به رفع احتیاجات بی تفاوت نبود۔ این امر باید
ھدف ما در خانوادہٴالھی باشد۔
"ھمهٴمومنان از دل و جان متحد شدہ بودند و ھیچکس دارایی خود
را از آن خود منی دانست بلکه ھمه در اموال یکدیگر رشیک بودند"
(اعامل رسوالن )۱۱:۲۔
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آنچه باید انجام دھید

خدا از شما می خواھد مراقب کلیسا باشید

 -۱عبارات صحیحی را که نشان دھندہ خدمت کردن در بدن مسیح است،
مشخص کنید:
الف) انتقاد از شبان وقتی به من خوب توجه ندارد
ب)

کمک به بیوہ زنان

ج)

کمک به یک ایامندار جدید تا کالم خدا را بھرت درک کند

د)

کمک به خانوادہ ھای مسیحی وقتی که در مشکل ھستند

ھ)

مسخرہ کردن برادری که لباس مندرس دارد

و)

دعوت از اشخاص گمنام در کلیسا به منزل خود

ز)

کمک کردن به برادر مسیحی ثرومتند تا او نیز در عوض برای
شام کاری انجام دھد

 -۳در درس اول ،از شام خواسته شد تا در مورد برادران مسیحی ،در
اجتامع اطراف خود فکر کنید۔ و ذکر شد که شاید شام قسمتی از
جواب خدا به آن احتیاجات باشید۔ تا حاال شام باید قادر باشید که
مشکالت آنھا را رسیع تر دیدہ و آمادگی بیشرتی جھت رفع آنھا داشته
باشید۔ در دفرتچهٴخود اسم پنج نفر مسیحی را که قادر به کمک آںھا
ھستید ،یادداشت کنید و سپس ھر چه را که برای آنھا انجام دادید ،در
پایان بنویسید۔
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نظارت در خانوادہ خدا
مسیحیان اولیه محبت و اتحاد خود را از طریق رشیک کردن
ھمدیگر در آںچه داشتند ،نشان می دادند۔ آںھا با سھیم کردن
دیگران در اموال خود ،نشان می دادند که ناظری مسئول ھستند۔
وقتی کلیسای انظاکیه فھمید که برادران مقیم در یھودیه در مشکل
مالی قرار دارند ،به آنھا کمک کردند (اعامل )۱۹:۱۱۔ شاید پولس این
واقعیت را در نظر داشت که گفت" :در رفع احتیاجات مقدسین
رشکت منایید و ھمیشه مھامن نواز باشید" (رومیان )۱۱:۱۱۔ مھامن
نوازی ،مثل سھیم کردن دیگران در آنچه داریم ،دربرگیرندہ ھر دو
اصل خدمت و نظارت است۔ زیرا با انجام دادن آن به دیگران کمک
می کنیم و از دارایی خود به خوبی برای انجام این کمک ،استفادہ می
کنیم۔ آںچه را که در درس پنجم در ارتباط با نظارت گفته شد ،بیاد
آورید۔ ھمهٴآنچه داریم وامی از خداست تا آن را برای جالل خدا و
نیکویی کردن به دیگران بکار بربیم۔ به ھمین شکل باید با پول خود
به امر نرش انجیل کمک کنیم۔ یوحنای رسول به دوستش قایوس می
نویسد :با اشخاصی که در انتشار انجیل کار می کنند ،ھمکاری کند
حت ٰی اگر آنھا غریبه باشند" :پس ما مسیحیان موظفیم با پذیرایی از
چنین اشخاص در انتشار حقیقت ھمکاری کنیم" (سوم یوحنا )۸۔
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با پشتیبانی از اشخاصی که کاری را برای خدا انجام می دھند ،ما در

کار سھیم شدہ و وارد خدمت می شویم۔ چنین اعانه ای
پسندیدہٴخداست ،مثل لبخند شیرینی که به خداوند تقدیم می
گردد (فیلیپیان )۱۸:۲۔
ما می توانیم شخصاً در خدمت به کلیسا سھیم باشیم۔ شاید شام
وقت و انرژی خود را رصف بشارت انجیل می کنید و یا به دیگران
در کلیسا کمک می کنید۔ این عالی است! خدا از ما می خواھد تا
متام توان خود را بکار گیریم تا او را خدمت کنیم۔ اما شاید شام
احتیاج به راھنامیی دارید که چگونه به بھرتین شکل در کلیسا
خدمت کنید یا عاقالنه از آنچه خدا به شام بخشیدہ استفادہ کنید۔
این مسئله ای بود که ایامنداران شھر قرنتس دربارہٴعطایای روحانی
داشتند۔ آنھا غیرت داشتند ولی آگاہ نبودند۔ آںھا فکر می کردند
ھمه باید یک نوع عطا داشته باشند۔ پولس به آںھا یادآوری می
کند که آنھا بدن مسیح ھستند و بدن اعضای متفاوت با کارکردھای
مختلف دارد۔ او شامری از این عطا یا را نام می برد و از قرنتیان می
خواھد که این عطایا را با محبت و برای کمک به دیگران به کار
ببندند (اول قرنتیان ۲:۱۲و)۱۔
ھدف متام عطایای که خدا بخشیدہ بنای کلیساست تا مسیحیان
بیشرت شبیه عیس ٰی مسیح گردند (اول قرنتیان )۱۱:۱۲۔ بعضی از این
عطایا برای خدمات جلسات کلیسایی است ،یعنی برای پرستش و
بیان پیغام خدا۔ ولی ھمه برای این ھستند که باعث تقویت و بنای
کلیسا گردند (اوک قرنتیان )۱۱:۱۲۔ سایر عطایا که کمرت به چشم می
آیند ،به ھامن رضورت عطایای دیگر ھستند :خدمت ،تعلیم ،اعانات،
سازماندھی و سخاوت (رومیان )۸-۱:۱۱۔
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"ھامنطور که در یک بدن اعضای مختلف ھست و متام اعضا یک
وظیفه ندارند ،ما نیز اگر چه بسیاریم در اتحاد با مسیح ھمهٴما یک
بدن را تشکیل می دھیم و فرداً فرد نسبت به ھم اعضای یکدیگریم"
(رومیان )۲-۲:۱۱۔
بعنوان ناظرینی که ھدایایی از خدا دریافت داشته اند ،باید سه کار
انجام دھیم :اول باید دعا کنیم و از برادران بزرگرت در ایامن بخواھیم
که به ما کمک کنند تا عطایایی را که خدا به ما دادہ است ،تشخیص
دھیم۔ دوم باید آنھا را بکار بربیم و خواھان دیگر عطایا باشیم که
آںھا را در محبت بکار بربیم (اول قرنتیان )۱۱:۱۱۔ و سوم باید دیگر
مسیحیان را تشویق کنیم تا چنین کنند و ناظرینی امین بر ھدایای
خدا باشند ،ھامنگونه که برنابا پولس را کمک کرد تا پولس عطای
تعلیم خود را بکار گیرد (اعامل )۱۱-۱۲:۱۱۔
بیاد داشته باشید که این خود عیس ٰی مسیح است که به ما این
استعدادھا را می بخشد ،چه استعدادھای طبیعی و چه استعدادھای
روحانی و ھامنطور که افسسیان  ۱۱-۷:۲می گوید او این ھدایا را برای
خدمت کردن بھرت به او و بنای کلیسا به ما می دھد" :به ارادہٴاو
ھمهٴاعضای مختلف بدن بوسیله مفاصلی که برای آنھا فراھم شدہ،
مربوط و پیوند می شوند پس وقتی ھر یک از اعضای بدن بطور
جداگانه مرتب کار کند متام بدن رشد می کند و خود را در محبت
بنا می کند" (افسسیان )۱۱:۲۔
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خدا از شما می خواھد مراقب کلیسا باشید

 -۴عبارت صحیح را که نظارت خوب مسیحی را در کلیسا نشان می دھد
را مشخص کنید
الف) خواندن رسودی که خداوند به شام دادہ
ب)

دعوت از مسیحیان به خانهٴخود

ج)

آمادہ بودن برای اینکه خدا شام را برای خدمت به کلیسا بکار
گیرد

د)

سعی کنید تنھا شخصی باشید که در کلیسا دعا می کند و یا
به زبانھا صحبت می کند

ھ)

با دعا و پشتیبانی ھمهٴجانبه ،خدمات دیگران را یاری دھید

و)

به دیگران اجازہ دھید تا آنچه را که از کالم خدا درک کردہ
اند ،بیان کنند

 -۱یا در تنھایی و یا با یک مسیحی بالغ دعا کنید تا عطای خود را که خدا
به شام بخشیدہ ،بفھمید۔ در دفرت خود حداقل یک عطا را که دارید،
بنویسید و راھھایی را پیدا کنید که از طریق بکارگیری آن عطا بتوانید
باعث برکت کلیسا شوید۔ می توانید از شبانتان بخواھید که شام را
راھنامیی کند چگونه عطای خود را بھرت بکار گیرید۔
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جواب ھای خود را مقایسه کنید
 -۳جواب خودتان
 -۵کلامتی که باید دور آنھا دایرہ کشید :مھربانی ،احساس مھر و شفقت،
توافق فکری ،محبت دو جانبه و ھدف مشرتک ،فروتنی ،دیگران را
بھرت از خود دانسنت ،به نفع دیگر فکر کردن
کلامتی که باید زیر آنھا خط کشید خودخواھی ،ھم چشمی و یا حسادت ،در
فکر خود بودن
 -۴الف،ب،ج،ھ و و
 -۱ب،ج،د و و
 -۱جواب خودتان
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

فصل ھشتم
خدا شام را می فرستد تا به جھان خدمت کنید
اگر از دوستتان پولی قرض کنید که قادر به پرداخت آن نباشید ،چه
خواھید کرد؟ وقتی که ما در آفریقا زندگی می کردیم ،برای دادن قرض ،راہ
حل سادہ ای وجود داشت۔ یک کیسه منک در ازای قرضی که داشتیم کافی
بود چون در آن زمان پیدا کردن منک مشکل بود و مردم به آن بسیار نیاز
داشتند ،از ایرنو آن را در قبال طلب خود با شادمانی قبول می کردند۔

منک در زندگی ما نقش مھمی دارد ،منک مانع فساد غذا می شود۔
حت ٰی برای درمان بیامریھایی مثل گلو درد بکار می رود۔ گاہ برای
شستشوی زخمھا از آن استفادہ می شود که البته استفادہ از آن توام
با درد است۔ منک در ضمن چاشنی غذاست و مزہٴغذا را بھرت می
کند۔ عیس ٰی فرمود که منک نیکوست (لوقا )۱۲:۱۲۔ او ھمچنین به
کسانی که به او ایامن آورند گفت" :شام منک جھانید" (متی
)۱۱:۲۔ و به شاگردانش ھشدار داد که خاصیت منک بودن خود را از
دست ندھند۔

عیسی این بود که
ولی براستی این متثیل چه معنای دارد؟ منظور
ٰ
شاگردانش در وھلهٴاول باید متفاوت از دیگران باشند۔ ھامنطور که ھر
شخص منک را با مزہ کردن تشخیص می دھد مسیحیان نیز باید با زندگی
عیسی می خواست
خاص و متفاوت خود شناخته شوند۔ از جھت دیگر
ٰ
ماموریت مسیحیان را به آنھا بگوید تا مثل منک که غذا را از آلودگی دور
نگه می دارد ،مسیحیان نیز باعث پاکی و حفظ سالمت جامعهٴخود باشند۔
دنیا به نور ما ،منک ما و پیام ما احتیاج دارد۔ ما باید ھامن باشیم که خدا به
ما گفته است۔ باید زندگی ما نشان دھندہ فیض و عدالت خدا باشد تا جھان
خداوند را شناخته و نجات یابد۔
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آنچه در این درس مطالعه خواھید کرد
منک حفظ می کند :نشان دادن محبت خدا
منک پاک می کند :نشان دادن عدالت خدا
منک طعم می بخشد :انتشار پیغام خدا
این درس به شام کمک خواھد کرد تا۔
تاٴثیر زندگی مسیحی خود را بر محیط پیرامونتان درک کنید
خدماتی را که می توانید برای جامعهٴخود انجام دھید ،کشف کنید

منک حفظ می کند :نشان دادن محبت خدا
"ای عزیزان ،ما باید یکدیگر را دوست بداریم زیرا دوستی و محبت
از جانب خداست۔ ھر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را می
شناسد۔ اما آن که محبت ندارد از خدا کامالً بی خرب است زیرا خدا
محبت است" (اول یوحنا )۸-۷:۲۔ شکی نیست که اولین عدالت
یک فرزند خدا محبت اوست۔ در درس قبلی اھمیت محبت به
برادران را درک کردیم که سبب اتحاد ،بنای کلیسا و منشاٴکارھای
خوب می باشد۔ محبت یک مسیحی فقط در حرف نخواھد بود بلکه
در عمل اجرا خواھد شد (اول یوحنا )۱۸:۱۔ و چنین محبتی ،تاٴثیری
وسیع خواھد داشت۔ عیس ٰی مسیح این مطلب را می دانست وقتی
به شاگردانش گفت که "یکدیگر را دوست بدارید چنانکه من شام را
دوست داشتم"۔

اخلاقیات کتاب مقدس

خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

" اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید ،ھمه خواھند فھمید که
شاگردان من ھستید" (یوحنا )۱۲:۱۱۔ می دانیم که محبت برای
ادامهٴحیات الزم است و دنیای امروز ما فاقد محبت واقعی است۔
وقتی مردم اشخاصی را ببینند که خالصانه و صادقانه یکدیگر را
دوست دارند و برای ھمدیگر فکر می کنند ،تعجب خواھند کرد۔ یکی
از رھربان کلیسا می گوید" :اگر امروز مسیحیان واقعاً یکدیگر را
مطابق آنچه کتاب مقدس می گوید ،دوست داشته باشند ،مردم به
کلیساھا رسازیر می شوند۔ یکی از نویسندگان مسیحی می گوید:
"کلیسا باید طوری عمل کند که کمبود محبت جھان را در آن رفع
گردد۔ عیس ٰی نیز گفت جھان وقتی ببیند که مسیحیان در محبت به
یکدیگر یکدل شدہ اند ،ایامن خواھد آورد" :تا ھمه آنان یکی باشند
آن چنانکه تو ای پدر در من ھستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی
باشند تا جھان ایامن بیاورد که تو مرا فرستادی" (یوحنا )۱۱:۱۷۔
محبتی که خدا در دلھای ما قرار دادہ ،فقط برای مسیحیان نیست۔
خدا جھان را دوست دارد ،ما نیز باید مردم را دوست داشته باشیم۔
محبت ما منکی برای آںھاست۔ پولس ایامنداران را تشویق می کند
در این محبت رشد کنند" :و خداوند عطا فرماید که طبق میزان
محبتی که ما برای شام داریم محبت شام برای یکدیگر و ھمهٴ مردم
افزایش و گسرتش یابد" (اول تسالونیکیان )۱۱:۱۔
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فرامین بزرگ خدا این است که در وھله اول خداوند را دوست داشته
باشیم و بعد ھمسایه مان را مثل خودمان محبت کنیم۔ وقتی یکی از معلامن
عیسی داستان سامری نیکو را
عیسی پرسید ھمسایه من کیست،
رشیعت از
ٰ
ٰ
به او گفت۔ این داستان بیان می کند که ھمسایه به ما ھر کسی است که ما
می بینیم۔ در ضمن محبت ما به او باید واقعی باشد۔ چگونه می توانیم
ھمسایه مان را محبت کنیم؟ باید ھامن محبتی را که به مسیحیان داریم به
آںھا نیز داشته باشیم۔ نباید خودمان را از آنھا جدا کنیم۔ باید مشکالت آنھا
را درک کنیم و به فکر آنھا باشیم۔ کالم خدا می گوید:

" او ما را در متام سختی ھا و زحمتھای ما آسودگی بخشید تا ما
بتوانیم با استفادہ از ھامن آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را
که به انواع سختی ھا گرفتار ھستند آسودگی بخشیم" (دوم قرنتیان
)۲:۱۔
عیس ٰی می توانست درک کند درد یک گرسنه چیست۔ وقتی یک
جامعت گرسنه را دید ،دلش برای آنھا سوخت و آنھا را غذا داد (متی
)۱۷-۱۱:۱۲۔ ما نیز باید گرسنگان را غذا دھیم و به آںھا یاد دھیم
کار کنند تا محتاج غذا نباشند۔ چون خدا ما را بخشیدہ ،نباید فکر
کنیم از دیگران برتر ھستیم و خود را مقدس تا از دیگران بدانیم۔
عیس ٰی خود را دوست گناھکاران می نامید۔ وقتی او زکی باجگیر را
دید او را محکوم نکرد و ھمین محبت عیس ٰی باعث دگرگونی زکی
شد چون عیس ٰی خود را از او جدا نکرد۔
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

"زیرا خدا پرس خود را به جھان نفرستاد که جھانیان را محکوم مناید
بلکه تا آنان را نجات بخشید" (یوحنا )۱۷:۱۔
بعنوان یک مسیحی ،شام نیز به جھان فرستاد می شوید تا به فقرا
کمک کنید ،به محتاجان وقت دھید ،دلشکستگان را تسلی دھید ،به
مریضان کمک کنید ،گمشدہ را بجویید و نجات بخشید (یوحنا
)۱۸:۱۷۔

آؐنچه باید انجام دھید
 -١اول تسالونیکیان  ۱۱:۱را نوشته و حفظ کنید و آن را جزو دعای
روزانه خود کنید۔
 -۱بعد از دعای باال به محیط پیرامون خود فکر کنید۔ آیا شخصی را
می شناسید که درگیر مشکلی باشد؟ آیا کسی را می شناسید که
لباس ندارد ،غذا ندارد ،دوستی ندارد یا نیاز دیگری دارد؟ لیستی از
این اشخاص تھیه کنید و فکر کنید چه کاری برای آنھا می توانید
انجام دھید؟

منک پاک می کند :نشان دادن عدالت خدا

جھانی که ما در آن زندگی می کنیم دنیای پر از بی عدالتی و ظلم
است۔ نتیجاً مردم از عدالت خدا بی خرب ھستند۔ فرزندان خدا ،کار خدا را
عیسی ادامه می دھند۔ یکی دیگر از ابعاد شخصیت خدا
در جھان مثل
ٰ
عالوہ پر محبت ،عدالت می باشد به این معنا که جامعه از بی عدالتی پاک
شود ،درست مثل تاٴثیر منک که مانع فساد غذا می گردد۔ طرز فکر و انگیزہ
ھای مردم ناشی از خودخواھی ،غرور ،تنبلی و پول دوستی است۔ ما نیز قبالً
چنان بودیم ،ولی حاال انگیزہ ھا و طرز فکر ما پاک شدہ و مقاصد جدیدی را
در زندگی دنبال می کنیم۔
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"دزد از دزدی دست بردار و به عوض آن با دستھای خود ،با
آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدھد۔ یک
کلمهٴزشت از دھانتان خارج نشود بلکه گفتار شام به موقع ،خوب و
سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیض برسد" (افسسیان
)۱۹-۱۸:۲۔
ما در زندگی مان باید مثرات روح را نشان دھیم (غالطیان )۱۱:۲۔
رفتار ما باید به رفتار مردم دیگر فرق کلی داشته باشد (اول پطرس
)۱۱:۱۔ ما باید صادق ،فعال و درستکار باشیم و ھمینطور مشتاق
باشیم ھمین صفات را در جامعهٴخود نیز مشاھدہ کنیم۔ وقتی
عیس ٰی در معبد تاجران را دید که به خرید و فروش اشتغال دارند،
ھمهٴآنھا را بیرون راند (متی )۱۱-۱۱:۱۱۔ عیس ٰی مشتاق عدالت و
راستی بود و از ریاکاری و دروغ متنفر بود و ھمین دلیل با ریاکاری
مذھبی فریسیان به شدت مخالفت می کرد و آںھا را مقربہ ھای
سفید شدہ می نامید که ظاھری زیبا دارند اما داخل آنھا پر از
استخوانھای مردگان و انواع کثافات است۔ آنھا واقعاً مردگانی ریاکار
و پر از رشارت بودند (متی )۱۸-۱۷:۱۱۔ خداوند مخالف دروغ و
ریاست۔ او نیرنگ حنانیا و سفیرہ را نبخشید (اعامل )۱۱-۱:۲۔ آنھا
سعی کردند دربارہٴپول تقدیمی خدا به خدا دروغ بگویند ،اما روح
خدا پطرس را از این فریب آگاہ کرد و خداوند ھر دوی آنھا را از بین
برد۔ دروغ ،متسخر کردن خداست و باعث رشم کلیسا می باشد۔
خداوند ناراستی را تنبیه می کند ،او در داوری خود نسبت به دشمنان
مسیح قاطع است۔ آیا ماجرای آن جادوگر علیام نام را در کتاب
اعامل رسوالن بیاد دارید که با پولس و برنابا مخالفت می کرد؟
(اعامل )۱۱-۱:۱۱۔ او سعی می کرد جلوی بشارت انجیل را بگیرد ولی
خداوند او را تنبیه کرد و تا مدتی کور شد۔ خداوند ھمیشه آنچنان
مستقیم عمل منی کند اما از ما انتظار دارد که در اصالح جامعهٴخود
کوشا باشیم۔
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خداوند قدوس از بی عدالتی نفرت دارد۔ در عھد عتیق خداوند بارھا
قومش را بخاطر عدم توجه به حقوق فقیران رسزنش کرد۔
"نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید ،مظلومان را رھایی دھید،
یتیامن را دادرسی کنید و بیوہ زنان را حامیت کنید" (اشعیا )۱۷:۱۔
او مرتباً قومش را تعلیم می داد که چگونه زندگی کنند۔
" و این است کارھایی که باید بکنید :با یکدیگر راست گویید و در
دروازہ ھای خود انصاف و داوری سالمتی را اجرا دارید و در دلھای
خود برای یکدیگر بدی میندیشید و قسم دروغ را دوست مدارید
زیرا خداوند می گوید از ھمهٴاین کارھا نفرت دارم" (زکریا -۱۱:۸
)۱۷۔

یک مسیحی ،مسوٴول زندگی خود است تا منونهٴخوبی برای دیگران
باشد۔ او باید ھامنطور که در درس دوم گفته شد ،مقدس باشد زیرا او قدوس
است و تا آنجایی برایش امکان دارد باید در جامعه خود نشان دھندہ راستی و
عدالت باشد۔ و اگر بیشرت مایلید وظایف یک مسیحی را در قبال جامعه اش
بدانید درسی مجزا به ھمین نام وجود دارد که می تواند برای شام مفید باشد۔

آنچه باید انجام دھید
 -۳عباراتی را که نشان دھندہ عمل درست یک مسیحی است مشخص
کنید:
الف) وقتی مغازہ داری بقیه پول شام را بیش از حد به شام می دھد
آن را به او برگردانید
ب) وقتی بیش از اندازہ ای که کار کردید پول دریافت کردید به
رئیس تان حقیقت امر را بگویید
ج) منکر اشتباھی شدید که آن را مرتکب شدہ بودید
د) کارھای خوب را برای خودمنایی انجام دھید
ھ) به شخصی که دیگران او را دوست ندارند ،محبت کنید
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 -۴لیستی از راھھایی تعیین کنید که توسط آنھا بتوانید دوستان خود را
محبت کنید

منک طعم می بخشد :انتشار پیغام خدا
حیرت آور است وقتی فکر می کنیم که خداوند به ما احتیاج دارد۔
نقشهٴاو این است که مردم خرب خوب نجات در عیس ٰی مسیح را از
طریق ما بشنوند! ما که فرزندان خدا ھستیم منک جھانیم و بیاد
داشته باشید که منک نه تنھا مانع از فساد می شود و پاک می کند
بلکه به غذا طعم می بخشد۔ آنچه که تحت تاٴثیر منک قرار می
گیرد مزہٴآن را بخود می گیرد۔ ارادہٴخدا نیز این است که مردم در
برخورد با مسیحیان منکین شوند و ھامن تاٴثیر را داشته باشند۔
پولس رسول از یک استعارہٴدیگر استفادہ می کند و آن عطر است۔
عطر از گلھای خوشبو ساخته می شود و بوی آن رسیعاً به جاھای
دیگر منترش می شود۔ وقتی کسی وارد آن محیط می شود رسیعاً
متوجه رایحه تازہ ای می گردد۔ ممکن است از آن خوشش بیاد یا
نیاید ولی مھم این است که می فھمد آںجا بوی تازہ ای وجود دارد۔
پولس در ارتباط با مسیحیان نیز چنین می گوید "اما خدایی را که ما
را بوسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار دادہ و ھدایتامن
می کند شکر می کنیم۔ مثل عطر خوشبوی در ھمه جا پخش می
شویم تا بوی خوش معرفت الھی را به ھمه برسانیم زیرا ما مانند
بخور خود بویی ھستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش
آن ھم بین آنانی که نجات می یابند و ھم چنین آنانی که ھالک می
گردند بخش می گردد" (دوم قرنتیان )۱۲-۱۲:۱۔
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درسھای بسیاری می توانیم از این آیات یاد بگیریم ،توجه کنید این
نقشه خداست که جھان اینگونه نجات یابد نه نقشه ما ،مثل خادمین خدا
(گر چه فرزندان ھم ھستیم) وظیفه داریم دستورات او را اطاعت کنیم و با
عیسی صحبت کنیم آنچه را که مسیح قبل از صعودش گفت،
دیگران دربارہ
ٰ
بیاد آورید:

" پس بروید و ھمه ٴملتھا را شاگرد من بسازید و آنھا را به نام پدر و
پرس و روح القدس تعمید دھید و تعلیم دھید که ھمهٴچیزھایی را
که به شام گفتم انجام دھند و بدانید که من ھر روزہ تا انقضای عامل
با شام ھستم" (متی )۱۱-۱۹:۱۸۔
دستور رفنت و شاگرد ساخنت ،تعلیم دربارہٴمسیح و اخالق مسیحی با
وعدہ ای عالی ھمراہ است" :من ھر روزہ تا انقضای عامل با شام
ھستم"۔ و این ثابت می کند که خداوند از ما استفادہ می کند و ما
تنھا نیستیم۔ الزم نیست بر توانایی و یا حکمت خود متکی باشیم۔ ما
دوست وفاداری داریم به نام روح القدس که به ما کمک می کند۔
خداوند وعدہٴدیگری نیز به شاگردانش داد" :اما وقتی روح القدس
بر شام نازل شود قدرت خواھید یافت و در اورشلیم و متام یھودیه و
سامرہ و تا دور افتادہ ترین نقاط عامل شاھدان من خواھید بود"
(اعامل رسوالن )۸:۱۔ و ھر چه بیشرت از روح خدا پر شویم ،نسبت به
ھدایت ھای او حساس تر خواھیم بود۔ او به ما در ھنگام صحبت با
مردم کمک می کند و به ما حکمت می بخشد تا بفھمیم چه روشنی
بھرتین طریق برای صحبت کردن است تا نیاز اشخاص رفع گردد،
نیازی نیست ما عصبی و مضطرب باشیم ،این کار روح خداست نه ما
که دیگران را متقاعد سازد که عیس ٰی راہ نجات است (یوحنا -۸:۱۱
)۱۱۔
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

پس کار ما چیست؟ این است که اجازہ دھیم خدا از ما استفادہ کند
یعنی شاھد باشیم۔ شاھد کسی است که مطلبی را شخصاً تجربه
کردہ و آن را به دیگران می گوید۔ شاگردان مسیح شاھد بودند که
عیس ٰی از مرگ قیام کردہ است (اعامل )۱۲:۱۔ ھر جا می رفتند می
گفتند که شخصاً عیس ٰی را قیام کردہ دیدہ اند و سپس معنای قیام
مسیح را رشح می دادند و می گفتند او واقعاً پرس خداست که برای
گناھان برش مرد و اگر کسی به او ایامن آورد ،گناھانش بخشیدہ می
شود و فرزند خدا می گردد۔ زندگی و کارھای با محبت و صادقانه
شام شھادتی به دنیای ماست۔ اما اینھا به تنھایی کافی نیست۔ اینھا
شھادتی خاموش است۔ منک برای حفاظت و پاکی بکار می رود ولی
اگر مزہ نداشته باشد ،واقعاً منک نیست۔ عیس ٰی گفت اگر منک
مزہٴخود را از دست بدھد بی ارزش می شود (متی )۱۱:۲۔ حت ٰی
زندگی خوب ما کافی نیست ،اگر مردم ندانند چگونه می توانند خوب
شوند۔ ما باید با مردم دربارہٴمسیح صحبت کنیم۔ پطرس و یوحنا
مرد لنگی را در جلوی در بزرگ معبد که به دروازہٴزیبا معروف بود،
شفا دادند (اعامل رسوالن باب سوم)۔ وقتی مردم این واقعه را دیدند،
بسیار تعجب کردند ،اما پطرس آنھا را بی خرب نگذاشت و به آںھا
توضیح داد" :قدرت نام عیس ٰی این شخص را که می بینید و می
شناسید نیرو بخشیدہ است" (اعامل رسوالن )۱۱:۱۔
خود پطرس ایامنداران دیگر را نصیحت می کند تا رفتاری شایسته
داشته باشند" :اما ترس مسیح در دلھای شام باشد و او را خداوند
خود بدانید و اگر کسی علت امید شام را می پرسد ،ھمیشه آمادہ
جواب باشید البته ما مالیمت و احرتام" (اول پطرس )۱۱-۱۲:۱۔
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

توجه داشته باشید که شھادت ما باید حکیامنه باشد و با مالیمت ھمراہ
باشد ،نه ما محکوم کردن دیگران ،بلکه توٲم با احرتام بدون برتر بینی۔ در
این بارہ می توانید درس "بشارت شخصی" از واحدھای  ICIرا مطالعه
فرمایید۔ در آنجا نصایح خوبی برای بشارت دادن موٴثر ارائه شدہ است۔

و در نھایت پس از بشارت کالم ،منتظر نتیجه آن خواھیم بود۔
پولس می گوید که عطر ما ھم بین ناجیان و ھم بین ھالکان منترش
می گردد (دوم قرنتیان )۱۲:۱۔ و این مطلب به ما اطمینان می بخشد
که ما مسوٴول مسیحی کردن مردم نیستیم۔ شام منی توانید آنھا را
به روز وارد ملکوت خدا کنید۔ شام تنھا می توانید مثل سفیر خدا
عمل کنید۔ می توانید دیگران را ترغیب کردہ به آنھا نشان دھید که
خدا چقدر نیکوست۔ اما ھر شخص می تواند انتخاب کند که پیام
مصالحه با خدا را بپذیرد یا رد کند۔
" پس ما سفیرانی از جانب مسیح ھستیم و گویی خدا بوسیله ما شام
را می خواند۔ پس ما بعنوان سفیران مسیح از شام التامس می کنیم
با خدا مصالحه کنید۔ مسیح کامالً بی گناہ بود ولی خدا بخاطر ما او
را بی گناہ نشناخت تا ما بوسیله اتحاد با او مانند خود خدا کامالً نیک
شویم" (دوم قرنتیان )۱۱-۱۱:۲۔
خدا را شکر۔ شام دوست خدا ھستید۔ خدا را شکر که شام در عدالت
خدا سھیم شدہ اید۔ خدا را شکر که خداوند از شام استفادہ می کند تا
کالمش را بشارت دھید۔ و خدا را شکر که زندگی تازہ شام در مسیح در
عمل در طرز فکر و اعامل شام دیدہ می شود۔
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

آنچه باید انجام دھید

 -۱عباراتی را که نشان دھندہ یک شاھد خوب است ،مشخص کنید:
عیسی نخواھم گفت آنھا از اعاممل
الف) من به دیگران دربارہٴ
ٰ
خواھند فھمید که من مسیحی ھستم
ب)

من در ھنگام شھادت به کمک روح خدا احتیاج دارم

ج)

من آنقدر با یک شخص دربارہٴمسیح صحبت می کنم تا
رسانجام تسلیم شود

د)

عیسی برای من چه کارھایی
من می توانم به دیگران بگویم
ٰ
کردہ و ھمینطور در زندگی دیگران چه تغییراتی ایجاد کردہ
است۔

ھ)

عیسی مسیح و ھمینطور روش
صحبت کردن دربارہٴزندگی
ٰ
زندگی یک مسیحی با ھم در تضاد نیستند

عیسی مسیح
 -۹دعا کنید تا روح خدا شام را ھدایت کند با شخصی دربارہٴ
ٰ
عیسی
صحبت کنید و از او بخواھید به شام کمک کند تا بھرت دربارہٴ
ٰ
شھادت دھید۔ برای این شخص قبل از آںکه با او صحبت کنید چند
عیسی را بعنوان نجات دھندہ پذیرفت از او
روز دعا کنید و وقتی
ٰ
بخواھید کالم خدا را بخواند و کتابھای مفید را در اختیار او قرار
دھید۔
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

جواب ھای خود را مقایسه کنید
 -۳الف،ب،و ھ
 -۵جواب خودتان
 -۴جواب ھای شام ممکن است متفاوت باشد اما چند راہ را می توان ذکر
کرد:
دوست ھمسایه تان باشید
به شخص محتاج و درماندہ کمک کنید
به مردم محبت و احرتام خود را نشان دھید
 -۱جواب خودتان
 -۱ب،د ،و ھ
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خدا شما را می فرستد تا به جھان خدمت کنید

دورہٴ
زندگی مسیحی

اخالقیات کتاب مقدس

ازمون نھایی

اخلاقیات کتاب مقدس
آزمون نھایی
دفرتچهٴ سؤاالت
دستورالعمل ھا

حال که مطالعه دروس  ۵-۴را به پایان بردہ اید ،این آمادگی در شام
ھست که به سؤاالتی که در این بخش تحت عنوان " سؤاالت دروس " ۵-۴
آمدہ است ،پاسخ دھید∙

جوابھای شام بایستی در بخش  ۵پاسخنامه ،درج گردد∙
زمانی که مطالعه دروس  ۱-۸را کامل منایید ،می توانید به سؤاالت
بخش دوم این دفرتچه که برای دروس  ۱-۸مطرح شدہ اند ،پاسخ دھید∙ برای
مشخص کردن جوابھای خود از بخش دوم پاسخنامه استفادہ منایید∙
خواھشمندیم برگ پاسخنامه را به محض تکمیل به معلم خود ارسال
دارید∙ لزومی به ارسال دفرتچهٴ سؤاالت نیست∙

بخش ۱
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بخش ۵
آزمون نھایی
سؤاالت دروس ۵-۴

در متامی سؤاالت دقت کنید که شامرہ پاسخ با شامرہ سؤال یکی باشد∙

سؤاالت صحیح یا غلط
جمالت زیر یا صحیح ھستند یا غلط∙ اگر جمله صحیح است ،حرف
( )aرا و اگر جمله غلط است حرف ( )bرا سیاہ کنید∙
 – ۵خداوند شام را ھامنطور که ھستید آفریدہ است
 -۱شخص باید به عیسی مسیح ایامن آورد و او را در قلب خود بپذیرد تا
فرزند خدا گردد
 -۳وقتی شام مسیحی می شوید احساس تنھایی خواھید کرد
 -۴آنچه انجام می دھید ،نتیجه آن چیزیست که ھستید
 -۱طرز فکر ما نسبت به مردم قابل تغییر نیست
 -۹بعنوان یک مسیحی ما حق داریم به دیگران بخاطر روش زندگی غلط
شان اعرتاض کنیم
 -۱کتاب مقدس شامل تعالیمی برای زندگی صحیح است

اخلاقیات کتاب مقدس

بخش ۱

سؤاالت چند جوابی
ھر یک از سؤاالت زیر تنھا یک پاسخ صحیح دارند∙ پاسخی را که به
نظرتان صحیح می رسد ،انتخاب کنید و در برگ پاسخ به سؤاالت ،حرفی را
که مربوط به ھامن سؤال است ،سیاہ کنید∙
 -۸زندگی با اعامل نیکو یعنی
)a

تنھا کمک کردن به بی کسان

)b

نیکویی کردن در ھمه چیز

)c

به استعدادھای خود فخر کردن

 -۶یک تعریف از اخالق این است که
)a

از آنچه پدر زمینی شام انجام می دھد تقلید کنید

)b

تنھا حفظ ظاھر کنید

)c

طرز فکر درست و اعامل صحیح را در زندگیتان دنبال کنید

 -۵۲سفیر مسیح کیست؟
)a

شخصی که منایندہ ملکوت خدا در زمین است

)b

شخص ثرومتندی که مسیح را منی شناسد اما فرد خوبی است

 -۵۵خدا شخصیتش را از طریق زیر آشکار می کند
)a

افکارش را به انسان دیکته می کند

)b

منتظر می ماند تا کسی دربارہ او صحبت کند
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)c

بخش ۱

پرسش ،عیسی مسیح را فرستاد تا بین مردم زندگی کند

 -۵۱منعکس کردن جالل خدا یعنی چه؟
)a

دیدن درخشش خورشید بر یک دریاچه

)b

نشان دادن طرز فکری مشابه خدا و اعاملی مشابه او به
دیگران

)c

دقت کنیم تا خدا را در شخصی ،بیابیم

 -۵۳وجدان ما خوب است زیرا
)a

ما را کامل می کند

)b

به ما کمک می کند تا آنچه خدا می خواھد ،انجام دھیم

)c

کمک می کند تعادل خود را روی دوچرخه حفظ کنیم

 -۵۴اساس زندگی تازہ در عیسی از طریق چیست؟
)a

انجام دادن کارھای خوب

)b

استفادہ از تعالیم کالم خدا

)c

دیدن اعامل دیگران

 -۵۱منظور پولس چه بود وقتی گفت به من اقتدا کنید ھامنطور که من به
مسیح اقتدا می کنم؟
)a

منظورش این بود که دیگران بھرت است به اعامل او توجه کنند
و طرز فکر او را
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بخش ۱

رسمشق قرار دھند تا در نھایت کامل شوند
منظورش این بود که طرز فکر و اعامل او می توانند منونه ای
برای دیگران باشد
چون منونهٴ خودش مسیح بود

 -۵۹خدا آرزو دارد که مردم اینطور زندگی کنند
)a
)b

در صلح و ھامھنگی با یکدیگر و با احرتام به قوانین
تنھا بر اساس قوانین زیرا قوانین سبب ایجاد اخالق نیکوست

 -۵۱با قوت خود ھیچکس قادر به انجام رشیعت خدا نیست بنابراین ما
احتیاج داریم که؟
)a
)b

تنھا از بعضی از قوانین پیروی کنیم زیرا دارای طبیعت انسان
ضعیفی ھستیم
به مسیح اعتامد کنیم که به ما کمک کند مطیع باشیم

 -۵۸رشیعت مسیح به این نام شناخته شدہ
)a
)b
)c

رشیعت محبت
دہ فرمان
داوری نزدیک است

 -۵۶منظور عیسی چه بود وقتی گفت ھمسایه خود را چون نفس خود
محبت کن
)a

بھرتین را برای زندگی دیگران خواسنت ھامنگونه که برای خود
خواھانیم

)b

شام باید ببینید که ھمسایه تان ھامنقدر دارایی دارد که شام
دارید
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سؤاالت عمومی

بخش ۱

اگر جواب شام در مقابل ھر یک از جمالت زیر بله است ،حرف ( )aرا
و اگر نه است حرف ( )bرا سیاہ کنید∙
 -۱۲آیا درسھای  ۵-۴را دقیق خواندید؟
 -۱۵آیا ھمهٴ مترینھای درسھای  ۵-۱را انجام دادید؟
 -۱۱آیا ھمهٴ مترینھای درسھای  ۳-۴را انجام دادید؟
 -۱۳آیا جوابھای خود را با پاسخنامه انتھای فصل چک کردید؟
 -۱۴آیا به موضوعھای مختلف ھر درس توجه کردید و سعی کردید به
سؤاالت مطرح شدہ پاسخ دھید؟
پایان سؤاالت دروس  ∙۵-۴خواھش می کنیم تأمل کنید و برگ ۵
پاسخنامه را به معلم خود نفرستید∙ به مطالعہ خود از درس  ۱ادامه دھید∙

بخش ۲
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بخش ۲
آزمون نھایی
سؤاالت دروس ۱-۸

در متامی سؤاالت دقت کنید که شامرہٴ پاسخ با شامرہٴ سؤال یکی باشد∙

سؤاالت صحیح یا غلط
جمالت زیر یا صحیح ھستند یا غلط∙ اگر جمله صحیح است مورد ()a
و اگر جمله غلط است مورد ( )bرا سیاہ کنید∙
 – ۵در ھنگام مواجھه با مشکالت ،کالم خدا منی تواند ھیچ کمکی به ما
بکند
 -۱اگر چیزی مرا خوشحال کند و احساس خوبی به من دھد ،بھرت است
آنرا انجام دھم
 -۳عیسی انسانی بود سامل ،کامل و مقدس
 -۴رشد کردن در فیض و لطف خدا از طریق این دعاست که خواست و
ارادہٴ خدا انجام
شود نه خواست ما
 -۱اعضای خانوادہٴ خدا باید اھمیت زیادی برای اصل محبت قائل باشند
 -۹ھمیشه خودت را بھرت از دیگران ببین
 -۱زندگی شام در مسیح باید در طرز فکر و اعامل شام ،دیدہ شود
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سؤاالت چند جوابی

بخش ۲

ھر یک از سؤاالت زیر یک پاسخ صحیح دارند∙ آن جوابی را که بنظرتان
صحیح می رسد انتخاب کنید∙ در برگ پاسخنامه به سؤاالت ،آن شامرہ ای را
که مربوط به ھامن سؤال است ،سیاہ کنید∙
 -۸داستان  ۳خادم در کالم خدا (متی  )۱۱چه اصلی را به ما نشان می
دھد؟
)a

بعضی از مردم بیشرت از دیگران مشکالت دارند

)b

آنچه را که خداوند به ما دادہ است ،باید در راہ درست بکار
برد

)c

داستانھای کالم خدا جالب ھستند

 -۶ھنگامی که عیسی طبیعت غالم را گرفت ،او
)a

انسانی شد تا به انسانھا خدمت کند ،نه اینکه مثل یک پادشاہ
قدرمتند بر آنھا
فرمانروایی کند

)b

در ساخنت جھان به خدا کمک کرد

 -۵۲رشیعت و فرمان محبت دارای مظاھر مخلتفی است از قبیل
)a

خودخواھی ،غرور و تنفر

)b

تنبلی ،ناراحتی و نزاع

)c

بخشش ،صلح و شادی
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بخش ۲

 -۵۵احرتام به بدمنان بعنوان ھیکل خدا توسط یکی از مثرات روح نشان می
شود آن
)a
)b
)c

چیست؟
غرور
پرھیزکاری
خودخواھی

 -۵۱یکی از راھھای که خداوند از طریق آن ارادہ اش را بر ما آشکار می
کند
)a
)b
)c

فرستادن روح القدس تا ما را ھدایت کند
خودش پیش ما می آید و به ما می گوید چه باید بکنیم
منتظر می شود تا خودمان راہ صحیح را انتخاب کنیم

 -۵۳اگر ما می خواھیم در لطف و فیض خدا ترقی کنیم باید
)a

به دقت به آنچه دیگران به ما می گویند گوش دھیم

)b

آیات کالم خدا را خواندہ و در مراسم خاصی دعا کنیم

)c

به تعلیم صحیح کالم خدا خوب توجه کنیم و ھمینطور ھر روز
کالم خدا را بخوانیم

 -۵۴یکی از علل عدم اتحاد در کلیسا چیست؟
)a
)b
)c

تعصب
محبت
سھیم کردن دیگران در آنچه داریم
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بخش ۲

 -۵۱یکی از راھھای خدمت در بدن مسیح چیست؟
)a

مشکالت اعضا را بازگو کردن∙

)b

به اشخاصی که تازہ به کلیسا آمدہ اشتباھاتشان را بگوییم∙

)c

شخصی را که تنھاست به خانوادہ خود دعوت کنیم∙

 -۵۹ھدف از دادن متام عطایای خدا
)a

بنای کلیساست

)b

پروردن فرزندان خداست

)c

شکر گزاریست

 -۵۱محبت واقعی شخص مسیحی چگونه مثل منک است؟
)a

آن محبت در موارد خاص بکار می رود

)b

برای حفظ و بقای زندگی الزم است

 -۵۸ما می توانیم توسط چه چیزی پاک زندگی کنیم؟
)a

درخواست کمک از دوستان

)b

تغییر اعامل

)c

رسمشق قرار دادن عیسی

 -۵۶کار مھمی که باید برای خدا انجام دھیم چیست؟
)a

شاھدی از اعامل او باشیم

)b

منتظر باشیم تا به ما بگوید چه باید انجام دھیم

اخلاقیات کتاب مقدس
)c

بخش ۲

به دیگران کارھای خوب خود را نشان دھیم

سؤاالت عمومی
در مقابل ھر یک از سؤاالت زیر اگر جواب شام بله است ،حرف ( )aرا
و اگر نه است حرف ( )bرا سیاہ کنید∙
 -۱۲آیا درسھای  ۱تا  ۸را دقیق خواندید؟
 -۱۵آیا مترین ھای درسھای  ۱تا  ۹را کامالً انجام دادید؟
 -۱۱آیا مترین ھای درسھای  ۱تا  ۸را کامالً انجام دادید؟
 -۱۳آیا جواب ھای خود را با پاسخنامه انتھای فصل مقایسه کردید؟
 -۱۴آیا به موضوع ھای مختلف ھر درس توجه کردید و سعی کردید به
سؤاالت مطرح شدہ
پاسخ دھید؟
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∙
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بخش ۲

اخالقیات کتاب مقدس
آیا می خواھید بدانید که:
• چطور می توانید جالل خدا را منعکس کنید؟
• کتاب مقدس چه الگویی را برای رفتار ارائه می دھد؟
• چطور می توانید برای جامعهٴخود نور و منک باشید؟
اگر پاسخ شام مثبت است ،این کتاب برای شام مفید خواھد بود۔ تعالیم عملی
آن ،باعث خواھد شد که رابطهٴصمیمی تری با خدا بیابید و بتوانید بھرت به
نیازھای جامعهٴخود برسید۔
این کتاب از روش خودآموز جالبی استفادہ می کند که یادگیری را سادہ می
سازد۔ فقط کافی است که دستورالعمل ھای آن را بکار گیرید و خود را
بیازمایید۔

این عالمت ،راھنامیی است برای یک دورہ کتابھای درسی۔ دورہٴ"زندگی
مسیحی" دارای سه بخش است و ھر بخش دارای شش کتاب۔ "اخالقیات
کتاب مقدس" ششمین کتاب از بخش اول می باشد۔ بھرت است کتابھا را به
ترتیب مطالعه کنید۔

