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درخواستی از خوانندگان

کتاب حاضر، چاپ اول است. امیدوارم بتوانم با کمک توصیه های شما آن را بهتر کنم. لطفًا پیشنهادهای خود را با استفاده از فرم نظرات 
و پیشنهادات موجود در انتهای این کتاب ارسال فرمایید.

این درس بر مطالعات موردی، شــهادات، داســتانهای مبتنی بر زندگی واقعی، شــعر، و تصاویری از جهان اســام متکی است. خواهشمندیم 
با ارســال نمونه های مشــابهی که به ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی مرتبط هستند و شما آنها را در اختیار دارید، به ما در تهیۀ دوره های 

درسی آتی کمک کنید.

در پنج فصل اول این چاپ موقت، از ابزارهای ارتباط متقابل و ابزارهای سمعی-بصری استفاده شده است. ما از هر پیشنهادی در رابطه 
با فصلهای باقیماندۀ آن استقبال می کنیم. در زمان مقتضی، مطالب اینترنتی بیشتری برای شاگردسازی ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی 
ارائه خواهد شــد و امید آن می رود که وب ســایت come-follow-me.org که متعاقبًا در ســال ۲۰۱۴ راه اندازی خواهد شــد، شامل آنها 

باشد.

با تشکر،

تیم گرین

comefollowmecourse@gmail.com

کلیۀ آیات نقل قول شــده برگرفته از ترجمۀ هزارۀ نو خواهد بود، مگر آن که ترجمۀ دیگری قید شــود. کلیۀ حقوق چاپ این ترجمۀ کتاب مقدس 
برای انتشارات ایام محفوظ می باشد.

طراحی روی جلد توسط دیوید ووسبرگ انجام شده است.
www.zagmediaarts.com

تشکر و قدردانی

اینجانــب صمیمانــه از همــۀ کســانی کــه با تشــویق ها، انتقــادات، و دعاهای خــود در کار این پــروژه من را کردند، سپاســگزارم. اشــخاص 
زیــادی در نــگارش دورۀ درســی "از پــی مــن بیــا" کمــک کردند کــه در اینجــا از آنهــا قدردانی می شــود. بعضی از این اشــخاص )کســانی 
 مثــل ســو و راشــل( و اســکات و مالکــوم ایده هــای ارزشــمندی بــرای این کتــاب راهنمــا مطرح کردنــد. مایلــم به طور خــاص از جیکوب
 تشکر کنم. او با مهربانی ایده های خاقانۀ بسیاری به ویژه در رابطۀ با "سرنخ های فرهنگی" ارائه نمود که جهان بینی و فرهنگهای اسامی را 
توضیح می دهند. وی همچنین در زمینۀ طراحی و فرمت کتاب ســخت تاش نمود و کمک کرد تا این کتاب  برای خوانندگان حتی االمکان به 
آسانی قابل استفاده باشد. وی صبورانه پذیرای تغییراتی زیادی بود که در مسیر پیشرفت پروژه اِعمال کردیم. بنابراین، جیکوب از تو به خاطر 

تشویق انگیزه بخشت متشکرم.

همچنین، از خانواده ام و به خصوص از همســرم، راشــل تشــکر می کنم. ما با هم در طی ســالها شریک شــادی ها و دلشکستگی های بسیاری از 
کســانی بوده ایم که از زمینۀ اســام به مســیحیت روی آوردند. این اشــخاص در پیروی از عیسی در مسیری طوالنی گام برمی  دارند که گاه آن را 
به تنهایی طی می کنند. با اینکه تاریخ تکمیل این پروژه را )که بیش از یک دهۀ پیش آغازش کردم،( بارها تغییر داده ام، راشل همواره با مهربانی 

متحمل من شده و در این راه کمک ارزشمندی در زمینۀ بازویرایی و غلط  گیری آن کرده است.

از همۀ شما خیلی خیلی متشکرم.

تیم گرین

»اینک، مســکن خدا با آدمیان اســت، و او با آنها ســاکن خواهد شد؛ و ما قوم او خواهیم بود، و خود خدا با ما 
خواهد بود و خدای ما خواهد بود. او هر اشــکی را از چشــمان ما پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و 
ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، … و دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. تخت خدا و تخت بره در آن 
شهر خواهد بود و خادمانش او را خواهند پرستید … ما روی او را خواهیم دید و ما تا ابد سلطنت خواهیم کرد.«
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ابتدا این متن را بخوانید

دورۀ درسی "از پی من بیا" مختص کسانی است که از پیش زمینۀ اسامی آمده  و شروع به پیروی از عیسای مسیح کرده اند. هدف این دوره 
این است که به آنها در رشد در او و اجتماع وی کمک کند.

این دورۀ درسی متشکل از سه عنصر می باشد:

کتاب درسی شاگرد جهت مطالعه در منزل و آماده شدن برای بحث و گفتگو. ۱

همین کتاب راهنمای مشاور جهت کمک به شما تا زمانهای بحث و گفتگو را رهبری کنید. ۲

خود شما، به عنوان مشاور! کتابها شاگرد نمی سازند. این شاگردان هستند که شاگرد می  سازند.. ۳

تحت قدرت خدا، شما به عنوان مشاور، پیش کسوت، الگو، شفاعت کننده و دوست یک نوایمان می توانید تأثیر زیادی بر زندگی او بگذارید. 
دورۀ درســی "از پی من بیا" صرفًا ابزاری اســت که باید در زمینۀ یک رابطۀ شاگردســازی مورد اســتفاده قرار گیرد. این راهنمای مشاور به 

شما کمک خواهد کرد تا از این ابزار در رابطه با یک ایماندار یا گروهی از ایمانداران به نحوی مؤثر استفاده کنید.

راهنمای مشــاور حاضر دارای دو بخش اســت. لطفًا در بخش »الف« آن، پنج دقیقه وقت صرف کرده، مطلب "چگونه از این دورۀ درســی 
استفاده کنید" را بخوانید. انجام این کار از آن جهت حائز اهمیت می باشد که ممکن است روش و زمینۀ مطالعۀ این دورۀ درسی برای شما 

تازگی داشته باشد. بعد از این کار، سایر قسمتهای بخش الف را طبق نیاز خود انتخاب کنید.

بخش »ب« رهنمونهای قدم به قدمی برای هر درس ارائه می دهد. این رهنمونها جزئیات مفصلی را با هدف کمک به دو نوع مشاور مسیحی 
فراهم می سازند: آنهایی که با اسام آشنایی ندارند، و آنهایی که در به کارگیری سؤاالت بحث و گفتگو بی تجربه هستند. اگر شما با هر دوی 
این جوانب آشــنایی دارید، ممکن اســت نیاز چندانی به این رهنمونهای مفصل درســی نداشته باشید. با این حال، می توانید از آنها به عنوان 

نقطۀ شروعی برای طرح سؤاالت بحث و گفتگوی خاص خودتان بهره بگیرید.

در هر صورت، حتمًا سؤاالت خودآموزی را که برای "بحث و گفتگو" یا "جواب شخصی" عامت گذاری شده اند، با شاگرد یا شاگردان خود 
مورد بحث قرار  دهید.

دانش فکری به تنهایی کافی نیست. این دورۀ درسی به ایماندارانی که از پیش زمینۀ اسامی می آیند کمک می کند تا در سه سطح تغییر کنند:

• در "فکر"، با جهان بینی متحول شده ای که بر کام خدا مبتنی است.	

• در "قلب"، احساس و عاطفه، انگیزه، و طرز برخورد آنها تحت تأثیر قرار می گیرد.	

• در "کردار"، هر هفته تکلیفی عملی برای شاگرد یا شاگردان هست که باید آن را به عمل آورند.	

کپی و تکثیر این رهنمای مشاور جهت استفادۀ شخصی مجاز است. اگر مایل به دریافت نسخۀ پی  دی ِاف آن هستید، لطفًا با آدرس ایمیل 
زیر با من تماس حاصل فرمایید. همچنین، خواهشمندم در زمینۀ چگونگی بهتر کردن این راهنما یا کتاب درسی ایده های خود را برای من 
ارســال کنید. امید آن می رود کمی بعد در همین ســال ۲۰۱۴، وب سایت come-follow-me.org. شامل منابع بیشتری از قبیل منابع 

کمک آموزشی برای مشاورین راه اندازی باشد.

با تشکر،

تیم گرین

comefollowmecourse@gmail.com
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چگونه از این دورۀ درسی استفاده کنید

خواهشمندیم حتمًا این قسمت را بخوانید. انجام این کار به شما کمک خواهد کرد تا از این دورۀ درسی بیشترین بهره را ببرید.

این دورۀ درسی چیست و برای چه کسانی در نظر گرفته شده است؟

این دورۀ درسی مختص آن دسته از پیروان مسیح است که یا پیش زمینۀ اسامی دارند و یا با تصمیم به پیروی از مسیح فاصلۀ چندانی ندارند. 
دورۀ مذکور به آنها کمک می کند تا گامهای نخســت شــاگرد شــدن را بردارند. البتۀ این دوره برای ایمانداران بالغ نیز مفید اســت، زیرا به آنها 

کمک می کند  تا در مسائل مرتبط با فرهنگ اسام تأمل کنند و آنها را با دیگران به بحث بگذارند.

روش یادگیری چیست؟

نمی توان فقط از طریق خودآموزی این دورۀ درســی را به پایان رســاند. باید از آن به شــکلی رابطه ای اســتفاده نمود. روش این دوره در هر هفته 
به گونه ای است که:

اوالً، شاگرد یا شاگردان شخصًا از طریق مطالعه در منزل، مطالبی از کتاب بیاموزند.

ثانیًا، معموالً هفته ای یک بار با شما )و در صورت امکان با دیگران( بحث و گفتگو  کنند.

ثالثًا، مطلب تعلیم داده شده را در زندگی روزمرۀ خود به عمل آورند.

با تفصیلی بیشتر،

• مرحلۀ "مطالعه در منزل" دربرگیرندۀ یادگیری فعال اســت، نه خواندن منفعل مطالب. الزم اســت شــاگردان بعد از هر 	
قسمت از تعلیم کاری انجام دهند:

بعضی از سؤاالت به شاگردان کمک می کنند تا آنچه را که خوانده اند، به یاد بیاورند._ 

بعضی از سؤاالت به آنها کمک می کنند تعلیم مورد نظر را درک کنند و در زندگی خود به کار گیرند._ 

بعضی از سؤاالت به آنها کمک می کنند تا در مورد طرز برخورد و نگرش خود تأمل کنند و با خدا در مورد آن حرف بزنند._ 

بعضی از سؤاالت به آنها کمک می کنند تا در زمان بحث و گفتگو، تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند._ 

همچنین، تصاویر و مثالها به شاگردان کمک می کنند تا کام خدا را به زندگی خود ربط بدهند._ 

• مرحلۀ بحث و گفتگو باعث می شــود مطلب فعال و مرتبط باشــد. به این ترتیب، شــاگردان هم نظر خود را بیان می کنند 	
و هم به نظرات دیگران گوش می دهند. این کار باعث می شــود طرز برخورد و نگرشــهای قدیمی کنار گذاشــته شــوند و 

انگیزه های جدیدی به میان آیند.

• مرحلۀ "تکلیف عملی" به شاگردان تکلیفی می دهد تا قبل از جلسۀ بعد انجام دهند. این کار مانع از آن می شود که درس 	
فقط یک تئوری باشد و آن را بخشی از زندگی آنها می سازد.

آیا این دورۀ درسی برای استفادۀ فردی است یا گروهی؟

این دورۀ درسی را می توان هم به صورت فردی به کار برد و هم به صورت گروهی، اما هر مورد استفاده مزایا و معایبی دارد. موقعیت ها شما را در این 
زمینه راهنمایی خواهند کرد که چه کسی یا کسانی برای مطالعه در دسترس می باشند. اگر امکان آن وجود دارد که گروه کوچکی از ایمانداران دارای 
پیش زمینۀ اســامی را دور هم جمع کنید، این دوره باعث تحکیم روابط بین افراد می شــود و به آنها اجازه می دهد تا در رهبری بحث و گفتگو تجربه 
کسب کنند.البته آموزش فردی نیز مهم است، اما بحث و گفتگوی نفر به نفر می تواند حالتی یک  سویه پیدا کند که در آن شما فقط سؤال می  کنید و 

طرف مقابل فقط جواب می دهد. بنابراین، سعی کنید آن را به تجربه ای مشترک تبدیل کنید که در آن، هم از کام خدا می آموزید و هم از یکدیگر.

در این کتاب "راهنمای مشــاور"، معموالً به شــاگرد یا شــاگردان اشــاره می کنیم تا مشــخص کنیم منظورمان یک نفر یا چند نفر است. همچنین، 
به جای استفاده از ضمیر سوم شخص مؤنث یا مذکر، از ضمیر "او" استفاده می کنیم تا دربرگیرندۀ هر دو جنسیت باشد. همۀ سؤاالت بحث و گفتگو 
را می توان هم به صورت گروهی به کار برد و هم به صورت فردی، هرچند که شمار معدودی از فعالیتهای یادگیری مستلزم وجود یک گروه می باشند.

آیا الزم است تمام بیست درس کتاب در یک دورۀ آموزش داده شوند؟

ضرورتًا خیر. بیســت هفتۀ بدون تعطیلی دورۀ درســی خیلی طوالنی ای اســت! بنابراین، راحت باشــید و آن را به صورت دو بخش که با یک 
تعطیلی از هم جدا می شوند، تدریس کنید؛ یا اینکه می توانید درسهایی را انتخاب کنید که با زندگی شاگرد یا شاگردان شما مرتبط هستند.
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شکل و زمان بندی زمان بحث و گفتگو چگونه است؟

هیچ شــکل و زمان بندی مشــخصی در این زمینه وجود ندارد. شــما می توانید بر حســب نیاز آنها را تغییر دهید، اما یک جلسۀ بحث و گفتگوی 
عادی می تواند حداقل نیم ساعت طول بکشد )که شامل پذیرایی نیز می شود( و دربرگیرندۀ این موارد خواهد بود:

پذیرایی و گپ و گفتگو )در ابتدا و انتهای جلسه(	 
دعای ابتدای جلسه	 
مرور تکلیف عملی هفتۀ گذشته	 
مرور مطالعه در منزل این هفته	 
بحث و گفتگو دربارۀ سؤاالت انتخابی درس	 
بحث و گفتگو دربارۀ قسمتی از کتاب مقدس	 
گاهی اوقات، پخش یک کلیپ ویدیویی یا انجام یک فعالیت	 
تمرین یک آیۀ حفظی	 
دعای آخر جلسه که شامل درخواستهای دعای شخصی نیز می شود	 

در زمان بحث و گفتگو، صرفًا به مرور تمام مطالب کتاب این دورۀ درســی نپردازید، چون جلســه خســته کننده می شــود. در هر صورت، 
شــاگرد یا شــاگردان باید قبل از آمدن به جلســۀ بحث و گفتگو آن مطالب را مطالعه کرده باشند. بنابراین، الزم نیست تمام آنها را مرور 
کنید. همچنین، نباید تعلیم تازۀ بیشتری را به شکل موعظه به جلسه اضافه کنید. در عوض، بر نکات بحث و گفتگوی عملی ای متمرکز 

شوید که به عوض شدن زندگی شاگرد یا شاگردان شما کمک می کنند.

آیا این دورۀ درسی مبتنی بر کتاب مقدس است؟

بله، تا حد بســیار زیادی. این دوره ریشــه در این باور و اعتقاد دارد که کتاب مقدس کام خدا اســت و اینکه به عنوان پیروان مســیح، ما )هم 
شــاگردان و هم مشــاور( نیاز داریم که آن را درک کرده، اطاعت کنیم. دورۀ درســی "از پی من بیا" بر نامۀ اول پطرس مبتنی است که در اصل، 

به منظور راهنمایی نوایمانان در شرایط فشار و جفا نوشته شد.

ســتون فقرات کتاب این دورۀ درســی مطالعۀ اســتنتاجی ای از نامۀ اول پطرس اســت که به طور متوالی برگرفته از باب اول تا آخر آن می باشد 
)هرچند که همۀ آیات این نامه را بررسی نمی کند(. از این ستون فقرات بیست عنوان مهم مرتبط با ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی بیرون 

می آید که همچون دنده ها هستند. این دنده ها با تعلیم مرتبطی از سایر بخشهای کتاب مقدس در ارتباط می باشند.

هر درس دارای آیۀ حفظی ای اســت که مضمون آن را خاصه می کند. این آیات برگرفته از نامۀ اول پطرس و ســایر کتابها هســتند و برای راحتی کار شــما در 
ضمیمۀ این راهنمای مشاور جمع آوری شده اند. به منظور کمک به حافظه، آیات کوتاه یا قسمتهای کوتاهی از آیات طوالنی تر برای حفظ کردن انتخاب شده اند.

چرا کتاب این دورۀ درسی بسیار ساده به  نظر می رسد؟

این کتاب در اصل برای بافتهایی از جامعه نوشته شد که در آن تعداد کمی از مردم فرصت تحصیات عالیه دارند. به همین خاطر، از متنی استفاده 
شده که خواندن آن آسان است و مثالها و تصاویر واقعی دارد. اما این به آن معنی نیست که مفاهیم کتاب ساده اند. مطالعۀ شخصی این دروس شرایط 
بسیار مساعدی برای زمان بحث و گفتگو فراهم می سازد که به تأملی عمیق، تحولی در جهان بینی، و شاگردی عملی منتهی می شود. مثالهای واقعی 
موجب می شود بحث و گفتگو و کاربرد آن ]در زندگی[ آسانتر از زمانی باشد که مطالب به طور انتزاعی آموزش داده می شدند. همچنین، شخصی که از 
طریق این دورۀ درسی شاگردسازی می شود، ابزار ساده ای برای شاگردسازی دیگران در اختیار دارد. این کار باعث رشد بیشتر شاگردسازی می شود.

چرا این کتاب راهنمای مشاور تا این اندازه به جزئیات پرداخته است؟

این کتاب نوشــته شــده تا به طیف گســترده ای از مشــاورین کمک کند. بعضی از آنها به کمک بیشــتری برای طرح سؤاالت بحث و گفتگو نیاز 
دارند و بعضی دیگر به رهنمونهای فرهنگی نیازمندند. ما در خواســت نظرات و پیشــنهادات را برای ســؤاالت بحث و گفتگو نیز ارائه کرده ایم. 
]البته[ مشاورین مجّرب نیازی به این کتاب نخواهند داشت، اما همۀ این موارد گنجانده شده اند تا بتوانید چیزی را انتخاب کنید که به شرایط 

شما مرتبط است.

اگر تعداد سؤاالت زمان بحث و گفتگوی هر هفته آنقدر زیاد است که نمی توانید به همۀ آنها بپردازید، فقط سؤاالتی را انتخاب کنید که به شاگرد 
یا شاگردان شما مرتبط هستند. اما لطفًا سعی کنید سؤاالتی را بگنجانید که در کتاب این دورۀ درسی به عنوان "برای بحث و گفتگو یا "جواب 

شخصی" عامت گذاری شده اند.

آیا الزم است هر یک از شاگردان نسخه ای از کتاب درسی برای خود داشته باشد؟

بله و شما هم نیاز دارید که یک نسخه از کتاب را داشته باشید. شما می توانید کتابها را از وب سایت زیر تهیه کنید:
come-follow-me.org.



کتاب راهنما4

نقش شما به عنوان مشاور

معلم اصلی خود کتاب است

از یک لحاظ، شــما معلم نیســتید، به این دلیل که خود کتاب کار تعلیم را به شــکلی ســاده انجام می دهد. 
ســؤاالتی آســان می  کند و حتی در پایان هر درس، جواب سؤاالت را نیز ارائه می دهد. تصویر "معلم" نکات 
اصلی درس را به شــاگرد یا شــاگردان یادآوری می کند. این موضوع کار شــما را راحتتر می کند، چرا که الزم 
نیســت خودتان درســها را بنویسید. نباید از زمان بحث و گفتگو برای موعظه کردن استفاده کنید، در عوض 
از آن برای کمک به شــاگردان بهره بگیرید تا تعلیمی را که قبًا در کتاب داده شــده کاوش کنند و در زندگی 

خود به کار بگیرند.

شما مرشد و دوست شاگردان خود هستید

شــاگردان به شــما به چشــم مرشد خود نگاه می کنند. شما الگو، مشاور، و دوست آنها هستید. آنها شما را به دقت زیر نظر خواهند گرفت. نمونه 
و الگویی که به جا می گذارید، مهمتر از دانش شما است. همانطور که یک ایماندار افغان گفت: »وقتی درخواست ]جلسۀ[ بررسی کتاب مقدس 

کردم، … در واقع داشتم شخصی را بررسی می کردم که داشت مرا شاگرد می ساخت.«

به خاطر داشــته باشــید که شــاگردان افرادی بزرگسال هستند، نه خردســال. آنها تجربیات زیادی در زندگی دارند که می توانند با گروه در میان 
بگذارند. بنابراین، در زمان بحث و گفتگو از آنها زیاد ســؤال کنید. از آنها بخواهید نظر بدهند و تجربیات خود را درمیان بگذارند. کمک شــان 
کنید تا خودشان فکر کنند. مطمئن شوید که هر هفته "تکلیف عملی" را انجام می دهند. برای آنها الگو و نمونۀ خوبی باشید. شریک شادیها و 

غمهایشان باشید. وقتی بحرانی پیش می آید، کمکشان کنید تا با آن بحران با نگرشی خداپسندانه روبرو شوند.

با دوســت خود، ماقاتی غیررســمی و خارج از جلســۀ هفتگی داشته باشید. از شــاگردان خود دعوت کنید تا برای صرف ناهار یا شام به منزل 
شــما بیایند، یا با هم بیرون بروید و کاری مفرح انجام دهید. کارهای معمولی و عادی را با هم انجام دهید. به این ترتیب، از اینکه چطور آنها 
با مشــاهدۀ کردار و عکس العملهای شــما از چگونگی برخوردتان با اســترس، چگونه بخشــیدن دیگران و نیز از عادات و زندگی خانوادگی شما 

الگوبرداری می کنند، شگفت زده خواهید شد.

شاگردان هستند که شاگرد می سازند

یک کتاب دورۀ درسی نمی تواند شاگردسازی کند. تنها شاگردان هستند که شاگرد می سازند. شخصی به شما کمک کرد تا به عنوان شاگرد مسیح 
رشــد کنید. حاال نوبت شــما اســت که به شخصی دیگر کمک کنید تا رشد کند. این روزها، مسلمانان بیش از پیش به مسیحیت می گروند، ولی 
تبشیر بدون شاگردسازی میوۀ محدودی به  بار می آورد. باشد که خدا از شما به عنوان همکاران خود استفاده کند، تا میوۀ فراوان را در زندگی و 

خانواده های قوم عزیز خود ببیند، قومی که از پیش زمینۀ اسام می آیند تا از عیسای مسیح متابعت کنند.
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چگونه هر درس را رهبری کنید

قبل از هر جلسه

حداقل دو روز قبل از جلســه، خودتان به گونه ای درس را آماده کنید که گویی یک شــاگرد هســتید. جوابهای خود به تمامی سؤاالت را . ۱
بنویسید. سعی نکنید با استفاده از ساده ترین راه کار را انجام دهید. 

ســپس، قســمت "اهداف درس" را بخوانید. در این راهنمای مشــاور، اهداف پیشــنهادی ما در یک کادر در ابتدای هر درس ارائه . ۲
شده  اند. به طور مثال، اهداف درس ۹ از این قرارند:

 .۳

اهداف درس ۹: دالیل جفا

اینکه هر عضو گروه

الف( اطمینان حاصل کند که هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت خدا جدا سازد.

ب( درک کنــد کــه جفا قطعًا پیش می آیــد، اما خدا از آن برای خیریت ما اســتفاده 
می کند.

ج( بیاموزد که حکیمانه عمل کند تا بدین وسیله از وقوع جفای غیرضروری اجتناب 
نماید.

د( اول پطرس ۲ :۲۱ را حفظ کند.

سرنخهای فرهنگی: 
مشورت دادن به ایمانداران دارای پیش زمینۀ 

اسامی که تحت جفا هستند.

اقــدام مقدماتی: تهیۀ تکه هــای کاغذی که 
کلمــات رومیــان ۸ : ۳۵ و ۳۸ )مربــوط به 

سؤال ۱۲( بر آنها نوشته شده اند.

همۀ این اهداف تکالیفی برای اعضای گروه دارند که باید آن را در این هفته انجام دهند. آن تکالیف عبارتند از:

"مطمئن بودن" یک نگرش است.	 

"درک کردن" جنبه ای از دانش و آگاهی است.	 

"یادگیری حکیمانه عمل کردن" مهارتی است که باید به عمل آورده شود.	 

"حفظ کردن و به خاطر سپردن" راه خوبی جهت وارد کردن کام خدا به قلبها و زندگیهایشان است.	 

در گام بعدی، "رهنمونهای" این درس را بخوانید. ما رهنمونهای مفصلی در اختیار شــما قرار داده ایم تا قدم به قدم کمک تان کنند. . ۴
آن  دسته از سؤاالت بحث و گفتگویی را انتخاب کنید که به شاگرد یا شاگردان شما مرتبط هستند. بعدها، وقتی تجربۀ بیشتری کسب 

کردید، می توانید مستقاً سؤاالت بحث و گفتگوی خاص خودتان را طبق نیازهای اعضای گروهتان و اهداف درس طرح کنید.

و آخر اینکه، برای هر کدام از اعضای گروه دعا کنید. از خدا بخواهید کمک تان کند تا مشاور خوبی باشید.. ۵
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در طول هر جلسه

به اشخاص در حین ورود خوشامد بگویید. اگر دوست داشتید، از آنها با نوشیدنی پذیرایی کنید.. ۱

برای شروع جلسه، طبق مراحل مذکور در کادر زیر پیش بروید. به طور مثال، مراحل شروع جلسۀ مربوط به درس ۹ از این قرارند:. ۲

برای شروع جلسه

کار را با دعا شروع کنید. تکلیف عملی هفتۀ گذشته

بگویید: تکلیف عملی درس ۸ این بود که کاری برای خدمت به اجتماع خود، یا شخصی نیازمند، یا یکی از صاحب منصبان انجام 
دهیم. آیا این کار را کردید؟ طرف مقابل چگونه عکس العمل نشان داد؟ 

مرور درس

همه با هم قسمت "مرور درس ۹" را باز کنید و بپرسید شاگرد یا شاگردان شما چه نوشتند:

سؤال ۱: »برای شما، و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید« )اول پطرس ۲۱ : ۲(.

سؤال ۲: ۱( دنیا، نفرت دارد؛ ۲( خدا، جفا؛ ۳( نابخردانه رفتار می کنیم، ۴( در پی قدمهای مسیح.

موضوع امروز
بگویید: موضوع امروز جفا اســت، و این موضوع، موضوع بســیار ســختی اســت. ممکن اســت بحث و گفتگوی ما باعث شــود 
بعضی هایمان به دلیل رنجی که تجربه کرده ایم، به گریه بیفتیم. اما خدا از جفا برای خیریت ما اســتفاده می کند و همچنانکه دربارۀ 

این چیزها حرف می زنیم، او می تواند شفایمان دهد.

)توجه: لطفًا به دقت چک کنید که آیا شاگرد یا شاگردان شما تکلیف عملی هفتۀ قبل را به طور کامل انجام داده اند یا خیر. این کار به آنها نشان 
می دهد که این دورۀ درســی فقط یاد گرفتن حقایق نیســت، بلکه به عمل آوردن آنها نیز هســت. همچنین، این کار به شما نشان می دهد که آنها 

در شاگرد شدن چگونه رشدی دارند و اینکه در کجاها با چالشهایی روبرو هستند.(

ســپس، با اســتفاده از ســؤاالت بحث و گفتگویی که از قبل انتخاب کردید، بحث و گفتگو را رهبری کنید. اگر وقت کم می آورید، . ۳
حداقل اطمینان حاصل کنید که به سؤاالت عامت گذاری شده برای "بحث و گفتگو" یا "جواب شخصی" موجود در این دورۀ درسی 

می پردازید. اگر در زمینۀ بحث و گفتگوی گروهی تجربه ای ندارید، راهنمای "رهبری بحث و گفتگوی گروهی" را بخوانید.

به عنوان مشــاور، شــما نباید زیاد صحبت کنید. در عوض، این شــاگرد یا شاگردانتان هســتند که باید بیشتر صحبت کنند. بنابراین، . ۴
وقتی الزم است یک پاراگراف از کتاب دورۀ درسی یا قسمتی از کتاب مقدس خوانده شود، بهتر است یکی از شاگردان آن را بخواند، 

نه شما.

در دروس ۱ تا ۵، ما فعالیتهای یادگیری  و نیز تعدادی کلیپ های ویدیویی گنجانده ایم که اگر دوســت داشــتید، آنها را به طور آناین . ۵
)در کامپیوتر، تبلت، یا گوشــی هوشــمند( با شــاگرد یا شاگردان خود تماشا کنید. اگر کلیپ ها یا فعالیتهای یادگیری خوبی یافتید که 

برای دروس ۶ تا ۲۰ مناسب هستند، لطفًا به ما اطاع دهید.

در آخر، جهت خاتمۀ جلسه، طبق گامهای مذکور در کادر زیر پیش بروید. به طور مثال، کادر موجود در آخر درس ۹ این گونه است:. ۶

جهت اتمام جلسه

بپرسید:

درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
بخوانید: تکلیف عملی درس ۹وقتی هر روز یک آیه را بررسی می کنید، 	 

آن را چنــد بار آهســته بخوانید. از روح القدس بخواهیــد کمک تان کند تا 
درک کنید که چطور آن آیه می تواند در زمانهای جفا باعث تسلی شما شود 

و ]ضمنًا،[ درس ۱۰ را در منزل مطالعه کنید.

جلسه را با دعا خاتمه دهید

از اعضــای مختلف گــروه بخواهید دعاهای 	 
کوتــاه کرده، خــدا را به خاطر وعده های عالی او 
در زمانهای جفا شــکر کنند. برای کسانی که در 
سایر کشورها تحت جفا هستند، خصوصًا برای 
ایماندارانی که از پیش زمینۀ اسام می آیند، دعا 

کنید.
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بعد از جلسه

اگر از گروه امتحان گرفته می شود یا حضور و غیاب صورت می گیرد، نمرات امتحان یا حضور و غیاب آنها را ثبت کنید.. ۱

بررسی کنید که آیا بحث و گفتگو را به خوبی رهبری کردید یا خیر. این چهار سؤال را از خودتان بکنید:. ۲

• آیا بیش از اندازه حرف زدم؟	

• آیا همۀ اعضای گروه، من جمله اعضای ساکت و خجالتی در بحث و گفتگو شرکت کردند؟	

• آیا سؤاالتم قابل درک و برای بحث و گفتگو خوب بودند؟	

• آیا درس به اهداف خود رسید، آیا برای زندگیهای ما عملی بود؟	

از تجربیات خود درس بگیرید و سعی کنید هفتۀ بعد موارد ضعف کار خود را بهبود ببخشید.

در طول هفته، برای شاگرد یا شاگردان خود پیوسته در دعا باشید.. ۳
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رهبری بحث و گفتگوی گروهی

اگر شما تجربۀ زیادی در رهبری بحث و گفتگو ندارید، این موارد راهنمایی هایی در این زمینه هستند.

• خودتان خیلی صحبت نکنید! باید سؤال کنید، نه موعظه. این روش برای بزرگساالن آموزنده تر و لذت بخش تر است. سؤاالت خوب 	
باید دارای این خصوصیات باشند:

• به آسانی قابل درک باشند.	

• به درس مرتبط باشند.	

• قابل بحث و گفتگو باشند )نه اینکه بتوان با جواب یک کلمه ای "بله" یا "خیر" کار را تمام کرد(	

• به هر یک از اعضای گروه فرصت بدهید که در بحث و گفتگو شرکت کند. از اعضای پر حرف بخواهید زیاد صحبت نکنند. با طرح 	
سؤاالت آسان از اعضای خجالتی گروه به آنها کمک کنید )و اجازه ندهید دیگران به جای آنها جواب بدهند.(

• اگر اعضای گروه قادر به درک ســؤال نیســتند، خودتان به آن ســؤال جواب ندهید، بلکه همان ســؤال را مجددًا و به نحوی متفاوت 	
طرح کنید.

• اجازه ندهید بحث و گفتگو از نکتۀ اصلی منحرف شود.	

• اگر یکی از اعضا جوابی می دهد که "غلط" است یا کمکی به بحث و گفتگو نمی کند، با گفتن اینکه »اشتباه می کنی« او را شرمنده 	
نکنید. در عوض، نظر سایر اعضای گروه را بپرسید. معموالً، آنها جواب بهتری خواهند داد. یا اینکه می توانید به او بگویید: از کمک 

و مشارکتت متشکرم، ممنونیم که نظرت را مطرح کردی، اما آیا این جنبه را هم مد نظر قرار داده ای؟

• بر جنبۀ عملی هر درس متمرکز شوید تا بدین وسیله هر عضو گروه مطلبی آموخته باشد که آن را در زندگی خود به کار گیرد.	

• اجازه دهید اعضای گروه از شــما ســؤال کنند. اگر جواب ســؤالی را نمی دانید، به آنها بگویید که قبل از جلسۀ بعد آن را پیدا خواهید 	
کرد. اگر این کار را بکنید، آنها برای شــما احترام بیشــتری قائل خواهند شــد تا اینکه تظاهر کنید جواب ســؤال را می دانید. حتمًا به 

این قول خود وفا کرده، با جواب به جلسۀ بعد بروید.

• وقتی زمان آن می رسد که آیه ای از کتاب مقدس یا قسمتی از کتاب دورۀ درسی با صدای بلند خوانده شود، از یکی از اعضا بخواهید 	
این کار را انجام دهد. این کار به آنها فرصت بیشتری می دهد تا فعاالنه مشارکت کنند. این کار راه خوبی است که از اعضای خجالتی 

گروه بخواهید در بحث و گفتگو مشارکت کنند.
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شاگردسازی ایماندارانی که دارای پیش زمینۀ اسالمی هستند

 اگر در شاگردسازی مسیحیانی که دارای پیش زمینۀ اسامی هستند تجربۀ زیادی ندارید 
و به ویژه اگر در کشورهای غربی زندگی می کنید، لطفًا این صفحات را بخوانید.

عیســای مســیح ما را می خواند تا مردم را از همۀ فرهنگها شــاگرد بســازیم. اما این به آن معنی نیســت که از آنها مسیحیانی غربی بسازیم. هر 
فرهنگی نکات خوب و بد خود را دارد. همۀ ما باید اجازه دهیم کام خدا در نقاط تاریک فرهنگ ما بتابد، چه اهل مغرب زمین باشیم و چه اهل 
مشرق زمین. به طور مثال، پوشیدن لباسهای شرقی »کتاب مقدسی تر« است یا پوشیدن لباسهای غربی؟ غذا خوردن با دست »کتاب مقدسی تر« 
اســت یا غذا خوردن با کارد و چنگال؟ دعا کردن با دســتهایی در هم گره خورده »کتاب مقدســی تر« اســت یا با دســتهایی باز و رو به باال؟ ارج 
گذاشتن به فردگرایی »کتاب مقدسی تر« است یا مشارکت کردن با یکدیگر؟ اینکه فقط بر خانوادۀ درجه یک خود متمرکز شویم »کتاب مقدسی تر« 
است یا اهمیت دادن به بستگان نزدیک و دور؟ از طریق بسیاری از این کارهاست که خدا تنوع فرهنگی را به وجود می آورد و در برخی از این 

فرهنگها چیزهای خوبی هست که می توانیم آنها را از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی بیاموزیم.

با وجود این، هر بار که این جوانب فرهنگی آلوده به ذات گناه آلود انســان می شــوند، کام خدا جوانب دیگری از فرهنگ را به چالش می کشــد. 
شاگردی عبارت است از آموختن این که برای صداقت ارزشی واالتر از حرمت قائل شویم، که کسانی را که ما را می رنجانند ببخشیم، که نگرش 
و برخوردی درست با جنس مخالف داشته باشیم، که در تمام تصمیمات خود خدا را در اولویت قرار دهیم و غیره. اینها و سایر مسائل از ترکیبی 
از پیش زمینۀ شــخصی و فرهنگی نشــأت می گیرند. شــما چطور می توانید به مسائل مرتبط با دوست یا دوستان خود پی ببرید؟ با سپری کردن 
وقت با آنها، با گوش دادن به حرفهایشان، و با دعا کردن برای آنها. دربارۀ نحوۀ تربیت و زندگی خانوادگی  آنها سؤاالتی بکنید. به خاطر داشته 

باشید که افراد متفاوت از یکدیگر هستند. بنابراین، با سؤال کردن به این مسائل پی ببرید.

بسیاری از فرهنگهای اسامی وجوه مشترک زیادی دارند، ولی به  خاطر داشته باشید که این فرهنگها با هم تفاوتهایی نیز دارند. پاکستانی ها، 
ایرانی ها، و اعراب مثل هم نیستند! حتی در درون آن فرهنگها نیز گروههای قومی یا طبقات اجتماعی-اقتصادی مختلف با هم فرق می کنند. 
بنابراین، از دوستانتان دربارۀ تربیت فرهنگی شان سؤال کنید: اینکه چه چیزی را دربارۀ فرهنگ خود دوست دارند و از چه چیز آن خوششان 
نمی آید؟ گاهی اوقات، این افراد پس از ایمان آوردن به مسیح فرهنگ پیشین خود را رد می کنند. اما سامت روانی درازمدت آنها با آمیزه ای 

از برخی جوانب فرهنگ پیشین و جدید آنهاست که تأمین می شود، نه با سرکوب کلی آنها.

همچنین، دربارۀ کشمکش هایی که »ایمانداراِن دارای پیش زمینۀ اسامی« با آنها مواجه اند، کاوش کنید. برخی از مسائلی که بعد از ایمان آوردن 
به مسیح با آنها مواجه می شوند، عبارتند از:

• ترک کردن خانه، خانواده و فرهنگ پیشــین خود. این کار می تواند به تنهایی و حس عمیق از دســت دادن هویت شــان منتهی 	
شود.

• جفای مداوم توسط اعضای خانواده. این کار می تواند به ایجاد حس شدید طردشدگی منتهی شود.	

• شرم و خجالتی که از سوی اجتماع پیشین آنها تحمیل می شود.	

• نبود ساختار در ایمان مسیحی در مقایسه با اسام که چهارچوب مشخصی به مردم ارائه می دهد تا از آن متابعت کنند.	

• نبود اجتماع پیروان مسیح در مقایسه با آنچه ]این ایمانداران[ به آن عادت دارند.	

به سبب چنین مسائلی، دورۀ درسی "از پی من بیا" بر اساس نامۀ اول پطرس تهیه شده است و تمرکز ویژۀ آن بر سؤاالت مربوط به هویت 
قرار دارد. این دوره می آموزد که ما "ملت برگزیدۀ خدا هستیم که برای او گرانبهاییم و در مسیح به یکدیگر پیوند شده ایم.

در مقایســه با کشــورهای مســلمان، ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی در غرب از آزادی بیشــتری در ارتباط با جوامع مســلمان خود 
برخوردارنــد و کمتــر با جفا روبرو می شــوند. از ســوی دیگــر، به خصوص اگر به تازگی به غرب آمده باشــند، با چالشــهای متفاوتی روبرو 

می شوند. این چالشها به عنوان مثال عبارتند از:

• چگونه با "آزادی انتخاب" برخورد کنند و حکیمانه تصمیم بگیرند.	

• چگونه امور مالی خود را مدیریت کنند.	

• چگونه خود را با طرز فکر و فرهنگ مسیحیان مغرب زمین تطبیق دهند.	
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• چگونه از پس رابطه با جنس مخالف برآیند.	

• چگونه کارهای مربوط به امور اداری، پر کردن فرم، مراحل پناهندگی و شغل یابی را انجام دهند.	

• چگونه اجزای مختلف هویت خود را با هم بیامیزند.	

خیلی خوب می شود اگر درسهای بیشتری دربارۀ موضوعاتی از این دست تهیه شوند، چون کتاب "از پی من بیا" اساسًا برای ایمانداران مسیحی 
دارای پیش زمینۀ اسامی و ساکن در غرب نوشته نشده است.

رمز موفقیت این دورۀ درسی، درک داستانهای انسانها است. این کار شما را قادر می سازد تا به عنوان مشاور بسیاری از شادیها و دشواریهایی 
را درک کنید که ایمانداران سابقًا مسلمان در پیروی از عیسی با آنها مواجه می شوند. این کار همچنین به شما کمک می کند تا بین مطلب دورۀ 
درسی و زندگی فرد یا افرادی که در حال شاگردسازی آنها هستید، ارتباطی برقرار کنید. به عاوه، این کار به شما اجازه می دهد تا درک کنید چرا 
کتاب این دوره به موضوعاتی می پردازد که در آن گنجانده شــده و تمرکز آن بر موضوعاتی همچون جفا اســت که اغلب در ســایر دوره های درسی 
شاگردســازی به چشــم نمی خورند. صرف یک وعده غذا یا نوشــیدنی قبل یا بعد از بحث و گفتگو می تواند واقعًا به ایجاد دوستی و اعتماد بین 

شما و شاگرد یا شاگردان کمک کند تا بدین وسیله آنها احساس کنند که می توانند داستان خود را برای شما تعریف کنند.

باالخره اینکه، موضوع اصلی و مهم این دورۀ درسی اهمیت دادن است. محبت بیشترین تأثیر را می گذارد. محبت اشتباهات پر شمار فرهنگی 
را می پوشــاند! محبت یعنی وقتی دوســتانتان سردرگم اند و آزرده، شما در دسترس باشید. محبت یعنی وقتی دلشان برای خانواده هایشان تنگ 
شــده، مهمان نوازی کنید. محبت یعنی نه فقط از طریق راههای متعارف ایمیل و جلســات، بلکه از طریق تلفن و پیامک نیز با آنها در تماس 
باشــید. یکی از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی این طور گفت: »من از خانواده ام دســت کشــیدم تا از عیســی پیروی کنم و در عوض تنها 

چیزی که نصیبم شد، جلسات بود!«
از ســال ۲۰۱۴ بــه بعــد، امیــد آن می رود که به تدریج مطالب و آموزش بیشــتری در دســترس قرار گیرد تا به تجهیز مســیحیان جهت مراقبت 
و شاگردســازی ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی کمک کنند. این امر اکثرًا به ســایر زمینه های غربی نیز مرتبط خواهد بود. جهت کســب 

اطاعات بیشتر در این خصوص، لطفًا به این آدرس ایمیل کنید:
comefollowmecourse@gmail.com
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اصطالحات و مسائل فرهنگی اسالمی
کاربرد محدود اصطالحات اسالمی

برای آن که شاگرد یا شاگردان ایده های جدید را درک کنند، شروع کار با پلی از ایده های پیشین آنها می تواند مفید واقع شود. این کار کمک شان 
می کند تا ایده های قدیمی و جدید را با هم مقایســه کنند. همچنین، کمک شــان می کند تا پیام مســیح را برای دوســتان مســلمان خود به  نحوی 

توضیح دهند که منطقی باشد و بیش از اندازه خارجی و بیگانه به نظر نرسد. 

بنابراین، این دورۀ درسی به طور محدود از تعدادی اصطاحات اسامی به عنوان نقطۀ شروع و یک پل استفاده می کند تا آنها را از دنیای آشنایشان 
به دنیای جدید تعلیم مســیحی ببرد. به طور مثال، وقتی ما دربارۀ شــریعت )قانون( مســیح صحبت می کنیم، این کار به شاگردان کمک می کند تا 
به عنوان مسلمان دربارۀ  شریعت پیشین خود تأمل کنند و به این درک برسند که راه جدید اطاعت از مسیح به عنوان خداوند، راهی متفاوت است.

فهرست واژگان

اصطاحــات عربــی زیــر در ایــن دورۀ درســی ذکــر شــده اند. مــا در اینجــا آنهــا را بــا هّجــی فارســی، بــدون ِاعــراب و بــا معانــی کلی و 
 اصلی شــان ارائــه می دهیــم. هّجــی  و تعاریــف پیچیده تــر آنهــا را می تــوان در کتابهــای مربوطــه یافــت. "اول، دوســتی" بــه قلم اســتیو ِبل

 و "صلیب و هال" به قلم کالین َچْپَمن درامدهای خوبی بر اسام از دیدگاه مسیحیت هستند. 

دعای شخصی دعا )فصل ۵( 
سفر زیارتی حج )فصل ۲۰( 

از لحاظ رعایت تشریفات، پاک حال )فصل ۱۵( 
اناجیل، انجیل انجیل )فصل ۱( 

ارواح جن )فصل ۱۸( 
شخص المذهب، بی دین کافر )فصل ۲( 

به لحاظ تحت الفظی، "لغت"؛ به معنی شهادت نیز به کار می رود )ر.ک. به قسمت زیر( کلمه )فصل ۱( 
از دین برگشته، کسی که اسام را ترک کرده باشد مرتد )فصل ۲( 

مفهوم اسامی بهشت فردوس )فصلهای ۱، ۹، ۲۰( 
نقطۀ کانون جغرافیایی نماز برای مسلمانان، مّکه قبله )فصل ۲۰( 

دعای آئینی که مسلمانان پنج بار در روز به جا می آورند صاة/نماز  )فصل ۵( 
روزه ای که مسلمان در ماه رمضان می گیرند َصْوم )فصل ۱۷( 

شهادت دادن، به ویژه َاْشَهد گفتن مسلمانان "خدایی جز الّله نیست و محّمد رسول اوست." شهادت )فصلهای ۱۳، ۲۰( 
قانون مذهبی و راه زندگی شریعت )فصل ۱۷( 

بت پرستی، شریک ساختن چیزی با خدا شرک )فصل ۳( 
نمونه و الگوی زیستن )برای مسلمانان، این الگو "محّمد" است( سّنت )فصل ۱۷( 

کتب موسی، پنج کتاب موسی تورات )فصل ۴( 
اصطاح عربی که برای اجتماع جهانی مؤمنان به کار می رود اّمت )فصلهای ۷، ۱۴( 

مزامیر زبور )فصل ۶( 
مالیات خیریۀ اجباری برای مسلمانان زکات )فصل ۱۷( 

"پنج ستون" مذکور در فصل ۲۰، پنج کار اصلی اسامی هستند که عبارتند از: شهادت، دعای آئینی، روزه، زکات و حج )ر. ک. به تعاریف باال(.

مسائل فرهنگی مسلمانان

اکثر دروس این دوره با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی خاص نوشته شده اند. این مسائل با یادداشتهای "مشاور" هر درس توضیح داده می شوند. 
با وجود این، به خاطر داشته باشید که همۀ ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی به یک اندازه از این مسائل تأثیر نمی پذیرند. بنابراین، شما باید 

کاربرد دروس را برای شاگرد یا شاگردان خاص خودتان تعدیل کنید.
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سؤاالتی که اغلب مطرح می شوند

کتاب دورۀ درسی به چه زبانهایی در دسترس می باشد؟

در زمان نگارش کتاب )ژانویۀ ۲۰۱۴(، تنها نســخۀ کامل به روز شــده انگلیســی بود. نســخۀ قبلی دوره به زبان َدری آماده و در دسترس است. 
زبان دری شکل افغان زبان فارسی است و ایرانیان آن را می توانند بفهمند، هرچند که امیدواریم نسخۀ فارسی این دورۀ درسی در سال ۲۰۱۴ 
قابل دسترسی باشد. ترجمه های پیش نویس نسخۀ پیشین دوره به زبانهای َپشتو و ُاردو کامل شده اند، ولی باید ویرایش شوند. ترجمۀ این دوره 
به زبان عربی شروع شده است. لطفًا جهت کسب اطاعات بیشتر در مورد این زبانها یا جهت کسب اجازه برای شروع ترجمۀ کتاب به زبانی 

comefollowmecourse@gmai.com :دیگر، با این آدرس ایمیل تماس بگیرید

چگونه می توان کتاب دورۀ درسی را در کشورهای مختلف تهیه کرد؟

لطفًا از طریق وب سایت come-follow-me.org یا وب سایت shop.kalameh.com سفارش دهید.

آیا نسخۀ آنالین این کتاب در دسترس است یا می توان آن را دانلود کرد؟

این کتاب دورۀ درســی به صورت متنی طراحی نشــده که بتوان آن را از روی صفحۀ کامپیوتر خواند. در عوض، کتابی اســت برای شــاگردان تا 
جوابهای خود را در آن بنویســند و ســپس، آن را برای زمان بحث و گفتگو همراه بیاورند تا بتوانند در مورد کاربرد عملی مورد نظر با مشــاور 

بحث و گفتگو کنند. این فرایند یادگیری فعال در مقایسه با صرفًا خواندن منفعل کتاب، روش مؤثرتری است.

بنا به این دالیل، هیچ برنامه ای برای در دســترس قرار دادن آناین این کتاب درســی وجود ندارد. ممکن اســت نسخۀ نوشتنی آن جهت استفاده 
در تبلت بعدها مد نظر قرار گیرد. با وجود این، به محض راه اندازی وب ســایت، راهنمای مشــاور به صورت آناین و به طور رایگان در دســترس 

قرار خواهد گرفت.

آیا این دورۀ درسی برای شاگردانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، مناسب است؟

از یک لحاظ، روش این دورۀ درسی همین حاال هم شفاهی است، چون بخش کلیدی آن زمان بحث و گفتگو است. همچنین، شاگردانی که سواد 
خواندن و نوشتن ندارند می توانند آیات کتاب مقدس را حفظ کنند، دربارۀ تصاویر کتاب بحث و گفتگو کنند و تکالیف عملی را انجام دهند.

با وجود این، بخش مطالعه در منزل کتاب مستلزم مهارتهای خواندن و نوشتن است. در مورد شاگردانی که نمی توانند به راحتی بخوانند یا اصًا 
سواد خواندن ندارند، طبق رهنمونهای زیر عمل کنید:

• برای هر کدام از این اشــخاص، یکی از اعضای گروه را پیدا کنید که یاور او باشــد. به این ترتیب، آنها درس را از قبل مرور 	
خواهند کرد تا به شــخصی که ســواد خواندن ندارد )یا ُکند می خواند( کمک کنند که تعلیم اصلی را درک کند. ســپس، آنها در 
جلسه با هم خواهند نشست و شخص یاور به او کمک خواهد کرد تا قسمت یا تصویر درستی را در کتاب پیدا کند. این یاور 

می تواند عضوی از خانواده یا شخصی دیگر باشد.

• به خاطر داشــته باشــید که اشــخاصی در گروه که سواد خواندن ندارند، به  اندازۀ کسانی که سواد خواندن دارند دارای تجربیات 	
زندگی هستند. نظر آنها به اندازۀ نظر دیگران مهم است. حتمًا به آنها فرصتی یکسان برای مشارکت در بحث و گفتگو بدهید 

تا همۀ اعضای گروه بتوانند از آن بهره ببرند.

آیا این دورۀ درسی اشارۀ مستقیمی به اسالم دارد؟

کتاب این دورۀ درسی به طور مستقیم اسمی از اسام نمی برد. بخشی از این امر بنا به دالیل امنیتی است، چرا که کتاب در اصل برای ایمانداران 
در یکی از کشــورهای مســلمان دارای محدودیت شــدید نوشته شد که در آن، هر مطلب چاپ شده ای ممکن است منتقد اسام تلقی شود و این 
ایمانداران را به خطر بیندازد )این موضوع چندان مشــکلی در غرب ایجاد نمی کند(. همچنین، به این خاطر بوده که تمرکز کتاب نه بر اســام، 
بلکه بر پیروی از عیســی و تعلیم اوســت. با وجود این، کتاب درســی مخصوصًا به مســائلی می پردازد که برای آن دســته از پیروان مســیح که 
پیش زمینۀ اســامی دارند، پیش می آیند. مضاف بر اینکه، اصطاحات اســامی محدودی در کتاب به کار برده شده اند تا همان طور که در بخش 

"اصطاحات و مسائل فرهنگی اسامی" توضیح داده شده، همانند یک پل شاگردان را به معنای مسیحی جدیدی برسانند.
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به منظور راهنمایی مشاورینی که ممکن است فاقد پیش زمینۀ فرهنگی الزم باشند و نیز به این خاطر که فرض را بر این قرار می دهیم که مسئلۀ 
امنیتی ای پیش نخواهد آمد، این "راهنمای مشــاور" اشــارۀ مســتقیم تری به اسام می کند. با وجود این، در صورت لزوم، تهیۀ نسخۀ جدیدی از 
کتاب را مد نظر قرار خواهیم داد تا قابل اســتفاده در زمینه هایی باشــد که در آنها ذکر اســام مفید نخواهد بود. اگر فکر می کنید چنین نسخه ای 

از کتاب الزم است، لطفًا با من تماس بگیرید.

comefollowmecourse@gmail.com

تیم گرین

درخواست نظرات

آیا تعداد سؤاالت بحث و گفتگوی هر درس بیش از اندازه زیاد است؟. ۱

کدام سؤاالت بحث و گفتگو باید اصاح شوند و چگونه باید اصاح شوند؟. ۲

کدام "سرنخهای فرهنگی" را می توان اصاح کرد یا چیزی به آنها اضافه نمود؟. ۳

الزم است ترجمۀ اصلی کتاب مقدس این دورۀ درسی ترجمۀ هزارۀ نو باشد یا ترجمۀ قدیمی کتاب مقدس؟. ۴

چه کلیپ های ویدیویی یا فعالیتهای یادگیری را برای دروس ۶ تا ۲۰ پیشنهاد می کنید؟. ۵

برای دوره های درســی از این دســت که در آینده تهیه خواهند شــد، چه مثالهایی از فرهنگ اسامی یا مطالعات موردی پیروان مسیح . ۶
که پیش زمینۀ اسامی دارند، پیشنهاد می کنید؟

لطفًا نظرات و پیشنهادات خود را به comefollowmecourse@gmail.com ارسال کنید. از کمک شما متشکریم!
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سرنخهای فرهنگی

وقتی برای درس هر هفته آماده می شوید، "سرنخهای فرهنگی" مربوط به آن درس را بخوانید. این سرنخها به طور خاص برای کسانی نوشته 
شده اند که درک محدودی از فرهنگ اسامی دارند. این سرنخها پیش زمینه ای برای درس هر هفته فراهم می سازند و از این جهت مهم اند.

درس ۱

نقاط شروع کار با ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی

نقطۀ شروع این درس محاوره ای بین یک مسلمان و یک پیرو مسیح است.

طرز نگرش و برخورد این مسلمان طرز برخوردی عادی است، اگرچه همۀ مسلمانان مثل هم نیستند.
دورۀ درسی "از پی من بیا" برای کسانی طراحی شده که از قبل پیرو مسیح هستند، اما درس ۱ قدمهای ایمان را توضیح می دهد، زیرا

به شما به عنوان مشاور کمک می کند درک روحانی شاگرد یا شاگردان خود را چک کنید.	 
هر کدام از آنها که قبًا دعای توبه نکرده اند، این فرصت را دارند که این کار را انجام دهند.	 
همچنین، این دوره راه ساده ای در اختیار شاگرد یا شاگردان شما قرار می دهد تا این قدمها را برای یک مسلمان حقجو توضیح دهند.	 

قدمهای ایمان شــرح داده شــده در این درس قدمهای نســبتًا معمولی هســتند، به جز قدم آخر که مربوط به "پیوستن به اجتماع مسیح" است و 
کید قرار نمی گیرد. برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی بســیار دشــوار اســت که  اغلب در تدریس اناجیل در دنیای غرب چندان مورد تأ
بدون مشارکت دوام بیاورند. برای این اشخاص، "اجتماع مسیح" می تواند یک کلیسای سازمان یافته، یا یک گروه غیررسمی متشکل از چنین 
ایماندارانی، یا حتی جلســه ای ســّری با ایمانداری دیگر باشــد. اما داشتن نوعی از مشارکت برای این اشخاص امری حیاتی است. در درس ۷، 

به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.

نوایمانان و در نظر گرفتن بها

اشــاره بــه بهــای محتملی که مســلمانان برای پیروی از عیســی می پردازند، کاری واقع گرایانه اســت. با وجود این، برخــی از ایمانداران دارای 
کید بیش از اندازه بر این موضوع ناخوشــایند اســت. هرچند که ســؤال ۱۳ به شرح و توصیف این بها  پیش زمینۀ اســامی بر این عقیده اند که تأ
می پردازد، ســؤال ۱۴ روشــن می ســازد که این کار ارزشش را دارد. از خدا بخواهید شــما را هدایت کند که چطور با توجه به موقعیت شاگرد یا 

شاگردان خود تعادلی بین این حقایق برقرار کنید. 

درس ۲

جهاد

وقتی غربی ها کلمۀ "جهاد" را می شنوند، اغلب به فکر تندروهای مذهبی  اخبار می افتند. اما کلمۀ عربی جهاد فقط "کشمکش" معنی می دهد. 
این کشــمکش شــامل مبارزۀ مســلحانه ای اســت که مؤکدًا در اســام "جهاد اصغر" نامیده می شود. "جهاد اکبر" کشمکشــی است برای تسلیم 
خویشتن به معیارهای اخاقی الله. این مفهوم، مشابه مفهوم "نبرد روحانی" است که در آن با گناه می جنگیم. شاید اگر آن را این طور توضیح 
دهید، مفید واقع شود. با وجود این، نسبت به شاگرد یا شاگردان خود حساس باشید. اگر اصطاح "جهاد" برای آنها به معنای تندروی مذهبی 

است، این تشبیه را به  کار نبرید.

حالتهای بدن در زمان دعا

در تصویر مربوط به سؤال ۲۰، کف دستها در دعا رو به باال برگردانده می  شوند، نه اینکه به هم چسبیده باشند. آیا تا به حال از خود پرسیده اید 
چرا مسیحیان معموالً سر خود را در دعا خم می کنند، چشمهایشان را می بندند و دستهای همدیگر را می گیرند؟ البته این کار هیچ اشکالی ندارد، 
ولــی کتاب مقــدس هرگــز به ما فرمان نمی دهد که هنگام دعا چنین بکنیم. در واقع، مثالهــای زیادی از حالتهای دعا در اختیار ما قرار می دهد. 
مسلمانان اغلب در حالی که کف دستهایشان رو به باال است، دعا می کنند و شاگرد یا شاگردان شما با این حالت آشنایی دارند. این کار می تواند 
راه مفیدی برای ترسیم این امر باشد که ما دست خالی نزد خدا می رویم و از او درخواست رحمت می کنیم. اگر صاح می دانید، از شاگردان خود 

بپرسید که آیا قبًا این طور دعا کرده اند و اینکه آیا دوست دارند هنوز به عنوان پیروان مسیح آن طور دعا کنند یا خیر.
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درس ۳

"پدر" خواندِن خدا

از نظر مسلمانان، الله بسیار متعال است و الوهیت خود را با هیچ کس سهیم نمی شود. به نظر آنها، لغت عربی شرک به معنی شریک ساختن 
مخلوق با خود خدا اســت. مســلمانان بر این باورند که پدر بودن مفهومی انســانی است که با فعالیت جنسی مرتبط می باشد. بنابراین، "پدر" 
خواندن خدا شــرک خواهد بود. اما وقتی ما خدا را "پدر" می خوانیم، بر نزدیک بودن او به ما و رابطه ای که می خواهد از طریق مســیح با ما 

داشته باشد تمرکز می کنیم، نه اینکه منظورمان این باشد که او مثل ما انسان است. این موضوع در درس ۳ بیشتر توضیح داده می شود.

تقّرب و نزدیکی به خدا

از نظر مســلمانان، خدا اغلب دور و دســت نیافتنی اســت. اگرچه دربارۀ خدا می گویند که »او از رگ گردن ]به ما[ نزدیکتر است«، این به معنی 
داشــتن رابطه ای دوطرفه نیســت. پندار رابطۀ نزدیک با خدا برای اکثر مســلمانان پنداری بیگانه است، هرچند که فرقۀ صوفی در اسام در پی 
این پندار می باشد. ایده ای که مسیحیت در این باره دارد، شدیدًا متفاوت است- طبق این ایده، در واقع این خدا است که ما را ُجستجو کرده تا 

نجاتمان دهد و دعوتمان می کند که او را "پدر" بخوانیم.

درس ۴

تجربۀ تثلیث

این امکان وجود دارد که مســلمانان بدون درک کامل ذات االهی عیســای مســیح یا اینکه چگونه این امر با پدر و روح القدس در تثلیث مرتبط 
اســت، به او ایمان بیاورند. بعد از ایمان آوردن، آنها می خواهند از موضوع ســر در بیاورند. بنابراین، از آنجا که این یک دورۀ مقدماتی اســت، 
کید اصلی بر این است که چطور با اینکه  درس ۴ بدون آنکه وارد تفاصیل شــود، توضیح مختصری دربارۀ این خدای ســه شــخصیتی می دهد. تأ

خدا را در زندگی خود کامًا درک نمی کنیم، تجربه ای از خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس داریم.

بعضی از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی از پیروی عیســی دســت کشیده اند. بخشی از علت امر این بوده که توضیح راضی کننده ای دربارۀ 
تثلیث به آنها داده نشد. بنابراین، این موضوع مهمی است. همچنین، آنها به راه ساده ای برای دفاع از این آموزه در برابر مسلمانانی نیاز دارند 
که ایشان را در این زمینه مورد حمله قرار خواهند داد. با وجود این، ما نمی توانیم در خصوص این موضوع از نظر فکری کامًا قانع شویم و این 
امر گاهی اوقات، بهانه ای برای ناکامی در باورها و روحیات به دست می  دهد. بنابراین، به عنوان مشاور الزم است تشخیص دهید در بحث و 

گفتگو با شاگرد یا شاگردان خود در این زمان چقدر وارد عمق موضوع شوید.

روح القدس خدا را برای ما واقعی می سازد، او امکان دسترسی به پدر را برایمان فراهم می کند و ما را به تدریج شبیه عیسی می  گرداند. به دلیل 
کید این درس بر این است که فقط به واســطۀ روح القدس می توانیم آن طوری زندگی کنیم که  کیدی که در اســام بر تاش شــخصی می شــود، تأ تأ
خدا می خواهد. این موضوع برای کســانی که قبل از ایمان مســلمان بودند، از اهمیت زیادی برخوردار اســت. طبق این درس، ما نیاز داریم که 
هر روز از روح خدا پر شــویم و از او بخواهیم زندگی ما را بیشــتر و بیشــتر کنترل کند. ســعی این درس بر این است که به طور خاص از هر گونه 

مجادله در زمینۀ آموزه های پنطیکاستی اجتناب کند.

قربانی و عهد

اگرچه قرآن و حدیث رسمًا تعلیم نمی دهند که قربانی گناه را رفع می سازد، اسامی که در بین مردم رایج است اغلب می آموزد که قربانی، گناه 
را به طریقی رفع می ســازد. این امر در "عید قربان" )عیداالضحی( مســلمانان نشــان داده می شود، زمانی که در آن مسلمانان به یاد می آورند که 
ابراهیم حاضر شــد پســر خویش را قربانی کند )م. ش. با پیدایش ۲۲(. با وجود این، اگرچه برخی مســلمانان فکر می کنند قربانی گناه را رفع 

می سازد، آن را به عهدی که خدا با شخص قربانی کننده می بندد ربط نمی دهند.

در مقابل، در خروج ۲۴، قربانی حیوان فقط برای رفع گناه نبود، بلکه نشــانه و ُمهری بود بر اینکه قوم خدا به واســطۀ پیوندی اســتوار که آن را 
"عهد" می نامیم، به او می پیوندد. شــاگرد یا شــاگردان شــما باید درک کنند که اگرچه قربانی مسیح ما را از گناهان گذشته آزاد می سازد، این به 
آن معنی نیست که ما آزادیم برویم و دوباره گناه کنیم! برعکس، ما به او شدیدًا پیوند شده ایم. این موضوع را در سؤاالت ۱۷ تا ۲۲ درس ۱۵ 

بیشتر بررسی خواهیم کرد.
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شاگردی در تفکر صوفی

صوفی گری در شــمار زیادی از کشــورهای مســلمان )البته نه در همۀ آنها( رواج گسترده ای دارد. کسانی که شدیدًا پیرو طریقت صوفی  هستند، 
راهنمــا یــا معلــم روحانــی ای پیدا می کنند که در زبان عربی "ُمرشــد" و به زبان اردو "پیر" خوانده می شــود. این مرد، اقتدار بســیار زیادی بر 
"شاگردان" خود دارد، شاگردانی که سوگند می خورند در هر امری از او اطاعت کنند. بسته به پیش زمینۀ شاگردان شما، این تشبیه می تواند به 
آنها در درک این موضوع کمک کند که تعهد ما به پیروی از عیسای مسیح چقدر پایدار است )هرچند که ممکن است شاگرد یا شاگردان شما 

دوست نداشته باشند او را "مرشد" بخوانند(.

مسلمانان، روح القدس و جبرئیل

کتاب درسی در اینجا جواب )الف( را برای سؤال ۸ ارائه داده، چون بسیاری از مسلمانان فکر می کنند روح القدس نامی برای جبرئیل فرشته 
است )که در زبان عربی "جبرائیل" تلفظ می شود(.

درس ۵

االهیات دعا

در فصل ۳، متوجه شــدیم که از چه لحاظ مفهوم مســیحِی شــناخت خدا به عنوان پدر به نحوی صمیمی و شخصی برای مسلمانان بیگانه است. 
این موضوع بر دعا نیز تأثیر می گذارد، چرا که از دیدگاه مســیحیان، دعا امری عمیقًا ارتباطی اســت. برای مســلمانان، آئین اجباری نماز عمدتًا 
به عنوان راهی برای به یاد داشــتن الله در سرتاســر روز و مشــمول لطف او شــدن نگریسته می شود. اگرچه مســلمانان نیز دعای غیررسمی )به 
نام "دعا"( دارند و برخی تعمق عرفانی انجام می دهند، اما کســانی که پیرو مســیح می شــوند، از این خرســندند که وارد رابطه ای تازه با خدایی 

می شوند که قبًا هرگز او را نمی شناختند. اگر مایل بودید، از شاگرد خود دربارۀ تجربۀ دعایش قبل و بعد از ایمان آوردن به مسیح بپرسید.

تعمق صوفیانه

راز و نیاز صوفیانه تأثیر زیادی بر برخی آداب و سنن مسلمانان داشته است. شعر صوفیانه از عشق انسانی به عنوان تمثیلی برای اشتیاق روح 
انســان برای خدا بهره می گیرد. عاشــق در جســتجوی معشوق، انساِن در جستجوی خدا اســت )حال آنکه در مسیحیت، این موضوع برعکس 
اســت!(. تعمق صوفیانه شــامل آواز مناجاتی موزونی اســت که "ذکر" )در زبان عربی( یا "ذیْکر" )در زبان اردو( نامیده می شــود و هدف آن، 

ایجاد حالتی خلسه مانند و احساس کردن حضور خدا است.

مسلمانان، نماز و تطهیر "وضو"

مســمانان همیشــه قبل از خواندن نماز، شستشــوی آئینی انجام می دهند که "وضو" نام دارد. این شستشو به عنوان راهی جهت تطهیر خویشتن 
قبل از خواندن نماز تلقی می گردد. ممکن اســت برای شــاگرد یا شــاگردان شما مفید باشد که فکر کنند اعتراف کردن به گناهانمان مثل وضوی 
روحانی اســت، هرچند که البته این خود خدا اســت که ما را تطهیر می کند، نه عمل اعتراف. با وجود این، اگر این قیاس به شــاگرد یا شاگردان 

شما ارتباطی ندارد، نیازی به اصرار بر آن نیست.

تهیۀ فهرست دعا

فهرســت دعای پیشــنهادی با روز شنبه شــروع می شود، چون در بعضی از کشورهای مسلمان، جمعه روز تعطیل هفته است. در برخی دیگر از 
کشورها، یکشنبه روز تعطیل هفته است. اگر شاگرد شما با دوستان مسلمان یا اعضای خانوادۀ خود زندگی می کند و احتمال آن می رود که آنها 
کتاب دورۀ درســی او را پیدا کنند، شــاید نوشــتن اسامی این دوستان و اعضای مسلمان خانواده کار عاقانه ای نباشد. همچنین، شما می توانید 
اســتفاده از انواع گوناگون َاپلیکیشــنهای فهرست دعا من جمله PrayerMate را که در گوشیهای هوشمند قابل دسترسی هستند، پیشنهاد کنید که 

امکان ایجاد عناوین دعا را فراهم می سازند و گردش متناوب روزانه دارند.
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درس ۶

مسلمانان و الهام کتاب مقدس

مسلمانان درک متفاوتی از متون مقدس دارند. از نظر آنها، قرآن کام جاودانی الله است که در آسمان نوشته شد و از طریق جبرئیل فرشته به 
محمد مکشــوف گردید. محمد دقیقًا آنچه را که جبرئیل دیکته کرد، فقط نوشــت. با وجود این، مســیحیان بر این باورند که خدا به انسانها الهام 
بخشید یا به راستی "در انسانها دمید" تا کتاب مقدس را بنویسند. خدا از فرایند نگارش انسانی برای مقصود االهی خود استفاده کرد و آنها را 
از خطا محفوظ نگه داشت. مسلمانان قرآن عربی را تنها کام الله می دانند. ]از نظر آنها[ همۀ ترجمه های آن فاقد این مقام و مرتبه هستند. ]از 
سوی دیگر،[ مسیحیان بر این باورند که کتاب مقدس را می توان به هر زبانی ترجمه کرد، به طوری که آن ترجمه همچنان کام خدا باقی می ماند.

اکثر مسلمانان بر این باورند که کتاب مقدس دستخوش تغییر شده است. ممکن است شاگرد یا شاگردان شما در زمینۀ معتبر بودن کتاب مقدس 
مجاب شده باشند، ولی در اینکه چگونه این موضوع را برای دوستان مسلمان خود توضیح دهند، به کمک نیاز داشته باشند. همچنین، ممکن 
است آنها در مورد تنوع واژه آرایی ترجمه های مختلف یا اینکه چرا بیشتر این کتاب االهی فعالیتهای انسان را توضیح می دهد، دچار سردرگمی 

شوند.

داستانهای کتاب مقدس و مکاشفۀ شخصی خدا به انسان

ســاختار کتاب مقدس همچون داســتان و حکایت بزرگی اســت که گســترۀ پیدایش تا مکاشــفه- از آفرینش تا خلقت تازه- را در برمی گیرد. 
اصلی ترین قســمت این داســتان این اســت که خدا خودش را برای ما فرســتاد. قرآن حاوی شروحی دربارۀ شــخصیت الله و توصیه هایی برای 
زندگی کردن مطابق معیارهای او است. سرتاسر قرآن ترکیبی از داستانهای کوتاه است، اما این داستانها ترتیب زمانی خاصی ندارند و از روایت 
هماهنگی برخوردار نیستند. در اسام، خدا خود را با فرستادن یک کتاب آشکار ساخت. اما در مسیحیت، خدا خودش را با فرستادن خودش 

آشکار نمود و این فرستادِن خویشتن در مرکز داستان کتاب مقدس جا دارد.

درس ۷

دو سنگ ویژه

میلیونها مسلمان به زیارت مکه می روند، جایی که سنگ سیاه کعبه نشانگر کانون وقف و سرسپردگی آنها است. اما برای ما، خود مسیح سنگی 
به مراتب گرانبهاتر در کانون وقف و سرسپردگی و سنگ زاویۀ "عمارت روحانی" ما است!

شفای هویتی منقسم

دختری پاکســتانی-بریتانیایی  در شــرایطی بزرگ شد که دربارۀ هویت خود ســردرگم بود، او بین نیمۀ بریتانیایی و نیمۀ پاکستانی مسلمان خود 
گیر کرده بود. وقتی این دختر به مســیح ایمان آورد، گفت هویتی تازه پیدا کرد و اینکه آن هویت "شــگفت انگیز" بود. قســمتی از کتاب مقدس 

که با او در این زمینه به شکلی قدرتمند سخن گفت، همین قسمتی بود که ما به تازگی مطالعه و بررسی کردیم، یعنی اول پطرس ۲ : ۱۰-۹.

اّمت

مسلمانان حس تعلقی عمیق به جامعۀ جهانی ای دارند که آن را امت می نامند. برای آنها، امت ایده آل جامعه ای است که از قانون خدا )شریعت( 
پیــروی می کنــد و در اصل، باید تحت حاکمیت رهبران اســامی )ُخلَفا( باشــد. این جامعۀ جهانی در زیارت ســاالنه ای نمــود می یابد که در آن 
مسلمانان از کشورهای زیادی در حالی در مّکه دور هم جمع می شوند که همگی لباسهایی مشابه بر تن دارند. با وجود این، تفرقه ها و تبعیضات 

موجود )شامل تبعیض نژادی( عمًا به این معنا هستند که امت اسامی از ایده آل خود بس دور است.

از برخی جهات، این موضوع مشابه ایده آل جامعۀ جهانی کلیسا است که مسیحیان جهان همواره طبق معیارهای آن عمل نمی کنند. بعضی از 
ترجمه های عربی اول پطرس ۲ : ۹ از کلمۀ "امت" برای اشاره به قوم خدا بهره می  گیرند. بحث و گفتگو با شاگرد یا شاگردانتان دربارۀ شباهتها 

و تفاوتهای موجود می تواند مفید واقع شود.
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سبک و سنگین کردن ریسک

در بعضی از کشورهای مسلمان، ماقات و جمع شدن ایمانداران با هم ریسک است. گاهی اوقات، ُمخبرها با تظاهر به اینکه ایماندار هستند، 
در یک گروه نفوذ می کنند. به این ترتیب، آنها اســامی، اطاعات تماس و عکس ایمانداران را به دســت می آورند تا بتوانند آنها را لو بدهند و 
این کار می تواند آســیبهای زیادی به دنبال داشــته باشــد. در چنین موقعیتهایی، ایمانداران باید آنقدر حکیم باشــند که فورًا خود را به هر کســی 
معرفی نکنند، بلکه افراد را کم کم و با دقت بشناسند. روح القدس به آنها نشان خواهد داد به چه کسانی می توانند بیشتر اعتماد کنند و به چه 
کسانی باید کمتر اعتماد کرد. آنها باید در مورد در اختیار داشتن هر گونه عکس و فیلم ویدیویی گروه خود بسیار مراقب باشند. با وجود این، از 
آن سو نیز ریسکی وجود دارد. اگر همه مثل مجید باشند و نخواهند به کسی اعتماد کنند، اجتماع ایمانداران هرگز نمی تواند رشد کند. به عاوه، 
ایمانداران منزوی در ایمان خود ســرد می شــوند. آنها کســی را نخواهند داشت که در زمان نیاز کمکشــان کند و اگر فرزندانشان هیچ وقت وارد 
اجتماع ایمانداران نشوند، به دین قبلی خود بازخواهند گشت. اگر ایمانداران بهترینها را برای آیندۀ فرزندان خود می خواهند، ناگزیرند جایگاه 
خود را در این اجتماع بیابند. بنابراین، ماقات و جمع شــدن با برخی دیگر از پیروان عیســی ریســکهایی در پی دارد، اما ریســک بزرگتر این 

است که ماقاتی صورت نگیرد.

در غرب، ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی که عضو کلیسا می شوند، معموالً در معرض خطری فیزیکی قرار ندارند. اما در برخی موقعیتها، 
ممکن اســت بخواهند محتاط باشــند )به طور مثال، ممکن اســت نخواهند موجب شرمساری خانواده های خود شوند(. اینکه چه زمانی و به چه 

کسی دربارۀ ایمان خود بگویند، باید انتخاب خودشان باشد. مسیحیان نباید دربارۀ آنها نزد مسلمانان غیبت کنند.

درس ۸

ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی و جامعۀ مسلمان

مسلمانانی که به مسیح ایمان می آورند اغلب احساس می کنند بین دو اجتماع قبلی مسلمان و اجتماع جدید خود در مسیح باتکلیف مانده اند. 
روابط خانوادگی و اجتماعی در اسام بسیار قوی هستند و کسانی که از مسیح پیروی می کنند، اغلب توسط کسانی که بیشتر از همه دوستشان 
دارند، به شــکل آزاردهنده ای طرد می شــود. آنها چطور می توانند با گذشــت زمان این روابط را ترمیم کنند؟ و آیا خواهند توانســت در اجتماع 
مســیح "خانوادۀ" جدیدی بیابند که همانند اجتماع قبلی  خود با آن احســاس نزدیکی  کنند؟ این ســؤاالت برای بســیاری از ایمانداران دارای 
پیش زمینۀ اســامی جّدی و دردناک هســتند. درس ۸ می آموزد که پیروان مســیح به هر دو اجتماع قدیمی و جدید تعلق دارند و اینکه آنها باید 
سعی کنند نقش خود را حتی االمکان در هر دو اجتماع ایفا کنند. )این موضوع در مورد همۀ ایمانداران نسل اول مصداق دارد، اما کشمکشها 

اغلب برای ایماندارانی شدید است که دارای پیش زمینۀ اسامی قوی  هستند.(

درس ۹

مشورت دادن به ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی که تحت جفا هستند

گاهی اوقات، مســیحیان دنیای غرب دیدگاه نادرســتی از جفا دارند. ممکن اســت اثرات آن را یا کم اهمیت جلوه دهیم یا آن را بیشــتر از آنچه 
هســت، نشــان دهیم. برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی که تحت جفا هستند، این مهم اســت که در هر دو سطح عملی و روانشناختی 
مشــاورۀ حکیمانه ای دریافت کنند. به لحاظ عملی، معموالً بهترین کار این اســت که این ایمانداران در خانواده و اجتماع خود بمانند و صبورانه 
به مخالفت  عکس العمل نشــان دهند تا زمانی که آن مخالفت فروکش کند. در موارد وجود خطری جدی، او می تواند حکیمانه برخورد کرده، به 
جای امنی فرار کند، اما حتی در آن شرایط نیز باید با گذشت زمان سعی در بازسازی رابطه و تماس با خانواده کند. خطر جانی برای ایمانداران 

دارای پیش زمینۀ اسامی که در مغرب زمین زندگی می کنند، امری غیرمعمول است.

به لحاظ روانشناختی، درک عمق رنجشی که ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی در زمان طرد شدن از سوی خانوادۀ خویش احساس می  کنند 
و اینکه بعدها چقدر دلتنگ آنها می شــوند، امری حائز اهمیت اســت. جنبۀ کلیدی تبدیل جفا به امری نیکو این اســت که دیدگاه خدا را نســبت 

به آن داشته باشیم که خود هدف اصلی این درس می باشد.
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درس ۱۰

انتقام و بخشش

این درس در اصل برای کشوری نوشته شده که "چرخۀ انتقام" در آن اثرات مخّربی بر کل یک نسل داشته است. اگرچه همۀ مسلمانان طرفدار 
انتقام نیستند، اما این موضوع، جریان نهفتۀ قدرتمندی در خیلی از فرهنگهای اسامی است. طبیعت گناه آلود انسان که در همۀ فرهنگها یافت 
می شــود، در ترکیب با میل به "قوی جلوه کردن" و "اعادۀ حیثیت" در جوامع ســنتی باعث می شــود که خیلی از مسلمانان فرض را بر این قرار 
دهند که انتقام گرفتن امری طبیعی و عادی اســت. بنابراین، مســلمانانی که با فرمان مســیح مبنی بر محبت کردن دشمنان )که آیۀ حفظی این 

هفته است( مواجه می شوند، آن را تعلیم بنیادین و جدید تلقی می کنند و در نتیجه، خیلی از آنها به سمت او جذب می شوند.

خیلی از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی از کســانی که به ایشــان جفا رساندند یا به خاطر ایمانشان طردشان کردند، می رنجند و کینه به دل 
می گیرند )مثًا در ســؤال ۱۵(. رهایی از این موضوع در کمک به آنها برای پیشــرفت در مســیح بســیار مهم اســت. به همین دلیل است که این 
کید قرار گرفته و مکررًا توضیح داده می شــود. بحث و گفتگو دربارۀ این موضوع ممکن اســت باعث  موضوع اینقدر زیاد در این درس مورد تأ

بروز احساسات قوی ای شود، اما امیدواریم که به شفا نیز منتهی گردد.

سؤال ۵ مقایسه ای انجام می دهد، مقایسه ای بین عیسی که در حالی ُمرد که جفا کنندگان خود را بخشید و رهبرانی که در میدان جنگ در حالی 
ُمردند که دشمنانشــان را لعن و نفرین کردند. نکتۀ راهنما این اســت که امام حســین به یاد آورده شود، کسی که مسلمانان شیعه یادبود مرگ او 
را در نبرد کربا در سال ۶۸۰ بعد از میاد با شور و حرارت برپا می کنند، مرگی که در نقطۀ مقابل مرگ مسیح قرار دارد. بسته به نحوۀ نگرش 

شاگرد یا شاگردانتان به فرقۀ شیعه در اسام، ممکن است ذکر این موضوع برای آنها مناسب باشد یا نباشد.

درس ۱۱

ازدواج در اسالم

همانند همۀ فرهنگ ها، در بین مسلمانان نیز برخی ازدواجها همدالنه هستند و برخی پر از کشمکش. بنابراین، نمی توان این موضوع را تعمیم 
داد. زندگی خانوادگی مسلمان اغلب از بسیاری جهات جذاب است، هرچند که ممکن است آزار و دلشکستگی پنهانی هم در کار باشد.

علمای اســامی  در تفســیر خود از تعلیم قرآن در مورد ازدواج نظرات گوناگونی دارند و بعضی از جوامع مردســاالر بیشتر از خوِد قرآن به زنان 
ســتم می کنند. با وجود این، این موضوع درســی به مفاهیمی می پردازد که جوامع مســلمان به طور گسترده ای به آنها باور دارند، مواردی همچون 
اینکه مرد می تواند همســر خود را کتک بزند یا به راحتی طاق بدهد، اینکه او می تواند تا چهار زن بگیرد و اینکه یک دلیل معتبر برای اختیار 
کردن همسری دیگر این است که همسر اول فرزند پسری به دنیا نمی آورد. زن نیز در اسام حقوقی دارد، هرچند که این حقوق به گستردگی حقوق 

شوهر نیستند. در اصل، ازدواج بیشتر یک قرارداد است تا یک عهد و پیمان.

هدف این درس این است که به شاگرد یا شاگردان شما کمک کند تا ایده های خود در خصوص ازدواج را که در تار و پود وجودشان رسوخ کرده، 
مورد بررسی مجدد قرار دهند و شالوده ای کتاب مقدسی تر در این زمینه بسازند. در سرتاسر این فصل، به مفاهیم رایج اسامی که در نقطۀ مقابل 
تعلیم کتاب مقدســی قرار دارند، پرداخته خواهد شــد و ســؤال ۱۰ با قصد قبلی و با استفاده از آیۀ قرآنی بسیار معروف »زنان شما کشتزار شما 
هستند« )سورۀ بقره آیۀ ۲۲۳(. توجه را جلب این مسائل می کند. تعلیم کتاب مقدس در این زمینه که یک مرد تا آخر عمر خود در تعهد ازدواج 
با یک زن بماند و اینکه شوهر محبتی فداکارانه نسبت به همسر خود نشان دهد، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. درس ۱۱ فقط شروعی 
برای این موضوع مهم است و اگر شاگردتان قبًا ازدواج کرده یا در حال آماده شدن برای ازدواج است، دادن تعلیم بیشتر به او می تواند خوب 
باشد. در مواردی که شاگردانتان دوست دارند بحث و گفتگوی بیشتری دربارۀ تربیت فرزندان انجام شود نیز می توانید به آنها بیشتر تعلیم دهید.

مادر بودن در اسالم

در اســام، مادر از جایگاه بس واالیی برخوردار اســت. به پســران مســلمان فرمان داده شده که برای مادران خود احترام زیادی قائل باشند و از 
آنها اطاعت کنند و معموالً پیوند عاطفی آنها با مادر قویتر از پدر است. همچنین، به لحاظ سنتی در اکثر فرهنگهای اسامی، در زمان ازدواج، 
عروس والدین خود را ترک می کند و به خانوادۀ شوهر خود می پیوندد. اما برای شوهر هیچ "ترک کردن و پیوستنی" در کار نیست. از این رو، 
ممکن اســت وفاداری عاطفی او به مادرش قویتر از وفاداری عاطفی وی به همســرش باقی بماند و این امکان هســت که مادر این موضوع را 
به نفع خود و به زیان عروس دستاویز قرار دهد. این درس به این مسائل می پردازد. اما اینها تعمیم هایی بیش نیستند. در محیط هایی که بیشتر 

تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار داشته اند، نظام همبستگی خانوادگی خیلی قوی نیست.
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درس ۱۲

اختالفات و چگونگی حل آنها

همۀ انســانها در تمام جوامع در مواقع مختلف درگیر اختافات می شــوند و جوامع مســلمان نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند. سه راه بد حل 
اختاف" که در ســؤاالت ۷ تا ۱۰ شــرح داده شــده اند، در جوامع مسلمان اغلب یافت می شــوند و به ترتیب به واسطۀ ارزشهای فرهنگی انتقام، 
اجتناب از ]یکدیگر[، یا ]وجود[ سلســله مراتب تقویت می شــوند. ســخن چینی هم بر پیچیدگی این موضوع می افزاید. البته، این مشــکات در 

سایر جوامع نیز یافت می شوند.

اکثر مسلمانان از زمینه های فرهنگی آبرو/شرم می آیند. به  عبارت دیگر، برداشتی که آنها از صحیح و غلط  دارند، ارتباط نزدیکی با جایگاه شان 
در اجتماع محلی شان دارد. اگر در یک اجتماع، خانواده ای به طور علنی شرمسار شود، ممکن است احساس کند اعادۀ شرف و حیثیت اش  از 
طریق انتقام گرفتن کاری توجیه شــده اســت. این امکان وجود دارد که فرهنگ خاور نزدیک روزگار عیســی نیز چنین گرایشهایی داشت. برای 
مغرب زمینی ها، تعلیم عیسی مبنی بر بخشش معموالً سطح شخصی روابط را تحت تأثیر قرار می دهد، اما برای کسانی که از فرهنگهای آبرو/

شــرم می آیند، ممکن اســت خطاب فرمان عیســی به طور خاص به سطح عمومی روابط باشد، جایی که انتقام می تواند تا نسلها در خصومتهای 
خانوادگی جریان پیدا کند.

بعد از شادکامی اولیۀ حاصل از پیوستن به اجتماع پیروان مسیح، ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی مکررًا با اختافاتی مواجه شده، ناامید 
می شوند.  یادگیری عبور از این جریان و پشت سر گذاشتن آن، گام بسیار مهمی در شاگردی آنها است. این امر شامل یادگیری چگونگی برخورد 
با اختافات به  نحوی سازنده است، نه مخرب. درس ۱۲ قدمهای عملی ای در اختیار آنها قرار می دهد تا کمکشان کند این را به عمل بیاورند.

آیا خدا احساس دارد؟

در اســام، خالق جدای از مخلوقات خود و متفاوت از آنها اســت. مســلمانان منکر این مســئله هســتند که اعمال انسان می تواند او را شاد یا 
غمگین سازد، یا اینکه او درد ما را حس کند، چون این به مثابه آن است که او را به سطح خودمان پایین بکشیم یا به شکل خودمان در آوریم. 
با وجود این، تجّسم خدایی را برای مسیحیان آشکار می سازد که مایل است تا سطح ما پایین بیاید و در دردمان شریک شود. عیسای مسیح 
احساســات قوی ای )شــفقت، خشم، شادی، اندوه( را تجربه کرد و تصویری از اینکه خدا چگونه است، در اختیار ما قرار داد. وقتی ایمانداران 
دارای پیش زمینۀ اسامی این را درک می کنند، دیدگاه آنها نسبت به خدا عوض می شود، چون او همان احساسی را تجربه می کند که آنها دارند 

)ر. ک. به درسهای ۱۱ و ۱۸( و وقتی آنها مرتکب گناه می شوند، او غمگین می شود )مثل اینجا در درس ۱۲(.

درس ۱۳

مسلمانان و شهادت دادن )شهادت(

برای مســلمانان، شــهادت دادن همان َاشَهد گفتن است: »شــهادت می دهم که خدایی نیست جز الله و محمد فرستادۀ اوست.« شهادت جایگاه 
مهمی در هویت اســامی دارد و یکی از "ســتونها و پایه های" مســلمان بودن است. شهادت در گوش نوزاد زمزمه می شود و در نماز پنجگانه به 

شکلی موزون و مکرر خوانده می شود.

برای مســیحیان، نخســتین شــهادت این بود که عیسای مســیح از مردگان برخاست و اینکه او فی الواقع خداوند اســت )رومیان ۱۰ : ۹(. این 
شــهادت جایگاه مهمی در هویت مســیحی ما دارد و به همین خاطر، اســتفاده از کلمۀ شــهادت جهت توصیف عمل شهادت دادن به رستاخیز و 
خداوند بودن مســیح برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی می تواند مفید واقع شــود. با وجود این، ممکن اســت شــاگرد یا شاگردان شما 

دوست نداشته باشند از اصطاح اسامی به این طریق استفاده کنند. به همین خاطر، به ترجیح آنها حساس باشید.

در عهدجدید، لغت یونانی "شــهادت" به معنی "شــهید شــدن" نیز هســت و همین رابطه در زبان عربی نیز یافت می شود. شاهدی که شهادت 
می دهد، می تواند شهید بشود. این موضوع برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی ای که همانند مهدی دیباج مذکور در همین درس به خاطر 
ایمان خود می میرند، به مفهوم واقعی کلمه مصداق دارد. بســیاری از مســیحیان و ســایر شــهدای مسیحی ایرانی از وی الهام گرفته و می گیرند. 

درس ۱۳ این رابطه ها را ایجاد می کند، رابطه هایی که ممکن است برای شاگرد یا شاگردانتان کامًا مفهوم باشند.

برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی، دانستن اینکه باید چگونه، چه موقع و با چه کسی از اعضای خانوادۀ خود دربارۀ مسیح حرف بزنند، 
کشمکشی واقعی است. این امکان وجود دارد که آنها از شهادت دادن بترسند یا در مورد شهادت ندادن احساس گناه کنند. ممکن است شاگرد 
یا شــاگردان شــما در هنگام صحبت کردن دربارۀ کشمکشــهای خود در این زمینه، یا بیان اشــتیاقی که برای ایمان آوردن اعضای خانوادۀ خود 

دارند، کامًا احساساتی شوند. اجازه بدهید آن احساس ابراز شود.
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جسارت یا احتیاط؟

شهادت و رشد روحانی بعضی از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی به این دلیل آسیب می بیند که آنها از حرف زدن با دیگران دربارۀ مسیح 
بیش از اندازه می ترســند. در مقابل، بعضی دیگر با جســارت زیاد و ســریع صحبت کرده اند و این نیز وقتی موجب تحریک کشمکشــی اشتباه 
در زمانی اشــتباه می شــود، می تواند مضر باشــد. بنابراین، خیلی از معلمین با تجربه احساس می کنند بهترین کار این است که ایمانداران دارای 
پیش زمینۀ اســامی به تدریج زمینه را برای توضیح وفاداری جدید خود آماده کنند، اما نباید این موضوع را برای همیشــه مخفی نگاه داشــت. 
اینکــه بایــد با چه ســرعتی به عنوان پیروان مســیح "اقرار ایمان" کرد، بســتگی به موقعیتهایی از قبیل طرز برخورد خانــواده یا میزان آزادی در 

کشورشان دارد.

همچنین، به خاطر داشــته باشــید که بین "مخفی" و "عیان و آشــکار" بودن حد فاصلی وجود دارد. بســیاری از ایمانداران دارای پیش زمینۀ 
اســامی نزد کســانی که به ایشــان اعتماد دارند، آشکارا دربارۀ ایمان خود صحبت می کنند، در حالیکه نسبت به دیگران بسته هستند. سفرۀ دل 
باز کردن فرایندی تدریجی اســت. با وجود این، گاهی اوقات ایمانداران مذکور درمی یابند که ایمانشــان به طور اتفاقی یا ناگهانی برای بستگان 

مسلمانشان علنی می شود و الزم است با جوابهایی مناسب برای این موقعیت نیز آماده باشند.

کل موضوع چگونه شــهادت دادن موضوع بســیار مهمی برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی اســت. درس ۱۳ در تاش است تا مسائل 
را به نحوی متوازن بشــکافد، اما اینکه چگونه این مســائل به کار گرفته می شــوند، بســته به هر شــاگرد فرق می کند. بنابراین، برای پند دادن به 

ایمانداران حکمت و دعای بیشتری مورد نیاز است.

نمودار "ُپل"

نمودار مکمل ۲ مشابه نمودار معروف "پل" است که در موارد زیر با فرهنگ اسامی تطبیق داده شده:

این نمودار هیچ تصویری از خدا نشان نمی دهد.	 
خدا را ورای ما، نه در سطح ما نشان می دهد.	 
دربارۀ راه راست صحبت می کند، نه پل.	 

با این حال، امکان آن وجود دارد که تصویر را همانند نمودار سنتی پل به طور افقی نگه دارید و آن را مطابق این مفهوم اسامی پیش ببرید که 
برای رســیدن به فردوس ]بهشــت[، ناگزیریم از یک پل باریک عبور کنیم. اکثر مســلمانان این طور تعلیم دیده اند که این پل "باریکتر از یک تار 

موی انسان" است و خیلی از آنها نگران هستند که از پل سقوط کنند و به فردوس نرسند.

ما می توانیم توضیح بدهیم که عیســای مســیح تنها کســی اســت که می تواند ما را به ســامت از آن پل عبور دهد. داســتان دربارۀ مردی به نام 
باندین Blondin است که با استفاده از طناب سیرک از آبشار نیاگارا عبور کرد و پیشنهاد داد دیگران را هم روی پشت خود از آبشار عبور دهد. 
اکثر مردم امتناع کردند، اما یک نفر اعتماد کرد و پشــت او ســوار شــد. باندین او را به سامت به سمت دیگر آبشار حمل کرد. عیسای مسیح 
پیشــنهاد می کند که ما را به ســامت به فردوس برســاند، اما باید خودمان را به او بســپاریم. به عنوان بخشی از این درس، ممکن است بخواهید 

کلیپ ویدیویی کوتاهی دربارۀ باندیدین که در برنامه ریزی این درس پیشنهاد شده نشان دهید.

درخواست نظرات و پیشنهادات: لطفًا هر دو نسخۀ نمودار را به شاگرد یا شاگردان خود نشان دهید:

نسخۀ عمودی )به طوری که در کتاب درسی آمده( و نسخۀ افقی )همانند پلی که به فردوس منتهی می شود(. از آنها بپرسید یک مسلمان با کدام 
نسخه بهتر ارتباط برقرار خواهد کرد.

لطفًا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل comefollowmecourse@gmail.com ارائه دهید تا بتوانیم بعدًا کتاب  دورۀ درسی را در صورت 
نیاز تغییر دهیم.

درس ۱۴

ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی و تعمید

تعمید قدم مهمی برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی محســوب می شــود. این کار نشــانگر اعام وفاداری به مسیح و اجتماع او است. 
با وجود این، خانواده ها و اجتماع مســلمان آنها برداشــتن این قدم را به  چشــم خیانت می بینند. از دید آنها شــخصی که تعمید می گیرد، خانوادۀ 
قبلی خود را رد می کند و موجب بی آبرویی ایشــان می شــود. این موضوع خانواده و اجتماع را بســیار خشمگین می سازد و در برخی کشورهای 
مسلمان، ممکن است آنها حتی اقدام به کشتن ایماندار بکنند. این موضوع در غرب ریسک کمتری به دنبال دارد، اما احتماالً رنجش شدید و 
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گاهی از این امر و سعی در کاهش حتی االمکان شوک و شرمساری خانواده امری حائز اهمیت است. طرد شدگی شخص در کار خواهد بود. آ

بنابرایــن، در آماده ســازی ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی نه فقط دربارۀ ُبعد روحانی قضیه، بلکه دربــارۀ پیامدهای اجتماعی آن نیز فکر 
کنید. دربارۀ موارد زیر با شخص بحث و گفتگو کنید:

زمان مناســب برای تعمید گرفتن آنها چه موقع اســت؟ )معموالً خدا به واســطۀ روح خود این موضوع را به آنها نشــان خواهد داد. 	 
بنابراین، در انجام این پروسه عجله نکنید، اما وقتی زمان مناسب فرا می رسد نیز تأخیر نکنید.(

چه کسانی باید در تعمید حاضر باشند؟ )حداقل بعضی از دوستان نزدیک قابل اعتماد. اما اعضای دیگر کلیسا یا بستگان مسلمان 	 
چطور؟ دربارۀ این سؤاالت با ایماندار بحث و گفتگو کنید، چون موقعیتها فرق می کنند.(

آیا ایماندار پیشاپیش موضوع را با خانوادۀ خود در میان می گذارد؟ )این موضوع تا حد زیادی به موقعیت خانوادگی بستگی دارد.(	 

آیا در مراســم تعمید عکس گرفته می شــود و آیا کنترلی بر پخش عکســها اعمال خواهد شد؟ )با توجه به وجود عکسهای دیجیتال و 	 
فیســبوک، این ســؤال، ســؤال مهمی است! پخش عکسهای مراسم تعمید در بین مردم می تواند ایمانداران را در معرض خطر قرار دهد 
و قطعًا موجب بی آبرویی خانوادۀ آنها خواهد شد. حساسترین مرحله زمانی است که ایماندار زیر آب می رود، به خصوص اگر یک مرد 
یک زن را تعمید دهد. چنین عکســهایی را باید شــدیدًا کنترل کرد. اما عکســهای گروهی ای که شــخص تازه تعمید گرفته بعد از مراسم 

تعمید با دوستان مسیحی خود می گیرد، از حساسیت کمتری برخوردارند.

در مورد ایمانداران خانم دارای پیش زمینۀ اســامی، چه قدمهایی باید برداشــت تا از تناسب پوشش آنها به هنگام بیرون آمدن از آب 	 
اطمینان حاصل شــود؟ )وقتی لباســهای نازک خیس می شــوند، به بدن می چسبند. بنابراین، لباسهای کلفت تر بپوشند و حوله ای آماده 

داشته باشید تا به محض بیرون آمدن شخص از آب دور او پیچیده شود.(

آیا می توان گواهی تعمید داد؟ )این موضوع در غرب هیچ مشــکلی ندارد، اما در کشــورهای شــدیدًا مســلمان می تواند برای شخص 	 
تعمید دهنده و تعمید گیرنده موجب خطر شود. اما وجود مدرک تعمید مهم است. در این باره بحث و گفتگو کنید.(

شستشوی آئینی در اسالم

در اسام، انجام وضو )شستن آئینی سر، دستها و پاها( قبل از نمازهای پنجگانه اجباری است. آنچه کمتر تکرار می شود، حمام کامل یا غسل 
است که مسلمانان اعتقاد دارند ناپاکی جدی و مهمی را برطرف می سازد. به تازه مسلمانان تعلیم داده می شود که وقتی به اسام می گروند، همۀ 
گناهانشان شسته می شود و بسیاری از آنها غسل کامل را به عنوان نماد این موضوع انجام می دهند. با وجود این، برای کسانی که از اسام رو 

می گردانند و به مسیح رو می آورند، تعمید به عنوان نماد رستاخیز در حیاتی نو می باشد تا شستن گناه.

درس ۱۵

شریعت و رعایت قانون در اسالم

درســهای ۱۵ تا ۱۷ به موضوعی می پردازند که برای کســانی که از اســام به مســیح رو می آورند، بسیار مهم است. علت این است که "قانون" 
در اســام بســیار مهم اســت. فی الواقع، لغت عربی "شریعت" فقط قانون در مفهومی محدودتر نیست، بلکه کل راه زندگی است. همان طور که 
دانشــمند مســلمان، بادرو کاِتِرگا، Badru Kateregga نوشت: »شــریعت ضوابط مفصل انضباطی است که مسلمانان باید در زندگی خصوصی و 
عمومی خود از آن متابعت کنند.« شریعت به شخص می گوید »چگونه غذا بخورد، ماقات کنندگان را بپذیرد، خرید و فروش کند، حیوانات را 
ذبح کند، خود را تطهیر کند، بخوابد، قضای حاجت کند، حکمرانی کند، عدالت را به جا آورد، ]و[ دعا کند« )کاترگا و ِشْنک: اسام و مسیحیت، 
انتشــارات اوزیما، کنیا )۱۹۸۰( صفحۀ ۶۷(. به این ترتیب، مســلمانان رادمنش نه تنها می خواهند شــریعت زندگی آنها را، بلکه کل جامعه و 

فرهنگ را شکل دهد. اعتقاد بر این است که این اطاعت برکت الله را در این زندگی و پاداشها را در آن دنیا به ارمغان می آورد.

کســانی که اســام را ترک می کنند، ممکن اســت خوشــحال باشــند که از قید و بند این ضوابط مفصل انضباطی خاص شــده اند، اما سؤاالت 
گیج کننده ای وجود دارند که باید به جواب آنها دســت پیدا کنند. اگر "قانون" جایگاهی در زندگی مســیحی دارد، آن جایگاه کجا اســت؟ اگر 
جایگاهی ندارد، آیا ما آزادیم هر کاری دوست داریم، انجام بدهیم؟ اگر قانون جایگاهی دارد، طبیعت و جوهرۀ آن چیست؟ چرا از این "قانون 
محبــت" اطاعــت می کنیم: آیا به این خاطر که در پی پاداش هســتیم یا اینکه ایــن کار را از روی قدردانی انجام می دهیم؟ به طور مثال، چگونه 
می توانیم از جزئیاتی از قبیل اینکه چه موقع روزه بگیریم و چقدر هدیه بدهیم، ســردر بیاوریم؟ در شــرایطی که در مقایســه با شــریعت اســام 

رهنمونهای مفصل بسیار معدودی وجود دارند، چه اصولی ما را در اطاعت از مسیح به عنوان خداوند هدایت می کنند؟
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به این ترتیب، پیش زمینۀ االهیاتی دروس ۱۵ تا ۱۷ متفاوت از پیش زمینۀ االهیاتی غرب است. از برخی لحاظ، این پیش زمینه به پیش زمینۀ 
االهیاتی کتاب مقدس نزدیکتر اســت )هرچند که بین قانون موســی و شــریعت اسام نیز تفاوتهایی وجود دارد(. هدف قانون خدا در عهدعتیق، 
سوءاستفادۀ فریسیان از آن، و "قانون محبت" جدیدی که عیسی تعلیم داد، همگی ربط زیادی به ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی دارند.

اگر مطالب این فصلها برای شما تازگی دارند، از دوست یا دوستان ایماندار خود که از پیش زمینۀ اسامی می آیند بخواهید تا دربارۀ این موضوع 
از دیدگاه خود اظهار نظر کنند. درک اینکه ما در مســیح تحت نوع جدیدی از شــریعت زندگی می کنیم به ایماندارانی که ســابقًا مســلمان بودند، 
کمک خواهد کرد. بعضی دیگر از آنها به دلیل تجربۀ گذشته ای که دارند، نسبت به لغت شریعت واکنش احساسی نشان می دهند، اما همچنان 

الزم است این مفهوم را درک کنند که ما سرور جدیدی را خدمت می کنیم و آزاد نیستیم هر کاری دلمان می خواهد، انجام دهیم.

مسلمانان و راه راست

مســلمانان هر روز دعا می کنند: »ما را به راه راســت هدایت فرما.« به آنها تعلیم داده شــده که هزاران نبی آمدند تا راه راســت خدا را بیاموزند. 
تنها اســم بعضی از آنها در قرآن آمده و جالب اینجا اســت که اکثر این اســامی از کتاب مقدس گرفته شده اند: آدم، نوح، ابراهیم، موسی، داوود، 

عیسی، و شمار معدود دیگر.

مسلمانان بر این باورند که همۀ آن انبیا آمدند تا راه راست شریعت خدا را به انسانها نشان دهند تا با پیروی از این راه بتوانند پاداش و برکات 
دریافت کنند. با وجود این، حتی اگر بدانیم راه راست چیست و بخواهیم از آن پیروی کنیم، آیا واقعًا قادر به انجام این کار هستیم؟ اگر خیر، 

چرا؟ این نقطۀ االهیاتی آغازین درس ۱۵ است.

گناهان »کبیره« و »صغیره«

به مسلمانان تعلیم داده می شود که بعضی از گناهان جدی تر از بقیه هستند؛ اینکه خدا ممکن است از گناهان »صغیره ای« همچون دروغ گفتن 
چشــم بپوشــد، اما گناهان »کبیره« مســتوجب مجازات هستند. همچنین، اگر کسی در دل خود قصد )نیّت( انجام کاری را بکند، ولی آن را به 
انجام نرســاند، آن کار گناه نیســت. تعلیم مذکور در نقطۀ مقابل این تعلیم مســیح قرار دارد که شــهوت در دل، همانند زنا گناه است )ر. ک. به 

سؤال ۱۳(.

این بخش می آموزد که قانون مقدس مسیح در واقع معیار بسیار باالیی را تعیین می کند. از نظر اخاقی، عمل به این قانون سختتر از عمل به 
شریعت اسام است، حتی اگر از نقطه نظر آئینی آسانتر به نظر برسد.

درس ۱۶

انگیزۀ مسلمانان برای اطاعت کردن

درس ۱۶ ادامۀ بحث دربارۀ قانون خداست که در درس ۱۵ شروع شد )برای توضیحی کلی، به آن درس مراجعه کنید.( نقطۀ شروع این درس، 
تضاد بین اطاعت از قانون خدا از روی امید به دریافت پاداش یا ترس از مجازات، و اطاعت ناشی از قدرشناسی به خاطر همۀ کارهایی است 

که او برای ما انجام داده است. این تغییر بنیادین دیدگاهی است که وقتی یک مسلمان به مسیح روی می آورد، صورت می گیرد.

ما محبت می کنیم، چون همان طور که به واسطۀ مرگ مسیح بر صلیب نشان داده شد، اول خدا ما را محبت کرد. بنابراین، در مقابل، می خواهیم 
از "قانون محبتی" اطاعت کنیم که عبارتست از محبت کردن خدا با تمامی دلمان و محبت کردن همسایگان مان همچون خودمان.

مسلمانان، ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی و مهمان نوازی

بسیاری از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی از فرهنگهایی می آیند که ارزش زیادی برای مهمان نوازی قائل می شوند. در مقابل، ما مسیحیان 
مغرب زمیــن، الزم اســت چیزهــای زیادی در زمینۀ پذیرایــی از مردم در منازل خود بیاموزیم. اگر یک ایماندار دارای پیش زمینۀ اســامی بدون 
اطاع قبلی به منزل شما بیاید، آیا بدون قرار قبلی پذیرفته خواهد شد؟ اگر اعضای کلیسای شما به چنین ایمانداری بگویند که آنها "خانوادۀ" 
او هستند، وقتی خانوادۀ او وی را از خانه بیرون می اندازند و او نیاز به جایی برای زندگی کردن دارد، آیا اعضای کلیسا حاضرند او را در خانۀ 

خود جا بدهند؟
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درس ۱۷

ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی و رهنمونهای مفصل شریعت 

بعد از ارائۀ خاصه ای از تعلیم اصلی قانون خدا در دروس ۱۵ و ۱۶،  درس حاضر این سؤال را مطرح می کند که وقتی ما رهنمونهای مفصل 
مشابهی همچون آنچه در اسام یافت می شود نداریم، چگونه پیروان مسیح می توانند عمًا به این قانون عمل کنند.

ما به طور خاص دو "ســتون" اســام را مورد توجه قرار خواهیم داد که در آنها به مســلمانان گفته شــده دقیقًا چه کار کنند. مسلمانان باید در ماه 
رمضان هر روز از طلوع آفتاب تا غروب آن روزه بگیرند و نیز باید مقدار ثابتی از دارایی خود را به عنون زکات )مالیات خیریه( بدهند. پیروان 
مســیح باید در خصوص این موضوعات چه کنند؟ این درس در عین حال که اصول کتاب مقدســی را می آموزد، اذعان می دارد که کلیســاهای 
مختلف اصول مذکور را به طرق متفاوتی به کار می گیرند. بنابراین به عنوان معلم، راحت باشید و آنچه را که کلیسای شما انجام می دهد تعلیم 
دهید، اما به خاطر داشته باشید که مهمترین چیز برای ایماندار این است که اصول را درک کند. اگر ایمانداران گروه خواستار رهنمونهای خاص 
هستند، سعی کنید بین دادن رهنمونهای خاص به آنها و کنترل نکردن زندگیهایشان تعادل برقرار کنید. به آنها کمک کنید تا از عیسی به عنوان 

خداوند اطاعت کنند و مهمتر از همه اینکه، از او پیروی کنند.

ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی و ماه رمضان

در بســیاری از کشــورهای اســامی، ماه رمضان زمان خاصی برای اتحاد خانوادگی اســت. مراقب باشــید که این وقت از سال زمانی است که 
ممکن است ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی به طور خاصی دلتنگ خانواده های خود شوند. )زمان دیگری که در آن احساس تنهایی می کنند 
کریسمس است، زمانی که مسیحیان مشغول امور خانواده های خود هستند و فراموش می کنند که ایمانداری که سابقًا مسلمان بوده، بدون اینکه 

کسی را داشته باشد که با او جشن بگیرد، به حال خود تنها گذاشته شده است.(

در مورد ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی که هنوز با خانواده های خود زندگی می کنند، دوراهِی ســخت پروین که آیا در روزۀ ماه رمضان به 
خانوادۀ خود ملحق شود یا خیر، موردی واقعی است. بعضی از ایمانداران بر این باورند که انجام این کار می تواند راه مناسبی باشد تا وفاداری 
خود را به خانواده نشان دهند. ایماندار می تواند به خاطر عیسی روزه بگیرد، اما نمی تواند این کار را از روی حس وظیفۀ اسامی انجام دهد. این 
کار همچنین مانع از بروز جفا بر ســر موضوعی غیرحیاتی می شــود. ســایر مسیحیان بر این باورند که مهم است ایمانداران در این رابطه موضع 
خود را مشخص کرده، ارتباط خویش را با خانواده قطع کنند، شهادت واضح و مشخصی بدهند و از فریبکاری اجتناب کنند. اما در این صورت، 

اگر این کار باعث شود مسلمانان فکر کنند مسیحیان در این زمینه تن پرور هستند، آیا روزه گرفتن شهادت خوبی نیست؟

دربارۀ این نقطه نظرهای متفاوت با شاگردان بحث و گفتگو کنید و در عین حال، به خاطر داشته باشید که موضوع تا حد زیادی به موقعیت 
خانوادگی آنها بستگی دارد. ضمنًا، اگر تصمیم گرفتند در ماه رمضان روزه نگیرند، آیا در زمانی دیگر که خداوند هدایتشان می کند، روزه خواهند 

گرفت؟

مسلمانان و هدیه دادن

زکات یا مالیات خیریه، مقداری ثابت اســت، ۲/۵ درصد ســرمایۀ قابل تصرف ســاالنۀ مسلمانان )نه فقط درآمد آنها(، که رهنمونهای مفصلی 
دربــارۀ چگونگی محاســبۀ ســالی یک بــار آن دارد. افراد در مورد انتخاب زمان پرداخــت آن آزادند، البته تا زمانی که ایــن پرداخت مطابق با 
معیارهای معینی همچون کمک به فقرا یا اشــاعۀ اســام باشــد. همچنین، بســیاری از مسلمانان در طول سال داوطلبانه برای اهداف مذکور یا 

مخارج مسجد و مواردی از این  دست هدیه می دهند.

درس ۱۸

مسلمانان و جادو

ممکن اســت پی بردن به این موضوع که "تقدیر" و "جادو" دو مفهوم مهم برای بســیاری از مســلمانان سرتاســر دنیا هســتند، باعث شــگفتی 
مردمان مغرب زمین شــود. به لحاظ تاریخی، قبل از آنکه مردم مســلمان شــوند، این باورها در بســیاری از فرهنگها وجود داشت و حاصل این 
ترکیب چیزی است که به عنوان "اسام قومی و عامیانه" شناخته می شود. همچنین، در خود اسام، الله بسیار دور از انسان دیده می شود. اگر او 
کید دارد که زندگی  پیشاپیش دربارۀ چیزی تصمیم بگیرد، انسانها قادر به تغییر آن نخواهند بود. این باور بر تقدیر و سرنوشت به عنوان چیزی تأ
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آنها را کنترل می کند. به عاوه، از آنجا که الله در جایگاهی بســیار رفیع در نظر گرفته می شــود، مســلمانان مطمئن نیســتند او چندان اهمیتی به 
مشکات آنها بدهد یا دعاهایشان را بشنود. به همین خاطر، آنها از واسطه های روحانی دیگری کمک می طلبند که به  نظر می رسد بیشتر قابل 

دسترس هستند. امروزه، همۀ این عوامل بر مسلمانان تأثیر می گذارند.

جستجو برای جواب دعاها یا قدرتهای روحانی یا دانش پنهان برخی از مسلمانان را به جادوگری سوق می دهد. بعد از روی آوردن به مسیح، 
این اشــخاص نیاز دارند از اســارت آزاد شــوند. در مورد سایرین، این امر می تواند بیشــتر به صورت تأثیر فرهنگی کلی  همچون بستن زیورهای 
دفع با به مچ دست یا وسایل نقلیه به منظور "محافظت" باشد. در بعضی دیگر از مسلمانان ممکن است تأثیر این گونه کارهای پیشین خیلی 

کم باشد.

درس ۱۸ تعلیمی کتاب مقدسی در این زمینه می دهد. اما اشارۀ صرف به فعالیتهای اشتباه تأثیر کمتری در مقایسه با بررسی جهان بینی بنیادین 
آن دارد. اگر مسلمانان دارای پیش زمینۀ اسامی حقیقتًا به مسیحی اعتماد کنند که خود را تا رتبۀ انسانی ما پایین آورد )و بدین ترتیب، دردمان 
را احساس کرد( و سپس، در مقامی باالتر از قدرتهای روحانی قیام فرمود )تا بر آنها ظفر یابد(، احتمال اینکه در وقت نیاز برای کمک به خود 
مســیح رو بیاورند بیشــتر از احتمال رو آوردن آنها به جایگزین ها خواهد بود. همچنین، مرگ مســیح بر قدرتهای تاریکی غلبه یافت و ما را از 

زندگی کردن در ترس از این قدرتهای شریر آزاد می سازد.

مسلمانان و قدرتهای روحانی

بسیاری از مسلمانان به "قدرتهای روحانی" ای همچون موارد زیر باور دارند:

فرشــتگان- از جمله، بعضی از آنها که نامشــان در کتاب مقدس آمده، مانند جبرئیل و نیز فرشــتگاِن شخصی، که اعمال خوب و بد 	 
هر کس را ثبت می کنند.

"چشــم بد"- تأثیر حســادتی نادیده اســت که می تواند به انســانها آســیب برســاند، مانند نوزادی که از او به خاطر زیبایی اش تعریف 	 
می شود.

تقدیر- بدین معنا که سرنوشت انسانها از قبل نوشته شده و آنها نمی توانند آن را تغییر بدهند.	 

جن- موجودات روح مانندی که می توانند خوب باشند، اما اغلب شریر هستند. به طور مثال، آنها باعث بیماری یا جنون می شوند.	 

ارواح شریر- که مشابه مفهوم کتاب مقدسی خود هستند.	 

ممکن است اعضای گروه اقدامات مختلفی را شرح دهند که مسلمانان از آنها برای دور کردن قدرت شریر بهره می گیرند. این اقدامات شامل 
بستن زیورهای دفع با برای انسانها و وسایل نقلیه، استفاده از طلسم ها، تصاویر چشم و غیره می شوند.

مســلمانان عمومًا به "برکة" نیز باور دارند، "برکتی" نادیدنی که به پیشــوایان دینی یا مکانهای مقدس )شــامل آرامگاه مقدسین( متصل است 
و آنهــا ســعی می کننــد از طریق تماس فیزیکی نزدیــک آن برکت را جذب کنند. گاهی اوقات، مردم تکه پارچه هایــی را به درختان نزدیک این 
زیارتگاهها گره می زنند تا یادآور دعاهایی باشد که آنجا کردند و یا سوگندهایی که خوردند. یا ممکن است نسبت به راهنمای روحانی خود )پیر 

یا مرشد( سوگند وفاداری بخورند و از آنها بی چون و چرا اطاعت کنند و وساطت آنها را نزد خدا بطلبند. 

برخــی مســلمانان نیــز هدایایی را به عنوان "صدقه" می دهند )مثًا پول یا حیواناتی برای ذبح( تا شــفا دریافت کننــد. این هدیه با قربانی های 
سالیانه که به یادبود هدیۀ ابراهیم اهدا می شود متفاوت است.

تسلیت گفتن

رفتن به ماقات شــخص داغدیده بافاصله بعد از فوت یک نفر و نشســتن و شــریک شــدن در غم وی در اکثر فرهنگهای اســامی کاری رایج 
اســت. این کار راه مهمی برای نشــان دادن اتحاد اســت و در مقایســه با فرهنگ امروز غرب، به فرهنگ زمان کتاب مقدس )مانند یوحنا ۱۱( 

نزدیکتر است.

با وجود این، روش معمولی که مســلمانان ســعی می کنند از طریق آن یکدیگر را تســلی دهند این اســت که بگویند »این خواســت الله بود. ما 
ناگزیریم تقدیر خود را بپذیریم.« در سؤال ۶، عنوان می کنیم که ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی می توانند به صورت عمیقتری مراتب تسلی 

خود را ابراز کنند؛ احساسی که بر دیدگاه متفاوتی نسبت به خدا مبتنی است، خدایی که نزدیک می آید و در رنج ما سهیم می شود.
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درس ۱۹

شستن پا در فرهنگهای اسالمی 

بســیاری از مســلمانان در فرهنگهایی زندگی می کنند که در آنها فرض رایج )همانند زمان عیســی( بر این اســت که پاها خیلی کثیف هســتند. 
"برافرشــتن پاشــنه" علیه کســی یا پرت کردن کفش به ســمت شــخص توهین بزرگی تلقی می شود. به این ترتیب، شســتن پای کسی دیگر راه 

تأثیرگذاری برای نشان دادن نمونۀ فروتنی عیسی است.

مسائل رهبری در گروههای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی

متأسفانه، چند دستگی امری شایع در مشارکتهای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی است که هم در کشورهای اسامی و هم در غرب وجود 
دارد. اینکه یک فرد مسلمان پیرو مسیح شود خود کار دشواری است، اما جمع شدن این پیروان با هم در یک گروه کاریست دشوارتر و اینکه 
آن گروه تحت نظر رهبرانی با تجربه باقی بمانند، کاری به مراتب دشــوارتر اســت. رهبری خوب گروههای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی 

موضوع بسیار مهمی است!

دورۀ درسی "از پی من بیا" مختص نوایمانان است. به همین خاطر، به ندرت به مسائل مرتبط با رهبری می پردازد. در این درس، این مسائل 
به طور مختصر معرفی می شوند، اما شما می توانید این موضوع را در آینده، وقتی شاگرد یا شاگردانتان آماده هستند، بیشتر پیگیری کنید.

درس ۲۰

مسلمانان، سفر زیارتی، و بهشت

برای مســلمانان، این وظیفه ای مذهبی اســت که اگر می توانند حداقل یک بار در عمر خود به ســفر مّکه بروند، هرچند که این کار برای بخش 
کوچکی از مســلمانان جهان امکا نپذیر اســت و یک امتیاز تلقی می گردد. این دورۀ درســی به طرق مختلف اشاراتی به "ستونهای" اسام داشته 
کید خیلی زیادی بر این ستونها  اســت، اما از آنجا که ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی ترجیح می دهند از مفاهیم اســامی فاصله بگیرند، تأ

نمی کند.

در این درس، زندگی مسیحی با سفری به آسمان مقایسه می شود )کتاب معروف "سیاحت مسیحی" نیز همین کار را انجام می دهد(. در اسام، 
آسمان به عنوان بهشتی توصیف می شود که پر است از لذتهای بسیار. در درس ۲۰، تعلیم داده می شود که شادی اصلی آسمان، بودن ما با خود 

خداست و لذت بردن از حضور نزدیک او تا ابد.

اورشلیم و صهیونیسم

در بحث و گفتگو با مســلمانان این موضوع داغی اســت و ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی اغلب در یک دوراهی گرفتار می شوند. ممکن 
اســت آنها از کودکی طوری تربیت شــده باشــند که از یهودیان متنفر باشــند و عکس العمل شدیدی به ضد صهیونیســم نشان دهند. اما با پیرو 
مســیح شــدن، آنها مجبورند با درک عهد خدا با قوم یهود در عهدعتیق و نیز قســمتهایی از کتاب مقدس دست و پنجه نرم کنند که "صهیون" را 
جشن می گیرند. به عاوه، آنها با تفاسیر مسیحی مختلف نبوت دربارۀ یهودیان مواجه می شوند، من جمله تفاسیر بعضی از مسیحیانی که به نظر 
می رســد از تمام کارهای دولت امروزی اســرائیل حمایت می کنند و حتی اعراب را به چشــم دشــمن خود می بینند. با این حال، اگر ایمانداران 
دارای پیش زمینۀ اسامی موضعی بسیار طرفدار اسرائیل بگیرند، این موضوع برای بستگان مسلمانشان تأیید این برداشت است که آنها خائن 

هستند.

کل این جریان می تواند برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی گیج کننده و ناراحت کننده باشد. پس، چگونه می توانند همۀ این مسائل را در 
فکر و قلب خود بگنجانند؟ این درس به شکلی بسیار مختصر به این مسئله می پردازد و لزومی ندارد شما وارد جزئیات شوید، اما باید مراقب 

حساسیت آن باشید.



بخش ب:

رهنمونهای درسی
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جلسۀ معارفه

اهداف این جلسه برای هر یک از شاگردان:

الف( اینکه آنها دربارۀ این دورۀ درسی هیجان داشته باشند و متعهد شوند که مطالعه در منزل این 
هفته را تکمیل کنند.

ب( نحوۀ انجام مطالعه در منزل هر درس را درک کنند.
ج( پول کتاب این دورۀ درسی را بپردازند یا قول بدهند هفتۀ بعد مبلغ مورد نظر را بیاورند.

اقدام مقدماتی:

به تعداد شاگردان کتاب درسی تهیه 
کنید.

شروع جلسه

معارفه: اگر با گروه جدیدی سر و کار دارید، از هر نفر بخواهید خودش را معرفی کند. اگر مشکلی نیست، شاگردان می توانند دربارۀ 
زندگی، کار یا خانوادۀ خود چیزی بگویند. با وجود این، اگر عضوی از گروه ترجیح می دهد تا زمانی که اعتمادش به گروه جلب نشده چیز 

زیادی نگوید، ِاشکالی ندارد. 

جلسه را با دعا شروع کنید: از خدا بخواهید کمک مان کند تا همه با هم از این دورۀ درسی بهره ببریم.

توضیحی دربارۀ دورۀ درسی "از پی من بیا"

محتوای این دورۀ درسی چیست؟

کتاب درسی: به هر یک از شاگردان یک کتاب بدهید.

ترجیحــاً، آنهــا باید مبلغی بابت کتاب بپردازند، چون بدین وســیله برای آن ارزش بیشــتری قائل خواهند شــد. اما اینکــه از آنها بخواهید پولی 
بپردازند یا خیر، انتخابش با شما است. برای آن دسته  از شاگردان که سواد خواندن ندارند یا کُند خوان هستند، در بخش )الف( این راهنمای 
مشــاور، در قســمت "ســؤاالتی که مکرراً پرسیده می شوند"، قسمت مربوط به شاگردانی را مورد مالحظه قرار دهید که مطالب را به طور شفاهی 

می آموزند.

صفحۀ پنجم )شمارۀ التین( کتاب درسی را باز کنید: "فهرست مطالب"

از یکی از اعضای گروه بخواهید فهرست عناوین دروس را با صدای بلند بخواند.	 
از اعضای گروه بخواهید در تیمهای دو نفره به هم بگویند بیشتر مشتاق ]یادگیری[ چه دروسی هستند و چرا؟ سپس، آنها باید نظر 	 

خود را با کل گروه در میان بگذارند.

هدف این دورۀ درسی چیست؟
اهداف دوره:

هدف این دورۀ درسی این است که کمک مان کند تا به عنوان پیروان مسیح رشد کنیم.	 
همۀ ما شــاگرد هســتیم، من هم مثل شــما هستم. ما می خواهیم با هم به خدا نزدیک شویم تا او را بهتر بشناسیم، به او اعتماد کنیم، 	 

از او اطاعت کنیم و نقش خود را در اجتماع مسیح ایفا کنیم.
توضیــح دهیــد: گروهــی از ایمانداران افغان که این دورۀ درســی را با هم مطالعه کردند، چنین گفتند: »قوت این کتاب در این اســت که 
هر برادر و خواهر، پیر باشــد یا جوان، این فرصت را دارد که افکار، ســؤاالت، مشــکات و دردهای خویش را آن گونه که در زندگی خود 
تجربه کرده  اســت، آزادانه با دیگران در میان بگذارد. همین موضوع اســت که باعث می شــود شاگردان عاقمند شوند، درد دل کنند و نه 

تنها برای خودشان، بلکه برای دیگران دعا کنند.
بپرسید: آیا همانند آن گروه از ایمانداران افغان مشتاق یادگیری گروهی هستید؟	 

روش یادگیری این دورۀ درسی چیست؟

صفحۀ چهارم )شمارۀ التین( کتاب درسی را باز کنید و با هم به نمودار نگاه کنید.

توضیح دهید: این دورۀ درسی، هر هفته، از ترکیبی از سه روش بهره می  گیرد:	 
مطالعه در منزل به ما کمک می کند تا تعلیم داده شده را به یاد بیاوریم و درک کنیم.. 1

بحث و گفتگو به ما کمک می کند تا نظرات خود را بیان کنیم و از دیگران چیزهایی بیاموزیم.. 2

تکلیف عملی به ما کمک می کند تا اطاعت کرده، درس مورد نظر را در زندگی روزمرۀ خود به کار بگیریم.. 3

هدف هر قسمت از درس- مطالعه در منزل، بحث و گفتگو، و تکلیف عملی- چیست؟	 
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مقصود از طرح این سؤال این است که به شاگرد یا شاگردان در درک روش مطالعه کمک کند.
صفحۀ ششم )شمارۀ التین( کتاب درسی را باز کنید: "رهنمونهایی برای شاگرد"

هر شاگرد باید یکی از جمات را با صدای بلند بخواند.	 
بپرسید آیا موردی هست که کسی آن را درک نمی کند.	 

نگاهی به درس 1

با هم درس 1 را باز کنید: "پیرو مسیح شدن" )صفحۀ 1(

دو پاراگراف اول َسرتیتر "هدف زندگی ما" را بخوانید. گفتگوِی تصویر بعد از آن را نیز بخوانید.	 
با کلمات خودتان بپرسید: هدف زندگی شما چیست؟ بحث و گفتگو کنید. شاگرد یا شاگردان باید نظر خود را بدهند. شما نیز باید 	 

نظر خود را به عنوان مشاور در میان بگذارید.
یک نفر باید سؤال ۲ را با صدای بلند بخواند و سپس، جواب آن را بدهد. به شاگردان نشان دهید چگونه جوابها را در پایان درس 	 

چک کنند.

چک کردن جوابهای شما:

این کتاب معلم شــما اســت. به همین خاطر اســت که در پایان هر درس، جوابها را به شــما می دهد تا بتوانید جوابهای خودتان را 	 
چک کنید. اما این به آن معنی نیست که شما جوابها را از کتاب کپی کنید! ابتدا، جوابهای خودتان را بنویسید، سپس، چک کنید آیا 

درست جواب دادید یا خیر.
وقتی جواب یک سؤال این طور داده شده: "جواب شخصی" یا "برای بحث و گفتگو"، یعنی هیچ جواب "صحیحی" برای آن سؤال 	 

وجود ندارد، چون هر کس نظر یا تجربۀ خاص خودش را دارد.

سؤاالتی برای بحث و گفتگو

در قســمت "جوابهــای درس ۱"، چــه جوابــی به 	 
سؤاالت ۵ یا ۱۳ داده شده است؟ 

آیا این به آن معنی اســت که شما باید این سؤاالت 	 
را خالی بگذارید و چیزی ننویسید؟ 

چرا مهم است که ما جوابهای شخصی خود را برای 	 
چنین سؤاالتی بنویسیم و آنها را خالی نگذاریم؟ 

جواب شخصی.
خیر، این طور نیســت! هــر عضو گروه باید همچنان نظر خود را بنویســد و 
آماده باشــد تا هنگام بحث و گفتگو دربارۀ آن حرف بزند. شــاگردان اغلب 
کید زیادی  این جوابهای شــخصی را نمی دهند، به همین خاطر اســت که تأ

بر این امر داریم.
وقتی ما چیزی می نویســیم، این کار باعث می شــود دربارۀ آن عمیقتر فکر 
کنیــم و آن را بهتــر به یاد خواهیم آورد. به عاوه، با انجام این کار ما مطلبی 

آماده داریم که در بحث و گفتگو با دیگران در میان بگذاریم.

مطالعه در منزل

اتمام هر درس کتاب در هر هفته:

تا جلسۀ بعد، لطفًا خودتان وقت بگذارید و کل درس ۱ را تمام کنید.	 
در خاتمه، لطفًا به سؤاالت "مرور درس" جواب دهید. این سؤاالت، خاصۀ سؤاالتی هستند که شما قبًا در درس جواب داده اید. به 	 

همین خاطر، ما جواب آنها را به شما نداده ایم. اگر جوابها را نمی دانید، درس را مجددًا مرور کنید.

نتیجه گیری

جهت خاتمۀ جلسۀ معارفه:

بپرسید آیا کسی سؤال دیگری دارد یا خیر.	 
دربارۀ زمان و مکان جلسۀ بعد توضیح دهید.	 
به شــاگردان خاطرنشــان کنید کــه تا قبل از جلســۀ بعد، 	 

راهنمای مطالعۀ درس ۱ را بخوانند.

با هم دعا کنید:

از خدا بخواهید که در این دورۀ درسی جدید که این هفته شروع 
می کنیم، با ما صحبت کند.
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درس ۱: پیرو مسیح شدن

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:

الف( تا آنها به این فکر کنند که آیا پیرو مسیح هستند یا خیر.
ب( اگر هنوز پیرو مسیح نیستند، درک کنند که چگونه می توانند 

پیرو او بشوند.
ج( متی ۱۱ : ۲۸ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:

نقاط شروع کار با ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی	 
نوایمانان و در نظر گرفتن بها	 

اقدام مقدماتی:
ویدیو کلیپ اختیاری برای سؤاالت ۱۵ تا ۱۸.

شروع جلسه

برای جلسۀ امروز دعا کنید. مروری بر "مطالعه در منزل" درس 1:

سؤال 1: آیۀ حفظی را تمرین کنید )متی ۱۱ : ۲۸(. وقتی آن را می خوانید، چه احساسی به شما دست می دهد؟

سؤال 2: از شاگرد یا شاگردان بپرسید در کتاب خود چه نوشتند. آنها می توانند به نوبت جواب دهند، یا اینکه می توانند کتابهای خود را با 
هم عوض کرده، جوابهای یکدیگر را چک کنند.

موضوع درس امروز را معرفی کنید: ما امروز می آموزیم که چطور عیسای مسیح از شمعون پطرس دعوت کرد تا پیرو او شود و چطور ما 
نیز می توانیم پیروان مسیح بشویم. 

توضیح دهید که برای بحث و گفتگو کردن دربارۀ هر سؤال زمان کافی وجود ندارد. اما شاگردان را تشویق کنید اگر سؤالی را درک نمی کنند 
و شما از آن گذشتید و به آن نپرداختید، دربارۀ آن سؤال توضیح بخواهند. ضمناً، تشویقشان کنید همچنان که در درس پیش می روید، 

سؤاالت دیگری مطرح کنند.

بحث و گفتگو

مقدمه )و سؤاالت 1 و 2(
مقدمه:

از دو نفر بخواهید دیدگاههای این دو مرد دربارۀ هدف زندگی را بخوانند. سؤاالت معلم را که در گفتگوِی تصویر آمده، مطرح کنید. 

• هدف زندگی شما چیست؟	
آخر از همه، شما هدف زندگی خودتان را با بقیه در میان بگذارید.

پیرو عیسی شدن )سؤاالت 3 و ۴(

سؤال 3: قسمتی از کتاب مقدس را که در کادر آمده، با هم بخوانید. بپرسید:	 
یک نفر این رویداد را با کلمات خودش بازگو کند. ســایر شــاگردان می توانند هر قسمتی را 	 

که او جا می اندازد، بیان کنند.
تصور کنید شــما شــمعون هســتید. وقتی می بینید عیســی این معجزه را انجام می دهد، چه 	 

احساســات متفاوتی به شــما دســت می دهد؟ احتماالً، از قدرت او شــگفت زده می شــوید. در 
حضور او، درمی یابید که گناهکارید. از اینکه دعوت و خوانده شده اید، افتخار می کنید.

شمعون پطرس برای اینکه پیرو عیسی بشود، چهار قدم برداشت. آن قدمها چه بودند؟	 

 ۱( بازگشت از گناه؛ ۲( درک بها؛ 
۳( ســپردن خویشــتن به مسیح؛ 

۴( پیوستن به اجتماع مسیح.

قدم اول: بازگشت از گناه )سؤاالت ۵ تا 11(

سؤاالت ۸ تا 1۰: پاراگراف اول سؤال ۸ را بخوانید و به مکمل ۲ 
)صفحۀ ۱۵۱( نگاه کنید. 

از دو نفــر بخواهیــد ســخنان علی و شــایان را بخوانند. عیســی 	 
کدام یک را شسته، پاک خواهد ساخت؟ چرا؟

 بیایید هر کدام از ما دربارۀ خودمان فکر کنیم. آیا بیشــتر شــبیه 	 
علی هستیم یا شبیه شایان؟ 

فرق بین پشیمانِی صرف و توبۀ واقعی در چیست؟ 	 
چگونه پی خواهیم برد شایان حقیقتًا توبه کرده است؟	 

اگر وقت هست، می توانید از شاگردان بخواهید مکمل ۲ را 
برای یکدیگر توضیح دهند.

شایان، چون او می داند به عیسی نیاز دارد.
جوابهای شخصی.

ر. ک. به ســؤال ۹. توبه وارد شــدن به ســمت و سویی نو و 
تغییر ســبک زندگی است. ]از اینکه[ سبک زندگی او تغییر 

خواهد کرد.

قدم دوم: درک بها )سؤاالت 12 تا 1۴(
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سؤال 12: 

به نظر شــما، وقتی شــمعون دربارۀ بهای پیروی از عیسی 	 
فکر می کرد، چه احساسی داشت؟

آیا در زندگی خودتان، با انتخابی مشابه مواجه شده اید؟ آیا 	 
تا کنون تصمیمی در این زمینه گرفته اید؟ 

اگر شــاگردان به یکدیگر اعتماد دارند، ممکن اســت بگویند که آیا 
مســیح را از قبل ]در قلب خود[ پذیرفته اند، یا اینکه هنوز در حال 

فکر کردن به بهای این کار هستند.

سؤاالت 13 و 1۴: سخنان عیسی را که در داخل کادر آمده، بخوانید.

به نظر شما، معنی این داستان چیست؟ چه جوابهایی برای سؤال 	 
۱۳ نوشتید؟

آیا پیروی کردن از مسیح ارزش پرداخت چنین بهای گزافی دارد؟	 
چه جوابی برای سؤال ۱۴ نوشتید؟	 

ممکن اســت پیروی از مســیح مستلزم پرداخت بهای گرانی 
باشد، او ارزشش را دارد. او ارزشمندتر از زیباترین مروارید 

است! پیروی از او ارزشش را دارد.

 او بهایی به مراتب گرانتر پرداخت.

قدم سوم: سپردن خویشتن به مسیح )سؤاالت 1۵ تا 1۸(

انجام بازی اعتماد: این فعالیت گروهی می تواند برای برخی گروههای سنی خوب باشد و برای برخی دیگر، خیر. بنابراین، خودتان تصمیم بگیرید 
آیا برای شاگردان شما مناسب است یا خیر. گزینۀ دیگر این است که کلیپی دربارۀ چارلز بالندین در یوتیوب تماشا کنید.

اعضای گروه را در تیمهای دو نفره قرار دهید که در آن هر تیم قد، وزن و جنســیت یکســانی دارند. یک نفر نقش کســی را بازی 	 
می کند که "می افتد" و دیگری نقش کســی را بازی می کند که او را "می گیرد". شــخصی که می افتد، باید صاف بایســتد و پاهایش را 
جفت کند و به کســی که او را خواهد گرفت، پشــت کرده باشــد. شــخص "گیرنده" باید یکی از پاهایش را جلوی پای دیگر بگذارد، 

دستهایش را باز کند و آمادۀ گرفتن شخصی باشد که می افتد.
شخصی که می افتد، باید بپرسد آیا شخص گیرنده آماده است یا خیر، و بعد در حالی که بدن خود را سفت کرده است، کم کم بیفتد. 	 

شخص "گیرنده" باید قبل از آنکه بیفتد، او را بگیرد.
سپس، نقش خود را با یکدیگر عوض کنند.	 

اعتماد کردن به شخص "گیرنده":
اینکه خودتان را کامًا به شخص "گیرنده" بسپارید، چه حسی داشت؟	 
سپردن خودمان به عیسای مسیح کمی شبیه سپردن خودمان به شخص "گیرنده" است. ممکن است اول ترسناک باشد، ولی وقتی 	 

درمی یابیم که او هر بار ما را می گیرد، می آموزیم که به او بیشتر اعتماد کنیم.

سؤال 1۶: سه مثال ارائه شده را بخوانید که عبارتند از مثال کودک خسته، شخص بیمار، و شخص مسافر.
چرا این سه نفر به یکدیگر اعتماد می کنند؟ چون فکر می کنند طرف مقابل شخص قابل اعتمادی است.	 
آیا ما می توانیم این گونه به عیسی اعتماد کنیم؟ بله، او بیشتر از هر انسانی قابل اعتماد است.	 
مــا بــه او اعتمــاد می کنیــم تا چه کارهایی برای ما انجام دهد؟ اینکه مثالً گناهانمان را ببخشــد؛ وارد زندگی ما بشــود؛ به ما قدرت 	 

نیکوکاری بدهد؛ از ما محافظت کرده، هدایتمان کند؛ ما را به سالمت به آسمان برساند.
احساســی را که در فعالیت "افتادن" داشــتید، به یاد بیاورید. آیا می توانید در هر زمینه از زندگی خود، به همین صورت به عیســی 	 

اعتماد کنید؟ جوابهای شخصی.

قدم چهارم: پیوستن به اجتماع مسیح )سؤاالت 1۹ و 2۰(
سؤال 2۰: سخنان معلم را که در گفتگوِی تصویر است، بخوانید. 

عیسی ســه نوع از اشخاص را توصیف 	 
می کند، آنها کدامند؟ 

شما کدام نوع از این اشخاص هستید؟ 	 

کسانی که از قبل پیرو مسیح شده اند؛ کسانی که آماده اند تا پیرو مسیح بشوند؛ کسانی 
که به زمان بیشتری نیاز دارند تا در این باره فکر کنند.خودتان تصمیم بگیرید که کدام 
برای شــاگرد یا شــاگردان شما بهتر است: اینکه اآلن دربارۀ این موضوع صحبت کنند 

یا اینکه فقط در سکوت دربارۀ اش فکر کنند.

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد 
خواهد کرد؟ تکلیف عملی را با هم بخوانید.

• آیا دوستی دارید که بتوانید این تکلیف را با او انجام بدهید؟	
• تا هفتۀ آینده، درس ۲ را به طور کامل مطالعه کنید.	

با هم دعا کنید:
از خــدا تشــکر کنید کــه می توانیم او را در عیســای مســیح 

شخصًا بشناسیم.
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درس ۲: زندگی تازه در مسیح

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:

الف( تا آنها به خاطر زندگی تازۀ خود در مسیح هیجان  زده باشند.
ب( ۲ قرنتیان ۵ : ۱۷ را حفظ کنند.

ج( درک کنند که ما هویتی تازه، تولدی تازه و طبیعتی تازه دریافت می کنیم. 
د( به مبارزه در نبردی روحانی علیه طبیعت کهنه متعهد باشند.

سرنخهای فرهنگی:
جهاد	 
حالتهای بدن در زمان دعا	 

اقدام مقدماتی:
کلیپ ویدیویی اختیاری برای سؤال ۱۹ 

شروع جلسه

برای جلسۀ امروز دعا کنید. تکلیف عملی هفتۀ گذشته:

• لطفًا یک نفر "تکلیف عملی درس ۱" را بخواند.	

• آیا در این باره خوب فکر کردید؟ بعدًا در بحث و گفتگوی امروز، دربارۀ این موضوع حرف خواهیم زد؟	

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 2:

سؤال 1: الف( تازه؛ ب( ملت برگزیده

سؤال 2: کهنه، تازه

سؤال 3: جوابهای شخصی. چک کنید که همۀ شاگردان جوابی در کتابهای خود نوشته اند.

سؤال ۴: مسیح، تازه، کهنه، تازه

موضوع درس امروز را معرفی کنید: امروز دربارۀ حیات و زندگی تازه ای که خداونْد عیسای مسیح به ما می بخشد، مطالبی خواهیم 
آموخت. این حیات تازه شامل هویتی تازه، تولدی تازه و طبیعتی تازه می شود. این موضوع هیجان انگیز است!

بحث و گفتگو

مقدمه و سؤاالت 1 تا ۴

سؤاالت 1 تا ۴: با هم اول پطرس ۱ : ۱-۲ را بخوانید. اگر شاگردانتان هنوز کتاب مقدس ندارند، این قسمت از کتاب مقدس را پرینت کنید.

• چه کسی این نامه را تحت هدایت خدا نوشت؟ پطرس رسول. این همان شمعون پطرس است که در درس ۱ دربارۀ او مطالبی 	
آموختیم.

• پطرس دریافت کنندگان این نامه را با چه کلماتی توصیف می کند؟ "برگزیدگان"؛ " غریبان"؛ همچنین، "پراکندگان خدا" )ترجمۀ 	
هزارۀ نو(؛ »مسیحیانی که پراکنده اند و در این جهان غریب هستند« )ترجمۀ تفسیری کتاب مقدس(.

• چه حالی دارد که انسان خارجی و دور از وطن باشد؟ جوابهای شخصی. ر. ک. به سؤال ۳.	

هویت تازۀ ما )سؤاالت ۵ تا ۷(

سؤال ۵: کل سؤال را بخوانید.
آیا تا به حال کســی شــما را کافر یا مرتد خطاب قرار داده است؟ چه 	 

احساسی به شما دست داد؟ 
اما هویت تازۀ ما از دید خدا چیست؟ 	 
"ملت برگزیدۀ خدا" بودن چه احساسی در انسان به وجود می آورد؟ 	 

اینهــا حمات شــایعی هســتند که به ایمانــداران دارای 
پیش زمینۀ اسامی می شوند.

حس شــگفت انگیزی اســت، خصوصاً اگــر اجتماع ما 
ردمان می کند.

تولد تازۀ ما )سؤاالت ۸ تا 13(

سؤال ۸: به تصویر کرم حشره و پروانه نگاه کنید. 
وقتی کرم حشره به پروانه تبدیل می شود، آیا همان موجود 	 

قبلی است یا متفاوت است؟
 این مثال چه شباهتی به تولد تازه ای دارد که ما در عیسای 	 

مسیح داریم؟

از یک لحاظ، همان موجود اســت، ولی نوعی "تولد تازه" را تجربه 
کرده، بنابراین، حاال موجودی کامالً متفاوت اســت و می تواند اوج 

بگیرد و پرواز کند.
 از یــک لحاظ، ما همان آدمهای قبلی هســتیم، ولی تغییر روحانی 
ما به بزرگی تغییری اســت که کرم حشــره را به پروانه تبدیل می کند. 
تفاوتها در زندگی ما آشکار خواهند شد و ما در ُبعد تازه ای از روح 

خدا زندگی خواهیم کرد.
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سؤال 11: آیۀ داخل کادر را بخوانید )اول پطرس ۱ : ۳(.

چه کسی به آنانی که از مسیح پیروی می کنند، تولد تازه می بخشد؟	 
 چرا او این کار را می کند؟	 
 این تولد تازه به ما چه می بخشد؟ 	 

خوِد خدا، پدر خداوند ما، عیسی.
به خاطر رحمت عظیمش.

امیــدی تازه. ما می توانیم مطمئن باشــیم که در مســیح زندگی 
تازه ای داریم. زندگی ای که حتی بعد از مرگ ادامه می یابد.

سؤال 12: حرفهایی را که پزشک می زند، بخوانید و ]سپس،[ از سه نفر بخواهید آن سه جواب را بخوانند. 

فکر کنید آن پزشک کسی مثل عیسی است که تولد تازه را 	 
به کسانی عرضه می کند که از نظر روحانی بیمارند.

بیمار )الف( چگونه شخصی است؟ 	 
بیمار )ب( چگونه شخصی است؟ 	 
بیمار )ج( چگونه شخصی است؟	 
لذا، ما چگونه تولد تازۀ روحانی را دریافت می کنیم؟ 	 

)الف(: کسی که به مسیح باور دارد، اما می ترسد از او پیروی کند.
)ب(: کسی که اصالً به مسیح باور ندارد. 

)ج( کســی کــه به آنچه مســیح عرضه می کند، بــاور دارد و او را در 
زندگی خود می پذیرد.

با اعتماد کردن به عرضه و پیشــنهاد عیسی، درست مثل بیمار )ج(. 
ما به او می گوییم: »لطفاً به زندگی من وارد شو.« ر. ک. به شکل ۱۳.

سؤال 13: مطلب گفتگوِی تصویر را بخوانید. از کسانی که این قدم را برنداشته اند، دعوت کنید به طور خصوصی با شما حرف بزنند.

طبیعت تازۀ ما )سؤاالت 1۴ تا 1۶(

سؤاالت 1۴ و 1۵: ممکن است شاگردان مختلف شما، اظهار نظرهای مختلف داخل کادرهای گفتگو را بخوانند.

ما چطور؟ از زمانی که پیرو مســیح شــدیم، احساســات یا شــخصیت ما چگونه تغییراتی کرده اند؟ در ســؤال ۱۵ چه نوشتید؟ به 	 
شــاگردان خود خاطرنشــان کنید که جوابهای شــخصی خود را در زمان مطالعه بنویسند تا مطلبی آماده برای در میان گذاشتن داشته 
باشــند. شــاگردانی که هنوز پیرو مســیح نشده اند، نمی توانند به این ســؤال جواب بدهند، اما می توانند دربارۀ تغییراتی که در زندگی 

یک ایماندار دیدند، اظهار نظر کنند.
بعد از در میان گذاشتن نظرات یا در پایان جلسه، با هم از خدا به خاطر این تغییرات در زندگیهای ما تشکر کنید.	 

نبرد روحانی ما )سؤاالت 1۷ تا 2۰(

سؤاالت 1۷ و 1۸: به تصویر مربوط به سؤال ۱۸ نگاه کنید. 

کدام اشــخاص در حال نشــان دادن طبیعت کهنۀ خود هستند؟ 	 
کدام اشخاص در حال نشان دادن طبیعت تازۀ خود هستند؟

شما با کدام موارد "طبیعت کهنه" دست به گریبان هستید؟	 
آیۀ داخل کادر را در ســؤال ۱۷ بخوانید. برای آنکه در نبرد علیه 	 

طبیعت کهنۀ خود پیروز شویم، باید چه کار کنیم؟ 

اینکه مثل عوض کردن لباس، انسان قدیم را از تن به درآوریم 
و انسان جدید را در بر کنیم.

سؤال 1۹: َمَثل کشاورز را بخوانید. 

بزها معرف چه هستند؟ 	 
شــما از چه راههایــی در حال تغذیۀ بز 	 

سیاه هستید؟
در عــوض، چه کارهایی می توانســتید 	 

انجام دهید تا بز سفید را قویتر کنید؟ 

اختیاری: فیلم جنگیدن دو بز سیاه و سفید را نشان دهید. می توانید در یوتیوب ویدیوی 
goat bucks fighting را جستجو کنید یا اینکه از این لینک استفاده کنید:

 http://www.youtube.com/watch?v=HG24G-dGzrQ

به عنوان مشــاور، شــما نیز باید دربارۀ کشمکشهای خود صحبت کنید. توضیح دهید که 
این کشمکشــها نبردی مداوم هســتند. خدا به واسطۀ روح خود در ما زندگی می کند و به 

ما قوت پیروز شدن را می ُبخشد. فیلیپیان ۴ : ۱۳.
با هم آیۀ حفظی را تمرین کنید: مرجع تمامی آیات در اینجا، ترجمۀ هزارۀ نو کتاب مقدس است.

»پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!« )دوم قرنتیان ۵ : ۱۷(

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: تکلیف عملی را با هم بخوانید.

درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
مطالعه در منزل را همچنان ادامه دهید! این خیلی مهم است که شما هر هفته 	 

با آمادگی بیایید تا ]بتوانید[ آنچه را که آموخته اید با بقیه در میان بگذارید.

با هم دعا کنید:

از خدا به خاطر تغییراتی که در ما ایجاد کرده، تشکر 
کنید و از او بخواهید کمک مان کند هر روز در نبرد 

روحانی خود بجنگیم.
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درس ۳: خدای پدر

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:

الف( تا آنها به خاطر صبحت کردن با خدا به عنوان پدر شادی کنند.
ب( تا بتوانند در سطحی ابتدایی توضیح دهند چرا پیروان مسیح 

عیسی را "پسر خدا" می خوانند.
ج( اول یوحنا ۳ : ۱ را حفظ کنند.

د( تا محبت بی قید و شرط پدر را نصیب خود کرده، سعی کنند 
نمونه ای از این محبت برای فرزندان ]خویش[ باشند.

سرنخهای فرهنگی: 

"پدر" خواندِن خدا	 
تقرب و نزدیکی به خدا	 

اقدام مقدماتی:

تهیۀ کلیپ ویدیویی "نامۀ محبت آمیز پدر" یا خواندن سرودی در 
این باره در زمان نتیجه گیری

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا با سه عادت بد ناشی از طبیعت کهنۀ خود مبارزه کردید؟ چگونه تجربه ای بود؟ آیا در این زمینه تقا و 
کشمکش داشتید؟ آیا پیشرفتی کردید؟

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 3:

سؤال 1: الف( پدر؛ ب( پدر

 سؤال 3: محبت عظیم، که خدا بر فرزندانش ارزانی فرموده، که ما هستیم.

سؤال 2: الف( صحیح؛ ب( صحیح؛ ج( صحیح

موضوع بحث امروز:

مسلمانان فکر می کنند دعا کردن نزد خدا به عنوان "پدر" کفر یا شرک است! )ر. ک. به "سرنخهای فرهنگی"(. اما این کار از لحاظ روحانی 
امکانپذیر است. برای ما که پیروان مسیح هستیم، پدر خواندن خدا امتیاز بزرگی است که داریم.

بحث و گفتگو

عیسی خدا را "پدر" خواند )سؤاالت 3 تا ۹(

سؤال ۴: قسمت کتاب مقدسی داخل کادر را بخوانید.

چنــد بار دور کلمات "پســر" و "پدر" 	 
خط کشیدید؟

چــرا دوســتان مســلمان ما بــا کاربرد 	 
القاب "پسر" و "پدر" مخالفند؟ 

 باید ۴ بار دور کلمۀ "پسر" و ۴ بار دور کلمۀ "پدر" خط کشیده باشید.	 
آنها فکر می کنند مســیحیان این گونه تعلیم می دهند که خدا با یک زن روابطی 	 

جســمانی داشــته تا پسری به وجود بیاورد، اما این تفکر حتی برای مسیحیان نیز 
توهین آمیز است.

سؤال ۶: دیدیم چطور عهدعتیق از لقب "پسر" برای اشخاص به خصوصی استفاده کرده که به خدا نزدیک بودند، خصوصیات او را نشان 
می دادند، یا با اقتدار او حکمرانی می کردند.

در ایــن قســمت از کتاب مقــدس، کــدام عبارات 	 
دربارۀ نزدیک بودن عیســای مسیح به پدرش، خدا، 

صحبت می کنند؟ 
کــدام عبــارات در این بــاره صحبــت می کننــد که 	 

عیســای مســیح در خصوصیات پدرش، خدا، سهیم 
و شریک است؟ 

کدام عبارت در این باره صحبت می کنند که عیسای 	 
مسیح با اقتدار پدرش، خدا، حکم می راند؟ 

»پدر، پسر را دوست می دارد و هرآنچه می کند به پسر می نمایاند.«	 
»هــر چه پدر می کند، پســر نیــز می کند. زیرا همان گونــه که پدر در 	 

خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته 
باشد.«

»کسی که پسر را حرمت نمی گذارد، به پدری که او را فرستاده است 	 
نیز حرمت ننهاده اســت. و به او این اقتدار را بخشــیده که داوری نیز 

بکند.«

سؤال ۷: پاراگراف اول را بخوانید.

آیا نمونه هایی از فرهنگ  شــما به ذهنتان می رســد که در آنها شــخصی را "پسر" می خوانید، اما این خطاب در واقع به معنی فرزندی 	 
جسمانی نیست؟

سؤال ۸: پاراگراف اول را بخوانید.

عیســای مســیح چه ادعایی می کند که نشان می دهد او در 	 
ذات و طبیعت خدا سهیم و شریک است؟ 

»کسی که مرا دیده، پدر را دیده است.«	 

بقیۀ ســؤال ۸ را بخوانید. به دو گروه تقســیم شــوید. یک نفر باید نقش پیرو مسیح را بازی کند. وی در سه دقیقه، به طور مختصر برای یک نفر 
دیگر، گویی که او غیرمســیحی اســت، توضیح می دهد چرا ما از لقب "پســر خدا" برای عیسای مسیح اســتفاده می کنیم. حاال نقشها را عوض 

کنید، به گونه ای که حاال نفر دوم همان چیزها را برای نفر اول توضیح می دهد.
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ما هم می توانیم خدا را "پدر" بخوانیم )سؤاالت 1۰ تا 1۸(
سؤال 11: اول یوحنا ۳ : ۱ و سپس، پاراگراف اول سؤال ۱۱ را بخوانید.

ما عیسای مسیح را "پسر خدا" می خوانیم. دربارۀ قدم بزرگتری بحث 	 
و گفتگو کنید که وقتی خدا را "پدر" خود خطاب می خوانیم، برمی داریم.

چرا می توانیم با خدا به عنوان "پدر" روحانی خود صحبت کنیم؟ 	 

چــون خدا از طریق "برادر بزرگترمان"، عیســی، ما را 
به عنوان فرزندان روحانی خود پذیرفته است.

به مفهوم آیۀ حفظی اول یوحنا 3 : 1 به نحوی عملی پی ببرید.

هر کلمۀ آیه را بر روی یک تکۀ مجزای کاغذ بنویسید و آنها را با هم مخلوط کنید.	 
از شاگرد یا شاگردان بخواهید کلمات را با ترتیب درست کنار هم قرار دهند و آیه را از حفظ بگویند.	 
سپس، دو تا سه تکه از کاغذها را بردارید و آیه را مجددًا از حفظ بگویید.	 
این کار را آنقدر ادامه دهید تا شاگرد یا شاگردان بتوانند کل آیه را بدون هیچ یک از تکه  کاغذها بگویند.	 

سؤال 12: کل سؤال را بخوانید.

یکی از فرقهایی که محبت پدر جسمانی ما با محبت 	 
پدر روحانی مان دارد، چیست؟ 

آیــا خــدا ما را همیشــه دوســت دارد یا فقــط وقتی 	 
فرزندان خوبی هستیم؟ 

آیا باید فرزندان خود را همیشــه دوست داشته باشیم 	 
یا فقط وقتی فرزندان خوبی هستند؟ 

ممکــن اســت پدرهای جســمانی ما را طبــق دســتاورها و موفقیتهای مان 
دوست داشته باشند، اما پدر آسمانی ما را هر طور که هستیم، دوست دارد.

او ما را همیشه دوست دارد.

باید آنها را همیشه دوست داشته باشیم.

سؤال 13 الف: رابطۀ هیچ کس با پدر جسمانی اش بی نقص نیست.

آیــا می خواهیــد تعریــف کنید که 	 
در کودکی پدر جسمانی شما چگونه 

پدری بود؟ 

شاگردان را تشویق کنید تا تجربیات خود را با بقیه در میان بگذارند، اما توجه داشته باشید 
که ممکن است بعضی از آنها خاطرات ناخوشایندی داشته باشند و نخواهند آنها را در میان 

بگذارند یا موجب بی حرمتی پدر خود شوند.
سؤال 13 ب: پاراگرافهای دوم و سوم سؤال ۱۳ را بخوانید.

آیا هیچ وقت بیم آن را داشــته ایم 	 
که خدا مثل آن پدری باشد که اجازه 

داد پسرش زمین بخورد؟ 

اجازه دهید شــاگرد یا شاگردان ترسهای خود را صادقانه شرح دهند. سپس، به آنها اطمینان 
دهید که خدا هرگز ما را ناامید نخواهد کرد! او وعده داد: »تو را هرگز وانخواهم گذاشــت، و 

هرگز ترک نخواهم نمود« )عبرانیان ۱۳ : ۵(.
سؤاالت 1۴ و 1۵: کادر مربوط به سؤال ۱۵ را بخوانید )لوقا ۱۵ : ۲۴-۲۰(.

موضوع بسیار شگفت انگیز دربارۀ آن پدر 	 
داستان عیسی چیست؟ 

به نظر شما، در این داستان عیسای مسیح 	 
به ما چه تعلیمی دربارۀ خدا می دهد؟ 

او از پسرش استقبال کرد، پسری که او را بسیار بی حرمت کرده بود.

خدا مثل آن پدر ســخاوتمند این داســتان است. حتی اگر بســیار بی حرمتش کرده 
باشیم، او از ما استقبال می کند و ما را می بخشد. 

سؤال 1۶: داستان نظیر را که داخل کادر است، بخوانید.

آیا کســی از ما تجربه ای مثل تجربۀ نظیر 	 
داشته است؟ 

فرق پدر نظیر و پدر آسمانی ما در چیست؟ 	 

ممکن است شاگردان شما هنوز طردشدگی را تجربه نکرده باشند، اما احتماالً بعدها وقتی 
خانوادۀ آنها از ایمانشان به مسیح باخبر شوند، این اتفاق خواهد افتاد.

پدر آسمانی ما هرگز طردمان نخواهد کرد.
سؤال 1۸: کل سؤال را بخوانید. این آیه از زبور )مزامیر( را با هم تکرار کنید. : »اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت«.

نتیجه گیری

اطاعــت از تعلیــم امــروز: درس امروز چــه تغییری در 
زندگی شــما ایجاد خواهد کرد؟ تکلیــف عملی را با هم 

بخوانید.

آیا دوســتی دارید که بتوانید این تکلیف را با 	 
او انجام دهید؟

به مطالعه در منزل ادامه دهید!	 

کلیــپ ویدیویی "نامۀ محبت آمیز پدر" را تماشــا کنید. ایــن کلیپ را می توان به 
زبانهای گوناگون در یوتیوب یافت.

یا اینکه می توانید سرودی دربارۀ محبت "پدر" بخوانید.

با هم دعا کنید: خدا را شــکر کنید که می توانیم بیشــتر از هر پدر انســانی بر او تکیه 
کنیم و اینکه او همیشه از ما استقبال می کند، حتی وقتی والدین مان طردمان می کنند.
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درس ۴: اطاعت از مسیح با قدرت روح او

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها جدًا تصمیم بگیرند از خداوند در پندار، گفتار، و کردار 

اطاعت کنند.
ب( اول پطرس ۱ : ۱۵ را حفظ کنند.

ج( مثالی بزنند که به شرح و توصیف خدا به عنوان سه  شخص 
هم ذات تا حدودی کمک می کند. 

د( مشتاق این باشند که بیشتر و بیشتر از روح القدس پر شوند.

سرنخهای فرهنگی:
تجربۀ تثلیث	 
قربانی و عهد	 
شاگردی در تفکر صوفی	 
مسلمانان، روح القدس، و جبرئیل	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ لیوان، سینی، یا کاسۀ بزرگ، چند سنگ 
کثیف و کوچک، و یک پارچ آب برای نمایش عملی.

شروع جلسه

کار را با نمایش عملی شروع کنید: آب را در یک لیوان پر از سنگهای کثیف بریزید.
چه کسی این لیوان آب را می خواهد؟ چرا کسی آن را نمی خواهد؟ بعدًا دربارۀ این موضوع بحث و گفتگو خواهیم کرد.	 

لیوان کثیف را برای مدتی کنار بگذارید. برای همه یک لیوان آب پاک و تمیز بریزید.
تکلیف عملی هفتۀ گذشته: برای نشان دادن محبت بی قید و شرط به فرزندان، به فکر چه راههایی افتادید؟ چگونه آن راهها را به مرحلۀ عمل گذاشتید؟

مروری بر"مطالعه در منزل" درس ۴:

سؤال 1: گزینه های الف(، ب(، ج(، و د( همه صحیح هستند. 

سؤال 3: »همچون آن قّدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همۀ رفتار خویش مقّدس باشید« )۱ پطرس ۱ : ۱۵(.

سؤال 2: ب(

سؤال ۴: ب(
موضوع درس امروز را معرفی کنید:

امروز خواهیم آموخت که چطور خداونْد عیسی و روح او در زندگی ما کار می کنند. همچنین، سعی خواهیم کرد چیزی در این باره بیاموزیم که 
چطور پدر، پسر و روح القدس با هم یک خدای واحد حقیقی هستند.۱

بحث و گفتگو
کار عیسای مسیح در زندگی ما )سؤاالت 2 تا ۶(

سؤال ۴: پاراگراف اول را بخوانید.

کلمۀ "عهد" به چه معناست؟ 	 
خدا چگونه این پیوند را با ما بست؟ 	 
اگر به عنوان قوم خدا با او پیوند شــده ایم، این 	 

برای ما به چه معناست؟ 
پاراگراف دوم را که با »این پیوند …« شروع می شود، بخوانید.

این جمله برای ما به چه معناست؟ 	 

عهد، تعهد یا پیوندی پایدار است که نباید شکسته شود. )ر. ک. به سؤال ۳(
از طریق خون مسیح که روی صلیب برای ما ریخته شد.

او ایــن عهــد و پیوند را نخواهد شکســت، ما نیز نباید آن را بشــکنیم. ما ملت 
برگزیدۀ او هستیم.

تعهد ما به عیسی باید استوارتر از تعهد یک شاگرد نسبت به یک پیشوای دینی باشد، 
چون مسیح کاری به مراتب بیشتر از هر پیشوای دینی برای ما انجام داده است!

سؤال ۵: به سه تصویر موجود نگاه کنید.
به نظر شــما کدام مهمتر از همه اســت: اطاعت کردن از خداونْد عیســی با کردار، گفتار، یا پندارمان؟ هر سه بسیار مهم هستند و ما 	 

نباید تصمیم به حذف هیچ کدام از آنها بگیریم!
مسیح چطور به شما کمک کرده تا در پندار، گفتار یا کردار خود از او اطاعت کنید؟	 

کار روح القدس در زندگی ما )سؤاالت ۷ تا 12(

سؤال ۸: پاراگراف دوم را بخوانید.

طبق تعلیم کتاب مقدس، روح القدس کیست؟ روح القدس حضور شخصی خداست، او در جهان و به ویژه در پیروان مسیح فعال است.	 
از وقتی که پیرو مســیح شــده اید، آیا حضور خدا در زندگی شــما واقعی تر از قبل شــده است؟ لطفًا تجربۀ خود را در این باره با بقیه در 	 

میان بگذارید.
سؤال 11: پاراگراف اول را بخوانید. 

چه جوابی به بخش )الف( دادید و چرا؟ 	 
چه جوابی به بخش )ب( دادید و چرا؟ 	 

الف( از نظر علمی، ما بدون پرتوها یا گرمای خورشید نمی توانستیم آن را اصًا ببینیم یا احساس کنیم.
ب( اگر خدا پســرش را نفرســتاده بود، ما نمی توانستیم پی ببریم او چگونه خدایی است. 
اگر او روح خود را نفرستاده بود، نمی توانستیم او را شخصاً در زندگی خود تجربه کنیم.

۱.به عبارتی دیگر، اعتقاد و تعلیم کلیسا این است که در تثلیث، خدا در سه شخصیت متمایز یعنی پدر، پسر و روح القدس شناخته می  شود که هم ذات هستند.
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درس ۴: اطاعت از مسیح با قدرت روح او

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها جدًا تصمیم بگیرند از خداوند در پندار، گفتار، و کردار 

اطاعت کنند.
ب( اول پطرس ۱ : ۱۵ را حفظ کنند.

ج( مثالی بزنند که به شرح و توصیف خدا به عنوان سه  شخص 
هم ذات تا حدودی کمک می کند. 

د( مشتاق این باشند که بیشتر و بیشتر از روح القدس پر شوند.

سرنخهای فرهنگی:
تجربۀ تثلیث	 
قربانی و عهد	 
شاگردی در تفکر صوفی	 
مسلمانان، روح القدس، و جبرئیل	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ لیوان، سینی، یا کاسۀ بزرگ، چند سنگ 
کثیف و کوچک، و یک پارچ آب برای نمایش عملی.

شروع جلسه

کار را با نمایش عملی شروع کنید: آب را در یک لیوان پر از سنگهای کثیف بریزید.
چه کسی این لیوان آب را می خواهد؟ چرا کسی آن را نمی خواهد؟ بعدًا دربارۀ این موضوع بحث و گفتگو خواهیم کرد.	 

لیوان کثیف را برای مدتی کنار بگذارید. برای همه یک لیوان آب پاک و تمیز بریزید.
تکلیف عملی هفتۀ گذشته: برای نشان دادن محبت بی قید و شرط به فرزندان، به فکر چه راههایی افتادید؟ چگونه آن راهها را به مرحلۀ عمل گذاشتید؟

مروری بر"مطالعه در منزل" درس ۴:

سؤال 1: گزینه های الف(، ب(، ج(، و د( همه صحیح هستند. 

سؤال 3: »همچون آن قّدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همۀ رفتار خویش مقّدس باشید« )۱ پطرس ۱ : ۱۵(.

سؤال 2: ب(

سؤال ۴: ب(
موضوع درس امروز را معرفی کنید:

امروز خواهیم آموخت که چطور خداونْد عیسی و روح او در زندگی ما کار می کنند. همچنین، سعی خواهیم کرد چیزی در این باره بیاموزیم که 
چطور پدر، پسر و روح القدس با هم یک خدای واحد حقیقی هستند.۱

بحث و گفتگو
کار عیسای مسیح در زندگی ما )سؤاالت 2 تا ۶(

سؤال ۴: پاراگراف اول را بخوانید.

کلمۀ "عهد" به چه معناست؟ 	 
خدا چگونه این پیوند را با ما بست؟ 	 
اگر به عنوان قوم خدا با او پیوند شــده ایم، این 	 

برای ما به چه معناست؟ 
پاراگراف دوم را که با »این پیوند …« شروع می شود، بخوانید.

این جمله برای ما به چه معناست؟ 	 

عهد، تعهد یا پیوندی پایدار است که نباید شکسته شود. )ر. ک. به سؤال ۳(
از طریق خون مسیح که روی صلیب برای ما ریخته شد.

او ایــن عهــد و پیوند را نخواهد شکســت، ما نیز نباید آن را بشــکنیم. ما ملت 
برگزیدۀ او هستیم.

تعهد ما به عیسی باید استوارتر از تعهد یک شاگرد نسبت به یک پیشوای دینی باشد، 
چون مسیح کاری به مراتب بیشتر از هر پیشوای دینی برای ما انجام داده است!

سؤال ۵: به سه تصویر موجود نگاه کنید.
به نظر شــما کدام مهمتر از همه اســت: اطاعت کردن از خداونْد عیســی با کردار، گفتار، یا پندارمان؟ هر سه بسیار مهم هستند و ما 	 

نباید تصمیم به حذف هیچ کدام از آنها بگیریم!
مسیح چطور به شما کمک کرده تا در پندار، گفتار یا کردار خود از او اطاعت کنید؟	 

کار روح القدس در زندگی ما )سؤاالت ۷ تا 12(

سؤال ۸: پاراگراف دوم را بخوانید.

طبق تعلیم کتاب مقدس، روح القدس کیست؟ روح القدس حضور شخصی خداست، او در جهان و به ویژه در پیروان مسیح فعال است.	 
از وقتی که پیرو مســیح شــده اید، آیا حضور خدا در زندگی شــما واقعی تر از قبل شــده است؟ لطفًا تجربۀ خود را در این باره با بقیه در 	 

میان بگذارید.
سؤال 11: پاراگراف اول را بخوانید. 

چه جوابی به بخش )الف( دادید و چرا؟ 	 
چه جوابی به بخش )ب( دادید و چرا؟ 	 

الف( از نظر علمی، ما بدون پرتوها یا گرمای خورشید نمی توانستیم آن را اصًا ببینیم یا احساس کنیم.
ب( اگر خدا پســرش را نفرســتاده بود، ما نمی توانستیم پی ببریم او چگونه خدایی است. 
اگر او روح خود را نفرستاده بود، نمی توانستیم او را شخصاً در زندگی خود تجربه کنیم.

۱.به عبارتی دیگر، اعتقاد و تعلیم کلیسا این است که در تثلیث، خدا در سه شخصیت متمایز یعنی پدر، پسر و روح القدس شناخته می  شود که هم ذات هستند.

مثالهای این درس از چه لحاظ برای شما مفید هستند؟	 
تجربه کردن تثلیث: اول پطرس۱ : ۲-۹ را بخوانید.

این آیات نشان می دهند چگونه با وجود اینکه خدا را کامًا درک نمی کنیم، می توانیم او را به عنوان تثلیث تجربه کنیم.

در آیات ۲ و ۳، خدای پدر، خدای روح القدس، و خدای پسر 	 
برای ما چه کاری انجام داده اند؟ 

طبــق آیۀ ۵، چه چیزی همچون ســپر از مــا در طول عمرمان 	 
محافظت می کند؟ 

طبق آیۀ ۶، در آزمایشها باید چگونه عکس العملی داشته باشیم؟ 	 
اگرچــه نمی توانیم خدا را ببینیــم یا او را به عنوان تثلیث کامًا 	 

درک کنیم، چگونه احساسی نسبت به او داریم؟ )آیات ۹-۸( 

پــدر مــا را از قبل می شــناخت، او مــا را برگزید، و بــه ما تولد 
تازه بخشــید. خون عیسی بر ما پاشــیده می شود. روح او جهت 

اطاعت از پسر ما را مقدس می سازد )تقدیس مان می کند(.
قدرت خدا.

باید شادمان باشیم.
ما او را دوست داریم، به او ایمان داریم، از شادی وصف ناپذیر و 

پرجالل پر هستیم، نجات جان خود را دریافت می کنیم.
سؤال 12: پاراگراف اول شامل نکات فهرست شده را بخوانید.

تا به این لحظه، روح القدس شما را قادر به انجام کدام موارد این فهرست کرده است؟	 
لذا، فعال بودن روح خدا در زندگی ما امری اساسی است یا اختیاری؟	 

روح القدس ما را مقدس می سازد )سؤاالت 13 تا 1۶(

نمایش عملی را ادامه دهید: لیوانی را که سنگها در آن هستند، بردارید و بگویید:
هیچ کس نمی خواهد این آب کثیف را بنوشــد! مثل این لیوان، اگر زندگیهای ما مثل این ســنگها پر از گناه و شرمســاری اســت، 	 

الزم است تمیز و پاک شویم.
برای تمیز کردن این لیوان، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ باید سنگها را بیرون بیاوریم و لیوان را با آب پاک تمیز کنیم. این کار 	 

را این طور نشان دهید: سنگها را بیرون بیاورید و در لیوان آنقدر آب تمیز بریزید تا پر شود.
سؤال 1۴: کل سؤال را بخوانید.

بــه نظر شــما، منظور از مقدس بودن چیســت؟ 	 
چند مثال بزنید. 

منظور از کامالً مقدس بودن این اســت که شبیه خدا باشیم! مثالً، فکرهای ما 
پاک باشند، دیگران را بنا کنیم، کارهای اشتباه انجام ندهیم و غیره.

سؤال 1۵: 

ما باید چه معیاری را هدف خود قرار دهیم؟ 	 
آیا این امکانپذیر اســت که انســانها مثل 	 

خدا مقدس شوند؟ 

طبق آنچه کمی قبل خواندیم، چه کسی ما 	 
را مقدس می سازد؟ 

معیار خدا- ما باید مقدس باشیم، چون او قدوس است.	 
خیر، با قدرت خودمان غیرممکن اســت. در بســیاری از مذاهب، کســانی که 	 

ســخت تالش می کنند مقدس باشند، وقتی در این کار شکست می خورند، بیشتر 
از همه ناامید می شوند.

روح خدا که مقدس است، ما را مقدس می سازد )آیۀ ۲(. همچون آب تمیزی که 	 
می تواند این لیوان کثیف را تمیز کند، ما نیز به واسطۀ روح او تمیز و پاک می شویم.

سؤال 1۶: آیۀ داخل کادر )اول پطرس ۱ : ۱۵( را حفظ کنید و با دستهایی برافراشته با هم دعا کنید و از خدا بخواهید شما را با روح  قدوس 
خود بیشتر پر بسازد. 

روح القدس زندگی ما را پر می سازد )سؤاالت 1۷ تا 2۰(

سؤال 2۰: کل سؤال ۲۰ را بخوانید. مطلب این پاراگراف را با استفاده از چند لیوان و آب به طور عملی نشان دهید. برای این کار، از یک 
پارچ آب و چند لیوان استفاده کنید، در حالیکه یک سینی یا کاسۀ بزرگ زیر آن نگه داشته شده تا آب سرریز شده در آن ریخته شود.

وقتی هر روز دعا می کنیم و رابطۀ نزدیکی در زندگی خود با خدا داریم، او ما را با روح خود پر می سازد. گاهی اوقات، این پر شدن ناگهانی است 
و گاهی اوقات، تدریجی. حکم و فرمان او این است که به پر بودن ادامه دهیم. ما باید هر روز به بیشتر و بیشتر و بیشتر پر بودن ادامه دهیم!

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
تکلیف عملی را با هم بخوانید.	 
اگر کتاب مقدس یا عهدجدید دارید، آن را هفتۀ آینده همراه بیاورید.	 

در صورت امکان، به دانشجویانی که هنوز کتاب مقدس یا عهدجدید 
ندارند، کمک کنید تا نسخه ای از آن را داشته باشند. گزینۀ ایده آل، 

ترجمۀ هزارۀ نو است.

با هم دعا کنید: حاال فرصتی است که نزد خدا به هر "سنگ 
کثیف" زندگی خود که ما را ناپاک می سازد، اعتراف کنیم. 
اجازه دهید افراد در ســکوت فرصت آن را داشته باشند که 
خودشــان این کار را انجام دهند. شــما می توانید از سنگها 
برای نشــان دادن این کار استفاده کنید. از خدا بخواهید تا 
روح القدس را بفرســتد و ما را پاک و مقدس ســازد، و هر 

روز ما را از روح خود پر کند تا لبریز شویم.
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درس ۵: حرف زدن با خدا

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها قادر باشند در تمام طول هر روز با خدا حرف بزنند.
ب( درک کنند که دعا حرف زدن با خداست، نه یک آئیِن صرف.

ج( بیاموزند که دعا شامل اعتراف، شکرگزاری، و درخواست کردن 
است.

د( دعای رّبانی را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی: 
االهیات دعا	 
تعمق صوفیانه	 
مسلمانان، نماز، و تطهیر "وضو"	 
تهیۀ فهرست دعا	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ سرتیترهای فعالیت )سؤال ۱۴(، چند برگ 
کاغذ یا فلش کارت، خودکار، قیچی، برچسبهای رنگی کوچک

شروع جلسه

با هم دعا کنید. تکلیف عملی هفتۀ گذشته را مرور کنید: آیا هر روز نزد خدا دعا کردید که شما را با روح قدوس خود پر سازد؟ شاهد چه 
کارهایی بودید که روح القدس هر روز در زندگی شما انجام داد؟

آیۀ حفظی هفتۀ گذاشته )اول پطرس 1 : 1۵( را مرور کنید: از هر یک از شاگردان بخواهید آن را تکرار کند.
مروری بر "مطالعه در منزل" درس۵:

سؤال 1: الف(
سؤال 2: عذرخواهی ، تشکر کردن، درخواست کردن )این جوابها را 

می توان با هر ترتیبی داد.(

سؤال 3: پیوسته دعا کنید
سؤال ۴: دعای رّبانی به گونه ای که در سؤال ۱۴ آمده است.

موضوع درس امروز را معرفی کنید: به تصویر سؤال ۱ نگاه کنید. خدا مثل یک پادشاه است. چرا او به حرفهای ما گوش می دهد؟ چون 
او پدر آسمانی ما است، پدری که دوست دارد به حرفهای فرزندان خود گوش دهد!

بحث و گفتگو
حرف زدن با خدا به عنوان "پدر" )سؤاالت 2 تا ۵(

سؤال 3: پاراگراف اول را بخوانید.
چرا برای تقّرب به خدا نیازی به شــفاعت پیشــوایان دینی نداریم؟ ما فرزندان روحانی خدا هســتیم، لذا این حق را داریم که خودمان 	 

به او تقّرب بجوییم!
سؤال ۴: پاراگراف اول را بخوانید.

کدام یک از این جوابها را عامت زدید؟ ما می توانیم با خدا دربارۀ همه چیز حرف بزنیم!	 
برای شما، حرف زدن با خدا دربارۀ چه چیزهایی سخت است؟ چرا؟	 

دعای آئینی و شخصی )سؤاالت ۶ تا 1۰(
سؤال ۹: 

مردم به چه دالیلی دعاهای آئینی می کنند؟ چرا دعاهای غیررسمی می کنند؟ 	 
باالترین انگیزۀ ما در دعا باید چه باشد؟ نزدیک شدن به خدا و در صمیمیت 	 

با او زیستن.

مــردم اغلب "نمــاز" )دعای آئینــی( می خوانند تا 
پاداش نصیب شان شود و "دعا" )دعای غیررسمی( 

می کنند تا نیازی از نیازهایشان رفع شود.
سؤال 1۰: پاراگراف اول و مطلب داخل کادر )اول پطرس ۱ : ۸( را بخوانید.

آیا تا به حال این "شادمانی وصف ناپذیر و پر جال" را تجربه کرده اید؟ توصیف کنید چه احساسی داشتید؟	 
بعضــی از مــردم ســعی می کننــد این نزدیکی و تقرب به خدا را از طریــق ذکر گفتن تجربه کنند، اما ما چگونــه به قلب خدا راه پیدا 	 

می کنیم؟ از طریق خود عیسای مسیح. او راه رسیدن به قلب پدر است!

پیوسته دعا کنید )سؤاالت 11 تا 13(

سؤاالت 12 و 13:

اول تسالونیکیان ۵ : ۱۷ به ما فرمان چه کاری را می دهد؟ 	 
انجام عملی این کار چگونه امکانپذیر است؟ 	 
گزینۀ آخری که فهرســت شــده، دعا "قبل از هر وعده 	 

غذا" اســت. اگر شرایط برای شــما مهیاست، آیا انجام 
این کار را برای خود به یک عادت تبدیل کرده اید؟ 

گفتگوِی تصویر در پایان سؤال ۱۳ را بخوانید.	 

اینکه باید پیوسته دعا کنیم.
مثــًا مــا به واســطۀ روح او می توانیم تمام روز به خدا نزدیک باشــیم. به نقل 

قولی که در سؤال ۱۳ آمده، یا به مثالی از زندگی شاگردانتان رجوع کنید.
این کار عادت خوبی است که می توان آن را ایجاد کرد. ممکن است شاگردانی که 
با مســلمانان زندگی می کنند، فرصت این کار را نداشــته باشند، اما ممکن است 
بعضی از آنها قادر به انجام این کار باشند و شاهد ]مسیح در این زمینه[ باشند.
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دعای رّبانی )سؤاالت 1۴ و 1۵(

یادگیری دعای رّبانی: یک بار، شاگردان عیسی از او خواستند: »دعا کردن را به ما بیاموز.« او دعای رّبانی را به ایشان آموخت. از یک 
نفر بخواهید متی ۶ : ۹-۱۳ را با صدای بلند بخواند. سپس، شاگردان باید هر جملۀ دعا را روی یک نوار کاغذی مجزا بنویسند. نوارهای 

کاغذی را روی یک میز )نه کف زمین( با هم مخلوط کنید و از شاگردان بخواهید آنها را به ترتیب صحیح کنار هم قرار دهند.

اگر شرکت کنندگان در این فعالیت پناهجو هستند، ممکن است مقامات مسئول طی پروسۀ پناهندگی از آنها بخواهند دعای رّبانی را 
بگویند. لذا، مهم است که این دعا را حفظ باشند. 

آیــا بــا خواندن دعــای رّبانــی هیچ گونــه پــاداش مذهبی 	 
نصیب مان می شــود؟ آیا اگر به جای یک بار، آن را ده بار از 

حفظ بگوییم، پاداش بیشتری می گیریم؟ 
بــه نظر شــما دعا کــردن به چه زبانی بهتر اســت: به زبان 	 

انگلیسی، عربی، یا به زبان خودتان؟ 

خیــر، خداونْد عیســی فرمود: »هنگام دعا، عباراتــی توخالی تکرار 
مکنید، آن گونه که اقوام بت پرست می کنند، زیرا می پندارند به سبب 

زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می شود« )متی ۶ : ۷(.
بعضی ها می گویند زبان عربی بهترین زبان برای این کار است. اما 
ما می توانیم تشکرات و نیازهایمان را به زبان مادری خویش آزادانه 

نزد "پدرمان" بیان کنیم.

عذرخواهی کردن، تشکر کردن، و درخواست کردن )سؤاالت 22-1۶(

سؤال 1۵: دعای رّبانی شامل سه نوع دعا است: دعای عذرخواهی، دعای شکرگزاری، و درخواست کردن. از شاگردان بخواهید هر یک از 
جمالت دعای ربانی را بر اساس این انواع دعا و با استفاده از همین سه عنوان طبقه بندی کنند. شما می توانید هر جمله را به دیوار بچسبانید 

یا روی یک میز قرار دهید.
سؤال 1۷: کل سؤال را بخوانید.

چگونــه می توانیــم مطمئــن باشــیم کــه وقتــی از خــدا 	 
معذرت خواهی می کنیم، او ما را می بخشد و پاک می سازد؟ 

چون او وعده داده این کار را می کند. اول یوحنا ۱ : ۹ می گوید: »اگر 
به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل اســت، گناهان ما 

را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد.«

سؤال 2۰: با هم متی ۷ : ۷-۱۱ را از کتاب مقدس بخوانید. 

در آیۀ ۷، عیسای مسیح چه فرمانهایی می دهد؟ 	 

در آیۀ ۷، عیسای مسیح چه وعده هایی می دهد؟ 	 

منظور عیسی از آیات ۹ تا ۱۱ چیست؟ 	 

در مورد اینکه خدا چگونه جواب دعای شما را داد، 	 
یک مثال بزنید.

پس چرا وقتی دعا می کنیم، چیزی را که می خواهیم 	 
دریافت نمی کنیم؟ 

ممکن اســت شــاگرد یا شــاگردان شــما برای پیــدا کردن این قســمت از 
کتاب مقدس به کمک نیاز داشته باشند. درس ۶ چگونگی جستجوی آیات 

کتاب مقدس را توضیح می دهد.
بخواهید، بجویید و بکوبید.

به شما داده خواهد شد، خواهید یافت، در به رویتان گشوده خواهد شد. این 
وعده ها در آیۀ ۸ تکرار می شوند.

اینکه پدر آسمانی ما نیکو است و دوست دارد چیزهای نیکو را به فرزندان 
خود بدهد.

گاهــی اوقــات، آنچه ما از خدا درخواســت می کنیم، به صــالح ما نخواهد 
بود. لذا، وقتی پســر می خواهد عقرب به او داده شــود، آیا یک پدر مهربان 
آن را بــه او خواهــد داد؟ خیر، هرگز. وقتی چیزی را که می خواهیم دریافت 
نمی کنیــم، می توانیم همچنان به پدر آســمانی مهربانمــان اعتماد کنیم. او با 
نــدادن آنچــه می خواهیم، در حــال تنبیه کردن ما نیســت. او می داند به چه 

چیزهایی نیاز داریم.
سؤال 22: ما می توانیم برای نیازهای چه کسانی دعا کنیم؟ کدام گزینه ها را در سؤال ۲۲ عامت زدید؟

نتیجه گیری

به کار بگیرید: درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟ 
چه تغییری در نحوۀ دعا کردن خود ایجاد خواهید کرد؟

مرور کنید: تکلیف عملی را مرور کنید. دربارۀ اینکه چگونه می توان 
فهرست دعا درست کرد، بحث و گفتگو کنید. شاگردان را تشویق کنید اسامی 
مورد نظر را در کادر بنویسند، البته اگر انجام این کار خطری ندارد. می توانید 

استفاده از اپلیکیشن  دعایی مثل "prayer mate" را به آنها توصیه کنید.

تشــویق کنید: به مطالعه در منزل دروس ادامه دهید! هفتۀ 
آینده کتاب مقدس یا عهدجدید خود را همراه بیاورید.

دعــا کنیــد: از دعای رّبانی برای الهــام گرفتن در دعاهای 
خود استفاده کنید. از خدا بخواهید کمک مان کند در تقرب 

و نزدیکی به او زندگی کنیم و »پیوسته دعا کنیم.«
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درس ۶: کالم خدا برای ما 
اهداف درس برای هر یک از شاگردان:

الف( تا آنها شروع کرده، عادت اختصاص وقتی روزانه به خدا را در خود ایجاد کنند.
ب( تا بیاموزند در این وقت با خدا از سه قدم استفاده کنند.

ج( تا بتوانند محل آیات را در کتاب مقدس پیدا کنند.
د( مشتاق خواندن کتاب مقدس باشند.

سرنخهای فرهنگی:
مسلمانان و الهام کتاب مقدس	 
داستانهای کتاب مقدس	 
مکاشفۀ شخصی خدا به انسان	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ دفترهای یادداشــتی که به عنوان دفتر یادداشــت روزانه  برای شــاگردان مورد استفاده قرار خواهند گرفت )در صورت 
امکان، یک نمونه از این دفتر یادداشت روزانه را همراه بیاورید(. اگر شاگرد یا شاگردان شما هنوز کتاب مقدسی به زبان خود ندارند، پرس 

و جو کنید که چطور می توانند نسخۀ چاپی آن را تهیه کنند یا حداقل به یک نسخۀ دیجیتال آن دسترسی داشته باشند.
شروع جلسه

مرور تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا هفتۀ گذشته از دعای رّبانی استفاده کردید؟ حاال، با هم این دعا را بکنید. شما می توانید از نوارهای 
کاغذی هفتۀ گذشته استفاده کنید تا جمالت دعا را مجدداً کنار هم قرار دهید و سپس، هر جمله از آن را مثل دعا بگویید.

مروری بر "مطالعه در منزل" درس ۶:

سؤال 2: جواب )ب( تنها جواب کامًا صحیح است. جملۀ )الف( 
صحیح نیست، چون می گوید "فقط".

سؤال 1: الف( امیر؛ ب( آنها ضعیف می شوند و می میرند.
سؤال 3: عتیق، جدید

سؤال ۴: آماده شوید، بخوانید، دعا کنید.
موضوع درس امروز را معرفی کنید: وقتی کسی را دوست دارید، چگونه عشق خود را به او نشان می دهید؟ مثالً، با او وقت می گذرانید، 
با او حرف می زنید، و به حرفهایش گوش می دهید. هفتۀ گذشته، ما آموختیم چطور با خدا حرف بزنیم. امروز، خواهیم آموخت که خدا چگونه 

از طریق کام خود، کتاب مقدس، با ما صحبت می کند. از یک نفر بخواهید مزمور ۱۹ : ۹-۱۰ را بخواند.

بحث و گفتگو
تشنۀ کالم خدا )سؤاالت 1 تا ۵(

سؤاالت 1 و 2: به تصاویر سؤال ۱ نگاه کنید. سپس، آیۀ داخل کادر را بخوانید.
• آیا همان اندازه که یک نوزاد تشنۀ شیر است، ما واقعًا تشنۀ کام خدا هستیم؟ 	

کتاب مقدس کالم خداست )سؤاالت ۶ تا 1۰(
سؤال ۸: کل سؤال را بخوانید. بعضی از غیرمسیحیان فکر می کنند کتاب مقدس مثل کتابی است که یک انسان می نویسد. این کتاب توسط 

انسانها نوشته شد و دربارۀ تاریخ بشر سخن می گوید.
چگونه می توانیم توضیح بدهیم که با وجود این، کتاب مقدس همچنان کام خدا است؟ نویسندگان کالم خدا را به واسطۀ روح خدا نوشتند.	 
از کجا می دانیم در این کتاب دست برده نشده و تحریف نشده است؟ هزاران نسخۀ دستنویس اولیۀ کتاب مقدس در موزه ها در اختیار 	 

مترجمین قرار دارد. این نسخه ها به ما اطمینان می بخشند که متن اصلی کتاب را در اختیار داریم.
سؤال 1۰: پاراگراف اول را بخوانید.

کتاب مقــدس ابتــدا بــه چــه زبانهایی در 	 
اختیار انسان قرار گرفت؟ 

آیــا می   دانید چه کســی کتاب مقدس را به 	 
زبان مادری شما ترجمه کرد؟ آیه نسخه ای از 

کتاب مقدس به این زبان را دارید؟ 
ترجمه کــردن کتاب مقدس به معنای تغییر دادن متن 
اصلی آن نیست. این کار به ما اجازه می دهد تا سخن 

خدا را به زبان مادری خودمان بشنویم!

شما می توانید با جستجو در ویکیپدیا پی ببرید چه کسانی کتاب مقدس را به زبانهای 
مختلف ترجمه کردند. عبارت "bible translations by language" را جستجو کنید.

ترجمه هــای زیادی از کتاب مقــدس را می توانید از "انجمــن کتاب مقدس" موجود در 
کشور خودتان خریداری کنید. نسخه های دیجیتال و صوتی کتاب مقدس را نیز می توان 
به طــور آنالین و به زبانهای زیادی مثالً در وب ســایت www.biblegateway.com یافت. 
 bible.is و ،Andbible ،mymobile ضمناً، بعضی از اپلیکیشــن های کتاب مقدس مانند
که مخصوص تلفنهای هوشمند هستند، آن را به چندین زبان و حتی به صورت فایلهای 

صوتی ارائه می دهند.

بخشهای مختلف کتاب مقدس )سؤاالت 11 تا 1۵(

سؤاالت 12 تا 1۴: هر بخش را با استفاده از 
کتاب مقدس خودتان به شاگردان نشان دهید.

کدام بخش از کتاب مقدس شامل تورات 	 
)کتب موسی( و زبور )مزامیر( است؟ 

انجیل کدام بخش از کتاب مقدس است؟ 	 
آیا عهدجدید، عهدعتیق را باطل می کند؟	 

تورات و زبور جزو عهدعتیق هستند.
انجیل، همان عهدجدید است. اغلب، کل عهدجدید انجیل نامیده می شود. اگر بخواهیم 

دقیق بگوییم، چهار کتاب اول عهدجدید هر کدام یک انجیل محسوب می شوند.
 خیر. چرا چنین نیست؟ چون ما به هر دو عهدعتیق و جدید نیاز داریم. آنها با هم کالم 
گرانبهای خدا، یعنی داستان تعامل او با قوم خود را در طول تاریخ تشکیل می دهند.
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سؤال 1۵: کتاب مقدس ها را در قسمت "فهرست" باز کنید. به شاگردان خود کمک کنید تا اول پطرس ۱ : ۳ را پیدا کنند و از یک نفر بخواهید آن را بخواند.

اگر هر روز زمان خاصی را برای بودن با خدا کنار 	 
بگذاریم، این کار کمک مان می کند تا مثل نوزاد )ب( 
ابتدای این درس رشد کرده، قوی شویم و سالم باشیم. 

چگونه می توانیم این کار را عمًا انجام دهیم؟ 	 

هر یک از شاگردان باید محل آیه را در کتاب مقدس یا عهدجدید خود پیدا کند.

اگر شاگردان ترجمه های متفاوتی دارند، برای آنها توضیح دهید که چطور با 
اینکه کلمات به کار رفته کمی متفاوتند، اما این تفاوت کمک مان می کند تا 

به جنبه های مختلف معنایی در زبان اصلی یونانی کتاب پی ببریم.

وقت روزانه با خدا )سؤاالت 1۶ تا 22(
سؤال 1۸: کل سؤال را بخوانید.

چه جوابی برای بخشهای )الف( و )ب( نوشتید؟ 	 
در مورد وقت روزانۀ ما با خدا، هر یک از ما باید بهترین 	 

زمان و مکانی را که برایمان مناسب است، انتخاب کنیم. چه 
چیــزی کمک مان خواهد کــرد تا اختصاص این وقت و زمان 

را برای خود عادت بسازیم؟ 

از هر یک از شاگردان بخواهید جواب بدهند. اگر کسی جای جواب 
را در کتاب خود خالی گذاشــت، به او خاطرنشان کنید که جوابهای 

خود را در تمام جاهای خالی بنویسد.
وقتــی این کار را انجام می دهیــم، ناگزیریم دربارۀ نظرات خود فکر 

کنیم. بدین ترتیب، چیزهای بیشتری در این باره خواهیم آموخت.
سؤال 22: پاراگراف دوم را بخوانید. از هر شاگرد بخواهید نظر خود را در میان بگذارد.

مکمل 1: وقت روزانۀ من با خدا
قدم اول: آماده شوید: اگر قرار بود با پادشاه ماقات داشته باشید، چطور خودتان را آماده می کردید؟ دوش می گیریم و لباس مناسبی می پوشیم.

چگونه می توانیم خودمان را برای آمدن به حضور خدا آماده کنیم؟ از شاگردان بخواهید قدم اول را توضیح دهند.	 
با هم آماده شوید: مثاً دعا را با هم بخوانید، اما از هر یک از شاگردان بخواهید گناهان خود را در خلوت نزد خدا نام ببرد.

قدم دوم: بخوانید: قدم دوم در وقت روزانۀ ما با خدا چیست؟
در این قدم باید چه کاری انجام دهیم؟ شاگردان خود را تشویق کنید تا شروع کرده، دفتر یادداشت روزانه ای تهیه کنند تا در آن آیات، 	 

دعاها، اینکه چطور می خواهند اطاعت کنند و غیره را یادداشــت کنند. برای آنکه در این زمینه کمک شــان کرده باشید، می توانید به هر 
کدام از آنها یک دفتر یادداشت بدهید. در صورت امکان، نمونه ای از دفتر یادداشت روزانۀ خودتان به آنها نشان دهید.

با مطالعۀ اول پطرس 1 : 13-1۵، قدم دوم را با هم مطالعه کنید. 
اول پطرس ۱ : ۱۳-۱۵ را با صدای بلند بخوانید. سپس، از شاگردان بخواهید خودشان آن را بخوانند. اگر با گروهی چند زبانه کار 	 

می کنید، می توانید از هر نفر بخواهید این آیات را به زبان خود بخواند.
کدام عبارت تأثیر خاصی بر شما می گذارد؟	 
برای به خاطر سپردن این نکتۀ مهم چه کار خواهید کرد؟ مثالً آن را در دفتر یادداشت بنویسید، آن را حفظ کنید، و غیره. دفترهای 	 

یادداشت روزانه را به شاگردان خود بدهید. دفتر یادداشت نمونه را به آنها نشان دهید.
برای اطاعت از آنچه خدا امروز به شما گفته، چه کاری انجام خواهید داد؟	 
هیچ نوزادی شــیر را بعد از مکیدن، از دهان بیرون نمی ریزد! اما اگر ما کام خدا را بخوانیم و از آن اطاعت نکنیم، در واقع همین 	 

کار را انجام می دهیم -]شیر را از دهان بیرون می ریزیم[!
قدم سوم: دعا کنید: قدم سوم در وقت روزانۀ ما با خدا چیست؟

دعا حرف زدن ما با خداست. ما می توانیم دربارۀ چه چیزهای دیگری با خدا حرف بزنیم؟ ر. ک. به عبارات مختلفی که در قدم سوم 	 
با فونت پررنگ تایپ شده اند. حاال، با استفاده از این قدمها دعا کنید.

ما هفتۀ گذشــته دربارۀ درســت کردن فهرســت دعایی حرف زدیم که می توانیم با استفاده از آن برای دیگران دعا کنیم. آیا در این هفته 	 
کســی این فهرســت دعا را درســت کرده یا از آن استفاده کرده است؟ انجام این کار چطور پیش رفت؟ همۀ شاگردان را تشویق کنید تا 

مثالً در پشت دفتر یادداشت روزانۀ خود، یک فهرست تهیه کنند.
آیا ایده یا سؤالی دربارۀ چگونگی داشتن وقتی روزانه با خدا دارید؟	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد 
خواهد کرد؟ همه )حتی شما( باید نظر خود را با بقیه در میان بگذارید.

تکلیف عملی را با هم بخوانید. تکلیف این هفته بســیار 	 
مهم اســت. هفتۀ آینده از شــما خواهیم خواســت آنچه را که 

آموخته اید، با دیگران در میان بگذارید.
آیا کســی هســت که بتوانید بــا او به طور منظــم )مثًا هر 	 

هفته( ماقات داشته باشید و این کار را انجام دهید؟

با هم دعا کنید:
از شــاگردان بپرســید آیا کســی در این هفته نیازهای خاصی دارد و 
برای آن نیازها دعا کنید. از خدا تشــکر کنید که دوســتمان دارد و 

اینکه می خواهد هر روز با ما وقت بگذراند.
دعــا کنیــد خدا کمک مان کند تا عادت مفید گذراندن وقت با او را 

در خود ایجاد کنیم.
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درس ۷: اعضای کلیسای مسیح

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها به پیوستن به گروه ایمانداران محلی متعهد باشند.
ب( سه شرح و توصیف کلیسای مسیح را که در نامۀ اول 

پطرس ۲ آمده، بیاموزند.
ج( اول پطرس ۲ : ۹ را حفظ کنند.

د( بتوانند قسمتهای مختلفی را در اول پطرس پیدا کنند.

سرنخهای فرهنگی:
دو سنگ ویژه	 
شفای هویتی منقسم	 
اّمت	 
سبک و سنگین کردن ریسک	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ بازی خانه  سازی یا Lego، یک عدد آجر یا صفحۀ پایۀ بزرگ.

شروع جلسه

برای جلســه دعا کنید. تکلیف عملی هفتۀ گذشــته را مرور کنید. آیا توانســتید هر روز وقتی را با خدا بگذرانید؟ آیا انجام این کار کمک 
کرد تا نزدیک به پدر آسمانی خود بمانید؟ کسانی که موفق نشدند، چه موانعی وجود داشت که نتوانستند با خدا وقت بگذرانند؟ در این هفته 

چطور توانستید بر آن موانع غلبه کنید؟

مروری بر "مطالعه در منزل" درس ۷:
سؤال 1: الف( عمارتی؛ ب( برگزیده؛ ج( یک خانواده 

سؤال 3: ملتی برگزیده، مملکتی از کاهنان، اّمتی مقّدس، ملک خاص خدا تا فضایل او را 
اعام کنید، که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است )اول پطرس ۲ : ۹(. 

سؤال 2: عیسای مسیح

موضوع درس امروز را معرفی کنید: قطعه هایی از بازی Lego یا یک بازی خانه سازی دیگر را در رنگهای مختلف بین شاگردان توزیع کنید.
آیا کسی می تواند در این ُکپه زندگی کند؟ خیر، برای ساختن یک خانه، باید قطعه ها را به هم وصل کرد! یک آجر یا صفحۀ پایۀ بزرگ را 

روی زمین قرار دهید و با استفاده از قطعه های مختلف بازی شروع به ساخت یک خانه بکنید. 
امروز، دربارۀ اجتماع مسیح که همان کلیسا یا اجتماع ایمانداران می ُباشد، خواهیم آموخت.

بحث و گفتگو
مقدمه )سؤاالت 1 و 2(

سؤال 1: شرح ماجرای مجید، گفتگوِی تصویر و سؤال ۱ را بخوانید.
نظر شــما راجع به مجید چه بود؟ برای ســؤال ۱ چه جوابی نوشــتید؟ در برخی از کشــورها، پیروان مســیح که از پیش زمینۀ اسالمی 	 

می آیند، می توانند آزادانه با هم مالقات کنند. در برخی دیگر از کشورها، ممکن است این کار خطرناک باشد.
گفتگوِی تصویر معلم را که بعد از سؤال ۲ آمده بخوانید.	 

عمارتی روحانی )سؤاالت 3 تا 1۰(

سؤال 3: اول پطرس ۲ : ۴-۸ را باز کنید. از یک نفر بخواهید آن را بخواند. چک کنید که هر یک از شاگردان می توانند محل آیه را پیدا کنند.

طبق آیۀ ۵، ما که سنگهای زنده هستیم، به صورت چه چیزی بنا می شویم؟ 	 
آیات ۶ و ۷ یک "ســنگ زاویه" را توصیف می کنند. این ســنگ چه 	 

نقشی در یک ساختمان دارد؟ 
فکــر می کنید ســنگ زاویــۀ  گرانبهایی که در اینجا توصیف شــده، چه 	 

کسی است؟ آن سنگ، عیسای مسیح است که توسط خدا برگزیده شده 
)آیۀ ۶( و برای پیروان خود گرانبها اســت )آیۀ ۷(، ولی توســط دیگرانی 

رد شد )آیۀ ۷( که توسط او داوری خواهند شد )آیۀ ۸(. 

]به صورت[ "عمارتی روحانی"
ایــن ســنگ در کنج زیریــن بنا قرار می گیرد و ســمت و 
جهت ساختار دیوارها را مشخص می سازد. به کنج بنیان 

در ته ساختمان بازی Lego اشاره کنید.
اگر برای گروه شما مشکلی نیست، "سنگ زاویۀ" ما را 
با ســنگ سیاهی مقایسه کنید که ویژگی اصلی و کانون 

توجه آئین نماز و دعا در اسالم است.
سؤال ۶: پاراگراف آخر را بخوانید. 

جواب صحیح چیست؟ ب(	 
در شهر کوچک ما، بهترین جاها برای ماقات پیروان 	 

مســیح کجاها هســتند؟ دربارۀ گزینه هــا بحث و گفتگو 
کنید.

در بعضی از کشــورها، هیچ کلیســای نهادینه  و ساختمانی وجود ندارد؛ 
در برخــی دیگر، جاهای زیادی برای ماقات ایمانداران وجود دارند. با 
این حال، ممکن است گروهی از پیروان مسیح که از پیش زمینۀ اسامی 

می آیند، ترجیح دهند در خانه و نه در ساختمان کلیسا جمع شوند.

سؤال ۷: پاراگراف دوم را که با "خداونْد عیسی به پیروان خود فرمود …" شروع می شود،  بخوانید.
آیا امروز در اینجا حداقل دو یا سه نفر هستیم که در نام عیسی جمع شدیم؟ 	 
بنابراین، آیا عیسی به نحوی خاص در بین ما حاضر است؟ ما نمی توانیم او را ببینیم، اما او به واسطۀ روح خود با ما است.	 
آیا وقتی برای پرستش با سایر ایمانداران جمع می شوید، حضور او را احساس می کنید؟ )ر. ک. به سؤال ۹(	 
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ملتی برگزیده )سؤاالت 11 تا 1۸(

اول پطرس 2 : ۹-1۰ را بخوانید: در آیۀ ۹، کدام عبارت را بیشتر از همه دوست دارید و چرا؟
• آیۀ ۱۰ چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ این آیه از اهمیت زیادی برای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی برخوردار است، 	

زیرا به آنها در خصوص هویت تازۀ ایشان در مسیح و اجتماع او اطمینان زیادی می بخشد.

ما که هســتیم؟ بازی ای برای حفظ کردن آیۀ حفظی اول پطرس 2 : ۹. از یک نفر بپرســید: "ما که هســتیم؟" او جواب خواهد داد: "ملتی 
برگزیده." سپس، آن شخص از نفر بعدی می پرسد: "ما که هستیم؟" و جواب "مملکتی از کاهنان" است و الی آخر. این کار را آنقدر تکرار 

کنید تا همه مطمئن شوند که این عبارات را به خاطر سپرده اند.

سؤال 1۴: کل سؤال را بخوانید.

شــما با پیروان مســیح از چــه ملیتها یــا گروههای قومی 	 
مختلفی آشنا شده اید؟ 

وجه مشترکی که بین خودتان و آنها می یابید در چیست؟	 
آیا در موقعیت شخص شما بهتر است فقط با ایماندارانی 	 

از گــروه قومــی خودتــان ماقات کنید یــا بــا ایماندارانی از 
گروههای قومی مختلف؟ 

همۀ ما مثل این قطعه های رنگی و در اندازه های مختلف خانه سازی 
بــا هم فرق داریم، اما همۀ ما بــرای ایجاد اجتماع جهانی زیبایی از 

ایمانداران الزم هستیم.
هــر دو گزینه مزایای عملی ای دارند و راههای مختلفی برای ترکیب 

آنها وجود دارد. دربارۀ این گزینه ها بحث و گفتگو کنید.

سؤال 1۵: بخش اول سؤال را بخوانید.

طبق این آیه، خدا ما را به چه چیزی خوانده است؟ "	 
خدا ما را برای چه هدفی برگزیده است؟	 
بنابراین، ما باید چه کار کنیم؟ 	 

از تاریکی به نور."
 "تا فضایل او را اعالم کنیم" )ر. ک. به آیۀ ۹(.

باید با دیگر مردمان دربارۀ اعمال عظیم خدا و نیکویی او حرف بزنیم.
سؤال 1۶: به این تصویر نگاه کنید. این دو بانوی شجاع می دانند که مسیح آنها را خوانده تا برای او بدرخشند. شما چه فرصتی دارید که در 

آن با کسی دربارۀ اعمال شگفت انگیز خدا حرف بزنید؟

یک خانواده )سؤاالت 1۹ تا 22(
سؤال 22: این سؤال را بخوانید. دربارۀ سؤاالتی که با حروف پررنگ تایپ شده اند، بحث و گفتگو کنید.

گفتگــوِی تصویر معلــم را بخوانید. 	 
بــرای  را  ایمانتــان  و  چگونــه خودتــان 

خانوادۀ مسلمان تان شرح می دهید؟
آیا ترجیح می  دهید به آنها بگویید: "من 	 

مســیحی شــده ام" یا"من پیرو عیســای 
مسیح هستم" یا چیز دیگری می گویید؟

اصطاحــات مختلف چه معنایی برای 	 
آنها و سایر مسلمانان خواهند داشت؟ 

 اگر از کالم خدا اطاعت کنیم، قطعاً یکدیگر را به عنوان برادران و خواهران در مســیح 
خواهیم پذیرفت. این به آن معنی نیســت که هویت قومی یا اجتماعی خود را از دســت 

می دهیم، بلکه به این معنی است که هویت ما در مسیح به مراتب مهمتر است.
در برخــی زمینه هــا، کلمۀ "مســیحی" تداعی کننــدۀ مصرف مشــروبات الکلی، خوردن 
گوشــت خــوک، بی بنــد و باری جنســی، و ضد عرب بودن اســت. در برخــی دیگر از 
زمینه ها، ممکن است درک دقیقتری از "فرد مسیحی" وجود داشته باشد. کتاب مقدس 
از اصطالحات مختلفی برای اشاره به ایمانداران استفاده می کند. این که ما چه عناوینی 

را انتخاب کنیم، موضوعی شخصی است و به موقعیت مان بستگی دارد.

آیا به کلیسای مسیح نیاز دارید؟ )سؤاالت 23 تا 2۵(
سؤال 2۴: کل سؤال را بخوانید. در اینجا چه نوشتید؟

دربارۀ مجید چطور؟ آیا فکر می کنید او بدون دیگران می تواند به عنوان یک پیرو مسیح همچنان پر شور و حرارت باشد؟	 
مجددًا به جوابی که به سؤال ۱ دادید، نگاهی بیندازید. بعد از ]بحث و گفتگوی[ امروز، چه نصیحتی به مجید خواهید کرد؟ 	 

سؤال 2۵: مثل خانه ای که ساختیم، ما برای آنکه اجتماعی قوی برای مسیح باشیم، به پیوندهای قوی و محکمی نیاز داریم.

چگونه می توانیم به بنای این اجتماع در اینجا ادامه دهیم؟	 
برای ماقات با سایر پیروان مسیح چه فرصتهایی دارید یا می توانید ایجاد کنید؟	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟
تکلیف عملی را با هم بخوانید.	 
آیا حداقل یک ایماندار دیگر هســت که در این هفته با او ماقات 	 

کنید؟ اگر کسی چنین شخصی را ندارد، او می تواند با شخص دیگری 
از گروه یا با خود شما مالقات داشته باشد.

با هم دعا کنید:
از خدا برای وجود برادران و خواهرانمان در مســیح تشکر 
کنیــد و از او بخواهید کمک مــان کند تا به یکدیگر اعتماد 

کنیم. 
از خدا بخواهید تا ما را اجتماع روحانی قوی ای بسازد.
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درس ۸: اعضای دو اجتماع

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها خواهان این باشند که هم به اجتماعی که در آن تولد یافتند 

خدمت کنند و هم به اجتماع جدید خود در مسیح.
ب( تا مشتاق این باشند که به خاطر خداوند تسلیم صاحبان قدرت باشند.

ج( اول پطرس ۲ : ۱۷ را حفظ کنند.

ســرنخهای فرهنگی: ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی 
و جامعۀ مسلمان

اقدام مقدماتی: تهیۀ کاغذ و ماژیک

شروع جلسه

با هم دعا کنید. تکلیف عملی هفتۀ گذشته را مرور کنید: آیا با دست کم یک پیرو مسیح ماقات داشتید؟ این ماقات چه کمکی به شما 
کرد؟ آیا شما را از نظر روحانی تقویت کرد؟

مروری بر "مطالعه در منزل" درس ۸:

سؤال 1: الف( روحانی؛ ب( جسمانی

سؤال 3: »همگان را حرمت بدارید، برادران را محبت کنید« )اول پطرس ۲ : ۱۷(

سؤال 2: تسلیم

موضوع درس امروز را معرفی کنید: ما به چه اجتماعات متفاوتی تعلق داریم؟ )مثالً خانواده، محل کار، ]محله و[ خیابان، کلیســا(. از هر 
یک از شــاگردان بخواهید دربارۀ اجتماعات خود بگویند، آنها را با ماژیک یادداشــت کنید تا در پایان جلســه به آنها رجوع کنید. بیایید امروز 
در این باره بحث و گفتگو کنیم که چطور می توانیم همزمان به دو اجتماع تعلق داشــته باشــیم و چطور می توانیم ســعی کنیم تا هر دو اجتماع را 

خدمت کنیم.

بحث و گفتگو
اعضای دو اجتماع

اول پطرس 2 : 11-12 را بخوانید. همۀ شاگردان باید بتوانند این قسمت از کتاب مقدس را پیدا کنند.

چــرا آیۀ ۱۱ ما را "بیگانــه و غریب" یا در ترجمه ای دیگر 	 
"رهگذر" می خواند؟ 

غیر مســیحیان رفتار ما را به دقت زیر نظر می گیرند. طبق 	 
آیۀ ۱۲، باید چطور بین آنها زندگی کنیم؟ 

چون وطن واقعی ما بودن با مسیح تا ابد است، ر. ک. به سؤال ۱.

بایــد چنان خوب زندگی کنیم که حتی اگــر ما را متهم به خطاکاری 
کنند، به خوب زندگی کردن ما اذعان کنند.

سؤال 2: پاراگراف اول را بخوانید.

خدا ما را می خواند که در کدام دو اجتماع خدمتش کنیم؟ 	 
اگر کســی بگوید: »الزم نیســت به اجتماع جسمانی خود 	 

خدمــت کنیــم، تنها چیزی که مهم اســت اجتماع روحانی ما 
است«، چه جوابی به او می دهید؟ 

اجتماع روحانِی کلیســای مســیح و اجتماع جســمانی ای که در آن 
زندگی می کنیم )یا اجتماعی که در آن متولد شدیم(.

بحث و گفتگو کنید. طبق اول پطرس فصل ۲، خدا ما را خوانده تا 
در هر دو اجتماع خدمت کنیم.

سؤاالت ۴ و ۵: سؤال ۴ )ب( را بخوانید.

در اینجا چه نوشتید؟ 	 
طبق آنچه در جواب ســؤال ۵ نوشتید، بهترین 	 

راه بــرای »خاموش کــردن جهالت مــردم نادان« 
چیست؟ .

لطفــًا تجربیات خود را بــا بقیه در میان بگذارید. اگر شــاگردانتان می خواهند 
تجربیات خود را در میان بگذارند، به همه فرصت انجام این کار را بدهید.

نیکوکاری

نیکوکاری )سؤاالت ۵ تا ۹(

سؤال ۷: پاراگراف اول را بخوانید.
کدام جوابها را در اینجا عامت زدید؟	 
آیا راههای دیگری به فکرتان می رسد که به واسطۀ آنها می توانیم به اجتماع و ملت خود "نیکی کنیم"؟	 

سؤال ۸: پاراگراف دوم را بخوانید.
چه ایده هایی را در اینجا نوشتید؟	 
از بین تمام ایده های مطرح شــده در ســؤاالت ۷ و ۸، کدامها را می توانید به عمل آورید؟ هر یک از شــاگردان باید بتوانند دست کم 	 

یکی از پیشنهادهایی را که به موقعیت آنها مرتبط است، انتخاب کنند.
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تسلیم حکومت خود باشیم )سؤاالت 1۰ تا 13(
اول پطرس 2 : 13-1۷ را بخوانید. از یکی از شاگردان بخواهید این متن را بخواند. اگر شاگردان شما به زبانهای مختلف صحبت می کنند، 

این متن هر بار به یکی از زبانهای آنها خوانده شود.

خدا در آیۀ ۱۳، فرمان انجام چه کاری را به ما می دهد؟ اینکه تسلیم هر منصب انسانی باشیم.	 
ما باید به  خاطر چه کسی تسلیم باشیم؟ به خاطر خداوند.	 
طبق آیۀ ۱۶، آیا آزاد بودن در مســیح به این معناســت که می توانیم هر کاری که دوســت داریم انجام دهیم؟ خیر، ما آزاد نیســتیم که 	 

مرتکب شرارت شویم. برعکس، ما "غالمان مسیح" هستیم. در این  باره در درس ۱۵ بیشتر خواهیم آموخت.

سؤال 13: کل سؤال را بخوانید.

در جواب این سؤال چه نوشتید؟ 	 

بحــث و گفتگــو کنیــد. در چنین مواقعی، ایمانداران ناگزیرند تصمیم بگیرند در چه جاهایی در مورد مســائل جزئی کوتاه بیایند و در مورد چه 
مسائل مهمی »باید خدا را بیشتر از انسان" اطاعت کنند )اعمال ۵ : ۲۹(.

اگر در یک مغازه کار می کنید و رئیس تان به شما می گوید سر مشتریان کاه بگذارید، چه کار خواهید کرد؟ با توجه به آنچه که به تازگی 	 
از مثال پطرس رسول آموخته اید، جواب دهید. 

بحث و گفتگو کنید. کار سختی است! چون هم نمی خواهیم از خدا نااطاعتی کنیم و هم نمی خواهیم کارمان را از دست بدهیم.

تسلیم رئیس خود باشیم )سؤاالت 1۴ تا 2۰(

اول پطرس 2 : 1۸ را بخوانید.

این آیه خطاب به چه کسانی نوشته شده است؟ 	 
به نظر شما، چه چیز کار کردن به عنوان یک غام سخت است؟ 	 
آیا در آیۀ ۱۸، غامان باید فقط تســلیم اربابان "نیک و مهربان" 	 

باشند یا باید تسلیم اربابان "کج ُخلق" خود نیز باشند؟ 
اگــر رئیس بی انصافــی داریم یا دیگــران قــدردان کاری که انجام 	 

می دهیم نیستند، چه تسلی و قوتی می توانیم از اول پطرس ۲ بگیریم؟
 

آیا در بین ما کســی هســت که در موقعیتی قــرار دارد که برایش 	 
سخت است تسلیم شخص صاحب منصب باشد؟ 

غالمان.
اینکه سخت کار می کنید، ولی دستمزدی دریافت نمی کنید و 

هیچ  آزادی ای ندارید.
هر دو.

اینکه به خاطر خداوند تســلیم باشــیم )آیات ۱۳ و ۱۸(، آیۀ 
۲۰: اگــر به خاطــر نیکویی کردن رنج می بینیــم، این کار نزد 

خدا پسندیده است.
لطفــًا تجربۀ خود را در میان بگذارید. در پایان جلســه برای 

این موقعیتها دعا خواهیم کرد.
سؤال 1۹: به این دو مرد نگاه کنید. 

ترجیح می دهید پسرتان رفتگری امین و صادق باشد یا مدرس دانشگاهی نانجیب؟ 	 
فکر می کنید خواست خداوند چیست؟	 

آیۀ حفظی اول پطرس 2 : 1۷)الف( را تمرین کنید: »همگان را حرمت بدارید، برادران را محبت کنید.«

چه کسی می تواند اول پطرس ۲ : ۱۷)الف( را از حفظ بگوید؟ هر یک از شاگردان را تشویق کنید که آیه را یک بار بگوید.	 
کدام کلمات آیه به ما می گویند که نقش مان را در اجتماع جسمانی  خود ایفا کنیم؟	 
کدام کلمات آیه به ما می گویند که نقش مان را در اجتماع روحانی  خود ایفا کنیم؟	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟ 
آیا کسی از شاگردان قبًا شروع به به کارگیری این درس در زندگی خود کرده است؟

تکلیف عملی را بخوانید.
تشویق کنید: به فهرست اجتماعاتی که در ابتدای جلسه نوشتید، نگاهی بیندازید. 
چگونه می توانید خدمتشان کنید؟ به سؤاالت ۷ و ۸ برگردید و تصمیم بگیرید یکی 
از کارهایی که هفتۀ آینده برای یک اجتماع انجام خواهید داد، چه خواهد بود؛ در 

غیر این صورت، یکی از تکالیف عملی پیشنهاد شده در کتاب درسی را انجام دهید.
و به مطالعه در منزل دروس ادامه دهید!

با هم دعا کنید: اگر مشــکلی نیست، در گروههای 
دو نفره دعا کنید.

بــرای هر عضوی از گروه کــه در موقعیتی قرار دارد 
که برایش ســخت است تســلیم حکومت یا رئیسی 

تندخو شود، دعا کنید.
از خدا بخواهید کمک مان کند راههایی برای خدمت 
به اجتماعات جسمانی و روحانی خود در این هفته 
پیدا کنیم و اینکه به خاطر مســیح تســلیم صاحبان 

قدرت باشیم.
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درس ۹: دالیل جفا

اهداف درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها مطمئن باشند که هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت خدا جدا سازد.

ب( تا درک کنند که جفا اتفاق خواهد افتاد، اما خدا از آن برای خیریت ما استفاده 
می کند.

ج( تا بیاموزند که به منظور اجتناب از جفای غیرضروری حکیمانه عمل کنند.
د( اول پطرس ۲ : ۲۱ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی: 
مشــورت دادن بــه ایمانــداران دارای پیش زمینۀ 

اسامی که تحت جفا هستند.

اقــدام مقدماتی: تهیۀ تکه های کاغذی که کلمات 
رومیــان ۸ : ۳۵ و ۳۸ )مربــوط به ســؤال ۱۲( بر 

آنها نوشته شده اند.
شروع جلسه

برای این درس دعا کنید. تکلیف عملی هفتۀ گذشته را مرور کنید: برای خدمت به اجتماع مان، یا شخصی نیازمند، یا یک صاحب 
قدرت چه کاری انجام دادید؟ طرف مقابل چه عکس العملی نشان داد؟

مروری بر "مطالعه در منزل" درس ۹:
سؤال 1: »سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی پا نهید« )اول پطرس ۲ : ۲۱(.

سؤال 2: ۱( دنیا، نفرت دارد؛ ۲( خدا، جفا بیاید؛ ۳( ما نابخردانه رفتار می کنیم؛ ۴( قدمهای مسیح گام برمی داریم.
موضوع درس امروز را معرفی کنید: موضوع درس امروز جفا اســت، که البته موضوع خیلی ســختی اســت. ممکن اســت بحث و گفتگوی 
ما به ســبب رنجی که تجربه کرده ایم، باعث ســرازیر شدن اشکهایمان شود. اما خدا از جفا برای خیریت ما استفاده می کند و می تواند همچنانکه 

دربارۀ این چیزها حرف می زنیم، دردمان را شفا بخشد.

بحث و گفتگو
دلیل اول- دنیا از ما متنفر است )سؤاالت 1 تا ۶(

سؤاالت 1 و 2: کل سؤال ۱ و قسمت اول سؤال ۲ را بخوانید.  
بــرای ســؤال ۲ چه جوابهایی نوشــتید؟ آیا جفــا را به طــرق دیگری تجربه 	 

کرده اید؟ آیا هنوز با جفا مواجه هستید؟
 اکنون مکث کنید و با هم برای کســانی در گروه دعا کنید که اکنون با جفا مواجه اند 

یا هنوز در رنجش از مخالفتی بسر می برند که سابقاً تجربه کرده اند.

اجــازه دهید هر شــخص دربــارۀ تجربیــات خود 
حــرف بزند. ایــن فرصت زمــان مهمی بــرای در 
میان گذاشتن تجربه ها است و ممکن است باعث 
سرازیر شدن اشکها شود. به شاگردان این اطمینان 

خاطر را بدهید که ِاشکالی ندارد گریه کنند.

سؤال ۵: داستان واقعی هایم را که داخل کادر آمده، بخوانید. خواندن این داستان چه احساساتی در شما ایجاد می کند؟

دلیل دوم: خدا اجازه می دهد جفا بیاید )سؤاالت ۷ تا 13(
اول پطرس 1 : 3-۷ را بخوانید.

طبق آیۀ ۴، میراث ما کجاست؟ در آسمان.	 
آیا این میراث "فساد می پذیرد"، "می آالید" یا "پژمرده می شود"؟ برخاف میراث زمینی و این جهانی ما، خیر.	 
طبق آیۀ ۵، چه چیزی در زمان حاضر از ما محافظت می کند؟ قدرت خدا.	 
طبق آیۀ ۶، وقتی با "آزمایشهای گوناگون" مواجه می شویم، باید چگونه عکس العمل نشان دهیم؟ باید بسیار شادمان باشیم.	 
آیۀ ۷ می گوید ایمان ما چگونه است؟ همچون طالست، در واقع، »بس گرانبهاتر از طالست.«	 
چرا زرگر طا را از آتش می گذراند؟ تا آن را خالص بسازد، مثالً تبدیل کردن طالی عیار ۹ به عیار ۲۴.	 
بنابرایــن، چــرا خــدا اجــازه می دهد ما جفا را تجربه کنیم؟ تا ایمان خود را ثابت کنیم و تا اینکه ما را خالص، صبور و قوی بســازد. 	 

عمل خالص سازی او عیار ۹ ایمان ما را به عیار ۲۴ تبدیل می کند!
سؤال 1۰: کل سؤال را بخوانید. چه جوابهایی را عامت زدید؟ چه احساسی در این باره دارید؟ گزینۀ )الف( تنها جواب صحیح است. با وجود 
این، هدف این بحث و گفتگو این است که شاگردان دربارۀ شک ها و کشمکشهای شخصی خود صادق باشند. با انجام این کار، آنها می توانند 
دلهای خود را به نحوی صادقانه به روی کالم خدا باز کنند تا خدا بتواند طرز فکرشان را عوض کند و به آنها قوت بخشد تا اعتماد داشته باشند 

که حتی وقتی زجر می کشند، خدا نیکو است.
سؤال 11: کل سؤال را بخوانید. چه جوابی برای قسمت )ب( نوشتید؟ تجربه ای از زندگی خودتان را نیز با شاگردان در میان بگذارید!

ســؤال 12: گاهی اوقات، وقتی ایمانداران از کورۀ مشــکالت دشواری عبور می کنند، احساس می کنند خدا در حال ترک یا مجازات کردن 
آنها است. تمرین زیر کمک شان می کند تا به طور عمیقتری مطمئن باشند که خدا هنوز دوستشان دارد و هرگز رهایشان نخواهد کرد. قبل از 
انجام این تمرین، کلمات  "سختی"، "فشار"، "آزار"، "قحطی"، "عریانی"، "خطر" و "شمشیر" را روی تکه های جداگانۀ کاغذ بنویسید. 
عبارات "نمی تواند جدا ســازد" و "می تواند جدا ســازد" را نیز روی دو تکۀ دیگر کاغذ بنویســید و آنها را روی میز یا کف اتاق قرار دهید. 

در نهایت، کلمۀ "مرگ" را روی یک تکه کاغذ بنویسید.
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رومیان ۸ : 3۵ را بخوانید. از بین این چیزها، کدامها می توانند ما را از محبت مسیح جدا سازند؟ هر نفر یک تکه کاغذ را بردارد 	 
و آن را زیر یکی از دو عنوان "می تواند جدا سازد" یا " نمی تواند جدا سازد" قرار دهد.

رومیان ۸ : 3۶ را بخوانید. آیا این آیه خانوادۀ هایم را در شرایطی که با هم به استقبال مرگ می رفتند، توصیف می کند؟	 
رومیان ۸ : 3۷-3۹ را با هم و با یک صدا بخوانید. آیا حتی مرگ توانست خانوادۀ هایم را از محبت مسیح جدا کند؟ خیر، آنها 	 

مستقیماً به نزد خدا رفتند.
تکه کاغذی را که کلمۀ "مرگ" بر آن نوشته شده، همراه با سایر تکه های کاغذ زیر عنوان "نمی تواند جدا سازد" قرار دهید.

آیا اصًا چیزی هست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ خیر، حتی مرگ هم نمی تواند این کار را بکند!	 

دلیل سوم: گاهی اوقات، ما نابخردانه رفتار می کنیم )سؤاالت 1۴ تا 1۷(

ســؤال 1۴: ســؤالی را که بعد از داســتان َشکیل آمده، 
بخوانید. 

نظر شما در این باره چیست؟ 	 
جفایی که شــکیل با آن مواجه شد، ضروری 	 

بود یا غیرضروری؟ 
مــا چطور باید از جفای غیرضروری اجتناب 	 

کنیم؟ 
آیا ما باید از جفای ضروری اجتناب کنیم؟ 	 

به شاگردان یادآوری کنید که مطالعه در منزل به آنها کمک می کند تا بتواند 
مشارکت بهتری در زمان بحث و گفتگو داشته باشند.

مثالً، او با شرمســار کردن خانــواده اش، فرار از خانه، و توهین کردن به 	 
پدر خود نابخردانه رفتار کرد.

غیرضروری.	 
مثــالً با احترام گذاشــتن به بزرگترها، حمایت کــردن از خانوادۀ خود، و 	 

اینکه حتی االمکان سعی نکنیم باعث شرمساری آنها شویم.
ما نباید نام مســیح را انکار کنیم، اما ممکن اســت نقل مکان به جایی 	 

دیگر را انتخاب می کنیم، ر. ک. به سؤال ۱۷.
سؤال 1۷: کل پاراگراف دوم را بخوانید.

نظر شما دربارۀ این سؤال چیست؟ جواب "صحیح" یا "غلط" به موقعیت افراد بستگی دارد. کسی که جانش در خطر است، الزم 	 
اســت برای مدتی نقل مکان کردن به جایی دیگر را مد نظر قرار دهد. با وجود این، اگر خطری جان او را تهدید نمی کند، باید ســعی 
کند بی ســر و صدا در خانه بســر برد تا وضعیت بهتر شــود. چنین اشخاصی باید سعی کنند این را ثابت کنند که اگرچه از مسیح پیروی 

می کنند، اما هنوز به خانوادۀ خود وفادارند.

دلیل چهارم: ما در پی قدمهای مسیح گام برمی داریم )سؤاالت 1۹ تا 22(

اول پطرس 2 : 1۹-21 را بخوانید:

آیۀ ۲۰ چگونه رنج غیرضروری را توصیف می کند؟ »اّما اگر به سبب کار خالف تنبیه شوید و تحمّل کنید، چه جای فخر است؟«	 
این آیه رنج ضروری را چطور توصیف می کند؟ »حال آنکه اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمّل کنید، نزد خدا پسندیده است.«	 
طبق آیۀ ۲۱، اگر ناگزیریم جفا ببینیم، در پی قدمهای چه کســی گام برمی داریم؟ قدمهای ســرورمان، عیســی. او "راه خار" را پیمود 	 

و پا در جای پای او گذاشتن، برای ما یک افتخار است!

آیۀ حفظی اول پطرس 2 : 21 را مرور کرده، دربارۀ آن تأمل کنید: ما نه تنها باید آیات کتاب مقدس را یاد بگیریم، بلکه باید در مورد 
آنها تأمل کنیم. این کار کمک می کند آنچه را که خدا از طریق آیه ای خاص به ما می گوید، بشنویم و بدانیم او از ما می خواهد چگونه 

عکس العملی نشان دهیم. شما می توانید با استفاده از قدمهای زیر در طول درس این موضوع را ]به شاگردان[ نشان دهید:
از همه بخواهید در دلهای خود به حضور خدا سکوت کنند. از خدا بخواهید با ما از طریق کامش سخن بگوید.( ۱
از همه بخواهید آیۀ حفظی را یک بار با صدای بلند و آرام و شمرده بگویند.( ۲
از هر نفر بخواهید آیۀ حفظی را چندین بار پیش خودش در سکوت تکرار کند، به آنچه خدا می گوید گوش دهد، و دربارۀ هر قسمت آیه ( ۳

تأمل کند. حداقل ۵ دقیقه به این کار وقت بدهید.
از خدا بخواهید به هر کدام از شما نشان دهد که می خواهد چه عکس العملی نشان دهید. چند دقیقه به این کار وقت بدهید.( ۴
آنچه را که خدا از طریق این آیه به شما گفته و اینکه چگونه به آن عکس العمل نشان خواهید داد، در گروه یا تیمهای دو نفره مطرح کنید.( ۵

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
تکلیف عملی را با هم بخوانید. شــاگردان می توانند از پروســه ای 	 

مشابه تأمل امروز برای تعمق در یک آیه در هر روز استفاده کنند.
توجه داشــته باشــید که برخالف چاپ ۲۰۱۳ کتاب درسی این دوره، 	 

سؤاالت صحیح ]مرتبط[ ۱، ۳، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۸، ۲۰و ۲۲ هستند.

با هم دعا کنید: از افراد بخواهید دعاهای کوتاه بکنند و از 
خدا برای وعدۀ محکم و پایداری که در زمانهای جفا داده، 
تشــکر کنید. برای ایماندارانی دعا کنید که در کشــورهای 
دیگر تحت جفا هســتند، خصوصًا برای آن دسته از پیروان 

مسیح دعا کنید که از پیش زمینۀ اسامی می آیند.
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درس ۱۰: عکس العمل در مقابل جفا

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا حقیقتًا به این باور برسند که بخشش بهتر از انتقام است.

ب( قدمهای الزم را برای بخشیدن کسی که آنها را رنجانده بردارند.
ج( متی ۵ : ۴۴ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی: 
انتقام و بخشش

اقدام مقدماتی: برای سؤال ۴، متی ۵ : ۴۴ را چندین بار روی یک 
برگه کاغذ بنویسید و هر کلمه را بریده، از دیگری جدا کنید.

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا توانستید هر روز در مورد آیات پیشنهاد شده از کتاب مقدس تأمل کنید؟ این تجربه برای شما چگونه بود؟ 
کدام آیه بیشترین تأثیر را بر شما گذاشت؟

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 1۰:
سؤال 1: بخشش

سؤال 2: دشمنان خود را محبت کنید و برای آنانی که به شما جفا می رسانند، دعا کنید.
موضوع درس امروز را معرفی کنید: نگاهی به مقدمه بیندازید. دو نفر باید سخنان آن دو مرد را بخوانند: 

آیا تا به حال احساسی مثل یکی از این مردان داشته اید؟ در این مقطع، بدون چالش کشیدن نظرات شاگردان، از آنها بخواهید احساسی را 
که داشته اند با دیگران در میان بگذارند. امروز می آموزیم که خدا از ما می خواهد چگونه عکس العملی در مقابل جفا داشته باشیم و خصوصًا 

اینکه چگونه می توانیم دشمنان خود را ببخشیم.

بحث و گفتگو
چرخۀ انتقام )سؤاالت 1 تا 3(

سؤال 2: با هم به تصویر نگاه کنید.

در مورد چرخۀ انتقامی که خود شاهد آن بوده اید، چه مثالی آوردید و نوشتید؟	 
بخشش دشوار است و انتقام آسان، اما کدام یک آسیب وارده را بدتر می کند؟	 

بخشش به جای انتقام )سؤاالت ۴ تا 1۶(

سؤال ۴: 

عیســی آزاد شــدن از چرخۀ انتقــام را چگونه به ما آموخــت؟ او به ما 	 
آموخت که دشمنان خود را ببخشیم و آنها را محبت کنیم.

سؤال ۵: کل سؤال را بخوانید.

وقتی میخها به دستهای عیسی کوبیده می شد، او چه دعایی کرد؟ »پدر، اینان را بیامرز.«	 
عیسای مسیح رهبری ضعیف بود یا قدرتمند؟ قدرتش او را قادر به انجام چه کاری کرد؟ تا ]دشمنان خود را[ ببخشد.	 
ما از الگو و نمونۀ عیسی چه می توانیم بیاموزیم؟ اینکه بخشیدن نشانۀ ضعف نیست، بلکه نشانۀ قدرت/شجاعت است.	 
چه کسی به ما قدرت می بخشد تا دشمنان خود را ببخشیم؟ عیسی، با قدرت روح خود که در ما زندگی می کند.	 

اول پطرس 2 : 21-2۵ را بخوانید:
طبق آیۀ ۲۲، آیا عیسی سزاوار رنج کشیدن بود؟ خیر، »او هیچ گناه کرد.«	 
به آیۀ ۲۳ نگاه کنید. عیسی به جای آنکه در پی انتقام گرفتن از جفا کنندگان خود یا لعنت کردن آنها باشد، چه کار کرد؟ او نه تالفی 	 

کرد، نه تهدید، بلکه »خود را به دست داور عادل سپرد.«
به آیات ۲۴ و ۲۵ نگاه کنید. عیســای مســیح برای ما چه کاری انجام داده اســت؟ او گناهان ما را بر صلیب حمل کرد، با زخمهای 	 

خود  ما را شفا بخشید، و ما را که گوسفندانی پراکنده بودیم، نزد شبان ]اعظم[ آورد.
با به یاد آوردن کاری که عیسای مسیح برای شما انجام داد، چه احساسی به شما دست می دهد؟	 
محبت کردن دشــمنانمان و دعا کردن برای کســانی که به ما جفا می رســانند، کاری بسیار دشوار است. لذا، چرا باید سعی در انجام 	 

این کار بکنیم؟ چون مسیح اول ما را بخشید و آزادمان کرد. او از خود نمونه و الگویی برای بخشیدن دشمنان برای ما به  جا می گذارد. 
او به ما فرمان می دهد که این کار را انجام دهیم. بخشیدن چرخۀ انتقام را مختل می کند و ما را از تلخی و مرارت آزاد می سازد.

چــرا بخشــش؟ اگــر وقت کالس اجــازه می دهد، با انجام ایــن فعالیت، این موضوع را با عمق بیشــتری کاوش کنید. شــاگردان باید متی 
1۸ : 21-3۵ را در تیمهــای دو نفــره بخواننــد، چند دقیقه در مورد آن بحث و گفتگو کنند و ســپس، دربارۀ آنچه آموختند، توضیحاتی به گروه 

ارائه دهند. اگر شرایط مناسب است، آنها می توانند این قسمت از کتاب مقدس را بازگو کنند یا آن را به صورت نمایش اجرا کنند.

متی ۵ : ۴۴ را چندین بار روی یک برگه کاغذ بنویســید و هر 
کلمــه را بریده، از دیگری جدا کنید. از هر یک از شــاگردان 
بخواهید کلمات آیه را به ترتیب صحیح کنار هم قرار دهند.
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سؤال ۹: قسمت اول داستان فردوس را بخوانید.

اگــر فردوس نقشــۀ انتقام خود را اجــرا می کرد، کار او چه 	 
نتایجی به همراه می داشت؟ 

او تسلیم شــیطان می شد. امکان داشت همکاران او هم تالفی کنند 
و این کار "چرخۀ انتقام" را بزرگتر می کرد.

سؤال 1۰: قسمت دوم داستان فردوس را بخوانید.
وقتی فردوس به جای انتقام گرفتن طرف مقابل را بخشــید، چه نتیجۀ خوبی حاصل شــد؟ همکار او عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و 	 

بعدها پیرو عیسی شد.
اتفاق دیگری که افتاد را هم با صدای بلند بخوانید: فردوس بعد از نوشــتن نامۀ بخشــش به منزل رفت، اما هنوز نگراِن از دســت دادن 
دســتمزد یک ماه کامل خود بود. او گفت: »آن شــب خوابم نمی برد، آنقدر این پهلو و آن پهلو کردم تا اینکه باالخره بلند شــدم و به بالکن رفتم 
تا دعا کنم. داشــتم آماده می شــدم برگردم داخل که یک نفر ســنگی را به بالکن پرت کرد. نامه ای به آن ســنگ ملصق شده بود. آن نامه از طرف 
مسیحی دیگری بود که بنا به دالیل امنیتی ماهها بود که او را ندیده بودم. نامه حاوی همان مقدار پول دستمزدم بود. شگفت زده شدم ]و با خودم 

)www.pneumafoundation.org/pi_7_2003.jsp( »!فکر کردم:[ واقعًا خدا چقدر وفادارانه مراقب من است
اگر به جای فردوس شما آن نامه را دریافت می کردید، چه احساسی می  داشتید؟ دربارۀ احساسات محتمل بحث و گفتگو کنید.	 

سؤال 12: داستان مریم و سؤال مربوطه را بخوانید.

به نظر شما چرا خدا ضرر مالی فردوس 	 
را بــه نحوی اعجاب آور برطرف کرد، اما 

این کار را در مورد مریم انجام نداد؟ 
چه چیزی باعــث آزادی مریم از تنفر 	 

نسبت به فامیلش شد؟

ما نمی دانیم. خدا می داند چه چیزی برای ما بهترین اســت و برای خیریت در زندگیهای 
مــا در کار اســت. او گاهی اوقات معجزه ای به ما نشــان می دهد تــا ایمانمان را تقویت 
کند، همان طور که در مورد فردوس انجام شــد. گاهی اوقات، او همانند مورد مریم ما را 

وامی دارد راه دشوار را طی کنیم تا طاقت و تحمل مان را زیاد کند. 
او تصمیم گرفت فامیلش را ببخشد. سپس قلبش از شادی لبریز شد.

سؤال 13: سؤال را بخوانید. شما در اینجا چه نوشتید؟

گاهی اوقات، اعتراض کردن، مخصوصًا به نیابت از سایر مسیحیان، می تواند کار درستی باشد. گاهی اوقات، وقتی پولس رسول مورد رفتاری 
ناعادالنه قرار می گرفت، اعتراض می کرد )مثًا اعمال ۱۶ : ۳۵-۳۷(. اما این اعتراض باید همیشه اعتراضی قانونی باشد، نه انتقام.

سؤال 1۵: داستان را بخوانید. آیا برای این ایماندار آسان است کسانی را ببخشد که او را کتک زدند؟ خیر.
او گفــت نبخشــیدن جفاکنندگانــش برایش رنج آور بود. به نظر شــما منظور او از این حرف چه بــود؟ احتماالً، او از تلخی و مرارت 	 

درون خود بسیار رنج می کشید.
آیا موقعیتی بوده که در آن تلخی در وجود شما خانه کرد و از بخشیدن کسی اجتناب کردید؟ نتیجۀ این کار برای شما چه بود؟	 
اگر آن شخص را بخشیدید و احساس تلخی را از خود دور کردید، این کار چه تفاوتی ]در زندگی شما[ ایجاد کرد؟	 

حاال جملۀ بعد از کادر و گفتگوِی تصویر را بخوانید.
آیا کسی را به یاد می آورید که باعث رنجش شما شده است؟ در جاهای خالی، به اسم آن شخص فکر کنید و آن را با صدایی آهسته 	 

بگویید. به اشــخاص وقت بدهید این کار را در ســکوت انجام دهند. به منظور اجتناب از ســلب اعتماد، از شاگردان خواسته نمی شود 
که آن اسم را با صدای بلند به زبان بیاورند یا بنویسند.

آیا توانستید آن کار را انجام دهید؟ به زبان آوردن آن کلمات، چه احساسی در شما ایجاد کرد؟	 

شادی در رنجها )سؤاالت 1۷ تا 1۹(
اول پطرس ۴ : 12-1۶ را بخوانید. همه باید این قسمت را در کتاب مقدس های خود باز کنند.

آیۀ مورد عاقۀ شما در این قسمت از کتاب مقدس چه بود و چرا؟	 
موقعیتی را شرح دهید که در آن خدا در بحبوحۀ رنج به شما شادی بخشید.	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: 
در این هفته، وقت بگذارید و از خدا بخواهید به شــما نشــان دهد آیا 
کســانی هســتند که الزم است آنها را ببخشید. این کار سختی است و 
شما نمی توانید آن را با قدرت خودتان انجام دهید. هیچ کس نمی تواند 
شــما را مجبور کند کســی را ببخشــید، اما اگر بخشــیدن را انتخاب 
کنید، خدا قدرت انجام این کار را به شما خواهد داد. سپس، این کار 

موجب بروز شادی عظیمی در زندگی شما خواهد شد!
شما می توانید با چه کسی دربارۀ موضوع امروز حرف بزنید؟

شــما می توانید برای آن شــخص داســتان خادمی را تعریف کنید که 
کسی را نمی بخشید )متی ۱۸ : ۲۵-۲۳(.

با استفاده از تکلیف عملی با هم دعا کنید:
شاگردان را با استفاده از این قدمها در دعا رهبری کنید:

اول، از خدا بخواهید به ما یک نفر را نشــان دهد که الزم اســت او 
را ببخشیم.

سپس، قدمهای ۱ و ۲ را آرام و شمرده بخوانید.
دعای قدم سوم را انجام دهید. هر شخص اسم کسی را که می خواهد 

ببخشد آهسته به زبان بیاورد.
قدم آخر را با صدای بلند بخوانید. برای یکدیگر دعا کنیم تا قدرت 

بیابیم و به بخشیدن افراد از این طریق ادامه دهیم.
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درس ۱۱: زنان و شوهران

هدف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها طرح خدا را برای ازدواج را درک کنند، طرحی که در آن یک مرد با یک 

زن برای تمام عمر خود به هم می پیوندند.
ب( خواستار این باشند که همسرشان را بیشتر از خودشان خشنود سازند.

ج( به این باور برسند که مردان باید همسرانشان را بر مادران خویش ارجح بدانند.
د( پیدایش ۲ : ۲۴ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:
ازدواج در اسام	 
مادر بودن در اسام	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ کاغذ و قلم، مسائل مورد 
بحث در سؤال ۳ را مد نظر قرار دهید.

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا توانستید کسی را که شما را رنجانده است، ببخشید؟ انجام این کار چه تفاوتی در زندگی شما ایجاد کرد؟ با 
هر کدام از اعضای گروه که در این باره صحبتی نکرده یا برایش سخت بوده که طرف مقابل را ببخشد، به طور خصوصی صحبت کنید.

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 11: 
ســؤال 1: »… پــدر و مادر خود را ترک کــرده، به زن خویش خواهد 

پیوست و یک تن خواهند شد« )پیدایش ۲ : ۲۴(. 

سؤال 2: یک، یک، تمام عمر
سؤال 3: الف( تسلیم بودن؛ ب( با ماحظه

سؤال ۴: خشنود کنم
برای درس امروز دعا کرده، موضوع آن را معرفی کنید: رابطۀ ما با همســرمان مهمترین رابطه ای اســت که با انســانی دیگر داریم، این رابطه حتی مهمتر 
از رابطۀ ما با والدین مان اســت. موضوع امروز، طرح خدا برای ازدواج اســت. اگر شــاگردان شــما ازدواج نکرده اند، مهم است درس را طوری تطبیق 
دهید که با شــرایط آنها ســازگار باشــد. ما در این خصوص، گروههای مباحثۀ تک جنسیتی را پیشنهاد می کنیم که رهبر گروه نیز همجنس افراد باشد. تمرکز 
خود را بر ســؤاالتی قرار دهید که با شــاگرد یا شــاگردان شــما مرتبط هستند. این موضوع، موضوع مهمی اســت، لذا در پرداختن به آن عجله نکنید. اگر الزم 

است، بعدها باز هم به آن رجوع کنید.

بحث و گفتگو
طرح خدا برای ازدواج )سؤاالت 1 تا 11(

سؤال 2: هر جمله را بخوانید و بپرسید:

آیا شما شخصًا با این جمله موافقید؟	 
چرا بله و چرا خیر؟	 

این جوابها از نقطه نظر کتاب مقدسی داده می شوند و بر تعلیم مردان و زنانی مبتنی 
هستند که به صورت خدا آفریده شده اند، اما دیدگاههای مسیحی در زمینۀ برخی 

جوانب نقشهایی که زن و شوهر دارند، می توانند متفاوت باشند.
سؤال 3: آیه حفظی پیدایش ۲ : ۲۴ را مورد بازبینی قرار دهید.

طرح خدا برای ازدواج چیست؟ ر. ک. به سؤال.	 
از نظر جسمی، روحی، و فکری باید چه اتفاقی بین آنها بیفتد؟ باید با هم یکی- یک تن- شوند.	 
در فرهنگی که ما در آن زندگی می کنیم، ازدواج چه موقع و به چه صورت آغاز می شود؟	 
ازدواج برای کســانی که از مســیح متابعت می کنند باید از چه نظر متفاوت باشــد؟ فرصتی بدهید و دربارۀ مســائل و چالشهای کشوری 	 

بحث و گفتگو کنید که در آن زندگی می کنید. به طور مثال، در غرب، مســائل و چالشــهایی از قبیل چگونه پیدا کردن شــریک زندگی، قرار عاشــقانه 
گذاشــتن، با هم زندگی کردن، داشــتن رابطۀ جنســی قبل از ازدواج، و مراسم ازدواج وجود دارند. برای شاگردان خود این موضوع را روشن کنید که 

این مسائل برای مسیحیان باید از چه نظر متفاوت باشند.
سؤال ۵: به تصویر نگاه کنید. 

بــرای 	  شــما  از  کــدام  هــر 
قسمتهای )الف( و )ب( سؤال 

۵ چه نوشتید؟ 

این موقعیت، موقعیت کالسیکی است که اکثر شاگردان آن را درک خواهند کرد. اصل کتاب مقدسی در این زمینه 
واضح و روشــن اســت که می گوید باید اولویت به همســر داده شود، اما مراقبت از والدین مرد و احترام گذاشتن 

کیدی بر آن نمی شود. سؤال ۴ را با هم بخوانید. به آنها وظیفۀ کتاب مقدسی ای است که در غرب چندان تأ
دربارۀ موضوع بعدی که "طاق" است، بحث و گفتگو کنید. در این زمینه حساسیت به خرج بدهید و به آن دسته از ایمانداران که تجربۀ طاق 

را داشته اند، دربارۀ فیض و بخشش خدا تعلیم دهید.
سؤال ۷: متی ۱۹ : ۳-۶ را بخوانید.

در آن زمان، برای یک مرد آســان بود که همســرش را 	 
طاق دهد. مسیح در آیۀ ۷ چه چیزی را نقل قول می کند؟ 

چگونــه یک زن و شــوهر می توانند ازدواجشــان را 	 
نه فقط به طور فیزیکی، بلکه با فکر و قلب خود تقویت 

کنند و تحکیم ببخشند؟ 
مســیح در آیــۀ ۶ می فرمایــد کــه ازدواج فقط یک 	 

قرارداد انسانی است، یا چیزی بیشتر و بزرگتر؟ 

در واقع، بعضی از فریسیان تعلیم می دادند که اگر زنی غذا را می سوزاند، 
شوهرش می توانست او را طاق دهد! 

پیدایش ۲ : ۲۴ را.
با گذراندن وقت با یکدیگر، با حرف زدن با هم، و انجام بعضی کارها با 

هم مثل دو دوست واقعی.
اسام تعلیم می دهد که ازدواج یک قرارداد است، اما کتاب مقدس می گوید 

ازدواج محکمتر از آن است که بتوان آن را مثل یک قرارداد فسخ کرد.



51 از پِی من بیا

طبق سخنان مسیح در آیۀ ۶، 	 
چرا طاق کاری اشتباه است؟

خدا انسانها را ]از طریق ازدواج[ »به هم پیوسته«، لذا، آنها نباید این پیوند را از بین ببرند )همچنین، ر. 
ک. به آیۀ ۹(. با وجود این، گاهی اوقات حتی ازدواج بین پیروان مسیح نیز با شکست مواجه می شود.
سؤال ۹: این سؤال را بخوانید. شما کدام جوابها را عامت زدید؟ به نظر شما چرا این اتفاق می افتد؟ الف(، ب( و د( موارد کامالً رایجی 

در جوامع مسلمان هستند. ممکن است موارد نادری از گزینۀ ج( وجود داشته باشد.

سؤال 1۰: گفتگوِی تصویر و پاراگراف پایانی را بخوانید. شما در اینجا چه نوشتید؟ این مرد فکر می کند همسرش همانند ملک و دارایی 
است، اما کتاب مقدس تعلیم می دهد که مرد و زن ارزش یکسانی دارند.

سؤال 11: کل سؤال را بخوانید. دانستن اینکه خدا دردمان را حس می کند، چگونه کمکی به ما می کند؟ ممکن است شاگرد یا شاگردان 
شما در یکی از این موقعیتهای ناراحت کننده باشند. دانستن اینکه عیسای مسیح در زندگی زمینی خود مهر و شفقت زیادی نسبت به 

رنج دیدگان داشت و اینکه وقتی در ازدواج خود خوشبخت نیستیم، او درد ما را حس می کند، به آنها در این زمینه کمک می کند.

زنان و شوهران در نامۀ اول پطرس )سؤاالت 12 تا 22(
سؤال 13: کل سؤال را بخوانید.

چــرا گاهی اوقات برای یک زن ســخت اســت که تســلیم 	 
شوهر خود باشد؟ 

چرا گاهی اوقات برای یک شــوهر سخت است که نسبت 	 
به همسر خود با ماحظه باشد؟ 

چون مثًا ممکن اســت شوهر او خودخواه، سلطه جو یا نادان باشد؛ 
یا ممکن است زن بخواهد به میل خودش رفتار کند.

چــون مثالً خیلی از شــوهران انتظار دارند همسرانشــان کنیزی آنها 
را بکنند.

سؤاالت 1۵ و 2۰: از دو نفر بخواهید سخنان آن زن در سؤال ۱۵ و سخنان جهانگیر در سؤال ۲۰ را با صدای بلند بخوانند. 
آنها سعی در خشنود کردن چه کسی دارند: خودشان یا همسرشان؟	 
خدا از ما می خواهد بیشــتر به چه چیزی اهمیت بدهیم: اینکه چگونه می توانیم همســر خود را خشــنود بســازیم یا چگونه همســرمان 	 

می تواند ما را خشــنود ســازد؟ در مورد اینکه چگونه ســعی می کنید همسرتان را خشنود بسازید یا اینکه چه چیزی باعث می شود انجام 
این کار برای شما سخت باشد، مثالهایی بزنید.

سؤاالت 21 و 22: پاراگراف اول را بخوانید.
آیــا یــک مرد می تواند بدون کتک زدن همســر و فرزندانش اقتدار خود را در خانه حفظ کنــد؟ در بعضی از فرهنگها، کتک زدن زن 	 

کاری رایج است، اما کتاب مقدس می فرماید: "همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنید« )افسسیان ۵ : ۲۸(.
اول پطرس ۳ : ۷ دربارۀ اینکه باید چگونه رفتاری با یک زن داشت، چه می گوید؟ اینکه باید رفتاری "با مالحظه" و "با احترام" با او داشت.	 
در مورد اینکه این رفتار در عمل چه نمودی خواهد داشت، مثالهایی بزنید.	 

• سؤال 22 را بخوانید. شما چه نوشتید؟ ممکن است جوابها متفاوت باشند، اما هدف این سؤال این است که به شوهران کمک 	
کند فکر کنند که چطور می توانند به نحوی غیرخودخواهانه نسبت به همسران خود با مالحظه باشند.

مسیح و همسر شما )سؤاالت 23 تا 2۶(

ســؤال 2۴: داســتان واقعی داخل کادر و 
سؤال زیر آن را بخوانید. نظر شما چیست؟ 

ممکن اســت همســر به مســیح ایمان بیاورد، اما حتی اگر این اتفاق نیفتد، وقتی پیرو 
مسیح صبور و مهرپیشه باشد، این کار کمک می کند هماهنگی در خانه حفظ شود.

سؤال 2۶ الف: پاراگراف اول را بخوانید. 
شما کدام جوابها را عامت زدید و چرا؟	 
چگونه می توانیــد "با هم فرزندان خود 	 

را تربیت کنید تا پیروان عیسی باشند"؟

به طور مثال، می توانیم نمونۀ خوبی از یک مســیحی باشــیم؛ با فرزندان خود وقت 
بگذرانیــم، به آنها توجه کنیم، دوستشــان بداریم؛ آنها را حکیمانه تأدیب کنیم؛ اگر 
اشــتباه کردیم، عذرخواهی کنیم؛ بــرای فرزندان خود دعا کنیم؛ با آنها هر روز دعا 

کنیم و کتا ب مقدس بخوانیم؛ و هنگام مالقات با ایمانداران آنها را همراه ببریم.

سؤال 2۶ ب: گفتگوِی تصویر معلم را بخوانید. این تمرین را با شرایط گروه خود تطبیق دهید.
به شاگردان خود کاغذ و قلم بدهید. ظرف مدت پنج دقیقه، یکی از موارد زیر را مد نظر قرار دهید و یادداشت کنید:

پنج ایدۀ عملی برای تقویت بخشیدن رابطۀ شما با زن یا شوهرتان.	 
یا اگر متأهل نیستید، پنج زمینه که می خواهید در آنها رشد کنید تا زن یا شوهر خوبی بشوید.	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: مهمترین چیزی که دربارۀ ازدواج آموختید، چه بود؟ چطور 
می توانید این موضوع را عملی کنید؟

کدام یک از ایده هایی را که یادداشت کردید، در این هفته به عمل خواهید آورد؟	 
تشویق کنید: اگر یک دورۀ درسی ازدواج مسیح به موقعیت شما ربط پیدا می کند، 
آن را پیشــنهاد کنید. اگر شاگردان ســؤالی دربارۀ این درس دارند، پیشنهاد کنید که 

می توانند به طور خصوصی با شما حرف بزنند.

با هم دعا کنید:
شــاگردان را بــه گروههای دو نفرۀ )آقایــان با آقایان، 
خانم ها بــا خانم ها( یا زوجهای متأهل تقســیم کنید و 
در دعا از خدا بخواهند کمک شان کند تا در مورد آنچه 

دربارۀ ازدواج آموختند، از او اطاعت کنند.
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درس ۱۲: حل اختالفات

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها راه خوبی برای حل اختافات برگزینند، نه 

راههای بد را.
ب( سه قدمی را که از طریق آنها می توان اختاف را به 

نحو خوبی حل کرد، درک و تمرین کنند.
ج( اول پطرس ۳ : ۱۱ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:
اختافات و چگونگی حل آنها	 
آیا خدا احساس دارد؟	 

اقدام مقدماتی: اگر نقش بازی کردن مناســب حال شاگردان شما است، این 
موضــوع را مــد نظر قرار دهید. یک ســرود و یک صلیــب را برای وقت دعا 

آماده کنید.

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: در این هفته، چه کاری برای کمک به تحکیم ازدواجتان یا خوشحال ساختن همسر خود انجام دادید؟ کارتان 
چطور پیش رفت؟ یا اگر متأهل نیستید، چه تکلیف عملی ای انجام دادید؟

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 11:
سؤال 1: هر سه گزینه راههای بدی برای حل اختاف هستند.

سؤال 2: احساسات خود، حرف بزنید، ببخشید و بخشش را دریافت کنید.
سؤال 3: آرام، صلح باشد )اول پطرس ۳ : ۱۱(.

موضوع درس امروز را معرفی کنید: آیا ممکن اســت ما ایمانداران در آرامش کامل زندگی کنیم و هرگز اختاف نداشــته باشــیم؟ از لحاظ 
تئوریک ممکن است، اما در عمل، پیروان مسیح نیز مثل غیرمسیحیان درگیر اختالفات می شوند. با وجود این، ما به عنوان ایمانداران باید در 

مقایسه با غیرمسیحیان راه بهتری برای حل اختالفات داشته باشیم.

بحث و گفتگو

اختالفات بین پیروان مسیح )سؤال 1 تا ۵(
سؤال ۵: 

از بین جمات )الف( تا )ه(، شما کدام یک را عامت زدید؟	 
در مورد جملۀ )و(، شما چه مثالی از تجربۀ شخصی خود نوشتید؟	 

خدا مشتاق است که ما اختالفات خود را حل کنیم )سؤال ۶(
سؤال ۶: 

آیــا فکــر می کنید اعمال ما می توانند خدا را غمگین بســازند؟ اســالم تعلیم می دهد که اعمال ما نمی توانند خــدا را تحت تأثیر قرار 	 
دهنــد، امــا کتاب مقدس تعلیم می دهد که اعمال ما خدا را تحت تأثیر قرار می دهند. به طور مثال، در پیدایش ۶ : ۵-۶، خدا »متأســف 

شد و در دل خود غمگین گشت.«
فکر می کنید چرا اختافات ما خدا را غمگین می سازند؟ مسیح بهای گرانی پرداخت تا برای ما صلح را به ارمغان بیاورد و او مشتاق این 	 

است که ما در صلح و آرامش زندگی کنیم. همچنین، وقتی درگیر اختالف می شویم، این کار ما شهادت بدی نزد غیرایمانداران به جا می گذارد.

اول پطرس 3 : ۸-12 را بخوانید:

چه اعمال و نگرشــهای خوبی به ما کمک می کنند تا با هم در 	 
صلح و آرامش زندگی کنیم؟

ما باید از چه اعمال بدی اجتناب کنیم؟ 	 
در آیۀ ۱۰، چه کار دیگری باید انجام دهیم؟ چرا؟ 	 
دفعۀ بعدی که با کســی اختاف پیدا می کنید، این قســمت از 	 

کتاب مقدس موجب ایجاد چه تغییری در رفتار شما خواهد شد؟ 
کدام بخش از این قســمت از کتاب مقدس آیۀ حفظی اســت؟ 	 

همۀ شاگردان آن را از حفظ تکرار کنند.

 )آیۀ ۸( آیۀ ۸: در یکدلی زندگی کردن و همدرد، برادردوســت، 
دلسوز و فروتن بودن.

 )آیۀ ۹( آیۀ ۹: بدی را با بدی یا دشنام را با دشنام جواب دادن. 
در عوض باید، بدی و شرارت را با برکت جواب دهیم.

زبانمان را از بدی بازداریم و لبهای خود را از فریب فرو ببندیم. 
چــون زبان بد و ســخنان فریبنده در مــوارد زیادی موجب بروز 

اختالف می شود.

راههای بد حل اختالف )سؤاالت ۷ تا 1۰(

سؤاالت ۷ تا 1۰: دربارۀ سه راه بد حل اختاف بحث و گفتگو کنید.
این راهها چه تأثیر منفی ای بر انسانها و روابط دارند؟	 
آیا کسی هیچ کدام از این راههای بد را تجربه کرده است؟ نتایج منفی آنها چه بودند؟	 
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راه بهتری برای حل اختالف )سؤاالت 11 تا 23(
کدام سه قدم را می توان برای حل اختالف به کار برد؟ ما هر یک از این قدمها را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد.

قدم اول: احساسات خود را نزد خدا بیاورید.

سؤاالت 11 تا 13: چرا قبل از رفتن و صحبت کردن با 
طرف مقابل، بهترین کار این است که احساسات خود را 

نزد خدا بیاوریم؟ 

چون با کمک خدا می توانیم خشــم خود را کنترل کنیم. ســپس، می توانیم با آرامش با 
طرف مقابل حرف بزنیم. اگر با حالت خشــم نزد آن شــخص برویم، این کار ما اوضاع 

را بدتر خواهد کرد.

قدم دوم: با طرف مقابل حرف بزنید.
سؤال 1۴: گفتگوهاِی تصویر را بخوانید.

نکتۀ خوبی که دربارۀ بحث و گفتگوی آنها وجود دارد، چیست؟ 	 
چــرا همۀ این کارها کمکشــان می کنند کــه اختاف خود را 	 

حل کنند؟

آنها آرام هســتند؛ به دقت به حرفهای هم گــوش می دهند؛ حرف همدیگر 
را قطع نمی کنند؛ احساســات خود را شرح می دهند؛ با اینکه همدیگر را 

دوست دارند، اما با هم صادق و روراست هستند.
سؤال 1۷:

شــما در اینجا چه نوشــتید؟ چرا؟ وقتی دربارۀ مشــکل با عدۀ زیادی حرف می زنیم، مشکل در سطح وسیعی پخش می شود، درست 	 
مثل دانه هایی که باد آنها را پخش می کند. این کار باعث رنجش بیشتر می شود و آشتی و مصالحه را دشوارتر می سازد. 

آیا اصًا به میان آوردن یک شخص سوم به عنوان واسطه و میانجی کار خوبی است؟	 
بحث و گفتگو کنید. معموالً، بهتر است دو نفر مشکل را مستقیمًا بین خودشان حل کنند، اما اگر آنها نمی توانند خودشان موضوع را 	 

حل کنند، خوب است فرد میانجی ای داشته باشند که مورد احترام هر دو است، خصوصًا در مواردی که یکی از طرفین اختاف سعی 
دارد دیگری را وادار به تسلیم کند )ر. ک. به سؤال ۹(.

سؤال 3: ببخشید و بخشش را دریافت کنید.
سؤال 2۰: گفتگوهاِی تصویر را بخوانید.

در این محاوره چه کسی عذرخواهی می کند: علی یا کریم؟ 	 
هر دو! 

هر کدام از آنها قســمتی را ذکر می کند که در آن خود مقصر بود و برای آن 
مورد عذرخواهی می کند.

جلسۀ تمرین- حل اختالف از طریق ایفای نقش )مدت تمرین: پنچ دقیقه به  اضافۀ زمانی برای بحث و گفتگو(
گروه را به تیمهای دو نفره تقســیم کنید و ایفای نقش ۱ یا ۲ را به آنها واگذار کنید. یک نفر باید شــخص )الف( باشــد و یک نفر شــخص )ب( و این دو نفر 
باید در مورد اینکه چگونه برخورد و نگرشی به حل اختاف موجود خواهند داشت، نقش بازی کنند کنند. بعد، یک یا دو تیم دو نفره می توانند داوطلب شوند 

و قضیۀ خود را در برابر کل گروه نقش بازی کنند.
شخص )الف( سابقًا به شخص )ب( که دوست او است، مبلغی پول قرض داده و دوستش پول را به موقع پس نداده است. لذا، شخص )الف( . ۱

دربارۀ شخص )ب( نزد شخص دیگری شکایت می کند.
زن و شوهری بستگان شوهر را برای صرف یک وعده غذای خاص دعوت می کنند. زن )شخص ب( غذا را دیر ِسرو می کند و شوهر او )شخص . ۲

الف( جلوی مهمانان از دستش عصبانی می شود. زن فکر می کند شوهرش او را تحقیر کرده و شوهر نیز فکر می کند همسرش او را تحقیر کرده است.
آیا شاگردان بعد از دیدن نمایشها از سه قدم مذکور استفاده کردند؟ چطور بود؟ از این کار چه آموختید؟

سؤاالت 22 و 23:
چرا باید ببخشیم؟ چون خدا ما را بخشیده  است.	 
چند دفعه باید یک نفر را ببخشیم؟ متی ۱۸ : ۲۱-۲۲ را بخوانید و با هم  بحث و گفتگو کنید.	 
به تصویر مربوط به سؤال ۲۳ نگاه کنید. احساسات خود را در زمانی که با یک نفر آشتی کردید، توصیف کنید.	 
اگر کسی نخواهد آشتی کند، ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ گفتگوِی تصویر معلم را بخوانید.	 

زمانی را به سکوت اختصاص دهید تا هر کس اختالفی را که با شخصی دارد یا از آن مطلع است، به حضور خدا بیاورد.

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
• امروز چه مطلبی آموختید که به شما در تغییر رویۀ 	

حل اختافات کمک خواهد کرد؟
• تکلیف عملی را با هم بخوانید.	
• تکلیف عملی فقط به شما می گوید چگونه با طرف 	

مقابل حرف بزنید. انجام عملی این کار با خود شما 
است. وقتی خدا به شما می گوید زمان مناسب این 

کار فرا رسیده، بروید و با آن شخص حرف بزنید.

با هم دعا کنید: به خاطر داشته باشید که ما بخشیده شده ایم!
با هم ســرودی مثل "منشــأ محبت اوســت" را که دربارۀ بخشش اســت، بخوانید یا آن را پخش . ۱

کنید. می توانید برای اینکه شــاگردان متمرکز این موضوع شــوند، از یک صلیب اســتفاده کنید. 
زمانی را اختصاص دهید تا همگی دربارۀ بخشوده شدِن ما توسط مسیح در سکوت تأمل کنند.

از شــاگردان بخواهید در ســکوت دعا کنند و از خدا بخواهند به آنها کمک کند تا با کسانی که . ۲
الزم است، آشتی کنند.

دعا کنید خدا در این هفته هر یک از شــاگردان را در روند بخشــش و آشــتی و مصالحه برکت . ۳
دهد و محافظت فرماید.
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درس ۱۳: شهادت دادن

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها بخواهند با دیگران دربارۀ مسیح حرف بزنند.

ب( در تشــخیص اینکــه بــا چه کســی و چه موقع دربارۀ مســیح حرف 
بزنند، حکیم باشند.

ج( بتوانند کاری را که عیسای مسیح برای ما انجام داده، توضیح دهند.
د( اول پطرس ۳ : ۱۸ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:
مسمانان و شهادت دادن )شهادت(	 
جسارت یا احتیاط؟	 
نمودار "ُپل"	 

اقدام مقدماتی: کلیپ ویدیویی اختیاری برای سؤال ۱۳

شروع جلسه

تکلیف عملی را مرور کنید: آیا توانستید اختاف خود را با کسی حل کنید یا اینکه هنوز برای مهیا شدن فرصت مناسب در دعا هستید؟ 
چه اتفاقی افتاد؟

خدا را برای کاری که برایمان انجام داده، ستایش کنید و سپس، برای این درس دعا کنید.
مروری بر "مطالعه در منزل" درس 13:

سؤال 1: الف( هراس؛ ب( آماده؛ ج( به نرمی، با احترام
سؤال 2: الف( آماده، پاسخ؛ ب( نرمی، با احترام
سؤال 3: ر. ک. به سؤال ۱۰ )اول پطرس ۳ : ۱۸(

موضوع درس امروز را معرفی کنید: چه کسی با شما دربارۀ حیات تازه در مسیح حرف زد. از هر نفر بخواهید تجربۀ خود را با بقیه 
در میان بگذارد. ما حیاتی تازه داریم، چون کسی با ما دربارۀ آن حرف زد. به همین صورت، ما نیز باید دربارۀ حیات تازۀ خود با دیگران 

صحبت کنیم و به آنها بگوییم آن را کجا پیدا کنند. شهادت دادن )شهادت( وظیفۀ همۀ پیروان مسیح است.

بحث و گفتگو

شهادت دادن برای مسیح )سؤال 1(

اول پطرس 3 : 1۴-1۸ را بخوانید.
ما از اول پطرس ۳ : ۱۴-۱۵ سه رهنمون مهم دربارۀ شهادت دادن آموختیم. آن رهنمونها چه بودند؟ »مترسید و در هراس مباشید«؛ 	 

»آماده باشید تا پاسخ گویید«؛ »به نرمی و با احترام«.

مترسید و در هراس مباشید )سؤاالت 2 تا ۷(
سؤال ۵: سؤال را بخوانید. 

کدام یک از اعضای خانوادۀ مسلمان شما می داند که شما پیرو مسیح هستید؟	 
شما معموالً بیشتر شبیه مرد داخل این تصویر دعا می کنید یا شبیه زن داخل این تصویر؟	 

سؤال ۶: این سؤال را بخوانید. شما در اینجا چه جوابی نوشتید؟
آیا از وقتی که بســتگان مســلمانتان پی بردند شــما پیرو مسیح هســتید، تا کنون با "زمان آزمایش" مواجه شده اید؟ اگر چنین بوده 	 

است، چه اتفاقی افتاد و نتیجه چه بود؟ این بحث و گفتگوی مهمی است، پس عجله نکنید.
اگر هنوز با "زمان آزمایش" مواجه نشده اید، آیا می توانید انتخاب کنید چه موقع با دیگران دربارۀ مسیح حرف بزنید، یا اینکه ممکن 	 

است این موضوع خارج از کنترل شما باشد؟ ما باید برای مواردی که این اتفاق در زمانی غیرمنتظره می افتد، آماده باشیم.

آماده باشید تا پاسخ گویید )سؤاالت ۸ تا 13(

سؤال ۸: از شاگردان بخواهید جوابهای احتمالی خود برای گزینه های )الف(، )ب(، و )ج( را با دیگران در میان بگذارند. جوابهای احتمالی:
الف( پسر اقتدار و شخصیت پدر را نشان می دهد. ما از کلمۀ "پسر" نه به شکل تحت اللفظی، بلکه به عنوان یک استعاره استفاده می کنیم. 

مثالً، درزبان عربی "پسرِ جاده" به معنی مسافر است و در زبان فارسی دری "پسرِ کابُل" به معنی شخصی است اهل کابل.
ب( ما نیاکان، طایفه و خانوادۀ خود را دوست داریم. من پیرو عیسای مسیح هستم که اهل مشرق زمین است، نه مغرب زمین. در هزارۀ اول 

مسیحیت، اکثر مسیحیان جهان اهل مغرب زمین نبودند و امروز نیز این موضوع مصداق دارد!
ج( اینکه مسیحیان در کتاب مقدس تغییراتی ایجاد کردند، واقعیت ندارد. امروزه، هزاران نسخۀ دستنویس کتاب مقدس در موزه های ]اقصی 

نقاط[ جهان موجود است. با مقایسۀ این نسخه ها می توانیم نسبت به اصل بودن متن کتاب مقدس تا حد زیادی اطمینان داشته باشیم.
سؤال ۹: گفتگوِی تصویر را بخوانید. شما به این خانم چه جوابی می دهید؟

سؤال 1۰: سؤال را بخوانید و آیۀ حفظی را تمرین کنید.

تمرین: خبر خوشمان را به دیگران بدهیم
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سؤال 13: شاگردان را به دو گروههای دو نفره تقسیم کنید.
نفر اول ظرف مدت ســه دقیقه توضیح می دهد عیســای مســیح چه کاری برای انسانها انجام داد. او باید از جوابی که برای سؤال 	 

۱۳ نوشته است، استفاده کند. در صورت تمایل، او می تواند از "مکمل ۲" نیز استفاده کند.
سپس، نقش خود را عوض می کنند و نفر دوم ظرف مدت سه دقیقه توضیح می دهد عیسای مسیح چه کاری برای انسانها انجام داد.	 
دوباره با هم جمع شوید. آیا این تمرین به شما کمک کرد که "آماده باشید تا پاسخ گویید"؟	 
آیا از نظر شما اول پطرس ۳ : ۱۸ برای توضیح کاری که عیسای خداوند برای انسانها انجام داد، مفید بود؟	 

تعریف کردن داستانمان از کتب انبیا:
الزم نیست فورًا با عیسی و عهدجدید شروع کنیم. چگونه می توان از انبیای عهدعتیق به عنوان سفری استفاده کرد که ما را به سوی 	 

عیسی، آن ماشیح، رهنمون می شوند؟
دوستان مسلمان ما با انبیایی همچون آدم، نوح، ابراهیم، یوسف، موسی، و داوود به خوبی آشنا هستند، اما قرآن با تفصیل زیادی 	 

دربارۀ این انبیا سخن نمی گوید. ما می توانیم به دوستانمان بگوییم که در تورات اطالعات جالب بیشتری دربارۀ این انبیا وجود دارد. 
ســپس، با اســتفاده از این داســتانها می توانیم نشان دهیم که چطور آنها به مسیح ای اشــاره می کنند که قربانی کامل و بی عیب و راه 

حل لعنتی است که آدم موجب آن شد.

اگر وقت کاس اجازه می دهد، ابتدای فیلم عیســی )آن نســخه ای که با آفرینش شــروع می شود( یا "داستان انبیا/ سوپربوک" را که فیلمی 
انیمیشنی است و در یوتیوب قابل دسترسی می باشد، تماشا کنید.

به نرمی و با احترام )سؤاالت 1۴ تا 1۸(
سؤاالت 1۶ و 1۷: این سؤاالت را بخوانید.

در ســؤال ۱۷، شــما در هر کدام از آن موقعیتهای دشــوار چه کار می کنید؟ دو موقعیت اول ممکن اســت با گذشت زمان دستخوش 	 
تغییر شوند، اما موقعیت سوم جدی تر است، چون پیامدهای دائمی ای به همراه دارد.

در موقعیتی که شــما ناگزیر هســتید با بســتگان مسلمان خود به خاطر مسیح مخالفت کنید، چطور می توانید این کار را "به نرمی و با 	 
احترام" انجام دهید؟ با احترام صحبت کنید، نه با خشــم؛ از خانوادۀ خود به طرق عملی زیادی حمایت کنید و به آنها نشــان دهید که 

دوستشان دارید؛ کارهایی را که باعث شرمساری آنها می شود، انجام ندهید؛ زمان مناسبی را ]برای حرف زدن[ انتخاب کنید.
نان حیات )سؤاالت 1۹ و 2۰(

سؤال 1۹:
چرا وظیفۀ ما به مثابه کار "گدایی است که به گدایی دیگر می گوید چگونه نان پیدا کند"؟ 	 

مهدی دیباج در محاکمۀ خود با استفاده از یک ضرب المثل فارسی به همین نکته اشاره کرد. او گفت: »ایراد می گیرند که چرا تبلیغ می کنی! اگر بینی 
که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.« او شش ماه بعد شهید شد. شهادت شجاعانۀ او به بهای جانش تمام شد. شاهد شهید شد.

آیا کار او ارزشش را داشت؟ شما چه فکر می کنید؟	 
سؤال 2۰: داستان و سؤال مربوطه را بخوانید.

چگونه می توانیم بین تعجیل در صحبت کردن با اعضای خانوادۀ خود دربارۀ عیسای مسیح قبل از اینکه آنها آمادۀ شنیدن باشند و 	 
به تعویق انداختن این کار برای مدتی طوالنی تعادل برقرار کنیم؟

نصایح ایمانداران با تجربه شامل موارد زیر هستند:
	 .اجازه دهید زندگی شما تغییرات مثبتی را به خانوادۀ شما نشان دهد
	.از مذهب خانوادۀ خود به تندی انتقاد نکنید
	."فورًا نگویید که "مسیحی شده اید
	.کم کم به این موضوع اشاره کنید که در کتاب مقدس به تعلیم مفیدی دست یافته اید
	.اگر خانوادۀ شما مستقیمًا بپرسد که آیا پیرو مسیح هستید، این موضوع را انکار نکنید
	.برای اینکه خدا قلبهای اعضای خانوادۀ شما را آماده کند، زیاد دعا کنید
	.اول با عضوی از خانواده که نسبت به بقیه مهربانتر است، حرف بزنید
	 ،این امکان وجود دارد که خانوادۀ شما قبل از آنکه برای صحبت کردن با آنها برنامه ریزی کرده باشید، بشنوند که پیرو مسیح هستید

اما بدانید که خدا موقعیت را تحت کنترل خود دارد و آن را برای خیریت شما به کار خواهد گرفت.

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
تکلیــف عملــی را با هم بخوانید. به شــخصی که در نظر 	 

دارید با او دربارۀ عیسی حرف بزنید، چه خواهید گفت؟

با هم دعا کنید: از شاگردان بپرسید در گروههای دو نفره به هم 
بگویند چه کسی از ایمان آنها خبر دارد و سپس، برای یکدیگر دعا 

کنند که خدا به ما حکمت و قوت عطا فرماید تا شاهدان خوبی 
برای او به ویژه در خانواده های خود باشیم.
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درس ۱۴: تعمید

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها سه حقیقت را که تعمید نمایانگر آنها است، درک کنند.

ب( یا با نگاهی به گذشته، قدردان تعمیدی باشند که گرفتند یا 
اینکه برای تعمید خود در آینده برنامه ریزی کنند.

ج( متی ۲۸ : ۱۹ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی: 
ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی و تعمید	 
شستشوی آئینی در اسام	 

نیازی به اقدام مقدماتی نیست.

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشــته: در این هفته چه فرصتهایی داشــتید تا در آنها به طریقی شــاهد مســیح باشید یا دربارۀ ایمان خود با کسی حرف 
بزنید؟ از کسانی که چنین فرصتی نداشتند بپرسید: "آیا برای این موضوع در دعا هستید؟"

مروری بر "مطالعه در منزل" درس1۴:
سؤال 1: »پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید« )متی ۲۸ : ۱۹(.

سؤال 2: الف( شخص؛ ب( گناهانم، شسته؛ ج( اجتماع
سؤال 3: بسیار مهم است

موضوع درس امروز را معرفی کنید:
آیا شما هم مثل حمید )در تصویر( هستید؟ چه سؤاالتی دربارۀ تعمید دارید؟ 

امروز سعی خواهیم کرد تا به سؤاالت شما جواب بدهیم.
برای درس امروز دعا کنید یا از یکی از شاگردان بخواهید دعا کند.

بحث و گفتگو
چرا باید تعمید بگیرم؟ )سؤاالت 2 و 3(

سؤال 2: سؤال را بخوانید.
بهترین دلیل برای تعمید گرفتن چیست؟ اینکه خداوندْ عیسای مسیح فرمان داده که تعمید بگیریم.	 
آیا می دانید مســیح در چه مقطع زمانی این فرمان را داد؟ بعد از رســتاخیز خود و درســت قبل از باال بردن شــدن به آســمان، او به 	 

پیروان نزدیک خود فرمان داد تا کاری را که او شــروع کرده بود، ادامه دهند. ازآن زمان تا کنون، پیروان مســیح در حال شاگردســازی 
و تعمید شاگردان بوده اند.

چه کسی می تواند متی ۲۸ : ۱۹ را از حفظ بگوید؟ از همه بخواهید آیه را بگویند و با این کار آن را مرور کنید.	 

تعمید نشانگر چیست؟ من در مسیح انسان جدیدی هستم )سؤاالت ۴ تا ۸(

سؤال ۴: پاراگراف اول را بخوانید.

بــا کلمات خودتــان توضیح دهیــد که تعمید نشــانگر چه 	 
چیزی دربارۀ طبیعتهای کهنه و تازۀ ما است؟ 

طبیعــت کهنۀ ما کشــته شــده و ما بــا طبیعتی تازه برخاســته ایم و 
]اکنون[ حیات تازه ای داریم.

سؤال ۷: داستان فراز را بخوانید.
آن دسته از شما که تعمید گرفته اید، وقتی بعد از تعمید از آب بیرون آمدید، آیا احساسی مثل احساس فراز داشتید؟	 
شما چه احساسی داشتید؟	 

تعمید نشانگر چیست؟ گناهانم شسته شده اند )سؤاالت ۹ تا 11(

سؤال 1۰: پاراگراف اول را بخوانید.
آیا تعمید آب قدرتی جادویی دارد که گناهانمان می شوید و از ما دور می سازد؟ خیر.	 
چه چیزی گناهان ما را می شــوید و از ما دور می ســازد؟ طبق اول یوحنا ۱ : ۷، خون عیســای مســیح ما را پاک می ســازد. آب فقط 	 

کثافات بدن ما را می شوید، اما تعمید نماد قوی ای است از اینکه مسیح گناه را از قلبهای ما می شوید ]و پاک می سازد[.

تعمید نشانگر چیست؟ من به اجتماع مسیح پیوسته ام )سؤاالت 12 تا 1۴(

سؤاالت 12 و 13: کل سؤال دربارۀ پیوستن به اجتماع مسیح را بخوانید.
به شــخصی که ادعا می کند: »من به خاطر خودم تعمید می گیرم. این موضوعی اســت بین من و خدا و من مجبور نیســتم به کلیسایی 	 

ملحق بشوم«، چه می گویید؟ 
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طبق اول قرنتیان ۱۲ : ۱۳، تعمید به  معنای بخشــی از بدن مســیح شــدن است که همان اجتماع اوست. این اجتماع می تواند کلیسایی سنتی 
]و ساختمانی[ باشد یا نباشد، اما ما باید به طریقی به جمع ایمانداران ملحق شویم. ما به آنها تعلق داریم و آنها به ما. ما با هم ملت برگزیدۀ 

خدا هستیم.
سؤال 1۴: بدون نگاه کردن به کتابهایتان، سه حقیقت مذکور را مرور کنید: تعمید نشانگر چیست؟

کدام یک از این حقایق برای شما مهمتر از همه است؟	 

آیا تعمید برای نجات امری اساسی است؟ )سؤاالت 1۵ تا 1۷(

سؤاالت 1۵ و 1۶:
آیا تعمید گرفتن هر ایماندار امری اساسی و مهم است؟ چرا بله و چرا خیر؟ بحث و گفتگو کنید.	 

شهادت زندگی خود را بدهید:
تصور کنید مراسم تعمید شما است و شما در حال دادن شهادت زندگی خود به کل گروه هستید. شما در مدت پنج دقیقه چه خواهید گفت؟ 

از یادداشتهایی استفاده کنید که برای سؤال ۱۶ آماده کردید.
از یک یا چند نفر از اعضا بخواهید شــهادت زندگی خود را به کل گروه بدهند یا اینکه می توانند در تیمهای دو نفره به نوبت شــهادت خود را 
بدهند. شما هم باید برای دادن شهادت زندگی خود آماده باشید! توجه داشته باشید که اغلب از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسالمی خواسته 
می شــود تا به عنوان نوایمان این کار را انجام دهند. گاهی اوقات، این درخواســت به کّرات صورت می گیرد، به حدی که این ایمانداران دیگر 
نمی خواهند با این کار مورد تحسین و توجه قرار گیرند. بنابراین، وقتی می پرسید چه کسی دوست دارد شهادت دادن به گروه را تمرین کند، 

مراقب این موضوع باشید.

چه موقع باید تعمید بگیرم؟

سؤال 21: شما برای این سؤال چه نوشتید. بسته به شرایط، بعضی از پیشنهادها به قرار زیرند:
آن را علنی نکنید؛ در عوض، اشخاص قابل اعتماد را به طور خصوصی دعوت کنید.	 
تعمید را در جای ساکت و بی سر و صدایی انجام دهید، جایی که افراد غیرخودی در آن دید ندارند.	 
فقط یک دوربین موجود باشد و اجازه دهید شخص تعمید یافته تصمیم بگیرد چه کسانی کپی عکسها را داشته باشند.	 
وقتی شــخص در آب اســت و در حال تعمید گرفتن، از او هیچ عکســی با آن یک دوربین موجود نگیرید )می توان بعدًا به صورت 	 

گروه دوستان عکس گرفت(.
اگر گواهی تعمید داده می شود، آن را در جای خیلی امنی نگهداری کنید.	 

سؤال 22: پاراگراف اول را بخوانید.

شما در اینجا چه نوشتید؟	 
با هم بحث و گفتگو کنید. جواب "صحیحی" وجود ندارد، چون این موضوع بستگی به شرایط دارد. کسانی که صبر کردند تا بتوانند با همسر 
خود تعمید بگیرند، اغلب از انجام این کار خوشحال بوده اند. اما اگر بعد از گذشت سالهای مدید، همسر هنوز به مسیح ایمان نیاورد، ممکن 

است همسر ایماندار احساس کند که کار درست این است که برای تعمید خودش اقدام کند.
توجه: کتابهای شاگردان را چک کنید و ببینید برای سؤاالت ۲۱ و ۲۲ چیزی نوشته اند یا خیر. یادداشت کردن به آنها کمک می کند تا 

دربارۀ موضوع جدی تر فکر کنند و مشارکت بهتری در بحث و گفتگو داشته باشند.

گفتگوِی تصویر معلم را بخوانید.	 
بله، حتی اگر تعمید گرفتن کمی خطرناک باشد، این موضوع نباید ما را خیلی بترساند. تعمید زمانی است برای جشن گرفتن!	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعمید امروز:
درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
تکلیف عملی را با هم بخوانید. اگر کســی از شــاگردان نمی داند که 	 

با چه کســی می تواند ]دربارۀ موضوع[ حرف بزند، شخص مناسبی را 
برای حرف زدن با او تعیین کنید.

اگر قبًا تعمید نگرفته اید، باید تکلیف این هفته را انجام دهید و اگر قبًا 	 
تعمیــد گرفته ایــد، می توانید در این هفته بــا یکی از اعضای گروه که در حال 
فکر کردن دربارۀ برداشتن این قدم است، ماقاتی داشته باشد. به آن شخص 

مشاوره بدهید و با او دعا کنید.

با هم دعا کنید:
به شاگردان چند دقیقه وقت دهید تا در سکوت دربارۀ 

چگونه تعمید گرفتن و زمان آن دعا و تأمل کنند.
ســپس، از هر کدام از شــاگردان بخواهید دلیلی برای 
شــکرگزاری و نیــز یک مــورد نیاز خود را بــا بقیه در 
میان بگذارند. خدا را ســتایش کنید و برای آن نیازها 

دعا کنید.
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درس ۱۵: راه راست

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها متعهد شوند که برای خدا زندگی کنند، نه برای خودشان.

ب( با این موضوع موافق باشند که ما با تاش خودمان نمی توانیم در "راه راست" قدم برداریم.
ج( تا درک کنند که چرا بردگی مسیح آزادی حقیقی را به ارمغان می آورد.

د( اول قرنتیان ۶ : ۱۹-۲۰ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:
شریعت و رعایت قانون در اسام	 
مسلمانان و راه راست 	 
گناهان "کبیره" و "صغیره"	 

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا در مورد تعمید گرفتن از کسی مشورت گرفتید یا به کسی مشورت دادید؟ چه تصمیمی گرفتید؟ اگر کسی از 
اعضا می خواهد به زودی تعمید بگیرد، بعد از جلسه در مورد ترتیبات کار با او بحث و گفتگو کنید.

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 1۵:

سؤال 1: قانون موسی؛ ب( قانون مسیح
سؤال 3: الف(، ب( و ج( همگی در شریعت )قانون( مسیح ممنوع هستند؛ در 

مورد گزینه های د( و ه( از شاگردان بپرسید چه نوشتند.
سؤال ۴: اول قرنتیان ۶ : ۱۹-۲۰. ر. ک. به سؤال ۲۱.

سؤال 2: قدس

موضوع درس امروز را معرفی کنید: فکر می کنید قوانین مسیحیت نسبت به قوانین اسام آسانترند یا سخت تر؟ بحث و گفتگو کنید. 
اجازه دهید اعضای گروه هر نظری که دارند، بیان کنند. طی سه هفتۀ آینده، ما دربارۀ نوع متفاوتی از شریعت خواهیم آموخت.

بحث و گفتگو

چرا انسانها نمی توانند از راه راست پیروی کنند؟ )سؤاالت 1 تا ۴(

به تصویر مرد مست نگاه کنید. 
چرا این مرد نمی تواند در یک خط راست قدم بردارد؟ چون او تحت کنترل الکل است.	 
معنای روحانی این مثال چیســت؟ انســانها تحت کنترل گناه بســر می  برند و به آن معتادند. آنها حتی اگر بخواهند هم نمی توانند در 	 

راه راست قدم بردارند.
مــردم در دعاهــای آئینی )نماز( این گونه دعا می کنند که »ما را به راه راســت هدایت فرما.« آنهــا فکر می کنند خدا هزاران پیامبر را 	 

فرســتاد تا آنها را هدایت کنند، اما برای اینکه آنها را به قدم برداشــتن در "راه راســت" وادارد، آیا هدایت کافی اســت؟ چرا بله، چرا 
خیر؟ دعا و پیامبران خوب اند، اما انسانها برای قدم برداشتن در راه راست به قدرت نیاز دارند.

سؤال 3: سؤال را بخوانید.

کتاب می گوید که جواب )د( جواب صحیح است. آیا شما با این نظر موافقید؟ 	 
چگونه برای یک دوست مسلمان توضیح می دهید که قوانین بیشتر، دعاهای بیشتر، 	 

و کار و تاش انسانی بیشتر برای نجات انسانها از اعتیادشان به گناه کافی نیست؟ 

ایــن چیزها در ســطح انســانی کمک اندکی 
می کنند، اما نمی توانند مشکل اساسی ای را 

حل کنند که نیازمند قدرت خداست.

پاک و نجس )سؤاالت ۵ و ۶(

سؤال ۵: سؤال را بخوانید.

زیــر کــدام کلمــات داخــل کادر خــط 	 
کشیدید؟ 

آیــا غذاهــای حــال )پــاک( باطن و 	 
درون فریسیان را پاک می ساخت؟ 

کــدام اهمیــت بیشــتری دارد: غــذای 	 
نجس یا افکار ناپاک؟ 

افــکار پلیــد، بی عفتــی، دزدی، قتل، زنا، طمــع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حســادت، 
تهمت، تکبّر، حماقت. 

خیر. چرا ؟ چون گناهان آنها که از درونشــان نشــأت می گرفت، آنها را از درون ناپاک 
می ساخت.

افکار ناپاک اهمیت بیشتری دارند، چون قلبهای ما را ناپاک می سازند و متعاقب آن، 
سخنان ناپاک از دهانمان خارج می شوند و اعمال ناپاکی مرتکب می شویم.

سؤال ۶: شما چه نوشتید؟ وقتی شاگردان نظر خود را می نویسند، دربارۀ موضوع عمیقتر فکر می کنند و برای بحث و گفتگو آماده  می شوند.

پاک و تمیز کردن دستهایمان آسانتر است یا پاک کردن قلبهایمان؟	 

عالج خدا برای قلب ناپاک )سؤاالت ۷ تا 1۰(
سؤال ۷: سؤال را بخوانید و آیه را در حالی که هر نفر اسم خود را می گوید، تکرار کنید.

چه کسی ما را بر آن می دارد که بخواهیم در »راه راست« گام برداریم؟ چه کسی ما را قادر می سازد این کار را انجام دهیم؟ روح خدا.	 
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برای خدا زندگی کردن )سؤاالت 11 تا 1۶(
سؤال 1۵: با هم به گزینه ها نگاه کنید.

جواب الف( مســلمًا درست است، اما گزینۀ ب( چطور؟ 	 
آیا گناهان صغیره اهمیتی دارند؟ چرا بله یا چرا خیر؟ 

جواب د( یا ه( که به ترتیب مربوط به دروغ گفتن یا افکار 	 
گناه آلود هستند، چطور؟

اگــر قصد ارتکاب گناه را داشــته باشــیم، ولی مرتکب آن 	 
نشویم، آیا این هنوز گناه محسوب می شود؟ 

شــاید در اسام اهمیت نداشته باشــند، اما در شریعت مسیح حائز 
اهمیت هستند، چون معیارهای مسیح بسیار باال هستند.

اگر شــیطان ما را با فکری بد وسوســه کند و ما مقاومت کنیم، این 
گناه نیســت؛ اما اگر ما عمداً به فکر کردن دربارۀ آن موضوع ادامه 

دهیم یا برایش نقشه بکشیم، این گناه است.

سؤال 1۶: سؤال را بخوانید.
فکر می کنید کدام جوابهای این فهرست مهم هستند؟ چرا؟ جوابهای ب(، ج(، ه(، و ز( برگرفته از اول پطرس هستند، لذا در قانون 	 

مســیح وجود دارند. جوابهای الف(، د(، و و( در انجیل یافت نمی شــوند، لذا برای پیروان مســیح اختیاری هســتند. ضمناً، گزینه های 
ب(، ج(، ه(، و ز( دربارۀ برخوردها و رفتار ما نســبت به دیگران هســتند. این موارد در شــریعت مسیح مهمتر از گزینه های الف(، د(، 

و و( هستند که ظاهر بیرونی یا مسائل آئینی را مد نظر قرار می دهند.

آزادی حقیقی )سؤاالت 1۷ تا 22(
رومیان ۶ : 11-1۸ را بخوانید: این قسمت، قسمت سختی از کتاب مقدس است. آن را دو بار بخوانید یا اینکه آن را از دو ترجمه بخوانید 

تا به شاگردان در درک مفهوم آن کمک شود.
چه کسی می تواند نکات اصلی این قسمت از کتاب مقدس را توضیح دهد؟	 
طبق آیۀ ۱۱، ما باید برای چه چیزی مرده و برای چه کسی زنده باشیم؟ باید برای گناه مرده باشیم و برای خدا زنده.	 
آیات ۱۲، ۱۳، و ۱۴ سه بار به ما می گویند که با گناه در زندگی خود بجنگیم. این سه فرمان کدامها هستند؟ "مگذارید گناه فرمان 	 

براند" )آیۀ ۱۲(، "اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید" )آیۀ ۱۳(، "گناه بر شما فرمان نراند" )آیۀ ۱۴(.
طبق آیۀ ۱۴، چرا گناه دیگر بر ما فرمان نمی راَند؟ چون ما زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر فیض هستیم.	 
اگر "زیر فیضیم"، آیا این به آن معنی است که می توانیم هر کاری بخواهیم، انجام دهیم؟ چرا بله یا چرا خیر؟ ر. ک. به سؤاالت ۱۵ 	 

و ۱۶. خیر! چون ما باید خودمان را به خدا به عنوان ارباب جدیدمان تسلیم کنیم. ما آزادیم از خدا اطاعت کنیم، نه اینکه گناه کنیم.
آیات ۱۷ و ۱۸ به ما می گویند که اکنون بندگان پارسایی هستیم. بنا بر تجربۀ شخصی شما، این موضوع نوعی بار است یا شادی؟ 	 

شادی. بحث و گفتگو نباید فقط شامل چالش جنگیدن با گناه باشد، باید شامل جنبۀ مثبت و شادمانۀ زیستن برای خدا نیز باشد.
مکث کرده، فکر کنید: آیا می خواهید کسی باشید که بردۀ گناه است یا کسی که آزاد است از خدا اطاعت کند؟	 

سؤال 1۷: کل سؤال را بخوانید.

اول پطــرس ۴ : ۲-۳ بــه ما می گوید دســت از زندگی برای ارضای امیال خود برداریم و شــروع شما در اینجا چه نوشتید؟ 	 
کرده، برای خدا زندگی کنیم.

سؤال 1۹: به مرد داخل تصویر نگاه کنید. 
آیا این مرد حقیقتًا آزاد است یا خیر؟ شما چه نوشتید؟	 

سؤال 2۰: مرد داخل تصویر همان مرد قبلی است. 
چه بر سر زنجیره های او آمده است؟ آنها در ]پای[ صلیب پاره شدند.	 
ما چگونه به آزادی حقیقی دست پیدا می کنیم: با زندگی برای خودمان یا با زندگی کردن برای عیسای مسیح؟	 

آزادی حقیقی حاصل غام عیسای مسیح شدن است. این عجیب است، ولی حقیقت دارد.
بیایید دربارۀ اینکه چطور عیسای مسیح ما را از بعضی عادات بد آزاد کرد، مثالهایی از زندگی خودمان بزنیم.	 

شما نیز به عنوان مشاور مثالی از زندگی واقعی خودتان بزنید و از شادی زندگی کردن برای خدا بگویید.
سؤال 21: آیۀ حفظی را )که قسمتی از اول قرنتیان ۶ : ۱۹-۲۰ است( بخوانید و تمرین کنید. هر عضو گروه باید با استفاده از اسم خود آیه 

را به نفر بعدی بگوید. مثًا، "عارف تو از آِن خود نیستی، تو به بهایی خریده شدی. پس خدا را در بدن خود تجلیل کن."

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز: مهمترین چیزی که امروز آموختید، چیست؟ این درس چه تفاوتی در زندگی شما 
ایجاد خواهد کرد؟

تکلیف عملی را با هم بخوانید. این تکلیف می تواند به ما کمک کند تا در مورد گناهانی خاص نســبت 
به دیگران پاســخگو باشــیم. کشمکشهایی را که شخصًا با کنترل خشم دارید، مختصرًا در گروههای دو نفره 
در میان بگذارید. در این هفته، هر روز حساب این را داشته باشید که چطور خشم خود را کنترل کردید )و 

در این کار صادق باشید!(. حتی می توانید دربارۀ این موضوع به هم پیامک بدهید.

در گروههــای دو نفــره با هم 
دعا کنید: خدا را شکر کنید که 
ما را از بندگی گناه آزاد ســاخته 
اســت. از او کمــک بخواهیــد 
تــا کمک تان کنــد در این هفته 
غامان و کنیزان مسیح باشید.
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درس ۱۶: قانون محبت

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها طالب این باشند که خداوند را با تمام قلب خود محبت کنند و 

همسایگان خود را مثل خویشتن دوست بدارند.
ب( تا مطمئن باشند که محبت خدا نسبت به ما منوط و وابسته به محبت ما 

نسبت به او نیست.
ج( تا درک کنند که ما قدردان خدا هستیم و برای هر چه داریم، مدیون اوییم.

د( مرقس ۱۲ : ۳۰-۳۱ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی: 
انگیزۀ مسلمانان برای اطاعت کردن	 
مسلمانان، ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی 	 

و مهمان نوازی

اقدام مقدماتی: اگر دوست دارید، نان و عصارۀ انگور را 
برای شام خداوند ]عشای رّبانی[ آماده کنید.

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: در این هفته، خشم خود را تا چه اندازه خوب کنترل کردید؟ با هم گروهی های پایان جلسۀ هفتۀ گذشتۀ خود تیمهایی 
دو نفره تشــکیل دهید و با هم دربارۀ اینکه چه قســمتهایی از کار خوب پیش رفت و در چه قســمتهایی موفق نبودید، صحبت کنید. بعد از پنج 

دقیقه صحبت کردن، دعای زیر را بکنید و از شاگردان بخواهید هر عبارت را بعد از شما تکرار کنند:
»ای پدر ما، خدا، … برای وعده ات شکرت می کنیم که اگر به گناهانمان اعتراف کنیم … تو امین و عادل هستی … و گناهان ما را خواهی 
بخشــید و ما را از هر شــرارتی پاک خواهی ســاخت … لطفًا ما را به خاطر حرفهایی که هفتۀ گذشته از روی عصبانیت زدیم، ببخش  … ما 

را پاک ساز و از نو با روح خود تازه کن … تا در این هفته تو را بهتر خدمت کنیم. در نام خداوند ما، عیسای مسیح، آمین.«
مروری بر "مطالعه در منزل" درس 1۶:

سؤال 1: حکم اول این است: خداونْد خدای، دل، جان، فکر، قّوت 
سؤال 2: محبت

حکم دوم این است: همسایه ات، همچون خویشتن
سؤال 3: الف( غلط؛ ب( صحیح

موضوع درس امروز را معرفی کنید: اکنون که از عیسای مسیح پیروی می کنیم، باید طبق چه قانون یا مقرراتی زندگی کنیم؟ قانون یا 
شریعت مسیح. ما شریعت مسیح را "قانون محبت" می نامیم. بیایید امروز دربارۀ محبت خدا نسبت به ما، محبت ما نسبت به خدا، و 

محبت مان نسبت به دیگران بیاموزیم.

بحث و گفتگو
خدا اول ما را محبت نمود )سؤاالت 1 تا ۵(

به تصویر دو خدمتکار نگاه کنید. کدام خدمتکار به خاطر خدمت کردن به ارباب خود بیشــتر احســاس خوشــحالی می کند؟ این موضوع برای ما 
به چه معناست؟ ما خدا را خدمت می کنیم، چون قدردان او هستیم که ما را نجات داد. دیگران او را از روی ترس از مجازات خدمت می کنند.

سؤال ۴: سؤال را بخوانید.

آیا ما در محبت خدا کامًا ایمن و محفوظ هستیم؟ 	 
با این اوصاف، آیا او ما را حتی برای مدت زمانی به جهنم 	 

خواهد فرستاد؟ 
پس، چرا باید خدا را با تمام دل خدمت کنیم؟	 

بله، البته اگر در مسیح هستیم. 
خیر، مســیح بهــای همۀ گناهــان مــا را پرداخت. اکثر مســلمانان 
می گویند که نمی توانند مطمئن باشند آیا مستقیماً به بهشت خواهند 

رفت یا مدتی را در جهنم بسر خواهند برد.

خدا محبت خود را ثابت کرد )سؤاالت ۶ تا 1۰(
سؤاالت ۷ و ۸: پیروان مسیح در سرتاسر دنیا دو مراسم ویژه دارند. ما قبًا دربارۀ مراسم تعمید آموختیم. مراسم دیگر "شام خداوند" یا 

"عشای رّبانی" نام دارد. ما در این مراسم شرکت می کنیم تا به یاد بیاوریم که عیسای مسیح خود را به خاطر ما بر روی صلیب قربانی کرد و 
تا این کار او را تجلیل کنیم. سؤاالت ۷ و ۸ را به طور کامل بخوانید. 

شــما هر چند وقت یک بار در مراســم "شام خداوند" شرکت می کنید؟ آیا هرگز فرصت شرکت در این مراسم را داشته اید؟ بعضی از 	 
گروههای ایمانداران این مراســم را به طور مرتب و منظم برپا می کنند، بعضی دیگر به دفعات کمتری این کار را انجام می دهند. ممکن 

است بعضی از شاگردان شما هنوز در این مراسم شرکت نکرده باشند. 
این مراسم در گروه ایمانداران شما چه نامیده می شود؟	 
وقتی نان و عصارۀ انگور را می خورید، چه احساسی به شما دست می دهد؟	 
گروه ایمانداران شــما از شــراب اســتفاده می کند یا از عصارۀ انگور؟ اگر از شــراب اســتفاده می کند، آیا این کار برای شــما مشکلی 	 

به وجود می آورد؟
اکثر کلیساها در کشورهای مسلمان از عصارۀ انگور غیرالکلی استفاده می کنند. در غرب، این موضوع فرقه به فرقه فرق می کند. بعضی 
از ایمانداران دارای پیش زمینۀ اســامی الکل می نوشــند، بعضی دیگر این کار را نمی کنند. لذا، این ســؤال را با توجه به شرایط شاگردان 
خود مطرح کنید. در جاهایی که از شــراب اســتفاده می شــود، ممکن است شــخصی که از طرفداران منع مصرف مشروبات الکلی است 

موضوع را این طور تلقی کند که نوشیدن جرعه ای شراب با "نوشیدن" آن در سایر موقعیتها فرق دارد.
آیا باید به غیرایمانداران اجازه دهیم تا از نان و عصارۀ انگور این مراسم بخورند؟ خیر. این کار مختص پیروان مسیح است.	 
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قانون محبت )سؤاالت 11 تا 13(

اول یوحنا ۴ : ۷-13 را بخوانید. 

کدام آیه می گوید که خدا محبت است؟ آیۀ ۸. خواندن این آیه باعث می شود چه احساسی به شما دست بدهد؟ 	 
کدام آیات نشان می دهند که خدا اول ما را محبت کرد، قبل از اینکه ما کاری برای جبران محبت او انجام دهیم؟ آیات ۹ و ۱۰.	 
خدا چگونه محبت خود را به ما نشــان داد؟ او پســرش را فرســتاد )آیۀ ۹( تا قربانی کفاره کننده باشــد )آیۀ ۱۰(. )برخالف قرآن که 	 

تعلیم می دهد خدا کسانی را دوست دارد که خود را پاک می سازند.(
طبق آیات ۷ و ۱۱، ما باید چگونه به محبت خدا عکس العمل نشان دهیم؟ با محبت کردن یکدیگر.	 
هیچ کس نمی تواند خوِد خدا را ببیند. با این حال، وقتی ما یکدیگر را محبت می کنیم، مردم می توانند چه چیز را ببینند؟ ر. ک. به 	 

آیۀ ۱۲. آنها می بینند که خدا در ما زندگی می کند و اینکه محبت او در ما کامل می شود.

سؤال 13: آیۀ حفظی را مرور و تمرین کنید: مرقس ۱۲ : ۳۱-۳۰.

این خاصۀ قانون مسیح بسیار کوتاه است و حفظ کردنش آسان. اما آیا اطاعت کردن از آن هم آسان است؟	 
چه کسی ما را قادر می سازد تا از قانون محبت اطاعت کنیم؟ روح خدا که در زندگیهای ما است.	 

سؤال 1۴: شما کدام گزینه را عامت زدید؟ چرا؟ مشاور هم باید گزینۀ انتخابی خود را به شاگردان بگوید.

محبت کردن همسایگان مان همچون خویشتن )سؤاالت 1۵ تا 2۵(

سؤال 1۷: به چهار تصویر مربوطه نگاه کنید. دربارۀ اینکه چه کسی در حال اطاعت از شریعت )قانون( مسیح است، بحث و گفتگو کنید.

چرا در تصویر الف( شوهر می خواهد همسر خود را خوشحال کند؟	 
در تصویر ب(، برای آنکه شوهر از قانون مسیح اطاعت کرده باشد، باید چه کاری انجام دهد؟	 
در تصویر ج( خدا ممکن است از چه راههایی به دعای این خانم جواب دهد؟	 
در تصویر د(، آن دختر در حال نااطاعتی از شریعت )قانون( مسیح است. نتیجۀ این کار او چه خواهد بود؟	 

سؤال 1۹: سؤال را بخوانید و دربارۀ آن بحث و گفتگو کنید.

سؤال 22: داستان واقعی داخل کادر را بخوانید.

مطلب بعد از کادر داستان را بخوانید. شما در اینجا چه نوشتید؟	 

سؤال 2۴: به تصاویر فریده و اصغر نگاه کنید.

شما شبیه کدام یک از آنها هستید؟	 

سؤال 2۵: کل سؤال ۲۵ و گفتگوِی تصویر را بخوانید.

شــما چه فکر می کنید؟ آیا امکان دارد که بتوانیم دشــمنان 	 
خود را محبت کنیم؟ ر. ک. به فیلیپیان ۴ : ۱۳!

آیــا می توانید دربــارۀ پیروان مســیح که دشــمنان خود را 	 
محبت کردند، مثالهایی واقعی بزنید؟

اگــر مــردم در دنیــا و جوامع ما شــروع به محبــت کردن 	 
دشمنان خود می کردند، این کار چه پیامدی می داشت؟

یکی از داستانهای واقعی، داستان فردوس در درس ۱۰ است 
The Insanity of به قلم نیک ریْپِکن   God و داستان دیگر در کتاب
آمــده و دربــارۀ مردی اســت که ســالهای مدیــدی را در زندان 
ســپری کرد، جایی که زندانبان رفتار وحشــتناکی با او داشت. 
ســالها بعد از آزاد شدن، آن مرد با زندانبان خود ماقات کرد، 
زندانبانی که حاال ســالخورده و بیمار بود. آن ایماندار برای این 

مرد دعا کرد و برایش دارو آورد.

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
اول پطــرس ۴ : ۸ می فرمایــد: »یکدیگــر را بــه شــّدت محبت 	 

کنید.« درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟
تکلیف عملی را با هم بخوانید.	 
بــه "مطالعه در منزل" درســها ادامه دهیــد و تکلیف عملی هر 	 

درس را انجام دهید.

با هم دعا کنید: اگر احساس می کنید کار مناسبی است، با هم 
در شام خداوند شرکت کنید. سپس، فرصتی را به دعا اختصاص 
دهید و از عیسی به خاطر خون و بدنش ]که در راه ما داد[ تشکر 
کنیــد. دعــا کنید که او بــه هر یک از ما کمک کنــد تا از قانون 

محبت پیروی کنیم.
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درس ۱۷: روزه گرفتن و هدیه دادن

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها عادت منظم روزه گرفتن و هدیه دادن را تحت هدایت خدا شروع کنند.

ب( تا از انجام سخاوتمندانه، با از خودگذشتگی و بدون اجبار و چشمداشت 
پاداش این کار خوشحال باشند.

ج( دو اصل مرتبط با این موضوع را بیاموزند که چگونه خدا ما را هدایت می کند.
د( مرقس ۱۲ : ۳۰-۳۱ را مورد بازبینی قرار دهند.

سرنخهای فرهنگی:
ایمانــداران دارای پیش زمینۀ اســامی و 	 

رهنمونهای مفصل شریعت
ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی و ماه 	 

رمضان
مسلمانان و هدیه دادن	 

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا توانستید به یک برادر یا خواهر نیازمند در مسیح کمک کنید؟ شما چه کاری انجام دادید؟ آن شخص 
چگونه عکس العمل نشان داد؟ از یک نفر بخواهید برای درس امروز دعا کند.

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 1۷:

سؤال 1: الف( کام؛ ب( روح
سؤال ۴: الف( خدا، انسانها؛ ب( محبت

سؤال 2: دعا
سؤال 3: الف( همۀ آن؛ ب( هرچه بیشتر ]که می توانیم بدهیم[

موضوع درس امروز را معرفی کنید: تا کنون چه چیزی دربارۀ شریعت مسیح آموخته ایم؟ ر. ک. به مقدمۀ درس. برخاف شریعت پیشین 
خود، ما به عنوان پیروان مسیح با انگیزۀ متفاوتی روزه می گیریم و هدیۀ مالی می دهیم.

بحث و گفتگو
خدا چگونه ما را در راه راست هدایت می کند؟ )سؤاالت 1 تا ۵(

سؤال 1: به دو تصویر از گوسفندان نگاه کنید. 
کدام یک از آنها شبیه شریعت پیشین و کدام یک شبیه شریعت مسیح است؟ چه تفاوتهایی با هم دارند؟	 

شریعت اسام همچون حصار است که محکم ساخته شده تا گوسفندان را در جای درستشان نگه دارد. قوانین مفصل این دین حد و مرزهایی 
بین چیزهای ممنوع و مجاز قرار می دهند. در مقابل، در مسیحیت قوانین کمتری وجود دارند و می توانند این طور به نظر برسد که ما نمی دانیم 
حد و مرزها در کجا قرار دارند، ولی ما خود مســیح را داریم که شــبان ما اســت. او وعده می دهد گوســفندان خود را به جاهای خوب هدایت 

کند و اینکه ما را محفوظ نگه دارد.
سؤاالت 3 و ۴: کل سؤال ۳ و پاراگراف اول سؤال ۴ را بخوانید.

چگونه می توانیم صدای مســیح را بشــنویم که به واسطۀ روح خود با ما سخن می گوید؟ وقتی هر روز کتاب مقدس  خود را می خوانیم، 	 
روح با ما سخن می گوید؛ او از طریق وجدان به طرقی بی صدا با ما سخن می گوید؛ او با خطور ایده ای ماندگار در ذهنمان یا از طریق 
ایجاد احساسی در روحمان با ما سخن می گوید. گاهی اوقات، او با صدایی بلندتر از طریق یک خواب یا صدایی واضح سخن می گوید. 

او همچنین از طریق نصیحت و مشاورۀ سایر ایمانداران با ما سخن می گوید.
اما آیا ممکن است در شنیدن صدای روح القدس اشتباه کنیم؟ بله! گاهی اوقات، فکر می کنیم صدای خدا را شنیده ایم، در حالی که 	 

آن صدا فقط صدای میل و خواهش گناه آلود خود ما اســت. چیزی که خدا به ما می گوید هرگز با چیزی که در کالم او- کتاب مقدس- 
نوشته شده، تناقض نخواهد داشت. لذا، باید همیشه چک کنیم که آنچه "می شنویم" با کتاب مقدس تناقض نداشته باشد!

روزه گرفتن )سؤاالت ۶ تا 1۴(
سؤاالت ۶ و ۷: پاراگراف اول سؤال ۶ و گفتگوهاِی تصویر را بخوانید. 

آیا شما هم همان سؤاالتی را دارید که پروین دربارۀ روزه گرفتن دارد، یا اینکه سؤاالت شما فرق می کنند؟	 
با توجه به سؤال ۷، دو چیز می توانند به پروین کمک کنند تا جواب سؤاالت خود را بیابد. آن دو چیز چه هستند؟	 

سؤال  ۸: چرا باید روزه بگیریم؟ شاگردان را به سه گروه تقسیم کنید و به هر گروه یک قسمت از کتاب مقدس را محول کنید تا برای 
جواب دادن به سؤال از آن استفاده کند؛ یا اینکه می توانید هر قسمت از کتاب مقدس را با هم بررسی کنید.

در قسمتهای کتاب مقدسی زیر، چرا این اشخاص روزه گرفتند؟	 
دانیال ۹ : 3-۵ --- اعتراف به گناه، توبه و استدعا

مزمور 3۵ : 13 --- دعا برای شخصی که نیازی دارد
اعمال 13 : 2-3 ---- پرستش کردن، دعا برای خدمت بشارت و طلبیدن حکمت برای اخذ یک تصمیم

سؤال 12: چه موقع باید روزه بگیریم؟ سؤال را بخوانید.
چه موقع باید روزه بگیریم؟ آیا روزه گرفتن برای ما اجباری است یا اختیاری؟ روح القدس ما را برای روزه گرفتن هدایت می کند.	 

سؤال 13: کل سؤال ۱۳ شامل قسمت "مکث کرده، فکر کنید" را که با حروف پررنگ نوشته شده، بخوانید.
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جوابهای شخصی شما به این سؤال چه هستند؟	 
سؤال 1۴: اگر موضوع این سؤال با موقعیت گروه شما مرتبط است، کل سؤال را بخوانید.

در موافقت و مخالفت با روزه گرفتن پروین با خانواده اش در ماه رمضان چه دالیلی نوشتید؟	 
دالیل موافق: او می تواند نشــان دهد که حتی به عنوان یک پیرو مســیح نیز نســبت به خانواده اش وفادار است. او می تواند برای نجات 
یافتن خانوادۀ خود روزه بگیرد و دعا کند. اگر او روزه نگیرد، ممکن است این موضوع باعث ایجاد مشکالت غیرضروری  برای او شود 
و خانواده اش فکر خواهند کرد که پیروان مسیح انسانهایی تنبل و تن پرور هستند. دالیل مخالف: خانوادۀ پروین ممکن است فکر کنند 
او هنوز هم پیرو دین اسالم است یا اینکه او برای دریافت پاداشی مذهبی روزه می گیرد. ممکن است او از این طرز فکر سابق خود تأثیر 

پذیرفته باشد که هدف از روزه گرفتن، کسب پاداش مذهبی است.
تصمیم پروین تا چه حد به موقعیتهای او بستگی دارد؟ مثالً به این بستگی دارد که او با خانوادۀ خود زندگی می کند و آنها مسلمانانی 	 

سرسخت هستند. برای کسانی که مستقل زندگی می کنند، گزینه ها بیشتر است.
در مورد شما و شرایطی که دارید، چطور؟	 

هدیه دادن )سؤاالت 1۵ تا 2۵(
سؤال 1۵: پاراگراف اول و گفتگوهاِی تصویر را بخوانید. 

آیا شما هم سؤاالتی مثل سؤاالت خالد دارید؟ آیا سؤاالت دیگری دربارۀ هدیه دادن دارید؟	 
سؤاالت 1۶ تا 1۹: کل سؤال ۱۶ و نیمۀ اول سؤال ۱۷ را بخوانید.

چه مقدار از دارایی ما متعلق به خدا است؟	 
آیا باید برای مقدار پولی که به خدا برمی گردانیم، حدی قرار دهیم؟	 

دوم قرنتیان ۹ : ۶-1۵ را بخوانید:
 از هر یک از اعضای گروه بخواهید به نوبت یک یا دو آیه را بخواند، به طوری که هر نفر چیزی برای خواندن داشته باشد.

بعد از خواندن این قسمت با صدای بلند، به هر نفر اجازه دهید تا یک دقیقه سکوت کند و دربارۀ معنی آن فکر کند.
لطفًا هر نفر از شما معنی آیه یا آیات خود را با کلمات خودتان توضیح دهید.	 

سؤال 21: سؤال را بخوانید. جواب شما به این سؤال چیست و چرا؟
سؤال 2۴: سؤال را بخوانید.

شما در اینجا چه نوشتید؟ عمًا چگونه می توانید این مبلغ پول را کنار بگذارید و آن را خرج نکنید؟	 
اگــر هیــچ درآمــدی ندارید، از چه راههای دیگری می توانید به خدا هدیه بدهیــد؟ مثالً با دادن وقتمان، با انجام خدمات داوطلبانه و 	 

غیــره. امــا اکثــر مردم حداقل مقداری پول دارند و ما باید بیاموزیم که مبلغی از آن را به خدا بدهیم. حتی کودکان نیز می توانند مقداری 
از پول توجیبی اندک خود را هدیه بدهند.

سؤال 2۵: سؤال را بخوانید. شما در اینجا چه نوشتید؟ برخی از ایده ها عبارتند از: کمک کردن به فقرا، نه فقط بستگانمان؛ خریدن انجیل 
یا کتابهایی دربارۀ عیسی تا آنها را به غیرمسیحیان عالقمند بدهیم؛ کمک به جبران هزینه های گروه ایمانداران محلی  خود؛ کمک مالی به 

ایماندارانی که در داخل کشور یا خارج از آن به طور تمام وقت خدمات مسیحی ارائه می دهند.

قانون محبت )سؤال 2۶(
سؤال 2۶: سؤال را بخوانید.

روزه گرفتــن چگونــه می توانــد راهی برای اطاعت از قانون محبت باشــد؟ ما از روی عشــق به خدا انکار نفــس می کنیم و او را بر 	 
گرســنگی خویش مقدم می شــماریم. همچنین، وقتی برای نیازمندان دعا می کنیم و روزه می گیریم، این کار محبت ما را نســبت به آنها 

نشان می دهد.
چرا پول دادن راهی برای اطاعت از قانون محبت است؟ چون ما با بازگرداندن پول به خدا محبت خود را نسبت به او نشان می دهیم 	 

و با استفاده از آن پول برای کمک به دیگر انسانها محبت  خود را نسبت به آنها نشان می دهیم.

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
تکلیــف عملی را با هــم بخوانید. دربارۀ کنار گذاشــتن مقداری پول و 	 

دادن آن به خدا فقط فکر نکنید. این کار را از همین ماه شروع کنید!
اگر دوســت دارید یک روز را برای دعا و روزۀ گروهی پیشــنهاد کنید. شــما 
می توانید کل روز را روزه بگیرید و بعد، با هم جمع شــوید و زمانی را به دعا 

کردن، مثًا برای هدفی خاص اختصاص دهید.

دعا کنید: چند دقیقه را در ســکوت ســپری کنید و از 
خــدا بخواهید به هــر کدام از ما نشــان دهد چگونه و 
چــه موقع روزه بگیریــم و اینکه او می خواهد چه مقدار 
هدیه بدهیم. ســپس، به گروههایی تقســیم شوید و دعا 
کنیــد و از خدا بخواهید کمک مــان کند تا در این امور 

سخاوتمند و منضبط باشیم.



کتاب راهنما64

درس ۱۸: تقدیر و جادو

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها از سه حقیقت کتاب مقدسی در 

خصوص تقدیر و جادو اطمینان حاصل کنند.
ب( تا درک کنند که خدا به آنها نزدیک است و 

به ایشان اهمیت می دهد.
ج( تا با هرگونه تأثیر جادوگری از زندگی پیش 

از ایمان خود برخورد کنند.
د( اول پطرس ۵ : ۷ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:
مسلمانان و جادو	 
مسلمانان و قدرتهای روحانی	 
تسلیت گفتن	 

اقدام مقدماتی: همچنان که این درس را آماده و تدریس می کنید، اطمینان حاصل کنید 
که به عنوان رهبر گروه پیروزی مســیح را در پرســتش و در اعتراف به گناه اعام می کنید. 
از دیگران نیز بخواهید برای این درس دعا کنند. ممکن است بحث و گفتگوی این درس 
پرده از تأثیری بردارد که جادوگری بسته به پیش زمینۀ شاگرد یا شاگردانتان بر آنها دارد. 
لذا، مهم اســت که از نظر روحانی هشــیار باشید. شــما باید درس را با پرستش و دعا 
شروع کنید و با پرستش و دعا به پایان برسانید و با هم پیروزی خدا را اعالم کنید.

شروع جلسه
تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا در مورد اینکه ماهانه چه مقدار پول کنار خواهید گذاشت که آن را به خدا برگردانید، تصمیم گرفتید و اقدامی 

کردید؟ آیا دربارۀ راههای دیگر بخشش سخاوتمندانه فکر کردید؟
مروری بر "مطالعه بر منزل" درس 1۸: 

سؤال 1: الف( تقدیر؛ ب( کراهت دارد؛ ج( قدرتهای 
سؤال 2: همۀ نگرانیهای خود را به او، به فکر شما هست. )اول پطرس ۵ : ۷(

موضوع درس امروز را معرفی کنید: قدرتمندترین شخص در جهان کیست؟ خدا قادرمطلق است و پسر او، عیسای مسیح، بر شیطان و 
تمام قدرتهای تاریکی غلبه یافته است. ما امروز می آموزیم که چرا به عنوان ملت برگزیدۀ خدا الزم نیست در ترس از چیزی زندگی کنیم، چه 

آن چیز تقدیر باشد، چه جن، چه چشم بد.

بحث و گفتگو

مقدمه و سؤال 1
دعای قبل از سؤال 1 را با هم بکنید. ابلیس در مورد موضوع تقدیر و جادو دروغهای زیادی به ما گفته است. قرنهاست که مردم زیادی 

آن دروغها را باور کرده اند و به این ترتیب، تحت قدرت شیطان باقی مانده اند. ممکن است آن ایده های غلط در اذهان ما نیز جا خوش کرده 
باشند. بیایید امروز آنها را با حقیقت خدا بی اعتبار کنیم!

سؤال 1: سؤال را بخوانید. اجازه دهید شاگردان فرصت داشته باشند تا دربارۀ پیش زمینۀ خود و درکی که از موضوع دارند، صحبت کنند.
نظر واقعی شما چیست: "بله"، "خیر" یا "مطمئن نیستم"؟ چطور به این نظر رسیدید؟	 

این خداست که زندگی ما را هدایت می کند، نه تقدیر )سؤاالت 2 تا ۹(
سؤال 2: سؤال را بخوانید و به نمودار نگاه کنید )ایدۀ غلط مردم(.

آیا تا کنون معتقد بوده اید که خدا دورتر از آن است که به شما اهمیت بدهد؟ این باور چه تغییری در شما ایجاد کرد؟	 
سؤال 3: به این نمودار نگاه کنید و )و جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(.

آیا کسانی را می شناسید که فکر می کنند تقدیر، جن، و چشم بد بر زندگی روزمرۀ آنها تأثیر می گذارد؟	 
طبق کتاب مقدس، آیا این چیزها وجود خارجی دارند؟ بله )هرچند که مسیحیان برداشتهای متفاوتی در این زمینه دارند(.	 

سؤال ۶: به تصویر نگاه کنید و سؤال را بخوانید.
در قسمت )الف( چه نوشتید؟ در قسمت )ب( چطور؟ چرا این جوابها را دادید؟	 
وقتی در آینده شخصًا از چیزی رنج می برید، جملۀ ۱ تسلی بیشتری به شما خواهد داد یا جملۀ ۲؟	 

سؤال ۷: نمودار "خدا واقعًا چگونه است؟" را بخوانید.
این نمودار چه تفاوتی با نمودار سؤال ۳ دارد؟ خدا به جای اینکه دور باشد، در عیسای مسیح تا سطح ما پایین می آید. او واقعاً به 	 

ما اهمیت می دهد. او از ما آنقدر دور نیست که برایش مهم نباشیم. 

سؤال ۸: سؤال را بخوانید و آیۀ حفظی را تمرین کنید. این کار را به صورت گروهی یا در تیمهای دو نفره امتحان کنید:
نفر اول از نفر دوم می پرسد: "تو این روزها نگران چه چیزی هستی؟"	 
نفــر دوم جوابــی شــخصی می دهــد. ســپس، نفر اول می گویــد: "همۀ نگرانیهــای خود را به او بســپار، زیرا او به فکر تو اســت" 	 

)اول پطــرس ۵ : ۷(. نفــر دوم همیــن کار را بــا نفر بعدی انجام می دهد و این کار در تمام گروه ادامه پیدا می کند و در پایان، شــامل 
شما نیز به عنوان رهبر گروه می شود.
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خدا از جادوگری و بت پرستی کراهت دارد )سؤاالت 1۰ تا 1۷(
سؤال 1۰: سؤال را بخوانید.

شــما در اینجــا چه نوشــتید؟ مســلمانانی که در غرب زندگی می کنند، کمتــر این کارها را انجام می دهند، امــا اغلب تحت تأثیر این 	 
باورهای نهفته و پنهان هستند. از آنها دربارۀ فرهنگ خانوادگی شان نیز سؤال کنید.

سؤاالت 11 تا 1۵:
چه کارهایی در این ســؤاالت ذکر شــده اند؟ بعضی از این کارها کلمات دشــواری در ترجمۀ هزارۀ نو دارند، لذا آماده باشــید که معنی 	 

آنها را توضیح دهید. نیازی نیســت که قســمت کتاب مقدســی مربوطه را باز کنید، چون این کار نکتۀ اصلی مطالعۀ کتاب مقدس است 
که بعداً انجام خواهد شد.

خدا چگونه نگرش و برخوردی نسبت به همۀ این کارها دارد؟ او از آنها کراهت دارد و متنفر است و انجام آنها را منع می کند.	 
چرا انجام این کارها شکلی از بت پرستی است )سؤال ۱۵(؟ اگر انسانها به این کارها بیشتر اطمینان دارند و انجام آنها را به اطاعت 	 

از خدا ترجیح می دهند، آن کارها حکم بت را برایشان خواهند داشت، چون اشیاء مخلوق را جایگزین خالق می کنند. 
سؤال 1۶: گفتگوِی تصویر را بخوانید. شما چه نصیحتی به این خانم خواهید کرد؟

بعضی از نصیحتهای پیشنهادی: مهمتر از همه اینکه، این خانم باید بداند خدا به او خیلی زیاد اهمیت می دهد. او غم وی را احساس می کند. 
آنقدر که این خانم به خدا نزدیک اســت، آن "پیشــوای دینی" نیســت، چون این خانم در مســیح است و مسیح نسبت به آن مرد به او نزدیکتر 
اســت. او نباید از دو ارباب پیروی کند، یا مســیح ارباب او اســت، یا آن پیشوای دینی. او باید از سایر ایمانداران بخواهد تا با او دعا کنند تا 

خدا به او فرزندی عطا کند، اما هدف خدا بهترین است، چه این خانم شادِی داشتن فرزند را تجربه کند، چه نکند.

خداوند عیسی بر همۀ قدرتهای روحانی حاکم است )سؤاالت 1۸ تا 21(
سؤاالت 1۸ و 1۹: دو گفتگوِی تصویر را بخوانید و دربارۀ آنها بحث و گفتگو کنید.

مرقس 1 : 21-2۷. چه چیزی در آیۀ ۲۲ باعث شد مردم در مورد عیسی شگفت زده شوند؟ اینکه او با اقتدار تعلیم می داد.	 
عیسی چگونه اقتدار خود را در عمل ثابت کرد؟ او به روح پلید فرمان داد و آن روح اطاعت کرد. 	 
در آیۀ ۲۴، آن روح کدام دو چیز مهم دربارۀ عیســی را تشــخیص داد؟ ۱( اینکه عیســی آمده تا ارواح شــریر را نابود کند، ۲( اینکه 	 

او آن قدّوِس خدا است.
مردم در آیۀ ۲۷ چگونه عکس العمل نشان دادند؟ آنها بیشتر از قبل شگفت زده شدند.	 
بــه نمــودار مربوط به ســؤال ۱۹ برویــد و اول پطرس 3 : 21 ب-22 را )از نیمۀ دوم آیۀ ۲۱( بخوانیــد. کدام حقایق مذکور در این 	 

قسمت از کتاب مقدس به واسطۀ پیکان رو به باال نشان داده شده اند؟
"رستاخیز عیسی مسیح"، "]او[ به آسمان رفته"، "]او[ به دست راست خداست."

شما در بیضی ها چه نوشتید؟ فرشتگان، ریاستها، قدرتها.	 
چه کسی در نمودار باالتر از جن و قدرتهای روحانی است؟	 
ما در کجای این نمودار هستیم؟ با مسیح نشسته ایم و حکومت می کنیم، افسسیان ۲ : ۶.	 
اگر کسی شما را نفرین کند، چه کسی قدرتمندتر از آن نفرین است؟	 

سؤال 21: آیا کسی از ما تجربۀ پیروزی مسیح بر ارواح شریر را داشته است؟
قســمت داخل براکتهای مربعی را بخوانید. ممکن اســت بعضی از شــما نگران ارواح شریر باشید و بعضی نگرانی نداشته باشد. 	 

اگر نگران این موضوع هستید، لطفًا بعد از جلسه با من یا یک ایماندار با تجربۀ دیگر حرف بزنید. 

آیا می توانیم دو ارباب را خدمت کنیم؟ )سؤاالت 22 تا 2۴(
سؤال 23: داستان را بخوانید. شما چه جوابی نوشتید؟

این گفته را به یاد داشته باشید، "اگر عیسی در همه  چیز خداوند نیست، اصًا خداوند نیست!"	 
ما امروز دربارۀ سه حقیقت مهم حرف زدیم که دروغهای شیطان را بی اعتبار می کنند. آن سه حقیقت چه هستند؟	 

۱( این خداســت که زندگی ما را هدایت می کند، نه تقدیر، ۲( خدا از جادوگری و بت پرســتی کراهت دارد، ۳( خداوندْ عیســی بر همۀ 
قدرتهای روحانی حاکم است. 

در پایان بحث و گفتگوی امروز چه احساسی دارید؟	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امروز چه تغییری در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 

تکلیــف عملــی را با هم بخوانید: ســؤاالت را با دقت بررســی کنید. از 
خدا بخواهید موقعیتهایی را به یادتان بیاورد که این چیزها زندگی شما را 
تحت تأثیر قرار دادند. اگر چنین تأثیری وجود داشــته، از ایماندار دیگری 

بخواهید به شما کمک کند تا برای غلبه بر آن دعا کنید.

با هم دعا و پرستش کنید:
بــا هم بایســتید و این ســه حقیقــت را علیه ابلیــس اعام کنید: 
این خداســت که زندگــی ما را هدایت می کند، نــه تقدیر؛ خدا از 
جادوگــری و بت پرســتی کراهــت دارد؛ خداونــْد عیســی بر همۀ 

قدرتهای روحانی حاکم است.
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درس ۱۹: خدمت کردن به یکدیگر

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها متعهد باشند که فروتنانه ازعطایای خود برای 

خدمت به یکدیگر استفاده کنند.
ب( از رهبران کلیسا حمایت کرده، مسئولیتهای آنها را درک کنند.

ج( اول پطرس ۴ : ۱۰ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی: 
شستن پا در فرهنگهای اسامی	 
مسائل رهبری در گروههای ایمانداران دارای پیش زمینۀ اسامی	 

اقدام مقدماتی: تهیۀ چند حوله، صابون، لگن، آب گرم

شروع جلسه

تکلیف عملی هفتۀ گذشته: آیا چک کردید که در گذشتۀ شما تأثیری از جادوگری یا پیشوایان دینی وجود دارد یا خیر؟ آیا با کسی دعا 
کردید؟ اگر هنوز در این باره نگرانیهایی دارید، لطفًا ماقاتی خصوصی با من داشته باشید.

مروری بر "مطالعه در منزل" درس 1۹:
سؤال 1: الف( عطایای؛ ب( هر یک؛ ج( با فروتنی

سؤال 2: »یکدیگر را با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید« )اول پطرس ۴ : ۱۰(.

موضوع درس امروز را معرفی کنید: خدا به ما عطایا و تواناییهای گوناگونی بخشیده است. امروز، ما خواهیم آموخت که چطور از این 
عطایا برای خدمت به خدا و یکدیگر استفاده کنیم. حتی رهبران نیز باید به قوم خود خدمت کنند!

بحث و گفتگو

خدمت کردن به یکدیگر )مقدمه و سؤاالت 1 تا 3(

تأملی در تصویر آغازین درس:  عیسی در شب قبل از مصلوب شدن، پاهای نزدیکترین دوستان خود را شست. یوحنا 13 : ۵-3، 12-
1۷ را بخوانید. سپس، آهسته و با مکث بگویید:

به دستهای داخل این تصویر نگاه کنید. تصور کنید آنها دستهای مسیح هستند.
به پاهای داخل تصویر نگاه کنید و تصور کنید پاهای شما هستند. مسیح در حال شستن پاهای شماست!

چه احساسی راجع به این موضوع دارید؟ اکنون در دل خود با خداوند در این باره حرف بزنید.
وقتی در این باره فکر کردید که خداونْد عیسای مسیح پاهای شما را می شوَید، چه احساسی به شما دست داد؟

سؤال 2: سؤال را بخوانید.

آیا در فرهنگهایی که ما از آنها می آییم، رهبران به پیروان خود خدمت می کنند؟	 
امــا رهبر بزرگ ما، عیســای مســیح، خم شــد تا پاهای ما را بشــوَید. 	 

بنابراین، در واکنش به کار او ما باید چه کاری انجام دهیم؟
اگر رهبران قوم خود را به گونه ای خدمت کنند که مســیح کرد، آیا احترام 	 

خود را نزد آنها از دست خواهند داد؟

ر. ک. به کادر ســؤال ۱. او می فرماید: »من با این کار، 
سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که 
من با شــما کردم.« ما شکرش می کنیم که خدمتمان کرد 
و مــا نیــز همانند او باید خم شــویم و یکدیگر را خدمت 

کنیم. نهایتاً، چنین رهبرانی احترام کسب خواهند کرد.

عطایا برای خدمت داده می شوند )سؤاالت ۴ تا ۸(

اول پطرس ۴ : 1۰-11 را بخوانید و آیۀ حفظی را مرور کنید )اول پطرس ۴ : 1۰(.

طبق آیۀ ۱۰، چگونه باید از عطایایی که خدا به هر یک از ما بخشیده، استفاده کنیم؟ برای خدمت به دیگران.	 
فکــر می کنیــد چرا باید همچون "مباشــراِن امین" باشــیم؟ ما باید همچون مدیر قابل اعتمادی باشــیم که مالــک دارایی ارباب خود 	 

نیست، اما از آنها به نیابت از مالک به خوبی استفاده می کند.
عطایای مختلف زیادی در قسمتهای مختلفی از کتاب مقدس ذکر شده اند. دو عطا که در آیۀ ۱۱ یافت می شوند، کدامها هستند؟	 
دو نفر مذکور در آیۀ ۱۱ باید چگونه از عطایای خود استفاده کنند؟	 
ما باید از عطایای خود برای جال خدا استفاده کنیم. بیایید قسمت آخر آیۀ ۱۱ را با هم با صدای بلند بگوییم.	 

اشخاص مختلف عطایای مختلفی دارند )سؤاالت ۹ تا 1۰(

سؤال ۹: داستان داخل کادر و پاراگراف بعد از آن را بخوانید.
شــما در اینجا چه نوشــتید؟ مثالً، همۀ ما نقاط قوتی داریم، اما نقاط ضعف نیز داریم. همۀ ما به طریقی "نابینا" و "لَنگ" هســتیم. 	 

هیچ کدام از ما به تنهایی کامل و بی عیب نیســتیم. اما ضعفهای من قدرت شــما اســت. لذا، ما در گروههای محلی ایمانداران خود به 
یکدیگر نیاز داریم.



67 از پِی من بیا

هر یک از ما عطایی دارد )سؤاالت 11 تا 1۴(

سؤال 11: به تصویر نگاه کنید. 
خدا چه عطای خدمتی به فائزه بخشیده است؟	 
لیا چگونه به فائزه کمک کرد تا عطای خود را بشناسد؟	 

سؤال 13:
چگونه می توانیم به عطایای خود پی ببریم ؟ ر. ک. به نکات طبقه بندی شده با سه پیکان.	 
از یکی از اعضای گروه بپرســید: "لطفًا یکی از راههای خدمت کردن را نام ببرید؟" عضو بعدی گروه آن را تکرار کند و راه دیگری 	 

از خدمت کردن را اضافه کند. بیایید ادامه دهیم و هر چقدر می توانیم به این فهرســت اضافه کنیم. مثالً، رهبری جلســات، تعلیم دادن 
کتاب مقــدس، نواختن یک آلت موســیقی، میزبانی گروه، داشــتن دعایی متمرکز، تشــویق کردن افراد، کمک کــردن به غیرایمانداران، 

حمایت عملی، کمک مالی، آشپزی کردن، و غیره.
انجام این خدمات متفاوت چگونه به رشد گروه ایمانداران محلی کمک می کند؟ 	 

باید از عطایای روحانی خود با فروتنی استفاده کنیم )سؤاالت 1۵ تا 1۸(

سؤال 1۵: سؤال را بخوانید.
در موافقت با اینکه سامان رهبر گروه باشد، چه دالیلی نوشتید؟ در مخالفت با رهبری او چه دالیلی نوشتید؟	 
گروه چگونه می تواند به سامان کند تا بدون مغرور شدن در رهبری رشد کند؟	 

شــاید الزم باشــد یک ایماندار بالغ تر با ســامان دربارۀ طرز برخورد و نگرش غرورآمیزش صحبت کند. همچنین، می توان خدمت کوچکتری به 
سامان داد که باید آن را تحت اقتدار یکی از رهبران انجام دهد. اگر او این خدمت را به خوبی و با طرز برخورد و نگرشی فروتنانه انجام دهد، 
می توان بعداً مســئولیت بیشــتری به او ســپرد. همچنین، اگر او رهبر بشــود نباید تنها باشد، بلکه باید در گروهی متشکل از دو یا چند رهبر که 

با هم کار می کنند، خدمت کند.

سؤال 1۷: سؤال را بخوانید.
از دید خدا چه کســی مهمتر اســت: شــخصی که موعظه می کند یا شخصی که غذا ِســرو می کند؟ هر دو به یک اندازه مهم هستند. ما 	 

باید هم از کسانی تشکر کنیم که موعظه می کنند و هم از کسانی که غذا سرو می کنند.

خدمت رهبران )سؤاالت 1۹ تا 2۵(

سؤال 21: به فهرست ویژگیهایی که در انتهای این سؤال آمده، نگاه کنید.
عیسی به عنوان رئیس شبانان کدام یک از این خصوصیات رهبری را نشان داد؟ موارد الف(، ب(، و ه(.	 
چگونه یک رهبر مسیح گونه می تواند این ویژگیها را از راههای عملی نشان دهد؟	 

اول پطرس ۵ : 1-۶ را بخوانید:
در آیات ۲ و ۳، سه راه پیدا کنید که رهبران مسیح گونه باید متفاوت از رهبران دنیوی عمل کنند. اگر مطمئن نیستید، ر. ک. به سؤال ۲۲.	 
آیۀ ۴ چه وعده ای به این گونه رهبران می دهد؟	 
ایمانداران از چه راههایی می توانند به رهبران خود در انجام این کار دشوار کمک کنند؟ تسلیم آنها باشند )آیۀ ۵ الف(، برای آنها دعا 	 

کنند، به آنها احترام بگذارند، تشویق شان کنند، قدردان شان باشند، پشت سر رهبران خود از آنها گله و شکایت نکنند.
طبق آیات ۵ ب و ۶، همۀ ما باید چگونه برخورد و نگرشی در استفاده از عطایای خود داشته باشیم؟	 

سؤال 2۵: پاراگراف دوم را بخوانید.

شما در اینجا چه نوشتید؟ 	 
همــه با هم گفتگوِی تصویر معلم را که 

در انتهای سؤال 2۵ آمده، بخوانید.

مثــًا، رهبــری که خدمت می کند، هنوز هم رهبر اســت. او دارای اقتدار رهبری اســت و 
اشــخاص بایــد به این اقتدار احترام بگذارند. احترام آنها نــه از روی ترس، بلکه از روی 

محبت است. رهبر با جانفشانی خود در راه نفع رساندن به آنها خدمتشان می کند.

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امــروز چــه تغییــری در زندگی شــما ایجاد 	 

خواهد کرد؟
تکلیف عملی را با هم بخوانید.	 
آیــا در مورد راههایی که از طریــق آنها می توانید با 	 

عطایای خود دیگران را خدمت کنید، ایده هایی دارید؟

خدمت کردن به یکدیگر را تمرین کنید:
به نوبت، پاهای یکدیگر را بشــویید )مردان و زنان این کار را جداگانه انجام 

دهند.( شما به عنوان رهبر گروه باید اول از همه شروع کنید!
بــا هــم دعا کنید: مجددًا دربارۀ مســیح که پاهای ما را می شــوَید فکر کنید. از 
او بخواهید به ما نشــان دهد کــه می خواهد چگونه مردم را خدمت کنیم و اینکه 
کمک مان کند تا دیگران را همان گونه خدمت کنیم که او ما را خدمت کرده است.



کتاب راهنما68

درس ۲۰: سفر ما به آسمان

اهداف این درس برای هر یک از شاگردان:
الف( تا آنها مطمئن باشند که به سامت به بهشت 
]فردوس[ خواهند رسید و مشتاقانه چشم انتظار آن 

زمان باشند.
ب( تا بیاموزند که حمات ابلیس را تشخیص 

دهند و با آنها مقاومت کنند.
ج( اول پطرس ۵ : ۱۰-۱۱ را حفظ کنند.

سرنخهای فرهنگی:
مسلمانان، سفر زیارتی، و بهشت	 
اورشلیم و صهیونیسم	 

اقدام مقدماتی: نقل قول کام )ر. ک. به سؤال ۲۲( را با جایگزین کردن ضمایر سوم 
شــخص جمع مثل "آنها"  با ضمایر اول شــخص جمع مثل "ما" بنویســید یا پرینت 
کنید. برای جشــن گرفتن پایان این دورۀ درســی برنامه ریزی کنید. مثًا این کار را با 

جمع شدن برای در میان گذاشتن شهادتها و صرف غذا با هم انجام دهید.

شروع جلسه
کار را با دعا و سپس، مرور تکلیف عملی شروع کنید: آیا از یک دوست پرسیدید که به نظر او شما چه عطایایی دارید؟ او چه گفت؟ 

آیا در این هفتۀ فرصتی برای خدمت کردن به دیگران داشتید؟ هر عضو گروه باید صحبت کند.
مروری بر "مطالعه در منزل" درس 2۰:

سؤال 2: الف( ما؛ ب( مسیح سؤال 1: الف( اورشلیم؛ ب( آسمان )یا بهشت( 
سؤال 3: پس از اندک زمانی زحمت؛ که شما را به جال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خوْد شما را احیا و استوار و نیرومند و 

پایدار خواهد ساخت؛ تا ابد توانایی باد. )اول پطرس ۵ : ۱۱-۱۰(
ســؤال ۴: جوابهای شــخصی. خدا از ما می خواهد کامالً مطمئن باشــیم. وقتی می میریم، ابتدا از مرحلۀ عذاب نخواهیم گذشــت، بلکه خواهیم 
رفت تا با خدا در بهشت باشیم! اگر کسانی هنوز شک دارند، از لوقا ۲۳ : ۳۹-۴۳ نشان شان دهید که عیسی حتی به یک جنایتکار وعده داد: 

»امروز با من در فردوس خواهی بود!«
موضوع درس امروز را معرفی کنید: ما در سفر خود به سوی آسمان یا بهشت هستیم، سفری که تمام عمرمان به طول می انجامد. ما 

مقصدی پرجال داریم، اما در این سفر باید با دشمن  خود، ابلیس، بجنگیم. امروز دربارۀ این سفر روحانی خواهیم آموخت.

بحث و گفتگو

سفر زیارتی روحانی ما )سؤاالت 1 تا ۵(
سؤاالت 2 و 3: کل سؤال ۲ و پاراگراف اول سؤال ۳ را بخوانید.

ما به عنوان پیروان مسیح، به چه نوع حج یا سفر زیارتی  می رویم؟ به سفر زیارتی ای که تمام عمرمان به طول می انجامد. ما در حال 	 
سفر به سوی وطنمان در آسمان هستیم.

چرا وقتی این روزها پیروان مسیح دعا می کنند، رو به اورشلیم نمی ایستند؟ چون دعاها و زندگیهای ما نباید به  سمت و سوی شهری 	 
زمینی، بلکه باید به سمت و سوی خوِد خدا باشد.

سؤال ۴: سؤال را به همراه قسمت "مکث کرده، فکر کنید" بخوانید.
آیا دربارۀ این موضوع فکر کردید؟ چه تصمیمی گرفتید؟	 

با ابلیس مقاومت کنید )سؤاالت ۶ تا 1۶(
اول پطرس ۵ : ۶-11 را بخوانید: 

وقتی دچار غرور بیش از اندازه می شویم، آیۀ ۶ چگونه می تواند کمک مان کند؟ کمک مان می کند تا فروتن باشیم.	 
وقتی مضطرب هستیم، آیۀ ۷ چگونه می تواند کمک مان کند؟ به ما این وعدۀ ماندگار را می دهد که ما برای خدا مهم هستیم!	 
طبق آیۀ ۸، چه کسی مثل شیر است؟ ابلیس.	 
طبق آیۀ ۹، آیا ما قادریم در برابر او مقاومت کنیم؟ بله، اگر »در برابر او بایستیم.«	 
آیات ۱۰ و ۱۱ را یکصدا با هم آنقدر بخوانید تا همه آنها را حفظ کرده باشند.	 

سؤال ۷: کل سؤال را بخوانید و آنچه را که در سه قسمت نوشتید، با دیگران در میان بگذارید:
چه چیزی می تواند باعث شود پیروان مسیح ضعیف شوند؟ مثالً اینکه آنها دست از دعا کردن و خواندن کالم خدا بردارند؛ یا اینکه 	 

پیرو مسیح بودن خود را برای مدت زمانی بیش از اندازه طوالنی پنهان کنند )هرچند که پنهان کردن این موضوع برای دوره ای ]کوتاه[ 
اشکالی ندارد(.

چه چیزهایی می توانند باعث شوند پیروان مسیح هشیار نباشند؟ وقتی مثالً آنها متوجه نیستند که ابلیس در حال وسوسه کردن آنها 	 
است. به این ترتیب، آنها می توانند در دام گناهانی همچون غرور، خشم، یا گناه جنسی بیفتند.

چه چیزهایی می توانند پیروان مســیح را از گله جدا کنند؟ وقتی مثالً به دلیل ازدواج با یک غیرمســیحی دســت از مشارکت داشتن 	 
با سایر ایمانداران برمی دارند.



69 از پِی من بیا

سؤال 11: پاراگراف اول را بخوانید.
گاهی اوقات، سختیهایمان آنقدر بزرگ به نظر می رسند که فکر می کنیم دیگر تاب تحمل آنها را نداریم! اما اول قرنتیان 1۰ : 13 را 	 

بخوانید. این آیه چه امیدی به ما می دهد؟
آیــا می توانیــد موقعیتــی را توصیف کنید که فکر کردید دیگر تاب تحمل ندارید؟ خدا چگونه به شــما قوت بخشــید تا در زیر بار آن 	 

موقعیت قد علم کنید؟ به همه این فرصت را بدهید تا بدون آنکه تحت فشار باشند، تجربۀ خود را با بقیه در میان بگذارند.
سؤال 12: به تصاویر سؤال ۱۲ نگاه کنید.

دو ایمانداری که از طریق مشکات بیرونی تحت حمله قرار دارند، کدامها هستند؟ گلناز )ب( و اصغر )د(.	 
دو ایمانداری که از طریق وسوسه های درونی تحت حمله قرار دارند، کدامها هستند؟ اکبر )الف( و شیرین )ج(.	 
موقعیتی را توصیف کنید که شیطان از طریق مشکات بیرونی یا وسوسه های درونی شما را مورد حمله قرار داد. چه اتفاقی افتاد؟ 	 

چه درسی از آن موقعیت گرفتید؟ این موضوع مهم است. اجازه دهید همه برای در میان گذاشتن تجربیات خود وقت داشته باشند.
سؤاالت 1۵ و 1۶: به تصویر سؤال ۱۵ نگاه کنید. کل سؤال ۱۶ را بخوانید.

هر موقع که به یک دو راهی می رسیم، چه انتخابهایی در پیش رو داریم؟	 
ابلیس ما را وسوســه می کند که به راه او برویم. چه کســی باید تصمیم بگیرد که با این وسوســه مقاومت کند: ما یا مســیح؟ ما باید 	 

انتخاب کنیم. اگر به راه ابلیس برویم، تقصیر ما است، نه مسیح.
در مورد اکبر و شیرین سؤال ۱۲، چه کسی باید انتخاب کند که تسلیم وسوسه نشود؟ آنها باید خودشان انتخاب کنند. چه کسی به 	 

آنها قوت می بخشد تا درست انتخاب کنند؟ مسیح.
وقتی ابلیس ما را وسوســه می کند، می توانیم با او مقاومت کنیم، البته اگر تصمیم به این کار بگیریم. اول یوحنا ۴ : ۴ را بخوانید. 	 

مسیح در ما است و او بزرگتر از شیطان است!

مقصد ما در آسمان )سؤاالت 1۷ تا 22(
سؤال 1۹: سؤال را بخوانید.

چطــور می توانیــم مطمئن باشــیم که خدا ما را در بهشــت 	 
خواهد پذیرفت؟ 

خود عیسای مسیح ما را از پلی که به بهشت می رسد، عبور خواهد 
داد. ما به او اعتماد کرده ایم و او اجازه نخواهد داد که سقوط کنیم!

سؤال 21: شرح داستان واقعی علی را بخوانید )داخل کادر(.
چقدر مشتاق و چشم انتظاِر بودن در آسمان هستید: کم یا زیاد؟	 

با هم بحث و گفتگو کنید. اینکه خوشــحال باشــیم و خدمت به خدا را بر روی زمین به انجام رســانده باشــیم، خوب اســت. اما نباید از 
مقصد واقعی خود که آسمان است، چشم برداریم. باشد که مثل علی بیشتر و بیشتر مشتاق آنجا باشیم!
سؤال 22: کل سؤال را بخوانید. بعضی از قسمتهای آیات در اینجا حذف شده اند تا خواندن آنها آسانتر شود.

کدام کلمات این قسمت از کتاب مقدس را بیشتر از همه دوست دارید؟ از 	 
هر شاگرد بخواهید صحبت کند و شما هم باید نظر خود را در میان بگذارید.

چه وعده های شگفت انگیزی در این قسمت از کتاب مقدس هست! بیایید 	 
آن را مجددًا بخوانیم و ضمایر سوم شخص جمع مثل "آنها" را با ضمایر اول 

شخص جمع مثل "ما" جایگزین کنیم. 

به منظور کمک به شاگردان خود، این قسمت از 
کتاب مقدس را که جایگزینی ضمایر در آن انجام 
شــده، پیشــاپیش بنویســید یا پرینت کنیــد. مثالً 
این طــور بنویســید: »ما قوم او خواهیــم بود، و خود 
خــدا با مــا خواهد بود و خدای ما خواهد بود. او هر 
اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد« و الی آخر.

سؤال 22: به تصویر صفحۀ پایانی نگاه کنید و کلمات مربوطه را بخوانید. 
چه احساسی به شما دست می دهد؟	 
تصور کنید که خدا همۀ اشکهای ما را در بهشت پاک می کند!	 

نتیجه گیری

اطاعت از تعلیم امروز:
درس امروز چه تفاوتی در زندگی شما ایجاد خواهد کرد؟	 
تکلیــف عملی را با هــم بخوانید. هر روز این هفته روی یک عبارت کار کنید. دربارۀ آن 	 

عمیقًا فکر کنید. همان طور که یک کودک شکات تافی را در دهان مزه مزه می کند و از طعم 
شیرین آن تا مدتی طوالنی لذت می برد، آن یک آیه/عبارت را در ذهن خود مزه مزه کنید. 

جشــن بگیرید: گروه شــما پایان این دورۀ درســی را چگونه جشــن خواهد گرفت؟ مثًا با 	 
صرف یک وعده غذا با هم در هفتۀ آینده، یا با دادن شهادتهایی دربارۀ آنچه از این دورۀ درسی 

آموخته اید؟ با هم بحث و گفتگو و برنامه ریزی کنید.
دربارۀ اینکه شاگرد ســازِی در جریان چگونه ادامه خواهد یافت، بحث و گفتگو کنید: آیا 	 

به صورت یک گروه خواهد بود یا به صورت روابط تک به تک شاگرد-استاد.

با هم دعا کنید:
همه بایــد اول پطــرس ۵ : ۸-۱۱ را 
بازکنند. بر اساس بخشهای مختلف 
ایــن قســمت از کتاب مقــدس، همه 

باید یک دعای کوتاه بکنند.
از  "خانــواده ای  بــرای  به ویــژه 
ایمانــداران دعا کنید که در سرتاســر 
دنیا داریم و آنها همین نوع رنجها را 

تجربه می کنند،" )آیۀ ۹(. 
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ضمیمه: جدول آیات حفظی کتاب مقدس

متی 2۸ : 11درس ۱
»بیاییــد نــزد مــن، ای تمامــی زحمتکشــان و 
گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.«

پیدایش 2۴: 2درس ۱۱
»از همیــن رو، مرد پــدر و مادر خود را ترک کرده، به زن 

خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد.«

دوم قرنتیان 1۷ : ۵درس ۲
»پــس اگر کســی در مســیح باشــد، خلقتی تازه 
اســت. چیزهای کهنه درگذشــت؛ هان همه چیز 

تازه شده است!«

اول پطرس 11 : 3درس ۱۲
»آرام بجوید و در پی صلح باشد.«

اول یوحنا 1 : 3درس ۳ 
»ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشــته است 

تا فرزندان خدا خوانده شویم!«

اول پطرس 1۸ : 3درس ۱۳
»زیــرا مســیح نیز یک بــار بــرای گناهان رنج کشــید، 

پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد.«

اول پطرس 1۵ : 1درس۴
»بلکــه همچون آن قّدوس که شــما را فراخوانده 
اســت، شــما نیز در همــۀ رفتار خویــش مقّدس 

باشید.«

متی 1۹ : 2۸درس ۱۴ 
»پس بروید و همۀ قومها را شــاگرد سازید و ایشان را به 

اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید.«

دعای رّبانیدرس ۵
»ای پدر ما که در آسمانی، …«

اول قرنتیان 1۹ : ۶-2۰درس ۱۵
»دیگر از آِن خود نیســتید. به بهایی خریده شــده اید، پس 

خدا را در بدن خود تمجید کنید.«

دعای رّبانیدرس ۶
»ای پدر ما که در آسمانی، …«

مرقس 3۰ : 12-31درس ۱۶ 
»خداونــْد خدای خــود را با تمامــی دل و با تمامی جان 
و بــا تمامــی فکر و با تمامی قــّوت خود محبت کن. … 

همسایه ات را همچون خویشتن محبت کن.«

اول پطرس ۹ : 2درس ۷ 
»اّما شــما ملتی برگزیــده و مملکتی از کاهنان و 
اّمتــی مقّدس و قومی که ملک خاص خداســت 
هســتید، تا فضایل او را اعام کنید که شما را از 
تاریک به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است.«

مرقس 3۰ : 12-31درس ۱۷
»خداونــْد خدای خــود را با تمامــی دل و با تمامی جان 
و بــا تمامــی فکر و با تمامی قــّوت خود محبت کن. … 

همسایه ات را همچون خویشتن محبت کن.«

اول پطرس 1۷ : 2درس ۸
»همــگان را حرمــت بدارید، بــرادران را محبت 

کنید.«

اول پطرس ۷ : ۵درس ۱۸
»همــۀ نگرانیهای خود را به او بســپارید زیــرا او به فکر 

شما هست.«

اول پطرس 21 : 2درس ۹
»مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت 

تا بر آثار وی پا نهید.«

اول پطرس 1۰ : ۴درس ۱۹
»یکدیگر را با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید.«

متی ۴۴ : ۵درس ۱۰
»دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به 

شما آزار می رسانند، دعای خیر کنید.«

اول پطرس 1۰ : ۵-11درس ۲۰
»پس از اندک زمانی زحمت، خدای همۀ فیضها که شما 
را به جال ابدی خود در مســیح فراخوانده اســت، خوْد 
شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. 

او را تا ابد توانایی باد. آمین.«


