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  تجربه توبه و ايمان: اّولموضوع 
  

مطالب اين ضميمه شما را در ارزيابي . اي که در انتهاي اين راهنما آمده است، توجه کنيد به ضميمه
  .و اصالح بيشتر مباحثات درون گروهي کمک خواهد کرد

  
  اهداف
  بررسي تجربه توبه و ايمان پولس رسول •
  بررسي سفرهاي روحاني مختلف شخصيتهاي کتابمقدس •
در ميان گذاشتن سفرهاي ايماني خود و ارتباط دادن اين داستانها با شخصيتهاي منتخب  •

  کتابمقدس
  دارد شف آنچه که کتابمقدس در رابطه با معني توبه و ايمان عرضه ميک •

  
  توضيحات مقدماتي

تواند در تمامي طول  اي است که فرد مي قرار گرفتن در يک رابطه شخصي با مسيح مهمترين تجربه
ها هرگز به اين  جالب است که خيلي. زندگي خود داشته باشد و حتي با کسي آن را در ميان گذارد

از اين رو نيز . دهند که در رابطه با چگونگي ايمان آوردن خود قدري فکر کنند ب وقت نميمطل
اين گونه افراد دائم مترددند که . رود که در مورد نجات خود به شک بيافتند اين احتمال بسيار مي

  .آيا خبر خوش انجيل را با ديگران در ميان بگذارند يا نه
  

اين است که اعضاي گروه به تجربه سفر روحاني خود فکر در اين قسمت از موضوع تالش ما 
اين امر باعث تشويق خود فرد خواهد شد و زماني هم . خود را روي کاغذ آورند" شهادت"کنند و 

اين امر فرصت به . گردد نهد، موجب تشويق آنها نيز مي که آن  را با ديگر اعضاي گروه در ميان مي
ا نسبت به يکديگر قدرشناس نمايد و نوعي رشته اعتماد بين آنها آورد که افراد در گروه ر وجود مي

  .باشد به وجود آورد که خود بنيادي براي يادگيري و رشد با يکديگر مي
  

  در شروع 
اين . قبل از شروع مباحثات و تبادل نظرها، از افراد با چاي و قهوه و شيريني پذيرايي کنيد •

حضور چاي و قهوه و شيريني باعث . نجام دهيدتوانيد در وسط اين قسمت هم ا کار را مي
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تري احساس کنند و مشارکت با هم به شکل  خواهد شد که افراد خود را در محيط صميمي
چنان نيست که گويي وقت خود را تلف " گفتگوي کوچک"بخش . بهتر صورت پذيرد

ع اول از در پايان موضو. گردد اين قسمت باعث ايجاد رفاقت در ميان افراد مي. کنيد مي
  .افراد داوطلب بخواهيد که براي هفته بعد چيزي بياورند

  
شايد براي هفته . (زنند، بنويسيد و به آنها بدهيد اسامي افراد را روي کارتهايي که به يقه مي •

  .)بعد از آنکه افراد يکديگر را شناختند، ديگر به آن احتياج نيست. اول و دوم
  

. جربياتي را از هفته قبل با هم در ميان خواهند نهادافراد گروه در طول شناخت يکديگر ت •
اند، قدري با گروه صحبت کنند و از خدا به خاطر  اي که داشته توانند از هفته افراد مي

داشتن ورق کاغذي که بتوان درخواستهاي دعا را . چيزهايي که الزم است تشکر نمايند
توجه داشته باشيد . تواند مفيد باشد روي آن يادداشت نمود و بعدا به آنها برگشت، نيز مي

  .که زمان به جهت مشارکت و دعا بيشتر از بيست دقيقه نباشد
  

به افراد بگوييد که جهت شنيدن داستان آنها و عمل خدا در زندگيشان چقدر مشتاق  •
به آنها . گردد ببينيد آيا کسي جهت در ميان گذاشتن آن با ديگران داوطلب مي. ايد بوده

 که همه ما در حال حاضر در سفر روحاني خود هستيم و مهم هم نيست که يادآور شويد
اين امر به . توانند به گروه اعتماد کنند اند، در هر حال مي آنها در اين سفر به کجا رسيده

صرفاً دهند، افرادي که  ويژه براي افرادي مهم است که ايمان خود را زير سوآل قرار مي
پندارند و تجربه شخصي ايماني ندارند،  ود را ايماندار ميبخاطر شرکت مرتب در کليسا خ

ما . کنند اند ولي به دنبال يافتن حقيقت جستجو مي دانند هنوز ايمان نياورده و افرادي که مي
بايد محيطي ايجاد کنيم که در آن همه افراد در هر مرحله از سفر روحاني خود که باشند 

 .ن ترس از رد شدن داستان خود را در ميان گذارند، بتوانند بدون داشت)حتي افراد حقجو(

  

 
   به جهت بحث در گروهپيشنهادات

را مّد نظر داشته " بحث موضوع"و " شکل بخشي به پاسخ"در اين بخش الزم است که بخش 
 .باشيد
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  بحث موضوع 
 جواب بياد داشته باشيد که گروه حتما بايد در( شروع کنيد ۳سوآل شماره کنيم که با  پيشنهاد مي

هدف اصلي . داستان ايمان آوردن خود را نوشته باشند") شکل بخشي به پاسخ ("۱سوآل شماره 
مطلب اول اين است که به افراد فرصتي فراهم آورد که روي داستان خود قدري فکر کنند و آن را 

  .در قالب کلمات بيان دارند
  

را با گروه در ميان اگر وقت تمام شود و هنوز کساني باشند که داستان خود : دقت
. اند، در جلسات بعدي ترتيب دهيد که در هر کدام از آنها به نوبت صحبت کند نگذاشته

  .)اگر بخواهيد بيشتر از اين وقت دهيد، متأسفانه از وقت دعا و بحث کم خواهيد آورد(
  

 که آنچه را که خواهيم خواهيم داستان خود را بيان دارند، در واقع از آنها مي زماني که از افراد مي
اين امر در عين حال که خطرناک است، هيجان . شان انجام داده است، تفسير نمايند خدا در زندگي
اين مطلب هم ممکن است که شخص بر اين باور باشد که خدا با استفاده از ! باشد انگيز هم مي

ين امر، خوشحال عليرغم ا. وسايل و طرقي که مورد تأييد کتابمقدس نيست، با او کار کرده است
باشيد از اينکه افراد تجربيات توبه و ايمان خود را با يکديگر به شکلي اصيل و واقعي در ميان 

 ۱۲به ياد داشته باشيد که هر کدام از آنها به مدت . کند گذارند و خدا در زندگي آنها کار مي مي
ب است که انجيل چي هفته با اين گروه خواهند بود و موضوع بعدي صحبت روشن کردن اين مطل

  !صبور باشيد و هول نکنيد. هست و چي نيست
  

.  وقت دهيد۱سوآل شماره زماني که به داستانهاي چند نفر از آنها گوش داديد، چند لحظه به 
  .هاي کتابمقدس با داستانهايي که شنيديد، مشابهت دارند ببينيد کداميک از نمونه

  
هاي تبادل نظرهاي هفته بعد را  هم نظر انداخته پايه ۲سوآل شماره دهد به  اگر زمان اجازه مي

  .بريزيد
  
  

  بندي جمع
با . آورد ديدن تغييري است که خدا به زندگي اشخاص مي» سري کشف«هدف اصلي  •

داشتن اين مطلب در ذهن، به اعضا لحظاتي وقت دهيد که جوابهاي خود را به سوآالت 
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اين پاسخها را با اعضا در ميان چندي از . را بنويسند" گامهايي جهت اطاعت"بخش 
  .گذريد

  .ايم، تأکيد کنيد به اهميت نيکويي و فيض خدا در ايماني که به مسيح آورده •
  .اگر الزم است، جلسه بعد را با شنيدن شهادتي شروع کنيد •
اين باعث خواهد شد که آنها طريق منطقي . موضوع دوم را به شکلي کلي مرور کنيد •

  .ول درک کنند و بدانند که بايد چگونه خود را حاضر نمايندارتباطي آن را با مطلب ا
  .اشتهاي آنها را تحريک کنيد" کوچک ولي مقوي"با بخش 

  .احتياج به خالصه نويسي موضوع اصلي را توضيح دهيد
به آنها بگوييد که چرا بايد از شروع تا پايان موضوع بر اساس متد کار کنند، 

جواب دهند و مقاالت عرضه شده را مطالعه کتابمقدس را بخوانند، به سوآالت 
  .نمايند

  .اي که مقاالت در مباحثات دارند، تأکيد کنيد روي اهميت و فايده
آنها را تشويق کنيد که افکار و سوآالت خود را در حاشيه صفحات بنويسند و زير 

  .جمالتي که جهت بحث احتياج به استفاده از آنها دارند، خط بکشند
  . هوه هفته بعد داوطلب شودکسي جهت چاي و ق •
 .تان داشتيد، تشکر کنيد از خداوند به جهت وقت خوبي که همه •
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  چه کنم تا نجات پيدا کنم؟: وضوع دّومم
  

  اهداف
  مشخص کردن هسته اصلي پيام انجيل •
بحث روي کاربرد طرقي که مسيحيان با بکارگيري آنها بر انجيل اضافه و يا از آن منحرف  •

  شوند مي
  شکار نمودن برخي از سوءتفاهماتي که در رابطه با انجيل وجود دارندآ •

  
  توضيحات مقدماتي

اين هفته جهت فکر روي . هفته گذشته اعضاي گروه داستان نجات شخصي خود را بيان کردند
همانطور که برخي از شهادتها هم . موضوع نجات خواهد بود و اينکه منظور از نجات يافتن چيست

حتّي آنها . شود، ديدگاههاي مختلفي وجود دارند د، در اينکه شخص چگونه مسيحي ميان نشان داده
کنند، ممکن است هنوز هم در امر نجات به  هم که نجات از طريق فيض را به زبان اعتراف مي
  .دخيل بودن برخي از کارها و امتيازات معتقد باشند

اور دارند، مطلب اين هفته فهم آنها را در براي آن دسته از افراد که نجات تنها از طريق فيض را ب
و . رابطه با هديه بالعوض نجات الهي بيشتر خواهد نمود، نجاتي که خدا به آنها عطا کرده است

براي آن دسته از مومنين که . اين مطلب در آنها نوعي ممنونيت نسبت به کار خدا ايجاد خواهد کرد
فته افکار آنها را در مقابل سوآالتي قرار خواهد داد که اند، مطلب اين ه هنوز در اين فهم بالغ نشده
و شايد براي اّولين بار علت خبر خوش بودن پيام انجيل را درک کنند، . بايد به آنها جواب دهند

بر اساس فيض خدا در کامالًمتکي به تالش خود آنها نيست، بلکه ابداً اين مطلب را که نجات آنها 
باشند، فهم اين مطلب که  اند و حقجو مي  که هنوز ايمان نياوردهبراي آن دسته. باشد مسيح مي

دارد، ممکن است اين دو ساعت  خداست که به همه انسانها هديه بالعوض نجات را عرضه مي
  !شان تبديل نمايد امروز را به مهمترين ساعات زندگي

  

  شروعدر 
جلسه را در محيطي . ر دهيدزنند، قرا اسامي افراد را نوشته و در اتيکتهايي که روي يقه مي •

  .وار تشکيل دهيد و با دعا شروع کنيد مشارکت
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اگر هنوز (از يکي از افراد بخواهيد که شهادت زندگي خود را با ديگران در ميان گذارد  •
  ).اند کساني هستند که شهادت زندگي خود را نداده

ع دوم که امروز با موضو) داستان توبه و ايمان(موضوع اول را که دفعه قبل بررسي شد  •
  . ، مربوط کنيد)محتواي انجيل(گردد  بررسي مي

باشد و آنچه كه امروز مطرح خواهد  توضيح دهيد که پيام انجيل هسته مرکزي مسيحيت مي •
شد، يکي از مهمترين مطالبي است که شخص در طول زندگي خود به کشف آن نائل 

  ؟چه معنايي داردواقعاً اينکه نجات پيدا کنيم، : شود مي
جهت هماهنگي و تسهيل کار است و صرفاً به گروه يادآور شويد که نقش شما در اينجا  •

  .همه افراد در آنجا حاضر هستند تا از يکديگر ياد بگيرند
  

  جهت بحثبه   پيشنهادات
به آنها از قبل نگوييد که از اين : براي داشتن بحثهاي مفيد و خوب، اصل اساسي اين است

به چه چيزهايي دست خواهند يافت و چه مطالبي برايشان کشف خواهد نظر با يکديگر  تبادل
مطرح کردن سوآالتي است که آنها را به شکل عميقتري روي موضوع به فکر صرفاً  نقش شما .شد

  .وادارد
  

  هضم موضوع
به شرطي که هنوز آن را تا به حال تعريف نکرده (از افراد بپرسيد که موضوع اين هفته چيست 

  هسته مرکزي پيام انجيل چيست؟ و يا، مطالب اساسي انجيل چه هستند؟: ضوع اين استمو.) باشيد
  
  

   جهت مطالعهنمونه
از گروه بخواهيد که . شايد بخواهيد که کسي دومين نمونه را جهت مطالعه با صداي بلند بخواند

طه نظرهاي که افراد نق) و حتي تشويق کنيد(انتظار داشته باشيد . نظريات خود را ابراز دارند
از اين نمونه طوري استفاده کنيد که افراد بتوانند نياز به دانستن واقعيت انجيل . متفاوتي را بيان کنند

  .مسيحي شدن شخص چه بايد بکندواقعاً را در خود احساس کنند و اين مطلب را بفهمند که براي 
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  مطالعه کتابمقدس
بعد از اينکه  . ۵ – ۱: ۱۵قرنتيان ۱ و ۱۰ – ۱: ۲ افسسيان: هاي کليدي در اين رابطه عبارتند از متن

افراد اين دو متن را خواندند، از آنها بپرسيد که از خواندن آنها در رابطه با نجات چه چيزي 
جواب " بحث موضوع" بخش ١سوآل شماره با اين عمل، شما در واقع به . دستگيرشان شد

  .دهيد مي
  

  بحث موضوع
اند  با چه چيزهاي موافق و يا مخالف. تشان را در آن رابطه جويا گرديدبه مقاالت اشاره کرده، نظريا

عصاره حرف . گويد، مسلما نظرياتي متفاوت ايجاد خواهد کرد مي» سويندال«و چرا؟ آنچه که 
جهت مقبوليت از جانب خدا براي فردي که از نظر اخالقي پاک است، نسبت : سويندال اين است

برد،   گند کشيده و تلف کرده است و هنوز هم در نااطاعتي بسر ميبه فردي که زندگي خود را به
در رابطه با نجات هر باور متفاوت با اين سخن نوعي بدعت است، . هيچ شانس بهتري وجود ندارد

  !همين
  

. جواب دهيد" بحث موضوع" بخش ۳سوآل شماره از مقاالت و نيز نظر سويندال استفاده کرده به 
کنند و آنها را نيز   چه عناصر ديگري را هم به پيام انجيل اضافه ميمردم معموال جهت نجات

  دانند؟ ضروري مي
  

کنيد، مطلب زير را مّد نظر داشته  شايد الزم باشد زماني که روي عناصر کليدي پيام انجيل بحث مي
  :باشيد

  
  .بشر گناهکار است و به هيچوجه مقبول خدا نيست: خبر بد

  
آمده است، هم " کوچک و مقوي"تر مطلب از مواردي که در بخش شايد بخواهيد جهت درک بيش

 نگاه کنيد و بر اين مطلب تأکيد نماييد که انجيل در تباينت با خبر بد ۱: ۲به افسسيان . استفاده کنيد
  . رود گشتگي و جدا شدگي ما از خدا و نتايج آن دارد، خبر خوش به شمار مي که حاکي از گم
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بردارنده «بت عظيم خود به ما، عيسي مسيح را به عنوان به  خدا بخاطر مح: خبر خوش
  .تدارک ديده است» گناه ما

  
خدا محبت خود را در ما "اينجاست که بايد روي شگفتي فيض و نيکويي خدا تأکيد گردد، چرا که 

  ).۸: ۵روم ." (کند از اينکه هنگامي که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد ثابت مي
  
 وقت بگذاريد و آنچه را که اين متن در رابطه با ما   چند دقيقه۲يد بخواهيد روي افسسيان شا
، "آلود به دنبال ارضاي طبيعت گناه"، "نامطيع"، "در گناهان و خطايا مرده("گويد، بيرون کشيد  مي

.  و آن را با آنچه که در رابطه با خدا و هديه نجات الهي مقايسه کنيد") مستوجب غضب خدا"
و هم مقاله " جين گتز"هم مقاله ). ، و غيره"غني و پر از رحمت"، "محبت عظيم خدا نسبت به ما("
شايد بخواهيد که توجه گروه را . کنند هر دو مفهوم فيض را به روشني تعريف مي" چاک سويندال"

  .روي برخي از نقاط اين دو مقاله بکشيد
  

  ).چه مسيحي و چه غيرمسيحي(طلبد   پاسخ ميآميز نجات الهي از هر کسي خبر خوش هديه فيض
  

  :  کند اين مطلب را در دو سوآل خود آشکار مي" جين گتز"مقاله 

  
پاسخ فرد غيرمسيحي در مقابل فيض خدا بايد اين باشد که به عيسي مسيح خداوند ايمان آورد 

  .و او را به عنوان جانشين به جهت گناهان خود بپذيرد
  

دن به نزد مسيح وجود دارند، ليکن مسيح تنها راه براي رفتن به گرچه طرق زيادي جهت آم
  ).دارند  اين مطلب را به وضوح بيان مي۶: ۱۴، يوحنا ۱۲: ۴اعمال (. حضور خدا است

اگر ما در مقابل فيض خدا پاسخ ندهيم و مسيح را به عنوان فردي که گناهان ما را بر خود 
. را خود به شکل کامل به گردن خواهيم داشتگرفته است، نپذيريم، محکوميت گناهان خود 

کساني را که تا بحال پيام انجيل را به .  نگاه کنيد۲۳: ۶، و روميان ۳۶: ۳، يوحنا ۴۵: ۱۰به مرقس 
 بودند، تشويق کنيد که به فيض خدا پاسخ داده و مسيح را به عنوان بردارنده  وضوح درک نکرده

توانند در اين مورد بعدا به شکل خصوصي با شما  ه ميبه آنها بگوييد ک. گناهان خود قبول کنند
  .بيشتر صحبت کنند
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فرد مسيحي در مقابل اين فيض خدا بايد با تشکرات و ممنونيات قلبي خود پاسخ دهد و اجازه 
تأکيدي که . دهد که اين فيض او را به صورت عيسي مسيح تبديل کند و با او همشکل گرداند

 حقيقت  البته که اين مطلب شگفت. رود معموال فراتر از نجات نميگردد،  امروزه روي فيض مي
ولي خدا بر آن نيست که فيض او در زندگي ما . کنيم دارد که ما بر اساس فيض خدا نجات پيدا مي

آورد و هم اعمال و کارهاي خوب  فيض خدا هم نجات ما را به ثمر مي. تا به همين جا خاتمه يابد
  .کنند هر دو اين مطلب را واضح مي" جين گتز" و نيز مقاله ۱۰ – ۸: ۲افسسيان . را از ما

  

  جمع بندي
به افراد اهميت خواندن .  را که جهت هفته بعد است، به شکل کلي مرور کنيد۳مطلب  •

و نيز . را يادآور شويد" شکل بخشي به پاسخ"مقاالت، مطالعه کتابمقدس و نوشتن بخش 
  .شان شده است، يادداشت نمايندمواردي را که از قسمتهاي بحث دستگير

  .يک نفر جهت چاي و قهوه و شيريني هفته بعد داوطلب گردد •
  .دعا کنيد •
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  جاي ما در مسيح: وضوع سّومم
  اهداف

  درک رابطه جديد با خداي پدر •
  داشتن درکي روشن از موقعيت جديدي که در مسيح داريم •
  القدس در ما ارج گذاشتن به حضور روح •
  هايمان و هضم کاربرد اين حقايق در زندگيدرک  •

  
  توضيحات مقدماتي

داد که با تجربه توبه و  دو موضوع اول اين دوره روي انجيل متمرکز بود و به اشخاص اجازه مي
نجات خود بيشتر آشنا گردند و از آنچه که کتابمقدس آن را به عنوان عنصر مرکزي انجيل معرفي 

ف است که بسياري از افراد در کليسا به آن تغيير شگرفي که تجربه باعث تأس. کند، آگاه باشند مي
خبرند و  آنها از برکات عالي نجات بي. دهند توبه و ايمان به همراه دارد، آنطور که بايد ارزش نمي

ايماني  اي را دارند که بيشتر روي آنچه که در زمان بي  شکست خورده اغلب زندگي روحاني
  .ا آنچه که اينک در مسيح هستنداند، استوار است ت بوده

از واقعه توبه و نجات و نيز محتواي انجيل رد شده . گردد موضوع سوم روي دو موضوع اول بنا مي
موضوع فعلي باز روي اين يقين صّحه خواهد گذاشت که افراد در . پردازد و به نتايج نجات مي

اند و نه فقط از کار مسيح به جهت نجات  گروه به عنوان فرزندان خدا در خانواده الهي به دنيا آمده
و زماني . آنان از مجازات گناه آگاه خواهند شد، بلکه موقعيت جديد خود را نيز درک خواهند نمود

دهند تا واقعيت اين آگاهي را به زندگي آنها مربوط کند، از نظر روحاني بيشتر  که به خدا اجازه مي
د که چطور به افرادي تبديل خواهند شد که کالم توسط فيض خدا خواهند دي. رشد خواهند کرد

  !خواند خدا آنها را مقّدسين مي
  

    شروعدر 
محيطي مناسب جهت .  افراد را جهت نصب روي يقه روي کارت بنويسيداسامي •

  .مشارکت و دعا به وجود آوريد
اگر هنوز کساني ( خود را به ديگران بيان دارد شهادت زندگياز يک نفر بخواهيد که  •

  .)اند تند که اينکار را نکردههس
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  پيشنهادات به جهت زمان بحث
جهت ادامه بحث يک و يا دو مورد . همه پيشنهادات زير را به عمل نکشيد: لطفا توجه داشته باشيد

  .را مطرح کنيد
  

  ديگر منابع 
رند، از آن مطالبي را که ارزش بحث بيشتر دا. کنند از آنها بپرسيد که در رابطه با مقاالت چه فکر مي

  .شوند، بيرون کشيد صحبتهايي که در بحث مي
  

  نمونه جهت مطالعه 
و چرا؟ . از افراد بپرسيد که اگر وضعيت کسي از آنها با آنچه که در نمونه مطرح شد، مشابه است

  کند، چيست؟ اي که بخش مطالعه نمونه مطرح مي مطلب اصلي
  

  مطالعه کتابمقدس
مخصوصا آن . قدس از متن بيرون کشيده شد، به بحث بگذاريدمواردي را که در حين مطالعه کتابم

چيزهايي را که ما در زمان پيش از نجات داشتيم، و آن چيزهايي که اينک بعد از نجات داريم، از 
  )٨ و ٦روميان (هم مشخص کنيد 

  

  وضوعمبحث 
.  بکشيدگويد، به بحث در رابطه با آن کوچه مي» لوکيدو« وقت بدهيد و آنچه را که – ١سوآل 

) خواهند، با ديگران سهيم شوند و اگر مي(ديگران را هم تشويق کنيد که روي اين مطلب فکر کنند 
  .کنند مخصوصا آن مطالب مشابهي را که خود با آن دست و پنجه نرم مي

  .  داد، فکر کنيد١، به آنچه که گروه در جواب به سوآل ٢در حين بحث روي سوآل 
  . در مسيح بودن را توصيف کننداز افراد بخواهيد که فرق 

  . را مّدنظر داشته باشيد٦ لطفا روميان ٦ و ٤در حين بحث روي سوآالت 
نچه را که دست و پاي ما را  توانند بسياري از آ   تجربه ما اين است که مطالب اين قسمت مي

 مربوط به آن دانند؛ بسياري از افراد نجات را امري مربوط به گذشته مي. بندند، از ما بگسلند مي
اين، بخشي اساسي در مطلب نجات است، ولي . مقطع از زمان که گناهانشان بخشيده شده است
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در «. امري است بسيار فراتر از اينکه گناهان شخص بخشيده شوند» در مسيح بودن«. کامل نيست
  .جديدکامالًيعني داشتن يک رابطه و مقام » مسيح بودن

  
گي ما بحث کنيد، مخصوصا در رابطه با آنچه که پولس در القدس در زند در مورد نقش روح

  .گويد  به ما مي٨روميان 
  

  بندي جمع
شايد از گروه بخواهيد که به گروههاي کوچکتر تقسيم شوند و مطالب دعاهاي خود را با  •

  .ديگران در ميان بگذارند
  .مطلب چهارم را که در رابطه با اهميت تعميد در آب است، مرور کنيد •
روع جلسه بعد از کسي بخواهيد که شهادت زندگي خود را با ديگران در ميان براي ش •

  .گذارد
  . بودن از قبل را يادآور شويد به گروه اهميت آماده •
  .دعا کنيد •
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  ويژگي تعميد: چهارموضوع م
  اهداف

  کشف معني تعميد •
  مشخص کردن ويژگي تعميد •
دهد، تصوير  ه در نجات رخ ميکشف اين مطلب که چطور تعميد در آب آنچه را ک •

  نمايد مي
 ارزيابي اطاعت خود ما از اين فرمان کتابمقدس •
 
  

  : مقدماتيتوضيحات
او : موضوع پيشين اکثرا روي بسياري از آن چيزهايي بود که خدا در ما و براي ما انجام داده است

ه از محکوميت بترسيم، آنک در پسر خود فيض را مهيا کرده است تا ما بتوانيم پاک شده و مقبول، بي
تازه به ما عطا کامالًمخفي کرده و وضعيت و مقامي » در مسيح«در حضور او بايستيم؛ او ما را 

گر از فاصله  اند که بدانها همانند فردي مشاهده اينها به مثابه اصول دانشگاهي نشده. نموده است
به همانگونه که . کنند  عوض ميهايي هستند که زندگي انسان را اينها واقعيت. بايستيم و بنگريم

موضوع سوم اين امر را به وضوح نشان داد که درک تمامي آنچه که خدا انجام داده است، در 
همانطور که در درک فيض خدا رشد . دهد کنيم، تغيير بزرگي انجام مي طريقي که بدان زندگي مي

  .کشاند کنيم، حقيقت ما را به عمل، و آگاهي ما را به اطاعت مي مي
  

آورد تا در  تعميد در آب بخشي از آن اولين فرصتهاست که به فرد نوايمان اين امکان را فراهم مي
متأسفانه بسياري هستند که عليرغم سالها . انگيز خدا در اطاعت پاسخ گويد مقابل اين فيض شگفت

جربه شود، ت ايمان هنوز هم آن برکت بخصوصي را که از اطاعت اين فرمان کتابمقدس حاصل مي
دهد، درک نکرده  دهد که فرد آنچه را که کتابمقدس تعليم مي اين اغلب زماني روي مي. اند نکرده
  .است

  
آورد تا از تعليمي که کتابمقدس در رابطه با  موضوع چهارم اين فرصت را براي گروه فراهم مي

 مشهود که از جانب افراد در گروه ياد خواهند گرفت که تعميد بياني است. تعميد دارد، آگاه گردند
دهد که فرد تعليم کتابمقدس را در رابطه با تعميد در  گيرد و نشان مي شخص ايماندار صورت مي
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القدس را در تعميد  گيرند که کار روح اشخاص زماني در آب تعميد مي. القدس فهميده است روح
 خود را از اين فرمان گذارند و با تعميد در آب اطاعت روح و يکي گردانيدن آنها با مسيح ارج مي

  .دهند نشان مي
   

  در شروع
  )شايد ديگر زدن نامها به يقه افراد مورد نداشته باشد( و دعا مشارکت •
  .اند، به يکي از آنها فرصت دهيد  خود را ندادهشهادت زندگياگر هنوز کساني هستند که  •
احتمال اين امر .  را که همه از آن تبعيت کنند، مقرر داريدچند قانون بنياديالزم است  •

اي مختلف باشند و نسبت به موضوع ديدگاههاي  زياد است که افراد در گروه از زمينه فرقه
به آنها خاطرنشان کنيد که بسياري از افراد مقدس و محقق هم . متفاوتي را ابراز دارند

وار عمل  افراد را تشويق کنيد که قاضي. اند روي اين موضوع ديدگاههاي متفاوت داشته
  نند و باهم موضوع را بشکافندنک

چرا که ممکن است فردي علت ربط . (موضوع چهار را به سه موضوع قبلي مربوط کنيد •
  .مطالب باال در اين زمينه کمک بزرگي است) اين موضوع را با موضوعات قبلي نفهمد

  

  بحث جهت به پيشنهادات 
يا دو تا از آنها را جهت تبادل نظر و يک و . هاي پايين را به عمل نکشيد همه ايده: لطفا توجه کنيد

  .بحث انتخاب کنيد
  

  نمونه جهت مطالعه
مطلب : بحث را با اين سوآل تمام کنيد. از آنها نظري را که نسبت به اردوان دارند، سوآل کنيد

  اساسي مطرح براي ما چيست؟
  

  ديگر منابع
  .ه و بحث را با آن شروع کنيديکي از آن نظرها را گرفت. نظر آنها را نسبت به مقاالت جويا شويد

  کوچک ولي مقوي
آنکه  از افراد بخواهيد که برخي از آن ديدگاههاي مختلفي را که در رابطه با تعميد وجود دارند، بي

  .کند از پنج ديدگاه صحبت مي» کوچک ولي مقوي«بخش . به چيزي توهين کنند، به بحث بکشند
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  مطالعه کتابمقدس
بررسي . ه در پايين بخش مطالعه کتابمقدس آمده است، پاسخ دهيددر چند دقيقه به سوآالتي ک

  :اند، بايد گروه را به سه نتيجه رسانيده باشد هايي که از عهد جديد آمده اجمالي نمونه
  

عالوه بر آن، تعميد در آب تجلي . اول، در عهد جديد تعميد در آب فقط براي ايمانداران بود
تعميد براي کودکان هم نيست، چرا که . باشد  امري باطني ميالقدس است که ظاهري تعميد در روح

اين، آييني سحرآميز هم نيست که قبل از . توانند ايمان خود را به مسيح شخصا ابراز دارند هنوز نمي
برعکس، تعميد در آب بيان ايماني است که . ايمان آوردن صورت پذيرد و در آنها ايمان ايجاد کند

آنها «: گويد  نگاه کنيد که مي٣٤ – ٣١: ١٦به اعمال . (دارد مع ابراز ميشخص دارد و آن را در ج
  )».ايمان آوردند، نجات يافتند و تعميد گرفتند

  
تعميد همان نجات .   نه خود واقعيت- دوم، تعميد در آب سمبلي است ظاهري از واقعيتي باطني 

  .نيست
  

صورت ) القدس تعميد در روح (سوم، عمل تعميد در آب در عهد جديدبه دنبال تولد روحاني
  .برعکس آن صحيح نيست. گيرد مي
  

  وضوعمبحث 
ايد،   که در انتهاي بخش يک آمده است، جواب مشخصي نيافته١سوآل شماره اگر تا به حال به 

  :در حين بحث موارد زير را در نظر داشته باشيد. بايد به شکافتن ويژگي تعميد بپردازيد
  

اول » اينرگز«با اينکه مقاله . تعميد در روح و هم تعميد در آب گرددمطلب تعميد بايد هم شامل 
شود، با اينحال خواهيد ديد که تمرکز اول روي تعميد در  روي تعميد در آب متمرکز مي

چرا که اول اين تعميد در زندگي فرد ايماندار . آورد القدس پايه محکمي جهت بحث فراهم مي روح
يير دروني است که نهايت خود را به شکل ظاهري در تعميد آب و نيز، اين تغ. گيرد صورت مي
خواهيم مقاله ايشان را بازگويي کنيم، تمرکز خود را روي تعميد  از آنجا که نمي. نمايد متجلّي مي

  .القدس خواهيم گذاشت روح
با اينحال، مردم زماني که از تعميد صحبت . القدس بنيادي است جهت تعميد در آب تعميد روح

اگر از افراد بپرسيد که با شنيدن تعميد چه کلمات . شود، فقط تعميد در آب را در نظر دارند مي
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آب، فرورفتن، آب پاشيدن، : بندد، چيزهايي نظير اين را خواهيد شنيد ديگري در ذهنشان نقش مي
ني تعميد زماني مع. روي عمل فيزيکي تعميد تأکيد داردصرفاً که تمامي آنها . آب ريختن، و غيره

  .القدس در زندگي انسان درک کرده شود دارد که اهميت واالي کار خدمت روح
  

آورد بايد بالفاصله در آب تعميد بگيرد و  چرا به نظر شما فردي که به مسيح ايمان مي «- ٣سوآل 
  .، بايد گروه را در درک معني کامل تعميد و ويژگي آن کمک کند»يا نگيرد؟

  
  اند؟ روه کساني هستند که هنوز تعميد نگرفته  ببينيد آيا در گ-   ٤سوآل 

  
چرا که اين سوآل نکات اصلي اين درس را باز .  خاتمه دهيد٥سوآل جلسه را با بحث روي 

  .خالصه خواهد کرد
  

  جمع بندي 
  

» گامهايي جهت اطاعت«  بند ٢ و ١در پايان اين موضوع چند دقيقه به افراد وقت دهيد تا سوآالت 
  . خواهد جواب خود را به اين سوآالت با ديگران در ميان گذارد نيد آيا کسي ميببي. را جواب دهند

  
کند، مرور  صحبت مي» القدس چگونگي زندگي در روح«مورد پنجم را که در رابطه با  •

  .کنيد
  

 .با دعا خاتمه دهيد •
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  القدس زندگي به قدرت روح: پنجموضوع م
  

  اهداف
  

  .القدس کيست بفهميم روح •
  .القدس در زندگي فرد ايماندار چيست يم که نقش روحمشخص کن •
  .القدس چيست ياد بگيريم که منظور از پر بودن از روح •
  القدس بيشتر از پيش متکي باشيم در زندگي خود به قدرت روح •

  

  توضيحات مقدماتي
ده راند که در آن ما بايد براي برن پولس رسول از زندگي مسيحي به مثابه مسابقه و نبردي سخن مي

آورند، ليکن  بسياري از مسيحيان هستند که تالشهاي زيادي به عمل مي. ن به شّدت تالش کنيم شد
اين يکي «: زياد هم عجيب نيست که گاهگاهي از مسيحيان بشنويم. پيروزيهايشان بسيار اندک است

» .مخواد، مقدس زندگي کن هيچ راهي نيست که بتونم آنطور که خدا از من مي. ديگه خيلي سخته
شوند، از روي يأس و استيصال از ايمان خود  ها زماني که با سختي زندگي مسيحي روبرو مي برخي

  .هايي را تجربه کرده باشيم شايد برخي از ما هم چنين يأس. دارند دست برمي
  

شود، اين است که هرگونه تالش جهت زندگي مسيحي به قدرت  مطلبي که کمتر روي آن بحث مي
که توسط فيض نجات (در مقام گناهکاراني بيچاره . ه شکست استخود شخص محکوم ب

، ما از اين قدرت برخوردار نيستيم که در مقابل طبيعتهاي شرير خودمان، خود را باال )ايم يافته
با اينحال خبر خوش اين است که نجات واقعيتي نيست که فقط . کشيده و بر آنها پيروز گرديم
 اکنوناشتياق دل خدا اين است که ما زندگي پر و مملو را . م هستبراي آينده باشد، بلکه اآلن ه

با اين . و به ما همان روح خدا را عطا کرده است تا ما را براي انجام اينکار قادر کند. داشته باشيم
مصيبت اين است که ايمان آورندگان زيادند، ليکن از روح پرشدگان «وجود به قول چاک سويندال 

  ».بسيار کم
  

حال که جوهر پيام انجيل را بررسي کرده . کند  فعلي پويايي زندگي پراز روح را بررسي ميموضوع
کنيم که  ايم، اکنون فکر خود را بر تعليمي متمرکز مي و در مقابل آن با گرفتن تعميد پاسخ داده
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 القدس دارد؛ يعني همان چيزي را زندگي کنيم که در کتابمقدس در رابطه با زندگي به قدرت روح
  .مان باورش داريم ايمان مسيحي

  

  در شروع 
  .را با صداي بلند بخواند» نمونه به جهت مطالعه«از يکي از اعضاي گروه بخواهيد که  •
  .از سوآالت قسمت نهايي اين موضوع جهت انجام بحث استفاده کنيد •
را در گروه مطرح کرده و آنچه را که با آن موافقند، مشخص » کوچک و مقوي«بخش  •

  .داريد
  .روي هر کدام از آنها بحث کنيد و علت موافقت و عدم موافقت آنها را معلوم داريد •

  

  پيشنهادات به جهت بحث 
  

  مطالعه کتابمقدس  
گويد،  چند دقيقه وقت دهيد و به آنچه که کتابمقدس در رابطه با زندگي پر از روح مي

لقدس را توصيف ا از اعضاي گروه بخواهيد که مفهوم زندگي به قدرت روح. نگاه کنيد
  .کنند

    
  شکل بخشي به پاسخ   

از گروه بخواهيد که آنچه را که در . روي تبديل زندگي متمرکز استکامالًدوره کشف 
مهمتر از آن، سوآل شماره . اند، بخوانند القدس توصيف کرده رابطه با زندگي به قدرت روح

ز زندگيتان احتياج درکدام قسمت ا«. بررسي کنيد» شکل بخشي به پاسخ« را در بخش ٢
  »داريد که بر روح خدا بيشتر متکي باشيد؟

  
  بحث موضوع

القدس کيست؟ نقش او در انجام زندگي مسيحي چيست؟ اينها سوآالتي   روح)١سوآل 
القدس  توانيد نظر اعضاي گروه را در رابطه با شخص روح هستند که به توسط آن مي

القدس در   جهت روشن نمودن نقش روحفصلي که از کتاب سويندال آمده است،. دريابيد
  آيد زندگي مسيحي کمک شاياني به حساب مي
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  چيست؟ » زندگي در جسم«و » زندگي در روح« تفاوت عملي )٢سوآل     
    

القدس متکي هستيم و يا اينکه بر خود اتکا  تفاوت در اين است که آيا ما آگاهانه بر روح
القدس اين  کنيم يا اينکه به قدرت روح گي ميالقدس زند داريم؛ اينکه آيا مستقل از روح

  .بريم حيات را به پيش مي
  

  .کند القدس را بررسي مي هاي گوناگون پري روح اين سوآل جنبه) ٣سوآل 
  

 ١٨: ٥بيند، آيه افسسيان  مي» جان استات«مقاله سويندال که خود بر اساس چيزي است که 
در ديگر قسمتهاي » پري از روح«طلب که بعد از بررسي اين م. کند را به تفصيل بيان مي

شويم که معني آن را در اين بخش بخصوص هم  عهد جديد چه مفهومي دارد، آماده مي
  .دريابيم

  
بسياري بر اين باور هستند که فرمول بخصوصي وجود ندارد که فرد بتواند با تبعيت از آن 

ميز است و تبعيت از چند اي سحرآ القدس پر شود، و يا انگار که اين امر واقعه از روح
. اصول و قاعده شايد برخورداري از اين قدرت مافوق طبيعه را به نحوي ضمانت کند

القدس چيزي نيست  شود که زندگي به قدرت روح سويندال به ما يادآور مي. چنين نيست
  .که مکانيکي باشد و بخواهد از چند فرمول تبعيت کند

  
از آن جهت پوياست چرا که رابطه . يشرونده استالقدس امري پويا و پ پر شدن از روح

از آن جهت پيشرونده است چرا که امري . بخشد انسان را با خدا حفظ و آن را توسعه مي
القدس پر  اتفاقي که در طول زندگي يکبار روي دهد و شما از روحصرفاً است مداوم، نه 

  .تان را کماکان پر باقي بمانيد شويد و بقيه زندگي
  

  يجمع بند
  

  وقت دهيد» گامهايي به جهت اطاعت«به بخش   
را پر » گامهايي به جهت اطاعت«به گروه فرصت دهيد که در پايان اين موضوع بخش   

  .کنند
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 خود را متعهد  دهد، آنچه را که گروه در رابطه با زندگي به قدرت روح اگر وقت اجازه مي
  .اند، مطرح سازيد کرده

     
درس خود را با تشکر از خدا بخاطر :  کنيد مرورخداست،موضوع ششم را که صميميت با 

 .القدس به پايان برسانيد خدمت روح
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  :ششمموضوع 
  مطالعه کالم اوباط در انض: صميميت با خدا

  
مواردي که در آن آمده . اي را که در آخر اين راهنما آمده است، مطالعه کنيد ضميمه: جهت رجوع

  .د کردنزيابي و بهبود در بحثهاي گروهي کمک خواهاست، شما را در ار
  

  اهداف
  کشف اهميت کالم خدا در زندگي افراد در گروه •
  .نمايد ميبررسي فنوني که مطالعه کتابمقدس بيشتر ثمربخش  •
اي گروه را در مطالعه شخصي خود از کتابمقدس بيشتر وفادار دستيابي به طرحي که اعض •

  .نمايد
  

   مقدماتياتتوضيح
زيادي در مورد خدا چيزهاي اگر کتابمقدس نبود، دس مکاشفه نوشته شده خداست؛ کتابمق
. دارد، چيست بوديم که عيسي کيست و نجاتي که عرضه مي اطالع مي بيکامالً. توانستيم بدانيم نمي

به سر » جهان اين در خدا بي و اميد بي« ما نيز ،١٢: ٢درست همانند غيريهوديان در افسسيان 
  .برديم مي
  

شايد در . کنند بسياري از مسيحيان در سراسر دنيا با کتابمقدس بطور سرسري برخورد مي
. شود در حال خاک خوردن است؛ خوانده نميسخه مختلف از کتابمقدس  چندين نشان کتابخانه

 کتابمقدس چنان ناياب است و مومنين چنان براي آن حال آنکه در برخي از کشورهايي نظير ما
جهت مطالعه به فردي که با ولع تمام کتابمقدس را هر چه سريعتر خوانده و آن را زنند  له مي له

  .دهند ديگر مي
  

خواندن کتابمقدس را مطلب ، به دنبال آن است که در داشتن رابطه صميمي با خداششم موضوع 
که چطور بياموزد  به ما ، در عين حال با مربوط نمودن آن به زندگي امروزقرار دهد واصلي 

که اين کتاب سالها قبل در سه عليرغم آگاهي از اين مطلب . ابمقدس را به شکلي مؤثر بخوانيمکت
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که از نظر فرهنگي با يکديگر و با ست ا   توسط افرادي نوشته شده،زبان قديمي دنيا و در سه قاره
  .اند ما تفاوتهاي زيادي داشته

  
  در شروع

نبال طبيب نخواهد گشت، مگر اينکه به عيسي فرمود که هيچکس به د. نياز را مشخص کنيد 
برخي از افراد در .  مشخص شودمرضجهت شفا الزم است که اول . مريض بودن خود پي ببرد

کند و آن دسته  گروه شايد احساس کنند که تجربه سطحي و گذراي آنها از کتابمقدس کفايت مي
 هفته طول ابقاي آنها در شنوند، براي از آيات محدودي که از کتابمقدس در موعظه يکشنبه مي

اند، بسنده  شايد بقيه به آنچه که ديگران از مطالعه کتابمقدس خود دريافته و نوشته. کافي است
. خواهد بود» برکت روزانه«و يا » نور روزانه«کنند؛ که در اين وضعيت اتکاي آنها به کتابهايي چون 

يد البته با(د از آن درس بگيرند اين افراد را الزم است که خود کتابمقدس را مطالعه و خو
وجه انتقاد از عادتهاي مختلف خواندن کالم خدا نيست، چرا خاطرنشان کنم که قصد من به هيچ

  .)که خواندن کالم به هر شکل بهتر از نخواندن آن است
  

براي اينکه در طول هفته کتابمقدس : از جمع چنين سوآل کنيدتوانيد   ميمشخص کردن نيازبراي 
  کنيد؟ ز زندگي شما باشد، چه ميبخشي ا

  

   جهت مطالعهنمونه
  

شود، بخوانيد و  شايد بخواهيد که يک و يا هر دوي مشکلي را که به عنوان نمونه عرضه مي
موضوع و يا سوال اصلي مطرح براي ما  «پرسيدن. سوآالت مربوط به آنها را براي گروه مطرح کنيد

  . فراموش نشود»چيست؟
  

  حثجهت ببه پيشنهادات 
   

  مقاالت
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ت هاوارد و ويليام هندريکس  در رابطه با مقاالشمانظر : بحث را با اين سوآل شروع کنيد
 اين سوآل کمک خواهد کرد که سطوح انگيزش و باورهاي آنها را مشخص چيست؟

  .داريد
  

  مطالعه کتابمقدس
گروه در از .  شويدمتمرکزگويد،  روي آنچه که خود کتابمقدس در رابطه با اهميت خود مي

چند . رابطه با منش و طرز برخوردي که مردان و زنان در کتابمقدس داشتند، سوآل کنيد
لحظه وقت داده و جوابهاي افراد در گروه را به سوآالت مطرح در متن موضوع تجزيه و 

  . تحليل نماييد
  

  بحث موضوع
ان ايمانداران کنيم، چطور ما را به عنو زماني که جهت مطالعه کالم خدا صرف مي: ٢سوآل 

دهد؟ شايد بخواهيد به تيتر اصلي مقاله اول  کند و رشد روحاني ما را افزايش مي تقويت مي
مطالعه کتابمقدس جهت رشد، بلوغ و ثمربخشي روحاني امري است «هندريکس 

گويد،  گروه را تشويق کنيد که به آنچه که هندريکس در اين مورد مي. اشاره کنيد» ضروري
  .عمل کنند

د شما را در مطالعه نتوان  با مطالعه موضوع ششم، به چه اصولي رسيديد که مي:٤ل سوآ
بهتر کالم خدا کمک کند؟ اين سوآل گروه را کمک خواهد کرد که آنچه را كه از مقاله 

  .اند، مشخص کنند ياد گرفته» کي آرتور«
  

 که در اين اين دو سوآل گروه را کمک خواهند کرد که آنچه را. دو قسمت دارد ٦سوآل 
اي گروه در مطالعه کتابمقدس با چه ببينيد اعض. اند، مرور کنند گرفتهموضوع ششم ياد 
خواهيد اولويتها و شيوه زندگي خود را  چطور مي«: بپرسيداز آنها . کنند موانعي برخورد مي

گروه را تشويق کنيد که جواب » عوض کنيد تا به کالم خدا و تفکر روي آن وقت دهيد؟
  .بررسي کنندرا » شکل بخشي به پاسخ«به مربوط 

  

  جمع بندي
  

  گامهايي به جهت اطاعت
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اگر افراد گروه به دنبال آن هستند که مطالعه اين موضوع در زندگي آنها نتايج مانايي 
از اين رو وقت . داشته باشد، الزم است اين نتايج به شکل عملي زندگي آنها را عوض کند

  .شود، جواب دهند بخش مطرح ميدهيد که به سوآلي که در اين 
دهند،  شايد بخواهيد که افراد در گروه آنچه را که به عنوان هدف در زندگي خود قرار مي

  .با  يکديگر در ميان گذارند
  

  آماده سازي خود جهت موضوع بعدي
 همانطور که از .انضباط در دعا:  صميميت با خدا:موضوع هفتم را به شکل کلي مرور کنيد

 رابطه صميمي رشد چرخهع هم معلوم است، اين موضوع با جنبه ديگري از تيتر موضو
  . از دعا؛کند فرد ايماندار با خدا صحبت مي
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  :موضوع هفتم
  انضباط دعا: صميميت با خدا

  

  اهداف
  کشف معني حقيقي آنچه که کتابمقدس از دعا منظور دارد •
   ماکشف موانع عمومي و کمک به عادت دعاي •
برقراري نوعي برنامه به جهت دعا به نحوي که شرکت کنندگان را در اين عادت مهم  •

  .ياري کند
  

  توضيحات مقدماتي
دهد که عيسي مسيح، فردي که تمامي قدرت و  نشان ميوضوح يک نگاه کلي به کتابمقدس به 

مونه عيسي پولس رسول ن. کرد با پدر آسماني خود صحبت ميدائماً اقتدار در او ساکن است، 
ما در مقابل تشويقات و » .بال انقطاع دعا کنيد«: گويد  و ميدهد مسيح را مطلب تشويق قرار مي

سيار اندک و حس خطايي بسيار دهيم؟ با دعايي ب العمل نشان مي هاي آنها چطور عکس نمونه
  !بزرگ

  
نباشد که   بزرگ و در عين حال همراه با چالششايد در زندگي مسيحي هيچ امتيازي اينقدر

موضوع هفتم به دنبال کشف آن چيزي است که کتابمقدس در رابطه با . شخص با خدا صحبت کند
شويم، راه  گويد و براي مشکالتي که در امر دعا در طول زمان همه ما با آنها روبرو مي دعا مي

بدست دعا با عادت مطالعه کالم خدا و دادن وقت به خداوند دست . آورد حلهاي عملي فراهم مي
خدا . روند رود، از اين رو موضوع هفتم و موضوع ششم نيز دست به دست هم پيش مي به پيش مي

  .کنيم ما نيز با او از طريق دعا صحبت مي. از طريق کالم خود با ما صحبت کرده است
  

  در شروع
د، توصيف ان اي را که با خداوند داشته ترين مکالمه از افراد داوطلب در گروه بخواهيد که با معني

بعد از اينکه چند نفر از آنان تجربه خود را در ميان گذاشتند، از گروه بخواهيد که دعاها را . کنند
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از . سعي کنيد که اجزاي يک دعاي ثمربخش و کارآ را مشخص کنيد. تجزيه و تحليل نمايند
  . آنها جهت توسعه بحث استفاده نماييدتوصيفات

  
اگر فيلم . اند، توصيف کنند ترين دعايي را که تا به حال شنيده از گروه بخواهيد که خودخواهانه

را داريد، براي گروه نمايش دهيد و سخنان آنها را با آنچه که عيسي فرمود، » وکالي شيطان«
 ماهي اگر يا دهد؟ مي او به سنگي بخواهد، نان او از پسرش اگر شما از يک  کدام«. مقايسه کنيد

  ).١٠ و ٩: ٧متي (» بخشد؟ مي او به ماري بخواهد،
  

  جهت بحثبه پيشنهادات 
  

  مطالعه کتابمقدس
  .برخي از متنهايي را که در رابطه با دعا آمده است، مرور کنيد    

  
  در جمع پاسخ به وجود آوريد  

دعاي مبتني بر آنچه که «از گروه بخواهيد که آنچه را که در مورد تکليف 
اند، با ديگران در ميان  نوشته» گويد را به شکل خالصه توصيف کنيد يکتابمقدس م

اند و  به ياد داشته باشيد که جواب آنها بايد بر اساس متوني که خوانده. گذارند
  .آمده است، باشد» کنت هيوز«اي که از  مقاله

    
  موضوع را بحث کنيد

که در مقاله کنت آورد که بر اساس آنچه   فرصتي براي گروه به وجود مي١سوآل 
ببينيد هيوز در رابطه با دعاي در روح، . اند، با يکديگر تبادل نظر کنند هيوز خوانده

  .گويد دعاي مداوم و دعا با تمامي انواع دعاها و درخواستها چه مي
      

دعا قرار : کند اي بسيار مهم از دعا را در مقابل چشم نمايان مي  جنبه٢سوآل 
خواهد که ما با همديگر دعا  خدا مي.  خصوصي باشداي فردي و نيست که تجربه

  .ببينيد کاربرد اين براي کليساي شما چيست. کنيم
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  . روي اهميت و ويژگي دعا تمرکز دارد٣سوآل     
  

دارد، به نظر شما    با توجه به فرصت غيرقابل  تصوري که دعا عرضه مي)٥سوآل 
ر اين مورد نظر گروه را نمايد؟ د داشتن وقت دعاي مرتب چرا اينقدر مشکل مي

  .بپرسيد
  

به عبارت . اين سوآل از آن جهت طرحريزي شده است تا گروه را به عمل وادارد
ديگر، الزم است که اين موضوع از طريق ايجاد عادت دعا در زندگي ما، آن را از 

  .بنياد عوض کند
  

يت د وقت و عادت دعاي شما را تقونتوان  طرقي که به شکل واقعي مي)٦سوآل 
  د، کدامند؟نکن
  

دارد تا دعاهاي خود را بتوانيم به  دکتر هيوز طريقي بسيار ساده و مؤثر عرضه مي
 داشتن ،اين طريق ساده. چيزهايي فراتر از نيازهاي شخصي خود متمرکز کنيم

جدا از داشتن عادت به دعا، داشتن ليست دعا کليد مهمي در . ليست دعاست
توانيد از  رسد، مي  دعا به نظر خيلي اداري مياگر عنوان ليست. دعاي مؤثر است

کنند تا  اينگونه ليستها ما را کمک مي. عنوان موضوعات دعا استفاده کنيد
  .تر و مداومتر دعا کنيم تر، خالصانه تر، ساعي طوالني

  
از آنجا که الزم است خود شما جهت گروه نمونه باشيد، چنين چيزي را هرچه 

گويد، در زندگي خود  آنچه را که هيوز مي. آوريدسريعتر براي خود به وجود 
بهتر است ليست را هر روز بنويسيد تا اينکه يکبار براي هميشه اينکار . برقرار کنيد

 دعاها و درخواستهاي هر روز را همان روز به ،و در اين ليست. را انجام دهيد
ضوعات بدين ترتيب در انتهاي هفته ليست خوبي از مو. حضور خداوند بياوريد

اش  توانيد آن را مرور کنيد، از سر نو بنويسيد و يا توسعه دعا خواهيد داشت که مي
  .دهيد
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اگر سيستمي برقرار کنيد که در حين روز شما را در رابطه با موضوعات دعا 
يادآوري نمايد، به طور مرتب خواهيد توانست که مطالب را به حضور خداوند 

آوريد، جوابهاي دريافت   سيستمي که به وجود ميفراموش نکنيد که هر. بياوريد
بسياري از مواقع به حضور خداوند دعا . شده را در مقابل درخواستها بنويسيد

. کنيم دهد و ما بالکل آن را فراموش مي کنيم و خداوند به دعاي ما جواب مي مي
يشتر اگر جواب دعاهاي خود را بنويسيم، آن را خواهيم ديد و  ايمان ما به خدا ب

  .خواهد شد
  

  جمع بندي
  

  با هم دعا کردن  
  . گرايي ننمايند دائم يادآور شويد كه افراد در رابطه با يکديگر به قضاوت ننشينند و شريعت

  
  

  آماده سازي جهت موضوع بعد
دهد که ما در  اين موضوع اين مطلب را بسط مي. رشد در کليسا: موضوع هشتم را مرور کنيد
اگر کسي از افراد گروه در اين مورد شل داده .  به خودمان تعلق نداريمزندگي مسيحي خود، فقط

  .است، پيشنهاد کنيد که متون و مقاله موضوع بعد را بخواند
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  رشد در کليسا:  هشتمموضوع
  اهداف   

  مشخص کردن ماهيت و عملکرد کليساي محلي •
  نجام اين مأموريت کنندگان آن در اآزمودن مأموريت کليسا و نقش شرکت •
  آشکار کردن تفاوت بين يک کليساي سالم و يک کليساي مريض •
  طلبد نظيري که خدا از اعضاي گروه در کليساي محلي خود مي نقش بيدرک  •

  

   مقدماتياتتوضيح
. هاي جهنم بر آن استيال نخواهند يافت عيسي فرمود که او کليساي خود را بنا خواهد کرد و دروازه

با کمال . دو هزار سال است که کليسا نقطه تمرکز کار خدا در اين دنيا بوده است). ١٨: ١٦متي (
 اهميت وجود کليسا را زير سوآل يکند، بسيار تأسف در قرن حاضر که فردگرايي در آن بيداد مي

 موضوع. اند و يا معتقدند که تنها کليساي آنها تجلّي برحق مسيحيت کتابمقدسي است قرار داده
دهد و در حيني که اهميت نقش ما را در آن توضيح  را در جاي صحيح خود قرار ميهشتم کليسا 

  .نمايد دهد، کليساي سالم را تعريف نيز مي مي
  

  شروع در 
  کوچک ولي مقوي

کار مقدماتي خدا در اين دنيا در کليسا و از «: گويد  که ميبخوانيدبخش کوچک ولي مقوي را 
احتياج .  هستم، ولي کليسا مرده و کسالت آور استمن خود مسيحي«و يا » .طريق کليساست

به کليسا واقعاً من . کنم روحاني خود را از تلويزيونهاي مسيحي، راديو و خواندن کتاب برطرف مي
از گروه بخواهيد که نظرات خود را در اين مورد بيان دارند وعلت داشتن آن نظرات » .احتياج ندارم

شيطان را براي گروه نمايش دهيد و اهميت الي واهيد که فيلم وکشايد بخ. (را از ايشان سوآل کنيد
سازمانهاي شبه کليسا را توصيف کرده، آنها را با کليسا مقايسه کنيد و گروه را تشويق نماييد که 
تفاوتها را در نظر بگيرند و آنها را به اين نتيجه برسانيد که سازمانهاي شبه کليسا بايد در خدمت 

  .)به عنوان جانشين آنکليسا باشند، نه 
  مطالعه نمونه

   کنيد و سپس مطالب را تعريف نماييداستفاده از مطالعه نمونه جهت شروع بحث 
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  بحث مطلب 

کنيد؟ به چندي از عناصر کليدي که بايد در اين تعريف  شما کليسا را چگونه تعريف مي «:١سوآل 
  ».شامل شوند، اشاره کنيد

  
پردازد، به موارد بجاي آن در  همانطور که گروه به تعريف کليسا مي. چيستواقعاً  که کليسا دريابيد

کليسا تشکيالت » «.کليسا ساختمان نيست، مردم است«بخش کوچک ولي مقوي اشاره کنيد، مثال 
دوم وضوع توانيد گروه را به م اگر مفيد ديديد، مي. و غيره» .انساني نيست، بلکه ارگاني زنده است

رود و  به کليسايي بخصوص ميصرفاً فرد مسيحي کسي نيست که : گويد ه ميبرگردانيد به جايي ک
 بردارندهفرد مسيحي کسي است که با مسيح قيام کرده به عنوان . يا شيوه زندگي بخصوصي دارد

فرد ايماندار جدا از کليساي محلي خود بخشي از بدن . گناهان خود مالقات شخصي داشته است
  .رود  شمار ميمسيح هم که کليسا باشد، به

    
. کند که کليسا چه بايد باشد و چه بايد بکند رود و صحبت از آن مي  به عمق مطلب مي٢سوآل 

در اينجا اين خطر . شايد از گروه بخواهيد که جوابهاي خود را در اين مورد با جمع در ميان گذارند
 را بر توصيف و مهم است که دائم فکر گروه. وجود دارد که انتقادهاي شديدي مطرح گردند

  .عملکرد کتابمقدسي کليسا معطوف داريد
  

آنچه که در کالم در رابطه با .  در اينجا اجازه دهيد که بحث سازنده صورت گيرد)٣سوآل 
معني خواهد بود اگر ما به طور مرتب به  بي) کند هم از آن ياد مي» ويرزبي«که ( بينيم  مي» يکديگر«

مؤمنين عهد جديد افرادي نبودند که فقط . کنيم ن در آن رشد نميرويم و با ديگر مؤمني کليسا نمي
شدند و خود را به  آنها با قصد قبلي دور هم جمع مي. به همديگر دست تکان بدهند و سالم بگويند

و نتيجه آن اين بود ) ٤٢: ٢اعمال . (تعاليم رسوالن و مشارکت، شکستن نان و دعا وقف کرده بودند
: ٢اعمال (» .افزود مي کليسا بر را ناجيان هرروزه خداوند و گرديدند مي يزعز خلق تمامي نزد«که 
٤٧(  
  

مثل هميشه . آورد که بتوانيم مأموريت کليسا را مّد نظر قرار دهيم  فرصتي به وجود مي٥ و ٤سوآل 
  .سعي کنيد که بحث را به شکل مثبت خود پيش ببريد
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  جمع بندي
ت که بدان نکات بحث نشده و جا افتاده را مطرح طريق خوبي اس» بحث موضوع« بخش ٦سوآل 

  .کنيد و بحث را جمع بندي نماييد
  

  . است، مرور کنيددنيا و جهان: دشمنان فيض را که در رابطه با ٩مطلب 
  

  . دهيد و براي کليساي خود دعا کنيددعاوقت به 
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  : نهمموضوع
   جهان و جسمدشمنان فيض؛

 

  اهداف
  .»جسم « ازکتابمقدستعريف  •
  .تواند مانع رشد روحاني گردد چطور مي» جسم«مشخص کردن اين مطلب که  •
  »جهان«کتابمقدس از تعريف  •
  .تواند مانع رشد روحاني گردد مشخص کردن اين مطلب که جهان چطور مي •
  .مان مقابله کنيم»جسم«توانيم با مشکل  مشخص کردن اين مطلب که چطور مي •
به طريقي مقابله کنيم که به رشد روحاني » دنيا« که چطور با مشخص کردن اين مطلب •

  .کمک کند
  

   مقدماتياتتوضيح
دشمن شماره يک ما ! رسد بعضي وقتها حتي بنظر غيرممکن مي. مسيحي زندگي کردن سخت است

 ما از چنين .در استفاده از دنيا و جسم به جهت فريب و اسارت ما مهارت کامل دارد ،ابليس
را از » دنيا«و » جسم «،داريم؟ اين مطلب بار چگونه خود را بدور نگه مي اک و هالکتدامهاي خطرن

  .دارد  راه حل کتابمقدسي عرضه مي،نمايد و براي مقابله با اين دو ديدگاه کتابمقدس تعريف مي
  

  در شروع
 يا ببينيد گروه با کدام عمل و طرز برخورد موافق و. بخوانيدبراي گروه عرضه شده را  نمونه 

  .بيشتر واقعي و مربوط نمايدوضوع  تا م،سعي کنيد بحث قدري داغ باشد. مخالفند و چرا
  

از آنها بخواهيد و آن اصول از کتابمقدس را که . بخوانيدوضعيتي را که کامران با آن روبروست، 
  .ها شده است، بيان داريد باعث پيروزي شما در وسوسه

  
از اين . هايي که مردم امروزه با آنها درگيرند، اشاره کنند ه که به برخي از وسوسبخواهيداز گروه 

  .امر جهت مربوط جلوه دادن مطلب نهم استفاده کنيد
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  پيشنهادات جهت بحث 
  

  بحث موضوع
که ايد  نشدهمطمئن تا و دهيد وقت به قدر کافي .  اين سوآل سه بخش دارد:١سوآل 

 مطمئن . از موضوع نگذريدفهمند، را مي» جسم«و » جهان«حات اعضاي گروه اصطال
دشمنان «در مقاله خود » پراير«و تعريفي را که » مطالعه کتابمقدس«گرديد که گروه بخش 

  .باشندآورده است، را هم به خوبي مطالعه کرده » شخص مسيحي
  

در حالي که طرق شيطان را در بکارگيري جسم و جهان به جهت انجام اهداف خود 
هم کار شيطان را با وضوع دبعدي يعني موضوع  باشيد که مکنيد، بخاطر داشته بررسي مي

  .جزئيات بيشتري بررسي خواهد کرد
   

زماني که معني جهان و جسم را هم از نظر کتابمقدس و هم از نظر عملي تعريف نموديد، 
هر کدام از اين دو چگونه بر عليه رشد روحاني : پرسد  برويد که مي١به قسمت دوم سوآل 

  ند؟کن شما کار مي
  

در : پرسد  را به انتهاي اين مطالعه بگذاريد که مي١شايد بخواهيد که قسمت سوم سوآل 
کنند، چگونه مبارزه  مقابل هر کدام از اين موانعي که در مقابل رشد روحاني ما قدعلم مي

  گرديم؟ کنيم و پيروز مي مي
  

نگرش . دهد مينگرشي متعادل به دنيا را مورد بررسي قرار داشتن  احتياج به ٢سوآل 
دنيوي فرد مسيحي مانند چه خواهد بود؟ از گروه بخواهيد که به اين سوآل جواب دهند و 

جهت انجام بحث چند . شوند  که دنيوي محسوب مي،فعاليتها و نگرشهايي را ليست کنند
  .نکته متفاوت را در نظر بگيريد

  
آنکه به  ياج در دنيا بودن، بياحت«شايد بخواهيد به مقاله پراير هم رجوع کنيد که در زمينه 

  . زند حرف مي» ن آن وابسته بود
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در مقابل هر کدام از اين موانعي که در مقابل رشد روحاني ما  « :١بخش سوم سوآل 
. ارزش بررسي دارداين مطلب » گرديم؟ کنيم و پيروز مي کنند، چگونه مبارزه مي قدعلم مي

  .کند را مطرح ميابهايي جوو سوآل موضوع مقاله دوم پراير به اين 
  

  جمع بندي
چه «: جهت جمع بندي مطلب جاي بسيار خوبي است» بحث موضوع« از بخش ٣سوآل شماره 

سوآلي » خواهي ما به عنوان گروه براي آن دعا کنيم؟  که مي،مانعي در رشد روحاني تو وجود دارد
ه در رابطه با جسم و جهان ها و موانعي ک دهد که از وسوسه است که به آساني به گروه فرصت مي

جهت دعا . به علت حساسيت اين مطلب سعي کنيد محتاط باشيد. با آنها درگيرند، حرف بزنند
  .براي همديگر به اندازه کافي وقت دهيد

  
  توجه کنيد ١٣: ١٠قرنتيان ١به آيه حفظي 

  
  .مرور کنيد را که بخش دوم اين مطالعه است، ١٠وضوع م
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  : دهمموضوع
   ابليسدشمنان فيض؛

  
  اهداف

  . هاي او ازدياد يابد آگاهي ما از دشمن و نقشه •
  .هاي شيطان و ارواح پليد او ديدگاهي مبتني بر کتابمقدس داشته باشيم در رابطه با فعاليت •
  .ياد بگيريم که چگونه مبارزه روحاني موفقي داشته باشيم •
تن تمامي توجهات خود به او از بين ناديده گرفتن کامل شيطان از يک طرف و مبذول داش •

  . طرف ديگر تعادل برقرار کنيم
  

   مقدماتياتتوضيح
شيطان نه فقط بسيار قوي . به غير از خدا در اين کائنات موجودي به قدرتمندي شيطان وجود ندارد

تمامي فکر و تالش خود را بر اين صرف او . باشد است، بلکه تجسم تمامي بدي و شرارت هم مي
  .سقوط و هالکت غائي ما را سبب شودکند که  مي
  

هدف اين . داريم است که در مورد دشمن بزرگ خود اطالعاتيدهم روي تمامي آن وضوع  مبحث
 از پس بتوانيم و باشد، ايستادگي ياراي ما را بد، روز در موضوع تقويت ما جهت مبارزه با اوست تا

  )١٣: ٦فسسيان ١ (.بايستيم همه چيز، انجام
  
  

  شروعدر 
  ها طالعه نمونهم

شيطان وجود خارجي «: گويد شروع کنيد که مي» کوچک ولي مقوي«مطلب را با آن بخش از 
از گروه بخواهيد که » ...هايي مثل جن و پري و از اين چيزها  ندارد، قصه مادربزرگهاست، قصه

واقعيت دارد و اينکه چه قسمت از آن . دانند، مرور کنند دانند و نمي آنچه را که در مورد ابليس مي
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 باز ، نهمموضوعشايد مفيد باشد که بخش کوتاه مقاله پراير را در . چه قسمت از آن قصه است
  .براي گروه بخوانيد

  

  پيشنهادات به جهت زمان بحث
  

  نمونه به جهت مطالعه
از آنها .  شويدجوياآمده است،  مطالعه به جهت ه با آنچه که در بخش نمونهنظر گروه را در رابط

زنيد، شايد بد نباشد براي اينکه به بحث جرقه . از شيطان استمقدار از مريضي چه : ل کنيدسوآ
  .کرد  که مسيح هم براي شفاي بيماران گاهگاهي ارواح پليد را بيرون ميداريدخاطرنشان 

: مطالعه است، از آنها سوآل کنيدنمونه به جهت همانطور که فکر گروه هنوز روي مطالب بخش 
  » مطلب اصلي مطرح براي ما چيست؟سوآل و يا«
  

  مطالعه کتابمقدس
 برايش مفهوم بخصوصي داشته ٢٠ – ١٠: ٦ آيا کسي در ميان گروه هست که متن افسسيان ببينيد
بود که تمامي مطالب اين قسمت را در يک جمله خالصه کنند، اين جمله چه  اگر قرار مي. است
انجام داده است، » شکل بخشي به پاسخ«ت بخش بود؟ شايد بخواهيد که به آنچه که گروه جه مي

  .نظر اندازيد
  

 و اول ٧: ٤، يعقوب ٥ – ٣: ١٠قرنتيان ٢هايي را که گروه از مطالعه   ايده،در رابطه با جنگ روحاني
  .در ميان گذاريد بدست آورده است، با گروه ٨: ٥پطرس 

  
  بحث موضوع

دگاههاي افراد در گروه در رابطه با اين سوآل  دي، آنچه که شما در اينجا بدنبال آن هستيد:١سوآل 
شيطان کيست؟ مقاله جان وايت بيشتر روي کار و عملکرد ابليس تأکيد دارد و اينکه چگونه : است

از اين رو بسيار مهم است که در اينجا روي اين مطلب . العمل داشته باشيم بايد در مقابل او عکس
  .که ابليس کيست، وقت صرف کنيم
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شايد مفيد باشد که در . نهم ياد گرفتيد، هدايت کندوضوع ايد شما را به آنچه که در م ب٢سوآل 
عالوه بر آن، روي مقاله جان وايت و .  به مقاله پراير هم رجوع کنيد،خالل جواب به اين سوآل

  .ها چگونه بايد در مقابل شيطان ايستادگي کنيم، وقت صرف کنيد اينکه در زمان وسوسه
  

 داشتيد، جواب خود را ٢٠ – ١٠: ٦ ممکن است که در بحثي که روي افسسيان ٥  و٣سوآلهاي 
  . نظر کنيد٤اگر چنين است، به سوآل . يافته باشند

  
شايد بخواهيد به آنچه که از . زند اي متعادل در رابطه با شيطان دور مي  روي داشتن ايده٤سوآل 

از گروه بخواهيد که . عه کنيدآمده است، مراج» کوچک ولي مقوي« در بخش »سي اس لوئيس«
:  با ديگران در ميان گذارند،تجربه خود را در رابطه با دو افراط و تفريط موجود در رابطه با شيطان

خطرات هريک از .  عالقه زايدالوصف و ناسالم در رابطه با آنها- عدم باور شيطان و ارواح پليد او 
  باشد؟ موضوع چگونه مياين افراط و تفريط چيست؟ رهيافت متعادل به اين 

  

  جمع بندي
  

  دعا
 ،شايان توجه است که پولس در انتهاي بخش تعليمي خود در رابطه با جنگ بر عليه قّوات ابليس

ترين شيوه اتمام اين مطلب اين باشد که  شايد پرمعني). ٢٠ – ١٠: ٦افسسيان (کند  دعوت به دعا مي
 براي همديگر دعا کنند و از خدا جهت پوشيدن گروه را به دعا دعوت کنيد و از آنها بخواهيد که

  .اسلحه کامل خدا قّوت بطلبند
  

  آمادگي
  . را مرور کنيد١١وضوع چند دقيقه وقت دهيد و م
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  : يازدهمموضوع
  هاي مربوط به شيوه زندگي انتخاب

  در اين دنياي واقعي
  

  اهداف
ي غير مسيحي اطرافمان بايد به امتحان کشيدن اينکه زندگي ما چگونه بايد با زندگي دنيا •

  .متفاوت باشد
  .به امتحان کشيدن اينکه زندگي ما چگونه بايد با دنياي اطراف ما مشابه باشد •
 زندگي مربوطند، يادگيري اصولي که ما را در تصميم گيري روي انتخابهايي که به شيوه •

  .د مطلب مشخصي وجود ندار،ه در آن مواردي که در کتابمقدسبه ويژ. کمک کنند
  هاي شريعت گرايي مشخص کردن برخي از تله •
  .توان بدانها از شريعت گرايي پرهيز نمود مشخص کردن طرقي که مي •

  

  توضيحات مقدماتي
توان  داد که چگونه مي شماره نهم روي دنيا و جسم متمرکز بود و اين مطلب را توضيح ميوضوع م

را هم ياد گرفتيم که به عنوان فرد مطلب اين وضوع، در اين م. آنکه از دنيا بود در دنيا بود، بي
مطلب فعلي . توانيم به دنيا دودستي بچسبيم و نه اينکه به کلي تارک دنيا گرديم  نه مي،مسيحي

هاي زندگي ما در  گيري روي شيوه هايي که در زمان تصميم ها متمرکز است، تنش روي همان تنش
  .آورند  بر ما هجوم مي،اين دنيا

  
ولي در . ايد انگيزترين مطلبي باشد که در اين دوره با آن روبرو بوده تواند بحث يازدهم ميوضوع م

روي به کارگيري وضوع هسته مرکزي اين م. از اهميت به سزايي هم برخوردار استحال عين 
اين مطلب تالش بر آن دارد که انجيل را آنطور که . ايم که تا اينجا ياد گرفتهاست همان اصولي 

 همانطور که هست، در زندگي خود قعاًاه ما بفهماند و ما را تشويق کند که آنرا و ب،هستواقعاً 
سخن وضوع اين م. القدس هم هست درباره درک و بکارگيري پري از روحوضوع اين م. بکار بنديم

  از زندگي متعادل و متکي بر کتابمقدس دارد که ما در مقام مسيحيان بايد آن را در بين دو جامعه
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جامعه افرادي که نجات الهي را دارند، و جامعه افرادي که کماکان در :  زندگي کنيممخالف هم
  .برند ايماني به سر مي بي
  

  شروعدر 
 . را از آنها جويا گرديد چنين نظرداشتن کنيد و علت ، سوآلاز گروه نظر آنها را نسبت به مقاالت

د براي اين شاي: نظرات خود واداردراز در اين مقاالت آنقدر مطالب هست که افراد را به جهت اب
  .شروع بحث و تبادل نظر کافي باشد

  

   جهت زمان بحثپيشنهادات
  مطالعه کتابمقدس

شان  گرايي افراطي در اين متن عيسي فريسيان را بخاطر مذهب.  برويد٨ – ١: ٧به مرقس 
تقاد قرار توانيم تحت اين ان از گروه بپرسيد که خود ما به چه شکل مي. کشد به انتقاد مي

 پيروي ،هاي مذهبي ساخته دست بشر در مسيحيت بشارتي امروز، ما از چه سنت. گيريم
  کنيم؟ کداميک از آنها با حقيقت کالم خدا شايد مطابقت نداشته باشد؟ مي
  

  .به بخش سوآالت برويد و از گروه جواب آنها را به سه سوآل مندرج در آنجا بپرسيد
  

از گروه .  کنيدتعريفگرايي افراطي را   که مذهبکنيدسعي  ٨ – ١: ٧بر اساس مرقس 
اند، با گروه در ميان  داده» شکل بخشي به پاسخ«بخواهيد که جوابهايي را که به بخش 

  .گذارند
  

  بحث موضوع 
گرايي داشتيد، مشخص شده  روي شريعتکه هايي  تا اينجا بايستي با بحث ١ سوآل جواب
  .باشد

  
  متمرکز شويد، شما را در درک ٣بخشي به پاسخ، شماره شکل  روي ،اگر در اين مرحله

 در ،نظرات کتابمقدسي را با نظرات فرهنگي شايد بخواهيد که . کمک کندوضوع بيشتر م
کداميک از آنها کتابمقدسي و که از گروه بخواهيد مشخص کنند . مقابل هم قرار دهيد
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ها در مورد اختالف نظرهايي  و به آن،از همين مطلب استفاده کرده. کداميک فرهنگي است
  .که در ميان مردم در اين موارد وجود دارند، توضيح دهيد

  
خداي اطراف خود   روي اين مطلب متمرکز است که چگونه بتوانيم با فرهنگ بي٢سوآل 

دهد، اشاره  شايد بخواهيد به توضيحاتي که آلدريچ در مقاله خود مي. ايجاد ارتباط کنيم
ابطه با عدم شرکت کردن، مشکل شرکت کردن، تجلّي شرير و اهميت ببينيد او در ر. کنيد

  .گويد چه مي» ها زندگي در بطن تنش«
  

اتي مختلف  نظرها در اين زمينهپردازد که چگونه با کساني که   به اين مطلب مي٤سوآل 
اي که در اين سوآل آمده  چند دقيقه به چهار مقوله. توانيم ارتباط برقرار کنيم دارند، مي

  .است، وقت دهيد
  

ببينيد چه . هاي قبلي به شکلي کافي مورد بحث قرار نگرفته است  در بحث٦  و٥سوآل 
  د زمانيکهنآي هايي بوجود مي تنش

به نجات را ايمانان   گرديم که سعي دارند بييخواهيم موجبات رنجش مسيحيان نمي -
  .رهنمون شوند

براي همه کس «ست، کتابمقدس ادر حاليکه کماکان ايمان ما بر اصول تزلزل ناپذير  -
 .بشويم» همه چيز

  

  جمع بندي
شايد بخواهيد که اين مطلب را با .  تغيير زندگي است، که هدف از اين سريبخاطر داشته باشيد

توضيح تجربيات شخصي به پايان ببريد و يا از گروه بخواهيد که چندي از آن اهدافي را که براي 
  .ران در ميان گذارنداند، با ديگ خود جهت اطاعت نوشته

  .مرور کنيد را ١٢وضوع م
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  شاهدي مثبت باشيم: دوازدهمموضوع 
  اهداف

کشف اين مطلب که منظور از نور و نمک بودن چيست؟ چه در مقام کليسا باشد، چه  •
  .خانواده و چه افراد

  ارزيابي کارآيي شخص خود به عنوان شاهد مسيح •
  ها ام انجيل به دوستان و همسايهکسب اعتماد به نفس بيشتر در بيان پي •

  

  توضيحات مقدماتي
از اينکه در ماههاي گذشته .  استکشف زندگي مسيحي دوازدهم آخرين مطلب از سري موضوع

سپاسگذار هستيم که واقعاً از خداوند . گويم ايد، به شما تبريک مي تا به اين حد با جديت پيش آمده
  . ديگران جهت رشد به کار برده استشما و كالم و حکمت اين گروه را در زندگي

  
يابيم، با اينحال کالم خدا هم با نمونه و هم به  بسياري از ما بيان ايمان خود را با ديگران سخت مي

 موضوع فعلي. توانيم انجام دهيم دهد که اين مهمترين کاري است که مي شکل فرمان به ما تعليم مي
کند که در دنيا  ما را تشويق ميهم شود و  بنا مي گفته شد، ينپيشموضوع هم روي آنچه که در 

 ولي از دنيا نباشيم تا بدين ترتيب پيام تبديل کننده بخشش مسيح را به دنياي محتاج ،باشيم
جهت آماده کردن خود براي اين موضوع، مراجعه به يادداشتهاي دانشجويان و کتاب . برسانيم

  .راهنماي موضوع دوم شايد کمک کند
  

  در شروع
شما . کنند  که کداميک از آنها در رابطه با مسئله بشارت در خود احساس گناه ميبپرسيد گروه از

 از آنها . نه فقط مشکل آنان– همه است ، مشکلخود نيز دست خود را باال بگيريد تا بدانند که اين
 زماني مثبت است که ما را به. ( منفي استچه وقت مثبت و بپرسيد که اين حس خطا، چه وقت

زماني منفي است که سر ما را در الک خود فرو . دارد ارزيابي خود در اين مورد جهت اصالح وا مي
کند که انگار بيان پيام انجيل  گر مي کند و يا به ما طوري جلوه برد و ما را در حس گناه غرق مي مي

  .)کنيم به ديگران لطفي است که به خدا مي
  کوچک ولي مقوي
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 و نظر گروه را در مورد برويدآمده است، » کوچک ولي مقوي« که در بخش به هر کدام از بياناتي
  .از آخرين بيان به عنوان پل جهت بحث بيشتر استفاده کنيد. هر کدام از آنان جويا شويد

  

  بحث پيشنهادات جهت زمان 
  

    نمونه جهت مطالعه
هم مشکل مطرح در اين از يک نفر بخواهيد که نمونه اين موضوع را به صداي بلند بخواند و با 

  .نمونه بيرون کشيد
  

  تبادل نظر روي موضوع
نظر گروه را در اين زمينه . کند  تأثير و کارآيي کليسا و خانواده و افراد را ارزيابي مي٢ و١سوآل 

  .اند، جلب نماييد توجه آنها را به آنچه که در مقاالت خوانده. جويا شويد
  

بينيم که ايمان خود را در قالب کلمات به فردي  را مشکل ميچرا اغلب اين امر «: پرسد  مي٣سوآل 
بگذاريد گروه خود به تجزيه و تحليل اين مطلب بپردازد و مشکل را » غير مسيحي بيان کنيم؟

 آن را به ديگر دهند، روي تخته سياه بنويسيد تا بعداً نظراتي را که گروه در اين باره مي. بيرون کشد
  .مطالب مربوط نماييد

  
در تبادل .  از اين جهت طرحريزي شده است که گروه را از خواستن به توانستن بکشاند٤آل سو

اشاره کنيد و » نکاتي کوچک در بيان انجيل به ديگران«نظرهاي خود شايد بخواهيد به مقاله دوم 
  .طرق تبديل به يک شاهد مثبت را در آن راستا ادامه دهيد

  

  جمع بندي
.  جهت جمع بندي اين مطالعه موضوع خوبي است،»روي موضوعتبادل نظر « از بخش ٥سوآل 

 عنصري ،کند، دعا در تبديل انسان به شاهدي مؤثر درست همانطور که مقاله دوم هم اشاره مي
  .کليدي است

  



                                                                    راهنماي موضوع دوازدهمکشف زندگي مسيحي              

 

٥٥

 

اگر در کليسايتان بيش از يک کالس . شايد بخواهيد که پايان رسانيدن اين سري را جشن بگيريد
درست به همان شکل . ، شايد بهتر باشد که آنها هم در اين جشن باشندمربوط به اين موضوع داريد

اين فرصت خوبي است که افکار خود را روي . که در شروع اين کالس از آنها هم دعوت کرديد
از چند نفر بخواهيد که . وفاداري خدا و طريقي که زندگي ما را عوض کرده است، متمرکز کنيم

به آنها حالي کنيد که کار . انجام داده است، براي ديگران بيان کنندشان  آنچه را که خدا در زندگي
کتاب دوم از اين سري را به شکلي خالصه برايشان بيان کنيد . خدا در زندگي آنها تمام نشده است

اگر بين افراد گروهتان دوستي . توانند در اين سري هم شرکت کنند و توضيح دهيد که چطور مي
شايد به غير از داشتن . د بخواهيد که با هم يک مهماني شام داشته باشيدعميقي شکل گرفته، شاي

کنيم، موضوعي  مشارکت با يکديگر، همين مطلب بشارت و اينکه در اين مورد چگونه عمل مي
  .باشد که گروه بخواهد روي آن متمرکز گردد

  
و با هم دعا کنيد  که کتاب چهارم از اين سري ادامه موضوع آخر اين کتاب است خاطرنشان کنيد

و از خدا بخواهيد که به شما قدرت دهد تا گامهايي را که جهت شهادت قوي و موثر احتياج 
  .داريد، برداريد

  
. موضوع فعلي يکي از مهمترين موضوعي است که هم کليساها و هم افراد بايد با آن روبرو شوند

بر منطبق مان »فرهنگ مسيحي«د؟ آيا رابطه ما با فرهنگ افراد نجات نيافته اطرافمان چه بايد باش
تعاليم کتابمقدس است، يا اينکه تحت تأثير فرهنگ دنيوي مخدوش شده است؟ منظور از اين 

: ٩قرنتيان ١(» .بخشم نجات را بعضي نحو هر به تا گشتم همه چيز را همه کس« سخن پولس که 
ايم و  ويم به افراط رفتهچيست؟ جهت انجام اين سخن تا کجا بايد پيش رفت؟ تا چه حد بر) ٢٢

داشت، » باجگيران و گناهکاران«اي را که عيسي در معاشرت خود با  توانيم نمونه چرا؟ چگونه مي
  ؟)١٩: ١١متي (در اين زمينه به کار بگيريم 

  
  خدا نگهدار
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  نکاتي عملي جهت تبادل نظر و بحث مفيد: ١ضميمه 
  
  .ور داشته باشد؛ حرارت آن هم بايد متعادل باشدشود، به اندازه کافي ن جايي که گروه جمع مي - ١
  
  .گردد، از آنجا بيرون بريد نظر بدني و مرئي باعث حواس پرتي مي آنچه که از  - ٢
  
اگر به صورت . همه در يک سطح بنشينند. ها را طوري بچينيد که افراد يکديگر را ببينند صندلي - ٣

 .حلقوي باشد، به مراتب بهتر است
  
ها و تلفن و راديو و تلويزيون و غيره مزاحمتي  د که چيزي از قبيل بچهقبال طوري ترتيب دهي - ٤

 .ايجاد نکند
  
ين تعداد افراد جهت بحث و تبادل نظر تربه.  نفر نباشند١٢ و بيشتر از ٣تعداد افراد کمتر از  - ٥

 .باشد حدود هشت نفر مي
  
 .سر وقت شروع و سر وقت تمام کنيد - ٦
  
د کرد،  بحث خواهيگوييد که چيزي را بعداً اگر مي. يدوابسته باشيد، از خود صداقت نشان ده - ٧

 .کند  کوچک ايجاد اعتماد مييهمين چيزها. حتما اين کار را بکنيد
  
خوانيد  اگر در قيافه آنها مي. به مردم وقت دهيد که روي جواب فکر کنند. از سکوت نترسيد - ٨

 .)سوآل جواب ندهيدخودتان به (اند، آن را دوباره تکرار کنيد  که سوآل را درک نکرده
  
شود که محيط دوستانه شود و بين  خنده باعث مي. در صحبتها از شوخي و خنده استفاده کنيد - ٩

 . افراد رابطه برقرار گردد
  

قبل شروع بحث و تبادل نظر، با افراد گروه صحبت کرده و به آنها خاطر نشان کنيد که  -١٠
 :توانند به بحثي مفيد کمک کنند چگونه مي
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  .ورت لزوم آمادگي تغيير عقايد و نظرات خود را داشته باشنداينکه در ص •
  .براي شنيدن ديدگاههاي تازه آمادگي داشته باشند •
  .بحث کنند، امتناع نمايندصرفاً و از اينکه  •

  
ذهني صرفاً  چيزهايي ،حيات و حقيقت. اجازه بدهيد افراد احساسات خود را بروز دهند -١١

  .آيند ل نظر به شمار مي بعد مؤثري در تباد،نيستند؛ احساسات
  
اگر افراد بدانند که . در تبادل نظر طوري عمل کنيد که محبتتان به افراد خود را ظاهر کند -١٢

  .براي شما اهميت دارند، بيشتر مشتاق خواهند بود که با شما ياد بگيرند
  

کنند، يادداشت کنيد و در  موضوعاتي شخصي را که در حين بحث و تبادل نظر بروز مي -١٣
 .صحيح خود آنها را دوباره مطرح سازيدزمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کشف زندگي مسيحي                                                                                                        ضمايم

 

٥٩

 

  نقش شما به عنوان تسهيل کننده: ٢ضميمه 
  

  :نقش شما چه هست
  .گروه را به تفکر تشويق کنيد    : انگيزش دهنده
  .نگذاريد تبادل نظر و بحث از حيطه مطلب خارج شود    :تمرکز دهنده
  . اضح و روشن کنيدموضوع مورد بحث را براي گروه و    :توضيح دهنده
گروه را براي بيان نظريات خود تشويق و تمجيد کنيد اين کار را اغلب   تأييد کننده؛

  .به مردم نشان دهيد که نظرياتشان مهم است! بکنيد
شايد از افراد براي . با سياست نظريات ابراز شده را به بحث بگذاريد  :به چالش وادارنده

يات را بخواهيد و يا توضيح بيشتر طلب اند، محل آ پشتيباني آنچه که گفته
  .کنيد

مردم را به شرکت در مباحثات تشويق . ديگران را هم در بحث شامل کنيد  :تعيين کننده مسير
  .کنيد، ولي به آنها جهت جواب نکته نرسانيد

  
  :نقش شما چه نيست

            
   . ارزيابي کنندديدگاههاي مختلف را عرضه کنيد، ولي بگذاريد ديگران آنها را  :داور

  
  .بيشتر به نظرات ديگران عالقمند باشيد تا نظرات خود    :واعظ

  
اگر چنين کنيد، بحث قدري . از تجزيه و تحليل بيش از اندازه هر فکري بپرهيزيد  :محقق

چه نگاه کنيد و کند،  هميشه به صورت کسي که صحبت مي. شود کسل کننده مي
  .شويق نماييدبا حرکات بدني آنها را تبا حرف و چه 

  
يادتان باشد که شما هدايت کننده بحث هستيد . ديگران را بيشتر متخصص بدانيد  :متخصص

  ).انجام اين وظيفه به عهده کتابمقدس است(نه مقام مقتدر نهايي 
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  سوآالت خوب مطرح کردن: ٣ضميمه 
  

  . مطرح کردن سوآالت خوب است،کليد داشتن تبادل نظر و مباحثات خوب
  

  :ا امتحان کنيدسوآالت ر
  آيا واضح و روشن است؟ - ١
  دارد؟ آيا شخص را به فکر وامي - ٢
  گرداند؟ آيا فکر را متمرکز بر موضوع مي - ٣
  خواهد داوري کند؟ آيا سوآل به دنبال کشف حقايق است، يا اينکه مي - ٤

  

  :ها بپرهيزيد زمان طرح سوآل از اين چاله
ها چندين جواب ممکنه وجود سوآالتي مطرح کنيد که براي آن. »صحيح«سوآالت با جواب  •

  )»ده فرمان در کجاي کتابمقدس نوشته شده است؟«نه سوآالتي چون . (دارند
  .چنين سوآالتي جاي بحث ندارند. است» خير«و » بلي«سوآالتي که جوابشان  •
  .سوآالتي که جوابشان فرضي است •
  .ماند سوآالتي که بيش از اندازه طوالني است و به ياد نمي •
  .هر بار فقط يک سوآل بپرسيد - ر سوآل سوآالت سوآل د •
کند که شايد  اينگونه سوآالت جواب را محدود به دو مي. سوآالت هم اين و هم آن •

  .نخواهند که هيچکدام آنها را برگزينند
  »آيد که اينکار را نکنيم؟ آيا به عقل جور در نمي«مثال . (سوآالت منفي در منفي •

  
  استفاده کنيداز سوآالتي که جوابشان تشريحي است، 

از اينگونه سوآالت استفاده . دارند نمونه سوآالت زير، سوآالتي هستند که شخص را به توضيح وامي
  :کنيد
  منظورتان از اين سخن چه بود؟ •
  توانيد در اين مورد مثالي بزنيد؟ مي •
  توانيم آن را پيدا کنيم؟ در کجاي کتابمقدس مي •
  شود؟ بوط ميگوييد به گفته قبلي ما چگونه مر آنچه که مي •
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  ايد؟ آيا چنين کاري را در ميان کارهاي خدماتي ما ديده •
  توانيم بکار گيريم؟ چنين چيزي را در کليساي خود چگونه مي •
  چه هستند؟......... اگر چنين است، کاربردهاي  •
  توانيد اين اصطالح را تعريف کنيد؟ آيا مي •
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  آيند، چگونه برآييم يش مياز پس مشکالتي که پ: ٤ضميمه 
  
   غيبت پشت سر هم-١

  .به افراد تلفن کنيد و به آنها يادآور شويد که بودن آنها در گروه بسيار مهم است. دلسرد نشويد
  

  سوآالت مشکل-٢
توانيد از کسي ديگر جواب را پرسيده و براي  هميشه مي. دانيد، صادق باشيد اگر جواب را نمي

  .دانيد دانيد، وانمود نکنيد که مي ر نمياگ. دفعه بعد حاضر کنيد
  

  »غلط«جوابهاي  -١
بهتر است از فرد ديگري از . اگر جوابي مطابق با کالم خدا نيست، آن را مستقيما ابراز نکنيد

گروه بخواهيد که فکر خود را در آن زمينه بيان دارد و يا با سوآلي ديگر سوآل قبلي را بيشتر 
  .مجبوريد نظريات غلط را اصالح کنيدهر چند که گاهگاهي . واضح کنيد

  
  هاي خارجي مزاحمت -٢

حتما کسي . سعي کنيد که از مزاحمات بپرهيزيد و در اين مورد اقدامات الزم را به عمل آوريد
زنگ روي ها جواب دهد و تلفنهاي همراه هم بايد خاموش و يا  در آنجا باشد که به تلفن
در . شوند ها باز حادث مي عليرغم همه پيشگيريها  برخي از مزاحمت. ساکت قرار داشته باشد

  . و به کار خود در گروه برگرديد،چنين مواقعي مزاحم را دست به سر کرده
  
  ها بحث و جدل -٣

سعي کنيد .  از آنها به نفع خود استفاده کنيد، مگر اينکه موضوع بيشتر شخصي باشد تا الهياتي
  .در اينگونه مواقع گروه را هم در آن دخالت دهيد

  
  کند قصور در تأييد نظرياتي که به موضوع کمک مي -٤

اگر سوآل در مسير موضوع . نظر گروه را دوباره به سوآلي که شخص پرسيده است، برگردانيد
اگر در مسير موضوع نيست، مشخص کنيد که کي و . است، براي آن به دنبال جواب بگرديد
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نيد که سوآل کننده به نحوي در هر صورت، سعي ک.  آن خواهيد رفتچطور به دنبال جواب
  .مطرح باشد

  
  گم کردن حقايق و انحراف از موضوع -٥

پرسيدن . با حقايق هميشه سعي کنيد که تمرکز گروه را روي موضوع مورد بحث نگهداريد
توانيد براي بحث  اگر موضوعات مختلف در کار است، مي.  شيوه کارآيي است معموالً،سوآل

  .ن کنيد مدت زمان تعيي،در روي هر کدام
  

  آيند آنهايي که دير مي -٦
جلسه را در زمان تعيين شده و يا زماني که حداکثر افراد حاضر هستند، . برنامه داشته باشيد

اگر قرار است افراد ديگري هم برسند، حتما براي آنها جاي خالي بگذاريد تا . شروع کنيد
با اين تواند  اد دير آمده را ميفرد رهبر افر. آيند، باعث به هم ريختن جلسه نشوند زماني که مي
و بعد » .کرديم صحبت مي.... ما داشتيم در مورد ...  آمدي خوش«: آمد بگويد سخنان خوش

  .از توضيحات طوالني و يا دوباره شروع کردن بپرهيزيد. صحبت را ادامه دهد
  

  هاي مباحثات  شيوه -٧
موضوعات را . رسيدسوآالت تحريک کننده بپ. کاري کنيد که نظرات مخالف مطرح شوند

  .گو باشيد بذله. عوض کنيد
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  برآييمزا  مشکلچگونه از پس افراد : ٥ضميمه 
  

  .کند کسي که رشته سخن را از موضوع پرت مي
  .گوشزد کنيد که از موضوع پرت شده و دوباره موضوع را به او يادآور شويد •
بعد از اين جلسه باهم » . مطرح کنيمتوانيم اآلن آن را سوآل خوبي است، ولي نمي«: بگوييد •

  .کنيم روي آن صحبت مي
  جوابي کوتاه داده و رد شويد •
  .بخاطر مطرح کردن آن موضوع و يا سوآل او را کوچک نکنيد و به انتقاد نکشيد •
  . اهداف اين مطالعه را برايش توضيح دهيد،خصوصي با او صحبت کرده •
  .جواب سوآل او را با سوآلي ديگر بدهيد •

  
  دهد شود و اجازه صحبت به ديگران نمي که متکلم وحده ميکسي 
  .از ديگر افراد نظر آنها را در آن مورد بپرسيد •
دهد تعريف کنيد و به او بگوييد که  بعد از کالس از او بخاطر اشتياقي که از خود نشان مي •

  .با اجازه دادن به ديگران آنها را در بيان عقايدشان کمک کند
  . ، کنار او بنشينيد)شود او را بروبر نگاه کرد جايي که مي(روبروي او ننشيند  •

  
  زند کند و لبخند مي فقط نگاه مي. کسي که دائم ساکت است

  .از او در ابتداي جلسه سوآلي کنيد که جوابهاي ممکن زيادي دارد
  .سوآلي آسان از او بکنيد

  . از او جهت آماده کردن جلسه کمک بگيريد،قبل از شروع
  .گويد، قدرداني خود را نشان دهيد زي ميزماني که چي

  .او را تحت فشار نگذاريد و خجالتش هم ندهيد
  .دند براي گروه خيلي مفيد باشنتوان بعد از کالس به او خاطر نشان کنيد که نظراتش مي

  
  کند کسي که خدمت جوک به گردن دارد و هر چيزي را سبک مي

  .کند در رابطه با آن موضوع چه فکر مي واقعاًاش از او بپرسيد که  گويي بعد از بذله •
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اش تشکر کنيد و در عين حال او را تشويق کنيد که  گويي بعد از کالس از او بخاطر بذله •
  .مطالب جدي را بصورتي جدي بيان کند

  
  کند و هميشه در رد نظر ديگران داليل مکفي دارد نظريات ديگران را کوچک مي

  .واب ندهيداحمق را مطابق حماقتش ج. صبور باشيد •
  .دهد، تشکر کنيد اي که نشان مي بخاطر عالقه •
بگوييد که بعد از کالس خوشحال خواهيد شد در مورد اختالف نظرهايتان بيشتر صحبت  •

  .کنيد
  .خصوصي با او صحبت کنيد و او را از اثرات منفي رفتار خود بر ديگران آگاه نماييد •
  .کنيدشوند، جانبداري  از گروه زماني که کوچک کرده مي •

  
. کند که گروه به نتيجه برسد هميشه صبر مي. گويد هيچوقت چيزي از خود نمي

  .شود آنگاه او هم ملحق مي
دهد او را تأييد  داند و وقتي جواب مي در ابتداي بحث از او سوآلي بکنيد که جوابش را مي •

  .کنيد
ران از گا ديبه حساسيت مطلب توجه داشته باشيد ولي شايد بد نباشد علت موافقتش را ب •

  .او جويا شويد
  

  بيش از اندازه به الهيات تکيه دارد
  .دهد، قدرداني نماييد او را محبت کنيد و از نظرياتي که مي •
  .نگريد در روي موضوع بحث برانگيز مشخص کنيد که موضوع را از ديد بخصوصي مي •
شد، به او  يبعد از کالس با او صحبت کنيد و نظر کليسايتان را در مورد آنچه که بحث م •

  .بگوييد
  

  داند کسي که هميشه بيش از شما مي
  .داند با فروتني قبول کنيد که بيشتر از شما مي. بعداز کالس با او صحبت کنيد •
  .شايد رهبري برخي جلسات را به او بدهيد. تواند بکند ببينيد چه کمکي مي •
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 کنيد، کمک اگر درست برخورد. از وجود او احساس خطر نکنيد، بلکه خوشحال باشيد •
  .بسيار خوبي خواهد بود

  
  فرد غير مسيحي

  .در حين کالس به او بند نکنيد •
  .او را هم مثل ديگران در گروه قرار بدهيد ولي حضور او را در گروه از ياد نبريد •
در زمان صحيح پيام انجيل را با او . سعي کنيد که به شکل انفرادي با او وقت داشته باشيد •

 .در ميان گذاريد
 

  
 


