
 

جلد سومجلد سوم

یکدیگــر بــا  مشــترک  یکدیگــرزندگــی  بــا  مشــترک  زندگــی 

زندگی زندگی 
جدید درجدید در
سایه مسیحسایه مسیح



 

زندگی زندگی 
جدید درجدید در
سایه مسیحسایه مسیح
یکدیگــر بــا  مشــترک  یکدیگــرزندگــی  بــا  مشــترک  زندگــی 

جلد سومجلد سوم



جهت اطالعات یشرت جهت اطالعات یشرت با ما از طریق با ما از طریق ایمیل:    info@nuevavidaencristo.org ارتباط بگیرید.

می توانید یک نسخه رایگان می توانید یک نسخه رایگان از این کتاب را در وب سایت زیر دانلود کنید:از این کتاب را در وب سایت زیر دانلود کنید:

    www.NewLifeDiscipleship.comwww.NewLifeDiscipleship.com

جهت دریافت منونه های چاپی متاس بگیرید:جهت دریافت منونه های چاپی متاس بگیرید:

TX75228 آدرس: آمریکا، داالس، خیابان دکرت ال پرادا، شامره 8625 ، کامینو گلوبال

تلفن: 2264-366 800  یا  327-8206 214

www.obrerofiel.comwww.obrerofiel.com   : برای مطالب دیگر به زبان اسپانیایی به این آدرس بروید :   برای مطالب دیگر به زبان اسپانیایی به این آدرس بروید

متامی جلدها به زبان اسپانیایی و پرتغالی نیز موجود است. جلد 1 به زبان های فرانسوی، اوکراینی، روسی، رومانیایی، سواحیلی، آملانی، 

مالگاچی )ماداگاسکار( و کینیارواندا )روآندا( نیز موجود است.

این جزوه در قالب PDF است که به Adobe Reader )که قبال Adobe Acrobat نامیده می شد( نیاز دارد. اگر برای باز کردن فایل ها مشکل 

دارید، مطمنئ شوید که یک نسخه به روز شده از Adobe Reader دارید. می توانید آخرین نسخه رایگان Adobe Reader را در آدرس زیر 

http://www.addobe.com  :دانلود کنید

26 ژوئن 2013

این اولین نسخه از زندگی جدید در مسیح جلد 3 است. هدف آن کمک به ارائه یک پایه محکم برای زندگی مسیحی شام، به ویژه در 

زمینه روابط با سایر ایامنداران است.

چاپ اول 2005. © مارک رابینسون

اجــازه کپــی بــرداری از ایــن مطالــب داده شــده اســت، بــا ایــن رشط کــه منبــع اصلــی را ذکــر کنیــد و هیــچ تغییــری در 

محتــوا یــا قالــب آن ایجــاد نکنیــد.

تهیه کننده مارک رابینسون

آدرس: آمریکا، داالس، 

TX75228 خیابان دکرت ال پرادا، شامره 8625 ، کامینو گلوبال



فهرستفهرست

راهنامی معلامن ......................................................................................    4

قدم اول :  یکدیگر  ...................................................................................    6

قدم دوم : یکدیگر را دوست داشته باشید .................................................    8

قدم سوم : چیزهای بیشرت در مورد دوست داشنت یکدیگر .........................   10

قدم چهارم : یکدیگر را تشویق کنید .........................................................   12

قدم پنجم : به یکدیگر خدمت کنید .........................................................   14

قدم ششم : یکدیگر را تحمل کنید ............................................................   16

قدم هفتم : همدیگر را ببخشید ................................................................   18

قدم هشتم : یکدیگر را بپذیرید ...............................................................   20

قدم نهم : همدیگر را تشویق و ترغیب کنید .............................................   22

قدم دهم : همدیگر را آگاه کنید ...............................................................  24

                      قدم یازدهم : به یکدیگر سالم و درود

مطالب پیوست .........................................................................................  28

3

" "

بفرستید و از همدیگر پذیرایی کنید ......................................  26



ی  هنــا ی را هنــا را
ن رســا مد ن  رســا مد  

       1.     به شام بابت قبول چالش آموزش ایامن آورندگان 
               جدید با استفاده از این راهنام تربیک می گوییم.  

               نتایج این آموزش می تواند میوه ابدی به بار بیاورد.
 

       2.     همیشه انجیل را مبنای پاسخگویی قرار بدهید
               شاگردان باید خود در باب های انجیل جستجو 
               کرده و سعی کنند پاسخ سواالت خود را بیابند. 

 
               برخی باورمندان جدید نیاز به راهنامیی مخترصی 

               در این زمینه دارند. 

       3.     این راهنام ممکن است به روش های بسیاری مورد 
               استفاده قرار گیرد. در اکرث موارد شام هفته ای یک 
               درس را مطالعه میکنید و شاگردان را تشویق کنید 

               که تکالیف هر درس را انجام دهند.

       4.     سعی کنید تدریس طوالنی نشود و مترکز کالس را 
               در نظر بگیرید.

       5.     دانش آموزان را تشویق کنید از کلامت خود برای 
               پاسخ دادن به سواالت استفاده کنند. از کپی کردن 

               کلامت انجیل خودداری کنید. استفاده از کلامت 
               فردی باعث درک عمیق تر معنای منت میشود. 

       6.     از موعظه خودداری کنید. از سوال پرسیدن برای 
               سنجش میزان درک و فهم دانش آموزان استفاده و 

               بین آنها تعامل بر قرار کنید.

       7.      برای هر درس خود را آماده کنید. به عنوان مدرس 
               باید با محتوا و مفهوم هر درس آشنا باشید.

               آمادگی شام باید شامل دعا کردن برای دانش آموزان 
               و قلب خودتان جهت آمادگی برای دریافت دروس 

               باشد.

       8.    سعی کنید دانش آموزان به جنبه های عملی دروس 
              در زندگی خود فکر کنند. به آن ها در این زمینه 

              کمک کنید.
                          صرب کنید : هر درس توسط قسمتی به اسم 

                          صرب کنید عالمت گذاری شده است. این 
              قسمت جهت متوقف کردن دانش آموزان ایجاد 

              شده تا درباره جنبه عملی دروس در زندگیشان تامل   
              کنند. زمانی را برای این قسمت در نظر بگیرید. 

              تکالیف موجود در کادرهای کنار هر درس برای این 
              منظور طراحی شده است. از آنها استفاده کنید.

        9.      به دانش آموزان کمک کنید عادت دعا  کردن را در خود 
                 پرورش دهند. برای این منظور با آن ها دعا کنید. 

      10.     بسیار مهم است که متوجه شوید که مریدی و 
               پیروی فقط دروس زندگی جدید در سایه مسیح  

               نیست. بلکه، تغییری اساسی در زندگی پیرو
               می باشد. 

               این راهنام فقط یک آموزش و کمک اولیه است. 
               پیروان به صورت دامئی احتیاج به کمک جهت 

               تغییر شخصیت ها، روش تفکر، عادت و ... دارند. 

       11.    بسیار حیاتی است که پیروان عادت هایی مانند  
               انجیل خوانی روزانه، دعا و حفظ کردن متون را 

               پرورش دهند. 
    در ابتدای هر درس، زمانی را به مرور آیه حفظی 

               درس قبلی اختصاص دهید و از آنها بپرسید که 
               مطالعه روزانه کتاب مقدس چگونه پیش 

               می رود. دانش آموزانی را که برخی از تکالیف را 
               انجام نداده اند رسزنش نکنید، اما حتامً آنها را 

               تشویق کنید که آنها را به پایان برسانند.

        12.   به کارهایی که خداوند در زندگی پیرو انجام می دهد 
                حساس باشید. زمانی از هر کالس را برای پاسخ دادن به 

                سواالت آن ها اختصاص دهید یا به آن ها برای مواجهه با 
                مشکالت زندگی شخصیشان کمک کنید. 

                در نظر داشته باشید که به دلیل کمبود وقت منیتوان به 
                همه سواالت در کالس پاسخ داد. در این حالت به مهمرتین 

                سواالت جواب دهید. 

صبر
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"با دیگران هانگونه رفتار
 کنید که  می خواهید با 

شا رفتار بکنند."
 لوقا 6: 31



 

 

قدم اول           قدم اول           

ــر یکدیگــریکدیگ

 ما باید با دیگران هامن طور رفتار کنیم که آنها با ما رفتار می کنند.                      ....................

تا زمانی که به کسی صدمه نزنم، متام آنچه خدا از من می خواهد انجام می دهم.  ....................

مسیحیان فراخوانده شده اند تا از برادران خود در مسیح حامیت کنند.                 ....................

همکاری با یکدیگرهمکاری با یکدیگر
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پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

" "

مبــّری در آفریقــا دو جذامــی را در حــال کاشــت بــذر در یــک مزرعــه 
ــال شــده  ــه جــذام مبت ــرا ب ــا دســت نداشــت زی متاشــا کــرد. یکــی از آنه
بودنــد و دیگــری هــم پاهــای خــود را بــه دلیــل آن بیــامری وحشــتناک از 
دســت داده بــود. جذامــی بــدون دســت، فــرد بــی پــا را بــر شــانه هــای 
خــود حمــل مــی کــرد. و آن یکــی بــا دســت، کیســه ای از دانه هــا را حمــل 
می کــرد کــه از آن دانه هــا را روی زمیــن مــی  پاشــید، در حالــی کــه 

جذامــی دیگــر بــا پاهایــش آنهــا را بــه خــاک فشــار مــی داد.

آنها با هم توانستند کار یک مرد سامل را انجام دهند.  

وقتــی مســیحی مــی شــویم، بــا بــرادران و خواهــران مســیحی در رسارس 
ــد،  ــواده جدی ــان، بخشــی از کلیســای عیســی می شــویم. کلیســا خان جه
پناهــگاه و گــروه حامیتــی مــا اســت. امــا ماننــد همــه خانواده هــا، مــا 
گاهــی اوقــات بــرای کنــار آمــدن بــا یکدیگــر تــالش می کنیــم، زیــرا همــه 
ــدت  ــم در وح ــا ه ــم ب ــه می توانی ــتیم. چگون ــاوت هس ــیار متف ــا بس م
ــه مــا داده  ــد ب ــه برخــی از قوانینــی کــه خداون ــد ب زندگــی کنیــم؟ بیایی
ــیم  ــح باش ــر در صل ــا یکدیگ ــا ب ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ــه م ــه ب ــت ک اس

ــم. نگاهــی بیندازی قانون طالیی

 1.  لوقا 6: 31 حاوی چیزی است که ما آن را "قانون طالیی" می نامیم.

      آنچه می گوید را با کلامت خود خالصه بیان کنید. 

................................................................................................................................................................     

................................................................................................................................................................     

 2.  بیایید به پیامدهای قانون طالیی در عبارات زیر نگاه کنیم:

لوقا 6 : 27 اّما ای شام که ............................ می دهید، به شام می گویم که ............................. منایید و به آنان که از شام نفرت دارند، 
...................... کنید.

لوقا 6 : 28 برای هر کسی که نفرینتان کند ..................................................... ، و هر کس را که ................................................................ دعای 
خیر کنید.

اطاعت از این فرمان مسیح غیر از آسیب نرساندن به دیگران است، به این معنی است که با آنها خوب رفتار کنید، هامنطور که دوست دارید با شام 
رفتار شود. ما نباید به دیگران آسیب برسانیم؛ اما قانون طالیی یک قدم جلوتر می رود و ما را تشویق می کند که با آنها با محبت و رحمت رفتار 

کنیم، حتی زمانی که آنها با ما بد رفتار می کنند.

صبر
این مناد )صرب( به شام عالمت می دهد که برای لحظه ای توقف کنید. برای تأمل در مورد موارد زیر وقت بگذارید:

دوست دارید دیگران با شام چگونه رفتار کنند؟ آیا این هامن روشی است که شام با آنها رفتار می کنید؟

زمانی را در این هفته در نظر بگیرید که در مورد رفتاری که نسبت به کسی داشتید احساس بدی پیدا کردید .

برای رفتار بهرت با او چه کاری می توانستید انجام دهید؟

چگونه باید با یکدیگر رفتار کنیم؟

"یکدیگر": آیات زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که از عبارت "یکدیگر" استفاده می کند.
هر یک از آنها به روشن شدن چگونگی اطاعت از قانون طالیی و در نتیجه زندگی در هامهنگی با "یکدیگر" کمک می کند.

دستور یا دستورات ذکر شده در هر یک از عبارات زیر را بنویسید:

3.  مرقس 9 : 50 ...........................................................................................................................................................................................................
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در مورد این بیندیشید

جان اف کِندی یک بار گفت:
ــد  »... نپرســید کــه کشــورتان چــه کاری مــی توان
بپرســید چــه کاری  انجــام دهــد.  بــرای شــا 
ــد. ــام دهی ــود انج ــور خ ــرای کش ــد ب ــی توانی م

در مــورد پیامدهــای زندگــی خــود فکــر کنیــد اگــر 
ــه مســیحیان  ــد : »نپرســید ک اینطــوری مــی گفتی
ــام  ــرای شــا انج ــد ب ــی توانن ــر چــه کاری م دیگ
ــا  ــرای آنه ــی ب ــرس چــه کاری مــی توان ــد. بپ دهن

انجــام دهــی.«

شــدن شــدنقویــرت  قویــرت 

بخوانیــد را  بخوانیــد  را   66  -   -  11 غالطیــان غالطیــان 

.) فصــل  یــک  روز  هــر   (

31  :  6 لوقــا  حفظــی  آیــه 

ــه  ــد ک ــار کنی ــه رفت ــردم هامنگون ــا م ب

مــی خواهیــد بــا شــام رفتــار کننــد.
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4.  یوحنا 13 : 34  ........................................................................................................................................

5.  رومیان 14 : 13 .......................................................................................................................................

     در عوِض ................................................................................................................................................

6.  رومیان 12 : 15 .......................................................................................................................................

     و ............................................................................................................................................................

7.  رومیان 15 : 1 .........................................................................................................................................

8.  رومیان 15 : 2 .........................................................................................................................................

9.  رومیان 15 : 7 .........................................................................................................................................

10. رومیان 15 : 14 ......................................................................................................................................

11. رومیان 16 : 16 ......................................................................................................................................

12. غالطیان 5 : 13 .......................................................................................................................................

13. غالطیان 5 : 26 .......................................................................................................................................

14. غالطیان 6 : 2 .........................................................................................................................................

15. افسسیان 4 : 2 .......................................................................................................................................

16. کولسیان 3 : 13 ......................................................................................................................................

17. کولسیان 3 : 16 ......................................................................................................................................

18. اول تسالونیکیان 4 : 18 ..........................................................................................................................

19. اول تسالونیکیان 5 : 11 ............................................................  و .........................................................

20. عربانیان 10 : 24 - 25 .............................................................................................................................

     و  ...........................................................................................................................................................

21. یعقوب 5 :16 .............................................................   و  ....................................................................

22. اول پطرس 4 : 9 .....................................................................................................................................

تا به اینجا، چگونه به عنوان یک مسیحی زندگی کرده اید؟ آیا بیشرت نگران رشد خود بودهصبر
 اید یا به رشد دیگران کمک کرده اید؟

......................................................................................................................................

در مقیاس یک تا ده – ده بهرتین بودن – به خودتان منره دهید که چقدر از »یکدیگر« پیروی کرده اید.
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یکی از ویژگی های ذکر شده در این درس را انتخاب کنید که می توانید در این هفته بر آن تأکید کنید. کدام 
یک؟ ............................................................................................................................................................
چگونه می توانید از این ویژگی در این هفته برای کمک به برقراری ارتباط با سایر ایانداران استفاده کنید؟ 
با جزِئیات توضیح دهید ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

 ? 
چه کاری

می توانم برای 

دیگران انجام 

دهم ؟

خدمت به دیگران
چــه عطایایــی داریــد کــه بــه شــا 
ــت  ــران خدم ــه دیگ ــد ب ــی کن ــک م کم
کنیــد؟ از شــبان خــود یــا یــک مســیحی 
ــی  ــه م ــی را ک ــد راه های ــغ بخواهی بال
خدمــت  خــود  کلیســای  در  توانیــد 

ــد. ــنهاد ده ــا پیش ــه ش ــد، ب کنی



قدم قدم 22

یکدیگر را دوست داشته باشیدیکدیگر را دوست داشته باشید

 

 

محبت به مسیحیان دیگر به دنیا نشان خواهد داد که ما واقعاً فرزندان خدا هستیم.             

شا می توانید خدا را دوست داشته باشید و در عین حال از کسی متنفر باشید.                   ....................

 عشق و محبت واقعی با اعال ما دیده می شود، نه فقط گفتار ما                                    ....................   

صبر

8

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

....................

دوست داشنت برادران و خواهرانم

در حالی که ما باید همه انسان ها را دوست داشته باشیم، به ویژه به برادران و خواهران خود در مسیح دعوت شده ایم )اول پطرس 2: 17(. ما به 
عنوان یک خانواده مسئول مراقبت و حامیت از یکدیگر هستیم. بدن کلیسای ما باید پناهگاهی باشد که در آن وحدت و عشقی را تجربه کنیم که 

امروزه در جهان بسیار نادر است.

1.  چرا محبت به سایر ایامنداران اینقدر مهم است؟ یوحنا 13: 34 - 35
     آیه 34.  ..................................................................................................................................................................................................................
     آیه 35.  ..................................................................................................................................................................................................................
     دوست داشنت سایر ایامنداران فقط یک فرمان نیست، بلکه مانند لباسی است که ما را به عنوان پیروان مسیح معرفی می کند و ما را از کسانی که 

     او را منی شناسند متایز می کند.

2.  الگوی ما در رابطه با محبت کردن کیست؟ آیه 34 ...................................................... . 

3.  عشق و محبت چیزی بیش از یک احساس گرم نسبت به دیگران است و مستلزم اقداماتی است. اگر بخواهیم هامنطور که مسیح
     محبت می کرد رفتار کنیم و محبت بورزیم، چه باید بکنیم؟ یوحنا 15 : 10 ................................................................................

4.  عشق دماسنج معنوی ماست. در مورد کسی که ادعا می کند مسیحی خوبی است، اما از برادرش متنفر است، چه فکر می کنید؟
     اول یوحنا 2: 9 و 10 .................................................................................................................................................................

5.  اول یوحنا 3 : 18 میگه : بیایید محبت کنیم، نه به ............................ و در .......................... ، بلکه به ............................. و در ............................ .
     تفاوت عشق و محبت در حرف و عشق و محبت کردن در عمل و حقیقت چیست؟ ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................     

     آیا گاهی وامنود می کنید که دیگران را دوست دارید در حالی که واقعاً دوست ندارید؟ سواالت زیر به درک اینکه عشق واقعی به چه چیزی نیاز 
     دارد کمک می کند.

عشق و فداکاری

6.  طبق اول یوحنا 3: 16، چگونه می توانیم عشق و محبت خود را نشان دهیم؟ ...........................................................................................................

     آیا این بدان معناست که ما باید به معنای واقعی کلمه برای دیگران مبیریم؟ ............................................................................................................

7.  در تشبیه جان دادن برای دیگران، چه مثالی ذکر شده است؟ آیه 17 ........................................................................................................................

     نادیده گرفنت نیازهای دیگران نشان می دهد که ما واقعاً آنقدر که دوست داریم دیگران فکر کنند عشق و محبت داریم، آنرا نداریم.

رومیــان 5: 6 - 8 بیــان مــی کنــد کــه خــدا مــا را دوســت دارد، نــه بــه ایــن دلیــل کــه مــا شایســته هســتیم، بلکــه بــه خاطــر فیــض 
ــه  ــوی خودخواهان ــق دنی ــه عش ــی ک ــد، در حال ــی اندیش ــران م ــه دیگ ــیح ب ــق مس ــا 4: 8(. عش ــت )اول یوحن ــی اوس ــت واقع ــق طبیع او. عش
اســت و مــی پرســد: »ایــن بــرای مــن چــه ســودی دارد ؟« در مــورد عشــق و محبتتــان بــه بــرادران و خواهــران مســیحی خــود فکــر 
ــان؟ ــه خودت ــرت ب ــا بیش ــد ی ــی کنی ــر م ــران فک ــه دیگ ــرت ب ــا بیش ــد؟ آی ــد و رشط نامی ــی قی ــا ب ــه ی ــر خودخواهان ــوان آن را غی ــی ت ــا م ــد. آی کنی



 

در مورد آن فکر کنیددر مورد آن فکر کنید

یــک  از  بیــش  چیــزی  محبــت  و  عشــق 
ــت.  ــران اس ــه دیگ ــبت ب ــوب نس ــاس خ احس
اســت. ارادی  عمــل  یــک  شــامل  ایــن 

ــه خــدا  ــد ک ــی گوی ــا م ــه م ــی 5: 42-48 ب  مت
بــر  کــه خورشــید هــم  مــی شــود  باعــث 
رشیــران و هــم بــر خوبــان بتابــد پــس مــا 
ــه هــم دشــمنامنان و  ــم ک ــده شــده ای فراخوان
ــن  ــم. ای ــز دوســت بداری هــم دوســتامنان را نی
ــید،  ــا را ببخش ــه آنه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
موضوعــی  وقتــی  و  کنیــد  دعــا  برایشــان 
کنیــد. رفتــار  خــوب  آنهــا  بــا  آمــد  پیــش 

ــانی  ــا کس ــد ب ــی توانی ــه م ــه چگون ــرای اینک ب
آشــتی  ایــد  داشــته  درگیــری  آنهــا  بــا  کــه 
ــته  ــاد داش ــه ی ــد. ب ــزی کنی ــه ری ــد، برنام کنی
بخشــش  طلــب  شــامل  آشــتی  کــه  باشــید 
اســت.  دیگــران  بخشــش  همچنیــن  و 

ــد. ــرور کنی ــد 2 را م دو درس بخشــش در جل

قویرت شدن

دوم   ،  12 بــاب  رومیــان 

، یوحنــا  ســوم  و  یوحنــا 

دوم پطرس باب 1-3 را بخوانید.

.  ) فصــل  یــک  روز  هــر   (

16  :  3 یوحنــا  اول  حفظــی  آیــه 

او  کــه  ایــم  آنجــا شــناخته  از  را  محبــت 

ــز  ــا نی ــاد، و م ــا نه ــود را در راه م ــان خ ج

ــم. ــرادران بنهی ــود را در راه ب ــان خ ــد ج بای

9

کاغــذ  برگــه  یــک  روی  را  خــود  طــرح 

بنویســید. جداگانــه 

کــن. غلبــه  نیکــی  بــا  بــدی  بــر 

 
8.  مثال های دیگری از اینکه چگونه ممکن است جان خود را برای دیگران فدا کنید، بیاورید.

.......................................................................................................................................................     

.......................................................................................................................................................     

9.  فرمان دوم می گوید: »همسایه خود را مانند خود دوست بدار.« وقتی کسی پرسید: »و همسایه من 
     کیست ؟«، عیسی با َمثَِل سامری نیکو پاسخ داد. لوقا 10: 30 - 37 را بخوانید.

     کدام شخص در این مثل واقعاً همسایه خود را دوست داشت؟ ........................................................

     از کجا می دانی؟ ............................................................................................................................

10. با وجود اینکه کاهن و الوی هیچ ربطی به رضب و شتم آن مرد نداشتند، آیا می توان گفت که آنها 
     بهرت از دزدها بودند؟ چرا؟ ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................     

     اگرچه بی تفاوتی چندان بد به نظر منی رسد، اما در واقع نوع دیگری از سوء استفاده است زیرا  
     نشان دهنده عدم محبت و توجه به دیگران است. با وجود اینکه سامری اهل آن منطقه نبود، به 
     مرد مجروح رحم و کمک کرد. او فهمید که »همسایه« او واقعاً هر نیازمندی را که خدا رس راه او 

     قرار دهد، است.

     شخصی نگرش شخصیت های مثل را خالصه کرده است:

     •    دزدها: هر چه مال توست مال من است.

     •    کاهن و الوی: »هر چه مال ماست مال ماست.«

     •    سامری: »هر چه مال من است مال توست.«

به نحوه رفتار خود با دیگران فکر کنید. بنویسید کدام  یک از این سه نگرش بهرتین صبر
توصیف از نحوه رابطه شا در موارد زیر است :

خانواده .........................................................................................................................

همکاران یا دانش آموزان ...............................................................................................
اعضای کلیسایتان ..........................................................................................................

اگر با من درست رفتار نکنند چه؟

»هر کس خواستار انجام کار خوب است، نباید انتظار داشته باشد که مردم بر رس راه او سنگ نیاندازند، بلکه 

باید انتخاب خود را با آرامش بپذیرد، اگر حتی چند سنگ دیگر روی آن اضافه شود«.

11. رومیان 12: 17-21 را بخوانید. با توجه به آیات زیر به کسانی که با ما بدرفتاری می کنند چگونه 
      پاسخ دهیم؟

     آیه 17 ...........................................................................................................................................

     آیه 18 ...........................................................................................................................................

     آیه 19 ...........................................................................................................................................

     آیه 21 ...........................................................................................................................................

     چه کار خوبی می توانید در این هفته انجام دهید تا تنش با آن شخص را کاهش دهید؟
......................................................................................................................................................      
......................................................................................................................................................      

صبر
ما می توانیم با خوبی بر رش غلبه کنیم. چقدر در این کار موفق بوده اید؟ .....................
اگر پاسخ شا "نه خیلی" است، با چه کسی کشمکش و درگیری دارید؟...........................
......................................................................................................................................



قدم سومقدم سوم

 

 

چیزهای بیشرت در مورد دوست داشنت چیزهای بیشرت در مورد دوست داشنت 

حسادت به جای محافظت از عشق و محبت،  آن را نابود می کند.

محبت واقعی از عیوب دیگران چشم پوشی می کند.                                                     ....................

متایل من برای به دست آوردن چیزهای مختلف می تواند به توانایی 

من در ایجاد روابط سامل با دیگران آسیب برساند.
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پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

 

....................

....................

اندازه گیری عشق و محبت واقعی

1.   محبت چیست؟ اول قرنتیان 13: 4 - 7 محبت واقعی را توصیف می کند و پانزده ویژگی را ذکر می کند - هفت مثبت و هشت منفی. آنها را در زیر 
     بنویسید.

     محبت : ..................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................      

     عدم محبت : ...........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

2.   وقتی کتاب مقدس می گوید محبت صبور است یا رنج طوالنی دارد به چه معناست؟ آیه 4 .....................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................      

3.   اگر محبت »حسادت منی کند«، برای دیگران چه می خواهد؟ آیه 4 ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

4.   اگر محبت خودخواهی نیست پس به دنبال چیست؟ آیه 5 .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

5.   ویژگی های محبت را از اول قرنتیان 13: 4 - 7 فهرست کنید که با خطاهای زیر مقابله می کند.

      .....................................................................      من هرگز او را به خاطر کاری که با من کرد منی بخشم.

      .....................................................................     چرا ِجین اینقدر محبوب است وقتی من به هامن چیزها دست یافته ام؟

      .....................................................................      منی توانم برادران کوچکرتم را تحمل کنم ، آنها همیشه مرا اّذیت می کنند.

      .....................................................................      او هرگز مقدار زیادی نخواهد داشت.

      .....................................................................      چرا باید به ِپیت کمک کنم وقتی نیازهای خودم را دارم که از آنها مراقبت کنم؟

      .....................................................................      عبادت ما خیلی بهرت از آنهاست. آنها حتی منی توانند یک ریتم آهنگ را حفظ کنند.

      .....................................................................      برای انجام کارها به کمک کسی نیاز ندارم.

      .....................................................................      ها! جان را اخراج کردند. به هر حال من هرگز او را دوست نداشتم.

      .....................................................................      امیدوارم که آنها او را بیرون بیاندازند تا بتوانم جای او را بگیرم.

      .....................................................................      همه چیز در مورد مارتا من را آزار می دهد، حتی طرز لباس پوشیدن او.

بیشرت روی کدام یک از ویژگی های این لیست باید کار کنید؟ ..................................................................................................................صبر
.............................................................................................................................................................................................................. 

به این فکر کنید که این ویژگی ها چگونه بر شا تأثیر می گذارد.



 

 

 

زندگی مشرتک در عشقزندگی مشرتک در عشق

6.   رومیان 12 : 10 به ما می گوید که در محبت برادرانه به یکدیگر فداکار باشیم. این با توجه به قسمت 
      آخر آیه شامل چه مواردی می شود؟ .....................................................................................................
............................................................................................................................................................       

7.   غالطیان 5: 14 - 16 را بخوانید. با وجود دستور محبت به همسایه، برخی چه می کنند؟ آیه 15 
............................................................................................................................................................       

      منظور پولس از »گزیدن و َدریَدن« چه بود؟ ..........................................................................................
............................................................................................................................................................       

      چگونه می توانیم بر میل به تخریب دیگران غلبه کنیم؟ آیه 16 
............................................................................................................................................................       

      به قدم 5 در جلد 1 نگاه کنید تا معنای راه رفنت در روح را مرور کنید.

8.   محبت چگونه می تواند به ما در زندگی با یکدیگر کمک کند؟ اول پطرس 4: 8  .....................................
............................................................................................................................................................       
      معنای »محبت بسیاری از گناهان را می پوشاند« را توضیح دهید. .........................................................
............................................................................................................................................................       

9.   داستان پطرس را در یوحنا 21: 15-17 بخوانید. با وجود اینکه پطرس سه بار مسیح را انکار کرده بود، 
      عیسی چه کاری را به او سپرد؟ ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................       

10. چیزی را نام بربید که نباید آن را دوست داشته باشیم. اول یوحنا 2: 15 ...................................................

11. با توجه به یعقوب 4: 1 و 2، علت بسیاری از درگیری ها چیست؟ ..........................................................

............................................................................................................................................................       

12. ما به عنوان مسیحی یکدیگر را دوست داریم، اما چه نوع استقبالی را باید از بی ایامنان انتظار داشته 
      باشیم؟ اول یوحنا 3: 13  .......................................................................................................................
      چرا ؟ آیه 12  .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................       

      اگرچه بسیاری از بی ایامنان ما را تحقیر می کنند و حتی از ما متنفرند، اما همچنان باید مانند عیسی، 
      آنها را دوست داشته باشیم، برایشان دعا کنیم و خرب خوش را با آنها در میان بگذاریم.
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صبر

این هفتهاین هفته

موســیقی مســیحی ابــزاری قدرمتنــد 
ــت.  ــا اس ــد م ــه رش ــک ب ــرای کم ب
ایــن هفتــه آهنگــی را کــه در آن 
ــان  ــت در می ــه محب ــی ب ــا کلامت ب
مســیحیان مــی پــردازد، یــاد بگیرید.

آســان  شــدن  گــم  مســیر  طــول  در 
ــنت  ــت داش ــای دوس ــه ج ــر ب ــت اگ اس
همســایه، بــه دنیــا و آنچــه ارائــه مــی 
دهــد عشــق بورزیــد. عشــق و محبــت 
ماننــد قطــب منــا اســت کــه مــی توانــد 
مــا را بــه مســیر اصلــی بازگردانــد.

قویرت شدن

 12 و   11 بــاب  عربانیــان 

و اول پطــرس بــاب 1 تــا 5 

را در ایــن هفتــه بخوانیــد.

فصــل(. یــک  روز  )هــر 

35  :  13 یوحنــا  حفظــی  آیــه 

از همیــن محبــت شــا بــه یکدیگــر ، همــه 

پــی خواهنــد بــرد کــه شــاگرد مــن هســتید.

عشــق و محبــت واقعــی مــروط بــه رفتــار دیگــران نیســت، بلکــه 

علیرغــم ایــرادات آنهــا عشــق و محبــت مــی ورزد. مســیح جــان خــود را 

بــرای عــادل و ناعــادل فــدا کــرد. فــداکاری او منونــه ای از ایــن اســت کــه 

ــد. ــه یکدیگــر عشــق ورزی ــار از خــود، ب ــا ایث ــوان ب ــه مــی ت چگون

دوســت داشــن چیزهــای دنیــا بــر توانایــی مــا در دوســت داشــن یکدیگــر تأثیــر مــی گــذارد. زمانــی 

کــه بــه جــای ایجــاد روابــط مثبــت بــا مــردم، بــه دریافــت چیزهــای دنیــوی اهمیــت مــی دهیــم، بــا 

دیگــران درگیــر مــی شــویم. آیــا چیزهایــی وجــود دارد کــه مانــع ارتبــاط شــا بــا دیگــران مــی شــود؟ 

آنهــا را فهرســت کنیــد.
.............................................................................................................................................

زندگی شا

 چه مسیری

 را طی می کند؟

زمانــی کــه بــه جــای ایجــاد روابــط 
دریافــت  بــه  مــردم،  بــا  مثبــت 
مــی  اولویــت  دنیــوی  چیزهــای 
دهیــم، با دیگــران درگیر می شــویم.
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قدم قدم 44

یکدیگر را تشویق کنیدیکدیگر را تشویق کنید

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 
گذراندن وقت با سایر ایامنداران باید به ما انگیزه دهد که افراد بهرتی باشیم.                     ....................

فقط اعامل ما، نه گفتار ما، می تواند دیگران را تشویق کند.                                            ....................

زمانی که فردی روزهای سختی را پشت رس می گذارد، یکی از بهرتین راه ها 

برای تشویق او این است که وقت خود را با او بگذرانید.

یکدیگر را تشویق کنیدیکدیگر را تشویق کنید

1.   دو فرمان موجود در اول تسالونیکیان 5 : 11 چیست؟  ............................................................................................................................................
      و ......................................................................................................... .

2.   اگر بخواهیم کسی را تشویق کنیم، آیا الزم است در مورد او حرف های قشنگ بزنیم، حتی اگر درست نباشد؟
.............................................................................................................................................................................................................................       

3.   طبق عربانیان 10: 24 هدف اصلی از مالقات با سایر ایامنداران چیست؟ ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................       

4.   آیا این نوع تشویق به این معناست که فقط چیزهای مثبت بگوییم؟ چرا؟ آیه 25 ...................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................       

5.   دو فرمان موجود در عربانیان 10 : 25 چیست؟ ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................       

6.   مالقات با سایر ایامنداران مستلزم حضور در کلیسا است. همچنین شامل معارشت در طول هفته از طریق متاس های تلفنی، بازدید از افراد و حضور   
      در گروه های کوچک است. این متاس های غیررسمی چگونه می توانند به ما کمک کنند؟ .......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................       

7.   از آنجایی که می بینیم گفته شده »آن روز خاص نزدیک است«، یک فوریت خاص برای مالقات وجود دارد. آیه 25
      منظور نویسنده عربانیان چه روزی است؟ آیه 37 ....................................................................................................................................................

چگونه یکدیگر را تشویق کنیم؟

8.   یکی از راه های تشویق دیگران چیست؟ امثال 12: 25 ............................................................................................................................................

9.   امثال 18 : 21 را بخوانید.    ....................................................... و ........................................................ در قدرت زبان هستند.
      کلامت قدرمتند هستند و می توانند روح ما را رشد بدهند و به ما روحیه بدهند یا آن را بکشند. امثال 16 : 24 اضافه می کند که کلامت 

      خوشایند مانند عسل و دارو برای بدن ما هستند.         »کلامت تشویقی« را در صفحه بعد ببینید.

10. کلامت ما باید طبق افسسیان 4: 29 ............................................................................................................................  باشد.

....................

»مــرا چاپلوســی کــن، شــاید بــاور نکنــم. از مــن انتقــاد کــن، شــاید دوســتت نداشــته باشــم، 
3مــرا نادیــده بگیــر، شــاید تــو را نبخشــم. مــرا تشــویق کــن و تــو را فرامــوش نخواهــم کــرد.« 

معموالً چند وقت یکبار با سایر ایانداران مالقات می کنید؟ ....................................................................................صبر
از شبان خود بپرسید که آیا گروه کوچکی وجود دارد که بتوانید در آن رشکت کنید.
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11. مثال هایی از کلامتی که دیگران را تشویق و تقویت می کند، بیاورید:  ..................................................
.............................................................................................................................................................      
.............................................................................................................................................................      
      مثال هایی از کلامتی که دیگران را دلرسد می کند بیاورید: ....................................................................
.............................................................................................................................................................      
.............................................................................................................................................................      

12. یکی از راه های تشویق دیگران چیست؟ رومیان 12: 15
.................................................................................................................       
      در تنگنا و سختی زندگی افراد، حضور فیزیکی ما در کنار آنها مهمرتاز آنچه

      می گوییم است. وقتی با شخص دیگری همدردی می کنیم و دردها و 
      شادی های او را به اشرتاک می گذاریم، او می داند که کسی به او اهمیت می دهد.

13. پولس در اول تسالونیکیان 4: 13 - 18 در مورد رستاخیز نوشت تا مسیحیان یکدیگر را تشویق کنند. این 
      منونه ای از این است که چگونه می توان از کتاب مقدس به عنوان ابزاری قدرمتند برای تشویق استفاده 
      کرد. این به معنای واقعی کلمه قدرت خداست. هنگامی که در گوش دادن و مطالعه کالم خدا کوتاهی 

      می کنیم، امکان دریافت آن حامیت را قطع می کنیم.

      چند مورد از آیاتی را که اخیراً شام را تشویق کرده اند فهرست کنید.
............................................................................................................................................................       
............................................................................................................................................................       

14. در قسمت های زیر چه کلامت تشویق کننده ای را می یابیم؟
       اول پطرس 5 : 7 ..................................................................................................................................
       اول یوحنا 4 : 4 .................................................................................................................................

15. طبق عربانیان 4: 14 - 16، آیا کسی هست که واقعاً مشکالت ما را درک کند؟ ........................................
............................................................................................................................................................       
      خب ما باید چی کار کنیم؟ آیه 16 .......................................................................................................

............................................................................................................................................................       
      »تخت فیض« به حضور مهربان خداوند اشاره دارد. از طریق دعا، هر زمان که بخواهیم به او نزدیک 

      می شویم و می دانیم که او منتظر شنیدن ماست، حتی زمانی که احساس می کنیم لیاقت نداریم. 
      کتاب مقدس مملو از آیات دلگرم کننده مانند این است. از آنها برای تشویق و تقویت دیگران استفاده 

      کنید.

صبر

ســتایش،  کــه  کنیــد  اســتفاده  کلامتــی  از 
ماننــد: اســت  سپاســگزاری  و  تشــویق    

» کارت خــوب بــود! « ، »تــو مــی توانــی 
انجامــش دهــی« ، »  مــن بــه تــو ایــامن دارم 
«  ، » تــو متــام توانــت را گذاشــتی. نگــران 
اشــتباهات نباش «  ، » از کمک شــام متشکرم«

بــا دیگــران بــا احــرتام و وقــار رفتــار کنیــد. از 
دیگــران انتظــار بهرتیــن هــا را داشــته باشــید، 
نــه بدتریــن هــا. بــه آنهــا اعتــامد کنیــد.

از انتقــاد، فریــاد زدن و متســخر بپرهیزیــد. 
انتظــار کــامل نداشــته باشــید. از طعنــه و 
»شــوخی« نســبت بــه دیگــران بپرهیزیــد. 
»امــا« را محــدود کنید )»خوب کــردی، اما...«(

بــا  کننــد  مــی  صحبــت  دیگــران  وقتــی 
ــود را  ــه خ ــام توج ــد. مت ــوش کنی ــی گ همدل
ــا  ــد و در چشــامن آنه ــا معطــوف کنی ــه آنه ب
ــس  ــد پ ــر کنی ــه فک ــدون اینک ــد، ب ــگاه کنی ن
از امتــام آنهــا چگونــه پاســخ خواهیــد داد. 
ــد.  ــاوت نکنی ــد ،قض ــع نکنی ــان را قط حرفش
نگرانی هایشــان  و   دردهــا  بتوانیــد  اگــر 
کنیــد،  تکــرار  برایشــان  دوبــاره  را 
کرده ایــد. گــوش  کــه  می داننــد  دیگــران 

تــرس هــای آنهــا را جــدی بگیریــد و بــه آنهــا 
کمــک کنیــد تــا بــر ایــن تــرس هــا غلبــه کننــد.

ــارت  ــتفاده از عب ــه اس ــد ک ــا بیاموزی ــه آنه ب
کننــد. محــدود  را  توانــم«  منــی  »مــن 

ــد. ــدی بگیری ــا را ج ــای آنه ــا و آرزوه رویاه

قویرت شدن

بخوانیــد. را   7-  1 پیدایــش 

فصــل( یــک  روز  )هــر 

11  :  5 تســالونیکیان  اول  حفظــی  آیــه 

تقویــت  و  تشــویق  را  یکدیگــر  پــس 

کنیــد، چنانکــه اکنــون نیــز مــی کنیــد.

کلات خود را بسنجید ، کلات شا معموال:
 سازنده است  انتقاد کنید و رسزنش می کند  تسکین می دهد  ترویج وحدت می کند.

 شکایت و غر زدن     شایعات و غیبت       روحیه دیگران را باال می برد.
    »کلات تشویقی« را در کادر سمت چپ ببینید.

آیــا دلــرد شــده ایــد؛ یــا کســی را مــی شناســید کــه نیــاز بــه تشــویق دارد؟ صبر
ــیح   ــن در مس ــورد " م ــه در م ــد ک ــه کنی ــد 1 مراجع ــت 2 در جل ــه پیوس ب

ــد. ــی کن ــت م ــتم " صحب کیس

کلات دلگرم کننده
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

در مورد آن فکر کنید

ــا ســایر ایامنــداران چــه کنیــم؟  هنــگام مالقــات ب
ــی  ــویق م ــام را تش ــات، ش ــش از خدم ــدام بخ ک
ــه شــام را  ــی وجــود دارد ک ــا بخــش های ــد؟ آی کن
ــا ناامیــد مــی کنــد؟ آنهــا چــه هســتند؟  دلــرسد ی
ــا شــبان خــود صحبــت کنیــد و در مــورد نحــوه  ب
ــد. ــی بخواهی ــدی خــود راهنامی ــا ناامی برخــورد ب

 



 

 

14

قدم قدم 55

به یکدیگر خدمت کنیدبه یکدیگر خدمت کنید

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید. 

خدمات فقط برای کسانی است که برای آن وقت دارند.                                                 ....................

فروتنی پیش نیاز خدمت است.                                                                                 ....................

رهربان بزرگ به دنبال راه هایی برای خدمت به دیگران هستند.                                       ....................   

خدمات رسانی یا دریافت خدمات

1.   غالطیان 5: 13 را بخوانید. اگرچه ما در مسیح آزاد هستیم، برخی از این آزادی برای دادن سلطنت آزاد به احساسات خود استفاده می کنند. آنها 
      از لطف و بخشش خدا سوء استفاده می کنند و از آزادی خود به عنوان بهانه ای برای انجام تقریباً آنچه می خواهند استفاده می کنند. به جای 

      سوء استفاده از آزادی، چه کنیم؟ ............................................................................................................................................................................

2.   انجیل ما را به خودخواهی منی خواند، بلکه ما را به خدمت فرا می خواند. چرا؟ آیه 14 ..........................................................................................
      خدمتکاران می پرسند: برای دیگران چه کنم؟           افراد خودخواه می پرسند: دیگران چه کاری می توانند برای من انجام دهند؟

      محبت و خدمت به طور جدایی ناپذیری مرتبط هستند. عشق به ما انگیزه می دهد تا خدمت کنیم، در حالی که خدمت نشان دهنده عشق و  
      محبت ماست.

3.   آنچه متی 20: 26 - 28 در مورد خدمت می آموزد را خالصه کنید .........................................................................
............................................................................................................................................................................      

4.   برای رسیدن به بهرتین ها در زندگی چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ به کسی که فقط به فکر رفاه خودش است
      چه می گویید؟ ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................      

5.   عیسی در یوحنا 13: 3 - 5 چه کرد؟ ..................................................................................................................... 

راه عظمت
و بزرگی از

 وادی خدمت 
می گذرد.

خود محورها
 فقط به فکر
 خودشان 

هستند.

یادگیری از از الگوی دیگران

6.  در آن روزگار، شسنت پاهای مهامنان کار خادمان بود، که کمرت 

     از شأن شخصی به مهمی عیسی بود.

    عیسی سعی داشت با شسنت پاها به شاگردانش چه چیزی بیاموزد؟

    یوحنا 13: 14 - 16 ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................     

7. عیسی چه نگرشی نشان داد که ما باید از آن رسمشق بگیریم؟ فیلیپیان 2: 5 - 8 

......................................................................................................................................................     

    اگر عیسی خود را فروتن کرد تا به دیگران خدمت کند، چرا ما باید کمرت عمل کنیم؟

8.  طبق فیلیپیان 2 : 3 و 4 چه کاری می توانیم انجام دهیم تا به دیگران خدمت کنیم؟

     آیه 3 ............................................................................................................................................

     آیه 4 ............................................................................................................................................

در طــول انقــالب آمریــکا، مــردی بــا لبــاس در طــول انقــالب آمریــکا، مــردی بــا لبــاس 

غیرنظامــی از کنــار گروهــی از رسبــازان کــه غیرنظامــی از کنــار گروهــی از رسبــازان کــه 

ــک  ــی کوچ ــوار دفاع ــک دی ــر ی ــال تعمی ــک در ح ــی کوچ ــوار دفاع ــک دی ــر ی ــال تعمی در ح

بودنــد، گذشــت. رهــرب آنهــا دســتورات را فریــاد بودنــد، گذشــت. رهــرب آنهــا دســتورات را فریــاد 

مــی زد امــا هیــچ تالشــی بــرای کمــک بــه آنهــا مــی زد امــا هیــچ تالشــی بــرای کمــک بــه آنهــا 

ــی از او علــت عــدم کمکــش را  ــی از او علــت عــدم کمکــش را منــی کــرد. وقت منــی کــرد. وقت

ــراوان  ــار ف ــا وق ــوارکار، ب ــخ س ــید در پاس ــراوان پرس ــار ف ــا وق ــوارکار، ب ــخ س ــید در پاس پرس

پاســخ داد: "آقــا، مــن یــک رسجوخــه هســتم!"پاســخ داد: "آقــا، مــن یــک رسجوخــه هســتم!"

غریبــه عذرخواهــی کــرد، پیــاده شــد و بــه غریبــه عذرخواهــی کــرد، پیــاده شــد و بــه 

متــام  کار  رفــت.  خســته  رسبــازان  متــام کمــک  کار  رفــت.  خســته  رسبــازان  کمــک 

ــای  ــت: »آق ــرد و گف ــه ک ــه رسجوخ ــد، رو ب ــای ش ــت: »آق ــرد و گف ــه ک ــه رسجوخ ــد، رو ب ش

ــن کاری  ــا چنی ــه ش ــد ک ــه بع ــه، دفع ــن کاری رسجوخ ــا چنی ــه ش ــد ک ــه بع ــه، دفع رسجوخ

ــد،  ــرای انجــام آن نداری ــی ب ــرد کاف ــد و م ــد، داری ــرای انجــام آن نداری ــی ب ــرد کاف ــد و م داری

بــه فرمانــده کل خــود برویــد، مــن دوبــاره بــه فرمانــده کل خــود برویــد، مــن دوبــاره 

کنــم. مــی  کمــک  شــا  بــه  و  آیــم  کنــم.مــی  مــی  کمــک  شــا  بــه  و  آیــم  مــی 

ــود. ــنگن نب ــورج واش ــز ج ــی ج ــرد کس ــود. اون ف ــنگن نب ــورج واش ــز ج ــی ج ــرد کس 44 اون ف



 

 

چند مثال بزنید که چگونه ممکن است به عالیق دیگران توجه کنید.صبر
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

9.   برای پولس رسول، بزرگرتین شکل خدمت رساندن مژده نجات به دیگران بود. به همین دلیل است که 
      در رومیان 1: 16 گفت: »من از انجیل خجالت منی کشم...« در قسمت های زیر از او چه می آموزیم که 

      به ما کمک می کند به دیگران خدمت کنیم؟
      دوم قرنتیان 4 : 5 ...............................................................................................................................
      دوم قرنتیان 6 : 3 ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................      

10. چه ویژگی دیگری از یک خدمتکار را در دوم قرنتیان 11 : 29 می بینیم؟ .............................................
..........................................................................................................................................................      

این آسان نیست، اما ارزش آن را دارد

11. خدمات می تواند پرهزینه باشد. چگونگی آن را توضیح دهید. دوم قرن 6: 4 - 8 .................................
...........................................................................................................................................................      
      برای جزئیات بیشرت در مورد از خود گذشتگی هایی که پولس رسول برای خدمت به دیگران انجام داد،  

      به دوم قرنتیان 11: 24 - 28 مراجعه کنید. همچنین به دوم تیموتائوس 2: 10 مراجعه کنید.

12. آیا فداکاری هایی که خدمت می طلبد ارزش آن را دارد؟ چرا؟

      دوم قرنتیان 9: 6 ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................      
      عربانیان 6 : 10 ...................................................................................................................................

13. خدمات در دوم قرنتیان 8: 4 چگونه توصیف شده است؟ .....................................................................

عملی شدن

»مسیح خادمان خود را برای انجام چه کاری قرار می دهد؟ او به آن ها می گوید، شیوه ای که به او خدمت می کنند، این 
است که باید خادم هم خدمتیهای خود بشوند و بخواهند که به معنای واقعی کلمه هر کاری را انجام دهند تا به آنها کمک 

کنند، هر چند پرهزینه باشد، مزاحمت داشته باشد و یا کاری بی وقار و عزت باشد .« 

باالتر از همه، خدمات عملی است زیرا ما زمان، منابع و انرژی خود را اختصاص می دهیم. منونه هایی از 
خدمات ممکن است شامل موارد زیر باشد:

6

• گوش دادن به دیگران

• تشویق کردن

• مشاوره

• بازدید

• تسکین دادن

• تعمیر شیر آب، در یا ماشین.

• چمن زدن

• رنگ آمیزی

• شاد کردن کسی با لبخند.

• شسنت ظروف

• آموزش خواندن به افراد

• شاگردسازی یک ایامندار جدید

• کمک به انجام تکالیف

• شستشو، اتو، دوخت

• برداشنت باِر دیگری

• بردن کسی به دکرت

• همراهی و نگهداری از کسی

• انجام کاری روی کامپیوتر

• آموزش استفاده از کامپیوتر 

  به افراد

• تهیه غذا

• بیرون بردن زباله

• اشرتاک گذاری انجیل

• متاشا و مراقبت بچه ها

• درس دادن

• متیزکردن خانه

• دعا با شخص و برای شخص

• خواندن برای افرادی

• امانت دادن کتاب

• متاس تلفنی برای دیدن  

   وضعیت فردی
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بپرسید: "چگونه می توانم امروز خود را مفید کنم؟"صبر

در مورد آن فکر کنید

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــخت س ــرای کار س ــرب ب ت
ــز کــردن  ــگام اســتفاده و تی ــی اگــر در هن حت
مجــدد فرســوده شــده باشــد، در خدمــت 
هدفــی اســت کــه بــرای آن ایجــاد شــده 

ــت. اس

در مقابــل، تــرب بــدون اســتفاده در خانــه 
منظــره غــم انگیــزی اســت، زیــرا تیغــه اش بــه 
ــی  ــانده م ــی پوش ــگ زدگ ــر زن ــت بخاط رسع

شــود.

بهــرت اســت خــود را رصف خدمــت بــه دیگران 
»اســرتاحت«  دنبــال  بــه  اینکــه  تــا  کنیــم 
ــود  ــاه خ ــال رف ــه دنب ــط ب ــه فق خودخواهان
باشــیم. دفعــه بعــد کــه تــرب یــا ابــزار دیگــری 

ــد. ــر کنی ــن فک ــه ای ــد، ب دیدی

منی دانــم رسنوشــت شــا چــه خواهــد شــد، امــا 
ــان  ــانی در می ــا کس ــم: تنه ــز را می دان ــک چی ی
شــا کــه واقعــاً خوشــحال خواهنــد شــد، کســانی 
هســتند کــه جســتجو کرده انــد و نحــوه خدمــت 

ــد.«  ــردن را یافته ان 5ک

قویرت شدن

مزامیــر  هفتــه  ایــن 

بخوانیــد. را   31  -  25

ــل( ــک فص ــر روز ی )ه

13  :  5 غالطیــان  حفظــی  آیــه 

ای بــرادران، شــام به آزادی فــرا خوانده 

شــده ایــد، امــا آزادی خــود را فرصتــی 

ــه  ــازید، بلک ــس مس ــای نف ــرای ارض ب

بــا محبــت، یکدیگــر را خدمــت کنیــد.
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قدم قدم 66
یکدیگر را تحمل کنیدیکدیگر را تحمل کنید

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  

ما به عنوان مسیحی باید انواع سوء استفاده ها را تحمل کنیم.                                         ....................

ما می توانیم با بخشیدن دیگران تحمل کنیم.                                                               ....................

قبل از انتقاد از دیگران، باید به یاد داشته باشیم که ما خودمان عیبهایی را داریم.                ....................   

زندگی در دنیای واقعی

آیــا معــارشت بــا افــرادی کــه نقــاط ضعــف یــا آزاردهنــده ای دارنــد ،در خانــه یــا کلیســا شــام را آزار مــی دهــد؟ 
افسســیان 4 : 2 از » تحمــل یکدیگــر در عشــق و محبــت » صحبــت مــی کنــد. برخــی ترجمه هــا می گوینــد 
»شــکیبایی« یــا »نشــان دادن مــدارا«. ایــده ایــن اســت کــه مــا بایــد یــاد بگیریــم بــا نقــاط ضعــف دیگــران زندگــی 

کنیــم. وقتــی از ایــرادات آن هــا شــکایت نکنیــم، مــی توانیــم رشوع بــه دوســت داشــنت آنهــا کنیــم.

1.   امثال 19: 11 به ما کمک می کند تا مفهوم »مدارا کردن یکدیگر« را درک کنیم، وقتی می گوید: جالل انسان در این
      است که از ......................................................................................................................................................... .

2.   طبق افسسیان 4: 2، ما باید با این نگرش »با یکدیگر مدارا کنیم«:
      ...............................................................................  ، .......................................... و ...........................................
      این به ما امکان می دهد که ...................................................................  را در کلیسا داشته باشیم. افسسیان 4: 3

3.   چرا فروتنی برای کنار آمدن با ضعف های دیگران رضوری است؟ متی 7: 3 ............................................................

.............................................................................................................................................................................      

4.   همه ما نقاط ضعفی داریم که دیگران باید با آنها کنار بیایند. برخی از ایرادات شام که ممکن است دیگران را 
      عصبانی کند چیست؟ .............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

5.   اگر نتوانید زندگی با نقاط ضعف یکدیگر را یاد بگیرید، چه آینده ای در انتظار خانواده شامست؟ ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

6.   اینکه بدانید همرستان منی تواند با عیب های شام زندگی کند و همیشه می خواهد شام را تغییر دهد، 
      چه تأثیری بر شام خواهد داشت؟ ..................................................................................................
......................................................................................................................................................      

7.   دانسنت اینکه والدینشان همیشه از آنها ناامید هستند زیرا آنها کمرت از کامل هستند، چه تأثیری بر
      فرزندان دارد؟ ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................      

»کامال متواضع و مالیم»کامال متواضع و مالیم

 باشید. صبور باشید و با محبت  باشید. صبور باشید و با محبت 

یکدیگر را مدارا کنید.«یکدیگر را مدارا کنید.«

افسسیان افسسیان 44: : 22

بــه عنــوان کــال گــرا، بــه کســانی کــه بــه عنــوان کــال گــرا، بــه کســانی کــه 
ــه  ــد، ب ــی کنن ــرآورده من ــا را ب ــارات م ــه انتظ ــد، ب ــی کنن ــرآورده من ــا را ب ــارات م انتظ
دیــده ی تحقیــر مــی نگریــم. هنگامــی کــه دیــده ی تحقیــر مــی نگریــم. هنگامــی کــه 
ــی  ــه م ــد مطالب ــش از ح ــران بی ــا از دیگ ــی م ــه م ــد مطالب ــش از ح ــران بی ــا از دیگ م
کنیــم، بــاری را بــر دوش آنهــا مــی گذاریــم کنیــم، بــاری را بــر دوش آنهــا مــی گذاریــم 
کــه هرگــز قــادر بــه حمــل آن نیســتند.کــه هرگــز قــادر بــه حمــل آن نیســتند.

خشــم،  اســت  ممکــن  آنهــا  خشــم، واکنــش  اســت  ممکــن  آنهــا  واکنــش 
مهــم  باشــد.  دلــردی  یــا  مهــم ناامیــدی  باشــد.  دلــردی  یــا  ناامیــدی 
کننــد  مــی  تــالش  چقــدر  کــه  کننــد نیســت  مــی  تــالش  چقــدر  کــه  نیســت 
بــرآورده  را  مــا  اســتانداردهای  بــرآورده تــا  را  مــا  اســتانداردهای  تــا 
کننــد، هــر دوی مــا همیشــه از دســت کننــد، هــر دوی مــا همیشــه از دســت 
ــویم. ــی ش ــی م ــا عصبان ــد ی ــری ناامی ــویم.دیگ ــی ش ــی م ــا عصبان ــد ی ــری ناامی دیگ

را  آنهــا  نگیریــم  یــاد  کــه  زمانــی  را تــا  آنهــا  نگیریــم  یــاد  کــه  زمانــی  تــا 
ــط  ــم، رواب ــتند بپذیری ــه هس ــور ک ــط هانط ــم، رواب ــتند بپذیری ــه هس ــور ک هانط
داشــت. نخواهیــم  دیگــران  بــا  داشــت.ســاملی  نخواهیــم  دیگــران  بــا  ســاملی 

صبر

کال گرا

آیا شا یک کال گرا هستید یا با آن زندگی می کنید؟
در مورد بیانیه سمت راست در مورد تأثیرات کال گرایی بر روابط 

شخصی ما مراقبه کنید.



8.   آیا فکر می کنید یک راه موثر برای ایجاد انگیزه در دیگران رشمساری آنها در هنگام شکست است؟    
      ..................................... چرا؟ ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................      

      رشم اغلب نتیجه می دهد، اما نه آن گونه که ما می خواهیم. این به ما انگیزه می دهد تا کارهای  
      درست را به دالیلی غلط انجام دهیم و فقط تا زمانی کار می کند که کسی از باالی شانه ما نگاه 

      می کند.

9.   آیا باید رفتار بد دیگران را بدون پاسخگویی بپذیریم؟
      غالطیان 6: 1 ........................................................................................................................................

10. آیا تحمل و بردباری به این معناست که دیگران از عواقب اعامل خود فرار کنند؟
      رومیان 12: 17 - 19 .............................................................................................................................

11. رومیان 15: 1 و 2 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

.................      

      هدف از همراهی با دیگران ............................................................................................... است. آیه 2

      نکته اصلی این منت این است که باید:

12. کولسیان 3: 13 را بخوانید. برای تحمل یکدیگر، باید ............................................................................. .
      آیا می توانیم ضعف دیگران را بدون بخشیدن آنها تحمل کنیم؟ ............................................................
      چرا؟ .....................................................................................................................................................
      چه کسی بخشش را برای ما الگو می کند؟ ..................................... . مسیح دیگران را تا آنجا بخشید که 

      دشمنانش را در حالی که هنوز بر صلیب آویزان بود عفو کرد.

13. کولسیان 3: 8 ما را تشویق می کند که خشم خود را کنار بگذاریم. چه اتفاقی می افتد وقتی ما از رها 
      کردن کینه امتناع می کنیم؟ بهرت می شویم یا تلخ؟

.........................................................................................................................................................      

14. چه ویژگی های دیگری به ما کمک می کند تا از خطاهای آزار دهنده ی دیگران چشم پوشی کنیم ؟
      کولسیان  3: 12 ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................      

15. وقتی اعضای کلیسا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند چه کسی برنده می شود؟
       هیچ کس            گروهی که در صدر قرار می گیرند              شیطان

      چه کسی در کلیسایی برنده می شود که اعضای آن یاد می گیرند با یکدیگر مدارا کنند؟
...........................................................................................................................................................      

16. بر اساس آنچه در این درس آموخته اید، به کسانی که به دنبال »کلیسای کامل و بی نقص « هستند، 
     چه می گویید؟ ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................     
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قویرت شدن

ــد. پیدایــش 8 - 14 را بخوانی
فصــل( یــک  روز  )هــر 

2  :  4 اَِفُسســیان  حفظــی  آیــه 

ــور  ــم باشــید. صب »کامــال متواضــع و مالی

باشــید و با محبت یکدیگر را مدارا کنید.«

درست یا غلط؟ مدارا کردن با دیگران فقط نشانه ضعف است و نشان می دهد که ما 
منی دانیم چگونه از خود دفاع کنیم. آیه 1

به جای اینکه فقط بهرتین کار را برای خود انجام دهیم، از دیگران حامیت کنیم.
با دیگران مدارا کنیم حتی اگر نخواهیم.

درست است که عیب دیگران ما را آزار می دهد، اما آیا ما اینجا هستیم که به آنها خدمت 
کنیم یا از آنها انتقاد کنیم؟ .....................................................................................................

به این فکر کنید که چگونه این مفهوم می تواند زندگی شام را تغییر دهد.

آیا ما اینجا
 هستیم که 
خدمت کنیم

یا انتقاد کنیم؟

یک بار شخصی به

 جان وسلی گفت:

"من هرگز منی بخشم

و هرگز فراموش منی کنم.

که وسلی در

 جوابش گفت،

پس، آقا، امیدوارم

تو هرگز گناه نکنی.

"

"
"

 



 

1.   طبق کولسیان 3 : 13، وقتی از کسی شکایت داریم چه باید بکنیم؟
..............................................................................................................................................................................................................................      

      توجه به این نکته مهم است که بخشش با »تحمل و مدارای با یکدیگر« مرتبط است، زیرا هر دو برای زندگی در هامهنگی با دیگران رضوری 
      هستند. ما باید به مسیح به عنوان الگوی بخشش خود نگاه کنیم.

2.   یکی از خصوصیات دوست چیست؟ ......................................................................................................................................................امثال 17: 9
      »پوشاندن یک خطا« به معنای بخشیدن یا چشم پوشی از خطا و گناه است. عبارت »مسئله را تکرار می کند« می تواند اشاره ای باشد به غیبت 

      کردن درباره گناهان دیگران یا یادآوری مداوم ضعف ها و ایرادات افراد بِهشان.

3.   چه جایگزین هایی برای بخشش در افسسیان 4: 31 ذکر شده است؟ .......................................................................................................................
      تصمیم شام در مورد بخشش یا عدم بخشش مسیر زندگی شام را تعیین می کند. شام فقط دو گزینه دارید        بخشش یا تلخی. انتقام جویی فقط  

      شام را به بن بست رنجش می رساند. تصمیم بگیرید که خشم خود را رها کنید.

6.   افسسیان 4: 32 بخشش را با قلبی مهربان و دلسوز پیوند می دهد. چرا با هم حساب می شوند ؟
..............................................................................................................................................................................................................................      

      بخشش نتیجه قلبی مهربان و دلسوز است.

7.   ما باید گناهان خود را نسبت به یکدیگر ........................................ و برای یکدیگر .......................................... کنیم. یعقوب 5: 16.
      اعرتاف به گناهان خود به دیگران کار آسانی نیست. برخی از چیزهایی که ممکن است ما را از انجام آن باز دارد ترس از رسزنش شدن، غرور، ترس 

      از اینکه دیگران بفهمند ما چه کرده ایم و غیره است. آیا می توانید به دیگران فکر کنید؟ ......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................      

8.   روحیه انتقادی، بخشیدن دیگران را سخت می کند. کتاب مقدس در مورد انتقاد چه می گوید؟

      رومیان 2: 1 ...........................................................................................................................................................................................................

      متی 7: 1 - 5  ........................................................................................................................................................................................................
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قدم قدم 77
ببخشــید را  یگــر  ببخشــیدهمد را  یگــر  همد

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
کتاب مقدس به ما می گوید که دیگران را بدون توجه به آنچه انجام داده اند ببخشیم.         ....................

نگه داشنت کینه فقط ما را در شبکه ای از تلخی گرفتار می کند.                                       ....................

 ....................یک دوست یاد می گیرد که رفتار توهین آمیز دوستانش را نادیده بگیرد.

 

ــاه نیســت. عیســی پــس از  ــای کــم کــردن اهمیــت گن ــه معن ــم کــه بخشــش ب ــا 8: 3 - 11(، مــی آموزی ــاکار )یوحن ــه زن زن ــوط ب از قســمت مرب

ــاه نکــن. ــرو و دیگــر گن ــه ب ــه او گفــت ک بخشــیدن زن ب

روی اندیشه های زیر تامل کنید:صبر

"حمل کینه مانند ُمردن از نیش یک زنبور است." 
"بخشش گذشته را تغییر منی دهد، اما آینده را بزرگ می کند." 

کدام سبک زندگی را انتخاب می کنید؟         تلخی  _  نگه داشن آن کینه         آرامش _ بخشش

7

8



      به طور خالصه، مشکل اصلی قضاوت دیگران چیست؟ ...............................................................       
........................................................................................................................................................

9.   کدام یک از ما حق قضاوت دیگران را داریم؟ متی 7: 5 .....................................................................
........................................................................................................................................................      

10. چه نوع رفتاری می توانیم از قوم خدا انتظار داشته باشیم؟
      امثال 24: 17 ...................................................................................................................................
      امثال 24 : 29 ..................................................................................................................................
     خروج 23 : 4 و 5 ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................      

11. بخشش ما تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ طبق لوقا 6: 35 و 36، یک فرد بخشنده  ............................      
. ......................................................................................................................................................      
      او همه این کارها را بدون ......................................................................... انجام می دهد. )آیه 35(
      او از خدای خود که ............................................................................ است الگو می گیرد. )آیه 36(

      رحمت این ایده را دارد که به فرد مجازاتی که شایسته اوست، ندهد. مثالً به بدکاران و ناسپاسان  
      نیکی  می کند. )آیه 35(.

ــروج       ــدرن از خ ــه ای م ــه منون ــد ب ــعی کنی ــد و س ــف کنی توق

23: 4 و 5 فکــر کنیــد کــه مــی توانیــد امــروز بــه آن عمــل کنیــد.
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کتاب مقدس به ما دستور می دهد که دیگران را بدون توجه به آنچه انجام 
داده اند ببخشیم. ما حتی دشمنان خود را می بخشیم. این بدان معنا نیست 
که مجرم در قبال کارهایی که انجام داده است پاسخگو نخواهد بود. هر دو 

طرف مسئولیت هایی دارند:

متخلف مسئول توبه و استغفار است.
شــخص مــورد آزار و اذیــت مســئول بخشــش اســت، حتــی اگــر احســاس 
کنــد دیگــری ســزاوار آن نیســت. بــه محــض اینکــه ببخشــد، آنچــه را کــه از 
او خواســته شــده انجــام داده اســت و ســپس آزاد اســت کــه تلخــی هایــی 

را کــه قبــالً زندگــی او را کنــرتل مــی کــرد، پشــت رس بگــذارد.

•
•

افکاری در مورد بخشش

    بخشش مساوی با فراموش کردن یک جرم نیست. زمان می برد تا خاطرات آن بعد از بخشیدن، از ذهن من پاک شوند.

    یعنی من از یادآوری تعّدی افراد و رسزنش آن ها دست می کشم و همیشه کتانی های کثیف را بیرون می آورم.

    نیازی به انتقام یا مجازات ندارد، زیرا می دانم که مجرم باید به خاطر کاری که انجام داده است به خدا پاسخ دهد.

    بخشش عمدتا تصمیمی برای رها کردن خشم من است. حتی اگر منی خواهم ببخشم، این تنها راهی است که می توانم     

    خودم را از تلخی رها کنم.

    تصمیم من برای بخشیدن به رفتار یا اعامل کسی که به من صدمه زده است بستگی ندارد.

    وقتی خاطرات بد به ذهنم می رسد، می توانم بگویم: »من قبال بخشیده ام. من از پرداخنت به گذشته امتناع می کنم.«

قویرت شدن

پیدایــش  هفتــه  ایــن 

بخوانیــد. را   21  -  15

فصــل( یــک  روز  )هــر 

کنیــد. حفــظ  را   32  :4 افسســیان 

»بــه یکدیگــر مهربــان و دلســوز باشــید 
کــه  هانطــور  ببخشــید،  را  یکدیگــر  و 
خــدا شــا را در مســیح بخشــوده اســت.«

داستان های بخشش

ــی از یــک      پــس از جنــگ داخلــی، رابــرت ای ل
ــای  ــه بقای ــد کــرد کــه او را ب ــوی کنتاکــی بازدی بان

یــک درخــت بــزرگ کهنســال جلــوی خانــه اش بــرد. 

در آنجــا بــه شــدت گریــه کــرد کــه انــدام و تنــه آن 

در اثــر آتــش توپخانــه فــدرال از بیــن رفتــه اســت. 

او بــه دنبــال کلمــه ای بــرای محکــوم کــردن شــامل 

ــه  ــت دادن آن ،ب ــا از دس ــدردی ب ــل هم ــا حداق ی

لــی نــگاه کــرد.

ــم  ــت: »خان ــی گف ــاه، ل ــک ســکوت کوت ــس از ی پ

عزیــز، آن را قطــع کنیــد و فراموشــش کنیــد.« بهــرت 

ــا  ــی هــای گذشــته را ببخشــیم ت ــی عدالت اســت ب

اینکــه بگذاریــم آنهــا باقــی مباننــد، بگذاریــم تلخــی 

ریشــه دوانــده و بقیــه زندگــی مــا را مســموم کنــد.

   یــک داســتان اســپانیایی از پــدر و پــرسی وجــود 
دارد کــه از هــم جــدا شــده بودنــد. پــرس فــرار کــرد 

ــا  ــاه ه ــاد. او م ــه راه افت ــنت او ب ــرای یاف ــدر ب و پ

ــده ای نداشــت. رسانجــام،  ــا فای ــرد، ام جســتجو ک

در آخریــن تــالش ناامیدانــه بــرای یافــنت او، پــدر در 

یــک روزنامــه مادریــد آگهــی گذاشــت.

ــز،  ــو عزی ــود: »پاک ــته شــده ب ــی نوش ــن آگه در ای

روزنامــه  دفــرت  روبــروی  مــن  بــا  شــنبه  ظهــر 

مالقــات کــن. همــه چــی بخشــیده و فرامــوش 

شــده اســت. دوســتت دارم. پــدر شــام.«

در روز شــنبه 800 پاکــو حــارض شــدند و بــه دنبــال 

بخشــش و محبــت پدرانشــان بودند.

برای اطالعات بیشرت در مورد بخشش،

 مراحل 7 و 8 را در جلد 2 زندگی جدید

در مسیح ببینید. دانلود جلد 2 در

.www.NewLifeDiscipleship.com
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قدم قدم 88  
یــد یر بپذ را  یگــر  یــدیکد یر بپذ را  یگــر  یکد

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
وحدت در کلیسا مستلزم این است که افراد آزاردهنده را بپذیریم.                                    ....................

اگر ما غیر خدا را قبول کنیم، ایانداران دیگر از ما انتقاد می کنند.

 ....................پذیرش گناهکاران به این معناست که ما اعال شیطانی آنها را تایید می کنیم.

.................... 

خانواده خدا بزرگ است و شامل انواع و اقسام مردم است. برخی بالغ هستند، برخی دیگر نه. کنار آمدن با برخی آسان است، در حالی که برخی دیگر 
همیشه مشکل ایجاد می کنند. کتاب مقدس به ما می گوید که یکدیگر را بپذیریم. مهم نیست که چه کسی هستند، خدا به دنبال اتحاد بین اعضای 

خانواده خود است.

زندگی با افراد آزاردهنده

1.   خدا برای فرزندانش چه می خواهد؟ رومیان 15: 5و6 می گوید که خدا بخشنده، ............................. به ما عطا میکند که در انطباق با ...................
      با یکدیگر همفکر بوده و یک دل و ...............................، خداوند را ............................... کنیم.

2.   برای هامهنگی با هم چه چیزی الزم است؟ رومیان 15: 7 .......................................................................................................................................
      دریافت دیگران به معنای پذیرفنت آنهاست، حتی با وجود نقص هایشان.

3.   آیا ما می توانیم برادران و خواهران مسیحی خود را از دیگران دست چین و انتخاب کنیم؟         بله               خیر
      آیا ایامندارانی هستند که ما را به راه اشتباه سوق دهند؟                                                    بله               خیر
      آیا در کلیسای ما ایامندارانی با مشکالت و نقص های جّدی وجود دارند؟                                بله               خیر

      دقیقاً به همین دلیل است که رومیان 15 : 1 ما را تشویق می کند به ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

4.   رومیان 15: 8 و 9 از دو گروه از مردم صحبت می کند، یهودیان )ختنه( و ................................................... )آیه 9(.
      پیش از این، یهودیان به غیریهودیان با تحقیر می نگریستند و منی خواستند با آنها معارشت کنند یا حتی به آنها دست بدهند. اما وقتی مسیح را      

      پذیرفتند، همه چیز تغییر کرد. خداوند همه آنها را در یک خانواده قرار داد.

5.   لوقا 19: 1 - 10 را بخوانید و به سؤاالت زیر در مورد زکّا پاسخ دهید:
      زکّا چه نوع شهرتی دارد؟ آیه  2 و 7 .......................................................................................................................................................................

6.   حتی با وجود اینکه زکّای خراجگیر شخص بدنامی بود، عیسی او را نادیده نگرفت. پذیرش عیسی چه تأثیری بر زکّایی داشت، که اکرثیت او را رد 
      کرده بودند؟ آیه 6 .......................................................................................................................................................  آیه 8  ..............................
..............................................................................................................................................................................................................................      

7.   عیسی چه پاسخی به کسانی داد که از او به خاطر معارشت با گناهکاری مانند زکّا انتقاد کردند؟ آیه 10 ..................................................................
...........................................................................................................................................................................................................      

کلیسا یک خانواده است، اما در عین حال پناهگاه و بیارستانی برای افراد مشکل ساز است. بیارستانی که فقط بیارانی را صبر
می پذیرد که حالشان خوب باشد چه فایده ای دارد؟ ..............................................................................................................................

لوقا 15: 7 از شادی در بهشت ، زمانی که یک گناهکار توبه کند، صحبت میکند. خداوند به دنبال گمراهان است و از آنها استقبال می 
کند. پس آیا باید کمرت کار کنیم؟ چه کسی باید در کلیسای ما مورد استقبال و خوش آمدگویی باشد؟

     افراد خوش برخورد      افراد عصبانی                           مسیحیان قوی                    ضعیف و نابالغ
     طبقه باال                   طبقه پایین                              معتادان                            افراد بد اخالق
     کسانی که نظرات متفاوتی نسبت به ما دارند                 خارجی ها و افراد با نژاد یا فرهنگ متفاوت
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صبر

 

 

 

 

 

 
8.   اگر ما از همه نوع مردم استقبال کنیم، آیا به این معنی است که کلیسا منی تواند معیارهای رفتاری 
      را تعیین کند؟ ................................................................................................................................
      چرا؟ ..............................................................................................................................................

      پذیرفنت افراد ضعیف به این معنی نیست که باید به آنها اجازه تسلط یا ایجاد تفرقه بدهیم. بلکه 
      باید به دنبال ساخنت آنها باشیم )رومیان 15: 1 و 2(.

                  
                  

9.   یعقوب 2: 1 - 4 به چه مشکلی اشاره می کند؟ ..............................................................................
      پس چه چیزی می توانیم از این منت بیاموزیم؟ ...............................................................................
......................................................................................................................................................      
      آیات 5 - 7 به چه کنایه ای اشاره می کند؟ ....................................................................................
      نه تنها این، بلکه اغلب افراد ساکت یا فروتنی که در ابتدا ما را تحت تأثیر قرار منی دهند، چیزهای 

      بیشرتی نسبت به »افراد مهم« که ما به آنها عالقه داریم، برای ارائه دارند.

10. افسسیان 4: 3 و 4 به ما دستور می دهد که ............................................. باشیم. آیا اگر ایامنداران 
      دیگر را آن گونه که هستند نپذیریم، می توانیم متحد باشیم؟             بله            خیر 

چه کاری می توانید انجام دهید تا افراد زیر در کلیسای خود احساس راحتی
بیشرتی کنند؟ به افراد خاص فکر کنید.

   ترسو یا محفوظ: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................    
    بازدیدکنندگان: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................    
   افراد مشکل ساز: ...................................................................................................................
............................................................................................................................................    

   مثالً آنها را برای قهوه بیرون دعوت کنید. براشون دعا کن.

شایسته افتخار

11. چه نوع افراد دیگری را باید دریافت کنیم؟ فیلیپیان 2: 25، 29 ................................................................................................................................

     چگونه با خادمین خدا رفتار کنیم؟  آیه 29 ..............................................................................................................................................................

                   برای احرتام به رهربان کلیسای خود چه کاری می توانید انجام دهید؟ .......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................                    
صبر

لطف یا قانون گرایی؟

بســیاری از ایامنــداران گیــج و دلــرسد شــده و بــا احســاس گنــاه پوشــیده شــده انــد، زیــرا احســاس مــی کننــد کــه 
تحــت نظــارت دامئــی ســایر مســیحیان هســتند. آنهــا هیــچ عشــق، لطــف یــا پذیرشــی را احســاس منی کننــد، بلکــه 

فضــای رسد قضاوتــی را احســاس می کننــد کــه غــرور معنــوی و نگرش هــای برتــری بــر آن حاکــم اســت.

اگرچــه درســت اســت کــه کتــاب مقــدس معیارهــای باالیــی را تعییــن مــی کنــد، مــا اغلــب هنجارهــا و ســنت هــای 
ــر اســاس فهرســت  ــم ب ــه از دیگــران بخواهی ــر اســت ک ــم. راحت ت ــه مــی کنی ــه ســنت هــای خــدا اضاف خــود را ب
»بایدهــا و نبایدهــای« مــا زندگــی کننــد تــا اینکــه بــه درون آنهــا نــگاه کنیــم و قلب شــان را ببینیــم. شــاید وقتــی 
دیگــران را قضــاوت مــی کنیــم انگیــزه هــای مــا صادقانــه باشــد، امــا بــه ایــن مــی گوینــد قانــون گرایــی. ایــن بــدان 
معنــا نیســت کــه مــا حــق نداریــم بــه اشــتباهات اشــاره کنیــم و بــه مــردم اجــازه دهیــم هــر کاری کــه مــی خواهنــد 
انجــام دهنــد. کتــاب مقــدس همچنیــن بــه مــا مــی گویــد کــه یکدیگــر را تشــویق کنیــم، امــا بــا لطــف و مهربانــی، 

توصیــه هــای خــود را بــر اســاس دســتورات کتــاب مقــدس اســتوار مــی کنیــم، نــه نظــرات شــخصی. قانومنندی

قویرت شدن

پیدایــش  هفتــه  ایــن 
بخوانیــد. را   28  -  22
فصــل( یــک  روز  )هــر 

2 و   1  :  15 رومیــان  حفظــی  آیــه 

ــای  ــتی ه ــد کاس ــتیم بای ــوی هس ــه ق ــا ک »م

ضعیفــان را متحمــل شــویم و در پی خشــنودی 

بایــد  مــا  از  یــک  هــر  نباشــیم.  خویــش 

همســایه خــود را خشــنود ســازد، در آنچــه 

بــرای او نیکــو باشــد و باعــث بنایــش شــود.«

کــردن صحبــت  بــرای  چیــزی 

لوقــا 7: 36 - 50 را بخوانیــد و در مــورد 
نگــرش هــای مختلــف عیســی و فریســیان 
کنیــد. بحــث  گناهــکار  زن  بــه  نســبت 
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قدم قدم 99  
کنیــد ترغیــب  و  یق  تشــو را  یگــر  کنیــدهمد ترغیــب  و  یق  تشــو را  یگــر  همد

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
برای جلوگیری از مشکالت، بهرت است به کسی مشاوره ندهید.                                          ....................

اگر احساس می کنم که خدا مرا راهنایی می کند تا کسی را نصیحت کنم، باید بدون معطلی این کار 

را انجام دهم.
.................... 

.................... 

استناد نصیحت من به کتاب مقدس تضمین می کند که صحیح خواهد بود.

ما منی توانیم چشم خود را ببندیم

1.   عربانیان 3: 13 به ما دستور می دهد که ..................................................................................................................................................................
      »تشویق« در نسخه بین املللی NIV و یا در اکرث ترجمه ها به »ترغیب« تبدیل می شود، یا هامن طور که  کالم  می گوید، »همدیگر را روی انگشتان خود نگه دارید )یعنی 

       هوشیار نگه دارید( «.

2.   زمان مناسب برای نصیحت چه زمانی است؟ آیه 13 ................................................................................................................................................

3.   اگر چشم پوشی کنیم و در برابر گناه موضع نگیریم، در اثر فریب گناه، در خطر .....................................................................................................

      شدن، هستیم. آیه 13        قلب سخت چه ویژگی هایی دارد؟ ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      
      هر چه زمان بیشرتی می گذرد تا کسی با گناه خود مواجه شود، بی احساس تر می شود. برخی افراد حساس و پشیامن هستند، در حالی که به نظر 

      می رسد برخی دیگر از هشدارها چشم پوشی می کنند. سخت شدن دل نیاز به زمان دارد، به همین دلیل است که بعضی ها خیلی راحت 
      می گویند: »چه عجله ای است؟ فردا با آن برخورد خواهم کرد.«

      چرا ما اغلب قبل از صحبت با دیگران در مورد یک مشکل، منتظر »فردا« هستیم؟ ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

4.   پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.

      نصیحت یعنی تحت فشار قرار دادن کسی برای تغییر.                                          ....................
      بهرتین راه برای تشویق این است که کسی را رشمنده کنید تا زمانی که او تغییر کند.   ....................
      نصیحت یعنی تشویق کسی به تغییر نگرش.                                                       ....................

چگونه دیگران را تشویق کنیم
 

5.   وقتی دیگران را ترغیب به رویگردانی از گناه می کنیم، رفتار و برخورد ما باید چگونه باشد؟
      اول تیموتائوس 5: 1 و 2 .....................................................................................................................

      آیا رسزنش و نهیب زدن یک راه قابل قبول برای ترغیب است؟ ............................................................

      وقتی کسی را نصیحت می کنیم باید با احرتام با او رفتار کنیم، انگار که خانواده است. وقتی زمان صحبت با کسی است، از او بپرسید: »آیا دوست 
      دارم کسی با مادر، پدر یا خواهرم اینگونه رفتار کند؟«

6.   مطابق دوم تیموتائوس 3: 16، متامی ........................................ . الهام خداست و ابزار قدرمتندی برای تجهیز شدن جهت هر کار نیکویی است و 
      برای ....................................... و ........................................ و ........................................ و ....................................... در پارسایی سودمند است.

آیا احساس می کنید که خدا شا را به تشویق کسی هدایت می کند، اما هنوز اقدامی نکرده اید؟صبر
چه چیزی شا را از صحبت با آن شخص باز می دارد؟

آیا دلیلی وجود دارد که نتوانید امروز )یا این هفته( اقدام کنید؟
طرحی را برای نحوه مواجهه و تشویق آن فرد تنظیم کنید.

بهرتین راه 

برای اینکه 

مردم به شا 

گوش دهند 

کدام است؟
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7.   به همین دلیل است که دوم تیموتائوس 4: 2 ما را به .............................................. توصیه می کند.

      زمان مناسب برای استفاده از کلامت پند آموز چه زمانی است؟ .......................................................

.......................................................................................................................................................      

8.   با وجود اینکه ما از کتاب مقدس استفاده می کنیم، قسمت آخر آیه به ما می گوید که با ................  
      و ................ اصالح و نصیحت و تشویق کنیم.

      قدرت تغییر یک زندگی از سخنان ما نیست، بلکه از کالم خدا می آید. ما باید صبور باشیم و درک 
      کنیم که روح القدس از کتاب مقدس در زندگی دیگران استفاده خواهد کرد.

9.   کتاب مقدس پر از پند و اندرز است. به عنوان مثال، در فرازهای زیر از کتاب فیلیپیان از ما خواسته 
      شده است که چه کار کنیم؟

      آیه 1 : 27 ......................................................................................................................................

      آیه 2 : 3 - 4 ..................................................................................................................................

      آیه 3 : 1  .......................................................................................................................................

10. چالش راه دیگری برای تشویق است، از طریق برانگیخنت دیگران 
      به سمت نگرش ها یا اعامل خاص. به عنوان مثال، در 

      متی 28: 19 و 20 از ما خواسته شده است که چه کار کنیم؟

.....................................................................................................      

.....................................................................................................      

صبر

کــردن فکــر  بــرای  چیــزی 

قویرت شدن

ــش 29 - 35  ــه پیدای ــن هفت ای

ــد. را بخوانی

فصــل(. یــک  روز  )هــر 

.13  :  3 عربانیــان  حفظــی  آیــه 

ــا زمانــی کــه ) امــروز ( نــام دارد،  »امــا ت
و  کنیــد  تشــویق  را  یکدیگــر  هــر روز 
پنــد دهیــد تــا هیــچ یــک از شــا در اثــر 

ــود.« ــختدل نش ــاه، س ــب گن فری

 

 

کسی همیشه به ما می گوید که چه کار کنیم، اما چگونه می توانیم بدانیم که آیا این توصیه 

ارزش انجام دادن دارد یا خیر ؟ وقتی از کتاب مقدس برای مشورت با دیگران استفاده می کنیم، 

می توانیم مطمنئ باشیم که حکمت خدا را به اشرتاک می گذاریم، و نه فقط نظرات شخصی.

چه انتظاری از دیگران دارید؟
گاهی اوقات ما خیلی کم توقع داریم. به موارد زیر فکر کنید:

با یک مرد هانطور که هست رفتار کنید، او همینطور خواهد 
ماند. با یک مرد آن گونه که می تواند باشد و باید باشد رفتار 

12کن و او هان طور که می تواند باشد و باید باشد خواهد شد. 

"

"

روی دیگر سکه انتظار بیش از حد از دیگران است. هنگام به چالش کشیدن دیگران باید از 
زیاده خواهی پرهیز کنیم.

چرا؟ .................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.بررسی

قرار است نصیحت باعث شود دیگران در مورد گناه خود احساس تقصیر کنند.

نصیحت باید به کسی آموزش دهد که چگونه کار درست را انجام دهد.

یک رسزنش و تحقیر حسابی، راه خوبی برای وادار کردن دیگران به تغییر است.

بهرت است سکوت کنید تا کسی را ناراحت نکنید.

توصیه ما به دیگران باید بر اساس کتاب مقدس باشد، نه بر اساس نظرات شخصی.

ما باید با مالیمت و احرتام به دیگران پند بدهیم.

....................

....................

....................

....................

....................

....................

گاهــی  و  نصیحــت  بــه  مــا  همــه 
ترغیــب نیــاز داریــم. مــا بایــد بــه 
آنهــا  از  تــا  دیگــران گــوش دهیــم 

بیاموزیــم.

یک رضب املثل آفریقایی می گوید:

ــودک  ــک ک ــردن ی ــزرگ ک ــرای ب "ب

اســت." الزم  روســتا  یــک 

نکتــه اصلــی این رضب املثل چیســت؟

چــه پیامدهایــی بــرای کلیســای امــروز 

دارد؟

آیــا من واقعــاً به بــرادران و خواهرانم 

ــه شــخصی  ــا ب ــاز دارم ت در مســیح نی

کــه خــدا مــی خواهــد تبدیــل شــوم؟

ــک  ــا ی ــد، ب ــی کن ــت م ــه نصیح ــی ک »کس
ــازد. ــی س ــت م دس

ــد،  ــق می ده ــت و رسمش ــه نصیح ــی ک کس
ــازد. ــر دو می س ــا ه ب

امــا کســی کــه پند نیــک می دهد و رسمشــق 
بــد می دهــد، بــا یــک دســت می ســازد 
نابــود مــی ســازد.« بــا دســت دیگــر  11و 

 



 
 

24 

قدم قدم 1010  
کنیــد ه  گا آ را  یگــر  کنیــدهمد ه  گا آ را  یگــر  همد

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
بهرت است در مورد گناه سکوت کنید تا دیگران را دلرد نکنید.

وقتی دیگران را نصیحت می کنیم، باید با محبت و احرتام باشد.

.................... 

.................... 

.................... 

یک رسزنش خوب دیگران را رسپا نگه می دارد و به آنها کمک می کند مسیحی قوی تری 
شوند.

نصیحت باعث ساخنت دیگری می شود

آیا باید 

در این مورد

 به او چیزی 

بگویم؟

»... همه را نصیحت و تعلیم می دهیم... تا همه را کامل در مسیح 

حارض سازیم.« کولسیان  1: 28

1.   امثال 24: 24 - 26 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
      از چه اشتباهی اجتناب کنیم؟ آیه 24.......................................................................................................................................................................
     کار درست چیست؟ آیه 25 و 26..............................................................................................................................................................................
     چه اتفاقی می افتد وقتی صادقانه با بدکاران روبرو می شویم؟ آیه 25 و 26................................................................................................................

2.   ما باید از ............................. ، هر یک با همسایه ی خود سخن ............................. گویید، چرا که ما همه ، ............................... .  افسسیان 4: 25

     صادق بودن با دیگران در مورد عیوب آنها بهرتین راه برای مقابله با مشکالت است. اما این نیاز به شجاعت دارد زیرا همه مایل به شنیدن حقیقت    
     نیستند. رصیح صحبت کردن خطرناک است، اما به نفع آنهاست.

3.   در نهایت .................................................................. محبوب تر از ..................................................................... خواهد بود.
      امثال 28 : 23

      چرا ما اغلب چاپلوسی را بر بر انتقاد ترجیح می دهیم؟ ..........................................................................................................................................

4.   وقتی دیگران گناهامن را به رویامن می آوردند یا ما را با گناهامنان مواجه میکنند، چگونه باید پاسخ دهیم؟ امثال 28: 13 ........................................
      و ....................................................................................................... .    پوشاندن مشکالت فقط شکست را تضمین می کند. از سوی دیگر، 

      مواجهه با صداقت و توبه آنها موجب بخشش می شود و به ما امکان می دهد بر نقاط ضعف غلبه کنیم.

5.   هدف از پند ..................................................................................................................... است.  کولسیان 1: 28
      این هدف واال باید ما را تشویق کند تا با توکل به خدا برای تغییر زندگی، پیش برویم. آیه 29

چگونه دیگران را نصیحت کنیم

6.   برای آموزش به دیگران باید رسشار از ............................................................. و .......................................................... باشیم. رومیان 15: 14

      آموزش بدون خیرخواهی چگونه خواهد بود؟ .........................................................................................................................................................

      آموزش بدون دانش چگونه خواهد بود؟ .................................................................................................................................................................

      بدون دانش، ما اغلب بیشرت رضر میرسانیم تا کسب نتیجه خوب. ما به دانش و حکمت کتاب مقدس و همچنین آگاهی از موقعیت نیاز داریم تا  

      بتوانیم به طور مؤثر کسی را نصیحت کنیم.

7.   یعقوب 1: 19 به ما می گوید که ما باید در ................................. رسیع، در .................................... کند و در ................................. آهسته باشیم.

      معمول است که نصفه به حرف کسی گوش کنیم و سپس با پند یا نصیحت، حرف او را قطع کنیم، بدون اینکه وقت بگذاریم تا رشایط او را بفهمیم.  
      وقتی آن شخص در مقابل نظر و مشاوره ما مقاومت می کند، نباید تعجب کنیم، زیرا احساس می کند ما واقعاً صدای او را نشنیده ایم یا اطالعامتان 

      ناقص است.

8.   در اول قرنتیان 4: 14، پولس قرنتیان را به عنوان ................... خودش هشدار می دهد و اعالم میکنه که برای .............. آنها نامه خود را منی نویسد.
      پند و اندرز مستلزم قاطعیت است، اما برخورد سخت و خشن نیست. رشمساری علنی یک نفر نتیجه معکوس خواهد داشت و به جای توبه  ، 

      مقاومت و شورش ایجاد می کند.
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غالطیان 6: 1 و 2 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

9.   چه نوع فردی برای بازگرداندن دیگران به راه راست واجد رشایط است؟ ...........................................

10. با چه روحیه ای باید به دنبال بازگرداندن افتادگان باشیم؟ ................................................................
      اگر »تنبیه« یا »رسزنش« را جایگزین »بازگرداندن« کنیم، معنای آیه 1 چگونه تغییر می کند؟ ............  
.......................................................................................................................................................      

11. چه اخطار دیگری در پایان آیه 1 و در آیه  3 می یابیم؟ ...................................................................

.......................................................................................................................................................      
      حتی ایامنداران خیلی قوی هم در معرض وسوسه قرار دارند، پس جایی برای غرور نیست. فقط  

      لطف خداست که ما را از سقوط باز می دارد.

12. بخش دیگری از ترمیم و باز گرداندن شخص کمک به حمل ....................................... او است. آیه 2
      »بارهایی« که برای دیگران به دوش می کشیم، مشکالت عادی روزمره نیستند که هر یک از ما 

      مسئول حمل آن برای خود هستیم. »بارها« در اینجا به آزمایش های سختی اشاره دارد که فرد به 
      تنهایی قادر به تحمل آن نیست. )آیه 5(

13. متی 18: 15 - 17 الگویی از نحوه برخورد با کسی که به ما گناه می ورزد، به ما می دهد. 
      سه مرحله ای که باید دنبال کنیم چیست؟

      آیه 15 ..................................................................................................................................
      آیه 16 ............................................................................................................................................
      آیه 17 ............................................................................................................................................

14. چرا مهم است که ابتدا به تنهایی با متخلف صحبت کنید؟ ...............................................................

.......................................................................................................................................................      
      رد شدن از مرحله اول و پرش مستقیم به غیبت کردن رایج و آسان تر است.

15. چرا به شاهدان قدم 2 نیاز داریم؟ ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................      

16. نادیده گرفنت نصایح کلیسا چه پیامدهایی دارد؟
.......................................................................................................................................................      

      رفتار با دیگران به عنوان بت پرست یا باجگیر به معنای ظامل بودن یا طرد آنها نیست.
      بلکه رصفاً طوری با آنها رفتار کنیم که گویی غیر ایامندار هستند.

قویرت شدن

پیدایش 36 - 42 را بخوانید.

فصــل(. یــک  روز  )هــر 

کنیــد. حفــظ  را   1  :6 غالطیــان 

»ای بــرادران، اگــر کســی گرفتــار گناهــی 
شــد، شــا کــه روحانــی هســتید او را 
بــه نرمــی و مالیمــت بــه راه راســت 
ــوش  ــه ه ــال، ب ــن ح ــد. در عی بازگردانی
بــاش کــه خــود نیــز در وسوســه نیفتی. «

 

بیشــرت مطالعــه  بــرای 

گنــاه بزرگــی را نــام بربیــد کــه مســتحق 

ــد و انــدرز اســت. تیتــوس 3: 10 پن

گنــاه تفرقــه افکنــی چقــدر جــدی اســت؟ 

آیــه 10 و 11

برخــی از تاکتیــک هــای مــورد اســتفاده 

ســاز  مشــکل  و  افکــن  تفرقــه  افــراد 

چیســت؟

ــد  ــران را پن ــم دیگ ــی توانی ــه م چگون
دهیــم )رومیــان 15: 14( بــدون اینکــه 

قضــاوت کنیــم )رومیــان 14: 13(؟

ــه  ــد ب کســانی کــه نصیحــت مــی کنن
نیکــی و دانــش نیــاز دارنــد )رومیــان 
15: 14(، امــا مهمــرت از همــه بایــد بــه 
ــد  ــا واج ــد آی ــا ببینن ــد ت ــود بنگرن خ
ــا  ــتند ی ــران هس ــالح دیگ ــط اص رشای

ــا 6: 41 و 42(. ــر )لوق خی

کدام یک از این مراحل برای شا سخت تر است؟ ...........................................................صبر
چقدر از این مراحل برای برخورد با کسانی که به ما توهین می کنند استفاده می کنید؟

    همیشه               بیشرت اوقات                  به ندرت                  هرگز

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.بررسی

تحت فشار قرار دادن کسی، او را در مسیر مستقیم و باریک نگه می دارد.

ما هرگز نباید از مردم انتقاد کنیم. بلکه فقط باید آنها را بپذیریم.

پند و اندرز باید بر اساس نیّت خیر باشد.

رشمسار کردن دیگری باعث ترک گناه او می شود.

بسیاری بدون داشنت متام حقایق، اسلحه را کشیده و رشوع به نصیحت می کنند.

اگر با کسی به مالیمت صحبت کنیم، هرگز سنگینی گناه خود را درک نخواهد کرد.

اولین قدم برای هشدار دادن به دیگران این است که مستقیامً به کلیسا بروید.

مهم است که زندگی خود را قبل از نصیحت دیگران بررسی کنیم.

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

رشمساری
 علنی یک نفر

 نتیجه معکوس 
خواهد داشت و به جای
 توبه، مقاومت و شورش

 ایجاد می کند.

 

در مورد آن فکر کنید
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قدم قدم 1111  

ود ر د و  ســالم  یگــر  یکد ــه  دب و ر د و  ســالم  یگــر  یکد ــه  ب
کنیــد یــی  یرا پذ یگــر  همد ز  ا و  بفرســتید  کنیــد  یــی  یرا پذ یگــر  همد ز  ا و  بفرســتید   

 

پاسخ صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( نشان دهید.  
کلیسا مکانی است که ما می توانیم با سایر ایامنداران ارتباط برقرار کنیم و با 

آنها مشارکت داشته باشیم، نه اینکه فقط آموزش دریافت کنیم.

کلامت ما واقعاً می توانند دیگران را تشویق کنند.
.................... 

.................... 

بسیاری از ایامنداران تشنه رابطه با دیگران هستند.

سالم کردن به یکدیگر

.................... 

1.   یک عادت خوب وجود دارد که در رومیان 16:16 توضیح داده شده است. آن چیست؟ ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      
      »بوسه مقدس« روشی بود که مؤمنان در زمان های کتاب مقدس به یکدیگر سالم می کردند. اگرچه احوالپرسی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت 

      است، »بوسه مقدس« باید یک سالم گرم باشد – شخصی و واقعی، در عین حال مناسب )مقدس(.

2.   در نگاه اول کولسیان 4: 7 - 14 چندان جالب به نظر منی رسد. با این حال، وقتی دوباره بررسی می شود، چگونگی ارتباط ما با مسیحیان را روشن 
      می کند. با توجه به این قسمت به سواالت زیر پاسخ دهید.

      این قسمت شامل چه چیزی است؟ .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

3.   چرا این قسمت در کتاب مقدس گنجانده شده است؟ چه چیزی می توانیم از آن بیاموزیم؟ .....................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

5.   برخی از عبارات دلگرم کننده ای را که پولس در احوالپرسی های خود به کار برد، یادداشت کنید.
      آیه 7 .....................................................................................................................................................................................................................
      آیه 9 .....................................................................................................................................................................................................................
      آیه 11 ...................................................................................................................................................................................................................
      آیه 12 ...................................................................................................................................................................................................................
      آیه 14 ...................................................................................................................................................................................................................

صبر

4.   با فکر کردن در مورد منت، تصمیم بگیرید که آیا عبارات زیر درست یا نادرست هستند.

                                  پولس واقعاً مؤمنان کولُسی را دوست داشت.

                                  احوالپرسی هایی از این دست فقط یک ادب است، اما در واقع سطحی است.

                                  برای پولس سخت بود که نام افراد را به خاطر بسپارد.

                                  پولس رابطه شبانی نزدیکی با مسیحیان کولُسی داشت.

                                  پولس بدون اینکه شخصاً در زندگی مردم دخالت کند، به تعلیم کتاب مقدس توجه داشت.

                                  پولس ترجیح می داد تنها باشد و واقعاً صرب کمی برای دیگران داشت.

                                  پولس از این سالم ها برای تحریک و تشویق برادران استفاده کرد.

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

دیگران در مورد شا چه می گویند؟ آیا برخورد شا صمیمی و دوستانه هست یا سخت و رسد؟ 
به خود در مقیاس 1-5 امتیاز دهید.                    رسد    1      2      3      4       5 دوستانه



راه هایی را بنویسید که می توانید به مراجعین
در کلیسای خود احساس راحتی بدهید و خوش آمدگویی

خوبی داشته باشید. 

...........................................................................................

...........................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

6.   طبق اول پطرس 4: 9، ما باید .......................................................................... باشیم و در عین حال  
      بدون .......................................................................... باشیم.

      اگرچه با دیگران در ظاهر خوب هم رفتار کنیم، اما حاالت صورت ما نشان می دهد که مهامن 
      نوازی ما واقعی است یا نه.

7.   مهامن نوازی واقعی چیست؟ برای پاسخ به این سوال، به جمالت زیر فکر کنید و درباره درست یا 
      نادرستی آنها تصمیم بگیرید.

                       مهامن نوازی مستلزم توانایی درست کردن یک فنجان قهوه خوب است.
                       مهامن نوازی توانایی ایجاد احساس امنیت و راحتی دیگران، در زمان حضور در

                       خانه مان است.
                       مهم این است که یک خانه خوب داشته باشیم تا بتوانیم از مهامن، پذیرایی کنیم.

                       مهامن نوازی از دل می آید. این راهی برای ابراز عشق به دیگران است.
                       مردم مهامن نواز از مهامنان پذیرایی می کنند، بدون اینکه ردیابی کنند که آیا لطف آنان 

                       را جربان می کنند یا خیر.
                       مهامن نوازی نیاز به روحیه سخاومتندانه دارد، اما لزوماً پول زیادی خرج منی کند.

                       چه بخواهیم چه نخواهیم ملزم به مهامن نوازی هستیم.
                       مهامن نواز بودن لزوماً به این معنا نیست که دیگران را به خانه خود دعوت کنیم.

8.   بسیاری از مردم در تنهایی و انزوا زندگی می کنند، شاید به این دلیل که خانواده یا دوستانی ندارند. 
      حتی کسانی که »دوستان« دارند، اغلب احساس نیاز به متاس شخصی بیشرتی با دیگران دارند. 

      دقیقاً به همین دلیل است که مهامن نوازی بسیار مهم است، زیرا به آنها کمک می کند احساس 
      کنند که شخصی به زندگی آنها عالقه مند است. آنها به دنبال خدا و همچنین روابط با دیگران به 

      کلیسا می آیند.
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صبر

 

 

نحوه ی میهان نوازی

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

استقبال از مراجعین در کلیسای شا چگونه است؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

»بعضــی از افــراد باعث می شــوند 
احســاس کنیــد کــه در خانــه 
هســتید. بعضی دیگــر باعث می 
13شــوند کــه آرزو کنی کاش بــودی.«  

ــوء  ــا س ــوازی م ــامن ن ــا از مه ــی ه بعض

اســتفاده مــی کننــد. بــه رضب املثــل زیــر 

ــد. ــر کنی ــا فک ــواحیلی آفریق ــان س از زب

»دو روز بــا مهــان خــود بــه عنــوان 

ــار کنیــد. در روز ســوم، یــک  مهــان رفت

ــد.« ــه او بدهی ــل ب بی

قویرت شدن

ــد. ــش 43 - 50 را بخوانی پیدای

فصــل(. یــک  روز  )هــر 

9  :  4 پطــرس  اول  حفظــی  آیــه 

ِشــکِوه  بــدون  را  یکدیگــر   «
» کنیــد.  میهانــی  شــکایت  و 
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لوقــا 6 : 31                            قــدم 1

» بــا مــردم هانگونــه رفتــار کنیــد کــه 

ــد. « ــار کنن ــا شــا رفت ــد ب مــی خواهی

 اَِفُسســیان 4 : 2                     قــدم 6

» کامــال متواضــع و مالیــم باشــید. 

محبــت  بــا  و  باشــید  صبــور 

» کنیــد.  مــدارا  را  یکدیگــر 

اول یوحنــا 3 : 16                    قــدم 2

ایــم  شــناخته  آنجــا  از  را  محبــت 

راه  در  را  خــود  جــان  او  کــه 

مــا نهــاد، و مــا نیــز بایــد جــان 

بنهیــم. بــرادران  راه  در  را  خــود 

عربانیــان 3: 13                     قــدم 9  

 ) امــروز   ( کــه  زمانــی  تــا  »امــا 

را  یکدیگــر  روز  هــر  دارد،  نــام 

دهیــد  پنــد  و  کنیــد  تشــویق 

اثــر  در  شــا  از  یــک  هیــچ  تــا 

نشــود.« ســختدل  گنــاه،  فریــب 

 اول تســالونیکیان 5 : 11          قــدم 4

پــس یکدیگــر را تشــویق و تقویــت 

کنیــد، چنانکــه اکنــون نیز مــی کنید.

افسســیان بــاب 4 : 32            قــدم 7

دلســوز  و  مهربــان  یکدیگــر  »بــا 

ببخشــید،  را  یکدیگــر  و  باشــید 

را  شــا  خــدا  کــه  هانطــور 

اســت.« بخشــوده  مســیح  در 

غالطیــان 5 : 13                   قــدم 5

ای بــرادران، شــا بــه آزادی فــرا خوانــده 

ــی  ــا آزادی خــود را فرصت ــد، ام شــده ای

بــرای ارضــای نفــس مســازید، بلکــه 

ــد. ــر را خدمــت کنی ــت، یکدیگ ــا محب ب

رومیــان 15 : 1 و 2              قــدم 8

»مــا کــه قــوی هســتیم بایــد کاســتی 

ــویم و  ــل ش ــان را متحم ــای ضعیف ه

ــیم.  ــش نباش ــنودی خوی ــی خش در پ

هــر یــک از مــا بایــد همســایه خــود 

ــرای او  ــه ب ــازد، در آنچ ــنود س را خش

نیکــو باشــد و باعــث بنایــش شــود.«

10 قــدم         1  :6 غالطیــان 

»ای بــرادران، اگــر کســی گرفتــار 

گناهــی شــد، شــا کــه روحانــی 

هســتید او را بــه نرمــی و مالیمــت 

در  بازگردانیــد.  راســت  راه  بــه 

ــه  ــاش ک ــوش ب ــه ه ــال، ب ــن ح عی

خــود نیــز در وسوســه نیفتــی. «

اول پطــرس 4 : 9                    قــدم 11

ِشــکِوه  بــدون  را  یکدیگــر 

کنیــد. میهانــی  شــکایت  و 

یوحنــا 13 : 35                  قــدم 3

 

بــه  شــا  محبــت  همیــن  از 

خواهنــد  پــی  همــه   ، یکدیگــر 

هســتید. مــن  شــاگرد  کــه  بــرد 



ــه
ام

 ن
ی

هــ
وا

گ
به

م 
دی

تق
ه 

ام
هین

گوا
ن 

ای

ت
اس

ه 
ند

سا
 ر

ان
پای

ه 
ی ب

ش
بخ

ت 
ضای

 ر
ور

 ط
به

را 
ره 

دو
س 

رو
 د

ی 
ام

 مت
ه 

 ک
ی

س
ک

31
 : 

6 
وقا

« ل
د. 

کنن
ر 

فتا
 ر

ا
 ش

 با
ید

اه
خو

ی 
 م

که
د 

کنی
ر 

فتا
 ر

نه
گو

ان
 ه

دم
مر

با 
 «

33 
لد

 ج
ح

سی
 م

یه
سا

در
د 

دی
 ج

ی
دگ

زن
د 

جل
ح 

سی
 م

یه
سا

در
د 

دی
 ج

ی
دگ

زن
ـر

گـ
دی

یک
ـا 

بـ
ک 

ـرت
شـ

م
ی 

گــ
ند

ز
ـر

گـ
دی

یک
ـا 

بـ
ک 

ـرت
شـ

م
ی 

گــ
ند

ز

م 
عل

 م
 یا

ان
شب

خ 
ری

تا




