دوره تعمیدی قسمت .4
خوش آمدید
دعای شکرگزاری به قارسی
تمرین دعا
در سه هفته ای که گذشت تمرکز ما روی شکرگزاری ،اعتراف و ستودن بود .این هفته روی خواستن متمرکز هستیم.
مطالب
لوقا  11آیات.13-1
افسسیان  6آیه .18
یوحنا  15آیات  8 -7و .17 -12
در لوقا ،هنگامی که عیسی دارد دعا کردن را به شاگردان می آموزد ایشان را ترغیب می کند که بخواهند .و به آنها مثلى می
گوید درباره همسایه ای که از خواب بیدار می شود تا به همسایه خود کمک کند زیرا همسایه از او می خواهد ،زیرا پشتکار دارد
و از تسلیم شدن امتناع می کند .سپس عیسی گفت بخواهید و به شما داده می شود ،جستجو کنید و می یابید ،بکوبید و در به
روی شما باز خواهد شد ،زیرا خداوند سخاوتمندتر از حتی یک پدر خوب است.
اغلب ،ما از خدا چیزهای ساده و اساسی را که برای زندگی خود الزم داریم ،می خواهیم .در موعظه سر کوه ،عیسی ما را ترغیب
می کند که به سادگی بخواهیم ،ما نیازی به کلمات زیادی نداریم .متی  6در آیات  7و  .8خدای پدر ما ،قبل از اینکه از او سؤال
کنیم نیازهای ما را می داند و عیسی گفت که اگر خدا گلها را با زیبایی می پوشاند و پرندگان هوا را تغذیه می کند چقدر بیشتر
نیازهای ما را برآورده می کند .متی  6آیات  .33 -25پولس مقدس هنگام توصیف سپاس از هدایای مردم خدا ،که مشوق او
بودند ،اعتمادی مشابه نسبت به خدا ابراز کرد .ففیلیپیان  4آیات .20-15
پولس دائماً افراد تشویق می کرد و می نوشت که از خدا بخواهند و درخواست های خود را به عنوان دعا به خدا با روح ارائه
دهند.
در یوحنا ،عیسی به شاگردان قول می دهد که هر آنچه را به نام او بخواهند دریافت می کنند .این وعده مانند نشانه ایست که
نوع دعایی که خداوند به آن پاسخ می دهد را نشان می دهد زیرا دعا به نام عیسی خودخواهانه نخواهد بود بلکه یک ابراز عشق
و تمایل ما به خدمت و پیروی از اوست .هنگامی که عیسی این وعده را می دهد ،ما را دوستان خود می خواند ،زیرا او تمام آنچه
را که می دانست با ما به اشتراک گذاشته است و ما را فرا می خواند تا ثمربخش باشیم ،زیرا در پیروی از فرمان او ،عشق ورزیدن
به همدیگر ،زندگی می کنیم.
هرچه در ایمان خود رشد می کنیم ،ممکن است کشف کنیم که خداوند به درخواست های ما به شکلی که انتظار نداریم پاسخ
می دهد .ممکن است خیلی بیشتر از آنچه پیش بینی کرده ایم دریافت کنیم اما ممکن است از نحوه پاسخ وی به ما نیز شگفت
زده شویم .پاسخ او ممکن است چالش برانگیز باشد زیرا می خواهد ما رشد کنیم .پولس مقدس این را کشف کرد وقتی که از
خدا خواسته بود آنچه را که او خاری در گوشت می نامید ،از بین ببرد .خدا به او گفت که " فیض او چیزی نیست جز این که
در ضعف به کمال قدرت برسی" .دوم قرنتیان  13آیات .9 – 6

به اشتراک گذاشتن تکالیف
استراحت
عهد جدید

در عهد جدید  27کتاب وجود دارد .تمام این کتابها در سالهای پس از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نوشته شده است.
چهار کتاب اول انجیل است .کلمه انجیل به معنای خبر خوب است .انجیل ها عمدتاً مربوط به خدمت عیسی و به ویژه با وقایع
منتهی به درگذشت و رستاخیز او هستند.

انجیل ها موارد مشترک زیادی دارند اما هر یک از آنها متفاوت است زیرا هر یک از آنها زاویه دیدگاه و دورنمای متفاوتی دارند
و با روشی مختلف آنچه بر عیسی گذشته است را توصیف می کنند.
انجیل اول متی است .انجیل متی بر نحوه تحقق وعده های کتاب مقدس یهودیان و روشی که عیسی به مردم آموخته است،
تاکید دارد .به ویژه از طریق حکایات خود و آموزش .ما انجیل متی را با "موعظه سر کوه " با روایتی از تولد عیسی و نتیجه
گیری از طریق وعده و دستورالعمل می شناسیم.
متی  28آیات  .20 -18تمام قدرت در بهشت و زمین به من داده شده است .پس بروید و همه ملل را شاگرد من سازید ،آنها را
به نام پدر ،پسر و روح القدس تعمید دهید ،و به آنها بیاموزید که از آنچه به شما دستور داده ام پیروی کنند و به یاد بیاورید که
من همیشه تا آخر عمر با شما هستم.
دومین و کوتاهترین انجیل مرقس است .مرقس یک انجیل پویا است که معجزات و شفاهای بسیاری را در بر می گیرد .معروف
ترین آنها تغذیه پنج هزار نفری است که در سه انجیل دیگر نیز ظاهر می شود .مرقس  6آیات  .43 -30انجیل مرقس حاوی
شرح دقیق روزهای گذشته عیسی در بیت المقدس است ،از جمله پاک سازی معبد ،مسح کردن او در بیت عنیا ،تدریس او در
معبد ،شام آخر ،خیانت به او در باغ ،دستگیری و محاکمه او و انکار پطرس.
برخی معتقدند که مرقس خاطرات پطرس را ثبت می کند .در انجیل مرقس می خوانیم که هنگامی که مسیح درگذشت ،یک
سرباز رومی که پای صلیب ایستاده بود گفت"\ :واقعاً این مرد پسر خدا بود "\.مرقس  15آیه .39
انجیل لوقا را یکی از همراهان پولوس مقدس ،پزشکی که هرگز با عیسی مالقات نکرد ،نوشت ،اما آنچه را که اتفاق افتاد ،با
احتیاط زیاد بررسی کرد .لوقا  1آیات  .4 -1لوقا با روایاتی از تولد عیسی و یحیی تعمید دهنده آغاز می شود .این شامل آهنگ
هایی است که مشهورترین آنها آهنگ مریم ،سرود نیایش مریم ،لوقا  1آیات  55 -46و آهنگ شمعون  ،نونک دیمیتوس می

باشند .لوقا  2آیات .32 -29
لوقا شامل بسیاری از مباحث از جمله حکایات سامری خوب ،لوقا  10آیات  37 -25و دو پسر ،لوقا  15آیات 32- 11است.
انجیل لوقا شامل شرح قدرتمندی از رستاخیز عیسی مسیح است از جمله دو شاگردی که عیسی را در جاده عمائوس مالقات
کردند و تشخیصش ندادند تا زمانی که او نان را تکه کرد .لوقا  24آیات .43 -13

یوحنا .یوحنا کمی متفاوت از سه انجیل اول است .انجیل او همچنین شامل معجزات یا نشانه هایی از جمله تبدیل آب به شراب
در عروسی در قانای جلیل است .یوحنا  2آیات  .11- 1در انجیل یوحنا جمالتی معروف با شروع \"من هستم\" می شنویم،
گفتارهایی از عیسی که دقیقا اشاره به این دارد که عیسی کیست  ،از جمله ،من چوپان خوب ،من نان زندگی ،من تاک هستم،
من راه حقیقت و زندگی هستم ،من رستاخیز و زندگی هستم .در انجیل یوحناست که درمورد گریه کردن عیسی در مقبره
دوستش الزاروس می خوانیم .یوحنا  11آیات  .44- 1در انجیل یوحنا در مورد فرمان جدید عیسی مسیح می خوانیم ،که ما
یکدیگر را دوست داریم همانطور که او ما را دوست داشته است و روح القدس به عنوان یک همراه خوب وعده داده شده است.
در روز رستاخیز ،یوحنا مریم مجدلیه را توصیف می کند که درحال گریه در مزار عیسی را مالقات می کند بدون آنکه او را
بشناسد و تصور می کند که او باغبان است او می فهمد که آن مرد واقعاً عیسی است و می رود که خبرهای خوب را با شاگردان
دیگر به اشتراک بگذارد.
اعمال .اعمال توسط لوقا نوشته شده است که انجیل را نیز نوشت .این داستان اولین مسیحیان و به ویژه داستان پولس رسول را
که در دیداری در جاده دمشق با عیسی مالقات کرد ،روایت می کند .پولس مقدس یک فریسی بود که به طور جدی مسیحیان
را تحت تعقیب و آزار و شکنجه قرار می داد ،اما او به طرز چشمگیری تغییر کرد و تبدیل به یک بشارت دهنده بزرگ و بنیانگذار
کلیسا شد و به طور جدی مسبب خوش آمدگویی به غیریهودیان شد ،یعنی مردمی که در خانواده مسیحی ،یهودی نبودند. .

اعمال مملو از خطرات ،شگفتی ها و معجزات از جمله خراب شدن کشتی است و همچنین شامل گزارشی قدرتمند از آمدن روح
القدس در روز پنطیکاست است .اعمال .2
کتابهایی که اعمال را دنبال می کنند تقریباً همه نامه هستند و بیشتر آنها توسط پلوس مقدس نوشته شده است .پولس به
کلیساهایی که بازدید کرده بود یا قصد بازدید از آنها را داشت می نوشت .اینها همه مانند کلیساهای خانگی بودند که شما در
ایران آشنا هستید زیرا مسیحیت در امپراتور روم یک آیین شناخته شده نبود .در بعضی جاها مسیحیان می توانستند کامالً
آشکار مالقات کنند و در معرض خطر بزرگی قرار نمی گرفتند اما در جاهای دیگر مسیحیان در معرض خطر بودند و به طور
جدی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند ،خصوصاً وقتی مقامات کسی را مقصر می شناختند.
پولس نامه های خود را به منظور تشویق ،الهام بخشیدن ،دستورالعمل ،تصحیح ،تقدیر و تعلیم می نوشت و بعضی از نامه های
او ،به ویژه کولسیان ،افسسیان ،فیلیپیان و فلیمون را در حالی که در زندان بود نوشت .پولس به دوستی اعتماد داشت که نامه او
را به کلیسای خانگی یا کلیسایی که خطاب به او می نوشت ،می برد و هنگامی که وارد می شد مردم برای شنیدن نامه جمع
می شدند ،زیرا بسیاری از آنها نمی توانستند بخوانند و همه مشتاق شنیدن حرف های پولس بودند.
رومیان .پولس نامه خود را به روم به زنی به نام فیبی که یک شماس مورد اعتمادش بود می داد .کلیساهای خانگی زیادی در
رو م وجود داشتند و در فصل شانزدهم می توانید سالم و احوالپرسی او را به افرادی که در آنجا می شناخت بخوانید .پولس به
رومیان می نویسد تا به آنها توضیح دهد که قلب ایمانشان فیض نجات دهنده خداوند است که ایشان را از قدرت گناه از طریق
عیسی مسیح نجات می دهد.
در فصل  8رومیان پولس توضیح می دهد که از طریق مسیح فرزندان خدا می شویم که روح را می پذیریم نه از ترس بلکه از
طریق فرزندخوانده گی او ،ما خدا را ابا می نامیم ،پدر ما .ابا کلمه آرامی است ،اسمی که عیسی خدا را با آن نامگذاری کرده بود.
پولس ادعا می کند که  -در همه آفرینشها ،در قد و عمق آن ،در زندگی یا مرگ هیچ چیز وجود ندارد که بتواند ما را از عشق
به خدا در عیسی مسیح جدا کند .رومیان  8آیات .39 -37
اول قرنتیان و دوم قرنتیان
مسیحیان در قرنتاین مشکالت بسیاری داشتند و نتوانستند به روشی مانند مسیح به یکدیگر احترام بگذارند .این منجر به جر و
بحث های زیادی شده بود ،به ویژه در مورد عبادت .به نظر می رسید آنها نگاه عیسی را از دست می دهند.
پولس به آنها در هر یک از مشکالتشان کمک می کند و کلمات معروف را در مورد عشق می نویسد که شامل توصیف رشد و
بلوغ مسیحیان در عشق است و روشن می سازد ما می توانیم کارهای خارق العاده ای انجام دهیم اما بدون عشق اینها در نگاه
خدا خالی و بی ارزش خواهند بود . .اول قرنتیان .13
غالطیان
مسیحیان در غالطیه ،بینش آزادانه ای را که در عیسی مسیح به دست آورده از دست داده بودند و شروع به پیروی از قوانین و
اعمال غیر ضروری یهودیان می کردند .پولوس به خاطر همین آنها را سرزنش می کند .وی آزادی را که از طریق روح خدا به
دست می آید و نشانه حضور روح است به عنوان ثمره  ،عشق ،شادی ،صلح ،صبر ،مهربانی ،نیکی ،ایمان ،تواضع و کنترل خود
توصیف می کند .غالطیان  5آیات .24-22
افسسیان
پولس در افسس می خواهد اهداف نجات بخش خداوند را برای همه مردم توضیح دهد و دیدی از وحدت و بلوغ مسیحیان را
ارائه می دهد .او همچنین شیوه ای را که ما درگیر یک مبارزات معنوی هستیم و نیاز ما به لباس پوشیدن ،که از منظر او زره
خدا نامیده می شود ،توصیف می کند .افسسیان  6آیات .20 -10
فیلیپیان
پولس کلیسای فیلیپیان را به خوبی می شناخت و بیشتر از هر نامه دیگری دوست می داشت ،می توانیم محبت او به مردم آنجا

را بشنویم .او در این نامه راهی را توصیف می کند که برای پیروی از عیسی مسیح همه چیزهایی که برایش باارزش بود ترک
کرد .پولس در این نامه شعر یا ترانه ای را درباره عیسی مسیح پادشاه خدمتکار نقل می کند .فیلیپیان  2آیات .11 -5
کولسیان
در کولسیان ،پلوس تصویری از زندگی مسیحیان ،با الهام از سمبلیک بودن تعمید ،دفن شدن و رستاخیز با مسیح ،ارائه می دهد.
او اصرار دارد که در مسیح ما آدمهای جدید می شویم و هیچ تمایزی بین ما در پیشگاه خدا وجود ندارد .کولسیان  3آیات -10
.11
نامه های دیگر پولس در عهد جدید شامل اول و دوم تسالونیکیان ،اول و دوم تیموتائوس و فیلیمون است .فیلمون نامه شخصی
کوتاهی از پولس به رئیس برده ها به نام اونیسیموس است که از او خواسته بود که دوباره او را به عنوان یک برادر به خانه ببرد.
عبرانیان
عبرانیان این که عیسی تمام الزامات قوانین و کتب مقدس یهود را برآورده می کند ،جشن می گیرند .از آن پس ما یک کاهن
اعظم داریم که از آسمانها عبور کرده است .عیسی مسیح پسر خدا ،اجازه بده ما اعتراف به ایمان خود را نگه داریم ،زیرا ما
کشیشی بلند پایه نداریم که ب تواند در ضعف با ما همدردی کند ،اما ما کسی را داریم که مانند خودمان در هر راهی آزمایش
شده است اما بدون گناه.
بنابراین اجازه دهید بی پروا به پادشاهی فیض نزدیک شویم باشد که مورد رحمت قرارگیریم و فیض را بیابیم تا در زمان

نیازمان به ما کمک کند .عبرانیان  4آیات .16 -14

یعقوب نامه ای از برادر عیسی است که می گوید اگر ایمان ما به عیسی واقعی باشد ،آن در زندگی ما مشهود است.
نامه های آخر اول و دوم پطرس هستند که برای مسیحیان تحت تعقیب نوشته شده است تا آنها را در رنجهایشان تشویق کنند
و اول ،دوم و سوم یوحنا که تصدیق می کنند ،خدا عشق است و همه کسانی که در عشق زندگی می کنند در خدا زندگی می

کنند .اول یوحنا  4آیه .16
مکاشفه آخرین کتاب در عهد جدید است .این شامل تصویری از بهشت است که یوحنا هنگام تبعید در جزیره پاتموس دریافت
کرد .این کتاب به یک بررسی دقیق احتیاج دارد ،زیرا پر از تصاویر عجیب ،خشن ،مزاحم و اسرارآمیز است که مردم می توانند
آنها را دستکاری و ایجاد سوء تفاهم کنند.
این داوری خدا از گناه و بت پرستی را توصیف می کند و تصویری زیبا از آفرینش جدید خداوند را به ما ارائه می دهد‘ .ببینید
خانه خدا با انسان است ،خود خدا نیز در آنج ا خدا خواهد بود و آنها قوم او خواهند بود .خدا با آنها خواهد بود و او همه اشک را
از چشمانشان پاک می کند .دیگر هیچ مرگ و عزا و اشک و درد دیگر نخواهد بود زیرا نظم قدیمی چیزها از بین رفته است .و
کسی که بر تخت سلطنت نشست ،گفت"\ :ببینید من همه چیزها را جدید می کنم "\.مکاشفه  21آیات .3،4،5
تکلیف هفته بعد
لطفا اول قرنتیان فصل  13را بخوانید.
این مطالعه چه چیز به شما می آموزد؟
چالش برانگیزترین بعد عشق خدا چیست؟
فکر می کنید این به چه معنی است که پولوس می گوید" :اکنون بازتاب ضعیفی ،مانند آنچه در آینه است می بینیم بعداٌ رو
در رو خواهیم دید" آیه 12ام از فصل .13
مطالعه این هفته
لوقا  11آیات 13-1
افسسیان  6آیه 18
یوحنا  15آیات  8-7و 17-12

متی  6آیات  7و 8
متی  6آیات 33-25
فیلیپیان 4آیات 20-15
دوم قرنتیان  13آیات 9-6
متی  28آیات 20-18
مرقس  15آیه 39
لوقا  1آیات 4-1
یوحنا  2آیات 11-1
رومیان  8آیات 39-37
غالطیان  5آیات 24-22
عبرانیان  4آیات 16-14
اول یوحنا  4آیه 16
مکاشفه  21آیات 3،4و 5

