دوره تعمید شماره 5
دعا به فارسی
به اشتراک گذاشتن تکالیف
آیه محفوظ ،افسسیان  5آیه 1
تمرین دعا .گوش دادن
گوش دادن یکی از قسمت های اصلی دعا کردن است ،راهی است که به خدا بگوییم من برای تو اینجا هستم .خدا همیشه با ما
صحبت می کند این مائیم که نمی شنویم و به خاطر پریشانی از چیزهای دیگر به راحتی میتوانیم صدای او را از دست بدهیم .
خداوند با ما از طرق مختلفی صحبت می کند ،گاهی با کتاب مقدس و سرود ،گاهی با رویا و الهام ،گاهی از طریق خواهر و
برادرمان ،گاهی در سخنرانی و گاهی در سکوت .هنگامی که ما در دعا به خدا گوش می دهیم ،اغلب کمک می کند آرام باشیم
و شروع به ستودن خدا کنیم .و تمجید ما را معطوف می کند که خدا کیست .بیشتر ما نیز نیاز داریم که گناهان خود را اعتراف
کنیم ،خصوصاً هر گناهی که بر وجدانمان سنگین باشد .وقتی این کار را کردیم ،می توانیم از خدا بخواهیم که با ما صحبت کند،
"خداوند من اینجا هستم ،با من صحبت کن" .ما باید در این مورد صبور باشیم .به آن" انتظار پروردگار "می گویند .ممکن است
خدا در آن لحظه با ما صحبت کند اما حتی اگر این اتفاق نیفتد خدا صحبت خواهد کرد و ما باید از خدا بخواهیم که به ما در
گوش دادن کمک کند.
قسمت هایی از کالم در مورد گوش دادن
خروج  3آیات 6-1
اول پادشاهان  19آیات 13-11
اشعیا  40آیات 31-27
مزمور  32آیات 10-8
مرقس  1آیات 39-35
یکی از راههایی که خداوند صحبت می کند ،از طریق کتاب مقدس است .هر چه بیشتر کتاب مقدس را بخوانید بیشتر به شما
کمک خواهد کرد اما باید با ذهن و قلب خود بخوانید تا تمام توجهتان به آنچه می خوانید معطوف شود .یک راه برای انجام این
کار چندین بار خواندن متنی کوتاه است ،شاید سه بار ،توجه به چیزی که در آن مطالعه بیشتر به چشم شما می آید .از خدا
بخواهید تا شما چنین می کنید با شما صحبت کند .همینطور که این کار را انجام می دهید مطلوب است که آیات را به ذهن
بسپارید و آیاتی محفوظ داشته باشید.
استراحت
تمرکز .شاگردی ،پیاده روی با هم و تماشای یکدیگر در عشق ،در حالی که ما در طی مسیر شاگردی ،به دنبال
عیسی مسیح هستیم.
شاگردی مسیحی به عنوان پیاده روی طوالنی هم جهت توصیف شده است .از ما خواسته نشده است که این کار را به تنهایی
انجام دهیم ،زیرا عیسی با ما قدم می زند همانطور که با شاگردان اندوهگین در جاده عمائوس قدم می زد و وقتی نان را شکست
خود را به آنها شناساند .لوقا  24آیات  28تا .32

مسیحیان به پیروی از عیسی در شام آخر ،نان و شراب را با هم به اشتراک می گذارند .اول قرنتیان  11آیات  26 -23در این
وعده ی غذا ما از همه آنچه خدا از طریق عیسی مسیح انجام داده است ،به ویژه از طریق مرگ او تشکر می کنیم و می دانیم
که او نان زندگی است که به ما زندگی می دهد.
هنگامی که عیسی شاگردان خود را جمع کرد ،او عید فصح را جشن می گرفت ،غذایی که یهودیان هنوز هم برای جشن گرفتن
رهایی از اسارت مصر توسط خداوند ،تقسیم می کنند .اما عیسی معنای جدیدی به آن بخشید با گفتن"این بدن من است" وقتی
او نان را خرد کرد و " این خون من است" وقتی که شراب را به اشتراک گذاشت.
عیسی ما را دعوت می کند تا آنچه را که با شکرگزاری به ما داده است به یاد بیاوریم .بعضی اوقات این غذا به عنوان یک "آئین
مقدس" توصیف می شود ،زیرا با اشتراک نان و شراب به دنبال خدا می باشیم ،وقتی خدا ما را مالقات کند ،می تواند یک لحظه
خاص باشد.
شاگردی مسیحی به عنوان قدم زدن طوالنی در جهتی مشابه توصیف شد ه است .از ما خواسته نشده است که این کار را به
تنهایی انجام دهیم ،زیرا او به ما چیز دیگری عطا می کند ،برادر و خواهری ،اعضای یک بدن بودن .عضویت در خانواده مسیحی
چالش برانگیز است زیرا سایر افراد همیشه می توانند عجیب و غریب و دشوار به نظر برسند اما می تواند منبع قدرت زیادی
باشد .در این کلیسا ما هر سال در یک میثاق پیمان مشارکت می کنیم که در آن قول می دهیم "با هم قدم بزنیم و مراقب
یکدیگر باشیم".
من ع اشق کالم این شعر هستم که عضوی از بدن عیسی بودن را برای من شرح می دهد.

برادر ،خواهر ،بگذار به تو خدمت کنم.
بگذار من با تو مثل مسیح باشم
دعا کن ،باشد که من به تو رحمت داشته باشم
بگذار تو هم در خدمت من باشی
ما در این سفر روحانی همسفریم
و در این راه یار هم هستیم
ما اینجاییم که به هم کمک کنیم
مسافت طوالنی را با هم برویم و بار هم را به دوش کشیم
من مشعل عیسی را برای تو نگه می دارم
در شب ترس های تو
من دست خود را به سمت تو خواهم گرفت
با آرامشی که تو آرزویش را داری با تو صحبت خواهم کرد
هرگاه تو گریه کنی با تو گریه خواهم کرد
هرگاه تو بخندی با تو می خندم
من در شادی و غم با تو شریکم
مادامی که در این سفریم
وقتی با هم برای خدا در آسمان می سراییم
چنین هارمونی را پیدا می کنیم

زاییده از همه که با یگدیگر آشناییم
از عشق و عذاب مسیح
برادر ،خواهر ،بگذار به تو خدمت کنم.
بگذار من با تو مثل مسیح باشم
دعا کن باشد که من به تو رحمت داشته باشم
بگذار تو هم در خدمت من باشی
کلوسیان  3آیات  17-9را بخوانید
یک آیه را از آن انتخاب کنید و بگویید چرا آن را انتخاب کردید.
در هفته ها ،ماه ها و سالهای آینده بسیاری از شما انتخاب هایی خواهید داشت درمورد مکانهایی که می خواهید زندگی کنید،
و امیدوارم همه شما مسیرهای خوبی را برای پیگیری در زمینه تحصیل و اشتغال پیدا کنید .این بدان معنی است که بسیاری از
شما احتماالً از هادرزفیلد دور می شوید و وقتی بروید ،امیدوارم کلیسای جدیدی را پیدا کنید که بتوانید عبادت کنید ،دوست
شوید و به آن تعلق داشته باشید.
برخی از کلیساها ،مانند کلیسای ما از افراد با ملیت ها و زبان های مختلف استقبال می کنند و پذیرای آنها هستند .همه کلیساها
مانند این نیستند و شاید نیاز به صبر باشد و به بازدید از تعدادی کلیسای مختلف برای پیدا کردن کلیسایی مانند این ،بپردازید.
ممکن است ما بتوانیم به شما کمک کنیم که کلیسای خوبی را به شما نشان دهیم.
ممکن است برخی از شما یک کلیسای فارسی زبان با سایر ایرانیان پیدا کنید .پرستش به زبان مادری شما فوق العاده است و در
کنار افرادی هستید که فرهنگ و ملیت مشترکی با شما دارند . .کلیساهای خوب فارسی زبان وجود دارد .اگر شما تصمیم گرفتید
که در کلیسای فارسی زبان در انگلیس عبادت کنید ،امیدوارم که همیشه به خاطر بیاورید که مسیحیان از ملیت ها و زبان های
بسیار وجود دارند و ما با مالقات با افرادی که متفاوتند همانگونه رشد میکنیم که از بودن با افرادی که مانند ما هستند.
همانطور که در اول قرنتیان  13می خوانیم ،عشق در قلب مسیحی بودن و پیروی از عیسی مسیح است و آرزوی او این است که
رشد کنیم و از طریق عشق کامل شویم .قدم زدن در مسیر عشق مستلزم آمادگی برای دادن همه چیزهایی است که عاشقشان
هستیم و تمایل داشتن به دریافت عشق خدا از طریق یکدیگر .این مستلزم تمایل به تشخیص اشتباهات ،عذرخواهی و تغییر
نگرش و رفتار است و این نیازمند آمادگی برای دوست داشتن دشمنانمان است ،افرادی که با ما مخالف هستند و زندگی را بر
ما دشوار می کنند .عشق ورزیدن به این صورت چالش بر انگیز است اما قدرت عشق از طریق قرار دادن زندگی مان در عیسی
مسیح می آید.
اول یوحنا  4آیات 21 -7
در حالی که ما در مسیر طوالنی شاگردی و اطاعت از خدا قدم می زنیم ،فرا خوانده می شویم که رشد کنیم و بالغ شویم ،به
یادآوردیم که عیسی ما را دوست خود خواند .یوحنا  15آیات  14و  .15بلوغ یعنی ما در ایمان خود به عنوان مسیحی
معتمد به نفس و ایمن خواهیم شد و مسئولیت رشد و آموختن خود را بر عهده می گیریم همانطور که باید در بلوغ مسئولیت
زندگی خود را به عهده بگیریم.
افسسیان  3آیات .19 -14
تکلیف هفته بعد

هفته آینده نحوه کار ما با جلسات دیگر متفاوت خواهد بود زیرا باید از یکدیگر یاد بگیریم .لطفاً تمام متون را با هم گروهی
خود بخوانید و پیرامون آن صحبت کنید .فقط یک سوال وجود دارد خواندن ،چه چیزی را در مورد تعمید به شما می آموزد؟
من از یکی یا هر دو می خواهم که یکی از متن ها را توضیح دهد و هر کس دیگری می تواند هر چیز دیگری که آموخته است
ارائه دهد .سپس متن بعدی را به همین روش نگاه خواهیم کرد.
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