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تشکر و قدردانی
از تمام کســانی که با تشــویقها ،نقدها و دعاهای خود مرا در این پروژه یاری رســاندند ،از صمیم قلب سپاســگزارم .مخصوص ًا از
کســانی تشــکر میکنم که در شــکل دادن مطالب این کتاب حضور نزدیکتری داشــتند .در مراحل اولیۀ کار ،خانم سو صدها ساعت
از وقت خود را صرف بررســی دقیق آن کرد .مالکوم و اســکات نظرات مفســرانهای در اواســط کار ارائه دادند و جیکوب کمک
خستگیناپذیری در مراحل بعدی آماده کردن کار برای چاپ بود .اما افراد زیادی دیگری هم بودند که کمک کردند .از جنبۀ هنری،
کار مایکل و دیوید ،به ترتیب ،در خلق تصاویر خطی و طرح روی جلد محشر بود.
حدود چهل نفر از خوانندگان این کتاب در چندین کشــور در امتحان عملی این دوره به ما کمک کردند و نظرات ســازندهای ارائه
دادند .آنها باید ناشــناس باقی بمانند ،اما من بهطور خاص از س ،د ،و م ،دوســتان ســو و گروهی که در آکسفورد هستند ،قدردانی
میکنم.
همچنین ،از خانوادهام و بهخصوص از همســرم ،راشــل تشــکر میکنم .در طی ســالها ،ما با هم شریک شاد یها و دلشکستگیهای
بسیاری از کسانی بودهایم که با مشکالت مداوم پیروی از عیسی در زمینۀ فرهنگی خود روبهرو هستند .با اینکه تاریخ تکمیل این
پروژه را (که بیش از یک دهه پیش آغاز کردم) بارها تغییر دادهام ،راشــل همواره با مهربانی متحمل من شــده و در این راه کمک
ارزشمندی در زمینۀ بازبینی و غلطگیری آن ارائه کرده است.
از همۀ شما بسیار متشکرم.
تیم گرین

ِمی ۲۰۱۳

تقدیم به کسانی که برای بنای زندگی تازهای در مسیح و

یافتن جایگاهشان در اجتماع خویش تالش میکنند و در عین حال،

بهرغم وجود سوءتفاهم و طردشدگی ،همچنان به خانواده و اجتماع قبلی خود اهمیت میدهند.
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لطف ًا اول این مطلب را بخوانید
دورۀ درســی "از پی من بیا" مختص کســانی اســت که پیروی از عیسای مسیح را آغاز کردهاند .هدف این دوره آن است که این
افراد در عیسای مسیح و در اجتماع خود رشد کرده ،قوی شوند.

ِ
باحکمت مســیح را
لطفــ ًا ایــن درس را بهتنهایــی مطالعه نکنید ،چون نفع چندانی از آن نخواهید برد .در عوض ،یکی از پیروان
پیدا کنید تا بهعنوان مشاور کمکتان کند .بعد از هر مطالعه ،با مشاور خود مالقات کرده ،دربارۀ آنچه یاد میگیرید و چگونگی
به عمل آوردن آن با هم بحث و گفتگو کنید .در مورد مســائلی زندگی خود از آن شــخص مشــورت بگیرید .شــما میتوانید با هم
دعا کرده ،در مسیح یکدیگر را تقویت کنید.
و اگر این دوره را در گروهی با سایر ایمانداران بررسی کنید ،از آن بیشتر لذت خواهید برد.

اگر شما مشاور هستید و از کتاب درسی "از پی من بیا" استفاده میکنید ،لطف ًا راهنمای مشاور آن را تهیه کنید .کتاب راهنما
چگونگی اســتفاده از این دورۀ درســی را توضیح میدهد .همچنین ،رهنمونهایی برای شاگردســازی و رهبری و بحث و گفتگوی
گروهی دارد« .اطالعات الزم برای درک مســائل فرهنگی» به شــما کمک خواهند کرد تا موضوعات این دورۀ درســی را خوب
درک کنید .برای هر درس ،ســؤاالت مفصلی جهت بحث و گفتگو وجود دارند .لذا« ،راهنمای مشــاور» میتواند کمک زیادی به
شما بکند .فایل پی دی اف یا نسخۀ چاپی آن را میتوانید از سایتهای زیر دانلود یا خریداری کنید:
https://come-follow-me.org
www.kalameh.com/shop

اگر این دورۀ درســی از نظر شــما مفید اســت ،لطف ًا مرا در جریان بگذارید و نظرات خود را برای چگونه بهتر کردن آن برای من
ارسال کنید .برای این کار از سؤاالت موجود در صفحۀ آخر این کتاب استفاده کنید یا به زبان خودتان به من بگویید .همچنین،
لطف ًا جهت کسب اطالع دربارۀ دورههای مشابهی که متعاقب این دوره تهیه خواهند شد ،با من تماس بگیرید .ضمن ًا ،اگر دربارۀ
مطالب خوب درســی (آنالین یا ســمعی-بصری) پیشــنهادهایی دارید ،لطف ًا آنها را با من در میان بگذارید .از پیشنهادهای شما
استقبال میشود.
با تشکر،
تیم گرین

comefollowmecourse@gmail.com
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رهنمونهایی برای شاگرد
بــه این دورۀ درســی خوش آمدید! ایــن دوره به
شــما کمک خواهد کرد تا در زندگی روزمرۀ خود
خداوند عیسای مسیح پیروی کنید .من معلم
از
ْ
شما هستم و در اینجا رهنمونهایی آمده تا به شما
کمککنند از این دورۀ درسی بهره ببرید.

۳

و مهمتــر از همــه اینکه ،این
درســها را در زندگــی روزانۀ
به عمــل بیاوریــد! هر درس
"تکلیــف عملــی"ای دارد که
بایــد آن را طــی هفتــۀ بعــد
انجام دهید.

این دورۀ درسی را ب ه تنهایی مطالعه نکنید ،چون
نفــع چندانــی از آن نخواهید برد .لطف ًا یک پیرو
حکیم مســیح را پیــدا کنید تا بهعنوان مشــاور
کمکتان کنــد .بعد از هر مطالعه در منزل ،با هم
مالقات کرده ،دربارۀ آن با مشاور خود و ترجیح ًا
با دیگر شاگردان بحث و گفتگو کنید.

1 .1هر سؤال را بهدقت بخوانید.

2 .2جواب خود را در جاهای خالی در نظر گرفته شده بنویسید یا با  عالمت بزنید.

3 .3بعد از اینکه جواب خود را نوشتید ،میتوانید آن را با جوابهای آخر درس چک کنید.

4 .4بعد از اتمام هر درس[ ،تمرین] "مرور درس" را به منظور بازبینی نکات اصلی انجام دهید.

5 .5در بعضی از سؤاالت از شما خواسته میشود نظر خود را در زمان بحث و گفتگو مطرح کنید .حتم ًا به این
سؤاالت جواب دهید و برای بحث و گفتگو آماده باشید.
6 .6برای پنج درس اول ،تنها کتاب درسیای که نیاز دارید ،همین کتاب است .از درس [ ۶به بعد] ،الزم است
کتابمقدس خود را نیز داشــته باشــید .در این دورۀ درسی ،اکثر ًا از ترجمۀ هزارۀ نو استفاده میکنیم ،اما
اگر ترجمۀ دیگری از کتابمقدس دارید ،اِشکالی ندارد .ترجمههای زیادی از کتابمقدس وجود دارند ،اما
همۀ آنها از یک متن مشابه در زبان اصلی نشأت میگیرند .متن اصلی تغییر نکرده است.

ی آنها همان مذهبی اســت که شما
7 .7در سرتاســر دنیا ،تعداد زیادی از پیروان مســیح هســتند که مذهب قبل 
ســابق ًا داشــتید .بعضی از آنها تحصیالت عالی دارند و بعضی ندارند .این دورۀ درســی به نحو سادهای
نوشــته شــده تا حتی کســانی که تحصیالت چندانی ندارند ،آن را درک کنند .ممکن اســت از نظر شما
سبک تعلیم خیلی ساده باشد ،اما آیا از آن در زندگی خود اطاعت میکنید؟ خدا به اطاعت شما بیشتر
از هوشتان اهمیت میدهد .اگر از تعلیم اطاعت کنید ،از آن بهره خواهید برد.

8 .8به خاطر داشته باشید که مشاور شما وقت خود را صرف کمک به شما میکند .پس ،با حضور بهموقع در
زمانهای بحث و گفتگو و با انجام کامل تکلیف خود به او احترام بگذارید.
حاال بیایید تا با کمک خداوند شروع کنیم!

1

۲

از ِ
پی من بیا

1

درس  :۱پیرو مسیح شدن
هدف زندگی ما

دو مرد داشتند با هم بحث و گفتگو میکردند .یکی از آنها گفت« :من معتقدم خدای قادر مطلق مرا آفرید تا از احکام او اطاعت
کنم .او پیامبرانی فرســتاد تا راه راســت را به من نشــان دهند .اگر از آن راه متابعت کنم ،انشاءالله خدا گناهانم را خواهد بخشید و
اجازه خواهد داد تا وارد بهشت بشوم .این هدف زندگی من است».
مــرد دیگــر جــواب داد« :من هم میخواهــم از احکام خدا اطاعت کنــم .اما از این
نمیترســم که او مرا به جهنم ســوزان بفرستد .او از قبل گناهان مرا بخشیده و وعده
داده است که از من در آسمان استقبال خواهد کرد .لذا ،خوشحالم که در این زندگی
زمینی او را شخص ًا میشناسم ،محبت او را حس میکنم و او را نیز محبت میکنم.
مــن میخواهــم هر روز ،و در هــر لحظه برای او زندگی کنم .ایــن هدف زندگی من
است».

مطلبی برای فکر کردن :شما با مرد اول موافق
هســتید یــا با مرد دوم؟ یا شــاید شــما هدف
دیگری دارید .هدف زندگی شما چیست؟

۱ ۱وقتــی دربــارۀ زندگی خودمان فکر میکنیم ،این موضوع میتواند برایمان تبدیل به یک بار شــود .بار مشــکالت زمان حال و
خداوند عیسای مســیح در انجیل مقدس وعدۀ شگفتانگیزی میدهد که برای
نگرانیهای آینده بر دوشــمان ســنگینی میکند.
ْ
همۀ ما است:
«بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آسایش خواهم بخشید» (متی ۱۱.)۲۸:

فکر کنید عیســای مســیح این ســخنان را به شــخص شــما میگوید! آنقدر آن را تکرار کنید تا بتواند آن را از حفظ بگویید .سپس،
جاهای خالی را پر کنید.
«بیاییــد نزد مــن ،ای تمامی  ---------------------و  ،------------------که من به شــما آســایش خواهم
بخشید».

خداوند عیسای مسیح زمانی این سخنان را فرمود که وارد این دنیا شد .او مردم را فرا خواند« :از پی من بیایید ».بعضی از
۲ ۲
ْ
آنها با خوشحالی عکسالعمل نشان دادند و پیروان او شدند .سایرین او را رد کردند .مسیح امروز زنده است و او هنوز همان
دعوت را از ما میکند .دعوت او چیست؟ «از  -------من بیا».

 سرددیسم وریپ  ۱:سرد

2
پیرو عیسای مسیح شدن

۳ ۳بیایید یاد بگیریم چگونه پیرو مســیح بشــویم .ما میتوانیم از نمونۀ ماهیگیری به نام شــمعون پطرس متابعت کنیم که یکی از
اولین پیروان مسیح بود .بیایید این موضوع را در کتابمقدس بخوانیم:

یک روز که عیسی در کنار دریاچۀ ِجنیسارِ ت ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام میکردند تا کالم خدا را از
او بشنوند ،در کنار دریا دو قایق دید که صیادان از آنها بیرون آمده ،مشغول شستن تورهایشان بودند .پس بر یکی از
آنها که متعلق به َشمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند .سپس خود بر قایق نشست
و به تعلیم مردم پرداخت.

چــون ســخنانش به پایان رســید ،به َشــمعون گفت« :قایق را بــه جایی عمیق ببر ،و تورها را بــرای صید ماهی در آب
افکنیدَ ».شمعون پاسخ داد« :استاد ،همۀ شب را سخت تالش کردیم و چیزی نگرفتیم .ا ّما چون تو میگویی ،تورها را
در آب خواهیم افکند».

وقتی چنین کردند ،آنقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود! … چون َشمعون پطرس این را دید،
به پاهای عیســی افتاد و گفت« :ای خداوند ،از من دور شــو ،زیرا مردی گناهکارم!» چه خود و همراهانش از واقعۀ
صید ماهی شــگفتزده بودند … .عیســی به َشــمعون گفت« :مترس ،از این پس مردم را صید خواهی کرد ».پس آنها
قایقهای خود را به ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته ،از پی او روانه شدند( .لوقا :۵۱)۱۱-

بعد از آنکه تمام این قسمت از کتابمقدس را خواندید ،در این مربع

عالمت ( )بزنید و ادامه دهید.

خداوند عیســی
۴ ۴به نظر میرســد شــمعون چهار قدم برداشــت تا پیرو عیســی بشــود .امروزه ،مردم با همین چهار قدم پیروان
ْ
میشوند .بیایید حاال این قدمها را یاد بگیریم.

قدم اول :بازگشت از گناه

خداوند عیسی و در مقابل آن ،شرمساری خودش را درک کرد.
وقتی شمعون معجزۀ ماهی را دید ،چشمهایش باز شد .او قدوسیت
ْ
او به عیســی چه گفت؟ «ای خداوند ،از من دور شــو ،زیرا ( ».-------------------------ر .ک .به پاراگراف آخر
قسمت کتابمقدسی فوق).
۵ ۵شــمعون درک کرد که «مردی گناهکار» بود .او احتما ًال هرگز کســی را به قتل نرســانده یا مرتکب زنا نشــده بود .اما عیســی
خداوند عیسی پنهان کند.
میتوانست درون قلب او را ببیند .شمعون نمیتوانست اسرار ننگین یا افکار شرارتآمیز خود را از
ْ
شما چطور؟ اسرار پنهان شما چه هستند ،اسراری که اگر از بلندگوی مسجد محلتان با صدای بلند اعالم شوند ،از خجالت خواهید
ُمرد؟ ممکن است بتوانید این اسرار را از همسایگان یا خانوادۀ خود پنهان کنید ،اما نمیتوانید آنها را از عیسای مسیح مخفی نگه
دارید .او میتواند هر شــرارت پنهان در زندگی شــما را به وضوح ببیند ،همانطور که یک پزشــک میتواند هر استخوان پنهان بدن
شما را در عکس رادیولوژی ببیند!
لطف ًا مکث کنید و از عیسای مسیح بخواهید گوشههای تاریک زندگی شما را نشانتان بدهد.

۶ ۶بهراستی ،گناه [وجود] هر شخصی را لکهدار کرده است .همانطور که عمر خ ّیام شاعر گفت:
«ناکرده گنه در این جهان کیست بگو!

آن کس که گنه نکرده چون زیست بگو!

آیا کسی میتواند گناه خود را از خدا پنهان کند؟ [بله  /خیر] (دور جواب صحیح خط بکشید).

از ِ
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۷ ۷قب ًال به شما تعلیم داده شده که خدا کسانی را دوست دارد که خود را پاک میسازند و از آنانی که خطا میکنند ،نفرت دارد .اما
آیا عیســی ،آن یگانۀ مطهر ،از شــمعون ناپاک نفرت داشــت؟ در کمال شگفتی [باید گفت که] خیر ،او نفرت نداشت! عیسی
به شمعون چه گفت؟ (ر .ک .به قسمت کتابمقدسی سؤال  ۳و جواب صحیح را عالمت بزنید)
_ الف) «از من دور شو»
_ ب) «مترس»

۸ ۸چقدر خیال شــمعون راحت شــد وقتی که شــنید عیسی میگوید« :مترس!» اگر شــما مثل شمعون درک میکنید که گناهکاری
ناپاک هستید ،پس دل قوی دارید .عیسی ،آن مسیحا ،آماده است شما را ببخشد و بهطور کامل پاکتان سازد!

به این دو شخص که در نقطۀ مقابل هم هستند ،نگاه کنید:

شــایان :میدانم که گناهکارم .من
نیاز دارم که عیسی مرا پاک سازد.

علی :من پارســا هســتم .به هیچ
کمکی از جانب عیسی نیاز ندارم.

عیســی چگونه شــخصی را شسته و پاک خواهد ساخت :شخص متکبری مثل علی یا شخص فروتنی همچون شایان؟ -------
-------------------------------------------------------خداوند عیســی فرمود« :من نیامدهام تا پارسایان بلکه تا گناهکاران را
۹ ۹
ْ
به توبه دعوت کنم» (لوقا ۵:" .)۳۲توبه" یعنی برگشــتن و تغییر مسیر
دادن در جهت مخالف .به این دو مرد نگاه کنید( :تصویر)
الف) کدامیک از آن مردها توبه کرده است :مرد شمارۀ  ۱یا ۲؟ ------

ب) کدامیک از آنها به راههای سابق خود ادامه میدهد :مرد شمارۀ  ۱یا ۲؟
----------------------" ۱ ۱۰توبه کردن" کاری بیش از صرف ًا پشــیمان شــدن از گناهان اســت .توبه کردن یعنی مثل مرد تصویر شمارۀ  ۲از گناه برگشت
کنیم .بنابراین ،گواه توبۀ واقعی چیست؟ (یک جواب را عالمت بزنید)
_الف) عدم پشیمانی از زندگی گناهآلودتان.

1

_ب) اینکه از گناهان خود پشیمان باشید ،ولی سبک زندگی خود را تغییر ندهید.
_ج) اینکه کام ًال از گناه برگشت کنید و سبک زندگی خود را تغییر دهید.

۲

 ۱ ۱اولین قدمی که شمعون برداشت تا پیرو عیسی بشود ،چه بود؟ بازگشت از .--------------------
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قدم دوم :درک بها

 ۱ ۱۲قدم بعدی برای پطرس این بود که بهای پیرو مسیح شدن را درک کند .شمعون با انتخاب سختی روبرو بود .او احتما ًال بین
دو فکر گرفتار شده بود:

اما بهعنوان پیرو مسیح مجبور خواهم
شد از خیلی چیزها بگذرم :از تجارت
ماهیگیــری ،از امنیتــم ،از زندگــی
گناهآلــود ســابقم ،حتی ممکن اســت
مجبور شوم از خانوادهام بگذرم.

اگــر پیرو مســیح بشــوم ،آمرزش،
آرامــش قلــب و وعــدۀ بهشــت را
دریافت خواهم کرد .خدا را شخص ًا
خواهم شــناخت و او را با شــادی
خدمت خواهم کرد.

شمعون چه چیزی را درک کرد؟  ----------------پیرو مسیح شدن.
 ۱ ۱۳عیسای مسیح این َمثَل را در این باره آورد که پیرو او شدن ممکن است چه بهایی داشته باشد:
«همچنین پادشــاهی آســمان مانند تاجری است جویای مرواریدهای نفیس .پس چون مروارید بسیار باارزشی مییابد ،میرود
و آنچه دارد ،میفروشد و آن مروارید را میخرد» (متی :۱۳.)۴۶-۴۵
بهعنوان پیرو مسیح ،گرانبهاترین چیزهایی که ممکن است مجبور شوید از آنها بگذرید ،چه هستند؟ یک یا چند مورد از موارد زیر
را عالمت بزنید( :جواب خودتان)
_ الف) وجهه و شهرت شما در اجتماع
_ ب) کار یا تجارتتان
_ ج) خانوادهتان

_د) ِملک یا میراثتان
_ه) سایر موارد (در اینجا بنویسید) ------------------------------------------------

 ۱ ۱۴اما "مروارید نفیس" ارزشش را دارد! و به خاطر داشته باشید که [در مقایسه با] هر فداکاریای که ما برای مسیح کرده باشیم،
فداکاریای که او برای ما روی صلیب کرد ،به مراتب بزرگتر است!
«ا ّما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم ،مسیح در راه ما مرد» (رومیان ۸.)۵:
لذا ،چه کسی بهای بیشتری پرداخت :ما یا مسیح؟ ----------------------------------------
در درسهای  ۹و  ۱۰خواهیم آموخت چطور عیسای مسیح در رویارویی با جفا کمکمان میکند.

از ِ
پی من بیا
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قدم سوم :سپردن خویشتن به مسیح

 ۱ ۱۵پطرس برای آنکه پیرو مســیح بشــود ،اول ،باید از گناه بازگشــت میکرد و دوم ،باید بهای این کار را درک میکرد .سپس ،به
قدم سوم رسید که عبارت بود از" :سپردن خویشتن به مسیح».
جملۀ آخر قســمت کتابمقدســی مربوط به ســؤال  ۳را مجدد ًا بخوانید .شــمعون و همراهانش در پاســخ به دعوت عیسی چه کار
کردند؟ (جاهای خالی را پر کنید).

«پــس آنها قایقهای خود را به ســاحل راندند ،و همه چیــز را -----------------------------------------،
-----------------------------------------------------------------------------». ۱ ۱۶شمعون خودش را کام ًال به سرور جدیدش ،عیسی ،سپرد.
ما در زندگی روزمره ،چگونه خود را به کسی میسپاریم؟ مثالهایی در این زمینه عبارتند از:
	کودکی خسته با پریدن در آغوش پدر خودش را به او میسپارد.

	وقتی یک بیمار دارو مصرف میکند ،خود را به پزشک میسپارد.

	یک مسافر در شروع سفری خطرناک ،خود را به رانندۀ اتوبوس میسپارد.

درســت مثل آن کودک ،آن بیمار یا آن مســافر ،ما نیز وقتی خود را در دســتان مسیح قرار میدهیم ،خودمان را به او میسپاریم .ما
به او اعتماد میکنیم که ما را محافظت و راهنمایی کند .ما از او بهعنوان سرور خود اطاعت میکنیم.
قدم سوم پیرو مسیح شدن چیست؟
.1

.2
.

1بازگشت از گناه

2درک بها

 -----------------3خویشتن به مسیح

 ۱ ۱۷شــمعون پطرس بعد از ســپردن خودش به عیســای مسیح ،طی سه سال بعد با او سفر کرد .او در شادیها و غمهای سرور خود
شــریک شــد .او دید که عیســی بیماران را شــفا داد و حتی مردگان را زنده کرد! او آموخت مردم را همانطوری محبت کند که
شمعون کارآموز بهتدریج بیشتر و بیشتر شبیه معلمش ،عیسی شد .بعدها ،او را با اسم دومش ،پطرس ،بیشتر
عیسی میکرد.
ِ
میشناختند.

چگونه شمعون پطرس پیرو مسیح شد؟ (جواب بهتر را عالمت بزنید)
_الف) با سپردن خودش به مسیح
_ب) با َا ْش َهد خواندن

 ۱ ۱۸همانطور که میدانید ،کارآموز با تماشا کردن و الگوبرداری از آنچه سرورش انجام میدهد ،میآموزد .اینطور بود که شمعون
پطرس بهعنوان "کارآموز" یا "شاگرد" عیسی رشد کرد.
ما نیز وقتی از ســرورمان ،عیســی ،پیروی میکنیم ،همچون کارآموزان میشــویم .اگرچه نمیتوانیم او را با چشــمهای خود ببینیم،
میآموزیم تا از آنچه او میکند الگوبرداری کنیم و شبیه او میشویم .ما افتخار آن را داریم که در کار او شریک باشیم.

قدم سوم برای شاگرد مسیح شدن چیست؟  ---------------------خویشتن به مسیح.

قدم چهارم :پیوستن به اجتماع مسیح

 ۱ ۱۹وقتی شــمعون از دعوت عیســی اطاعت کرد ،تنها نبود .او به اجتماع پیروان مســیح
پیوســت .شــاگردان مســیح بهعنوان یک گروه زندگی میکردند و در امور زندگی با هم
ســهیم بودند .آنها از قبیلهها و سطوح اجتماعی متفاوتی بودند .اما آموختند که یکدیگر
را محبت کنند.

ایــن کار آســان نبود .گاهی اوقات ،آنها بــا هم بگو مگو میکردند .اما اختالفاتشــان را حل
میکردند و یکدیگر را میبخشــیدند .شمعون پطرس آموخت همۀ کسانی که متعلق به مسیح
هستند ،باید به ------------او نیز بپیوندند.
پیوستن به اجتماع مسیح برای هر ایمانداری بسیار مهم است! در درس  ۷در این باره بیشتر خواهیم آموخت.

 سرددیسم وریپ  ۱:سرد
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۲ ۲۰عیسای مسیح شمعون پطرس را خواند تا پیرو او بشود .این کار شامل کدام چهار قدم میشد؟
.

 ---------------------1از گناه.

.

 ---------------------2بها.

.

 ---------------------4اجتماع مسیح.

.

 ---------------------3خویشتن به مسیح.

بهعنوان نتیجهگیری ،درس امروز چه معنیای برای شخص شما دارد؟

شــاید از قبل پیرو مســیح هستید .اگر اینطور است ،این دوره به شما
کمک خواهد کرد تا به رشد در مسیح ادامه بدهید.

•شــاید آمادهاید پیرو مســیح بشــوید .در اینصــورت ،با
مشــاور خــود بهطور خصوصی صحبت کنید .او به شــما کمک
خواهد کرد این قدم را بردارید.

•شــاید به وقت بیشــتری نیاز دارید تا دربارۀ این قدم
مهــم فکر کنید .مشــکلی نیســت ،امــا در تصمیمگیری خیلی
تأخیر نکنید ،چون ممکن اســت یک روز [برای این کار] خیلی
دیر باشــد .اگر دوســت دارید ،به مطالعۀ این دورۀ درسی ادامه
بدهید ،اما بعد از اینکه تصمیم به پیروی مســیح گرفتید ،از آن
بهرۀ بیشتری خواهید برد.

تکلیف عملی درس ۱

این هفته ،مکان خلوتی را پیدا کنید و دربارۀ این ســؤاالت بهطور جدی فکر کنید .آیا از قبل پیرو مســیح هســتید؟ یا آمادهاید پیرو
او شوید؟ یا برای فکر کردن در این باره وقت بیشتری میخواهید؟
حاال [تمرین] "مرور" درس را انجام دهید.

مرور درس ۱

:۱ ،۲۸کدام دعوت شگفتانگیز عیسای مسیح را حفظ کردید؟ (اگر یادتان نمیآید ،ر .ک .به سؤال )۱
1 .1در متی  ۱
	«21.بیاییــد نزد من ،ای تمامی --------------------------------------------
».---

2 .2چهار قدم برای پیرو مسیح شدن را نام ببرید:
)

 --------------------1از گناه

)

 -------------------3خویشتن به مسیح

)
)

 ---------------------2بها

 -----------------------4به اجتماع مسیح

از ِ
پی من بیا

جوابهای درس ۱
.1

1زحمتکشان ،گرانباران

.3

3قسمت کتابمقدسی مربوطه را بخوانید.

.2
.4
.5
.6
.7

.8

.9

2پی

4مردی گناهکارم
5جواب شخصی
6خیر
7ب)

8شخص فروتن

ب) مرد شمارۀ ۱

9الف) مرد شمارۀ ۲

1010ج)

	 11.گناه

1212بها

1313جواب شخصی
1414مسیح

1515ترک گفته … از پی او روانه شدند.
1616سپردن

1717الف)

1818سپردن

1919اجتماع

 )۱2020بازگشت  )۲درک

 )۳سپردن

 )۴پیوستن
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درس  :۲زندگی تازه در مسیح
کسی که پیرو مســیح میشود ،صرف ًا یک
ذکر جدید نمیخواند .در عوض ،او حیات
تازهای را در مســیح دریافت میکند! این
حیات تازه شامل اینهاست:
الف) هویتی تازه

ب) تولدی تازه

ج) طبیعتی تازه

۱ ۱بیایید در قسمتی از کتابمقدس که "نامۀ اول پطرس" یا بهطور خالصه "اول پطرس" نامیده میشود ،دربارۀ این حیات تازۀ
شــگفتانگیز بیاموزیم .شــمعون پطرس که در درس  ۱دربارۀ او آموختیم ،این نامه را با هدایت خدا نوشــت .این نامه اینطور
شروع میشود:
«از پطرس ،رسول عیسای مسیح( »،اول پطرس ۱)۱:

پطرس در اینجا چه عنوانی دارد؟ (جواب صحیح را عالمت بزنید)
 ------الف) شاگرد

 ------ب) رسول

 ------ج) نبی

۲ ۲در کتابمقدس ،کلمۀ "رســول" به معنی کســی اســت که برای انجام کار خاصی فرستاده میشود (نه کسی که کتابی مقدس بر
خداوند عیسای مسیح دوازده مرد را انتخاب کرد ،آنها را آموزش داد و برای انجام کار خاصی فرستاد .به
وی نازل میشود).
ْ
همین خاطر است که آنها "رسول" نامیده میشوند .رهبر آنها پطرس رسول بود.

ما در این دورۀ درسی کدام بخش از کالم خدا را مطالعه خواهیم کرد؟ نامۀ اول  --------------رسول.

1 )1پنج آیۀ اول نامۀ اول پطرس به ما میگویند چه کسی این نامه را با هدایت خدا نوشت .همچنین ،به ما میگویند این نامه
خطاب به چه کسانی نوشته شد .آنها پیروان مسیح و ساکن کشوری بودند که اکنون آن را ترکیه مینامیم .در این آیه ،این
افراد "ملت برگزیدۀ خدا" خوانده میشوند (ترجمۀ هزارۀ نو).

مکث کرده ،از خدا برای اینکه ما را امت برگزیدۀ خود ساخته است ،تشکر کنید!

۳ ۳ضمن ًا ،همان آیه آنها را "غریبان" میخواند .ممکن است شما دور از میهن خود زندگی میکنید .یا ممکن است هنوز در کشور
خود زندگی میکنید ،اما جدای از خانوادۀ خود هستید ،چون آنها شما را طرد کردند .این تجربۀ بسیار سختی است!
۴ ۴اما از دید خدا ،ما چه هویت تازهای داریم؟ ما " "-------------------------خدا هستیم.

الف) هویت تازۀ ما

۵ ۵بله ،ما "ملت برگزیدۀ خدا" هســتیم! ممکن اســت اجتماع قبلی ما طردمان کند ،اما «اگر خدا با ماســت ،کیست که بتواند بر
ضد ما باشــد؟ … کیســت که برگزیدگان خدا را متهم کند؟» (رومیان ۸:« .)۳۳-۳۱آیا خدا به دادِ برگزیدگان خود که روز و
شب به درگاه او فریاد میآورند ،نخواهد رسید؟» (لوقا ۱۸:.)۷

هویت تازۀ ما بهعنوان پیروان مسیح چیست؟ (جواب صحیح را عالمت بزنید)

 ------الف) ملت برگزیدۀ خدا

 ------ب) بیایمانان

 ------ج) مرتدان

۶ ۶آیۀ بعد میگوید« :به آنان که بنا بر پیشدانی خدای پدر … برگزیده شدهاند» (اول پطرس ۱:.)۲
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این داستان دربارۀ پسری است که پدر و مادر واقعی خود را از دست داده بود .زوج دیگری او را بهعنوان فرزندخواندۀ خودشان
بزرگ کردند .یک روز پسرهای دیگری داشتند او را در این باره مسخره میکردند .او جواب داد« :نه ،من بیشتر از شما افتخار
میکنم .پدر و مادر شما انتخابتان نکردند ،ولی پدرم مرا انتخاب کرد که پسرش باشم!»
چه افتخاری است که توسط خدا برگزیده شویم! آیا ما بهخاطر اعمال خوبمان این لیاقت را کسب کردیم؟ [بله  /خیر]
۷ ۷خدا ما را برگزید ،چون دوستمان دارد نه به این خاطر که ما لیاقت برگزیده شدن را داشتیم .همچنین ،حقیقت این است که ما
انتخاب کردیم که خدا را از طریق عیسای مسیح پیروی کنیم .انتخاب خدا و ما بهطریقی با هم کار در کارند.

هویت تازۀ شما در مسیح چیست؟ ما ملت  -----------------------------خدا هستیم.

ب) تولد تازۀ ما

۸ ۸شــما فرق بین کرم و کرم حشــره را میدانید .اگرچه شــبیه هم به نظر میرسند ،در واقع فرق
بزرگی بین آنها وجود دارد .کرم تا آخر عمر خود بدون هیچ تغییری این سو و آن سو میخزد.
اما کرم حشــره تغییر حیرتانگیزی را تجربه میکند .بهجای آنکه بمیرد ،به چه چیزی تبدیل
میشود؟ (به تصویر نگاه کنید) ----------------------

۹ ۹آیا حیرتانگیز نیســت که کرم حشــرهای زشــت که فقط روی یک برگ میخزد ،به پروانهای زیبا تبدیل میشــود که در آسمان
اوج میگیرد؟ این مثل تجربه کردن "تولدی کام ًال تازه" و تبدیل شدن به خلقتی نو است.

چه تغییراتی در کرم حشره بهوجود میآید؟ نوعی ""---------------------------

 ۱ ۱۰آیا پیرو عیسای مسیح شدهاید؟ وقتی در آینه نگاه میکنید ،در ظاهر شخصی هستید که قب ًال بودید .اما در واقع ،تغییر درونی
شــما به بزرگی تغییری اســت که طی آن کرم حشره به پروانه تبدیل میشود .این تغییر شگفتانگیز که از طریق مسیح صورت
میگیرد« ،تولد تازه» نامیده میشود.

چه کسانی این تولد تازه را تجربه میکنند؟ (یک گزینه را عالمت بزنید)

 -----الف) همۀ کسانی که در کشورمان زندگی میکنند -----ب) همۀ کسانی که شخص ًا خود را به مسیح میسپارند ------ج) همۀ کسانی که در خانوادهای مسیحی به دنیا آمدند

 ۱ ۱۱آیۀ بعد اول پطرس به ما دربارۀ این تولد تازه میگوید:
«متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسای مسیح که از رحمت عظیم خود ،ما را به واسطۀ رستاخیز عیسای مسیح از مردگان،
تو ّلدی تازه بخشید برای امیدی تازه( ».اول پطرس :۱)۳
طبق این آیه ،چه کسی این تولد تازه را به ما بخشیده است؟
 ------الف) خدا با رحمت عظیمش

 ------ب) ما با اعمال خوب خودمان

 ------ج) پیشوای دینی با دعاهایی که برای ما میکند

 سرددرد هزات یگدنز  ۲:سرد
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آیا شما این تولد تازه را تجربه کردهاید؟

 ۱ ۱۲خدا این تولد تازه را به همه عرضه میکند ،اما همه کس آن را قبول نمیکنند.

به آنچه پزشک به این سه بیمار میگوید و نیز به جواب آنها نگاه کنید:

ب .من حرف شــما را
باور نمیکنم! دســت از
سرم بردارید!

الف .دکتــر ،من حرف
شــما را بــاور میکنــم،
ولی آن را نمیخورم.

«ایــن دارو حــال شــما را
بهتر خواهد کرد».

ج .دکتر ،لطف ًا آن
را به من بدهید.

حال کدامیک از این سه شخص بهتر خواهد شد :شخص الف ،.ب ،.یا ج.؟ -----------------------

 ۱ ۱۳به همین طریق ،کدامیک از سه شخص زیر تولد تازه در مسیح را دریافت خواهد کرد؟ (یک گزینه را عالمت بزنید)
_الف) کسی که میگوید« :ای مسیح ،من به تعلیم تو باور دارم ،ولی میترسم تو را در زندگی خود بپذیرم».

_ب) کسی که میگوید« :من سخنانت را باور نمیکنم».
«خداوند عیسی ،من سخنانت را باور میکنم .اکنون خود را به تو میسپارم .لطف ًا وارد زندگی من بشو».
_ج) کسی که میگوید:
ْ

شــما کدامیک از این اشخاص هستید :شخص الف،
ب ،یا ج؟ اگر هنوز خودتان را به مســیح نسپردهاید،
لطفــ ًا با مشــاور خــود بهطــور خصوصی در ایــن باره
حرف بزنید .بقیۀ این دورۀ درسی فرض را بر این قرار
میدهد که شما این قدم را برداشتهاید.

ج) طبیعت تازۀ ما

 ۱ ۱۴ما مطالبی دربارۀ "هویت تازه" و "تولد تازۀ" خود بهعنوان پیروان مسیح آموختهایم .عیسای مسیح به ما "طبیعتی تازه" نیز
میبخشد که طبیعت خود او در ما است.

بســیاری از کســانی که مذهب سابقشان مثل شما بود ،پیروان مسیح شــدهاند .در اینجا ،بعضی از آنها تغییرات مثبتی را توصیف
میکنند که او در زندگی آنها ایجاد کرده است:
طالب :زندگی در مسیح ،زندگی هیجانانگیزی است که روح را ارضا میکند.
حسن :عیسی به من شادی و آرامش داد.

شمیم :تنش و نگرانی من برطرف شده است.
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شهین :بارهایم برداشته شده و ترسهایم از بین رفتهاند.

لیال :میدانم که خدا مرا همانطور که هستم ،میپذیرد.

احمد :رنگ [زندگی] گذشتهام سیاه بود و بوی الکل ،زن و گناه میداد .رنگ [زندگی] حال حاضرم روشن است و با شادی و
آرامش پوشیده شده است( .برگرفته از کتاب "عیسی :فراتر از یک نبی" ،به قلم رالف ووتون)

اینها همه اشخاصی حقیقی هستند .چه تفاوتی در زندگی آنها ایجاد شد؟ (یک گزینه را عالمت بزنید)
_الف) عیسای مسیح به آنها طبیعتی تازه همراه با تغییرات مثبت بسیار بخشید.
_ب) زندگی آنها بدتر از قبل شد.
_ج) طبیعت کهنۀ آنها هیچ تغییری نکرد.

 ۱ ۱۵عیســای مســیح طبیعت خودش را به همۀ این پیروان خویش بخشــید .ما هم مثل آنها احساســات تازۀ شــادی و آرامش را
تجربه خواهیم کرد .اما احساســات ما تنها چیز مهم نیســتند .مهمتر از آنها ،تغییراتی اســت که عیسی در شخصیت ما بهوجود
میآورد .این هم چند مثال واقعی بیشتر:
حسن :عیسی به من قدرت داد تا عادت سیگار کشیدنم را ترک کنم.
جهانگیر :عیسی طرز نگرش و برخورد تکبرآمیز مرا عوض کرد.

روزبه :لکنت زبان و عقدۀ خودکمبینی من از بین رفت.
سعید :من دیگر آدم دردسرسازی نیستم.

شمیم :من به دیگران عالقۀ بیشتری پیدا کردم.

پرویز :روح خدمت جای روح تکبر و فریب را در زندگی من گرفته است.

رضا :من آموختهام که در کار و تجارتم به خداوند تکیه کنم و با صداقت کار کنم.
ماریا :مشتاقم که دیگران را با محبت مسیح آشنا کنم.

(برگرفته از کتاب "عیسی :فراتر از یک نبی" ،به قلم رالف ووتون)
مسیح چه تغییرات واقعیای را در زندگی شخص شما ایجاد کرده است؟ ایدههای خود را بنویسید و آماده باشید که در زمان بحث و
گفتگو آنها را در میان بگذارید------------------------------------------------------------ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------۱ ۱۶اگر بالفاصله همۀ تغییرات فوق را تجربه نکردید ،نگران نباشید .همچنانکه در مسیح رشد میکنید ،آن تغییرات بهتدریج ایجاد
خواهند شد .سالها طول میکشد که یک نوزاد به فردی بالغ تبدیل شود و به همین طریق ،بعد از دریافت "تولد تازه" ،سالها
طول میکشد که از نظر روحانی بالغ شوید.

چون عیسی در شما زندگی میکند" ،چه طبیعت"ای باید بیشتر و بیشتر در شما دیده شود؟
 ------الف) طبیعت گناهآلود شما

 ------ب) طبیعت تازۀ شما در مسیح

نبرد روحانی ما

 ۱ ۱۷حتی اگر از قبل طبیعت تازهای در مسیح داشته باشیم ،باید در باقی عمرمان هر روز در نبردی روحانی با طبیعت کهنۀ خود
بجنگیم! کالم خدا به ما اینطور فرمان میدهد:
«پس ،هرآنچه را در وجود شــما زمینی اســتُ ،
بکشــید ،یعنی بیعفتی ،ناپاکی ،هوی و هوس ،امیال زشــت و شهوتپرستی را
که همان بتپرســتی اســت .شــما نیز در زندگی گذشــتۀ خود به این راهها میرفتید .ا ّما اکنون باید همۀ اینها را از خود دور کنید،
انسان قدیم را
یعنی خشم ،عصبانیت ،بدخواهی ،ناسزاگویی و سخنان زشت را از دهان خود .به یکدیگر دروغ مگویید ،زیرا آن
ِ
ِ
معرفت حقیقیْ هر آن نو میشود تا به صورت آفرینندۀ
انسان جدید را در برکردهاید ،که در
با کارهایش از تن به در آوردهاید .و
ِ
خویش درآید( ».کولسیان :۳)۱۰-۷ ،۵
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طبق آیات فوق( ،دور جوابهای صحیح خط بکشید)
_الف) ما کدام طبیعت را "از تن به در آوردهایم"؟
_ب) کدام طبیعت را "در برکردهایم"؟

[طبیعت کهنه  /طبیعت تازه]

[طبیعت کهنه  /طبیعت تازه]

 ۱ ۱۸تصویر زیر پیروان مســیح را در حال انجام کارهای مختلفی نشــان میدهد .در جای خالی کنار هر اســم ،اگر شــخص طبق
طبیعت کهنهاش رفتار میکند ،بنویسید "کهنه" و اگر طبق طبیعت تازهاش رفتار میکند ،بنویسید "تازه".
عرضه! باز
«ای زن بی ُ
هم غذا را سوزاندی!»

شخص الف) :طبیعت ----

«نمیتوانم دست از
نوشیدن مشروبات
الکلی بردارم».

شخص ب) :طبیعت -----

«اجــازه بــده
کمکت کنم».

شخص ج----- ):

«من دیگران را بیشتر
از قبل دوست دارم.

شخص د) ----- :

 ۱ ۱۹طبیعت تازۀ ما که همان طبیعت عیســی اســت که در درون ما قرار داده شــده ،هر روز با طبیعت کهنۀ گناهآلودمان در جنگ
است .یک بار ،کشاورز سادهای این جنگ را اینچنین توصیف کرد« :احساس میکنم انگار دو بز ،یکی سیاه و دیگری سفید،
«خب ،کدام بز پیروز میشود؟» او جواب داد« :هر کدام که
در زندگی من در حال جنگ هســتند ».شــنوندۀ او از وی پرســیدُ :
بیشتر تغذیهاش میکنم!»

دربارۀ َم َثل آن کشــاورز فکر کنید .بز ســیاه معرف طبیعت کهنه و بز ســفید معرف طبیعت تازۀ ما
است .این روزها کدامیک در زندگی شما پیروز است؟ چرا؟ برای زمان بحث و گفتگو آماده باشید.

بیایید از درس امروز این را به خاطر بسپاریم که ما در مسیح سه امتیاز
بزرگ داریم:
•ما بهعنوان ملت برگزیدۀ خدا هویتی تازه داریم.
•مــا همچــون کرم حشــره که بــه پروانــه تبدیل
میشود ،تولد تازه را تجربه کردهایم.

•بــا کمک مســیح ،طبیعــت تازۀ ما بــه تدریج
جایگزین طبیعت کهنۀ گناهآلودمان میشود.
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 ۲ ۲۰آیۀ کتابمقدسی زیر آنچه را که امروز آموختهایم ،خالصه میکند:
«پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتی تازه است .چیزهای کهنه درگذشت؛ هان ،همه چیز تازه شده است!» (دوم قرنتیان ۵)۱۷:

جاهای خالی را پر کنید و آیه را آنقدر تکرار کنید که آن را حفظ کنید:

«پس اگر کســی در  ---------------باشــد ،خلقتی  ------------اســت------------------------ .
درگذشت؛ هان ----------------------------- ،شده است!» (دوم قرنتیان ۵:)۱۷
حاال با هم این دعا را بکنید:
«ای خداوند ،تو با رحمت عظیمت ما را ملت برگزیدۀ خود
ساختی .شکرت میکنم!
شکرت میکنم که به من تولد و طبیعتی تازه بخشیدی.

با قدرت مســیح ،هــر روز کمکم کن تا در نبــرد روحانی با
طبیعت کهنۀ گناهآلود خود بجنگم.
آمین».

تکلیف عملی درس ۲

سه تغییر مثبت زندگی خود را که حاصل طبیعت تازۀ شما هستند ،فهرستوار بنویسید .همچنین ،این کار را در مورد سه عادت
طبیعت کهنۀ خود که هنوز در زندگی شما هستند ،انجام دهید .در این هفته ،با کمک خدا با این عادات بد بجنگید.

مرور درس ۲

1 .1الف) وقتی شخص خود را به مسیح میسپارد ،چه تغییری در او ایجاد میشود؟ تولد .--------------

ب) ما بهعنوان پیروان مسیح چه هویت تازهای داریم؟ ما  -----------------------خدا هستیم.

2 .2نبرد روحانی ما بین طبیعت [کهنه  /تازه] گناهآلود و طبیعت [کهنه  /تازه] مان در مسیح است( .روی جوابهای غلط خط
بکشید)
3 .3در مــورد تغییراتی که عیســای مســیح در زندگــی پیروان خود به ارمغان مــیآورد ،دو مثال بزنید (اگــر چیزی به فکرتان
نمیرسد ،ر .ک .به سؤاالت  ۱۱و :)۱۲

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 .4جاهای خالی آیۀ دوم قرنتیان ۵: ۱۷را از حفظ پر کنید:

«پس اگر کســی در  --------------باشــد ،خلقتی  ---------است----------------------------- .
درگذشت؛ هان  ---------------تازه شده است!»

 سرددرد هزات یگدنز  ۲:سرد
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جوابهای درس ۲

.1

1ب)

.3

3جواب شخصی

.2
.4
.5

.6

.7
.8
.9

2پطرس
4ملت

5الف)

6خیر (اما اگر در این باره مطمئن نیستید ،با مشاور خود صحبت کنید)
7برگزیده

8یک پروانه
9تولد

	 10.ب)

1111الف)

1212ج

1313ج)

1414الف)

1515برای بحث و گفتگو آماده باشید
1616ب)

1717الف) طبیعت کهنه

1818الف) کهنه

ب) طبیعت تازه
ب) کهنه

1919برای بحث و گفتگو آماده باشید
2020آیه را حفظ کنید

ج) تازه

د) تازه

