مأموريت کتاب مقدس کريستادلفين

زندگی جديد در مسيح
درس 3
کﻼم خدا در زندگی روزمره ما
قوم اسرائيل در بيابان
عهد عتيق شرح شگفت انگيزی از چگونگی نجات اسرائيل ،قوم برگزيده خدا توسط خدا از سرزمين مصر
را به ما می گويد .آنها بيش از دويست سال در آنجا برده بودند .آنها به طرز بی رحمانه ای توسط پادشاه
)به نام فرعون( مورد آزار قرار می گرفتند که سعی در کشتن تمام پسران عزيز متولد يهوديان داشت .قوم
اسرائيل به خدا فرياد زد تا از مشکﻼت آنها به او بگويد .او فرياد آنها را شنيد و يک ناجی به نام موسى
برای آنها فرستاد تا آنها را از مصر نجات دهد .نجات آنها به خودشان بستگی داشت که دقيقا ً از سخنان
خدا از طريق موسی پيروی می کنند .عدم اطاعت منجر به مرگ خواهد شد .به آنها دستور داده شده بود
که يک شب عيد پسﺦ را در کنار هم نگه دارند .به آنها گفته شد كه در خانه های خود بمانند تا خدا آنها را
صدا كند  ،در همان شب مجبور شدند مصر را با هم ترک كنند .خدا به آنها گفت كه موسی آنها را به
سرزمين اسرائيل  ،سرزمينی كه سالها پيش به ابراهيم قول داده بود  ،سوق می دهد.
وقتی آنها مصر را ترک کردند توسط ارتش فرعون به سمت ساحل دريای سرخ تعغيب شدند .يکی از
معجزات بزرگ در کتاب مقدس اين است که خدا آب دريای سرخ را جدا می کند تا اسرائيل بتواند از آن
طرف عبور کند و سپس خداوند ارتش مصر را در حالی که سعی در دنبال کردن داشت غرق کرد .پولس
رسول به ما می گويد که اين يک نوع تعميد بود:
"پدران ما همه زير ابر بودند و همه از دريا عبور می کردند و همه در ابر و دريا به موسی تعميد می
يافتند 1 ".قرنتيان 2 :10
طی چند ماه ،اسرائيل برای دريافت قوانين خدا به سينا سفر کرده بود .آنها مشتاقانه به موسی قول دادند كه
از اين خدايى كه تازه آنها را نجات داده است پيروی كنند.
وی گفت" :خداوند از کوه موسی را صدا كرد  ،گفت ":بنابراين به خاندان يعقوب و به بنی اسرائيل بگوييد
 ...اگر شما به راستی از صدای من پيروی کنيد و ميثاق مرا حفظ کنيد می توانيد دارايی ارزشمند من در
بين همه مردم باشيد  ،زيرا تمام زمين مال من است.
و شما برای من يک پادشاهی کاهنان و يک ملت مقدس خواهيد بود .اينها کلماتی است که شما بايد با بنی
اسرائيل بگوييد" .
پس موسی آمد و بزرگان قوم را صدا کرد و همه اين سخنان را که خداوند به او دستور داده بود در پيش
روی آنها قرار داد.
همه مردم با هم جواب دادند و گفتند" :آنچه خداوند فرمود ما انجام خواهيم داد ".خروج 8-3 :19

در زندگی روزمره آنها بود که خدا آنها را آزمايش می کرده تا ببيند آيا واقعا ً منظور آنها چيست .آيا آنها
گرسنه و تشنه بودند .آيا آنها سخنان خدا را به خاطر می آورند و به او اعتماد می کنند يا آنچه را که او به
آنها گفته بود را فراموش می کنند؟ يكی از غم انگيزترين وقايع كتاب مقدس  ،تاريﺦ اين است كه چگونه
تمام بزرگساﻻن )به جز دو نفر( كه اين وعده را به خدا داده اند او را ناكام كردند و به دليل گناهان خود
در بيابان مردند .آنها هرگز به سرزمين موعود نرسيدند.
درست قبل از درگذشت  ،موسی به فرزندان كسانی كه درس بزرگ برای زندگی خود را نابود کردند
آموخت تا آنها نيز ناكام نمانند.
"اکنون اين دستور اساسنامه و قوانينی است که خداوند  ،خدای شما به من دستور داده است که به شما ياد
بدهم تا بتوانيد آنها را در سرزمينی که می رويد انجام دهيد تا آن را در اختيار داشته باشيد.تا با نگه داشتن
تمام اساسنامه و دستورات او که به شما دستور می دهم تا شما در تمام روزهای زندگی خود  ،از خداوند
 ،خدای خود و فرزند پسرش بترسيد و روز ها برای شما طوﻻنی می باشد.
بنابراين ای اسرائيل ،بشنو و مراقب آنها باشيد،تا با شما خوب پيش برود و بتوانيد بسيار زياد شويد ،
همانطور که خداوند ،خدای پدران شما به شما وعده داده است در سرزمينی با شير و ." ...بشنو ای اسرائيل:
خداوند  ،خدای ما  ،خداوند يکی است.
خداوند و خدای خود را با تمام قلب و با تمام روح و تمام توان خود دوست خواهيد داشت.
و اين سخنان که امروز به شما دستور می دهم بر روی قلب شما خواهد بود.شما بايد آنها را با جديت به
فرزندان خود آموزش دهيد و وقتی در خانه خود می نشينيد  ،و هنگام راه رفتن  ،و هنگام دراز کشيدن و
هنگام برخاستن از آنها صحبت خواهيد کرد .آنها را به عنوان عﻼمت در دست خود ببنديد و آنها مانند
پيشانی باﻻی چشم های شما باشند.
آنها را در درهای خانه و دروازه های خود بنويسيد " .تثنيه 9-1 :6
اين پيام غيرقابل توصيف است .سخنان خدا بايد جزئی از زندگی روزمره آنها باشد .آنها قرار بود به طور
مداوم در مورد آنها صحبت كنند و به فرزندان خود در مورد آنها آموزش دهند .اين تنها بخشی از کتاب
مقدس است که بخشی از هر کاری که انجام می دهند اين است که بتوانند اهميت سخنان خداوند را به خاطر
بسپارند و از آنها پيروی کنند.
به اين مقايسه بين بنی اسرائيل و خودمان نگاه کنيد .زندگی ما مثل آنهاست!
فرزندان اسرائيل
آنها در مصر برده بودند .بره پسﺦ را خداوند به عنوان قربانی برای نجات آنها تهيه کرد.اسرائيل زندگی
برده داری را در مصر به جا گذاشت .اسرائيل از دريای سرخ عبور کرد.قوانين خدا به مردم داده شد.
به آنها گفته شد که اين قوانين بايد جزئی از زندگی روزمره آنها باشد.اسرائيل از خدا نافرمانی کرد و در
بيابان مردند .آنها به سرزمين موعود نرسيدند.

کتاب مقدس برای شما چه معنی دارد؟
شاگردان عيسی امروزقبل از غسل تعميد ميگويند ما برده های گناه هستيم.سرورمان عيسی مسيح توسط
خدا آورده شده است .او برای نجات ما روی صليب درگذشت.
ما بايد زندگی قديمی برده داری خود را به گناه واگذار کنيم .ما بايد تعميد بگيريم.به ما كﻼم خدا داده شده
است تا زندگي جديدمان را هدايت كند.ما بايد هر روز کتاب مقدس را بخوانيم و بگذاريم بر همه آنچه انجام
می دهيم تأثير بگذارد و راهنمايی کند.اگر كتاب مقدس جزئی از زندگی روزمره ما نباشد به ملكوت خدا
نمی رسيم.
بعضی اوقات مﻼقات با شاگردانی که در زندگی روزمره خود عﻼقه مند به مطالعه و آموختن از کتاب
مقدس نيستند تعجب آور است .اما آنها انتظار دارند که هنگام بازگشت عيسی بخشی از پادشاهی خدا باشد.
اگر اکنون کﻼم خدا را هيجان انگيز و الهام بخش نمی بينيم  ،اگر نمی خواهيم هر روز از آن ياد بگيريم ،
چرا بايد در يک پادشاهی آينده جايی را انتظار داشته باشيم که در آن کتاب مقدس در مرکز زندگی برای
هميشه قرار گيرد؟
لطفا ً به سؤاﻻت زير فکر کنيد و سعی کنيد برای خودتان صادقانه به آنها پاسخ دهيد.
 .1چرا کتاب مقدس برای شما مهم است؟ آيا اين را به عنوان "مهم بودن" حس می کند يا اينکه اين يک
بخش گرانبهای زندگی شماست؟
 .2چند بار آن را باز می کنيد و آن را می خوانيد؟ هر روز؟ هر هفته؟ فقط بعضی اوقات؟ آيا همه آن را
می خوانيد يا فقط عبارات مورد عﻼقه خود را؟
 .3آيا می توانيد راه خود را در اطراف آن پيدا کنيد؟ آيا می دانيد کتاب مزمور کجاست؟ يهودا کجاست؟
ميکاه کجاست؟
 -4آيا می توانيد متن کتاب مقدس را پيدا کنيد تا به ديگران بگوييد که چه اعتقادی داريد؟
 -5آيا می توانيد از آنچه در آن اعتقاد داريد از عبارات كتاب مقدس نقل كنيد؟
 .6آيا کتاب مقدس شما را به عنوان کﻼم خدا هيجان زده می کند؟
 .7آيا خواندن کتاب مقدس به شما کمک می کند تا شيوه زندگی و رفتار در زندگی خود را تغيير دهيد؟
اگر چنين است ،چگونه؟
چرا درک آن دشوار است؟
درک بخشی از کتاب مقدس دشوار است .خداوند آن را به روشی ننوشته است كه به محض مراجعه به آن
همه جواب ها را برای ما می گويد .به اين کلمات نگاه کنيد:
خداوند می گويد" :زيرا افکار من افکار شما نيستند و راههای شما نيز راههای من نيستند ".اشعيا 8 :55
در آخرين درس خود ديديم که توبه بايد به تغيير کاملی در زندگی ما منجر شود .ما بايد زندگی قديمی خود
را پشت سر بگذاريم و زندگی جديدی را آغاز کنيم که "خدا محور" است نه "خود محور" .اين به ويژه در
آغاز سخت است .متوجه می شويم که نمی توانيم سخنان خدا را به راحتی درک کنيم .عقايد و افکار او
خالص و دوست داشتنی است .فکر و ذهن ما گناهکار است .ما بايد يک روش جديد برای تفکر ،توسعه
دهيم .افکار خدا و راه خدا را به خودمان تبديل کنيم .از کجا می توانيم اينها را بياموزيم؟ از کتاب مقدس ،

اما بايد آنها را جستجو کنيم .اگر قرار است پادشاه باشيم يعنی به اشتراک گذاشتن پادشاهی خدا با عيسی
مسيح هنگام بازگشت پس بايد آنچه را كه خداوند در مورد خود و هدف او به ما می آموزد از كتاب مقدس
جستجو كنيم .هرچه اين کار را انجام دهيم ايمان ما به او بيشتر می شود.
"اين جﻼل خدا است که چيزها را پنهان کند اما جﻼل پادشاهان جستجوی چيزهاست ".امثال 2 :25
کﻼم الهام گرفته از خدا
کتاب مقدس ادعای منحصر به فردی برای خودش می کند .اين "الهام" است که به معنای "خدا نفس می
کشد" است .درست همانطور که از تنفس در ريه های خود برای به صدا درآوردن صدا استفاده می کنيم ،
بنابراين کتاب مقدس تصويری از خدا را به ما نشان می دهد که کلمات را برای ما صحبت می کند.
پولس رسول در نامه خود به تيموتی نوشت:
"اما در مورد شما  ،به آنچه آموخته ايد ومحکم اعتقاد داشته ادامه دهيد و بدانيد که ازچه کسی آن را آموخته
ايد.چگونه از کودکی با نوشتههای مقدس آشنا شدهايد  ،که با ايمان به عيسی مسيح قادرند شما را برای
نجات خردمند کنند.تمام کتاب ها توسط خدا الهام می گيرند و برای آموزش  ،سرزنش  ،اصﻼح و آموزش
عدالت سودآور هستند تا که مرد شايسته خدا  ،مجهز به هر کار خوب باشد" .
 2تيموتايوس 17-14 :3
در اين آيات چندين نکته بسيار مهم وجود دارد.
 .1تمام کتاب مقدس الهام گرفته از خدا است .ما به همان اندازه که پيام انجيل را انجام می دهيم در کتابهای
عهد عتيق تشويق و کمک زيادی پيدا می کنيم .بدون کﻼم و رشد معنوی ما به عنوان شاگردان عيسی ناقص
خواهيم بود.
 .2چگونه می توانيم در مورد "کارهای خوب" که بايد در زندگی خود انجام دهيم بياموزيم مگر اينکه در
کتاب مقدس درباره آنها بخوانيم؟
 .3تيموتائوس در مورد خدا از کتاب مقدس آموخته است .مطالعه او باعث شده است كه او به حقيقت اين
اموراعتقاد داشته باشد وايمان او افزايش يافت) .توجه داشته باشيد که او از کودکی در مورد کتاب مقدس
به او آموخته بود .وقتی به  2تيموتائوس  5 :1نگاه می کنيم اين احتمال وجود دارد که او توسط مادر و
مادربزرگش درس داده شده باشد .اين يک درس بسيار قدرتمند در مورد چگونگی آموزش فرزندانمان و
و نوه ها است(
 -4حاﻻ او بايد در چيزهايی که آموخته است ادامه دهد .اين نکته ی مهمی است .او فقط نمی تواند بگويد
که اکنون به اندازه کافی می داند و ديگر نيازی به خواندن و مطالعه کتاب مقدس ندارد .خواندن کتاب
مقدس بخش اساسی در زندگی روزمره او است.
جای تعجب نيست که عيسی آموخت که:
"انسان تنها با نان زندگی نمی کند بلکه با هر کلمه ای که از دهان خدا سرچشمه می گيرد ".متی 4 :4

چرا خواندن کتاب مقدس مهم است
می دانيم که اگر به طور منظم غذا نخوريم  ،گرسنگی خواهيم ديد .غذای بدنی برای زندگی ضروری است.
غذای معنوی کتاب مقدس همان اندازه ضروری است .بدون غذای معنوی روزانه از کتاب مقدس ،ما از
نظر معنوی خواهيم مرد و پادشاهی خدا برای ما گم می شود .اگر هر روز از کﻼم خدا تغذيه کنيم  ،از
نظر معنوی رشد خواهيم کرد.
• اين يک کلمه زنده و فعال است که به ما کمک می کند تا قلب هايمان را صادقانه بررسی کنيم تا ببينيم
که واقعا ً چه چيزی ما را ايجاد می کند )عبرانيان .(4:12
• ما را در مقاومت در برابر ميل به گناه که در هر يک از ما وجود دارد  ،تقويت می کند )مزمور :119
.(11-9
• اين)کتاب مقدس( توانايی بنا کردن ما را دارد و از نظر معنوی نيرومند می کند و ميراث بخشد )اعمال
 ، 20:32اول پطروس (2-1 :2
• وقتی اشتباه می کنيم  ،ما را مورد توبيﺦ قرار می دهد ) 2تيموتايوس (3:16
• به ما کمک می کند تا خود را از يک دنيای شرور جدا کنيم )يوحنا (17-14 :17
• اين ايمان ما را افزايش می دهد )روميان (10:17
• نمونه هايی از اينكه چگونه بايد زندگی خود را به عنوان زن و مرد خداپرست زندگی كنيم به ما می دهد
)كولوسيان (17-1 :3
• اين هدف خدا را برای زمين و زن و مردی که در پادشاهی خود روی آن زندگی می کنند نشان می دهد
)مزمور (72
• باﻻتر از هر چيز ديگر در مورد عشق به خدا در تأمين سرورمان عيسی مسيح برای نجات ما به ما می
گويد و در مورد اينکه چگونه بايد اين عشق را به ديگران نشان دهيم 1) .يوحنا (21-7 :4
کلمه باعث ايجاد جسم شد
مهمترين دليل خواندن کتاب مقدس اين است که آن را در مورد عيسی مسيح به ما می آموزد .او به عنوان
"جسم ساخته شده از کلمه" توصيف شده است .با اين فهميديم که او هر لحظه از هر روز مطابق کﻼم خدا
زندگی می کرد .برای او واقعا ً "چراغی برای پاهای من و چراغ راه من" بود )مزمور .(105 :119
اين کتاب مقدس او بود که به او نشان می داد که چگونه بايد هر روز از زندگی را به روشی که پدرش را
خوشحال می کرد  ،زندگی کند .درست قبل از اينکه او بر روی صليب درگذشت  ،عيسی مسيح را برای
شاگردانش به پدرش دعا کرد )اين دعا را در يوحنا  17می يابيم( .او گفت کارهايی را که خدا به اودستور
داده  ،انجام داده است .او به پيروان خود در مورد خدا آموخته بود؛ او به آنها پيام خدا و کلمات دقيقی را
که خدا با او گفته بود به آنها داده بود.
"زيرا من به اقتدار خودم صحبت نکرده ام اما پدری که مرا فرستاده است ،خود به من دستوراتی داده است
 چه بگويم و چه حرفی بزنم.و می دانم که فرمان او زندگی ابدی است .بنابراين آنچه من می گويم همانطورکه پدر به من گفته است می گويم" .يوحنا 50-49 :12

اين چيزها برای آنها بسيار حياتی بود زيرا او قصد داشت آنها را ترک کند و به بهشت صعود کند .به آنها
اگر در غياب او قوی باشند  ،به چه چيزهايی احتياج داشتند؟ او دعا کرد کﻼم خدا آنها را به حقيقت تقديس
کند )آنها را مقدس کنيد( .کﻼم شما حقيقت است ." ،
اين دعا برای امروز ما نيز هست .هر روز از طريق کﻼم خدا در زندگی از نظر معنوی رشد خواهيم کرد
تا مانند عيسی باشيم .اين به ما کمک می کند تا خود را از دنيای شيطانی جدا کنيم و به ما کمک می کند تا
در بازگشت او آماده مﻼقات با سرورمان عيسی مسيح باشيم.
چک ليست رشد معنوی
 .1هر روز بخشی از کتاب مقدس را بخوانيد .برای اطمينان از خواندن تمام قسمت های کتاب مقدس از
برنامه خواندن کتاب مقدس يا همراهان کتاب مقدس ارائه شده توسط معلم خود استفاده کنيد.
 .2قبل از خواندن ،دعا کنيد که خداوند به شما کمک کند تا آنچه را می خوانيد درک کنيد.
 .3اگر خانواده ای داريد آنها را تشويق کنيد که با شما بخوانند.
 -4ليستی از سواﻻت را در دفترچه در مورد آنچه می خوانيد و نمی فهميد نگه داريد .سپس می توانيد از
معلم خود يا هر مسيحی برای پاسﺦ به اين سؤاﻻت کمک بگيريد.
 -5به آنچه می خوانيد مراقبه کنيد )درباره آن فکر کنيد( .اگر می توانيد يک زمان آرام را برای اين کار
پيدا کنيد،اين بهترين راه است .همچنين در زندگی روزمره خود به آنچه مطالعه کرده ايد از کتاب مقدس
فکر کنيد و سعی کنيد از درسهايی که آموخته ايد استفاده کنيد.

