زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد!
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﻧزدﯾﮏ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ در ﺣﺎﻟﮫ
ﺧوردن ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن دوﺳت ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎ اﯾن ﺳوال را ﻣﯾﭘرﺳد» :ﭼﯽ ﺷد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷدﯾد؟«
ﺷﻣﺎ وﻗت دارﯾد در ّﺣد ﯾﮏ ﭼﺎی ﺧوردن داﺳﺗﺎن اﯾﻣﺎن آوردﻧﺗﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد .داﺳﺗﺎن
اﯾﻣﺎن آوردﻧﺗﺎن را در ﮐﺎدر ﭘﺎﯾﯾن ﺑﻧوﺳﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺗﺎن ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾد و
ﻣﯽ ﺧواھد از ﺷﺧص ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻧود.
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ﻗﺑل از آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ  /آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ  /زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ
در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭘوﻟس داﺳﺗﺎن ﺧود را ﮐﮫ ﭼطور ﻋﯾﺳﯽ زﻧدﮔﯾش را ﺗﻐﯾﯾر داد ﭼﻧﯾﯾن ﮔﻔت،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﻣﯾﺧواﺳت داﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑرای ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد )ﮐﺎرھﺎی رﺳوﻻن
 ،(٢۶اﯾﻧﮕوﻧﮫ آن را ﺗﻌرﯾف ﮐرد،او ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑﺧش زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗﻘﺻﯾم ﮐرد .ﺷروع ﮐرد
ﺑﺎ ﺗوﺻﯾف زﻧدﮔﯽ ﻗﺑل از اﯾﻣﺎن آوردن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ )آﯾﮫ  ،(١١ -۴ﺑﻌد از اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ داد
ﭼطور ﭘﯾرو ﻣﺳﯾﺢ ﺷد )آﯾﮫ ،(١٨ -١٢و ﺳراﻧﺟﺎم درﻣورد زﻧدﮔﯽ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺻﺣﺑت
ﮐرد )آﯾﮫ  .(٢٣ -١٩اﯾن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوب ﺑرای ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷدﯾم ھﺳت.
ﺷﮭﺎدت ﭘوﻟس ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد اﺳت .ﮔﻔﺗن ﺗﻣﺎم اﯾن اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ در ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
داﺳﺗﺎن ﭘوﻟس را ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧﯾد – ﻛﺎرھﺎی رﺳوﻻن .٢٣ -۴ :٢۶

ﻗﺑل از آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ
ﺟﻣﻠﮫ زﯾر را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد:
 .1وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﮐودک ﺑودم ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﮐﮫ...

 .2ﻗﺑﻼ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردم...

 .3اﻧﺗظﺎر ﭘدر و ﻣﺎدر از ﻣن...

 .4ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم ﮐﮫ...

 .5ﻣوﻓﻘﯾت در ذھن ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ...

 .6ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺎاﻣﯾدﯾﮭﺎ ی ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ...
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 .7ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد آوردﯾد ،ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑرﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑود؟

 .8ﮐدام ﻧﯾﺎز ﻗﻠﺑﯽ داﺷﺗﯾد ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدﯾد؟ ﺟﺳﺗﺟو ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑودﯾد؟
)ﺻﻠﺢ ،ﮐﻧﺗرل زﻧدﮔﯽ ،ﻋﺷق ،اﻣﻧﯾت ،ﺷﺎدی ،دوﺳﺗﯽ ،ھدف ،ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ،آزادی،
ﺣﻘﯾﻘت ،ﻋداﻟت(

 .9اﯾن ﻧﯾﺎز ﭼرا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ﺑود؟ )دو ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد(.

 .10ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﭼﮫ راه ھﺎی رﻓﺗﯾد؟
)دﯾن ،ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎر ،ﺳﯾﺎﺳت ،ﻣواد ﻣﺧدر/اﻟﮑل ،ﻣدرﺳﮫ ،ورزش ،ﺳﮑس ،ﭘول(
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در دو ﺟﻣﻠﮫ ،راه ھﺎی ﮐﮫ رﻓﺗﯾد را ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.
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اﯾن راه ھﺎ ﭼطور ﺷﻣﺎ را ﻧﺎاﻣﯾد ﮐرد؟
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ﻣن ﭼطور ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدم؟
ﺟﻣﻠﮫ زﯾر را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد:
 .1اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ ﺧﺑر ﺧوش ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻧﯾدم...

 .2ﭼﯾز ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ...

 .3ﺑرای ﻣن ﺳﺧت ﺑود ﻗﺑول ﮐﻧم ﮐﮫ...

 .4زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ...

 .5ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در ﺳﻔر ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد؟ )ﭼﮫ ﮐﺳﯽ؟(

 .6ﮐدام داﺳﺗﺎن از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﯾﺎ ﺗدرﯾس ﺑر ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد؟ ﭼرا اﯾن داﺳﺗﺎن /
ﺗدرﯾس ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ﺑود؟

 .7ﭼﮫ ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﯾد؟ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔرﻓﺗﯾد؟
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 .9آﯾﺎ روزی ﺧﺎﺻﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘروردﮔﺎر و ﻧﺟﺎت دھﻧده ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﯾد؟
ﮐﺟﺎ ﺑودﯾد؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟
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ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد.
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در آن وﻗت ،ﺑﮫ ﭼﯽ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن آوردﯾد؟

 .12وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدﯾد ،زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﭼطور ﺑود؟ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣورد
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺟدی ﺷدﯾد ،ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺷرح دھﯾد.

زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﭼطور اﺳت؟
 .1زﻧدﮔﯾﺗﺎن را از زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐردﯾد ﭼطور ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد؟

 .2ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐرد؟

5

زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت؟

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾد ﻋﯾﺳﯽ داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﭘﺎﯾﺎن دھد؟ ھر ﺳﺎل  ٣۶۵ﻓرﺻت
ﺟدﯾد اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورﻧد.
ھر روز ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺟراﺟوی ،ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ،ﺑﺧﺷش و ﻣﺣﺑت
ﻓراوان ﺑروﯾم.

 .1ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﮫ او را دوﺳت دارﯾد؟

 .2ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھﯾد در داﻧش ﺧود از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس رﺷد ﮐﻧﯾد؟ )ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑرای
آﯾﻧده دارﯾد؟(

 .3ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﯾﺳﯽ و ﮐﻠﯾﺳﺎ او را ﺧواھد ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

 .4ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ را را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد؟
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