
2تعلیم   6دو تا  
شاگرد ، با عیسی مسیح مشاركت روزانه دارد.رازگاهان :

T 1 = معلم           S 2 = معلم

(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید . در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت كه 
 شاگرد عیسی مسیح شوید . دومعلم با استفاده از كتابمقدس آنچه شاگرد عیسی مسیح است را تعلیم خواهند داد .
 درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید . درس امروز :

شاگرد با عیسی مسیح مشاركت روزانه دارد . 
. داشتن فرصت مشاركت روزانه با عیسی ” بنامیم  “ رازگاهان   ممكن است مشاركت روزانه با عیسی را 
. درخواهیم یافت كه چرا داشتن فرصت مشاركت  مهمترین نظم روحانی زندگی روزمره یك مسیحی است 
 روزانه با عیسی مهم است . یكی از روش های مشاركت با عیسی را یاد خواهیم گرفت و بعضی نكات مفید عملی

برای زمان مشاركت با عیسی پیشنهاد خواهد شد . 

(S) انگیزه : چرا داشتن رازگاهان روزانه با عیسی مسیح مهم است ؟ .   1  نكته

          اول . تصویر خوردن با یكدیگر . 
  فقط یك خدا وجود دارد . او دوست دارد با كسانی كه به اوخدای نادیدنی چگونه خود را آشكار می كند ؟          

 تعلق دارند ، ارتباط شخصی داشته باشد . گرچه خدا روح نادیدنی است ولی خود را از طریق عیسی مسیح دیدنی
  ( .9 : 14بر شما آشكار می كند . عیسی می گوید ، “... هر که مرا ببیند، خدای پدر را دیده است...” ) یوحنا 

 گرچه خدا قادر مطلق است ولی دوست دارد كه از طریق عیسی با شما یك رابطه شخصی برقرار كند . عیسی
 ( گرچه خدا قدوس مطلق است ولی40 : 10می گوید ، “ ... هر که شما را بپذیرد ، مرا پذیرفته است...” ) متی 

 دوست دارد كه از طریق عیسی با شما یك ارتباط شخصی برقرار كند . عیسی جواب داد: »من خود را فقط به
 کسانی نشان می دهم که مرا دوست می دارند و هر چه می گویم اطاعت می کنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست

  ( . عیسی می گوید كه هر كه با او23 : 14دارد و ما نزد ایشان آمده، با ایشان زندگی خواهیم کرد.« . ) یوحنا 
 (25 – 13 : 16مشاركت دارد از طریق روح القدس با خدا مشاركت خواهد داشت. ) یوحنا 

(T)3 در كتابمقدس در قسمت مكاشفه خدا در بار نخست چگونه با مردم ارتباط شخصی برقرار می كند ؟:  
  عیسی می گوید ، “  من پشت در ایستاده در را می کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می20

 شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. ” خدا از طریق عیسی شخصاk به نزد شما می آید و بر كنار در قلب
 شما می ایستد . او در می زند و شما را دعوت می كند زیرا او میخواهد وارد قلبتان شود ، اگر شما صدای عیسی
 امروز میشنوید که میخواهد وارد قلبتان شود ، قلبتان را سخت نسازید . قلب خود را باز كنید و به عیسی بگوید ،
 “ خداوند عیسی مسیح ، صدای تو را می شنوم و قلبم را به تو می گشایم . امروز به قلب و زندگی من وارد شود ".
 بنابراین عیسی امروز ، به قلب و زندگی شما وارد خواهد شد . اینگونه است كه برای نخستین با خدا را شخصا

از طریق عیسی مسیح ملقات می كنید . 

(S)ایماندار می تواند به هر مقدار و در هر زمان ازخدا چگونه هر روزه با مردم مشاركت شخصی دارد ؟  
. بگذارید مكاشفه  : 3روز با خدا از طریق عیسی ارتباط شخصی داشته باشد  . عیسی20    را دوباره بخوانم 

 می گوید ، “ من پشت در ایستاده در را می کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او
 شام خواهم خورد و او نیز با من.”  بعد از اینكه شما عیسی را در قلب خود پذیرفتید نخستین چیزی كه عیسی از
. به همین خاطر است كه غذا خوردن با عیسی یا  شما می خواهد انجام دهید این است كه با او غذا بخورید 
 مشاركت روحانی با عیسی مهمترین بخش هر روز زندگی است . به منظور زندگی كردن از نظر جسمانی من و
 شما احتیاج داریم كه هر روز به طور منظم غذا بخوریم . و به منظور زندگی و رشد روحانی من و شما نیاز
 داریم كه هر روز با عیسی غذای روحانی بخوریم . عیسی وعده داده است كه او با شما و شما با او غذا خواهید
. در . مردم دوست دارند با هم غذا بخورند چون به این طریق می توانند با هم مشاركت داشته باشند   خورد 

كتابمقدس وضعیت غذا خوردن با یكدیگر زمان مشاركت روحانی روزمره را با عیسی نشان می دهد . 

(T)دوم . ابزار مشاركت داشتن با عیسی . 
  ؟ وقتی مردم با همدیگر غذا می خورند دو كار مهم انجاممردم وقتی با هم غذا می خورند چه می كنند             

 می دهند : هم به بدنشان غذا می رسانند و هم با یكدیگر صحبت می كنند . كاربرد روحانی آن نیز دقیقاk همین است .
 .نخست وقتی من با عیسی غذای روحانی می خورم با عیسی ، هم غذای روحانی می خورم و هم صحبت می كنم . 

 . با عیسی به صورتدوم عیسی به من غذای روحانی می دهد و من این غذای روحانی را به فكر و قلبم می دهم . 
روحانی صحبت می كنم و هم با من به صورت روحانی سخن می گوید . 
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(S)؟ در كتابمقدس عیسی می گــــوید كهغذای روحانی كه باید بخوریم چیست و چگونه آن را بخوریم  
  عیسی می گوید ، “ ... زندگی انسان فقط بسته به4 : 4غذای روحانی شامل كلم خدا در كتابمقدس است . در متی 

 نان نیست ، بلكه به هر كلمه ای كه خدا میفرماید ... ” . عیسی می گوید كه شما و من نمی توانیم فقط با نان معمولی
 از نظر جسمانی زنده بمانیم . او می گوید كه ما فقط تا وقتی می توانیم از نظر جسمی و روحی زنده بمانیم كه خدا
 كلمش را به ما بگوید . كلم بیان شده خدا هنوز هم نور ، هوا ، آب و غذایی را كه جسم ما برای زندگی كردن

  ( . و كلم مكتوب خدا در كتابمقدس باعث می شود كه ما از نظر3 : 1به آن نیاز دارد تولید می كند ) عبرانیان 
روحانی رشد كنیم و میوه روحانی بیاوریم . 

(T)از نظر روحانی ما وقتی كلم خدا را می خوریمچگونه می توانیم از نظر روحانی كلم خدا را بخوریم ؟  
 كه كلم كتابمقدس را هر روز بخوانیم . از نظر روحانی وقتی كلم خدا را می جویم كه كلم كتابمقدس را مطالعه
 و بر آن تعمق كنیم . از نظر روحانی وقتی كلم خدا را می بلعیم كه آن را در فكرمان در قلبمان و در زندگیمان
 بپذیریم . از نظر روحانی وقتی كلم خدا را هضم می كنیم كه به كلم كتابمقدس عمل كنیم و اجازه دهیم كه كلم
. فقط وقتی هر روز به بدنمان غذا برسانیم غذای  كتابقمدس ما را بیشتر و بیشتر به شباهت عیسی تغییر دهد 
 جسمانی می تواند باعث رشد جسمانی و بدنی ما شود ، اجازه می دهد تا ما از نظر فیزیكی سالم بمانیم و به ما
 برای انجام كار روزانه انرژی می رساند . به همین ترتیب فقط وقتی هر روز به افكار و قلبمان غذا بدهیم ، غذای
 روحانی می تواند باعث رشد روحانی ما شود و اجازه می دهد كه از نظر روحانی سالم بمانیم و به ما قدرت و
. فقط وقتی من و شما كلم كتابمقدس را به صورتی بسیار منظم یاوریم  ا میوه روحانی ب  توانایی می دهد ت
 می خوانیم ، بررسی و بر آن تعمق می كنیم و آن را به كار می بریم می توانیم رشد كنیم و تأثیر روحانی زیادی

داشته باشیم . 

(S)اجازه دهید قسمتی از كتابمقدس را در لوقاچگونه می توانیم به صورت روحانی با عیسی صحبت كنیم ؟  
11 : . وقتی دعایش تمام شد، یکی از شاگردان به او گفت:4 – 1    بخوانم ، “روزی عیسی مشغول دعا بود

»خداوندا، ... طرز دعا کردن را به ... ما بیاموز.«
عیسی به ایشان گفت که چنین دعا کنند:

»ای پدر،
نام مقدس تو گرامی باد،
ملکوت تو برقرار گردد.

نان مورد نیاز ما را 
هر روز به ما ارزانی فرما.

گناهان ما را ببخش،
چنانکه ما نیز آنانی را که به ما خطا کرده اند، می بخشیم. ما را از وسوسه های شیطان دور نگهدار.«  

 صدای خدا را گوش می كنیم وقتی كه او با كلم كتابمقدس با ما سخن می گوید یعنی ما بایستی یاد بگیریم كتابمقدس
 را بخوانیم . و ما با خدا صحبت میکنیم وقتی دعا میکنیم یعنی ما بایستی یاد بگیریم که دعا کنیم . در كتابمقدس
 دعا یك تمرین مذهبی با وردهای مذهبی تكراری نیست كه وضعیتهای مذهبی خاصی نیز برای آن توصیه شده
. در دعاهایمان خدا . دعا فرصت روحانی لذتبخش و داوطلبانه مشاركت با خدا از طریق عیسی است   باشد 
 شخصاk با ما حرف می زند و ما به آنچه او به ما می گوید پاسخ می دهیم . و ما در دعاهایمان قلبمان را در حضور

 ( و او در زمان و به روش خود به ما پاسخ می دهد . 8 : 62خدا می ریزیم ) مزمور 

(T) . سوم . مسئولیت   داشتن مشاركت با عیسی
  ؟ هرگاه من و عیسی با هم غذا می خوریم هر دووقتی با هم غذا میخوریم مسئولیت من چیست            

  می گوید كه اول عیسی با من20 : 3مسئولیتهایی داریم .هر دوی ما به نوبت میزبان و مهمان می شویم . مكاشفه 
 غذا می خورد پس من میزبان و او مهمان است . پس این مسئولیت من است كه عیسی را به عنوان مهمان بپذیریم.
 به عنوان میزبان من مسئولیت دارم كه هر آنچه دارم به عیسی بدهم مسئولیت من است كه به خصوص قلبم ، وقتم
 را به او بدهم و همینطور اشتیاقم را نسبت به داشتن مشاركت با او . اما مسئولیت من نیز هست كه به او تمام
 گناهانم مشكلتم و ترسهایم را بسپارم . عیسی مهمان فوق العاده ای است چون او در تمام ضعف ها و مشكلت من

شریك من خواهد شد .
 
(S)وقتی با هم می خوریم مسئولیت عیسی چیست ؟ بعد از اینكه عیسی با من غذا خورد  او من را دعوت 

 می كند تا با او غذا بخورم . حال عیسی میزبان است و من مهمان ، به عنوان مهمان ، من انتظار خواهم داشت كه
 خدا شخصا با  من در زمان مشاركت با عیسی سخن بگوید . همچنین انتظار دارم كه خدا هر آنچه فكر می كند که

 (.16 – 15 : 4من واقعاk در آن روز احتیاج دارم به من ببخشد ) عبرانیان 
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(T). چهارم . دفعات مشاركت با عیسی 
  ؟ اكثر مردم دو تا سه بار در روز غذا می خورند . بهچند دفعه باید با عیسی مشاركت داشته باشیم             

 منظور اینكه سالم بمانیم و برای كار كردن انرژی داشته باشیم نه تنها بایستی غذای خوب بخوریم بلكه منظم
  ،  منطقی است كه حداقل یكبار در روز با خدا مشاركت20 : 3بخوریم . براساس وضعیت موجود در مكاشفه 

  می گوید كه صبحگاهان داود10 ، 8 : 143داشت . مثال داود پادشاه در عهد عتیق را در نظر بگیرید . مزمور 
 پادشاه انتظار داشت كه كلم محبت خدا را برای خود بشنود . او همچنین انتظار داشت كه خدا راهی را كه آن
 روز باید برود به او نشان بدهد . این زمانی اتفاق می افتاد كه او بر كلم خدا در كتابمقدس تعمق می كرد . مزمور

  می  گوید كه صبحگاهان داود پادشاه درخواست هایش را به حضور خدا می آورد . و در طی روز با اشتیاق3 : 5
 منتظر آنچه خدا برایش انجام می داد بود . پس داود پادشاه صبح ها مشاركت منظمی با خدا داشت . نمونه عیسی را

  سال قبل از آمدن عیسی پیش بینی كرد كه عیسی در ذات700  اشعیاء نبی 4 :50در نظر بگیرید . در اشعیاء 
 بشری خودش هر روز صبح با خدا مشاركت شخصی خواهد داشت و در طی آن خدا كلمش را به او تعلیم داد .

  مرقس می گوید كه عیسی صبح زود بیرون رفت تا در خلوتگاهی در حضور خدا دعا كند .35 : 1در مرقس 
پس در زمان اقامتش بر زمین عیسی صبحگاهان فرصت منظمی برای مشاركت با خدای پدر داشت . 

(S) 20 : 3نتیجه گیری ما این است كه عیسی از این وضعیت یعنی “ خوردن با یكدیگر ” كه در مكاشفه 
 است به عنوان تصویر “ مشاركت با خدا از طریق عیسی ” استفاده كرد . او می خواهد به ما كمك كند كه سه

حقیقت مهم را در مورد رازگاهان درك كنیم : 

. مشاركت با خدا از طریق عیسی بایستی عادت روزانه ما بشود . یک 
. خدا از طریق كتابمقدس با ما حرف می زند ، ما بایستی كلم كتابمقدس را هر روز بخوریم .دو
 . ما از طریق دعا با خدا حرف می زنیم . ما بایستی به آنچه خدا در كتابمقدس به ما می  گوید پاسخ بدهیم . سه

(T) روش : چگونه از طریق عیسی مسیح مشاركت روزانه با خدا داشته باشیم ؟.      2  نكته 
 راههای خوب مختلفی برای داشتن رازگاهان روزانه وجود دارد . روش زیر شیوه رازگاهان “ حقیقت محبوب ”

نامیده می شود .این شیوه توسط بسیاری از مسیحیان استفاده می شود این شیوه چهار قدم دارد .
 
(S) رازگاهان خود را با وارد شدن آگاهانه به حضور خدا شروع . دعا كنید تا قلبتان آماده شود1قدم .  

. از او . از خدا بخواهید كه از طریق كلمش در كتابمقدس و روح القدس ، شخصا� با شما سخن بگوید   كنید 
 بخواهید كه از طریق كلم كتابمقدس زندگی شما را تازه كند و قدرت ببخشد . برای مثال می توانید دعا كنید ، “

 ( . 18 : 119ای خداوند ، چشمانم را بگشا تا حقایق شگفت انگیز کلم تو را ببینم.” ) مزمور 

(T) یك قسمت یا یك فصل را از كتابمقدس بخوانید . از عهد جدید شروع . كتابمقدس را بخوانید2قدم .  
 كنید . اگر خوب می خوانید ،  تقریباk هر روز یك فصل بخوانید . یك “ برنامه خواندن كتابمقدس ” به شما كمك
 می كند تا به طور منظم از سرتاسر كل كتابمقدس بخوانید . یك شیوه علمتگذاری كتابمقدس به شما كمك می كند
 كه در حین خواندن فكر كنید . اگر آهسته می خوانید پس هر روز فقط یك قسمت را بخوانید . اگر اصلk نمی توانید
 بخوانید از یكی از دوستانتان بخواهید كه كتابمقدس را برایتان بخواند . گروه كوچكی از مسیحیان می توانند هر
 روز صبح یا هر ساعت دیگری از روز به صورت گروهی رازگاهان داشته باشند . آنانی كه می توانند بخوانند

هركدام به نوبت یك آیه را قرائت كنند . 

(S) در حالیكه كتابمقدس را می خوانید درمی یابید كه خدا دارد . حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید3قدم .  
. حقیقت . برای هر روز از آن قسمت كتابمقدس حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید   چیزی به شما می گوید 
 محبوب شما ممكن است یك آیه ، چند آیه یا به طور خاص حقیقتی باشد كه در آن قسمت کتاب مقدس خوانده اید .
 حقیقت محبوب شما فكر یا كلماتی است كه از طریق آن خدا با شما سخن می گوید ، شما را به فكر كردن وا
. گرچه تمام حقایق موجود در كتابمقدس مهم هستند شما فقط یك حقیقت را  میدارد و یا قلبتان را لمس می كند 

انتخاب می كنید چون می خواهید امروز به آن حقیقت تعمق كنید . 

(T) بركلم خدا تعمق می كنید چون می خواهید حقیقت را درك . بر حقیقت محبوب خود تعمق كنید4قدم .  
كنید ، از آن احیاء شدید و قدرت بیابید و آن را بكار برید یا استفاده كنید . تعمق مسیحی دارای چهار قدم است : 

 فكر كنید شما می خواهید حقیقت را درك كنید . پس در مورد معنی كلمات مهم موجود در حقیقت محبوب نخست .
. از خودتان سئوالتی را بپرسید نظیر “ چه كسی ؟ چه ؟ كجا ؟ چه وقت ؟ چرا ؟ چطور ؟ ” 

  و از خدا بپرسید قصد دارد چهدعا كنید. می خواهید آنچه خدا به شما می گوید بدانید . پس آهسته در قلبتان دوم 
 چیز به شما بگوید . از او بخواهید كه این حقیقت را در فكر و قلبتتان توضیح دهد و به كار ببرد . در حالت دعا با

خدا در مورد آن حقیقت محبوب صحبت كنید . 
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  شما می خواهید این حقیقت را بكار ببرید . پس حقیقت محبوب را به زندگی شخصی خود و به دنیایـــی كهسوم .
  . از خودتان یكی از سئوالهای زیر را بپرسید : “ در نور این آیه نیاز منمرتبط بسازیددر آن زندگی می كنید 

چیست ؟ كدام حقیقت من را احیاء می كند و قوت می بخشد ؟ خدا از من می خواهد چكار كنم ؟
. پس افكار مهم حاصل از تعمق خود را در یك دفترچهچهارم .   می خواهید این حقیقت را به خاطر بسپارید 

یادداشت بنویسید . 

(S) حقیقت محبوب خود را دعا کنید.5قدم : 

مهمترین افکار حقیقت محبوب خود را کوتاه نزد خدا دعا کنید. هر دفعه برای افراد متفاوت. 
نخست حقیقت محبوب خود را برای خودتان دعا کنید.

دوم حقیقت محبوب خود را برای شخصی در خانواده تان دعا کنید.
سوم حقیقت محبوب خود را برای شخصی نزدیک به خود ، در همسایگی ، کلیسا یا محل کارتان دعا کنید.

چهارم حقیقت محبوب خود را برای شخصی دور از خودتان ، در شهری دیگر  یا در کشوری دیگر دعا کنید.

(T) پیشنهادات عملی برای رازگاهان.      3  نكته . 
  . هر روز رازگاهان داشته باشید . می توانید به تنهایی یا به اتفاق یكنفر دیگر یانخستین پیشنهاد عملی             

 افراد بیشتر رازگاهان داشته باشید . زمان و مكانی را كه می توانید از طریق عیسی با خدا ملقات كنید انتخاب
كنید . از روش حقیقت محبوب رازگاهان استفاده كنید . 

(S)برای رازگاهان خود دفترچه یادداشت داشته باشید . عادت كنید كه تاریخ ، محلدومین پیشنهاد عملی .  
 قسمتی از كتابمقدس را كه خوانده اید ، آیه محبوب و چند حقیقت محبوب كه خدا می خواهد به خاطر بسپارید
. دفترچه یادداشت رازگاهان به شما كمك خواهد كرد كه رازگاهان خود را با دیگران درمیان  یادداشت كنید 
 بگذارید . این كار به شما كمك خواهد كرد تا آنچه خدا در گذشته به شما گفته است به خاطر بیاورید . و وقتی

بعدها این یادداشتها را می خوانید الگویی را می توانید ببینید كه خدا از طریق آن شما را هدایت می كند . 

(T)یك مشاركت خانگی یا یك گروه كوچك ازسومین پیشنهاد عملی .  .  رازگاهان گروهی داشته باشید 
. این گروه می تواند از اعضای خانواده ، ا هم رازگاهان داشته باشند تشكیل دهید   كسانی كه دوست دارند ب
. بعضی . در زمانی كه برای همه مناسب است جلسه داشته باشند   دوستان، و ایمانداران همسایه تشكیل شود 
 مسیحیان همدیگر را صبح زود به طور منظم ملقات می كنند تا قبل از رفتن به سركار رازگاهان داشته باشند و
 دعا كنند . می توانید گروه را به گروههای دو نفره تقسیم كنید . در گروههای دو نفره رازگاهان داشته باشید و از
 روش حقیقت محبوب استفاده كنید . در آخر با هم جمع شوید ، با هم  بنشنید و هر شخص به طور خلصه حقیقت
 محبوب و همینطور افكار مهم خود را در میان بگذارد . سرانجام در كل گروه به نوبت در پاسخ به کلم خدا به

صورت خلصه دعا كنید . به صورت كوتاه دعا كنید تا هركس فرصت دعا كردن پیدا كند .

(S) ملی . اگر مشاركتچهارمین پیشنهاد ع  . هر هفته یكی از رازگاهان های خود را در میان بگذارید 
ه درمیان گذاشتن بركات ا گروه شاگردسازی فقط هفته ای یكبار جمع می شود قسمتی از وقت را ب  خانگی ی
 رازگاهان اختصاص دهید . هر شخص بركات یكی از رازگاهانهای خود را كه در طی هفته قبل داشته است با

كل گروه درمیان می  گذارد . سرانجام ، در كل گروه به نوبت در پاسخ به کلم خدا به صورت كوتاه دعا كنید .

(T) تكلیف برای هفته  آینـــده

.  هر چهارشنبه می توانید از طریق این برنامه رادیویی به درمیان گذاشتن بركات رازگاهان سهیم شوید . اول 
 www.dota.netدوم . كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی 

    مراجعه كنید . این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....  
 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید . سوم . 
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