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در میان گذاشتن بركات 2
یک شاگرد آنچه را كه از مت ی  29 : 7 – 12 : 4یاد گرفته است با دیگران
درمیان می گذارد
 = Sمعلم 2

به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید  .در این مجموعه كه در مورد درمیان گذاشتن
( )T
بركات رازگاهان است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید  .دو معلم آنچه را كه از رازگاهان خود یاد
گرفته اند در میان خواهند گذاشت  .در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم .
هفته ای یكبار با یكدیگر جمع می شویم تا آنچه را كه یاد گرفته ایم با یكدیگر درمیان بگذاریم  .درحالیكه به این
برنامه گوش می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید .
ما نخست شرح خواهیم كه چگونه رازگاهان داشته باشیم  .سپس حقایق و دروس مهمی را كه از رازگاهان یاد
گرفته ایم با یكدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی می كنیم كه به بعضی سئوالت مهم پاسخ بدهیم  .عنوان درس
امروز  :یک شاگرد آنچه را كه از متی 29 : 7 – 12 : 4یاد گرفته است درمیان می گذارد .
( )Sنكته  . 1چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را درمیان بگذاریم .
هر روز هفته از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس با خدا رازگاهان یا مشاركت داشته باشید  .یكی از
روشهای ساده رازگاهان  ،روش “ حقیقت محبوب ” نام دارد  .این روش پنج قدم دارد  .قدم  . 1دعا كنید و از
خدا بخواهید با شما حرف بزند  .قدم  . 2یكی از هفت قسمت مشخص شده را از كتابمقدس بخوانید  .قدم . 3
حقیقت محبوب خود را انتخاب ك نید  .حقیقت محبوب  ،حقیقت آیه یا قسمتی است كه خدا از طریق آن با شما
حرف می زند  ،افكار شما را برمی انگیزد و یا قلب شما را لمس می كند  .قدم  . 4بر حقیقت محبوب خود تعمق
كنید  .با این چهار چیز تعمق خود را انجام دهید  .اول  .در مورد مفهوم كلمات فكر كنید  .دوم  .از خدا بپرسید كه
می خواهد چه چیز به شما ب گوید  .س وم  .با ساختن كاربردهای عملی  ،حقیقت محبوب را به زندگی خودتان
مربوط بسا زید  .چها رم  .مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با
دیگران آنها را درمیان بگذارید  .قدم  . 5در رابطه با حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید  .سپس برای یكی از
اعضای خانواده و بعد برای یكی از نزدیكان و بالخره برای یكنفر كه از شما دور است دعا كنید  .وقتی كه با
یكی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشاركت خانگی و یا یك گروه شاگردی دارید به نوبت نتایج تعمق یكی از
رازگاهان خود را درمیان بگذارید  .سعی كنید كه به بعضی از سئوالت نیز از قسمتهای مشخص شده پاسخ دهید.
نكته  . 2درمیان گذاشتن بركات متی 29 : 7 – 12 : 4
( )S
هفته گذشته متی  29 : 7 – 12 : 4را خوانده ایم بر آن تعمق كرده و دعا كرده ایم .حال از یادداشتهای رازگاهان
خود استفاده می كنیم تا حقایق و دروس این قسمتها را با هم درمیان بگذاریم و در مورد بعضی سئوالت گفتگو
كنیم .
درمیان گذاشتن رازگاهان از متی فصل 4
( )Sمی خواهم از متی  20 – 19 : 4در مورد صیاد مردمان مطلبی درمیان بگذارم  .عیسی می گوید “ ،
نزد من آیید و من شما را صیاد انسانها خواهم ساخت ”  ،عیسی مردم را نه فقط برای نجات آنها از گناهانشان
دعـــوت می كنـــد بلكه برای ایـــنكه به آنها تکلیف بسیار مهمی بدهد  .پیروان عیسی “ صیاد انسانها ” خواهند
شد  .آنها به مردم در مورد عیسی خواهند گفت و سپس این اشخاص نیز می خواهند تا عیسی را پیروی كنند .
درمیان گذاشتن رازگاهان از قسمت متی فصل 5
( )Tمی خواهم از متی  3 : 5در باره فقیران در روح مطلبی درمیان بگذارم “ .خوشا به حال فقیران در روح
 ،زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است ”  .عیسی ویژگی های شهروندان ملكوت خدا را تعلیم می دهد  .آنها
توسطویژگی فقیر در روح متمایزمی شوند  .اغلب در مورد معنی این قسمت گیج می شوم  .فقیر بودن در روح
با فقر د ر چیزهای م ادی م شابه ن یست  .بلكه به معنی ف قیر بودن در چیزهای روح انی یا فقیر بودن در
خصوصیات خدا است مثل محبت خدا  ،عدالت خدا و فروتنی خدا  .فقیر بودن در روح به این معنی است كه من
پی می برم كه  ،به قدرت و حكمت خدا برای حل مشكلت و پیشرفت خودم نیاز دارم  .به این معنی كه من
می پذیرم كه در هر چیز به خدا نیاز دارم  .دوست دارم كه واقعا xدر روح فقیر باشم می خواهم كه در هر چیز
وابسته به خدا باشم و و از او توقع هر چیز نیكویی را داشته باشم .
( )Sمی خواهم از متی  13 : 5در باره نمك جهان مطلبی درمیان بگذارم  .عیسی می گوید  “ ،شما نمك
جهانید ”  .من در مورد كارهای نمك فكر كردم  .مردم از نمك برای طعم دار كردن غذا  ،محافظت از گوشت
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درمقابل فساد و پاك كردن زخم استفاده می كنند  .پس اگر مسیحیان نمك جهان هستند پس در مقابل فساد اخلقی و
روحانی در جهان مبارزه می كنند  .در هر جایی از جهان كسانی هستند كه فیلم های وقیح وسكسی می بینند ،
دروغ می گویند  ،به ضعیف ستم می كنند  ،دارای فساد سیاسی هستند یا در تجارت متقلب هستند  .اما به علوه
در سرتاسر دنیا مسیحیانی نیز هستند كه با صداقت و شیوه زندگی پاكشان و تعلیم راستی  ،برعلیه فساد جنسی و
روحانی جوامع خود مبارزه می كنند  .بنابر این عیسیمی گوید كه من وقتی برعلیه فساد اخلقی و تباهی روحانی
مبارزه می كنم شخص بسیار مهمی در جامعه خود می باشم  .این اشتیاق من است که نمک جامعه خودم باشم .
( )Tمی خواهم از متی  17 : 5در مورد حمایت عیسی از شریعت مطلبی درمیان بگذارم .
در طی روزهای عیسی  ،معلمین یهودی با اضافه كردن بسیاری از قوانین ساخته شده بدست انسان به شریعت
خدا مفهوم شریعت را به صورت غیرقابل درك آشفتهمی ساختند  .فریسیها یوغی بر شانه های مردم گذاشتند كه
شامل  613قانون می گردید  365مورد از آن قوانین ممنوعه و  248مورد آن فرامین بودند .به علوه آنها حفظ
شریعت را شرطی برای نجات و ورود به بهشت می دانستند  .هم عیسی و هم پولس نظریه فریسی ها و استفاده
ازاین شریعت را رد كردند  .عیسی شریعتی را تائید می كند كه از ابتدا قصد خدا بود  .در متی  17 : 5عیسی
می گوید  “ ،گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم  .من آمده ام تا آنها
را تکمیل نمایم و به انجام رسانم   ” .سپس عیسی به این تعلیم می پردازد كه چگونه بایستی به طور صحیح این
قوانین را درك و به طور صحیح در دوران عهد جدید به كار برد  .برای مثال او در متی  26 – 21 : 5فرمان
ششم را شرح می دهد  “ ،قتل مكن ”  .درك و كاربرد صحیح این قانون محدود به كشتن حیات یك شخص
نیست بلكه شامل كشتن احساسات و آبروی او با خشمو عصبانیت می باشد  .در متی  30 – 27 : 5او قانون هفتم
را شرح می دهد  “ ،زنا مكن “  .باز هم درك و كاربرد صحیح محدود به گرفتار شدن در عمل فساد جنسی
نیست بلكه شامل داشتن افكار و تصورات در مورد فساد جنسی نیز می شود .
می خــــواهم از متی  24 – 23 : 5در باره مصالحه مــــطلبی را در مـیان بگذارم  .عیسیمی گوید كه
( )S
وقتی شما هدایای خود را به خدا تقدیم می كنید و در این حین به خاطر می آورید كه برادری از شما ناراحت است
پس اول رفته و با برادرتان صلح می كنید  .عیسی میگوید که مصالحه کردن با خدا بسیار مهمتر از دادن هدیه به
خدا است  .قبل xفكر می كردم شخصی كه نسبت به مرتكب اشتباه شده بایستی قدم اول را برداشته و به من بگوید “
متأسفم ” “ لطفا xمرا ببخشید ”  .اما اینجا عیسی می گوید مهم نیست كه در یك ارتباط از هم گسیخته چه كسی
اشتباه كرده باشد  .آنچه واقعا xمهم است این است كه آن ارتباط از هم گسیخته شفا یابد پس اگر شخصی محكوم به
اشتباه می كندمی خواهم قدم اول را برداشته به نزد او بروم و با او مصالحه كنم .
( )Tمی خواهم از متی  37 : 5در مورد صداقت مطلبی را درمیان بگذارم  .عیسی می گوید بلی شما بلی
و نه شما نه باشد  .هر چیز بیش از این از شریر است من این آیه را دوست دارم چون نشان می دهد كه عیسی
از دروغ و وعده های تو خالی متنفر است  .در عهد عتیق خدا می گوید آن اشخاص را داوری خواهد كرد كه بدی
را نیكویی و نیكویی را بدی می نامند و آنانی كه ظلمت را به جای نور و نور را به جای ظلمت می گذارند (
اشعیاء  . ) 20 : 5خدا هرگز كلم خود را تغییر نمی دهد و همچنیـــن هرگز ارزشها و استاندارهای خود را نیز
تغییر نمی دهد  .زمانیكه خدا می گوید كه چیزی “ شریر ” است آن چیز همیشه و در همه جا “ شریر” است .
وقتی خدا می گوید كه كاری را انجام خواهد داد  .پس می توانم بسیار مطمئن باشم كه خدا آن را به انجام خواهد
رسانید ! به همین دلیل است كه عیسی از من می خواهد نسبت به آنچه می گویم جدی باشم و آنچه را وعده می دهم
انجام دهم .
درمیان گذاشتن رازگاهان از متی فصل 6
( )Sمی خواهم از متی  9 : 6در باره صدا زدن خدا با عنوان “ پدر آسمانی ما ” مطلبی درمیان بگذارم .
مسیحیان خدا را “ پدر ”می خوانند  .خدا هرگز یك پدر جسمی نیست بلكه او همیشه برای فرزندانش یك پدر
روحانی است ! او پدر زنده ای است كه واقعا xمرا می بیند  ،دعاهای مرا می شنود  ،با من حرف می زند و مرا
نجات می دهد ! بعضی انسانها بت ها را می پرستند  .آنها به معبد می روند چون بت هایشان نمی توانند به نزد آنها
بروند  .این بتها چشم دارند اما نمی بینند گوش دارند اما نمی شنوند  ،دهان دارند اما نمی توانند حرف بزنند دست
دارند اما نمی توانند به كسی كمك كنند  .بتها مرده هستند اما پدر آسمانی من زنده است ! سایر مردم خدایی را
می پرستند كه بعضی رهبران مذهبی آنها را ساخته اند  .آنها هرگز با خدایشان ارتباط شخصی و نزدیك نداشته اند
چون رهبران مذهبی او را آنقدر دور دست و متعال ساخته اند كه هیچكس نمی تواند به او نزدیك شود  .خدایانی
كه توسط بشر ساخته شده اند نیز مرده اند اما پدر آسمانی من زنده است ! خدای من پدر زمینی نیست بلكه پدر
آسمانی است ! بسیاری از پدران زمینی هرگز با فرزندانش حرف نمی زنند مگر اینكه بخواهند به آنها دستوری
بدهند  .بسیاری از پدران زمینی هرگز فرزندان خود را محبت نمی كنند و در آغوش نمی گیرند و هیچوقت دوست
آنها نمی شوند  .اما پدر آسمانی من مرا محبت می كندمرا می پذیرد و دوست دارد كه با من باشد  .او مشتاق است
كه با من حرف بزند و صبورانه به من گوش می كند  .او به من كمك می كند و مرا نجات می دهد  .بسیاری از
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پدران روی زمین نسبت به تنها همسر خود وفادار نیستند و بیش از یك همسر و صیغه دارند  .آنها از خود نمونه
بدی برای فرزندانشان به ما می گذارند  .اما پدر آسمانی من همیشه وفادار و بهترین نمونه برای من است  .پدر
آسمانی من هزاران بار بهتر است از هر پدر آسمانی او برای هر پدر واقعی بر روی زمین بایستی نمونه باشد .
روزی كه من عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده ام پذیرفتم خدا پدر آسمانی من شد !
( )Tمی خواهم از متی  13 – 9 : 6در مورد دعای خداوند مطلبی را درمیان بگذارم  .این دعا  ،دعایی
فوق العاده است  .عیسی این دعا را به عنوان یك نمونه از اینكه چگونه باید دعا كنیم به ما داد  .عیسی مرا تعلیم
می دهد كه هر وقت دعا می كنم اول بایستی دعایم را به سوی خدا متوجه بسازم و اول در مورد نام او  ،ملكوت و
اراده او دعا كنم  .بعد از آن می توانم دعایم را به سوی خودم متوجه بسازم و برای نیازهای مادی  ،نیازهای
روحانی خودم و تلشهایم در دنیا دعا كنم  .دوست دارم که چنین دعا کنم  :نخست می خواهم برای علئق خدا
دعا كنم و سپس می خواهم برای علیق خودم دعا كنم  .امروز صبح این دعا را كردم  “ :پدر عزیزم كه در
آسمانی  ،ترا می پرستم كه مرا دوست داری و مرا از گناهانم نجات دادی و دیروز مرا از بیماریم شفا دادی .
باشد كه دوستانم درمحل كارم شروع به شناختن انجیل تو بكنند و تو را به عنوان پادشاه زندگی خود بپذیرند .
كمكم كن آن فصل از كتابمقدس را كه امروز خواندم درك كنم و به من اشتیاق بده كه اراده تو را از انجام بدهم .
در نام عیسی  .آمین !
( )Sاز متی  13 :6در باره وسوسه ها سؤالی دارم .در آنجا میگوید " :ما را از وسوسه ها دور نگهدار " .آیا
خدا انسان را بسوی وسوسه هدایت میکند؟
( )Tیعقوب تعلیم می دهد كه خدا همانند شخص شروری نیست كه دیگران را به گناه وسوسه كند خدا هرگز
مردم را به وسوسه نمی كشاند  .اما مردم با خواهشهای قلبی خود و توسط دنیای اطرافشان و یا توسط شیطان
بالی سرشان وسوسه می شوند كه كارهای اشتباه انجام دهند  .پس در دعاهایماناز خدا می خواهیم كه به ما كمك
كند تا زندگی مقدسی داشته باشیم  .ما دعا می كنیم  “ ،ای پدر آسمانی ما  ،اجازه نده كه به موقعیتهای وسوسه
كننده وارد شویم  .به من این بـــصیرت را بده تا آنچه كه نادرست است را تمییز دهم و این فیض را بده تا به
وسوسه “ نه ” بگویم " .وقتی از خدا می خواهیم كه ما را به وسوسه نكشاند در واقع از او می خواهیم تا به ما
اجازه ندهد كه به وسوسه “ بلی ” بگوییم .
در میان گذاشتن رازگاهان از متی 7
( )Sمی خواهم از متی  1 : 7در باره داوری كردن دیگران مطلبی را درمیان بگذارم  “ .داوری نكنید تا بر
شما داوری نشود ”  .آیا این بدان معنی است كه من هیچگاه به كسی اشتباهش را نگویم ! نه  .عیسی خودش
مردم را داوری می كرد  .او بهفریسی اه می گوید  “ ،وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریا کار شما
مانند قبرهای سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل آن پر است از استخوانهای مردگان و کثافات ” .
( متی  . ) 27 : 23عیسی آنها را به راستی داوری می كند  .آنها ریاكار بودند و وانمود می كردند كه بسیار
مذهبی هستند درحالیكه در دلشان پول را دوست داشتند نسبت به زنان شهوت داشته و حتی مردم را می كشتند .
عیسی می خواست ریاكاریشان را به آنها نشان بدهد پس وقتی عیسی می گوید كه من نباید داوری كنم منظورش
این است كه من نباید مردم را به صورت ریاكارانه و بدون داشتن محبت داوری كنم  .عیسی از منمی خواهد كه
بین آنچه اشتباه است و آنچه درست است تفاوت قائل باشم  .و وقتی من شخصی را داوری می كنم پس بایستی
نخست از این مطمئن باشم كه خودم از انجام همان كار مجرم و خطاكار نباشم .
( )Tمی خواهم از متی  6 : 7در مورد سگان و خوكان مطلبی را درمیان بگذارم  .عیسی می گوید که آنچه
مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را پیش خوكان میندازید  .چیزهای مقدس چه هستند و سگان چه
كسانی میباشند ؟ سگ ها اغلب در اطراف خیابانها و یا در محل تجمع آشغالها پرسه می زنند و بعضی چیزها را
تكه تكه می كنند  .خوكها اغلب در مزارع خوراك خود را زیر پایشان له می كنند  .به همین صورت بعضی
انسانها هم مانند سگان و خوكان رفتارمی كنند  .وقتی شما انجیل را برایشان بازگو می كنید از آن متنفر می شوند.
وقتی درمورد كلم خدا صحبت می كنید آن را با انتقاد تكه تكه می كنند  .وقتی به آنها مهربانی و محبت نشان
می دهید آن را ردمی كنند  .وقتی به آن مسئولیتی رامی سپارید آن را زیر پای خود لهمی كنند  .پس عیسی ما را
چنین تعلیم داد كه در جایی كه مردم به رد كردن موعظه ها و تعلیم من ادامه می دهند نمانم  .عیسی به من تعلیم
می دهد كه به اشخاصی كه در كلیسا واجد شرایط نیستند مسئولیت نسپارم  .چنین اشخاصی فقط آنچه را به آنها
می سپارید خراب می كنند .
( )Sمـــی خواهم از متی  14 – 13 : 7در باره دو در و دو راه مطلبی درمیان بگذارم  .در موعظه سركوه
 ،عیسی جاذبه و همینطور مشكلت شهروندی ملكوت خدا را نشان داد  .از یك طرف شهروندان ملكوت خدا در
آرامش خواهند بود  ،زمین را به میراث خواهند برد  ،خشنود خواهند بود و دعاهایشان پاسخ خواهد یافت  ،و
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غیره  .و از طرف دیگر با اهانت مورد جفا و تهمت قرار خواهند گرفت و بایستی درمقابل تمایلت ذاتی خود به
سمت ریاكاری  ،عدم بخشش  ،نگرانی در مورد چیزهای مادی و قضاوت كردن در مورد دیگران مبارزه
كنند .
عیسی هر شخص را كه این كلمات را می شنود برای ورود از در تنگ ملكوت خدا به چالش وامی دارد  .عیسی
همه مردم را به ایمان و توبه دعوت می كند ! زمانیكه مردم ایمان می آورند و توبه می كنند از در تنگ به ملكوت
خدا وارد می شوند  .پس از آنکه مردم از در تنگ وارد شدند  ،عیسی ایمانداران را متقاعد میکند که در راه
باریک ملکوت خدا قدم بردارند  .او به آنها فرمان می دهد كه در چارچوب محدودیتهایی كه خدا قرار داده زندگی
مقدسی داشته باشند  .در فراخ بیانگر اولین انتخاب اشتباه و راه مریض بیانـــگر نحوه زندگی است كه در آن
شخص آنچه خودش را راضیمی كند انجام می دهد  .این راه منجر به نابودی و سرانجام جهنم خواهد شد .راهی
كه شما برای زندگیتان انتخاب می كنند اغلب با انتخابی تعیین می شود كه شما در ابتدای زندگیتان می كنید  .مهم
است كه به این نكته توجه كنید كه عیسی نمی گوید كه باید راه تنگی را در پیش بگیرید كه به دری تنگ منتهی
می شود  .بلكه باید از در تنگی وارد شوید تا در راهی تنگ قدم بزنید ! فقط یك در تنگ وجود دارد و آن خود
عیسی مسیح است  .در یوحنا  6 : 14عیسی می گوید  “ ،من راه … هستم  ،هیچ كس جز به واسطه من ،
نزد پدرنمی آید ”.
تكلیف برای هفته آینـــده
( )T
اول  .متی  1 : 8تا  24 : 11را به هفت قسمت تقسیم كنید  .هر روز از یك قسمت  ،رازگاهان داشته باشید .
تعمق حاصل از تمام رازگاهان خود را در یك دفترچه یادداشت ثبت كنید  .یكبار در هفته با یكی از دوستان خود
و یا در یك مشاركت خانگی یا گروه شاگردی شركت كنید و بركات رازگاهان خود را با دیگران درمیان بگذارید.
دوم  .كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید ” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net
مراجعه كنید  .این آدرس را به حروف تکرار میکنم ...
سوم  .هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " گوش دهید .
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