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درمیان گذاشتن بركات 3
یك شاگرد آنچه از متی  24 : 11 – 1 : 8یاد می گیرد را با دیگران درمیان
می گذارد.
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( )Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید  .بكمك این مجموعه آموزشی درباره رازگاهان ،
شما یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید  .دو معلم بركاتی را كه از رازگاهان خود داشتند با شما
درمیان می گذارند  .در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم  .هفته ای یكبار ما با
هم جمع می شویم تا آنچه را یادگرفته ایم با هم درمیان بگذاریم  .درحالیكه به این برنامه گوش می دهید در دفترچه
یادداشت خود  ،یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط ك نید  .ما ابتدا توضیح میدهیم  ،چطور رازگاهان داشته
باشید  .سپس حقایق مهم و درس هایی را كه در رازگاهان خود یاد گرفتیم با هم درمیان می گذاریم وهمینطور
سعی می كنیم بعضی سئوالت مشكل را جواب بدهیم  .موضوع درس امروز این است  .یك شاگرد آنچه از متی
24 : 11 - 1 : 8یاد می گیرد را با دیگران درمیان می گذارد .
( )Sنكته  . 1چگونه رازگاهان داشته باشیم و بركات خود را درمیان بگذاریم .
در طی هفته  ،هر روز از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس  ،رازگاهان یا وقت مشاركت با خدا 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  . 3حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید  .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 بگوید  .سوم  .با ساختن كاربردهای عملی  ،حقیقت محبوب را
به زندگی خودتان مربوط بسازید  .چهارم  .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 .
( )Tنكته  . 2درمیان گذاشتن بركات از متی . 24 : 11 – 1 : 8
در هفته گذشته ما متی  24 : 11 – 1 : 8را خواندیم و در مورد آن تعمق و دعا كردیم  .حال ما از روی
یادداشت های رازگان های خود حقایق و درس هایی را كه از این قسمتها یاد گرفتیم با هم درمیان می گذاریم و به
بعضی سئوالها جواب می دهیم .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 8
( )Sمنمی خواهم از متی  3 – 2 : 8در مورد لمس كردن یك جذامی شهادتی بدهم  .مردم در آن زمان ایمان
داشتند كه جذام بدترین بیماری بود  .مردم جذامی ها را مجبور می كردند تا در خارج شهر خود زندگی كنند .
وقتی یك جذامی می دید كه مردم به او نزدیك می شوند  .مجبور بود فریاد می زد  “ ،من یك جذامی هستم ! من
یك جذامی هستم ! ” مردم حتی اگر جذامی ها بطرفشان می آمدند بطرف آنها سنگ می انداختند تا به آنها نزدیك
نشوند  .حال مردی با جذام بنزد عیسی آمد و از او خواست تا طاهر شود  .اما عیسی متفاوت بود  .او آن
جذامی را از خودش دور نكرد  .درعوض عـــیسی كاری كرد كه هیچكس انتظار نداشت  .او آن جذامی را
لمس كرد و شفا داد  .بارها عیسی بیماران دیگری را بدون اینكه آنها را لمس كند شفا داد  .اما این جذامی را با
لمس كـــردن شفا داد .این لمس عیسی به آن جذامی ثابت كرد كه پذیرفته شده و دیگر یك طرد شده نیست  .من
در اطراف خود مردمی را می بینم كه احساس می كنند بوسیله دیگران طرد شده اند  .من می خواهم پیش قدم شوم
و دیگران را بپذیرم مخصوصا uآنانی كه بخاطر نژاد  ،مذهب  ،ظاهر یا طرز رفتار خود طرد شده اند .
( )Tمن می خواهم از متی  22 – 21 : 8درباره پیروی بی قید و شرط عیسی شهادتی بدهم  .یك نفر گفت
می خواهد پیرو عیسی شود اما او می خواست اول به خانه برود و پدرش را دفن كند اما عیسی گفت  “ ،الن از
من پیروی کن ،بگذار آنانی که روحشان مرده است ،مرده های خود را دفن کنند  ”.این خواسته بنظر برخلف
فرهنگ ما است  .آیا همه ما این وظیفه را نداریم كه در مراسم ترحیم والدین خود شركت كنیم ؟ ” فراموش نكنید
كه عیسی  ،خداوند مقتدر است  .پیروی عیسی یعنی انجام دادن هرچه كه اومی گوید بدون هیچگونه ارزیابی و
قید و شرط ی  .این مرد در همان لحظه هم به اتفاق جمعیت حاضر در حال پیروی عیسی بود اما حال او
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می خواست تا یكی از پیروان نزدیك عیسی مثل پطرس و یوحنا شود  .اما این مرد شرطی برای پیروی عیسی
قائل شده بود  .او ابتدامی خواست برود و پدرش را كه مرده بود دفن كند  .عیسی می خواست تا ذهن این شخص
خاص را متوجه این حقیقت كند كه او خدای متعال است و باید بطور كامل و بدون ارزیابی اطاعت شود  .لزم
بود به این مرد یادآوری شود كه عیسی از آن گروه شاگردان بسیار نزدیكش وقف كامل آنها به خودش را خواسته
بود  .بخاطر آورید كه عیسی این فرمان رابه یك شخص خاص می دهد و نه به همه ما  .عیسی نمی گوید كه
ایمانداران نباید بفكر والدین خود باشند یا درمجلس ختم شان شركت نكنند  .اما عیسی می گوید كه یك ایماندار باید
عیسی را بیشتر از والدینش محبت كند ( متی  . ) 37 : 10اگر عیسی از من بخواهد كاری انجام دهم من باید
بدون هیچ شرطی اطاعت كنم .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 9
می خواهم از م تی  10 : 9در م ورد باجگیران وگناهكاران شهادتی ب دهم  .بسیاری از باجگیران و
( )S
گناهكاران آمدند و با عیسی و شاگردانش غذا خوردند  .عیسی با مردم از هر طبقه اجتماعی دوست می شد با
افراد تحصیل كرده  .و كشاورزان  ،تاجران و مردمی كه در گناه زندگی می كردند  .من دریافتم كه می خواستم
با افراد خاصی در جامعه معاشرت نداشته ب اشم  .من آنها را بخاطر آنچه انجام می دهند مورد قضاوت قرار
می دهم اما من به آنچه آنها احتیاج دارند بی اعتنایی می كنم  .من می ترسم آنها روی من تاثیر بد بگذارند  .اما
عیسی با مردمی از هر طبقه معاشرت می كرد بخصوص مردمی كه خدا را واقعا uنمی شناختند عیسی نه تنها از
آنها تأثیر بد نمی پذیرفت بلكه برآنها تأثیر خوب هم می گذاشت  .بنابراین من می خواهم با مردمی كه خدا را
نمی شناسند دوست شوم بطوریكه بتوانم در مورد خبر خوش عیسی با آنها صحبت كنم مثل عیسی منمی خواهم با
باجگیران و گناهكاران امروزی معاشرت داشته باشم .
( )Tمنمی خواهم از متی  13 – 12 : 9درباره اینكه عیسی گناهكاران و نه عادلن را دعوت می كند شهادتی
بدهم  .فریسیان از عیسی بخاطر معاشرت با بی ایمانان و حتی طردشدگان جامعه انتقاد می كردند  .اما عیسی به
آنها گفت  “ :به این دلیل که افراد سالم احتیاج به پزشک ندارند ،بلکه بیماران به پزشک نیاز دارند  .سپس اضافه
کرد  :بروید ،کمی در مورد این آیه کتاب آسمانی فکر کنید که می فرماید  :من از شما هدیه و قربانی نمی خواهم
بلکه دلسوزی و ترحم می خواهم  .رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم ،نه
آنانی را که گمان می کنند عادل و مقدسند  .”.قبل از اینكه كسی به دكتر برود او باید بفهمد كه مریض است و باید
مشتاق باشد تا از دكتر كمك بگیرد  .قبل از اینكه من بنزد عیسی بروم باید بفهمم كه از نظر روحانی مریض
هستم  .همینطور من باید مشتاق باشم از عیسی كمك بگیرم  .اگر من مغرورتر از آن باشم كه قبول كنم از نظر
روحانی مریض هستم و از عیسی كمك بگیرم  .من هرگز شفا پیدانمی كنم .
بسیاری از فریسیان فكر می كنند كه مردم عادل و نیكی هستند  .آنها معتقدند كه احتیاج ندارند چیزی از خدا
دریافت كنند  .بلكه فكر می كنند آنها باید به خدا چیزهایی بدهند  .آنها می خواهند شریف تر از خدا باشند و به
هدیه خدا احتیاج ندارند در عوض آنها به خدا هدیه می دهند و برای او قربانی می آورند  .آنها ده یك درآمدشانرا
به خدا می دهند  ،سا لی  3بار برای زیارت به اورشلیم می روند  .آنها فكرمی كنند این اعمال خدارا خشنود
می كند واو به آنها پاداش خواهد داد  .رابطه آنها با خدا براساس دریافت از او نیست بلكه دادن به او  .آنها اشتباه
می كنند آنها مغرور هستند  .عیسی می گوید او نیامده تا هدایا و قربانی های مردم را دریافت كند بلكه او آمده تا
رحمت و بخشش را نصیب گناهكاران سازد  .گناهکاران میدانند که نسبت به انسانهای دیگر خطا کرده اند و
اینکه چیزی ندارند به حضور خدا بیاورند  .رابطه گناهكاران با خدا براساس دادن به او نیست بلكه گرفتن از او.
گناهكاران رحمت و بخشش خدا رامی پذیرند  .علت اینكه عیسی آمد این بود كه گناهكاران را به توبه دعوت كند
و آنها را مورد رحمت قرار دهد  .مانند باجگیران و گناهكاران من می خواهم رابطه ام با خدا براساس دریافت
رحمت  ،بخشش  ،محبت ؛ وعده ها و كمك اوباشد .
( )S

من می خواهم از متی  17 – 15 : 9درباره روزه شهادتی بدهم  .آیا مسیحیان باید روزه بگیرند ؟

اول  .در عهد جدید در متی  18 – 16 : 6عیسی مسیح تعلیم می دهد  “:و اما درباره روزه ،وقتی روزه می
گیرید ،مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید  .ایشان با این کار می خواهند به مردم بفهمانند که
روزه گرفته اند .مطمئن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم می گیرند  .اما تو وقتی روزه
می گیری ،سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن تا کسی متوجه نشود روزه گرفته ای  .آنگاه پدر آسمانی تو که
از همه چیز آگاه است ،تو را اجر خواهد داد.
عیسی از روزه بعنوان نشانه فروتنی صحبت می كند  .اوتظاهر كردن فریسیان را محكوم می كند چون آنها
صـــورت خود را با خاكستر می پوشاندند و می خواستند مردم متوجه دینداری آنها نشوند  .عیسی به شاگردانش
دستور نمی دهد تا روزه بگیرند و آنها را از این كارباز نمی دارد  .اما اگر آنها بخواهند روزه بگیرند باید تا
آنجایی كه ممكن است بدون جلب توجه دیگران روزه بگیرند .
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دوم  .در متی  17 – 15 : 9عیسی مسیح تعلیم می دهد  “ .آیا ممكن است میهمانان عروسی تا زمانی كه داماد با
ایشان است سوگواری كنند ؟ اما ایامی می آید كه داماد از ایشان گرفته شود آنگاه روزه خواهند گرفت ” .
براساس دوم قرنتیان  2 : 11و افسسیان  32 : 5مسیح “ داماد ”و مسیحیان “ عروس ” هستند  .براساس متی
 1: 25و مكاشفه  7 : 19و  9 : 21بعضی افراد تعلیم می دهند مسیحیان باید روزه بگیرند تا داماد بازگردد  .كه
آنها آن را بازگشت ثانوی مسیح می نامند  .اما این درست نیست دریوحنا  22 – 16 : 16عیسی تعلیم می دهد كه
مسیحیان تنها وقتی داماد برای  3روز مرده باید سوگواری كنند و روزه بگیرند  .بعد از قیامش آنها دوباره داماد
را خواهند دید و دوباره شاد خواهند شد و دیگرهیچكس نمی تواند این شادی را از آنها بگیرد  .در متی 20 : 28
عیسیمی گوید كه داماد تا انقضای عالم با آنها خواهد بود .
سوم  .مسیح همچنین گفت مردم شراب نو را در مشك كهنه نمی ریزند  .چون اگر این كار را كنند مشك پاره
می شود و شراب بههدر می رود  .شراب نو را در مشك نو می ریزند و هر دو محفوظ می مانند  .شراب نو نشانه
نجات و بركتی است كه مسیح می آورد  .مشك كهنه نشانه روزهای روزه و روزه گرفتن یهودیان است  .مشك نو
نشانه قدردانی توأم با شادی  ،آزادی و خدمت همزمان مسیحیان است  .شادی نجات مسیحیان نمی تواند همزمان
با سوگواری روزه یهودیان باشد  .شادی نجات نتیجه ارتباط جدید با خدا و خدمت اوست نه راه قدیمی روزه
گرفتن كه كامل uعاری از شادی بود .
دركولسیان  14 : 2نوشته شده كه عیسی مسیح با مرگش تمام الزامات قوانین تشریفاتی را كه شامل روزه ،
قربانی حیوانات  ،آوردن هدایای مزرعه  ،ده یك و خوردن غذاهای نجس و ختنه بود لغو ك رد  .او این
الزامات را از مسیحیان برداشت  .و در افسسیان  15 : 2نوشته شده كه عیسی مسیح قوانین تشریفاتی را كه
باعث جدایی بین یهودیان و غیریهودیان می شد را باطل كرد و برای همیشه این قوانین تشریفاتی را از كلیسای
مسیح برداشت .
روزه  ،دیگر یك الزام مذهبی برای مسیحیان نیست و نباید آن را برای كلیسا بعنوان یك الزام مذهبی درآورد .
اولین قسمت كتابمقدس كه درباره روزه تعلیم قاطعی می دهد اشعیاء  12 – 6: 58می باشد  .در آنجا می گوید
روزه ای كه خدا را خشنود می سازد دوری كردن از بی عدالتی  ،ستم و صحبت های مغرضانه است  .دومین
قسمت كتابمقدس كه درباره روزه تعلیم قاطعی می دهد كولسیان  14 : 2و افسسیان  15 : 2است كه بروشنی
می گوید كه مسیح تمام قوانین تشریفاتی از جمله روزه را باطل ك رد  .مسیحیان اگر بخواهند می توانند روزه
بگیرند اما آنها نباید از مسیحیان دیگر بخواهند روزه بگیرند .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 10
( )Tمی خواهم از متی  10 – 7 : 10درباره كارگران درملكوت خدا شهادتی بدهم  .عیسی به شاگردانش
آموخت تا در ملكوت خدا كارگران باشند  .عیسی به شاگردانش می گوید كه آنها باید بروند و انجیل ملكوت خدا
را موعظه كنند “مفت یافته اید مفت هم بدهید ” تمام كارگران درملكوت خدا باید به حمایتی كهاز آنها می شود قانع
باشند  .آنها نباید بخاطر خدمتشان تقاضای پول بكنند  .آنها باید مجانا uو نه بخاطر پول موعظه كنند و تعلیم دهند
 .اما همچنین عیسی به آنها گفت وقتی برای موعظه انجیلمی روند نباید چیزهای زیادی با خود ببرند  “ ،چون
كارگر مستحق مایحتاج خویش است ” تمام كسانی كه این كارگران و پیغام شان را می پذیرند نباید انتظار داشته
باشند مجانا uخدمت شوند  .آنها باید از این كارگران حمایت كنند  .كارگران باید بوسیله آنچه برای زندگی احتیاج
دارند حمایت بشوند  .عیسی بما اصل بزرگی را تعلیم می دهد  .كارگر نباید تقاضای پول كند و كسی كه خدمت
می شود نباید حمایت كردن از خادم را فراموش كند .
مـــن می خواهم درباره م تی  20 – 18 : 10و د رباره زجركشیدن از سوی مقامات شهادتی ب دهم .
( )S
عـــیسی می گوید كه پیروانش جفا خواهند دید  .آنها را پیش حكام و پادشاهان خواهند برد  .چــــرا ؟ عــــلت این
است كه عیسی از آنها می خواست در مقابل رهبران سیاسی خود  ،پلــــیس ها  ،قضات و زندانی های دیگر در
مورد او شهادت دهند  .و وقتی آنها دستگیر می شوند آنها نباید نگران شوند كه چه بگویند و چطور بگویند  ،زیرا
در آن زمان روح خدا از طریق آنها صحبت خواهد كرد  .عیسی می گوید كه من باید انتظار مخالفت با انجیل را
داشته باشم  .گاهی اوقات خدا اجازه می دهد كارگرانش دستگیر و محاكمه شوند  .اما این فرصتی خواهد بود
برای شهادت دادن در مورد عیسی  .در آن موقع روح القدس به من كلمات مناسب را می دهد تا بر زبان آورم
همینطور شجاعت و اقتدار لزم برای ادا كردن آن كلمات  .دراعمال  29 – 27 : 5رسولن دستگیر و محاكمه
شده بودند  .مقامات به آنها دستور صریح داده بودند كه دیگر در مورد عیسی صحبت نكنند اما رسولن جواب
دادند “ :خدا را باید بیش از انسان اطاعت كرد ” و سپس رسولن از این فرصت برای موعظه انجیل به مقامات
حكومتی و قضات استفاده كردند  .این قسمت به من می آموزد اگر خدا اجازه می دهد ما زجر بكشیم  ،دستگیر
شویم  ،محاكمه شویم  ،زندانی شویم و حتی شكنجه بشویم ـ یك دلیلش این است كه تا آنجا كه ممكن است
مقامات حكومتی و قضات خبر خوش درباره عیسی مسیح را بشنوند .
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درمیان گذاشت بركات از متی فصل 11
( )Tمی خواهم از متی  12 : 11درباره عبارت زورمندان ملكوت خدا را تصاحب می كند شهادتی بدهم  .در
اینجا می گوید  “:از زمان یحیی تعمیددهنده تاكنون پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش می رود و زورمندان آن را
تصاحب می كنند ”  .عیسیمی گوید كه از زمانی كه یحیی تعمید دهنده شروع به موعظه كرد ملكوت خدا با قدرت
به پیش می رود  .شما می توانید ببینید كه چطور نابینایان بینا می شوند  ،لنگان خرامان  ،جذامی ها پاك ،
مریضان شفا و بسیاری از گناهكاران حیات ابدی می یابند  ،اما همه وارد ملكوت خدا نمی شوند  ،بسیاری از
مردم آنرا رد می كنند و بعضی با آن مقاومت می كنند  .اما بسیاری از افراد توانمند و زورمند وارد ملكوت خدا
می شوند .من از خود پرسیدم این افراد زورمند چه كسانی هستند ؟ آنها كسانی هستند كه جرأت می كنند خدا را در
زندگی خود در مقام اول قرار دهند و خدا را پادشاه قلب خود بسا زند  .آنها كسانی هستند كه جرأت می كنند
نسبت های غلط انسانی را بشكنند و فقط كلم خدا را بپذیرند و از آن اطاعت كنند  .آنها كسانی هستند كه راه
باریك را در پیش گرفته اند و از اینكه در اقلیت باشند نمی هراسند  .آنها كسانی هستند كه اسلحه تام خدا را
بر می دارند تا در مقابل حملت شیطان بایستند  .ملكوت خدا از آن افراد ضعیف  ،دمدمی مزاج و سازشكار
نیست  .ملكوت خدا برای حاكمان جوان ثروتمند نیست كه اموال خود را بیش از پیروی عیسی دوست دارند .
ملكوت خدا از آن پیلطس نیست كه نمی توانست بین باراباس خیانتكار و مسیح یكی را انتخاب كند  .این ملكوت
از آن دیماس نیست كه با دنیای مادی سازس كرد  .ملكوت خدا از آن زورمندان است  .این ملكوت از آن یوسف
است كه در مقابل وسوسه یك زن مقاومت كرد چون نمی خواست برعلیه خدا گناه كند  .این ملكوت از آن روت
است كه تصمیم گرفت خدای زنده را پیروی كند هرچند قومش بت پرست بودند  .این ملكوت از آن ایلیاست كه
بدون تردید ازخدا پیروی كرد  .با وجودی كه دیگران همه پیرو بعل بودند  .ملكوت خدا از آن پطرس است كه
جرأت كرد به حكمرانان بگوید ما باید از خدا بیش از انسان اطاعت كنیم  .ملكوت خدا از آن چنین مردان و
زنان زورمندی اس ت  .بكمك خدا من نمی خواهم ضعیف  ،مردد یا سازشكار باش م  .من می خواهم شخص
زورمندی باشم و وارد ملكوت خدا شوم .
( )Sتكلیف برای هفته آینده .
اول  .متی  25 : 11تا  35: 14را به هفت قسمت تقسیم كنید  .و هر روز رازگاهانی از یك قسمت داشته باشید،
نتایج تعمق رازگاهان های خود را در یك دفترچه بنویسید  .هفته ای یكبار در جلسه 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 كنید .
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