
5تعلیم                    21دوتا 
یك شاگرد دائما� رشد می كند : اطاعت 

 T =  1معلم           S =  2معلم
 
(T)         بكمك این مجموعه آموزشی شما یاد خواهید.  خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 

 دو معلم از كتابمقدس تعلیم خواهند داد كه شاگرد عیسی مسیح.  گرفت شاگردی عیسی مسیح به چه معنی است 
 .در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید.  كیست

.  یك شاگرد دائما<  رشد می كند ” : “ عنوان درس امروز این است 
 اگر شما از نظر روحانی رشد نكنید.  رشد كردن برای تمام موجودات زنده و مسیحیان نكته ای طبیعی است 

 سپس سطوح مختلف.  ما پی خواهیم برد چه كسی مسئول این رشد است .  مسلما< از نظر روحانی خواهید مرد 
.  رشد یك مسیحی را كشف خواهیم كرد و بالخره بعضی اصول علمی رشد را بررسی خواهیم كرد 

(S      )   مسئولیت انسان برای رشد روحانی .  1   نكته
 می خوانیم  ،  “ گوش کنید روزی کشاورزی رفت تا در مزرعه اش تخم 8 – 3 : 4در مثل برزگر در مرقس 

 هنگامی که تخم می پاشید، مقداری از تخمها در جاده افتادند و پرنده ها آمده، آنها را از آن زمین خشک. بکارد
 مقداری نیز روی خاکی افتادند که زیرش سنگ بود؛ به همین خاطر زود سبز شدند، ولی. برداشتند و خوردند 

 بعضی از تخم ها نیز. طولی نکشید که زیر حرارت آفتاب سوختند و از بین رفتند، چون ریشه محکمی نداشتند
 اما مقداری از تخمها در زمین خوب و. در میان خارها ریخت؛ خارها دور آنها را گرفتند و نگذاشتند ثمری بدهند

 اگر گوش دارید، گوش. حاصلخیز افتادند و سی برابر زیادتر و بعضی ها تا شصت و حتی صد برابر ثمر دادند
 چهار.  بگذارید مثل برزگر را توضیح دهم این مثل بر مسئولیت انسان در رشد روحانی تأكید می كند .”  کنید

 نه چهار نوع افراد مختلف ولی قلب یك شخص می تواند نسبت به.  نوع زمین نشانه چهار نوع قلب مختلف هستند
 در زمانهای مختلف زندگی  ،  من و شما می توانیم یكی.  كلم خدایكی از این چهار حالت مختلف را داشته باشد 

 از این انواع مختلف قلبها را داشته باشیم و در نتیجه در این دوران واکنشهای متفاوتی نسبت به كلم خدا داشته
.  باشیم 

 او نمی خواهد كلم.   ، نشانه شخص در زمانهایی است كه او قلبی بی تفاوت دارد   زمین سخت دربین راه  .       اول
 بنابراین شریر بسرعت كلم. او از كلم خدا هیچ تأثیری نمی پذیرد .  خدا را بشنود یا وقتی آن را می شنود بپذیرد

.  خدا را می رباید 
 او با هیجان كلم خدا را.   ، نشانه شخص در زمانهایی است كه او قلبی احساساتی دارد   زمین سنگلخ  .       دوم

 او در مورد معنی.  و در طی جلسه بسیار هیجان زده و احساساتی تحت تاثیر موعظه یا  می شود .  می پذیرد 
 اما وقتی.  او بسرعت برای پذیرفتن عیسی یا هر تصمیم دیگری اقدام می كند .  كلم و نتایج آن فكر نمی كند 

 مردم بخاطر پیغام انجیل شروع به تهدید كردن و جفا رساندن به او می كنند علقه اش را به كلم خدا از دست
.  می دهد و از متابعت عیسی دست می كشد

  ، نشانه شخص در زمانهایی است كه او قلبی از پیش  زمین پر از خار یا ریشه های گیاهان وحشی دیگر  .       سوم
 نگرانی در مورد مشكلت روزمره و زندگی یا رویاها و نقشه ها در مورد كسب درآمد بیشتر.  اشغال شده دارد 

 و لذت بیشتر بردن از زندگی جای زیادی در قلب او اشغال می كند بطوریكه در واقع جای خالی برای انجام كلم
 كلم خدا در قلب او خفه می شود در نتیجه ایماندار بالغی نمی شود و.  خدا یا تعمق روی آن برای او باقی نمی ماند

.  برای خدا ثمر نمی آورد 
 قلبی كه چنین.    ، نشانه شخص در زمانهایی است كه او قلبی حساس و بسیار آماده دارد   زمین نیكو  .       چهارم

.  شرایطی داشته باشد دقیقاv  وضعیتی متضاد با سه نوع قلب قبلی دارد 
 تفاوت آن نــــسبت به زمین اولی این است كه وقتی كلم خدا را می شنود با دقت آن را گوش می كند  ،  می پذیرد و

.  او می خواهد كلم خدا را درك كند بطوریكه او را نجات دهد و متبدل نماید .  درك می نماید 
 تفاوت آن نسبت به زمین دوم این است كه وقتی كلم خدا را می شنود ابتدا متوجه بهای اطاعت كردن و ایمان
 آوردن به كلم می شود او بهای اطاعت از كلم را در نظر می گیرد چون او می خواهد در ایمانش استوار بماند

.  حتی وقتی كه با مشكلت یا جفاها روبرو می شود 
 تفاوت آن نسبت به زمین سوم این است كه او قلب خود را آماده می كند و از نگرانی ها  ،  پول و لذات آزاد و پاك

 كلم خدا تنها در قلبی آماده  ،  جدی و حساس می تواند كار كند و باعث رشد كردن و بالغ شدن و.  نگاه می دارد 
.  ثمر آوردن شخص برای خدا شود 

(T       ) مسئولیت خدایی برای رشد روحانی .    2  نكته  .
 حال، داستان دیگری تعریف: " ما می خوانیم  29 – 26 : 4در مثل بذری كه بطور مخفی رشد می كند در مرقس 

 روزها گذشت و کم کم. کشاورزی در مزرعه اش تخم پاشید و رفت: می کنم تا بدانید ملکوت خدا چگونه است
 زیرا زمین بدون کمک کسی،. تخم سبز شد و رشد کرد بدون آنکه کشاورز بداند چگونه این امر اتفاق افتاد

 یعنی اول ساقه بال می آید، بعد خوشه درست می شود، و بعد از آن دانه کامل در. خودش تخم را به ثمر می آورد
."  و وقتی ثمر رسید، کشاورز داس را برمی دارد تا محصول را درو کند. خوشه ایجاد می شود
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 این مثل بر مسئولیت خدایی در رشد روحانی.  اجازه دهید مثل بذری كه بطور مخفی رشد می كند را توضیح دهم 
 مثل بذری كه بطور مخفی رشد.  در حالیكه مثل برزگر تعلیم می دهد كه ما مسئولیت بزرگی داریم .  تأكید دارد 

 وقتی یك برزگر بذر را در زمین می كارد.  می كند بما یاد می دهد كه خدا دارد مقتدرانه كاری در ما انجام می دهد 
 تا زمین را نرم كند و از بذر در مقابل پرندگان.  او می داند كه این مسئولیت اوست تا آب را بسوی بذر هدایت كند

 او.  اما یك برزگر نمی تواند كاری بكند كه بذر رشد كند .  محافظت كند و كركاس ها را از زمین بیرون بیاورد 
دارد   او برای روزهای زیادی چیزی نمی بیند و ناگهان یك روز جوانه.  هیچ كنترلی بر مراحل رشد و نمو ن

 .و هر روز او می بیند چطور این جوانه رشد می كند و بلندتر و بلندتر می شود.  كوچكی از زمین بیرون می آید 
 سپس او می بیند كه ساقه تبدیل به برگ می شود و بالخره یك روز برزگر خوشه ای را می بیند كه آماده درو شدن

 بنابراین او.  او در هنگام حصاد معطل نمی كند چون باران یا خورشید ممكن است حصاد را خراب كند .  است 
 و بعد از خرمن كوبی دانه های باارزش را در انبار خود.  بسرعت داس را برمی دارد و خوشه ها را درو می كند 

.  ذخیره می كند 
 او نمی داند چطور یك بذر كوچك می تواند.  برزگر می داند كه بذرها خودبخود رشد می كنند اما او نمی داند چطور 

.  از زمین مرده استفاده كند تا تبدیل به یك گیاه شود كه دقیقا< محصولی شبیه آنچه كاشته شده را بدهد 

(S        )چه رابطه ای بین این دو مثل وجود دارد ؟

(T       ) بذر اگر در زمین خوب یعنی قلب پاك و.  مثل برزگر بر مسئولیت انسان در رشد روحانی تأكید می كند 
یاورد  ،  رشد كند و ثمر ب  این بدین معنی است كه كلم خدا فقط وقتی قلب.  نیكو نیافتد نمی تواند جوانه بزند  

 پیغام مثل اول این است كه در هر زمان از زندگی  ،  شرایط.  مشتاقانه واکنش نشان می دهد می تواند ثمر بیاورد 
 نحوه پاسخ ما به كلم خدا.  و حالت قلب ما مشخص می كند ما چه واکنشی نسبت به كلم خدا نشان می دهیم 

 بنابراین من نیاز دارم صد درصد خود را به كلم خدا وقف كنم.  مشخص می كند كه ما چقدر ثمر خواهیم آورد 
.  حفظ كنم و روی آن تعمق كنم .  تا آن را بشنوم ، بخوانم  ،  بررسی كنم 

 كلم خدا در قلب هر شخص.  مثل بذری كه مخفیانه رشد می كند بر اقتدار خدا در رشد روحانی ما تأكید می كند 
.  او رشد می كند و ثمر زیادی خواهد آورد .  كار بسیار بزرگی در زندگی او انجام می دهد 

 پیغام مثل دوم این است كه خدا با اقتدار ملكوت وحكومتش را در قلب انسانها برقرار می كند بنابر این من نیاز
.  دارم تا صددرصد به كاری كه او در قلب من انجام می دهد متكی باشم 

(S         ) نمونه رشد .    3  نكته 
 .گلها و گیاهان رشد می كنند .  وقتی در طبیعت قدم می زنید بسیاری از چیزها را می بینید كه رشد می كنند 

 كتابمقدس در مورد رشد زیاد صحبت.  درختانی را كه شما دوسال پیش كاشته اید حال از شما بلندتر هستند
 چه.  مثل بذرهایی كه مخفیانه رشد می كنند رشد ملكوت خدا را بشكل رشد یك گیاه توصیف می كند .  می كند

درس های دیگری را می توان از این مثل یاد گرفت ؟
 یك.   كه ما یاد می گیریم این است كه تمام موجودات زنده رشد می كنند و باید رشد كنند تا زنده بمانند درس اولی

 ماشین هایی كه انسان می سازد و لباس هایی كه می پوشیم نمی توانند رشد كنند.  تكه سنگ در مزرعه رشد نمی كند 
.  آنها نمی توانند رشد كنند چون آنها اجسامی مرده هستند اما گلها  ،  گیاهان و درختان رشد می كنند .  

 اگر موجودات زنــــده.  همه این چیزها رشد می كنند چون آنها زنده هستند .  حیوانات و انسانها رشد می كنند 
 موجودات زنده باید رشد كنند. موجودات زنده نمی توانند بدون هیچ تغییری باقی بمانند .  رشد نكنند ـمــی میرند 

.  وگرنه می میرند بهمین شكل مسیحیان اگر از نظر روحانی رشد نكنند ، از لحاظ روحانی می میرند 
 در مثال كتابمقدس.   ما یاد می گیریم كه همه موجودات زنده از سطوح مختلف رشد عبور خواهند كرد درس دوم

 گندم از پنج مرحله رشد عبور می كند اول دانه جوانه می زند بعد ساقه رشد می كند سپس خوشه شكل می گیرد بعد
 بهمین شكل یك مسیحی هم از سطوح.  دانه كامل در خوشه دیده می شود و بالخره حصادی از دانه های بسیار 

.  مختلف رشد روحانی عبور خواهد كرد 

(T         ) سطوح رشد روحانی یك مسیحی .    4  نكته   .
 دراین باره مطالب بسیار برای گفتن داریم اما شرح آنها دشوار: " ما می خوانیم  3 : 6 – 11 : 5در عبرانیان 

 براستی كه پس از گذشت این همه وقت خود می بایست معلم باشید.  است چرا كه گوشهای شما سنگین شده است 
 شما محتاج شیرید نه.  و با این حال نیاز دارید كسی اصول ابتدایی كلم خدا را دیگر بار از آغاز به شما بیاموزد 

 هر كه شیرخوار است با تعالیم پارسایی چندان آشنا نیست زیرا هنوز كودك است اما غذای سنگین.  غذای سنگین 
 پس بیایید تعالیم.  از آن بالغان است كه با تمرین مداوم خود را تربیت كرده اند كه خوب را از بد تشخیص دهند 

 ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی كمال پیش برویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ
 وایمان به خدا و آموزش تعمیدها و دستگذاری ها و رستاخیز مردگان ومجازات ابدی را بنیاد ننهیم وچنین نیز

".  خواهیم كرد هرگاه خدا اجازه دهد 
 ،  بـــالغ  13ســـه نوع مسیحی متفاوتی كه توصیف شده كدام است ؟ سه نوع مسیحی شامل شیرخوار در آیه 

.بیایید شخصیت هركدام از این سه مسیحی را كشف كنیم  .  12و معلمین در آیه  14درآیـــه 
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(S         ) ویژگی های مسیحیان شیرخوار .  اول  .

 می گوید كه برای این مسیحیان درك دسته ای ار تعالیم كتابمقدس مشكل است چون اگر چه كلم خدا را   11  آیه 
.  آنها در درك حقایق مسیحی كتابمقدس توسط خودشان پیشرفتی نمی كنند .  می شنوند اما آن را درك نمی كنند 

 شیر به آغاز تعالیم ابتدایی كتابمقدس اشاره.  می گوید این مسیحیان به شیر احتیاج دارند نه غذای سنگین    12  آیه 
 بهمین: درست مثل مادری كه غذای سنگین را می جود و هضم می كند تا برای فرزندش شیر تولید كند .  دارد 

 این مسیحیان نمی توانند كتابمقدس را به.  شكل شبانان و معلمین زیادی در كلیسا ها به دادن شیر ادامه می دهند 
 آنها هنوز به معلمین احتیاج دارند تا تعالیم آسان كتابمقدس را برایشان توضیح.  تنهایی مطالعه كنند یا بخوانند

 این مسیحیان بارها از گناهان كهنه خود توبه.  می باشد  2و  1آیه  6یك مثال از این تعالیم آسان در فصل .  دهند 
 به آنها باید در مورد تعمید مسیحی و بازگشت ثانویه.   می كنند و پیمان جدیدی می بندند تا به خداوند توكل كنند 

.  مسیح تعلیم داد 
 این بدین معناست كه آنها تعالیم كتابمقدس را.  می گوید كه این مسیحیان با تعالیم عدالت چندان آشنا نیستند    13  آیه 

 بطوریكه آنها.  آنها قادر نیستند تا تشخیص دهند از نظر خدا چه چیزی درست و چه چیزی غلط است .  نمی دانند 
.  مرتبا< از شبان یا معلم خود یا مسیحیان دیگر می پرسند انجام چه كاری درست و انجام چه كاری اشتباه است 

(T         ) ویژگی های مسیحیان بالغ .  دوم  .
 در حالیكه مادر.  منظور نویسنده غذای روحانی است . می گوید كه مسیحیان بالغ غذای سنگین می خورند    14  آیه 

 درحالیكه شیر را می توان به آسانی.  شخص بالغ خودش باید غذای سنگین بخورد .  به نوزادش شیر می دهد 
 بنابراین یك مسیحی بالغ برای.  غذای سنگین را باید قبل از بلعیدن و هضم كردن جوید .  سركشید و هضم كرد 

 یك مسیحی بالغ خودش كتابمقدس را می خواند و بررسی.  رشد درمورد رشد و رفتار خود مسئولیت می پذیرد 
 مسیحی بالغ با انجام حقایق كتابمقدس.  او همچنین حقایق كتابمقدس را در زندگی خود بكار می برد .  می كند 

حقایق كتابمقدس باید عادت او و شخصیت اوشود .  درزندگی خود زندگی روحانی را تمرین می كند 
 همچنین می گوید كه مسیحیان بالغ قادر هستند تا خوب را از بد و آنچه از نظر خدا از شریر است را   14  آیه 

 مسیحیان بالغ از كتابمقدس استفاده می كند تا تشخیص دهند چه چیزی درست و چه چیزی غلط.  تشخیص دهند 
 او از كتابمقدس استفاده می كند تا دریابد در. اعتقادات و سیستم ارزش گذاری او براساس كتابمقدس است .  است 

 مسیحی بالغ در كتابمقدس.  قسمتهای مهم زندگی یك مسیحی باید چه اعتقادی داشته باشد و چه كاری انجام دهد 
.  جواب سئوالت خود را جستجو می كند 

(S         ) ویژگی های خادمین مسیحی .  سوم .
.  در این قسمت كتابمقدس تنها یك ویژگی یك خادم مسیحی را می توانیم كشف كنیم 

 او به مسیحیان نابالغ كمك می كند تا در جهت مسیحی.  می گوید كه یك خادم مسیحی معلمین دیگران است    12  آیه 
 پس اگر هركسی دوست داشته باشد كه خادم یا معلم مسیحی شود بایستی نخست به سوی.  بالغ شدن حركت كند 

.بلوغ مسیحی رشد كند 
  
(T)         یك ایماندار ،  دانه  انجیل وكلیساهای: دو نوع خادم مسیحی شرح داده شده است  6 : 3در اول قرنتیان 

 خانگی جدید را می كارد و بعد یك ایماندار دیگر به آنها آب می دهد یعنی از آنها مراقبت می كند تا رشد كنند و بالغ
 پولس باز هم تعلیم می دهد كه بعضی از مسیحیان بشارت 11 – 10 : 3در اول قرنتیان . شوند و میوه آوردند 

 بعضی دیگر از مسیحیان آن بنیاد را می سازند یعنی آنها.  انجیل را می رسانند یعنی اساس وبنیاد را می گذارند 
 پس دو نوع خادم مهم مسیحی در ملكوت خدا وجود دارند آنانی كه.  ایمانداران جدید را تبدیل به شاگرد می كنند 

.گمشدگان رامی یابند و آنانی كه نجات یافتگان را بنا می كنند 
  
(S)        كتابمقدس می گوید كه خداوند عیسی مسیح به هر خادم مسیحی در كلیسا تکلیف   5 : 3در اول قرنتیان

 سایر رهبران مثل شبان یا پیران کلیسا.  خاص را سپرده است پولس و اپلس خودشان تکالیفشان را تعیین نكردند 
 خداوند عیسی مسیح خودش سركلیسا است و خود او به هر.  نیز به آنها نمی گویند كه در كلیسا چه كار باید بكنند 

.  مسیحی دركلیسا یا در ملكوت تکالیفی را محول می كند 

(T         ) دروس عملی رشد  .    5  نكته
.  هر مسیحی باید رشد كند : نخست          

 پولس رسول و یوحنای رسول و نویسنده عبرانیان همه به طور واضح تأكید می كنند كه همه مسیحیان بایستی
 مسیحی بودن مثل رفتن به یك سفر زیارتی. مسیحی بودن فقط یك مقام نیست بلكه یك فرایند است .  رشد كنند 

.طولنی است كه هرگز به مقصد نمی رسد مگر در حضور عیسی مسیح 
  
(S       ) هر مسیحی بایستی از یك مرحله به مرحله بعدی رشد كند .  دوم  .

.  مرحله كودكی  ، مرحله بلوغ و مرحله خدمتی : كتابمقدس می گوید كه رشد سه مرحله دارد 
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 اگر هنوز یك نوایمان در مسیح هستید پس به این چیزها نیاز دارید نیاز دارید كه تعلیم گرفتن از  . مرحله كودكی
 هدفتان بایستی رشد به.  و به یك سرگروه احتیاج دارید كه به شما كمك كند رشد كنید .  كتابمقدس را شروع كنید 

.  سوی بلوغ باشد تا شاگرد حقیقی عیسی مسیح بشوید 
 و.  اگر از پیروان بالغ مسیح هستید پس نیاز دارید كه مسئول رشد روحانی و رفتار خود باشید   . مرحله بلوغ

 هدف شما بایستی رشد در ثمر آوردن.  احتیاج به بررسی و كاربرد كتابمقدس به تنهایی و با سایر مسیحیان دارید 
.  هدفتان بایستی این باشد كه خادم عیسی مسیح شوید .  باشد 

 اگر خادم عیسی مسیح هستید نیاز دارید كه به رشد خود در آگاهی  ،  مهارتها و اصول مربوط  . مرحله  خدمتی
 .نیاز دارید كه خدا را با پیدا كردن گمشدگان و یا بنای نجات یافتگان خدمت كنید .  به شاگرد مسیحی ادامه دهید 

.  هدفتان بایستی این باشد كه خدا را جلل دهید ملكوت خدا توسعه یابد و مردم تحت تأثیر خدا قرار گیرند 

(T       )تكلیف برای هفته بعد
 كدامیك از ویژگی های بال بیشتر شما را شرح می دهند ؟ آیا شما هنوز هم از.  خودتان را ارزیابی كنید .  اول 

 اگر از لحاظ روحانی بال شده اید در كلیسای. نظر روحانی كودك هستید ؟ پس به سمت بلوغ روحانی رشد كنید 
.خدا یا ملكوت خادم شوید

 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی .  دوم 
....این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 

.گوش كنید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه    .  سوم 
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