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درمیان گذاشتن بركات 6
شاگرد آنچه از متی  46 : 21 – 21 : 18یادگرفته است را درمیان
می گذارد .
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به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید .در این مجموعه كه در مورد در میان گذاشتن
( )T
رازگاهان است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح ب اشید  .دو معلم آنچه را كه در رازگاهان خود یاد
گرفته اند در میان خواهند گذاشت  .در طی هفته گذشته هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم  .و
هفته ای یكبارنیز جمع می شویم تا با هم آنچه را یاد گرفته ایم در میان بگذاریم  .در حالیكه به این برنامه گوش
می كنید در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید  .نخست شرح خواهیم داد چگونه رازگاهان
داشته باشیم و سپس حقایق و دروس مهمی كه از رازگاهانهای خود یاد گرفته ایم را درمیان خواهیم گذاشت و
سعی خواهیم كرد به سئوالت مشکل پاسخ بدهیم  .عنوان درس امروز این است  :یک شاگرد آنچه از متی : 18
 46 : 21 – 21یادگرفته است را درمیان می گذارد .
نكته  . 1نحوه داشتن رازگاهان و درمیان گذاشتن بركات .
( )S
از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس  ،هر روز هفته با خدا مشاركت یا رازگاهان داشته باشید  .یك
روش ساده رازگاهان “ حقیقت محبوب است كه دارای  5قدم است  .قدم  . 1دعا كنید و از خدا بخواهید كه با
شما صحبت ك ند  .قدم  . 2یكی از هفت قسمت مشــخص شده را ب خوانید  .قدم  . 3حقیقت محبوب خود را
انتخاب كنید  .این حقیقت  ،آیه یا قسمتی است كه خدا از طریق آن با شما صحبت می كند  ،شما را به فكر كردن
تشویق می كند و یا قلب شما را لمس می كند  .قدم  . 4برحقیقت محبوب خود تعمق كنید  .با انجام چهار مورد
زیر تعمق كنید  .اول  .در مورد معنی كلمات مختلف فكر كنید  .دوم  .از خدا بپرسید كه قصد دارد به شما چه
بگوید  .سوم  .با ساختن یك كاربرد عملی  ،حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسا زید  .چهارم .
مهمترین افكار حاصل از تعمق خودرا در یك دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آنها را درمیان
بگذارید  .قدم  . 5درمورد حقیقت محــبوب برای خودتان دعا كنید  .سپس برای شخصی در خانواده  ،برای
شخصی در نزدیكی و سپس برای شخصی كه از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا كنید  .وقتی كه
با یكی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یك گروه خانگی و یا گروه شـــاگردی جمع می شوید به نوبت تعمق
حاصل از یكی از رازگاهان های خود را درمیان بگذارید  .ممكن است سعی كنید كه پاسخ بعضی از سئوالت
مربوط به قسمتهای مشخص شده را پیدا كنید .
نكته  . 2درمیان گذاشتن بركات از متی 46 : 21 – 21 : 18
( )T
هفته گذشته متی  46 : 21 – 21 : 18را خوانده ایم بر آن تعمق و دعا كرده ایم  .حال از یادداشتهای رازگاهان
خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده كنیم و بعضی سئوالت را مورد گفتگو
قرار دهیم .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 18
می خواهم از متی  35 – 21 : 18در مورد خادم بی رحم مطلبی را درمیان بگذارم  .پادشاهی بزرگ با بخشیدن
قرض های زیر دستانش رحمت خود را به آنها نشان داد  .یكی از خادمینش كه احتمال oوالی یكی از قلمروهای
او بود به پادشاه  10000سكه نقره بدهكار بود ! یك نفر باید  20سال كارمی كرد تا فقط یك سكه نقره پس انداز
كند و این خادم  10000سكه نقره به پادشاه بدهكار بود ! این خادم یا درجمع آوری مالیات ناموفق بود و یا پول
پادشاه را با ناشی گری آشکار به باد داده بود  .به هرحال به هیچوجه پس دادن این قرض به پادشاه ممكن نبود !
وقتی خادم از پادشاه التماس كرد كه به او رحم كند پادشاه او را بخشید و تمام بدهكاری او را بخشید .
اما وقتی این خادم بیرون آمد یكی از خادمین همكارش را دید كه  100دینار به او مقروض بود  .یك شخص باید
 100روز كار می كرد تا  100دینار پس انداز كند  .این مقدار پول زیادی بود اما پرداخت آن امكان پذیر بود .
وقتی خادم دوم از خادم اول خواهش كرد كه بر او رحم كند  ،خادم اول او را نبخشید  .خادم اول گلوی خادم دوم
را گرفت و او را در زندان انداخت تا یكی از اعضای خانواده اش و یا دوستانش قرض او را پرداخت كنند !
پادشاه قرض بسیار زیاد خادم اول را بخشید اما خادم اول  ،قرض بسیار كم خادم دوم را نبخشید ! خادم دیگری
به پادشاه آنچه اتقاق افتاده بود را گفت و پادشاه بسیار عصبانی ش د  .او خادم اول را احضار كرد و از او
توضیح خواست پادشاه گفت  “ ،ای خادم شرور  ،مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم ؟ آیا
نمی بایست تو نیز بر همكار خود رحم می كردی  ،همانگونه كه من بر تو رحم كردم ؟ ” پادشاه در عصبانیتش
خادم اول را به زندان انداخت ودستور داد كه او را شكنجه كنند .
عیسی این مثل را گفت تا به من درس بزرگی بدهد  .من مثل خادم اول هستم  .تمام گناهان زندگی من چنان
بزرگ هستندكه من هیچوقت نمی توانم قرضم را به خدا ادا كنم .
هیچوقت نمی توانم خیلی مذهبی باشم و یا سعی كنم تمام شریعت مذهبی موجود در كشورم را نگاه دارم تا همه
قرض هایم را به خدا پرداخت كنم  .تنها كاری كه می تواند من را آزاد بسازد این است كه خدا بر من رحم كند و
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تمام گناهان من را ببخشد  .خدا وقتی می تواند تمام گناهان من را ببخشد كه من به عیسی مسیح ایمان بیاورم كه
روی صلیب به جای من مرد  .اما خدا از من انتظار دارد كه من نیز همه كسانی را كه به من بدی كرده اند
ببخشم  .خدا انتظار دارد كه من نسبت به همه قرضداران خود بخشنده باش م  .اگر من از بخشیدن یكی از
مقروضان خود خودداری كنم پس خدا هم بخشش خود را از من دریغ خواهد كرد و من را به جهنم خواهد
انداخت جایی كه تا به ابد در شكنجه و عذاب خواهم بود  .خدا به من چنین تعلیم داده كه مسیحی شدن بزرگترین
منفعت است چون همه گناهان من بخشیده خواهند شد  .همچنین خدا این تعلیم را هم به من می دهد كه مسیحی
شدن یك مسئولیت بزرگ است چون من بایستی همه كسانی را كه به من بدی كرده اند ببخشم .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 19
می خواهم از متی  6 – 4 : 19مطلبی را در باره ازدواج درمیان بگذارم  .كتابمقدس به كل انسان
( )S
مربوط می شود و نه فقط به روح آن  .كتابمقدس به ازدواج یك شخص و فرزندانش توجه دارد  .در ابتدا خـــدا
دوجنس مخالف یعنی زن و مرد را آفرید  .هدف او از خلق دو جنسیت “ ازدواج ” بود  .ازدواج یك اختراع
انسانی نیست بلكه ایده خدا و او مؤسس آن است .
اول  .خدا مقرر داشت در زمانی كه مرد برای ازدواج آمادگی دارد او بایستی والدین خود را ترك كرده و با
همسر خود خانواده جدیدی را شروع كند  .او بایستی از نظر احساساتی والدین خود را ترك كند یعنی اینكه او
از حال به بعد بایستی زنش را بیش از مادرش دوست بدارد وبایستی همیشه همسرش را در مقابل تسلط خانواده
خودش و یا خانواده همسرش محافظت كند  .او بایستی از اقتدار والدینیش خلص شود  .یعنی او باز هم به
والدینش احترام می گذارد اما در قبال اطاعت از آنها تعهدی نداشته باشد  .در عوض بایستی در تمام جنبه های
زندگی اش از خدا اطاعت كند  .او بایستی از نظر مالی نیز از والدینش مستقل شود  .یعنی او از نظر مالی از
جدمی شود و نسبت به آنچه كه با پولش می كند در قبال خدا مسئول باشد .
خانواده قبلی خودش ا
دوم  .خدا اینطور مقرر كرد كه مرد بایستی با زنش متحد شود  .این بدان معنی نیست كه او بصورت جمع با
همسرانش بپیوندد  .ازدواج یك رابطه خاص ما بین یك مرد و یك زن می باشد  .هدف خدا در دوران زناشویی
این است كه زن و شوهر بیشتر و بیشتر با هم یك تن شوند  .آنها در ارتباطشان با خدا ،در دوستی و از نظر
جسمی هم یكی می شوند  .چون خدا دو نفر را بهم می پیوندد پس ازدواج صرفا oرابطه ای قانونی نیست كه بشود
در یك دادگاه قانونی پیمان آن را شكست بلكه ازدواج رابطه ای الهی برای كل زندگی یك شخص است .
می خواهم از متی  9 : 19مطلبی را در مورد طلق درمیان بگذارم  .خدا مؤسس رابطه مادام العمر
( )T
ازدواج است  .رابطه ازدواج  ،انعكاسی است از رابطه ای كه بین مسیح و كلیسا است  .به همین علت است كه
خدا از طلق متنفر است  .به هر حال مردم گناهكار هستند و حتی طلق هم خلف اراده خدا اتفاق می افتد .
كتابمقدس در شرایط محدودی به انجام طلق اجازه می دهد  .عیسی خیانت در زناشویی را علتی قانونی برای
طلق می داند  .واژه خیانت در زناشویی در وهله نخست به مفهوم هر نوع فساد جنسی است  .اما می تواند “
خیانت روحانی” یا سركشی در مقابل هر یك از اصول پیمان زناشویی باشد مثل بت پرستی مذهبی  ،جرم یا
زور در روابط زناشویی  .در اول قرنتیان  7پولس  ،تمایل یك غیرمسیحی برای جدایی از همسرش كه مسیحی
شده است را یك دلیل قانونی برای طلق می داند  .ولی مسیحی ای كه همسرش همچنان غیرمسیحی است هرگز
نباید از همسرش جدا شود  .زمانیكه مردم در ازدواجشان با مشكل برخورد می كنند من هر تلشی می كنم كه
آنها تشویق بشوند با هم بمانند  ،مشكل خود را حل كنند و ارتباط زناشویی را به صورتی خیلی عالی رشد دهند.
می خواهم از متی  30 – 16 : 19در باره حاكم جوان ثروتمند مطلبی را درمیان بگذارم  .این مرد
( )S
جوان بسیار مذهبی بود چون سعی می كرد تمام قوانین مذهبی كشورش را حفظ كند  .اما او راضی و شاد نبود
چون همیشه احساس می كرد كه جای چیزی در زندگیش خالی است  .پس او به نزدیكی آمد و پرسید “ :استاد ،
چه كار نیكویی انجام دهم تا حیات جاودانی داشته باشم ؟” عیسی به او گفت  “ :اگر می خواهی كامل شوی ،
برو و آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگدستان بده كه در آسمان گنج خواهی داشت  .آنگاه بیا و از من
پیروی كن ”  .مرد جوان موارد را سبك و سنگین كرد و معلوم شد كه برای او ثروتش خیلی مهمتر از داشتن
حیات جاودانی است و عیسی را ترك كرد  .ثروت زیادش مانعی شد بین او و پیروی از عیسی  .پس عیسی به
شاگردانش گفت  “ :آمین به شما می گویم  ،راه یافتن ثروتمندان به پادشاهی آسمان بس دشوار است ”  .تصمیم
گرفته ام كه پول را دوست نداشته باشم و جمع كردن ثروت هدف زندگی من نباشد عیسی از من نمی خواهد كه
همه چیز را بفروشم و فقیر بشوم  .اما او از من می خواهد كه او را پیروی كنم و او را بیشتر از هر چیزی در
زندگی دوست داشته باشم و بنابراین من خود را متعهد میکنم که پیروی از عیسی مسیح را هدف زندگی خود
بسازم  .عیسی به شاگردانش و من می گوید “ ،هر که به خاطر من از برادر و خواهر ،پدر و مادر و فرزند،
خانه و زمین چشم بپوشد ،صد چندان بیشتر خواهد یافت و زندگی جاوید را نیز بدست خواهد آورد( ”.متی :19
 )29و سرانجام عیسی حتی به شاگردانش و من در مقابل مغرور شدن از ترك چیزهای دنیوی به خاطر خدمت
او هشدار می دهد .
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درمیان گذاشتن بركات رازگاهان از متی فصل 20
مـــــی خواهم از متی  16 – 1 : 20در مورد كــــارگران تاكستان مطلبی را درمیان بگذارم  .صاحب
() S
یك تاكستان بزرگ كارگران روزمزدی را در ساعات مختلفی از روز به كار می گیرد و با نخستین كارگران خود
به توافـــق می رسد كه به آنها یك دینار كه دستمزد یك روز كامل كار بود پرداخت كند  .در پایان روز او به همه
كارگران یك دینار داد  .حتی به آنانی كه آخر از همه آمدند اول از همه پول را پرداخت و به آنانی كه اول از همه
آمده بودند آخر از همه پول را پرداخت كرد ! كارگران اول عصبانی شدند چون چنین تصور كردند كه او در
مورد آنها بی انصافی كرده است .و حسادت می كردند و شاكی بودند چون احساس می كردند آخرین كارگران پول
زیادی گرفته اند  .آنها فكر می كردند كه این بی عدالتی است آنانی كه كمتر كار كرده اند پول بیشتری از آنان
دریافت كنند  .اما صاحب ملك جواب داد “،آیا من حق ندارم هر طور که دلم می خواهد پولم را خرج کنم؟ آیا این
درست است که تو از سخاوت من دلخور شوی؟ “ (متی )15 :20
این مثل قسمتی از چیزی بود كه عیسی به مرد جوان و شاگردانش در متی  19گفت  .عیسی به
( )T
شاگردانش و ما هشدار داده كه نسبت به خدمتمان به او مغرور نشویم  .دراین مثل عیسی هشدارمی دهد كه
گرفتار این روح مزدبگیر نشویم كه در قبال خدمت در ملكوت خدا انتظار دستمزد داشته باشیم  .عیسی هشدار
می دهد كه مثل صاحب تاكستان خدا  ،دارای این حق و قدرت است كه چه كسانی را در ملكوت خود به كار
گیرد و در روز داوری نهایی چگونه به خادمینش پاداش دهد  .او به مسیحیان نسبت به حسادت به سایر خادمین
ملكوت خدا كه خدا به طور متفاوت به آنها پاداش می دهد  ،هشدار می دهد  .مسیحیان بایستی اجتناب كنند از
اینكه بخواهند در بین مردم اول باشند و از اینكه خدا برای آنچه آنها در ملكوت او انجام می دهند پاداش بگیرند .
مسیحیان بایستی اجتناب كنند از اینكه دراین دام بیفتند كه برای خدمتشان در ملكوت خدا پاداش بگیرند  .نجات
یافتن فیض است و دعوت از ما برای انجام خدمت در ملكوت خدایك حق نیست بلكه یك امتیاز است  .به جای
مقایسه كردن خود با سایر مسیحیانی كه بعد از ما مسیحی شده اند و كمتر ازما در ملكوت خدا خدمت كرده اند
بایستی مبهوت از این حقیقت باشیم كه خدا ما را نجات داده و از ما در ملكوتش استفادهمی كند  .ما بایستی خیلی
خوشحال باشیم كه بعضی مسیحیانی كه دیرتر از ما مسیحی شده اند همان فیضی را دریافت می كنند و نسبت به
ما در ملكوت خدا دارای همان امتیازات می شوند  .و بایستی به این هشدار عیسی توجه كنیم كه مسیحیان مغرور
در انتهای صف خواهندایستاد و در ملكوت خدا بی اهمیت ترین به شمار خواهند رفت.
می خواهم از متی  28 – 24 : 20مطلبی را در باره رهبریت مسیحی در میان بگذارم  .عیسی
( )S
می گوید كه رهبران دنیا بر زیردستانشان خداوندی می كنند و بر آنها اقتدار د ارند  .این رهبران می خواهند
زیردستانشان قدرت داشتن آنها را احساس کنند و اینکه آنها ارباب هستند و هر آنچه دستور می دهند  ،باید انجام
دهند  .عیسی می گوید كه هیچكدام از رهبران مسیحی نباید اینطور ب اشند ! رهبری مسیحی كامل oبا رهبری
دنیوی متفاوت است  .رهبران مسیحی هیچگاه نباید بر مسیحیانی كه به آنها سپرده شده اند خداوندی كنند  .آنها
نباید با اقتدار رهبری كنند بلكه با خ دمت  .پولس رسول اضافه می كند كه رهبران مسیحی بایستی با به جا
گذاشتن یك نمونه از خود  ،رهبری كنند  .پس ،عیسی و شاگردان تعلیم می دهند كه كلیسا نباید با شیوه رهبری
در دنیا خود را منطبق سازد  .آنها بایستی شیوه رهبری كتابمقدس را دنبال كنند  .یعنی خدمت كردن با به جا
گذاشتن یك نمونه  .من به اتفاق خدا تصمیم گرفته ام كه آن نوع رهبری باشم كه عیسی و شاگردانش تعلیم دادند .
درمیان گذاشتن بركات رازگاهان از متی فصل 21
می خواهم از متی  13 – 12 : 21مطلبی را در مورد پاك كردن معبد توسط عیسی درمیان بگذرام .
( )T
زمانیكه عیسی با خشونت معبد را پاكسازی نمود  ،باز هم می توان او را بی گناه شمرد ؟ “ گناه ” انجام چیزی
است كه خدا قدغن كرده یا غفلت در انجام كاری است كه خدا فرمان آن را داده است وقتی عیسی از خشونت
برای پاكسازی معبد استفاده كرد او كاری را كه خدا قدغن كرده بود انجام نداد و نسبت به فرمان خدا هم غفلت
ننمود  .در عوض او با احیای معبد و بازگشت آن به هدف اولیه اش یعنی مكانی برای دعا  ،خدا را جلل داد.
تاجرین حیاط  ،خارجی معبد را به یك بازار تبدیل كرده بودند  .آنها از راه فروش حیوانات قربانی به قیمت
بسیار سرسام آور ،پول زیادی بدست می آو ردند  .صرافان نیز از راه كله گذاشتن بر سر زائرین خارجی
بی اطلع پول بدست می آورند  .و كاهنین نیز به تمام این اخاذان اجازه ادامه می دادند چون احتمال oاز آنها رشوه
می گرفتند  .وقتی عیسی تمام اینها را دید با خشم مقدس شعله ور شد  .او تاجرین را بیرون كرد میزهای صرافان
را واژگون ساخت  .عیسی نشان داد كه او واقعا oخداوند معبد است و روزی داور تمام جهان خواهد بود  .گارد
معبد هم جرأت نكردند كه جلوی عیسی را بگیرند چون در آن زمان عیسی بسیار مشهور بود و تازه با مراسم
مظفرانه ای وارد اورشلیم شده بود  .هر خشمی گناه نیست  .قطعا oخشمی كه خدا و عیسی در مقابل گناهكاران
نشان می دهند خشمی مقدس و عادلنه است ! وقتی عیسی گناه را داوری می كند او از خشونت استفاده می كند .
وقتی در آمدن ثانویه اش بازگردد تا جهان را داوری كند باز هم برای داوری مردم شریر از خشونت استفاده
خواهد كرد .
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می خواهم از متی  32 – 28 : 21در باره دو پسر مطلبی را درمیان بگذارم  .پدری از یكی از
( )S
پسرانش خواست كه به تاكستان برود و كار كند  .او به پدرش “ نه ” گفت اما بعد فكرش عوض شد و رفت .
پدر به پسر دومش نیز چنین گفت  .او به خواسته پدرش “ بله ” گفت اما نرفت  .عیسی گناهكاران توبه كار را با
رهبران مذهبی اسرائیل كه توبه نمی كردندمقایسه می كند  .رهبران مذهبی اسرائیل خواسته خدا رامی دانستند اما
آن را انجام نمی دادند  .وقتی یحیی تعمیددهنده به آنها هشدار داد  ،قلبشان را سخت ساختند و نه توبه و نه ایمان
آورند  .درحالیكه آنانی كه بدترین گناهكاران اسرائیل به حساب می آمدند  ،یعنی باجگیران و فاحشه ها انجیل را
شنیدند و به آن ایمان آورده و به ملكوت خدا وارد شدند .می خواهم مطمئن بشوم كه نه فقط اراده خدا را می دانم
بلكه واقعا oآن را انجام می دهم.
می خواهم از متی  46 – 33 : 21در مورد باغبانان شرور مطلبی را درمیان بگذارم  .صاحب باغی
( )T
تاكستانی غرس نمود آن را به چند باغبان اجاره د اد  .در زمان برداشت محصول خادمینش را فرستاد تا
میوه هایش را جمع كنند  .اما باغبانان شرور خادمین او را كتك زده و كشتند  .سرانجام صاحب ملك  ،پسرش را
فر ستاد  .باغبانان شرور او را نیز ك شتند  .صاحب ملك آمد و آن باغبانان شرور را با بی رحمی تمام نابود
ساخت و تاكستان را به باغبانان دیگر اجاره داد تا در فصل بـــرداشت محصول  ،سهم او را بدهند  .پیغام اصلی
این مثل در آیه  43است كه عیسی می گوید “ ،منظورم اینست که خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته
به قومی خواهد داد که از محصول آن سهم خداوند را به او بدهند  ”.به قوم اسرائیل این امتیاز داده شده بود كه
قوم خدا باشند اما آنها از تعهدات خود غفلت كرده و پیامبران را می كشتند  .پس پادشاهی خدا از قوم عهد عتیق
خدا یعنی اسرائیل گرفته شد و به قوم عهد جدید خدا یعنی كلیسای مسیحی داده شد كه شامل ایماندارانی است از
تمام اقوام جهان منجمله یهودیان .
تكلیف برای هفته بعد
( )S
اول  .متی  1 : 22تا  13 : 25را به هفت قسمت تقسیم كنید  .و هر روز با یك قسمت رازگاهان داشته باشید .
نتیجه تعمق خود در همه رازگاهانها را در یك دفترچه یادداشت كنید  .هر هفته با یك دوست و یا با یك مشاركت
خانگی یا با یك گروه شاگردی ملقات داشته باشید و رازگاهان های خود را 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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