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درمیان گذاشتن بركات 7
یك شاگرد آنچه از متی  13 : 25 – 1 : 22یاد گرفته است درمیان می گذارد .
 = Sمعلم 2

به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید  .در این مجموعه كه در مورد درمیان گذاشتن بركات
( )T
رازگاهان است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح باشید  .دو معلم آنچه از رازگاهان های خود یاد گرفته اند در
میان خواهند گذاشت  .هفته قبل هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم .هفته ای یكبار با هم جمع می شویم تا
آنچه یاد گرفته ایم را با هم درمیان بگذاریم  .در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا
برنامه را ضبط كنید  .نخست نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد  .سپس حقایقی مهم و دروس مهمی را در میان
خواهیم گذاشت كه از رازگاهان خود یاد گرفته ایم و سعی می كنیم به بعضی سئوالت مهم پاسخ دهیم  .عنوان امروز این
است  :یك شاگرد آنچه از متی  1 : 22تا  13 : 25یاد گرفته ،در میان می گذارد .
( )Sنكته  . 1نحوه داشتن رازگاهان
هر روز هفته از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس با خدا مشاركت یا رازگاهان داشته باشید  .یكی از روشهای
آسان رازگاهان روش “ حقیقت محبوب ” است  .این روش دارای  5قدم است  .قدم  . 1دعا كنید و از خدا بخواهید با
شما سخن بگوید  .قدم  . 2یكی از هفت قسمت مشخص شده را بخوانید  .قدم  . 3حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید
یعنی حقیقت  ،آیه یا قسمتی كه خدا از طریق آن با شما حرف می زند  ،یا شما را به فكر می اندازد و یا قلب شما را لمس
می كند  .قدم  . 4بر حقیقت محبوب خود تعمق كنید  .با انجام این چهار مرحله تعمق خود را انجام دهید  .اول .در مورد
معنی كلمات فكر كنید  .دوم  .از خدا بپرسید قصد دارد به شما چه بگوید  .سوم  .با ساختن یك كاربرد عملی  ،حقیقت
محبوب را به زندگی خود ارتباط دهید  .چهارم  .مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در یك دفترچه یادداشـــت ،
بنویسید تا بتوانید آن را با دیگران درمیان بگذارید  .قدم  . 5در ارتباط با حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید  .سپس
برای شخصی در خانواده تان  ،برای شخصی در نزدیكی و بالخره برای شخصی كه از شما دور است دعا كنید  .وقتی
با یكی از دوستان خود یا با سایر مسیحیان در یك مشاركت خانگی یا گروه شاگردی ملقات می كنید به نوبت حاصل
تعمق یكی از رازگاهان خود را در میان بگذارید .می توانید سعی كنید تا به بعضی از سئوالت موجود در آن قسمتها نیز
پاسخ دهید .
( )Tنكته  . 2درمیان گذاشتن بركات از متی . 13: 25 – 1 : 22
هفته گـــذشته مرقس  13 : 25 – 1 : 22را خوانده ایم و بر آن تعمق كرده و در مورد آن دعا كرده ایم  .حال می خواهیم
با استفاده از یادداشتهای رازگاهان خود حقایق و دروسی را از این قسمت درمیان بگذاریم و بعضی سئوالت را مورد
گفتگو قرار دهیم .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 22
می خواهـــــم از متی  14 – 1 : 22مطلبی را از مثل جشن عروسی در میان بگذارم  .این مثل در مورد ملكوت ،
بردباری و تحمل خدا است  .خدا نخست با فرستادن انبیاء  ،قوم بنی اسرائیل یهودیان را دعوت كرد تا به ملكوت او وارد
شوند اما آنها وارد نشدند  .پس یحیی تعمید دهنده  ،خود عیسی  ،شاگردان و انسانهایی مانند استیفان و پولس باز هم قوم
اسرائیل یعنی یهودیان را دعوت كرد كه به ملكوت او وارد شوند اما آنها باز هم وارد نشدند  .حالت آنها بی اعتنایی و
دشمنی بود آنها بیشتر از ملكوت خدا به مسائل زمینی و چیزهای مادی توجه داشتند  .آنها خادمین خدا را جفامی رساندند
و می كشتند و بالخره هم عیسی مسیح را كشتند  .پس خدا براسرائیل داوری خود را فرستاد  .تیطس  ،پسر امپراطور
روم در سال  70میلدی به اورشلیم حمله كرد  ،معبد را تخریب و بیش از یك میلیون یهودی را كشت و شهر را به آتش
كشید  .این پایان اسرائیل به عنوان یك بخش سیاسی بود  .اما پادشاه كه سمبل خدا است می خواست ضیافت عروسی به پا
كند  .پس او خادمینش را فرستاد و از همه دعوت كرد كه وارد ملكوت او شوند  .طی قرنها مسیحیان چه خوب و چه بد
در كلیسا جمع شده اند  .كلیسا تجلی زمینی ملكوت خدا در حال حاضر است .
هر كس كه وارد كلیسا می شود به مفهوم این نیست كه قطعا qنجات یافته است  .این در زمان داوری نهایی كامل qمشخص
می شود  .پس فرشتگان  ،شریران و عادلن را از یكدیگر جدا می كنند  .ملكوت خدا در مرحله تكامل نهایی اش آسمان
جدید و زمین جدید نامیده می شود و معمول qبا سمبل جشن عروسی به تصویر كشیدهمی شود .
این تقریبا qیك سنت شرقی بود كه پادشاه برای كسانی كه دعوت می كرد یك لباس می فرستاد  .مهمانان بایستی درهنگام
ورود به حضور پادشاه لباس پادشاه را می پوشیدند ( با دوم پادشاهان  22 : 10مقایسه كنید )  .پس در تمام مدت جشن
عروسی مهمانان با لباسهای عروسی خود با هم در كنار میزهایی كه پر از غذا می باشد تكیه می دهند  .آنها در حضور
پادشاه لذت می برند و با او سخن می گویند  .در حالیكه یكنفر لباس عروسی خود را نپوشیده بود  .ممكن است كه او
لباس های خود را ترجیح می داد ویا شاید هم از پوشیدن لباسی كه پادشاه برایش فرستاده بود امتناع كرد  .زمانیكه پادشاه
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از او توضیح خواست نتوانست هیچ عذری بیاورد  .پس پادشاه به خادمینش دستور داد كه آن مرد را در تاریكی بیرون
بیندازند .
این لباس عروسی نشـــان دهنده چه چیز بود ؟ در اشعیاء  ، 10 : 61خدا قوم خود را با “ جامه های نجات ” و “ ردای
عدالت ”می پوشاند  .در مكاشفه  8 – 7 : 19در عروسی بره به پیـــروان مسیح “ كتان پاك و روشن ” داده می شود تا
بپوشند كه بیانگر اعمال عادلنه مقدسین است  .پس لباس عروسی سمبلی است از عدالتی كه خدا به ایمانداران عیسی
مسیح می دهد  .این عدالت شامل ایستادن به دست راست خدا و همینطور داشتن مسیر درست در زندگی است  .سمبلی
است از بخشش كامل از گناهان و همینطور تازگی و احیای كامل  .پیغام اصلی این مثل در آیه  14 – 12است  .تأكید بر
دو چیز است هم مسئولیت و هم گناه مردی كه بدون لباس عروسی آمده بود و هم بر فیض مقتدر پادشاه كه لباسهای
عروسی را تدارك دید  .این مثل همه را تشویق می كند كه دعوت پرفیض خدا را بپذیرند  .مبادا سایرین به ملكوت خدا
وارد شوند ولی شما نتوانید  .همچنین این مثل هشدار می دهد كه عضویت در كلیسای مرئی به منزله تضمین نجات
نیست .غلطیان 27 : 3می گوید  “ ،مسیح را دربر كنید ! ” تولد تازه و احیاء كامل برای ورود به ملكوت خدا ضروری
هستند !
( )Sمی خواهم از متی  21 : 22مطلبی را در مورد رابطه شخصی مسیحی با حكومت كشورش در میان بگذارم .
عیسی می گوید  “ ،مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا ”  .یك مسیحی در ارتباط با حكومتش چه وظایفی
دارد ؟ از سكه رومی برای پرداخت مالیات استفاده می شد و این نقش ها بر روی آن حك شده بود  “ :قیصر طیبریوس
آگوستوس  ،پسر آگوستوس الهی “ و ” كاهن اعظم  .كلماتی كه بر روی سكه حك شده بود از نظر مسیحیان ناخوشایند
بود چون هیچ حاكم زمینی  ،الهی نیست و كاهن اعظم نیز نمی باشد .
با این حال عیسی گفت  “ ،مال قیصر را به قیصربدهید  ".عیسی تعلیم می دهد كه احترام به خدا به معنی این نیست كه
من بایستی با نپرداختن مالیات به حكام كشورم بی احترامی كنم  .مالیات برای امتیازات خاصی مـــورد استفـــاده قرار
می گیرد برای مـــثال برای تفریح مردم  ،ایجاد یك اجتماع تقریبا qمنضبط  ،حفاظت پلیس  ،جاده های امن  ،دادگاهها و
غیره  .پس به حكام دولت هر آنچه كه حق آنهاست بایستی داده شود  .اما فقط حق آنها ! مقام الهی و آن احترامی كه
امپراطور روم مدعی آن بود  ،سزاوار او نبود و بایستی از آن اجتناب كرد  .الوهیت و مقام كهانت اعظم فقط متعلق به
خداســـت  .با گفــتن این جمله كه “ مال خدا را به خدا بدهید ”  ،عیسی گفت كه توكل  ،اطاعت  ،خدمت  ،شكوه و جلل
كه فقط سزاوار خداست بایستی همیشه به حضور خدا تقدیم شوند  .پس هرگاه خواست دولت كشور من با اراده خدا
تضادی ندارد بایستی به خواسته دولت كشورم احترام بگذارم و از آن اطاعت كنم  .برای مثال بایستی مالیات خود را
پرداخت كنم  ،از قوانین ترافیك اطاعت كنم و هرگز نباید مرتكب فساد یا جرمی شوم و یا به نوعی در تجارت مواد
مخدر و یا در تجارت مسائل جنسی شركت داشته باشم  .در هر حال اگر خواست دولت كشور من با اراده خدا مخالفتی
داشته باشد برطبق اعمال  ،29 : 5من و همه مسیحیان بایستی خدا را بیش از انسان اطاعت كنیم .
درمیان گذاشتن بركات از متی فصل 23
( )Tمی خواهم از متی  10 – 8 : 23مطلبی را در رابطه با اشخاصی كه “ ربی ”  “،معلم ” یا "پدر" خوانده
می شوند درمیان بگذرام  .عیسی قطعا qمنظورش این نبود كه هیچكس نباید به مفهوم معمولی یا روحانی آن  ،معلم یا یك
پدر باشد  .عیسی مسلما qعملكرد رهبری را محكوم نكرد  .عیسی خودش  ،منصوب کننده شاگردان به عنوان رهبرانی با
اقتدار ( متی  ) 18 : 18و پیران كلیسا به عنوان ناظرین و شبانان گله بود ( اعمال  . ) 28 : 20عیسی هنوز هم عطای
رهبری را به بسیاری از مسیحیان می دهد (رومیان  8: 12؛ اول قرنتیان  . ) 28 : 12آنچه عیسی در این قسمت محكوم
می كند حسرت و آرزوی مقام رهبری است  .فریسیها خودشان را سزاوارتر از احترام و تحسین جمیع انسانهای جاهل
می دانستند  .آنها مردم را “ مردم عادی كه چیزی از شریعت نمی دانند ” ( یوحنا ) 49: 7می دانستند  .یهودیان تعلیم دیده
دوست داشتند كه “ ربی ” به معنی “ معلم ” خوانده شوند  .اعضای سنهدرین “ پدر ” خواندهمی شدند ( اعمال . ) 2 : 7
عیسی این غرور خودخواهانه و این خود بزرگ بینی را نسبت به سایر مردم محكوم كرد  .هیچكس حق ندارد كه به
شخصی دیگر با دیده تحقیر نگاه كند  .به همین علت من فكر می كنم كه بهتر است به مسیحیان هیچ عنوان و رتبه ای
نسبت داده نشود  .عیسیمی گوید كه بهتر است ما همدیگر را “برادر ” و “ خواهر ” صدا كنیم .
( )Sمی خواهم از متی  23 : 23مطلبی را در باره دادن ده یك از درآمدتان به خدا و كار خدا درمیان بگذارم .
بعضی مسیحیان معتقدند كه در اینجا عیسی به مسیحیان تعلیم می دهد كه ده یك درآمدشان را به كلیسا و كار خدا بدهند .
آنها اساس این تعلیم خود را بر ملكی 10 : 3می گذارند كه می گوید “ ،ده یک دارائی خود را به طور کامل به خانه من
بیاورید تا خوراک کافی در آنجا باشد به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید چگونه روزنه های آسمان را باز می کنم و
شما را از برکات خود لبریز می سازم. ”.
اول  .آوردن ده یك ( یك دهم ) قسمتی از شریعت تشریفاتی عهد عتیق است  .تشریفات شریعت شامل قوانینی است كه
قوم خدا را در زمان عهد عتیق كنترل می نمود كه چگونه بایستی به خدا نزدیك شوند و او را بپرستند  .آنها قوانین و
احكامی را در چهار زمینه مختلف قید می كردند  .قوانین مربوط به اشخاص مقدس  ،كاهنین و لویان  ،قوانین مربوط به
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مكانهای مقدس  ،خیمه اجتماع و معبد  .قوانین مربوط به زمانهای مقدس  ،روزه ها و جشن ها  .و قوانینی در ارتباط با
اعمال مقدس مثل ختنه  ،خوردن غذاهای پاك  ،آوردن حیوانات قربانی  ،آوردن نوبر میوه های محصول و آوردن ده یك
به انبارهای هیكل .
دوم  .عیسی مسیح با آمدن نخست خود به زمین قوانین تشریفاتی عهد عتیق را انجام داد  ،با زندگیش بر زمین  ،با
مرگش روی صلیب  ،با قیامش و سلطنت گرفتنش در آسمان  .قوانین تشریفاتی شریعت عهد عتیق به صورت سمبولیك با
پاره شده پرده معبد در متی  ، 51 : 27با تعالیم عیسی و رسولن در سرتاسر عهد جدید به انجام رسید و بالخره با
تخریب معبد در  70میلدی این قوانین متوقف شدند .كولسیان  14 : 2تعلیم می دهد كه مرگ مسیح  ،قوانین تشریفاتی
شریعت را با تمام ضروریاتش منسوخ ساخت و ایمانداران را از تمام این مقررات آزاد كرد  .قوانین تشریفاتی بیش از
این ارزشی ندارند و افسسیان  15 : 2تعلیممی دهد كه مرگ مسیح تشریفات شریعت راكه شامل قوانین و مقررات بود و
یهودیان و امتها را از هم جدا می كرد باطل ساخت  .تشریفات شریعت دیگر هرگز نباید وارد كلیسای مسیح شوند و بین
ایمانداران كلیساهای مختلف جدایی های تازه ای ایجاد كنند  .به جای اینكه فكر كنم كه چقدر از درآمدم را به خدا و
گسترش ملكوت او اختصاص می دهم حال باید فكر كنم كه به چقدر از پولم برای برطرف كردن نیازهای خانواده ام
احتیاج دارم  .تعلیم صریح عهد عتیق این است كه مسیحیان از قانون دادن ده یك درآمدشان به كلیسا آزاد شده اند .این
قانون عهد عتیق دیگر نباید وارد كلیسای عهد جدید بشود .
سوم  .اما عیسی به فریسیها تعلیم نداد كه ده یك ندهند ؟ عیسی ریاكاری فریسیها را محكوم كرد  .آنها ده یك گیاهان
ریزی مثل نعناع  ،شوید و زیره را می دادند كه برطبق شریعت عهد عتیق  ،دادن آنها ضرورتی نداشت اما نسبت به
تعالیم مهم عهد عتیق یعنی نشان دادن عدالت  ،رحمت  ،مهربانی و وفاداری غفلت می كردند  .عیسی گفت كه فریسی ها
باید هر دو را انجام دهند  .اما به خاطر داشته باشید كه عیسی هنوز در آن زمان مصلوب نشده بود  .در زمانیكه عیسی
هنوز مصلوب نشده بود قوانین تشریفاتی شریعت هنوز باطل نشده بود و قانون دادن ده یك نیزهنوز معتبر بود  .بعد از
مصلوب شدن عیسی  ،تشریفات شریعت با همه قوانین آن نابود و منسوخ گردید .بخشش در عهد جدید براساس دادن ده
یك نیست بلكه براساس اصولی است كه در اول قرنتیان  16و دوم قرنتیان 9 – 8یافت می شوند .
در میان گذاشتن بركات از متی فصل 24
( )Tمی خواهم از م تی  14 – 1 : 24نشانه های آمدن ثانویه عیسی را در میان بگذارم ؟ در حالیكه شاگردان به
ساختمان زمینی معبد نگاه می كردند عیسیپیش بینی كرد كه ساختمان معبد بزودی نابود خواهد شد  .شاگردانش دو سئوال
از او پرسیدند  “ ،كی این اتفاق خواهد افتاد ؟ ”و پایان عصر حاضر چه نشانه هایی دارد ؟ عیسی به این دو سئوال پاسخ
داد  ،اما از خرابی قریب الوقوع اورشلیم به عنوان تصویری از مصیبت بزرگ آینده استفاده كرد كه درست قبل از آمدن
ثانویه مسیح اتفاق خواهد افتاد .
اولین نشانه مقدماتی آمدن ثانویه عیسی مسیح در آیه  14است  .انجیل در سرتاسر جهان اعلم خواهد شد تا شهادتی برای
همه قومها باشد  .در سرتاسر عصر حاضر  ،حوادث اسف بار بسیاری رخ خواهند داد مثل جنگها  ،قحطی ها  ،زلزله ها
و جفاها  .اما عیسی مسیح تا قبل از اینكه انجیل به همه مردم سرتاسر جهان موعظه نشود  ،بازگشت نخواهد كرد .
دومین نشانه مقدماتی آمدن ثانویه عیسی مسیح در آیه  15است  .درست قبل از آمدن ثانویه مسیح مصیبت عظیم رخ
خواهد داد  .عیسی برای صحبت در مورد مصیبت عظیم آینده با واژه هایی مربوط به مصیبت اورشلیم در گذشته و
مصیبت قریب الوقوع اورشلیم سخن می گوید  .دانیال نبی بیش از  550سال قبل پیش بینی كرد كه “ بر كنگره رجاسات
خراب كننده ای خواهد آمد ”  .این نبوت دانیال نبی دقیقا qدر گذشته یعنی در  167قبل از مسیح توسط پادشاهی خارجی به
نام انتیفوس چهارم انجام شد او اورشلیم را محاصره و قسمتی از آن را سوزاند  ،دیوارهای آن را خراب كرد و برروی
مذبح معبد  ،مذبحی برای بت پرستی برپا نمود و بر روی آن قربانی خوك تقدیم زئوس می نمود و یهودیان را مجبور
می كرد تا خوكها را بخورند  .اما عیسی نشان داد كه این نبوت دانیال دوباره انجام خواهد شد  .بسیار زود پادشاه خارجی
دیگری همین كار را با اورشلیم و معبد خواهد كرد .نبوت عیسی دقیقا qدر  70میلدی در زمان تیطس پسر امپراطور
رومی  ،وسپازیان انجام شد  .ارتش روم تصویر پادشاه را كه به عنوان خدا می پرستیدند بر روی پرچم های خود و به
داخل اورشلیم و معبد حمل نمودند  .آنها شهر را به آتش كشیدند و معبد را خراب كردند و بیش از یك میلیون یهودی را
كشتند  .پس همانطور كه مذبح بت ها در معبد و خوك هایی كه برآن تقدیم بت ها می شد در قرن دوم قبل از میلد به لشگر
بت پرست روم اشاره می كرد  ،لشگر بت پرست روم سایه ای بود از تجاوز عظیم و نهایی ضد مسیح برعلیه هر چیز
مقدس  .به همین علت بود كه مسیح در آیه  29می گوید  “ ،بلفاصله پس از مصیبت آن روزها ” آمدن ثانویه مسیح و
پایان این دوران خواهد رسید.
سومین و تنها نشانه واقعی آمدن ثانویه عیسی مسیح در آیه  30است  .عیسی مسیح ناگهان و دور از انتظار همراه با
فرشتگان بر ابرهای آسمان می آید  .اجرام آسمانی تاریك و فرو خواهند ریخت او فرشتگان را با صدای بلند شیپور
خواهد فرستاد و برگزیدگان مسیح را گرد هم خواهند آورد  .این روز خداوند خواهد بود  .تمام مردگان قیام خواهند كرد .
نخست ایمانداران مسیح را در هوا خوشامد خواهند گفت سپس همه ایمانداران داوری و پادشاه خواهند یافت و تمام
بی ایمانان داوری و محكوم خواهند شد  .تمام جهان و زمین با آتش  ،پاك و كامل qاحیاء خواهند شد .مسیح و تمام مسیحیان
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به اورشلیم جدید برروی زمین جدید فرود خواهند آمد  .چون هیچكس نمی تواند زمان بازگشت مسیح را پیش بینی كند
مسیحیان بایستی زندگی مقدسی داشته و در انجام تکالیفی كه در دنیا به ایشان محول شده وفادار باشند .
( )Sتكلیف برای هفته بعد
اول  .متی  20 : 28 – 14 : 25را به هفت قسمت تقسیم كنید  .هر روز با یك قسمت رازگاهان داشته باشید  .درتمام
رازگاهان خود حاصل تعمق خود را در یك دفترچه  ،یادداشت كنید .هفته ای یكبار با یكی از دوستانتان ملقات كنید و یا
در یك مشاركت خانگی یا گروه شاگردی شركت كنید و رازگاهان خود را در میان بگذارید .
دوم  .كتابها ی دس تور عمل “ بروید و ش اگردان بسازید” را مل حظ ه كنید و ب ه 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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