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درمیان گذاشتن بركات 10
یك شاگرد آنچه از یوحنا  53 : 7 – 23 : 4یاد گرفته است  ،درمیان
می گذارد .
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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 شوید  .دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفته اند درمیان
خواهند گذاشت  .در طی هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم .هفته ای یكبار با هم جمع
می شویم كه آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم  .درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه خود ،
یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید  .ابتدا نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد  .سپس حقایق و دروس
مهمی را كه از رازگاهان خودیاد گرفته ایم درمیان خواهیم گذاشت وسعی می كنیم كه به بعضی سئوالت مهم پاسخ دهیم.
عنوان امروز این است  :یك شاگرد آنچه از یوحنا 53: 7 - 23 : 4یاد گرفته است  ،درمیان می گذارد .
نكته  . 1نحوه درمیان گذاشتن بركات رازگاهان .
( )S
هر روز هفته با استفاده از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس با خدا مشاركت داشته باشید  .یكی از روشهای
ساده رازگاهان “ حقیقت محبوب ” است  .این روش پنج قدم دارد  .قدم  . 1دعا كنید و از خدا بخواهید كه با شما صحبت
کند  .قدم  . 2یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس را بخوانید  .قدم  . 3حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید  .یعنی
حقیقت  ،آیه یا قسمتی كه خدا از طریق آن با شما صحبت می کند  ،شما را به فكر می اندازد و یا قلب شما را لمس
می كند .قدم  4بر حقیقت محبوب خود تعمق كنید  .با چهار مرحله زیر تعمق خود را انجام دهید  .اول  .به معنی كلمات
فكر كنید  .دوم  .از خدا بپرسید قصد دارد چه به شما بگوید  .سوم  .با ساختن یك كاربرد عملی  ،آن حقیقت را به زندگی
خودتان مرتبط سازید  .چهارم  .مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در یك دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید آن را
با دیگران درمیان بگذارید  .قدم  . 5در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید  .سپس برای شخصی در خانواده ،
برای شخصی در نزدیكی و بالخره شخصی كه از شما دور است دعا كنید  .وقتی با یكی از دوستان خود ملقات می كنید
و یا با سایر مسیحیان در یك مشاركت خانگی یا در یك گروه شاگردی به نوبت تعمق یكی از رازگاهان خود را درمیان
بگذارید .می توانید سعی كنید كه به بعضی از سئوالت آن قسمتها پاسخ دهید .
نكته  . 2درمیان گذاشتن بركاتی از یوحنا 53 : 7 – 23 : 4
( )T
هفته گذشته ی وحنا  23 : 4تا  53 : 7را خوانده  ،بر آن تعمق كرده و دعا كرده ایم  .حال با استفاده از یادداشتهای
رازگاهان خود  ،حقایق و دروسی را كه از قسمتهای مشخص شده  ،یاد گرفته ایم درمیان گذاشته و بعضی سئوالت مهم
را مورد گفتگو قرار خواهیم داد .
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می خواهم از یوحنا  24 – 23 : 4مطلبی را در مورد پرستش حقیقی درمیان بگذارم  .عیسی می گوید كه خدا روح است
و پرستندگان حقیقی بایستی خدای پدر را در روح و راستی بپرستند .
اول  .مردم نباید هر كه را خود انتخاب می كنند و یا هر طور كه دوست دارند پرستش كنند  .كسی كه ما باید بپرستیم
خدای پدر است كه خود را كامل mدر عیسی مسیح  ،پسر خدا آشكار ساخت  .به علوه خدا روح است  .او خدایی نیست
که حتما mباید در محلهای مقدس خاصی پرستیده شود  .مردم بایستی خدا را در راستی بپرستند  .این راستی  ،راستی هیچ
شخصی نیست بلكه آن راستی است كه خدا از طریق تمام انبیاء عهد عتیق و بخصوص از طریق عیسی مسیح آشكار
ساخته است .
دوم  .مردم بایستی خدا را در روح بپرستند  .آنها خدا را نه فقط با معرفت حقیقی می پرستند بلكه باید با حالتی فروتنانه و
روحانی و با تمام قلبشان  ،خدا را بپرستند  .این حالت روحانی  ،پشیمانی نسبت به گناه  ،شكرگذاری برای بركات خدا ،
تسلیم خود به اراده مقتدر خدا  ،وقف زندگی خود به خدمت خدا و تحسین كلمات و اعمال خدا است  .فقط روح القدس
می تواند چنین حالتهایی ایجاد كند  .فقط وقتیروح القدس در قلب شخصی زندگی می كند  ،آن شخصمی تواند خدا را در
روح بپرستد.
پس  ،پرستندگان حقیقی بایستی خدا را برطبق راستی كتابمقدس و تحت تسلط روح القدس پرستش كنند  .خدا به دنبال
چنین پرستندگانی است  .خدا چنین پرستشیرا می طلبد .
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( )Sمی خواهم از یوحنا  24 – 16 : 5در باره ادعاهای عیسی در رابطه با ارتباطش با خدای پدر مطلبی را درمیان
بگذارم .
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ادعای اول  .یهودیان از عیسی به خاطر شكستن سبت و شفای شخصی معلول متنفر بودند  .عیسی با گفتن این از خود
دفاع كرد “ ،پدر من هنوز كار می كند  ،من نیز كار می كنم ”  .هر آنچه خدای پدر می كند خدای پسر نیز انجام می دهد .
كار خدای پدر و خدای پسر كامل mبا هم هماهنگ است  .عیسی ادعا می كند كه یهودیان با حمله به خدای پسر  ،به خدای
پدر نیز حمله كرده اند پس عیسی مسیح ادعا كرد كه خدا است .
ادعای دوم  .یهودیان از شفای آن معلول متعجب بودند  .عیسی گفت كه كارهای بزرگتر از این نیز اتفاق خواهند افتاد .
درست مثل خدای پدر  ،خدای پسر نیز به مرده های روحانی  ،حیات روحانی خواهد داد .در روز آخر این دنیا  ،او تمام
مردگان را خواهد برخیزاند و همه را داوری خواهد كرد.
ادعای سوم  .یهودیان برابر بودن عیسی مسیح را با خدای پدر زیر سئوال بردند  .عیسی چگونهمی تواند حیات ببخشد و
داوری كند؟ عیسی ادعا می كند كه خدای پسر  ،خود مختار است و درست مثل خدای پدر  ،خدای پسر نیز در خود حیات
ابدی دارد  .هر آنكس كه خدای پسر ار بی حرمت كند ،خدای پدر را بی حرمت كرده است .
ادعای چهارم  .تنها پاسخ صحیح به خدای پسر  ،ایمان است و نه نفرت یا حیرت  .آنانی كه با ایمان پاسخ می دهند ،
حیات جاودان خواهند داشت  ،محكوم نخواهد شد و از موت به حیات منتقل خواهند گردید.
( )Tمی خواهم از یوحنا  47 – 31 : 5در مورد شاهدین عیسی مطلبی را درمیان بگذارم  .در رابطه با عیسی پنج
شهادت وجود دارد .
اولین شهادت  ،شهادت عیسی در مورد خودش بود  .ادعاهای او نسبت به خودش حقیقت دارد و معتبر است ( یوحنا : 8
 ) 14اما یهودیان اعتبار آن را انكار كردند .
شهادت دوم  .شهادت یحیای تعمید دهنده بود  .او شهادت داد كه عیسی بره خداست كه گناه جهان را برمی دارد ( یوحنا 1
. ) 29 :
شهادت سوم  .اعمال عیسی بود  .كارهایی كه خدا به عیسی داد تا به انجام برساند معجزات و بعدها مرگ او بود .
معجزاتش نشانه ای براین بود كه خدا  ،عیسی را همراه با مأموریتی فرستاده است .
شهادت چهارم  ،شهادت خدای پدر بود  .خدای پدر بخصوص در تمام عهد عتیق به عیسی شهادت داده است  .خدای پدر
از آسمان نیز حرف زد و گفت  “ ،تو پسر محبوب من هستی و من از تو خشنودم ” ( مرقس .) 11 : 1
شهادت پنجم  .شهادت موسی بود  .یهودیان بخصوص به موسی فخر می كردند اما نمی توانستند آنچه موسی در مورد
عیسی گفته بود درك كنند  .موسی نبوت كرد كه عیسی  ،نبی اعظم خدا خواهد بود  .عیسی كلم خدا را خواهد گفت هر
آنكس كه سخنان عیسی را نشنود به خدا حساب پس خواهد داد  .به علوه كتب موسی  ،پر است از نمونه هایی كه مسیح
مركز آنها است  .بره فصح  ،تمام تشریفات مربوط به قربانی ها  ،خیمه با لوازمش  ،مذبح آتش  ،آبی كه از صخره
شكافته جاری شد  .م„ن آسمانی و مار برنجی كه بلند كرده شد همه نمونه هایی از عیسی مسیح بودند  .به علوه بعضی
افراد خاص درعهد عتیق مثل آدم  ،ملكیصدیق  ،یوسف  ،موسی  ،یوشع  ،داود  ،سلیمان و بعضی دیگر نیز نمونه هایی
از مسیح موعود بودند .
تمام شهادتهایی كه در رابطه با عیسی مسیح داده شد به من این اطمینان را می دهند كه عیسی مسیح  ،هم یك شخص
واقعی تاریخی و هم یك شخص الهی است  .عیسی مسیح خدایی است كه در دنیای ما و در تاریخ بشر  ،انسان شد  .و
بسیاری از مردم  ،قبل و در زمان زندگی او و بعد از آن  ،شاهدان عیسی مسیح بودند .
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( )Sمی خواهم از یوحنا  47 – 25 : 6در باره اقتدار خدا و مسئولیت انسان مطلبی را درمیان بگذارم  .از یك طرف
بعضی می گویند همه چیز بستگی به “ اراده آزاد انسان ” دارد  .انسان آزادی دارد كه مسیح را انتخاب یا رد كند  .انسان
مسئول همه چیز است  .از طرف دیگر كسانی هستند كه انسان را اصل mمسئول نمی دانند چون می گویند خدا قبل mهر آنچه
بر آنها اتفاق می افتد را تصمیم گرفته است  .همه چیز بستگی به “ اراده مقتدر خدا ” دارد  .من فكر می كنم كه هر دو
نظریه یك جانبه است و تعلیم كتابمقدس نیست  .كتابمقدس هم اقتدار خدا و هم مسئولیت انسان را تعلیم می دهد  .این دو
حقیقت معمول mبا هم هستند و در هیچ مبحثی از هم جدا نشده اند  .در یوحنا باب  6عیسی این را بسیار واضح می كند .
از طرفی  ،خدا كامل mمقتدر است  .در آیه  44عیسی می گوید  “ ،فقط کسی می تواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا
فرستاده است او را بسوی من جذب کند ،و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت ”.اگر خدا عیسی را فرستاده بود
تا برای گناهان من بمیرد  ،من هرگز نجات نمی یافتم  .اگر خدا شخص دیگری را نمی فرستاد تا انجیل را برایم موعظه
كند نمی توانستم به انجیل ایمان بیاورم و به نزد عیسی نمی آمدم  .اگر خدا روح القدس را نفرستاده بود تا در قلب من كار
كند نمی توانستم نسبت به گناهانم ملزم شوم نسبت به راستی متقاعد نمی شدم و به عیسی ایمان نمی آوردم  .خدا همیشه قدم
اول را در جذب من به سوی عیسی مسیح برمی دارد .
از طرف دیگر  ،انسان كامل mمسئول است  .در آیه 37عیسی می گوید  “ ،آن كه پیش من می آید  ،بیرون نخواهم کرد ”.
او نباید تردید داشته باشد و فكر كند كه شاید یكی از آنانی نباشد كه به عیسی داده شـــده اند  .عیسی وعده می دهد كه
هركس به نزد او آید  ،صمیمانه به او خوشامد می گوید ! هر آنكس كه به عیسی مسیح ایمان آورد حیات جاودان خواهد
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داشت  .پس شما و من این مسئولیت را داریم كه به نزد عیسی مسیح بیاییم و به عیسی مسیح ایمان بیاوریم  .در یوحنا : 6
 36عیسی مردم را توبیخ می كند  “ ،هر چند مرا دیده اید  ،اما ایمان نمی آورید ”  .عیسی بوضوح تقصیر ایمان نیاوردن
بی ایمانان را به گردن خودشان می اندازد  .بی ایمانان كامل mمسئول اعمال خودشان هستند  .پس اگر احساس می كنید كه
خدا شما را جذب می كند  ،بایستی به نزد عیسی مسیح بیایید !
( )Tمی خواهم از یوحنا  58 – 48 : 6به سئوالی پاسخ بدهم  “ .خوردن جسم عیسی و نوشیدن خون عیسی یعنی چه
؟” در یوحنا  54 : 6عیسی می گوید  “،ولی کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد ،و من در روز
قیامت او را زنده خواهم ساخت . ” .صدها سال قبل بعضی مسیحیان این را بسیار تحت الفظی تفسیر می كردند آنها
می گفتند كه در میز خداوند  ،نان واقعا mتبدیل به جسم عیسی و شراب واقعا mمبدل به خون عیسی شد  .ولی این چیزی نبود
كه عیسی قصد گفتن آن را داشت این متن قصد عیسی را بسیار روشن می سازد  .در یوحنا  35 : 6او به مردم چنین
تعلیم می دهد و می گوید «“،من نان حیات هستم .هر که نزد من آید ،دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان
آورند ،هرگز تشنه نخواهند گردید "».عیسی اغلب از زبان استعاری استفاده می كرد  .عیسی نمی گوید كه او نانی مادی
است  .او می گوید كه نان حیات یعنی نانی روحانی است  .او قصد دارد بگوید  “ ،درست همانطور كه نان معمولی را
می خورید تا از نظر جسمی زنده بمانید  ،من را  ،نان حیات را نیاز دارید تا از نظر روحانی زندگی کنید  ".راه “
خوردن ” جسم عیسی به “ نزد او آمدن و به او ایمان آوردن ” است .
حال یوحنا  54 : 6و یوحنا  40 : 6را با هم مقایسه كنید  .نتیجه “خوردن جسم عیسی و نوشیدن خون عیسی ” حیات
ابدی و قیامت جسم است  .اما این دقیقا mمانند نتیجه “ ایمان آوردن به عیسی ” است  .پس عبارت “ خوردن جسم او و
نوشیدن خون او ” بیان استعاری ایمان آوردن به او است .زمانیكه غذامی خورید و می نوشید آنها وارد جسم شما می شوند
و وقتی به عیسیایمان می آورید او را به درون قلبتان وارد می كنید .
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( )Sمی خواهم از یوحنا  17 : 7در مورد ارتباط بین شناخت  ،محبت و اطاعت مطلبی را درمیان بگذارم  .در یوحنا
 26 : 17عیسی می گوید كه خدا را به شاگردانش شناسانده است تا محبت خدا در آنها باشد  .در یوحنا  15 : 14عیسی
می گوید “،اگر مرا دوست بدارید  ،احكام مرا نگاه خواهید داشت ”  .پس ارتباط بین این سه چیز عبارتست از  ،نخست :
شناخت  ،دوم  :محبت و سوم  :اطاعت  .در صورتیكه افسسیـــان 19 – 17 : 3می گوید كه باید در محبت ریشه كرده تا
بتوانید شناخت خدا را بدست آورید  .و یوحنا  17 : 7می گوید  ،كه شما بایستی قبل از اینكه بتوانید شناخت حقیقی را
بیابید  .مشتاق اطاعت باشید  .در اینجا محبت و اطاعت قبل از شناخت قرار گرفته اند!
نتیجه  .شناخت خدا منجر به محبت خدا و محبت خدا منجر به اطاعت از خدا می شود پس اطاعت خدا نیز منجر به محبت
بیشتر خدا و عملی شدن بیشتر شناخت خدا می شوند .
هر سه یعنی شناخت فكر  ،محبت قلبی و اطاعت اراده به هم وابسته هستند  ،بر روی هم تأثیر و همدیگر را غنی
می سازند  .هیچكدام از آنها واقعا mدر درجه نخستقرار نمی گیرند  .همیشه فیض پراقتدار خدا در درجه نخست است .
( )Tمی خواهم از یوحنا  39 – 37 : 7در باره نهرهای آب زنده مطلبی را درمیان بگذارم  .عیسی در عید یهودی
خیمه ها در اورشلیم بود این عید هفت روز به طول می كشید  .اتفاقات این هفت روز عبارت بودند از ساكن شدن مردم در
خیمه ها  ،و آوردن هدایا و كشیدن آب از حوض سیلوها  .در هریك از هفت روز عید  ،یكی از كاهنان از آب حوض
كوزه ای را پر از آب می كرد و آن را با مراسمی جدی به پشت معبد حمل می نمود .در معبد در حین نواختن شیپورها و
فریاد و شادی جمعیت او آب را به داخل مجرایی می ریخت كه آب را به طرف جایگاه مذبح قربانی های سوختنی هدایت
می كرد  .آئین سمبولیــــك ریختن آب  ،وعده های عهد عتیق را به خاطر مردم می آورد  .اشعیاء  3 : 44وعده می دهد “،
بر زمین تشنه ات آب خواهم ریخت و مزرعه های خشک تو را سیراب خواهم کرد .روح خود را بر فرزندانت خواهم
ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت . ”.اشعیا ء  1 : 55دعوت می كند  “ ،ای همه تشنگان ،نزد آبها
بیایید" .و اشعیاء  11 : 58وعده می دهد  “ ،من شما را همیشه هدایت نموده ،با چیزهای خوب سیرتان خواهم کرد .شما
را قوی و سالم نگاه خواهم داشت .شما مانند باغی پربار و چشمه ای پر آب خواهید بود ”.به همین علت در یوحنا : 7
38عیسی می تواند با اطمینان بگوید “،چنانکه کتاب آسمانی می فرماید ،هر که به من ایمان بیاورد ،از وجود او نهرهای
آب زنده جاری خواهد شد ”.هر كه به من ایمان آورد همانگونه كه كتاب می گوید از بطن او نهرهای آب زنده روان
خواهد شد این سخن را درباره روح گفت  ،كه آنان كه به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت  ،زیرا روح هنوز عطا
نشده بود ،از آن رو كه عیسی هنوز جلل نیافته بود ” عیسی اعلم كرد كه هركس به او ایمان بیاورد حیات ابدی یعنی
نجات كامل خواهد یافت  .او همچنین وعده داد كه هركس به او ایمان بیاورد زندگی پر از برکات فراوان خواهد یافت .
مسیح منبع اصلی و مجرای حیات ابدی و برکات فراوان برای همه كسانی است كه به نزد او بیابند و به او ایمان آورند .
ولی این وعده انجام نشد تا اینكه مسیح جلل یافت یعنی مصلوب شد  ،قیام و به آسمان صعود كرد و بر تخت آسمان
نشسته است  .فقط بعد از آن بود كه نهرهای آب زنده در قلوب ایمانداران جاری گردید  .یوحنای رسول توضیح می دهد
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كه عیسی به ریزش روح القدس بعد از مرگ و قیامش اشاره می كند  .از طریق روح القدس است كـــه عیسی مسیح تولد
تازه  ،زندگی جدید و نجات را در قلوب و زندگی ایمانداران انجام می دهد  .و از طریق روح القدس است كه او از
مسیحیان مجرایی می سازد برای برکات فراوان به سوی سایر مردم .
( )Sتكلیف برای هفته آینده .
اول  .یوحنا  37 : 11 – 1 : 8را به هفت قسمت تقسیم كنید  .هر روز با یكی از این هفت قسمت رازگاهان داشته باشید .
حاصل تعمق رازگاهان خود را در یك دفترچه بنویسید  .هفته ای یكبار با یكی از دوستان و یا در یك مشاركت خانگی یا
گروه شاگردی بركات رازگاهان خود را درمیان بگذارید .
دوم  .كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید ” را ملحظه كنید و به آدرس ا ینترنتی 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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