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در میان گذاشتن برکات 12
یک شاگرد  ،آنچه از یوحنا  38 : 11تا  31 : 14یاد گرفته است در میان می گذارد .
 = Sمعلم 2

به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید  .به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد در
( )T
میان گذاشتن برکات رازگاهان است  ،یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید  .دو معلم آنچه را که از رازگاهان
خود یاد گرفته اند در میان خواهند گذاشت  .در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم
و هفته ای یکبار جمع می شویم تا آنچه که یاد گرفته ایم باهم در میان بگذاریم  .در حالیکه به این برنامه گوش می کنید
در دفترچه ی ادداش ت خود  ،یادداش ت بردارید و یا آن را ض ب ط کنید  .ما نخ ست شرح خواهیم داد که چ گونه رازگاهان
داشته باشیم  .سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم که
به بعضی سؤالت مهم پاسخ بدهیم  .عنوان درس امروز این است  :یک شاگرد آنچه از یوحنا  38 : 11تا  31 : 14یاد
گرفته است در میان می گذارد .
نکته  . 1چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم .
( )S
هر روز هفته  ،از یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس  ،با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید  .یکی از
روشهای ساده رازگاهان  ،روش "حقیقت محبوب" نام دارد  .این روش پنج قدم دارد :
قدم  . 1دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند .
قدم  . 2یکی از هفت قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید .
قدم  . 3حقی قت محبوب خود را انتخ اب کنید  .حقی قت محبوب  ،حقیق ت aآیه ی ا قسمتی اس ت که خدا از ط ری ق آن ب ا شما
حرف می زند  ،افکار شما را برمی انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند .
قدم  . 4بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید  .با این چهار مرحله تعمق خود را انجام دهید  :اول  .در مورد مفهوم کلمات
فکر کنید  .دوم  .از خدا بپرسید که می خواهد چه چیز به شما بگوید  .سوم  .با استفاده از کاربردهای عملی  ،حقیقت
محبو ب را به زندگی خ ودتان مربوط بسازید  .چهارم  .مهمترین افکار ح اصل ا ز تعم ق خود را در دفترچه یادداشتتان
بنویسید تا بتوانید با دیگران آنها را در میان بگذارید .
قدم  . 5برای تحقق حقیق ت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید  .سپ س برای یکی از اعضاء خانواده و بعد برای یکی
از نزدیکان و بالخر ه برای یکنف ر که ا ز شم ا دور اس ت دع ا کنید  .وقت ی ک ه ب ا یکی ا ز دوس تان و ی ا سایر م سیحیان
مشا رکت خان گ ی و ی ا یک گروه ش اگردی داری د ب ه نوب ت  ،نتای ج تعم ق یکی از رازگاه ان خود را ب ا همدیگر در میان
بگذارید  .سعی کنید که به بعضی از سؤ الت نیز از قسمتهای مشخص شده پاسخ دهید .
نکته  . 2در میان گذاشتن برکات از یوحنا  38 : 11تا 31 : 14
( )T
هفته گذشته یوحنا  38 : 11تا  31 : 14را خوانده ایم  ،بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم حال می خواهیم
با استفاده از یادداشتهای رازگاهانهایمان حقایق و دروسی را که از قسمتهای مشخص شده یاد گرفته ایم در میان بگذاریم
و بعضی سؤالت را مورد گفتگو قرار دهیم .
در میان گذاشتن برکات از یوحنا باب . 12
می خواهم از تدهین عیسی توسط مریم مطلبی را در میان بگذارم  .این اتفاق  ،مشابه با واقعه موجود در
( )S
لوقا فصل  7نیست اما همان اتفاقی است که در متی  26و مرقس  14شرح داده شده است  .در خانه شمعون جزامی به
افتخار عیسی مسیح شامی برگزار بود  .بر طبق سنت اسرائیل  ،مهمانان کنار میز نشسته بودند  .مریم خواهر مرتا و
ایلعازر شیشه ای را که حاوی عطری گران بود  ،شکست و آن را بر بدن عیسی از سر تا پای او ریخت  .سپس پایهای
او را با موی خود خشک کرد  .تمام خانه با بوی آن عطر پر شد  .این واقعه سخاوت مریم را با خودخواهی یهودا در
مقابل هم قرار می دهد  .او از کار مریم به عنوان ولخرجی  ،بسیار انتقاد کرد  .او حساب کرده بود که قیمت آن عطر
معادل دستمزد یک سال می باشد ! بقیه هم برآشفته بودند  .تنها چیزی که مریم می دید چهره های عصبانی ناراضی و
متعجب بود  .فقط عیسی از او دفاع کرد  .فقط عیسی محبت او را درک کرد و گفت که او این عطر را برای تدهین بدن
من نگاه داشته بود  .مریم بیش از تمام شاگردان عیسی متقاعد شده بود که دشمنان عیسی او را به مرگ خواهند سپرد .
در حالیکه عیسی اغلب مرگ خود را پیش بینی می کرد احتمال مریم بهترین شنونده ای بود که عیسی داشت  .بر طبق
س نن یهودی ها  ،بدن مرده را با ع طریات م ی پوشاندند و آن را در پا رچه ه ای کتان ی م ی گذاشتند  .مری م می خ واست
زم انیک ه عیسی هنوز زنده اس ت ب ه عیسی احت رام بگذارد پ س او ای ن عط ر را به نشا ن ه آماده شدن برای دفن  ،بر روی
عیسی ریخت  .عیسی هدیه ارزشمند او را پذیرفت و پیش بینی کرد که این کار مهربانانه او در سرتا سر جهان اعلم
خواهد شد .
البته عیسی به فقرا توجه نشان می داد و البته ولخرجی را تأیید نمی کرد اما کار مریم ولخرجی نبود  .این کار او تدارک
برای مهمتریم مرگ در تاریخ بود !
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( )Tمی خواهم از یوحنا  34-20 : 12درباره ارتباط عیسی با یهودیان مطلبی را در میان بگذارم .
اول  .این اشخاص یهودی نبودند بلکه یونانیانی که پرستش بت ها را کنار گذاشته بودند  .آنها متحول شده بودند و حال
به خدای واحد کتاب مقدس ایمان داشتند  .شریعت یهودیان را حفظ نمی کردند چون ختنه نشده بودند  .پس اجازه نداشتند
به داخل معبد بیایند بلکه فقط می توانستند به حیاط امتها وارد شوند  .در آن زمان  ،شریعت تشریفاتی یهودیان  ،هنور
دیوار جدایی را بین یهودیان و غیر یهودیان شکل میداد  .ما نمی دانیم که چرا یونانی ها می خواستند عیسی را ببینند .
ش ای د دیگ ر به ح کم ت یهودیان اعتقادی نداشتند و نتوانسته بودند ک ه آرام ش واقع ی را در مذهب یهودیان بیابند  .پاسخ
عیسی نشان م ی دهد ک ه آنه ا می خ واستند ب ا عیسی در مورد نجا ت ص حبت کنند  .این یونانیها در خواست خود را از
ط ریق فیلیپس و آندریا س مطرح ساختند که از بین شاگردان عیسی فقط آن دو  ،نا م یونانی داشتند  .عیسی پاسخ را به
شاگردانش داد و آنها آن را به یونانی ها منتقل ساختند .
دوم  .وقتی عیسی پاسخ آنها را داد جمعی از یهودیان در اطراف او بودند  .در پاسخ به آنها  ،عیسی صحبت خود را با
قریب الوقوع بودن مرگ خود شروع کرد  .یونانی ها می خواستند مسیح  aمشهور زمین را ببینند که ورود مظفرانه ای
به اورشلیم داشت  .اما عیسی بر آنها آشکار ساخت که ملقا ت aزمینی مسیح به آنها اصل| کمکی نخواهد کرد  .مسیح a
زمین ی بایستی نخ ست بمیرد  .فق ط مسیح  aآ سمانی قادر به نج ات آنها خ واهد بود  .او گف ت ک ه زمان تلخ ترین رنج او
ر سیده ا ست  .او گ فت  " :همانطور ک ه دانه گندم در شیا ر زمین م ی افت د و می میرد و بعد ثم ر م ی دهد م ن نی ز باید
بمیرم" .عیسی گف ت که مرگ او کامل ضرور ی است  .اگر او نمیرد هیچ کس نجا ت نم ی یابد  .ام ا اگر او بمیرد ،
بسیاری از مردم نجات خ واهن د یافت  .پ س عیسی تعلی م م ی دهد که مرگ aجان شینی او بر روی صلیب کامل ضروری
است.
سوم  .عیسی ادامه می دهد و می گوید  " :وقت آن رسیده است که خدا  ،مردم دنیا را داوری کند و فرمانروای این دنیا،
یعنی شیطان را از قدرت بیندازد  .وقتی مسیح را از زمین بلند کردید او نیز همه را به سوی خود بال خواهد کشید " .
مرگ عیسی برروی صلیب  ،همزمان است با داوری این دنیا و از قدرت افتادن شیطان به عنوان فرمانروای این دنیا .
منظور از واژه دنیا که عیسی از آن سخن می گوید  ،انسانهای این دنیاست که او را رد می کنند و رهبران آنهاست که
او را محک وم م ی کنند  .یعنی دنیای یهودا ک ه به ا و خیانت کرد  .دنیای سربا زانی که ا و را مسخر ه کردند  .دنیای
پیلطس که او را محاکمه کرد  .به طور خلصه  ،منظور از دنیا  ،کل جامعه انسانهای شروری است که با خدا بیگانه
هستند و شیطان فرمانروایشان است  .این دنیا  ،عیسی مسیح را شکنجه کرد و او را بیرون کرد بدون اینکه بفهمد با این
کار  ،خودش را محکوم ساخت  .حال بر این دنیا داوری شده است یعنی به نابودی ابدی در جهنم محکوم شده است .
چهارم  .عیسی م ی گوید " :فرمانروا ی ای ن دنی ا یعنی شیطان را از قدرت بیندازد"  .بیرون راندن شیطان ا ز این مقام
یعنی فرمانروایی دنیا  ،نتیجه کار عیسی است که میلیونها و میلیونها نفر از مردم دنیا را از هر ملتی به سوی خود می
کشد ! با مرگ عیسی بر روی صلیب و با قیام  ،صعود و سلطنت گرفتنش در آسمان  ،شیطان قدرت خود را بر قوم ها
از دست داد و دیگر نمی تواند مانع شنیدن انجیل شود  .شیطان نمی تواند مانع ربوده شدن مردم از قلمرو خود و ورود
آنها به ملکوت مسیح شود  .آمدن یونانی ها برای دیدن عیسی نمایانگر شروع تعداد بی شماری از غیر یهودیان بود که
به عیسی ایمان خواهند آورد  .عیسی هنوز هم با کلم و روحش مردم را به سمت خود می کشاند .
در میان گذاشتن برکات از یوحنا باب 13
می خواهم درباره شستن پاهای شاگردان توسط عیسی مطلبی را در میان بگذارم  .شستن پاها توسط عیسی
( )S
سه حقیقت مهم را تعلیم می دهد .
اول  .شستن پا  ،بخش ضروری از فروتنی و رنج مسیحی است یعنی خدمت او به عنوان یک خادم و مرگ او به عنوان
یک ی اغی  .عیسی و ش اگردانش در ا ولی ن ش ب عید فصح  ،شام فصح ر ا م ی خوردند  .پنجشنب ه شب بود ر وز قبل از
مصلوب شدن او  .آنها از بیت عنیا آمده بودند و پاهایشان خاکی و کثیف بود  .تحت چنین شرایطی قبل از خوردن شام ،
پست ترین غلم خانه  ،پاهای مهمانان را می شست  .سالها قبل یحیای تعمید دهنده خود را لیق این ندانست که در مقابل
عیسی ز ان و بزن د و بند کفش های او ر ا باز کند و پاهای او ر ا بشوید  .ام ا آن شب در بالخ ان ه غلمی نبود  .وقتی
ش اگردان به داخل اطاق آمدند ب ایست ی سینی و حو له شستشو را دیده باشند ام ا هیچکس مشتاق نبود ک ه پست ترین غلم
باشد  .همه شاگردان بیش از حد مغرور بودند  .در لوقا  ، 22لوقا بحث شاگردان را بر سر اینکه چه کسی بزرگترین
آنهاست بازگو می کند  .احتمال بحث آنها موقعی پیش آمده بود که آنها بر سر ترتیب نشستن خود در اطراف میز می
خ واستند تصم یم بگیرند  .سپس دوازده ش اگرد و عیسی در اطراف میزی بر روی بال شها نشس ت ه بودند در حا لیکه
پاهایشان کثیف و جلب توجه می نمود  .در حالیکه عیسی کامل می دانست که پسر یگانه خدای واحد است و خداوند کل
خلقت می باشد با این وجود بلند شد و همه لباسهایشان را درآورد و در حالیکه به جز لنگی که غلمان به تن می کردند
لباس به تن نداشت شروع به شستن پاهای شاگردانش کرد .
کتاب مقدس توضیح نمی دهد که او به چه ترتیبی پاهای شاگردانش را شست و فقط وقتی او به نزد پطرس آمد شرح می
دهد که چه اتفاقی افتاد  .همه شاگردان بایستی احساس شرمندگی کرده باشند و دستپاچه بودند که عیسی پاهای آنها را
می شست اما پطرس مثل همیشه عجول و بی فکر  ،با تعجب عکس العمل نشان داد  .عیسی پاسخ داد که او فقط بعدها
آن کار را درک خو اهد کرد یعنی بعد از مرگ  ،قیام و جاری شدن روح القدس  .فق ط بعد ا ز ای ن اس ت ک ه آنه ا معنی
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ش ستن پ ایها را خ واهند فهمید و همچنین تمام خدم ت فروتنانه او برای شاگردان آشکار خ واه د شد  .کار فر وتنانه مسیح
ش ام ل جسم یافتن ا و نی ز م ی شود یعن ی اینک ه او شبیه م ا انسا نها شد ب ه جز در مورد م سئله گناه  .کا ر او شام ل خدمت
فروتنانه  ،طرد شدن او توسط انسان  ،رنج های او و مرگ او بر صلیب نیز می شود .
دوم  .شستن پاها سمبلی از آن فروتنی است .سمبلی است از زندگی و مرگ او که یکبار و برای همیشه کفاره گناه برای
قو م خود ش د و برای آنها ک ار پیشرونده aتقدیس شدن توسط روح القدس ر ا به ارمغان آورد  .پطر س نمی خ واس ت که
عیسی پایهای او را بشوید پس عیسی به او پاسخ داد  ":اگر نگذاری  ،رابطه مان قطع می شود"  .منظور عیسی این بود
که اگر پطرس  ،با خدمت کامل فروتنانه او پاک نشود که شستن پاها نیز قسمتی از آن است  ،هرگز با عیسی  ،در نتیجه
کار نجات او نیز شریک نخواهد شد  .پس پطرس عجول  ،مخالفت نهایی خود را ابراز کرد و از عیسی خواست که سر
و پ اهایش ر ا نیز بشوید  .پطرس فک ر م ی کرد که اگ ر قسمت ها ی بیشتری از بدن او شسته شود برکات بیشتری را
دریافت خواهد کرد  .اما عیسی از شستشوی بدنی حرف نمی زد بلکه شستشوی روحانی ! در یوحنا باب  3عیسی از
"تولد تازه روحانی" سخن می گوید و در یوحنا فصل  4از "آب روحانی" و یوحنا فصل  6از "نان روحانی"  .حال در
یوحنا فصل  ، 13او از "پاکی روحانی" سخن می گوید  .سپس عیسی ادامه می دهد و می گوید ":کسی که تازه حمام
کرده  ،فق ط کاف ی اس ت که پاها ی خود را بشوید ت ا تمام بدنش پاکیزه شود شم ا نیز پاکید ول ی ن ه همه"  .در اسرائیل
شخصی که به شام دعوت داشت و قبل از رفتن حمام می گرفت لزم نبود که در هنگام ورود به سالن ضیافت باز هم به
حمام برود فقط شستن پایها ضروری بود  .عیسی از یک "حمام روحانی" و "شستن روحانی پاها" سخن می گفت  .همه
ش اگردان به جز یهودا ب ه عیسی و کلم ش ایمان داشتند  ،پس "بدنهایشان قبل پاک شده بود"  .آنها قبل|  ،حمام روحانی
احیاء و تولد تازه را دریافت کرده بودند و در نجات شریک شدند نجاتی که مسیح برای آنها به ارمغان آورد  .اما حال
شاگردان احتیاج داشتند که پایهایشان شسته شود  .حال آنها فقط نیاز داشتند که بیشتر و بیشتر تقدیس شوند .
سوم  .شستن پایها  ،درسی از فروتنی و نمونه ای است که تمام مسیحیان باید پیروی کنند  .شاگردان فقط بعد از ریزش
روح القدس  ،دو معنی ا ول این کا ر را درک کردند اما تازه در همان زمان  ،شروع به درک معنای سوم آ ن نمودند .
عیسی نمی خواست که آئین تشریفات یا فرمانی تازه را تأسیس کند که عینا انجام شستن پایها باشد  .او صریحا| اینکار را
نمونه ای از فروتنی نامید که در مقابل چشمان آنها  ،آن را نشان داد  .در ملکوت خدا  ،بزرگ بودن با خدمت فروتنانه
ا رزیاب ی می شود و نه با مقام  ،قدرت و شهرت ! به علوه خدمت ف روتنانه  ،تصویر ی است از فرم ان بزرگ که
"یکدیگر را محبت کنید همانطور که مسیح م ا را محبت کرد"  .من تصمیم گرفته ام که یک غلم باشم و کارهایی را
بکنم که دیگران  ،مشتاق و یا قادر به انجام آنها نیستند  ،مشتاق باشم که در انجام کارهایی که کثیف محسوب می شوند
پیشقدم باشم و یا کارهایی که هیچکس دوست ندارد انجام دهم .
در میان گذاشتن برکاتی از یوحنا باب 14
می خواهم در مورد روح القدس که " مشاور" نامیده می شود مطلبی را در میان بگذارم  .در اصل  ،واژه "
( )T
مشاور" به معنی کسی است که از او خواسته می شود تا به دیگران کمک کند  .پس می تواند "شفیع" " ،تسلی دهنده" ،
"آ رامش دهنده" یا "مددکار و یاو…ر" هم تر جمه شود  .روح القدس ف ق ط قدرت ی نیست ک ه از خدا صاد ر شده و فاقد
شخصیت باشد  .خیر ،روح القدس  ،تمایز سوم  ،درون ذات خدای واحد است  .در یوحنا  16 : 14عیسی می گوید " :
و من از پدرم درخو است خو اهم کرد تا پشتیبان و تسل ی بخش دیگر ی ب ه شم ا عط ا کند ک ه همیشه ب ا شم ا بماند  ".او
"پشتیبان متفاوتی" را نخواهد فرستاد بلکه او " کمک کننده ای مانند عیسی" را خواهد فرستاد  .در یوحنا 26 : 14
عیسی وعده م ی دهد که روح القدس  ،شاگردان ر ا به ه ر چی ز که احتیا ج دارند تعلیم خ واهد داد ت ا تکلیف محوله خود
یعنی شاهد مسیح بودن را انجام دهند  .روح القدس  ،تعالیمی را به یادشان خواهد آورد که مسیح برروی زمین به آنها
داده بود  .روح القدس  ،ش اگردان را به ر سولن م سیح مبدل خو اه د ساخت  .بعنوان ر س ولن عیسی مسی ح  ،آنها ش اهد
عینی و شنیداری عیسی و بخصوص قیا م و تعالیم ا و خواهند بود  .آنها  ،ابزار او خو اهند بود برای تأ س یس کلیسا بین
یهودیان و سامری ها که نیمه یهودی بودند و امتها که غیریهودی بودند  .آنها ابزار او برای نوشتن کتابهای عهد جدید
بودند  .آنها مفسرین مقتدر تعالیم عیسی بودند و بنابراین آموزه های مسیحی را بنیان نهادند  .همان روح القدس  ،امروز
نیز مر ا تعلی م م ی دهد تا کتاب مقدس را درک کنم و در موقعیتهای زندگی ر وزمره به یادم می آورد ک ه عیسی ا ز من
انتظار دارد چه کاری را انجام دهم .
تكلیف برای هفته آینده
( )S
اول  .یوحنا  1 : 15تا  27 : 18را به هفت قسمت تقسیم کنید  .هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید  .حاصل
تعمق تمام رازگاهانهای خود را بنویسید  .هفته ای یکبار با یکی از دوستانتان جمع شوید و یا در یک مشارکت خانگی یا
گروه شاگردی شرکت کنید و برکات رازگاهان خود را در میان 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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