
 14تعلیم             66 دو تا 
رازگاهان: یک شاگرد هر روز با عیسی مشارکت دارد. 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبوسیله این مجموعه دروس ، یاد خواهید گرفت تا .  (       به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید

 شاگرد عیسی مسیح بشوید. در حالیکه به این برنامه گوش می دهید در دفتر خود ،  یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط
کنید. 

عنوان درس امروز این است: یک شاگرد هر روز با عیسی مشارکت دارد. 
 داشتن وقت مشارکت روزانه با خداوند مهمترین نظم روحانی محسوب می شود. ما روش دیگری برای رازگاهان یاد

خواهیم گرفت و بعد آنرا تمرین خواهیم کرد.

(  S   نکته      )  روش. چگونه با خدا وقت مشارکت روزانه داشته باشیم.  1 .  
 راه های خوب متفاوتی برای داشتن رازگاهان وجود دارد. شما می توانید با خواندن کتاب مقدس با خدا مشارکت داشته
 باشید، مثل دعا و یا خدمت کردن. کنار گذاشتن یک وقت مخصوص برای مشارکت با خدا رازگاهان نام دارد. شما قبل
. امروز روش دیگری برای رازگاهان یاد خواهید گرفت که روش طرح سؤال نام  روش حقیقت محبوب را یاد گرفتید

دارد.

(  T   قدم       )  دعا بنزد خدا.  1 .  
. برای مثال می توانید دعا کنید: "خداوندا ، به من آشکار کن که تو  دعای کوتاهی بکنید تا افکارتان متوجه خدا باشد

(.10 و 8: 143کیستی . اراده ات را به من تعلیم ده . راهی را که باید بروم به من نشان ده . " )مزمور 

(  S   قدم       )  کتاب مقدس خود را بخوانید.  2 .  
 قسمتی یا یک فصل کامل از کتاب مقدس خود را بخوانید. یک "برنامه مطالعه کتاب مقدس" می تواند به شما کمک کند
 تا کتاب مقدس را بصورت منظم مطالعه کنید. یک روش "علمت گذاری کتاب مقدس" می تواند به شما کمک کند تا در
 حین خواندن، فکر کنید. یک گروه کوچک از مسیحیان می توانند هر روز با هم جمع شوند تا رازگاهان گروهی داشته

باشند. این به همه کمک می کند تا مشارکتی روزانه با عیسی داشته باشند.

(  T   قدم        )  سؤال کنید.  3 .  
. از یک با چند سؤال از  یک یا چند سؤال درباره موضوعاتی که می خواهید درباره آن بیشتر بدانید را انتخاب کنید

سؤالت زیر استفاده کنید.
  درباره خدا چه چیزی از کتاب مقدس یاد می گیریم؟ یا درباره مسیح یا روح القدس؟ او چگونه است؟ او چکار  .  1  سؤال 

می کند؟ او چه می گوید؟
  درباره مردان و زنان کتاب مقدس چه چیزی یاد می گیریم؟ آنها چگونه هستند؟ آنها چکار می کنند؟ آنها چه می  .  2  سؤال 
گویند؟
  در باره خودم در کتاب مقدس چه چیزی یاد می گیریم؟ من کی هستم؟ چرا من اینجا هستم؟ به کجا می روم؟ چه  .  3  سؤال 

 فکری در سر دارم و به چه اعتقاد دارم؟ چه کارهایی را انجام می دهم یا از انجام آنها غفلت می ورزم؟ من چه شخصی
می توانم بشوم؟

  خدا می خواهد من چه چیزی بدانم یا به چه چیزی اعتقاد داشته باشم؟ خدا می خواهد من چگونه باشم یا چکار  .  4  سؤال 
کنم؟ خدا می خواهد من نسبت به او چه پاسخی بدهم؟

شما میتوانید سوالهای خودتان را طراحی کنید . بعنوان مثال :
 رابطه من با عیسی چگونه است؟ و می خواهم رابطه من با عیسی چگونه باشد؟   .  5  سؤال 
 من چه چیزی را درک نمی کنم که دوست دارم در گروه آن سؤال را مطرح کنم؟  .  6  سؤال 
  نسبت به آنچه می خوانم چه احساسی دارم؟ مرا می ترساند یا به من امید می دهد؟ مرا نا آرام می سازد یا مرا  .  7  سؤال 

تشویق می کند؟
  عیسی چگونه مردم را تعلیم می داد و تربیت می کرد؟ عیسی چگونه به سؤالت مردم جواب می داد؟ عیسی  .  8  سؤال 

در مشکلت چه واکنشی نشان می داد؟ 
  من باید با مسیحیان دیگر چگونه ارتباطی داشته باشم؟ باید با افراد شریر چگونه ارتباطی داشته باشم؟ باید با  .  9  سؤال 

مردم ستم دیده چگونه ارتباطی داشته باشم؟
 من باید چه صفت خوبی را در خود پرورش دهم؟  .  10  سؤال 
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(  S   قدم         )  بر روی کشفیات خود تعمق کنید.  4 .  
 شما بر کلم خدا تعمق می کنید زیرا می خواهید حقیقت را درک کنید و از آن حقیقت نیرو و تازگی بیابید و آن را بکار

برده استفاده کنید. تعمق مسیحی دارای این چهار قدم می باشد:
 . شما می خواهید حقیقت را درک کنید. بنابراین در مورد معنی کلمات در حقیقت محبوب خود فکر کنید. از خود ایناول

سؤال ها را بپرسید: چه کسی؟ چه چیزی؟ کجا؟ چه وقت؟ چرا؟ چطور؟
 . شما می خواهید بدانید خدا به شما چه چیزی می گوید؟ بنابراین به آرامی در قلب خود دعا کنید و از خدا بپرسید چهدوم

 چیزی می خواهد به شما بگوید؟ از او بخواهید تا این حقیقت را برای ذهن و قلبتان روشن ساخته و آنرا بکار ببرد. با
دعا حقیقت محبوب خود را با خدا در میان بگذارید.

 . شما می خواهید این حقیقت را بکار ببرید. پس این حقیقت محبوب خود را به زندگی شخصی و دنیایی که در آنسوم
 زندگی می کنید، ارتباط دهید. از خودتان این سؤالت را بپرسید: با توجه به این آیه نیاز من چیست؟ کدام حقیقت مرا

تقویت می کند یا تازه می سازد؟ خدا از من می خواهد تا چکار کنم؟
. شما باید این حقیقت را بخاطر آورید. پس مهمترین افکار تعمق خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید.چهارم

(  T   قدم        )  درباره جواب هایتان دعا کنید.  5 .  
در مورد مهمترین افکار تعمق خود دعا کنید. بخاطر آورید،"دعا" پاسخی است به آنچه خداوند به شما گفته است.

(  S   قدم       )  بیایید با هم یک رازگاهان داشته باشیم.  . تمرین.  2  
به ما در این رازگاهان ملحق شوید.

(  T   قدم        )  دعا نزد خدا.  1 .  
 "پدر آسمانی عزیز، لطفا برای من آشکار کن که تو کی هستی. به من اراده ات را بیاموز و راهی را که می خواهی

امروز بروم به من نشان بده. در نام عیسی دعا می کنم، آمین".

(  S   قدم       )  کتاب مقدس خود را بخوانید.  2 .  
 .23 را باهم بخوانیم. شنوندگان این برنامه ، اگر کتاب مقدس دارید این مزمور را با ما بخوانید. مزمور 23بیایید مزمور 

 " خداوند شبان من است ؛ محتاج به هیچ نخواهم بود . در مرتعهای سبز مرا می خواباند ؛ بسوی آبهای آرام هدایتم می
 کند و جان مرا تازه می سازد . او بخاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند .حتی اگر از دره تاریک
مرگ عبور کنم ، نخواهم ترسید ، زیرا تو ای شبان من ، با من هستی ! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می بخشد .
 در برابر چشمان دشمنانم سفره ای برای من می گسترانی ، از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را
 لبریز می سازی . اطمینان دارم که در طول عمر خود ، نیکویی و رحمت تو ، ای خداوند ، همراه من خواهد بود و من

تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد . " 

(  T   قدم      )  سؤال ها را انتخاب کنید.  3 .  

(S"سؤالی که من امروز انتخاب می کنم این است:"خداوند در این مزمور چگونه شبان من است؟      )

(Tسؤالی که امروز من انتخاب می کنم این است:"قسمتهای دیگر کتاب مقدس درباره خدا بعنوان شبان چه تعلیمی      ) 
 می دهد؟" من دوست دارم بدانم خدا بعنوان شبان چگونه نسبت به مردم رفتار می کند؟ من سعی می کنم تمام قسمتهایی
 از کتاب مقدس را که قبل خوانده ام و در آنها خداوند چون شبان عمل می کند بیاد بیاورم و دریابم خداوند چگونه خدایی

است.

(  S   قدم       )  تعمق روی کشفیات خود.  4 .  
ا شما در میان بگذارم. مزمور 23بگذارید افکارم در مورد مزمور ه مهم را درباره آنچه خدا بعنوان23 را ب   سه نکت

شبان نسبت به من انجام می دهد، می گوید. 
  او جان مرا احیا می کند، او مرا در راه های عدالت هدایت می کند و او در وادی تاریکی ها با من است. او رابطهیک.

 مرا با خودش و همینطور شخصیت درونی مرا احیا می کند، افکار زندگی، احساساتم در رابطه با جراحت ها و حتی این
شامل نتایج تصمیمات اشتباهی که من گرفته ام هم می شود.

 . او همیشه مرا در راه راست هدایت می کند و هرگز به راه های اشتباه نمی برد. او بوسیله کلم آشکار شده اش ودو
روح القدس که در من زندگی می کند این کار را انجام می دهد.

 . حضور او بخصوص در شرایط سخت و خطرناک با من است. بعنوان شبان، او هرگز مرا در رنجهایم رها نمیسه
کند. او مرا، حتی وقتی بخاطر تاریکی نمی توانم راه را ببینم هدایت می کند و از من حمایت می نماید.
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(T من این        )قسمت را که از خدا بعنوان شبان صحبت می کند پیدا کردم. اجازه دهید افکاری را که بعد از تعمق9  
و دعا درباره آنها در دفترم نوشتم، با شما در میان بگذارم.

  " ای مردم جهان ، کلم خداوند را بشنوید و آن را به همه نقاط دور دست برسانید و به همه11-10: 31 ارمیا یک.
 بگویید : همان خدایی که قوم خود را پراکنده ساخت ، بار دیگر ایشان را دور هم جمع  خواهد کرد و از ایشان محافظت
 خواهد نمود ، همانطور که چوپان از گله خود مراقبت می کند . او آنان را از چنگ کسانی که از ایشان قوی ترند نجات

خواهد داد ".
 خدا با نجات دادن افرادی از دست دشمنان زورمند آنها، قومی را برای خود مهیا می کند. خداوند شبان قوی تر از هر
 دشمن است و مرا از دست کسانی که از من زورمندتر بودند نجات داد. من بخاطر اینکه مرا نجات داد یکی از پیروان

او گردیدم.
  . خدا می گوید: " من خود شبان گوسفندانم خواهم بود و آنها را در آرامش و امنیت خواهم خوابانید16: 34. حزقیال دو

 . دنبال گوسفندان جا مانده از گله و گمشده خواهم رفت و آنها را باز خواهم آورد . دست و پا شکسته ها را شکسته بندی
. ولی گوسفندان قوی و فربه را از بین می برم ، زیرا من به انصاف  خواهم کرد و بیماران را معالجه خواهم نمود 

داوری می کنم ". 
 وقتی من گمشده بودم او مرا جستجو کرد و پیدا نمود. وقتی من از او دور بودم او مرا جستجو کرد و بنزد خود آورد.
 وقتی من با حماقت خود یا با شرایط دشوار زندگی مجروح شده بودم، او زخم های مرا بست. وقتی من ضعیف بودم او

مرا تقویت کرد. خدا حقیقتا شخصا به من توجه نمود.
  " او مانند شبان ، گله  خود را خواهد چرانید ؛ بره ها را در آغوش خواهد گرفت و میشها را با11: 40. اشعیا سه

ملیمت هدایت خواهد کرد ".
 وقتی من یک مسیحی نو ایمان یا یک طفل بودم خدا مرا بر می دارد و حمل می کند. و وقتی من باید از بره های دیگر
 مواظبت کنم او به آرامی قدم می زند بطوریکه من بتوانم او را دنبال کنم. خداوند هرگز سریعتر از توان من حرکت نمی

کند و وقتی من نمی توانم راه بروم مرا در آغوش می کشد و حمل می کند.
  " آنگاه یعقوب در هنگام مرگ خود وقتی یوسف را برکت میداد ، در باره خدا چنین گفت : »15: 48. پیدایش چهار

 خدایی که پدرانم ابراهیم و اسحاق در حضورش زندگی می کردند ، این دو پسرت را برکت دهد . خدایی که مرا در تمام
عمرم شبانی کرده است ".

 خداوند شبان امینی است که نه تنها هرگز مرا رها نمی کند بلکه درست در لحظات پیری و آخر زندگی به من توجه می
کنی.
  . عیسی میگوید : " من شبان خوب و دلسوزم . شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از11: 10. یوحنا پنج

چنگال گرگها نجات دهد ".
 خداوند در عیسی مسیح مرا با خودش مصالحه داد. عیسی بر روی صلیب مرد و بهای گناه مرا پرداخت. هیچ چیز با این

عظمت قابل مقایسه نیست که شبان من خود را در راه من قربانی کند. خدا مرا با محبت فداکارانه محبت می کند.
  " دربان نیز برای شبان در را می گشاید ، گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می آیند .4-3: 10. یوحنا شش

 شبان  نام گوسفندان خود را یک به یک می خواند و آنها را بیرون می برد . او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و
گوسفندان بدنبال او می روند ، چون صدای او را می شناسند ".

. من آنقدر برای او مهم هستم که او در یک رابطه  خداوند در عیسی مسیح نام مرا می داند و مرا به نام می خواند
 شخصی به من توجه می کند. او از پشت مرا به جلو نمی راند بلکه از جلو مرا رهبری می کند. خدا به عنوان شبان مرا

به جایی که می داند برای من بهترین است هدایت می کند.
  عیسی می گوید: " گوسفندان من صدای مرا می شناسند ، من نیز ایشان را می شناسم و آنها28-27: 10. یوحنا هفت

بدنبال من می آیند . من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلک نشوند ".
 خداوند در عیسی مسیح امنیت ابدی من می باشد. شرایط دشوار و افراد شریر، هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مرا از

شبانم جدا سازد.
  . پطرس درباره ما می گوید:" شما مانند گوسفندانی بودید که راهشان را گم کرده اند . اما25: 2. اول پطرس هشت

اکنون نزد شبانتان بازگشته اید ، شبانی که نگهبان جان شماست و شما را از خطرات حفظ می کند ". 
خداوند در عیسی مسیح سر کلیسا و رهبر آن است. او زندگی و خدمتم را برای او و با او زیر نظر دارد.

  . یوحنا می گوید:" زیرا بره که پیش تخت ایستاده است ، شبان آنان خواهد بود و ایشان را به چشمه17 : 7. مکاشفه نه
های آب حیات هدایت خواهد کرد ؛ و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد بود ". 

 حال شبان من بر تخت جهان نشسته و بر دنیا و تاریخ با لطفش نسبت به قوم خود حکومت می کند. او مرا به جایی که
حیات هست راهنمایی می کند و در رنجهایم مرا تسلی می دهد.

(  S   قدم        )  درباره جواب های خود دعا کنید.  5 .  
 پدر عزیز آسمانی، متشکرم که قسمت های خرد شده شخصیت مرا احیا کردی، افکار و احساسات مثبت به من دادی،
 جراحت ها و ناامیدی های مرا برداشتی و باعث شدی تا تصمیمات عاقلنه بگیرم و انتخابهای مسئولنه بکنم. من دعا
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 می کنم که بتوانم وقتی از وادی های تاریک عبور می کنم آگاهانه تر حضور ترا در کنار خود تشخیص دهم و به تو
اجازه بدهم تا مرا در راه راست هدایت کنی.

(T.پدر عزیز آسمانی، متشکرم که مرا به نام می شناسی و پیشاپیش من در راهی که باید بروم گام برمی داری       ) 
 متشکرم که وقتی من ضعیف تر از آن هستم که بتوانم راه بروم مرا در آغوش خود حمل می کنی. متشکرم که هرگز
 اجازه نمی دهی هیچ شرایط مشکلی یا فرد شریری مرا از حضور تو بیرون آورد. متشکرم که اشکهای زحمات مرا پاک

می کنی. به من کمک کن تا صدای ترا بشنوم و در تمام عمرم هر روز ترا پیروی کنم. در نام عیسی. آمین.

(  S   نکته          )  کاربرد. پیشنهاداتی برای رازگاهان.  3 .  
 رازگاهان روزانه داشته باشید.یک.

 از رازگان به روش طرح سؤال بطور مرتب استفاده کنید. شما می توانید به تنهایی یا با یک گروه رازگاهان داشته باشید.
زمان و محل مناسبی را برای ملقات خدا انتخاب کنید تا چیزی مزاحم رازگاهان شما نشود.

. دفتر یادداشتی برای رازگاهان داشته باشید.دو
. تاریخ، محل قسمتی از کتاب مقدس که می خوانید، سؤال یا سؤالتتان.  سعی کنید عادت کنید نکات زیر را بنویسید
 مهمترین کشفیات و افکاری که خدا می خواهد شما بیاد بیاورید. دفترتان به شما کمک می کند تا بیاد بیاورید خداوند در
 گذشته به شما چه گفته است و چهارچوبی را برای هدایت خدا بشناسید. ضمنا می توانید برکات رازگاهان خود را با

دیگران در میان بگذارید.
. هر هفته رازگاهان خود را در میان بگذارید.سه

 هر دفعه که گروهتان جمع می شود اولین قسمت جلسه را به در میان گذاشتن بهترین رازگاهان خود در هفته گذشته
اختصاص دهید. سپس به نوبت با دعای کوتاهی به خداوند پاسخ دهید.

(T        )تكلیف برای هفته آینده
  استفاده کنید. از روش طرح سؤال برای رازگاهان34 . از روش طرح سؤال برای رازگاهان گروهی روی مزمور اول

روزانه در طول هفته آینده استفاده کنید.
ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net .  كتابهای دستورعمل ِ 

مراجعه كنید  .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم  . . . .
 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید.سوم .
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