
  18حفظ کردن              87دو تا  
( 45: 10یک شاگرد خدمت می کند )مرقس 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. به کمک  این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که       ) 

 شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات شاگرد عیسی
 مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در
 دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این پنجمین مجموعه خدا تعلیم می دهد که شاگرد پنج کار
 مهم انجام می دهد: مسیح را به عنوان خداوند خود می پذیرد، خود را انکار می کند، می بخشد و از سایر مردم شاگرد

مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد خدمت می کند. 

(S        ) تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس  1  نکته .  
  است. از همدیگر سؤالتی خواهیم پرسید تا به هم کمک45: 10آیه جدیدی که بر آن تعمق و حفظش خواهیم کرد مرقس 

 :10 را همراه با متن آن بخوانم. مرقس 45: 10کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید من مرقس 
  می گوید،" پس عیسی همگی آنان را فرا خوانده ، گفت می دانید که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی42-45

 می کنند ؛ ولی در میان شما نباید چنین باشد بلکه بر عکس ، هر که می خواهد در میان شما بزرگ باشد ، باید خدمتگزار
 همه باشد . و هر که می خواهد از دیگران بزرگتر باشد ، باید غلم همه باشد . من نیز که مسیح هستم ، نیا مده ام تا کسی

به من خدمت کند ، بلکه آمده ام تا به دیگران کمک کنم . وجانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم . " 
  . " من نیز که مسیح هستم ، نیا مده ام تا کسی به من خدمت کند ، بلکه آمده45: 10آیه حفظی این است: خدمت. مرقس 

ام تا به دیگران کمک کنم . و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم . " 

(T        )اغلب رهبران دنیا خادمین نیستند. اول .
 در دنیا رهبران زیادی وجود دارد مانند رهبران دولتی، رهبران نظامی، رهبران سیاسی، مذهبی و رهبران ورزشی.
 آنها خود را رهبر به حساب می آوردند اما از نظر عیسی آنها رهبران حقیقی نیستند. چون آنها به جای خدمت کردن
 مردم بر آنها خداوندی می کنند. عیسی این واقعیت را با لحن طعنه وار بیان می کند. اگر این رهبران رهبرانی واقعی

بودند پس شیوه رهبری کامل متفاوتی داشتند.
 رهبران دنیا تمام انرژی خود را صرف این می کنند که در صدر باشند و وقتی به آنجا می رسند تمام مردم فشار اقتدار
. آنها باعث می شوند که زیر . آنها فقط به خود فکر می کنند و نه به آنانی که رهبرشان هستند  آنها را حس می کنند
. اغلب بر تمام جنبه های زندگی زیر دستانشان اقتدار مطلق  دستانشان، زیر سلطه ظالمانه آنها تحت فشار قرار گیرند
 دارند و به مردم آنچه باید فکر کنند، اعتقاد داشته باشند، حرف بزنند و انجام دهند تحمیل می کنند. اغلب طوری رفتار
 می کنند که انگار بت یا خداوند هستند. این شیوه رهبری را " خداوندی کردن بر مردم " می نامند. آنها ادعا می کنند که
 هیچ کس بیشتر از آنها قدرت ندارد. یا ادعا می کنند که خدا این اقتدار را به آنها داده است و آنانی که از آنها نا اطاعتی

می کنند در واقع از خدا نا اطاعتی کرده اند.

(S        )شاگرد عیسی مسیح بایستی خادم باشد. دوم .
 رهبران مسیحی بایستی چگونه رهبری کنند؟ عیسی به رهبران مسیحی فرمان می دهد که شیوه رهبری آنها نباید مانند
 بسیاری از رهبران دنیا باشد! او می گوید،" در میان شما چنین نخواهد بود. " عیسی تعلیم می دهد که هر کس می خواهد
 در میان مسیحیان بزرگتر باشد بایستی خادم همه باشد و هر کس که می خواهد اول باشد غلم همه باشد. عیسی می گوید
 بزرگ بودن در دنیا به معنی خداوندی کردن بر مردم است در حالیکه در ملکوت خدا بزرگی و عظمت در خدمتکردن
 بر مردم است. این تعریف دقیقا با طرز فکر دنیا نسبت به بزرگ بودن مخالف است، بزرگ بودن در ملکوت خدا شامل
 بخشش فداکارانه است در مقابل به چنگ آوردن خودخواهانه در دنیا. شامل فدا کردن خود برای دیگران است به جای
 اینکه از آنها برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید. واژه غلم دارای بار منفی نیز هست. مردم فکر می کنند که غلم
 دارای آزادی نیست و بایستی خدماتی را انجام دهد که مشتاق انجام آنها نیست. اما چون عیسی از واژه غلم با واژه خادم
 به صورت موازی استفاده می کند بایستی آن را " خدمتکار فروتن " ترجمه کرد. به این مفهوم ضمنی که رهبر مسیحی
 بایستی آزادانه و داوطلبانه خدمت کند بدون اینکه تحت ظلم و بی احترامی قرار گیرد! در حالیکه ایستادن بر قله هرم
 بیانگر رهبری دنیا است، شخصی که بر یک هرم وارونه و آن هم در انتهای آن ایستاده بیانگر رهبری مسیحی است.
 رهبر مسیحی مشتاقانه و آزادانه انتخاب می کند که در انتهای هرم بایستد و مردم را خدمت کند. در دنیا بزرگی را با

قدرت، شهرت و ثروت محک می زنند اما در ملکوت خدا با خدمتی که با محبت انجام می شود.
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(T       )عیسی مسیح بزرگترین نمونه یک خادم است.سوم .
شفه   (. با این16: 19عیسی مسیح چگونه رهبری می کرد؟ عیسی مسیح رب الرباب و پادشاه پادشاهان است )مکا

 وجود او در اولین آمدنش به زمین نیامد تا خدمت کرده شود بلکه خدمت کند! عیسی مسیح بزرگترین رهبر است چون او
 بزرگترین خادم است! او در خدمتش جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری فدا ساخت. فدیه چیست و چرا عیسی آن
 را پرداخت کرد؟ " فدیه " در ریشه به معنی پولی است که برای آزادی یک غلم پرداخت می شد. قیمتی که عیسی به
 عنوان فدیه پرداخت کرد زندگی خودش بود. او زندگیش را قربانی کرد تا گناهان ما را کفاره سازد. او به جای ما مرد و
 مرگ او جانشینی بود. عیسی مسیح فدیه را به شیطان پرداخت نکرد که انگار تمام مردم جهان متعلق به شیطان هستند.
 او فدیه را به خدا پرداخت تا خشم عدالت خدا را در مقابل تمام گناهان و ناپاکی های مردم بر طرف سازد. عیسی مسیح
 زندگی خود را به عنوان فدیه به تمام مردم این دنیا نمی بخشد بلکه به بسیاری از آنها. این بسیاری چه کسانی هستند؟

  می گوید،" نام او را عیسی خواهی نهاد21: 1 می گوید:" به جهت گناه قوم من مضروب گردید. " متی 8: 53اشعیا 
  عیسی می گوید،" حتی یک نفر از کسانی را39: 6زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید." در یوحنا 

  می گوید،" کلیسای خدا را رعایت که آن را به خون خود28: 20که به من عطا کرده است از دست ندهم ." اعمال 
  می گوید که او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود33-32: 8خریده است ." رومیان 

 یعنی برای آنانی که خدا انتخاب کرده و عادل شمرده است. گرچه عیسی مسیح به عنوان فدیه، زندگی خود را به خاطر
 :7همه فدا نکرده است ولی آن را نه به خاطر عده ای محدود بلکه به خاطر بسیاری از مردم بخشیده است. در مکاشفه 

  می خوانیم که یوحنا جمعیت عظیمی را دید که بی شمار بوده و از هر قوم، قبیله، ملت و زبانی در مقابل تخت خدا و9
عیسی مسیح ایستاده اند.

(S        )چرا مسیحیان باید خادم باشند؟چهارم .
  دیدیم که معیار بزرگی در کلیسا و ملکوت خدا خدمت کردن است. مسیحیان خدمت می کنند45-42: 10. در مرقس یک

چون خدمت کردن واقعا در کلیسا و ملکوت اهمیت دارد.
رنتیان دو " این روش یک مزیت دارد و آن اینکه من مجبور نیستم بخاطر23-19: 9. در اول ق   پولس می گوید،

 دستمزدی که کسی به من می دهد ، مطیع او باشم . با وجود این ، از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شده ام تا
 ایشان را بسوی مسیح هدایت کنم . وقتی با یهودیان هستم ؛ مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام
 انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند . وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند با اینکه با طرز
 فکرشان موافق نیستم ،اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم ، زیرا هدفم کمک به ایشان است . وقتی با بت پرستان هستم ،
 مانند ایشان می شوم ، البته نه در همه مسایل ، زیرا بعنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچه را که درست
. وقتی با کسانی هستم که . بنابر این ، همرنگ آنان می شوم تا بتوانم بسوی مسیح هدایتشان کنم   است ، انجام دهم 
 وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود ، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم ، تا اجازه دهند کمکشان کنم خلصه سعی
 می کنم با هر کس ، مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد . همه این کارها را می کنم تا بتوانم
 پیام انجیل را به ایشان برسانم و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکات الهی بهره مند شوم ." پس مسیحیان ، مردم را

نه به خاطر خودشان بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت می کنند. 
. در اول پطرس سه " کسی که عطای موعظه کردن دارد ، پیام موعظه اش را از خدا11 :  4    ، پطرس میگوید 

 دریافت کند . کسی که عطای خدمت دارد ، مطابق قدرتی که خدا می بخشد خدمت نماید تا خدا بوسیله عیسی مسیح جلل
 و تمجید یابد ، زیرا که جلل و قدرت تا ابد برازنده اوست . آمین" . مسیحیان خدمت میکنند ، زیرا این راهی برای جلل

دادن خدا است . 

(T        )مسیحیان چگونه باید مردم را خدمت کنند؟پنجم .
  میخوانیم " هدف من این نیست که با تملق و چاپلوسی اعتماد شما را به خود جلب کنم . کوشش10:  1. در غلطیان یک

 من خشنود ساختن خداست ؛ اگر تا به حال در پی جلب خشنودی مردم می بودم ، هرگز نمی توانستم خدمتگزار واقعی
 مسیح باشم ." مسیحیان باید مردم را خدمت کنند نه برای اینکه خشنودی مردم را جلب کنند بلکه برای اینکه خشنودی
 خدا را بدست بیاورند . بنابراین ، مسیحیان باید به مردم خدمت کنند نه بر اساس آنچه مردم میخواهند بلکه براساس آنچه

مردم نیاز دارند.
  میخوانیم " پبغام و وعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خودمان نبوده  است ، بلکه در موعظه5: 4. در دوم قرنتیان دو

 هایمان فقط به عیسی مسیح اشاره کرده ایم و او را بعنوان خداوند معرفی نموده ایم . تنها چیزی که در باره خودمان می
 گوییم اینست که ما بخاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد ، خدمتگزاران شما هستیم . " بنابراین ، مسیحیان باید

به مردم ، نه بخاطر خود مردم بلکه بخاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او  خدمت کنند . 
  می خوانیم،" ای غلمان ، از اربابتان در این دنیا با ترس و احترام اطاعت نمایید و ایشان را8-5: 6. در افسسیان سه

 از صمیم قلب خدمت کنید ، با این تصور که مسیح را خدمت می کنید . طوری نباشد که وظایف کاری خود را فقط در
 حضور ایشان خوب انجام دهید ، و وقتی نیستند شانه خالی کنید . بلکه همچون خادمین مسیح که خواست خدا را با جان و
 دل انجام می دهند ، همیشه وظیفه خود را انجام دهید . با عشق و علقه کار کنید ، درست مانند آنکه برای خداوند کار
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 می کنید ، نه برای انسان . فراموش نکنید که چه غلم باشید چه آزاد ، برای هر عمل نیکو که انجام می دهید ، از خداوند
 پاداش خواهید گرفت ." پس مسیحیان بایستی در اطاعت از کسانی که حاکمین آنها هستند مردم را خدمت کنند خواه این

اقتدار، دولت باشد، خواه کارفرما یا رهبران کلیسای محلی باشند.
  می خوانیم " پس بهتر است از یکدیگر ایراد نگیرید . در عوض بکوشید رفتارتان بگونه18-13: 14. در رومیان چهار

 ای باشد . که برادر مسیحی تان آن را گناه بحساب نیاورد ، در غیر اینصورت ممکن است ایمانش سست گردد . من
 خود، به سبب اختیاری که عیسای خداوند به من داده است ، یقین دارم که خوردن گوشت قربانی بتها بخودی خود اشکالی
 ندارد . اما اگر کسی این کار را نادرست و گناه می پندارد، نباید چنین گوشتی را بخورد ، زیرا در اینصورت مرتکب
 گناه شده است . همچنین اگر می بینید که آنچه می خورید موجب آزردگی وجدان برادرتان می شود ، باید از این کار
 دست بکشید ، در غیر اینصورت بر اساس محبت رفتار نمی کنید .اجازه ندهید خوردن شما باعث از بین رفتن ایمان
. پس کاری نکنید که برای آن از شما ایراد بگیرند ، حتی اگر ان  کسی شود که مسیح در راه او جانش را فدا کرد 
 کاربنظرخودتان درست باشد . چون ملکوت خدا که هدف زندگی ما مسیحیان است ، خوردن ونوشیدن نیست بلکه بهره
 مند شدن از نیکی و آرامش وشادی وشادی است که روح القدس عطا می کند . اگر در خدمت به مسیح این اصول را

رعایت کنید گذشته از اینکه  خدا را خشنود می سازید ، باعث آزردگی کسی نیز نمی شوید ."
 ملکوت خدا حفظ شریعت تشریفاتی عهد عتیق نیست. شریعت تشریفاتی شامل خوردن غذاهای " پاک " و برگزار کردن
 اعیاد روزهای خاص " مقدس " می باشد. ولی ملکوت خدا خدمت کردن مردم با عدالت، سلمتی و خوشی روح القدس

است. پس مسیحیان نباید با قوانین و احکام خشک مردم را خدمت کنند بلکه با هدایت محبت آمیز روح القدس.

(S      )مسیحیان در چه زمینه هایی باید مردم را خدمت کنند؟ششم .
  می گوید که مسیحیان بایستی در75 – 74: 1. مسیحیان با گذراندن زندگی مسیحی روزمره خدمت می کنند. لوقا یک

 تمام روزهای زندگی خود بدون ترس، به قدوسیت و عدالت خدمت کنند. مسیحیان هر روزه زندگی مسیحی خود را با
اعتماد به خدا، با اطاعت، با داشتن یک زندگی مقدس و انجام آنچه در نظر خدا درست است می گذرانند.

  می گوید،" آیا شما46-45: 24. مسیحیان با انجام وفادارانه کاری که خدا به آنها محول کرده خدمت می کنند. متی دو
 خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستید ؟ آیا می توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک
 دهید ؟ خوشا بحال شما اگر وقتی باز می گردم ، شما را در حال انجام وظیفه ببینم . من احتیار تمام دارایی خود را به
 چنین خدمتگزاران وظیفه شناس خواهیم سپرد ." مسیح به هر مسیحی کاری در کلیسا و کاری در جهان محول کرده

است.
  می گوید که4-1: 8. مسیحیان با شریک کردن سخاوتمندانه نیازمندان در اموال خود خدمت می کنند. دوم قرنتیان سه

خدمت مسیحیان مقدونیه این بود که در حد توانائیشان به نیازمندان مسیحی یهودیه کمک مالی نمودند. 
  می گوید که خدا خدمت مصالحه21-18: 5. مسیحیان با اعلم پیغام انجیل به مردم، خدمت می کنند. دوم قرنتیان چهار

 را به مسیحیان محول کرده است. به عنوان سفیران مسیح، مسیحیان باید انجیل را به تمام مردم اعلم کنند. انجیل پیغام
مصالحه با خدا است.

  می گوید که30-14: 25. مسیحیان با استفاده وفادارانه از تمام فرصتهایی که خدا به آنها داده، خدمت می کنند. متی پنج
 مسیح به هر کس لاقل یک استعداد داده است. مردم بایستی از این استعدادها استفاده کنند و استعدادهای بیشتری بدست

بیاورند. 
  می گوید،"10: 4شش. مسیحیان با استفاده مستمر از عطایای روحانی شان و بنای یکدیگر خدمت می کنند. اول پطرس 

 خداوند به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده است ؛ این عطایا را برای کمک به هم بکار گیرید و به این وسیله ،
یکدیگر را از برکات و مواهب پر تنوع خدا بهره مند سازید ." 

(T        ) حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس  2   نکته .  
شیوه حفظ کردن یک آیه جدید دارای چهار مرحله است:

 تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید.  .  1  قدم 
  نوشتن. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان را در بالی صفحه بنویسید. عنوان آیه امروز  .  2  قدم 

 است و زیر آن کل آیه را بنویسید.45: 10این است " حفظ کردن ". زیر آن جای آیه را بنویسید. جای آیه امروز مرقس 
  حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس جای آیه و خط اول آیه را  .  3  قدم 

بخوانید. خوب است که جای آیه را دوبار تمرین کنید، یکبار در شروع آیه و سپس در انتهای آن.
 مرور. به مدت پنج هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل یکبار هر سه هفته مرور کنید.  .  4  قدم 

 اجازه بدهید آیه را با همدیگر حفظ کنیم. بیایید بدون نگاه کردن به کتاب مقدس یا دفتر یادداشت به نوبت هر کدام از ما
قسمتی از آیه را بگوییم.

 
(T+S        )من نیز که مسیح هستم ، نیا مده ام تا کسی به من خدمت کند"45: 10. مرقس خدمت " . 
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( S           )من نیز که مسیح هستم ، نیا مده ام تا کسی به من خدمت کند"45: 10. مرقس خدمت " . 

(T+S        )من نیز که مسیح هستم ، نیا مده ام تا کسی به من خدمت کند ، بلکه آمده ام تا به45: 10. مرقس خدمت " .  
 .45: 10دیگران کمک کنم . و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم . "  مرقس 

(T            )من نیز که مسیح هستم ، نیا مده ام تا کسی به من خدمت کند ، بلکه آمده ام تا به45: 10. مرقس خدمت " .  
 .45: 10دیگران کمک کنم . و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم . "  مرقس 

(S         ) مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید.  3  نکته .  
 بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود ، پنج آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه های " انجیل "

. 2-1  و مجموعه های " شاگردی " آیات 5-3آیات 

(T        )اما ببینید خدا چقدر مارا دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم ،  مسیح را8: 5 . رومیان کفاره گناه "  
8: 5فرستاد تا در راه ما فدا شود ."  رومیان 

(S        ).زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید. بوسیله ایمان و9-8: 2 افسسیان نجات یک هدیه است " . 
 این از شما نیست بلکه هدیه خداست . این نجات ، نتیجه اعمال شما نیست ، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی بخود

9-8: 2ببالد ". افسسیان 

(T       )اما به همه کسانی که او را پذیرفتند ، این حق را داد که فرزندان خدا12: 1  . یوحنا نجات بوسیله ایمان "  
12: 1شوند ، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد ." یوحنا 

(S       )بنابراین ، ای ایمانداران عزیز ، در مقابل این لطف و رحمت خدا ، التماس2-1: 12.  رومیان خداوندی " ،  
 می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست .
 شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید . رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید ، بلکه بگذارید
 خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید . آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده،

2-1: 12آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست ، کشف کنید ."  رومیان 

(T      )هر که میخواهد مرا پیروی کند، باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد، و هر روز،23: 9. لوقا انکار " . 
.  23: 9زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و بدنبال من بیاید." لوقا 

(S       )تكلیف برای هفته آینده

 هفته پنج آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید.5. هر روز به مدت اول
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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