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یک شاگرد یک یادگیرنده است
.به افرادی که از عیسی مسیح پیروی می کنند شاگرد گفته می شود
و بDا دیDدن جDمعیت  ،او بDه کDوهDی رفDت و هDنگامDی کDه نشسDته بDود شDاگDردانDش بDه نDزد او آمDدنDد ".مDتی"
1 :5
شDاگDردانDش نDزد او آمDدنDد .ایDن هDمان کDاری اسDت کDه شDاگDردان مDی کDنند  -آنDها بDه جDایDی مDی رونDد کDه
خDداونDد مDی رود .آنDها او را دنDبال مDی کDنند .آنDها مDی خDواهDند بDا او بDاشDند .هDر انDدیDشه آنDها بDا تDمایDل
.به پیروی از او احاطه شده است .باالترین هدف آنها در زندگی این است که با او باشند
حاال وقتی او سوار قایق شد  ،شاگردانش او را تعقیب کردند ".متی "3 :8
یDکی از پDیامDهای اصDلی عهDد جDدیDد ایDن اسDت کDه افDرادی کDه بDه عDیسی مDسیح ایDمان دارنDد از او پDیروی
.می کنند .آنها تماشا می کنند  ،گوش می دهند  ،فکر می کنند  ،یاد می گیرند و دنبال می کنند
کDلمه "مDریDد" بDه مDعنی یDک یDادگDیرنDده اسDت .کDلمه اصDلی در عهDد جDدیDد مDاتDه هDای یDونDانDی اسDت " -یDک
یDDادگDDیرنDDده  ،نDDشان دهDDنده تDDفکر هDDمراه بDDا تDDالش" .یDDک شDDاگDDرد عDDیسی مDDسیح در مDDورد پDDروردگDDارشDDان و
آنDDچه او مDDی خDDواهDDد آنDDها انDDجام دهDDد یDDاد مDDی گDDیرد  ،سDDپس در مDDورد آنDDچه کDDه انDDجام مDDی دهDDد کDDاری
انجام می دهد
.فرا گرفنت .شاگرد کسی نیست که فقط بداند .مریدان می شنوند  ،می آموزند و انجام می دهند
م DDن ف DDکر م DDی ک DDردم م DDسیحیان م DDتفکر نیس DDتند .ک DDه آن DDها ف DDقط آن DDچه را ک DDه ب DDه آن DDها گ DDفته ش DDده ب DDود ان DDجام
دادن DDد ب DDدون ای DDنکه از م DDغز خ DDود ب DDرای جس DDتجو و در ن DDظر گ DDرف DDنت ح DDقیقت اس DDتفاده ک DDنند .م DDن در م DDورد
مDDسیحیان بDDه عDDنوان غDDیرانDDدیDDشه فDDکر کDDردم .مDDن بDDه الDDحاد خDDود افDDتخار مDDی کDDردم و مDDعتقد بDDودم کDDه ایDDن
بDاعDث مDی شDود مDن یDک "آزاد انDدیDشمند" بDاشDم .سDپس مDن مDسیحی شDدم و فDهمیدم کDه وقDتی بDه خDدا
ایDمان آوردم مDغزم بDه حDالDت نDرمDال در نDمی آیDد .در واقDع  ،مDن بDرای اولDین بDار در زنDدگDی ام یDاد گDرفDتم
کDه واقDعا ً مDی تDوانسDتم بDرای خDودم فDکر کDنم .مDن آنDچه دنDیا بDاور داشDت  ،مDی گDفت و مDی کDرد را دنDبال
نDمی کDردم .خDدا روح الDقدس خDود را درون مDن قDرار داد و از طDریDق کDالم خDود بDا مDن صDحبت کDرد .مDن
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از خDدا شDنیدم  ،حDکمت او را گDرفDتم و زنDدگDی بDه مDراتDب بهDتر از هDر آنDچه کDه خDودم مDی تDوانسDتم داشDته
!باشم زندگی کردم .درباره آزاد اندیشی صحبت کنید
شDنیدن از خDدا فDقط آغDاز مDعنای مDریDد مDسیح بDودن اسDت .شDنیدن بDایDد بDه تDفکر منجDر شDود .تDفکر بDایDد
.منجر به یادگیری شود
.یادگیری باید منجر به انجام شود
شنیدن  .2تفکر  .3یادگیری  .4انجام 1.

ایDن یDک رونDد سDاده اسDت  ،امDا آسDان نیسDت  -و سDریDع هDم نیسDت .بDرای رشDد بDه عDنوان شDاگDرد عDیسی
مDDسیح تDDالش و زمDDان الزم اسDDت .بDDا ایDDن حDDال  ،مDDن نDDمی تDDوانDDم بDDه هDDیچ راهDDی بهDDتر بDDرای گDDذرانDDدن وقDDتم
روی زمDین فDکر کDنم .عDیسی وقDتی شDاگDرد او مDی شDویDم "هDدیDه زنDدگDی ابDدی" را بDه مDا مDی دهDد .زمDان
.کوتاه ما بر روی زمین فقط آغاز یک آهنگ عاشقانه جاودانه با عیسی بر تخت قلب ما است
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مرید مطیع است
یDDک شDDاگDDرد بDDه سDDخنان عDDیسی گDDوش مDDی دهDDد و سDDخنان حDDکمت و جهDDت او را جDDدی مDDی گDDیرد .امDDا در
.اینجا متوقف نمی شود
یDDک شDDاگDDرد عDDیسی مDDسیح نDDیز یDDک فDDاعDDل اسDDت .آنDDها آنDDچه خDDداونDDد مDDی گDDویDDد مDDی شDDنونDDد و سDDپس از
دس DDتورات او اط DDاع DDت م DDی ک DDنند .ع DDیسی ب DDرای پ DDیروان خ DDود روش DDن س DDاخ DDت ک DDه اط DDاع DDت از او ب DDخشی
.حیاتی از شاگردی است
و ع DDیسی آم DDد و ب DDا آن DDها ص DDحبت ک DDرد  ،گ DDفت  "،ه DDمه اخ DDتیارات در آس DDمان و روی زم DDین ب DDه م DDن داده"
ش DDده اس DDت .ب DDناب DDرای DDن ب DDروی DDد و ه DDمه م DDلتها را ش DDاگ DDرد ک DDنید  ،آن DDها را ب DDه ن DDام پ DDدر و پس DDر و روح ال DDقدس
تDعمید دهDید  ،و بDه آنDها تDعلیم دهDید کDه هDمه مDواردی را کDه بDه شDما دسDتور داده ام رعDایDت کDنند .و ایDن ،
من همیشه تا آخر دنیا با شما هستم" .آمین" .متی 20-18 :28
قDبل از ایDنکه عDیسی چDیزی دربDاره رونDد شDاگDردی بDگویDد  ،آنDها را بDه قDدرت شDاگDردی اشDاره کDرد" :هDمه
اخ DDتیارات در آس DDمان و روی زم DDین ب DDه م DDن داده ش DDده اس DDت ".م DDا م DDی ت DDوان DDیم ب DDه ه DDمان ان DDدازه ک DDه م DDی
خDDواهDDیم در رونDDد پDDیروی از عDDیسی مDDسیح مDDشغول بDDاشDDیم  ،مDDشغول بDDاشDDیم  ،امDDا تDDالش هDDای مDDا بDDدون
قDD Dدرت او چDD Dیزی نیسDD Dت .عDD Dیسی از هDD Dمه قDD Dدرت در آسDD Dمان و زمDD Dین بDD DرخDD Dوردار اسDD Dت .کDD Dلمه یDD DونDD DانDD Dی
اس DDت و ب DDه م DDعنای "ح DDق ع DDمل  ،ق DDدرت ع DDمل  ،اج DDازه ع DDمل  ،آزادی ع DDمل" اس DDت .ای DDده در exousia
ای DDنجا ای DDن اس DDت ک DDه ع DDیسی م DDسیح ح DDق و ق DDدرت DDی دارد ک DDه ه DDر ط DDور ک DDه ب DDخواه DDد ان DDجام ده DDد .ع DDیسی
اخ DDتیار دارد ه DDر ک DDاری را ک DDه م DDی خ DDواه DDد ان DDجام ده DDد و از پ DDیروان خ DDود ه DDر آن DDچه را ک DDه م DDی خ DDواه DDد
دریافت کند .عیسی از ما چه می خواهد؟
انDDجام دادن؟ "بDDنابDDرایDDن بDDرویDDد و هDDمه مDDلتها را شDDاگDDرد کDDنید ".عDDیسی مDDی خDDواهDDد مDDا بDDه اقDDتدار خDDود
بDرویDم و مDردم هDر مDلتی را مDریDد کDنیم .چDگونDه مDردم را شDاگDرد کDنیم؟ مDا بDه آنDها یDاد مDی دهDیم هDمه آنDچه
.را که به ما دستور داده است را مشاهده کنند
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آیDا دیDدیDد کDه عDیسی مDی خDواهDد مDا چDه بDشویDم؟ مDعلم هDا "آمDوزش بDه آنDها بDرای رعDایDت هDمه مDواردی کDه
مDن بDه شDما دسDتور داده ام ".مDریDد کDسی اسDت کDه بDر اسDاس یDادگDیری و اطDاعDت آگDاهDی داشDته بDاشDد.
عDDیسی نDDگفت " ،بDDه آنDDها یDDاد دهDDید هDDمه کDDارهDDایDDی را کDDه مDDن از شDDما خDDواسDDته ام مDDشاهDDده کDDنند ".وی
گDفت" :بDه آنDها بDیامDوزیDد كDه هDمه مDواردی را كDه بDه شDما امDر كDرده ام رعDایDت كDنند ".مDعلم کDسی اسDت کDه
.از دستورات پروردگار و ناجی خود پیروی کرده و دیگران را نیز به همین امر راهنمایی می کند
عDیسی مDی خDواهDد مDا ابDتدا بDا اطDاعDت کDامDل از او پDیروی کDنیم  ،سDپس بDه دیDگران بDیامDوزیDم کDه چDگونDه
.با اطاعت کامل از او پیروی کنند
.عیسی رهبری می کند  -ما نیز پیروی می کنیم 1.
.عیسی تعلیم می دهد  -ما یاد می گیریم 2.
.عیسی دستور می دهد  -ما اطاعت می کنیم 3.
ع DDیسی اخ DDتیار خ DDود را ب DDه ش DDاگ DDردان م DDلل م DDی ده DDد  -م DDا ب DDه دی DDگران م DDی آم DDوزی DDم ک DDه چ DDگون DDه از او 4.
.پیروی کرده و از او اطاعت کنیم

بDDسیار سDDاده  ،در عDDین حDDال بDDسیار پDDیچیده .ایDDده فDDوق الDDعاده سDDاده اسDDت  ،امDDا بDDرای انDDجام کDDار یDDک
عDDمر فDDداکDDاری و اطDDاعDDت طDDول مDDی کشDDد .آیDDا بDDرای چDDالDDش آمDDاده ای؟ مDDن نDDمی تDDوانDDم بDDه کDDاری بهDDتر از
.اعتماد و اطاعت از عیسی مسیح فکر کنم
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یک شاگرد تنها نیست
س DDپس ی DDازده ش DDاگ DDرد ب DDه ج DDلیل رف DDتند  ،ب DDه ک DDوه DDی ک DDه ع DDیسی ب DDرای آن DDها ت DDعیین ک DDرده ب DDود .وق DDتی او را«
دی DDدن DDد  ،او را پ DDرس DDتش ک DDردن DDد .ام DDا ب DDرخ DDی ش DDک ک DDردن DDد .و ع DDیسی آم DDد و ب DDا آن DDها ص DDحبت ک DDرد  ،گ DDفت:
"هDمه اخDتیارات در آسDمان و روی زمDین بDه مDن داده شDده اسDت .بDنابDرایDن بDرویDد و هDمه مDلتها را شDاگDرد
کDنید  ،آنDها را بDه نDام پDدر و پسDر و روح الDقدس تDعمید دهDید  ،و بDه آنDها تDعلیم دهDید کDه هDمه مDواردی را
کDه بDه شDما دسDتور داده ام رعDایDت کDنند .و ایDن  ،مDن هDمیشه تDا آخDر دنDیا بDا شDما هسDتم" .آمDین" .مDتی
20-16 :28
آیDDا تDDا بDDه حDDال فDDکر کDDرده ایDDد کDDه چDDرا بDDعضی از  11شDDاگDDرد شDDک دارنDDد؟ آنDDها در حDDضور مDDسیح زنDDده
شDده هسDتند .هDمه او را دیDده انDد  ،بDا او راه رفDته انDد  ،بDا او صDحبت کDرده انDد  ،بDه او گDوش داده انDد ،
رد diedبDا او دعDا کDرده انDد  ،بDا او غDذا خDورده انDد و او را ملDس کDرده انDد .آنDها مDی دانDند کDه عDیسی م
و می دانند که او از مردگان برخاست .پس چرا آنها شک کردند؟ در چه شک داشتند؟
اسDت .ایDن بDه مDعنای "ایسDتادن مDضاعDف  ،ایسDتادن از " edistasanکDلمه یDونDانDی تDرجDمه شDده "شDک
دو ط DDری DDق" اس DDت و ح DDاک DDی از ع DDدم اط DDمینان و ت DDردی DDد در م DDورد ای DDنکه ک DDدام راه را ب DDای DDد ط DDی ک DDرد .ای DDن
تDصویDری اسDت از شDخصی کDه در جDایDی کDه دو مDسیر بDه هDم مDی پDیونDدنDد ایسDتاده و نDمی دانDد کDدام
ی DDک را ان DDتخاب ک DDند .ک DDلمه "ت DDردی DDد" ت DDرج DDمه به DDتری از "ش DDک" خ DDواه DDد ب DDود .ه DDمه ش DDاگ DDردان م DDسیح را
".پرستش می کردند  ،اما برخی "تردید داشتند
ب DDه آن DDچه ک DDه اخ DDیرا ً تج DDرب DDه ک DDرده ان DDد ب DDیندی DDشید .پ DDنج ه DDفته آخ DDر زن DDدگ DDی آن DDها آس DDیب زا ب DDود .ع DDیسی
دسDDتگیر شDDد .هDDمه شDDاگDDردان بDDرای زنDDدگDDی خDDود دویDDدنDDد .عDDیسی را مDDحاکDDمه کDDردنDDد  ،کDDتک زدنDDد و بDDه
صDلیب کDشیدنDد .وی درگDذشDت و در مDقبره ای کDه تDوسDط سDربDازان رومDی مDحافDظت مDی شDد  ،بDه خDاک
سDپرده شDد .آنDها از زنDدگDی خDود مDی تDرسDیدنDد .امDیدهDا و آرزوهDای آنDها بDرای یDک پDادشDاهDی مDسیحی
شکسDDته شDDده بDDود .آنDDها نDDمی دانسDDتند کDDه آیDDنده آنDDها بDDرای آنDDها و خDDانDDواده هDDایDDشان چیسDDت .سDDپس ،
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عDیسی از مDردگDان بDرخDاسDت و بDارهDا نDزد شDاگDردان خDود ظDاهDر شDد .او بDه آنDها دربDاره مDأمDوریDت خDود بDر
.روی زمین گفت و اینکه برای حکمرانی و سلطنت به بهشت برمی گردد
آی DDا ت DDعجب آور اس DDت ک DDه ب DDرخ DDی از ش DDاگ DDردان او در م DDسیری ک DDه ع DDیسی آن DDها را ب DDه دن DDبال خ DDود م DDی
خDواسDت "تDردیDد" کDنند؟ آیDا آنDها مDی تDوانDند ایDن کDار را انDجام دهDند؟ آیDا آنDها در چDالDش بDودنDد؟ آیDا آنDها
قDدرت دارنDد؟ آیDا آنDها از خDرد بDرخDوردارنDد؟ چDگونDه آنDها مDی تDوانDند وظDیفه بDزرگDی را کDه پDیش روی خDود
.قرار داده اند انجام دهند؟ آنها در جایی که دو مسیر به هم می رسید ایستادند و درنگ کردند
کDDجا در شDDاگDDردی خDDود دریDDغ مDDی کDDنیم؟ در حDDال حDDاضDDر بDDا چDDه مDDسیرهDDای مDDضاعDDفی روبDDرو هسDDتیم کDDه
بDDاعDDث مDDی شDDود در پDDیروی از پسDDر خDDدا مDDکث کDDنیم؟ مDDن شDDک دارم کDDه بDDسیاری از مDDا بDDا عDDمق چDDالDDش
هDایDی روبDرو هسDتیم کDه بDاعDث تDردیDد بDرخDی از  11شDاگDرد شDده اسDت  ،پDس چDرا نDمی تDوانDیم بDا ایDمان
خود پیش برویم؟
آن DDچه ع DDیسی ب DDه ش DDما م DDی گ DDوی DDد را ب DDشنوی DDد .او از ت DDمام اخ DDتیارات  ،ق DDدرت و ق DDدرت ب DDرخ DDوردار اس DDت ،
بDDنابDDرایDDن بDDرویDDد و خDDانDDواده  ،هDDمسایDDگان  ،مDDدرسDDه  ،محDDل کDDار و جDDامDDعه خDDود را شDDاگDDرد کDDنید .و قDDول
".شگفت انگیز او را فراموش نکنید" :و این  ،من همیشه حتی تا آخر دنیا با شما هستم

ایDن مDن را بDه یDاد آنDچه پDولDس در  2قDرنDتیان  9 :4نDوشDت  ،مDی انDدازد .وی گDفت پDیروان عDیسی مDسیح
مDDمکن اسDDت مDDورد آزار و اذیDDت قDDرار گDDیرنDDد  ،امDDا هDDرگDDز فDDرامDDوش نDDخواهDDند شDDد .عDDیسی بDDا شDDما بDDوده
اسDت  ،بDا شDما اسDت و حDتی تDا آخDر عDصر نDیز بDا شDما خDواهDد بDود .تDو تDنها نیسDتی .عDیسی هDرگDز تDو
را تDرک نDخواهDد کDرد .او هDرگDز شDما را تDرک نDخواهDد کDرد .راهDی را کDه او مDی خDواهDد شDما قDدم بDرداریDد
و او با شما خواهد بود .همیشه
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