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یک شاگرد یک یادگیرنده است


.به افرادی که از عیسی مسیح پیروی می کنند شاگرد گفته می شود

 و بـا دیـدن جـمعیت ، او بـه کـوهـی رفـت و هـنگامـی کـه نشسـته بـود شـاگـردانـش بـه نـزد او آمـدنـد." مـتی"

1 :5

 شـاگـردانـش نـزد او آمـدنـد. ایـن هـمان کـاری اسـت کـه شـاگـردان مـی کـنند - آنـها بـه جـایـی مـی رونـد کـه

 خـداونـد مـی رود. آنـها او را دنـبال مـی کـنند. آنـها مـی خـواهـند بـا او بـاشـند. هـر انـدیـشه آنـها بـا تـمایـل


.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 8: 3"

 یـکی از پـیامـهای اصـلی عهـد جـدیـد ایـن اسـت کـه افـرادی کـه بـه عـیسی مـسیح ایـمان دارنـد از او پـیروی


.می کنند. آنها تماشا می کنند ، گوش می دهند ، فکر می کنند ، یاد می گیرند و دنبال می کنند

 کـلمه "مـریـد" بـه مـعنی یـک یـادگـیرنـده اسـت. کـلمه اصـلی در عهـد جـدیـد مـاتـه هـای یـونـانـی اسـت - "یـک

 یــادگــیرنــده ، نــشان دهــنده تــفکر هــمراه بــا تــالش". یــک شــاگــرد عــیسی مــسیح در مــورد پــروردگــارشــان و

 آنــچه او مــی خــواهــد آنــها انــجام دهــد یــاد مــی گــیرد ، ســپس در مــورد آنــچه کــه انــجام مــی دهــد کــاری


انجام می دهد


.فرا گرفنت. شاگرد کسی نیست که فقط بداند. مریدان می شنوند ، می آموزند و انجام می دهند 

 مـــن فـــکر مـــی کـــردم مـــسیحیان مـــتفکر نیســـتند. کـــه آنـــها فـــقط آنـــچه را کـــه بـــه آنـــها گـــفته شـــده بـــود انـــجام

 دادنـــد بـــدون ایـــنکه از مـــغز خـــود بـــرای جســـتجو و در نـــظر گـــرفـــنت حـــقیقت اســـتفاده کـــنند. مـــن در مـــورد

 مــسیحیان بــه عــنوان غــیرانــدیــشه فــکر کــردم. مــن بــه الــحاد خــود افــتخار مــی کــردم و مــعتقد بــودم کــه ایــن

 بـاعـث مـی شـود مـن یـک "آزاد انـدیـشمند" بـاشـم. سـپس مـن مـسیحی شـدم و فـهمیدم کـه وقـتی بـه خـدا

 ایـمان آوردم مـغزم بـه حـالـت نـرمـال در نـمی آیـد. در واقـع ، مـن بـرای اولـین بـار در زنـدگـی ام یـاد گـرفـتم

 کـه واقـعاً مـی تـوانسـتم بـرای خـودم فـکر کـنم. مـن آنـچه دنـیا بـاور داشـت ، مـی گـفت و مـی کـرد را دنـبال

 نـمی کـردم. خـدا روح الـقدس خـود را درون مـن قـرار داد و از طـریـق کـالم خـود بـا مـن صـحبت کـرد. مـن
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 از خـدا شـنیدم ، حـکمت او را گـرفـتم و زنـدگـی بـه مـراتـب بهـتر از هـر آنـچه کـه خـودم مـی تـوانسـتم داشـته


!باشم زندگی کردم. درباره آزاد اندیشی صحبت کنید

 شـنیدن از خـدا فـقط آغـاز مـعنای مـریـد مـسیح بـودن اسـت. شـنیدن بـایـد بـه تـفکر منجـر شـود. تـفکر بـایـد


.منجر به یادگیری شود


.یادگیری باید منجر به انجام شود


شنیدن 2. تفکر 3. یادگیری 4. انجام .1

 ایـن یـک رونـد سـاده اسـت ، امـا آسـان نیسـت - و سـریـع هـم نیسـت. بـرای رشـد بـه عـنوان شـاگـرد عـیسی

 مــسیح تــالش و زمــان الزم اســت. بــا ایــن حــال ، مــن نــمی تــوانــم بــه هــیچ راهــی بهــتر بــرای گــذرانــدن وقــتم

 روی زمـین فـکر کـنم. عـیسی وقـتی شـاگـرد او مـی شـویـم "هـدیـه زنـدگـی ابـدی" را بـه مـا مـی دهـد. زمـان


.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

 یــک شــاگــرد بــه ســخنان عــیسی گــوش مــی دهــد و ســخنان حــکمت و جهــت او را جــدی مــی گــیرد. امــا در


.اینجا متوقف نمی شود

 یــک شــاگــرد عــیسی مــسیح نــیز یــک فــاعــل اســت. آنــها آنــچه خــداونــد مــی گــویــد مــی شــنونــد و ســپس از

 دســــتورات او اطــــاعــــت مــــی کــــنند. عــــیسی بــــرای پــــیروان خــــود روشــــن ســــاخــــت کــــه اطــــاعــــت از او بــــخشی


.حیاتی از شاگردی است

 و عـــیسی آمـــد و بـــا آنـــها صـــحبت کـــرد ، گـــفت ،" هـــمه اخـــتیارات در آســـمان و روی زمـــین بـــه مـــن داده"

 شـــده اســـت. بـــنابـــرایـــن بـــرویـــد و هـــمه مـــلتها را شـــاگـــرد کـــنید ، آنـــها را بـــه نـــام پـــدر و پســـر و روح الـــقدس

 تـعمید دهـید ، و بـه آنـها تـعلیم دهـید کـه هـمه مـواردی را کـه بـه شـما دسـتور داده ام رعـایـت کـنند. و ایـن ،


من همیشه تا آخر دنیا با شما هستم. "آمین". متی 28: 20-18

 قـبل از ایـنکه عـیسی چـیزی دربـاره رونـد شـاگـردی بـگویـد ، آنـها را بـه قـدرت شـاگـردی اشـاره کـرد: "هـمه

 اخـــتیارات در آســـمان و روی زمـــین بـــه مـــن داده شـــده اســـت." مـــا مـــی تـــوانـــیم بـــه هـــمان انـــدازه کـــه مـــی

 خــواهــیم در رونــد پــیروی از عــیسی مــسیح مــشغول بــاشــیم ، مــشغول بــاشــیم ، امــا تــالش هــای مــا بــدون

 قـــــدرت او چـــــیزی نیســـــت. عـــــیسی از هـــــمه قـــــدرت در آســـــمان و زمـــــین بـــــرخـــــوردار اســـــت. کـــــلمه یـــــونـــــانـــــی

exousia اســــت و بــــه مــــعنای "حــــق عــــمل ، قــــدرت عــــمل ، اجــــازه عــــمل ، آزادی عــــمل" اســــت. ایــــده در 

 ایـــنجا ایـــن اســـت کـــه عـــیسی مـــسیح حـــق و قـــدرتـــی دارد کـــه هـــر طـــور کـــه بـــخواهـــد انـــجام دهـــد. عـــیسی

 اخـــتیار دارد هـــر کـــاری را کـــه مـــی خـــواهـــد انـــجام دهـــد و از پـــیروان خـــود هـــر آنـــچه را کـــه مـــی خـــواهـــد


دریافت کند. عیسی از ما چه می خواهد؟

 انــجام دادن؟ "بــنابــرایــن بــرویــد و هــمه مــلتها را شــاگــرد کــنید." عــیسی مــی خــواهــد مــا بــه اقــتدار خــود 

 بـرویـم و مـردم هـر مـلتی را مـریـد کـنیم. چـگونـه مـردم را شـاگـرد کـنیم؟ مـا بـه آنـها یـاد مـی دهـیم هـمه آنـچه


.را که به ما دستور داده است را مشاهده کنند
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 آیـا دیـدیـد کـه عـیسی مـی خـواهـد مـا چـه بـشویـم؟ مـعلم هـا "آمـوزش بـه آنـها بـرای رعـایـت هـمه مـواردی کـه

 مـن بـه شـما دسـتور داده ام." مـریـد کـسی اسـت کـه بـر اسـاس یـادگـیری و اطـاعـت آگـاهـی داشـته بـاشـد.

 عــیسی نــگفت ، "بــه آنــها یــاد دهــید هــمه کــارهــایــی را کــه مــن از شــما خــواســته ام مــشاهــده کــنند." وی

 گـفت: "بـه آنـها بـیامـوزیـد كـه هـمه مـواردی را كـه بـه شـما امـر كـرده ام رعـایـت كـنند." مـعلم کـسی اسـت کـه


.از دستورات پروردگار و ناجی خود پیروی کرده و دیگران را نیز به همین امر راهنمایی می کند

 عـیسی مـی خـواهـد مـا ابـتدا بـا اطـاعـت کـامـل از او پـیروی کـنیم ، سـپس بـه دیـگران بـیامـوزیـم کـه چـگونـه


.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

 عـــیسی اخـــتیار خـــود را بـــه شـــاگـــردان مـــلل مـــی دهـــد - مـــا بـــه دیـــگران مـــی آمـــوزیـــم کـــه چـــگونـــه از او .4


.پیروی کرده و از او اطاعت کنیم

 بــسیار ســاده ، در عــین حــال بــسیار پــیچیده. ایــده فــوق الــعاده ســاده اســت ، امــا بــرای انــجام کــار یــک

 عــمر فــداکــاری و اطــاعــت طــول مــی کشــد. آیــا بــرای چــالــش آمــاده ای؟ مــن نــمی تــوانــم بــه کــاری بهــتر از


.اعتماد و اطاعت از عیسی مسیح فکر کنم
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یک شاگرد تنها نیست

 ســـپس یـــازده شـــاگـــرد بـــه جـــلیل رفـــتند ، بـــه کـــوهـــی کـــه عـــیسی بـــرای آنـــها تـــعیین کـــرده بـــود. وقـــتی او را»

 دیـــدنـــد ، او را پـــرســـتش کـــردنـــد. امـــا بـــرخـــی شـــک کـــردنـــد. و عـــیسی آمـــد و بـــا آنـــها صـــحبت کـــرد ، گـــفت:

 "هـمه اخـتیارات در آسـمان و روی زمـین بـه مـن داده شـده اسـت. بـنابـرایـن بـرویـد و هـمه مـلتها را شـاگـرد

 کـنید ، آنـها را بـه نـام پـدر و پسـر و روح الـقدس تـعمید دهـید ، و بـه آنـها تـعلیم دهـید کـه هـمه مـواردی را

 کـه بـه شـما دسـتور داده ام رعـایـت کـنند. و ایـن ، مـن هـمیشه تـا آخـر دنـیا بـا شـما هسـتم. "آمـین". مـتی

20-16 :28


 آیــا تــا بــه حــال فــکر کــرده ایــد کــه چــرا بــعضی از 11 شــاگــرد شــک دارنــد؟ آنــها در حــضور مــسیح زنــده

 شـده هسـتند. هـمه او را دیـده انـد ، بـا او راه رفـته انـد ، بـا او صـحبت کـرده انـد ، بـه او گـوش داده انـد ،

 ردdied بـا او دعـا کـرده انـد ، بـا او غـذا خـورده انـد و او را ملـس کـرده انـد. آنـها مـی دانـند کـه عـیسی م


و می دانند که او از مردگان برخاست. پس چرا آنها شک کردند؟ در چه شک داشتند؟

 اسـت. ایـن بـه مـعنای "ایسـتادن مـضاعـف ، ایسـتادن از edistasan "کـلمه یـونـانـی تـرجـمه شـده "شـک

 دو طـــریـــق" اســـت و حـــاکـــی از عـــدم اطـــمینان و تـــردیـــد در مـــورد ایـــنکه کـــدام راه را بـــایـــد طـــی کـــرد. ایـــن

 تـصویـری اسـت از شـخصی کـه در جـایـی کـه دو مـسیر بـه هـم مـی پـیونـدنـد ایسـتاده و نـمی دانـد کـدام

 یــــک را انــــتخاب کــــند. کــــلمه "تــــردیــــد" تــــرجــــمه بهــــتری از "شــــک" خــــواهــــد بــــود. هــــمه شــــاگــــردان مــــسیح را


."پرستش می کردند ، اما برخی "تردید داشتند

 بــــه آنــــچه کــــه اخــــیراً تجــــربــــه کــــرده انــــد بــــیندیــــشید. پــــنج هــــفته آخــــر زنــــدگــــی آنــــها آســــیب زا بــــود. عــــیسی 

 دســتگیر شــد. هــمه شــاگــردان بــرای زنــدگــی خــود دویــدنــد. عــیسی را مــحاکــمه کــردنــد ، کــتک زدنــد و بــه

 صـلیب کـشیدنـد. وی درگـذشـت و در مـقبره ای کـه تـوسـط سـربـازان رومـی مـحافـظت مـی شـد ، بـه خـاک

 سـپرده شـد. آنـها از زنـدگـی خـود مـی تـرسـیدنـد. امـیدهـا و آرزوهـای آنـها بـرای یـک پـادشـاهـی مـسیحی

 شکســته شــده بــود. آنــها نــمی دانســتند کــه آیــنده آنــها بــرای آنــها و خــانــواده هــایــشان چیســت. ســپس ،
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 عـیسی از مـردگـان بـرخـاسـت و بـارهـا نـزد شـاگـردان خـود ظـاهـر شـد. او بـه آنـها دربـاره مـأمـوریـت خـود بـر


.روی زمین گفت و اینکه برای حکمرانی و سلطنت به بهشت برمی گردد

 آیــــا تــــعجب آور اســــت کــــه بــــرخــــی از شــــاگــــردان او در مــــسیری کــــه عــــیسی آنــــها را بــــه دنــــبال خــــود مــــی

 خـواسـت "تـردیـد" کـنند؟ آیـا آنـها مـی تـوانـند ایـن کـار را انـجام دهـند؟ آیـا آنـها در چـالـش بـودنـد؟ آیـا آنـها

 قـدرت دارنـد؟ آیـا آنـها از خـرد بـرخـوردارنـد؟ چـگونـه آنـها مـی تـوانـند وظـیفه بـزرگـی را کـه پـیش روی خـود


.قرار داده اند انجام دهند؟ آنها در جایی که دو مسیر به هم می رسید ایستادند و درنگ کردند

 کــجا در شــاگــردی خــود دریــغ مــی کــنیم؟ در حــال حــاضــر بــا چــه مــسیرهــای مــضاعــفی روبــرو هســتیم کــه

 بــاعــث مــی شــود در پــیروی از پســر خــدا مــکث کــنیم؟ مــن شــک دارم کــه بــسیاری از مــا بــا عــمق چــالــش

 هـایـی روبـرو هسـتیم کـه بـاعـث تـردیـد بـرخـی از 11 شـاگـرد شـده اسـت ، پـس چـرا نـمی تـوانـیم بـا ایـمان


خود پیش برویم؟

 آنـــچه عـــیسی بـــه شـــما مـــی گـــویـــد را بـــشنویـــد. او از تـــمام اخـــتیارات ، قـــدرت و قـــدرت بـــرخـــوردار اســـت ،

 بــنابــرایــن بــرویــد و خــانــواده ، هــمسایــگان ، مــدرســه ، محــل کــار و جــامــعه خــود را شــاگــرد کــنید. و قــول


".شگفت انگیز او را فراموش نکنید: "و این ، من همیشه حتی تا آخر دنیا با شما هستم

 ایـن مـن را بـه یـاد آنـچه پـولـس در 2 قـرنـتیان 4: 9 نـوشـت ، مـی انـدازد. وی گـفت پـیروان عـیسی مـسیح

 مــمکن اســت مــورد آزار و اذیــت قــرار گــیرنــد ، امــا هــرگــز فــرامــوش نــخواهــند شــد. عــیسی بــا شــما بــوده

 اسـت ، بـا شـما اسـت و حـتی تـا آخـر عـصر نـیز بـا شـما خـواهـد بـود. تـو تـنها نیسـتی. عـیسی هـرگـز تـو

 را تـرک نـخواهـد کـرد. او هـرگـز شـما را تـرک نـخواهـد کـرد. راهـی را کـه او مـی خـواهـد شـما قـدم بـرداریـد


و او با شما خواهد بود. همیشه
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