شاگرد مسیح
پیروی از مسیح چه معنا دارد
بخش 1

"چون عیسی آنجا را ترک می گفت ،مردی را دید متی نام در خراجگاه نشسته بود .به وی
گفت« :از پی من بیا!» او برخاست و از پی وی روان شد ".متی 9:9

برای شاگرد بودن...

 -4باید همیشه آنچه را که عیسی می گوید انجام دهم
"اگر در کالم من بمانید ،براستی شاگرد من خواهید بود .و حقیقت را خواهید شناخت،
و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد ".یوحنا 32-31 :8

چهار واقعیت دربارۀ رشد روحانی
پیوسته در حال پیشرفت است
با اطاعت سنجیده می شود نه با اطالعات

 -1باید با عیسی وقت بگذرانم

بر روی کالم خدا بنیان شده است

"آن که بخواهد مرا خدمت کند ،باید از من پیروی کند؛ و جایی که من باشم ،خادم من نیز
خواهد بود .کسی که مرا خدمت کند ،پدرم او را سرافراز خواهد کرد ".یوحنا 26:12

من را آزاد می کند

سه واقعیت دربارۀ رشد روحانی

"اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند ،هر آنچه می خواهید ،درخواست کنید که برآورده
خواهد شد .جالل پدر من در این است که شما میوۀ بسیار آورید؛ و این گونه شاگرد من
خواهید شد ".یوحنا 8-7 :15

رشد روحانی یک انتخاب است

 -5باید دیگران را بدون خودخواهی خدمت کنم

رشد روحانی یک تعهد است

"هر که می خواهد نخستین باشد ،باید آخرین و خادم همه باشد ".مرقس 35:9

رشد روحانی یک رابطه است
"او دوازده تن را تعیین کرد و آنان را رسول خواند ،تا همراه وی باشند و آنها را برای
موعظه بفرستد ".مرقس 14:3

 -2باید عیسی را بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشم
"هر که می خواهد پیرو من باشد ،باید مرا از پدر و مادر ،زن و فرزند ،برادر و خواهر و
حتی از جان خود نیز بیشتر دوست بدارد ".لوقا 26:14

محک رشد روحانی محبت است
"مهمترین حکم این است...خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر
و با تمامی قوت خود محبت نما ".مرقس 30-29 :12

 -3باید دیگر شاگردان را دوست داشته باشم
"از همین محبت شما به یکدیگر ،همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید ".یوحنا 35:13

رشد روحانی در جامعه رخ می دهد
"محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد ،و ما نیز باید جان خود را در
را برادران بنهیم ".اول یوحنا 16:3

"چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند ،بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای
رهایی به عوض بسیاری بدهد ".متی 28:20
"اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند ،باید خود را انکار کرده ،صلیب خویش را برگیرد و از
پی من بیاید ".متی 24:16

 -6باید خبر خوش را به دیگران برسانم
"عیسی به ایشان گفت« :از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت ».آنان
بی درنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند ".متی 20:4
"پس بروید همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ،پسر و روح القدس تعمید
دهید .و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام ،به جا آورند .اینک من هر
روزه تا پایان این دنیا با شما هستم "».متی 20-19 :28
"زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد ،آن را از دست خواهد داد؛ اما هر که به خاطر
من و به خاطر انجیل جان خود را از دست بدهد ،آن را نجات خواهد داد ".مرقس 35 :8
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