
1درمیان گذاشتن بركات  5دو تا   
ی  تا 1: 1یک شاگرد آنچه را كه از مت   یاد گرفته است درمیان11: 4 

 .می گذارد
    T 1 = معلم           S 2 = معلم

( T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید . در این مجموعه كه در مورد درمیان گذاشتن 
 بركات رازگاهان است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید . دو معلم آنچه را كه از رازگاهان خود یاد
 گرفته اند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم .
. درحالیكه به این  هفته ای یكبار با یكدیگر جمع می شویم تا آنچه را كه یاد گرفته ایم با یكدیگر درمیان بگذاریم 
. ما نخست شرح  برنامه گوش می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید 
 خواهیم كه چگونه رازگاهان داشته باشیم . سپس حقایق و دروس مهمی را كه از رازگاهان یاد گرفته ایم با یكدیگر
: یک . عنوان درس امروز   در میان خواهیم گذاشت و سعی می كنیم كه به بعضی سئوالت مهم پاسخ بدهیم 

 یاد گرفته است درمیان می گذارد . 11 : 4 - 1 : 1شاگرد آنچه را كه از متی 

(S) چگونه رازگاهان داشته باشیم وآن را درمیان بگذاریم .   1  نكته . 
 هر روز هفته از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس با خدا رازگاهان یا مشاركت داشته باشید . یكی از

  . دعا كنید و از خدا  1  قدم روشهای ساده رازگاهان روش “ حقیقت محبوب ” نام دارد . این روش پنج قدم دارد . 
  . حقیقت  3  قدم  . یكی از هفت قسمت مشخص شده را از كتابمقدس بخوانید .   2  قدم بخواهید با شما حرف بزند . 

. حقیقت محبوب، حقیقت آیه یا قسمتی است كه خدا از طریق آن با شما حرف  محبوب خود را انتخاب كنید 
  بر حقیقت محبوب خود تعمق كنید . با   .  4  قدم می زند، افكار شما را برمی انگیزد و یا قلب شما را لمس می كند . 

. از خدا بپرسید كه . دوم  . در مورد مفهوم كلمات فكر كنید  . اول   این چهار چیز تعمق خود را انجام دهید 
. با ساختن كاربردهای عملی ، حقیقت محبوب را به زندگی خودتان . سوم   می خواهد چه چیز به شما بگوید 
. مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با . چهارم   مربوط بسازید 

  . در رابطه با حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید . سپس برای یكی از  5  قدم دیگران آنها را درمیان بگذارید . 
 اعضای خانواده و بعد برای یكی از نزدیكان و بالخره برای یكنفر كه از شما دور است دعا كنید . وقتی كه با
 یكی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشاركت خانگی و یا یك گروه شاگردسازی دارید به نوبت نتایج تعمق یكی از
 رازگاهان خود را درمیان بگذارید . سعی كنید كه به بعضی از سئوالت نیز از قسمتهای مشخص شده پاسخ دهید.

(T) 11   :   4     –     1   :   1  درمیان گذاشتن بركات رازگاهان از متی  .   2  نكته   . 
  را خوانده ایم بر آن تعمق كرده و دعا كرده ایم .حال از یادداشتهای رازگاهان11 : 4 – 1 : 1هفته گذشته متی 

 خود استفاده می كنیم تا حقایق و دروس این قسمتها را با هم درمیان بگذاریم و در مورد بعضی سئوالت گفتگو
كنیم . 
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(S) در میان بگذارم . این قسمت می گوید ، "شجره  نامه عیسی مطلبی را در مورد 1 : 1می خواهم از متی  
 شجره نامه عیسی مسیح ، پسر داود ، پسر ابراهیم ". شجره نامه عیسی چه اهمیتی دارد ؟ متی این انجیل را به
. پس او اغلب از عهد عتیق استفاده می كند . او با وعده  خدا به ابراهیم و داود  خصوص به یهودیان می نویسد 
 شروع می كند یعنی دو پدر امتها . دو هزار سال قبل از مـــسیح ،  خدا به ابراهیم وعده داد كه از نسل او ) مفرد (

 ( . شجره نامه متی نشان می دهدكه عیسی ، تكمیل18- 17:  22جمیع امتهای زمین بركت خواهند یافت )پیدایش 
 این وعده بود . از طریق عیسی ، خدا شروع به بركت دادن همه خانواده های زمین كرد .هزارسال قبل از مسیح
 خدا به داود وعده داد كه پادشاهی را خواهد برانگیخت كه آنچه را كه درست و عدالت است انجام خواهد داد

رمیا  . از طریق عیسی خدا برقراری5: 23)ا  ( شجره نامه  متی نشان می دهد كه عیسی تكمیل این وعده است 
. انجیل متی به ما می گوید كه این وعده ها  ملكوتی ابدی را آغاز كرده است كه در آن فقط عدالت ساكن است 

چگونه انجام شده است . 
ین نسل ها مام ا سر ت در سرتا  . ط است  اریخ جهان مسل ر ت شان می دهد كه خدا ب ا ن ه م امه همچنین ب  شجره ن
. اما نقشه خدا  مشكــــلت جنگها و دشمنان زیادی بودند كه سعی می كردند شجره نامه عیسی را نابود كنند 
 شكست نمی خورد و نمی تواند شكست بخورد . هیچكس نمی تواند برنامه خدا را برای نجات مردم از طریق عیسی
 مسیح متوقف سازد . شجره نامه عیسی نشان می دهد كه خدا تاریخ جهان را تحت تسلط خود دارد به همین ترتیب

خدا بر تاریخ جهان حاضر و همچنین تاریخ شخصی من مسلط است. 

(T) مطلبی را در مورد اسامی عیسی مسیح درمیان بگذارم . هفت صد23 – 21 : 1می خواهم از متی  
 سال قبل از مسیح اشعیاء نبوت كرد كه در آینده شخص فوق العاده ای به دنیا خواهد آمد كه اسم او عمانوئیل خواهد

  ( . این شخص فوق العاده خدا خواهد بود كه ذات انسانی بر خود خواهد14 : 7بود  یعنی “  خدا با ما ” ) اشعیاء 
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  ( . خدا خودش در بین ما بعنوان7 – 6: 9گرفت و خود را به شكل انسان بر ما آشكار خواهد ساخت ) اشعیاء 
 یک انسان زندگی خواهد کرد . این شخص فوق العاده “ عیسی ” نامیده خواهد شد كه معنی آن این است “  او امت
. وقتی كتابمقدس را می خوانم،  می توانم بفهمم كه چطور عیسی این  ”  خویش را از گناهانشان خواهد رهانید 
 شخص فوق العاده است كه “ عمانوئیل ” خوانده شد . عیسی آمد تا با مردمان بیمار زندگی كند و آنها را شفا بخشد.
 او آمد تا با دیوزده ها زندگی كند تا آنها را آزاد سازد . او آمد تا با مسكینان در روح زندگی كند تا آنها را بركت
. هرچقدر بیشتر . او آمد تا با گمشده ها زندگی كند آنها رابیابد و نجات بخشد. عیسی “ خدا با ما ”  است   دهد 

عیسی را می شناسم بیشتر خدا را می شناسم .

(S) درمیان بگذارم . وقتی یوسف از خواب بیدار شدیوسف مطلبی را در مورد 24 : 1می خواهم از متی  
. او مریم را به عنوان همسر خود به خانه اش برد ولی تا هنگام تولد  آنچه فرشته فرمان داده بود را انجام داد 
. برای یوسف بایستی بسیار  خجالت آور میبود از اینکه دریافت كه مریم بچه ای را  عیسی با او همبستر نشد 
 انتظار می كشید . مردم چه میگفتند ؟ اما بعد از اینكه خدا برای یوسف توضیح داد كه روح القدس ذات انسانی این
 بچه را درمریم باكره خلق كرده است او به خدا اعتماد و باوجود آنچه مردم می گفتند او اطاعت كرد . می خواهم

به خودم قول بدهم كه صرفنظر از آنچه مردم می گویند به خدا اعتماد و از او اطاعت كنم . 
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(T)می خواهم در مورد پادشاه هیرودیس مطلبی درمیان بگذارم . هیرودیس در زمانیكه عیسی مسیح بدنیا 
 آمد پادشاه بود . زمانیكه هیرودیس از مجوسیان چنین شنید كه پادشاه دیگری بدنیا آمده بسیار دستپاچه شد . او
 برای كشتن این پادشاه جدید نقشه ای كشید . او به مجوسیان گفت كه او نیز می خواهد این پادشاه جدید را بپرستد
 اما در قلبش نقشه كشیده بود تا عیسی را بكشد. هیرودیس از طرف شیطان یعنی دشمن خدا و دشمن تمام قوم خدا
. آنچه من از پادشاه هیرودیس یاد می گیرم این است كه هرگاه خدا كار خوبی را شروع می كند  عمل می كرد 
 شیطان سعی می كند آن را خراب كند . شیطان از هركس كه مشتاق است تا با او متحد باشد استفاده می كند اما این
 را نیز می آموزم كه شیطان موفق نشد گرچه او بسیاری دیگر را كشت ولی نتوانست نقشه خدا برای كاركردن از

طریق عیسی را متوقف بسازد . 

(S) سال قبل از مسیــــح میكا نبی700  مطلبی درمیان بگذارم . در حدود ارزش نبوتهامی خواهم در مورد  
  ( . سایر انبیاء صدها2 : 5دقیقا�  نبوت كرد كه عیسی كجا بدنیا خواهد آمد . عیسی در بیت لحم بدنیا می آید ) میكا 

 سال قبل از اینكه عیسی بیاید نبوت كردند كه عیسی دارای ذات الهی خواهد بود ، و اینكه او دارای ذات الهی نیز
  :53خواهد بود و از باكره ای متولد خواهد شد و اینكه وظیفه  او این است كه برای گناهان جهان بمیرد ) اشعیاء 

  نبوت عهد عتیق كه در مورد60 (  . بیش از 11 – 9 : 16 ( و اینكه از مردگان قیام خواهد كرد ) مزمور 5
 عیسی هستند که دقیقا� انجام شده اند .  این به ما می گوید كه خدا همه چیز را در مورد آینده می داند و هر آنچه كه
 در گذشته گفته است دقیقا� انجام می دهد . نبوتهای انجام شده به من اطمینان کامل میدهد که ایمان داشته باشم كه

كتابمقدس كلم الهامی مقدس خدا است . 

(T) در مورد مجوسیان از شرق مطلبی را درمیان بگذارم . این مردان حكیم2 – 1 : 2مــی خواهم از متی  
 شرقی چه كسانی بودند كه در زمان تولد عیسی آمدند تا او را بپرستند ؟ احتمال� آنها از فارس قدیم و بابل آمده
 بودند كه ایران و عراق جدید هستند . در عهد عتیق می خوانیم كه چطور بنی اسرائیل نسبت به خدا نامطیع بودند .
. در بین تبعیدشدگان نامطیع ، پیروان مطیع خدا نیز بودند مثل  خدا قوم را با تبعید آنها به بابل مجازات كرد
 حزقیال و دانیال . حزقیال كلم خدا را به اسرائیلیان گفت ، اما دانیال كلم خدا را به بابلی ها و فارس اعلم كرد .
 بدین ترتیب انسانهایی كه در شرق زندگی می كردند در مورد خدای زنده شنیدند و همینطور در مورد این نبوت
 كه یكروز پادشاهی فوق العاده بدنیا خواهد آمد . پس وقتی خدا از طریق آن ستاره با آنها سخن گفت آنها آن ستاره

را تا به محل تولد عیسی دنبال كردند . 
. اما این ستاره مانند یك ستاره  این ستاره یك ستاره واقعی بود چون مجوسیان آن را با چشمان خود می دیدند 
 معمولی حركت نمی كرد . ستاره های معمولی از شرق به غرب حركت می كردند اما این ستـــاره فوق طبیعی عمل
 می كرد و ابتدا از شرق به غرب و سپس از شمال به جنوب حركت نمود . و سپس درست بالی مكانی كه عیسی
 بدنیا آمده بود متوقف شد . فقط خدا می توانست كاری كند تا ستاره ای چنین حركت كند . ستاره ای معمولی به ما
 جهت سفر را می توانند نشان بدهند اما نمی توانند روزهای خوش یمن را به ما نشان بدهند یا به ما چیزی در مورد
 شخصیت یا وقایع آینده زندگی ما بگویند . پس مسیحیان نباید با اصطرلب ) هرسكوپ ( مشورت كنند و یا در
 ستاره بینی شركت كنند . ستاره های معمولی هرگز مردم را به سوی عیسی هدایت نخواهند كرد اما این ستاره این

مجوسیان را به سوی عیسی هدایت نمود .
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(S) درمیان بگذارم . این آیه می گوید ، “ توبه كنید زیرا2 :3می خواهم مطلبی را در مورد توبه از متی   
 ملكوت آسمان نزدیك است ” . من در مورد مفهوم “ توبه ” فكر كردم . وقتی كه توبه می كنم ابتدا بایستی به جهت
 عقب و سپس به جلو نگاه كنم. اول بایستی به پشت سر نگاه كنم و برای گناهانم متأسف شوم و تصمیم جدی بگیرم
 كه گناهان گذشته ام را ترك كنم سپس بایستی به پیش رو نگاه كنم و اصلح زندگیم را آغاز كنم. بایستی تغییر

افكار و عادتهایم را آغاز كنم. بایستی به افكار عیسی فكر كنم و سپس از كلم عیسی اطاعت كنم. 

(T) درمیان بگذارم . او گفت كهپیغام یحیی تعمید دهنده در مورد 10 – 8 : 3می خواهم مطلبی را از متی  
 من فقط دو انتخاب می توانم داشته باشم : بایستی توبه كنم و ثمره شایسته توبه بیاورم و یا كنده شده و به دریاچه
. اگر آنچه عیسی مسیح می گوید بپذیرم پس زندگیم پرثمر خواهد بود اما اگر آنچه او  آتش افكنده خواهم شد 

می گوید را رد كنم پس به جهنم انداخته خواهم شد. 

(S) درمیان بگذارم12 – 11 : 3می خواهم مطلبی را در مورد مفهوم تعمید با روح القدس و با آتش از متی  
 . تعمید با روح القدس در وهله نخست مربوط به روز پنطیكاست است بعد از اینكه عیسی مرد ،  قیام كرد و به
 آسمان صعود نمود ، روح القدس بر آنانی كه به عیسی مسیح ایمان داشتند ریخته شد . روح القدس آمد تا در قلوب
 آنها تا به ابد زندگی كند آنها را با راستی تعلیم دهد و عیسی را جلل دهد . تعمید با روح القدس آمدن روح القدس به

  بسیار این را آشكار13 : 12زندگی یك ایماندار در نخستین دفعه می باشد وهمان تولد تازه است . اول قرنتیان 
 می كند كه شخص فقط وقتی عضو بدن مسیح می شود كه با روح القدس تعمید یابد در این متن تعمید با آتش یعنی به
. عیسی برای هر انسانی نقطه عطف است . هركس كه به عیسی مسیح ایمان بیاورد با  آتش جهنم افكنده شدن 
 روح القدس تعمید خواهد یافت . اما هر كس كه عیسی مسیح را رد كند با آتش تعمید خواهد یافت . ایمانداران در

  :2ملكوت خدا جمع خواهند شد اما بی ایمانان با آتشی كه خاموش نمی شوند سوزانده خواهند شد . لوقا نیز در لوقا 
  همین را می گوید ، “  ... زیرا بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار،35 – 34

. اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگر خواهد گردید؛ و افکار پنهانی عده  باعث هلکت خود خواهند شد
زیادی فاش خواهد شد!” . 
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(T) درمیان بگذارم .4 – 2 : 4 توسط شیطان از متی اولین وسوسه عیسیمی خواهم مطلبی را در مورد  
 بعد از چهل روز روزه گرفتن ، عیسی بسیار گرسنه بود . شیطان عیسی را برانگیخت تا سنگها را به نان تبدیل
 كند . شیطان از عیسی خواست كه به قدرت خدا در رفع نیازهای او اعتماد نكند . بعضی مواقع من هم وسوسه
. اما عیسی می گوید كه من نباید به  می شوم كه به خدا اعتماد نكنم اما به مردم ، به شرایط یا به پول تكیه كنم 
 مردم، به شرایط یا به چیزهای مادی اعتماد كنم. من ترجیح می دهم كه به خدا و كلم خدا اعتماد كنم. اگر خدا فقط
 با گفتن كلمه ای ستارگان و زمین را آفرید پس او می تواند تمام نیازهای مادی اجتماعی و روحانی من را نیز در

هر شرایطی زندگی فقط با گفتن كلمه ای برطرف كند .

(S) درمیان بگذارم .7 – 5 : 4 توسط شیطان از متی دومین وسوسه عیسیمی خواهم مطلبی را در مورد  
 شیطان عیسی را برانگیخت تا خدا را امتحان كند و خود را از بام هیكل به پائین بیندازد تا ببیند كه فرشتگان خدا
 واقعا� از او محافظت خواهند كرد . شیطان می خواست كه عیسی اعتماد كاذبی به خدا داشته باشد . او می خواست
 كه عیسی به یكی از وعده های كتابمقدس كه شیطان از متن آن اقتباس كرده بود اعتمادی كاذب داشته باشد . او
 می خواست كه عیسی چیزی خوب را با انجام كاری احمقانه ثابت كند . او می خواست كه عیسی با پرتاب خود از
 ساختمانی بلند ثابت كند كه خدا از او محافظت می كند . بعضی اوقات من هم وسوسه می شوم كه به خدا به خاطر
 چیزهایی كه می خواهم اتفاق بیفتد به خدا اعتماد كنم نه به خاطر چیزهایی كه خدا می خواهد اتفاق بیفتند . وسوسه
 شیطان این است كه مرا به نقطه اعتماد به خدا برای چیزهای اشتباه برساند . عیسی می گوید این یك اعتماد كاذب
 به خدا است . برای مثال وقتی من از خدا میخواهم که بیماری مرا شفا دهد اما در همان زمان یک شیوه زندگی
 ناسالم دارم در اینصورت من اعتمادی کاذب به خدا دارم . وقتی دعا می كنم ، “مگذار به آنچه بی ارزش است

 ( اما در عین حال به دیدن فیلم های ویدیویی غیراخلقی و37: 119توجه کنم؛ مرا با کلمت احیا کن!” )مزمور 
 خشن ادامه می دهم پس اعتماد كاذبی به خد دارد . وقتی از خدا می خواهم كه ازدواج من را حفظ كند ولی همزمان
 به ملقات با زنی دیگر با كلمات عاشقانه ادامه می دهم پس اعتمادی كاذب به خدا دارم . عیسی می گوید كه من

نباید خدا را با انجام موقعیتهایی كه نشان دهنده اعتماد كاذب من به خدا است امتحان كنم . 

(T) درمیان بگذارم .10 – 8 : 4 توسط شیطان از متی وسوسه سوم عیسیمی خواهم مطلبی را در مورد  
 شیطان عیسی را برانگیخت كه در مقابل او زانو بزند و او را پرستش كند . پس شیطان وعده داد كه به عیسی
. شیطان ادشاه جهان خواهد بود  و پ دین ترتیب ا و خواهد بخشید و ب ه ا نها را ب  همه  ممالك جهان و جلل آ
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 می خواست كه عیسی به شیطان به جای خدا اعتماد كند . شیطان از عیسی خواست كه برای جلل یافتن میان بری
. شیطان وانمود كرد كه تمام ممالك جهان  بزند و سلطنت تمام ممالك جهان را بدون تحمل صلیب بدست آورد 
 متعلق به اوست و او می تواند به هر كس كه بخواهد آن را بدهد اما شیطان دروغگو است . او صاحب هیچ ملكی
 در جهان نیست . او نمی تواند آنچه را كه ندارد ببخشد . مالك و حاكم مطلق تمام جهان خدا است. امروزه بسیاری
. آنها به دروغهایی كه از طریق رسانه های  از مردم به دروغ های رهبران سیاسی و مذهبی خود اعتقاد دارند 
. و یه دروغهایی كه توسط  گروهی مثل روزنامه ، مجله ها ،  رادیو و تلویزیون پخش می شود ایمان می آورند 

) یوحنا  . عیسی می گوید كه شیطان پدر تمام دروغگویان است    :8معلمین آنها تعلیم داده می شود ایمان دارند 
. آرزوی44  (. شیطان بسیار سعی می كند تا مردم به هر چیزی به غیر از خدای زنده و كلم اوایمان بیاورند 

 واقعی شیطان این است كه مردم او را به جای خدای زنده بپرستند . عیسی می گوید كه من بایستی فقط خدا را
بپرستم یعنی خدایی كه خودش را در كتابمقدس و از طریق عیسی مسیح آشكار كرد . 

(S) تكلیف  هفته آینده
  به هفت قسمت تقسیم كنید . هر روز از یك قسمت رازگاهان داشته باشید . نتایج29 : 7 را تا 12 : 4 . متی اول

 تعمق تمام رازگاهانهای خود را در یك دفترچه یادداشت بنویسید . هفته ای یكروز با یكی از دوستانتان یا در یك
مشاركت خانگی یا گروه شاگردسازی بركات رازگاهان خود را در میان بگذارید . 

 www.dota.net كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید ” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی دوم .
مراجعه كنید . 

. هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش دهید . سوم 
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http://www.dota.net/

