
4درمیان گذاشتن بركات                   20دوتا 
 یاد می گیرد را با دیگران درمیان 36: 14 – 25: 11یك شاگرد آنچه از متی 

.  می گذارد 
 T =  1معلم           S =  2معلم

(T)    خوش آمدید بكمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا"  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 دو معلم آنچه را كه از رازگاهان خود برروی قسمتی از عهد جدید یاد گرفتند با شما.  شاگردعیسی مسیح شوید 

 و هفته ای یكبار.  در طی هفته گذشته ما برروی قسمتهایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم .  درمیان می گذارند 
 در دفترچه یادداشت خود.  درحالیكه به این برنامه گوش می كنید.  آنچه را یاد گرفتیم با هم درمیان می گذاریم 

 سپس حقایق و.  در ابتدا توضیح خواهیم داد چطور رازگاهان داشته باشیم .  یادداشت بردارید یا آن را ضبط كنید 
 .درسهای مهم از رازگاهان خود را با هم درمیان می گذاریم و سعی می كنیم به بعضی سئوالت سخت پاسخ دهیم 

 .می آموزد با دیگران درمیان می گذارد 36 : 14 - 25 : 11یك شاگرد آنچه از متی : موضوع امـــروز این است 

(S) چطور رازگاهان داشته باشیم و بركات خود را درمیان بگذاریم  .    1  نكته  .  
 در طی هفته هر روز از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس رازگاهان یا وقت مشاركت با خدا داشته

. یك روش رازگاهان كه یادگیری اش آسان است روش حقیقت محبوب نام دارد كه دارای پنج قدم است .  باشید 
 یكی از هفت قسمت مشخص شده از كتابمقدس .   2  قدم .  دعا كنید و از خدا بخواهید با شما صحبت كند  .    1  قدم 

 این حقیقت آیه یا عبارتی است كه خدا از طریق آن با.  حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید  .    3  قدم .  را بخوانید 
 بر روی حقیقت.       4  قدم .  شما صحبت كرد یعنی توجه ذهنتان را به خودش جلب كرد یا قلبتان را لمس نمود 

 در مورد معنی آن كلمات فكر.  اول .  تعمق خود را با انجام این چهار عمل انجام دهید .  محبوب خود تعمق كنید 
 حقیقت محبوب خود را با پیدا.   سوم.  از خداوند بپرسید چه چیزی را می خواهد به شما بگوید .   دوم.  كنید 

 مهمترین چیزهایی را كه در حین تعمق دریافتید.   چهارم.  كردن یك كاربرد عملی به زندگی خود مربوط سازید 
گذارید   برای تحقق حقیقت .    5  قدم .  در دفترچه یادداشت خود بنویسید تا بتوانید آنها را با دیگران درمیان ب

 بعد برای یك نفر در خانواده خود و یك نفر كه در نزدیكی شما است و.  محبوب خود در زندگی خود دعا كنید 
 وقتی شما دوستی را ملقات.   بالخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی كسی كه از شما دور است دعا كنید 

 می كنید یا در یك گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع می شوید بنوبت هركس یكی از شهادت های مربوط به
 همینطور شما می توانید بعضی از سئوال های.  رازگاهان های در طول هفته خود را با دیگران درمیان بگذارد 

.  مربوط به آن قسمت مشخص شده را بپرسید 

(T) 36  :   14     –     25  :   11  درمیان گذاشتن بركات از متی  .    2  نكته       
تی  ردیم  36: 14 – 25: 11در هفته گذشته ما م  حال ما از روی.  را خواندیم و در مورد آن تعمق ك

 یادداشت های رازگاهان های خود حقایق و درس هایی را كه از این قسمت یاد گرفتیم با هم درمیان می گذاریم و به
.  بعضی سئوالها جواب می دهیم 

   11درمیان گذاشتن بركات ازمتی فصل          
(S)     مطلبی را درخدا مكاشفه اش را از دانایان مخفی می كنددر مورد اینكه  25: 11من می خواهم از متی  

 ای پدر، مالک آسمان و زمین، شکرت می کنم: عیسی می گوید  ،  “ در این هنگام عیسی دعا کرد.  میان بگذارم 
 که حقیقت را از کسانی که خود را دانا می پندارند پنهان ساختی و آن را به کسانی که همچون کودکان ساده دلند،

 آنها ترجیح می دهند به نحوه.  من اغلب می بینم كه مردم بسیار مغرور هستند بخود می بالند .”   آشکار نمودی
.  قضاوت و تفكر خود تكیه كنند 

 بخاطر همین است كه آنها خدا را نمی شناسند یا مسائل.  اما خدا مكاشفه خود را از افراد مغرور پنهان می كند 
 و از آنجایی كه من نمی خواهم از مكاشفه خدا محروم بمانم می خواهم چون یك بچه.  روحانی را درك نمی كنند 

 به او توكل كنم و از او.  من می خواهم چون یك بچه از خدا یاد بگیرم .  روحیه فروتنی را در خود تقویت كنم 
 این آیه كتابمقدس بمن اهمیت داشتن روحیه درست در رابطه با خدا را نشان می دهد كه باید با.  اطاعت نمایم 

.  فروتنی  ،  تعلیم پذیری  ،  توكل و اطاعت باشد 

(T)      عیسی می گوید.   مطلبی را در میان بگذارم یوغوبار درباره  30 – 28: 11مـــن می خواهــــم از متی: 
 یوغ مرا به. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد“ 

 دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، و به جانهای شما راحتی خواهم
 معنی بار و یوغ در این قسمت چیست ؟ یوغ.” زیرا باری که من بر دوش شما می گذارم، سبک است. بخشید

 یوغ برای حمل كردن.  قالبی چوبی است كه بر شانه های یك نفر گذاشته می شود تا حمل بار برای او ساده تر شود 
.  بار است 
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 فریسیان با تفسیرهایشان از شریعت ،  سنت های انسانی خود درباره شریعت قانون عهد عتیق را تبدیل به یك یوغ
 فرمان و الزامات را بردوش مردم گذاشتند و از آنها خواستند تك تك این قوانین را 613آنها بار .  و بار كردند 

 مردم عادی معتقد بودند فقط اگر اطاعت آنها از تمام این قوانین و سنت ها در تمام زندگی شان.  بدقت انجام دهند 
 بنابراین آنها معتقدند كه نجات آنها بستگی به تلششان برای.  از نااطاعتی هایشان بیشتر شود آنها نجات می یابند 

 .وحقیقتاz این یوغ و بار بسیار سنگینی برای تمام طول زندگی یكنفر است .  حفظ كردن قوانین و سنت ها است 
یایند   یوغ عیسی تعلیم.  حال عیسی آنها را دعوت می كند تا آن یوغ و بار را رها كنند و در عوض بنزد او ب

 .تعلیم عیسی این است كه یك شخص بوسیله توكل ساده به عیسی و كار كامل او بر صلیب نجات می یابد .  اوست 
 .بعنوان یك معلم و یك رهبر من می خواهم مواظب باشم كه انجیل را تبدیل به شریعت جدیدی با صدها قانون نكنم 

 این نگاه داشتن شریعت ها و قوانین نیست كه.  این كار را نكن  ،  آن كار را نكن  ،  اینكار را بكن آن كار را بكن 
 بعنوان یك معلم.  مردم را نجات می دهد بلكه دریافت و حمل كردن فیض و بخشش عیسی است كه نجات می دهد 

 و یك رهبر من نباید یوغ سنگینی از قوانین و شریعت ها را بر روی شانه های مردم بگذارم بلكه من باید به آنها
. كمك كنم تا كار كامل عیسی را حمل كنند 
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(S) عیسی می گوید.   مطلبی را در میان بگذارمبستن مـرد نیرومنددربـــاره  29 :12مــــی خواهم از متی“ : 

 یا چگونه كسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج كند جز آنكه اول دست و پای آن
 معنی بستن مرد زورمند چیست ؟  ،  مرد زورمند ، شیطان. مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ ” 

 عیسی به خانه مرد زورمند وارد می شود و او را می بندد بطوریكه.  است و اموال او جسم و روح انسانها است 
 بطوریكه او.  عیسی با جسم در بر گرفتن خود وارد قلمرو شیطان شد و او را بست.  بتواند اموالش را بدزدد 

 بوسیله روح القدس عیسی بدن های مریض را شفا.  می تواند قدرت شیطان بر جسم و روح انسانها را بی اثر كند 
 بوسیله روح القدس عیسی جانهای گمشده را جستجو و.  می دهد  ،  لنگان را خرامان و دیوها را اخراج می كند 

 و به شاگردانش قدرت می دهد تا آنها هم این كار را انجام دهند و شاگردان دیوها را اخراج كردند و.  پیدا می كند 
 من شیطان را دیدم که همچون برق، از: “انجیل را موعظه نمودند وقتی همه این چیزها اتفاق افتاد عیسی گفت 

) من به شما قدرت بخشیده ام تا بر همه نیروهای شیطان مسلط شوید. آسمان به زیر افتاد : 10لوقا .”  17 – 
 (15 : 2كولسیان .  ) با مرگش عیسی نیروهای شریر و قدرت ها را خلع سلح كرد (.  19

 چون وقت آن رسیده است: “ وقتی عیسی درباره مرگش بر روی صلیب بخاطر گناهان ما صحبت كرد او گفت 
 وقتی مسیح را از زمین. که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمانروای این دنیا، یعنی شیطان را از قدرت بیندازد

( 31 – 31 : 12یوحنا .”  )بلند کردید، او نیز همه را بسوی خود بال خواهد کشید
 .عیسی با نشستن بر تخت پادشاهی خود در آسمان  ،  شیطان و تمام دیوها را برای همیشه از آسمان بیرون كرد 

 شیطان و دیوهای او بدنبالش به او هجوم آوردند تا او را از تختش بزیر.  وقتی عیسی به آسمان صعود كرد 
 و دیگر به شیطان اجازه داده نشد تا به.  بیاورند اما فرشتگان عیسی بر آنها پیروز شدند و آنها را به زمین راندند 

 .از این پس مسیحیان با تكیه بر مرگ عیسی بر شیطان پیروز می شوند.  حضور خدا بیاید و مدعی انسانها شود 
( 11 – 5 : 12مكاشفه )

،  قیام  ،  صعود و تخت نشینی اش در آسمان  قدرت شریر را بست بطوریكه  بنابراین عیسی مسیح با مرگ  
 اگر شریر با مرگ.  ایمانداران می توانند بر شریر پیروز شوند و بسیاری از مردم را بسوی مسیح رهبری كنند 

 اما شریر با مرگ و قیام.  و قیام عیسی بسته نشده بود ما مسیحیان نمی توانستیم انجیل را درتمام دنیا موعظه كنیم 
 عیسی بسته شده است و بنابراین ما مسیحیان قدرت داریم تا جانهای بسیاری را كه شیطان می خواهد تحت كنترل

.خود درآورد ازچنگ اوبیرون آوریم 
 
(T)      عیسی می گوید “ .   مطلبی را در میان بگذارمكفر به روح القدسدرباره  31 : 12من می خواهم از متی 

 پس بدانید که هر نوع گناه یا كفری كه انسان مرتكب شده باشد ، قابل آمرزش است بجز كفری که علیه روح
 این گناه به روح القدس چیست كه هرگز بخشیده نخواهد شد ؟ گناه. ”   این کفر آمرزیده نخواهد شد. القدس بگوید 

 آنها گفتند كه عیسی.  فریسیان مرتكب این گناه شدند .  به روح القدس نسبت دادن كار روح القدس به شیطان است 
.  آنها گفتند كه كار روح القدس كار شیطان بود .  به كمك بزرگترین شریر یعنی شیطان دیوها را اخراج می كند 

 درحالیكه دیگران از.  اما گناه برعلیه روح القدس همچنین به معنای سخت كردن قلب در مقابل روح القدس است 
 گناهانشان توبه می كردند و به عیسی ایمان می آوردند فریسیان قلب هایشان را در مقابل عیسی سخت می كردند و

 چون آنها مشتاق نبودند در.  سعی می كردند دیگران را برعلیه عیسی تحریك كنند و نقشه قتل او را می كشیدند 
 .آنها خود را محكوم به عذاب جاودانی كردند .  راهی كه به آمرزش و حیات جاودان منتهی می شد قدم بزنند 

 7 : 3عبرانیان )بخاطر همین روح القدس می گوید ، امروز اگر صدای او را شنیدید ، دل خود را سخت مسازید ” 
– 8  . ) 

 برای مثال.  مهم نیست چقدر گناهانش شرم آور بوده .  هركس كه واقـــعاz  از گناهش توبه كند بخشیده خواهد شد 
 عیسی گناه زنی را كه زندگی  گناه آلودی.  خدا گناه زنا  ،  فریب و قتل داود پادشاه را وقتی اوتوبه كرد بخشید 

وقا ) داشت وقتی توبه كرد بخشید   پدر گناه پسر گمشده را كه زندگی گناه آلودی داشت وقتی توبه كرد ( .  7ل
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 خدا گناه جفای بیرحمانه پولس.  عیسی گناه پطرس را كه او را انكار و لعنت كرد وقتی توبه كرد بخشید .  بخشید 
.  اما كسی كه نسبت به روح القدس گناه می كند بخشیده نخواهد شد .  را بر مسیحیان وقتی او توبه كرد بخشید 
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(S)      بذر كلم خداست و زمین قلب.   مطلبی را در میان بگذارممثل برزگردرباره  13می خواهم از متی فصل 

 گاهی اوقات قلب من مثل یك جاده سخت است بطوریكه نمی توانم.  اما قلب من همیشه یكسان نیست .  من است 
 زیرا او از اینكه من این كلم را درك.  سپس شریر بسرعت می آید و كلم خدا را می برد . كلم خدا را درك كنم 

 گاهی اوقات قلب من مثل زمینی سنگی است بطوریكه من عمق كافی برای نگه داشتن كلم.  كنم وحشت دارد 
 گاهی اوقات قلب.  خدا در هنگام مشكلت و جفاها را ندارم و مشكلت باعث می شوند من كلم خدا را رها كنم 

 و.  من پاك نیست و مملو از آرزوهای  اشتباه یا نگرانی هایی است كه اجازه نمی دهد كلم خدا در آنجا رشد كند 
 بهمین دلیل است كه.  این آرزوها و نگرانی ها رشد را متوقف می كنند و كلم خدا ثمری در زندگی ما نمی آورد 

 هر بار كه من كلم.  از این به بعد من می خواهم بسیار مراقب باشم كه چه عكس العملی به كلم خدا نشان می دهم 
 خدا را می شنوم  ، می خوانم یا مطالعه می كنم ،  می خواهم آن را درك كنم و حتی در هنگام مشكلت آنرا حفظ كنم

. من می خواهم قلب خود را پاك نگه  دارم بطوریكه كلم خدا در من رشد كند و ثمر آورد .  
 
(T)     عیسی به من كمك.   مطلبی را در میان بگذارممثل علفهای سمیدرباره  13من می خواهم از متی فصل 

 عیسی برزگری با بذر خوب است و انجیل ملكوت یا.  كرد تا درك كنم چرا بین مسیحیان تفاوت هایی وجود دارد 
 مزرعه جهان است و انجیل باید به تمام مردم دنیا با انواع نظامهای.  پیغام نجات بوسیله توبه و ایمان می باشد 

 بذر خوب نشانه مسیحیان واقعی است كه عیسی را بعنوان.  سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی مختلف موعظه شود 
 این حصاد تنها.  علفهای سمی نشانه فرزندان شیطان است كه حصادی از فساد تولید می كنند .  پادشاه قبول دارند 

 در پایان زمان آماده می شود بنابراین وضعیت بذر خوب و علفهای سمی كه در كنار هم رشد می كند تا بازگشت
 عیسی در بازگشت ثانوی خود  ،  فرشتگانش را می فرستد و آنها علفهای سمی را.  ثانوی مسیح ادامه پیدا می كند 

 در حالیكه ( .  41آیه ) یعنی هر چه كه در ملكوت او باعث گناه می شود و نیز تمام بدكاران را جمع خواهند كرد 
وند  رخشید .  گناهكاران در آتش مشتعل جهنم افكنده می ش  این مثال به من.  عادلن در ملكوت او خواهند د

 در این مثل تقریباz می توان گفت.  می آموزد كه ملكوت خدا در جلوه زمینی آن دارای دو دسته از مردم است 
 تا بازگشت ثانوی مسیح ایمانداران حقیقی و مسیحیان.  كلیسای مرئی و جلوه زمینی ملكوت معنی یكسانی دارند 

 تا زمان بازگشت مسیح من باید صبور باشم و افرادی را كه.  اسمی با همدیگر دركلیسای مرئی ساكن می شوند 
 اما وقتی مسیح باز می گردد او مسیحیان اسمی را از ملكوت مرئی.  هنوز ایماندار نشده اند از كلیسا طرد نكنم 

 اما تا بازگشت ثانوی من.  فقط مسیحیان حقیقی وارث آسمان و زمین جدیدی می گردند .  كلیسایش جدا می كند 
.باید انجیل را اعلم بكنم و به مقررات كلیسا احترام بگذارم و غیرمسیحیان را در كلیسا بپذیرم 

  
(S)     این مثل جلوه بیرونی.   مطلبی را در میان بگذارممثل دانه خردلدرباره  13من می خواهم از متی فصل 

 ملكوت خدا شروع بسیار كوچكی دارد اما رشد می كند و بسیار تأثیرگذار خواهد.  ملكوت خدا را تعلیم می دهد 
 حكمفرمایی شاهانه عیسی مسیح درقلبهای ایمانداران تأثیری نجات بخش  ،  ماندگار و خلق خواهد داشت و.  شد

،  ادبیات  ،.  بر تمام قلمروهای زندگی در تاریخ این دنیا تأثیر خواهد گذاشت  ،  علم    ملكوت خدا بر هنر  
 .تجارت  ،  صنعت  ،  حكومت  ،  ورزش  ،  قانون  ،  تحصیلت و زندگی اجتماعی و غیره تأثیر خواهد گذاشت 

“ خدای آسمان ملكوتی بنا خواهد نهاد كه هرگز باور نخواهد شد 2550  .سال قبل دانیال نبی نبوت كرد كه 
. ملكوت های دیگر را محو خواهد كرد و بپایان خواهد رساند اما خود این ملكوت تا ابد ادامه خواهد یافت ”

 
(T) این مثل رشد داخلی.   مطلبی را در میان بگذارممثل خمیر مایهدرباره  13می خواهم از متی فصل 

 ملكوت خدا شروع به تأثیر گذاشتن بر قلوب ایمانداران می كند اصل نامرئی حیات.  ملكوت خدا را تعلیم می دهد 
 حكومت فیض آمیز مسیح در قلبهای ایمانداران به.  جاودان بوسیله روح القدس در قلب ایمانداران كاشته می شود 

 این فیض هر فكری را به اطاعت مسیح.  آرامی اما عمیقاz بر تمام جنبه های زندگی یك ایماندار تأثیر می گذارد 
 این حكومت باعث می شود هر ( .  5 :10دوم قرنتیان ) و در نتیجه با فكر مسیح هماهنگ می سازد .  درمی آورد 

 بهمین دلیل  مسیحیان در اموری چون. زبانی مسیح را اعتراف كند و هر زانویی هم در مقابل او خم خواهد شد
 درمان بیماران  ،  لغو برده داری  ،  احیای حقوق زنان  ،  ریشه كنی فقر  ،  تحصیل بی سوادان و غیره فعالیت

 حكومت شاهانه عیسی مسیح در قلبهای مسیحیان باعث افزایش صداقت بین حاكمان و شهروندان.  می كنند 
 .  و همچنین صداقت و عدالت در معامله  ،  صنعت  ،  قانون و مذهب و غیره را گسترش می دهد .  می گردد 

 14درمیان گذاشتن بركات از متی فصل          

(S) عیسی می گوید “ ای کم.  درباره ایمان كوچك مطلبی را در میان بگذارم 31 : 14مـی خواهم از متی 
 .عیسی برروی دریا راه می رفت و پطرس هم روی آب بطرف عیسی راه می رفت " ایمان، چرا شک کردی؟ 
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 عیسی خودش را به پطرس.  سپس نگاه پطرس از عیسی متوجه موجها شد و شروع به غرق شدن در آب كرد 
 چرا عیسی به پطرس می گوید كه او ایمان كمی دارد ؟ من فكر می كنم. رساند و به او كمك كرد سوار قایق شود 

 پطرس به.  بخاطر اینكه پطرس در آن لحظه حضور  ،  قدرت  ،  وعده ها و محبت عیسی را فراموش كرد 
.  مشكلت وضعیت خود نگاه كرد نه به عیسی كه می توانست به او كمك كند 

تكلیف برای هفته آینده           
 نتایج.  هروز از یك قسمت رازگاهان داشته باشید .  قسمت تقسیم كنید  7را به  20 : 18تا  1 : 15متی .   اول

نویسید   هفته ای یكبار در یك جلسه  مشاركت خانگی یا.  تعمق رازگاهان های خود را در دفتر یادداشت خود ب
.  گروه شاگردی شركت كنید و بركات رازگاهان های خود را با دیگران درمیان بگذارید 

 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی .  دوم 
....  این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 

.گوش كنید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه    .  سوم 
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