
5درمیان گذاشتن بركات                    25دوتا  
 یاد گرفته است را با دیگران درمیان 20 : 18 - 1 :15یک شاگرد آنچه از متی 

.  می گذارد 
 T =  1معلم           S =  2معلم

(T)      در این مجموعه كه در مورد در میان گذاشتن.  خوش آمدید"  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
اشید   دو معلم آنچه را كه در رازگاهان خود یاد.  رازگاهان است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح ب

 و.  در طی هفته گذشته هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم .  گرفته اند در میان خواهند گذاشت 
 نخست نحوه  داشتن رازگاهان را.  هفته ای یكبارنیز جمع می شویم تا با هم آنچه را یاد گرفته ایم در میان بگذاریم 

 شرح خواهیم داد و سپس حقایق و دروس مهمی كه از رازگاهانهای خود یاد گرفته ایم را درمیان خواهیم گذاشت
 یک شاگرد آنچه را كه از: عنوان درس امروز این است .  و سعی خواهیم كرد به سئوالت سخت پاسخ بدهیم 

.  یاد گرفته است در میان می گذارد 20 : 18 – 1 : 15متی 

(S)   نحوه داشتن و درمیان گذاشتن رازگاهان  .    1  نكته   .   

 در طی هفته ، هر روز از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس ، رازگاهان یا وقت مشاركت با خدا داشته
  .  1  قدم . این روش پنج قدم دارد . یكی از روشهای ساده رازگاهان ، روش “ حقیقت محبوب ” نام دارد . باشید 

 .یكی از هفت قسمت مشخص شده را از كتابمقدس بخوانید .   2  قدم .  دعا كنید و از خدا بخواهید با شما صحبت كند
 حقیقت محبوب ، حقیقت آیه یا قسمتی است كه خدا از طریق آن با. حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید  .   3  قدم 

 بر حقیقت محبوب خود    .  4  قدم . شما صحبت میكند ، افكار شما را برمی انگیزد و یا قلب شما را لمس می كند 
 از خدا.  دوم. در مورد مفهوم كلمات فكر كنید .  اول. با این چهار چیز تعمق خود را انجام دهید . تعمق كنید 

 با پیدا كردن یك كاربرد عملی ، حقیقت محبوب را به زندگی.  سوم. بپرسید كه می خواهد چه چیز به شما بگوید 
 مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید.  چهارم. خودتان مربوط بسازید 

 سپس برای. در رابطه با آن حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید  .   5  قدم . با دیگران آنها را درمیان بگذارید 
 وقتی. یكی از اعضای خانواده و بعد برای یكی از نزدیكان و بالخره برای یكنفر كه از شما دور است دعا كنید 

 كه با یكی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشاركت خانگی و یا یك گروه شاگردی دارید به نوبت نتایج تعمق یكی
 همچنین ممكن است سعی كنید كه بعضی سئوالت مربوط به قسمتهای. از رازگاهان خود را درمیان بگذارید 

.مشخص شده از كتابمقدس را پاسخ بدهید 
 
(T      )    20   :   8     –     1   :   15  درمیان گذاشتن بركات متی  .    2  نكته  

تی  : 15این هفته م  1 – 18 :  را خوانده ایم و بر آن تعمق و درمورد آن دعا كرده ایم حال با استفاده از 2 
 یادداشتهای رازگاهان خود حقایق و دروسی از این قسمت را درمیان می گذاریم و بعضی سئوالت را مورد

.  گفتگو قرار می دهیم 

 .  15درمیان گذاشت رازگانهای مربوط به متی فصل           

(S)       عیسی میگوید “ شما برای حفظ.  را درمیان بگذارم سنت هامطلبی مربوط به  7 : 15می خواهم از متی 
 جای سنت در ایمان مسیحی كجا است؟ سئوال موجود در این.  سنت خویش كلم خدا را باطل می شمارید ” 

 عهد عتیق.   قسمت مربوط به سنت پدران و رهبرانی است كه شستن دستها را قبل از هر غذا واجب می دانستند 
 تقدس را ضروری می داند ، تقدسی كه ممکن است به صورت ظاهری و در مراسم شستن لباس و بعضی مواقع
 شستن دست ، خودش را نشان  دهد ، اما هیچ جای كتابمقدس شستن دستها قبل از غذا خوردن را ضروری ندانسته

 معلمین یهودی بعد از بازگشت از تبعید از صمیم قلب می خواستند خدا را خدمت كنند و با این اشتیاقشان. است 
 معلمین شریعت.  علوه بر كتابمقدس صدها قانون و شریعت جدید ساختند كه بعد از مدتی تبدیل به سنت گشتند 

 این سنت ها درست مانند شریعت.  در كنیسه به بچه ها تعلیم می دادند كه صدها نوع از این سنت ها را حفظ كنند 
 برای مثال اگر شما یكی از امتها یا چیزی كه به او تعلق داشت را لمس می كردید ناپاك شده و.  دارای اعتبار بود 

 .پیروی  ظاهری از این سنت ها مهمتر از پرستش واقعی و خلوص قلبی گردید . نمی توانستید وارد معبد شوید 
. پس عیسی فریسی ها را متهم می كند كه سنت خود را مهمتر از كتابمقدس ساخته اند 

 من باید این سنت ها.  كلیسای من نیز ممكن است سنتهایی داشته باشد كه در عرض سالهای گذشته بوجود آمده اند 
 من.  كه در عرض قرنها  ایجاد شده است .  فرهنگ كشورمن هم دارای سنن خاصی است .  را بررسی كنم 

 .هر سنتی كه تعالیم كتابمقدسی را زیر پا نمی گذارد می توان نگاه داشت .  بایستی این سنتها را نیز بررسی كنم 
 .برای مثال سنت غذا خوردن با دست راست و یا قاشق با تعالیم كتابمقدس مخالفتی ندارد و قابل نگاه داشتن است 

 هرگاه سنتی با تعالیم صریح.  همینطور سنت احترام به والدین و توجه به نیازهای آنها را نیز بایستی نگاه داشت 
 كتابمقدس مخالفت  دارد بایستی آن زیر پا گذاشت ، برای مثال سنت اطاعت مطلق از والدین ، از معلم یا
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 بچه های بزرگ بایستی مسئول زندگی خود باشند و در مقابل خدا جوابگو.  سالخوردگان و دولت درست نیست 
 باشند و نه در مقابل والدین و ما فقط در صورتی از قوانین دولتمان اطاعت می كنیم كه این قوانین با تعالیم صریح

.كتابمقدس مخالفتی نداشته باشند 
 
(T)      درمیان بگذارم  “ نهالی كه خدا نكاشته استمطلبی را در مورد 14 – 13 : 15می خواهم از متی   ” . 

 پس، با آنان کاری نداشته. عیسی می گوید  ،  “ هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد، از ریشه کنده می شود
.  پس هر دو در چاه خواهند افتاد. ایشان کورهایی هستند که عصاکش کورهای دیگر شده اند. باشید  عیسی.”

 ریاكاری فریسیان را آشكار می ساخت كه فوق العاده تلش می كردند تا به جای كلم خدا از سنتهای انسان ساخته
ودند .  اطاعت كنند  عیسی گفت كه خدا نهال فریسیان و همه انسانهای مانند آنها را. فریسی ها ناراحت شده ب

 پس شاگردان بایستی.  در روز داوری آنها از ریشه كنده و به دریاچه آتش افكنده خواهند شد.  نكاشته است 
.  بگذارند آنها بروند شاگردان بایستی به آنها توجه  و كاری نداشته باشند

 از نظر من این عبارت مهم است فقط دو نوع مردم وجود دارد یعنی آنانی كه توسط خدا كاشته شده اند و آنانی كه
 در صورتی كه خدا نهال كسی را نكارد او ( .  39 : 13متی )توسط شیطان مانند علف هرز كاشته می شوند 

 این درست مانند چیزی است كه عیسی در انجیل یوحنا گفت  ،  “  پس تعجب نکن که گفتم باید! نمیتواند نجات یابد 
." تولد تازه پیدا کنی

 انسانهایی كه خدا كاشته است در! من لذت می برم كه خدا نهال مرا كاشته است .  هر انسانی به خدا نیاز دارد 
 این 3 : 1و در مزمور .  باغ سیراب ” نامیده شده اند  “ 11 : 58مزرعه خدا ” ودر اشعیاء  “ 9 :3اول قرنتیان 

 چنین توصیف شده اند “ مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب كه میوه  خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده
 مثل سرود آزاد در لبنان نمو خواهد كرد آنانیكه درخانه  خداوند" می گوید  14 – 12 : 92نمی شود و  مزمور 

 غرس  شده اند در صحنهای خدای ما خواهند شكفت ودر وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز
".  خواهند بود 

 .16درمیان گذاشتن بركات متی فصل 
  
(S)    اره  3 : 16می خواهم از متی  مردم می توانند.    درمیان بگذارم تفسیر نشانه های زمانهامطلبی را در ب

 اما وقتی عیسی به زمین آمد انسانها.  نشانه های هوای خوب و بد و نشانه های فصول  بهار یا پاییز را تفسیر كنند 
 عیسی بیماران را شفا می داد  ،  دیوها را اخراج می كرد  ،  معلولین را.  نتوانستند نشانه های زمانها را تفسیر كنند 

 رهایی می داد  ،  بی قانونی ها راعیان می كرد  ،  با اقتدار در مورد ملكوت خدا تعلیم می داد  ،  گناهان را می بخشید
 چیزهایی بودند كه صدها سال.  اینها “نشانه های زمانها ” بودند .  و آنانی كه ایمان می آوردند را نجات می بخشید 

 و باز هم مردم می توانستند تشخیص بدهند كه.  مسیح موعود ظاهر شده بود .  قبل نبوت شده وحال انجام شدند 
 من دعا كردم و از خدا خواستم كه چشمانم.  ملكوت خدا با ورود این پادشاه یعنی عیسی مسیح در نقطه آغاز بود 

 .را باز كند تا به طور واضح آنچه كه در دنیا در حال وقوع است را ببینیم و بتوانم نشانه های زمانها را تفسیر كنم
.  قبل از پایان تاریخ فعلی دنیا باز هم نشانه های جدیدی وجود خواهد داشت 

(T)     درمیانصخره ای كه كلیسا بر آن بنا شده استمطلبی را در مورد   19 – 18 : 16می خواهم از متی ،  
 پس عیسی ادامه داد و گفت  ،.  عیسی به پطرس رسول نام “ پطرس ” به معنی “ صخره ” را بخشید .  بگذارم 

 بعضی مسیحیان معتقدند كه این صخره اشاره به مسیحی می كند.   “ و براین صخره كلیسای خود را بنا می كنم ” 
  :3اول قرنتیان ) درست است كه مسیح تنها “ بنیاد ” حقیقی كلیسا است .  كه پطرس آن را اعتراف كرده بود 

 اما در این متن  ،  كلمه صخره فقط می تواند به نامی كه بلفاصله پیش از آن ذكر شده اشاره كند یعنی “ ( .  11
 اما مسیح چگونه كلیسا را بر پطرس رسول بنا نمود؟ او كلیسای خود را بر پطرس و آنچه كه ذاتا�  بود. پطرس ” 

 یعنی شخصیتی بی ثبات و ضعیف بنا نمی كرد بلكه بر پطرس كه با فیض او تبدیل به شاهد شجاع ،  مشتاق و مفید
 او نمی خواست كه كلیسای خود را به تنهایی بر پطرس بنا كند بلكه بر پطرس به عنوان.  عیسی مسیح می شد

 به پطرس محول 19 : 16اقتداری كه مسیح در متی  ( .  2 : 10متی ) نخستین شخص از بین سایر رسولن 
 او به پطرس این.  به اجتماعات محلی  نیز بخشید  17 : 18به سایر رسولن ودر متی 18 :18كرد  در متی 

 اقتدار را نبخشید كه بر سایر رسولن و یا كل كلیسا خداوندی كند بلكه او تعلیم داد  ،  “ و هر كه می خواهد در
 بعدها پطرس نیز به رهبران كلیسا تعلیم داد كه ( .  27 : 20متی ) میان شما اول باشد  ،  باید غلم شما گردد 
 ( .  3 : 5اول پطرس ) نمی توانند بر هیچ ایمانداری خداوندی كنند 

 2افسسیان ) و در مفهومی ثانویه رسولن بنیاد كلیسای تاریخی هستند .  پس بنیاد واقعی كلیسا عیسی مسیح است 
 مسیح خودش بناكننده و صاحب كلیسای خودش.  و پطرس در میان رسولن “ صخره كلیسا ” است  ( .  20: 

 در اعمال.  او از رسولن و بخصوص پطرس رسول برای بنای نخسین كلیساها در تاریخ استفاده می كند .  است 
 ، پطرس ، انجیل را برای یهودیان موعظه می كند و نخستین كلیسا در بین یهودیان در اورشلیم 2رسولن فصل 

 ،  پطرس برای سامری ها دعا می كند و نخستین كلیسا در بین سامری ها  8در اعمال فصل  .  تأسیس می شود 
 ،  پطرس ، انجیل را برای نخستین اشخاص از بین امتها و موعظه می كند  10در اعمال فصل .  تأسیس می شود 
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 غاز ، مؤثرترین وسیله برای رشدپس پطرس در آ.  و اولین كلیسای در بین امتها در قیصریه تأسیس می شود 
.  كلیسای مسیحی بود 

 .  17درمیان گذاشتن بركات  از متی           

(S     ) درمیان بگذارم تبدیل هیئت عیسیمطلبی را در باره  13 – 1 : 17می خواهم از متی   .
 پطرس یكی از آنها بود كه.  عیسی سه تن از شاگردان خود را انتخاب كرده بود تا به بالی كوهستان برود 

 یوحنا یكی از شاگردان بود كه عیسی او را دوست داشت.  عیسی را به عنوان مسیحای موعود اعتراف كرده بود 
 عیسی واقعا� از نظر ظاهر دچار تغییر شد اما این تغییر در ذات.  و یعقوب هم نخستین رسولی بود كه شهید شد 

 دقیقا� .  دو نبی بزرگ ایلیا و موسی بر عیسی ظاهر گردیدند .  چون او هنوز از مردگان قیام نكرده بود .  نبود 
 خدا به هر سه.  این دو نبی ظاهر شدند چون موسی نماینده شریعت عهد عتیق و ایلیا نماینده انبیاء عهد عتیق بود 

 رسول تایید كرد كه عیسی واقعا� همان مسیح موعودی است كه در شریعت و توسط انبیاء پیشگویی شده است و
 خدا عیسی را با به خاطر آوردن جللی كه بعد از رنج های او در پیش است  ،  برای مواجه شدن با رنجی آماده

. كرد كه بر روی صلیب در انتظاراو بود 
 
(T)       ملكی نبی پیشگویی.   درمیان بگذارم ایلیای نبیمطلبی را در مورد  13 – 11 : 17می خواهم از متی 

 شاگردان از این نبوت.  درحالیكه  مسیح به نظر زودتر آمده بود.  كرد كه ایلیا قبل از مسیح موعود می آید 
 مردان تعلیم یافته یهودی این نبوت را به صورت تحت الفظی نبوت می كردند و می گفتند كه ایلیا.  متعحب بودند 

 اما عیسی به شاگردان گفت كه.  هنوز نیامده و زمانیكه او بیاید با آمدن خود باعث احیای روحانی یهود خواهد شد
 گرچه یحیای ( . 14 :11متی ) ایلیایی كه ملكی پیشگویی كرد قبل� آمده و او همان یحیای تعمیددهنده بوده است 

 ،  ولی او نتوانست آنچه (  21 : 1یوحنا )تعمیددهنده انكار كرد  كه به صورت تحت اللفظی همان ایلیای نبی باشد 
 فرشته به پدر یحیی تعمید دهنده گفته بود كه یحیی.  گفته بود را انكار كند  17 – 16 : 1فرشته به پدرش در لوقا 

 پیش روی خداوند در روح و قدرت ایلیا خواهد آمد تا بسیاری از پدران و فرزندان اسرائیل را به سوی خداوند
 عیسی بوضوح تعلیم داد كه  این پیشگویی درمورد ایلیا  انجام شده اما یهودیان او را نشناختند ،.  بازگرداند 

. یهودیان ، عیسی را نیز به عنوان مسیحای موعود به جا نیاوردند 
 
(S     ) درمیان بگذارم ایمانی كه كوهها را جابجا می كندمطلبی را در باره  20 : 17می خواهم از متی ،  . 

 اگر شما حتی به اندازه دانه خردل نیز ایمان می. عیــسی به شاگردانش گفت  ،  “ از آن جهت که ایمانتان کم است
 برای کسی که ایمان داشته باشد،. داشتید، می توانستید به این کوه بگویید حرکت کند و از شما اطاعت می کرد

 دانه  خردل بسیار كوچك است اما پیوسته رشد می كند و تبدیل به درختی می شود." هیچ کاری غیر ممکن نیست
 ایمانی كه مثل دانه خردل است نیز به همین صورت با ایمانی كم شروع.  كه پرندگان می توانند در آن لنه كنند 

 ایمانی كه همانند دانه  خردل است درشرایطی كه تلشها بلفاصله با موقفیت.  می شود اما پیوسته رشد می كند 
 ایمانی كه مانند دانه خردل است ممكن است كوچك باشد اما ایمانی  كه.  مواجه نشود  ،  ناامید و خسته نمی شود 

 ایمانی كه مثل دانه خردل است  می داند كه! به خدا است عظیم ترین و قدرتمندترین قدرت موجود در عالم است 
 از جابجا كردن كوهها سخن می گوید 8 – 6 : 4خدا در زمان خودش و به شیوه خودش عمل خواهد كرد زكریا 

 .این كوهها سمبلی است از مشكلتی كه  زروبابل  در ساختن معبد و بعد از بازگشت از تبعید با آن مواجه شد 
 در اینجا در انجیل.  چون  زروبابل  با قدرت خودش عمل نمی كرد و وابسته به روح خدا بود ، كوهها ناپدید  شد

“ هیچ چیز برای شما غیرممكن نخواهد  متی جابجا كردن كوهـــها درست مثل این عبارت شرح داده می شود 
 اگر من ارتباط و وابستگی خود به خدا را حفظ نمایم ، هیچ تکلیفی كه خدا به من محول كرده است ، وجود.  بود”

 داود می گوید ،  “ با کمک تو بر صفوف دشمن حمله خواهم برد و قلعه های آنها را در. ندارد که غیرممكن باشد 
 عیسی می گوید  ،  “ از نظر انسان این کار غیر ممکن است، ولی نزد ( .  29 : 18مزمور ." )هم خواهم کوبید

 و پولس می گوید  ،  “ هر چه خدا از من بخواهد، با کمک مسیح ( 26 : 19متی ." ) خدا همه چیز ممکن است
 ایمان به خدای قادر ( .  13 : 4فیلیپیان ." ) می توانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد

 مطلق كه خودش را در كتابمقدس آشكار كرده است هر مشكلی را حركت می دهد حتی اگر به بزرگی یك كوه
.  باشد 

 . 18درمیان گذاشتن بركات از متی فصل           
 
(T     ) عیسی می گوید  ،  “ .  مطلبی را در مورد شبیه بچه شدن ، درمیان بگذارم  3 : 18مـــی خواهم از متی 

 شاگردان در این.  تــــا دگرگون نشوید و همچون كودكان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت ” 
 عیسی فكر آنها را دانست و بچه ای را برای.  مورد بحث می كردند كه چه كسی در ملكوت از همه بزرگتر است 

 در صورتیكه شاگردان از جاه  طلبی و غرور دنیوی خود آزاد نشوند نمی توانند به هیچ.  نمونه به میانشان آورد 
 در صورتیكه كه من حالت یك بچه.  این هشدار برای تمام مسیحیان دیگر نیز هست .  وجه وارد ملكوت گردند 

.را نداشته بــاشم  ،  به خصوص درفروتنی و سادگی  ،  و اعتماد و اطاعت نمی توانم وارد ملكوت خدا شود
3



  
(S )     هیچگاه.  “ مطلبی را در باره  فرشتگان و فرزندان خدا ، درمیان بگذارم  10 : 18می خواهم از متی 

 این بچه های کوچک را حقیر نکنید، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند که همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من
 آیا درست است كه هر بچه ای دارای “ فرشته محافظ ” است كه برای تمام عمر نزد او.” .  حاضر می شوند

 می ماند و او را ازآسیب و خطرات حفظ می كند و به صورتهای مختلف به او كمك می كند ؟ كتابمقدس تعلیم
 اما تعلیم می دهد كه تمام فرشتگان به نجات مردم علقه.  نمی دهد كه هر مسیحی دارای فرشته محافظ است 

 و(. 14 : 1عبرانیان )دارند،  از مسیحیان دفاع می كنند و در جهت اهداف خدا در بین مسیحیان خدمت می كنند 
 این فرشتگان فقط فرشتگان بچه های كوچك نیستند بلكه فرشتگان.  داوری خدا را بر دشمنان او اجراء می كنند 

 همه فرشتگان روی خدا را می بینند و حتی كوچكترین عضو. تمام اشخاصی هستند كه مانند یك بچه كوچك باشند 
 پس به شاگردان هشدار داده می شود كه هیچكدام از فرزندان خدا را تحقیر و. در ملكوت خدا را خدمت می كنند 

.خوارنشمارند مهم نیست كه او چقدر كوچك باشد
  
(T)     كه از توبیخ و نظم كلیسایی سخن می گوید ، درمیان بگذارم  17 – 15 : 18می خواهم مطلبی را ازمتی. 

 .بسیاری از مسیحیان از توبیخ كردن همدیگر می ترسند چون می ترسند ، در مقابل مردم بی آبرو و شرمنده شوند 
” یا شرمنده شدن  بدترین اتفاقی است كه ممكن است برای “ بی آبرو شدن   در بعضی فرهنگها می گویند كه 

 مسیحیان بایستی از كلم خدا. در حالیكه سنتهای فرهنگی نمی توانند كلم خدا را بی ثمر كنند .  شخصی رخ بدهد 
 چگونه می توانم بدون اینكه باعث بی آبرویی برادرم بشوم او.  اطاعت و در صورت لزوم یكدیگر را توبیخ كنند 

 را توبیخ كنم ؟  عیسی تعلیم می دهد كه وقتی برادری نسبت به من گناه می كند بایستی به تنهایی نزد او بروم و او
 توسط در ملء عام توبیخ.  شخص دیگری لزم نیست در مورد صحبت و مكالمه ما چیزی بداند .  را توبیخ كنم 

 درصورتی كه برادرم قلب.  اگر او به من گوش كند ، می توانم او را ببخشم . نکردن او ، او را شرمنده نمی کنید 
 خود را سخت بسازد و توبه نكند من باز هم بایستی احترام شخصی او را حفظ كنم و با یك یا دو نفر مشكل را

 اگر او باز هم قلب خود را سخت بسازد و از گناه خود توبه نكند پس مشكل بیشتر و بیشتر.  درمیان بگذارم 
 در وهله نخست رهبران كلیسا بایستی با این موضوع برخورد كنند ، اگر او باز هم از توبه.  عمومی می شود 

 خودداری كرد پس رهبران كلیسا به جماعت اعلم می كنند كه آن برادر را تشویق به تغییر دادن زندگیش نمودند
 آنها نباید وارد جزئیات آن گناه شوند بلكه درجمع اعلن كنند كه او دیگر.  ولی او از این كار خودداری نمود 

 در هر صورت اگر او توبه كرد همه بایستی به بازگشت او در آن جمع خوش آمد.  عضو آن مشارکت نمی باشد 
.  گویند 

(S       ) تكلیف برای هفته آینده
 .هر روز از یك قسمت رازگاهان داشته باشید .  را به هفت قسمت تقسیم كنید  46 : 21 – 21 : 18متی .   اول

 هفته ای یكباربا یكی از دوستان و یا در یك.  حاصل تعمق تمام رازگاهان خود را در یك دفترچه یادداشت بنویسید 
.  مشاركت خانگی یا گروه شاگردی ملقات داشته باشید و بركات رازگاهان خود را 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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