
 8درمیان گذاشتن بركات                     40دوتا  
 یاد گرفته است درمیان می گذارد .  20 : 28 – 14 : 25یك شاگرد آنچه از متی 

 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 باشید . دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفته اند درمیان
 خواهند گذاشت . هفته قبل هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم . هفته ای یكبار با هم جمع می شویم تا آنچه
. درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا  را یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم 
. سپس حقایق مهم و دروسی را كه از . نخست نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد   برنامه را ضبط كنید 
 رازگاهان خود یاد گرفته ایم درمیان خواهیم گذاشت . و سعی می كنیم به بعضی سئوالت مهم پاسخ دهیم . عنوان امروز

 یاد گرفته است درمیان می گذارد . 20 : 28 تا 14 : 25این است : یك شاگرد آنچه از متی 

(S) نحوه درمیان گذاشتن رازگاهان .   1  نكته 
 هر روز هفته  از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس با خدا مشاركت یا رازگاهان داشته باشید . یكی از روشهای

  ، دعا كنید و از خدا بخواهید با  1  قدم  قدم می باشد . 5آسان رازگاهان روش “ حقیقت محبوب ” است . این روش دارای 
  ، حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید  3  قدم  ، یكی از هفت قسمت مشخص شده را بخوانید .   2  قدم شما سخن بگوید . 

 یعنی حقیقت ،  آیه یا قسمتی كه خدا از طریق آن با شما حرف می زند ، یا شما را به فكر می اندازد و یا قلب شما را لمس
 . .   4  قدم می كند . با انجام  چهار مرحله زیر تعمق خود را انجام دهید    ، دراول ، بر حقیقت محبوب خود تعمق كنید 

 ،  با ساختن یك كاربرد عملی ،  سوم ، از خدا بپرسید قصد دارد به شما چه بگوید . دوممـــورد معنی كلمات فكر كنید . 
  ، مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در یك دفترچه یادداشتچهارمحقیقت محبوب را به زندگی خود ارتباط دهید . 

  ، در ارتباط با حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید . سپس  5  قدم بنویسید تا بتوانید آن را با دیگران درمیان بگذارید . 
 برای شخصی در خانواده ،  برای شخصی در نزدیكی و بالخره برای شخصی كه از شما دور است دعا كنید . وقتی با
 یكی از دوستان خود یا با سایر مسیحیان ملقات می كنید و یا در یك مشاركت خانگی یا گروه شاگردی شركت می كنید به
 نوبت حاصل تعمق یكی از رازگاهانهای خود را درمیان بگذارید . می توانید سعی كنید تا به بعضی از سئوالت مربوط

به آن قسمتها پاسخ دهید . 

(T) 20   :   28     –     14   :   25  درمیان گذاشتن بركات از متی  .   2  نكته   
  را خوانده ایم ، بر آن تعمق كرده و در مورد آن دعا كرده ایم. حال می خواهیم با20 : 28 – 14 : 25هفته گذشته متی 

 استفاده از یادداشتهای رازگاهان خود حقایق و دروسی را از این قسمت درمیان بگذاریم و بعضی سئوالت خود را مورد
گفتگو قرار دهیم . 

      25  درمیان گذاشتن بركات از متی           
   درمیان بگذارم . ده دختر منتظر ورود داماد ، به استقبال اوده باكره مطلبی را از مثل 13 – 1 : 25می خواهم از متی 

 رفتند . آنها با خود چراغهایی برداشتند اما فقط پنج دختر دانا روغن اضافی برای چراغ خود برداشتند . مفهوم سمبولیك
 “ روغن ”  شرح داده نشده است اما می تواند بیانگر روح القدس باشد از طریق كار روح القدس یعنی تولد تازه و احیای
 مردم است كه آنها آماده می شوند و مسیح را می توانند ملقات كنند . انتظار آن ده دختر برای داماد به طول كشید و پنج
 دختر نادان رفتند تا روغن اضافی بخرند ،  داماد وارد شد و آن پنج دختر دانا به اتفاق هم وارد تالر عروسی شدند . ولی

بعد وقتی پنج دختر نادان سعی كردند كه وارد شوند نتوانستند چون در بسته شد !
 پیغام اصلی این مثل آماده بودن برای آمدن ثانویه مسیح است . زمانیكه او بیاید ، به صورت ناگهانی و دور از انتظار
 خواهد آمد . آنانی كه برای بازگشت او آماده نبودند دیگر وقتی برای آماده شدن نخواهند داشت . درهای ملكوت خدا بسته
 خواهد شد و شانسی دیگر برای ورود نخواهد بود ! زمانیكه عیسی بیاید آنانی كه زنده اند و هنوز نجات نیافته اند شانس

ل  . امثا . همیشه دو آیه از كتابمقدس به یادم می افتد  : 27دیگری برای نجات یافتن نخواهند داشت    كه می گوید ،1 
  كه می گوید2 – 1 : 6“درباره فردای خود با غرور صحبت نکن، زیرا نمی دانی چه پیش خواهد آمد.”  و دوم قرنتیان 

 “ فریاد تو را زمانیکه در رحمتم به رویت باز بود، شنیدم در روزیکه موعد نجات بود به کمک تو شتافتم، الن، همان
 زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است، الن، همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما

بشتابد.«” . 

(S می خواهم از متی      )درمیان بگذارم . تاجری ثروتمند به سه نفر ازقنطارها مطلبی را از مثل 30 – 14 : 25  
 خادمین خود برحسب توانایی آنها مقدار زیادی پول سپرد . اولین آنها پنج قنطار گرفت پولهایش را به كار انداخت و پنج
 برابر سود بدست آورد . خادم دوم همین كار را با دو قنطار خود كرد . اما سومی شرور و تنبل بود و از وظیفه ای كه به
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. زمانیكه آن تاجر از سفر بازگشت از هر یك از . او پولهایش را در زمین پنهان كرد   او محول شده بود غفلت كرد 
. دو خادم اول به خاطر وفاداریشان پاداش گرفتند اما سومی  غلمانش خواست كه حساب كار خدا را توضیح دهند 
 بدگمان و تنبل بود . او چنین استدلل می كرد كه آقایش مرد خسیسی است كه از هر جا نكاشته برداشت می كند . خادم
 سوم وقتی ادعا كرد كه آقایش مرد خسیسی است دروغ می  گوید و بیش از حق خود مطالبه می كند . همچنین دروغ گفت
 وقتی كه یك قنطار را پس آمد و گفت ،“ این هم پول تو ! ” چون او نه تنها به آقایش یك قنطار بلكه سود آن یك قنطار را
 نیز به آقایش بدهكار بود ! پس آقایش او را به خاطر بدگمانی غیرمنصفانه و به خاطر دروغ و تنبلی مجازات كرد . پیغام
 اصلی این مثل این است كه هركس باید از فرصتهایی كه خدا برحسب توانایی هایش برای خدمت او پیش می آورد استفاده
 كند . در روز داوری نهایی ، خدا غفلت را مجازات و پشتكاری را پاداش خواهد داد . من فكر می كنم این نیز مهم است
 كه خدا به همه توانایی ها و فرصتهای مشابه ای نداده است . در روز آخر داوری تعداد استعدادهایی كه من یا شما داریم
 اصل�  مهم نیست آنچه واقعا� مهم است این است ،“ آیا در استفاده از استعدادهایی كه خدا به من داده است وفادار بوده ام ؟”

(T) 25      می خواهم از متی : . مردم چگونه داوریداوری نهایی مطلبی را در مورد 46 – 31    درمیان بگذارم 
خواهند شد ؟ 

  قیام ایمانداران و بی ایمانداران و داوری نهایی ایمانداران و بی ایمانان در تنها آمدن ثانویه29 – 28 : 5برطبق یوحنا 
تی  . برطبق م : 13عیسی مسیح اتفاق خواهد افتاد  : 25 و متی 43 – 37 ،30    در آمدن ثانویه ، مسیح33 – 31 

 فرشتگانش را می فرستند تا برگزیدگانش را از سرتاسر زمین جمع كنند و همه  شریران و هر چه كه باعث گناه می شود
  ،  در آمدن54 – 50 : 15 و اول قرنتیان 17 – 14 : 4را از ملكوت خود دور خواهد انداخت . برطبق اول تسالونیكیان 

 ثانویه عیسی مسیح بدنهای مرده ایمانداران قیام خواهد كرد و با روح های زنده آنها یكی خواهند شد . و جسم ایماندارانی
 كه هنوز زنده هستند در یك چشم برهم زدن تبدیل خواهد شد و آنها با هم در هوا ربوده خواهند شد تا عیسی مسیح را كه
 بر ابرها می آید خوشامد گویند ! برطبق كتاب مكاشفه ،  تخت خدا و بره در منطقه ای ماورایی و احتمال� در ابرها می باشد.
 پس ایمانداران نخست با خوشی صعود می كنند تا عیسی مسیح را در هوا ملقات كنند و سپس در همان روز آخر ،
 انسانهای شریر و بی ایمانان توسط فرشتگان از مقابل تخت داوری او رانده خواهند شد . “ تمام ملتها ” بدون استثناء در

مقابل تخت داوری او خواهند ایستاد تا مسیح در ملء عام ، نجات یا محكومیت آنان را اعلم كند . 
 15 – 11 : 20 و مكاشفه 10 : 5 شرح داده شده با داوری موجود در دوم قرنتیان 46 – 31 : 25داوری كه در متی 

 یكی است . فقط یك داوری نهایی وجود خواهد داشت و آن جهانی و نهایی است . شانس دیگری برای نجات مردم وجود
 نخواهد داشت ! عیسی مسیح خودش ایمانداران را از بی ایمانان جدا خواهد كرد . آن كتاب و همچنین كتاب حیات گشوده
 خواهند شد همه آنانی كه نامشان در دفتر حیات وجود دارد حیات ابدی را وارث خواهند شد درحالیكه آنانی كه نامشان در
 این دفتر نیست محكوم به مجازات ابدی خواهند شد . مهمتر از همه  اینكه عدالت خدا و مسیح بایستی علنا� اجراء شود
 .علوه بر عدالت ایمانداران ،  شرارت بی ایمانان بایستی علنا� ظاهر شود . میزان دقیق پاداش ایمانداران یا مجازات دقیق
 بی ایمانان تعیین خواهند شد . هر شخص بر این اساس داوری خواهد شد كه آیا هماهنگ با تعالیم مسیح زندگی كرده است
 یا خیر . یعنی او داوری خـــواهد شد كه آیـــا به مسیح ایمان داشته و با عشق به مسیح زندگی كرده است یا خیر . “
 گوسفند ” تــصویری از كســـانی كه به او اعــتماد و مطــیعانه وی را پیروی می كنند در حالیكه “ میش ها ”  تصویری

  ،  به نحوه رفتار هر شخص با مسیحیان صرفنظر از25است از كسانی كه ستیزه جو ،  نامطیع و مخرب هستند . در متی 
  مسیحیان واقعی محكوم24 : 5 و یوحنا 25اینكه او از یهودیان و یا از امتها بوده باشد رسیدگی خواهد شد . برطبق متی 

  ( . گرچه40 – 34 : 25نخواهند شد و حتی یكی از گناهان آنها یادآوری نخواهد شد بلكه فقط اعمال خوب آنها ) متی 
 اعمال خوب مسیحیان واقعی ریشه نیست بلكه میوه نجات است . وفاداری آنها در انجام کارهایی كه به ایشان محول شده
 بود تحسین خواهد شد . هر كاری كه برای سایر مسیحیان انجام داده باشند طوری به حساب خواهد آمد گویی آن كار را

  :12 ؛ دانیال 43 : 13برای مسیح كرده باشند . این مسیحیان عادل در ملكوت خدا مثل خورشید خواهند درخشید ) متی 
  حتی به یكی از اعمال گناه آلودی كه25 ( . به هر حال شریران نیز برطبق آنچه انجام داده اند داوری خواهند شد . متی 3

 آنها انجام داده اند اشاره نمی كند مثل زنا ، قتل ، بت پرستی یا دزدی بلكه فقط به گناه غفلت اشاره می شود یعنی غفلت آنها
  ( و غفلت از داشتن زندگی ای كه خدا را خشنود سازد. هر كاری كه بی ایمانان برای3 : 2در برابر نجات ) عبرانیان 

 سایر مسیحیان نكرده باشند طوری به حساب خواهـــد آمد گویی آن كار را برای مسیح نكرده باشند . بی ایمانان به آتش
 ( . 41 : 25 ( كه از ابتدا برای شیطان و فرشتگانش آماده شده بود ) متی 46 : 25ابدی افكنده خواهند شد ) متی 

     26  درمیان گذاشتن بركات از متی فصل           

( S) مطلبی را درمیان بگذارم. عیسی و شاگردانشمراسم شام خداوند در مورد 30 – 26 : 26     می خواهم از متی   
 فصح را جشن می گرفتند . جشن فصح درست قبل از خروج از مصر یعنی وقتی كه خدا قوم خود را از خانه اسارت
. در طی جشن فصح ،  بره ای بی عیب ذبح می شود خون او گوشه ها و بالی درهای خانه هایی  رهایی داد تأسیس شد 

كشیده می شد كه مراسم را جشن می گرفتند . 
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 اما در این زمان تاریخی ، جشن فصح مصادف شد با شام خداوند . هر دو مراسم به عیسی مسیح اشاره می كنند كه تنها
 قربانی كامل و كافی برای گناهان قوم او است . فصح در عهد عتیق به آینده یعنی بـــه مرگ مسیح اشاره می كند و شام

خداوند در عهد جدید به مرگ عیسی اشاره دارد. روز بعد ، عیسی بر روی صلیب خواهد مرد . 
 عیسی مقداری نان گرفت آن را شكست و گفت ، “ بگیرید ،  بخورید ،  این است بدن من ” . منظور عیسی این نبود كه
. عیسی از زبان سمبولیك  نان به طور معجزه واری به جسم او مبدل خواهد شد چون او هنوز جسما� آنجا ایستاده بود 
ـــی گفت . بـــرای مـــثال وقتی عــــیسی خود را “ در” ، “  استفاده می كرد مثل خیلی از مواقع كه اغلب چنین سخن م

ستاره صبح ” ، “ سنگ زاویه ” ، "بره" و “ نان حیات ” نامید . 
 سپس عیسی جام را گرفت و گفت ، “ همه شما از این بنوشید . این است خون من برای عهد جدید كه به خاطر بسیاری به
 جهت آمرزش گناهان ریخته می شود ". درمراسم فصح ریختن چند فنجان شراب رقیق مرسوم بود . این آخرین فنجان
 بود فنجانی شراب بعد از شام . تاكید هیچگاه بر جام نیست بلكه بر محتویات آن . شراب سمبلی از خون عهد . در عهد
. در هر دو مورد ، یک . در عهد جدید ،  خون عیسی مصلوب است   عتیق ،  خون عهد ، خون حیوانات قربانی بود 

  ( . كتابمقدس می گوید ، “ بدون ریختن خون ،  آمرزشی نیست !11 : 17قربانی جانشینی و كــفاره ای بـــود ) لویان 
  ( . عیسی گفت كه بدن او برروی صلیب پاره خواهد شد و خون او بر صلیب ریخته خواهد شد تا به22 :9” ) عبرانیان 

 هركس به او ایمان آورد حیات ابدی بخشد به همین شكلی كه امروزه نان را پاره می كنیم و از فنجان شراب می نوشیم .
 هر بار كه در شام خداوند شركت می كنم مرگ او را به خاطر می آورم و با دانستن این موضوع قوت می گیرم كه چون

ایمان دارم مطمئنا� دارای حیات ابدی هستم ! 

  27  درمیان گذاشتن بركات از متی فصل           

( T) طریقی كه باعث رنجاندن20 را درمیان بگذارم . می خواهم به بر رنج های عیسی     می خواهم حاصل تعمق خود  
  . عیسی رنج كشید چون به او خیانت شد . یكی از شاگردانش به نام یهودا او را تسلیم افرادییكعیسی شد اشاره كنم . 

  . عیسی رنج كشید چون تنها شد . همه شاگردان دیگرش او را تنها گذشته و فراردومسلح به شمشیر و چماق كرد . 
  . عیسی رنج كشید چون كاذبانه متهم بهچهار . عیسی رنج كشید چون در زمان محاكمه اش كاذبانه متهم شد . سهكردند ! 

  . عیسی رنج كشیدپنجمكفر شد .  او گفته بود كه در آینده مردم او را خواهند دید كه به دست راست خدا نشسته است . 
  . عیسی رنجهفتم . عیسی رنج كشید چون مردم با شلق و چوب او را زدند . ششمچون مردم بر او آب دهان انداختند . 

  . عیسینهم . عیسی رنج كشید چون او را بستند و تسلیم امتهای رومی كردند . هشتمكشید چون به مرگ محكوم شد. 
 رنج كشید چون جمعیتی با فریاد خواستار محاكمه او شدند . حاكم رومی قبل� بی گناهی او را ثابت كرده بود . او به آن

  . عیسی رنج كشیددهجماعت اجازه داد كه بین عیسی و یك دزد یكی را انتخاب كنند و آنها آن دزد را انتخاب كردند . 
 چون او را شلق زدند . شلق ،  شكنجه ای دردناك بود . شلق رومی یك دسته كوتاه پنبه ای داشت كه به آن چند شلق
 وصل می شد انتهای هر یك از آنها تكه هایی از سیم ،  برنج یا استخوان بود . قربانی با كمر برهنه توسط دو مرد یعنی

  . عیسی رنج كشید چونیازدههركدام در یك طرف ،  شلق می خورد . پشت قربانی می شكافت و معمول� او می مرد . 
 جماعت مردم او را مسخره كردند . سربازان اورا برهنه كردند شنلی به تن او كردند ، با تاجی از خار او را تاجگذاری
 كردند ،  به مسخره او را تحسین می كردند ،  آب دهان بر او می انداختند و با وجود تاج خاری كه بر سر داشت بارها و

  . عیسی رنج كشید چون او را مجبور كردند كه صلیب خود را حمل كند تا اینكه بالخره غشدوازدهبارها او را زدند . 
. او از نوشیدن دارویی كه دردش راسیزدهكرد .  . عیسی رنج كشید چون تمام این دردها را  باهشیاری تحمل كرد    

 . . چون می خواست قربانی او كامل� جانشینی باشد   . عیسی رنج كشید چونچهارده تخفیف می داد خودداری كرد 
 مصلوب شد میخ های بلند آهنی در دستان و پایهایش به داخل یك صلیب چوبی فرو رفت و بعد تمام وزن بدنش بر روی

  . عیسی رنج كشید چون او برهنه مصلوب شد . سربازان با قرعه لباسهای او را تقسیمپانزدهاین میخ ها آویزان شد . 
 . عیسی رنج كشید چون او بین دو مجرم مصلوب شد . پس دولت از مردم خواست كه او را نیز مجرمشانزده كردند . 

  .هجده . عیسی رنج كشید چون رهگذران به او توهین می كردند . هفدهبدانند . این یك بی عدالتی فاحش نسبت به او بود . 
  . عیسی رنج كشید چون آن دو دزد نیز به اونوزدهعیسی رنج كشید چون رهبران یهودیان علنا� او را مسخره می كردند . 

 . . چونبالخرهتوهین می كردند  . خدا از عیسی روی برگرداند    اینكه عیسی رنج كشید چون خدا او را تنها گذاشت 
 عیسی باید معنی طردشدن از سوی خدا را تجربه می كرد . عیسی بایستی به جای همه مردمی كه به او ایمان می آوردند
 جهنم را تجربه می كرد . قربانی او كامل و جانشینی بود و سرانجام خشم مقدس خدا در مقابل گناهان را برطرف ساخت .

      28  درمیان گذاشتن بركات از متی فصل           

( S) درمیان بگذارم . سه روز بعد از مرگ ، عیسی در ابتدای اولین روزقیام عیسی     می خواهم مطلبی را در مورد   
 از هـــفته  قـــیام نمود . بــه همین عـــلت مسیحیان سرتاسر جهان اولین روز هفته جمع می شوند تا قیام عیسی را جشن
 بگیرند . عیسی نمرده او زنده است ! فرشته ای سنگ بزرگ را غلطانده بود نه برای اینكه عیسی از قبر خارج شود بلكه
 برای اینكه مردم بتوانند به قبر وارد شوند و قیام او را شهادت دهند . داخل قبر ، پطرس و یوحنا فقط كفنی را دیدند كه
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 عیسی را در آن پیچانده بودند . پس كسی جسم او را برنداشته بود .عیسی از چند طریق ثابت كرد كه او از مردگان قیام
 كرده است . او دارای بدنی قیام كرده بود و قوانین فیزیكی خلقت حاضر شامل آن نمی شد . بدن او از كفن ،  از سنگ قبر
 و بعدها از درهای بسته عبور كرد . او بارها و به مدت چهل روز قبل از صعود به آسمان ، بر بسیاری از مردم ظاهر
 گردید . قیام عیسی به اندازه مرگش مهم است . مرگش نجات را برای قومش آورد و قیامش ثابت كرد كه قربانی جانشینی
او در حضور خدا پذیرفته شده است ! بعد از قیام ،  هرگاه هركس به او ایمان آورد آن نجات را درمورد او عملی میكند. 

(T می خواهم از متی      )در میان بگذارم . قبل از اینكهمأموریت بزرگ عیسی مطلبی را در باره 20 – 18 : 28  
 عیسی به آسمان صعود كند ،  او به شاگردانش فرمان داد كه به نزد همه قومهای جهان رفته و آنها را شاگرد عیسی مسیح
 بسازند . شاگردان این كار را با موعظه انجیل و با تعمید دادن آنانی كه به عیسی مسیح ایمان می آورند و با پیوسته تعلیم
 دادن آنها در شناخت تعالیم عیسی و اطاعت از فرامین او انجام می دهند. شاگرد ، مسیحی بالغی است كه واقعا� عیسی
 مسیح را در زندگی روزمره اش پیروی می كند و درحالیكه او را پیروی می كند مدام از او یاد می گیرد . شاگردان عیسی
 مسیح می توانند مأموریت بزرگ را انجام دهند چون حال تمام قدرت آسمان و زمین به عیسی مسیح تعلق دارد و عیسی
 وعده داده كه هر روز تا زمانیكه دوباره بازگردد با آنها باشد . مأموریت بزرگ ، مأموریت من نیز هست . من زندگیم را
 وقف رفتن و شاگردسازی تمام امتها كرده ام . شاگردسازی برای عیسی در سرتاسر جهان بزرگترین تلش عالم است .

هیچ چیز مهمتر از آن نیست ! هیچ چیز دیگر چنین تأثیری ندارد . هیچ چیز دیگری اینقدر رضایت بخش نیست .

(S) تكلیف برای هفته بعد
  را به هفت قسمت تقسیم كنید . هر روز با یكی از آن قسمتها رازگاهان داشته باشید . حاصل22 : 4 – 1 : 1 . یوحنا اول

 تعمق تمام رازگاهان خود را ثبت كنید . یكبار در هفته با دوست خود ملقات كنید و یا در یك مشاركت خانگی یا گروه
شاگردی شركت كنید و بركات رازگاهان خود را درمیان بگذارید . 

ینترنتی      دوم ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net.  كتابهای دستور عمل 
مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....

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