
  10حفظ كردن                   47دوتا  
 ( 32 : 10یك شاگرد برای مسیح شهادت می دهد ) متی 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید. در این مجموعه تعمق و حفظ كردن كلم خدا یاد خواهید      

 گرفت كه شاگرد عیسی مسیح باشید . دو معلم بر مفهوم آیه ای از كتابمقدس ، كه در مورد یكی از ویژگی های شاگردی
 عیسی مسیح است ، تعمق خواهند كرد و سپس آن را با هم حفظ می كنند . درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك
 دفترچه ، یادداشت بردارید و یا آن را ضبط كنید . در مجموعه دوم ، خدا پنج ویژگی مهم زندگی یك نوایمان را تعلیم
 می دهد : مسیح ، كتابمقدس ، مشاركت با سایر مسیحیان و شـــاهد بودن . عنوان تعمق و حفظ كردن امروز این است :

یك شاگرد برای مسیح شهادت می دهد . 

(S) تعمق بر آیه جدید كتابمقدس  .    1  نكته     . 
. از یكدیگر سئوالتی خواهیم32 : 10آیه جدیدی كه امروز بر آن تعمق كرده و آن را حفظ خواهیم كرد متی    است 

پرسید تا به ما كمك كند برحقایق مكتوب كتابمقدس تعمق كنیم . اجازه بدهید آیه حفظی را بخوانم . 
  . “ اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او  32   :   10  شاهد بودن . متی آیه حفظی این است : 

 .  32 : 10نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود.” . متی 
 عیسی این كلمات را به دوازده شاگردش وقتی گفت كه به آنها فرمان رفتن و موعظه كردن پیغام ملكوت خدا را داد

  ( پیغام ملكوت خدا پیغامی است در مورد فیض خدا بر ایمانداران از طریق مرگ و قیام عیسی10 – 5 : 10) متی 
 مسیح. و پیغامی است در مورد پادشاهی خدا برایمانداران از طریق سلطنت مسیح در آسمان . با این وجود كه شاگردان
 عیسی با مخالفت با پیغام و شیوه زندگیشان مواجه خواهند شد بایستی پیغام انجیل را بدون ترس اعلم كنند . برای اینكه

شاگردان بدون واهمه بشارت دهند عیسی چهار دلیل آورد . 

(T)     شما می توانید بدون ترس ، شاهد عیسی مسیح باشید ،  چون دشمنان شما نمی توانند مانع شرمنده شدن . دلیل اول 
 . علنی خود شوند و شما نیز علناn مورد تائید قرار خواهید گرفت

  عیسی می گوید ، “ ولی از آنان که شما را تهدید می کنند نترسید، زیرا وقت آن خواهد رسید که هر26 : 10در متی 
. دشمنان مسیحیان نمی توانند اعمال  ”  حقیقتی آشکار گردد؛ توطئه های مخفی آنان نیز برای همه آشکار خواهد شد.
. آنها نمی توانند مانع این شوند كه مخالفت شریرانه شان ،  جفا و كشتار  شریرانه خود بر ضد مسیحیان را پنهان كنند 
 مسیحیان یكروز علنی و آشكار نشود ! در روز داوری نهایی ،  دشمنان مسیح و مسیحیان در مقابل تمام مردمی كه بر
 روی زمین زندگی كرده اند شرمنده خواهند شد . كتابمقدس می گوید كه خدا هر كار و همینطور هر چیز مخفی را داوری

  ( . همه در سرتاسر دنیا خواهند فهمید كه هركدام از دشمنان مسیحیان چه اعمالی را انجام12 : 14خواهد كرد ) جامعه 
  عیسی می گوید ، “ سخنانی که اکنون در تاریکی به شما می گویم، آنها را در روز روشن به27 : 10داده است . در متی 

” دشمنان مسیحیان نمی توانند مانع این شوند  همه اعلم کنید؛ و هر چه در گوش شما می گویم، از بامها فریاد کنید.
 بالخره روزی مسیحیان در ملع عام تأیید خواهند شد . در روز داوری نهایی مسیح و شاگردانش در مقابل تمام مردم كه
 تا به حال روی زمین زندگی كرده اند محترم شمرده خواهند شد . كتابمقدس می گوید كه مسیح به هر شخص برطبق آنچه

  ( . همه مردم در سرتاسر جهان از رنجی كه مسیحیان متحمل شده اند و27 : 16انجام داده است پاداش خواهد داد ) متی 
آنچه انجام داده اند آگاه خواهند شد . 

پس ، شاگردان عیسی مسیح نباید از اعلم آشكارا ،  صریح و شجاعانه پیغام ملكوت بترسند . 

(S)     شما می توانید شاهد نترس عیسی مسیح باشید چون دشمنانتان نمی توانند روح شما را بكشند بلكه فقطدلیل دوم .  
جسمتان را . 

  عیسی می گوید ، “ نترسید از کسانی که می توانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی توانند به روحتان28 : 10در متی 
صدمه ای بزنند. از خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلک کند.”  

 دشمنان مسیح و مسیحیان آرزوی انجام هر كاری را هم كه داشته باشند فقط یك كار را هرگز نمی توانند انجام دهند !
! درحالیكه جسمتان بخش دیدنی و مادی وجود شما است جان یا روحتان ، بخش  یعنی نمی توانند روح شما را بكشند 
 نامرئی و غیرمادی وجود شما است . مردم می توانند جسم شما را بكشند اما آنها هرگز نمی توانند روح یا جان شما را
 بكشند . زمانیكه بمیرید خواه به مرگ طبیعی در كهنسالی و یا از طریق بیماری یا جفا جسم شما به عناصر خاكی باز

  تعلیم می دهد كه7 : 12می گردد كه از آن آمده بودید و جان شما به نزد خدایی می رود كه از سوی او آمده بود . جامعه 
 بدن به خاك زمین برمی گردد به طوریكه روح نزد خدا كه آن را بخشیده است ، رجوع می نماید . بنابراین فقط روح یا

جان مسیحیان به نزد خدا بازخواهد گشت . 
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  از مردی ثروتمند سخن31 – 19 : 16روح یا جان كسانی كه عیسی مسیح را رد كردند به جهنم خواهد رفت . لوقا 
 می گوید كه با تجملت زندگی می كرد و از كمك كردن به مردی فقیر كه در كنار خانه  او می گذاشتند ، خودداری نمود

 9 – 8 : 1زمانیكه این مرد ثروتمند و جسم او را دفن كردند ، جان او به جهنم رفت و عذاب می كشید . دوم تسالونیكیان 
 تعلیم می دهد كه هركس از انجیل خداوند ما عیسی مسیح اطاعت نكند با هلكت ابدی مجازات خواهد شد و از حضور

خداوند دور افكنده خواهد شد. 
  پولس می گوید كه او دوست23 : 1روح یا جان یك مسیحی بلفاصله به نزد مسیح به آسمان خواهد رفت . در فیلیپیان 

  او تعلیم می دهد كه وقتی این خیمه زمینی یا1 : 5دارد كه به نزد مسیح برود كه برای او بهتر است و در دوم قرنتیان 
بدن ما از بین برود ، خانه ای ابدی در آسمان خواهیم داشت كه به دست انسان ساخته نشده است . 

(T)     شما می توانید شاهد بدون ترس عیسی مسیح باشید ، چون دشمنانتان نمی توانند اراده خدا و توجه . سومین دلیل 
 . محبت آمیز او را نسبت به شما تباه سازند

  عیسی می گوید ، “ قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون31 – 29 : 10در متی 
 اطلع  پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا

شما خیلی بیشتر از گنجشکهای دنیا ارزش دارید.” 
. اما اگر خدا از همه گنجشكانی كه تقریبا� همه آنها  واقعیت دارد كه شما هم درست مثل گنجشك روزی باید بمیرید 
 بی ارزش به شمار می روند ، مواظبت می كند ، چقدر بیشتر از شما محافظت خواهد كرد . چه كسی بیش از گنجشكان

ارزش دارد ؟ 
. هر آنچه كه بر روی زمین برای شما اتفاق  خدا وعده داده كه از زندگی و كار شما به خوبی محافظت خواهد كرد 

می افتد ،  در مقابل چشمان ناظر خدا و فقط در صورتیكه او اجازه داده باشد، رخ می دهد . 
  میگوید ، "  پس اگر ما خدا را دوست می داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می کنیم ، باید بدانیم28: 8رومیان 

 که هرچه در زندگی ما رخ می دهد ، به نفع ماست." هر آنچه خدا برای زندگی شما می خواهد ، مطمئناn اتفاق می افتد .
 دشمنان شما نمی توانند ، خواست خدا را تغییر دهند . و هر آنچه برای شما اتفاق می افتد ، فقط در صورتی اتفاق خواهد

افتاد که در محدوده محبت خدا و مراقبت و توجه خدا نسبت به شما باشد .

(S)     شما می توانید شاهد نترس عیسی مسیح باشید ، چون فقط در صورتی عیسی شما را اعتراف می كند . دلیل چهارم 
كه شما او را در مقابل مردم اعتراف كنید . 

  عیسی می گوید ، “اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر33 – 32 : 10در متی 
 آسمانی خود تعریف خواهم نمود. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود، او را رد خواهم

نمود.” 
 اعتراف کردن در اینجا به معنی این است که همان چیزی را در باره عیسی به مردم بگوییم که خدا در کتاب مقدس
 میگوید . بنابراین آنچه شما اعتراف می کنید باید همان حقیقتی باشد که در کتاب مقدس یافت می شود و نه آنچه در کتب
 مذهبی نوشته شده اند . اعتراف کردن به این معنی است که آشکارا بپذیرید که عیسی مسیح ، منجی و خداوند شما است .
 به این معنی است که شما هرگز از ایمان به عیسی مسیح در حضور مردم در دنیا یا حتی در برابر دشمنانتان شرمسار
 نیستید . اما رد کردن عیسی مسیح در مقابل مردم ، به معنی این است که شما شرمسار هستید از اینکه او را قبول کنید و

بنابراین به گونه ای صحبت و عمل میکنید ، مثل اینکه عیسی را نمی شناسید. 
 عیسی قول میدهد که  اگر شما او را اینجا در برابر مردم روی زمین بپذیرید ، او نیز شما در روز  داوری نهایی در
. اما عیسی همچنین از سوی دیگر  مقابل همه مردمی که تا آن زمان روی زمین زندگی کرده اند ، قبول خواهد کرد 
 میگوید که اگر شما او را اینجا در برابر مردم روی زمین رد کنید ، او نیز شما را در روز داوری نهایی در مقابل همه

(  36 – 34 : 25مردمی که تا آن زمان زندگی کرده اند ، رد خواهد کرد . )متی 

(T)شهادت دادن به عیسی مسیح بین مردم روی زمین جدایی خواهد انداخت . 
  عیسی می گوید ، “ گمان مبرید که آمده ام صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم. نه، من آمده36 – 34 : 10در متی 

 ام تا شمشیر را برقرار نمایم. من آمده ام تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر، و عروس را از مادر شوهر.
بطوریکه دشمنان هر کس، اهل خانه خود او خواهند بود.” 

 این سخنان عیسی چیزی بود كه شاگردان انتظارش را نداشتند آیا عیسی آن آشتی دهنده بزرگ بین انسان و خدا نبود
: 2) افسسیان  ( ؟ آیا عیسی بركت را بر تمام صلح جویان زمین اعلم نكرد؟) متی 14   5 :   (  حال چطور عیسی9 

 توانست بگوید ، “ گمان مبرید كه آمده ام تا صلح به زمین بیاورم ؟ ” این عبارت عیسی یك ضرب المثل مشهور شرقی
است كه منظور از آن تأكید بر قسمتی از واقعیت است . 

 اولین آمدن عیسی همراه با جدایی بود . حتی هدفش هم آوردن جدایی بود . اگر چنین نبود هیچكس نجات نمی یافت . همه
  ( . هدف بیان شده عیسی این بود كه14 – 13 : 7در جاده عریضی قدم می زدند كه به نابودی منجر می شد ) متی 

 ( . 26 : 3( و چنین اشخاصی را از مسیر شریرانه شان بازگرداند) اعمال 10: 19گمشده را بجوید و نجات بدهد ) لوقا 
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  . شمشیر سمبلی است از جفا و رومیان از آنعیسی مسیح ، قطعاn برای بعضی از پیروانش شمشیر را خواهد آورد . اول
 به منظور كشتن مخالفانشان استفاده می كردند . عیسی مسیح آموزش میدهد که مسیحیان بایستی انتظار جفا را داشته باشند

 حتی بعضی از آنها كشته خواهند شد . عیسی مسیح هرگز این فرمان را نمی دهد که مسیحیان بایستی جنگی مقدس و
. عیسی بطور آشکار به پیروان خود تعلیم داد و "  داشته باشند و او هرگز از شمشیر بر علیه شخصی استفاده نکرد 

( 52: 26شمشیرت را غلف کن. هر که شمشیر بکشد، با شمشیر نیز کشته خواهد شد." )متی 
 . بهترین تفسیر بهعیسی مسیح باعث اختلف اعضای بی ایمان یك خانواده با اعضای ایماندار یك خانواده می شود  دوم .

 نظر می رسد این باشد كه دختر یا عروس بی ایمان با مادر یا مادر شوهر ایماندار خود مخالفت خواهد كرد  و پسر و
. مسیحیان بایستی توقع داشته باشند كه بعضی از  داماد بی ایمان با پدر و پدر زن ایماندار خود مخالفت خواهند كرد

اعضای خانواده شان دشمنان آنها شوند و به آنها خیانت كنند و حتی آنها را تسلیم كنند تا كشته شوند . 

(S)     بین مسیح و اعضای خانواده شان یكی را انتخاب كنند     شاهد بودن برای مسیح ، مسیحیان را مجبور می كند تا   . 
  عیسی می گوید ، “اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لیق من نیستید؛ و اگر39 – 37 : 10در متی 

 پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لیق من نیستید. اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی
 کنید، لیق من نمی باشید. اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید، آن را از دست خواهید داد؛ ولی اگر جانتان را بخاطر من

از دست بدهید، آن را دوباره بدست خواهید آورد."
 به این مفهوم ، ایمان مسیحی ، جدا كننده  بزرگ خانواده ها است . هریك از اعضای خانواده بایستی شخصاn  انتخاب كند كه
 آیا مسیح را پیروی كند یا خیر . زمانیكه یك دختر یا پسر به عیسی مسیح ایمان نیاورند ، پدر یا مادر آنها بایستی انتخاب
 كنند كه آیا باز هم مسیح را بیش از فرزندانشان دوست بدارند یا ایمانشان را كنار بگذارند تا فرزندانشان از آنها راضی

باشند . اگر انتخاب ما بین فرزند و مسیح است ،  خواسته فرزند هر چقدر هم دلباخته آن باشند ،  بایستی رد شود . 
 اما در بعضی خانواده  های دیگر پدر یا مادر به عیسی مسیح ایمان ندارند و این پسر و دختر خانواده است كه بایستی این
 انتخاب را بكنند كه باز هم عیسی مسیح را بیش از والدین خود دوست بدارند و یا ایمانشان را به خاطر راضی كردن
 والدین كنار بگذارند . اگر انتخاب ما بین یكی از والدین و مسیح است خواسته والدین هر چقدر هم كه دلباخته آنان باشند

بایستی رد شود . 
. بی ایمانان را به مخالفت با ایمانداران برانگیخت و  ورود عیسی مسیح به این جهان كل دنیا را به دو قسمت كرد 

خانواده ها و دوستان ،  شهروندان یك شهر و حتی بعضی كلیساها را جدا نمود . 
 به همین علت هر مسیحی كه می خواهد باز هم شاهد مسیح باشد بایستی مشتاق قربانی كردن برای مسیح باشد . “ صلیب
 خود را برداشته و عیسی مسیح را دنبال كند یعنی طرد شدن ، مخالفت شرمنده شدن و جفا به خاطر عیسی مسیح را
. مخالفت و طرد شدن ممكن است از جانب خانواده و یكی از دوستان و یكی از همسایگان خودش باشد .  تحمل كند 
 مسیحیان نمی توانند مانع این طرد شدن ، مخالفت و جفا باشند . وقتی یك مسیحی بخواهد با فرار از طرد شدن ، مخالفت
 و جفا سعی كند خود را نجات دهد در پایان حتماn همه چیز را از دست خواهد داد ! ولی زمانیكه یك مسیحی به خاطر

عیسی مسیح آماده از دست دادن آبرو و زندگی است .  حتماn در آخر باعث نجات خود خواهد شد ! 

(  T   نكته           )  حفظ كردن آیه ای جدید از كتابمقدس .   2 . 
شیوه حفظ كردن یك آیه جدید از كتابمقدس دارای چهار قدم است : 

 و قبل از حفظ كردن آن آیه كتابمقدس ، آن را درك كنید .    . تعمق كنید  1  قدم 
  آیه را روی یك كارت و یا در دفترچه یادداشتتان بنویسید . اول عنوان را بنویسید . عنوان امروز “   . بنویسیــد  2  قدم 

 است و زیر آن كل آیه را بنویسید . 32 : 10شاهد بودن ” است . زیر آن محل آیه را بنویسید . محل آیه امروز در متی 
  آیه را به روش درست حفظ كنید . همیشه با نام عنوان ،  محل آیه و خط اول آن شـــروع كنید . خوب   . حفظ كنید  3  قدم 

است كه محل آیه را دوبار تمرین كنید یكبار در شروع آیه و یكبار در انتهای آن . 
  آیه جدید را به مدت پنج هفته هر روز مرور كنید و آیات قبلی را حداقل یكبار هر سه هفته مرور كنید .   . مروركنید  4  قدم 

(S)بیایید این آیه را با هم حفظ كنیم . سپس به نوبت قسمتی از آیه را تكرار كنیم بدون اینكه به كتابمقدس و یا دفترچه      
یادداشتمان نگاه كنیم . 

(T+S)       اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر32 : 10شاهد بودن . متی“ .  
 . 32 : 10آسمانی خود تعریف خواهم نمود.” . متی 

(T)       اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر32 : 10شاهد بودن . متی“ .  
 . 32 : 10آسمانی خود تعریف خواهم نمود.” . متی 
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(S) مرور آخرین آیاتی كه حفظ كرده اید .   3  نكته . 
 آیه آخری كه حفظ كرده ایم را مرور كنیم بدون اینكه به دفترچه یادداشتمان نگاه كنم . 5بیایید 

 . 4 – 1 و مجموعه “ حیات تازه ” ،  آیات 5مجموعه “ اطمینان مسیحی ” ، آیه 

(T)      امثال . :   3  اطمینان از هدایت   “ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تكیه منما . در .   6     –     5   
  :3هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق  خواهد ساخت.”  امثال 

5 – 6. 

(S)      پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است . چیزهای كهنه درگذشت ،    .  17   :   5  مسیح . دوم قرنتیان “ 
  17 : 5اینک ،  همه چیز تازه شده است." دوم قرنتیان 

(T)      عیسی در جواب گفت ، کتاب مقدس میفرماید: » زندگی انسان فقط بسته به نان نیست ، .   4   :   4  كلم خدا . متی“ 
4 : 4بلكه به هر كلمه ای كه خدا میفرماید «”. متی 

(S)      ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد .   7   :   15  دعا . یوحنا “ 
 .7: 15شد.”   یوحنا 

(T)      اول یوحنا . :   1  مشاركت    . " اما ، اگر در نور بسر می بریم – همانطور که خدا در نور است -  در آن  7   
 .7 : 1صورت با یكدیگر اتحاد داریم و خون عیسی ،  پسر او ، ما را از همه گناهانمان پاك می سازد." اول یوحنا 

(S)تكلیف برای هفته آینده 
 هفته پنج آیه آخری كه حفظ كرده اید مرور كنید . 5. هر روز و به مدت اول 
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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