
2حفظ كردن  7دو تا  
( 24 : 16شاگرد مطمئن است كه خدا به دعا پاسخ می دهد ) یوحنا 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم

(T)در این مجموعه كه مربوط به تعمق و حفظ .  به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید 
 كردن كلم است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح باشید . دو معلم بر یك آیه از كتابمقدس كه در مورد یك
. درحالیكه به این  ویژگی شاگرد عیسی مسیح است تعمق خواهند كرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می كنند 
 برنامه گوش می كنید در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید . خدا وعده داده است كه همه
 مسیحیان میتوانند نسبت به پنج موضوع  اطمینان داشته  باشند . عنوان تعمق و حفظ كردن آیه امروز این است :

یک شاگرد مطمئن است كه خدا به دعا پاسخ می دهد . 

 تعمق بر آیه جدید كتابمقدس :   1  نكته           
  است . از یكدیگر سئوالتی خواهیم24 : 16آیه جدید كتابمقدس كه بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم كرد یوحنا 

 را بخوانید . 24 : 16پرسید تا به ما كمك كنند كه حقایق مكتوب در كتابمقدس را درك كنیم . لطفاW یوحنا 

(S) تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید. بخواهید24 : 16آیه حفظی – اطمینان از جواب دعا: یوحنا “ .  
تا بیابید و شاد شوید و شادی تان کامل گردد.”  

 شاگردان قبل از آن          كتابمقدس با این كلمات شروع می كند “ تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید ” . 
چگونه دعا می كردند ؟

(T) به خدا اشاره می كردند آنها به هیچ نام Wتمـــام شـاگردان یهودی بودند . یهودیان مستقیما
  داود پادشاه این آیه را اینطور شروع می كند ، “ ای2- 1: 5دیگری اشاره نمی كردند . برای مثال در مزمور 

 خداوند به سخنان من گوش بده . در تفكر من تأمل فرما . ای پادشاه خدای من ،  به آواز فریادم توجه كن زیرا كه
 نزد تو دعا می كنم ” . یهودیان خدا را مستقیماW “  خداوند ”  یا “ خدا ” می خواندند . آنها همچنین دعای خود را به

نام خدا خاتمه نمی دادند . 

 عیسی می  گوید كه شاگردان هیچ چیز را به نام او درخواست نكرده اند . در كتابمقدس اسامی دارای چه اهمیتی
هستند ؟

(S) در كتابمقدس مردم اسامی به فرزندان خود می دادند كه دارای معانی بود . آنها اسم
 شخص را ویژگی متمایز كننده او از دیگران می دانستند . بعضی مواقع نام افراد بیانگر دعوت آنها در زندگی
 بود. برای مثال خدا به ابراهیم نام او را بخشید به معنی “ پدر قومهای بسیار ” ، چون خدا می خواست قومهای

بسیاری را از طریق ابراهیم بركت دهد .
 بعضی مواقع نام افراد بیانگر این بود كه مردم انتظار داشتند آن شخص به چه چیز تبدیل شود . مردم اغلب در
 مورد آینده و سرنوشت فرزندانشان رویایی دارند . و به اشتباه اسامی را به بچه هایشان می دادند كه رویاهای آنها
 را نشان می داد برای مثال آدم نام پسر سوم خود را شیث به معنی “ جانشین ” گذاشت چون او می خواست شیث
 جانشین هابیل گردد كه قابیل او را كشت . یوشع به معنی نجات دهنده است چون مردم امید داشتند كه او آنها را از

دست دشمنانشان نجات بخشد .   

. اگر . اما هنوز هم نام افراد مهم هستند  به هر حال امروزه بسیاری از مردم معنی اسامی خود را نمی دانند 
 اهمیت نام خدا در كتابمقدسشخصی با اسم خود چكی را امضاء كند مسئول پرداخت تمام مبلغ پول خواهد بود . 

چیست ؟

(T)همان چیزی است كه نامش بیانگر Wاسامی خدا بایستی بیانگر وجود و ویژگی خدا باشند . فقط خدا دقیقا 
 آن است . این حقیقت كه خدا دارای اسامی است به این معنی است كه خدا خود را می شنــاسد و همینطور خدا
. پس اسامی خود را بر آنها آشكار . خدا می خواهد مردم بدانند كه او كیست   خود را بر مردم آشكار می كند 

می كند. دو اسم مهم خدا در كتابمقدس “ خدا ”  و “  خداوند ” هستند . 
در اصل ،  كلمه “  خدا ” ) الوهیم ( به معنی “ آن قادر كه سزاوار احترام و ترس ” است می باشد . برای مثال ،  
 كتابمقدس می پرسد ، “چگونه می توان خدا را توصیف کرد؟ او را با چه چیز می توان مقایسه نمود؟”  ) اشعیاء

  ( . " ... زیرا تنها من خدا هستم و کسی دیگر مانند من نیست که بتواند به شما بگوید در آینده چه رخ18 : 40
.. آنچه گفته ام واقع خواهد  خواهد داد. آنچه بگویم واقع خواهد شد و هر چه اراده کنم به انجام خواهد رسید. .

  ( . در اصل ، كلمه خداوند ) یهوه / یهوه ( به معنی “ هستم آنكه هستم ” یا “11 – 9 : 46شد... ”. ) اشعیاء 
 آنچه هستم همیشه خواهم بود ” است . با این اسم ، خداوند می گوید كه او نسبت به عهدی كه با قوم خود بسته
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 است وفادار خواهد بود . برای مثال در كتابمقدس می خوانیم ، “ من خداوند هستم، خدای رحیم و مهربان، خدای
 دیرخشم و پراحسان؛ خدای امین که به هزارن نفر رحمت می کنم و خطا و عصیان و گناه را می بخشم؛ ولی گناه

  (  . با این نام خدا می گوید ، “  این نام جاودانه من است و7 – 6 : 34را هرگز بی سزا نمی گذارم...” ) خروج 
 ( . 15 – 14 : 3تمام نسلها مرا به این نام خواهند شناخت ) خروج 

مفهوم این اسم چیست ؟اگر عیسی به ما تعلیم داد كه به نام او دعا كنیم 

(S).عیسی ، خدا است . عیسی مكاشفه  دیدنی خدای نادیدنی است . عیسی نیز دارای اسامی بسیاری است 
 در عهد عتیق انبیاء آمدن عیسی را با اسامی مثل “ مسیح ” به معنی “ مسح شده  خدا ” شرح می دهند . اشعیاء

 زیرا فرزندی برای ما بدنیا آمده! پسری بما بخشیده شده! او بر ما سلطنت درمورد عیسی چنین نبوت می كند ، “
« خواهد بود.” « و »سرور سلمتی م او »عجیب«، »مشیر«، »خدای قدیر«، »پدر جاودانی . نا  خواهد کرد

 ( . 6 :9) اشعیاء 
” و “ “ مسیح   ، ” “ عیسی  . یعنی   در عهد جدید بخصوص سه تا از اسامی عیسی دارای اهمیت می باشند 

خداوند”. 
 نام “ عیسی ” به معنی “ نجات دهنده ” است او دارای این نام است چون قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد
 داد . نام “ مسیح ” به معنی “ مسح شده ” است . او دارای این نام است چون با روح القدس مسح شده تا نبی ،
 كاهن و پادشاه ما باشد به عنوان نبی ،  مسیح ، خدا و كلم خدا را بر ما آشكار نمود و آنچه كه در آینده اتفاق
 خواهد افتاد . به عنوان كاهن ، مسیح جریمه گناهان ما را با قربانی كردن خود پرداخت كرد و او برای ما دعا
 می كند و ما را بركت می دهد . به عنوان پادشاه ، مسیح مقتدرانه بر زندگی ما سلطنت می كند و ما را محافظت
 می كند ، ما را نجات می دهد و بر شریر و خطرهایی كه در زندگی ما وجود دارند غلبـــه مـــی كند . نام خداوند به
معنی “ صاحب و مالك ” است . او دارای این نام است چون خداوند ) یهوه ( عهد عتیق را آشكار می كند . نام “  

خداوند ” یعنی مالك و صاحب هر چیز و هركس به خصوص قوم خود ،  مسیحیان و كلیساهای مسیحی . 

دعا كردن در نام عیسی مسیح به چه معنی است ؟

(T)حال كه معنی اسامی “ عیسی ”  و “ مسیح ” را می دانید همچنین می دانید كه چرا باید در نام عیسی 
 مسیح دعا كنید . ما بایستی در نام عیسی مسیح دعا كنیم چون عیسی مسیح واسطه بین خدای زنده و ما است . به
 عنوان نبی ، عیسی مسیح ، خدا را بر ما آشكار می كند تا ما بتوانیم ویژگی خدایی را كه به سوی او دعا می كنیم ،
 بشناسیم . به عنوان كاهن ، عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد قیام كرد و حال در آسمان در حضور خدا است
. حال ما مستقیماW به حضور خدای زنده ای كه به سویش دعا  یعنی جایی كه با خدا به جای ما صحبت می كند 
 می كنیم پذیرفته شده ایم . به عنوان پادشاه ، عیسی مسیح زندگی ما را به راههای خدا هدایت می كند پس می دانیم

كه برای چه دعا می كنیم .

چرا وقتی دعا می كنیم دانستن اینكه خدا به چه چیز شباهت دارد مهم است ؟

(S)بعضی از مردم به بت ها ایمان دارند . من می دانم بت به چه چیز شباهت دارد . بت ها به دست انسانها 
 ساخته شده و مرده هستند . آنها دعاها را نمی شنوند و نمی توانند كاری برای كمك به ما انجام دهند . آنها بی ثبات و
. سایر مردم در حضور . در حضور چنین خدایانی هیچكس نمی داند چطور دعا كند   غیرقابل پیش بینی هستند 
 خدایی دعا می كنند كه شخصاW با آنها ارتباطی ندارد چون به خدایی ایمان دارند كه بسیار بالتر از سایر مردم

است .
 اما خدای زنده بر ما آشكار كرده است كه به چه چیز شباهت دارد برای مثال چون او قدوس است می دانیم كه
 نمی توانیم چیزهای ناپاك را از او بطلبیم . چون او رحیم است می دانیم كه می توانیم از او طلب بخشش كنیم . چون
 او امین است می دانیم كه می توانیم از او طلب كمك كنیم . پس هر چقدر بهتر می فهمیم كه خدا شبیه چه چیز است

بهتر می دانیم كه چطور دعا كنیم .

چرا مرگ و قیام مسیح برای دعا كردن مهم است ؟          

(T)اگر عیسی به خاطر گناهان ما نمی مرد پس هنوز گناهان ما بین خدا و ما قرار می گرفت و خدا اصل        
 نمی توانست دعاهای ما را بشنود . اما عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و قیام كرد . پس كتابمقدس می گوید ،
ا اطمینان به خدا نزدیك شویم و می توانیم آزادانه و ب در آسمانی دسترسی داریم     ما مسیحیان به حضور پ

 ( . 12 : 3 ، 18 : 2) افسسیان 
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دعا كردن به نام عیسی مسیح به چه معنی است ؟          

(S)، دعا كردن در نام عیسی مسیح دارای دو مفهوم مهم است . در وهله اول دعا كردن در نام عیسی مسیح 
 دعا كردن براساس امتیازاتی است كه او دارد . هر آنچه كه او با مرگ و قیامش استحقاقش را یافته باشد قادر
 است به ما نیز بخشد . ثانیاW دعا كردن درنام عیسی مسیح ، دعا كردن به صورت هماهنگ با اراده آشكار شده

  ( اگر عیسی مسیح آقا وخداوند ما است پس نمی توانیم برای چیزی كه خلف14 : 5مسیح است ) اول یوحنا 
 اراده او است دعا كنیم . ما می دانیم كه این باعث ناخشنودی او می شود به هر حال ما قبلW می دانستیم كه او هر
 آنچه كه خلف اراده اش هست را به ما نخواهد داد . پس دعا كردن در نام عیسی مسیح ، دعا كردن به صورت
 هماهنگ با اراده او است . و وقتی هماهنگ با اراده او دعا می كنیم پس اطمینان خواهیم داشت كه او دعای ما را

می شنود .

چرا عیسی به شاگردانش فرمان میدهد که دعا کنند ؟

(T)من فکر میکنم اگر آنها دعا نمیکردند ، دریافت نیز نمیکردند . کتاب مقدس میگوید " علت اینکه آنچه 
 (  و عیسی میگوید " بخواهید تا2: 4می خواهید ندارید، اینست که آن را از خدا درخواست نمی کنید . " )یعقوب 

 :7به شما داده شود ...  زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید خواهد یافت... " )متی 
(. بنابراین، فقط مسیحیانی که دعا میکنند، مسیحیانی هستند که دریافت میکنند.8- 7

چرا دعاهای ما می تواند منبع خوشی شوند ؟عیسی می گوید   اگر بخواهیم ، پس شادی ما كامل خواهد شد. 

(S)دریافتن بركت خدا باعث خوشی ما .  دعا منبع واقعی شادی می شود چون خدا دعا را پاسخ می دهد 
 می شود . دریافت پاسخ دعاهایمان ایمان ما به خدا را رشد و قویتر می سازد . این نیز باعث خوشی ما می شود .
 این حقیقت كه خدا واقعاW دعاهای ما را می شنود و این حقیقت كه خدا به دعاهای ما پاسخ های بسیار می دهد منبع
 خوشی ما هستند . اما بایستی به خاطر بسپاریم كه خوشی مسیحیان مانند شادی دنیوی نیست . شادی بستگی به
 موقعیت دارد . اگر موقعیت ما خوب خوش شانس یا متمول باشیم پس احساس خوشحالی می كنیم . برعكس حالت
. وقتی با خدا ارتباط صلح آمیزی داریم حتی ، اگر  خوشحالی ، خوشی مسیحیان بستگی به ارتباط با خدا دارد 

وضعیتمان بسیار هم سخت باشد خوشی خواهیم داشت .
 اجازه بدهید كه خلصه كنم . دعا كردن در نام عیسی مسیح پایه و اساس دعایی است كه با اطمینان انجام می شود
 و منبع خوشی بسیار است . یعنی “ دعا كردن به شایستگی عیسی مسیح ” و دعا كردن هماهنگ با اراده آشكار

شده عیسی مسیح ” است . 

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

 برآیه كتابمقدس را قبل از اینكه حفظ كنید تعمق و آن را درك كنید .    . تعمق  1  قدم 
. بنویسید  2  قدم  . عنوان را در بالی آن بنویسید .      آیه را روی یك كارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید 

 عنوان امروز “ اطمینان از جواب دعا ” است . زیر آن مرجع و محل آیه در كتابمقدس را بـــنویسید . مرجع
 است . و در زیر مرجع كل آیه را بنویسید .24 : 16كتابمقدسی آیه امروز یوحنا 

  آیه را به شیوه  درست حفظ كنید . همیشه با نام عنوان ،  محل آیه و خط اول آیه شروع كنید .   . حفظ كنید  3  قدم 
خوب است كه یاد بگیرید محل آیه را دوبار تمرین كنید یكبار در شروع و یكبار در انتهای آیه . 

  هر روز به مدت پنج هفته آیات را مرور كنید . آیات قبلی كتابمقدس را حداقل یكبار هر سه   . مرور كنید  4  قدم 
هفته تكرار كنید . 

(S)سپس بیایید به نوبت بدون اینكه به كتابمقدس یا دفترچه .  بیایید با هم این آیه كتابمقدس را حفظ كنیم 
یادداشت خود نگاه كنیم به تنهایی آن قسمت را تكرار كنیم .

 
(T+S) تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید.“24 : 16اطمینان از جواب دعا . یوحنا “. 

(T) تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید."24 : 16اطمینان از جواب دعا . یوحنا ". 
 
(T+S) تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید. بخواهید تا بیابید" .24 : 16اطمینان از جواب دعا . یوحنا ". 
 
(S) تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید. بخواهید تا بیابید ".24 : 16اطمینان از جواب دعا . یوحنا ". 
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(T+S). تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید. بخواهید تا بیابید و شاد24 : 16یوحنا  اطمینان از جواب دعا" .  
 24 : 16شوید و شادی تان کامل گردد" . یوحنا 

(S) تا بحال به نام من چیزی نخواسته اید. بخواهید تا بیابید و شاد24 : 16اطمینان از جواب دعا . یوحنا ".  
  24 : 16شوید و شادی تان کامل گردد".  یوحنا 

(T)چرا مهم است كه آیات كتابمقدس را بدون اشتباه حفظ كرد ؟

(S)به علوه ،  وقتی شما آیه ای از .  چون فراموش كردن اشتباهاتی كه حفظ كرده اید بسیار سخت است 
 کتاب مقدس را بدون اشتباه حفظ كرده باشید ، برای مرورکردن ، به خاطر آوردن و استفاده از آیات كتابمقدس

اطمینان بیشتری دارید. 

T) مرور آخرین آیه ای كه از كتابمقدس حفظ كرده اید .    .  3  نكته 

لـــطفاW اولین آیه ای كه حفظ كرده اید را تكرار كنید البته بدون اینكه به دفترچه یادداشت خود نگاه كنید . 

(S) شهادت این است كه خدا به ما حیات جاودانی داده است13 – 11 : 5       اطمینان از نجات . اول یوحنا “ .  
. هر كه پسر را دارد ، حیات دارد و هر كه پسر را ندارد صاحب حیات   و این حیات در پسر اویافت میشود 
 نیست. این نامه را نوشتم تا شما كه به نام پسر خدا ایمان دارید ، یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید  .“ اول

 ” .  13 – 11 : 5یوحنا 

(T)       تكلیف برای هفته  آینــده
 هفته دو آیه آخری كه از كتابمقدس حفظ كرده اید مرور كنید . 5 هر روز یكبار و به مدت اول .
ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید   . كتابهای دستور عمل شاگردسازی 

www.dota.net      .... 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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