
3حفظ كردن                   12دو تا  
 ( 13 : 10اول قرنتیان ) یك شاگرد از پیروزی خود اطمینان دارد 

 T =  1معلم           S =  2معلم

(T)     در این مجموعه كه مربوط به تعمق و حفظ كردن. خوش آمدید " دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 دو معلم بر یك آیه از كتابمقدس كه در مورد یك. كلم است ، یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح باشید 

 درحالیكه به این. ویژگی شاگرد عیسی مسیح است ، تعمق خواهند كرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می كنند 
 خدا وعده داده است كه همه. برنامه گوش می كنید در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید 

 : “عنوان تعمق و حفظ كردن آیه امروز این است . مسیحیان میتوانند نسبت به پنج موضوع  اطمینان داشته  باشند 
یك شاگرد از پیروزی خود اطمینان دارد ” 

 
تعمق روی آیه جدید كتابمقدس  .    1  نكته           

 ما از یكدیگر.  می باشد( 13 : 10اول قرنتیان ) آیه جدید كتابمقدس كه روی آن تعمق و آن را حفظ خواهیم كرد 
 را 13 : 10سوال هایی می پرسیم تا به ما كمك كنند بر حقایق مكتوب كتابقمدس تعمق كنیم  ،  لطفاU اول قرنتیان 

.  بخوانید 

(S   ) وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید، -  “ 13 :10اول قـــرنتیان - آیه حفظی – اطمینان از پیروزی 
 وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از

 همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی را هم برای فرار از آن فراهم میکند تا.  حد توانایی خود وسوسه شوید 
.”   بتوانید در مقابل آن پایداری کنید

وسوسه چیست و از چه چیزهایی سرچشمه می گیرد ؟ .  كتابمقدس این آیه را با نتایج وسوسه شروع می كند 

(T    ) یك وسوسه همیشه می خواهد زندگی.  یك وسوسه چیزی است كه می خواهد مرا مرتكب گناه كند 
. من به شكست بیانجامد 

 چیزهای زیادی وجود دارد كه ما را وسوسه.   كه ما در آن زندگی می كنیم اولین منشاء وسوسه ، دنیایی است
 ،  یوحنای رسول می گوید این وسوسه ها ناشی از چیزهایی است كه ما  17 – 15 : 2در اول یوحنا .  می كند 

.  می بینیم و در قلبمان آنها را آرزو می كنیم و بالخره انجام می دهیم 
 انسانها تسلیم وسوسه.  قلب به شدت مشتاق چیزهای گناه آلود است . چشم چیزهایی كه ممنوع هستند را می طلبد 

 یوحنای رسول به.  و بعد از انجام گناه حتی به آن افتخار هم می كنند .  می شوند و آنچه اشتباه است انجام می دهند 
.  ما هشدار می دهد كه این جهان و شهوات و آرزوهای دنیایی آن فانی است 

 ما می خوانیم كه 13 – 1 : 4شیطان می تواند ما را وسوسه كند در لوقا .   دومین منشاء وسوسه ، شیطان است
 روز را در بیابان گذارند  ،  شیطان آمد تا او را 40بعد از اینكه عیسی .  شیطان بسیار واقعی و مكار است 

ند   در وسوسه اول.  شیطان فرصت طلب است وقتی انسانها ضعیف هستند بسراغ آنها می رود .  وسوسه ك
 او عیسی را در مورد نیازهـــای اولیــــه انسانی مانند.  شیطان عیسی را وسوسه می كند تا به خدا بی اعتماد شود 

 شیطان می خواست عیسی یك سنگ. روز روزه  ،  عیسی گرسنه بود  40بعد از .  نیاز به غذا وسوســه می كند 
 .این وسوسه برای از بین بردن اعتماد به خدا بود .  را تبدیل به نان كند و بسرعت نیاز جسمی خود را رفع كند 

 او سعی می كرد.  شیطان تلش می كرد اعتماد عیسی به اراده خدا وقدرت او را در مقابل گرسنگی  از بین ببرد 
 این  وسوسه بسیار نیرومندی است اما.  عیسی را وسوسه كند تا خودش به تنهایی و مستقل از خدا عمل كند 

.  عیسی بر آن پیروز می شود 
 او عیسی را در مورد موضوع قدرت.  در وسوسه دوم  ،  شیطان عیسی را وسوسه می كند تا از خدا پیش بیافتد 

 شیطان.  احتمالU بوسیله یك رویا ، شیطان تمام حكومت های جهان را به عیسی نشان می دهد .  وسوسه می كند 
 ادعا می كند كه تمام این حكومت ها از آن او هستند و اگر عیسی او را با پرستش كردنش خداوند بخواند می تواند

 شیطان می خواست عیسی مسیر کوتاهی را.  هدف این وسوسه پیشی گرفتن از خداست .  آنها را به عیسی بدهد 
 .انتخاب کند ، از نقشه خدا برای عیسی پیشی گرفته و بنابراین از طریق قدرت شیطان پادشاه تمام جهان شود 

یست   وسوسه جدی است ولی عیسی بر.  عیسی می دانست كه شیطان یك دروغگوست و او صاحب جهان ن
.  وسوسه پیروز می شود 

 او عیسی را در مورد.  در وسوسه سوم  ،  شیطان عیسی را وسوسه می كند تا بر خدا اعتماد كاذب داشته باشد 
 او سعی می كند عیسی را وسوسه كند تا عملی تماشایی و تكان دهنده انجام.  امور مافوق طبیعه وسوسه می كند 

 او سعی می كند تا عیسی را وسوسه كند تا بجای ایمان  ،.  دهد به عبارت دیگر از ساختمان بلندی به پایین بپرد 
 او می خواست عیسی خدا را مورد آزمایش.  جسارت و بجای تسلیم به هدایت خدا  ،  تكبری شرم آور نشان دهد 

 بطوریكه عیسی با پریدن از یك ساختمان بلند.  قرار دهد و خدا بودن  و امانت او در وعده هایش را امتحان كند 
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 شیطان سعی می كرد عیسی را وسوسه كند تا اعتمادی كاذب به خدا داشته.  وجود خدا و وفاداری او را ثابت كند 
.  این وسوسه بسیار اغوا كننده است اما عیسی بر این وسوسه پیروز می شود .  باشد 

 در رساله یعقوب.  ذات گناه آلود ما می تواند ما را وسوسه كند .   منشاء سوم وسوسه ، خود ذات گناه آلود ما است
 می خوانیم  ،  “  وقتی کسی وسوسه  شده ، بسوی گناهی کشیده میشود ، فکر نکند که خدا او را 15 – 13 : 1

 وسوسه. وسوسه می كند ، زیرا خدا از گناه و بدی بدور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه و ترغیب نمیکند 
 این افکار و امیال ناپاک ، او را به انجام. یعنی اینکه انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود  شود 

.”  کارهای گناه آلود می کشاند و این کارها نیز منجر به مرگ می گردند ، که همانا مجازات الهی است 

خدا در وسوسه های ما چه نقشی دارد ؟          

(S   )گـــاهی خدا شرایط سختی را در زنـدگی شما قرار می دهد و گاهی حتی اجازه می دهد شما بعنوان یك 
 هرگز.  اما همیشه هدف خدا این است كه شما جلوتر بروید و قویتر بشوید .  امتحان مورد وسوسه قرار بگیرید 

 با این وجود هرگاه ما از هدف خدا دور شده و تسلیم آرزوهای.  هدف خدا پس روی ما و در گناه افتادن نیست 
. گناه آلود خود بشویم  ،  مشكلت زندگی ما تبدیل به وسوسه ها می گردد 

.می گوید  که وسوسه هایی كه ما می شویم نزد بشر عمومیت داشته است  13 : 10اول قرنتیان 

منظور از اینكه وسوسه ها نزد بشر عمومیت داشته است چیست ؟       

(T   ) كتابمقدس می گوید كه وسوسه هایی كه بسراغ ما می آیند مانند وسوسه هایی است كه بسراغ همه می آید. 
 ما. پول و دیگر چیزهای مادی ما را وسوسه می كند .  تمام انسانهای این كره خاكی به یك شكل وسوسه می شوند 

 ما.  همینطور با تنبلی و خواب  ،  با تمایلت جنسی و لذات دنیا .  با خوراكی و آشامیدنی ها وسوسه می شویم 
 :وقتی دیگران برعلیه ما كاری انجام می دهند با عصبانیت و میل به انتقام وسوسه می شویم همینطور در مورد 
 قدرت  طلبی  ،  تسلط بر دیگران  ،  حقه زدن  ،  مال اندوزی و دروغگویی برای فرار از شرایط دشوار  ،

ردیم   تمام این وسوسه ها و چیزهای دیگر وسوسه هایی هستند كه تمام انسانها با آنها روبرو.  وسوسه می گ
. می شوند و تجربه می كنند 

وقتی كه ما وسوسه می شویم خدا چطور امانت خود را ثابت می كند ؟          

(S)       اول  ،  خدا هرگز اجازه.  وقتی كه ما وسوسه می شویم خدا امانت خود را از دو راه به ما ثابت می كند 
 دوم  ،  وقتی ما وسوسه می شویم.  نمی دهد تا وسوسه ای قویتر از توانایی ما برای غلبه بر آن ، بسراغ ما بیاید 

.  خدا همیشه راهی برای فرار برای ما قرار می دهد 

چرا خدا اجازه می دهد ما وسوسه بشویم ؟          

(T)        البته.  خدا اجازه می دهد ما بعنوان یك آزمایش وسوسه شویم .  كتابمقدس می گوید كه خدا حاكم است 
 خدا می خواهد ایمان ما و مطیع بودن ما را نسبت به.  آرزوی او این است كه ما در آن آزمایش شکست نخوریم 

 اما خدا هرگز ما را وسوسه نمی كند.  مقصود خدا رشد كردن شخصیت و بالغ شدن ما است .  خودش امتحان كند 
 بخاطر همین است كه خدا با اقتدار هر وسوسه ای را كنترل می كند.  تا ما گناه كنیم و نمی خواهد ما در گناه بیافتیم 

 چه آن ناشی از ذات گناهكار،  دنیا یا شریر باشد ، ذات گناهكار ،  دنیای شریر اطراف ما یا شیطان از خدا
 خدا از هر وسوسه ای نیرومند تر است او هرگز اجازه نمی دهد وسوسه ای كه برای ما خیلی.  نیرومند تر نیست 

 او همچنین اجازه نمی دهد وسوسه ای ما را آنقدر محاصره كند كه راه فراری برای.  سخت باشد بسراغ ما بیاید 
. ما وجود نداشته باشد 

 در دعای خداوند ، عیسی به ما یاد می دهد تا دعا كنیم “ ما را از وسوسه ها دور نگهدار” و البته این بدان معنی
.  نیست كه خدا در واقع ما را به سمت وسوسه هدایت میکند 

 ما بعنوان انسانهایی با ذات گناهكار برای انجام گناه مستعد هستیم و اغلب داوطلبانه به سوی شرایط.   اول
 پس ما در دعا از.  اگر خداوند با قدرت خود مداخله نكند ما تسلیم وسوسه خواهیم شد.   وسوسه كننده ای می رویم

 هركس كه به خداوند.  خداوند می خواهیم تا با قدرت خود مداخله كند و اجازه ندهد ما تسلیم طبیعت خود بشویم 
 تكیه می كند و در دعا از خدا می خواهد كه اجازه ندهد تا بسوی وسوسه برود  ،  درهنگام وسوسه شدن تسلیم

. نمی شود و خداوند او را از شریر نجات می دهد 
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 اما خدا می تواند اجازه دهد تا كسی بعنوان امتحان بوسیله گناه وسوسه شود بدون اینكه بخواهد او در آن.   دوم
 خدایا به من فیض ببخش تا تسلیم این.  “در چنین شرایطی شخص می تواند دعا كند .   آزمایش شكست بخورد

 این امتحانی.  برای مثال  ،  خدا به شیطان اجازه داد تا ایوب را به شدیدترین وجه وسوسه كند .  وسوسه نشوم ” 
 در این وسوسه شدید  ،  ایوب به خداوند تكیه كرد و او. بود برای اینكه معلوم شود حق با خداست یا با شیطان 

 و ایوب هم مرد. و بالخره ثابت شد در مورد ایوب حق با خدا بود و او خدایی حاكم و مسلط است . گناه نكرد 
.  قویتر و بالغ تری گردید 

 خدا این.   همینطور خدا می تواند اجازه دهد تا یك نفر ذات گناه آلود خود را دنبال كند وتسلیم وسوسه شود.   سوم
 .بخصوص روشن است كسانی كه دعا نمی كنند به خدا متكی نیستند .  حق را دارد تا در این شرایط مداخله نكند 

 برای آنها وسوسه بسیار سنگین خواهد بود و راه فراری از آن.  و به همین ترتیب به امانت خدا هم متكی نیستند 
 برای مثال  ،  بسیاری از مردم حقیقت را با دروغ معاوضه كرده و عقیده خود از خدا را.  پیدا نخواهند كرد 

 آنها خدایی را پرستش می كنند كه كاملU با خدایی كه خود را از طریق عیسی مسیح آشكار كرده. پرستش می كنند 
د .  متفاوت است  خدا آنها را در افكار گناه آلود.  تا وقتی این افراد توبه و بسوی عیسی مسیح بازگشت نكنن

 و دیگران مرتكب كارهای زشت دیگر.  بعضی از آنها مرتكب گناهان جنسی می شوند .  قلبهایشان وامی گذارد
 می شوند  : 1رومیان ) ،  هیچكس ( .  32 – 24   بدون كمك خدا كه خود را در عیسی مسیح آشكار كرده  

.  نمی تواند بر قدرت وسوسه و گناه پیروز شود 
 می گوید  که خدا در هر وسوسه ای راهی برای فرار فراهم می كند تا تاب تحملش را داشته 13 : 10اول قرنتیان 

.  باشیم 

چند راه عملی برای فرار از وسوسه را نام ببرید ؟           

(S    )عیسی می گوید “ بیدار بمانید و دعا.  برای فـــرار از وسوسه مراقب بودن و دعا كردن است یـــك راه 
 بخصوص وقتی من خسته هستم من باید بیشتر در مقابل ( 41 : 26متی .” )کنید تا وسوسه بر شما غلبه نکند

.  احتمال گناه كردن هشیار باشم و باید برای بدست آوردن فیض خدا دعا كنم تا در امتحان مغلوب نشوم 
 وقتی عیسی وسوسه شد.   برای فرار از وسوسه ، حفظ كردن آیه های كتابمقدس و استفاده از آنهاست راه دوم

 ( .  4متی ) او از آیه های كتابمقدس كه قبلU  حفظ نموده بود استفاده كرد تا بر وسوسه های شیطان پیروز شود 
   برای فرار از وسوسه اجتناب از بلند پروازی های جاه طلبانه است مثلU آرزوی ثروتمند شدن  ،راه سوم

 زیرا آنانی که به دنبال ثروت اندوزی می دوند ، دیر یا زود دست به کارهای نادرست می: “ كتابمقدس می گوید 
 زنند ، این کارها به خود ایشان صدمه زده ، فکرشان را فاسد می کند و سرانجام ایشان را راهی جهنم خواهد

 من باید یاد بگیرم تا شرایط وسوسه كننده را تشخیص داده و از آنها اجتناب ( .  9 : 6اول تیموتائوس .” ) ساخت
.  كنم 

 وقتی یك زن یوسف را وسوسه كرد او یك ثانیه هم صبر.   برای فرار از وسوسه فرار كردن است راه چهارم
 گاهی اوقات یك وسوسه آنقدر قوی است كه تنها راه برای نجات از آن.  نكرد بلكه بسرعت از آنجا فرار كرد 

.  فرار كردن از وسوسه بزدلی نیست بلكه حكمت است .  فرار كردن است 
پطرس رسول می گوید  ،  “ .   برای فرار از وسوسه ایستادگی در برابر شیطان است راه پنجم

 هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما، شیطان، همچون شیری گرسنه، غران به هر سو میگردد تا طعمه ای
 پس در برابر حملت او، به خداوند تکیه کنید و استوار باستید، بدانید که این زحمات فقط به. بیابد و آنرا ببلعد

 ( 9 – 8 : 5اول پطرس .” ) سراغ شما نیامده، بلکه مسیحیان در تمام دنیا با چنین مصائبی مواجه می باشند
 پس وقتی شیطان ذهنم را متوجه افكار گناه آلودی می سازد باید در نام خداوند عیسی مسیح در برابر او مقاومت

.  در نام عیسی دور شو” .  كنم و بگویم “ شیطان تو یك دروغگویی و این افكار باعث خرابی می شود 

(T)       ما می خوانیم  ،  “  این کاهن اعظم از ضعفهای ما بی خبر نیست زیرا او 16 – 15 : 4در عبرانیان 
 پس بیایید به حضور تخت پر. خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یکبار هم به زانو درنیامد و گناه نکرد

 .”.فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید
 .چون عیسی خودش تمام انواع وسوسه های جهان را تجربه كرده است او می تواند وسوسه های ما را درك كند 
 بنابراین وقتی ما بنزد او دعا می كنیم او ما را علیرغم شكست هایمان مورد رحمت قرار می دهد و برای نبردهای

 بگذارید خلصه كنم وقتی ما به خدا تكیه می كنیم او هرگز اجازه.  بعدی مان در مقابل وسوسه ها بما فیض می دهد 
 نمی دهد ما با وسوسه ای روبرو شویم كه برای ما خیلی سخت باشد و او همیشه برای ما راهی را برای فرار از

.  وسوسه مهیا می كند 

(S) حفظ كردن آیه های جدیدكتابمقدس .    2  نكته    .  
: روش حفظ كردن آیه های جدید كتابمقدس شامل چهار قدم می شود 

.   آن آیه كتابمقدس قبل از حفظ كردن آن   تعمق و درك   .    1  قدم 
.  آن آیه كتابمقدس روی یك كارت یا دفتر یادداشت   نوشتن   .    2  قدم 
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 در زیر آن محل آیه را در.  موضوع آیه امروز “  اطمینان از پیروزی ” است .  نوشتن موضوع آیه در بال 
 می باشد و در زیر آن آیه را بطور كامل 13 : 10محل آیه امروز در كتابمقدس اول قرنتیان .  كتابمقدس بنویسید 

.  بنویسید 
 همیشه حفظ كردن را با موضوع  ،  محل آیه و اولین خط آیه شروع كنید.   آیه بشكل صحیح   حفظ كردن   .    3  قدم 
.  یكبار در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه .  این تمرین خوبی است كه محل آیات را دوبار یاد بگیرید .  

 و مرور كردن آیه های قبلی كتابمقدس حداقل هر.   آیه های جدید كتابمقدس برای پنج روز   مرور كردن   .    4  قدم 
.  سه هفته یكبار 

(T)   سپس بیایید بنوبت آن آیه را به تنهایی و بدون نگاه كردن به.  بیایید آیه كتابمقدس را با هم حفظ كنیم 
.  كتابمقدس یا دفترچه یادداشت خود بگوییم 

(T+S) وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه "  13 : 10اول قرنتیان .  اطمینان از پیروزی 
".  هایی است که برای تمام مردم پیش میآید 

 (S)        وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه "  13 : 10اول قرنتیان .  اطمینان از پیروزی 
".  هایی است که برای تمام مردم پیش میآید 

 
(T+S) وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه "  13 : 10اول قرنتیان .  اطمینان از پیروزی 

 هایی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از حد
".   توانایی خود وسوسه شوید 

 
(T) وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه "  13 : 10اول قرنتیان .  اطمینان از پیروزی 

 هایی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از حد
".    توانایی خود وسوسه شوید 

(T+S) وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه " 13 : 10اول قرنتیان .  اطمینان از پیروزی 
 هایی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از حد

 همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی را هم برای فرار از آن فراهم میکند تا بتوانید.  توانایی خود وسوسه شوید 
 13 : 10اول قرنتیان .” در مقابل آن پایداری کنید

  
(S) رنتیان .  اطمینان از پیروزی : 10اول ق  13 "  وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، 

 وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما
 همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی را هم برای فرار از آن.  بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید 

 13 : 10اول قرنتیان .” .  فراهم میکند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید

(T)مرور آخرین آیه حفظ شده كتابمقدس.  نكته سوم
. لطفاU دو آیه آخر از كتابمقدس را كه حفظ كرده اید بدون نگاه كردن به دفتر یادداشت خود بگویید  
 
(S) 2و  1مجموعه “ اطمینان های مسیحی ”  قسمتهای 

     13     –     11   :   5  اول یوحنا   :   اطمینان از نجات 
 هر كه پسر را. شهادت این است كه خدا به ما حیات جاودانی داده است  و این حیات در پسر اویافت میشود  “ 

 این نامه را نوشتم تا شما كه به نام پسر خدا ایمان. دارد ، حیات دارد و هر كه پسر را ندارد صاحب حیات نیست 
  13 – 11 : 5اول یوحنا .“ دارید ، یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید  

     24   :   16  یوحنا   :    اطمینان از جواب دعا 
 24 : 16یوحنا ”   .بخواهید تا بیابید و شاد شوید و شادی تان کامل گردد.  چیزی نخواسته اید منبحال به نام تا“ 

(T) تكلیف برای هفته آینده
.  روزانه حداقل سه آیه حفظ شده كتابمقدس را برای پنج هفته مرور کنید.  اول 
 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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