
5حفظ كردن                    22دوتا  
 (6 – 5 : 3امثال ) یک شاگرد از هدایت خدا اطمینان دارد 

 T =  1معلم           S =  2معلم

(S) بكمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا.  خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
وید  ز مشخصات.  شاگرد عیسی مسیح ش كی ا ره ی تابمقدس كه دربا ز ك یه ا ك آ ر روی معنی ی  دو معلم ب

 درحالیكه به این برنامه گوش.  شاگردعیسی مسیح است تعمق خواهند كرد و سپس آن را با هم حفظ می نمایند 
 5خدا وعـــــده داده كه تمام مسیحیان .  می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط كنید 

.یک شاگرد از هدایت خدا اطمینان دارد: عنوان درس امروز این است . اطمینان داشته باشند 

(T)(ادامه            ) تعمق برآیه جدید كتابمقدس  .    1  نكته
مثال  : 3آیه جدید كتابمقدس كه به آن تعمق و آن را حفظ خواهیم كرد ا  5 -  سپس از هم سئوالتی.  است  6 

.را بخوانید 6 – 5 : 3لطفاU امثال .  خواهیم پرسید تا به هم كمك كنیم تا بر حقایق موجود در كتابمقدس تعمق كنیم 

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

اعتماد  بر خداوند یعنی چه ؟این آیه كتابمقدس با این كلمات شروع می شود “ به خداوند اعتماد کن ” 

(T)       بعضی مردم به.  دركتابمقدس درباره انسانهایی می خواهیم كه به چیزها یا افراد دیگری توكل می كنند 
 شهرهای مستحكم خود  ،  ارابه ها  ،  اسبها و كمانهای خود اعتماد می كنند و بعضی دیگر به ثروت  ،  رشوه و

،  .  بعضی به مذهب ومعلمین مذهبی خود اعتماد می كنند .  زور  ،  همسایه ها   بعضی دیگر به شاهزاده ها  
 .دوستان و برادران و بعضی فقط به خودشان  ،  زیبایی خود به كلمات فریب دهنده و شرارت خود اعتماد می كنند

 اعتماد كردن یعنی این افراد این چیزها و این افراد را زیربنای محكم خود فرض كرده و مطمئن هستند كه
 اعتماد كردن یعنی این چیزها و این اشخاص را مسئول برطرف كردن نیازهای.  می توانند به آنها وابسته باشند 

 اعتماد كردن یعنی به این چیزها و افراد برای نجات و كمك به خود وابسته بوده و اینكه آنها باعث.  خود بسازید 
.  موفقیت و كامیابی شما می شوند 

 لعنت بر کسی که به انسان: " می گوید  6 – 5 : 17ارمیاء : كتابمقدس در مقابل اعتماد به انسان هشدار می دهد 
 او مثل بوته ای است که در بیابان خشک و. تکیه می کند و چشم امیدش به اوست و بر خداوند توکل نمی نماید

 ”.سوزان و در شوره زارها می روید، جایی که هیچ گیاه دیگری وجود ندارد؛ او هرگز خیر و برکت نخواهد دید
 او. خوشابحال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام امید و اعتمادش بر اوست : “ می گوید  8 – 7 : 17ارمیاء 

 مانند درختی خواهد بود که در کنار رودخانه است و ریشه هایش از هر طرف به آب می رسد درختی که نه از
.  برگش شاداب می ماند و از میوه آوردن باز نمی ایستد ” . گرما می ترسد و نه از خشکسالی 

 آیه كتابمقدسی كه.  درحالیكه ایمان اغلب كاری را انجام می دهد  ،  اعتماد بیشتر در حال انتظار و وابسته است 
 اعتماد به خداوند یعنی اینكه خداوند را.  با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن” : “ بر آن تعمق  می كنیم می گوید 

 اعتماد كردن به خداوند یعنی اینكه.  پایه محكم زندگی خود بسازید و یا او را مسئول كل زندگی خود بسازید 
.  برای نجات خود بنای خود و هدایت خود وابسته به خداوند باشید 

چرا مهم است كه با تمامی دل خود بر خداوند توكل كنیم و بر عقل خود تكیه مكنیم ؟           

(S)       عیسی می گوید  ،  “ من تو را خوب می شناسم؛ می دانم که نه.  خــدا بی میلی و اكراه را دوست ندارد 
 اما چون نه سرد هستی و نه گرم ، تو را از دهان خود قی. کاش یکی از این دو بودی . سرد هستی و نه گرم

 .امكان ندارد كه بر بنیادی نیمه كاره ساختمانی بسازید  ( .  16 – 15 : 3مكاشفه .” ) کرده ، بیرون خواهم ریخت
 خدا از من می خواهد كه با تمام وجود.  همچنین امكان ندارد كه خداوند را فقط نیمی از بنیاد بنای خود قرار دهید 

 این آیه كتابمقدس ادامه می دهد  ،  “ و بر عقل خود تكیه.  خود و در تمام زمینه های زندگیم به او توكل كنم 
 .از واژه تكیه كردن در موارد تكیه كردن به یك چوب دستی و یا بازوی یك شخص نیز استفاده می شود .  مكن”

.  وقتی به چیزی تكیه می كنید در جستجوی حمایت شدن از طرف آن منبع هستید 
 ونمی خواهم به.  وقتی من بر عقل خود تكیه می كنم به قدرت شخصی خود و قوه تمیز خود وابسته می شوم 

نقدر سركش هستم كه تغییر  نصایح نیكو گوش كنم چون آنقدر مغرور هستم كه اشتباه خود را نمی پذیرم و آ
.نمی كنم

1



 چگونه می توانید عملJ در.  می گوید  ،  “ در هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر داشته باش ”  6آیه 
همه کارهای خود خداوند را در نظر داشته  باشید ؟

(T)شناختن خداوند یعنی  ،  در تمام مساعی و تلشهای خود او را به یادآوری و شناختن یعنی من در همه 
 زمانی در همه راههای خود خداوند را می شناسم كه هیچگاه از مسیحی بودن.  جنبه های زندگی به او نیاز دارم 

.  خود شرمنده نشوم و همیشه همه چیز را به طریق مسیحی انجام دهم 

(S)     اینكه من با كشف اینكه خدا در مورد هر موضوعی دركتابمقدس چه می گوید خداوند را.   نخست 
 .و با پیروی از كتابمقدس نشان می دهم كه در تمام شرایط زندگی وابسته به خدا و تعالیم او هستم . می شناسم 

 كتابمقدس شامل اراده خدا برای زندگی من است و در مهمترین قسمتهای زندگی عملU حكمت بسیاری را به ما
موزد   برای مثال اگر می خواهم در ازدواج خود خدا را بشناسم پس آنچه كتابمقدس در مورد ازدواج.  می آ

 خدا می گوید كه من آزادم كه با هركس كه دوست 39 : 7برای مثل در اول قرنتیان .  می گوید را بررسی می كنم 
 مثال.  آن شخص بایستی ایماندار در مسیح باشد .  دارم ازدواج كنم ولی آن شخص بایستی متعلق به خداوند باشد 

 خدا می گوید كه قبل از ازدواج  ،  من و شریك زندگیم بایستی اهداف مشابه ای در.  است  3 : 3دیگر در عاموس 
 به همین ترتیب من بایستی از كتابمقدس كشف كند كه خدا درمورد پول  ،  در مورد تربیت.  زندگی داشته باشیم 

کردن فرزند  ،  در مورد تقسیم وقت بین كار و خانواده  ،  در مورد كلیسا و دوست داشتن مـــردم چه می گوید  ،  
 پس من كتابمقدس.  كتابمقدس در مورد همه این موضوعات و در مورد مسائل بسیار جالبتر نیز سخن می گوید 

 كتابمقدس از نظر شناختن خدا در زندگیم  ،  منبع بسیار. را می خوانم و با دیگران كتابمقدس را بررسی می كنم 
.مهمی به شمار می آید

(T)     با دعا كردن نشان می دهم كه درتمام.  با دعا كردن قبل از انجام هر كاری  ،  خدا را می شناسم .   دوم 
 كتابمقدس نسبت به داشتن شیوه زندگی ای كه مستقل از خدا باشد هشدار.  موقعیتهای زندگیم وابسته به خدا هستم 

 نویسنده  مزمور می گوید  ،  “ اگر خداوند خانه را بنا نکند، بناکنندگانش زحمت بیهوده می کشند؛ اگر.  می دهد 
 بیهوده است که شما برای امرار معاش، این همه. خداوند شهر را نگهبانی نکند، نگهبانان بیهوده نگهبانی می کنند

 زحمت می کشید، صبح زود بر می خیزید و شب دیر می خوابید؛ زیرا هنگامی که عزیزان خداوند در خوابند، او
 عیسی برای نمونه با دعا كردن وابستگی خدا به پدر ( .  2 – 1 : 127مزمور .” ) برای ایشان تدارک می بیند

اد   او قبل از گرفتن.  او قبل از اینكه غذا بخورد دعا می كرد و خدا را شكر می كرد .  آسمانی اش را نشان د
 :والی نحمیا ، قبل از ملقات مهم خود با پادشاه ، دعا كرد .  تصمیمی مهم مثل انتخاب گروه شاگردانش دعا كرد 

 التماس می. ای خداوند، دعای مرا و دعای سایر بندگانت را که از صمیم قلب به تو احترام می گذارند، بشنو" 
 و پادشاه نه ( .  11 : 1نحمیا .” ) کنم حال که نزد پادشاه می روم اما دل او را نرم کنی تا درخواست مرا بپذیرد

 قبل از اینكه شاگردان رفته و انجیل را.  تنها درخواست او را پذیرفت بلكه حتی به او در انجام اهدافش كمك نمود 
 به ما خدمتگزاران خود جرأت بده تا پیام تو را به... موعظه كنند  ،  دعا كـــردند و گفتند  ،  “ حال، ای خداوند، 

: 4اعمال . ” ) مردم برسانیم  پس آنها از روح القدس پر شدند و پیغام خدا را با جرأت به مردم ( 31 – 29 
 پس من قبل.  من در تمام راههای خود وقتی خدا را می شناسم كه قبل از انجام هر كاری ابتدا دعا كنم . رساندند 

 قبل از.  قبل از اینكه شخصی را ملقات كنم دعا می كنم .  از اینكه تصمیم بگیرم یا نقشه ای بكشم دعا می كنم 
 یاد گرفته ام كه در هر موقعیتی دعا.  اینكه سخنی بگویم دعا می كنم قبل از اینكه دست به عملی بزنم دعا می كنم 

!این شیوه ، راهی عملی است برای اینكه خدا را در زندگیم بشناسم .  كنم 

(S)     در هر كاری كه انجام می دهم در پی خشنودی و جلل دادن او هستم بدین ترتیب خداوند را.   سوم 
 كتابمقدس می گوید  ،  “  کارهای شما ، حتی خوردن و نوشیدنتان ، همه باید برای جلل و بزرگی.  می شناسم 
 "یكی از سئوالت مهم زندگی این است “  برای چـــــه كسی زندگی كنم ؟ ( .  31 : 10اول قرنتیان .” ) خدا باشد

 اما مسیحیان.  آنها به دنبال ثروت  ،  قدرت یا لذت خود هستند .  اكثر مردم دنیا برای خودشان زندگی می كنند 
.  و بایستی برای رضایت و جلل خدا زیست كنند .  بایستی به دنبال شناخت خداوند باشند 

 آیا.  این آیه كتابمقدس كه بر آن تعمق می كنیم می گوید  ،  “  او در تمام کارهایت تو را موفق  خواهد ساخت” 
مواردی را می شناسید كه نشان بدهد خدا چگونه  در تمام کارهایتان شما را موفق  خواهد ساخت ؟

(T)      وقتی خدا طریقی را راست می گرداند  ،  كوهها و سایر موانع را دور می سازد جاده را هموار و سفر را 
 و یا پیچ و خم و انحرافات طولنی جاده را برطرف و جاده را به طرف مقصد مستقیم می سازد.  آسان می سازد 

 برای مثال وقتی یك مسیحی خداوند را می شناسد خداوند باعث می شود كه نقشه هایش موفقیت آمیز باشند این را
 تجربه كرده ام كه هر وقت خدا را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیرهایم در نظر نمی گیریم گرفتار انواع مشكلت

."كتابمقدس می گوید  ، “ نقشه های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد.  می شوم 
 من آسیب ناشی از دروغ های.  بعضی مواقع خدا نگرش غلط مردم را نسبت به من عوض می كند : مثالی دیگر 

 بعد از اینكه شروع كردم به دعا كردن برای آنها و هرجا كه امكانش بود به آنها كمك.  مردم را تجربه كرده ام 
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 كتابمقدس می گوید  ،  “ وقتی کسی خدا را خشنود می.  كردم ، مدتی بعد آنها دروغ هایشان را خاتمه داده اند 
 (.  7 : 16امثال .”) سازد، خدا کاری می کند که حتی دشمنان آن شخص نیز با وی از در صلح و آشتی درآیند

 وقتی در تمام راههایمان خداوند را بشناسیم خداوند موانع را از سر راهمان برمی دارد.  اجازه بدهید خلصه كنم 
.  و مستقیم ما را به سمت مقصد هدایت می كند 

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

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

 محل آیه امروز ،.  در پایین محل آن آیه را بنویسید .  عنوان امروز “  اطمینان از هدایت خدا ” است .  بنویسید 
.  است و زیر آن كل آیه را بنویسید  6 – 5 : 3امثال 

 همیشه با نام عنوان  ،  محل آیه و خط اول آیه شروع كنید.  آیه را به شیوه درست حفظ كنید .     حفظ كنید   .    3  قدم 
.  نخست در شروع آیه و سپس در پایان آیه .  خوب است كه یاد بگیرید جای آیه را دوبار تكرار كنید .  

 و تمام آیات قدیمی كتابمقدس را حداقل.   آیه جدید را هر روز به مدت پنج هفته مرور كنید   مرور كنید   .    4  قدم 
.  هر سه هفته تكرار كنید 

(T          ) سپس بیایید به نوبت قسمتی از آیه را به تنهایی و.  بیایید این آیه كتابمقدس را با هم حفظ كنیم 
. بدون نگاه كردن به كتابمقدس یا دفترچه یادداشت بگوییم

  
(T+S)      با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن  .  6 – 5 : 3امثال .  اطمینان از هدایت خدا .
 
(T)          با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن   6 – 5 : 3امثال .  اطمینان از هدایت خدا.

(T+S    ) با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تكیه .  6 – 5 : 3امثال .  اطمینان از هدایت خدا 
. منما 

 
(T        ) با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود .  6 – 5 : 3امثال . اطمینان از هدایت خدا 

.  تكیه منما 

(T+S)    با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تكیه .  6 – 5 : 3امثال . اطمینان از هدایت خدا 
.در هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر داشته باش . منما 

  
(T       ) با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود .  6 – 5 : 3امثال . اطمینان از هدایت خدا 

.در هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر داشته باش . تكیه منما 

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

 . 6 – 5 : 3امثال .  ساخت
 
(S) با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تكیه .  6 – 5 :3امثال . اطمینان از هدایت خدا 

 در هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق  خواهد. منما 
 . 6 – 5 : 3امثال .  ساخت

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

(S       ) بعلوه  ،  این بسیار.  چون از یاد بردن نكته اشتباهی كه حفظ كرده باشیم بسیار مشكل است 
 ساده تر است كه آیه های كتابمقدس را حفظ و مرور كنیم و بیاد بیاوریم وقتی آنها را بدون اشتباهی حفظ

.  كرده باشیم 

(T     ) مرور آخرین آیات كتابمقدس كه حفظ كرده اید  .    3  نكته    .  
.  بیایید با هم چهار آیه آخری كه حفظ كرده ایم بدون نگاه كردن به دفترچه یادداشتمان مرور كنیم 

 .4 – 1مجموعه  “ اطمینان های مسیحی ” قسمتهای 
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(S      ) 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 
.“ دارید ، یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید  

 13 – 11 : 5اول یوحنا 

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

  24 : 16یوحنا 

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

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

 
(T) 9  :   1  اول یوحنا   .    اطمینان از بخشش       

 اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم ، میتوانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را“ 
   9: 1اول یوحنا .  می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” 

(S) تكلیف برای هفته آینده
        . هفته  5مرور روزانه پنج آیات آخری كه حفظ كرده اید یكبار در روز به مدت .   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 

4

http://www.dota.net/

