
7حفظ كردن                  32دوتا  
  ( 4 : 4یك شاگرد كتابمقدس را مرتب می خواند ) متی 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . دراین مجموعه كه در موردتعمق و حفظ كردن آیات است    

 یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید .دو معلم بر مفهوم یك آیه از كتابمقدس در مورد یكی از ویژگی های
 شاگرد عیسی مسیح 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 این برنامه را ضبط كنید . در مجموعه دوم ، خدا به ما یاد میدهد كه پنج ویژگی زندگی
 یك نوایمان مسیحی را متمایز می كند : مسیح ، كتابمقدس ، دعا ،  مشاركت با سایر مسیحیان و شاهد بودن . عنوان تعمق و

حفظ كردن آیه امروز این است : یك شاگرد كتابمقدس رامرتب می خواند .

(S) تعمق بر آیه جدید كتابمقدس . 1نكته . 
  است . ما از همدیگر سئوالتی  خواهیم پرسید كه4 : 4آیه جدیدی كه بر آن تعمق می كنیم و آن را حفظ خواهیم كرد متی 

 را بخوانم . 4 : 4به ما كمك می كنند تا بر حقایق مكتوب در كتابمقدس تعمق كنیم . اجازه بدهید متی 

  است . عیسی در جواب گفت: “ کتاب مقدس میفرماید: » زندگی انسان فقط بسته به4 : 4آیه حفظی : كلم خدا . متی 
نان نیست ، بلكه به هر كلمه ای كه خدا میفرماید «”. 

          ) سئوال (  مفهوم ضمنی عبارت “ مكتوب است ” چیست ؟

( T)، عیسی سه      عیسی هر وقت می خواست از كتابمقدس نقل قول كند از این عبارت استفاده می كرد . اینجا در متی 
  می گوید:  “اگر تمام فرامینی را که امروز به شما5 – 1 : 8 در عهد عتیق نقل قول می كند . تثنیه  8بار از تثنیه فصل 

 می دهم اطاعت کنید نه تنها زنده خواهید ماند، بلکه تعدادتان نیز افزایش خواهد یافت و به سرزمینی که خداوند به
 پدرانتان وعده نموده، خواهید رفت و آن را تصرف خواهید کرد. به خاطر آورید چگونه خداوند شما را در بیابان چهل
 سال تمام هدایت کرد و شما را در تنگی قرار داده، آزمایش کرد تا ببیند عکس العمل شما چیست و آیا واقعا از او اطاعت
 می کنید یا نه. آری، او شما را در سختی و گرسنگی نگه داشت و بعد به شما »من« را داد تا بخورید، غذایی که شما و
 پدرانتان قبل از آن بی اطلع بودید. او چنین کرد تا به شما بفهماند که زندگی فقط به خوراک نیست، بلکه به اطاعت از
 کلم خداوند. در تمام این چهل سال لباس هایتان کهنه نشد و پاهایتان تاول نزد. بنابراین باید بفهمید چنانکه پدر پسر خود
 را تنبیه می کند، خداوند نیز شما را تأدیب نموده است.” . عـــیسی دید عالی نسبت به كتابمقدس داشت . او برای اعتقادات
. عیسی برای جواب دادن به وسوسه های شیطان ، سه بار از  و زندگی ،  كتابمقدس را معیار نهایی راستی می دانست 

كتابمقدس نقل قول كرد . 
          )سئوال ( خدا چگونه به نبی اسرائیل یاد داد كه انسان محض نان زیست نمی كند ؟

(S) خدا بنی اسرائیل را به مدت چهل سال در بیابان هدایت كرد تا آنها را فروتن سازد و امتحان
  ( . كلمه “ فروتن كردن ” بهتر است “ تحت فشار قرار دادن ” ترجمه شود . خدا بنی اسرائیل را5 – 1 : 8كند ) تثنیه 

 در موقعیتی تحت فشار قرار داد تا آنها را امتحان كند . آنها بدون نان در بیابان بودند و از گرسنگی رنج میبردند گرچه
 خدا همه چیز و هر آنچه را كه در قلب بنی اسرائیل می گذشـــت می دانست اما باز هم آنها را امتحان كرد تا افكار و

تمایلت قلبی خودشان را آشكار كنند و خود را بشناسند. 
 خدا نه تنها آنها را در تنگنا قرار داد ، بلکه در تنگی ها هم به آنها توجه داشت و با كلمش “ مvن ” را برای آنها آفرید . او

همچنین مسئولیت داشت تا لباسهای آنها كهنه نشود و از اینكه مدام در بیابان راه می رفتند پاهایشان ورم نكند . 
 خدا نخست آنها را به موقعیت سختی وارد می ساخت و بعد در آن موقعیت سخت از آنها مواظبت می كرد  این شیوه تعلیم
. درسی كه خدا می خواست به آنها بدهد این بود كه آنها محض نان زیست  دادن و نظم دادن خدا به بنی اسرائیل بود 
 نمی كنند بلكه بهر كلمه ای كه از دهان خداوند بیرون می آید هر آنچه از دهان خداوند بیرون آمد كلمه ای بود كه غذایی به
 نام مvن را آفرید . این نوعی ابراز محبت محافظت كننده خدا نسبت به قومش بود . دلیل اینكه خدا آنها را در تنگنا قرار
 می داد و در همان موقعیت سخت به آنها توجه داشت این بود كه آنها به خودشان و هیچ مخلوق دیگری اعتماد نكنند و فقط

به خدا توكل كنند . 
 كلم گفته شده پر قدرت خدا ، كلمی خلق و تداوم بخش است . از یك طرف می آفریند و از طرف دیگر از آن نگهداری
 یا محافظت می كند و آن را تداوم می بخشد . خدا با كلمش برای آنها غذا آفرید و آنها را تشویق كرد كه به او اعتماد كنند

و از كلم پرقدرت گفته شده او اطاعت كنند . 
          )سئوال(. نمونه هایی از كتابمقدس در مورد كلمی كه از دهان خداوند صادر می گردد كدامها هستند ؟ 
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( T. در باب اول كتابمقدس می خوانیم كه خدا كلمه ای سخن گفت و گفت ، “ روشنایی بشود ” ! و روشنایی شد     ) 
 كلمی كه از دهان خداوند صادر می گردد آنقدر پرقدرت است كه زمین و هر آنچه كه در آن است و همچنین كل هستی

رید . مزمور  ا ستارگان بی شمارش آف اب و دستور داد و6 : 33ر انها بوجود آمد؛ ا سم ان خداوند آ به فرم   می گوید ، “  
خورشید و ماه و ستارگان آفریده شدند." 

: 11. همچنین عبرانیان    مربوط است به خلق همه چیز توسط كلم پرقدرت خدا كه می گوید ،“ با ایمان به وجود3 
 خداست که می دانیم زمین و آسمان، و در حقیقت همه چیز، بدستور خدا ساخته شده اند؛ و همه اینها از چیزهای نادیدنی

به وجود آمده اند.” . كلم گفته شده خدا آنقدر پرقدرت است كه از هیچ همه چیز را خلق می كند !
  ( او به این حقیقت اشاره37 : 1جبرئیل فرشته به مریم گفت که هیچ کلم صادر شده از نزد خدا ناتوان نمی باشد. ) لوقا 

 می كرد كه مریم بدون اینكه با هیچ انسانی ارتباطی داشته باشد حامله خواهد شد . این حقیقت كه خدا در عیسی مسیح ذات
  ( . پس كلمی كه از دهان38 – 34 : 1انسانی به خود گرفت با كلم گفته شده پرقدرت خدا تبدیل به واقعیت شد ) لوقا 

 خدا صادر می شود كلم گفته شده پرقدرت خداست كه با آن هستی را آفرید و آن را تداوم می بخشد . خدا ، با كلم گفته
 شده خود در بیابان برای بنی اسرائیل غذا آفرید و از آنها محافظت كرد . با كلم گفته شده خود بعد از چهل روز روزه در
 بیابان ، خدا برای عیسی شرایطی را آفرید و تهیه کرد برای اینكه ازعیسی مواظبت كند . درحالیكه شیطان باور داشت
 كه نان معمولی برای حفظ حیات كامل�  كــافی است عیسی بیان كرد كه نه نان بلكه كلم گفته شده قدرتمند خدا تنها منبع

حیات و سلمتی انسان است ! 
          )سئوال( . كلم خدا چگونه باعث حیات انسان می شود ؟

(Sمانند شیطان ، بسیاری از مردم زمانه حاضر ایمان دارند که انسان میتواند تنها با نان و غذای معمولی زندگی       ) 
 کند. اما ، عیسی اعلن میکند که سرچشمه اصلی زندگی و رفاه انسان کلم گفته شده قدرتمند خدا است که شرایطی را که
 انسان برای زندگی نیاز دارد مهیا میکند. تفاوتی نمیکند که شما ایمان دارید یا ندارید ، اگر خدا با کلم خلق خود سخن
 نگوید ، نانی نیز وجود ندارد. امروزه در یک دنیای دور شده از خدا ، بسیاری از مردم به وجود خدا ایمان ندارند و
 باور ندارند که انسان برای هر چیزی به خدا وابسته است. همانند شیطان ، انسان زمان حاضر فقط به هستی مادی ایمان
 دارد و اینکه چگونه از آن برای امتیازات شخصی خود سود ببرد. اما ، عیسی میگوید که همه انسانها مطلقا� به وجود خدا

و کلم پر قدرت گفته شده او وابسته می باشند. 
چرا هر کلم گفته شده توسط خدا برای انسان مهم است ؟

  
(Tكـلم گفته شده پر قدرت خدا ، هوا را برای تنفس انسان ، باران و آفتاب را برای محصولت و غذایی را كه      ) 

 انسان می خورد آفرید . هر روزه و هر دقیقه از زندگی انسان را تداوم می بخشد . اگر خدا كلم خلق و قدرتمند خودش
 را جاری نكند نه بارانی خواهد بود نه آفتابی ، نه غذایی نه آبی نه هوایی برای نفس كشیدن ، نه درختان زیبا ونه گل ها .
 خلصه هیچ چیز وجود نخواهد داشت ، چون خدا ، هرچیزی را كه وجود دارد با كلم گفته شده پرقدرت خود آفریده و
 آن را تداوم می بخشد . پس عیسی می گوید كه انسان فقط با كلمی كه از دهان خدا صادر می شود می تواند زندگی كند !
 در نتیجه .  كلم گفته شده خدا كامل�  حیاتی است . كلم گفته شده خدا تمام شرایط را برای زندگی انسان برروی زمین
 بوجود می آورد . بدون كلم گفته شده خدا ، هیچكس نمی تواند زنده بماند نفس بكشد ،  غذا بخورد و یا كاری برروی زمین

انجام دهد . كلم گفته شده خدا ، توصیف حاكمیت خدا بر تمام خلئق ،  بر تمام شرایط و تمام اتفاقات تاریخ است .
 به كلم مكتوب خدا هم مربوط می شود ؟4 : 4          )سئوال ( آیا متی 

( S)( بله . خدا از طریق انبیاء كلمش را بیان كرده است . او سخن نهایی خود را از طریق عیسی مسیح بازگو كرد      
 ( كلم خدا قدرتمند و مؤثر است .2 : 36 ( و خدا فرمان داد كه كلمش در كتابمقدس ثبت شود )ارمیاء 1 : 1عبرانیان 

اما كتابمقدس می گوید كه كلم مكتوب و نوشته شده خدا نیز قدرتمند و مؤثر است . 
 می گوید ، “کلم من مثل آتش می سوزاند و مثل چکش خرد می کند.” . 29 : 23ارمـــیاء 

. مثل چكشی كه . تمام كلم خدا دركتابمقدس قدرتمند و مؤثر است   كلم مكتوب و نوشته شده خدا ، كتابمقدس است 
 صخره را خرد می كند و قلب سخت را نرم می سازد . درست مثل آتش كه كاه را می سوزاند مشاجره های انسانی را از

  كلم مکتوب خدا قدرت دارد . افكار و تمایلت قلبی را داوری كند . برطبق اول12 : 4بین می برد . برطبق عبرانیان 
  كلم نوشته شده خدا باعث می  شود ایمانداران در زندگی مسیحی خود رشد كنند . و برطبق دوم تیموتائوس2 : 2پطرس 

3 : نها نشان می دهد ،  16  . گناهان مردم را به آ  ، كلم نوشته شده خدا برای تعلیم حقایق خدا بسیار مفید است 
اشتباهاتشان را اصلح می كند و آنها را آموزش می دهد تا برای خدمت خدا تجهیز گردند . 

 در نتیجه . كلم مكتوب و نوشته شده خدا قدرتمند و مؤثر است . انسان فقط در صورتی می تواند زندگی كند كه برطبق
 آنچه خدا برایش مقرر كرده زندگی كند . یعنی زمانیكه او برطبق كلم مكتوب خدا در كتابمقدس زندگی كند . كلم نوسته
 شده خدا در كتابمقدس قدرت دارد تا اسرار خدا را آشكار كند ، گناه و شریران را نابود كند ،  ایمانداران را نجات بخشد و

باعث رشد آنها در زمینه های روحانی شود . 
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(T نكته      )حفظ كردن آیه جدید كتابمقدس2 . .  
روش حفظ كردن یك آیه جدید چهار مرحله دارد : 

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

  است و زیر آن كل آیه را4 : 4عنوان امروز “ كلم خدا ” است . زیر آن محل آیه را بنویسید . جای آیه امروز متی 
بنویسید .

  . حفظ كنید آیه را به شیوه صحیح حفظ كنید . همیشه با نام عنوان شروع كنید . بعد محل آیه و خط اول آیه را حفظ3قدم 
كنید . بهتر است كه محل آیه را دوبار تمرین كنید ، یكبار در ابتدای آیه و یكبار در پایان آیه . 

  هفته هر روز تكرار كنید و آیات قبلی را هم حداقل یكبار هر سه هفته مرور5 . مرور كنید آیه جدید را به مدت 4قدم 
كنید . 

(S)بیایید آیه حفظی را با هم مرور كنیم . و به نوبت قسمتی از آیه را به تنهایی و بدون اینكه به كتابمقدس یا دفترچه      
یادداشت خود نگاه كنیم تكرار نمائیم . 

( T+S) عیسی در جواب گفت ، کتاب مقدس میفرماید: » زندگی انسان فقط بسته به نان4 : 4     كلم خدا . متی “.  
نیست."

(T) عیسی در جواب گفت ، کتاب مقدس میفرماید: » زندگی انسان فقط بسته به نان نیست."4 : 4     كلم خدا . متی “ . 

(T+S) عیسی در جواب گفت ، کتاب مقدس میفرماید: » زندگی انسان فقط بسته به نان4 : 4      كلم خدا . متی “.  
 4 : 4نیست ، بلكه به هر كلمه ای كه خدا میفرماید «”. متی 

 
(S كلم خدا . متی      )عیسی در جواب گفت ، کتاب مقدس میفرماید: » زندگی انسان فقط بسته به نان4 : 4“ .  

 4 : 4نیست، بلكه به هر كلمه ای كه خدا میفرماید «”. متی 

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

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

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

 .1 و مجموعه “  حیات تازه ” ، آیه 5 – 2مجموعه  “اطمینان مسیحی”، آیات 

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

  24 : 16یوحنا 

(         T) 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 های
 خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید .  همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی را هم

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

(     S)    9: 1اطمینان از بخشش .  اول یوحنا   
 “ اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم ، میتوانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می

   9: 1آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” .  اول یوحنا 

(T) 6  – 5 : 3         اطمینان از هدایت خدا .  امثال    

 “ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تكیه منما . در هرکاری که انجام می دهی ، خدا را در نظر داشته
 .6 – 5 : 3باش و او در تمام کارهایت تو را موفق  خواهد ساخت.”  امثال 
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(S) 17 : 5         مسیح .  دوم قرنتیان  
 “ پس اگر كسی در مسیح باشد ، خلقت تازه ای است . چیزهای كهنه درگذشت ، اینک ،  همه چیز تازه شده است." دوم

  17 : 5قرنتیان 
 
(T)           تكلیف برای هفته آینده          

 هفته ، پنج آیه آخری را كه از كتابمقدس حفظ كرده اید مرور كنید .5اول .   یكبار در روز و به مدت 
ینترنتی  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.netدوم .  كتابهای دستور عمل 

مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....
سوم . هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .
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