
 8حفظ كردن                     37دوتا  
  (7 : 15یك شاگرد به طور منظم دعا می كند ) یوحنا 

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

ح باشید . دو معلم از كتابمقدس بر مفهوم آیه ای از كتابمقدس در مورد یكی از ویژگی های اگرد عیسی مسی ت كه ش  گرف
 شاگرد عیسی مسیح تعمق خواهند كرد و سپس آن را با هم حفظ می كنند . در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك
 دفترچه ، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید . دراین مجموعه دوم ، خدا به شما یاد می دهد كه پنچ چیز ، زندگی
 یك نوایمان مسیحی را متمایز می كند : مسیح ، كتابمقدس ، دعا ،  مشاركت با سایر مسیحیان و شاهد بودن . عنوان تعمق

و حفظ كردن امروز این است : یك شاگرد به طور منظم دعا می كند . 

(S) تعمق بر آیه جدید كتابمقدس.      1  نكته 
    است . از همدیگر سئوالتی خواهیم پرسید تا  7   :   15  آیه جدیدی كه بر آن تعمق خواهیم كرد و آن را حفظ می كنیم یوحنا 

   را بخوانم .   7   :   15  به ما كمك كنند كه بر حقایق مكتوب در كتابمقدس تعمق كنیم . اجازه بدهید یوحنا 
  . “ ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما  7   :   15  دعا . یوحنا آیه حفظی این است : 

 . 7 : 15داده خواهد شد.”  یوحنا 
 “ معنی ضمنی كلمه اگر چیست ؟ ”           این آیه با كلمه اگر شروع می شود . 

( Tكلمه “ اگر ” حاوی این مفهوم است كه وعده عیسی مسیح در ارتباط با جواب دعاهایتان شرطی است . اگر شما     ) 
جام بدهید ، عیسی ه اگر شرط را ان حالیك اهد داد ! در س عیسی مسیح وعده خود را انجام خو م دهید ، پ  آن شرط را انجا
 مسیح هم وعده اش را انجام نخواهد داد . غیرمسیحیان هم مانند مسیحیان بایستی بدانند كه شرایط عیسی مسیح شامل تمام

دعاهای دنیا می شود . 
 عیسی مسیح چه شرایطی را برای پاسخ دعا قرار می دهد ؟            

(S)ه دعا دو شرط می گذارد. شرط اول برای اطمینان از جواب دعا این ضرورت مهم  عیسی مسیح برای پاسخ ب
  ( . شرط دوم برای اطمینان از جواب دعا این ضرورت9 و5 : 15است كه در عیسی مسیح و محبت او بمانید ) یوحنا 

اسخ داده می شود ا دعایی كه در این دنیا به آن پ پس تنه ساسی است كه كلم عیسی مسیح در شما و زندگیتان بماند .   ا
دعایی است که از طریق عیسی مسیح و در نام عیسی مسیح به نزد خدا دعا شود.

 ؟ماندن در مسیح به چه معنایی است"           شرط اول. “

(T در یوحنا        )عیسی می گوید ، “ بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در کلم من بماند و5 : 15  
  می گوید ،9 : 15من نیز در او، میوه فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. “. و در یوحنا 

س عیسی مسیح در پ ن بمانید.“  ت م س در محب ت دارم، پ ا را دوس ز شم ر که پدر مرا دوست دارد، من نی  “ همانطو
مسیحیان می ماند و مسیحیان بایستی در عیسی مسیح بمانند!

 ! عیسی ما را دوست دارد.او به این دنیا آمد تا گمشدگان این دنیا را بجوید و نجاتعیسی مسیح در مسیحیان می ماند .اول
 دهد محبتش باعث شد كه موقعیتش را در آسمان رها كند ذات انسانی به خود بگیرد و در میان ما برروی زمین زندگی
 كند . محبتش باعث شد كه بر روی صلیب به خاطر گناهان ما بمیرد . بعد از مرگش بر روی صلیب ، عیسی مسیح قیام
 كرد ، به آسمان صعود نمود و از آنجا بر همه آنانی كه ایمان دارند او به خاطر گناهانشان مرد روح القدس را ریخت . از
شه نـــجاتش را در ایمانداران انجام می دهد قدس خود عیسی مسیح در قلوب ایمانداران زندگی می كند و نق ریق روح ال  ط
ی دانید که بدن شما، ا هنوز نم ی ریق روح القدس در ایمانداران می ماند . كتابمقدس می گوید ، “آ س عیسی مسیح از ط  پ
 مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می

  ( ” . اگر عیسی مسیح هنوز در شما نیست ،  پس كلمات19 : 6کند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نیست. ) اول قرنتیان 
  بشنوید ” اکنون در مقابل در ایستاده، در را می کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید،2 : 3او را در مكاشفه 

 داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد، و او نیز با من.” ! در قلب خود را باز كنید و به حضور عیسی مسیح
دعا كیند و از او بخواهید كه به زندگی شما بیاید و در قلب شما زندگی كند . 

و بمانند. دوم  ح و محبت ا ی در عیسی مسی حیان بایست رفهمسی ه صورت دوط ا ب ح و شم ن عیسی مسی ارتباط بی .  
  در شما نماند شما نمی توانید به هیچ عنوان ایماندار باشید .عیسی مسیحمسئولیتهایی را به دنبال دارد . از طرفی ، اگر 

  (.10 – 9 : 8كتابمقدس می گوید اگر شما در قلبتان عیسی مسیح را نداشته باشید متعلق به عیسی مسیح نیستید ) رومیان 
  در عیسی مسیح نمانید نشان می دهید كه هرگز به عیسی مسیح متعلق نبوده اید . مسئولیت شماشمااز طرف دیگر ،  اگر 

این است كه در عیسی مسیح بمانید . 
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 ماندن در عیسی مسیح به چه معنی است ؟ “ ماندن در عیسی مسیح ” به این معنی است كه خودتان را تسلیم عیسی كنید تا
 همیشه یك ارتباط شخصی با او داشته باشید . بدین معنی كه برای ادامه زندگیتان با عیسی مسیح پیوسته جد و جهد كنید.
شته شده یعنی ستمراری نو به زمان حال ا كلمه “ ماندن ”  ف عیسی مسیح و اهداف او در زندگیتان كنید .  اوق  خودتان ر
 رابطه بین شما و عیسی مسیح بایستی هر روز ادامه یابد. بدون این تلش یا كوشش مداوم ،نجات و رشد و ثمری نخواهد

بود ! 

(S) چگونه انسان می تواند برای ادامه دادن با عیسی مسیح تلش كند ؟

(T) ــعاده ای می دهد . فیلیپیان ی عزیزان من ،13 – 12 : 2كــــتابمقدس وعده  فوق الـ بنابراین ا می گوید ، “    
ز من ر است که ا م مهمت ا دور هست ز شم طاعت میکردی، اکنون هم که ا ی با شما بودم همیشه از من ا  همانطور كه وقت
 اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید ، زیرا خداست که از لطف خود ، هم اراده و هم قدرت هر
ه شما فرمان انجام آن را ز ب ه شما نداده باشد ، هرگ ا ب ا فیض انجام كاری ر اگر خد ی کند.”   ا ایجاد م ا در شم  کاری ر
 نمی دهد. مسئولیت او این است كه در شما اشتیاق و قدرت انجام آن را ایجاد كند . مسئولیت شما استفاده از چیزی است كه

دریافت كرده اید یعنی با تلش برای ماندن در عیسی مسیح نجات خود را كامل كنید . 
اجازه بدهید كلم مسیح در شما بماند یعنی چه ؟                   شرط دوم 

( Sشرط دوم برای اطمینان از اینكه عیسی مسیح دعای شما را پاسخ خواهد داد ارتباط دائم با كتابمقدس دارد . شما    ) 
بایستی در كلم كتابمقدس بمانید و كلم كتابمقدس نیز در شما بماند . 

  عیسی می گوید ، “ اگر در كلم32 – 31 : 8 در یوحنا مسیحیان بایستی در كلم عیسی مسیح در كتابمقدس بمانند .. اول
 من بمانید ، به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد كرد ” . دراینجا
 مسئولیت شما ماندن در كلم عیسی در کتاب مقدس است . می توانید با هفت اصل زیر در كلم عیسی مسیح در كتابمقدس

ا تعلیم داده می شود آن را  ه ی ح موعظ رگاه كلم مسی بایستی ه سیح را دركتابمقدسبشنوید .بمانید .  هر روز كلم م   
  . بایستی سخنان مهم مسیح را مرتببررسی كنید. هر هفته كلم مسیح را در یك گروه كوچك مطالعه كتابمقدس بخوانید

  . یعنی در مورد مفهوم آن در زندگی شخصی خودتان فكر كنید و دعا كنید تاتعمق كنید . بایستی بر كلم مسیح حفظ كنید
 بهبفهمید كه او می خواهد چگونه  آن را در زندگی شخصی خود ، بكار ببرید . بایستی كلم مسیح را در زندگی خودتان 

  . پس اینمنتقل كنید ( و باید كلم مسیح را با موعظه و تعلیم به سایر مردم 10 : 15 ؛ یوحنا 24 : 7 ) با متی كار ببرید
آن را بشنوید ، بخوانید ، بررسی كنید ،  حفظ  هفت راه ، اصولی برای ماندن در كلم عیسی مسیح در كتابمقدس است : 

كنید ، تعمق كنید ، به كار ببرید و آن را به دیگران منتقل كنید . 

ایستی اجازه دهند كه كلم عیسی مسیح در كتابمقدس در آنها بماند دوم . با7 : 15 . مسئولیت شما در یوحنا مسیحیان ب   
ا در یوحنا  ولیت شم زه دهید شما را3 : 8مسئ ه كلم مسیح اجا ا این است كه ب ولیت شم    متفاوت است . در اینجا ، مسئ

با خواندن ،  بررسی و به كار بستن كلم عیسی مسیح ، کلم مسیح به درون فكر ،   تحت تأثیر قرار دهد و عوض كند ! 
 قلب و زندگی شما وارد می شود . پس باید به كلم عیسی مسیح كه در فكر ،  قلب و زندگی شما است اجازه بدهید در شما
م عیسی مسیح در شما ، افكار و اعتقادات ،   بایستی كل ا را بدست گیرد .  م د و كنترل كامل ش اش پویا و مولد انرژی ب
ا کسیکه احکام مرا ام رهایت را كنترل كند . عیسی هشدار داد ، “  حساسات ،  كلم و كا  انگیزه ها و خواهشها ، حالتها و ا

متی  سه ساخت.” )  ا بر شن و ما نه اش ر ست، درست مثل مردی که خا ا پیروی نمی کند، نادان ا ز آنه   :7می شنود و ا
ا عمل نكنید حیات آن در26 فتارتان به آنه وری كنید و در فكر ، قلب و ر م مسیح را جمع آ ط دانش كل ا فق ر شم اگ  . ) 

 زندگی شما فروكش می كند و متلشی می شود . باید اجازه دهید كلم مسیح در کتاب مقدس بزرگترین نفوذ را در زندگی
 شما داشته باشد . كلم عیسی مسیح بایستی آنچنان تأثیر عمده ای داشته باشد كه اعتقادات و باورهای شما را تعیین كند .
 باید آنچنان تأثیر زیادی داشته باشد كه انگیزه ها و حالتهایی را كه از خود نشان می دهید تعیین كند . باید آنچه كه می گویید

و آنچه زندگیتان را وقف آن می كنید ،  تعیین كند . فقط در این صورت كلم عیسی مسیح در شما می ماند . 
آیا مسیحیان می توانند هر آرزویی دارند ، بطلبند ؟                 

(T)ی كه دارید رزوی ی هستید هر آ ی واقع ر مسیح ا اگ ام ی دارند ، بطلبند .  رزوی  بله ،  مسیحیان می توانند هر آ
ه در عیسی مسمیح می مانند و اجازه حیانی ك مسی یزها خدا را خشنود نمی كند .  ه بعضی چ  نمی طلبید . چون می دانید ك
آنها اشد .  طبق اراده عیسی مسیح ب لبید كه بر واهند ط ایی را خ ا بماند فقط چیزه ح در آنه ه كلم عیسی مسی  می دهند ك
ر بیاورید ، كه ط به خا شند نمی طلبند .  راده مكشوف مسیح در كتابمقدس با ت یا خلف ا خصی ا كه خلف ش زهایی ر  چی

  ( و خدا سخنان نهایی خود را در عیسی مسیح به ما15 : 1عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است ) كولسیان 
  مكتوب است “ از اینرو، خاطرجمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی14 : 5 ( . در اول یوحنا 1 : 1گفته است ) عبرانیان 

 مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید.” . پس هرگاه مسیحیان چیزهایی را بطلبند كه برطبق اراده خدا باشد
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ا به  می توانند با اطمینان زیاد دعا كنند . برای مثال اگر مسیحیان چیزهایی را بطلبند كه طمع آنها را ارضاء می كند و ی
 داد . نخواهدآنها قدرت متكبرانه و شهوت دنیوی می بخشد خدا به دعای آنها پاسخ 

گی به ا بست خ دع ز پاس واهد شد . اطمینان ا سخ داده خ ا بطلبند پا ه مسیحیان در دع ر آنچ ه ه  عیسی مسیح وعده نداده ك
 سخنان ،  فرامین و تعالیم عیسی مسیح و همچنین بسته به رابطه مسیحیان با عیسی مسیح دارد . اما مسیحیانی كه جد و
 جهد می كنند تا در عیسی مسیح بمانند و خود را ملزم می كنند تا تحت تسلط كلم مسیح باشند می توانند با اطمینان زیاد دعا

ر و قدرتمند خواهد بود ! یعقوب  نزد یکدیگر به گناهان خود16 : 5كنند . دعاهای آنها شنیده شده و مؤث   می گوید ، “ 
 اعتراف نمائید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار، قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد.” .
ا اراده مكشوف عیسی ی را دارد كه مطابق ب ا عیسی مسیح زندگی می كند و فقط آرزوی چیزهای ستی ب  مرد عادل در را

مسیح است . 
 این آیه كتابمقدس چنین ادامه می دهد ، “ برآورده خواهد شد ” . وعده عیسی مسیح قطعی است ! اگر خودتان را به مسیح
 بسپارید و پیوسته در او بمانید و اجازه دهید كه كلم عیسی مسیح زندگی ظاهری و درونی شما را تحت تسلط خود قرار
ا و آنچه بدان ایمان ن موضوع ، دعا را با نحوه زندگی شم ای  دهد پس عیسی مسیح هم وعده خود را حفظ خواهد كرد! 
 دارید وصل می كند . این نه تنها دعا را كار سختی نمی سازد بلكه بسیار امیدبخش و مؤثر است . خدا ، به عنوان پدری با

محبت ، لذت می برد از اینكه به فرزندانش و آنانكه مانند فرزند او زندگی می كنند جواب دعایشان را بدهد . 
 لزم است كه یك چیز دیگر گفته شود . عیسی مسیح وعده می دهد كه خدا به دعاهای شما پاسخ خواهد داد . ولی زمان
ی با پس بایست اید .  ا را نسبت به خودش می آزم ر و ایمان شم ع خدا صب بعضی مواق ا را تعیین نمی كند .  سخ دعای شم  پا

پایداری دعا کنید . 
  می گوید ،“ شاگردان واقعی من محصول8 : 15بلفاصله بعد از مطلب دعا ، موضوع میوه آوردن آمده است . یوحنا 

  می گوید ، “ شما مرا برنگزیدید، من شما16فراوان می دهند و این، باعث بزرگی و جلل پدرم خدا می شود."   و آیه 
 را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه می خواهید، با بردن نام من، از پدرم خدا
 بگیرید.” . خدا بخصوص می خواهد كه مسیحیان میوه زیاد و میوه ماندنی بیاورند . پس مسیحیان به خصوص برای میوه
ه آنها میوه زیاد و میوه ماندنی خواهد داد . ارتباط و خدای پدر به طور خاص ب ار و میوه ماندنی دعا خواهند كرد .   بسی
 مهمی بین دعا كردن و میوه آوردن وجود دارد . یك مسیحی واقعی دعا خواهد كرد كه بتواند میوه زیاد و ماندنی بیاورد .

و او به عنوان پاسخ دعای خودش ، میوه زیاد و ماندنی خواهند آورد . 
  فقط وقتی كه شما پیوسته تلش می كنید كه در عیسی مسیح زندگی كنید و خودتان را در همه جنبه های زندگیتاننتیجه .

تسلیم كلم خدا می كنید دعایتان قدرتمند و مؤثر خواهد بود .

(S) حفظ كردن آیه جدید كتابمقدس .   2  نكته 
شیوه حفظ كردن آیه جدید كتابمقدس چهار مرحله دارد : 

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

 است و زیر آن كل آیه را بنویسید . 7 : 15“  دعا ” است . زیر آن محل آیه را بنویسید . محل آیه امروز یوحنا 
ـــروع كنید . بهتر   . حفظ كنید  3  قدم    آیه را به شیوه درست حفظ كنید . همیشه با نام عنوان ، محل آیه و خط اول آیه شـ

است كه جای آیه را دوبار یاد بگیرید یكبار در شروع آیه و سپس در انتهای آیه . 
ه مدت پنج هفته مرور كنید و آیات قبلی را حداقل یكبار و هر سه   . مرور كنید  4  قدم  ات جدید كتابمقدس را هر روز ب   آی

هفته مرور كنید . 

(Tا دفترچه یادداشتمان نگاه كنیم به نوبت  (     بیایید آیه كتابمقدس را با هم حفظ كنیم . پس بدون اینكه به كتابمقدس ی
قسمتی از آیه را تكرار كنیم . 

(        T+S دعا . یوحنا )ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید،.7 :15 “ . 

(S دعا . یوحنا     )ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید،.7 :15 “ . 

(T+S دعا . یوحنا     )ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد7 :15 “ .  
 .7: 15شد.” . یوحنا 

 
(T دعا . یوحنا     )ولی اگر در من بمانید و از کلم من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد7 : 15 “ .  

 . 7: 15شد.”  . یوحنا 
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(S     )چرا مهم است كه آیات كتابمقدس را بدون حتی یك اشتباه حفظ كنیم ؟

(Tچون 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 .  

(S) مرور آیاتی كه قبل>  حفظ كرده اید .   3  نكته 
 آیه آخری كه حفظ كرده ایم مرور كنیم . 5بیایید بدون اینكه به دفترچه یادداشتمان نگاه كنیم

 . 1 – 2 و مجموعه  “ حیات نو” ، آیات 3 – 5مجموعه “ اطمینان مسیحی ” آیات 

(T     )وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید ، وسوسه هایی است که13 :10 . اول قرنتیان اطمینان از پیروزی "  
 برای تمام مردم پیش میآید ، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید .
ابل آن پایداری کنید."   اول ا بتوانید در مق ز آن فراهم میکند ت ا هر وسوسه ای خداوند راهی را هم برای فرار ا ه ب  همرا

 . 13 :10قرنتیان 

(S     )اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم ، میتوانیم به اواعتماد کنیم زیرا او9 : 1 . اول یوحنا اطمینان از بخشش “  
 . 9 : 1به حق عمل می کند ، او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد ” .  اول یوحنا 

(T     ). ل خود تكیه منما . در6 – 5 : 3 امثال اطمینان از هدایت خدا ق اوند اعتماد کن و بر ع ا تمام دل خود به خد ب  “  
  :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) قت تازه ای است . چیزهای كهنه درگذشت ،17 : 5. دوم قرنتیان مسیح شد ، خل   “ پس اگر كسی در مسیح با
  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. متی كــلم خدا“ .  
4 : 4بلكه به هر كلمه ای كه خدا میفرماید «”. متی 

(S)        تكلیف برای هفته آینده 
 هفته تكرار كنید . 5. پنج آیه آخر كه حفظ كرده اید را روزی یكبار 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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