
 17 تعلیم             81دو تا  
اطاعت:  یک شاگرد کاربرد عملی می سازد.

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا      ) 

 شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالیکه
. عنوان درس امروز این  به این برنامه گوش می دهید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید

است: یک شاگرد کاربرد عملی می سازد.

 . خدا کتاب مقدس را به ما داد تا ما خدایاولچرا خدا به عنوان مهمترین کتاب کتاب مقدس را به مردم این جهان داد؟ 
 .دومزنده و حقیقی را شخصا بشناسیم. به همین علت هر روز کتاب مقدس را می خوانیم و بر حقایق آن تعمق می کنیم. 

 خدا کتاب مقدس را به ما داده است تا بتوانیم تغییر کنیم، متبدل شویم و برای خدا بهترین بشویم. به همین علت است که از
 حقایق کتاب مقدس کاربرد عملی می سازیم و این حقایق را به اجرا می گذاریم. خدا از ما می خواهد که بیشتر و بیشتر
 شبیه او بشویم. چه کسی صورت قدوس، عادل، بخشنده، فیض بخش و با محبت خدا است؟ به عیسی مسیح نگاه کنید و

سیان   ( عیسی مسیح مکاشفه5: 1عیسی مسیح را بشناسید چون عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است )کول
 دیدنی خدا، قدوسیت خدا، عدالت خدا، رحمت خدا، فیض خدا و محبت خدا است. وقتی کسی عیسی مسیح را می شناسد
 او خدا را می شناسد. وقتی کسی عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می پذیرد، خدا را در قلب و زندگی خود پذیرفته

است.

(  S   نکته       )  کاربرد عملی چیست؟  1  .  
 کاربرد عملی پاسخی است که خدا دوست دارد. کاربرد عملی اطاعت از کلم خدا است. کاربرد عملی استفاده از کلم
 خدا به منظور رشد و تغییر خودتان است. کاربرد عملی همچنین می تواند از کلم خدا به منظور رشد و تغییر دیگران
 استفاده کند. در صورتیکه به خدا اعتماد و از او اطاعت کنید، خواندن و بررسی کتاب مقدس می تواند تبدیل به تجربه
 دگرگون کننده زندگی شود . وقتی ایمان دارید آن حقیقتی که کشف کرده اید شما را تغییر خواهد داد و متعهد می شوید که
 آنچه خدا می گوید باشید و انجام دهید ، قطعا تغییر خواهید کرد. متبدل و شخص متفاوتی خواهید شد . بدون ایمان ، نه
 خواندن و نه بررسی کتاب مقدس ، خدا را خشنود نخواهد ساخت. بدون کاربرد، نه خواندن و نه بررسی کتاب مقدس خدا
 را خشنود نخواهد ساخت و بدون کاربرد، نه خواندن و نه بررسی کتاب مقدس کامل نخواهد بود. بعد از اینکه خواندن یا
 بررسی کتاب مقدس را پایان دادید بایستی از خودتان این سؤالت را بپرسید، " خدا چه پاسخی را از طرف من دوست
 دارد؟ " " چه پاسخی خدا را خشنود می سازد؟ " "خدا می خواهد من چه چیز را بدانم؟ " " خدا می خواهد من به چه

چیز ایمان بیاورم؟ " " خدا از من می خواهد چه باشم؟ " " خدا می خواهد من چه کاری را انجام بدهم؟ "

(  T   نکته       )  چرا ساختن کاربرد مهم است؟  2 .  
 کتاب مقدس اغلب از اهمیت اطاعت سخن می گوید. این موضوع خیلی مهم است که شما بدون اطاعت نمی توانید یک
 مسیحی واقعی باشید. چرا نمی توانید؟ کشف کنید که اطاعت در ارتباط با بعضی از مهمترین قسمتهای زندگی مسیحی

چقدر اهمیت دارد.

(S      )اطاعت برای نجات مهم است. یک .
  می گوید،" " گمان نکنید هر که خود را مومن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده ای حتی21: 7متی 

 مرا خداوند خطاب کنند، اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا
 بجا آورند." اطاعت برای نجات یافتن ضروری است. فقط وقتی از خدا اطاعت می کنم می توانم وارد ملکوت خدا شوم.

 ( یا " نجات یافتن " )مرقس8-3: 3" وارد شدن به ملکوت خدا " اغلب در کتاب مقدس مترادف " تولد تازه " )یوحنا 
( است.27 – 24: 10

(S       )اطاعت برای ساختن بنیادی محکم برای زندگی و خدمت مسیحی مهم است. دوم .
  می گوید:" چگونه مرا "خداوند" می خوانید، اما دستوراتم را اطاعت نمی کنید؟ هر که نزد من آید و49-46: 6لوقا 

 سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، مانند شخصی است خانه اش را بر بنیاد محکم سنگی می سازد. وقتی سیلب بیاید
 و به آن خانه فشار بیاورد، پا برجا می ماند، زیرا بنیادی محکم دارد… اما کسی که سخنان مرا می شنود و اطاعت نمی
 کند، مانند کسی است که خانه اش را روی زمین سست بنا می کند. هرگاه سیلب به آن خانه فشار بیاورد، فو می ریزد و
 ویران می شود." اطاعت برای ساختن بنیادی محکم برای زندگی و خدمت مسیحی مهم است. فقط وقتی به کلم عیسی
 مسیح عمل کنم زندگی مسیحی من با قدرت رشد می کند، می توانم سختی های زندگی را تحمل کنم و بر گناه پیروز

شوم.
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(T به همین ترتیب یعقوب      )می23 ، 21: 14 تعلیم می دهد که اطاعت از نظر ایمان مهم است. یوحنا 22 ، 17: 2  
  تعلیم36- 35: 10گوید اطاعت برای محبت کردن و برای " تجربه کردن محبت و حضور خدا " مهم است. عبرانیان 

  می گوید اطاعت از نظر دعا کردن22: 3می دهد که اطاعت برای یافتن وعده و پاداش الهی مهم است. اول یوحنا 
  تعلیم می دهد که اطاعت از نظر " شاگرد عیسی مسیح شدن " اهمیت دارد. خلصه.20-18: 28اهمیت دارد. متی 

 اطاعت از کلم خدا برای سایر جنبه های زندگی مسیحی مهم است. خدا کتاب مقدس را به ما داده تا نه تنها حقیقت را
بدانیم بلکه تا زندگیهایمان نیز تغییر کند . هدف از ساختن کاربرد، شبیه شدن به مسیح است!

(  S   نکته       )  نحوه ساختن کاربردهای امکان پذیر  3 .  
  وقتی. قبل از اینکه از کتاب مقدس کاربرد شخصی بسازید بایستی آن قسمت کتاب مقدس را درست تفسیر کنید.اول

 قسمتی از کتاب مقدس را می خوانید یا بررسی می کنید بایستی اول سعی کنید که آن قسمت را درست درک کنید. کتاب
 مقدس کلم خداست. انسانهای منتخب خدا تحت الهام روح القدس این کلمات را نوشتند. وقتی کتاب مقدس را می خوانید یا

بررسی می کنید برای درک کتاب مقدس چند قانون مهم زیر را به خاطر داشته باشید:
 . کتاب مقدس فقط دارای یک معنی است. خدا راستگو است و می خواهد هدفش را به طور واضح آشکار سازد. پسیک

 هیچ قسمتی از کتاب مقدس دارای معنایی دو پهلو نیست. کلمات کتاب مقدس فقط دارای یک معنی هستند یعنی همان
 مفهومی که خدا قصد گفتن آن را داشت. وقتی کتاب مقدس را می خوانید یا بررسی می کنید بایستی سعی کنید این مفهوم

را عمیقا درک کنید.
 . کتاب مقدس با خودش تناقضی ندارد. یکپارچه است و یک مکاشفه. عهد عتیق و عهد جدید همدیگر را تکمیل میدو

 کنند. عهد عتیق شرایط را برای آمدن عهد جدید آماده می کند و عهد جدید عهد عتیق را به انجام می رساند. پیشرفتی در
مکاشفه خدا وجود دارد. پس همه قسمتهای کتاب مقدس را با توجه به کل متن کتاب مقدس تفسیر کنید. 

نها تفسیر کرد.سه ایستی بر طبق قوانین آ . استعاره ها، مثل ها، شعر و نبوتها را ب  . کتاب مقدس مفسر خود است
 عبارتهای واضح و روشن به شرح عبارتهای مبهم کمک می کنند و عبارتهای تحت الفظی عبارتهای استعاری را

توضیح می دهند و تعلیم و تاریخ عهد جدید، نبوتهای عهد عتیق را آشکار می کنند.

(T      )قبل از اینکه از کتاب مقدس کاربرد شخصی بسازید بایستی به کاربردهای امکانپذیر مختلف توجه کنید.دوم . 
 به خاطر داشته باشید یک کاربرد، پاسخی است که خدا انتظار دارد. گرچه حقیقت موجود در آن قسمت کتاب مقدس فقط
 یکی است کاربرد آن حقیقت می تواند، صورتهای امکان پذیر مختلفی داشته باشد. برای مثال کتاب مقدس می گوید: "
 دزدی نکنید " تنها حقیقت موجود در این عبارت بسیار روشن و واضح است اما همین حقیقت کاربردهای امکان پذیر
 مختلفی می تواند داشته باشد. در یک مرکز خرید، نباید اجناسی را که برای فروش است بدزدید. در محل کارتان نباید
 پول اختلس کنید. در خانه بچه ها نباید از کابینت آشپزخانه شیرینی بدزدند. در زمینه وسایل ارتباط جمعی نباید موزیک
 بدزدید و یا از چیزهایی که دارای حق تألیف هستند کپی بردارید. می بینید که فقط یک حقیقت کتاب مقدس می تواند
 چندین کاربرد امکان پذیر داشته باشد. پس به کاربردهای مختلف یک حقیقت کتاب مقدس توجه کنید و فهرست آنها را

بنویسید. چند سؤال زیر می توانند به شما کمک کنند تا به کاربردهای امکان پذیر توجه کنید:
  این کاربردها در زمینه آگاهی است. می توانید به این موارد توجه کنید: آیا خدا می خواهد من چه چیز بدانم؟سؤال یک.

 در اینجا حقیقتی هست که باید بدانم؟ آیا نتیجه ای برای درک کردن وجود دارد؟ آیا تعلیمی هست که باید آن را به دست
آورم؟ آیا بینشی هست که باید به آن دست یابم؟ آیا حقیقتی هست که آن را حفظ کنم؟ 

  این کاربرد در زمینه ایمان است. می توانید به این موارد توجه خدا می خواهد من به چه چیز ایمان بیاورم؟سؤال دو.
 کنید: آیا حقیقتی هست که به آن ایمان بیاورم؟ آیا چیزی هست که به آن اعتقاد پیدا کنم؟ آیا وعده ای هست که آن را تقاضا

کنم؟ در چه زمینه ای خدا می خواهد به او اعتماد کنم؟
  این کاربرد در زمینه شخصیت است. می توانید به این موارد توجه کنید: آیا خدا می خواهد من چه چیز باشم؟سؤال سه.

 فضیلتی هست که درمن ظاهر شود؟ آیا حالتی در من وجود دارد که تغییر بدهم؟ آیا احساسی هست که باید بر آن مسلط
شوم؟ آیا تشویقی هست که آن را بپذیرم؟ آیا عادتی هست که باید آن را به کار برم؟

  این کاربرد در زمینه رفتار است. می توانید به این موارد توجه کنید: آیا خدا از من می خواهد چکار کنم؟سؤال چهارم.
 فرمانی هست تا اطاعت کنم؟ آیا تعلیمی هست که بکار برم؟ آیا هشداری هست که به آن توجه کنم؟ آیا تصمیمی هست که
 بگیرم یا چیزی که انتخاب کنم؟ آیا عادت بدی هست که کنار بگذارم؟ آیا عادت خوبی هست که انجام آن را شروع کنم؟
 آیا ارتباطی هست که آن را دوباره برقرار کنم؟ آیا نمونه ای هست که باید از آن پیروی کنم؟ آیا گناهی هست که از آن
 اجتناب کنم؟ آیا خبری هست که در میان بگذارم؟ آیا موضوعی هست که به خاطر آن خدا را بپرستم و شکرگذاری کنم؟
 پس کاربرد یا پاسخ به خدا می تواند فکر، اراده، قلب یا رفتار شما را تحت تأثیر قرار دهد. بعضی از کاربردها جلوی
 عمل خاصی را می گیرند برای مثال خواندن کتابهای بدی را کنار می گذارید. بعضی از کاربردها، آغازگر عمل خاصی
 هستند. برای مثال خواندن روزانه کتاب مقدس را شروع می کنید و باز هم بعضی کاربردها عمل خاصی را افزایش یا
 کاهش می دهند. برای مثال وقت بیشتری را به همسر و فرزندانتان اختصاص می دهید و یا هزینه کمتری را صرف
 خرید اشیاء تجملی می کنید. بعضی کاربردها، قسمتی از فرایند طولنی مدت تغییر و تبدیل ما هستند. برای مثال، شما
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 می خواهید عادت خاصی را تغییر بدهید مثل دیر رسیدن به سر قرار، یا می خواهید یکی از ویژگی های شخصیت خود
را در زندگیتان تغییر دهید مثل مسلط شدن بر عصبانیت خود.

(S       )قسمتی از کتاب مقدس را بخوانید پس از آن کاربردهای امکان پذیر. تمرین نوشتن کاربرد امکانپذیر.سوم  
  می گوید:" با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری8-5: 3بسازید. برای مثال امثال 

 که انجام میدهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. به حکمت خود تکیه نکن.
 5بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن. و این مرهمی برای زخمهایت بوده، به تو سلمتی خواهد بخشید." آیه 

 می گوید من نباید بر عقل خودم تکیه کنم. یک کاربرد امکان پذیر آن این است که خودرأی و مستقل نباشم و در عوض
  می گوید که من بایستی در همه راههای خودم خدا را بشناسم. یک6به اندرزهای افراد حکیم و با تجربه توجه کنم. آیه 

  می گوید که از بدی7کاربرد امکان پذیر این آیه این است که قبل از تصمیم گیری و یا انجام هر عملی دعا کنم. آیه 
 اجتناب نما یک کاربرد امکان پذیر آن این است که از رفتن به مکانهای بد اجتناب کنم. یک کاربرد امکان پذیر دیگر آن
 اجتناب از افراد بدی است که سعی می کنند تأثیر بدی بر من داشته باشند. یک کاربرد امکان پذیر دیگر آن این است که
 یک عادت بد را کنار بگذارم مثل سیگار کشیدن، قسم خوردن، زیاد خوردن و یا با سرعت رانندگی کردن. گرچه حقیقت

کتاب مقدس تغییر نمی کند ولی ممکن است یک حقیقت کاربردهای امکان پذیر مختلفی داشته باشد.

(  T  نحوه ساختن یک کاربرد شخصی     )  
  با پرسیدن این سؤال یک کاربرد شخصی می سازید، خدا می خواهد من در این قسمت. یک کاربرد را انتخاب کنید.اول

 چه پاسخی بدهم؟ با دعا یکی از کاربرهای امکان پذیر را از فهرست انتخاب کنید و از آن برای خودتان کاربرد شخصی
بسازید.

(S      )6-5: 3 برای مثال یک کاربرد شخصی از امثال . در پنج قدم، کاربرد شخصی خود را بنویسید.دوم.
 ، "6-5: 3 محل این کاربرد من در کتاب مقدس کجاست؟ محل آیه را بنویسید. امثال محل آن آیه در کتاب مقدس.   .  1  قدم 

 با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام میدهی خدا را در نظر داشته باش و
 او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. به حکمت خود تکیه نکن. بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری

کن. و این مرهمی برای زخمهایت بوده، به تو سلمتی خواهد بخشید."
  این قسمت کتاب مقدس چه می گوید؟ تفسیر درست این قسمت را بنویسید. حقیقت موجود درحقیقت کتاب مقدسی.   .  2  قدم 

  این است که به جای اینکه قبل از عمل کردن به کاری فقط فکر کنید مسیحیان بایستی قبل از عمل کردن6-5: 3امثال 
هم فکر کنند و هم در حضور خدا دعا کنند! 

  در نور این حقیقت نیاز من چیست؟ زندگی من چقدر با این حقیقت متفاوت است؟ این حقیقت چگونه مننیاز من.   .  3  قدم 
 را به تغییر کردن تحریک می کند؟ یا چطور این حقیقت من را تشویق می کند تا در زمینه نیازی خاص پیشرفت کنم؟

بنویسید که خدا می خواهد چگونه تغییر کنید. 
  من شخص بی فکر هستم که اغلب اوقات به روش خودم هر کاری را انجام می6-5: 3نیاز شخصی من در نور امثال 

 دهم. اغلب دعا نمی کنم و قبل از اینکه کاری را انجام بدهم از خدا حکمت و قدرت نمی طلبم. واقعا مستقل از خدا زندگی
می کنم.

  خدا می خواهد من بخصوص چه چیزی را بدانم، به آن ایمان بیاورم، باشم و یا انجام دهم؟ برنامهکاربرد من.   .  4  قدم 
 کارهای خاصی که خدا انتظار دارد انجام دهید بنویسید. همیشه کاربرد خود را آسان بسازید یعنی واقعی و قابل انجام.
 اگر کاربرد شما در زمینه تمرین کردن یک حالت، عادت یا ویژگی است، برنامه ریزی کنید که در چه مدت می خواهید

  برنامه من این است که برای هر فعالیت مهم و یا مسئولیتی قبل6-5: 3جدا بر روی آن جنبه تمرین کنید. بر اساس امثال 
از انجام آنها دعا کنم. میخواهم این کار را به مدت دو هفته تمرین کنم .

  از خدا می خواهم برای من چه بکند؟ در پاسخ به خدا دعاهای خود را به طور خلصه بنویسید. بردعای من.   .  5  قدم 
مثال    دعای من این است:" پدر آسمانی عزیزم، کمکم کن که خودرأیی خود را کنار بگذارم و قبل از6-5: 3اساس ا

 اینکه تصمیمی بگیرم و یا با مردم حرف بزنم و یا به جایی سفر کنم دعا کنم. کمکم کن که در تمام راههایم تو را بشناسم
در نام عیسی. آمین! "

(T.بیایید یکی دیگر از کاربردهای امکان پذیر را از فهرست بال انتخاب کنیم و کاربرد شخصی آن را بنویسیم       )
 جای این کاربرد من در کتاب مقدس کجاست؟ محل آن آیه در کتاب مقدس.   .  1  قدم 

 " به حکمت خود تکیه نکن. بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن" 7: 3پاسخ. امثال 
 این قسمت کتاب مقدس چه می گوید؟ حقیقت کتاب مقدسی.   .  2  قدم 

پاسخ. اگر از بدی اجتناب کنم در نتیجه جسم من سالم تر خواهد بود.
 در نور این حقیقت نیاز من چیست؟نیاز من.   .  3  قدم 
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. بعضی  پاسخ. من برنامه بخصوصی را از تلویزیون تماشا می کنم که باعث ترس و دیدن خوابهای ترسناک میشود
اوقات نمی توانم بخوابم وجدانم نیز معذب است که چرا کاری بد نسبت به خودم انجام داده ام.

 خدا می خواهد من بخصوص چه چیز را بدانم، به آن ایمان بیاورم باشم و یا انجام دهم؟کاربرد من.   .  4  قدم 
 پاسخ. برنامه این است که دیگر به دیدن این برنامه ادامه ندهم. سایر برنامه های تلویزیون را نیز که مسیحیان نباید ببینند

تماشا نخواهم کرد.
 از خدا می خواهم برای من چه بکند؟دعای من.   .  5  قدم 

. گناه من را ببخش. . توبه می کنم  پاسخ. پدر آسمانی عزیزم، با دیدن این برنامه تلویزیونی در برابر تو گناه کرده ام
 تصاویر بد را از ذهن من و ترس را از قلبم دور کن. کمکم کن که دیدن سایر برنامه های تلویزیون را که دیدن آنها برای

مسیحیان نامناسب است، کنار بگذارم. در نام عیسی. آمین!

(S      )در صورت امکان راههایی پیدا کنید که به شما کمک می کنند. کاربردهای شخصی قبلی خود را چک کنید.سوم  
 آن کاربردهای شخصی را انجام دهید. برای مثال می توانید کاربرد شخصی خود را به صورت یک یادداشت روی آینه
 بچسبانید. یا می توانید کاربرد شخصی خود را با یکی از دوستانتان در میان بگذارید تا او شما را امتحان و تشویق کند
 که آن کاربرد را انجام دهید. یا می توانید کاربرد خود را در فهرست دعایتان بنویسید و مرتب برای آنها دعا کنید. هر از
 گاهی خود را امتحان کنید. یکی از زمینه های خود ارزیابی شما می تواند این باشد که چطور کاربردهای شخصی به

شما کمک کرده و شما را تغییر داده اند. 

(T       )تكلیف برای هفته آینده

لویان   . ویان 18-11: 19اول . از ل . یکی از18-11: 19 را بخوانید   فهرستی از کاربردهای امکان پذیر بنویسید
 کاربردهای امکانپذیر را از فهرست انتخاب و با استفاده از آن و با این پنج قدم کاربرد شخصی خود را بنویسید: محل آن

آیه در کتاب مقدس، حقیقت کتاب مقدسی، نیاز من، کاربرد یا برنامه کاری و دعای من.
ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net .  كتابهای دستورعمل ِ 

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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