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هدف ما از این درس نشان دادن 
خصوصیات فرد مطیع و نتیجه 
اطاعت است.
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شما را تشویق می کنیم که جلسه را با سرود های پرستشی شاد شروع کنید برای این جلسه 
دو سرود پرستشی را پیشنهاد میکنیم که از طریق لینک زیر قابل دسترس خواهد بود :

چون روحش در من کار کند

تقدیم نمایم قلبم را

خوش آمدگویی : ۲۰ دقیقه 

برگزاری جلسات حضوری : 

به شما پیشنهاد می کنیم که حداقل ۱۵ دقیقه قبل از بقیه افراد در جلسه حضور داشته باشید 
و دیگران را تشویق کنید که قبل از شروع جلسه با همدیگر مشارکت داشته باشند تا بیشتر با 

هم آشنا شوند.
با لبخند و به گرمی از بانوان عزیز استقبال نمایید و اگر شخص جدیدی به عنوان مهمان و یا 
نوایمان به جمع شما اضافه شده ، حتما خوش آمد گویی خاصی برایش در نظر بگیرید .به طور 
مثال هنگامیکه خودش را معرفی می کند همه بانوان با دست زدن این عزیز را تشویق کنند .
پیشنهاد ما در برگزاری جلسات حضوری این است که در بدو ورود  از بانوان با چای یا نوشیدنی 

پذیرایی کنید.

برگزاری جلسات آنالین :
 به گرمی و با صدایی مملو از شادی از بانوان عزیز استقبال نمایید و اعالم کنید که اگر شخص 
جدیدی به عنوان مهمان و یا نوایمان به جمع شما اضافه شده ، حتما میکروفون خود را باز 
نماید و خودش را معرفی کند و بعد همه حاضرین به گرمی با جمالت کوتاه به این عزیزخوش 
آمد بگویند و خودشان را در یک جمله کوتاه معرفی کنند و سعی شود سرود های پرستشی شاد 

پیشنهاد شده پخش گردد . 
)میتوانید به منظور برقراری جو صمیمی از بانوان بخواهید چای یا آبمیوه مورد عالقه خود را به 

همراه بیسکوییت یا کیک از قبل آماده کنند و درطول جلسه میل کنند.(
 راس ساعت با یک خوش آمد گویی کوتاه جلسه را شروع کنید.   

https://www.youtube.com/watch?v=rttbK9tFPWs
https://www.youtube.com/watch?v=oDj8Q24o2pY
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بازی

بازی این هفته اطالعات عمومی درباره ایران و کتاب مقدس است.
برگزار کننده جلسه می تواند نسبت به تعداد افراد حاضر در جلسه سواالت بیشتری طرح کند.

کشور ایران را به چه اسم دیگری میشناسند؟ پرشیا	 
معروفترین غذای شیراز ؟ کلم پلو	 
این مصراع از کیست؟)دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی است(. موالنا	 
ملکه استر در کدام شهر ایران دفن شده ؟همدان	 
کوروش در کتاب مقدس به چه اسمی یاد شده؟ مسیح خداوند	 
بزرگترین استان ایران؟آذربایجان شرقی	 
ماهی صبور ماهی شمال هست یا جنوب؟ جنوب	 
دو تا از زنان کتاب مقدس که به زیبا بودن آنان  اشاره شده؟ راحیل و استر	 
هگمتانه اسم قدیم کدام شهر است؟ همدان	 
۳تا از مهم ترین رودهای ایران؟ ارس، کارون، زاینده رود	 
چه کسی در کتاب مقدس بیشترین طول عمر داشته؟ متوشالح	 
ایران چند تا استان دارد؟ ۳۱	 
اسم پادشاهان ایرانی که در کتاب مقدس آمده؟ کوروش، داریوش، خشایار شاه	 
کوتاه ترین کتاب کتاب مقدس؟ یهودا	 
اولین شخصی که اسمش در کتاب مقدس آمده؟ خدا   پیدایش ۱:۱(	 
این آیه کجای کتاب مقدس است ) آنان که با اشک ها می کارند با فریاد شادی درو خواهند کرد؟ 	 

مزمور ۱۲۶آیه ۵
ایران چندمین کشور بزرگ دنیاس؟ هجدهمین	 
شهر شعر و ادب ایران؟ شیراز	 
بیت معروف حافظ که در آن از آمدن مسیحا می گوید؟ مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که 	 

ز انفاس خوشش بوی کسی میاید
برای کسی  که بیشترین جواب درست داد می توانید جایزه ای در نظر بگیرید.	 
جلسه خود را با دعا برای بانوان شروع کنید.	 

یادآوری هفته گذشته : ۱۰ دقیقه

از بانوان عزیزی که در درس قبل )تاثیر گذار بودن(  شرکت کرده اند بخواهید که تاثیرگذار ترین 
برکتی  را که از آن تعلیم به یاد دارند و یا شهادت خاصی را در این راستا دارند در جمالت کوتاه با 

جمع درمیان بگذارند .
اگر آیه کلیدی از سری آیات دوره قبل را به خاطر سپرده اند آن را بیان کنند.

می توانید برای تشویق این عزیزان جایزه مختصری در نظر بگیرید .
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بازکردن موضوع درس : ۷ دقیقه 

اطاعت از خدایت کن                  اجابت می کند ، حتما
اگر شکرش کنی ، بی چون           کرامت می کند ، حتما
اگر نادیده را دیدی                     در این دنیای بی دینی
زره بر تن نما جدا                     قیامت می کند ، حتما

به ریشه های عبری و یونانی آن نگاه کنیم  اگر  بهتر واژه اطاعت در کتاب مقدس  برای درک 
است.  مقتدر  مرجع  یک  به  توجه  و  معنی گوش سپردن  به  واژه  این  می شویم که  متوجه 

عهدعتیق بارها بر شنیدن صدای خدا و سرسپردگی از آن تأکید می  کند .
پس، نااطاعتی به معنای بستن گوش بر آوای الهی است. آوایی که انسان را به  سوی در پیش 
گرفتن طریقی خاص در زندگی دعوت می کند تا همسو با مقاصد الهی به پیش رود. آدم اول 
به صدای خدا گوش نداد و سقوط بشر را به بار آورد، حال آنکه آدم دوم با شنیدن پیوستۀ ندای 

الهی سرنوشت دیگری را برای نسل بشر رقم زد. )رومیان ۵: ۱۹( 

عیسای مسیح تا پای جان فرمان خدا را به پیش برد. )فیلیپیان ۲: ۸(

و رفاقت با خدا را برای همه آنانی که به او ایمان آوردند به ارمغان آورد .)رومیان ۵: ۱۵- ۱۹(

با هم ویدیو مربوط به درس را مشاهده  خواهیم کرد وبررسی می کنیم که چه طور میتوانیم با 
اطاعت کردنمان از خدا ، تاثیرگذار باشیم ؟

ویدیـــــــــو 

مطیع باش

کار گروهی : ۱۵ دقیقه 

به گروه های ۳ تا ۴ نفره تقسیم شوید و به سواالت زیر پاسخ دهید :

چه چیزی باعث شد عیسای مسیح تا پای جان فرمان خدا را به پیش برد ؟. ۱

نتیجه اطاعت عیسی امروز و در زندگی کنونی ما چیست؟. ۲

اگر ما امروز از خداوند اطاعت کنیم، نتیجه اطاعت ما در زندگی دیگران چه خواهد بود ؟. ۳

https://www.youtube.com/watch?v=mYfKZ4gpgck
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جمع بندی ۱۵ دقیقه

امروز با هم مطیع بودن را بررسی کردیم و دیدیم که ممکن است اطاعت های کوچک 
ما از خدا ، جامعه بزرگمان را شدیدا تحت شعاع قرار  دهد.

همین طور نمونه ای از یک زن مطیع در کتاب مقدس را دیدیم. مریم از خدا اطاعت 
کرد چون :

• به خدا ایمان داشت .	
• خودش را متعلق به خدا می دانست .	
• خدا را بی نهایت دوست داشت . 	

 ممکن است بارها این مساله برای ما به وجود آمده باشد که چنین اطاعت هایی در 
دنیای امروزما بازدهی گذشته را نخواهد داشت .

اما امروزه میبینیم که بسیاری از زنان و مردان خدا با اطاعت بی چون و چرای آنها از 
دعوتی که خدا از آنها به عمل آورده است ، چه تاثیرات بی نظیری در کل دنیا گذاشته اند . 
یکی از این زنان شگفت انگیز طول تاریخ که ممکن است  همه ما اسم و کارهای بی 

نظیر و خیرخواهانه او را شنیده باشیم کسی نیست جز مادر ترزا .
 او تهیدستان بیمار و در آستانه مرگ  را مورد مراقبت قرار می داد؛ اگر از مرگ رهایی 
برایشان  و کاشانه ای  خانه  می کوشیدند  و خواهران خدمتگزارش  ترزا  مادر  می یافتند، 

فراهم آورند.
برای مادر ترزا مهم نبود که رنج شخص "ایدز" باشد یا جذام . تالش او این بود که آنانی که 
بازگشتشان از جادۀ مرگ اجتناب ناپذیر بود، در آرامش و با احترام چشم از جهان فروبندند.

اطاعت مسیحی به معنای شبیه شدن به خدا از نظر اخالقی است )اول پطرس ۱: ۵ به بعد(. 

اطاعت مسیحی یعنی سرمشق  گیری از محبت و افتادگی مسیح )فیلیپیان ۲: ۵ به بعد(. 

در واقع اطاعت واکنش شخص نسبت به فیض سرشار الهی است )رومیان ۱۲: ۱ به بعد(

سرود پرستشی برای انتهای جلسه

تقدیمت کنم ، تسلیمت کنم

https://www.youtube.com/watch?v=S92H9-cJ-vs
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معرفی منابع مفید برای مطالعه بیشتر:

در این قسمت حتما عزیزان را تشویق کنید که منابع بیشتر را تهیه و مطالعه کنند.

 رازهای زندگی خدمتی عیسی - اطاعت 

مقاله: 
خداوند از تو چه می طلبد؟ 

فعالیت در طول هفته 

در این هفته شما را تشویق میکنیم که اطاعت مریم را با توجه به کتاب مقدس  به دقت بررسی 
کنید و به این سواالت پاسخ دهید :

اگر مریم از فرمان خدا اطاعت نمیکرد چه اتفاقی در زندگی او می افتاد؟ . ۱

اگر مریم از فرمان خدا اطاعت نمیکرد امروز چه اتفاقی برای ما افتاده بود ؟. ۲

چه چیزی باعث شد مریم فرمان خدا را اطاعت کند؟. ۳

آیه کلیدی

بانوان را تشویق کنید که در طول هفته سعی کنند آیه زیر را به خاطر بسپارند:

" آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی می کند، اوست که مرا دوست می دارد؛ 
و آن که مرا دوست می دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را 

دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت. "

یوحنا ۱۴ : ۲۱

https://www.kalameh.com/article/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=oSGesiZa5m4
https://www.kalameh.com/article/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%9F

