
١ خدا کيست؟٢

 آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر
 می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعالن می می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعالن می

کند تا شب. مزمور ١٩: ١کند تا شب. مزمور ١٩: ١

 آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که خدا کيست؟ بعضی از مردم فکر می کنند، خدا آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که خدا کيست؟ بعضی از مردم فکر می کنند، خدا
 پيرمردی است که در ميان ابرها زندگی می کند. بعضی ها فکر می کنند خدا کسی

 است که باعث می شود وقتی ما کار اشتباهی انجام می دهيم، اتفاقات بد به وقوع
 بپيوندد. بعضی ها فکر می کنند خورشيد  و ستارگان خدايان هستند، چون اينها به ما

 .نور می دهند
 بعضی ها می گويند:” خدايی وجود ندارد”.  کتاب مقدس، يعنی کالم خدا به ما می

 گويد که خدای واحد حقيقی، روح است. او بدنی مانند شما ومن ندارد. به اين دليل است
 که ما او را نمی بينيم، اما او می بيند، می شنود و محبت می کند. خدا همه جا حضور

 .دارد. خدا آفريننده است
 او جهان و هرچه که در آن می باشد اعم از کوهها ، اقيانوس ها و حيوانات را آفريد.

 همچنين خدا من و شما را آفريد. ما مخلوقات مخصوص او هستيم و او ما را خيلی
 .زياد دوست دارد

 انسان های بالغ و بچه ها همگی به خدا نياز دارند. تمام افراد در عمق وجودشان
 .چيزی دارند که به ايشان می گويد، خدا وجود دارد

 اين کتاب به شما کمک می کند تا خدا را بشناسيد. شما ياد می گيريد که خدا بسيار
 عظيم و شگفت انگيز است. شما ياد می گيريد که چگونه او را دوست بداريد و در

 .زندگی تان به او نزديک تر شويد، هر چند که او را نمی بينيد
 آيا برای سفر پر ماجرای شناخت خدا آماده ايد؟

در سطور پايين بنويسيد که فکر می کنيد خدا کيست؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، از تو متشکرم که خدای عظيمی هستی! متشکرم که مرا 
آفريدی. کمک کن تا تو را بيشتر بشناسم و تو را دوست بدارم. در نام 

عيسی، آمين. 



٣ ٢٣ ٢ آيا خدايان زيادی وجود دارند؟

آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر 
می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعالن می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعالن 

می کند تا شب. ( مزمور١٩: ١ )می کند تا شب. ( مزمور١٩: ١ )

بعضی از افراد خدايان متعدد را می پرستند، اما کتاب مقدس به ما می گويد که تنها بعضی از افراد خدايان متعدد را می پرستند، اما کتاب مقدس به ما می گويد که تنها 
يک خدای واحد زنده حقيقی وجود دارد. کتاب مقدس می گويد خدا در سه شخصيت 

وجود دارد، ولی او تنها يک خدا است. اين چيزی است که ما نمی توانيم بفهميم. کتاب 
مقدس به ما درباره خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس تعليم می دهد. اينها سه 

شخصيت خدا هستند. 
خدای پدر در آسمان زندگی می کند، اما در همه جا حاضر است. او مقدس و بدون 

گناه است. خدا بر خلقت خويش حکمرانی می نمايد. او بر همه چيز تسلط دارد. او همه 
افراد را دوست دارد. 

عيسی، خدای پسر می باشد. او برای گناهان ما مرد و دوباره زنده شد. تمام افراد می 
توانند با اعتماد کردن به عيسی به عنوان نجات دهنده شخصی شان از مجازات گناه، 

بخشش گناهان را دريافت کنند. پس از اينکه عيسی از مردگان قيام کرد، به آسمان 
(بهشت) بازگشت. حاال عيسی با پدرش خدا می باشد. 

خدای روح القدس پس از اينکه عيسی به آسمان بازگشت، بر روی زمين آمد. او به 
انسان ها کمک می کند تا بدانند که گناهکارند. او به درون دل کسانی که به عيسی 

اعتماد می کنند، وارد شده و در آنجا زندگی می کند. روح القدس به ما کمک می کند تا 
کالم خدا يعنی کتاب مقدس را بفهميم. 

خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس همان تثليث می باشند. ايشان سه در يک 
می باشند. هر سه ايشان کامال با يکديگر توافق دارند. 

آيا می توانيد سه شخصيت خدا را بنوسيد؟آيا می توانيد سه شخصيت خدا را بنوسيد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، از تو متشکرم که عيسی را فرستادی تا نجات دهنده ما باشد. 
به خاطر روح القدس متشکرم که در درون دل کسانی که به عيسی ايمان 

آورند، زندگی می کند. در نام عيسی، آمين.



٣ ٢٣  سن خدا چقدر است؟٢

آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر 
می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعالن 

می کند تا شب. ( مزمور ١٩ : ١ )

شايد فکر کنيد چون خدا جهان را آفريد، می بايستی حداقل دوميليون سال سن داشته شايد فکر کنيد چون خدا جهان را آفريد، می بايستی حداقل دوميليون سال سن داشته 
باشد! اشتباه است! خدا ازلی می باشد. هرگز زمانی نبوده است که خدا وجود نداشته 

باشد. هرگز زمانی وجود نخواهد داشت که خدا نباشد. 
به يک دايره فکر کنيد. نمی توانيد بگوييد که اين دايره از کجا شروع شده و در کجا 
به پايان رسيده است. دايره يک دور ادامه دار می باشد. يک دايره می تواند به شما 
ياد آوری کند که خدا ازلی و ابدی می باشد. پدر ، پسر و روح القدس هميشه وجود 

داشته و برای هميشه موجود خواهند بود. ما به سختی می توانيم اين موضوع را 
تصور کنيم. کتاب مقدس می گويد: “ قبل از آنکه کوهها به وجود آيند و زمين  و ربع 

مسکون را بيافرينی، از ازل تا به ابد تو خدا هستی. ( مزامير ١٩: ١ )
اين زمان چقدر طوالنی است؟ اين زمان، ابدی (برای هميشه) می باشد. اگر شما به 
عيسی به عنوان نجات دهنده تان ايمان آورده ايد، خدا به شما حيات جاودان (ابدی) 

عطا کرده است. آيا اين زندگی به پايان خواهد رسيد؟ نه! شما برای هميشه فرزند خدا 
می شويد! خدا می خواهد زندگی تان را هدايت کند، چون خدا ازلی و ابدی می باشد. 

او هميشه وجود داشته است و وجود خواهد داشت. او می تواند ببيند که چه اتفاقی 
افتاده است، چه اتفاقی در حال وقوع می باشد و چه اتفاقی در آينده به وقوع خواهد 

پيوست. به اين ترتيب خدا راهنمای بسيار شگفت انگيز ما خواهد بود! خدا بسيار 
عظيم است. آيا به پدر آسمانی خود که جاودانی است، اعتماد خواهيد کرد؟

شما نمی توانيد ببينيد که در آينده چه اتفاقی واقع خواهد شد، اما خدا آينده را می بيند و 
می خواهد زندگی تان را هدايت کند. 

چگونه می توانيد به دوست تان توضيح دهيد که خدا جاودانی است؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که هرگز مرا ترک نخواهی کرد، زيرا تو خدای عزيز، متشکرم که هرگز مرا ترک نخواهی کرد، زيرا تو 
جاودانی هستی. متشکرم که می توانم هميشه به تو اعتماد کنم، چون تو جاودانی هستی. متشکرم که می توانم هميشه به تو اعتماد کنم، چون تو 

هميشه در کنار من خواهی بود. در نام عيسی، آمين.



٥ ٤٥ ٤   خدا چقدر قدرتمند است؟

آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر آسمان جالل خدا را بيان می کند و فلک از عمل دستهايش خبر 
می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب اعالن می کند تا می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب اعالن می کند تا 

شب. ( مزمور ١٩ : ١)شب. ( مزمور ١٩ : ١)

سفينه فضايی ٢ ميليون کيلوگرمی به فضا پرتاب شد. اين سفينه در هنگام پرتاب، سفينه فضايی ٢ ميليون کيلوگرمی به فضا پرتاب شد. اين سفينه در هنگام پرتاب، 
دنباله آتشين بلندی داشت. دو دقيقه بعد سفينه تا ارتفاع بيش از۴١ کيلومتری باال رفت 

و با سرعت ٣٠ هزار کيلومتر در ساعت کره زمين را دور می زد. تصور کنيد که 
چه قدرت عظيمی نياز است تا آن موشک را با چنان سرعتی به فضا پرتاب نمايد!

آيا می دانستيد که خدا بسيار قدرتمند تر از اين می باشد؟ 
کتاب مقدس می گويد:” ... خداوند دير خشمگين می شود، ولی گناه را هرگز بی سزا 
نمی گذارد. قدرت او عظيم است و آن را می توان در گردبادهای وحشتناک و طوفان 

های شديد مشاهده کرد. ابرها خاک زير پای او هستند” ( ناحوم ١: ٣ ).او آسمان ها و 
زمين را آفريد. خدا گفت و همه چيز آفريده شد! او قادر مطلق است. او بر تمامی ملت 
ها حکمرانی می کند. قدرت خدا محدوديتی ندارد. او می تواند موجب وقوع هر چيزی 

شود. کتاب مقدس درباره ابراهيم و سارا صحبت می کند. خدا به ايشان وعده داد که 
فرزندان بسيار داشته باشند، اما هيچ فرزندی به دنيا نيامد. يکروز خدا فرشته ای را 

به نزد ابراهيم فرستاد. ابرام و سارا در آن زمان تقريبا ١٠٠ ساله بودند. فرشته به او 
گفت که در سال آينده سارا پسری خواهد داشت. اين موضوع غير ممکن بود!وقتی 

سارا خنديد، فرشته گفت:” آيا کاری هست که انجامش برای خداوند دشوار باشد؟ 
“ (پيدايش ١٨: ١۴). مطمئنا سارا کودکی داشت! چون خدا قادر مطلق است، می 

توانست باعث شود که اين امر غير ممکن اتفاق بيافتد. 
دفعه بعد وقتی با مشکلی مواجه شديد، بياد آوريد که خدا بسيار قدرتمند است و می 

خواهد به شما کمک کند. 
آيا می توانيد چند چيز را نام ببريد که نشان دهنده قدرتمند بودن خدا آيا می توانيد چند چيز را نام ببريد که نشان دهنده قدرتمند بودن خدا 

است؟است؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد: 

خدای عزيز، تو خدای قدرتمند هستی! به من کمک کن تا وقتی به مشکلی 
بر می خورم که غير قابل حل به نظر می رسد، به تو اعتماد کنم. به من 

کمک کن تا بياد آورم که تو بر همه چيز مسلط هستی. در نام عيسی، 
آمين.



٥ ٤٥ چرا خدا انسانها را آفريد؟٤

وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و 
باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز 

دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان ها همه گناه کرده دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان ها همه گناه کرده 
اند. (روميان ۵ :١٢ )اند. (روميان ۵ :١٢ )

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که تمام انسان های روی زمين از کجا آمده اند؟ 
خدا تمام انسان ها را آفريد! خدا پس از آفرينش زمين زيبا، يک مرد را آفريد. او اين 
مرد را از خاک زمين ساخت و حيات را در بينی او دميد. خدا اين مرد را آدم ناميد. 

بعد خدا آدم را خوابانيد و استخوانی از قفسه سينه او برداشته و از آن استخوان، اولين 
زن را آفريد. خدا اين زن يعنی حوا را به عنوان همسر به آدم داد. آدم و حوا در باغ 

زيبايی که خدا ساخت، زندگی می کردند. 
به زودی آدم و حوا فرزندان زيادی به دنيا آوردند. وقتی اين فرزندان بزرگ شدند، 
صاحب فرزندان ديگری شدند و بدين ترتيب انسان های زيادی برروی زمين پديدار 

شدند. 
امروز انسان های زيادی وجود دارند، بطوری که شمارش تمام آنها مشکل است!

خدا انسان را به دليل تنهايی خودش نيافريد. خدا ما را آفريد تا او را دوست بداريم و 
بپرستيم. 

کتاب مقدس می گويد: “ خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد” ( مزمور ۴٨:١).
خدا می خواهد مردم او را بستايند، چون عظيم است! شما می توانيد در دعا خدا را 

بستاييد. به او بگوييد که او را دوست داريد و نيازمند او هستيد. 
شما هيچ وقت نمی توانيد به اندازه کافی خدا را بستاييد. 

سه چيزی را که امروز می توانيد به خاطر آنها خدا را بستاييد، در 
سطور  پايين بنويسيد. 

می توانيد اينطوری دعا کنيد :

خدای عزيزم متشکرم که مرا آفريدی. من  تو را دوست دارم و می 
ستايم، چون تو عظيم هستی. در نام عيسی، آمين.



٧ ٦٧ ٦ چگونه گناه وارد جهان شد؟

وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و 
باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد، در نتيجه همه چيز باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد، در نتيجه همه چيز 
دچار فرسودگی و تباهی گشت .چون انسان ها همه گناهکار دچار فرسودگی و تباهی گشت .چون انسان ها همه گناهکار 

کرده اند. (روميان ۵: ١٢)کرده اند. (روميان ۵: ١٢)
خدا همه چيز را در جهان، زيبا و نيکو آفريد. اما بسياری چيزها در جهان وجود دارند خدا همه چيز را در جهان، زيبا و نيکو آفريد. اما بسياری چيزها در جهان وجود دارند 

که ديگر زيبا و نيکو نيستند. امروزه بيماری، اندوه، جنگ و کشتار در جهان وجود 
دارد. 

چرا اين چيزهای بد وارد جهان شد؟
خدا اولين انسان ها، يعنی آدم و حوا را در باغ قرار داد. او به ايشان گفت که از ميوه 

يک درخت مشخص نخورند و گرنه  با خوردن اين ميوه خواهند مرد. 
دشمن خدا، يعنی شيطان، حوا را فريفت تا از اين ميوه بخورد و آدم نيز از اين ميوه 

خورد. ايشان با انتخاب در نا اطاعتی از خدا مرتکب گناه شدند. 
پس خدا به آدم گفت که آنها می بايستی باغ را ترک کنند. آنها دچار بيماری و درد می 

شدند و بدنهای ايشان محکوم به مرگ شد. گناه، آدم و حوا را از خدا جدا ساخت، چون 
خدا مقدس و بدون گناه است. 

از زمانی که آدم و حوا گناه کردند، تمام انسان ها با طبيعت گناه آلود و جدا از خدا به 
دنيا آمده اند. 

کتاب مقدس می گويد:” همه گناه کرده اند...” ( روميان ۵: ١٢ ).
گناه، انديشيدن به، انجام دادن يا گفتن چيزهايی است که احکام خدا را می شکند. اين 

گناه دل شما است که باعث می شود کارهای بد انجام دهيد. 
شما نمی توانيد خودتان را از بدی وشر گناه تان نجات دهيد. 

شما مستحق هستيد که به خاطر گناه تان مجازات شويد. فقط خدا می تواند شما را 
ببخشد تا برای هميشه از او جدا نشويد. 

وقتی آدم و حوا گناه کردند چه چيزهای اندوه باری اتفاق افتاد؟وقتی آدم و حوا گناه کردند چه چيزهای اندوه باری اتفاق افتاد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری، هر چند که من گناهکارم. 
متشکرم که مرا می بخشی . در نام عيسی، آمين.



٧ ٦٧ خدا با گناه چه کرد؟٦

وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و 
باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد، در نتيجه همه چيز 

دچار فرسودگی گشت، چون انسان ها همه گناه کرده اند.
(روميان ۵:١٢)

شگفت انگيز ترين داستان دنيا، کاری است که خدا انجام داد تا بتواند گناهان ما را شگفت انگيز ترين داستان دنيا، کاری است که خدا انجام داد تا بتواند گناهان ما را 
ببخشد. پس از اين که آدم و حوا گناه کردند، خدا وعده داد تا نجات دهنده ای بفرستد. 
امروز من و شما می دانيم که اين نجات دهنده، عيسی مسيح خداوند، يگانه پسر خدا 
می باشد. او به صورت يک نوزاد در اين جهان متولد شد و وقتی که به مردی تبديل 

شد، خود را فدا کرد تا برای گناهان ما بر روی صليب کشته شود. 
وقتی عيسی مرد، خدا تمام گناهان جهان را بر روی دوش او قرار داد. کتاب مقدس 

می گويد:
“ زيرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شويم”

( دوم قرنتيان ۵: ٢١ ).
عيسی مستحق مردن نبود. او هيچ گناهی مرتکب نشده بود. او بی گناه بود، ولی به 

جای شما بر روی صليب مرد. اگر عيسی خون پر بهای خود را برای تحمل مجازات 
شما نمی داد، گناهان تان هرگز بخشيده نمی شد. 

عيسی مرد و دفن شد. سه روز بعد خدا او را زنده کرد. بعد عيسی دوباره به آسمان 
(بهشت) باز گشت و اآلن در آنجا زنده است. خدا به وعده خود مبنی بر پرداخت  بهای 

گناهان بشر وفا کرد. خدا يگانه فرزند محبوب خود را فرستاد تا او تنها نجات دهنده 
جهان باشد. 

فکر می کنيد چرا عيسی می بايد می مرد؟ اين داليل را در سطور 
پايين بنويسيد.

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيزم، متشکرم که يگانه پسر خود، عيسی را فرستادی تا برای 
من بر روی صليب بميرد. از محبت عظيمت متشکرم. در نام عيسی، 

آمين.



٩ ٨٩ ٨  چگونه می توانم بخشيده شوم؟

وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و 
باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد، در نتيجه همه چيز باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد، در نتيجه همه چيز 

دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان ها همه گناه کرده دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان ها همه گناه کرده 
اند. ( روميان ۵: ١٢)اند. ( روميان ۵: ١٢)

 حاال می دانيد که عيسی به خاطر گناه تان بر روی صليب مرد. آيا از خود می پرسيد  حاال می دانيد که عيسی به خاطر گناه تان بر روی صليب مرد. آيا از خود می پرسيد 
که چگونه می توانيد بخشيده شويد؟ 

کتاب مقدس می گويد که عيسی تنها راه رسيدن به خدا است. 
“عيسی بدو گفت: من راه و راستی و حيات هستم، هيچ کس نزد پدر جز به وسيله من 

نمی آيد” (يوحنا ١۴: ۶).
عيسی می خواهد که نجات دهنده شما باشد. شما نمی توانيد خودتان را از مجازات 
گناه نجات دهيد. شما نمی توانيد با انجام کارهای خوب از مجازات گناه نجات پيدا 

کنيد. 
شما نمی توانيد با دعا کردن ، پول دادن يا با تالش در جهت خشنود کردن خدا، از 

مجازات گناه تان نجات يابيد. خدا می گويد که تنها يک راه وجود دارد و آن راه، 
پسرش، يعنی عيسی می باشد. 

کتاب مقدس می گويد:” .... به خداوند عيسی مسيح ايمان آور که تو و اهل خانه ات 
نجات خواهيد يافت... “ ( اعمال ١۶: ٣١).

ايمان آوردن يعنی کامال اعتماد کردن به خداوند عيسی است. مرگ عيسی بر روی 
صليب، تنها بهايی است که خدا برای جبران گناهان شما می پذيرد. وقتی شما انتخاب 
می کنيد تا به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان اعتماد کنيد، خدا می گويد شما 

بخشيده شده ايد و از مجازات گناه تان نجات می يابيد. پس وقتی می ميريد، از خدا 
جدا نمی شويد و به مکان مجازات فرستاده نمی شويد و روزی برای هميشه با خدا در 

آسمان  (بهشت) زندگی خواهيد کرد. 
برای اينکه ايمان بياوريد که از گناهان تان بخشيده شده ايد، به چه 

چيزی  نياز داريد؟ 

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، می دانم که گناهکارم. به پسرت عيسی  که برای من مرد خدای عزيز، می دانم که گناهکارم. به پسرت عيسی  که برای من مرد 
تا مجازات گناهان مرا متحمل شود و دوباره زنده شد، ايمان دارم. می تا مجازات گناهان مرا متحمل شود و دوباره زنده شد، ايمان دارم. می 

خواهم عيسی نجات دهنده من باشد. در نام عيسی، آمين.خواهم عيسی نجات دهنده من باشد. در نام عيسی، آمين.



٩ ٨٩ آيا خدا واقعا مقدس و بدون گناه است؟٨

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيز در بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيز در 
هر سيرت مقدس باشيد.(اول پطرس ١۵:١) هر سيرت مقدس باشيد.(اول پطرس ١:١۵) 

آيا کسی را می شناسيد که هرگز کار اشتباهی انجام نمی دهد يا هرگز خطايی مرتکب آيا کسی را می شناسيد که هرگز کار اشتباهی انجام نمی دهد يا هرگز خطايی مرتکب 
نمی شود؟ بعضی از انسان ها برای سال ها در جستجوی شخصی بودند که هرگز 

اشتباهی نکرده باشد و کامل باشد. آنها هرگز چنين شخصی را پيدا نکردند. 
کتاب مقدس در اول يوحنا ١: ۵ می گويد:” ... و خدا نور است و هيچ ظلمت در وی 
نيست. “ اين آيه بدين مفهوم است که خدا مقدس و پاک است. در او هيچ گناهی وجود 

ندارد . در خدا حتی يک ذره بدی نيز وجود ندارد. 
او از هر گناهی بدور است. او از هر چيز بد يا شرارتی، پاک و مبرا است. خدا و 
گناه، متضاد يکديگر هستند، مثل نور و تاريکی. خدا مقدس است. خدای پدر مقدس 

است. خدای پسر، عيسی مسيح خداوند، مقدس است. روح القدس نيز مقدس است. کسی 
وجود دارد که مقدس (بدون گناه) است و او خدا می باشد. 

تنها خدا بدون گناه و کامل است. همه ما انسان ها گناه کرده ايم و گناه، ما را از خدا 
جدا می سازد. چون خدا مقدس است، او می بايستی گناه را مجازات کند. 

اما او پسر خود را داد تا برای گناه بميرد، تا ما بتوانيم بخشيده شويم و مقدس بشويم. 
وقتی شما به عيسی به عنوان نجات دهنده تان ايمان آورديد، گناهان تان بخشيده شد و 

در نزد خدا مقدس شديد. آيا از اين موضوع خوشحال نيستيد. 

تفاوت شما با خدا چيست؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، تو مقدس و کامل هستی. تنها تو نيکو هستی. متشکرم که خدای عزيز، تو مقدس و کامل هستی. تنها تو نيکو هستی. متشکرم که 
می توانم از طريق عيسی خداوند که نجات دهنده من می باشد، به نزد تو می توانم از طريق عيسی خداوند که نجات دهنده من می باشد، به نزد تو 

خدای مقدس بيايم. در نام عيسی، آمين.خدای مقدس بيايم. در نام عيسی، آمين.



١١ ١٠١١ ١٠ مقدس بودن خدا به چه معنا است؟

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيز در بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيز در 
هر سيرت مقدس باشيد.(اول پطرس ١: ١۵) هر سيرت مقدس باشيد.(اول پطرس ١: ١۵) 

اشعيا يکی از انبيای بزرگ خدا بود. خدا با اشعيا نيز صحبت کرد. او به اشعيا گفت که اشعيا يکی از انبيای بزرگ خدا بود. خدا با اشعيا نيز صحبت کرد. او به اشعيا گفت که 
به مردم بگويد روزی نجات دهنده جهان خواهد آمد. 

يک روز خدا در رويا با اشعيا صحبت کرد. رويا مانند يک خواب می باشد. اشعيا 
گفت او خدا را ديد که بر تختی، بلند و متعال نشسته است. 

فرشتگان در باالی سر خدا قرار داشتند. فرشتگان با صدای بلند به يکديگر می گفتند:” 
قدوس، قدوس، قدوس يهوه صبايوت، تمامی زمين از جالل او مملو است” ( اشعيا۶: 

.(٣
وقتی اشعيا اين رويا را ديد وحشت زده شد. او فهميد که در مقايسه با خدا چقدر 

گناهکار است. اين رويا به او کمک کرد تا متوجه شود که خدا مقدس است.   
مقدس بودن خدا به چه معنا است؟ او صد در صد، پاک است. او هرگز گناه نمی کند- 

او کامل است. خدا هميشه کار درست را انجام می دهد. او کامال نيکو است. خدا از 
گناه متنفر است. 

وقتی که ما گناهکاريم، چگونه می توانيم نزد خدا دعا کنيم؟ خدا می خواهد ما به نزد 
او دعا کنيم. او به اشعيا گفت که نترسد. او به ما نيز می گويد که نترسيم. وقتی ما به 
عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده مان ايمان می آوريم، او گناهان ما را از ما دور 

می سازد و ما را پاک می نمايد تا بتوانيم با خدا که مقدس است، صحبت کنيم. 

فکر می کنيد مقدس بودن خدا به چه معنا است؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز ، تو يک خدای مقدس هستی. متشکرم که خداوند عيسی، خدای عزيز ، تو يک خدای مقدس هستی. متشکرم که خداوند عيسی، 
گناهان مرا از من دور ساخت تا بتوانم نزد تو دعا کنم. در نام عيسی، گناهان مرا از من دور ساخت تا بتوانم نزد تو دعا کنم. در نام عيسی، 

آمين.آمين.



١١ ١٠١١    آيه خدا توقع دارد که من نيز مقدس باشم؟١٠

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر 
سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)

وقتی اشعيا نبی در رويا خدا وفرشتگانی که در احترام به او، صورت های شان را وقتی اشعيا نبی در رويا خدا وفرشتگانی که در احترام به او، صورت های شان را 
پوشانده بودند ديد، متوجه شد که خدا بسيار مقدس است. اگر شما به جای اشعيا بوديد 

چه فکری می کرديد؟ شايد به اين فکر می کرديد که بسيار گناهکاريد. 
اگر شما به عيسی به عنوان نجات دهنده تان ايمان آورده ايد، خدا از شما انتظار دارد 

که زندگی پاکی داشته باشيد. او از شما انتظار دارد که مقدس باشيد. شما می توانيد اين 
را انتخاب کنيد. 

شما می توانيد تسليم گناه شويد يا به راه خدا برويد. خدا به شما کمک می کند تا به گناه 
بگوييد، نه. 

او از شما انتظار دارد که از کالمش، يعنی کتاب مقدس اطاعت کنيد و کار درست 
را انجام دهيد. خدا انتظار دارد که شما همواره حقيقت را بگوييد و هميشه با ديگران 

مهربان، پر محبت و صبور باشيد. او از شما انتظار دارد که صادق باشيد و با 
رفتارتان او را خشنود سازيد. 

به ياد داشته باشيد که خدا در شما زندگی می کند تا به شما قوت دهد که زندگی مقدس و 
پاکی داشته باشيد و گناه نکنيد. وقتی گناه می کنيد به اين فکر کنيد که خدا چقدر مقدس 

است. 
فورا گناه تان را به او اعتراف کنيد. خدا می گويد اگر گناه تان را به او اعتراف 

کنيد- به او بگوييد که چه کار اشتباهی انجام داده ايد- او شما را خواهد بخشيد. ( اول 
يوحنا١: ٩)

آيا انتخاب می کنيد که مقدس باشيد؟
خدا می خواهد که چگونه مقدس باشيد؟ 

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که تو خدای مقدسی هستی. لطفا به من قدرت بده 
تا زندگی مقدسی داشته باشم. در نام عيسی، آمين.



١٣ ١٢١٣ ١٢ چه کسی بر امور تسلط و کنترل دارد؟

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر 
سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)

آيا تا به حال مادرتان به شما گفته است که شما مسئول انجام کار بخصوصی هستيد؟آيا تا به حال مادرتان به شما گفته است که شما مسئول انجام کار بخصوصی هستيد؟
وقتی مسئول انجام کاری می شويد، مانند پادشاهی هستيد که در انجام آن کار، 

حکمفرمايی می کند. شما اختيار و مسئوليت داريد تا ببينيد آيا آن کار به درستی انجام 
می شود. 

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که چه کسی بر امور دنيا کنترل دارد؟
کتاب مقدس به ما می گويد که خدا قادر مطلق می باشد. اين موضوع  بدين معنا است 

که او کنترل همه چيز را در دست دارد. او باالترين حکام است. هيچ کس بر خدا 
تسلط ندارد. خدا بر همه چيز و همه کس، در هر زمانی سلطنت  (حکمرانی) می 

نمايد. هيچ چيز بدون اجازه خدا اتفاق نمی افتد. خدا بر هر چيزی که در طول روز يا 
شب ، ٢۴ساعت يک روز ، هفت روز يک هفته يا ۵٢هفته يک سال اتفاق می افتد، 

کنترل دارد. او هرگز نمی خوابد يا به تعطيالت نمی رود. 
خدا تا چه مدت سلطنت خواهد کرد؟

 کتاب مقدس می گويد:” خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابداالباد” ( خروج١٨:١۵).
خدا هميشه همه چيز را تحت کنترل داشت و همه چيز را در آينده، تحت کنترل خود 

خواهد داشت. اين مسئله برای شما به چه مفهوم است؟
هر اتفاقی که در زندگی تان واقع شود، شما نبايد بترسيد يا سراسيمه شويد، چون خدا 

همه چيز را تحت کنترل خود دارد. او شما را دوست دارد و می خواهد که کامال به او 
اعتماد کنيد. خدا عظيمترين وجود می باشد. او قادر مطلق است. او پادشاه پادشاهان 

می باشد. 
اينکه خدا قادر مطلق است، به چه معناست؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، من تو را می ستايم، چون تو همه چيز را تحت کنترل خود خدای عزيز، من تو را می ستايم، چون تو همه چيز را تحت کنترل خود 
داری. کمک کن تا هر روزه به تو توکل کنم . در نام عيسی، آمين.داری. کمک کن تا هر روزه به تو توکل کنم . در نام عيسی، آمين.



١٣ ١٢١٣   احکام خدا برای ما چيست؟١٢

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر 
سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)

مدت ها پيش خدا به قوم خود، ده حکم مخصوص داد تا به آنها نشان دهد که خدا مدت ها پيش خدا به قوم خود، ده حکم مخصوص داد تا به آنها نشان دهد که خدا 
چقدر مقدس و  انسان چقدر گناهکار می باشد. همچنين شريعت به ما می گويد که خدا 

از قومش می خواهد چگونه زندگی کنند. اين احکام در کتاب خروج، باب ٣  وجود 
دارد. و به ١٠ فرمان معروف است:

من هستم يهوه ، خدای تو که تو را از زمين مصر و از خانه غالمی بيرون آوردم. تو 
را خدايان ديگر غير از من نباشد. ( تنها خدا را بپرست.)

برای خود بت نساز (اجازه نده که چيزی جای خدا را در زندگی تو بگيرد.)
نام يهوه ، خدای خود را به باطل مبر، زيرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل 

برد، بی گناه نخواهد شمرد. ( تنها نام خدا را با احترام به زبان آور.)
روز سبت را ياد کن تا آن را تقديس نمايی. (يک روز هفته را به استراحت  وپرستش 
خدا بپرداز.)پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمينی که يهوه خدايت 

به تو می بخشد، دراز شود. (با پدر و مادر خود با احترام رفتار کن.)
قتل مکن. (از جان ها حفاظت کن، باعث مرگ کسی نباش.)زنا مکن. ( افراد متاهل 
بايد با همديگر صادق باشند.)دزدی مکن. (چيزی که مال تو نيست را تصاحب نکن.)

برهمسايه خود شهادت دروغ مده. (دروغ نگو و تمام حقيقت را بگو.)
به خانه همسايه خود طمع مورز و به زن همسايه ات و غالمش و کنيزش و گاوش و 
االغش و به هر چيزی که از آن همسايه تو باشد، طمع مکن. (چيزی را که مطعلق به 

ديگران است را نخواه.)

قوم خدا گفتند که از خدا اطاعت خواهند کرد، آيا شما نيز از خدا 
اطاعت خواهيد کرد؟                چرا خدا ده فرمان را داد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، می خواهم با اطاعت از احکامت، برای تو زندگی کنم. خدای عزيز، می خواهم با اطاعت از احکامت، برای تو زندگی کنم. 
به من کمک کن تا آنچه را که درست است، هر روز انجام دهم. در نام به من کمک کن تا آنچه را که درست است، هر روز انجام دهم. در نام 

عيسی، آمين.عيسی، آمين.



١٥ ١٤١٥ ١٤ آيا خدا پادشاه زندگی من است؟

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر 
سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)

خدا قادر مطلق است- او هميشه همه چيز را تحت کنترل خود دارد. خدا آنچيزی که خدا قادر مطلق است- او هميشه همه چيز را تحت کنترل خود دارد. خدا آنچيزی که 
باعث خشنودی خودش می شود را انجام ميد هد. او تصميم می گيرد که آيا ما آنچه را 

که برنامه ريزی کرده ايم انجام بدهيم يا نه. 
او بر تمام انسان ها تسلط و کنترل کامل دارد. هيچ چيزی وجود ندارد که در زندگی ما 

اتفاق بيافتد و خارج از کنترل خدا باشد. 
آيا تا به حال فکر کرده ايد که اتفاقات زندگی شما خارج از کنترل است؟ شايد يکی از 
عزيزان تان در يک تصادف آسيب ديده يا بر اثر يک بيماری ناگوار مرده است. شايد 

خانواده شما دوران سختی را طی می کند، چون پدر و مادرتان يا يکی از آنها شغل 
خود را از دست داده است. شايد کسی با شما غير منصفانه رفتار کرده است. وقتی شما 

بيمار هستيد، يا وقتی مشکالت می آيند، بايد ايمان داشته باشيد که خدا شما را دوست 
دارد و همه چيز تحت کنترل او است. او آنچه را که بهترين است برای شما انجام 

خواهد داد، هر چند شما فکر کنيد اوضاع خوب نيست. 
کتاب مقدس می گويد:” و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و 

به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت (ايشان) با هم در کار می 
باشند” ( روميان٨: ٢٨).هيچ چيز وجود ندارد که در زندگی شما اتفاق بيافتد و به 
خاطر کم اهميت بودنش، خدا از آن بی خبر باشد. هيچ چيز برای خدا آنقدر بزرگ 

نيست که او نتواند آن را کنترل نمايد. وقتی نمی توانيد درک کنيد که چرا بعضی 
چيزها اتفاق می افتد، تنها به خاطر بياوريد که خدا همه چيز را تحت کنترل خود دارد. 

شما می توانيد به پدر آسمانی پر محبت خود اعتماد کنيد. 
وقتی در موقعيت های دشوار قرار داريد چه چيزی را بايد به خاطر وقتی در موقعيت های دشوار قرار داريد چه چيزی را بايد به خاطر 

بياوريد؟بياوريد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که زندگی مرا تحت کنترل خود داری. کمکم کن تا 
بياد آورم که مرا دوست داری و آنچه را که بهترين است، برای من انجام 

خواهی داد. در نام عيسی، آمين. 



١٥ ١٤١٥ آيا زندگی من نشان می دهد که خدا همه چيز را ١٤
تحت کنترل خود دارد؟

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيزدر هر 
سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)سيرت مقدس باشيد. ( اول پطرس ١: ١۵)

خدا هرگز وعده نداد که فرزندانش زندگی بدون مشکل و دردی خواهند داشت. خدا هرگز وعده نداد که فرزندانش زندگی بدون مشکل و دردی خواهند داشت. 
درحاليکه خدانقشه خود را در زندگی ما به پيش می برد، اجازه می دهد که حوادث 

دشواری در زندگی ما واقع شود. 
اعتماد کردن به خدا به اندازه اطاعت کردن از او مهم است. 

وقتی به خدا اعتماد نمی کنيد، نشان می دهد که شما شک داريد که خدا همه چيز را 
تحت کنترل خود دارد يا اينکه خدا نيکو است. 

خدا می خواهد به شما ياد بدهد تا هر روز در تمام مدت روز به او اعتماد کنيد. او می 
خواهد در زمان های شادی و در سختی ها به او توکل کنيد. 

توکل کردن به خدا يعنی اين که با تمام دل تان باور کنيد که او همه چيز را تحت کنترل 
خود دارد و آنچه را که بهترين است، برای شما انجام خواهد داد. 

زندگی شما چگونه نشان می دهد که خدا همه چيز را تحت کنترل خود دارد؟
وقتی با مشکلی روبرو می شويد، اولين عکس العمل شما بايد اعتماد کردن (توکل 

کردن) به خدا باشد. 
شما می توانيد به او توکل کنی،د چون می دانيد او به دليل خاصی اجازه داده است که 
آن مشکل وارد زندگی تان شود. در دعا با خدا صحبت کنيد و درباره مشکل تان با او 

حرف بزنيد. 
وقتی به خدا اعتماد می کنيد، او به شما آرامش می بخشد و به شما آرامی درونی 

خواهد داد. از او تشکر کنيد که در زندگی تان کار می کند تا بيشتر شبيه عيسی بشويد. 

چرا برای شما مهم است که به خدا توکل نماييد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، به من کمک کن تا در زمان های شادی و در سختی ها به خدای عزيز، به من کمک کن تا در زمان های شادی و در سختی ها به 
تو توکل نمايم. به خاطر آرامشی که به من دادی، از تو سپاسگزارم. در تو توکل نمايم. به خاطر آرامشی که به من دادی، از تو سپاسگزارم. در 

نام عيسی، آمين.نام عيسی، آمين.



١٧ ١٦١٧ ١٦ چرا خدا گناهکاران را مجازات می کند؟

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)

آيا تا به حال گفته ايد که اين اتفاق منصفانه نيست؟ هيچ کس نمی تواند بگويد خدا آيا تا به حال گفته ايد که اين اتفاق منصفانه نيست؟ هيچ کس نمی تواند بگويد خدا 
منصف نيست. خدا همواره در هر چيزی منصف (درستکار) می باشد و منصفانه عمل 

می نمايد. 
کتاب مقدس می گويد:” او صخره  است و اعمال او کامل. زيرا همه طريق های او 

انصاف است. خدای امين و از ظلم مبرا. عادل  و راست است او”  (تثنيه٣٢: ۴).
خدا داور ما است. او به انصاف داوری می نمايد. 

از زمان آدم و حوا، تمامی انسان ها با يک “تمايل” ارتکاب به گناه به دنيا می آيند. 
خدا مقدس است و از گناه متنفر است. او نمی تواند اجازه دهد که مردم کارهای اشتباه 

انجام دهند و مجازات نشوند، زيرا او عادل و منصف می باشد. 
کتاب مقدس می گويد:” مزد گناه مرگ است....” ( روميان ۶: ٢٣ ).

مزد چيزی است که ما در ازای انجام کاری دريافت می کنيم. 
مزد ما برای انجام گناه چيست؟ بله، مرگ. خدا گفت که به خاطر گناه، مستحق اين 

هستيم که از او جدا شويم. اين مجازاتی است که خدای عادل ما برای گناه تعيين نموده 
است. اين مجازات مرگ جاودانی خوانده ميشود. 

اما خدا يگانه پسر خود عيسی مسيح خداوند را فرستاد تا بر روی صليب بميرد و 
مجازاتی که ما برای گناهان مان مستحق آن هستيم را متحمل شود. 

افرادی که عيسی خداوند را قبول نمی کنند، به مکان بسيار وحشتناکی به نام جهنم 
فرستاده می شوند. تمام کسانی که به عيسی به عنوان نجات دهنده خود ايمان می 

آورند، از مجازاتی که مستحق آن هستند، نجات می يابند ( اعمال ١۶ : ٣١).
خدا گناهکاران را چگونه مجازات می نمايد؟خدا گناهکاران را چگونه مجازات می نمايد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، تو در هر کاری که انجام می دهی، عادل هستی. متشکرم 
که عيسی مجازاتی که من به خاطر گناهم مستحق آن بودم را متحمل شد 

تا من بتوانم نجات يابم. در نام عيسی، آمين.



١٧ ١٦١٧ خدا چقدر مرا دوست دارد؟١٦

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)

شما می دانيد که محبت چيست، اينطور نيست؟ وقتی کسی را دوست داريد، می خواهيد شما می دانيد که محبت چيست، اينطور نيست؟ وقتی کسی را دوست داريد، می خواهيد 
نزديک او باشيد. می خواهيد از او مراقبت کنيد و کارهای خوب برای او انجام دهيد. 

وقتی او کار اشتباهی انجام می دهد، فورا او را می بخشيد. 
محبت خدا بسيار عظيم تر و شگفت انگيز تر از محبتی است که ما انسان ها نسبت 

به ديگران داريم . خدا در ارميا ٣١: ٣ می گويد: “ .... با محبت ازلی تو را دوست 
داشتم... “ محبت خدا بسيار عظيم است، اين محبت خدا تا ابد (هميشه) ادامه خواهد 

داشت! محبت خدا به شما هرگز پايان نمی پذيرد. 
زمانی وجود نداشته که خدا شما را دوست نداشته باشد. او حتی پيش از اينکه به دنيا 

بياييد، دوست
تان داشته است. او دقيقا می دانست که در چه زمانی به دنيا خواهيد آمد، چشم و 

موهای تان چه رنگی خواهند داشت و پدرو مادرتان چه کسانی خواهند بود. او شما را 
بسيار دوست دارد و هميشه بهترين چيزها را برای شما می خواهد. 

خدا شما را آنقدر زياد دوست دارد که تنها پسر بی گناهش، يعنی عيسی خداوند را 
فرستاد تا به جای شما بر روی صليب بميرد. مرگ عيسی بر صليب، عظيمترين 

تصوير محبت خدا می باشد. او وعده داد اگر شما به عيسی به عنوان نجات دهنده تان 
ايمان بياوريد، او روزی  شما را به آسمان (بهشت) خواهد برد تا با او برای هميشه در 

آنجا زندگی کنيد. آيا می توانيد درک کنيد که خدا چقدر زياد شما را دوست دارد؟

خدا به چه روش هايی نشان می دهد که شما را دوست دارد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، به خاطر محبت عظيمت نسبت به من، از تو متشکرم. به 
من کمک کن تا تو را دوست بدارم و بهترين های خود را به تو بدهم. در 

نام عيسی، آمين.



١٩ ١٨١٩ ١٨   فيض خدا به چه معناست؟

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)است. (مزمور ١١٨: ١)

آيا تا به حال هديه ای دريافت کرده ايد که شايسته آن نبوده ايد؟ هديه ای که از روی آيا تا به حال هديه ای دريافت کرده ايد که شايسته آن نبوده ايد؟ هديه ای که از روی 
محبت به شما داده شده باشد. خدا آنقدر عظيم است که فيضش را به ما می بخشد . 

زيرا او ما را بسيار دوست دارد. فيض به اين مفهوم است که خدا محبت خويش را به 
شما نشان می دهد، هر چند شما شايسته اين محبت نيستيد. 

شما نمی توانيد فيض خدا را به دست آوريد. شما شايسته نيستيد که از گناهان تان 
نجات يابيد و زندگی جاويد داشته باشيد. اما وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده خود 
ايمان آورديد، خدا با نجات دادن شما از مجازات گناه، فيض خود را به شما نشان داد. 
همچنين خدا با قوت دادن، هدايت و مراقبت کردن از شما هر روزه فيض خود را به 

شما نشان می دهد. 
خدا با فيضش، به شما قوت می دهد تا مشکالت زندگی تان را تحمل کرده و از ميان 

آنها عبور کنيد. آيا فيض خدا شگفت انگيز و عالی نيست؟ 
اگر عيسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، می توانيد از خدا 

سپاسگزار باشيد که از طريق فيضش شما را نجات داده است. 
کتاب مقدس می گويد: “ زيرا که محض فيض نجات يافته ايد....” (افسسيان٢: ٨ ).

شما برای زندگی روزانه خود به فيض نيازمند هستيد و می توانيد به خدا توکل کنيد تا 
هر روزه فيضش را به شما ببخشد. چون خدا فيض خود را به شما نشان می دهد، شما 

نيز می بايست به ديگران فيض نشان دهيد. (با ايشان با فيض رفتار نماييد.)

آيا تا به حال از خدا به خاطر فيضی که در زندگی تان نشان می دهد، آيا تا به حال از خدا به خاطر فيضی که در زندگی تان نشان می دهد، 
تشکر کرده ايد؟تشکر کرده ايد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که از طريق فيضت، مرا نجات دادی. به خاطر 
برکاتی که هر روزه به من می دهی و من شايسته آنها نيستم، از تو 

سپاسگزارم. در نام عيسی، آمين. 



١٩ ١٨١٩ رحم خدا چيست؟١٨

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)

آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايد که خدا چقدر زياد رحيم است؟
کتاب مقدس می گويد: “ خداوند رحمان و کريم است، دير غضب و بسيار رحيم. تا به 

ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را هميشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما 
عمل ننموده  و به ما به حسب خطايای ما جزا نداده است” ( مزمور ١٠٣: ٨- ١٠ ).

رحمت (رحم)، يعنی از روی ميل کسی را که خطايی مرتکب شده ببخشيم و او را 
مجازات نکنيم. اين کار نشان دهنده مهربانی است، مخصوصا وقتی شخص مستحق 

اين رحمت نمی باشد. اين دقيقا همان کاری است که خدا برای شما انجام داد. 
وقتی شما به عيسی به عنوان نجات دهنده تان ايمان آورديد، خدا به خاطر رحمتش شما 

را بخشيد و در عوض مجازاتی را که به خاطر گناه مستحق آن بوديد، به شما نداد. 
خدا به روش های گوناگونی هر روزه رحمت، مهربانی و محبت خود را به شما نشان 

می دهد، هر چند شما شايسته آن نيستيد. او وسائل رفع  نيازهای شما را فراهم می 
سازد. 

او دعاهای شما را می شنود و به آنها پاسخ می گويد. حاال خدا از شما توقع دارد که 
نسبت به ديگران رحيم (صاحب رحمت) باشيد. شما می توانيد مهربان باشيد و به 

کسانی که نيازمند هستند، کمک کنيد. شما نبايد ديگران را پايين تر از خود بدانيد و 
ايشان را داوری نماييد. رحيم بودن، می تواند به اين مفهوم باشد که شما با کسی که 
ديگران او را نمی پذيرند، دوست باشيد. حيم بودن يعنی صبور بودن با برادران يا 

خواهران جوانتر تان، حتی زمانی که ايشان باعث آزار شما می شوند. خدا به کسانی 
که مهربان و رحيم هستند، برکت خاصی را وعده می دهد. آنها رحمت دريافت می 

چرا بايد به ديگران رحمت نشان بدهيد؟چرا بايد به ديگران رحمت نشان بدهيد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که به من، رحمت و فيض خود را که شايسته آن 
نبودم، نشان دادی. به من کمک کن تا نسبت به ديگران رحيم باشم. در 

نام عيسی، آمين. 



٢١ ٢٠٢١ ٢٠ چرا برای آدم های بد اتفاقات خوب می افتد؟

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)است. (مزمور ١١٨: ١)

چرا گاهی برای افرادی که خدا را دوست ندارند، اتفاقات بسيار خوب زيادی در چرا گاهی برای افرادی که خدا را دوست ندارند، اتفاقات بسيار خوب زيادی در 
زندگی شان واقع می شود؟ ممکن است آنها پول يا ثروت زيادی داشته باشند، اما 

افرادی که خدا را دوست دارند، مشکالت زيادی داشته باشند. 
به نظر عادالنه نمی آيد. خدا قادر مطلق است. آيا بياد می آوريد که خدا همه چيز را 

تحت کنترل دارد و اين مسئله شامل زندگی کسانی نيز می شود که او را رد می کنند. 
خدا زندگی اين افراد را مطابق نقشه و هدف خود به پيش می برد. 

امثال ١۶: ٩ می گويد: “ دل انسان در طريقش تفکر می کند، اما خداوند قدم هايش 
را استوار می سازد.”خدا اجازه می دهد که مردم برای زندگی خود تصميم بگيرند، 
اما ايشان در نهايت کاری را انجام می دهند که خدا برای ايشان طراحی کرده است. 

گاهی بسيار غير منصفانه به نظر می آيد که می بينيم چيزهای خوب را برای افراد بد 
اتفاق می افتد . خدا به خاطر رحمت و فيضش اجازه می دهد که اين چيزها برايشان 
اتفاق بيافتد. اما خدا عادل است. هرشخص بايد در روز داوری در مقابل خدا بايستد. 

کسانی که به پسر خدا،  يعنی عيسی خداوند ايمان نياورده اند، به خاطر بی ايمانی شان 
مجازات خواهند شد. کسانی که به عيسی به عنوان نجات دهنده خود ايمان آوردند، 
پاداش خواهند يافت. بسياری که در دنيا چيز زيادی نداشته اند، در آسمان (بهشت) 

ثروتمند خواهند شد! به کسانی که بيشتر از شما دارند، حسادت نکنيد. به خاطر آنچه 
که در زندگی تان داريد و چيزهای خوب و بدی که خدا اجازه می دهد در زندگی تان 

اتفاق بيافتد، از خدا سپاسگزار باشيد. او شما را دوست دارد و همه چيزهايی را که 
اتفاق می افتد، تحت کنترل خود دارد. 

چرا چيزهای نيکو برای افراد بد اتفاق می افتد؟چرا چيزهای نيکو برای افراد بد اتفاق می افتد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که تو بسيار نيکو هستی. کمک کن تا به آنچه که 
در زندگی من و ديگران انجام ميدهی، اعتماد کنم. در نام عيسی، آمين.



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا خدا هرگز مرا تنها می گذارد؟

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)است. (مزمور ١١٨: ١)

شما واقعا به او تکيه کرده بوديد، اما او شما را تنها گذاشت. شايد از خود پرسيده ايد 
واقعا به چه کسی می توانيد تکيه کنيد.

کتاب مقدس می گويد کسی وجود دارد که هرگز شما را رها نمی کند و قولش را نمی 
شکند. اين شخص خداست! خدا همواره به کالمش و به تک تک وعده هايی که در آن 
ذکر کرده است، وفادار است. از آنجا که خدا کامل و بدون گناه است، نمی تواند حتی 

برای يکبار شما را رها کند!
کتاب مقدس می گويد: “ پس بدان که يهوه، خدای تو، اوست خدا، خدای امين که عهد 
و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می دارند و اوامر او را به جا می آورند تا 

هزار پشت نگاه می دارد” (تثنيه٧: ٩).
اين حقيقت بايستی هر روزه به شما آرامش و اطمينان ببخشد. اگر به خدا وفادار 

نمانيد، چه اتفاقی می افتد؟ آيا او همچنان به شما وفادار خواهد ماند؟ 
نکته شگفت انگيز درباره خدا اين است که حتی اگر نسبت به او وفادار نمانيم، او 

همچنان نسبت به ما وفادار خواهد ماند. 
وقتی امور مطابق ميل شما پيش نمی رود و مشکالتی داريد که خارج از کنترل به 

نظر می رسند، می توانيد مطمئن باشيد که خدا هرگز شما را تنها نمی گذارد. 
از او تشکر کنيد که هر روزه با شماست و وفادار و امين می باشد.

چطور می دانيد که خدا هرگز شما را ترک نمی کند؟چطور می دانيد که خدا هرگز شما را ترک نمی کند؟

خدای عزيز، متشکرم که همواره با من خواهی بود و هرگز مرا رها 
نخواهی کرد. متشکرم که هر روز به وعده هايت عمل می کنی. در نام 

عيسی، آمين. 



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا می توانم حقيقتا به خدا ايمان داشته باشم؟

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)است. (مزمور ١١٨: ١)

آيا هرگز کسی  به شما دروغ گفت؟ وقتی می بينيم که مردم دروغ می گويند، خيلی آيا هرگز کسی  به شما دروغ گفت؟ وقتی می بينيم که مردم دروغ می گويند، خيلی 
سخت است که حرف های ايشان را باور کنيم. 

در موقعيت های مختلف مردم اغلب می پرسند، “ حقيقت (راستی) چيست؟”
خدا حقيقت (راستی) است- او هرگز دروغ نمی گويد. خدا همه چيز را آنگونه که 

واقعا هستند می بيند و می داند. 
کتاب مقدس می گويد: “ خدا انسان نيست که دروغ بگويد...” (اعداد٢٣: ١٩ ).
چون خدا مقدس (بدون گناه) است، نمی تواند چيزی جز حقيقت و راستی باشد. 

نه تنها خود خدا راستی (حقيقت) است، بلکه کالمش، کتاب مقدس نيز راستی (حقيقت) 
می باشد. کالم خدا کامال قابل اعتماد است. مزمور ١١٩: ١۵١ می گويد که تمامی 

احکام خداوند راست است. اگر شما عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، 
مادامی که خدا را کامال با اطاعت از هر آنچه او در کالمش می گويد پيروی می کنيد، 

می توانيد به او توکل کنيد. 
وعده های خدا راست است. او از ابتدای خلقت همواره به وعده هايش وفا کرده است. 

سال ها پيش خدا به مردی به نام نوح وعده داد که هرگز دوباره زمين را به وسيله 
طوفان نابود نخواهد کرد ( پيدايش ٩ : ١١- ١٣ ).

وقتی رنگين کمان را می بينيد، می توانيد به ياد آوريد که خدا راستی  (راستگو) است. 
او به وعده  اش به نوح وفا کرد و به وعده هايش به شما نيز وفا خواهد کرد. شما می 

توانيد با تمامی دل به خدای راستی ايمان داشته باشيد. 

چرا می توانيد به آنچه خدا می گويد، ايمان داشته باشيد؟

خدای عزيز، متشکرم که تو راستی هستی و من می توانم به آنچه که می خدای عزيز، متشکرم که تو راستی هستی و من می توانم به آنچه که می 
گويی، اعتماد کنم. در نام عيسی، آمين.گويی، اعتماد کنم. در نام عيسی، آمين.



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا خدا همه چيز را می داند؟

خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد خداوند را حمد گوييد زيرا که نيکوست و رحمت او تا ابداالباد 
است. (مزمور ١١٨: ١)

آيا تا به حال با شخصی مالقات کرده ايد که فکر می کند همه چيز را می داند؟
شايد او بتواند به تمام سواالت شما جواب بدهد يا در امتحان مدرسه نمره ٢٠ بگيرد. 

شما فکر می کنيد که او با هوشترين آدم دنيا است. 
اما هر چقدر هم که دوست شما بداند، در مقايسه با خدا چيزی نمی داند. خدا همه چيز 

را می داند. خدا تمام علوم را می داند- او تمامی علوم کل جهان را می داند. 
چون خدا دانای مطلق است، از تمام اين اطالعات به بهترين نحو ممکن استفاده می 
کند. از آنجا که خدا همه چيز را ساخته است و همه چيز را درباره آنها می داند، او 
نقشه های کامل (بی نقص) برای تمامی اين چيزها دارد. خدا می داند که چه چيزی 

برای شما بهترين است و او مطابق حکمت خود نقشه هايش را برای شما به پيش می 
برد. 

او دقيقا می داند که اجازه دهد چه چيزی وارد زندگی تان شود، هر چند ممکن است 
اين مسئله حادثه سختی در زندگی شما باشد. 

او اين موقعيت های سخت را به خيريت شما و برای جالل خود به کار می برد. هر 
آنچه که پدر آسمانی مهربان تان اجازه می دهد در زندگی تان واقع شود، حکيمانه و 

نيکو است. کتاب مقدس می گويد: “ ای خداوند اعمال تو چه بسيار نيکو است! جميع 
آنها را به حکمت کرده ای. 

زمين از دولت تو پر است” ( مزامير ١٠۴ : ٢۴ ). 
خدا همه چيز را آفريده است. او از همه چيز آگاه است. او شما را دوست دارد و می 

خواهد که شما به اوکامال اعتماد کنيد. آيا امروز به او اعتماد می کنيد؟ 
خدا چگونه از حکمتش در زندگی شما استفاده می کند؟      

خدای عزيز، تو همه چيز را آفريده ای و همه چيز را می دانی. امروز 
با آگاهی به اين که هر آنچه در زندگی من اتفاق می افتد، تحت کنترل تو 

است، به تو توکل می کنم. در نام عيسی، آمين. 



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ترس خداوند چيست؟

... پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانيد می يابيم، شکر 
بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييم. 

(عبرانيان١٢: ٢٨ )
موسی، رهبر بزرگ قوم خدا پير بود و بزودی می مرد. موسی، رهبر بزرگ قوم خدا پير بود و بزودی می مرد. 

يکروز او به کاهنان گفت که ايشان می بايد هر هفت سال يکبار شريعت (احکام) 
را برای قوم با صدای بلند بخوانند. او گفت: “ قوم را از مردان و زنان و اطفال 

وغريبانی که در دروازه های تو باشند جمع کن تا بشنوند و تعليم يافته، از يهوه خدای 
شما بترسند و به عمل نمودن جميع سخنان اين تورات هوشيار باشند” (تثنيه٣١: ١٢).

وقتی احکام خوانده می شد، قوم بيشتر از خدا و احکامش می دانستند. 
بچه ها احکام را می شنيدند و ياد می گرفتند که از خدا بترسند و از او اطاعت کنند. 
ترسيدن از خداوند به چه معنا است؟ بدين معناست که شما می فهميد خدا چقدر زياد 

مقدس و قدرتمند است و حقيقتا می ترسيد که از او نا اطاعتی کنيد، آنوقت نمی خواهيد 
که خدا را ناخشنود کنيد. 

وقتی از خدا می ترسيد، بزرگی و عظمت او را درک می کنيد و به او احترام می 
گذاريد- به او احترام می گذاريد و او را دوست می داريد. 

شما به خاطر قدرت عظيم خدا با تعجب و حيرت به او می انديشيد. ترسيدن از خدا 
همچنين به مفهوم پرستيدن او، خدمت کردن به او و توکل کردن به او می باشد. 
آيا درک کرديد که حقيقتا خدا چقدر عظيم و با شکوه است؟ اگر اين موضوع را 

بدانيد، تصميم خواهيد گرفت که بيش از هر چيز ديگری او را خشنود سازيد و از او 
اطاعت نماييد. 

خدا می خواهد چگونه از او بترسيد؟

خدای عزيز، متشکرم که پدر آسمانی مهربان من هستی و مرا بسيار زياد 
دوست داری. به من کمک کن تا در هر چيزی با اطاعت کردن از تو، تو 

را خشنود سازم. در نام عيسی، آمين.



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور می توانم به خدا احترام بگذارم؟

... پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانيد می يابيم، شکر ... پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانيد می يابيم، شکر 
بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييم. بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييم. 

(عبرانيان١٢: ٢٨ )(عبرانيان١٢: ٢٨ )

اگر دعوت می شديد تا به مالقات پادشاهی برويد، چگونه رفتار می کرديد؟
آيا در حالی  که می خنديديد و صحبت می کرديد، دوان دوان وارد اطاق سلطنتی او 

می شديد؟ آيا از پادشاه غافل می شديد يا او را به نام کوچک صدا می زديد؟
احتماال در سکوت و با احترام رفتار می نموديد. اگر شما دعوت می شديد تا با پادشاه 

پادشاهان، يعنی خدا مالقات داشته باشيد، آنوقت چه طور عمل می نموديد؟
بدون شک احترام عظيمی برای او قائل می شديد. 

تکريم کردن خدا يعنی از روی محبت، به خدا و کالمش احترام گذاشتن. 
وقتی شما با بی دقتی درباره خدا صحبت می کنيد يا از نام او برای قسم خوردن 

استفاده می کنيد، به خدا بی احترامی می کنيد. 
برای خدا بسيار اهميت دارد که فرزندانش به او احترام بگذارند. چون او کامل (بدون 

گناه) و پاک است، و قتی فرزندان خدا به او احترام نگذارند، اين مسئله بسيار جدی 
است. 

شما نبايد با بی تفاوتی به خدا نزديک شويد و اينطور به نظر بيايد که خدا مهم نيست. 
او مهمترين شخص در کل هستی است. خدا مقدس است و شايسته احترام می باشد. 
وقتی درباره خدا صحبت می کنيد، مراقب باشيد. پيش از اينکه نام خدا را بيهوده به 

کار ببريد، به اين فکر کنيد که خدا بسيار مقدس است. 
احترام گذاشتن شما به خدا نشان می دهد که رابطه مخصوصی با خدا داريد. 

آيا امروز با زندگی تان نشان می دهيد که به خدا احترام می گذاريد آيا امروز با زندگی تان نشان می دهيد که به خدا احترام می گذاريد 
و او را تکريم می نماييد؟سه راهی را که می توانيد به وسيله آنها و او را تکريم می نماييد؟سه راهی را که می توانيد به وسيله آنها 

خدا را تکريم کنيد، نام ببريد. خدا را تکريم کنيد، نام ببريد. 

خدای عزيز، متشکرم که تو خدای عظيم و مقدسی هستی. به من کمک خدای عزيز، متشکرم که تو خدای عظيم و مقدسی هستی. به من کمک 
کن تا امروز و هر روز به تو احترام بگذارم. در نام عيسی، آمين.کن تا امروز و هر روز به تو احترام بگذارم. در نام عيسی، آمين.



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا چه کاری برای من انجام می 
دهد؟

... پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانيد می يابيم، شکر ... پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانيد می يابيم، شکر 
بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييم. بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييم. 

(عبرانيان١٢: ٢٨ )(عبرانيان١٢: ٢٨ )

تمام ما انسان ها نيازمند يهايی داريم- ما به چيزهايی مثل غذا ، لباس و سرپناه  نياز تمام ما انسان ها نيازمند يهايی داريم- ما به چيزهايی مثل غذا ، لباس و سرپناه  نياز 
داريم. احتماال پدر و مادر شما اين چيزها را تهيه می کنند. 

اما آيا می دانيد اين خدا است که همه چيز را فراهم می آورد تا نيازمنديهای شما رفع 
شود؟

خدا از نيازمنديهای اصلی شما آگاه است.همچنين می داند شما نياز داريد که محبت 
شويد، مورد قبول ديگران قرار گيريد و احساس امنيت و حفاظت نماييد. 

شايد کسانی که قرار بود از شما مراقبت نمايند، قادر نبودند نيازمنديهای شما را رفع 
نمايند. ممکن است خانواده شما به کمک ديگران تکيه کرده بودند. شايد بارها خودتان 

سعی کرديد تا نيازهای تان را مرتفع نماييد. اما خدا می خواهد شما اول به او نگاه کنيد 
تا او وسائل رفع نيازهای تان را بر آورده سازد. او پدر آسمانی شما است و بيش از 
هر کس ديگر به شما اهميت می دهد. هيچ نيازمندی (نيازی) آنقدر بزرگ يا سخت 

نيست که خدا نتواند آن را تهيه نمايد. او وعده می دهد: “اما خدای من همه احتياجات 
شما را بر حسب دولت خود در جالل در مسيح عيسی رفع خواهد نمود” (فيليپيان۴: 

١٩).خدا صاحب تمام ثروت های دنيا است. خدا هيچ چيزی کم ندارد، بنابراين به 
خوبی قادر است که وسائل رفع هر نيازی را فراهم سازد. 

خدا هرگز وعده نداده است هر چيزی که شما می خواهيد برای شما فراهم سازد، اما 
او وعده داده که تمام نياز های شما را رفع نمايد. 

به خدا توکل نماييد. درباره نيازهای تان با او صحبت کنيد و به او اعتماد کنيد تا وسائل 
رفع نيازهای تان را فراهم سازد. 

خدا چگونه از شما مراقبت می نمايد؟خدا چگونه از شما مراقبت می نمايد؟

خدای عزيز، متشکرم که تو قدرت داری تا تمام وسائل رفع نيازهای مرا 
فراهم سازی. به من کمک کن تا به تو توکل کنم. در نام عيسی، آمين.



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا در جهان چه کاری انجام می دهد؟

... پس چون ملکوتی را که نمی توان جنبانيد می يابيم، شکر 
بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييم. 

(عبرانيان١٢: ٢٨ )

آيا هرگز از خود پرسيده ايد که خدا در طول روز چه کار می کند؟آيا هرگز از خود پرسيده ايد که خدا در طول روز چه کار می کند؟
خدا چه کاری در دنيا انجام می دهد؟ قبل از هر چيز شما می دانيد که خدا جهان و هر 

آنچه در آن است را آفريده است. کتاب مقدس می گويد:” ... تو تنها خداوند هستی. 
آسمان ها و ستارگان را تو آفريدی، زمين و موجودات آنها را تو به وجود آوردی، تو 
به همه اينها حيات بخشيدی. تمام فرشتگان آسمان تو را سجده می کنند” (نحميا٩: ۶). 

خدا صاحب همه چيز است. کار ديگری که خدا انجام می دهد، سلطنت کردن بر 
خلقت خويش می باشد. خدا تسلط کامل بر همه چيز دارد. او تسلط کامل بر جهان 

ما، حيوانات ، ملت های روی زمين و تمام انسان ها دارد. او تسلط کامل بر طبيعت- 
آفتاب، رعد و برق، باران و برف دارد. تمامی طبيعت از اراده خدا اطاعت می کند. 

خدا همه چيز را در جهان مطابق نقشه خود به پيش می برد. او همواره خيريت خلقت 
خود را خواهان است. 

آيا بعضی اوقات به نظر می رسد که امور از کنترل خدا خارج شده است؟ شايد به 
خاطر اينکه چيزهای بد زيادی در جهان واقع می شود، موقعيت اينگونه به نظر می 

رسد. خدا از همه چيز مراقبت می کند. 
الزم نيست که شما نگران باشيد، چون خدا از اين دنيای بزرگ مراقبت می کند و از 

شما نيز مواظبت به عمل می آورد! 

خدای عزيز، متشکرم که تو بر دنيا و هر آنچه در آن است، تسلط داری. 
به من کمک کن تا به تو توکل نمايم و نگران نباشم. در نام عيسی، آمين. 

دو کار را نام ببريد که خدا در جهان انجام می دهد. 



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨ آيا من از خدا تشکر و قدردانی می کنم؟

وقتی کسی کار خوبی برای شما انجام می دهد، معموال می گوييد: متشکرم.وقتی کسی کار خوبی برای شما انجام می دهد، معموال می گوييد: متشکرم.
شما به شخص می گوييد که چقدر به خاطر کاری که برای شما انجام داد، از او 

متشکر و سپاسگزار هستيد. 
بعضی اوقات ممکن است که برای شخص هديه ای نيز بخريد. خدا چيزهای شگفت 

انگيز زيادی برای شما انجام داده است. او شما را دوست دارد و برای شما اهميت قائل 
است . چگونه به خدا می گوييد که به خاطر تمام چيزهايی که او برای شما انجام داده 

است، از او قدردانی می کنيد؟ 
يکی از اين راه ها، احترام گذاشتن به خدا می باشد. احترام گذاشتن به خدا، يعنی اينکه 

به خدا جايگاه بااليی در فکر و ذهن خود بدهيد. 
همچنين وقتی به ديگران می گوييد که خدا چقدر عظيم است، به او احترام می گذاريد. 

کتاب مقدس در مزامير ٢:۶۶  می گويد: “ نام پر شکوه او را با سرود بستاييد و 
عظمت او را بيان کنيد.”

وقتی کسی از شما تعريف می کند، به جای اينکه به خود مغرور شويد و پز بدهيد، 
بگوييد:” از شما متشکرم. خدا به من کمک کرد.” و بدين ترتيب  به خدا احترام 
بگذاريد. به خاطر کاری که خدا در زندگی شما انجام ميدهد، او را تکريم نماييد. 

خدا شايسته ستايش و احترام می باشد. آيا امروز و هر روز به خدا احترام گذاشته و 
او را تکريم می نماييد؟وقتی خدا به شما کمک می کند، به او بگوييد که چقدر زياد 

سپاسگزار او می باشيد. اجازه دهيد تا ديگران بدانند که پدر آسمانی شما بسيار عظيم 
است. بدين ترتيب ديگران نيز می خواهند او را بشناسند. 

چطور می توانيد به خدا نشان دهيد که از او قدردانی می کنيد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، تو را دوست دارم و از تو متشکرم. به خاطر تمام کارهايی 
که برای من انجام دادی، از تو متشکرم. در نام عيسی، آمين. 

...  بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانکه ...  بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانکه 
سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: 

(٢٨)٢٨
وقتی کسی کار خوبی برای شما انجام می دهد، معموال می گوييد: متشکرم.

(٢٨
وقتی کسی کار خوبی برای شما انجام می دهد، معموال می گوييد: متشکرم.وقتی کسی کار خوبی برای شما انجام می دهد، معموال می گوييد: متشکرم.

(٢٨
وقتی کسی کار خوبی برای شما انجام می دهد، معموال می گوييد: متشکرم.



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا خدا از چيزهايی که در زندگی من واقع می شود، 
آگاه است؟

آيا تا به حال سعی کرده ايد که چيزی را به يکی از دوستان تان توضيح دهيد و او 
به شما خيره شده باشد؟ شايد فکر کنيد هيچ کس نمی تواند احساسات و افکار شما را 

درک کند؟
خدا همه چيز را در تمام جهان می داند و او همه چيز را درباره شما نيز می داند. 

کتاب مقدس می گويد: “ تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فکرهای من از تو 
پوشيده نيست. تو کار کردن و خوابيدن مرا زير نظر داری و از همه راه ها و روش 

های من با خبر هستی” (مزامير ١٣٩: ٢- ٣).
خدا از فکرهای شما آگاه است و می داند که در هر زمان از روز چه احساسی داريد. 

او زمان بيدار شدن تان از خواب و زمان به خواب رفتن تان، را می داند. او اشک 
های شما را می بيند و خنده های شما را می شنود. خدا از زمانی که خسته و درمانده 

هستيد و هنگامی که غمگين هستيد، آگاه است. او از کوچکترين حرکت شما آگاه است. 
همچنين او از هر گناه پنهانی، آگاه است. هر چند که خدا همه چيز را درباره شما می 

داند، اما همچنان شما را دوست دارد!
هيچ چيز نيست که در زندگی شما واقع شود و خدا متوجه آن نباشد. شايد هيچ کس 
ديگری شما را نفهمد و موقعيت تان را درک نکند، اما خدا کامال همه چيز شما را 

درک می کند. او همه چيز را درباره گذشته، حال و آينده شما می داند. چون خدا آينده 
را می داند، می تواند شما را برای آينده آماده کند. آيا اين عالی نيست که بدانيد، خدا 

همه چيز را درباره شما می داند؟ به او توکل کنيد تا آنچه را که بهترين است، در 
زندگی شما انجام دهد. 

چهار موضوعی که خدا درباره شما می داند را نام ببريد.

خدای عزيز، متشکرم که همه چيز را درباره من می دانی و مرا دوست 
داری. به من کمک کن تا به تو توکل کنم تا آنچه را که برای من بهترين 

است انجام بدهی. در نام عيسی، آمين.

...  بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانکه 
سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: 

(٢٨



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

يا خدا به من اهميت می دهد؟

...  بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانکه 
سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: 

(٢٨

آيا هرگز احساس  کرده ايد که هيچ کس به شما اهميت نمی دهد؟ وقتی موقعيت سختی آيا هرگز احساس  کرده ايد که هيچ کس به شما اهميت نمی دهد؟ وقتی موقعيت سختی 
وارد زندگی شما می شود، ممکن است فکر کنيد که کامال تنها هستيد. اما کسی وجود 

دارد که هميشه به شما اهميت می دهد. اين شخص خدا است. اگر عيسی مسيح خداوند 
را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، می توانيد به خدا توکل کنيد تا از شما 

مراقبت به عمل آورد. 
شايد وقتی از مدرسه به خانه باز می گرديد، می بايست تنها بمانيد تا پدر و مادرتان 

از سر کار به منزل برگردند. شايد در جايی زندگی می کنيد که در آنجا خشونت وجود 
دارد و نگران امنيت خود می باشيد. 

اين طبيعی است که بعضی اوقات بترسيم- جهان ما می تواند تبديل به مکان بسيار 
ترسناکی بشود!

آيا فکر می کنيد خدا از خطرات زندگی شما آگاه است؟ بله او به اين موضوع اهميت 
می دهد. وقتی احساس تنهايی می کنيد يا زمانی که می ترسيد چه کاری بايد انجام 

بدهيد؟کتاب مقدس می گويد: “ بگذاريد خداوند بار تمام غصه ها و نگرانی های شما 
را به دوش گيرد. زيرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد” (اول پطرس ۵: ٧).

 خدا می تواند در هر مشکلی از شما مراقبت به عمل آورد. چون شما فرزند خدا 
هستيد، خدا برای زندگی شما نقشه ای دارد. خدا می تواند هر مشکلی را هر چند که 

پيچيده و سخت باشد، حل کند. وقتی که در موقعيت سختی قرا ر گرفتيد، درباره آن با 
خدا صحبت کنيد. به اين فکر کنيد که خدا بسيار قدرتمند است- او می تواند هر کاری 

را انجام دهد!از او تشکر کنيد که شما را دوست دارد و برای شما اهميت قائل است
چطور می فهميد که خدا بر ای شما اهميت قائل است؟چطور می فهميد که خدا بر ای شما اهميت قائل است؟

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری و برای من اهميت قائل خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری و برای من اهميت قائل 
هستی. به من کمک کن تا در هر آنچه که اتفاق می افتد، به تو توکل کنم. 

در نام عيسی، آمين. در نام عيسی، آمين. 



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور می توانم هر روز از حضور خدا آگاه 
باشم؟

...  بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانکه 
سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم. (عبرانيان١٢: 

(٢٨
داوود پسر بچه چوپانی بود. او از گوسفندانش در جايی بدور از خانه مراقبت می کرد. داوود پسر بچه چوپانی بود. او از گوسفندانش در جايی بدور از خانه مراقبت می کرد. 

(٢٨
داوود پسر بچه چوپانی بود. او از گوسفندانش در جايی بدور از خانه مراقبت می کرد. 

(٢٨

او گوسفندانش را به چرا می برد تا علف سبز بخورند و آب خنک بنوشند. بسياری 
از مواقع داوود چنگ خود را نيز می نواخت. او خدا را دوست داشت و سرودهايی 

درباره خدا می سراييد. 
داوود همواره درباره خدا فکر می کرد. آيا در طول روز به خدا فکر می کنيد؟

آيا می دانيد هر چند که خدا را نمی بينيد، او با شما است؟
شما می بايستی در طول روز بارها به خدا فکر کنيد. وقتی که گل ها را می بينيد و 
صدای آواز پرندگان را می شنويد، می توانيد به شگفت انگيز بودن خدا فکر کنيد. 

وقتی که در مدرسه هستيد يا در حال بازی کردن هستيد و به خدا فکر می کنيد، به اين 
خواهيد انديشيد که چگونه خدا را خشنود نماييد. 

وقتيکه بازی می کنيد و به خدا فکر می کنيد، عصبانی يا خودخواه نمی شويد. در 
حينی که تکاليف مدرسه را انجام می دهيد و به خدا می انديشيد، سعی می کنيد تکاليف 

خود را به خوبی انجام دهيد. 
وقتی زياد به خدا فکر می کنيد، ديگر چگونه می توانيد کارهای گناه آلود انجام دهيد؟

يا چطور می توانيد غمگين يا نگران باشيد؟ 
کتاب مقدس می گويد: “ ای خداوند، تو کسانی که به تو توکل دارند و در عزم خود 
راسخند را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت” (اشعيا ٣:٢۶).خدا می خواهد که 

اغلب به او بيانديشيد.

چند وقت معين را ذکر کنيد که می توانيد درباره خدا فکر کنيد.چند وقت معين را ذکر کنيد که می توانيد درباره خدا فکر کنيد.

خدای عزيز، متشکرم که با من هستی. به من کمک کن تا در تمام اوقات خدای عزيز، متشکرم که با من هستی. به من کمک کن تا در تمام اوقات 
به تو فکر کنم و به ياد آورم که چقدر عظيم هستی. در نام عيسی، آمين. به تو فکر کنم و به ياد آورم که چقدر عظيم هستی. در نام عيسی، آمين. 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا خدا هرگز تغيير می کند؟

خداوند قادر متعال می فرمايد: من خداوندی تغيير ناپذير خداوند قادر متعال می فرمايد: من خداوندی تغيير ناپذير 
هستم... هستم... 

 (مالکی ٣: ۶)
اگر ناگهان خدا تصميم بگيرد که ديگر خدا نباشد، آنوقت چه اتفاقی می افتد. اگر خدا اگر ناگهان خدا تصميم بگيرد که ديگر خدا نباشد، آنوقت چه اتفاقی می افتد. اگر خدا 

 (مالکی ٣: ۶)
اگر ناگهان خدا تصميم بگيرد که ديگر خدا نباشد، آنوقت چه اتفاقی می افتد. اگر خدا 

 (مالکی ٣: ۶)

ناگهان از کنترل کردن دنيای ما باز ايستد، آنوقت چقدر وحشتناک خواهد بود. اگر 
خدا فکرش را برای دوست داشتن ما تغيير بدهد، ما قادر نخواهيم بود که به زندگی 

ادامه بدهيم. 
خبر خوب اين است که اين اتفاق هرگز واقع نمی شود، چون خدا هرگز تغيير نمی 

کند. 
کتاب مقدس می گويد: “ قبل از آنکه دنيا را بيافرينی و کوهها را به وجود آوری، تو 

بوده ای. تو را ابتدا و انتهايی نيست” (مزامير ٩٠: ٢).
خدا پيرتر نمی شود. او قدرت جديدی پيدا نمی کند، يا قدرت خود را از دست نمی 
دهد. او قوی تر يا ضعيف تر يا حکيمتر نمی شود. او بهتر نمی شود. او کامل (بی 

نقص) است!
کالم خدا همواره راست خواهد بود. خدا هرگز فکرش را درباره گناه و بخشش آن 

تغيير نمی دهد. او هرگز شما را بيشتر يا کمتر از آنچه شما را در حال حاضر دوست 
دارد، دوست نخواهد داشت.  او می گويد: “ ... با محبت ازلی تو را دوست داشتم” 

(ارميا ٣١: ٣).چون خدا هرگز تغيير نمی کند، پس می توانيد به او تکيه کنيد. او 
هميشه در کنار شما خواهد بود. او هميشه شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما 
را خواهد بخشيد. او همواره آنچه را که برای شما بهترين است، انجام خواهد داد. او 
همواره به وعده هايش برای شما، وفا خواهد نمود. از همه چيز بهتر اينکه، شما می 

توانيد پيشاپيش منتظر آن زمانی باشيد که برای هميشه در آسمان (بهشت) با او باشيد. 
اين جمله را کامل کنيد:

خوشحالم که خدا هرگز تغيير نمی کند، زيرا...خوشحالم که خدا هرگز تغيير نمی کند، زيرا...

خدای عزيز، متشکرم که تو هرگز تغيير نمی کنی. به من کمک کن تا 
همواره بياد آورم که تو با من هستی. به من کمک کن تا به وعده های تو 

توکل نمايم. در نام عيسی، آمين. 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نبوت چيست؟

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

آيا می توانيد تصور کنيد که خدا از آسمان با شما صحبت می کند؟آيا می توانيد تصور کنيد که خدا از آسمان با شما صحبت می کند؟
چگونه خواهد بود؟ او چه خواهد گفت؟ صدها سال پيش خدا با مردان مخصوصی به 
نام “انبيا” گفتگو کرد. اين مردان چيزهايی را که خدا گفته بود، به ديگران بازگو می 

کردند. بعضی وقت ها آنها گفته های خدا را می نوشتند تا ديگران بخوانند. انبيا به 
مردم يادآوری می کردند که خدا مردم را بسيار زياد دوست دارد. 

همچنين خدا از انبيا استفاده می کرد تا به مردم هشدار دهند که دست از انجام کارهای 
اشتباه بردارند، وگرنه مجازات خواهند شد. خدا اغلب به انبيا می گفت که چه چيزی 

در آينده اتفاق خواهد افتاد. 
از آنجا که خدا همه چيز را می داند، انجام اين کار برای او سخت نيست. مردم می 

دانستند که اين پيغام از طرف خداست. تنها خدا می توانست اين چيزها را بداند. 
چون خدا از طريق نبی صحبت می کرد، اين پيغام “نبوت” خوانده می شد. بسياری از 

اين پيغام های مخصوص در کتاب مقدس يافت می شود. 
اين پيغام ها تنها برای مردم آن زمان نبود. اين پيغام ها  امروز نيز برای من و شما 

می باشد. 
هيجان انگيزترين پيغام های خدا، درباره پسرش، يعنی عيسی بود. در دروس روز 

های آينده  درباره اين موضوع بيشتر ياد خواهيد گرفت. 

موضوعی را ذکر کنيد که می دانيد خدا قبال از آن آگاه است و اين 
مسئله باعث خوشحالی شما می شود. 

خدای عزيز، متشکرم که همه چيز را، حتی پيش از اينکه واقع شود، می 
دانی. کمک کن تا هر روز کالمت را بخوانم. در نام عيسی، آمين. 



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

انبيا خدا چه کسانی بودند؟

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

با هوش ترين فرد دنيا کيست؟ البته خدا! او حتی می داند که چه اتفاقی در آينده واقع با هوش ترين فرد دنيا کيست؟ البته خدا! او حتی می داند که چه اتفاقی در آينده واقع 
خواهد شد! کتاب مقدس می گويد: “خداوندا، تو بر همه چيز واقف هستی” (يوحنا 

.(٢١: ١٧
هيچ چيز باعث شگفتی خدا نمی شود!  آيا هرگز آرزو کرده ايد که ای کاش مانند خدا 

می دانستيد که چه چيزی اتفاق خواهد افتاد؟
پيش از اينکه عيسی خداوند به روی زمين بيايد، خدا به انبيا برگزيده خود قدرت 

مخصوصی داد تا درباره آينده بدانند و آنها را بنويسند. 
آنها به ديگران گفتند که چه اتفاقی واقع خواهد شد. شايد بسياری از مردم فکر کردند 

که اين انبيا بسيار باهوش هستند، اما روح القدس به اين انبيا گفت تا چه بگويند.  
“ ... بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند” ( دوم 

پطرس ١: ٢١ ).
هر آنچه که آنها گفتند به حقيقت پيوست! اولين نبی که يک کتاب در کتاب مقدس 

نوشت، اشعيا بود. اين کتاب در اواخر عهد عتيق قرار دارد. انبيا برای گروه های 
مردم صحبت می کردند. 

آنها خدا و مردم را دوست داشتند. وقتی انبيا پيغام را به مردم می گفتند، بعضی از 
مردم با آنها بدرفتاری می کردند. ديگران حرف های آنها را باور نکردند. بسياری از 
مردم آنچه را که انبيا می گفتند، دوست نداشتند. اما اين انبيا شجاع، دست از رساندن 

پيغام خدا به مردم برنداشتند. 

چطور انبيا جرات (شجاعت) رساندن پيغام خدا را به مردم داشتند؟ 

خدای عزيز، به من کمک کن تا موقعی که در باره تو با ديگران سخن 
می گويم مانند انبيای شجاع تو باشم. متشکرم که به من جرات می دهی تا 

دست از اين کار نکشم. در نام عيسی، آمين. 



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

انبيا خدا در باره عيسی چه گفتند؟

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

آيا خواندن داستان های اسرار آميز را دوست داريد؟ سر، رازی است که شما می آيا خواندن داستان های اسرار آميز را دوست داريد؟ سر، رازی است که شما می 
توانيد با استفاده از سرنخ های مخصوص آن را درک کنيد. 

پس از اينکه خدا مرد و زن را آفريد، او وعده داد که نجات دهنده ای را به زمين 
بفرستد. اين شخص مخصوص، مجازات کارهای  اشتباهی که آنها انجام داده بودند 
را متحمل می شد. همچنين اين نجات دهنده برای گناهان شما نيز مجازات می شد. 

هيچ کس نمی دانست که اين نجات دهنده کيست. اين يک راز بود. اما خدا به انبيايش، 
يعنی پيامبرانش، سرنخ هايی داد. 

ما می توانيم اين سرنخ ها را در عهد عتيق کتاب مقدس پيدا کنيم. 
چند تا از سرنخ های بسيار زيادی که انبيا در کتاب مقدس نوشته اند، در پايين ذکر 

شده است. خدا وعده داد که نجات دهنده در شهر بيت لحم متولد خواهد شد. او در يک 
اسطبل شبيه آخور به دنيا خواهد آمد. او از خانواده داوود پادشاه خواهد بود. مردم او 
را نمی پذيرند و او را می کشند. انبيا گفتند که او چگونه و چرا کشته خواهد شد. آنها 
حتی گفتند که او دوباره زنده خواهد شد! نجات دهنده موعود کيست؟  درست گفتيد، 

او عيسی مسيح خداوند است!
تعدادی از اين سرنخ ها حتی ٧٠٠ سال پيش از آمدن عيسی نوشته شدند! هيچ راهی 

وجود نداشت که انبيا اين چيزها را پيش از اين که اتفاق بيافتد، بدانند، مگر اينکه خدا 
آنها را گفته باشد. 

سه سرنخی که شما درباره نجات دهنده موعود ياد گرفتيد را بنويسيد. سه سرنخی که شما درباره نجات دهنده موعود ياد گرفتيد را بنويسيد. 

خدای عزيز، می دانم که عيسی همان کسی است که تو وعده دادی که او 
را خواهی فرستاد. متشکرم که او مجازات گناهان مرا متحمل شد. من به 

پسر تو، عيسی ايمان دارم!در نام عيسی، آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا پيشگويی های خدا درباره عيسی به حقيقت پيوست؟آيا پيشگويی های خدا درباره عيسی به حقيقت پيوست؟

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

بسياری از مردم وقتی عيسی را ديدند، اين سوال را از خود پرسيدند: “آيا اين شخص بسياری از مردم وقتی عيسی را ديدند، اين سوال را از خود پرسيدند: “آيا اين شخص 
می توانست موعود خدا باشد؟” 

آنها سرنخ هايی را که انبيا نوشته بودند، خواندند. آنها منتظر ماندند و جستجو کردند. 
آنوقت عيسی، در زمان مناسب از لحاظ تاريخی به روی زمين آمد! 

“ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...” ( غالطيان ۴: ۴ ).
تک تک سرنخ هايی که انبيا درباره عيسی داده بودند، به حقيقت پيوست. عيسی از 

بين تمام شهر های دنيا، در بيت لحم به دنيا آمد.  
او در يک اسطبل به دنيا آمد. او از خانوده داوود پادشاه بود! ناصره شهری بود که 
عيسی در آن بزرگ شد. تمامی نبوت ها درباره تولد نجات دهنده به حقيقت پيوست. 

وقتی او بزرگ  شد، کارهای بسيار شگفت انگيزی انجام داد که انجام اين کارها تنها 
از عهده خدا بر می آمد. 

اما مردم او را رد کردند و رفتار بسيار بدی با او داشتند. او در ميان دو دزد به 
صليب ميخکوب شد. در آنجا عيسی مجازات تمامی جهان که شامل گناهان شما نيز 

می شود، را متحمل شد. 
تمامی نبوت ها در باره مرگ نجات دهنده  به واقعيت پيوست. عيسی در روز سوم 

پس از اين که مرد و دفن شد، دوباره زنده گشت!
آنوقت او به آسمان (بهشت) باز گشت تا دوباره با پدر خود باشد. 

انبيا تمام اين مسائل و چيزهای زيادتری را در نبوت های خود نوشته بودند. عيسی 
همان نجات دهنده موعود است!

چرا بعضی از مردم ايمان ندارند که عيسی نجات دهنده موعود خدا چرا بعضی از مردم ايمان ندارند که عيسی نجات دهنده موعود خدا 
است؟است؟

خدای عزيز، متشکرم که عيسی خداوند را در زمان مناسب، مطابق 
وعده ات به روی زمين فرستادی. تو خدای عظيم هستی. در نام عيسی، 

آمين. 



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

      آيا عيسی حقيقتا نجات دهنده ای است که خدا وعده داد؟

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

“از من پيروی کنيد. من به شما کمک خواهم کرد تا به آسمان ( بهشت) برسيد. مانند 
من خوب باشيد تا يکروز به نزد خدا برويد! من راه را به شما نشان خواهم داد.” 

بسياری از افراد اين ادعا را کردند، اما حقيقت را نمی گفتند. امروز ميليون ها نفر 
فکر می کنند که انسان هايی مانند بودا يا محمد راه خدا را به آنها نشان می دهند. بقيه 

نيز فکر می کنند  که خود می توانند راه شان را به آسمان بيابند. 
وقتی عيسی بر روی زمين زندگی می کرد، گفت: “... من راه و راستی و حيات هستم. 

هيچ کس نزد پدر جز به وسيله من نمی آيد” ( يوحنا ١۴: ۶ ).
او نه تنها حقيقت را می گفت، بلکه او خود حقيقت (راستی) بود!

تنها بوسيله ايمان آوردن (اعتماد کردن) به عيسی، که برای گناهان تان مرد، می توانيد 
از گناه تان بخشيده شويد و به نزد خدا برويد. 

آنوقت می توانيد مطمئن شويد که برای هميشه با خدا در آسمان (بهشت) زندگی خواهيد 
کرد.

خدا چه کسی را به زمين فرستاد تا نجات دهنده موعود باشد؟ 
کتاب مقدس می گويد: “... پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود” (اول  يوحنا 

.(١۴ :۴
نجات دهنده  به معنای کسی است که ما را از مجازات گناهان مان نجات می دهد. تنها 

عيسی، پسر کامل (بدون گناه) خدا هست. تنها عيسی برای گناهان شما مجازات شد. 
تنها عيسی دوباره زنده گشت. تنها عيسی نجات دهنده موعود خدا است. 

اول يوحنا ۴: ١۴ را در خطوط پايين بنويسيد و آن را به يک 
دوست بگوييد. 

خدای عزيز، خوشحالم که حقيقت را درباره پسرت، عيسی می دانم. به 
من کمک کن تا توسط ديگران فريفته نشوم. در نام عيسی، آمين.



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی در آينده چه کاری انجام خواهد داد؟

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

وقتی عيسی وارد شهر اورشليم شد، مردم فرياد زدند: “... هوشيعانا، مبارک باد 
پادشاه اسرائيل که به اسم خداوند می آيد” ( يوحنا ١٢: ١٣ ). 

انبيا گفتند که نجات دهنده موعود روزی بر جهان سلطنت خواهد کرد. مردم فکر 
کردند که اين زمان فرا رسيده است، اما عيسی به اين دليل به زمين نيامده بود. او آمد 

تا برای گناهان ما بميرد. مردم اين را درک نمی کردند. 
وقتی عيسی بالفاصله پادشاه نشد، آنها غمگين و پريشان شدند. در عوض عيسی بر 
روی يک صليب محکوم به مرگ شد. اما عيسی دوباره زنده شد و حاال در آسمان 

(بهشت) زندگی می کند. کالم خدا می گويد که عيسی روزی باز می گردد تا به عنوان 
پادشاه بر جهان سلطنت کند. 

“اما چون پسر انسان در جالل خود با جميع مالئکه مقدس خويش آيد، ... آنگاه بر 
کرسی جالل خود خواهد نشست ... و جميع امت ها در حضور او جمع شوند...” ( 

متی ٢۵: ٣١- ٣٢ ).
آيا می توانيد تصور کنيد وقتی عيسی پادشاه می شود، چه اتفاقی می افتد؟ او زمين 

جديدی می سازد. در اين زمين جديد، هيچ مرگ، اشک يا دردی وجود نخواهد داشت. 
چه جای عالی و شگفت انگيزی خواهد بود! تمام کسانی که به عيسی خداوند به 

عنوان نجات دهنده شان اعتماد کردند، روزی با او تا ابد در آسمان (بهشت) خواهند 
بود!کسانی که به او اعتماد نکردند، از خدا جدا شده و برای هميشه به يک مکان 

مجازات بسيار وحشتناک فرستاده خواهند شد. اگر تا به حال به عيسی به عنوان نجات 
دهنده خود اعتماد نکرده ای، می توانی دعای پايين را بخوانی. 

تاريخ و مکانی را که به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد تاريخ و مکانی را که به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد 
کرديد، در پايين بنويسيد.کرديد، در پايين بنويسيد.

خدای عزيز، می دانم که گناهکارم. به عيسی که برای متحمل شدن 
مجازات گناه من مرد و دوباره زنده شد، ايمان دارم. لطفا گناهان مرا 

ببخش. در نام عيسی، آمين. 



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا خدا به وعده هايش وفا می کند؟ 

ليکن چون زمان به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد ...
 (غالطيان ۴: ۴)

آيا تا به حال قولی داده ای که نتوانستی به آن وفا کنی؟ 
“ قول می دهم از اين به بعد رفتار خوبی داشته باشم!”“ قول می دهم تا وقتی زنده 

هستم با تو صحبت نکنم!”“ قول می دهم اگر فقط چيزی را که االن می خواهم برای 
من بگيری، هرگز چيز ديگری از تو نخواهم!”

آيا خدا هرگز وعده ای داد که به آن وفا نکرد؟ نه! خدا همواره به وعده هايش وفا می 
کند، چون او راستی (حقيقت) است. شما می توانيد به چيزی که او می گويد، ايمان 
داشته باشيد. او چيزهايی به انبيا گفت که هنوز اتفاق نيفتاده است، اما روزی اتفاق 

خواهند افتاد. 
کتاب مقدس می گويد: “زيرا کالم خداوند مستقيم است و جميع کارهای او با امانت 

است” ( مزامير ٣٣: ۴ ).
ما ديده ايم که قبال صدها نبوت، دقيقا همانطوری که خدا وعده داد، به حقيقت پيوست! 

بزرگترين وعده ای که خدا داد اين بود که پسرش عيسی را بر روی زمين بفرستد. 
چرا خدا اين وعده را داد؟ خدا می دانست که شما به نجات دهنده نياز داريد. شما گناه 

کرده ايد و به بخشش نياز داريد.
 چرا خدا به وعده اش وفا کرد؟ چون خدا راستی است- او دروغ نمی گويد ( تيطس 

.( ١: ٢
دليل ديگری که خدا به وعده اش وفا کرد اين است که شما را دوست دارد. شما 

شايسته محبت يا مهربانی او نيستيد، اما به خاطر عيسی، حاال می توانيد فرزند خدا 
باشيد. 

شعری برای خدا بنويسيد و در آن از محبت خدا سپاسگزاری کنيد.

خدای عزيز، به خاطر محبتت متشکرم. من شايسته محبت و مهربانی 
تو نيستم. تو به رغم اينکه مرتکب گناه می شوم، مرا دوست داری. تو 
خدای عالی و شگفت انگيزی هستی! من هم تو را دوست دارم. در نام 

عيسی، آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی از کجا آمد؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )

کتاب مقدس می گويد که عيسی پيش از اينکه زمان بر روی زمين آغاز شود، زندگی کتاب مقدس می گويد که عيسی پيش از اينکه زمان بر روی زمين آغاز شود، زندگی 
می کرده است. وجود عيسی با تولدش به عنوان يک نوزاد در بيت لحم، آغاز نشد. 

او پيش از اينکه به زمين بيايد، در آسمان بود. او هيچ آغازی نداشت و برای هميشه 
زندگی خواهد کرد. اين امر چگونه می تواند ممکن باشد؟ چون عيسی خدا بود و 

هست! عيسی فرشته ای نبود که به انسان تبديل شود. او انسان نبود که بعد  تبديل به 
خدا شود. او همواره خدا بوده است. 

در حقيقت عيسی جهان را آفريد. 
“زيرا که در او همه چيز آفريده شد، آنچه در آسمان  و آنچه در زمين است، از 

چيزهای ديدنی و نا ديدنی و تخت ها و سلطنت ها و رياسات و قوات همه به وسيله او 
و برای او آفريده شد...”(کولسيان ١: ١۶).

درست در زمان مناسب از لحاظ  تاريخی، خدا پسرش عيسی را فرستاد تا مثل يک 
نوزاد به دنيا آيد تا بتواند مثل شما و من بر روی زمين زندگی کند. “ و کلمه جسم 

گرديد و ميان ما ساکن شد...”(يوحنا ١ : ١۴).
زمانی که عيسی بر روی زمين بود با سخنان و اعمالش ثابت کرد که خدا است. او 
مريضان را شفا داد، مردگان را زنده کرد و طوفان ها را آرام کرد! او گناهان را 

بخشيد و هرگز حتی يکبار هم گناه نکرد! 
در طول زمانی که عيسی بر روی زمين زندگی می کرد، خدای پدر از آسمان درباره 

او صحبت کرد. خدا گفت: “... اين است پسر جبيب من که ازاو خشنودم” (متی ٣ : 
١٧).خدای پدر می خواست که ما يقين بدانيم عيسی حقيقتا خدای پسر است. 

يکی از آيات اين درس را بنويسيد تا به شما کمک کند که توضيح يکی از آيات اين درس را بنويسيد تا به شما کمک کند که توضيح 
دهيد عيسی کيست.دهيد عيسی کيست.

خدای عزيز، می دانم که عيسی پسر تو است. به من کمک کن تا حقيقت  
(راستی) را بدانم و آن را باور کنم. در نام عيسی، آمين.



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی چگونه می توانست هم انسان باشد و هم خدا؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )

آيا پادشاه جهان به شکل نوزادی به دنيا آمد؟ اين امر چگونه می تواند اتفاق بيافتد؟ اين 
دقيقا همان چيزی است که اتفاق افتاد. عيسی، پسر خدا، خانه شگفت انگيز و عالی 

خود را در آسمان (بهشت) ترک کرد و بر روی زمين آمد  و به شکل نوزادی به دنيا 
آمد.

 کتاب مقدس می گويد: “ و کلمه جسم گرديد و ميان ما ساکن شد...” (يوحنا ١ : ١۴). 
اين يک معجزه بود!  عيسی در آسمان تمام قدرت و اقتدار را به عنوان خدا داشت. 

وقتی عيسی انسان شد، به ميل خود تمام اين قدرت و اقتدار را ترک کرد. 
او مثل شما و من شد. او گرسنه، تشنه و خسته شد. او درد کشيد و غمگين شد. چون 

عيسی همان خدای پسر بود، هرگز گناه نکرد. 
او کامال خدا و کامال انسان بود- او از هر نظر کامل بود. 

چرا عيسی مثل يک انسان به زمين آمد؟ او آمد تا مجازات گناه شما را متحمل شود. 
“... و (عيسی) خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صليب مطيع 

گرديد” (فيليپيان ٢: ٨).
او به زمين آمد تا راهی فراهم کند که شما از طريق آن راه به آسمان  (بهشت) برويد. 

حتی زمانی که او می مرد، حتی يک لحظه هم وجود نداشت که او خدا نباشد. 
شما نياز نداريد بفهميد که عيسی چگونه هم خدا و هم انسان بود. شما تنها نياز داريد 
که ايمان داشته باشيد که او هم خدا و هم انسان بود. خدا می تواند هر کاری را انجام 

دهد! 

دو چيزی که عيسی هنگام ترک آسمان و آمدن به زمين مانند يک 
انسان ترک کرد، چيست؟

خدای عزيز، هر چند من نمی توانم تمام چيزها را درباره تو و پسرت 
بفهمم، اما به آنچه که کتاب مقدس می گويد، ايمان دارم. تو خدای عظيم 

هستی. در نام عيسی، آمين.



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی چگونه به دنيا آمد؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )( يوحنا ١: ١ )

مريم از آنچه که شنيد، بسيار متعجب بود!  فرشته ای به او گفت: “و اينک حامله مريم از آنچه که شنيد، بسيار متعجب بود!  فرشته ای به او گفت: “و اينک حامله 
شده و پسری خواهی زاييد و او را عيسی خواهی ناميد. او بزرگ خواهد بود و به 

پسر حضرت اعلی مسمی شود و خداوند خدا، تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد 
فرمود” (لوقا١:  ٣١- ٣٢).

مريم نمی دانست که اين چگونه ممکن است. او باکره بود. بدون اينکه مريم از نظر 
بدنی لمس شود، خدا نوزاد را درون مريم قرار داد. اين يک معجزه بود!

خدا به مريم شوهری بنام يوسف داد. او به مريم کمک کرد تا از عيسای نوزاد مراقبت 
کند. يوسف می دانست که خود خدا پدر واقعی عيسی بود. يک فرشته اين اخبار را به 

يوسف اعالم کرد. 
شايد يوسف نبوت های گذشته مبنی بر آمدن نجات دهنده را خواهنده بود. 

در بيت لحم هيچ اتاقی وجود نداشت که مريم و يوسف در آنجا اقامت نمايند. 
عيسی در يک اسطبل بدنيا آمد. کتاب مقدس می گويد: “ ... (مريم) پسر نخستين خود 

را زاييد .
و او را قنداقه پيچيده، در آخور خوابانيد... “ (لوقا ٢: ٧).

تمامی اين ها نقشه خدا بود. هر آنچه که انبيا درباره تولد عيسی پيشگويی کرده بودند، 
دقيقا به حقيقت پيوست. اين نوزاد کوچک که در آخور خوابيده بود، نجات دهنده جهان 

بود!

کلمات يکی از آهنگ های مورد عالقه تان درباره کريسمس و تولد 
عيسی را بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که عيسی را به اين روش مخصوص بر روی خدای عزيز، متشکرم که عيسی را به اين روش مخصوص بر روی 
زمين فرستادی. شايد االن کريسمس نباشد، ولی تولدت مبارک، عيسی! زمين فرستادی. شايد االن کريسمس نباشد، ولی تولدت مبارک، عيسی! 

در نام عيسی، آمين.در نام عيسی، آمين.



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا عيسی شبيه من بود؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )

عيسی در دورانی که يک پسر بچه بود، چگونه بود؟ عيسی به عنوان پسر کامل  (بی عيسی در دورانی که يک پسر بچه بود، چگونه بود؟ عيسی به عنوان پسر کامل  (بی 
گناه) خدا از بسياری جهات با شما متفاوت بود. اما از چند جهت نيز شبيه شما بود. 

او يک بدن انسانی داشت که گرسنه و تشته می شد. او می توانست شاد و غمگين شود. 
چون عيسی يک بدن انسانی داشت، “.... در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و 

مردم ترقی می کرد” (لوقا٢: ۵٢).
شما نيز بايد در اين زمينه ها رشد کنيد!

عيسی در “حکمت” رشد کرد. وقتی عيسی دوازده ساله بود به هيکل (محل پرستش) 
رفت و در آنجا با رهبران دينی صحبت کرد. آنها از فهم و جواب های او متعجب شده 

بودند. اين داستان در لوقا ٢: ۴١- ۵٢ وجود دارد. 
   عيسی در “قامت” رشد کرد. بدن او بزرگ تر شد و عضالتش قويتر گشت. 

عيسی در “رضامندی  نزد خدا” رشد کرد. هر آنچه او انجام داد، پدرش خدا را 
خشنود ساخت. عيسی می دانست که پدرش خدا همه چيز را تماشا می کرد و در تمام 

اوقات به او کمک می کرد!
عيسی “در رضامندی در نزد مردم” رشد کرد. ديگران عيسی را تمجيد کرده و به او 

احترام می گذاشتند. 
آيا شما نيز در اين زمينه های مهم رشد می کنيد؟

آيا شما نيز انتخاب های حکيمانه انجام می دهيد؟ آيا شما نيز بزرگتر و قويتر می 
شويد؟ آيا شما نيز در تمامی آنچه که انجام می دهيد، خدا را خشنود می سازيد؟

 آيا شما با احترام و مهربانی با ديگران رفتار می کنيد؟
                   چطور می توانيد در بيشتر به شباهت عيسی مسيح در آمدن، رشد کنيد؟                   چطور می توانيد در بيشتر به شباهت عيسی مسيح در آمدن، رشد کنيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا رشد کرده و به شباهت پسرت عيسی 
در آيم. متشکرم. در نام عيسی، آمين. 



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی چه کاری بر روی زمين انجام داد؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )( يوحنا ١: ١ )

يايروس می بايد از خوشحالی فرياد زده باشد: “اين يک معجزه است!  دختر کوچکم يايروس می بايد از خوشحالی فرياد زده باشد: “اين يک معجزه است!  دختر کوچکم 
مرده بود، اما عيسی او را زنده کرد!”

اخبار به سرعت در شهر پخش شد (متی ٩: ١٨- ٢۶).
افراد کور ناگهان بينا می شدند (لوقا ١٨: ٣۵- ۴٣).

لنگان می توانستند راه بروند (لوقا ۵: ١٧- ٢۶).
بسياری از مريضان شفا يافته بودند (مرقس۶: ۵٣- ۵۶).

و اين تمام داستان نيست! عيسی بر روی آب راه رفت (مرقس ۶: ۴۵- ۵١).
 او تنها با صحبت کردن طوفان های عظيم را آرام کرد (مرقس ۴: ٣۵- ۴١).

 ارواح شيطانی از او اطاعت می کردند (متی ١٧: ١۴- ١٨).
او دوبار تنها با کمی غذا هزاران نفر را سير کرد (يوحنا ۶: ٣- ١٣، مرقس ٨: ١- 

.(١٠
به نظر می رسيد که  قدرت عظيم عيسی هيچ محدوديتی ندارد! هر مشکلی که وجود 
داشت، عيسی آن را حل می کرد. اين معجزات، محبت و قدرت خدا را نشان می داد. 

عيسی ثابت می کرد که حقيقتا همانطوری که انبيا نبوت کرده بودند، پسر خدا می 
باشد!کتاب مقدس می گويد: “و ديگر کارهای بسيار عيسی به جا آورد که اگر فردا 

فرد نوشته شود، گمان ندارم که جهان هم گنجايش نوشته هايش را داشته باشد” (يوحنا 
٢١: ٢۵).امروز چه مشکلی در زندگی تان وجود دارد؟ چه مشکل تان بزرگ باشد و 

چه کوچک، عيسی می تواند به شما کمک کند! درباره آن مشکل به عيسی بگوييد و به 
او اعتماد کنيد تا آنچه را که بهترين است، برای شما انجام دهد. 

مشکل بزرگی را بنويسيد که عيسی می تواند در حل آن به شما 
کمک کند. 

خدای عزيز، قدرت تو ثابت می کند که می توانی مشکالت را حل کنی. خدای عزيز، قدرت تو ثابت می کند که می توانی مشکالت را حل کنی. 
لطفا به من کمک کن تا امروز در مشکالتم به تو توکل کنم. در نام لطفا به من کمک کن تا امروز در مشکالتم به تو توکل کنم. در نام 

عيسی، آمين. 



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا عيسی کلمه ناميده می شود؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )

کلمات می توانند مهم باشند! کلمات به ديگران می گويند که شما چگونه فکر می کلمات می توانند مهم باشند! کلمات به ديگران می گويند که شما چگونه فکر می 
کنيد، چه احساسی داريد يا چه چيزی را درست می دانيد. دنيايی بدون کلمه (کالم) 

را متصور شويد! کتاب مقدس می گويد که عيسی “... کلمه بود...” (يوحنا١: ١).اين 
موضوع بدين معنا است که عيسی پيغام خدا برای شما می باشد. هر آنچه که عيسی 
گفت، به ما نشان می دهد که خدا چگونه فکر می کند يا چگونه احساس می کند. هر 

آنچه عيسی انجام داد به ما نشان می دهد که خدا چه کاری انجام می دهد. وقتی عيسی 
تعليم می داد که خدا می خواهد شما چگونه فکر کنيد يا رفتار کنيد،  او “کلمه” بود. نه 

تنها عيسی اين سخنان را گفت، بلکه او به نحو کاملی نشان داد که چطور اين سخنان 
را در عمل به انجام رساند!

همچنين عيسی درباره نقشه خدا برای شما در مورد دريافت زندگی جاويد بوسيله 
ايمان آوردن به او به عنوان نجات دهنده تان نيز تعليم داد. 

عيسی “کالم حيات” نيز خوانده می شود: “آنچه از ابتدا بود و آنچه شنيده ايم و به 
چشم خود ديده، آنچه بر آن نگريستيم و دست های ما لمس کرد، درباره کلمه حيات 

بود” (اول يوحنا ١: ١).
وقتی مردم به عيسی نگاه می کردند و به او گوش می دادند، مثل اين بود که به خدا 
نگاه می کردند و به او گوش می دادند! از آنجا که عيسی پيغام خدا برای شما است، 

خيلی مهم است که شما او را بشناسيد! کارهايی که عيسی انجام داد و سخنانی که گفت 
در کتاب های متی، مرقس، لوقا و يوحنا در کتاب مقدس يافت می شود. کتاب های 

ديگر نيز در اين مورد به شما کمک می کند، مثل اين کتاب پرستشی. 
چه چيزی درباره عيسی ياد گرفتيد که قبال نمی دانستيد؟چه چيزی درباره عيسی ياد گرفتيد که قبال نمی دانستيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا تو را هر روزه بهتر بشناسم. در نام 
عيسی، آمين.



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 آيا عيسی هرگز وسوسه شد تا گناه کند؟

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 
( يوحنا ١: ١ )

آيا تا به حال خواسته ايد که کامل (بدون نقص و گناه) باشيد؟ شايد حتی سعی کرديد آيا تا به حال خواسته ايد که کامل (بدون نقص و گناه) باشيد؟ شايد حتی سعی کرديد 
که کامل باشيد. اگر کسی به شما گفته باشد که کامل (بدون نقص و گناه) است، مطمئن 

هستم که او را دقيقا زير نظر گرفته ايد تا برای ادعای او گواهی پيدا کنيد!
وقتی عيسی بر روی زمين زندگی کرد، ثابت کرد که کامل (بدون نقص) بود! شيطان 
بارها او را وسوسه کرد تا کار اشتباهی انجام دهد، اما عيسی هرگز مرتکب اشتباهی 

نشد! 
يکروز شيطان عيسی را در بيابان در يهودا مالقات کرد: “... اگر پسر خدا هستی بگو 

تا اين سنگ ها نان شود” (متی ۴: ٣).
او عيسی را وسوسه می کرد تا از نقشه خدا پيروی نکند. شيطان دوبار ديگر عيسی را 

وسوسه کرد تا عيسی مغرور شود و قدرتش را نشان دهد.
حتی شيطان سعی کرد تا عيسی او را پرستش کند! عيسی می دانست که نقشه خدا 

برای آمدن او به زمين چيست و می دانست که وسوسه شيطان نقشه خدا نيست! 
او مصمم بود تا تنها آنچه را که پدرش می خواست، انجام دهد. آيا عيسی هرگز تسليم 
وسوسه شد؟ نه! او نمی توانست گناه کند، چون او پسر کامل (بدون گناه) خدا بود. او 

دقيقا همان کسی بود که ادعا می کرد و اين موضوع را ثابت کرد! 
عيسی در جواب، راستی (حقيقت) را از کالم خدا به شيطان گفت. نهايتا شيطان، 

عيسی را ترک کرد. 
عيسی بارها قدرتش را بر شيطان ثابت کرد. به همين دليل عيسی خداوند می تواند 

زمانی که وسوسه می شويد تا کار اشتباهی انجام دهيد، به شما کمک کند. 

وقتی وسوسه می شويد تا گناه کنيد، چه کاری می توانيد انجام دهيد؟وقتی وسوسه می شويد تا گناه کنيد، چه کاری می توانيد انجام دهيد؟

خدای عزيز، لطفا وقتی وسوسه می شوم تا از تو سر پيچی کنم، به من 
کمک کن. من به قوت تو تکيه می کنم تا به وسوسه بگويم، نه. در نام 

عيسی، آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

در اتاق باال خانه چه اتفاقی افتاد؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )

شب پيش از کشته شدن عيسی بود. تقريبا ٣٣ سال زندگی او بر روی زمين، در حال 
پايان گرفتن بود. تعطيالت مخصوص يهوديان، يعنی عيد پسح از راه رسيده بود. انبيا 

پيشگويی کرده بودند که اين زمان مرگ عيسی خواهد بود. 
عيسی دوازده شاگرد نزديکش را دراتاق باال خانه برای آخرين غذای دسته جمعی 

مالقات کرد ( لوقا٢٢: ٧- ٢٣).
نان و شرابی که عيسی در آن شب بين شاگردانش تقسيم کرد، مفهوم خاصی داشت. 
روز بعد او بر روی صليب می مرد. نان و شراب يادگاری از بدن زخمی و خونش 

که بر صليب ريخته می شد، بود. 
خون ريخته شده عيسی بر روی صليب و بدن زخمی او، بهايی بود که عيسی برای 

بخشش گناهان ما پرداخت. 
يهودا نيز با او غذا می خورد. پيش از اينکه صرف غذا به پايان رسد، يهودا اتاق را 
ترک کرد تا به عيسی خيانت کند و دشمنان او را برای دستگيری عيسی هدايت کند 

(يوحنا ١٣: ٢١- ٣٠).
عيسی چند وعده عالی به پيروانش داد. بعد آنها آخرين سرود را با هم خواندند و اتاق 
را ترک کردند. اين شبی بود که آنها هرگز فراموش نمی کردند. عيسی به پيروانش 
گفت تا خاطره مرگ او را به همان روشی که در اتاق باالخانه به ايشان نشان داده 

بود، به يادگاری نگه دارند. 
امروز ما اين يادگاری را عشای ربانی يا شام خداوند می ناميم. ما می بايست مرگ 

عيسی را به همين روش تا زمان برگشت او، به يادگاری نگه داريم. عيسی را به همين روش تا زمان برگشت او، به يادگاری نگه داريم. 
شبی که در اتاق باالخانه سپری شد از چه نظر امروز برای ما مهم 

محسوب می شود؟

خدای عزيزم، متشکرم که اين روش مخصوص را دادی تا کاری را که خدای عزيزم، متشکرم که اين روش مخصوص را دادی تا کاری را که 
عيسی برای ما انجام داد به ياد آوريم. در نام عيسی، آمين.عيسی برای ما انجام داد به ياد آوريم. در نام عيسی، آمين.



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 چرا عيسی محاکمه شد؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
شبی که عيسی و شاگردانش در اتاق باالخانه سپری کردند، برای آنها شب مخصوصی شبی که عيسی و شاگردانش در اتاق باالخانه سپری کردند، برای آنها شب مخصوصی 

بود. اما رهبران دينی که از عيسی متنفر بودندف می خواستند عيسی کشته شود!
چرا؟ چون عيسی گفته بود که پسر خدا است. او ادعا کرد که مسيح است. مسيح کسی 
بود که خدا وعده داده بود تا به جهان بفرستد تا همه انسان ها را از مجازات گناه هان 

شان نجات دهد. رهبران يهود از پذيرفتن ادعای عيسی امتناع کردند. آنها عيسی را 
دستگير کرده و او را به محاکمه کشيدند. 

از آنجا که عيسی کار اشتباهی انجام نداده بود، رهبران دينی ازچند  مرد خواستند تا 
عيسی را به دروغ متهم نمايند. عيسی ساعت ها به دروغ های ايشان گوش فرا داد و 

به نحو درد ناکی نيز مضروب شد. 
رهبران دينی می خواستند تا عيسی به مرگ محکوم شود، پس او را به نزد پيالطس 

حاکم بردند. رهبران گفتند: “.... ما شريعتی  داريم و موافق شريعت ما واجب است که 
بميرد، زيرا خود را پسر خدا ساخته است” (يوحنا ١٩: ٧- ٩).

عيسی هيچ کالمی نگفت. پيالطس از عيسی پرسيد: “ آيا نمی دانی که قدرت دارم تا 
تو را آزاد نمايم يا اينکه تو را مصلوب کنم؟ “ عيسی پاسخ داد:” هيچ قدرت بر من 

نمی داشتی، اگر از باال به تو داده نمی شد...” (يوحنا ١٩: ١١).
عيسی می دانست که محاکمه او قسمتی از نقشه خدا بود. زمان رنج کشيدن و مردن 

عيسی برای گناهان جهان فرا رسيده بود. 

اگر شما در محاکمه عيسی حضور داشتيد، درباره او چه می گفتيد؟

خدای عزيز، ايمان دارم عيسی همانطور که گفت، پسر تو است. متشکرم 
که او مايل بود تا برای گناه من رنج کشيده و بميرد. در نام عيسی، آمين.



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دوستان عيسی کجا بودند؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
پيش از اينکه عيسی دستگير و به محاکمه کشيده شود، با يکی از شاگردانش بنام پيش از اينکه عيسی دستگير و به محاکمه کشيده شود، با يکی از شاگردانش بنام 

پطرس گفتگو کرد. عيسی به پطرس گفت: “.. . هر آينه به تو می گويم که در همين 
شب قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد.پطرس به وی گفت: 

هر گاه مردنم با تو الزم شود، هرگز تو را انکار نمی کنم. ساير شاگردان نيز چنين 
گفتند” (متی ٢۶: ٣۴- ).

اما در آن شب وقتی عيسی دستگير شد، شاگردانش گريختند. آنها ترسيده بودند. 
پطرس از فاصله دور سربازانی که عيسی را به محل محاکمه می بردند، دنبال می 

کرد. صحنه بسيار وحشتناکی بود! عيسی به انجام کارهايی که نکرده بود، متهم شد. 
  عيسی مضروب شد، به صورتش سيلی زدند، او را تمسخر کرده و آب دهان به 

رويش انداختند. به خاطر زخم ها و خونی که روی صورتش بود، به سختی می شد 
چهره او را تشخيص داد. پطرس بيرون حياط ايستاده بود و در کنار آتش خود را گرم 

می کرد. يکی از دخترهای خدمتکار او را نشان داده و گفت: “ .. تو هم با عيسای 
جليلی بودی! ...” (متی۶٩:٢۶).“اما پطرس با گفتن اين جمله که نمی دانم چه می 
گويی، ادعای او را تکذيب کرده و شناخت عيسی را انکار نمود” (متی٢۶: ٧٠).

دو نفر ديگر از خدمتکاران گفتند که پطرس را به عنوان يکی از پيروان عيسی می 
شناسند، اما پطرس دوبار ديگر انکار کرد که عيسی را نمی شناسد. آنوقت خروس 

بانگ زد. وقتی عيسی از محل محاکمه به بيرون هدايت می شد، به پطرس نگاه کرد 
و پطرس سخنان عيسی را به ياد آورد. چگونه پطرس می توانست شناخت عيسی را 

انکار کند؟ در حالی که پطرس به تلخی می گريست، از  آنجا دور شد. 
درباره موقعيتی که در مورد عيسی با ديگران صحبت کرديد، 

چيزی بنويسيد. هر چند فکر می کنيد که کار سختی بود. 

خدای عزيز، من به خاطر زمان هايی که وانمود کردم تو را نمی شناسم، 
متاسف هستم. به من کمک کن تا شجاع باشم و در مورد تو صحبت کنم . 

در نام عيسی، آمين.



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا عيسی بايد می مرد؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
وقتی سربازان عيسی را به صليب ميخکوب می کردند، دست های او بر روی صليب وقتی سربازان عيسی را به صليب ميخکوب می کردند، دست های او بر روی صليب 

کشيده شده بود. درد بسيار وحشتناکی بود. عيسی خداوند مصلوب شده بود. مردم با 
تمسخر می گفتند: “ .. اگر پادشاه اسرائيل است، اکنون از صليب فرود آيد” (متی٢٧: 

.(۴٢
چون عيسی پسر خدا بود، از روی صليب پايين نيامد. خدای پدر، گناه تمام جهان را 
روی پسر بی گناهش قرار داد. “... زيرا که او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه 

ساخت تا ما در وی عدالت خدا شويم” (دوم قرنتيان۵: ٢١).
عيسی با ميل خودش بر روی صليب خون داد و مرد تا مجازاتی را که خدا برای گناه 

تعيين کرده بود، متحمل شود.
چند ساعت بعد، تاريکی تمام آن منطقه را در بر گرفت. عيسی فرياد زد: “ خدايا 

خدايا، چرا مرا ترک کردی” (متی٢٧: ۴۶).
خدای مقدس و بدون گناه نمی توانست به پسرش که گناه تمام جهان را بر خود گرفته 

بود و متحمل مجازات آن می شد، نگاه کند. 
بعد عيسی گفت:” ... ای پدر به دست های تو روح خود را می سپارم ...” (لوقا٢٣: 
۴۶)، و عيسی مرد. چند تن از سربازانی که تمامی اين وقايع را ديده بودند، گفتند: 

“فی الواقع اين شخص پسر خدا بود” (متی٢٧: ۵۴).
وقتی عيسی مجازات گناه را بر روی صليب متحمل شد، هر آنچه که نياز بود تا نجات 

دهنده ناميده شود را انجام داد. 

اين جمله را کامل کنيد: عيسی بايد می مرد، چون .....................
....

خدای عزيز، متشکرم که راغب بودی پسرت را بفرستی تا به جای من خدای عزيز، متشکرم که راغب بودی پسرت را بفرستی تا به جای من 
بميرد. در نام عيسی، آمين.بميرد. در نام عيسی، آمين.



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چه کسی سنگ قبر را کنار زد؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
يکی از دوستان عيسی به نام يوسف اجازه گرفت تا جسد عيسی را از روی صليب يکی از دوستان عيسی به نام يوسف اجازه گرفت تا جسد عيسی را از روی صليب 

پايين آورد و دفن کند. پس از اينکه بدن عيسی در پارچه های مخصوصی پيچيده شد، 
آنها عيسی را در قبر يا غاری قرار دادند. 

سنگ بسيار بزرگی که تنها چند مرد می توانستند آن را حرکت دهند، بر دهانه 
قبرغلطانيده شد. رهبران دينی از پيالطس درخواست کردند تا چند سرباز مسلح را 

تعيين نمايد تا در طول روز و شب از قبر محافظت به عمل آورند (متی٢٧: ۵٧- ۶۵).
ناگهان در روز سوم زمين لرزه ای اتفاق افتاد! فرشته ای از آسمان پايين آمد و سنگ 

در قبر را به کناری غلطانيد! نگهبانان از ترس به خود لرزيدند و مانند مرده بروی 
زمين افتادند. 

تعدادی از زنان که از دوستان عيسی بودند، برای ديدار قبر به آنجا آمدند. ايشان ادويه 
جات مخصوصی آورده بودند تا به بدن عيسی بمالند، اما وقتی آنها به آنجا رسيدند، در 

کمال تعجب ديدند که فرشته ای بر باالی سنگ قبر نشسته است! قبر خالی بود.
عيسی آنجا را ترک کرده بود (متی٢٨: ١- ۴)!

 اما فرشته به طرف زنان متوجه شد، گفت: “شما ترسان مباشيد! ميدانم که عيسای 
مصلوب را می طلبيد. در اينجا نيست. زيرا چنانکه گفته بود برخاسته است. بياييد 

جايی که خداوند خفته بود مالحظه کنيد...” (متی٢٨: ۵- ٧).
زن دويد تا اين خبر را به شاگردان بگويد. 

اگر در آن روزی که عيسی از مردگان قيام کرده بود، او را 
مالقات می کرديد، به او چه می گفتيد؟

خدای عزيز، چون پسرت عيسی از مردگان قيام کرد، من می توانم تا ابد 
با تو در آسمان زندگی کنم! تو خدای پر شکوهی هستی. در نام عيسی، 

آمين.



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا مطمئن باشم که بخشيده شده ام؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که آيا حقيقتا بخشيده شده ايد؟ يکی از آخرين چيزهايی آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که آيا حقيقتا بخشيده شده ايد؟ يکی از آخرين چيزهايی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که آيا حقيقتا بخشيده شده ايد؟ يکی از آخرين چيزهايی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که آيا حقيقتا بخشيده شده ايد؟ يکی از آخرين چيزهايی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )

که عيسی بر روی صليب گفت، اين بود: “ .... تمام شد.....” (يوحنا ١٩: ٣۵).
منظور عيسی اين بود که او تمام آنچه که برای بخشش گناه شما نياز بود را انجام داده 
بود. زمانی که شما شايسته محبت خدا نبوديد، او شما را محبت کرد. عيسی برای شما 
مرد تا شما از مجازات گناه تان بخشيده شويد. اگر قبال به عيسی به عنوان نجات دهنده 

تان اعتماد کرده ايد، خدا به وعده اش وفا کرده است. 
او شما را بخشيده است و شما زندگی جاويد داريد. يکی از نويسندگان کتاب مقدس 

می گويد: “اين را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ايمان آورده ايد تا بدانيد که حيات 
جاودانی داريد و تا به اسم پسر خدا ايمان بياوريد” (اول يوحنا ۵: ١٣).

همچنين کتاب مقدس می گويد که وقتی خدا شما را می بخشد، ديگر گناه شما را به ياد 
نمی آورد(عبرانيان ٨: ١٢). 

شايد با خود فکر کنيد: “اما من احساس نمی کنم که بخشيده شده ام!” ولی بايد بدانيد 
که بخشيده شدن شما به احساسات شما بستگی ندارد، بلکه بخشيده شدن شما بر اساس 
ايمان تان به عيسی و کاری که او بر روی صليب برای شما انجام داد، می باشد. اسم 

خودتان را در اين آيه که وعده خداست، قرار بدهيد: “زيرا خدا جهان را اينقدر محبت 
نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هالک نگردد بلکه حيات 

جاودانی يابد” (يوحنا ٣: ١۶).

چطور می فهميد که بخشيده شده ايد؟چطور می فهميد که بخشيده شده ايد؟

خدای عزيز، متشکرم که به وعده ای که به من داده ای، وفا می کنی. 
متشکرم که گناهان مرا بخشيدی و به من زندگی جاويد را هديه دادی. در 

نام عيسی، آمين. 



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چه چيزی می توانم به خدا بدهم؟

زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 
تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی تا هر که بر او ايمان آورد، هالک نگردد بلکه حيات جاودانی 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
اگر عيسی مسيح خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده ايد، احتماال به اگر عيسی مسيح خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده ايد، احتماال به 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
اگر عيسی مسيح خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده ايد، احتماال به 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )
اگر عيسی مسيح خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده ايد، احتماال به 

يابد. ( يوحنا٣: ١۶ )

تازگی شروع به درک اين موضوع کرده ايد که او هديه بسيار عالی و شگفت انگيزی 
می باشد!

عيسی دوست و يار شما می باشد. او هديه رايگان خدا به شما است! وقتی کسی يک 
هديه عالی به شما می دهد، شما نيز معموال می خواهيد چيزی در عوض به او بدهيد.

 شايد شما به خاطر هديه خدا، يعنی عيسی خداوند، آنقدر سپاسگزار هستيد که می 
خواهيد به او چيز مخصوصی بدهيد.

خدا خود شما را به عنوان هديه می خواهد! يکی از نويسندگان کتاب مقدس گفت:
“لهذا ای برادران ، شما را به رحمت های خدا استدعا می کنم که بدن های خود را 

قربانی زنده مقدس پسنديده خدا بگذرانيد که عبادت معقول شماست” (روميان ١٢: ١).
قربانی، يک هديه است. می توانيد به خدا بگوييد که می خواهيد خودتان را به عنوان 

هديه به او بدهيد. می خواهيد که گوش ها و چشم های تان، دست ها و پاهای تان را به 
خدا بدهيد. دل و فکرتان را به خدا بدهيد. هر قسمتی از وجود خود را به خدا بدهيد تا 

در هر آنچه که انجام می دهيد، خدا را خشنود کنيد. 
چرا می بايست بدن خود را به خدا تقديم کنيد؟ چون او را دوست داريد. او می خواهد 

شما مقدس باشيد.
او می خواهد که شما برای او جدا شويد، تا هر طور که می خواهد و برای هر کاری 

که در نظر دارد، از شما استفاده نمايد. 
آيا همين اآلن خود را به خدا می دهيد؟

تشکر تان به خاطر هديه ای که خدا به شما داده است را در سطور 
پايين بنويسيد.

خدای عزيز، خود را به تو می دهم. من به جايی می روم که تو می خدای عزيز، خود را به تو می دهم. من به جايی می روم که تو می 
خواهی، کاری را انجام می دهم که تو می خواهی و آنطور خواهم بود خواهی، کاری را انجام می دهم که تو می خواهی و آنطور خواهم بود 

که تو می خواهی باشم. در نام عيسی، آمين.که تو می خواهی باشم. در نام عيسی، آمين.



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا عيسی حقيقتا از مردگان برخاست؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
“ عيسی از مردگان برخاست؟ من ثابت می کنم که اين موضوع حقيقت ندارد!”“ عيسی از مردگان برخاست؟ من ثابت می کنم که اين موضوع حقيقت ندارد!”

بسياری افراد از روز اولی که عيسی از مردگان زنده شد تا امروز، اين حرف را زده 
اند! 

شايد شما نيز در شگفت بوده ايد که عيسی حقيقتا دوباره زنده شد! 
مدارک و گواهی های زيادی وجود دارد که ثابت می کند، زنده شدن عيسی از مردگان 

حقيقت دارد. بعضی ها سعی می کنند ثابت کنند که عيسی واقعا نمرد. 
آنها می گويند که عيسی فقط بر روی صليب بيهوش شد و شاگردانش وانمود کردند که 

او مرد و دوباره زنده شد.
اما دشمنان عيسی پيش از اينکه عيسی را از روی صليب پايين بياورند، مطمئن شدند 
که او مرده است. همچنين آنها مطمئن شدند که هيچ کس نخواهد توانست، جسد عيسی 

را بدزدد و وانمود کند که او از ميان مردگان زنده شده است. 
پس از اينکه عيسی از مردگان زنده شد، بيش از ۵٠٠ نفر او را در الاقل ۵٠ محل 

متفاوت ديدند!آنها عيسی را لمس کردند، با او صحبت کردند و با او غذا خوردند. 
بسياری از اين شاهدان توسط دشمنان عيسی شکنجه شده و به قتل رسيدند. 

اگر زنده شدن عيسی حقيقت نداشت، يقينا آنها برای حفظ زندگی شان به اين موضوع 
اعتراف می کردند. صدها سال است که ميليون ها نفر در سراسر جهان شهادت داده 

اند که عيسی زنده است! هر چند  نمی توانيم عيسی را با چشم های مان ببينيم، اما می 
توانيم انسان هايی که توسط عيسی تغيير يافتند و دعاهايی که عيسی جواب می دهد را 

ببينيم. 
چطور می فهميد عيسی زنده است؟چطور می فهميد عيسی زنده است؟

خدای عزيز، متشکرم که عيسی زنده است و اينکه او امروز در زندگی خدای عزيز، متشکرم که عيسی زنده است و اينکه او امروز در زندگی 
من کار می کند. در نام عيسی، آمين. من کار می کند. در نام عيسی، آمين. 



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آخرين کلمات عيسی چه بود؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
اگر قرار باشد که خانواده و دوستان تان را برای يک مدت طوالنی نبينيد، چه چيزی اگر قرار باشد که خانواده و دوستان تان را برای يک مدت طوالنی نبينيد، چه چيزی 

به آنها خواهيد گفت؟
مطمئن هستم که کلمات خود را با دقت انتخاب خواهيد کرد. اين موضوع مهم است که 

آنها آخرين توضيحات و راهنمايی های شما را بياد آورند. 
پس از اينکه عيسی زنده شد، به مدت ۴٠ روز روی زمين ماند (اعمال١: ٣).

آنوقت زمان آن فرا رسيد که او به آسمان (بهشت) باز گردد. اعضای خانواده و 
دوستانش برای يک مدت طوالنی او را نمی ديدند. 

آخرين سخنان عيسی به کسانی که ايشان را دوست می داشت، چه بود؟
“در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه کنيد” (مرقس١۶: ١۵).

دستورات عيسی برای من و شما نيز می باشد. همه جا خبر خوش درباره عيسی مسيح 
خداوند را به ديگران بگوييد. او برای تحمل مجازات گناهان شما، مرد. او در روز 

سوم پس از مرگ، دوباره زنده شد. حاال هر کس می تواند به او ايمان بياورد و هديه 
زندگی جاويد را از او دريافت کند. 

آيا کسی را می شناسيد که نياز دارد تا در مورد عيسی بشنود؟ زمانی را تعيين کنيد 
تا با او درباره عيسی صحبت کنيد. آيا کسانی را می شناسيد که خبر خوش زنده شدن 

عيسی را به ديگران می گويند؟
شايد می توانيد با دعا کردن يا پول دادن به آنها کمک کنيد . 

اين هفته خبر خوش عيسی را با چه کسی در ميان خواهيد گذاشت؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا درباره تو با ديگران صحبت کنم. 
همچنين از من استفاده کن تا به ديگران کمک کنم که خبر خوش را با 

مردم در ميان بگذارند. در نام عيسی، آمين.



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی چگونه به آسمان بازگشت؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
يک روز عيسی شاگردانش را به باالی کوهی برد. او آخرين دستورات خود را به يک روز عيسی شاگردانش را به باالی کوهی برد. او آخرين دستورات خود را به 
ايشان داد. حاال زمان آن رسيده بود که او به آسمان باز گردد. ناگهان همانطور که 

شاگردان در نهايت تعجب  نگاه می کردند، عيسی به آسمان باال برده شد. وقتی عيسی 
باالتر و باالتر می رفت شاگردان می بايستی برای ديدن او چشمان خود را با دست 
ماليده باشند. در نهايت ابری عيسی را از ديدگان ايشان پنهان کرد. اين واقعه بسيار 
تعجب آور بود! قدرت عظيم عيسی او را به خانه اش در آسمان (بهشت) باز گرداند 

(اعمال١: ٩- ١٠).همانطور که شاگردان به آسمان خيره شده بودند، دو فرشته ظاهر 
گشتند و به آنها گفتند:“همين عيسی که از نزد شما به آسمان باال برده شد، باز خواهد 

آمد به همين طوری که او را به سوی آسمان روانه ديدند” (اعمال ١: ١١).

روزی عيسی در ميان ابرها از آسمان به سوی زمين باز خواهد گشت! بعد از اين 
واقعه شاگردان چه کار کردند؟اول، آنها عيسی خداوند را پرستيدند. بعد با خوشی 

عظيم به شهر باز گشتند (لوقا٢۴: ۵٢).

 آيا می توانيد متصور شويد که شاگردان وقتی آنچه را که به تازگی ديده بودند، برای 
ديگران بازگو می کردند، چه احساسی داشتند؟چه روز هيجان انگيزی بود و آگاهی 

از اين موضوع که روزی عيسی باز خواهد گشت، چقدر هيجان انگيزتر است!

اگر می ديديد که عيسی به آسمان باال برده شد، چه کار می کرديد؟اگر می ديديد که عيسی به آسمان باال برده شد، چه کار می کرديد؟

خدای عزيز، متشکرم که تو در آسمان زنده هستی! کمک کن تا خبر خدای عزيز، متشکرم که تو در آسمان زنده هستی! کمک کن تا خبر 
خوش تو را به ديگران بگويم.  در نام عيسی، آمين.خوش تو را به ديگران بگويم.  در نام عيسی، آمين.



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی در آسمان چه کار می کند؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
از زمانی که عيسی خداوند زمين را ترک نمود و به آسمان بازگشت، تقريبا ٢٠٠٠ از زمانی که عيسی خداوند زمين را ترک نمود و به آسمان بازگشت، تقريبا ٢٠٠٠ 

سال گذشته است. او در تمام اين مدت چه کار می کرده است؟ يکی از کارهايی که او 
می کرده، آماده سازی خانه زيبايی برای فرزندانش است!

عيسی وعده داد: “ در خانه پدر من منزل بسيار است و اال به شما می گفتم و می روم 
تا برای شما مکانی حاضر کنم” (يوحنا ١۴: ٢).

آيا اين خانه مانند خانه های زيبای آسيا، آفريقا يا آمريکاست؟ آيا اين خانه مانند يک 
قلعه بزرگ اروپايی يا يک ويالی زيبای جزيره ای است؟ 

ما نمی توانيم شکل اين خانه را متصور شويم! هيچ چيزی بر روی زمين به زيبايی 
اين خانه آسمانی نمی رسد! خدای کامل (بی نقص) که شما را بسيار دوست دارد، اين 

مکان عالی را برای شما می سازد!
نه تنها عيسی خداوند ما در حال آماده سازی يک مکان عالی برای شما است، بلکه او 

در حال آماده سازی شما برای اين مکان نيز می باشد. 
او می خواهد تا شما آماده باشيد و از تمام آنچه که او برای شما می سازد، لذت ببريد. 
به اين دليل او برای شما دعا نيز می کند: “.. آنکه به دست راست خدا هم هست و ما 

را نيز شفاعت می کند” (روميان٨ : ٣۴).
آيا دانستن اين موضوع عالی نيست که عيسی همين اآلن در حال فکر کردن به شما 

می باشد؟
او شما را دوست دارد. او برای شما دعا می کند و پيشاپيش منتظر شماست تا برای 

هميشه با او باشيد!
فکر می کنيد خانه شما که در آسمان است، چه شکلی خواهد داشت؟

خدای عزيز، متشکرم که برای من يک مکان مخصوص آماده می خدای عزيز، متشکرم که برای من يک مکان مخصوص آماده می 
سازی. متشکرم که برای من دعا می کنی تا برای آن مکان مخصوص سازی. متشکرم که برای من دعا می کنی تا برای آن مکان مخصوص 

آماده باشم. در نام عيسی، آمين. آماده باشم. در نام عيسی، آمين. 



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا عيسی حقيقتا برای من دعا می کند؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
بله ! عيسی برای شما دعا می کند. يکی از چيزهايی که عيسی دعا می کند، اين است 

که شما محکم در مقابل وسوسه ارتکاب به گناه بيايستيد. عيسی به ياد می آورد که 
شيطان چگونه او را بر روی زمين وسوسه کرده بود و می داند مقاومت در برابر 

وسوسه بسيار سخت است. او می داند که شما هنوز “ميل و خواست” گناه کردن را 
در خود داريد. 

کتاب مقدس می گويد که شيطان روز و شب در برابر تخت خدا می ايستد و ما را به 
گناهان مان متهم می سازد (مکاشفه ١٢: ١٠).

هر بار که ما گناه می کنيم، شيطان گناه ما را به خدا يادآور می شود. اين درست 
زمانی است که عيسی خداوند برای ما نزد خدای پدر صحبت می کند. 

کتاب مقدس می گويد: “ ... شفيعی داريم نزد پدر، يعنی عيسی مسيح عادل” (اول 
يوحنا ٢: ١).

عيسای بی گناه، مثل وکيل شما است. او به قاضی، يعنی خدای پدر می گويد که شما 
ديگر مقصر نيستيد، چون او قبال با مردن بر روی صليب، مجازات گناه شما را 

پرداخت کرده است. 
هيچ اتهامی از سوی شيطان نمی تواند در مقابل دفاع عيسی مقاومت کند! وقتی خدا 

اعالم می کند که شما “مقصر” نيستيد و شما را می بخشد، به خاطر اين نيست که شما 
شايسته اين بخشش هستيد. 

خدا به خاطر پسرش، يعنی عيسی که برای تان دعا می کند، به شما رحم می کند. آيا 
خوشحال نيستيد که عيسی خداوند هر روز برای شما دعا می کند؟

چرا نياز داريد که عيسی هر روز برای شما دعا کند؟

خدای عزيز، به خاطر عيسی که برای من دعا می کند، متشکرم. به 
خاطر بخشش تو که نصيب من شد، از تو سپاسگزارم. در نام عيسی، 

آمين. 



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

عيسی چه زمانی به زمين باز می گردد؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
ناگهان وقتی ما اصال انتظار ان را نداريم، عيسی به زمين باز خواهد گشت!ناگهان وقتی ما اصال انتظار ان را نداريم، عيسی به زمين باز خواهد گشت!

انبيا پيشگويی کردند که عيسی بار اول خواهد آمد و اينگونه نيز شد، عيسی به شکل 
نوزادی به اين جهان آمد. 

همچنين انبيا به ما گفتند که برای آمدن دوباره او نيز منتظر باشيم. 
کتاب مقدس می گويد: “ زيرا خود خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان  و با 

صور خدا از آسمان نازل خواهد شد...” (اول تسالونيکيان ۴: ١۶).
همچنين خود عيسی نيز وعده داد که روزی به زمين باز می گردد. “ و اگر بروم و 
از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آيم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا 

جايی که من می باشم، شما نيز باشيد” (يوحنا ١۴: ٣).
او می آيد تا فرزندانش را به خانه – آسمان (بهشت) ببرد. 

اين واقعه کی اتفاق می افتد؟ او نگفت که چه زمانی اين واقعه اتفاق خواهد افتاد. 
بازگشت عيسی می تواند در هر زمان و در هر روزی اتفاق بيافتد. 

کتاب مقدس به ما درباره وقايع ويژه ای می گويد که منتظر آنها باشيم، زيرا اين 
وقايع سرنخ ها و نشانه های بازگشت عيسی خواهد بود. 

بازگشت عيسی می تواند در طول زندگی شما اتفاق بيافتد. اگر شما به عيسی خداوند 
اعتماد نکرده ايد، بازگشت عيسی می تواند خبر بدی برای شما باشد!

شما متحمل عذاب زيادی خواهيد شد. اما امروز می توانيد به او اعتماد کنيد! 
اگر قبال به عيسی مسيح خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد، می 

بايست از روبرو شدن با او هيجان زده شويد! 
اگر می دانستيد که عيسی امروز خواهد آمد، وقت تان را چگونه اگر می دانستيد که عيسی امروز خواهد آمد، وقت تان را چگونه 

سپری می کرديد؟سپری می کرديد؟

خدای عزيز، متشکرم که عيسی دوباره باز می گردد. به من کمک کن تا 
برای بازگشت او آماده باشم. در نام عيسی، آمين. 



PB ٦٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور می توانم برای بازگشت عيسی آماده باشم؟

زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب زيرا که اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب 
کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم کتب در راه گناهان ما مرد، و اينکه مدفون شد و در روز سوم 

بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)بر حسب کتب برخاست. (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴)
اگر تا به حال سفر  کرده باشيد، می دانيد که آماده شدن برای سفر بسيار مهم  است. اگر تا به حال سفر  کرده باشيد، می دانيد که آماده شدن برای سفر بسيار مهم  است. 

شما در حال حاضر نياز داريد تا برای سفرتان به آسمان (بهشت) آماده شويد. 
اگر قبل از اين هرگز به عيسی مسيح به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده ايد، اآلن 

زمان انجام اين کار است. کتاب مقدس می گويد: “اينک اآلن روز نجات است” (دوم 
قرنتيان ۶: ٢).

به خدا بگوييد به خاطر گناه تان متاسف هستيد. از عيسی خداوند تشکر کنيد که 
مجازات  گناه شما را بر روی صليب متحمل شد. از او بخواهيد تا شما را فرزند خود 

بسازد. 
منتظر نمانيد، شايد فرصت ديگری نصيب شما نشود. اگر قبال به عيسی خداوند به 

عنوان نجات دهنده تان اعتماد کرده ايد، اآلن زمان اين است که خدا را بهتر بشناسيد. 
حال زمان اين است که از کالم خدا اطاعت نماييد. 

کتاب مقدس می گويد: “اآلن ای فرزندان در او ثابت بمانيد تا چون ظاهر شود، اعتماد 
داشته باشيم و در هنگام ظهورش از وی خجل نباشيم” (اول يوحنا ٢: ٢٨).

اگر در زندگی رابطه نزديکی با خداوند عيسی داريد، وقتی عيسی دوباره ظاهر می 
شود، از ديدن او شرمنده نخواهيد شد. 

به درس های گذشته اين کتاب پرستشی باز گرديد و نگاه کنيد که چگونه می توانيد 
کارهای ديگری انجام دهيد تا برای سفر کردن به آسمان (بهشت) آماده شويد. 

امروز چه کاری می توانيد انجام دهيد تا برای سفرتان به آسمان 
(بهشت) آماده شويد؟

خدای عزيز، متشکرم که روزی می توانم با تو در آسمان (بهشت) باشم. 
به من کمک کن تا برای روزی که تو را می بينم، آماده باشم. در نام 

عيسی، آمين.


