
١ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

کتاب مقدس چيست؟

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است.و تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

شايد از خود بپرسيد که چه چيزی باعث می شود تا کتاب مقدس يک کتاب منحصر به 
فرد و مخصوص باشد. کتاب مقدس کتابی از طرف خداست. 

اين کتاب با تمام کتاب هايی که می توانيد بخوانيد، تفاوت دارد. کتاب های ديگر 
تفکرات و عقايد انسان ها را در خود دارد، اما کتاب مقدس کالم خود خدا می باشد. 

تک تک کلمات کتاب مقدس درست و حقيقت است. کتاب مقدس يکی از راه هايی 
است که خدا چيزهايی را که می خواهد ما بدانيم از طريق آن به ما می گويد.  

کتاب مقدس می گويد: “تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است” ( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶ ).

کتاب مقدس به ما می گويد که خدا کيست. کتاب مقدس به شما نشان می دهد که چه 
کار اشتباهی انجام داده ايد و اينکه چگونه خدا با اين کارها برخورد می کند. کتاب 

مقدس به شما آموزش می دهد تا به روشی که خدا آن را درست و صحيح می نامد، 
زندگی کنيد. 

آيا تا به حال ديگران شما را به نام هايی به غير از نام خودتان صدا زده اند؟ ممکن 
است اسم شما نادر باشد و ديگران شما را به اسم عباس يا مهرداد صدا زده باشند. 

کتاب مقدس نيز گاهی به نام های ديگری خوانده می شود. ممکن است کتاب مقدس، 
“کالم خدا” ناميده شود. به کتاب مقدس کالم خدا می گويند، چون کتاب مقدس از 

طرف خدای مقدس و بدون گناه ما می آيد. کتاب مقدس، “نوشته” نيز ناميده می شود 
که به مفهوم تورات و انجيل است. هر چند کتاب مقدس به نام های مختلف ناميده می 

شود، اما همچنان کتاب خدا و پيغام او به ما می باشد. 
چند راهی که کتاب مقدس می تواند به شما کمک کند را بنويسيد.چند راهی که کتاب مقدس می تواند به شما کمک کند را بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که کتاب مقدس را به ما داده ای. به من کمک کن 
تا از آن استفاده کنم . بيشتر ياد بگيرم که چگونه می خواهی زندگی کنم. 

در نام عيسی آمين



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 کتاب مقدس از کجا می آيد؟

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است.و تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

شما می دانيد که کتاب مقدس کالم خداست. آيه کتاب مقدسی اين درس به ما می گويد شما می دانيد که کتاب مقدس کالم خداست. آيه کتاب مقدسی اين درس به ما می گويد 
که تمامی کتاب های کتاب مقدس از طرف خدا به ما داده شده است.

اما خدا چطور کتاب مقدس را به ما داد؟ آيا کتاب مقدس از آسمان به روی زمين افتاد؟ 
نه، روح خدا به ۴٠ مرد مختلف گفت که چه چيزی را بنويسند. خدا از شخصيت و 

نحوه نگارش آنها استفاده کرد تا کالمش را بنويسند. روح القدس نويسندگان کالم خدا 
را به گونه ای هدايت و الهام نمود تا تمامی کلماتی را که نوشتند، درست و بدون 

اشتباه باشد. 
تمام کتاب مقدس در يک زمان نوشته نشده است. ١۶٠٠ سال طول کشيد تا نوشتن 

کتاب مقدس به پايان برسد! ١۶٠٠سال زمان بسيار طوالنی برای نوشتن يک کتاب 
است! هيچ انسانی نمی تواند ١۶٠٠سال زندگی کند، اما مساله زمان برای خدا مشکل 

محسوب نمی شود.  
او هميشه زندگی کرده است و برای هميشه زنده خواهد بود.  

او در زمان های متفاوتی از تاريخ به انسان ها گفت تا کتاب مقدس را بنويسند. بعضی 
وقت ها آنها چيزهايی را نوشتند که در حال اتفاق افتادن بود. بعضی وقت ها هم 

چيزهايی را که قبال اتفاق افتاده بود، نوشتند. 
حتی خدا آنها را واداشت تا چيزهايی را که در آينده اتفاق می افتد، بنويسند. اين مردان 

چيزهايی را که خدا به آنها می گفت به زبان های خودشان می نوشتند. 
بعدها کتاب مقدس به زبان های متعدد ديگری نيز ترجمه شد. بدين ترتيب مردم در 

سراسر دنيا می توانند کتاب مقدس را بخوانند و درباره خدا ياد بگيرند. 
داشتن کتاب مقدس به زبان خودتان چطور به شما کمک می کند؟

خدای عزيز، به خاطر کتاب مقدس از تو متشکرم. متشکرم که کتاب  
مقدس به زبان من وجود دارد و من می توانم آن را بخوانم  و آنچه را که 

می خواهی انجام دهم، ياد بگيرم.  



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است.و تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

آيا کتاب مقدس درست است؟

چطور می توانيد بگوييد چيزی که می خوانيد درست است؟ يک راه اين است که آن چطور می توانيد بگوييد چيزی که می خوانيد درست است؟ يک راه اين است که آن 
را با چيزهايی که می دانيد درست است، مقايسه کنيد. کتاب مقدس می گويد: “... کالم 

تو راستی است” ( يوحنا ١٧ :١٧). حقايق موجود، اين موضوع را تاييد می کند.  
بيشتر قسمت های کتاب مقدس به وسيله شاهدان عينی نوشته شد. آنها کسانی بودند که 

در واقع آنچه را که ديده بودند، نوشتند. 
نوشته های باستانی و يافته های تاريخی زمان کتاب مقدس با آنچه  که کتاب مقدس 

می گويد، مطابقت می کند. اين موضوع به شما کمک می کند بدانيد که کتاب مقدس 
درست است. 

کتاب مقدس درباره بسياری از چيزها حتی صدها سال پيش از اينکه واقع شوند، 
صحبت کرد.اين گفته ها پيشگويی ناميده می شود. بسياری از اين پيشگويی ها به 

حقيقت پيوسته است. وقتی خدا گفت که چيزی اتفاق می افتد، اين واقعه دقيقا همانطور 
رخ داد. می توانيد مطمئن باشيد که تمامی پيشگويی های باقيمانده نيزبه حقيقت خواهد 
پيوست. خدا می داند در آينده چه اتفاقی رخ می دهد. او می دانست که دقيقا چه چيزی 

به انسان ها بگويد تا آنها را بنويسند. خدا هزاران سال کتاب مقدس را حفاظت کرده 
است. بسياری از انسان ها بارها سعی کردند تا کتاب مقدس را نابود کنند. خدا اجازه 

نداد که اين اتفاق بيافتد. او کالم راستی خود را محافظت کرد تا شما بتوانيد امروز آن 
را داشته باشيد. 

کتاب مقدس می گويد: “گياه خشک شد و گل پژمرده گرديد،  ليکن کالم خدای ما تا ابد 
االباد استوار خواهد ماند” ( اشعيا ۴٠ : ٨).

چه چيزی کمک می کند باور کنيد که کتاب مقدس کالم درست 
خداست؟

خدای عزيز، متشکرم که کتاب مقدس را محافظت کردی تا امروز بتوانم 
آن را بخوانم. کمک کن به خاطر آورم که همه چيز در کالم تو درست 

است.  



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد: 

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و 
تربيت در عدالت مفيد است.تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

چرا دو قسمت در کتاب مقدس وجود دارد؟

آيا می دانيد تقويم مسيحيان درباره عيسی مطلب خاصی را بيان می کند؟ هر سال می گويد که آيا می دانيد تقويم مسيحيان درباره عيسی مطلب خاصی را بيان می کند؟ هر سال می گويد که 
چه مدت از تولد عيسی گذشته است. سال هايی که پيش از تولد عيسی وجود داشته است، به 

اصطالح 
  “قبل از مسيح” معروف است. 

سال هايی که پس از تولد عيسی می باشد به اصطالح “بعد از مسيح” معروف است. تمام سال 
ها با تولد عيسی شماره گذاری شده است. 

کتاب مقدس نيز به وسيله تولد عيسی تقسيم شده است. کتاب مقدس شامل ۶۶ کتاب می باشد. 
هر کدام از اين کتاب ها يا به عهد عتيق و يا به عهد جديد تعلق دارد. عهد عتيق، قسمت اول 

کتاب مقدس است. 
عهد عتيق درباره پيدايش و چيزهايی که پيش از تولد عيسی اتفاق افتاده است، صحبت می 

کند.  عهد جديد، قسمت دوم کتاب مقدس است. کتاب های عهد جديد پس از تولد عيسی نوشته 
شد.  

عهد جديد درباره زندگی عيسی صحبت می کند. شما می توانيد در عهد جديد متوجه شويد که 
چگونه با ايمان آوردن به عيسی، از مجازات گناهان تان بخشيده می شويد.  

همچنين عهد جديد درباره اين موضوع که شاگردان عيسی چه کاری پس از بازگشت او به 
آسمان انجام دادند، صحبت می کند. دانستن اينکه کتاب مقدس از لحاظ زمانی تقسيم شده است، 

به شما کمک می کند تا مطالب آن را آسانتر پيدا کنيد. 

سه چيزی که در عهد جديد می توانيد پيدا کنيد را بنويسيدسه چيزی که در عهد جديد می توانيد پيدا کنيد را بنويسيد

خدای عزيز، متشکرم که هر دو قسمت کتاب مقدس را به ما داده ای. به من 
کمک کن تا با خواندن آنها، بيشتر درباره تو ياد بگيرم.  

در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد :

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و 
تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

نوشته های کتاب مقدس چگونه با هم هماهنگ شده اند؟

آيا تا به حال سعی کرده ايد يک داستان يا گزارش بنويسيد؟ بعضی وقت ها انجام اين کار آيا تا به حال سعی کرده ايد يک داستان يا گزارش بنويسيد؟ بعضی وقت ها انجام اين کار 
دشوار است. اگر چندين نفر سعی کنند تا کتابی بنويسند، چطور؟ اگر آنها در جاهای مختلف 

و در دوره های زمانی متفاوت زندگی می کردند، چه؟آيا احتمال دارد که بتوان اين نوشته ها 
را در کنار هم قرار داد و مجموعه آنها با يکديگر هماهنگ باشد؟ بسيار عجيب است، چون 

کتاب مقدس به همين نحو نوشته شده است. اين موضوع که نوشته های کتاب مقدس با همديگر 
هماهنگی و همخوانی دارند، شگفت انگيز است.  

کتاب مقدس توسط ۴٠ نفر در مدت صدها سال نوشته شد.باور اين موضوع که تمامی اين 
نويسندگان در همه چيز با همديگر توافق دارند، دشوار است!اين درست همان چيزی است که 
در نوشتن کتاب مقدس اتفاق افتاده است. نويسندگان بعدی با نويسندگان قبلی خود دقيقا توافق 

دارند. يکی ديگر از هماهنگی های کتاب مقدس در مورد گفته های آن درباره عيسی می باشد. 
در عهد عتيق خدا وعده داد که نجات دهنده ای خواهد فرستاد.  اين نجات دهنده، مجازات گناه 
را متحمل می شد. مردم صدها سال منتظر ماندند تا خدا به وعده خود وفا کند. در عهد جديد، 
خدا عيسی را به عنوان نجات دهنده ما فرستاد. اين نقشه خدا در طول کتاب مقدس بود. چرا 
نوشته های متعدد کتاب مقدس با همديگر هماهنگی دارند؟“تمامی کتب از الهام خداست و به 

جهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است”( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶).
فقط خدا می توانست تمامی قسمت های کتاب مقدس را به نحو عالی با يکديگر هماهنگ 

سازد!شما هميشه می توانيد به کالم خدا اعتماد کنيد. کالم خدا هرگز تغيير نمی کند. 

چرا هماهنگی تمامی قسمت های کتاب مقدس مهم است؟چرا هماهنگی تمامی قسمت های کتاب مقدس مهم است؟

خدای عزيز، متشکرم که تمامی قسمت های کتاب مقدس را هماهنگ و درست 
ساختی. به من کمک کم تا به تو اعتماد کنم و از زندگی خود نيز به درستی 

مراقبت کنم.  در نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

در عهد عتيق مردم چگونه با گناه برخورد می 
کردند؟

شما می دانيد که عيسی برای گناهان مرد. شما می توانيد با ايمان آوردن  به عيسی شما می دانيد که عيسی برای گناهان مرد. شما می توانيد با ايمان آوردن  به عيسی 
به عنوان نجات دهنده تان، از مجازات گناهان تان بخشيده شويد. پيش از اينکه عيسی 

بيايد چه اتفاقی افتاد؟ 
آيا گناهان مردم در آن زمان قابل بخشش بود؟ قوم خدا اغلب انتخاب می کردند تا از 
خدا سرپيچی کنند. خدا کامال منصف است. او نمی توانست از گناه قوم چشم پوشی 

کند. کتاب مقدس می گويد:  “و به حسب شريعت، تقريبا همه چيز به خون طاهر می 
شود و بدون ريختن خون، آمرزش نيست” (عبرانيان ٩ :٢٢).

خدا راهی فراهم ساخت تا گناهان قومش پوشيده شود (بخشيده شود).
خدا به آنها گفت که حيوانات را برای گناهان شان قربانی کنند. مردم مستحق مجازات 

بودند، اما حيوانات به جای آنها کشته می شدند. 
قوم می دانستند که کار اشتباهی انجام داده اند، ولی حيوانات به جای آنها می مردند. 
خون حيوانات گناهان قوم را می پوشاند. يک روز نجات دهنده ای می آمد تا گناه را 

برای هميشه از بين ببرد.  الزم بود که قوم خدا به اين وعده ايمان داشته باشد. 
عيسی آن نجات دهنده بود. او مجازات گناه را برای هميشه متحمل شد. ديگر نيازی به 
قربانی کردن حيوانات نيست. عيسی پسر کامل (بدون گناه) خدا است. او مجازات گناه 

تک تک انسان های کل جهان را متحمل شد. 
کتاب مقدس می گويد: “زيرا که مسيح نيز برای گناهان يک بار زحمت کشيد، يعنی 

عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد...” ( اول پطرس ٣ : ١٨).

چرا ديگر نيازی نيست که حيوانات را برای پرداخت جريمه گناهان 
تان قربانی کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که راهی مهيا ساختی تا گناهان بواسطه پسرت 
عيسی بخشيده شود. به خاطر کاری که برای من انجام دادی، تو را 

دوست دارم. در نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

چرا عهد عتيق برای من مهم است؟

بعضی از مردم فکر می کنند که خواندن عهد عتيق مهم نيست. آنها فکر می کنند که 
فقط خواندن عهد جديد مهم است. اين موضوع درست نيست! 

کتاب مقدس می گويد: “تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعليم و تنبيه و اصالح 
و تربيت در عدالت مفيد است” ( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶).

تمامی کتاب مقدس برای شما مهم است! عهد عتيق در تعليم دادن کمک می کند. کتاب 
مقدس می گويد: “زيرا همه چيزهايی که از قبل مکتوب شد، برای تعليم ما نوشته شد تا 

به صبر و تسلی کتاب اميدوار باشيم” ( روميان ١۵ :۴).
خواندن عهد عتيق به شما تعليم می دهد که به روش درستی زندگی کنيد. عهد عتيق به 

شما نشان می دهد که چگونه فکر کنيد و عمل نماييد تا موجب خشنودی خدا شويد. 
خدا می داند چه چيزی برای شما در زندگی تان بهترين است. وقتی برای خشنودی خدا 
زندگی می کنيد، شادی حقيقی را در درون خود خواهيد داشت. وقتی عهد عتيق را می 
خوانيد، می توانيد صحت اين گفته را در زندگی افراد اين قسمت از کتاب مقدس ببينيد. 
بسياری از احکام خدا در عهد عتيق موجود می باشد. اين احکام به شما کمک می کند 
تا گناهان خود را ببينيد. خدا به شما کمک می کند تا ببينيد چه کار اشتباهی انجام داده 

ايد و بدين ترتيب شما را سرزنش و توبيخ می کند. 
بياد آوردن احکام خدا می تواند به شما در دوری نمودن از گناه کمک کند. کتاب مقدس 

می گويد: 
“کالم تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم” (مزامير ١١٩ :١١). 

چند روشی که عهد عتيق می تواند به وسيله آنها به شما کمک کند 
را نام ببريد.

خدای عزيز، متشکرم که عهد عتيق امروز نيز می تواند به من کمک 
کند. لطفا به من کمک کن تا از احکامت اطاعت کنم و از گناه دوری 

نمايم. 



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و 
تربيت در عدالت مفيد است.تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

عهد جديد درباره چيست؟

کلمه “عهد” به مفهوم وعده است. عهد جديد درباره اين موضوع صحبت می کند که خدا کلمه “عهد” به مفهوم وعده است. عهد جديد درباره اين موضوع صحبت می کند که خدا 
چگونه به وعده اش در مورد فرستادن نجات دهنده، وفا کرد. اين نجات دهنده عيسی بود. 

عيسی از آسمان آمد و به شکل نوزادی به دنيا آمد. 
 او بدون اينکه هرگز گناهی انجام دهد، زندگی کرد و بزرگ شد. او پسر کامل (بدون گناه) 

خدا بود. عيسی درباره پدرش به مردم تعليم داد. سپس بر روی صليب مرد و مجازات گناهان 
بشر را متحمل شد. 

 کتاب مقدس می گويد: “زيرا اول به شما سپردم،  آنچه نيز يافتم که مسيح بر حسب کتب در 
راه گناهان ما مرد” (اول قرنتيان ١۵ : ٣ ).

عيسی دفن شد، اما مرده باقی نماند! در روز سوم او دوباره زنده شد. او زمانی را با بسياری 
از شاگردانش سپری کرد و به آنها گفت که درباره او با تمامی مردم جهان صحبت کنند. 

عيسی گفت: “در تمامی عالم برويد و جميع خاليق  را به انجيل موعظه کنيد” (مرقس ١۶ : 
 .(١۵

سپس او دوباره به آسمان بازگشت. خدا روح القدس را فرستاد تا به پيروان عيسی کمک کند. 
آنها به جاهای متفاوتی رفتند و به مردم گفتند که عيسی برای گناهان شان مرده بود. بسياری 

از مردم ايمان آوردند و نجات يافتند. گروه های ايمانداران جديد با يکديگر مالقات می کردند، 
خدا را می پرستيدند و او را خدمت می کردند. 

هر کدام از اين گروه ها، کليسا ناميده می شود. عهد جديد درباره بسياری از کليسا ها يی که 
در دوران سال های ابتدايی پس از بازگشت عيسی به آسمان تشکيل شد، صحبت می کند. 

چرا برای پيروان عيسی اهميت داشت تا با مردم درباره عيسی صحبت 
کنند؟

خدايا از تو متشکرم که به وعده ات مبنی بر فرستادن نجات دهنده، وفا کردی. خدايا از تو متشکرم که به وعده ات مبنی بر فرستادن نجات دهنده، وفا کردی. 
به من کمک کن تا مثل شاگردان عيسی باشم  و با مردم در باره عيسی صحبت به من کمک کن تا مثل شاگردان عيسی باشم  و با مردم در باره عيسی صحبت 

کنم. در نام عيسی. آمينکنم. در نام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و تمامی کتب از الهام خداست و به جهت  تعليم و تنبيه و اصالح و 
تربيت در عدالت مفيد است.تربيت در عدالت مفيد است.

( دوم تيموتائوس ٣ : ١۶)

چرا عهد جديد برای من مهم است؟

اگر چيزی بتواند زندگی شما را نجات دهد، به نظر شما آن چيز مهم است؟ آنچيزی که خدا در اگر چيزی بتواند زندگی شما را نجات دهد، به نظر شما آن چيز مهم است؟ آنچيزی که خدا در 
عهد جديد می گويد، می تواند زندگی شما را نجات دهد!

عهد جديد می گويد که خدا چگونه يگانه پسرش را به زمين فرستاد تا برای گناهان شما بميرد.  
وقتی عيسی دوباره از مردگان زنده شد، ثابت کرد که بر مرگ و گناه پيروز است. 

کتاب مقدس می گويد: “به خداوند عيسی مسيح ايمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهيد 
يافت” (اعمال١۶: ٣١). 

الزم است به عيسی که برای شما مرد، اعتماد کنيد! او مجازاتی که شما مستحق آن بوديد را 
متحمل شد. وقتی ايمان می آوريد که عيسی تنها کسی است که می تواند شما را ببخشد، نجات 

خواهيد يافت. 
شما می توانيد با خدا برای هميشه در آسمان زندگی کنيد. اين خبر بسيار مهمی می باشد!

بيشتر قسمت های عهد جديد برای کسانی نوشته شد که قبال به عيسی ايمان آورده بودند. عهد 
جديد به ما می گويد که چطور به عنوان فرزندان خدا زندگی کنيم. 

عهد جديد به ما نشان می دهد که چگونه خدا را دوست بداريم و او را خدمت کنيم و اينکه 
چطور با بقيه مردم رفتار نماييم. چيزهايی که در عهد جديد نوشته شده است، امروز نيز برای 
شما مهم است. اگر آنها را بخوانيد و از آنها اطاعت کنيد، خدا را بهتر خواهيد شناخت و قادر 

خواهيد بود تا برای خشنودی او زندگی کنيد. عهد جديد از طرف خدا است و به شما کمک می 
کند تا برای خدا زندگی کنيد. 

يکی از راه های مهمی که عهد جديد می تواند به وسيله آن به شما  کمک 
کند را بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که پسرت عيسی را فرستادی تا برای گناهان من بميرد. 
به من کمک کن تا عهد جديد را بخوانم و از آن اطاعت کنم تا بتوانم برای 

خشنودی تو زندگی کنم. در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 
خدا را بخوبی انجام دهد.  خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

زمان عبادت شخصی روزانه چيست؟

دوستان خوب شما چه کسانی هستند؟ آيا با آنها زمان زيادی صرف می کنيد و اغلب با آنها دوستان خوب شما چه کسانی هستند؟ آيا با آنها زمان زيادی صرف می کنيد و اغلب با آنها 
گفتگو می نماييد؟ خدا می خواهد دوست و ياور شما باشد.  

او بهترين دوستی است که شما می توانيد داشته باشيد! تنها راه برای اينکه خدا بهترين دوست 
شما بشود، اين است که با او وقت بگذرانيد. اگر هر چند وقت يکبار با خدا در دعا گفتگو کنيد، 

کافی نيست.  
يادگيری درباره خدا در کليسا به همراه ديگران خوب است، اما نبايد تنها به آنجا اکتفا نماييد. 
الزم است که شما هر روزه با خدا وقت صرف کنيد تا او را بهتر بشناسيد. حتی عيسی  نيز 

زمانی را برای گفتگو با خدا صرف می کرد. 
زمانی را که برای تنها بودن با خدا مقرر می کنيد، زمان عبادت شخصی روزانه ناميده می 

شود. 
وقتی عبادت خود را آغاز می کنيد، از خدا بخواهيد تا به شما تعليم دهد و از او اطاعت نماييد. 
سپس کالم خدا، کتاب مقدس را بخوانيد و درباره مفهوم آن تفکر کنيد. برای حفظ کردن آيه ای 

از کتاب مقدس نيز وقت صرف کنيد. 
اگر کتاب مقدس نداريد می توانيد از آيات حفظی اين کتاب استفاده کنيد. عبادت خود را با دعا 

خاتمه دهيد. با خدا درباره چيزی که به شما از کتاب مقدس نشان داد، صحبت کنيد.  
با او درباره همه مسايل زندگی خود، صحبت نماييد. داشتن زمان عبادتی روزانه، يکی از راه 

هايی است که می توانيد خود را همانطوری که آيه حفظی ما می گويد، مقبول خدا سازيد. 

در زمان عبادت شخصی خود چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که می توانم با تو گفتگو کنم. متشکرم که از طريق کتاب 
مقدس با من صحبت می کنی. به من کمک کن تا هر روزه زمانی را به تنهايی 

با تو صرف کنم.  در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠
و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 

خدا را بخوبی انجام دهد.  خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

 آيا بايد زمان عبادت روزانه داشته باشم؟

پيش از اينکه مسعود به شهر ديگری برود، او و مهرداد دوستان بسيار خوبی بودند. آنها در پيش از اينکه مسعود به شهر ديگری برود، او و مهرداد دوستان بسيار خوبی بودند. آنها در 
ابتدا بعد از آنکه مسعود به شهر ديگری رفت، اغلب برای همديگر نامه می نوشتند. 

مهرداد همچنان برای مسعود نامه می نوشت، اما مسعود ديگر به مهرداد پاسخ نداد. ديگر 
دوستی آنها برای مسعود اهميت نداشت. 

اين مورد برای شما و خدا نيز می تواند رخ دهد. اگر هر روزه زمان عبادتی شخصی با خدا 
نداشته باشيد، اهميت او برای شما کمتر خواهد شد. خدا از طريق روح القدس به شما يادآور 

می کند که زمانی را با او صرف کنيد، اما شما چه کار خواهيد کرد؟  
آيا با خدا وقت صرف  خواهيد نمود، يا او را ناديده می گيريد؟ وقتی با خدا وقت صرف می 

کنيد،  او را بهتر می شناسيد. کتاب مقدس می گويد: “و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی 
نمايد ...”  (يعقوب ۴ :٨).

شما ياد خواهيد گرفت که خدا حقيقتا کيست. شما دوستان نزديکی خواهيد شد و مشتاق می 
شويد که خدا را بهتر بشناسيد. 

وقتی کتاب مقدس را می خوانيد، خدا به شما چيزهايی ياد می دهد که در زندگی به شما کمک 
خواهد نمود. او به شما قوت می دهد تا هر روز قوی و محکم باشيد. 

او به شما قوت خواهد داد تا از او اطاعت کنيد و خجالت زده نشويد. آيا با صرف زمان عبادت 
شخصی، نشان می دهيد که خدا را چقدر دوست داريد؟

داشتن زمان عبادت شخصی روزانه چگونه می تواند به شما کمک کند؟

خدای عزيز، متشکرم که مايل هستی تو را بشناسم. به من کمک کن تا هر روز 
بياد آورم که با تو زمانی را به تنهايی صرف کنم. 

در نام عيسی. آمين

می توانيداينطوری دعا کنيد: 



١٣ ١٢١٣ ١٢
و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 

خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

برای داشتن زمان عبادت شخصی به چه چيزی نياز دارم؟

آيا شما بيشتر کارهايی را که برای آن برنامه ريزی کرده ايد، انجام می دهيد يا اينکه هر وقت 
به کاری فکر کرديد شروع به انجام آن می کنيد؟

داشتن زمان عبادت شخصی مهم است! هر روز زمان مشخص و منظمی را برای عبادت 
شخصی خود تعيين کنيد. شايد الزم است صبح ها زودتر از خواب بيدار شويد. شايد شب ها 

بهترين زمان برای شما باشد. مساله مهم اين است که زمان مشخصی را تعيين کنيد و همواره 
در آن زمان به عبادت شخصی خود بپردازيد. 

مکان خاصی را برای زمان عبادت شخصی خود پيدا کنيد تا ديگران مزاحم شما نباشند. مساله 
مهم اين است که بتوانيد درباره آنچه خدا در کتاب مقدس به شما می گويد، فکر کنيد. الزم است 

که در سکوت با او گفتگو کنيد. 
به کسانی که در اطراف شما هستند، اجازه دهيد بدانند که الزم است شما هر روز در آن زمان 

تنها باشيد. 
وقتی به عبادت شخصی خود می پردازيد به يک کتاب مقدس، کاغذ و خودکار يا مدادی نياز 

داريد. استفاده از يک کتاب عبادتی مانند اين کتاب نيز خوب است. وقتی خدا چيزی را به شما 
نشان می دهد، آنرا يادداشت کنيد. 

مطمئن شويد که پاسخ دعاهای تان را نيز يادداشت کنيد. آنوقت قادر خواهيد بود به خودتان 
يادآوری کنيد که خدا نسبت به شما چقدر امين و وفادار است.  

چه وقت و کجا زمان عبادت شخصی روزانه تان را خواهيد داشت؟چه وقت و کجا زمان عبادت شخصی روزانه تان را خواهيد داشت؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که می توانم با تو وقت صرف کنم. به من کمک کن تا در خدای عزيز، متشکرم که می توانم با تو وقت صرف کنم. به من کمک کن تا در 
داشتن زمان عبادتی روزانه با تو، وفادار باشم. داشتن زمان عبادتی روزانه با تو، وفادار باشم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



١٣ ١٢١٣ ١٢
و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 

خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

مطالعه کتاب مقدس چگونه به من کمک می کند؟

تمام چيزهايی که در مدرسه ياد می گيريد، مهم است. آموزش به شما کمک خواهد کرد تا تمام چيزهايی که در مدرسه ياد می گيريد، مهم است. آموزش به شما کمک خواهد کرد تا 
برای زندگی آماده شويد. مطالعه کردن کتاب مقدس اهميت بسيار بيشتری دارد.  

مطالعه کتاب مقدس به شما کمک می کند تا همانطوری که آيه حفظی ما می گويد، مقبول خدا 
واقع شويد و باعث خشنودی او باشيد. 

مطالعه کتاب مقدس به ما در راه و روش زندگی مان نيز کمک می کند. شما وعده های 
متعددی در کتاب مقدس می يابيد که می توانيد به آنها اعتماد کنيد. وقتی مشکالت يا ترس 

وارد زندگی شما می شود، اين وعده ها به شما کمک خواهند کرد. شما خواهيد آموخت که خدا 
کيست و متوجه خواهيد شد که می توانيد کامال به او اعتماد کنيد.  

مطالعه کتاب مقدس و اطاعت از آن می تواند زندگی شما را تغيير دهد! کتاب مقدس می 
گويد:

“زيرا کالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشير دو دم و فرو رونده تا جدا کند 
نفس و روح و مفاصل و مغز را و مميز افکار و نيت های قلب است” (عبرانيان ۴ :١٢).

کتاب مقدس قدرت دارد تا شما را از درون تغيير دهد. کتاب مقدس به شما نشان می دهد که 
چگونه به آسمان (بهشت) برويد و اينکه چگونه بر روی زمين زندگی کنيد.  

اگر کالم خدا را بخوانيد و درباره آن اغلب به تفکر بپردازيد، زندگی تان شادتر خواهد بود. 
شما ياد خواهيد گرفت که تصميمات حکيمانه اتخاذ کنيد تا از گناه دور بمانيد. هر اتفاقی نيز 

که در زندگی شما رخ دهد، آرامش خدا را درون خود خواهيد داشت. 
آيا اجازه خواهيد داد که کالم خدا شما را تغيير دهد؟ آيا ديگران اين تغيير را خواهند ديد؟

می خواهيد کتاب مقدس چه تغييراتی در زندگی تان ايجاد کند؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که کالم تو زنده است و می تواند مرا تغيير دهد. به من خدای عزيز، متشکرم که کالم تو زنده است و می تواند مرا تغيير دهد. به من 
کمک کن تا مايل باشم از آنچه که هنگام مطالعه کتاب مقدس به من می گويی، کمک کن تا مايل باشم از آنچه که هنگام مطالعه کتاب مقدس به من می گويی، 

اطاعت نمايم. در نام عيسی. آميناطاعت نمايم. در نام عيسی. آمين



١٥ ١٤١٥ ١٤
و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 

خدا را بخوبی انجام دهد.  خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

             کتاب مقدس چگونه به عنوان يک شمشير عمل می کند؟

آيا می توانيد تصور کنيد که چرا کتاب مقدس شمشير ناميده می شود؟ کتاب مقدس اصال شبيه آيا می توانيد تصور کنيد که چرا کتاب مقدس شمشير ناميده می شود؟ کتاب مقدس اصال شبيه 
يک شمشير نيست! 

شمشير، چاقوی بزرگی با نوک تيز و لبه های برنده است. شمشير می تواند برش های عميق 
ايجاد کند و چيزها را چند تکه نمايد. بعضی اوقات کالم خدا می تواند افکار و احساسات تان 

را برش داده و خوب را از بد جدا نمايد. “زيرا کالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر 
شمشير دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و مميز افکار و نيت 

های قلب است” (عبرانيان ۴ :١٢).
کتاب مقدس آنچه را که نياز داريد به خدا اعتراف کنيد، به شما نشان می دهد و زندگی تان را 

تغيير می دهد.قبال ياد گرفتيم که شمشير، يک اسلحه نيز می باشد. به ياد آوريد که کالم خدا 
يک قسمت از اسلحه ای (زره) است که خدا به شما داده است. کتاب مقدس اسلحه شما برای 
جنگيدن با شيطان است. و شما را وسوسه می کند تا کارهايی را که می دانيد اشتباه هستند، 
انجام دهيد. شيطان حتی عيسی را نيز وسوسه کرد! آيا بياد می آوريد که عيسی چه کاری 

انجام داد؟او کالم خدا را تکرار کرد و شيطان می بايستی او را ترک می کرد. اگر شيطان شما 
را وسوسه می کند تا چيزی را بدزديد، شما نيز می توانيد از کتاب مقدس استفاده کنيد. شما می 
اين آيه را با صدای بلند يا فقط  به خودتان  توانيد بگوييد:“دزدی مکن” (خروج ٢٠ :١۵). 

بگوييد،  سپس از آن اطاعت کنيد. به اين شکل می توانيد در مقابل شيطان مقاومت کنيد. او 
نمی تواند در مقابل کتاب مقدس ايستادگی کند! 

آيا از شمشيری که خدا به شما داده است، در مقابله با شيطان استفاده خواهيد کرد؟

زمان هايی که نياز داريد از کتاب مقدس به عنوان شمشير استفاده کنيد را زمان هايی که نياز داريد از کتاب مقدس به عنوان شمشير استفاده کنيد را 
بنويسيد.بنويسيد.

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که کتاب مقدس را شمشير من ساختی. به من کمک کن تا 
ياد بگيرم که چگونه از آن برای جنگيدن در مقابل وسوسه های شيطان استفاده 

کنم.  



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 
خدا را بخوبی انجام دهد.  خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

چگونه کتاب مقدس را مطالعه کنم؟

کتاب مقدس کتاب قطوری است، آيا اينطور نيست؟
حتی شايد اينطور به نظر بيايد که خواندن آن برای شما سنگين خواهد بود. نگران اين 

موضوع نباشيد. خدا توقع ندارد که تمام آنچه که در کالمش يافت می شود را در يک مرحله 
بخوانيد و از آن اطاعت کنيد. تنها مقداری از کالم را در يک زمان بخوانيد و درباره آن 

فکر کنيد. می توانيد با يکی از کتاب های عهد جديد، مثل اناجيل متی، مرقس، لوقا يا يوحنا، 
مطالعه کتاب مقدس را شروع کنيد. اين کتاب ها درباره تولد و مرگ عيسی با شما صحبت 

می کنند.  
همچنين چيزهای زيادی که عيسی در زمان زندگيش بر روی زمين انجام داد را از اين کتاب 

ها خواهيد آموخت. 
شماره های سمت راست، مربوط به باب ها و شماره های سمت چپ، مربوط به آيه ها می 

شود. 
از آغاز کتاب و با باب اول شروع کنيد و چند آيه را بخوانيد. بيشتر کتاب مقدس ها عنوان 

هايی دارند که درباره قسمت های مختلف يک باب توضيح  می دهند. اين فکر خوبی است که 
هر روز يک قسمت از يک باب را بخوانيد. 

روز بعد می توانيد از آنجايی که روز پيش تمام کرديد، شروع کنيد. درحاليکه کتاب مقدس 
تان را می خوانيد، خدا به شما چيزهای جديدی خواهد آموخت. 

به انچه که او می گويد، فکر کنيد. سپس آن کار را انجام دهيد! وقتی از کالم خدا اطاعت می 
کنيد،  همانطوری که آيه حفظی ما می گويد، کالم راستی را به درستی انجام می دهيد. 

چگونه خواندن قسمت کوچکی از کتاب مقدس به طور مداوم و روزانه، 
به شما کمک می کند؟

خدای عزيز، متشکرم وقتی که کتاب مقدس را می خوانم به من چيزهای جديد 
ياد می دهی. به من کمک کن تا درباره آنچه که به من می گويی، تفکر کنم.  در 

نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦
و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 

خدا را بخوبی انجام دهد.  خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

وقتی کتاب مقدس را مطالعه می کنم، به 
دنبال چه چيزی بايد بگردم؟

چطور می فهميد که خدا چه چيزی می خواهد از کتاب مقدس به شما ياد بدهد؟
ابتدا دعا کنيد و از خدا کمک بخواهيد. سپس چند آيه را بخوانيد و بعد اين سواالت را از خود 

بپرسيد:
١ “اين آيات چه می گويند؟” آنچه را که خوانديد با کلمات خودتان بگوييد. شايد برای قسمت 

اول آيه باال بگوييد: “هر آنچه که می توانيد انجام دهيد تا خدا را خشنود سازيد.”

٢ “اين آيات به چه معناست؟” اگر کلماتی در آيات وجود دارند که معنی آنها را نمی دانيد، به 
فرهنگ لغت مراجعه کنيد، يا اينکه معنی آنها را از کسی بپرسيد. آيا آيات چيزی درباره خدا 

به شما می گويند؟ آيا وعده ای در آيات برای شما وجود دارد؟ آيا آيات می گويند کاری را بايد 
انجام دهيد يا نبايد انجام دهيد؟

٣ “خدا چه چيزی از طريق اين آيات به من می گويد؟” خدا می خواهد اين آيات را چگونه در 
زندگی تان بکار ببريد؟ شايد الزم است به خدا بگوييد که او بسيار عظيم است. از او به خاطر 
وعده اش تشکر کنيد. از خدا بخواهيد تا آنها را زمانی که تنها يا وحشت زده هستيد به شما ياد 

آوری کند. 
شايد بايد قبول کنيد که کاری را که انجام می دهيد، اشتباه است. آيه را ياد بگيريد تا از آن به 

عنوان شمشيری در جنگ عليه تکرار گناه کمک بگيريد. آنچه که خدا به شما نشان می دهد را 
يادداشت کنيد تا آن را فراموش نکنيد. 

خدا از طريق آيه حفظی باال چه چيزی به شما می گويد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدای عزيز، می دانم که چيزهای زيادی برای تعليم دادن به من داری. به من 
کمک کن تا وقتی کتاب مقدس را می خوانم، متوجه شوم چه چيزی را می 

خواهی ياد بگيرم. در نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم و سعی کن خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم 
خدا را بخوبی انجام دهد.  خدا را بخوبی انجام دهد.  
( دوم تيموتائوس ٢ : ١۵)

چطور می توانم کالم خدا را حفظ کنم؟

آيا بهترين اسلحه خود در جنگ با گناه را بياد می آوريد؟ بهترين اسلحه شما کتاب مقدس است.  آيا بهترين اسلحه خود در جنگ با گناه را بياد می آوريد؟ بهترين اسلحه شما کتاب مقدس است.  
وقتی کتاب مقدس را همراه خود نداريد، چه کار می کنيد؟

اگر آيات کالم خدا را به خاطر بسپاريد، هميشه آنها را با خود همراه خواهيد داشت. آيات به 
خاطر سپرده شده مانند شمشيری آماده خواهند بود تا به شما در جنگ با وسوسه کمک کنند.  

کتاب مقدس می گويد: “کالم تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم” (مزمور 
.(١١٩ :١١

با ياد گيری آيات حفظی اين کتاب عبادتی شروع کنيد. سپس آيات مخصوص ديگری را که 
خدا به شما نشان می دهد، حفظ کنيد. 

آيه ای را که می خواهيد بخوانيد، چند بار با صدای بلند تکرار کنيد. به اين فکر کنيد که آيه 
چه می گويد. آيه را بنويسيد و آن را با خود داشته باشيد تا بتوانيد در طول روز به دفعات 

متعدد آن را بخوانيد. 
قسمت اول آيه را آنقدر برای خود تکرار کنيد که بتوانيد بدون نگاه کردن به آيه آنرا بگوييد.  

قسمت ديگری از آيه را اضافه کنيد و همان کار را تکرار کنيد. 
به اضافه کردن قسمت های بعدی آيه ادامه دهيد تا اينکه بتوانيد کل آيه را بدون کمک بگوييد.
آيه را به شخص ديگری بگوييد و مفهوم آنرا برايش توضيح دهيد. بياد داشته باشيد تا آنچه را 

که آيه می گويد، انجام دهيد!
به حفظ کردن آيات ديگر بپردازيد، ولی به مرور کردن آيات قبلی نيز ادامه دهيد. پس زمانی 

که به اين آيات احتياج داريد، روح القدس می تواند آنها را به ياد شما بياورد.

قسمت های از حفظ شده کتاب مقدس چگونه به شما کمک خواهد کرد؟ 

خدايا متشکرم که به من ذهنی داده ای که می توانم ياد بگيرم. به من کم کن تا 
آيات کتاب مقدس را حفظ کنم و از آنها برای جنگيدن عليه گناه استفاده کنم.  در 

نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعا چيست؟

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

اگر پادشاهی بهترين دوست شما باشد، چه اتفاقی در زندگی شما رخ خواهد داد؟ اگر پادشاهی بهترين دوست شما باشد، چه اتفاقی در زندگی شما رخ خواهد داد؟ 
اگر بتوانيد هر زمان که می خواهيد با آفريننده جهان هستی صحبت کنيد، چطور؟

اگر عيسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، می توانيد اين کارها را انجام 
دهيد!  خدای زنده واحد حقيقی، آفريننده – پادشاه پادشاهان است. او راهی برای شما مهيا 

ساخت تا بتوانيد با او صحبت کنيد! اين راه دعا ناميده می شود. 
شما به تلفن يا پست الکترونيکی نياز نداريد تا بتوانيد با خدا صحبت کنيد. هر چند نمی توانيد 

خدا را ببينيد، اما او در تمام زمان ها و در همه مکان ها وجود دارد. 
 شما می توانيد با صدای بلند يا در سکوت در ذهن تان با او صحبت کنيد. او می تواند همواره 

صدای شما را بشنود.
او می خواهد در اغلب زمان ها با او صحبت کنيد. در آيه حفظی کتاب مقدسی امروز خدا می 

گويد: “مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود” (ارميا ٣٣ :٣).
آيا خدا با صدای بلند به شما پاسخ می دهد؟ نه، اما از طريق کتاب مقدس يا به آرامی در دل 

تان با شما صحبت خواهد کرد. 
بعضی وقت ها مردم فکر می کنند که بايد دعا ها را حفظ کنند و آنها را مکررا تکرار کنند. 

يک دعای حفظ شده در صورتی که به مفهوم آن توجه داريد خوب است، اما به اين کار اکتفا 
نکنيد. 

خدا می خواهد که به وسيله افکار و سخنان خود با او صحبت کنيد. او هميشه آماده گوش دادن  
به شما است. 

درباره چه چيزی می خواهيد با آفريينده جهان صحبت کنيد؟درباره چه چيزی می خواهيد با آفريينده جهان صحبت کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که راهی برای من فراهم ساختی تا بتوانم با تو صحبت 
کنم. به من کمک کن تا اغلب اين کار را انجام دهم. 

در نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

چرا بايد دعا کنم؟

خدا همه چيز را درباره شما می داند. حتی پيش از اينکه به خدا بگوييد، او از نياز شما مطلع خدا همه چيز را درباره شما می داند. حتی پيش از اينکه به خدا بگوييد، او از نياز شما مطلع 
است.  پس چرا به دعا کردن نياز داريد؟ يکی از داليل اين است که خدا شما را آفريد تا او را 

دوست بداريد و دوستش باشيد. 
دوستان با يکديگر صحبت می کنند. شما از طريق دعا با خدا صحبت می کنيد. شما می توانيد 

به خدا بگوييد که چقدر دوستش داريد و اينکه او چقدر شگفت انگيز و عالی است. همچنين 
می توانيد به او بگوييد که به چه چيزی نياز داريد. 

دليل ديگری که دعا می کنيد اين است که به کمک خدا نياز داريد. دعا راهی است که خدا 
مهيا ساخته است که از او درخواست کمک نماييد. 

کتاب مقدس می گويد: “... نداريد از اين جهت که سوال نمی کنيد” (يعقوب ۴ :٢).
شايد در مدرسه گرفتاری خاصی داريد يا اينکه نمی دانيد درباره مشکل که داريد، چه کاری 

انجام دهيد.
خدا قدرت دارد به شما کمک کند و می تواند به شما نشان دهد که چه کاری انجام دهيد. 

آيه ما می گويد: “مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مخفی 
که ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت” (ارميا ٣٣ :٣).

شايد پاسخ خدا به دعای شما چيزی باشد که هرگز به آن فکر نکرده  باشيد. پاسخ دعاهای شما 
کمک می کند تا بياد آوريد اين خداست که هر چيزی را به شما داده است. پاسخ به دعاها به 

شما کمک می کند تا بياد آوريد که به خدا تکيه کنيد. 

فکر می کنيد چرا خدا می خواهد دعا کنيد؟

خدای عزيز، هر روزه به کمک تو نياز دارم. متشکرم که می توانم تو را خدای عزيز، هر روزه به کمک تو نياز دارم. متشکرم که می توانم تو را 
بخوانم و تو به من جواب می دهی. بخوانم و تو به من جواب می دهی. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

چرا خدا دعاهای مرا می شنود؟

کتاب مقدس درباره ايليا، يکی از انبيای خدای زنده واحد حقيقی صحبت می کند. ايليا با ۴۵٠ 
نبی يک خدای دروغين به نام بعل رقابت داشت. انبيای بعل به نزد خدای خود دعا کردند تا 
از آسمان آتش بفرستد. آنها فرياد زدند و برای ساعت ها رقصيدند، اما هيچ آتشی از آسمان 

نازل نشد، چرا؟
چون خدايی که آنها او را خدمت می کردند، زنده نبود! او حتی صدای آنها را نمی شنيد!

آنوقت ايليا به نزد خدای واحد حقيقی دعا کرد. فورا آتش از آسمان نازل شد!
خدا ثابت می کرد که او تنها خدای زنده حقيقی است. او به همگی نشان داد که دعاها را می 

شنود و به آنها جواب می دهد!
خدای واحد حقيقی امروز نيز زنده است و دعاها را می شنود! به اين دليل است که او هنوز 

دعاها را می شنود و به آنها پاسخ می دهد. 
 کتاب مقدس می گويد: “مرا  بخوان و تو را اجابت خواهم نمود...” (ارميا ٣٣ :٣).

وقتی به عنوان فرزند مطيع خدا دعا می کنيد، او شما را می شنود. اگر هرگز به عيسی پسر 
خدا ايمان نياورده ايد، اولين دعايی که خدا می خواهد از شما بشنود اين است که قبول کنيد 

گناهکاريد و به عيسی که مرد تا مجازات گناهان تان را متحمل شود، ايمان بياوريد.
شما می توانيد همين حاال نزد خدا دعا کنيد. او شما را دوست دارد و منتظر است تا از شما 

بشنود!

چطور می دانيد که خدا دعاهای شما را می شنود؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا هرگز فراموش نکنم که تو هميشه دعاهای مرا 
می شنوی و آماده ای تا به آنها پاسخ دهی. 

در نام عيسی. آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 کجا و چه وقت می توانم دعا کنم؟

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

امير و عباس در قايق کوچکی در درياچه بودند. ناگهان يک قايق موتوری بزرگ  از جلوی امير و عباس در قايق کوچکی در درياچه بودند. ناگهان يک قايق موتوری بزرگ  از جلوی 
قايق  آنها رد شد! امواج بزرگ قايق آنها را به سختی تکان داد و آنها به درون آب پرتاب 

شدند.
عباس نمی توانست خوب شنا کند و متوجه شد که در ميان امواج به درون آب فرو می رود.

عباس دعا کرد: “خدايا، کمکم کن!” درست همان وقت چيزی به او برخورد کرد.  
قايق آنها بود! قايق واژگون شده بود، ولی بر روی امواج شناور بود. عباس فورا به قايق 

چنگ انداخت.  
آنوقت امير را ديد. عباس گفت: “متشکرم خدايا”. عباس و امير قادر بودند به همراه قايق بر 

روی آب شناور بمانند تا کمک از راه برسد. 
آيا عباس می بايد منتظر می ماند تا به رختخواب يا به کليسا رفته و سپس در آنجا دعا کند؟ نه!

او دقيقا همان کاری را که می بايستی انجام بدهد، انجام داد. او در زمانی که به کمک نياز 
داشت، فورا در همان جا دعا کرد. 

خدا در همه زمان ها و در هر جايی يافت می شود، پس شما نيز می توانيد هر زمانی نام او 
را بخوانيد. مردم در کتاب مقدس در تمام زمان ها، شب يا روز، هر کجا که قرار داشتند، دعا 

کردند. 
عيسی خداوند حتی وقتی بر روی صليب مصلوب شده بود، نزد خدا دعا کرد. 

شما می توانيد در هر جايی و در هر زمانی با خدا صحبت کنيد. اگر فرزند خدا هستيد، او 
همواره با شماست و آماده گوش دادن به شما می باشد. 

چند زمان يا مکانی که می توانيد با خدا صحبت کنيد را نام ببريد. چند زمان يا مکانی که می توانيد با خدا صحبت کنيد را نام ببريد. 

خدای عزيز، متشکرم که می توانم در هر زمان و در هر مکانی با تو صحبت خدای عزيز، متشکرم که می توانم در هر زمان و در هر مکانی با تو صحبت 
کنم. به من يادآوری کن تا اغلب در هر جايی که هستم، دعا کنم. کنم. به من يادآوری کن تا اغلب در هر جايی که هستم، دعا کنم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

 در دعا درباره چه چيزی بايد با خدا صحبت کنم؟

آيا دست تان را هميشه همراه خود داريد؟ دست تان می تواند به شما يادآوری کند که برای چه آيا دست تان را هميشه همراه خود داريد؟ دست تان می تواند به شما يادآوری کند که برای چه 
کسی دعا کنيد. دست تان را طوری نگه داريد که انگشت شست تان به سمت شما قرار گيرد.  

انگشت شست تان می تواند به شما ياد آوری کند که برای افرادی که به شما نزديک هستند، 
دعا کنيد. آنها می توانند خانواده يا دوستان شما باشند. 

دست تان را بچرخانيد تا روبروی شما قرار گيرد. بعد از انگشت شست تان نوبت به انگشت 
اشاره می رسد. اين انگشت می تواند به شما ياد آوری کند که برای کسی که شما را به سوی 

عيسای خداوند هدايت کرد، دعا کنيد. اين شخص می تواند کشيش  يا معلم شما باشد. شايد آنها 
کسانی باشند که کتاب هايی می نويسند که به شما کمک می کند درباره خدا ياد بگيريد. آنوقت 

نوبت به بلندترين انگشت تان می رسد. اين انگشت به شما يادآوری می کند که برای کسانی 
که مسئوليت شما را بر عهده دارند، دعا کنيد. اين افراد می توانند والدين تان، معلمان تان يا 

رهبران مملکت باشند. انگشت حلقه ضعيفترين انگشت است. اين انگشت به تنهايی نمی تواند 
کار کند. 

اين انگشت می تواند به شما ياد آوری کند که برای افراد ضعيف دعا کنيد. می توانيد برای 
افراد بيمار، افراد پير يا بچه های خيلی کوچک دعا کنيد. 

همچنين می توانيد برای کسانی که هرگز به عيسی به عنوان نجات دهنده شان اعتماد نکرده 
اند، دعا کنيد. 

انگشت آخر انگشت کوچک تان است. اين انگشت به شما يادآوری می کند تا ديگران را بر 
خود مقدم بدانيد و برای خود بعد از ديگران دعا کنيد. 

کتاب مقدس می گويد: “... در دعا مواظب باشيد” ( روميان ١٢ :١٢).

اسم سه نفر که بايد برای آنها دعا کنيد را بنويسيد. اسم سه نفر که بايد برای آنها دعا کنيد را بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که به من نشان می دهی تا برای ديگران دعا کنم. به من 
کمک کن تا بيش از اينکه به خود فکر کنم، به آنها بيانديشم. 

در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

٢٣                   آيا خدا همواره به دعا ها جواب می دهد؟٢٣٢٣                   آيا خدا همواره به دعا ها جواب می دهد؟٢٣                   آيا خدا همواره به دعا ها جواب می دهد؟                   آيا خدا همواره به دعا ها جواب می دهد؟
وقتی درباره چيزی دعا می کنيد، آيا خدا به شما جواب خواهد داد؟ او وعده می دهد که اگر وقتی درباره چيزی دعا می کنيد، آيا خدا به شما جواب خواهد داد؟ او وعده می دهد که اگر 

فرزند او باشيد، به دعای تان پاسخ می دهد. خدا می گويد: “مرا بخوان و تو را اجابت خواهم 
نمود...”(ارميا ٣٣ :٣). خدا نمی گويد: “شايد پاسخ دعای تان را بدهم”، بلکه می گويد: “به 

دعای تان پاسخ خواهم داد.”
آيا اين بدين معناست که او هميشه آنچه را که می خواهيد به شما می دهد؟ نه. خدا کاری را 

انجام می دهد که فکر می کند برای شما بهترين است. 
بعضی اوقات خدا در کتاب مقدس آنچه را که مردم در دعا درخواست کردند، به آنها داد. وقتی 

حنا دعا کرد، خدا به او پسری داد (اول سموئيل ١ :٢٠). در جاهای ديگر پاسخ خدا، “نه” 
بود.پولس می خواست که خدا مشکل او را حل کند (دوم قرنتيان ١٢ :٧ – ٩)، خدا گفت، 

“نه”.در عوض او به پولس کمک کرد تا مشکلش را تحمل کند. سومين جوابی که خدا می داد، 
“صبر کن” بود.  

دو خواهر از عيسی خواستند تا برادر مريض شان، يعنی ايلعاذر را شفا دهد. عيسای خداوند 
تاخير کرد تا اينکه ايلعاذر مرد. سپس عيسی ايلعاذر را از مردگان زنده ساخت!

بدين ترتيب مردم فهميدند که عيسی حقيقتا پسر خدا بود! (يوحنا ١١ :۵، ٣٢، ۴٣- ۴۴).
خدا امروز نيز اين سه جواب را به دعاها می دهد. او ممکن است بگويد:”بله”، ممکن است 

بگويد: “نه”،  يا ممکن است بگويد: “صبر کن”. 
کار شما اين است که به دعا کردن ادامه دهيد و همچنان ايمان داشته باشيد که او به دعاهای 

تان به روشی که می داند برای شما بهترين است، جواب خواهد داد. 

درباره زمانی بنويسيد که خدا به دعای تان پاسخ “بله” داد. 

خدای عزيز، به من کمک کن که به تو اعتماد داشته باشم که به دعاهای من به 
روشی که ميد انی برايم بهترين است، پاسخ خواهی داد. متشکرم که به من گوش 

می دهی و به دعاهايم پاسخ می دهی. در نام عيسی. آمين 



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و 
مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم ساخت.

 ( ارميا٣٣ : ٣)

آيا الزم است که ديگران برای من دعا کنند؟

اگر به خاطر اينکه با ديگران درباره عيسی خداوند صحبت کرديد به زندان افکنده شويد، چه اگر به خاطر اينکه با ديگران درباره عيسی خداوند صحبت کرديد به زندان افکنده شويد، چه 
احساسی خواهيد داشت؟ اين درست همان اتفاقی است که برای مردی در کتاب مقدس رخ داد. 

پطرس به زندان افکنده شده بود. چهار سرباز در زندان از سلول او نگهبانی می کردند. 
حتی دو تن از اين سربازان به او زنجير شده بودند! 

آيا فکر می کنيد که پطرس برای دريافت کمک دعا می کرد؟ شايد! اما او تنها کسی نبود 
که دعا می کرد. ديگر مسيحيان نيز برای او دعا می کردند. آنها می دانستند که فقط خدا می 

توانست به پطرس کمک کند. 
خدا، يکی از”کارهای عالی و شگفت انگيزش” را که آيه ما درباره آن صحبت می کند، انجام 

داد. او فرشته ای را به آن زندان فرستاد و زنجيرهای پطرس باز شد. 
 پطرس و فرشته از کنار تمامی نگهبانان گذشته و از زندان بيرون آمدند! خدا دعاهای 

مسيحيان را شنيد و به روش مخصوصی به آن پاسخ داد (اعمال ١٢ :۶- ١٠).
دعا قدرت خدا را آزاد می کند تا به شما کمک کند. بسيار مهم است که خودتان دعا کنيد، اما 

الزم است که ديگران نيز برای شما و با شما دعا کنند. 
اين کار قدرت دعای تان را چند برابر می کند. عيسی گفت: “باز به شما می گويم، هر گاه دو 

نفر از شما در زمين درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آينه از جانب پدر من که در 
آسمان است برای آنها کرده خواهد شد (متی ١٨ :١٩).

به چه چيزی نياز داريد تا ديگران به همراه شما برای آن دعا کنند؟

خدای عزيز، متشکرم که به دعاهای من پاسخ می دهی. به من کمک کن تا 
نيازهايم را با ديگران در ميان بگذارم تا آنها بتوانند به من در دعا کمک کنند. 

در نام عيسی. آمين



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعاهايم شامل چه چيزهايی بايد باشد؟

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

چيزهای زيادی وجود دارد که می توانيد درباره آنها دعا کنيد. گاهی بياد آوردن تمام اين چيزها چيزهای زيادی وجود دارد که می توانيد درباره آنها دعا کنيد. گاهی بياد آوردن تمام اين چيزها 
دشوار است. 

ستايش کردن: به خدا بگوييد که چقدر او را دوست داريد و به او احترام می گذاريد. او را به 
خاطر شگفت انگيز بودن و قدرتمند بودنش ستايش کنيد. حتی می توانيد در ستايش خدا سرود 

بخوانيد!

اعتراف کردن: الزم است که کارهای اشتباهی که انجام داده ايد را به خدا بگوييد. گناه تان را 
نام ببريد و قبول کنيد که آن کار اشتباه است. 

خدا وعده می دهد که وقتی به گناه تان اعتراف کنيد، شما را می بخشد. آنوقت همانطوری که 
آيه ما می گويد، دعای شما “قدرتمند و موثر” خواهد بود. 

سپاسگزاری کردن: اگر کسی به شما هديه ای بدهد يا کار خوبی برای شما انجام دهد، آيا 
معموال از او تشکر نمی کنيد؟ خدا کارهای زيادی برای شما انجام داده است!

بياد داشته باشيد که از خدا به خاطر آنچه که داريد، آنکه هستيد و آنچه که او به شما داده است، 
تشکر کنيد. 

نيازهای تان: از خدا بخواهيد تا چيزهايی را که نياز داريد، به شما بدهد. با خدا درباره 
چيزهايی که ديگران نياز دارند، صحبت کنيد. همچنين درباره چيزهايی که خودتان نياز داريد 

نيز با خدا صحبت کنيد. 

چيزهايی که در دعا بايد به خدا بگوييد را نام ببريد. 

خدای عزيز، تو به من خيلی نيکويی می کنی! به من کمک کن وقتی که دعا 
می کنم، فقط نيازهايم را از تو طلب نکنم، بلکه به ستايش و سپاسگزاری و 

اعتراف نيز بپردازم. در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

چطور خدا را ستايش کنم؟

وقتی کسی شما را مورد ستايش قرار می دهد، چه احساسی داريد؟ شايد داستان خوبی نوشته 
ايد، يا کار محبت آميزی انجام داده ايد. وقتی ديگران متوجه کار شما بشوند و حرف های 

خوبی درباره آن بگويند، شما احساس درونی خوبی خواهيد داشت. 
خدا بايد بيش از آنچه شما و من او را ستايش می کنيم، مورد ستايش قرار گيرد! وقتی به 

خدا می گوييد که او چقدر عالی و شگفت انگيز است، موجب خشنودی او می شويد. کتاب 
مقدس مدام تکرار می کند که خدا را بستاييد. در واقع کتاب مقدس می گويد: “هر که روح 
دارد، خدا را تسبيح بخواند. هللويا” (مزمور ١۵٠ :۶).ستايش خدا يکی از راه هايی است 

که می توانيد نشان دهيد چقدر خدا را دوست داريد. می توانيد به خدا بگوييد که چقدر مورد 
احترام شماست و بدين ترتيب او را بستاييد.درباره عظمت، قدرت، حکمت و محبت خدا با او 
صحبت کنيد. او را به خاطر کارهايی که انجام داده است، بستاييد.او را به خاطر آفريدن کوه 
های عظيم و اقيانوس های بزرگ ستايش نماييد. او را به خاطر اين که ستارگان و سيارات 

را در مسير درست خودشان حرکت می دهد، ستايش کنيد.فقط خدای عظيم ما می تواند چنين 
کارهايی را انجام دهد! کتاب مقدس می گويد: “هللويا! خداوند را تسبيح تازه بسراييد و تسبيح 

او را در جماعت مقدسان” (مزمور ١:١۴٩).اين راه ديگری برای ستودن خداست. شايد 
سرودهايی را می دانيد که در وصف عظمت خدا است.  اين سرودها را  برای او بخوانيد. 
همچنين می توانيد خودتان سرودهايی را در ستايش خدا بگوييد. او به شما گوش می دهد و 

دوست دارد که ستايش های شما را بشنود! 

سه مورد بنويسيد که امروز می توانيد به خاطر آنها خدا را بستاييد. سه مورد بنويسيد که امروز می توانيد به خاطر آنها خدا را بستاييد. 

خدای عزيز، تو بسيار پر شکوه هستی! به من يادآوری کن تا هر روزه زمانی 
را برای ستايش آنچه که هستی و آنچه که برای من انجام داده ای، صرف کنم. 

در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

چگونه گناهانم را به خدا اعتراف کنم؟

سولماز فرزند خدا بود. او می دانست که بايد از خدا اطاعت کند. او فکر نمی کرد که مادرش 
به او اجازه دهد تا به خانه دوستش برود. پس گفت که بايد به کتابخانه برود و مطالعه کند، اما 

در عوض به خانه دوستش رفت. 
بعد وقتی که سولماز خواست دعا کند، اوضاع به نظرش درست نمی آمد. الزم بود که او 

گناهش را به خدا و همچنين مادرش اعتراف کند. 
اگر به عنوان فرزند خدا، انتخاب کنيد که گناه کنيد، رابطه بين شما و خدا، درست نخواهد 

بود، چون شما آنگونه که درست و خوب است، عمل نکرده ايد. به محض اينکه فهميديد گناه 
کرده ايد،  گناه تان را به خدا اعتراف کنيد.  

مسئوليت آن کاری که انجام داده ايد را بپذيريد و با خدا موافقت کنيد که کار اشتباهی انجام 
داده ايد. 

کتاب مقدس می گويد: “اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما 
را بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد” (اول يوحنا ٩:١).

می توانيد مطمئن باشيد که خدا شما را بخشيده است، چون او هميشه به وعده هايش وفا می 
کند.

همچنين رابطه تان را با کسانی که به آنها گناه کرده ايد، تصحيح کنيد. 
آيا بايد به گناه کردن ادامه دهيد و همچنان طلب بخشش کنيد؟ نه! شما بايد بخواهيد که از انجام 

کارهای اشتباه دست برداريد. 
از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا کار درست را انجام دهيد. 

چرا مهم است که فورا گناه تان را به خدا اعتراف کنيد؟

خدای عزيز، به خاطر بخشايش تو متشکرم. وقتی گناه می کنم، گناهم را به من خدای عزيز، به خاطر بخشايش تو متشکرم. وقتی گناه می کنم، گناهم را به من 
نشان بده و به من يادآوری کن که گناهم را فورا اعتراف کنم. نشان بده و به من يادآوری کن که گناهم را فورا اعتراف کنم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

برای چه چيزهايی از خدا تشکر کنم؟

فرض کنيد زمان زيادی را برای انجام کار بخصوصی برای يک دوست صرف کرده ايد. اگر فرض کنيد زمان زيادی را برای انجام کار بخصوصی برای يک دوست صرف کرده ايد. اگر 
دوست تان حتی از شما تشکر نکند، چه احساسی خواهيد داشت؟

شايد از خود بپرسيد که آيا او به شما يا کاری که انجام می دهيد، اهميت می دهد. وقتی بياد 
نمی آوريد که از خدا به خاطر کارهايی که برای شما انجام داده است، تشکر کنيد، خدا از شما 

نا اميد می شود. 
مهمترين چيزی که بايد از خدا به خاطر آن تشکر کنيد، فرستادن پسرش عيسی است که برای 

شما بر روی صليب مرد. او گناهان تان را بخشيد و مکانی را در آسمان (بهشت) برای شما 
آماده می سازد!

چيزهای بسيار زياد ديگری وجود دارد که بايد به خاطر آنها از خدا تشکر کنيد. آيا می دانيد 
که تمامی چيزهای خوبی که داريد، حقيقتا از طرف خدا آمده است؟

او مالک دنيا و هر آنچه در آن است، می باشد. از او به خاطر چيزهايی که به شما داده است، 
تشکر کنيد. از او به خاطر قرار دادن اشخاصی که در زندگی تان به شما کمک می کنند، 

تشکر کنيد. 
خدا هر روزه قوت مورد نيازتان را به شما می دهد. وقتی مشکالت از راه می رسند، خدا در 

آنجا حاضر است تا به شما کمک کند. 
آيا از او به خاطر قوت و کمکش تشکر کرده ايد؟ کتاب مقدس می گويد: “يهوه را حمد گوييد، 

زيرا که او نيکو است. زيرا که رحمت او تا ابداالباد است” (اول تواريخ ١۶ :٣۴).
سپاسگزاری از خدا بايد قسمت بزرگی از وقت دعای تان باشد. 

خدای عزيز، لطفا مرا ببخش که تمام کارهايی را که برای من انجام دادی به 
خاطر نمی آورم. متشکرم که مرا دوست داری و از راه های متعددی از من 

مراقبت می کنی. در نام عيسی. آمين

سه چيز يا سه شخصی که به خاطر آنها بايد از خدا تشکر کنيد را 
بنويسيد. 



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

٢٩                  چگونه بايد برای ديگران دعا کنم؟٢٩                  چگونه بايد برای ديگران دعا کنم؟                  چگونه بايد برای ديگران دعا کنم؟
اگر دوست تان در يک تصادف رانندگی آسيب ببيند، آيا می دانيد چگونه برای او دعا کنيد؟اگر دوست تان در يک تصادف رانندگی آسيب ببيند، آيا می دانيد چگونه برای او دعا کنيد؟

می توانيداز خدا بخواهيد او را شفا دهد، اما اين فقط شروع دعای تان است. 
اگر دوست تان هرگز به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده اش اعتماد نکرده است، دعا کنيد 
که اين کار را انجام دهد. اگر او قبال به عيسی اعتماد کرده است، دعا کنيد در حاليکه شفا می 

يابد، در شناخت و دوستی با خدا نيز رشد کند.  
از خدا بخواهيد تا به او کمک کند تا به وسيله رفتار و اعمالش به ديگران نشان دهد که عيسی 

را در زندگی خود دارد. 
شايد شخصی وسوسه شود تا کار اشتباهی انجام دهد. دعا کنيد تا خدا به او نشان دهد که 
چگونه از وسوسه ها فرار کند. شايد يکی از دوستان تان رابطه خوبی با والدينش ندارد. 

دعا کنيد تا اعمالش نشانگر احترام و محبت به والدينش باشد. از خدا بخواهيد تا به شما کمک 
کند که شنونده و مددکار خوبی برای دوست تان باشيد. 

بعضی وقت ها دانستن اين موضوع که چگونه برای نياز ديگران دعا کنيد، مشکل است. از 
خدا بخواهيد تا به روشی که می داند بهترين است، به آنها کمک کند.

دعا کردن برای ديگران مسئله بسيار مهمی است. آيه ما می گويد: “دعای مرد عادل در عمل 
قوت بسيار دارد” (يعقوب ۵ :١۶).

گناهان تان را اعتراف کنيد، سپس از طريق دعاهای تان اجازه دهيد که قوت خدا در زندگی 
ديگران کار کند. 

سه نفر را انتخاب کنيد و برای هر کدام از آنها  با توجه به نيازشان، 
دعايی بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که به من اجازه می دهی تا برای ديگران دعا کنم! به 
من کمک کن نيازهايآنها را ببينم و بياد داشته باشم که برای آنها دعا کنم. در نام 

عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

چرا بايد برای کسانی که مسئول هستند، دعا کنم؟

  به کسانی که در زندگی شما مسئوليت دارند، فکر کنيد. والدين تان، معلمان تان و رهبران   به کسانی که در زندگی شما مسئوليت دارند، فکر کنيد. والدين تان، معلمان تان و رهبران 
حکومتی و ... می توانند نمونه های اين افراد باشند. خدا انتخاب می کند که چه کسی مسئول 

باشد. 
کتاب مقدس می گويد: “هر شخص مطيع  قدرت های برتر شود ...” (روميان ١٣ :١).

کارهايی که اين افراد انجام می دهند، مهم است! تصميماتی که آنها اتخاذ می کنند، بر روی 
زندگی افراد زيادی  تاثير می گذارد.به اين دليل است که خدا به شما می گويد برای آنها دعا 
کنيد. کتاب مقدس می گويد که دعا بايد،“... به جهت پادشاهان و جميع صاحبان منصب تا به 

آرامی و استراحت و با کمال دينداری و وقار، عمر خود را بسر بريم” (اول تيموتائوس ٢ 
.(١- ٢:

کسانی که دارای مسئوليت هستند به کمک نياز دارند تا تصميمات حکيمانه بگيرند. بعضی 
وقت ها اين اشخاص مسيحی هستند. دعا کنيد تا خدا به آنها نشان دهد که چه کاری انجام دهند 
.دعا کنيد تا آنها به خدا تکيه کنند، تا خدا به آنها کمک کند کار صحيح را انجام دهند. بعضی 

از افرادی که مسئوليت امور را بر عهده دارند، مسيحی نيستند. دعا کنيد تا آنها به عيسی 
خداوند ايمان بياورند.از خدا بخواهيد تا به آنها کمک کند با اتخاذ تصميمات درست خدا را 
خشنود سازند. خدا از هر شخص ديگری قدرت بيشتری دارد. او حتی می تواند از طريق 

کسانی که او را نمی شناسند، کار کند!
شايد فکر کنيد دعاهای تان تفاوتی ايجاد نمی کند، اما دعاهای شما باعث تغيير می شوند! خدا 
می گويد که وقتی طبق خواست او زندگی می کنيد، دعاهای تان قدرت خواهد داشت و موثر 

واقع خواهد شد!

درباره موردی که می توانيد در طول اين هفته برای والدين يا معلم تان دعا 
کنيد، چند سطر بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که هيچ کس نمی تواند مسئوليتی داشته باشد، مگر اينکه 
تو اجازه بدهی. به من ياد آوری کن تا هر روزه برای کسانی که در زندگی من 

مسئوليت و اقتدار دارند، دعا کنم.  در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)دعای مرد عادل، در عمل قوت بسيار دارد. (يعقوب ۵ :١۶)

آيا اشکالی ندارد که برای خودم دعا کنم؟ 

آيا خودخواهانه است که درباره مشکالت خودتان با خدا صحبت کنيد؟ آيا بايد برای ديگران 
دعا کنيد و نيازهای خودتان را ناديده بگيريد؟ نه!

کتاب مقدس می گويد: “و تمام انديشه خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای شما فکر می 
کند” (اول پطرس ۵ :٧).

وقتی درباره چيزی نگران هستيد، نگرانی های خود را به خدا واگذار کنيد. او خيلی بهتر از 
شما می تواند آن مشکل را حل کند!

وقتی برای خودتان دعا می کنيد، فقط از خدا چيزهای مختلف نخواهيد. دعا کنيد تا خدا به شما 
کمک کند که با وسوسه بجنگيد و به روشی که او می خواهد زندگی کنيد. از او بخواهيد به 

شما کمک کند تا او را بهتر بشناسيد، اگر چنين دعاهايی برای خود بکنيد، خدا خشنود خواهد 
شد. 

چرا خدا می خواهد درباره نيازهای تان دعا کنيد؟

خدای عزيز، به من يادآوری کن تا نيازها و مشکالت خود را به حضور تو 
بياورم. متشکرم که مرا دوست داری و از من مراقبت می کنی.  

در نام عيسی. آمين 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پرستش چيست؟

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

پسر جوان تقريبا هر روز بعدازظهر سخت کار می کرد. او کفش های رهگذران را واکس پسر جوان تقريبا هر روز بعدازظهر سخت کار می کرد. او کفش های رهگذران را واکس 
زده و  برق می انداخت. هرگز هيچ کس پول زيادی به او نمی پرداخت. 

او فقط چند تومان برای خوب براق کردن يک جفت کفش دريافت می کرد، اما پسرک هرگز 
شکايت نمی کرد. او می خواست يک دوچرخه بخرد! مهم نبود که می بايست چقدر سخت 
کار بکند، داشتن دوچرخه ارزش اين کار را داشت! چه چيزی برای شما ارزشمند اشت؟ 

ببينيد هفته گذشته وقت خود را چگونه گذرانده ايد، آنوقت جواب اين سوال را به خوبی 
دريافت خواهيد کرد.آيا بيشتر وقت تان را با دوستان تان گذرانديد؟ آيا به تماشای تلويزيون 
پرداختيد؟ آيا با کامپيوتر بازی کرديد؟ چقدر زمان با خدا صرف کرديد؟ آيا خدا را پرستش 

کرديد؟پرستش چيست؟ بعضی افراد فکر می کنند که پرستش فقط کاری است که مسيحيان در 
روزهای يکشنبه در کليسا انجام می دهند، اما پرستش مفهوم بسيار عميق تری دارد! پرستش 

به خدا نشان می دهد که او برای شما ارزشمند است. وقتی در کليسا سرودهای ستايشی می 
خوانيد، دعا می کنيد و از اموال خود به او هديه می دهيد، در حقيقت به پرستش خدا پرداخته 

ايد. 
با انجام کارهای معمولی نيز می توانيد خدا را پرستش کنيد، مثل اطاعت از والدين. 

به هرحال فقط انجام اين کارها پرستش محسوب نمی شود. پرستش انجام اين کارها به روشی 
است که نشان می دهد شما فکر می کنيد خدا عظيم و با شکوه است.  پرستش کاری است که 

شما می توانيد و می بايستی در هر لحظه از زندگی تان انجام دهيد.  

چه کاری انجام می دهيد تا نشان دهيد که خدا برای شما ارزشمند است؟

خدای عزيز، تو بسيار ارزشمند هستی! به من کمک کن تا هر روزه تو را 
بيشتر دوست بدارم و پرستش نمايم.  در نام عيسی. آمين



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

٣٣                      چه کسی می تواند خدا را بپرستد؟٣٣                      چه کسی می تواند خدا را بپرستد؟                      چه کسی می تواند خدا را بپرستد؟
بعضی از چيزها ظاهرا همشکل به نظر می آيند. برای مثال، چگونه می توانيد تفاوت يک 

تخم مرغ معمولی و يک تخم مرغ آب پز را تشخيص دهيد؟
يا اينکه چطور می توانيد تفاوت يک هندوانه قرمز رسيده و يک هندوانه نارس سفيد را 

تشخيص دهيد؟ بعضی اوقات فقط با نگاه کردن به درون چيزها می توانيد تفاوت آنها را با 
همديگر درک کنيد. 

وقتی خدا به کسانی که او را می پرستند نگاه می کند، درون آنها را می نگرد. او به قلب های 
آنها نگاه می کند.  

تنها کسانی که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفته اند، می توانند خدا را بپرستند.  
پرستندگان حقيقی کسانی هستند که می دانند عيسی تنها راه رسيدن به خدای پدر است. وقتی 

خدا به درون دل شما نگاه می کند، چه چيزی می بيند؟  
آيا او کسی را می بيند که گناهانش بخشيده شده است؟ يا او کسی را می بيند که نياز دارد 

فرزند او شود؟  کتاب مقدس می گويد: “و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا 
فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد” (يوحنا ١٢ :١).

برای اينکه فرزند خدا شويد الزم است که گناهان تان بخشيده شود. می توانيد هم اکنون دعا 
کنيد و به عيسی که برای گناهان تان مرد و دوباره زنده شد، ايمان آوريد. 

اگر قبال عيسی را پذيرفته ايد، فرزند خدا هستيد. روح القدس در شما زندگی می کند. اکنون 
می توانيد به عنوان عضوی از خانواده خدا، او را بپرستيد!

آيا در خانواده خدا هستيد؟ چطور اين موضوع را می دانيد؟

خدای عزيز، بسيار خوشحالم که فرزند تو هستم. متشکرم که روح القدس را 
فرستادی تا برای هميشه در من زندگی کند. 

در نام عيسی. آمين 



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

چرا بايد خدا را بپرستيم؟

روزی يک شمع غمگين بود. هر چيزی  به جز او، در خانه مفيد به نظر می رسيد. سپس روزی يک شمع غمگين بود. هر چيزی  به جز او، در خانه مفيد به نظر می رسيد. سپس 
در يک روز تاريک، صاحب خانه کبريتی را آتش زد و نخ آن شمع را روشن ساخت. شعله 

کوچکی ايجاد شد و خانه را با نورش روشن کرد! 
شمع با خود انديشيد: “چه عالی! حاال فهميدم برای چه کاری ساخته شده ام!”  

آيا شما می دانيد برای چه کاری ساخته شده ايد؟ کتاب مقدس تعليم می دهد که خدا شما را برای 
خودش ساخت - او شما را ساخت تا او را دوست بداريد، او را بپرستيد و تمجيد کنيد. 

کالم او می گويد: “پس خواه بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هر چه کنيد، همه را برای جالل خدا 
کنيد” (اول قرنتيان ١٠ :٣١).

هر چند دنيا چيزهای زيادی برای لذت بردن دارد، اما خدا می خواهد بيشترين لذت را از او 
ببريد. 

کتاب مقدس می گويد: “به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد” (يعقوب ۴ :٨).
با اطاعت کردن از کالم خدا، يعنی کتاب مقدس و سپری کردن زمان با خدا می توانيد به او 

نزديک شويد.  
خدا می خواهد به او نزديک شويد و او را بپرستيد. خدا می خواهد او را به عنوان يک پدر و 

يک دوست مخصوص بشناسيد، اما خدا شما را مجبور نمی کند که به او نزديک شويد. 
اين تصميم خود شما است و اين بهترين تصميمی است که می توانيد اتخاذ کنيد. 

هم اکنون چه کاری می توانيد انجام دهيد تا به خدا نزديک شويد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا هر روزه تو را بيشتر دوست بدارم و پرستش 
کنم. در نام عيسی. آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

خدا کجاست؟

آيا تا به حال به ستارگان آسمان نگاه کرده ايد؟ خدا تمامی ستارگان را آفريده است - او حتی 
ستارگانی را که ميلياردها سال نوری از زمين فاصله دارند، ساخته است!

آيا اين شگفت انگيز نيست؟ شما حتی نمی توانيد آنقدر زنده بمانيد تا به يکی از اين ستارگان 
دور دست سفرکنيد، اما خدا می تواند!

در واقع همانطور که خدا اينجا است، همزمان در آنجا نيز حاضر است.  
کتاب مقدس تعليم می دهد که خدا در همه جا حاضر است. “از روح تو کجا بروم؟ از حضور 

تو به کجا بگريزم؟” (مزامير ١٣٩ :٧).
خدا در يک لحظه در اينجا، آنجا و هر جای ديگری حاضر است! خدا از انسان های گرسنه 
در کشورهای دور مراقبت می کند، همچنين خدا رييس جمهورها را هدايت می کند و او از 

شما نيز مراقبت می نمايد. 
هيچ چيز برای خدا آنقدر بزرگ يا آنقدر کوچک نيست که به آن توجه نکند. شايد فکر کنيد 

آنقدر مهم نيستيد، ولی شما برای خدا بسيار مهم هستيد. 
او هر لحظه از زندگی تان را با شما بوده است! او هميشه در آنجا حاضر بوده و درست 

همانطور که اکنون شما را دوست دارد، شما را دوست داشته است. 
دفعه بعد که به ستارگان نگاه کرديد، به اين فکر کنيد که خدا در همه جا حاضر است. شما در 

يک لحظه فقط می توانيد در يک مکان باشيد، اما خدا در تمام زمان ها و در همه مکان ها 
حاضر است!

هر چقدر بيشتر درک کنيد که خدا در همه جا حاضر است، بيشتر تمايل پيدا می کنيد تا او را 
بپرستيد. 

امروز وقتی خدا از شما مواظبت می کند، يکی از کارهايی که مايل است 
ببيند شما انجام می دهيد را بنويسيد.

خدای عزيز، تو را به خاطر اينکه در يک لحظه در همه جا حاضر هستی، 
می ستايم. دانستن اينکه هميشه مراقب من هستی، عالی است. 

در نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

خدا چقدر می داند؟

آيا می توانيد يک راز را نگه داريد؟ اگر کسی به شما بگويد درباره موضوعی صحبت نکنيد، آيا می توانيد يک راز را نگه داريد؟ اگر کسی به شما بگويد درباره موضوعی صحبت نکنيد، 
آيا می توانيد اين کار را انجام دهيد؟ حتی اگر در نگاه داشتن رازها خيلی خوب عمل کنيد، 

هميشه کسی وجود دارد که آن رازها را می داند. او خداست!
خدا نه تنها در همه جا حاضر است، بلکه او دانای مطلق نيز می باشد - او همه چيز را می 

داند!
او می دانست که شما کجا و چه موقع به دنيا می آييد. او می دانست که والدين شما چه کسانی 

خواهند بود.  
او چيزهای آسان مانند اسم شما وسن شما را می داند.  

او حتی چيزهای مشکل را نيز می داند، برای مثال او می داند که چه تعداد مو بر سر خود 
داريد.  او حتی چيزهای خصوصی مانند افکار و احساسات تان را می داند.  

هيچ چيز هرگز نمی تواند باعث تعجب خدا شود. او مدت ها پيش از اين که چيزی اتفاق بيافتد، 
از آن مطلع است.  

کتاب مقدس می گويد که خدا می داند هر يک روزهای زندگی تان را چگونه می گذرانيد، 
“... وقتی يکی از آنها وجود نداشت” (مزامير ١٣٩ :١۶).

خدا هر روز شما را هدايت می کند و شما را محبت می نمايد. آيا خوشحال نيستيد که نبايد 
چيزی را از خدا پنهان کنيد؟

شما می توانيد با پرستش به حضور او بياييد و همان کسی باشيد که حقيقتا هستيد. 
هر چقدر بيشتر درک کنيد که خدا دانای مطلق است، بيشتر مايل هستيد او را پرستش کنيد. 

دو موردی که خوشحاليد خداوند در مورد شما می داند را ذکر کنيد.    

خدای عزيز، تو را ستايش می کنم که دانای مطلق هستی. خوشحالم که هر 
چيزی که وجود دارد را می دانی.  

در نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 خدا چقدر قدرتمند است؟

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده ايد که اگر قدرت بيشتری داشتيد، چه کارهايی می آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده ايد که اگر قدرت بيشتری داشتيد، چه کارهايی می 
توانستيد انجام دهيد؟

اگر قوی تر و سريعتر بوديد، چطور؟ اگر می توانستيد هميشه بيدار بمانيد و هرگز به 
خوابيدن نياز نداشتيد، چطور؟

اگر هر کاری را که می خواستيد می توانستيد انجام دهيد، چطور؟
بعضی اوقات قدرت می تواند چيز بدی باشد. بعضی افراد از قدرت شان در سرپيچی از 

قانون يا آسيب رساندن به ديگران استفاده می کنند. قدرت می تواند چيز خوبی نيز باشد. به 
اين فکر کنيد که چطور خدا جهان را فقط در عرض شش روز ساخت. او تمامی کوه ها، 

رودها، حيوانات و مردم را آفريد. اين يعنی قدرت! کتاب مقدس تعليم می دهد که خدا قادر 
مطلق است. 

او قدرت دارد تا هر کاری را انجام دهد! و چون خدا نيکو است، او هرگز از قدرتش برای 
انجام کارهای اشتباه استفاده نمی کند. شما می توانيد در هر موقعيتی خدا را بپرستيد و از او 

تشکر کنيد، چون او قدرت دارد به شما کمک کند. 
کتاب مقدس می گويد: “پس به اين چيزها چه گوييم؟ هر گاه خدا با ماست، کيست به ضد ما” 

(روميان ٨ :٣١).
خدا قدرت دارد به شما کمک کند که انتخاب درستی داشته باشيد. او قدرت دارد تا حتی در 
زمان های سختی نيز به شما کمک کند شاد باشيد. هر چقدر بيشتر درک کنيد که خدا قادر 

مطلق است،  بيشتر می خواهيد که او را بپرستيد. 

يکی از راه هايی را که خداوند قدرتش را در زندگی شما نشان داده 
است، بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که قادر مطلق هستی. متشکرم که هميشه از قدرتت 
برای کارهای نيکو استفاده می کنی.  

در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا وقتی تنها هستم، می توانم خدا را بپرستم؟

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

آيا بياد می آوريد که پرستش چيست؟ پرستش يعنی به خدا نشان بدهيد که او برای شما آيا بياد می آوريد که پرستش چيست؟ پرستش يعنی به خدا نشان بدهيد که او برای شما 
ارزشمند است.  شما آفريده شده ايد تا خدا را بپرستيد. خدا در همه جا حاضر است. او قادر 

مطلق و دانای مطلق است! 
او عظيم تر و با شکوه تر از آن است که بتوانيد تصورش را بکنيد، اما او شما را دوست دارد 

و می خواهد دوست شما باشد. 
آيا می توانيد به تنهايی خدا را بپرستيد؟ بله! کتاب مقدس می گويد: “زيرا که مسيح نيز برای 
گناهان يک بار زحمت کشيد، يعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد، در حاليکه 

به حسب جسم مرد، لکن به حسب روح زنده گشت” (اول پطرس ٣ :١٨).
چون عيسی برای گناهان تان مرد و دوباره زنده شد، شما می توانيد او را بپرستيد. خوب است 

وقتی که موسيقی می نوازيد، آهنگ های ستايشی بخوانيد، اما می توانيد به تنهايی نيز برای 
خدا بسراييد.

حتی می توانيد مانند داوود سرودهای خودتان را بنويسيد و برای خدا بخوانيد. 
داوود بسياری از مزامير (سرودها) را در کتاب مقدس نوشته است! می توانيم چيزهای زيادی 

از زندگی داوود ياد بگيريم.  
او تقريبا در هر کاری که انجام می داد، خدا را دوست داشت و او را می پرستيد. در حقيقت 
کتاب مقدس می گويد داوود را “مردی موافق دل خود ...” می نامد (اول سموئيل ١٣:١۴).

آيا می خواهيد خدا را به اين شکل دوست داشته و بپرستيد؟ امروز يک روز عالی برای 
شروع اين کار است!

هم اکنون که با خدا تنها هستيد، چگونه می توانيد خدا را بپرستيد؟

خدای عزيز، من زمانی را که با هم سپری می کنيم، دوست دارم! متشکرم که 
هميشه حاضر هستی.   در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا می توانم خدا را به همراه افراد ديگر بپرستم؟

و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديکی نمايد. (يعقوب ۴ :٨)

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که چرا مردم به کليسا می روند؟ خدا در همه جا حضور دارد آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که چرا مردم به کليسا می روند؟ خدا در همه جا حضور دارد 
و می توانيد خدا را به تنهايی پرستش کنيد. پس چرا الزم است که به کليسا برويد و با ديگر 

ايمانداران مالقات کنيد؟ آيا بهتر نخواهد بود که به تنهايی به پرستش خدا بپردازيد؟
يقينا خدا می خواهد که در تنهايی او را بپرستيد. همچنين خدا می خواهد به همراه ديگر 

مسيحيان نيز به پرستش او بپردازيد. 
پرستش دسته جمعی، خدا را به عنوان پادشاه و خداوند ما تمجيد می کند. پرستش گروهی 

نشان می دهد که به او تعلق داريم. روح القدس ما را به عنوان برادران و خواهران در مسيح 
در کنار هم قرار می دهد. 

پرستش گروهی خدا، ما را از لحاظ روحانی قويتر می سازد. ما به يکديگر نياز داريم. کتاب 
مقدس می گويد: “و از با هم آمدن در جماعت غافل نشويم ...، بلکه يکديگر را نصيحت کنيم 

...”  (عبرانيان ١٠ :٢۵).
زندگی مسيحی شما مانند شاخه ای مشتعل است. اين شاخه در صورت تنها بودن، فورا 

سوخته و خاموش خواهد شد. اگر اين شاخه مشتعل را در کنار شاخه های ديگر قرار 
دهيد، شاخه ها طوالنی تر می سوزند و نورانی تر خواهند سوخت. وقت گذراندن با ديگر 
ايمانداران به عيسی، به زندگی تان کمک خواهد کرد تا برای خدا طوالنی تر و نورانی تر 

بسوزد. 
بعالوه ، ديگر ايمانداران به عيسی می توانند بهترين دوستانی باشند که تا بحال داشته ايد!

چرا خدا می خواهد او را به همراه ديگر مسيحيان بپرستيد؟چرا خدا می خواهد او را به همراه ديگر مسيحيان بپرستيد؟

خدای عزيز، به خاطر برادران و خواهرانم در مسيح، از تو متشکرم. به ما 
کمک کن تا برای تو درخشان تر باشيم. در نام عيسی. آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 آيا همه چيز را به خدا گفته ام؟

خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی 
بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)

 پريسا خمير کلوچه را در يک ظرف بزرگ آماده کرد. او آرد، شکر و تخم مرغ را با  پريسا خمير کلوچه را در يک ظرف بزرگ آماده کرد. او آرد، شکر و تخم مرغ را با 
همديگر مخلوط کرد و تمامی مواد مورد نيازی که باعث خوشمزه شدن کلوچه می شود را 

نيز به مخلوط اضافه کرد. اما او فراموش کرد که کار مهمی را پيش از شروع درست کردن 
خمير انجام دهد. پريسا ظرف را تميز نکرده بود!

بعضی وقت ها من و شما نيز سعی می کنيم که خدا را به چنين نحوی بپرستيم. ما فراموش 
می کنيم که ظرف را تميز کنيم. 

 ما تمام کارهای درستی را که در پرستش می بايد انجام دهيم، انجام می دهيم، اما فراموش 
می کنيم که مطمئن شويم قبل از  شروع پرستش، زندگی مان را پاک کنيم. 

پرستش ناپاک نيز درست مانند خمير مخلوط شده کلوچه در يک ظرف کثيف، خيلی خوب و 
باارزش نيست. چطور می توانيد مطمئن شويد زندگی تان پاک است؟ خدا پاسخ را در کتاب 
مقدس، يعنی کالمش به ما می دهد. او می گويد: “اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين 
و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد: (اول يوحنا ١ :٩).
پيش از اين که به پرستش خدا بپردازيد، به کارهای اشتباهی که انجام داده ايد، اعتراف کنيد 

(در مورد اشتباه بودن آنها با خدا موافقت کنيد). از او به خاطر بخشش او تشکر کنيد. از 
او بخواهيد به شما کمک کند که آن کارهای اشتباه را دوباره تکرار نکنيد. وقتی اين کار را 
انجام می دهيد خدا وعده  می دهد که گناه تان را ببخشد و زندگی تان را دوباره پاک سازد. 

بدين ترتيب شما آماده خواهيد شد که او را به روش صحيحی با يک زندگی پاک پرستش 
کنيد!

چرا مهم است که پيش از اينکه خدا را بپرستيد، گناه تان را به او اعتراف 
کنيد؟

خدای عزيز، می دانم که کارهای گناه آلودی انجام داده ام. از بخشش تو 
سپاسگزارم. به من کمک کن تا برای تو زندگی کنم. 

در نام عيسی. آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی 
بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)

طرز تفکر درست در مورد پرستش چيست؟

وقتی با شخص خيلی مهمی مثل مدير مدرسه تان يا کشيش کليسای تان هستيد، چگونه رفتار 
می کنيد؟  

احتماال بسيار مواظب خواهيد بود تا در آنچه که می گوييد يا انجام می دهيد، محترمانه رفتار 
کنيد. اگر با افراد مهم محترمانه رفتار می کنيد، چقدر بيشتر بايد به خدا احترام بگذاريد!

او از همه چيز و همه کس مهم تر است! آيا می دانستيد که خدا از شما دعوت می کند تا در 
هر زمانی او را مالقات کنيد؟

اين يک هديه عالی از طرف خدا به فرزندانش است. چگونه بايد به پرستش خدا بپردازيد؟ 
طرز تفکر و نحوه عمل تان بايد چگونه باشد؟

کتاب مقدس می گويد: “خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی 
بپرستد” (يوحنا ۴ :٢۴).

چون خدا روح است و شما نمی توانيد او را ببينيد، به آسانی فراموش می کنيد که او درست 
در کنار شما است. اما او همواره آنجا با شماست. 

او واقعی و قدرتمند است. او شايسته تمجيد و احترام است. کتاب مقدس می گويد: “خدا در 
هيکل قدس خود است و کرسی خداوند در آسمان. چشمان او می نگرد، پلکان وی بنی آدم را 

می آزمايد”  (مزامير ١١:۴).
دفعه بعد که نزد خدا دعا می کنيد، بياد آوريد که به پادشاهی که برتمام خلقت فرمانروايی می 

کند، نزديک می شويد. در سخنان و افکارتان او را تمجيد کنيد.  

چگونه می توانيد به خدا احترام بگذاريد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا هر روز به تو احترام بگذارم و با طرز فکر 
صحيح تو را بپرستم.

در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی 
بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)

 آيا خدا پرستش مرا می خواهد؟

شخصی گفته است که محبت دنيا را به پيش می برد. حقايق زيادی در اين گفته وجود شخصی گفته است که محبت دنيا را به پيش می برد. حقايق زيادی در اين گفته وجود 
دارد!محبت تمامی پيرامون ما را در بر گرفته است و همان چيزی است که به زندگی معنا 

می دهد.
به محبت بين اعضای خانواده و دوستان بيانديشيد. 

به محبتی که برای حيوانات خانگی خود داريم، بيانديشيد. به محبتی که در مورد کارهايی که 
انجام می دهيم يا مکان هايی که در آن زندگی می کنيم، فکر کنيد. نوع هر کدام از اين محبت 

ها با ديگری تفاوت دارد.  
 باالتر از تمامی اين محبت ها، محبت مخصوصی وجود دارد که فقط شايسته خدا می باشد. 
چون خدا شما را آفريد و همه چيز را درباره شما می داند، محبت شما به او می تواند عميق 

ترين محبتی باشد که تا به حال شناخته ايد.  
شما محبت خود را به خدا از طريق پرستش او نشان می دهيد. آيا خدا حقيقتا پرستش شما را 

می خواهد؟ بله! خدا شما را به عنوان پدر عالی (بدون گناه) شما دوست دارد. 
او در هر لحظه از زندگی تان مراقب شما است. اين درست است که خدا هر آنچه را که 

بخواهد می تواند انجام دهد، اما شما گنج مخصوص او هستيد.  
او محبت و پرستش شما را بيش از هر چيز ديگری در دنيا می خواهد. به همين دليل است 

که يکی از نويسندگان کتاب مقدس به نام داوود پادشاه اين کلمات را نوشت: “بياييد عبادت و 
سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بزنيم!” 

(مزامير ٩۵ :۶).
خدا مشتاق اين است که او را بپرستيد.  

چرا خدا پرستش شما را می خواهد؟

خدای عزيز، تو را دوست دارم. متشکرم که مرا دعوت  می کنی تا تو را 
بپرستم.  در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و راستی 
بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)

آيا می توانم با خدا مکالمه کنم؟

مکالمه کردن با يک نفر، يعنی گفتگو کردن با او و گوش دادن به او. مکالمه می تواند چيز مکالمه کردن با يک نفر، يعنی گفتگو کردن با او و گوش دادن به او. مکالمه می تواند چيز 
بسيار عالی باشد، مخصوصا وقتی که شما با يک دوست خوب مکالمه می کنيد.  

بهترين دوستی که می توانيد با او گفتگو کنيد، خدا است! می توانيد از طريق دعا با خدا 
صحبت کنيد. اصال الزم نيست که از کلمات مخصوصی استفاده کنيد.  

حتی نياز نداريد با صدای بلند صحبت کنيد. می توانيد به کلمات فکر کنيد و مطمئن باشيد که 
خدا شما را می شنود. وقتی که بسيار پريشان هستيد و نمی توانيد صحبت کنيد، حتی می توانيد 

در حضور خدا گريه کنيد. 
او همواره صدای شما را می شنود و شما را درک می کند. هر چه که به خدا بگوييد، او 

هرگز از دوست داشتن شما باز نمی ايستد. 
او همه چيز را درباره شما می داند و هميشه می داند که چگونه به شما کمک کند. می توانيد 

از طريق کالم خدا و روح القدس او به او گوش دهيد. 
وقتی کتاب مقدس می خوانيد، درباره چيزهايی ياد می گيريد که در گذشته های بسيار دور 
اتفاق افتاده است. خدا از آن داستان ها استفاده می کند تا به شما بگويد که می خواهد امروز 

چه کاری انجام بدهيد.
وقتی هر روز  تصميماتی می گيريد، خدای روح القدس شما را هدايت می کند. او با صدايی 

بلند که قابل شنيدن باشد با شما صحبت نمی کند، اما او به شما کمک می کند تا در عمق 
وجودتان بدانيد چه کاری را بايد يا اينکه نبايد انجام دهيد. 

آيا به تازگی با خدا مکالمه کرده ايد؟ از خدا بخواهيد تا امروز از شما يک گفتگو کننده و 
شنونده خوب بسازد!  

چرا مهم است که هم با خدا صحبت کنيد و هم به او گوش دهيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا با تو بيشتر صحبت کنم و ياد بگيرم که وقتی با خدای عزيز، به من کمک کن تا با تو بيشتر صحبت کنم و ياد بگيرم که وقتی با 
من  صحبت می کنی به تو گوش دهم.  من  صحبت می کنی به تو گوش دهم.  

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و 
راستی بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)

چگونه حقيقت (راستی) را بدانم؟

اگر کسی به شما بگويد که تمامی سيب ها قرمز هستند، آيا گفته او را باورمی کنيد؟ اگر کسی به شما بگويد که تمامی سيب ها قرمز هستند، آيا گفته او را باورمی کنيد؟ 
البته باور نمی کنيد! شما خودتان می توانيد ببينيد که سيب زرد و سبز نيز وجود دارد.  

اما بعضی وقت ها دشوار است که بفهميد چه چيزی درست يا نادرست است. چگونه 
می توانيد اين مساله را بفهميد؟

اولين چيزی که بايد بدانيد اين است که تمامی حقايق از طرف خدا می آيد. کتاب مقدس 
می گويد:“...  خدايی که دروغ نمی تواند گفت ...” (تيطس ١ :٢).

هر چيزی که او در کالمش نوشته است، درست است. در واقع خدا راستی (حقيقت) 
است!  عيسی مسيح خداوند، خدای پسر گفت: “من راه و راستی  و حيات هستم ...” 

(يوحنا ١۴ :۶).
دومين چيزی که بايد بدانيد اين است که تمامی دروغ ها از طرف دشمن خدا، يعنی 

شيطان است.  “شيطان پدر دروغگويان است” (يوحنا ٨ :۴۴).
شيطان سعی نمی کند به شما بگويد که همه سيب ها قرمز هستند، اما او تالش خواهد 

کرد تا باور کنيد که خدا شما را دوست ندارد. او سعی می کند شما را از خدا دور 
سازد و شما را وسوسه کند تا گناه کنيد. 

الزم است که بدانيد خدا راستی (حقيقت) است. وقتی کالم خدا را می خوانيد، حقيقتا به 
آنچه که می خوانيد، فکر کنيد. آنچه را که خدا به شما نشان  داده است، در دعا تکرار 

کنيد. وقتی راستی 
(حقيقت) خدا فکرتان را پر می سازد، ديگر برای دروغ های شيطان جايی در ذهن 

تان باقی نمی ماند. 
يکی از حقايقی که امروز ياد گرفتيد و می توانيد در دعا آن را به خدا يکی از حقايقی که امروز ياد گرفتيد و می توانيد در دعا آن را به خدا 

بگوييد، چيست؟بگوييد، چيست؟

خدای عزيز، تو راستی (حقيقت) هستی. متشکرم که می توانم به تو 
اعتماد کنم که هرگز دروغ نمی گويی. 

در نام عيسی. آمين



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا روح است و هر که او را پرستش کند می بايد به روح و 
راستی بپرستد.  ( يوحنا ۴ :٢۴)

٤٥                        چگونه من و خدا می توانيم وقت خوبی با هم داشته باشيم؟٤٥٤٥                        چگونه من و خدا می توانيم وقت خوبی با هم داشته باشيم؟٤٥                        چگونه من و خدا می توانيم وقت خوبی با هم داشته باشيم؟                        چگونه من و خدا می توانيم وقت خوبی با هم داشته باشيم؟                        چگونه من و خدا می توانيم وقت خوبی با هم داشته باشيم؟                        چگونه من و خدا می توانيم وقت خوبی با هم داشته باشيم؟
خدا چه چيزی درباره سرگرمی و خوشی می داند؟ او خيلی چيزها در اين باره می خدا چه چيزی درباره سرگرمی و خوشی می داند؟ او خيلی چيزها در اين باره می 

داند! 
خدا روح است و بسياری از کارهايی را که شما می کنيد، انجام نمی دهد، اما او 

درباره سرگرمی و خوشی می داند.  
بياد آوريد که او آفريننده است! او کسی است که خنده، زمان های خوشی و سرگرمی 

ها را آفريد!
او می خواهد از زندگی و چيزهای نيکويی که به شما داده است، لذت ببريد. 

وقتی تنها هستيد، اما دوست داريد با يکی از دوستان تان بازی کنيد، به ياد بياوريد که 
خدا در آنجا با شما است.  

با او صحبت کنيد و از او بخواهيد که به شما کمک کند همان جايی که هستيد، اوقات 
خوشی داشته باشيد. 

سپس به انجام کاری مشغول شويد و همچنان در مورد آن کار با خدا صحبت کنيد. او 
دوست دارد که به تماشای شما که رشد می کنيد و مهارت های جديدی را کشف کرده 

و ياد می گيريد،  بپردازد. 
او شما را می فهمد و دوست دارد که صدای خنده های شما را بشنود. 

وقتی با يکی از دوستان تان وقت خوبی را می گذرانيد، می توانيد اجازه دهيد که خدا 
نيز به جمع تان بپيوندد و به اين ترتيب خوشی تان بيشتر شود.

بله، خدا درست آنجا با شما است. اما وقتی به او فکر می کنيد و درباره عظمت او 
صحبت می کنيد، اجازه می دهيد که او نيز به جمع شما بپيوندد. 

برای اينکه با خدا وقت خوب و خوشی داشته باشيد، چه کاری انجام 
می دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که همه چيز را درباره خوشی و سرگرمی می 
دانی. کمک کن تا اوقات خوش خود را با تو تقسيم کنم.  

در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور خدا را بپرستم ؟

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

آيا تا به حال خواسته ايد کاری را انجام دهيد، اما نمی دانستيد چگونه؟آيا تا به حال خواسته ايد کاری را انجام دهيد، اما نمی دانستيد چگونه؟
شايد پرستش خدا نيز چنين حالتی برای شما دارد. شما کامال مطمئن نيستيد که چگونه اين کار 

را انجام دهيد.مهمترين چيزی که بايد درباره پرستش بياد آوريد اين است که کارهايی که در 
پرستش انجام می دهيد، مهم نيست، بلکه دليل انجام آنها مهم است. پرستش، يعنی به خدا نشان 
دهيد که او برای شما ارزشمند است. وقتی زمانی را برای پرستش خدا کنار می گذاريد، اولين 
چيزی که بايد در مورد آن مطمئن شويد اين است که با انگيزه و داليل درست اين کار را انجام 
دهيد. کار بعدی که بايد انجام دهيد اين است که گناهان تان را اعتراف کنيد. اطاعت شما برای 
خدا مهمتر از پرستش شما است.وقتی گناهان تان را اعتراف می کنيد، خدا شما را می بخشد و 

با خوشحالی به پرستش تان که از يک زندگی پاک ناشی می شود، خوش آمد می گويد. 
بعد از آن می توانيد آيات کتاب مقدس را بخوانيد يا به خاطر بسپاريد، دعا کنيد يا سرودهای 

ستايشی در وصف عظمت خدا بسراييد. 
وقتی با ديگر مسيحيان به پرستش خدا می پردازيد، ترتيبی وجود خواهد داشت که از آن 

پيروی می کنيد تا همگی با هم به پرستش خدا بپردازيد. 
وقتی تنها پرستش می کنيد می توانيد از وقت تان به صورت شخصی و مخصوص به خود 

استفاده کنيد. 
وقتی تصميم می گيريد به پرستش خدا بپردازيد، هميشه مطمئن شويد که حقيقتا به پرستش او 

مشغول هستيد. مطمئن شويد به خدا نشان می دهيد که او برای شما بسيار ارزشمند است. 

سه چيزی را که می توانيد در پرستش بعدی خود انجام دهيد، بنويسيد. سه چيزی را که می توانيد در پرستش بعدی خود انجام دهيد، بنويسيد. 

خدای عزيز، به من کمک کن نشان دهم که چقدر زياد برای من ارزشمند هستی. 
در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

ستايش خدا چيست؟

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که ستايش خدا به چه معنا است؟ ستايش خدا، يعنی اينکه به 
او بگوييد چقدر زياد از او و کارهای عظيمی که انجام می دهد، سپاسگزار هستيد.  

شايد ستايش خدا به نظر دشوار آيد، اما اين کار يکی از آسانترين کارها است. 
شما می توانيد با دعا، خواندن سرود، شعر يا حتی نقاشی کشيدن خدا را بستاييد. می توانيد 

در هر لحظه از زندگی تان خدا را بستاييد، و در عين حال بتوانيد چيزهای نيکوی زيادی را 
بيابيد که می توان در وصف او گفت!

هر چقدر خدا را بيشتر بشناسيد، او را بيشتر دوست خواهيد داشت و درک خواهيد کرد که او 
از هر نظر نيکو است. 

هر چند ستايش خدا کاری آسان است، اما کاری است که برای انجام آن به تمرين کردن نياز 
داريم.  می توانيد در ستايش خدا بگوييد: “خدايا متشکرم که هميشه با من هستی. تو از هر 

نظر زيبا و نيکو هستی . خيلی دوست دارم که از من مراقبت می کنی. تو کارهای زيادی هر 
روزه برای من انجام می دهی.” کتاب مقدس می گويد: “هللويا، زيرا خدای ما را سراييدن 

نيکو است و دل پسند، و تسبيح خواندن شايسته است” 
(مزامير ١۴٧ :١).

هم اکنون برای تجربه اين موضوع وقت بگذاريد!

سه چيزی را که درباره خدا دوست داريد، بنويسيد. 

خدای عزيز، فکر می کنم بسيار عجيب هستی! به من کمک کن تا هر روزه 
راه های جديدی برای ستايش تو پيدا کنم. 

در نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

چرا بايد خدا را بستاييم؟

آيا تا به حال کاری انجام داده ايد که نمی دانستيد، چرا آن را انجام می دهيد؟ 
ستايش خدا نبايد هرگز به اين شکل باشد. شما فقط خدا را ستايش نمی کنيد چونکه بايد اين 

کار را انجام دهيد. 
شما خدا را ستايش نمی کنيد تا خدا کاری برايتان انجام دهد. ستايش خدا يکی از راه های 

پرستش او است. خدا به ما دستور می دهد که او را بستاييم. او شايسته تمام ستايش های ما 
است.  

شما بايد خدا را بستاييد تا نشان دهيد چقدر او را دوست داريد. کتاب مقدس می گويد: “ بياييد 
خداوند را بسراييم و صخره نجات خود را آواز شادمانی دهيم! ...بياييد عبادت و سجده نماييم 

و به حضور آفريننده خود خداوند زانو زنيم! زيرا که او خدای ماست و ما قوم مرتع و گله 
دست او می باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد!” 

( مزامير ٩۵ :١، ۶- ٧).
ستايش از يک دل شاد و خوش ناشی می شود. وقتی به آنچه که خدا هست و تمام کارهايی که 

او برای شما انجام داده است می انديشيد، به آسانی از خوشی و شادی پر می شويد. خداوند 
کسی است که شما را آفريد. او خدا است و بر آسمان و زمين فرمانروايی می کند. او همان 

عيسای کامل (بی گناه) است که برای شما رنج کشيد و به خاطر گناهان تان بر روی صليب 
مرد و در روز سوم قيام کرد.  

او خدای بسيار عظيم و شگفت انگيزی است! وقتی خدا را می ستاييد، به ياد بياوريد که او 
کيست و آنگونه که حقيقتا شايسته است، او را بپرستيد. 

سه دليلی که بايد به خاطر آنها خدا را بستاييد، چيست؟سه دليلی که بايد به خاطر آنها خدا را بستاييد، چيست؟

خدای عزيز، متشکرم که خدای من هستی. به من کمک کن تا هميشه آنگونه که 
شايسته ای تو را بستايم.  

در نام عيسی. آمين 



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

چه چيزی می توانم به خدا بدهم؟

بسياری از مردم از يک سرود مسيحی که درباره پسرکی است که طبل می زد، خوش شان 
می آيد. او بسيار فقير بود و نمی توانست هديه مناسبی به پادشاه تازه متولد شده بدهد، اما او 

يقينا  چيزی داشت که می توانست آن را به او تقديم کند.
 او می توانست استعداد خود را به عيسی بدهد! پسرک طبل خود را به بهترين نحوی که می 

توانست نواخت. او می دانست اين کار باعث خشنودی عيسی می شود.
به عنوان فرزند خدا چه چيزی را می بايست به خدا بدهيد؟  کتاب مقدس به ما تعليم می دهد 

که تمامی هدايای نيکوی ما از طرف خدا است. پول، لباس، خانه، خانواده و دوستان شما 
- هر چيز خوبی که داريد، از طرف خدا است. 

برای اين که نشان دهيد خدا را دوست داريد و به او اعتماد می کنيد، خدا می خواهد مقداری 
از آن چيزی را که به شما  می دهد، به او پس بدهيد. 

می توانيد مقداری از پول تان را به عنوان هديه به کليسا بدهيد. به جای اينکه از والدين تان 
تقاضای پول کنيد به راه هايی فکر کنيد که می توانيد مقداری پول از آن راه ها به دست 

آوريد.  می توانيد در کليسا به خادمين يا در محل زندگی به همسايه تان کمک نماييد و بدين 
ترتيب از وقت تان به خدا بدهيد. 

می توانيد با خواندن سرود يا نواختن يکی از آالت موسيقی در پرستش کليسايی يا به کار 
بردن مهارت ديگری برای خدا، از استعداد تان به خدا هديه بدهيد.

راه های زيادی وجود دارند که می توانيد از طريق آنها به خدا هديه بدهيد. از خدا به خاطر 
تمام چيزهايی که به شما داده است، تشکر کنيد و سپس با دل خوش در پرستش خدا به او هديه 

بدهيد

دو يا سه چيزی را که به خدا هديه خواهيد داد، بنويسيد. دو يا سه چيزی را که به خدا هديه خواهيد داد، بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که چيزهای خوب زيادی به من داده ای. به من کمک کن 
تا قسمتی از آنها را با دل خوش به تو باز گردانم. 

در نام عيسی. آمين



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

 آيا خدا موسيقی را دوست دارد؟

آيا می دانستيد که کتاب مقدس پر از سرود است؟ هر وقت قوم خدا می خواست خدا را بستايد آيا می دانستيد که کتاب مقدس پر از سرود است؟ هر وقت قوم خدا می خواست خدا را بستايد 
و جشن بگيرد، برای خدا سرود می خواند. در زمان های ديگر وقتی می خواستند ناراحتی 

خود را ابراز کنند، سرودهای غمناک می خواندند.  
بسياری از سرودهای آنها در کتاب مقدس يافت می شود. در واقع يک کتاب کامل از کتاب 

مقدس، يعنی مزامير، از چنين سرودهايی پر شده است. 
آيا خدا موسيقی را دوست دارد؟ بله! کتاب مقدس می گويد: “سرودی تازه بسراييد، نيکو 

بنوازيد، با آهنگ بلند” (مزامير ٣:٣٣).
خدا می خواهد که قومش از مهارت های خود در پرستش او با موسيقی استفاده کند. 

موسيقی حتی پيش از خلقت وجود داشت. وقتی خدا جهان را آفريد: “هنگامی که ستارگان 
صبح با هم ترنم نمودند، و جميع پسران خدا آواز شادمانی دادند” (ايوب ٣٨ :٧).

خدا از کلمات زيبا در شرح يک جشن مشابه در طبيعت استفاده کرد: “... کوه ها و تل ها در 
حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جميع در ختان صحرا دستک خواهند زد” 

(اشعيا ۵۵ :١٢).
در حاليکه قوم خدا سرودهای ستايشی در وصف او می خوانند، خواندن سرودها در آسمان 

ادامه دارد. خدا آفريننده موسيقی است، او سرودهايی را که او را تمجيد می کنند، دوست 
دارد.  

وقتی سرودهايی در ستايش عيسی می خوانيد، مطمئن باشيد که خدا با شادی به آنها گوش می 
دهد. 

يک سرود ستايشی کوتاه برای خدا بسراييد و در اين قسمت بنويسيد. 

خدای عزيز، به من کمک کن تا در موسيقی که می خوانم و گوش می دهم، تو 
را تمجيد کنم. به من تعليم بده تا در سرودها تو را بستايم. 

در نام عيسی. آمين 



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

 آيا خدا هميشه در اينجا حاضر است؟

خدا کجاست؟ بعضی از مردم می گويند که او در آسمان است. بعضی از مردم که عيسی 
خداوند را می شناسند، می گويند خدا در درون آنها زندگی می کند. بعضی ها می گويند که 
خدا در دور دست ها است. تمامی اين پاسخ ها درست است! خدا در يک زمان در همه جا 
حاضر است.اگر شما عيسی مسيح را به عنوان نجات دهنده خود می دانيد، خدا را به نحو 

مخصوصی می شناسيد. 
کتاب مقدس تعليم می دهد که خدای روح القدس در درون شما زندگی می کند! خدا وعده 

مخصوصی به شما داده است. خدا در کتاب مقدس می گويد: “... تو را هرگز رها نکنم و تو 
را ترک نخواهم نمود” (عبرانيان ١٣ :۵).

هر اتفاقی بيافتد يا هر کاری که انجام دهيد، خدا وعده می دهد که هميشه با شما خواهد بود.  
وعده ديگری است که می توانيد به آن بيانديشيد. کتاب مقدس می گويد: “... خداوند مدد کننده 

من است و ترسان نخواهم بود ...”  (عبرانيان ١٣ :۶).
نه تنها خدا همواره با شما است، بلکه او همواره برای کمک به شما آماده است! او می خواهد 

به او تکيه کنيد تا زندگی تان را هدايت کند.  
او می خواهد به او اجازه دهيد تا در مسايل بزرگ و کوچک به شما کمک کند. او همواره 

قادر است تا در موقع نياز به شما کمک کند. 
وقتی بياد می آوريد که خدا هميشه با شما است، اين موضوع تفاوت بزرگی ايجاد می کند. 

شما می توانيد بدانيد که او هميشه برای کمک به شما آماده است و می توانيد به هر جايی که 
می رويد او را بپرستيد. 

امروز چون می دانيد خدا با شماست، چه کاری را به شکل متفاوتی انجام 
می دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که هرگز مرا ترک نمی کنی. متشکرم که همواره برای 
کمک کردن به من حاضر هستی.  

در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو 
بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می بزنيم! زيرا که او خدای ماست!  و ما قوم مرتع و گله دست او می 

باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)باشيم! امروز کاش آواز او را می شنيديد! (مزامير ٩۵ :۶- ٧)

چرا گاهی به نظر می رسد که خدا بسيار دور است؟

چرا اگر خدا هميشه با شما است، بعضی وقت ها به نظر می رسد که او بسيار دور است؟  
يکی از داليل می تواند گناه باشد. وقتی گناه می کنيد، رابطه تان با خدا آسيب می بيند. شما 
هنوز فرزند او هستيد، اما خدا می خواهد گناه تان را به او اعتراف کنيد و از او به خاطر 

بخشش او تشکر کنيد. 
آيا وعده خدا مبنی بر اعتراف به گناه را به ياد می آوريد؟ کتاب مقدس می گويد: “اگر به 

گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر 
ناراستی پاک سازد” (اول يوحنا ١ :٩).

الزم است که با خدا توافق کنيد که گناه کرده ايد و از او بخواهيد به شما کمک کند تا کار 
درست را انجام دهيد. وقتی اين کار را انجام می دهيد خدا وعده می دهد که گناه تان را می 

بخشد و شما را پاک می سازد.  
آنوقت دوباره به خدا نزديک می شويد. وقتی دلسرد يا بيمار می شويد، ممکن است خدا دور 

به نظر آيد. ممکن است نفهميد که خدا چگونه در زندگی تان کار می کند. حتی در چنين 
اوقاتی می توانيد بدانيد که خدا همچنان با شما است و از شما مراقبت می کند. دفعه بعد که 

خدا دور به نظر آمد، وعده او مبنی بر اينکه هميشه با شما خواهد بود را به ياد آوريد  (متی 
.(٢٨ :٢٠

به خدا بگوييد که چه احساسی داريد و از او بخواهيد به شما کمک کند تا به او اعتماد کنيد. 

وقتی به نظر می رسد خدا دور است، چه کاری می توانيد انجام دهيد؟

خدای عزيز، از اينکه هميشه با من هستی، متشکرم.  
در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بدن مسيح چيست؟

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

وقتی عيسی خداوند بر روی زمين زندگی می کرد، يک بدن انسانی داشت. او در آن بدن 
زندگی کرد و کارهای عظيم بسياری انجام داد. 

حاال که عيسی در آسمان (بهشت) زندگی می کند، او از طريق بدن متفاوتی بنام بدن مسيح 
کارهای عظيمی انجام می دهد. 

يک بدن می تواند گاهی متشکل از گروهی از افراد باشد. وقتی ما درباره بدن مسيح صحبت 
می کنيم، درباره بدن انسانی مسيح صحبت نمی کنيم. 

ما درباره گروهی از مردم که عيسی مسيح را معرفی می کنند، صحبت می کنيم. اين افراد 
مردان، زنان، پسران و دختران مسيحی هستند که به عيسی به عنوان نجات دهنده شان 

اعتماد کرده اند. 
در کتاب مقدس بدن مسيح به بدن انسان تشبيه شده است، تا ما آن را درک کنيم. 

در بدن يک انسان، سر، عمل فکر کردن را انجام می دهد و به ديگر اعضا می گويد چه 
کاری انجام دهند. 

در بدن مسيح، عيسی، “سر” يا رهبر است. او کسی است که مردمی را که اعضای بدن 
او می باشند، هدايت می کند. اين اشخاص کارهای متفاوتی انجام می دهند، اما همگی آنها 

عضو يک گروه هستند. 
اگر شما مسيحی هستيد، در بدن مسيح قرار داريد! آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده 

ايد؟  
شما به عيسی، يعنی “سر” اين بدن تعلق داريد و هر کدام از مسيحيان ديگر نيز به همراه 

شما قسمتی از اين بدن هستند.

مسيحيان در بدن مسيح بايد چگونه با يکديگر رفتار کنند؟

خدای عزيز، متشکرم که من قسمتی از بدن تو هستم. به من کمک کن تا آنچه 
را که می گويی انجام دهم. 

 در نام عيسی. آمين 



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

آيا من در بدن مسيح قرار دارم؟

اکنون که می دانيد بدن مسيح چيست، نياز داريد بدانيد که آيا قسمتی از آن هستيد! کتاب مقدس 
تعليم می دهد: “... همه گناه کرده اند ...” (روميان ٣ : ٢٣).

وقتی دزدی می کنيد، دروغ می گوييد يا کارهای اشتباه ديگری انجام می دهيد، گناه می کنيد. 
خدا مقدس (بدون گناه) است و بايد گناه را مجازات کند. اين مجازات، جدايی هميشگی از خدا 

است. 
تنها کسی که هرگز گناه نکرد، عيسی مسيح، خدای پسر می باشد.  

چون او شما را دوست دارد، مايل بود که جريمه گناهان شما را بپردازد. عيسی اجازه داد تا 
مصلوب شود. او بر روی صليب رنج کشيد، خونش ريخته شد و مرد.  

بدن او در قبر دفن شد، اما در روز سوم از مردگان زنده شد. امروز او در آسمان (بهشت) 
است و می خواهد شما نيز روزی به او در آسمان بپيونديد. 

تنها راه برای بخشيده شدن شما و اينکه بدانيد به آسمان (بهشت) می رويد، اين است که به 
عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کنيد. 

به خدا بگوييد که به خاطر گناهان تان متاسفيد و ايمان داريد که عيسی برای شما مرد. از 
عيسی خداوند بخواهيد که وارد زندگی شما شود و نجات دهنده تان باشد. خدا وعده می دهد که 

گناهان تان را می بخشد و به شما کمک می کند که برای او زندگی کنيد.  
وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنيد، قسمتی از بدن مسيح می شويد.

عيسی چه کاری انجام داد تا شما قسمتی از بدن مسيح باشيد؟  

خدای عزيز، متشکرم که می توانم با اعتماد کردن به پسرت به عنوان نجات 
دهنده ام، قسمتی از بدن مسيح باشم. 

در نام عيسی. آمين



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

 بدن مسيح کجاست؟

وقتی به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنيد، قسمتی از بدن مسيح می 
شويد.  بعضی وقت ها بدن مسيح کليسا ناميده می شود. همه مسيحيان (کسانی که به عيسی 

خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده اند ) قسمتی از کليسا هستند. 
اين گروه عظيم مسيحيان در سراسر جهان زندگی می کنند. بر روی زمين شما هرگز همه 

اين مسيحيان را مالقات نخواهيد کرد، اما به اين گروه بزرگ تعلق داريد. 
هر شخص در بدن مسيح نياز دارد که به يک کليسای محلی تعلق داشته باشد. بعضی 

مسيحيان در ساختمان هايی که کليسا ناميده می شود، با همديگر مالقات می کنند. 
ديگران در منازل يا در ساختمان های ديگری جمع می شوند. کاری که شما در زمان مالقات 

با ديگر مسيحيان انجام می دهيد، مهمتر از جايی است که همديگر را مالقات می کنيد. دليل 
اصلی مالقات دسته جمعی در بدن مسيح، پرستش خدا است. اعضای اين بدن همچنين با 

يکديگر جمع می شوند تا بيشتر درباره خدا و کالمش ياد بگيرند، تا يکديگر را تشويق کنند و 
همچنين به يکديگر کمک نمايند تا هر چه بيشتر و بيشتر شبيه عيسی شوند. 

نقشه خدا برای شما اين است که عضو فعالی در کليسای محلی باشيد. آيا دانستن اين موضوع 
که نه تنها در جايی که شما زندگی می کنيد، بلکه در سراسر دنيا مسيحيان وجود دارند، عالی 

نيست؟  چه مزيت بی نظيری است که قسمتی از بدن مسيح باشيد!

چرا نياز داريد که عضو کليسای محلی باشيد؟

خدای عزيز، به خاطر مسيحيان سراسر جهان که کليسا، يعنی بدن مسيح را 
تشکيل می دهند، از تو سپاسگزارم. 

در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

آيا روش درستی برای پرستش در بدن مسيح وجود دارد؟

در يک خانواده، اعضای خانواده با يک رابطه مخصوص به يکديگر پيوسته اند. افراد يک 
خانواده می توانند پر سر و صدا يا ساکت، با دقت يا بی دقت، مهربان يا خودخواه باشند. آنها 
می توانند از خيلی جهات متفاوت باشند، اما همچنان جزيی از يک خانواده باشند. بدن مسيح 

شبيه اين است. تمامی ما به عيسی مسيح خداوند تعلق داريم، اما با يکديگر متفاوت هستيم. يکی 
از تفاوت های مهم، نحوه پرستش ما است.  

 بعضی از مسيحيان در يک فضای پر سر و صدا و شاد پرستش می کنند، در حاليکه بعضی 
از مسيحيان به آرامی به پرستش می پردازند.

بعضی ها دوست دارند به اطراف خود حرکت کنند و بعضی ها ايستاده، بدون حرکت پرستش 
می کنند. بعضی از مسيحيان چندين ساعت پرستش می کنند، در حاليکه ديگران زمان پرستش 

کوتاهی دارند. 
در حاليکه مسيحيان روش های متفاوتی برای پرستش دارند، آيا روش درستی برای پرستش 

وجود دارد؟
جواب بله است! پرستش شخصی باعث خشنودی خدا می شود که در دل خود رابطه درستی با 

خدا دارد. کتاب مقدس می گويد که ما بايد خدا را “در روح و راستی” 
(يوحنا ۴ :٢۴) بپرستيم. 

هرگاه يک مسيحی مطيع به واسطه عيسی خداوند، خدا را تمجيد کرده و بستايد، به روش 
صحيحی پرستش می کند.

شايد روش پرستش ديگران به نظر اشتباه بيايد، اما خدا از طرز تفکر قلبی شخص  با خبر 
است. 

چگونه می توانيد خدا را به روش صحيحی پرستش کنيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا ياد بگيرم که به همراه ديگران در بدن مسيح تو 
را پرستش کنم. می خواهم هميشه تو را تمجيد کنم. 

در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

آيا می توانم کار مخصوصی در بدن مسيح انجام دهم؟

وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرديد، خدا به شما مهارت هايی می دهد که 
“عطايای روحانی” ناميده می شود. خدا می خواهد شما اين عطايا را برای خدمت کردن به 

او و ديگران در بدن مسيح استفاده کنيد. 
اگر عطيه خدمت کردن داريد، از کمک کردن به ديگران لذت می بريد. اگر عطيه بخشش 

به سخاوت داريد، دوست داريد که پول، وقت يا استعدادتان را در راه رفع نيازهای ديگران 
استفاده نماييد. 

عطيه رحيم بودن، کمک می کند تا کسانی را که رنج می برند، تسلی دهيد. 
اگر از مطالعه کتاب مقدس و تعليم آن به ديگران لذت می بريد، ممکن است عطيه تعليم داشته 
باشيد. اگر دوست داريد پروژه ها را سازماندهی کنيد و از ديگران برای پيشبرد پروژه بهره 

بگيريد، ممکن است عطيه رهبری داشته باشيد. 
هر کدام از اين عطايا مهم هستند. اگر همه افراد در بدن مسيح عطيه رهبری داشتند، چه 
اتفاقی می افتاد؟ اگر هيچ کس عطيه تعليم دادن يا رحيم بودن نداشت، چه اتفاقی می افتاد؟

خدا بسيار حکيم است که عطايای مختلفی به اشخاص داده است. او می خواهد همگی ما از 
عطايای مان استفاده کنيم. 

اگر نمی دانيد عطايای روحانی تان چيست، از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا آنها را 
بشناسيد. 

وقتی خدمت به خدا را آغاز می کنيد، بزودی متوجه می شويد که خدا در انجام چه کاری به 
شما هديه داده است. 

چه کار مخصوصی می توانيد انجام دهيد تا به بدن مسيح کمک کنيد؟چه کار مخصوصی می توانيد انجام دهيد تا به بدن مسيح کمک کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که به من عطايای روحانی داده ای تا به تو خدمت کنم. 
به من کمک کن تا متوجه شوم که اين عطايا چيستند. 

در نام عيسی. آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

چگونه می توانم از عطايای روحانی خود استفاده کنم؟

آيا می دانيد عطايای روحانی تان کدامند؟ اگر جديدا مسيحی شده ايد، احتماال نمی دانيد!  آيا می دانيد عطايای روحانی تان کدامند؟ اگر جديدا مسيحی شده ايد، احتماال نمی دانيد!  
اما می توانيد بفهميد. بهترين راه شناخت عطايای روحانی، خدمت کردن به خدا است.  

عطيه روحانی شما اغلب چيزی است که به خوبی انجام می دهيد و از آن لذت می بريد. بياييد 
تعدادی از عطايای روحانی را مرور کنيم و اينکه چطور اين عطايا می توانند در کليسای تان 

مورد استفاده قرار گيرند. 
اگر عطيه خدمت داريد، شايد در چيدن صندلی ها برای جلسات پرستشی يا نظافت سالن 

پرستش پس از پايان جلسه کمک کنيد. اگر عطيه بخشش به سخاوت داريد، از دادن هدايای 
خود به کليسا، مخصوصا در پروژه های ويژه لذت می بريد.

اگر عطيه رحيم بودن داريد، ممکن است بخواهيد شخص بيماری را مالقات کنيد، دوست 
داريد در کنار او بنشينيد و با او صحبت کنيد. 

اگر عطيه تعليم داريد، شايد تصميم بگيريد به يک کالس کانون شادی تعليم دهيد. اگر عطيه 
رهبری داريد، از قبول مسئوليت در سازماندهی پروژه هايی مانند گردهمايی مخصوصی 

برای کالس تان لذت می بريد. 
می توانيد روش دلخواه خود را برای بکار گرفتن عطايای خود انتخاب کنيد، اما مطمئن شويد 

که از عطايای خود با محبت استفاده می کنيد. 
وقتی از عطايای خود برای کمک کردن به ديگران استفاده می کنيد، به خدمت نيکوی خدا 

خواهيد پرداخت و در حاليکه آن را انجام می دهيد، زمان بسيار عالی خواهيد داشت. 

بنويسيد چگونه می توانيد يکی از عطايای روحانی خود را در کليسا 
استفاده کنيد. 

خدای عزيز، به من کمک کن تا متوجه شوم که بهترين راهی که می توانم از 
عطايای خود برای خدمت به تو استفاده کنم، چيست. 

در نام عيسی. آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

مشارکت چيست؟

کتاب مقدس می گويد که به عنوان مسيحيان می توانيم با خدا و با يکديگر مشارکت داشته 
باشيم. آيا می دانيد مشارکت چيست و چگونه می توانيد مشارکت داشته باشيد؟مشارکت 

شباهت زيادی به دوستی دارد. مشارکت يعنی اهميت قائل شدن برای شخصی و صحبت 
کردن با او. يعنی اينکه با يکديگر وقت می گذرانيد، چون اين کار را دوست داريد. مشارکت 

مانند دوستی، از مشترک بودن در چيزی ناشی می شود. مسيحيان در چه چيزی مشترک 
هستند؟ عيسی مسيح خداوند .چون ما عيسی مسيح خداوند را می شناسيم، همگی می توانيم 

محبت مخصوصی به خدا و نسبت به يکديگر داشته باشيم.دوست پيدا کردن می تواند مشکل 
باشد، چون ممکن است هميشه ديگران پيشنهاد شما را نپذيرند.  اما به عنوان يک مسيحی قبال 
پذيرفته شده ايد، چون مسيح شما را پذيرفته است!محبت مسيح در شما و ديگر مسيحيان اجازه 

ميدهد که با خدا و ديگران مشارکت داشته باشيد و بدين ترتيب هر جا که برويد، دوستانی 
خواهيد داشت. خدا دوستی است که هرگز شما را ترک نمی کند. ديگر مسيحيان نيز می توانند 
نزديک ترين دوستان شما باشند. در حاليکه امروز خدا را می پرستيد، به مشارکت خود با خدا 
فکر کنيد. خدايی که شما را آفريده است می خواهد دوستی مخصوصی با شما داشته باشد. خدا 

شما را بسيار دوست دارد، بيشتر از آنچه ديگران می توانند شما را دوست بدارند!
خدا مشارکت با ديگر مسيحيان را به شما داده است و بدين ترتيب محبت خود را چند برابر 

کرده است. 

چرا فکر می کنيد مشارکت با خدا و ديگر مسيحيان مهم است؟

خدای عزيز، متشکرم که می توانم با تو و برادران  و خواهرانم در مسيح خدای عزيز، متشکرم که می توانم با تو و برادران  و خواهرانم در مسيح 
مشارکت داشته باشم.در نام عيسی. آمينمشارکت داشته باشم.در نام عيسی. آمين



PB ٦٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن اگر در نور سلوک می نماييم، چنانکه او در نور است،  با 
يکديگر شراکت داريم و خون پسر او عيسی مسيح ما را از هر گناه 

پاک می سازد.  (اول يوحنا ١ :٧)

چرا به مشارکت نياز دارم؟

 به عنوان يک مسيحی، خدا هدايای نيکويی به شما داده است. او چيزهای نيکوی زيادی 
به شما داده است که ناديده گرفتن بعضی از آنها به آسانی اتفاق می افتد. يکی از اين هدايا 

که گاهی آنرا فراموش می کنيم، مشارکت است. فراموش می کنيم که مشارکت چه هديه 
گرانبهايی است. کتاب مقدس می گويد: “آهن، آهن را تيز می کند، همچنين مرد روی دوست 

خود را تيز می سازد” (امثال ١٧:٢٧).
وقتی با ديگرمسيحيان مشارکت می کنيم، آنها ما را قويتر و بهتر می سازند. اگر مواظب 

نباشيم،  بسياری چيزها در زندگی می توانند ما را از خدا دور کنند. 
ما نياز داريم با ديگر مسيحيان مشارکت کنيم تا در خدا قوی شويم. دوستان غير مسيحی می 

توانند شما را از خدا دور سازند. 
کتاب مقدس می گويد: “فريفته مشويد! معاشرت بد اخالق حسنه را فاسد می کند” 

(اول قرنتيان ١۵ :٣٣).
افرادی که مسيحی نيستند شايد کارهای بدی انجام ندهند، اما چون به عيسی مسيح ايمان 

ندارند، به جهان به نحو متفاوتی نگاه می کنند. آنها به پول، چيزهای دنيوی و ديگران تکيه 
می کنند تا شاد باشند. 

به عنوان يک مسيحی ميد انيد که عيسی خداوند منبع حقيقی شادی است. خدا می داند 
برای اينکه يک مسيحی قوی باشيد، به مشارکت نياز داريد. داشتن مشارکت خوب با ديگر 

مسيحيان، با داشتن مشارکت با خدا شروع می شود. 
امروز زمان صرف کنيد تا از دوستی تان با خدا لذت ببريد. او را بپرستيد!  

چرا به مشارکت نياز داريد؟

خدای عزيز، به خاطر هديه مشارکت تو سپاسگزارم! به من کمک کن تا از 
مشارکتم  با تو و ديگر مسيحيان لذت ببرم. 

در نام عيسی. آمين


